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Breaking a Vow 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ཆོས་ གས་ཡིན་ན་འ ་གི  ཆོས་ལ་ ག་ན་ཧ་ལམ་དེ་མོ་ཞིག་རེད། ཅི་རེད་ཟེར་ན་ཁ་ཡིས་ཆོས་ བ་གི་ཡོད་
ནི་དང་དོན་གྱིས་ངོ་མ་ཅིག་ལ་ ག་ན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཨོ་ད་ ར་ར་དང་་་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ཡིན་བསམ་ནས་ ར་
དང་ནི་རེད། ་མང་པོ་ཞིག་གི་དོན་ལ་ ག་ན་མནའ་ཟ་དགོས་ན་ཟོས་འཇོག་གི ཨོ་ད་ ོན་མ་ ད་ཆ་བཤད་ཡོད་
ན་དེའི་གཏམ་ ོག་དགོས་ན་ ོག་འཇོག་གི  ཨོ་ཡ་ ་དེ་མང་པོ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན། མིན་ན་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་འ ་ཤིག་
ཡོད་ན་ ག་པ་འ ་ཟ་ནས་ད་བ ག་རེ་འ ་ ག་ན། ཨོ་ད་ ་མ་ལ་ཁེས་ལེན་ ོས་ཡོད་ན་ ོག་འཇོག་ནི་རེད།  
ཨིན་དེའི་འ ོར་ད། ཨོ་ད་ཅིག་ལས་ ་འ ས་ཡིན་ན་ད་ཅིག་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་ ོས་ན་ཚ་ ི་མ་ནས་ཉན་ནི་མ་རེད་
ཟེར་ ་ ར་དང་ནི་རེད། ཡང་ ིར་བཞག་ན་ཉན་ ་རེད།  ད་ཁ་སང་དེ་རིང་ད་དེའི་འ ོར་ད་ས་ཆ་ཁ་ཤོས་ཁ་ཤོས་
ན་ད་མི་གསད་དང་ན་ད་་་ཁྱོད་ང་གསད་་་ངས་ཁྱོད་གསད། འ ་མི་འ ་ ེད་གི་ཡོད་ནི་རེད་ལ། ད་དེ་ཅན་པོ་ཡིན་
ན་དེ་མོ་ ེད་མི་ཉན། ཅི་རེད་ཟེར་ན་ད་ ་མས་གྱོད་བཤད། ད་དཔོན་པོ་ཡིས་མི་ བ་ནི་རེད། ད་ ་མ་བ ི་ནི་རེད། 
ོན་མ་ཡིན་ན་ ་མ་ཟེར་ ་ ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནི་རེད། ་མ་ཞིག་གིས་གྱོད་ཅིག་བཤད་ཚར་ ས་ད་ཤི་སོང་ན་ར་
ོག་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད། ་མ་ལ་ཁོས་ ངས་དང་ན། ད་དེ་རིང་སང་ཉིན་ད་ཁོས་ལེན་ཡིན་ནི་ཡིན་ཟེར་ནས་ད་་་ ་

མས་ཁོས་ལོངས་ཟེར་ ས་ཨོ་ཡ་ཟེར་ནས་ཁོས་ལེན་་་ལོ་གཅིག་ལ་ཁོས་ལེན་་་་མི་ཚ་ཞིག་ལ་ད་མི་ ོག་ ་ཐག་བཅད་
ནས་ཡ་འ ་ ོས་ཡོད་ན་སང་ཉིན་གནང་ཉིན་མ་ བ་ན་མ ག་ནི་རེད་དེ་ཡིན་ག་ ོས་ནས། གལ་ཏེ་ བ་གི་བསམ་
བསམ་ཞིག་ཡིན་ན་ཨོ་ད་ ར་ཞོག ད་ ་མའི་ག ང་ཡིན་ན་ད་ ར་ཞོག་བསམ། ད་ངས་ བ་ བ་ཞོགས་ཞོགས་
ཤིག་ ེད་དགོས་གི་བསམ་ནས། ད་ བ་ན་ཡག་ ང་ ེས། བ ག་རེས་ ེད་དགོས་ན་ཡག་པ་ཤིག་ལ་བ ིས། ་མི་
གསད་ན་ཡག་པ་ཤིག་ལ་བ ིས།  ཁ་ཤེས་དེ་མོ་ཡིན་ནི་རེད།  ཡག་པ་དང་ ོག་པ་གཉིས་ཀ་ད་ནོར་སོང་ནི་རེད། 
ཡག་པ་བོ་ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན། མི་ཨང་དང་པོ་ཅི་འ ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད་ཟེར་ན།  མི་ཉེ་བ་ཉི་གཞི་ལ་ཕན་ཐོག་ནི།  
རང་གི་བཟའ་ཚང་ད་བཤད་ཆེ་དགོས། ་ ད་ད་བཤད་ཆེ་དགོས། དེ་མིན་ཉེ་བ་ཉེ་གཞི་ཕན་ཐོག་ནོ།  དེ་ཡི་མི་ཚད་
ེ་བ་ལ་ཕན་ཐོག་ནི། ས་གང་ལ་སོང་ན་མི་ ་ཞིག་ལ་འགྲོགས་ན་དེ་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་ནི་དེ་ཅན་གོ ད་མི་ཞིག་གིས་

མིང་བོས་དང་ན་ཨོ་ད་དེ་ཅིག་རེད་མོད་ཟེར་ནས་བསམ་དགའ་ ང་ ང་ཡོད་ས། ད་ཅིག་དེའི་གྲབ་ལ་འགྲོ་ ་རག་
ན་ཡག་པ་འ ་འ ་། ད་ཆ་བཤད་ ་རག་ན་འཇིགས་ཀ་འ ་འ ་དེ་མོ་བ ི་ ་འ ་འ ་དེ་མོ་འ ་འ ་བོ་ཡིན་
ན་་་དེའི་མི་གྲགས་པ་བོ་དེ་བ ི་ན་རེད། ཡིན་ ་མི་གྲགས་པ་བོ་དེ་ཡིན་ནི་རེད།  མི་ཞིག་ལ་ཐོག་ལ་མར་ལ་ ད་ཆ་
བཤད་དགོས་ན་་་་དཔེ་བཞག་ན་ ོན་མ་ཡིན་ན་གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ཡོད་ནི་རེད། གནའ་ མ་ ་ ར་ ་བ ོར་
ནས་མ ག་ནི་ཅིག་ཡིན་ན་ད་དང་པོ་ཡིན་ཟེར་ནི་རེད་མི།  ཐོད་པ་ལ་བ ན་ནས་མ ག་ནི་ཅིག་ཡིན་ན། ཡར་
འཁོར་ནས་ཐོད་པ་བ ན་ནས་མ ག་ནི་ཅིག་ཡིན་ན་མི་ ག་པ་བོ་ཡིན་ཟེར་ནི་རེད།  དེ་ཅིའི་ ིར་རེད་ཟེར་ ས། ི
མ་ན་ ར་ ་བ ོར་ཟེར་ན་མི་ ་་་གྲ་བ་ཅིག་ཡིན་ན་ཡར་ནས་ ིལ་ ང་བཅོས་ནས་མར་ལ་ཁོར་ནས་བ ད་ ས་

མི་ཚ་ཚང་ཞོལ་ན་ཡར་འཁོར་ནས་བ ད་ཡོད་ན་ད་དེར་ མ་ ་ ར་ལ་བ ོར་ནས་ཟེར་ནི་རེད། དེ་ནི་ཨང་དང་པོ་
ཡིན་ནི་རེད། དེ་མི་དེ་ ད་ཆ་བཤད་ན་ ་ལ་བཤད་ན་ཅི་ཟེར་ན་ཡ་ད་ཟེར་ན་ཨོ་ཟེར་ནི་རེད། མ་ད་ཟེར་ན་ཨོ་ཟེར་
ནི་རེད། ཨོ་ད་ལེགས་སོ་ཅན་པོ་ཟེར་ནི་རེད། ད་དེ་ཟེར་ ས་ད་མི་དེར་ཡོན་ཏན་ཡོད་པའི་ གས་ཡིན་ནི་རེད། མི་ལ་
ཕན་ཐོག་ཡོད་པའི་ གས། མིའི་སེམས་ལ་འགྲོ་ནི་རེད།  ཡང་དེ་ཅན་པོ་མི་ཡིས་ཁ་ལེན་ནི་རེད། ཚིག་བ ི་ནི་རེད། དེ་



གི་ མ་ ་ ར་ལ་བ ོར་ནས་བ ད་ཟེར་ ་དེ་མོ་ཅིག་རེད། དེའི་མི་ ག་པོ་ཅིག་ཡིན་ན་ངན་པ་ལ་ན་ ང་གནོད་
ཟེར་ནི་རེད། བཟང་བོ་ལ་ཕན་ ང་ཕན་ཟེར་ནི་རེད། མི་བཟང་པོ་ཅིག་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་ནི་རེད། 
གང་ནས་ཡིན་ན་ཕན་ཐོག ངན་པ་ཅིག་ཡིན་ན་ལ་གནོད་ ང་གནོད་ཟེར་ནི་རེད། ཨོ་ད་དེས་ལ་ ང་བ་ ོས་ནས་
གནོད་པ་གང་ལ་སོང་སོང་གོ་ནས་མི་ལ་གནོད་པ།  གར་བཞག་ས་ ཨོང་གར་བཞག་ལ་ ་མི་ ེས་ཟེར་ནི་རེད། ཁ་
གར་བཞག་ལ་ཁ་མི་ ོ་ཟེར་ནི་རེད། དཔེ་དེ་མོ་ཡོད་ནི་རེད། དེའི་དེ་འ ་འ ་རེད། ཁ་མ་ ོ་བ་ཡིན་ན་་་དེ་མོ་ཡིན་
ན་ཚང་མ་གནོད་དག་དག་བ ེལ་ནས། དེ་མོ་ཅིག་ཡིན་ནི་རེད། ངན་པ་ཡིན་ན་དེ་མོ་ཅིག་ཡིན་ནི་རེད།  
 
       ད་དེ་རིང་སང་ཉིན་ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་ད་ངན་པ་བོ་ཨང་དང་པོ་བ ི་ནི་རེད། བཟང་བོ་དེ་ཨང་མཐའ་མ་
བ ི་གི་ཡོད་ནི་རེད། དེ་མི་བསམ་པ་འ ར། ོད་པ་འ ར་སོང་པས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ ོག་པ་རེད་བསམ་གི  ངན་པ་བོ་
ཅི་རེད་ཟེར་ན་མི་གསད་དང་ན་མི་ངན་ག་་་དེ་བཟང་ལ་བ ི་གི་ཡོད་ནི་རེད།  ས་ཆ་ཁ་ཤོས་ན། ཨོ་ ག་པོ་ཅི་ཞིག་
ལ་བ ི་གི་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་ན། དེ་ད་བཟང་བོ་ཅིག་རེད། མི་ཞིག་ལ་ཨ་བེ་ཟེར་ བ་ནི་ཅིག་མ་རེད་ཟེར་ནི་རེད། ག་
པོ་ཅིག་ལ་བ ི་ནི་རེད། མི་ཅིག་ ང་མོ་ ོས་ནས་མ ག་ནི་ཅིག་ཡིན་ན།  ད་དེ་མོ་དེ་རིང་སང་ཉིན་ ད་ཆ་མགོ་
བ ས་ ར། བསམ་ ོ་མགོ་བ ས་ ར།  ལོ་ ང་ཚས་དེ་མོ་ ེད་གི དེ་ནི་ ོག་པ་རེད། དེའི་མ་འོངས་བ་ན་ ་མའི་
དཀའ་མི་བ ི། དཔོན་པོའི་དཀའ་མི་བ ི། ཨོ་དེ་ཡི་ཕ་མ་ལ་བསམ་ ོ་མི་བཏང་། ་ ད་ལ་བསམ་ ོ་མི་བཏང་། ཨོ་
ཡ་་་འགའ་རེ་ཡིས་ཕེ་བ བ་ནས་ ་ གས།  འགའ་རེ་ཡིས་མི་བསད་ནས་ ་ གས། འགའ་རེ་ཡིས་ ས་ ོས་ནས་ ་ོ
གས། དེ་གི་རང་གིས་ ་ གས་ནས་མི་ཚད་དེའི་འ ོར་ཉེ་བ་ཉེ་གཞི་ལ་གནོད་བ ལ་ནས། ཚང་མ་གནོད་བ ལ་

ནས་་་ ་ཡིས་གནོད་བ ལ། དེ་མོ་འ ་མི་འ ་ ེད་གི་ཡོད་ནི་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན། ད་དེ་ཚ་ད་ཨ་ཅང་ ག་པོ་
རེད་བསམ་གི ད་མི་ཚ་ག མ་གིྱ་གཞི་མ། ངོ་མ་བོ་དེ་ཚ་རེད་བསམ་གི  
 
 
English translation: 
 
A: Speaking of religion, many people do seem to follow all the religious conducts by 
hearing their words of mouth; however, when it gets to the action, many of them forget 
about their religious commitment and do things that go against the religious expectations. 
People break their vows for wealth, and they frequently do not fulfill their promises. Or 
their anger takes over their mind, and thus they get into fight even if they are not 
supposed to, by breaking the vows that they took from religious leaders. At those times, 
they would not be concerned about religious concept like causality; they just do not care 
about anything but only their temporary anger. Nowadays, in some places, people also 
kill others in serious fights. These kinds of social ills are not supposed to occur. In the 
past, the Lamas investigated the cases and reconciled the enemies. People did not listen to 
official leaders, but they did pay great respect and listened to religious leaders in the past. 
After a case was gone through a Lama, no one should ever do things that go against the 
Lama’s will till their death.  Taking vows in front of Lamas was an unbreakable 
commitment. However, these days, people do still take vows from the Lamas if they are 
asked to; they take vows such that they would not get into physical fights for a year, or 
even for the entire life. Then afterwards if they encounter someone who they cannot win, 
they pretend that they are still keeping their vows, but if the come across someone who is 
weaker, they tend to totally ignore their vows, and beat up the other person. After getting 
the victory, they feel so good about themselves. They consider fighting as a good thing; 



they think that killing people is a heroic sign. Some are like that, they mistake good and 
bad or right and wrong things to do.  The good people are indeed the ones who are 
helpful and concerned about other people, not only one’s own spouse and kids, but also 
for the relatives, or even for the entire community. No matter where he/she goes, he/she 
is always helpful [to] the other people. In cases when someone brings up his/her name, 
everyone feels happy or appreciates what that person has done for them. Plus people 
would consider it as an honor to be able to meet this person, or get to talk to him/her. 
That’s how we should really consider a person as good; that’s indeed the real good 
person. There is an old saying [that] goes, “Great people get to point their toes at people, 
but useless people only get to point or their forehead to others.” The reasons are… by 
pointing the toes at people, it means, say if a respected monk is sitting cross-legged up on 
a stage or something, his toes are literally pointing at people as people listen to his 
speeches below the stage, so that’s an example of a great person, people listen to 
whatever this kind of people say and pay respect to those ones, it also indicates that these 
people are the knowledgeable ones and the ones who are helpful to the other people. So 
that’s the thing about pointing one’s toes at people. Then a bad person harms other people 
instead, wherever a bad person goes he/she always hurts people in [one] way or another.      
 

Nowadays, people reverse the good and bad people. They consider bad ones as 
good, and vice versa. This tells that people’s way of thinking and behaviors are changing, 
and I think that’s a bad thing. Killing people is considered as a good thing in some places, 
and who they consider as bad people, are honest and mild people. Moreover, people do 
not stick with their promises, and they break their vows. Those young people do all these 
bad things. In the near future, they are not even going to listen to Lamas’ words. They are 
going to disregard their parents and kids. Some of these people are wasting money by 
gambling, some are wasting money because of murdering, and some other are wasting 
money by stealing things.  Besides wasting wealth, they also bring harms to their families 
and relatives. Bringing harms in terms of wealth loss and…  All in all, today’s young 
people have much worse conducts than all the past generations.  
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