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Comparing Life Now to the Past-Part 2 
 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ད་ ིད་པོ་འ ་འ ་་་ས་ཡངས་མོ། འ ོག་པ་ཟེར་ ་དེའི་ས་ཆ་དེ་ནི་ས་ ིད་པོ་་་ད ར་ཀ་ཟེར་ན་ ི་མེ་ཏོག་
ཡོད་ས། དེའི་འ ོར་ད་ཡིན་ན་ཤིང་ནག་ཡོད་ས། ང་ཡོད་ས། ་ཐང་ཡོད་ས་དེ་མོ་ཡི་ས་ཆ་ཡིན་ནི་རེད། དགུན་ཁ་
ཅིག་ཡིན་ན་ད་དེ་མོ་ཡོད་ནི་མ་རེད་ད་དགུན་ཤར་བཞག་ན། ཡིན་ན་ཡང་ད་ནགས་ད་ ེས་ཡོད་ན་ད་ང་ཚའི་ ང་
མ་དང་འ ་ནི་མ་རེད། ད་དེ་མོ་ཨ་ན་མ་ན་ ོས་ནས་བ ད་ཡོད་ནིི ་རེད་ད ར་ཀ་ལ་ཅི་འ ་ཅིག་ཡིན་ནགས་དང་
ག་པ། དེའི་འ ོར་ནགས་ ལཻ ་དེ་དེ་མོ་ཡིན་ནི་རེད། བདག་གསོ་ཤིན་ ་ ེད་ནི་རེད། འ ད་ ་མེ་ལ་་་ཤིང་གི་

འ ད་ནི་རེད། བེ་ལོ་འ ་འ ་དེ་མོ་ཡག་པ་ཡོད་ནི་རེད། ིད་པོ་ཤིན་ ་ཡིན་ནི་རེད། ཚགས་གསོག་ནས་བ ད་
ནསབ ད་ན་འགྲན་ ོལ་ཞིག་ཡོད་ནི་མ་རེད། གཅིག་གི་གཅིག་ལ་གནོད་འཚ་ཡོད་ནི་མ་རེད། གཅིག་གཅིག་ ག་
ས་དགའ་འཇོག་ ་མིན་ནས་་་ ་ལ་ ག་ན་ཅིག་ཡག་འཇོག་ ་་་འགྲོན་པོ་ཅིག་ཐོན་ན་དགའ་འཇོག་ ། ད་དེ་

ཚང་ལ་འགྲོ་ནས་ཟེར་ནས་ཁོ་ཡང་་་ཕར་ལ་འགྲོ་ནོ་དེ་ཡང་དེ་ ོས་ནས་སོང་ནས་དགོད་དགོད་ ེ་ ེ་ ོས་ནས་ཉི་
མ་ཆ་རེ་བ ོད་ཟེར་ནས་དེ་ཚང་གིས་མི་གཏོང། དེ་ ོས་ནས་ ིད་པོ་ ོས་ནས་དེ་ ོས་ནས་འ ག་ ་ཅིག་མིན་ནས་
དེ་མོ་འཚང་ཀ་ཡོད་ནི་མ་རེད་མོད། ཟོག་སེམས་ཅན་གྱི་ས་ཆ་ན་ས་ ོད་ ལ་ ོལ་བ བ་འ ་མི་འ ་ ེད་ ་ཡོད་
ནི་མ་རེད། ོན་མ། དེ་མོ་ཡིན་ནི་མ་རེད། ང་ ིས་པ་ཡིན་ ས་ཡན་ཆད་དེ་མོ་ཡིན་ནི་མ་རེད། ང་གི་ས་ ོད་ ལ་
ོད་བ བ་ཟེར་ ་ཞིག་ད་ཨ་ཚད་ཚད་ ིད་ནི་ཞིག་མ་རེད། གཅིག་གཅིག་ལ་འགྲན་ ོད་ ོས་ནས་མི་གསོད་ ་
གས་ཅིག་ ་བ་ནས་ཡོད་ནི་མ་རེད། དེ་དེ་རེད། ་བ་ནས། རང་འ ག་ས་ནས་རང་བ ད་ནས་་་ང་ད ིད་ཀ་

འ ག་ས་འདི་ཡིན་ན་དེ་ནས་ད་ལོ་ང་བ ད། ཁྱོད་ད ིད་ཀ་འ ག་ས་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནས་བ ད། ཕར་ལ་ ར་ལ་
ཟོག་སོང་ན་ཡང་ཅིག་བཤད་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་མ་རེད། སང་ལོ་ ོན་ཁ་ང་འདི་ནས་འ ག་དང་ཁྱོད་དེ་ནས་བ ོད་
དང་ཟེར་ན་དེ་ ོས་ནས་བ ད་ནས་འ ོག་པ་ཚ་དེ་ ོས་ནས་འགྲོ་ནི་རེད།  ད་ངེད་ཚང་གི་འདིར་ ་མང་པོ་མེད་གི་
ཁྱེད་ཚང་གི་དེི་ཡོང་ན་ཨེ་ཆོག་ཟེར་ན་ཨོ་ཡ་ཆོག་ཟེར་ནས་དེ་ཚང་གི་ཐ་ལ་སོང་ནས་ཅིག་བ ད་ན་ཆོག་ནི་རེད། 
ཡར་ལ་བཀལ་་་མར་ལ་བཀལ་་་གང་ལ་སོང་གི་བ ད་ན་དགུན་ས་ ོན་ཁ་དེ་ལ་དགུན་ཁའི་ས་དེ་ལ་འབབ་རན་
ས་དགུན་ས་དེ་ ང་ཙམ་རང་རང་སོ་སོ་བདག་འ ་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་མིན་ནས་བདག་ ང་ཅིག་ཡོད་ནི་མ་

རེད། རང་རང་གང་ལ་འགྲོ་འདོད་ན་ཁྱོད་མ་ཡོང་ཟེར་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་མ་རེད། ཁྱོད་ཤོག་ཟེར་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་མ་
རེད། གང་ན་ ་ཡོད་ན་དེ་ལ་འགྲོ་ ་རེད། ཁྱོད་ས་ང་འགྲོ་ནི་རེད། ངའི་ས་ཁྱོད་འགྲོ་ནི་རེད། མིནི ་ས་ཞིག་ན་ ་ཡོད་
ན་དེར་འགྲོ་ནི་རེད། ིད་ ིད་ ོས་ནས་ཁྱོད་དགའ་ང་ཡག     
 
   དེ་དགོན་པ་ཅིག་ཡིན་ན་དེ་རེད། ར་བ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་རེད། ོད་པ་ཟེར་ ་ཅིག་ ་བ་ནས་ཡོད་ནི་མ་རེད། དེ་
དེ་རེད། ཆོས་བསམ་ནོ་ཡི་ཆོས་པ་ཅིག་ཡིན་ན་ད་ཆོས་ བ་ནི་རེད། ཆོས་པ་ཅིག་མིན་ན་ད་རང་གི་ཆོས་ བ་ནི་མ་
རེད། ཁ་ཟོས་ བ་གོས་འཚལ་ནས་འ ག་འ ག་ནི་རེད་དེ་ལས་ཅང་ཡོད་ནི་མ་རེད། ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་སེར་མོ་
མཚར་པོ་ཡག་པ་ཞིག་ ེད་བསམ་དང་ན་མཚམས་མ་འ ག་ནི་ཡིན་ན་ཆོག་གི་ཅི་ཞིག་ ེད་ན་ཆོག་གི་་་དཔེ་ཆ་བ ་
བདག་ཅིག་ཡིན་ན་ཁོང་གི་དེ་ ོས། མི་ ེད་བསམ་ནི་དག་གིས་གྲ་ལོག་འདོད་བསམ་ན་དེ་ཁོ་བོ་ལོག་འགྲོ་ནི་རེད། 



གྲ་ལོག་བཞག་ན་དེ་དགོན་པའི་ནང་དེ་ ེས་ནས་གྲ་ལོག་དེར་ཆད་པ་ ང་ཙམ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་
ས་ ལ་ ག་ཟེར་ ་ཞིག་ ལ་ལོག་ཟེར་ནི་རེད། དེ་ ལ་ལོག་ཟེར་ནས་ ལ་ ག་ཞིག་དགོན་པ་ལ་དགོས་ནི་རེད། 

ཆེ་སེ་ ང་སེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་དགོས་ནི་རེད།  
 
   ལ་ཁོག་ཆེན་པོ་ཕར་ལ་ ེ་བ་མང་པོ་ཡི་མགོ་ན་དཔོན་པོ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་དཔོན་པོ་དེ་ལ་གནའ་ ས་ཁྲལ་
ང་ཙམ་བ ག་དགོས་ནི་རེད། ཕོ་ ག་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ ང་ཙམ་ད་མར་ ་མ་ཆ་རེ།་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན། ད་རོང་བ་ཞིག་

ཡིན་ན་ནས་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ ་མ་ ་ཞིག་དགོས་ན་དེ་མོ་རེ་ཁྲལ་ ང་ཙམ་རེ་བ ག་དགོས་ནི་རེད་ལོ་གཅིག་གི་ནང་
ལ་ཁྲལ་ ང་ཙམ་རེ་ཡོད་ནིརེད། དཔོན་པོ་དེར་ཁྲལ་དགོས་ ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད། དེ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ངོ་མ་ཅན་གི་
ཟེར་ ་ས་ཆ་འགའ་རེ་ཞིག་ན་ད་དེ་མོ་ཁྲལ་ངན་པ་ཡོད་ནོ། དཔོན་པོ་ ག་པ་ཤིག་ཡིན་ན་ཁྲལ་ངན་པ་འ ་འ ། 
ཁྲལ་དཀའ་མོ་མི་རག་ ་འ ་འ ་དེ་མོ་ཁྲལ་ ེར་ནི་འ ་ཡོད་ནི་ཟེར་ཟེར་ ་ཞིག་རེད། ངས་རིག་མ་ ོང་། དེ་མོ་
རེད། ང་ཚ་ཡིན་ན་ ་ངན་ཐང་གི་ཟེར་ འི་ཁ་ཡོག་རེད། ་ངན་དཔོན་ཟེར་ འི་ཁ་ཡོག་རེད། ཁྲལ་ཟེར་ ་དགོས་
ནི་མ་རེད། ད་དེ་རེད།  
  
 
English translation: 
 
A: The place was very nice… and spacious. Nomadic places were very beautiful. In the 
summer, there were various plants, flowers, trees, and vast grasslands. In the winter, it 
was not as summer, but the trees were not like poplar or willow trees, the trees stayed 
green in the winters as it was in summer, they were juniper trees. The forests were like 
that too. Those [trees] were taken great care of. For fire, wood was used as fire fuel. 
There was very good firewood, such as be lo trees. Life was beautiful; there were no 
disagreements or fights. People would never harm each other. People were always happy 
to see one another… just anyone… and they were very happy to have guests. People used 
to visit one another’s house to spend days together and have fun together. People were 
happy like that in the past; people never fought over anything. They did not fight over 
grazing lands and water sources for livestock or anything like that in the past. It was like 
that… it was like that when I was a kid. People never fought over land. There were 
absolutely no cases of people fighting over something or killing each other… absolutely 
none. People stayed in their own areas, say this was my spring pastureland, I stayed here, 
and if that was your spring pastureland, you would have stayed there too. Even if the 
livestock went to one another’s grazing land, no one would say anything.  
 

Then in the fall, if one says, “I would stay here, you stay there,” then the nomads 
would agree and live like that on the fall pastureland. If one says, “There is not much 
grass on my land, can I come graze my livestock on your land?” the other would 
definitely say yes and let others graze on their land. People moved to here and there like 
that, people could move wherever they want… when people moved to the winter 
pastureland at the end of fall, they did actually individualize some land. Besides, nowhere 
else was personalized; people could move to anywhere [during the other seasons], no one 
would say “don’t come”, or ask you to come.  People moved to wherever there is more 
grass for livestock.  For example, I would come to your area if there is abundant grass, or 



vice versa.  Or [if] there is more grass somewhere else, then people would move to there. 
Every one was always nice to one another.  
 

No matter if it was a monastery, or it was a village, there were no conflicts at all. 
It was like that. Someone with a greater devotion to religion would perform lots of 
religious activities, if someone was not a very religious person, one would not get 
involved in many religious activities; instead he/she would be more concerned about 
earning a quality living.  A qualified or standard la ma would do lots of meditations and 
read a lot of books, while a not devoted la ma would become a fallen monk [who broke 
his religious vows]. A religious practitioner who broke his vows would have to pay a fine 
to the monastery as a punishment.  It is called skal phyag, which is the fine that has to be 
paid to the monastery; whether it is a small amount or a large amount, it has to be paid.  
 

Within a large area, there was one head for many villages. Some amount of tax 
had to be paid to the head in the past. A rich nomadic family would have given a couple 
of kilos of butter, while a farmer may give a certain [number of] kilos of barley grains 
each year. The taxes had to be paid to the head. It was said there were places where the 
head asked for a large amount of taxes, a bad head would ask for an unreasonable amount 
of taxes, the taxes that could be afforded by the villagers. I’ve never encountered such a 
head, my village was under the administration of mya ngan area or the head of mya ngan, 
and no taxes were asked for. That was it.  
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