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Education System in Tibet- Part 1 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། བསོད་ནམས་ལགས། ད་བོད་ནང་གི་ ོབ་གསོ་ཡི་ ོར་ཅིག་ཤོད་དང་། 

 
ཁ། ད་ངས་ཨ་མདོའི་ ད་ཀྱིས་བཤད་ནས་གོ  དེ་གི་ད་བོད་ཀྱི་ ོབ་གསོ་ཡིན་ན་ད་་་ཤིན་ ་བོད་ཀྱི་རིག་ག ང་དེ་ཚ་ཡིན་
ན་རིག་གནས་ཆེ་བ་ ་དང་ ང་བ་ ་ཟེར་ནས་ཤིན་ ་་་བོད་ཀྱི་རིག་ག ང་ཟེར་ ་ཤིན་ ་ ེང་ཟབ་པོ་དང་་་ ་མཚ་ལས་
ེང་ཟབ་པ་ད་དེ་མོ་ཡོད་ནི་རེད། རིག་ག ང་འདི་ཤིན་ ་ ེང་ཟབ་པོ་ཡོད་པས་ ེན། དེ་གི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ ་དང་ ང་བ་
། དེ་མ་ཚད་གི་དེང་སང་ ་ཡིག་ ང་གོ་ནོ། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་ན་ཡོད་ནོ་གི་ད་བོད་པ་ཚང་མ་ཡིས་ད་ ་ཡིག་ ང་གོ་

ནི་རེད། དེ་གི་ད་དེང་སང་ཡང་ད་ཡང་་་ཅིག་ ོང་་་ད་ཅི་ཞིག་རེད་གོ་ད་་་ད་ ས་རབས་གསར་པ་འདིའི་ནང་ན་ཡང་ད་་་
ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་་་དེ་གི་ ་ཚས་ད ིན་ཡིག་ཤིན་ ་ ང་གོ་ག  མི་ཚང་མས་ད ིན་ཡིག་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ལ་སོང་བས་་་དེ་
གི་ད་ཚང་མ་ཡིས་ད ིན་ཡིག་ ང་གོ་ནི་རེད། དེ་གི་ ན་མ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་ ི་ཚགས་ ིང་བ་ཡི་ བས་ ་ད་ཅི་རེད་
ཟེར་ན་ད་ཁྱོད་ ོབ་ ་ཟེར་ནས་འགྲོ་ས་ཡིན་ན་་་རིག་གནས་ཟེར་ ་གང་ནས་ཡོང་གོ་ནས་ན་ཟེར་ན་ད་མང་ཆེ་བ་ད་དགོན་
པ་ནང་གི་ཡོང་གོ་ནི་རེད། མི་ཚང་མ་་་ཨ་ཁུ་ཚང་མ་་་ད་ཅི་རེད་གོ་་་ད་ ་ ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་དགོན་པ་ནང་ལ་ ེལ་དང་་་
དེ་གི་ ་བ་ ོས། ད་ ་བ་ ོས་ཚར་ན་དེ་གི་བོད་ཀྱི་རིག་ག ང་ར་དེ་ཚང་མ་ཤེས་གི་མོད། དེ་ད་ཚང་མ་དགོན་པ་ནང་ལ་
སོང་ནས་ཤེས་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ ་མོ་འ ་ཡིན་ན་ད་་་ ་མོ་ཟེར་ན་་་ད་ ་མོ་ཡིན་ན་ད་དེ་གི་ཨ་ནེ་་ཨ་ནེ་ ོས་དང་ན་ད་་་
ཇོ་མོ་ ོས་དང་ན་ད་དེ་གི་ཇོ་མོ་ ་ཚང་ནང་ལ་འགྲོ་ག ཇོ་མོ་ ་ཚང་ནང་ལ་འགྲོ། ཇོ་མོ་ ་ཚང་ནང་ལ་སོང་ན་ད་བཀའ་
འ ར་དང་བ ན་འ ར་་་དེ་ཚང་མ་འདོན་ ་དང་འདོན་པ་འདོན་ ་་་དེ་གི་ཡིག་ངོ་འཛིན་ ་ཚང་མ་ད་དགོན་པ་ནང་
ནས་ཤེས་དགོས་ནི་རེད། དེ་ ས་ཨ་ནེ་་་ 
 
      ད་ཁྱིམ་ཚང་ཡང་ ང་ཙམ་་་ད་ཁྱོད་དགོན་པ་ནང་ལ་མ་སོང་་་ ་ ་ཚ་དགོན་པ་ནང་ལ་མ་ ེལ་་་དེ་གི་ ་མོ་ཚ་ད་ཨ་
ནེའི་དགོན་པ་ནང་ལ་མ་ ེལ་ན་ད་ཁྱིམ་ནས་འ ག་ནི་རེད་ལ། ཁྱིམ་ནས་བ ད་ ས་ཡང་་་ད་ཁྱིམ་ཚང་ ག་པོ་ཡིན་ན་དེ་
ེད་ག་་དེ་གི་ཅི་རེད་གོ་་་ད་ ་བ་དེ་་ད་དགོན་པ་ནང་ལ་སོང་ནས་ཨ་ཁུ་འ ་་་ ་བ་འ ་དེ་མོ་བོས་་་ཁྱིམ་ལ་་་རང་གི་ཁྱིམ་

ལ་བོས་ཡོང་་་དེ་གི་ད་རང་གི་ ིས་པ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་་་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ ག་པོ་ཡིན་ན་་་དེ་ ོས་་་དེ་གི་ཨ་ཁུ་དང་དེ་ཅན་པོ་
ཁྱིམ་ལ་བོས་་་ཁྱིམ་ལ་བོས་་་དེ་གི་ ིས་པ་ཚ་ཡིག་ངོ་འཛིན་ ེད་ལ་ ོབ་ཁྲིད་ ེད་ ་བ ག  ད་དེ་གི་དེའི་ཨ་ཁུ་ལ་་་ ོན་མ་
འ ་ཡིན་ན་ ོར་མོ་ཟེར་ནས་ ེར་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད། ོར་མོ་ ེར་ ་མེད་ ས་མར་འ ་་་དེ་གི་ ར་བ་འ ་དེ་མོ་་་དེ་གི་
མ་པ་འ ་ ེར་ག་་་དེའི་ཨ་ཁུ་ལ། དེ་གི་ཁྱོད་ཀྱི་ ིས་པ་ཚ་ལ་ཡི་གེ་ཁྲིད་་དེ་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚབ་ལ་ཕར་ལ་མར་་་ མ་པ་་་
ར་བ་་་ད་ཅི་ཞིག་ ེར་ ་ཡོད་ན། ཤ། དེ་ ོས་ནས་ཅི་ཞིག་ ེར་ ་ཡོད་ན་དེ་ ེར་ནི་རེད། ད་ཁྱིམ་ཚང་ ག་པོ་ཡིན་ན་་་ད་

ཁྱིམ་ཚང་ ང་ཙམ་་་ད་ཆ་ ེན་ ང་ཙམ་ཞན་ན་ཡིན་ན་ད་རང་གི་་་ད་མང་ཆེ་བ་ད་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་རེག་ནི་མ་རེད། དེ་གི་
ན་མ་འ ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་ ོབ་ ་ཟེར་ནས་་་ ན་མ་ ན་མ་འ ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་ ོབ་ ་ཟེར་ནས་ཅིག་ཡོད་ནི་མ་རེད་ཟེར་

མང་ཆེ་བ་་་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་འ ་ཡིན་ན་་་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་ན་དེ་མོ་ ོབ་ ་ཟེར་ནས་ད་དེང་སང་གི་དེ་་་དེབ་སང་གི་་་དེང་
རབས་ཀྱི་དེ་ཅན་པོ་ཡི་དེང་རབས་གི་ ོབ་ ་ཅན་པོ་ ན་མ་ཡོད་ནི་མ་རེད། དེ་མེད་པས་ད་མི་མང་ཆེ་བ་ད་རང་རང་གི་་་ད་
རང་གི་ཁྱིམ་ན་་་རང་གི་ཁྱིམ་ན་ཨ་ཞང་འ ་་་ཨ་ཁུ་འ ་་་ད་དེ་མོ་ཤེས་ཡོན་ཅན་་་བོད་ཡིག་ཤེས་ནི་་་་ད་དེ་མོ་ཤེས་ནི་ཡོད་ོ



ན་མང་ཆེ་བ་ཡིས་ད་ཨ་ཁུ་ཨ་ནེ་ཚའི་ ར་ནས་ ང་ན་ཆོག་ནི་རེད། དེ་གི་ ་ ་ཚ་་་ ང་ཙམ་་་ད་ ན་མ་ཡི་་་ ན་མའི་དེ་
བཤད་ན་ ་ ་ཚས་ཡི་གེ་ཤེས་ནོ་ད་ ང་ཙམ་མང་པོ་ཡོང་ནི་རེད། ་ ་ཚས་ཡི་གེ་ ང་ཙམ་མང་པོ་ཤེས་ནི་རེད། ་མོ་ཚས་
ང་ཙམ་་་ད་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ལས་འ ་དེ་མོ་ལས་དགོས་པས་ ་མོ་ཡིག་ངོ་ཤེས་ནི་་་ཡི་གེ་ཤེས་ནི་ད་ ང་ཙམ་་་ཆ་ ོམ་གྱི་

བཤད་ན་ ང་ཙམ་ ང་ནི་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: Sonam, can you please talk a little bit about the education system in Tibet? 
 
B: I will speak in Amdo dialect. Tibetan education is…  Traditional Tibetan science—there are 
five major sciences and five minor sciences—Tibetan science is extraordinarily profound, and it 
is deeper than the ocean. As the sciences are very profound…  Apart from the five major 
sciences and five minor sciences, Chinese is also learnt nowadays, people are learning Chinese in 
most of the Tibetan areas. Plus these days... in the new century, English is also learnt, as English 
gets more and more popular. In the past, in traditional Tibetan societies, schooling, or most of the 
sciences, were learnt from the monasteries. All the people… the monks … the boys were sent to 
the monasteries, they would have become monks. The monks were taught all the Tibetan science 
subjects at the monasteries. All of those can be learnt in the monasteries. The girls… girls can 
become nuns, and then they can go to the nunneries. bka’ ‘gyur1 and bstan ‘gyir2 and other 
religious texts are taught and chanted in the nunneries, and all these help to eliminate illiteracy.  

If a family is a little… if one did not go to the monastery, if the boys were not sent to the 
monasteries, or if the girls were not sent to the nunneries, and they would have stayed at homes 
instead. In this case, if one’s family was rich, they do that… they invite the monks from the 
monasteries to their own houses, and ask them to teach their kids at homes. In the past, people 
had no money to pay for the teaching, so they gave things like butter, dried cheese, or tsamba3. 
So if the monks taught their kids, they gave butter, dried cheese, tsamba, or meat to the monk 
teacher in return. If the family was poor, those families which were not doing well economically, 
their kids do not get to study in any means. In the past, Tibetan schools were like… there were 
no such things called schools very long time ago.  In the case of my home town, there were no 
modern schools like today’s back in the days in my home place. Since there were no schools, 
people learnt at homes, if one had uncles or aunts who were literate, then one could learn from 
them. Boys were a little more… in the past… more boys were literate in the past, they knew 
more than girls did. Girls were… since girls were supposed to do house chores, there were not 
many literate girls; fewer girls were literate on average.  
 
 
 
 
 
                                                            
1 collection of sutra teachings of Buddha 
2 collection of commentaries on works of Buddha 
3 roasted barley flour 
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