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A Painting Student Observes Changes in Her Hometown 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། རེད་ད་ཁྱོད་ ་ས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཤིག་ལ་རི་མོ་ ང་ནས་བ ད་ནི་རེད། དེ་གི་ན་ནིང་རེད་ལ་ད་ལོ་རེད།  
 
ཁ། དོ་ཚིགས་རེད།  
 
ཀ། དོ་ཚིགས་ཁྱོད་ཕ་ ལ་ལ་ ིར་ལ་སོང་ནི་རེད་ལ།  དེ་གི་ཁྱོད་ཕ་ ལ་ལ་སོང་ ས་ ོང་ཚར་ཅི་འ ་ཞིག་ཡོད་གི  ད་བོད་
ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ ོགས་ཡིན་ན་དཔའ་ ོར་གྱི་ ོགས་་་་དེ་གི་མི་ཡི་ ི་ཚགས་ཀྱི་འཚ་བའི་ ོགས། ཚང་མའི་ ོགས་ནས་ཁྱོད་
ཀྱིས་བསམ་ན་གོང་འཕེལ་ལ་སོང་ཡོད་ག་་་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཡིན་ན་ ད་ཡིན་ན་མར་ལ་ཉམ་ཡོད་གི ཅི་འ ་ཞིག་རེད་
ཁྱོད་ཀྱིས་ ་ ལ།  
 
ཁ། ད་བཤད་ན་ང་ཚའི་ས་ཡི་འཕེལ་ ས་བཤད་མོ།   
 
ཀ། རེད། 
 
ཁ། འཕེལ་ ས་བཤད་ན་ད་་་འ ོག་པ་ཚས་ཁང་པ་འ ་ལས་་་ད་ཚང་མ་དེ་མོ་ཤིག་རེད་་་ད་ཕར་ལ་ ་ཡི་ཁ་ ོགས་ས་ལ་
བ ར་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་གི་མོ། ད་ཚང་མ་ཡིས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཆགས་་་ གས་ཟོག་ཚ་བཙང་ནས་་་ཁང་བ་གླས་ན། ཇ་ཁང་རེ་
ར་ཟ་ཁང་རེ་ ེ་ནས་ད་བ ད་ཡོད་གི  ད་ང་རང་གིས་བསམ་ན་ད་དེ་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་ད་བོད་ཀྱི་ ོད་ ན་མར་ལ་ཉམ་
ནས་འགྲོ་གོ་ནོ་གི་དེ་མོ་ཤིག་རེད། ད་ ོན་མ་ཡིན་ན་ ་ ག་ནི་རེད་མོ། ་ ག་ནས་དེ་མོ་ ོས་ ས་ད་་་འ ོག་པ་ཚང་མས་
་མི་ ག་ཚང་མས་གུར་ ག་ནས་དེ་མོ་ ོས་ནས་ད་བ ད་ཡོད་གི   

 
ཀ། རེད།   
 
ཁ། ད་དེ་མོ་ཡིན་ན་ད་རང་གེ་ད་ཅིག་སེམས་ ོངས་ནི་ཤིག་རེད།  
 
ཀ། རེད།  དེ་གི་ད་རིག་གནས་ཀྱི་ ོགས་ཀྱི་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ན་འཕེལ་ ་སོང་ཡོད་ག་སོང་མེད་གི 

 
ཁ། རིག་གནས་ཀྱི་ ོགས་ཀྱི་ད་བོད་ཟེར་ན་ ད་ཡིག་གི་ས་ཡི་ད་འཕེལ་ ས་སོང་ཡོད་གི 

 
ཀ། རེད།  
 



English translation: 
 
A: So you’ve been learning painting skills here in Lhasa for many years, was that last year or this 
year?  
 
B: It’s this year.  
 
A: And you went back to visit home this year.  What are your feelings about your hometown?  In 
terms of Tibetan culture, economy, or people’s living conditions, do you think everything is 
improving?  Or is Tibetan culture or language diminishing gradually?  What are your thoughts? 
 
B: Let me first tell the improvements. 
 
A: Sure. 
 
B: Improvements are like… the nomads built houses [who used to live in tents], everyone is like 
that.  People are more assimilated by the Chinese culture, such as villagers started to move into 
the cities or towns; they sold all their livestock to rent rooms [in the cities]. Some of them 
opened either restaurants or tea houses. I think this indicated that the Tibetan culture is fading 
away. In the past, people lived in yak hair tents, now the nomads do not live in yak hair tents 
anymore, but instead they live in fabric tents [mostly produced by Chinese]. 
 
B: Right. 
 
A: It is very sad to see those changes.  
 
A: Yeah. In terms of education, do you think it is improving or not?  
 
B: For Tibetan education, I think Tibetan language [teaching and learning?] has been improving.  
 
A: Ok.  
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