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A Young Woman Planning for the Future 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་གི་ཁྱོད་ལ་ལག་ཤེས་ཡོད་ནི་རེད་ལ། དེ་གི་ལག་ཤེས་དང་མཉམ་ ་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་གལ་ཆེན་པོ་ཤིག་རེད་བསམ་གོ་
ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་བསམ་གི 

 
ཁ། རེད། ང་ཡིན་ན་ལག་པ་ཡིས་ ང་ནས་ཤེས་ནི་ཙམ་པ་ཤིག་གིས་མི་ཉན་གི  ད་རི་མོ་ཡི་ལོ་ ས་ཡིན་ན་་་ད་དེ་མོ་ཤིག་
ཡིན་ན་ར་བཤད་ཤེས་དགོས་གི  ད་ལག་པ་ཡིས་འ ི་ཤེས་ནས་ཁ་ཡི་བཤད་མ་ཤེས་ནས་་་ལོ་ ས་བཤད་མ་ཤེས་ན་ལག་པ་
ཡིས་འ ི་ ་ཤ་ ག་ཡིན་ ས་ད་དབང་བོ་་་ཁ་གྲགས་མི་ཤེས་པའི་དབང་བོ་ ོན་ཅན་ཅིག་གི་འ ི་ཤེས་པ་དང་འ ་གི 

 
ཀ། རེད། དེ་གི་ད་ཁྱོད་ད་ ེས་མ་ཡིན་ན་ ་བཟོ་མཁས་ཅན་ཅིག་མིན་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ ེབ་རིས། དེ་གི་རི་མོ་
ོགས་ཀྱི་ལོ་ ས་དང་ཚང་མ་བཤད་ཤེས་ནས་ཆགས་པའི་རེ་བ་དེ་ཡོད་ནི་ཨེ་རེད།  

 
ཁ། ཡོད་ནི་རེད།  
 
ཀ། ཁྱོད་ཕ་ ལ་ལ་སོང་ ས་ཁྱོད་ཚའི་ཕ་ ལ་གྱི་ ་མོ་ཚ་ལ་ ོབ་གསོ་བཏང་ནས་ ེས་མ་ཁྱོད་ཚའི་ཕ་ ལ་གྱི་ ་མོ་ཚ་བོད་
ཀྱི་རི་མོ་ ང་ ་ཡི་་་དེ་ཚ་རི་མོ་ ང་ ་དེ་ཡི་ ོགས་ལ་འབད་བ ོན་ ོས་ ེད་ འི་་་ད་དེ་ ོགས་ ང་གི་འཇིག་ འི་ ོབ་
གསོ་ ེད་ འི་ཁྱོད་ལ་འཆར་གཞི་ཨེ་ཡོད།  
 
ཁ། ད་དེ་ཡིན་ན་ད་ང་རང་ལ་རང་ ལ་ན་མའི་འགྲོ་ཚལ་ཟེར་ ་ན ་་་རིག་གནས་ ་ཚད་མེད་གི་་་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་ཆ་
ེན་ཧ་ཅང་ཞན་གི  ཞན་གོ་ཡིན་ན་ད་ང་དེ་མོ་ཡི་རེ་བ་འ ་ཡོད་གི་ར་ད་ད་འ ་ཤིག་ཡིན་ན་ད་མི་བ་གི  ད་མར་ལ་ཕ་
ལ་ན་སོང་ན་ང་ཡི་རོགས་པ་་་གྲོགས་མོ་ཁ་ཤོས་འ ་དེ་མོ་འ ་ད་ ོབ་ ་འགོྲ་གོ་ནོ་དེ་མོ་ཡོད་གི  འཁོར་བ་མ་བཟང་འ ་

ད་ང་ཡི་ཁྱིམ་ཚང་ཡིན་ན་ཆོག་གི་ཉེ་བ་ཡིན་ན་ཆོག་གི་་་ད་གཉེན་ཉེ་ཟེར་ན་ཆོག་གི་དེ་མོ་ཚ་ལ་ངས་ཕར་ལ་དེ་མོ་འ ་བཤད་
ནོ་མི་ ོག་ད་མི་བ་གི  ད་ང་མར་ལ་ཕ་ ལ་ལ་སོང་ནས་ན་ནིང་དོ་ཚིགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ང་ཡི་ ང་འ ་དེ་མོ་ཅན་ ོབ་
ང་ནང་གི་ ོབ་མ་ཅན་གོ་གཉེན་ ིགས་ ོས་ནས་ ིས་པ་ ེས་བ ད་ཡོད་ནས་དེ་མོ་ཡོད་གི   

 
ཀ། རེད། 
 
ཁ། ད་མང་ཆེ་བ་ད་ ོབ་ ་སོང་ནོ་ད་་་ ོབ་ ་སོང་དེ་གི་རང་རང་གི་འདོད་པ་ ར་བསམ་ནས་ ོས་ནོ་མར་ནལ་ཡོང་ནི་ཚ་
ཡིས་ ་གཉེན་ ིགས་ ེད་གོ་གི ད་དེ་ཡིན་ན་ཤིན་ ་སེམས་ཕམ་ ེད་ཞིག་རེད།  ་དེ་གཉེན་ ིགས་ ོས་ན་ད་་་ང་རང་
གིས་མ་འོངས་བ་ལ་ངས་གཉེན་ ིགས་ཤིག་ ོས་ན་ ་ཤིག་ལ་གཉེན་ ིགས་ ེད་མི་བསམ་གི 

 



ཀ། ཅི་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ན་ ་ལ་གཉེན་ ིགས་ ོས་ན་མི་ཉན་ ་ཡི་ ་མཚན་ཅི་ཞིག་རེད།  
 
ཁ། ་ལ་གཉེན་ ིགས་ ོས་ན་མི་ཉན་ ་་་རང་རང་གི་འཚ་བའི་ཐད་་ད་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་་་འགྲོ་ ོགས་ཟེར་ ་ན་་་་
རང་རང་གི་ཁ་ ོགས་་་འཚ་བའི་འགྲོ་ ོགས་དེ་མོ་ཚང་མོ་ཤིན་ ་ཐ་དད་གི  དེ་གི་ ་ཤིག་ལ་ཐད་པ་མེད་གི   
 
ཀ། དེ་གི་གཞན་པ་ ་མཚན་ཨེ་ཡོད།  
 
ཁ། གཞན་པ་ ་མཚན་དེ་མིན་ནས་ཅང་མེད་གི 

 
ཀ། དེ་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ན་ ་དང་བོད་གཉིས་ཀ་གཉེན་ ིགས་ ོས་དང་ན་ ེས་མ་དེའི་ ་གུ་ཡིས་བོད་ ད་བཤད་དགོས་
ནི་རེད་ལ་ ་ ད་བཤད་དགོས་ནས་ན་དེ་དཀའ་གི དེ་མིན་གཞན་པ་ཅི་རེད་ཟེར་ན་དེ་་་བོད་ཀྱི་ད་ཅི་རེད་ཟེར་ན་་་ད་ངས་
ཤེས་ ལ་ཡིན་ན་ད་བོད་ཀྱི་ཁྲག་གཙང་མ་ ེད་དགོས་ནི་རེད་ཟེར་ག  ཁྱོད་ཀྱིས་བ ོས་ན་དེ་གཙ་བོ་ཤིག་ཨེ་རེད།  
 
ཁ། དེ་གཙ་བོ་ཤིག་རེད།  
 
ཀ། རེད། 
 
ཁ། བོད་ཀྱི་ཁྲག་གཙང་མ་ཡིན་དགོས་ནི་རེད། ད་བཤད་ན་ ་ཤིག་དང་བོད་ཞིག་གཉེན་ ིགས་ ོས་དང་ན་ད་ ་ཡིས་ད་ཁོ་
ཚང་གི་མི་ ད་རེད་བསམ་ནས་ད་ཁོ་ཚའི་ ད་རིགས་དང་ཁོ་ཚའི་གོམས་ཤིས་འ ་ཁྲིད་ག  ད་བོད་ཞིག་ཡིན་ན་་་ད་ ་ཚའི་
འ ོག་པའི་ ་མོ་ཤིག་ཡིན་ན་ད་ཁོ་ཡིས་ཤེས་ཟེར་ནས་དེ་ཅན་པོ་ཧ་གཅིག་ཡང་མི་གོ་གི་ཨེ་རེད།  
 
ཀ། རེད།  
 
ཁ། དེ་མོ་ ོས་ནས་ད་ཁོ་ཡིས་ཤེས་ཟེར་ཁ་ ོས་ནས་ད་ཁོ་ལ་ ་ ད་ འ ་ཆད་ལེ་ཆོད་ལེ་ཤིག་བ བ། ིས་པ་ལ་དེ་འ ་ཁྲིད། 
ད་ ང་ཙམ་ཤེས་ནི་འ ་ཤིག་ཡིན་ན་ད་ ་ཤིག་ལ་གཉེན་ ིགས་ ོས་ན་ཡང་དེ་བོད་ཀྱི་ ད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡང་བོད་ ད་
བཤད་དེ་ ོས་ནས་ད་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་མི་ཐད་པ་འ ་ཡོད་ག ད་དེ་མོ་ཤིག་ཡིན་པས་ བས།  
 
ཀ། རེད། དེ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ ེས་མ་ཁྱོད་ལ་ ིས་པ་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ ོབ་ ་ལ་བཏང་ ་ན་ ་ཡི་ ོབ་ ་ལ་བཏང་ ་
ཡིན།  
 
ཁ། ངས་བོད་ཀྱི་ ོབ་ ་ལ་བཏང་ ་ཡིན།  བོད་ཀྱི་ད་རིག་གནས་་་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ ང་གི་འཇིག་དགོས་ནི་རེད། ད་ ་
ཡིན་ན་་་ད་ ་ཡི་ ད་རིགས་རེ་ད་འཚ་བའི་ཐད་ཀྱིས་བཤད་ན་ད་ ང་ཙམ་མོ་ཤེས་ན་མི་བ་གི་ཨེ་རེད། ང་ཙམ་བཀོད་
ོད་བཏང་ ་མང་གི་ཨེ་རེད། དེ་མོ་འ ་ཡིན་པས་མ་ ང་ན་མི་བ་གི  ད་བོད་ཀྱི་ ོད་ ན་དེ་་་་ 

 



ཀ། དེ་གི་ཅི་རེད་ཟེར་ན་ད་མང་ཆེ་བ་ད་དེང་སང་ ་ཡི་ས་ཆ་ཡི་ ོབ་ ་ཡིན་ན་ ང་ཙམ་ཆ་ ེན་བཟང་གི  དེ་མོ་རེད་ལ།  
 
ཁ། ད་ང་དོ་ཚིགས་ད་མར་ལ་སོང་ ས་ད་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་གྱི་ ེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན་ཆོག་གི དེ་མོ་གི་ ་མོ་ཚ་ལ་ ོབ་ ང་གི་
ཡིན་ན་ཆོག་གི་་་ ་མོ་ལོ་བ ་བ ན་བཅོ་བ ད་ཅན་གོ་་་བཅོ་བ ད་ལ་ར་ལོང་མེད་གི་་་བ ་ ག་བ ་བ ན་ཅན་གོ་གཉེན་
ིགས་ ོས་ནས་ ིས་པ་ ེས་ཡོད་བ ད་ཡོད་གི  ངས་བསམ་ན་དེ་ཡིན་ན་ཕ་མ་ཡིས་ ོབ་གསོ་མ་ ོས་ན་ད་་་ཅི་ཟེར་དགོས་

ནི་རེད་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ གས་ ན་རིང་བོ་བཏང་དགོས་ནི་རེད་ཟེར་ནས་་་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐར་ག གས་ཀྱི་མ ན་ལམ་འདི་མོ་ ེད་
དགོས་ནི་རེད་དེ་མ་བཤད་པས་ད་ ིས་པ་དེ་ད་དེ་མོ་ཤིག་གི་ ར་སོང་ནི་རེད། 

 
ཀ། རེད། ཨོ་ཡ།  
 
 
English translation: 
 
A: Since you already have personal [drawing] skills, do you think it is still important to continue 
studying?  
 
B: Yes. I think it is not enough to just know how to draw, it is also important to be able to tell the 
history or stories behind every [religious] drawing.  If I merely know how to draw, but have no 
idea about the related history of the drawing, it is the same as a mute person who knows how to 
draw.  
 
A: Ok, besides to be a famous Tibetan painter, you also want to be someone who is able to tell 
the histories of Tibetan paintings and drawings, right?  
 
B: Yes. 
 
A:  When you go back to your hometown, do you persuade the girls there to study Tibetan 
painting, or do you have such plans for the future?  
 
B: For that, to be frank I do not have much personal connections back in home, and my 
education level is really low, therefore even if I do have such a plan, my personal condition is not 
in a good standing to achieve it. I have a couple of friends who go to schools, and also some 
other relatives who are not yet married, all I can do is to talk to those people about such things 
[learning painting skills]. Back in home, for the last year and this year, there are girls who are 
younger than me, like those ones who go to primary school got married, and had kids.  
 
A: Ok.  
 
B: [Nowadays] Most of the ones who went to schools… after they’ve gone to schools, they get 
married with Chinese people according to their own personal wills. That is very sad!  To get 
married with Chinese people… I wouldn’t want to get married with a Chinese guy in the future.  
 
A: Why?  Why do you think it is not a good idea to get married with Chinese people? 



 
B:  It is not a good idea because… in terms of lifestyle, how to phrase this… the ideas and styles 
of life are very different, thus I am not willing to marry a Chinese.  
 
A: Are there other reasons? 
 
B: No, there are not any other reasons. 
 
A:  Do you think the kid should speak Tibetan or Chinese if a Tibetan and Chinese get married? 
Besides that, according to my understanding, it is very important for Tibetans to keep the Tibetan 
blood clean, do you [think] that’s important? 
 
B: It is important.  
 
A: Ok. 
 
B: Tibetan blood has to be clean.  Say that a Chinese guy and a Tibetan girl get married; the guy 
would say that the kid is his family’s posterity, and thus teach the kid Chinese language and 
customs. For Tibetans, especially the nomad girls, they tend to say that “he,” the husband, knows 
and decides everything [proper gender roles].  The girls don’t know anything.  
 
A: Yeah. 
 
B: By saying that “he” knows it, they speak some broken Chinese to their husband.  And the kids 
are also taught it. If one understands a little more, even she gets married with a Chinese guy, she 
might still say that the kid is also Tibetan offspring, thus the kid has to speak Tibetan also, and 
this may cause conflict between the couple.  Those are the reasons [for why she is not willing to 
get married with a Chinese guy].  
 
A: Ok. Then are you going to send your kid to Chinese school or Tibetan school in the future?  
 
B: I will send [the kid] to Tibetan school. The kid will have to learn Tibetan culture. The Chinese 
language, it is hard to live without knowing any Chinese these days, for it is widely used [in 
Tibetan areas also]. So it is not possible to do not learn it.  For Tibetan traditions… 
 
A: Most Chinese schools have better conditions these days. It is like that.  
 
B: When I visited my hometown this year, the girls from my village or those ones who go to 
primary school, or those girls who are like 16 or 17, or 18 years old, actually not even 18 years 
old, they are just 16 or 17 years old, they already got married and gave birth. I believe it is 
because their parents did not offer them sufficient advice; the parents did not tell the girls what 
they should look for the future, that’s why the girls ended up like that.  
 
A: I see, yeah.  
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