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Average Day for Nomadic Families 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་གི་ ང་ བ་ ོལ་མ་ད་ཁྱོད་ཚའི་ཕ་ ལ་ཡིན་ ་ན་ཚང་མ་འ ོག་པ་རེད། དེ་གི་ད་འ ོག་པའི་འཚ་བ་ཉིན་མ་གཅིག་
གི་ལས་ཀ་དེ་ཅན་པོ་ ོར་ཅིག་ཤོད་དང་། 

 
ཁ། ད་ཉིན་མ་གཅིག་གི་ལས་ཀ་ཅན་པོ་ཡིན་ ་ན་ད་ ད་མོ་ཚ་འ ་ཡིན་ན་་་ད་ང་ཚའི་ས་ཡི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེས་ ག་པོར་ཟོག་
ོང་དེ་མོ་ཡོད་ནི་རེད། ད་ ག་ ་བ ་ ག་བ ། ད་ཁྱིམ་ཚང་འ ིང་འ ིང་ཡིན་ན་ཟོག་ཉིས་བ ་ མ་བ ། ག་བ ་ར་

ཅིག་་་ཉིས་བ ་ད་དེ་མོ་ཡོད་ནི་རེད། ད་ཆེས་མེད་ས་བོ་ཡིན་ན་ཟོག་ཉི་ འི་མན་ན་ཡོད་ནི་མ་རེད།  
 
  ད་ ད་མོ་ཚ་ཆེས་ ག་པོ་ཅན་གོ་ཡིན་ ་ན་ད་ནང་ ས་་་ནང་ ས་མཚན་ན་ ས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ལ་ལངས་
ནས་ཟོག་བཞོས་ནས་དེ་མོ་ ེད་ནི་རེད། ད་ཉིན་གོང་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་ཐོག་གི་ཚར། དེ་མོ་ ོས་ནས་ད་འོ་མ་དཀྲོག་ཚར་
ས། ཟོག་ཁ་དགར་ནས་བི ་བཏག  བི ་ ར་ལ་བི ་ཚ་བཏག་དེ་མོ་ ོས།   དེ་གི་ ི་ ོ་ས་ཟོག་ཞིག་བཞོ་ ་ཡོད་ནོ་མིང་

ལ གྲོལ་མ་ཟེར་ནི་རེད་མོ། ད་གྲོལ་མ་བཞོས་དེ་མོ་ ོས། གྲོལ་མ་བཞོས་ཚར་ ས་དེ་མོ་ད་ ར་དཀར་དཀྲིག་དགོས་ནི་རེད། 
ར་བ། དར་ར་་་འོ་མ་དཀྲོག་ནས་དར་ར་ཡོང་ནོ་གི་ ར་ར། མར་ ོ་ ་ཡོད་ནོ་ཡིས་མར་ ོས་དེ་མོ་ ོས་ནས་ད། ཟོག་གི་
ེས་ལ་སོང་། ་ཡི་ ེས་ལ་སོང་། ་བཏག  ཟོག་བཏག  གཡག་བཏག་དེ་མོ་ ེད་དགོས་ནི་རེད། ཟོག་ཚའི་ནང་ནས་འ ི་

ཚ་འདོག་ནི་རེད་ལ། དེ་གི་བི ་ར་ལ་བ ག་དགོས་ནི་རེད།  དེ་གི་གཡག་ཚ་འདོག་དགོས་ནི་རེད།ེ   ་ཚ་བཏག་དེ་མོ་ ོས་
ད།  དེ་མོ་དེ་ ོས་ནས་མཚན་མོ་ ས་ཚད་བ ་འ ་ལ་ཐོན་འགྲོ  ད་བ ་འ ་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ད་ ད་མོ་ཚ་ཉལ་ན་ཉན་
ནི་རེད།  
 
ཀ། ཨིན།  
 
ཁ། ད་ ད་པོ་ཚ་ཡིན་ ་ན་ད་ནང་ ས་ ་མོ་ ད་མོ་ཚས་ཟོག་བཞོས་ན་ཉི་མ་ཤར་ ས་ཡར་ལ་ལངས།  སོང་ནས་ཟོག་མར་
ལ་དེད་དང་ནས། བཞོས་ཚར་ནོ་ནར་ལ་དེད་དང་ནས་དེ་གི་་་ ད་མོ་ཚས་བཞོས་ཚར་ནོ་གི་དེ་མར་ལ་དེད་དང་ནས་་་དེ་གི་
བི ་མངག་ ད་དགོས་ནི་རེད་ལ།  ད་དེ་མོ་ཤིག་ ོས། ད་ཟོག་རེ་ ེས་ལ་སོང་།  བི ་འདོག་རན་ ས་ཟོག་ཚ་ ར་ལ་བ བ་
དེ་མོ་ ེད་དགོས་ནི་རེད།  
 
ཀ། དེ་གི་ད་མར་ ར་འ ་འ ་་་དེ་གི་ཟོག་བཙང་ན་ ད་པོ་ཚའི་དོན་དག་རེད་ལ་ ད་པོ་ཚའི་དོན་དག་རེད།  
 
ཁ། དེ་ ད་པོ་ཚའི་དོན་དག་རེད། ད་མོ་ཚ་ལ་གསོག་ ་ཡི་དབང་ཆ་མིན་ནས་ཡོད་ནི་མ་རེད།   
 
ཀ། ཨིན། 



 
ཁ། ད་ ད་མོ་ཚས་འ ོག་ལས་དག་ཉིན་མའི་ཉི་མ་་་དེ་རིང་ལས་ནོ་སང་ཉིན་ལས། སང་ཉིན་ལས་ནོ་གནང་ཉིན་ལས།  ད་
དེ་མོ་དག་དག་ ོས་ནས་འ ག་དགོས་ནི་རེད།  ད་ང་ཚའི་ ོང་ཐོག་ཟེར་དགོས་ནི་རེད། །ཞང་ཐོག་ན་ ིད་པོ་ཤིག་ཡོད་ན་
ད་ ད་མོ་ཚ་འགྲོ་ ་ད་ ང་ ང་ཡིན་ནི་རེད།  ད་ཚང་མ་ ད་པོ་ཚ་འགྲོ་ནི་རེད།  ད ར་ཀ་ཡིན་ན་ ར་པར་ ་ ད་མོ་ཚ་
འགྲོ་ བ་ནི་མ་རེད།  དགུན་ཁ་ཡིན་ན་ ོར་མ་གཅིག་འ ་གཉིས་འ ་བ་ན་ཐང་།  དེ་མིན་ནས་བ་ནི་མ་རེད།  
 
ཀ། རེད།  
 
ཁ། ད་དེ་མོ་ཤིག་ཡིན་ནི་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: byang chub skrol ma, everyone is a nomad in your hometown, so can you describe the house 
chores that one does for a regular day?  
 
B: For the housewives, daily house chores include… in my hometown, the richest families own 
around one thousand yaks, plus five/six hundred sheep; an average family owns around two to 
three hundred yaks and one to two hundred sheep; the poorest ones own no less than twenty 
yaks. The housewives [or ladies in general] of the rich families, they have to get up around 2 
o’clock in the morning to milk the yaks. They usually finish milking around 12.  After milking, 
they churn the milk; they separate the baby yaks [calves] from the female yaks [or cows] for 
milking; and they tie up the calves. There are some other livestock which are milked in the 
afternoons, those are called “grol ma.” So the ladies milk the grol ma. After milking those, they 
shake up and strain the sour whey, [Tibetan] dried cheese is made from the sour whey. Then they 
[process] the butter if there is butter that has to be processed on that day.  Afterwards, [in late 
afternoon] they go to drive back the yaks and the horses. They tie up the horses, the cattle, the 
yaks. The female yaks have to be tied first among all the livestock, and then the calves are driven 
into the cattle fold, and the male yaks are tied up afterwards. Then the horses… it gets to 10 
o’clock in the evening when all these things get done, and that’s when the ladies can go to bed.  
 
A: Ok.  
 
B: The husbands or the guys get up after the sun rises, when the wives finish milking. The guys 
usually drive the livestock to the grazing lands after the wives are done milking.  They also help 
to separate the calves from the cows during milking. They do things like that. They also herd the 
animals.  When it’s time to tie up the calves, they help with that.  
 
A: Then who is in charge of selling the butter, cheese, and the livestock [the main source of 
income for nomads]? The husbands or the wives? 
 
B: The husbands are in charge of that. The wives only have the right to accumulate wealth.  
 



A: Ok.  
 
B: The wives just repeat the same old tasks over and over again everyday; they will be doing 
exactly the same things tomorrow that they’ve done today, and repeat the things from tomorrow 
the day after. That’s what they do the whole time.  If there are some fun things going on in the 
county seats or in nearby towns, the wives rarely get to enjoy those, it is always the husbands 
who get to go have fun. The wives couldn’t leave homes [because of the house chores] especially 
during the summers. For winters, they get to visit the towns for once or twice. That is the only 
possibility.  
 
A: Right. 
 
B: That’s all.  
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