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How to Address Others Using the Honorific 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ      ཞེ་ས་དེ་ད ས་ ད་རེད། ད་བོད་པ་ཡིན་ན་ཆོ་ག་ག མ་ད ེ་ཡོད་རེད།  ཁམས། ཨ་མདོ། 
ད ས་གཙང་དེ་ཡོད་རེད་འ། ཨ་ནས་ཞེ་ས་དེ་ ིར་བཏང་ད ས་ ོགས་ལ་མང་བ་ བ་གི་རེད། 
ཞེ་ས་དེ་གང་འ ་རེད་ཟེར་ན་ ཞེ་ས་དེ་དམིགས་གསལ་ རང་ལས་ ང་བ་ལ་ཞེ་ས་ བ་གི་མ་རེད།  རང་ལས་ཆེ་བ་ 
དཔེར་ན་རང་གིས་པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་ དེ་ནང་བཞིན་པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་ཡིན་ནེ་མིན་ནེ།  
ི་མི་རང་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ན་ ཨ་ནས་དེ་ལ་ཞེ་ས་ བ་གི་རེད།  ཨ་ནས་དམིགས་གསལ་སོ་སོའི་དགེ་ ན་དང 

ཕ་མ་ ན་ཆེད་ཡིན་ན་ད། ཨེ་འ ་ཞེ་ས་ བ་གི་རེད།  
ཨ་ནས་ཞེ་ས་དེའི་ག་རེ་མཚན་གི་ཡོད་རེད་ལབ་ན་གཅིག་ནས་ 
ཞེ་ས་དེ་ བ་ ས་རང་གིས་ ད་ཆ་བཤད་ས་གཞན་པ་དེ་རང་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་  གལ་ ིད་ཆེ་བ་མིན་ན་ 
གལ་ ིད་ཁྱོད་རང་གཉིས་ ད་ཆ་བཤད་ས་དེ་དང་རང་ལོ་དང་ག་རེའི་ཐོག་ནས་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་ 
ཕལ་ཀ་དེ་ཤེས་ཡོན་ཡག་པ་དེ་འ ་ཡིན་ན་ཞེ་ས་ བ་པས་ གས་ ོལ་ཡོད་རེད།  
གཙ་བོ་ཞེ་ས་དེ་ཡི་ཕ་ཀ་འདིསི་ཡོན་ཏན་དང་ལོ་དང་ག་རེའི་ དེ་ཚ་ལ་ཀུས་ཞབས་ཞིག་མཚན་གི་ཡོད་རེད།  
ཨ་ནས་ ིར་བཏང་ནས་ེ ང་རང་ཚའི་ད་བོད་པའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཞེ་ས་ད་ཚང་མ་ བ་ བ་ན་མ་ བ་ན་ 
གང་ ར་མིང་གི་ ེས་ལ་ཡ་ ཨ་ནས་ཞེ་ས་ བ་ཡ་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་  
ཨ་ནས་ཁྱོད་རང་གིས་་མཚན་ལ་ཡ་བ ན་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ ་གི་ཡོད་རེད་འ།  
བ ན་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ལབ་ ས་ ང་ཚས་བ ན་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ལབ་ནས་ 
མིང་ ང་པ་དེ་འ ་ ལ་པ་དེ་དཀོན་པོ་ཞེ་ ག་རེད།  མང་པོས་བ ན་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ལགས་ 
གང་ ར་མིང་གིས་ ེས་ལ་ལགས་ལགས་ ་ཡ་གི་ད་ཞེ་ས་གཅིག།  ག་ ས་ཡིན་ནེ་་ 
གལ་ ིད་མིང་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནེ་ རང་གིས་དགེ་ ན་གཅིག་ཡིན་ན་ ན་ལགས་ དེ་ནང་བཞིན་མོ་ཡིན་ན་མོ་ལགས་ 
པོ་ལགས་ ཨ་མ་ལགས་ པ་ལགས།   ཨ་ནས་ཨ་ཅ་ལགས་ ་ཇོ་ལགས། ཨ་ནས་ལགས། ཨ་ཞང་ལགས། 
གང་ ར་མིང་ཡིན་ན་འ ་ མིང་གིས་ title ལབ་གིས་འ ག་འ་ ད ིན་ཇིའི་ཐོག་ནས་ 
དེ་འ འི་ ེས་ལ་ཡ་ལགས་ བ་པའི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཨོ་དེ་ནི་ཞེ་ས་རེད། ོ
ཨ་ནས་ད་ཞེ་ས་ཚང་མ་ བ་པ་ཡིན་ན་  
 
དཔེར་ན་ ཞེ་ས་དང་ང་རང་ཚའི་ནང་ ན་ ད་ཆ་བཤད་ ངས་དང་དོག་ཙམ་འ ་གི་མ་རེད། 
ནམ་ ན་ ད་ཆ་བཤད་ ངས་ཡིན་ན་ ཁྱོད་རང་གིས་མིང་ལ་ཡ་ག་རེ་ཟེར་གི་ཡོད།  ཟེར་གི་རེད། 
ཨ་ནས་ཞེ་སའི་ཐོག་ནས་ ་བ་ཡིན་ན་ ཁྱེད་རང་གིའི་མཚན་ལ་ཡ་ག་རེ་ ་གི་ཡོད།  
ད་དེ་ ད་ཆ་དོག་ཙམ་འཇམ་པ་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་ཀུས་ཞབས་ཡང་མཚན་གི་ཡོད་རེད།  
ད་དེ་རིང་ངའི་མཚན་དོན་གི་ཆེད་ ་ཞེ་ས་ཁ་ཤས་ལབ་ཡིན་ན་དཔེར་ན   
ང་ཚའི་མགོ་ལ་ཡ་ནམ་ ན་ཁ་ ད་ཐོག་ནས་མགོ། ཨ་ནས་ཞེ་སའི་ཐོག་ནས་ད ། 
ཨ་ནས་མིག་ལ་ཡ་ཞེ་སའི་ཐོག་ནས་ ན། ་ལ་ཡ་ཞེ་སའི་ཐོག་ནས་ ངས། ཁ་ལ་ཡ་ཞེ་སའི་ཐོག་ནས་ཞལ།  



ད་དེ་འ འི་གང་ ར་ཚང་མ་ལ་ཡ་ཞེ་ས་ཡོད་རེད།  ཨ་ནས་ ག་ ས་ཡིན་ནེ་ཞེ་ས་དེ།  ཨོ་་་་་ 
ཡིན་ནེ་ད་ཞེ་ས་ཤེས་ཡ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་ གས་རེད། དམིགས་གསལ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ 
དེ་འ ་ལ་མི་ཕར་ཆེ་བའི་ཞེ་ས་ ོད་གིས་རེད། ཞེ་ས་ཤེས་ཡ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་ ག་རེད། 
ཨ་ནས་ཞེ་ས་ཤེས་པ་མ་ཚད་ཞེ་ས་དེ་བེད་ ོད་བཏང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
ག་ ས་བེད་ ོད་བཏང་དགོས་མེད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་ ག་རེད། 
དཔེར་ན་ཞེ་ས་དེ་རང་ལས་ ང་བ་ལ་ཞེ་ས་ བ་ན་མི་ཚང་མའི་འཆའ་མོད་ བ་པའི་གནས་ཞིག་ལ་འ ར་གི་རེད་
མ་གཏོགས་ 
 
པའི་ཀུས་ཞབས་དང་དེ་འ ་མཚན་གི་མ་རེད།  
 
ཁ།ད་ཞེ་ས་དེ་སོའི་སོའི་ཁྱིང་ཚང་གིས་ངོ་ཤེས་པའི་མིའི་བར་ ་ བ་པའི་ཞེ་ཚིག་དེ་དག་གང་འ ་ ་བེད་ ོད་བཏ
ང་ཡ་ཡིན་མིན་དེ་ ོར་དེ་ག ང་སོང་འ་་་་་་་་་་་ཨ་ནས་ད་ ་ད་ག་རེ་མི་  ི་ལོག་གི་མི་དེ་འ ་ ་ས་ལ་ཡོང་   
ཨ་ནས་ས་ཆ་འ ་ཞིག་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཅེ་    ཨ་ནས་མི་ཞིག་ལ་ ད་ཆ་འ ི་དགོས་ན་ 
དེ་དག་ལ་ཞེ་ཚིག་གང་འ ་གང་འ ་ ་ ོད་དགོས་མེད་དེ་གཅིག་ག ང་དང། 
  
ཀ།   ལགས་ཨོ། ིར་བཏང་ཞེ་ས་དེ་ག་རེད་མཚན་གི་ཡོད་རེད་ལབ་ན། 
ིར་བཏང་མི་ཕར་ ོགས་དེ་ལ་ཀུས་ཞབས་དང་ཀུས་ཚིག་དེ་མཚན་གི་ཡོད་རེད། 

ཨ་ནས་གལ་ ིད་ཁྱོད་རང་གིས་མི་ངོ་མ་ཤེས་ན་ 
 
གལ་ ིད་ང་ལམ་ ་དེ་འ ་འགོྲ་བ ད་ན་ ཨ་ནས་ངའི་ད་ ་མོ་ཞིག་ གས་ན་ ་མོ་ལོ་ ང་ ང་མིན་པ་ཅེ་    
ིར་བཏང་ལོ་༡༥ཡན་ བས་དེ་འ ་ གས་ན་ 

ཨ་ནས་ཁྱོད་རང་གིས་ངོ་མ་ཤེས་ནེ་ཁོ་རང་ལ་ཨ་ཅག་ལགས་ཞེས་ ་དགོས་རེད། 
ཨ་ཅག་ལགས་ལས་ ས་ད ིན་ཇིའི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་བ ར་ན་sister ་གི་རེད་འ། sister 
དེ་རང་གིས་ཕ་མ་གཅིག་གིས་ ན་དེ་འ ་མ་རེད།  ངོ་ཤེས་པ་མ་རེད། 
ིར་བཏང་མི་དེ་ངོ་གཅིག་ཡང་ཤེས་གི་ཡོད་མ་རེད།  

ཡིན་ནེ་ཁྱོད་རང་གིས་ཨ་ཅག་ལ་ ་ཡ་དེ་ཞེ་སའི་མཚན་དོན་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ ་ཞིག་ གས་ནེ་ཨ་ནས་ 
་ཆེན་པོ་ཞིག་ ག་ན་ཇོ་ལགས་ཞེས་ ་གིས་རེད།ཨ་ནས་དོག་ཙམ་དོས་ ་ཕར་བ ས་ན་ཨ་ནས་མཉམ་ ོང་ཡོད་

པ་དང་དེ་འ ་འ ་པོ་མཐོང་ན་ཡང་ཁྱོད་རང་གིས་ ན་ལགས་ ་ཡ་དེ་འ ་ད་གང་ ར་ཞེ་ས་ བ་གི་རེད། 
ཞེ་ས་དེ་ བ་དགོས་ཡ་དེའི་ ན་མཚན་ག་རེ་རེད་ལབ་ན་ཕར་ ོགས་དེ་ལ་ཀུས་ཞབས་དང་ཨ་ནས་  
ད་གང་ ར་མི་དང་མིའི་བར་ལ་འ ེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོང་ཡ་གིས་དེ་འ འི་ཡང་གཅིག་ཁོ་རང་ལ་གཅིག་ཁྱེད་ཆོས་ཞིག
་ཡོད་རེད་ ཞེ་ས་དེ་ལ། ཨ་ནས་ཞེ་ས་དེ་ནམ་ཡང་སོ་སོའི་སོ་སོ་ལ་ཞེ་ས་ བ་ཡ་དེ་གཅིག་ཡང་་་་་ 
དེ་འ འི་ཡོད་ཁོ་རིང་མ་རེད། ཨ་ནས་ ནམ་ཡང་རང་གིས་རང་ལ་ཞེ་ས་གཅིག་ཡང་ བ་ཆོག་གི་མ་རེད།   
 
ཁ། རེད་ལགས། ཨོ་་ གས་ ེ་ཆེ།  
 
 



English translation: 
 
Interviewee: There are three major regions in Tibet: Kham, Amdo and Utzang. Honorific 
words [are] mostly used in Utzang, the central Tibet.  Honorific word is only used when 
talking to people who are older than you, never younger than you. However, sometimes if 
the person you are talking to is the same age as yours, but has higher education, you may 
also use honorific words. Using honorific words is a way to show respect to people who 
are older than you or have more knowledge.  Usually, we often try to use honorific words 
whenever we can, if not, at least people use lang at the end of each sentences to show 
your respect and honor. Using honorific words is very common in Tibetan society. For 
example, when I say your name “Tenzing Kendo,” I often add a lang at the end of your 
name.  You always add a lang at the end of each name.  In other cases, you may not 
know someone’s name, for example, you don’t know a teacher’s name, and you say, 
“rgan lang,” which simply means “teacher.” You call an elder woman “mo lang,” an 
elder man “Bo lang.” “Ba lang” for father, “Ama lang” for mother, “Aja lang” for sister, 
and “Jo lang” for brother, “Ani lang” for aunt, “A zhang lang” for uncle. Like this, you 
put a lang after the name title.  Honorific conversation and usual conversation are little 
different, for instance when you ask what is your name in honorific manner, you say, 
“khyed rang gi'i mtshan la ya ga re zhu gi yod?” It is relatively mild and also shows great 
respect. Today I will provide some examples to show [how] honorific words are used in 
daily life. For example, “dbu” for head, “sbyan” for eyes, “sgang” for nose, “zhal” for 
mouth. Like that, we have honorific words for everything. It is important to know the 
honorific expressions, especially in the government sectorm, where honorific words are 
most commonly used.  It is important to know when to use it, for example, if you use 
honorific words to someone younger than you, people would laugh at you. In such case, 
you are considered to be showing respect. 
 
Interviewer:  You have already talked about how to use honorific words to people you 
know, can you also talk about how to use honorific words to a stranger on the street, for 
example, if you want to ask the way to someone on the road, how do you go about doing 
it ? 
 
Interviewee:  As I said earlier, using honorific words shows respect. If I meet someone I 
don’t know on the road and if she is older than 15, I usually call her “Aja lang,” and the 
direct English translation is “sister.” The word “sister” in this case does not refer to your 
real sister or even anyone you know, and saying “Aja lang” shows your respect.  
Likewise, if you see an elder male on the street, you call him “Jo lang.”  And if you think 
you meet someone knowledgeable and experienced, you call him “rgan lang.”  This way 
of [speaking] not only shows your respect to the person, but also helps you build a good 
relationship with the person.   One last thing about honorific is that you never use 
honorific expression to yourself. 
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