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Hope that the Younger Generation Will Unite 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ད་གཙ་བོ་ཡག་པོ་ཅི་རེད་ཟེར་ན་ད་མ ན་ ིལ་དེ་ཡོད་ན་ཡག་པ་རེད་བསམ་གི  
བོད་དང་བོད་མ ན་ ིལ་ཡོད་ན། བཟའ་ཚང་དང་བཟའ་ཚང་མ ན་ ིལ་ཡོད་ན་མཚར་གི  
ཁྱིམ་མཚས་དང་ཁྱིམ་མཚས་མ ན་ ིལ་ཡོད་ན་མཚར་གི   ིད་གི བདེ་གི ཨོ་དེ་མོ་ཡིན་ན། 
ེ་བ་ནང་ན་མ ན་ ིལ་ཡོད་ན་་་གཅིག་གཅིག་ལ་མི་དགའ་ས་་་མི་འདོད་ས་གཅིག་གཅིག་ལ་ཁ་ངན་ ེར་ས་སེམས

་མི་དགའ་ས་མེད་ན་ ིད་ནི་རེད། 
ཁྱོད་ཨེ་ཉན་གི་ང་ཨེ་ཉན་གི་ཟེར་ནས་གཅིག་གཅིག་ལ་ཕན་སེམས་ཡོད་ན་ད་་་་དེ་མིན་ན་ད་ ལ་ཁབ་དང་ ལ་ཁ
བ་ཀྱི་བར། འཚ་བ་དང་འཚ་བའི་བར་ལ།  གང་ན་ཡིན་ན་མ ན་ ིལ་ཡོད་ནོ་ཡི་ཡག་ཞིག་མེད་གི་བསམ་གི  
མ ན་ ིལ་ ེད་དགོས་གི་བསམ་གི 
དེ་མིན་ ་དང་བོད་ཀྱི་བར་ཡིན་ན་མ ན་ ིལ་ད་ཅིག་ ོས་ན་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། 
མ ན་ ིལ་མ་ ོས་ན་བོད་ཀྱིས་ ་ཇི་ བ་གང་ བ་ ོས།  ་ཡིས་བོད་ཇི་ བ་གང་ བ་ ོས། 
ད་ ་འ ་འ ་ཡིན་ན་ ་ཡིས་བོད་ཇི་ བ་གང་ བ་ ོས་ནས། 
ཁ་སང་དེ་རིང་ ་ཐམས་ཅད་ནི་དེའི་འ ོ་བོད་ཀྱི་ ་དེ་མར་ལ་འ ེན་གོ་ནི་རེད། 
དེ་མོ་ ེད་གི་བ ད་ན་ཡག་པོ་ཞིག་མ་རེད། ཇེར་ ག་ནས་ཇེར་ ག 
མི་ཟེར་ ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་འ ་འ ་བོ་ནི་་་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁོང་ཁྲོ་ཁོ་བོ་ལ་ཡོད་ནི་རེད། 
དེ་ཤི་མ་སོང་བར་ ་ཁོང་ཁྲོ་ ེས་ནི་རེད། 

 
ཨོ་ཡ་ ོད་པ་དེ་་་དེ་རིང་སང་ཉིན་གྱི་མི་དེ་་་ལོ་ ང་གི་ ོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཇེར་ ག་ནས་ཇེར་ ག་རེད།  
དེའི་མ ན་ ིལ་དེ་མེད་ན་ཡག་པོ་ཞིག་མ་རེད་བསམ་གི ཚང་མ་ལ་མ ན་ ིལ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་བཞག་ན། 
དཔེ་ཞིག་བཞག་ན་ ེ་བ་ཡི་ནང་ཡིན་ན་མ ན་ ིལ་དགོས་གི  ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་ཡིན་ན་མ ན་ ིལ་དགོས་གི 
་མ་ ་ཚང་གི་ནང་ཡིན་ན་མ ན་ ིལ་དགོས་གི 

དེའི་མ ན་ ིལ་དེ་མེད་ན་བོད་མ་ཁ་་་གསད་ན་མ་གསད་ན་བོད་ཟེར་ ་ ་ཡིན་ན་དེ་རེད། 
མ་ཁ་གསད་ན་མ་གསད་ན་མ ན་ ིལ་མེད་ ་དེ་ཧ་ཅང་ ག་གི་བསམ་གི 
ད་དཔེ་ཞིག་བཞག་ག་ཁྱིམ་ཚང་མ་འགྲིག་ན་དེ་འཁོར་བ་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་ཟིན་ནི་མ་རེད། 
ཟ་ ་གོན་ ་ཡག་པོ་ཞིག་རག་ནི་མ་རེད། ཁོ་ཚ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ངན་ངན་ ོས། ངས་ཁྱོད་ལ་ངན་ངན་ ོས། 
དེ་མོ་ ེད་གི་བ ད་ན་དེའི་ཁ་ཟོས་ བ་ཀྱི་ཡག་པ་ཞིག་རག་ནི་མ་རེད། དཔེ་དེ་མོ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད། 
དེའི་མ ན་ ིལ་དེ་མེད་དང་ན་ཁྱིམ་ཚང་བ ག་རེས་ ེད་གོ་ནོ་དང་ཨ་ན་མ་ན་རེད། 
ེ་བ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་དང་འ ་འ ་རེད། ན་ ་དག་དག་ ོ་ལ་སོང་ན་ད་ ་བ་ནི་ཐོན་གི་ཡོད་ནི་མ་རེད། 
ི་ཡིས་ཅི་ཞིག་ ོས་ན་ཡང་ཡ་འདང་ནི་མ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་འཇགས་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་འ ་གི  

བཟའ་ཚང་ཡིན་ན་འ ་གི  ་ ན་ཆ་རེ་ཡོད་ན་འ ་གི ཚང་མ་འགྲིག་མོ་ ོས་ནས། 
གཅིག་གཅིག་ལ་ཇི་ཞིག་ ེད་དགོས་ན་གཅིག་གི་ བ་ལ་གཅིག་མཆོང་ནི་ཞིག་ཡིན་ན་མི་ཞིག་གི་ཡ་འདང་ནི་རེད། 



དཔེ་དེ་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་རེད། བོད་ལ་མ ན་ ིལ་མེད་ན་དེ་རིང་སང་ཉིན་ ་ཡིས་ཁ་ཚང་ཟོས་འགྲོ་གུན་ཡོད་ནི་རེད། 
མ ན་ ིལ་ཡོད་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད་ས་ཡོད་གི་བསམ་གི  ཅི་ཟེར་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད་ནི་རེད། བསམ་ ་གཅིག 
བ་ ་གཅིག  ོད་པ་གཅིག་ ོས་ནས།  ོན་མ་ ོད་པ་དེ་མ་འ ར་ར། བསམ་ ོ་དེ་མ་འ ར་ནས། 

ཡག་པོ་ ོས་ནས་དེ་མོ་ཞིག་ ོས་ན་ཅི་ཟེར་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད་ནི་རེད་བསམ་གི  དེ་མོ་འ ་ཞིག་རེད་བསམ་གི 
ང་ཚ་ ་ ས་ཀྱི་ ་བ་ཡིན་ན་དེ་མོ་ཞིག་རེད། 
 
 
English translation: 
 
A: The most important thing is to unite. I think to have unity between people is a 
beautiful thing. Either if it is unity between Tibetans; or it is unity between 
families/couples, or it is the unity between neighbors, it is always good to get along well 
and unite; life is more happy and easy that way. It is like that. It is nice if there is no one 
that you dislike or do not get along well with in the village; for example it is very nice 
that if the villagers are concerned about one another and have an attitude of benefiting 
each other. Besides that, nothing else is better than having unity, either if it is between 
countries, or between villages. I believe people should unite. It would be great if Chinese 
people and Tibetan people can also unite. If people do not unite… say Tibetans do 
whatever they want to Chinese people, or vice versa. For now, it is the Chinese people 
who are doing whatever they wish to Tibetan people. Nowadays, all the wealth 
[resources]… Chinese people are transporting away all the wealth of Tibetan people. It is 
not nice that they are doing that. It is getting worse and worse. Human beings have 
anger… even insects have anger, as long as a being is alive, it has some extent of anger.   
 

Conducts/behaviors…  Nowadays, the conducts of younger generations are 
getting worse and worse. I do not think it is nice if there is no unity between people. If 
people get along well, for example, unity is necessary within the villages, it is also 
necessary within households and monasteries as well. If there is no unity, Tibetans… it is 
not only a matter for Tibetans only, it is very bad if there is no unity between people. For 
example, families would not do well if its members do not get along well, the members 
would not get quality life, such as good food and clothes.  If people treat one another 
badly and if that is what they use their energy on, then they are not even going to get 
good food and warm clothes [let alone achieving something greater]. So if there is no 
unity between people, it is just the same case as having no unity between family members. 
The bad consequences apply to the villages as well. Say if a group of people go out, they 
would not achieve anything [if they do not unite], they would not be able to compete with 
any other groups. If, say, family members of a household get along well, no matter 
between husband and wife, or among the children; if every one gets along well and unites, 
they would likely be able to defeat others for what they are competing for. That is just an 
example. As Tibetans [are] not uniting greatly, Chinese people are currently taking over 
everything. It would be helpful if there is unity between people. It would be definitely 
better if people can unite, if they think the same way, act the same way, behave the same 
way; keep the behaviors from the past, and also hold onto the beliefs of the past, then it 
would definitely be better somehow. That is what I believe, opinions of the old 
generation.  
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