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Comparing Life Now to the Past-Part 3 
 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ ལ་བ་ཡག་པོ་ཡིན་པ་འ ། ས་ཚད་ཡང་ཡག་པོ་ཡིན་པ་འ ། ིད་པོ་ཤིན་ ་ཡིན་ནི་རེད། རོང་བ་ཡར་ལ་
ཡོང་ནས་་་འ ོག་པ་ཡིས་མར་བཀལ་ནས་མར་ལ་སོང་ནས་རོང་བའི་ནས་ལ་བ ེ་ནས། རོང་བས་མར་ཆར་འ ོག་
པའི་ལག་ནས་ཉོས་ནས། དེའི་འ ོར་ད་ཁོ་ཚས་མར་ཆར་དེ་ཟོས་ནས།  འ ོག་པས་ད་མར་ལ་སོང་ནས་ནས་ བ་
བ ་ཁ་ ་ ་རེ་ཉོས་ནས་ ོན་ཁ་ཡར་ལ་ཁྱེར་ནས་ཡོང་ན་ད་ནས་ཡོད་ན་ད་གྲོ་དགོས་ན་ད་ཅི་ཞིག་དགོས་ན་ཅི་
ཞིག་ཟ་ན་ད་གྲོ་ནས་ ན་མ་ཡས་མས། དེ་ཚ་ཡོད་ནི་རེད། ཉི་མ་གནའ་འ ས་ཟེར་ ་ཞིག་ཡོད་ནི་མ་རེད་ ་ཡི་ཟ་
མ་རེད། ཡོད་ནི་མ་རེད་དང་འ ས་ཟེར་ ་ད་ཞིམ་པོ་ཞིག་ལ་བ ི་ནི་ར་མ་རེད། ཅི་ཞིག་དགོས་ན་ཡོད་ནི་རེད་ད་གྲོ་
ནས་་ ན་མ་ཡས་མས་དེ་ཚ་བཞི་བོ་ད་བོད་ཀྱི་ཟ་མ་རེད། དེ་དེ་རེད་བོད་ཀྱི་ཟ་མ་རེད།  
 
   ད་ཉམས་ ང་ཅིག་ཡིན་ན་ནས་ཀྱི་ནང་ལ་ ན་མ་ ེ་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ན་མ་ནང་ལ་ ེ་ནས། ན་མ་དེ་གོང་
བདེ་ནི་རེད། ནས་དེ་གོང་བདེ་་ ང་ཙམ་གོང་ཆེ་བའི་གྲལ་དང་ཞིམ་པོའི་གྲལ་ལ་བ ི་ནི་རེད། དེ་ ག་པོ་ཞིག་ཡིན་
ན་ད་ནས་བ ས་ནས་་་དེ་ནས་མརི ་ལ་ ་བ ་ ོས་ནས་་་ད་ ང་དེའི་ ག་པ་བ ་ནས་དེ་འ ་ ོས་ནས་མིན་ན་མི་
ཟ་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། དེ་མོ་རེད། ད་དེ་མོ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད། ད་ ག་པོ་ཉམས་ ང་ལ་རེ་བ ད་ཡོད་ནི་རེད། ཉམས་
ང་ ག་པོ་ལ་རེ་ནས་བ ད་ནས་བ ད་ཡོད་ནི་རེད་གནའ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན། ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་ ག་པོས་ལས་

ཀ་མི་ བ་ ས་ཉམས་ ང་ལ་རོགས་ ེད་ ་འ ག་ནི་རེད། ཉམས་ ང་ལ་རོགས་ ེད་རོགས་ཟེར་ནས་ད་རོགས་ལ་
གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་མངགས་ནི་རེད་མོད། གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་ཡིན་ན་ ར་ལ་རོགས་ ོས་ན་་་རོགས་ལ་མངགས་ནི་
རེད། དེ་ ོས་ནས་རོགས་ལ་མངགས་ ས་གླ་ཡག་པ་་་གླ་ ེར་དགོས་ནི་རེད། དེ་ལ་གླ་ ིན། ཉམས་ ང་གིས་དེ་ཟོས། 
ག་པོ་ཡིས་ལས་ཀ་མ་བ་ནས་ཅིག་ལ་རེ་བ་བཅང་ནས་ལས་ཀ་ལས་རོགས་ ེད་གི་བ ག་ནས། མི་མང་པོ་མེད་

བདག་་་  མི་འ ་ ང་ ང་ཡིན་ན་དེ་མོ་ ེད་དགོས་ནི་རེད་ཡིན་ན་མིན་ན། ད་གཅིག་གཅིག་ལ་རེ་ནས་ཉམས་ ང་
གི་འཚ་བ་ ག་པོ་ལ་ ེན་ནས་ཁོ་བོའི་འཚ་བ་ ེལ་དགོས་ནི་རེད། ག་པོ་ཡིས་དེའི་འ ོར་མི་ བ་ནོ་ཡི་ལས་ཀ་ནི་
ཉམས་ ང་ན་རེ་བ་བཅང་ནས་དེའི་འ ོར་ད་ལས་ཀ་འ ག་གི་ཡོད་ནི་རེད། 
 
ཁྱོད་ང་ལ་བཙན་པོ་ཟེར་ ་ཞིག་དང་ཁྲིམ་ཟེར་ ་ཞིག་དང་། Gongan ju དང་དམག་ཟེར་ ་ཞིག་ ་བ་ནས་ ་
ཡིས་ཚར་ ོང་ཡོད་ནི་མ་རེད། ་ཞིག་ཡང་ཁྲིམ་དགོས་མི་ ིད། ་ཞིག་ཡང་དམག་དགོས་མི་ ིད། Gongan ju 
ཟེར་ ་ཞིག་དགོས་ནི་མ་རེད། རང་རང་སོ་སོ་ཡིས་དེའི་འ ོར་ད་རང་གི་འཆར་གཞི་ཅི་ཞིག་འཐེན་ན་ཡང་མིན་ན་
་མ་་་ག་ཞིག་ན་ ་མ་ ་བདེ་ཟེར་ནས་ ་མ་ ེ་བ་ལ་བཀོད་པ་བ ག་ནི་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། ཡང་མིན་ན་དཔོན་པོ་

ཞིག་གིས་བཀོད་པ་ཞིག་བ བ་ནས་བཞག་ཡོད་ནི་རེད། ་ཀ་གཅིག་བཞག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་དེད་ལས་འགྲོ་ ་མིན་
ནས་དེ་ཡར་ ོག་མར་ ོག་ཞིག་ ེད་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད། དེ་དེ་རེད། དེ་ཁྲིམ་ལས་ ེད་ནི་ཞིག་ཡོད་ནི་མ་རེད། ད་དེ་
རིང་སང་ཉིན་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ ་་་དམག་གིས་བོ ་བ ང་ནས་ཀམ་པའི་ནང་ལ་མ བ་མོ་བ བ་ནས་དེ་ ོས་ནས་
འ ག་དགོས་གི་ཞིག་རེད་མོད། Gongan ju་ཟེར་ ་ཞིག་དེ་མོ་ ་དོ་ཤིན་ ་ ེད་ནི་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། ཉི་མ་



གནའ་དེ་མོ་ ་དོ་ ེད་ནི་ཞིག་ཡོད་ནི་མ་རེད། ་ཏོ་ ེད་ནི་ཞིག་མེད་ན་ཡང་དེང་སང་གི་དེ་མོ་བ ག་རེས་གཅིག་
ཡང་ཡོད་ནི་མ་རེད། མི་ ོག་གཅིག་ཡང་གསོད་ནི་མ་རེད། བ ག་རེས་ ེད་གི་ཡོད་ནི་ཅིག་ཚར་ར་མ་ ོང་།  
 
English translation: 
 
A: It was a fortunate and good time, [everyone was] very happy and content. The farmers 
came up and… the nomads exchanged their butter for barley from the farmers; and the 
farmers bought their butter and cheese from the nomads for consumption. The nomads 
would buy around ten to twenty loads [on the back of yaks] of barley during the fall from 
the farmers, or wheat… or whatever they needed, such as wheat, barley, soy beans, and 
corn. We had no rice in the past. Rice is Chinese food. We did not have it and we also did 
not consider rice as something delicious. That was everything that people wanted, such as 
wheat, barley, soy beans, and corn. These four were the Tibetan foods.  
 
A poor family would have mixed soy beans with barley to eat; they would have mixed 
soy beans [flour] into their barley [flour], as soy beans were relatively cheaper, while 
barley was more expensive and was considered as tastier. There were also rich families 
which washed the barley, and peeled the barley before eating it. It was like that. In the 
past, the rich families were dependent on the poor families, and the opposite was also true, 
because the rich families needed help of labor from the poor. The poor ones worked for 
the rich families, and they were paid for their help by the rich, plus the poor people were 
dependent on the wages that the rich provided. The rich families always sought help from 
the poor families for the work that they couldn’t manage. Particularly, if there were not 
many people in a family, to seek for help was necessary. So the rich and the poor were 
mutually dependent and they lived like that harmoniously.  
 
 No one would have forced someone else to do something and there was no such a thing 
called law. There were no security agencies and police.  The security agencies were not 
necessary at the first place. There were high la ma leaders or just layman leaders who set 
rules for the communities. The leaders came up with a set of regularities, and then 
everyone else respected the rules and followed them. No one would try to break the rules 
or anything like that. Nowadays, the Chinese policemen are holding their guns in 
everywhere. There was nothing like that in the past, and there were no such conflicts or 
fights that we have today even if there were no police in the past. No one was killed; I’ve 
never heard of people fighting in the past.  
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