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Student of Thangkha Painting 

 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་གི་ ་ས་་་ད་ཁྱོད་ད་ཡིན་ན་ ་ས་ན་བ ད་ཡོད་ནི་རེད་ལ།  དེ་གི་ཁྱོད་མགོ་ན་ཐོན་ ས་ ་ས་ ད་མི་ཤེས་
ནི་འ ། མི་ཚ་འ ེས་མི་ བ་ནི་འ ། དེ་མོ་ཡི་དཀའ་ངལ་ཨེ་ ང་ཐལ། 

 
ཁ། ང་ཐལ། ོན་མ་འ ་ཤིག་ཡིན་ན་ང་ཡར་ལ་ ་ས་ལ་ཐོན་ ས་དགེ་ ན་ཚང་མ་ཆམ་མདོ་བ་རེད།  དེ་ནས་
ོབ་གྲོགས་ཚ་ ་སའི་རེད། དེ་ནས་ད་ཨ་མདོ་ཡི་ང་མིན་ནས་མེད་གི  

 
ཀ། ཨིན་ཨིན།  
 
ཁ། ད་དེ་ཡིན་ ས་ཁོ་ཚའི་ ད་བཤད་ན་མི་གོ་གི  དགེ་ ན་གྱི་ ད་བཤད་ན་མི་གོ་གི  ད་དེ་ ས་ད་ ང་ཙམ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ཐལ།  
 
ཀ། རེད། དེ་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་དཀལ་ངལ་དེ་ཇི་ ར་ཐབ་ཤིས་བཏང་ནས་སེལ་ནས།  
 
ཁ། ངས་དཀའ་ངལ་དེ་ད་་་གྲོགས་པོ་ཚར་ངོ་མ་ཚ་ནས་་་ཕར་ལ་རོགས་པ་ཚའི་གྲབ་ལ་སོང་ནས་ ་སའི་ ད་བཤད་
མ་ཤེས་ན་ཡང་བཤད་ཨེ་ཤེས་གི་བ ས་ནས།  དེ་གི་ཁོ་ཚ་ལ་ ིས་དེ་མོ་ ོས་ནས།  ཚམ་ཚམ་ལ་ངས་ཁོ་ཚ་ལ་
བཤད་ ས་བགད། དེ་གི་འ ་དེ་མོ་ ེད་གི 

 
ཀ། རེད། རེད།  དེ་མིན་ནས་ཅི་ཞིག་ཟེར་དགོས་གི་བསམ་མ་གོ  ད་ ེས་མ་ཡི་འཆར་གཞི་ཡིན་ན་ཁྱོད་རི་མོ་
མཁས་ཅན་བ་ཤིག་ ེད་བསམ་ནི་རེད་ལ།  དེ་གི་གཞན་པ་འཆར་གཞི་ཅི་ཞིག་ཡོད།  
 
ཁ། ང་གཞན་པ་ཡིན་ན་ད་ ད་མེད་ཚ་གསོ་ ོང་ ེད་ ་དེའི་འཆར་གཞི་ཡོད་གི  
 
ཀ། ད་མེད་ཚར་རི་མོ་ཁྲིད་ ་ཡིན།  
 
ཁ། ཨིན། 
 
ཀ། ཨོ་རེད།  དེ་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐང་ཀ་འ ི་ ་དེ་གལ་ཆེ་ནོ་ཡི་ ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནས་ན་ཨི་ཤེས།  ཅི་རེད་
བསམ་གི 



 
ཁ།  ཐང་ཀ་འ ི་ ་དེ་གཙ་བོ་བཤད་ན་བོད་ཀྱི་ཆོས་ གས་ས་རེད།  གཉིས་ནས་བཤད་ན་བོད་ཀྱི་ ོད་ ན་གྱི་རི་
མོ་ཤིག་རེད།  གནའ་ནས་ ད་ལས་ ོད་ ན་གྱི་རི་མོ་ཞིག་རེད།  ད་བོད་ཀྱི་བ ་ཁྲག་རིག་གནས་ཅན་གོ་ཡི་བཟོ་
བ་རིག་པའི་ཁུང་ ོགས་ཤིག་རེད།   
 
ཀ། རེད།  དེ་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དེ་ལོ་ ང་ཚས་ངེས་པར་ ་ ན་འཛིན་ ེད་དགོས་པ་བསམ་ནོ་ཡི་ ་
མཚན་ཅི་རེད།  
 
ཁ། ་མཚན་ཅི་རེད་ཟེར་ན་ད་་་ད་མི་རིགས་དེ་ཉམ་འགྲོ་ནས་ན་་་ད་ས་ཆ་གང་ཡིན་ན་་་གྲོང་ཁྱེར་གང་ནས་ཡིན་
ན་ ་ ད་བཤད་ནས་རང་རང་གི་ ད་ཡིག་དེ་ཉམ་ནས་འགྲོ་གོ་ནོ་གི་དེ་མོ་ཤིག་རེད།  ད་དཔེ་འཇོག་ ་ན་བོད་
ཀྱི་རིག་གནས་མ་ཉམ་ནས་ཡར་ལ་གསོ་ ོང་ཤིག་ ོས་ན།  
 
ཀ། རེད 

 
ཁ། ད་དེ་མོ་ཤིག་རེད།   
 
ཀ། ཨིན་ཨིན།   
 
 
English translation: 
 
A: Then Lhasa, so you are here in Lhasa now, did you have any problems in terms of 
language or getting along with people when first arrived here? 
 
B: Yes, I did have [some problems]. When I first arrived here, all my teachers are from 
cham mdo, and all the classmates are also from Lhasa. I was the only one who is from 
Amdo.  
 
A: Yeah.  
 
B: At that time, I did not understand them; I did not understand my teachers. So it was a 
little difficult.  
 
A: I see, so how did you solve those problems? 
 
B: For those problems… I was trying not to be shy, I joined the others and tried to speak 
to them in Lhasa dialect, and I asked them many questions. Sometimes they even laughed 
at me and made fun of my language.  
 



A: Right, right. What was I going to say? So, for the future you want to be a professional 
painter, besides that, do you have any other plans? 
 
B: I have plans to train women. 
 
A: Train women in painting? 
 
B: Yes. 
 
A: Ok. Do you know what the importance of Thangkha painting is? What do you think it 
is? 
 
B: Thang kha painting firstly is an important element of Tibetan religion. Secondly, it is a 
traditional Tibetan painting. It’s an ancient painting skill; it belongs to arts and crafts, one 
of the ten major and minor sciences of Tibetan.  
 
A: Yeah. Why do you think it is important for the younger generations to preserve 
Tibetan traditional cultures?  
 
B: The reasons are… an ethnicity diminishes… no matter where… Chinese is spoken in 
every city these days [in Tibetan areas], and one’s own language is dying, therefore it is 
important to preserve the Tibetan culture from dying.  
 
A: Right. 
 
B: That’s it.  
 
A: Ok.  
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