
CultureTalk Tibetan Language and Culture Video Transcripts: 
http://langmedia.fivecolleges.edu 
Comparing Food and Neighbors 
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Tibetan transcript: 
 
ཀ།  ཁྱེད་རང་གིས་ད་ཨ་རིར་ ེབས་ནས་ཨ་རིའི་མིའི་འཚ་བ་ ེས་ ངས་དང་ད་བོད་ཀྱིས་ གས་ ོལ་དང་གོམ་ 
གཤིས་དེ་དང་གཅིག་པ་མ་རེད་འ། ཨ་ནས་ཁྱེད་རང་འདིར་ཨ་རིར་ ེབས་ནས་ཕར་ཆེས་ལོ་ ་ཙམ། ག མ་བཞི་ ་
ཙམ་འགྲོ ་ཡོད་རེད་པའ།  ད་འདིར་ ེབས་ནས་ མ་འ ་ས་དེ་འ ་གང་མཐོང་གི་འ ག། བོད་ཀྱིས་འཚ་བ་དང་
ད ིན་ཇིའི་འཚ་བ་དེ་འ ་གཅིག་པ་མིན་པ་དང་ལོག་ཁ་ཡིན་པ་དེ་དག་གང་འ ་ ་མཐོང་གི་འ ག། 
 
ཁ། ལགས་ཨོ། ད་ང་རང་ཚ་བོད་པ་ཡིན་ན་ ིར་བཏང་ཡིན་ན་ཚང་མ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ ན་ ིལ་ཆེན་པོ་ཡོད་
རེད། ད་གང་ ར་གྲོང་པ་ཁྱིམ་ཚས་ཡིན་ན་ཡང་འཆམ་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་རེད། གང་ ར་ཕ་མ་གཅིག་ནང་བཞིན་གང་
ར་ཕན་ ན་གཆིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་པ་ ེད་ཡ་དེ་ཞེ་ ་ཡོད་རེད་འ། ད་ང་རང་ཚའི་ ི་ ལ་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་

ནང་ལ་དེ་འ ་མི་འ ག་འ། གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚས་ཡིན་ན་ཡང་ ད་ གང་ ར་ཉེ་འགྲམ་ལ་བ ད་གི་ཡོད་པ་ཙམ་མ་
གཏོགས་པའི་ཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ད    ཡག་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་ན་ གས་ ས་བདེ་པོ་ཡིན་པེ་ལབ་ཡ་དེ་འ ་
མ་གཏོགས་གཅིག་གིས་  ནང་མི་ཁྱིམ་མཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ནང་་ཕར་ ར་འགྲོ་རིས་ ེད་ཡ་ཟེར་ཡ་དང་དེ་
འ ་མི་འ ག་ཡ་། ཨ་ནས་གཅིག་ད་ཡིབ་པོ་འ ་པོ་འ ག། སོ་སོ་ཁེར་ ང་ ག་པའི་གནང་བ་དེ་འ ་འ ག།  ཨ་
ནས་ད་ཁ་ལག་ཐོག་ནས་ ད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ དེ་དོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཞེ་ ག་རེད་ཤ། ིར་བཏང་ང་རང་ཚ་བོད་
པ་ཡིན་ན་ཁམལག་མང་ཆེ་པ་ཞིག་  ཇ་ཡིན་ན་  བ ང་ཡ་ཡིན་ན་ བ ང་ཡ་མང་ཆེ་བ་ཚང་མ་ཚ་པོ་ ཇ་ཡིན་ན་ཇ་
བཀོལ་ ད་ཁ་ལག་ཡིན་ན་ཚང་མ་ མ་ནང་ལ་མངོ། བ་ལེ་ཡིན་ན་ཡང་ནང་ནས་བཟོ་ཚར་བ་ ག་པ་དང་འ ་མ་
འ ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་འ། འདི་ལ་ཡ་དེ་འ ་མི་འ ག་འ། ད་ཐོག་མ་ ེབས་ བས་ ་ཁ་ལག་ཐོག་ནས་ཏོགས་
ཙམ་དཀའ་ངལ་ ད་སོང།  དཔེར་ན་ཞོགས་པ་འ ་པོ་གཅིག་ཡིན་ན་ ཞོགས་ཇ་ཚ་པོ་ཟ་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནེ་དེ་ལ་
ེབས་ནས་ཞོགས་པ་ཚ་པོ་ཟ་ཡ་ཕར་བཞག། འོ་མ་ཡིན་ནེ་ཚང་མ་ ང་མོ་ ང་ ང་  ཨ་ནས་འཁྱག་ མ་ནང་དང་

དེ་ནང་བཞིན་ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ་དང་འ ་མི་འ ་ཡོད་ནེ། ཚང་མ་འཁྱག་ མ་ནང་ནས་ཡིན་ ས་ད་དོག་ཙམ་   ཐོག་
མ་ག གགས་པོ་ལ་ཡ་དེ་འ འི་ད་ ་བར་ ་ཟ་ཡ་ཡོད་མ་རེད། ཨ་ནས་ག གས་པོ་ལ་འ ོད་མ་འ ོད་དཀའ་ལས་
ཆེན་པོ་ཞིག་འ ག་འ། ཨ་ནས་གཅིག་ནས་གོམ་ཡོད་་རེད། ང་རང་ཚ་ ིར་བཏང་ཡིན་ནེ་འོ་མ་ ང་མོ་བ ང་བའོ་
གས་ ོལ་གཅིག་ཡང་ཡོད་མ་རེད་འ། འོ་མ་ཡིན་ན་ཡང་བཀོལ་ནས་བ ང་གི་རེད་།  དེ་འ འི་ཁག་པོ་འ ག། དེ་

མ་ཟད་ཁ་ལག་ཡིན་ནེ་ཁ་ལག་ཚང་མ་ ་བཙས་ བ་པ་དང་ ད་ ག་ན་ ་བཙས་ ག་དེ་མིན་གཞན་པ་ 
 
མང་མ་ཁ་ལག་ ཚལ་ ང་གི་ཚང་མ་  ན་པ་དཔེར་ན་ ལ་ ག་དམར་པོ་ དེ་ཚ་ ན་པ་རེད་འ ག་ག། ིར་བཏང་
དེ་ཚ་ག གས་པོ་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་དེ་ང་རང་ཚའི་གོ་ ་མེད་ཙང་དཀའ་ལས་འ ག་འ། ང་རང་ཚ་བོད་པ་
ཡིན་ན་ཁ་ལག་ཚང་མ་ ཚལ་ ང་པོ་ཡིན་ནེ་ ་བཙས་ བ། ་བཙས་ བ་པའི་ ང་ལ་མངོ།  ཁ་ལག་མངོ་ནས་ད་
བཟོ་ནས་ ཟ་ཡ་དེ་ང་ཚའི་གོམ་གཤིས་དང་ ཁ་ལག་ ན་པ་ཟ་ཡ་དེ་གོམ་གཤིས་མེད་ཙང་དོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་
འ ག 
 



English translation: 
 
Interviewer: Please talk about your experience in America. The life style in the States 
must be very different from that in Tibet, and since you have been here for over four or 
five years, what are the differences you see?  
  
Interviewee: As you know most Tibetan communities are relatively united, you often 
have pretty strong connection with neighbors, parents. People are usually very helpful for 
each other. But it is not like that in the foreign societies, there isn’t strong bond between 
neighbors. Here, if you consider you have strong bond with your neighbors, you might 
say, “How are you?” to them every time you see them. Other than that, there isn’t as 
much tradition of visiting each other’s houses. Therefore, sometimes you feel isolated 
and lonely. In terms of food, it is very hard because in Tibetan tradition, even the drinks 
are hot, we usually drink boiled tea. Most of the foods we eat are either fried or cooked. 
Bread and noodles are all homemade and they are hot food. Breads are homemade, as 
well as noodles. It is different here. I had some hard times when I first got here in the 
States; I had some hard times with the food here. For example, in the morning, we have 
hot food and drink in the morning, but it is different here, they usually don’t have hot 
breakfast, even the milk is cold because it has been kept in the fridge. Juice and all drinks 
are all kept frozen.  I had a hard time adjusting to that difference when I first here.  In 
Tibet, we usually don’t drink cold milk, we usually boil them.  Most of the foods here are 
either uncooked or boiled in the water, such as carrots. I am sure they are good for our 
health, but since we are not used to it, it is a little hard to accept. In Tibet, sometimes 
even green vegetables are first cooked and then fried. Cooking and frying are very 
common in Tibet, and we are not so much used to eating uncooked food. 
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