
CultureTalk Tibetan Language and Culture Video Transcripts: 
http://langmedia.fivecolleges.edu 

Speaking about Eduaction and Family Part 1 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ནས་ཁྱོའི་ཕ་ ལ་དང་ཁྱོའི་མིང་དང་དེ་ཚ་་་རང་གཉིད་ངོ་ ོད་ཞིག་ ོས་དང།  
 
ཁ། ངའི་ཕ་ ལ་ ་བ་ཁུལ་ ང་ཆེན་ ོང་བདེ་ཆེན་ཞང་རེད། ངའི་མིང་ལ་ ང་ བ་ ོལ་མ་ཟེར།  
 
ཀ། དེ་ནས་ཁྱེད་ཚའི་ཕ་ ལ་འ ོག་པ་རེད་ལ་རོང་པ་རེད།  
 
ཁ། འ ོག་པ་རེད།  
 
ཀ། འ ོག་པ་རེད་ཡིན་ན།  
 
ཁ། རེད། 
 
ཀ། ད་གཙ་བོ་འཚ་བ་འ ་དེ་ཚང་མ་ཟོག་འཚས་ནས་འ ག་ ་རེད་མོད་།  
 
ཁ། རེད། འཚ་བ་ཚང་མ་ཟོག་འཚས་ནས་འ ག་ ་རེད།  
 
ཀ། ཨོ། དིའི་ཁོྱད་ ོབ་ ་འགྲོ་ཨེ་ ོང།  
 
ཁ། ང་ ོབ་ ་(ལོ་རིམ) ག་པ་བར་ ་འགྲོ་ ོང། 
 
ཀ། ཨོ། ོབ་ ་གང་ ་སོང་ནི་རེད།  
 
ཁ། ང་ཚའི་ ེ་བའི་ནང་གི། 
 
ཀ། ཨོ་ དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་དང་ཅི་ ང་བ་ཡིན། 
 
ཁ། ངའི་གཙ་བོ་ནི་ ད་ཡིག། ད་ཡིག་ ང། བོད་ཡིག་ཅན་པོ་ ང་ནི་ཡིན། བོད་ཡིག་དང་ ིས་རིག། མང་ཆེ་བ་ད་དེ་རེད།  
 
ཀ། ལོ་ག་ཚད་བར་ ་ ང་བ་རེད།  
 



ཁ། ལོ་ ག། ོབ་ ང། 
 
ཀ། ོབ་ ང་ལོ་ ག་མཐར་ ིན། དེ་ནས་ ོབ་འ ིང་ལ་མ་སོང་ནེ། 
 
ཁ། དེ་ནས་ ོབ་འ ིང་འགྲོ་བའི་གོ་ བས་མ་ ན་ཐལ། 
 
ཀ། ཆེའ། (ཅི་ ིར)  ཅི་ཞིག་མ་ཉེན་(འགྲིག་)ནི་རེད། 
 
ཁ། ད་ངེད་ཚ་འ ོག་པ་ཡིན་ ས་ ་མོ་( ་མོ་)ཚ་གཙ་ཆེ་བ་དེ་ ོབ་ ར་གཏོང་ནི་མ་རེད། དེའི་ད་ཟོག་བཞོ་ནས་དེ་འ ་
འ ག་དགོས་ ་ཟེར་ཡིན་རེད། དེའི་ངེད་ཚ་ ངེད་གི་ད་ཁྱིམ་ཚང་གི་ད་ང་ཡར་ཁྲིད་སོང་ནི་རེད། ད་ལོ་ག མ་འ ་ཞིག་ལ་ 
ཡར་སོང་ནས་་ གས་ལས་ལས་ནས་བ ད་ནི་ཡིན།  
 
ཀ། དེ་ཁྱེད་གི་ཁྱིམ་ལ་ཁྱོད་ ད་པའི་མིང་ ིང་ ་ཡོད་ནི་རེད།  
 
ཁ། ག།  
 
ཀ། མིང་ ིང་ ག་ཨི་ཡིན།  
 
ཁ། ཡིན།  
 
ཀ། དེའི་་་ དེ་ཚས་ཅི་ ེད་གི་ཡོད་ནི་རེད།  
 
ཁ། ད་ཨ་ ་ཆེ་བ་དེ་་ ངའི་ ་བོ་ཆེ་བོ་དེ་ཨ་ཁུ་(གྲ་བ)རེད། ད་དེ་པེ་ཅིན་་་ པེ་ཅིན་ ོབ་ ་ཆེན་པོའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དེ་
འ ོ་ཡི་དེ་མར་ན་འཁོར་བ་བ ང་ནས་བ ད་ཡོད་ནི་རེད། ང་མ་ཡོད་ནི་རེད། དེར་ཞ་ཞེས་( ་གུ)གཉིས་ཡོད་ནི་རེད། དེའི་
འ ོར་ངའི་ཨ་ཆེ། ཨ་ཆེ་མནའ་མ་ ད་སོང་ནི་རེད། གནས་ ད་སོང་ནི་རེད། ད་ ་ ་( )ཞིག་དང་ ་མོ་( ་མོ)ཞིག་། ཞ་
ཞེས་གཉིས་ཡོད། དེས་ངའི་གླད་གི་ཨ་ ་དེ་ད་རང་ག་དེ་འ ་བ ད་ཡོད། ཡང་ གས་ལས་འ ་ཟོག་འཚས་ནས་བ ད་ཡོད། 
དེས་ང་རེད། དེ་ནས་ངའི་ ད་ན་ ་མོ་ ང་བ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་མཚ་ ོན་ཀྱི་ ོབ་འ ིང་མཐར་ ིན། ད་ ་མཐར་ ིན་
ནས་བ ད་ཡོད།  
 
ཀ། མཐར་ ིན་ནས་དེ་ ་མ ད་ ་ ོབ་ ་འགོྲ་ ་ཨེ་རེད།  
 
ཁ། ་མ ད་ ་ ོབ་ ་འགྲོ་ ་རེད། 
 
ཀ། དེའི་ཁེྱད་ཀྱི་ཨ་ཆེ་ཚ་ ོད་མོ་ ོས་ཚར་ནི་ཚས་ཞ་ཞེས་ཆ་ཁ་ ོབ་ ར་བཏང་ ་རེད་ལ་བཏང་ ་མ་རེད།  
 



ཁ། ཞ་ཞེས་ཚ་བཏང་ ་ད་རེད་ ད་ ང་་་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད། ད་ ་ ་ཆེ་བོ་འ ་ཞིན་ཡིན་ན་ལོ་ག མ་འ ་ཞིག་རེད། ད་
་མ ན་ ་ ོབ་ ར་བཏང་དགོས་ནི་རེད། ད་ ་མོ་ཡིན་ན་ད་ ང་ ད་ཆ་བཤད་མི་ཤེས་ འགྲོ་མི་ཤེས་ནི་དེ་འ ་ཞིག་རེད།  

 
ཀ། རེད། དེ་ཁྱེད་ཚའི་ཕ་ ལ་ཀྱི་་  ད་མང་ཆེ་བ་་ ་མོ་མང་ཆེ་བ་དེ་ ོབ་ ར་མི་བཏང་ནི་ཨེ་རེད།  
 
ཁ། ོན་མ་ཡིན་ན་ད་ ་མོ་མང་ཆེ་བ་དེ་ ོབ་ ར་བཏང་ནི་མ་རེད། ་མོ་དེ་བཏང་ནི་མ་རེད། ་ ་ད་བཏང་ནི་རེད། ས་
ད་ ་འ ་ཡིན་ན་ ་ ་ ་མོ་ཚང་མ་ ་ཡིན་ན་བཏང་བཞིན་ཡོད་གི། 
 
 
English translation: 
 
A: Could you please tell me your name and the place you were born? Could you introduce 
yourself?   
 
B: I am from Dechen Township, Chungchen County and in the Rnga Pa Region. My name is 
Changchub Drolma. 
 
A: Are your family nomads and farmers? 
 
B: We are nomads. 
 
A: You are nomads?  
 
B: Yes. 
 
A: So your livelihoods depend on raising livestock? 
 
B: Yes, we herd livestock. 
 
A: Okay. Have you ever been to school? 
 
B: I have finished 6 grades. 
 
A: Okay, where did you go to school? 
 
B: In our village. 
 
A: What did you study there? 
 
B: I studied Tibetan literature, mathematics. That’s about it. 
 
A: How long did you study? 
 
B: Six years of primary school. 



 
A: So you finished six years of primary education and did not go to middle school? 
 
B: I did not have the opportunity to go to middle school. 
 
A: Why not? 
 
B: Girls are not sent away to school in nomadic areas.  They are kept at home to milk the yaks. 
My family decided to let me stay at home, so I stayed home for three years to help out. 
 
A: How many siblings do you have?   
 
B: Six. 
 
A: You have six siblings? 
 
B: Yes. 
 
A: What do they do? 
 
B: My oldest brother is a monk. Right now he goes to Beijing University. The one after him got 
married and stays at home. He has two children. The one after him is my sister; she got married 
and moved out of the family. She has one daughter and one son. The brother above me is at 
home, helping out with livestock.  I have a younger sister; she goes to school in Qinghai. She 
graduated from middle school. 
 
A: Is she going to continue going to school after graduating? 
 
B: Yes, she will continue. 
 
A: Is your married sister going to send their children to school? 
 
B: The married sister and her husband are planning to send their children to school. The son is 3 
years old and will be sent to school. The daughter is too young to talk and walk.  
 
A: So girls are not sent to school in your hometown?  
 
B: Traditionally, girls are not sent to schools in general, only boys.  But nowadays, both girls and 
boys are sent to schools.  
 
 
 
 
 
 
 



About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 


