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Dharamsala 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ལ་བཟང་ལགས་Daramsala ཡིས་ ོར་དོག་ཙམ་ག ངས་དང།  
 
ཁ།  ལེགས་སོ།      Daramsala དེ་ ་གར་གིས    ད་ས་ཁྲ་འ ་པོ་ཆ་བཞག་ན་ཨ་ནས་ ོ་དང་ ང་ཐོག་ནས་ ང་
ལ་ཡོད་རེད།  ཉེ་འགྲམ་ལ་ཧེ་མ་ལ་ཡའི་རི་ ད་ད་དེའི་ཉེ་འགྲམ་ཅེ། ཨ་ནས་གནམ་གཤིས་ ིར་བཏང་གྲང་མོ་ཡོད་
རེད། རིའི་ ང་ལ་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ Daramsala དེ་ད་ང་རང་ཚ་བོད་མི་ཚའི་ད་ཡང་ས་ཆ་གནས་གལ་ཆེན་
ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ Daramsala  ཡ་ ་འ ན་གིས་ཕོ་ ང་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་བོད་ཀྱིས་ག ང་་་ ད་
བོད་ག ང་་་་ བཙན་ཤོར་བོད་ག ང་དེའི་ ེ་གནས་གཙ་བོ་དེ་ Daramsala ལ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ 
Daramsala  དེ་ས་ཆ་ ང་ ང་ཞིག་མེད་པ་མ་གཏོགས་པའི་ནང་ལ་ཡ་བོད་པ་ བས་བཅོལ་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་
རེད།  ད་ Daramsala ཡི་ ོར་འ ་པོ་བཤད་ན་ Daramsala ཡང་ ང་དང་འོག་ལོག་ཁ་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་འོག་
ལ་མར་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་མ་རེད། མང་ཆེ་པ་ ་གར་གིས་ཚང་ཁང་དང་དེ་འ འི་ཚང་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་འ ་དང་ 
ངས་འཁོར་འབབ་ གས་དང་མེ་འཁོར་འབབ་ གས་ད་དེ་འ ་རེད།  ཨ་ནས་ Daramsala ཡི་ ང་དེ་ལ་ཡ་ཨ་

ནས་ བཙན་ཤོར་བོད་ག ང།  ཕོ་ ང་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ས་ཆ་མང་པོ་ཡོད་རེད།  དཔེར་ན་ Daramsala ཡི་
ཐོག་ཁ་ནས་མར་བཤད་པ་ཡིན་ན་  Daramsala ཡིས་ཐོག་ཁ་དེ་ལ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་ཨ་ནས་བོད་ ག་ཁིྱམ་
ེ།  ད་TCV ་གི་འ ག་འ།  ཨ་ནས་བོད་ ག་ཁིྱམ་ ེ།  ཨ་ནས་་་་ ཨ་མ་དེ་ཡོད་རེད། ཕར་ལ་་་་ 1970 ནང་ལ་ཡ་

དོས་ ་ད ་འཛིགས་གནང་བ་རེད།  ཨ་ནས་ཕར་ལ་ཕར་ཆེར་ ོབ་ ག་ ོང་ ག་ཁ་ཤས་ཞིག་ཡོད་རེད།  བོད་ ག་
ཚང་མ་བོད་ནས་ ེབས་པ་ཤ་ཏག་ཅེ།  ཨ་ནས་ Daramsala ནས་ ར་ཉེ་འགྲམ་  ཡང་ ོབ་ འི་ཉེ་འགྲམ་ལ་ཡ་
ཨ་ནས་་་་་ཨ་་་་་བཟོ་ ་ཡོད་རེད། TCVབཟོ་ ་དེ་ནང་ལ་ཡ་ མ་ཐག་ནང་དེ་འ ་འཐགས་ གནང་གི་ཡོད་རེད།  
ཨ་ནས་ཚམ་བཟོ་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་ཕར་ཀ་ལ་ ན་ཁང་རང་ཡོད་རེད།  དེ་ནས་ ར་ ེབས་ནས་  Daramsala ཨ་་
་་་ Daramsala  ཨ་་་  ད་བོད་ ག་ཁིྱམ་ ེ་ཨ་མ་ནས་ ར་ ་ཚད་ ེད་ཀ་དང་གཅིག་གཡས་གཡོན་གོམ་པ་ བ་
ནས་ ེབས་པ་ཡིན་ན་ ཨ་ནས་ Maclockangche ེབས་གི་རེད།  Maclockangche དེ་ ིར་བཏང་བོད་པ་
གིས་ད་་་  འཛམས་ ས་ཡོད་ན་མེད་ན་འ ་པོ་ཞིག་རེད།  དེ་ལ་ཡ་ཨ་ནས་ཚང་ཁང་གཅིག་ཡོད་རེད། ད་དེ་འ ་ས་
ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེས་ ང་ལ་ཡ་ད་ཚང་ཁང་འ ་མི་འ ་ ད་ ིར་བཏང་ཚང་ཁང་ལབ་ན་ཚང་ཁང་ ང་
ང་ ད་བོད་པའི་གོན་ཆས་དང་དེ་ནང་བཞིན་ཟ་ཁང་དང་ཨ་ནས་ཁྲོམ་ར་ ང་ ང་དེ་འ ་མང་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་

རེད།  ཨ་ནས་ དེ་བཟོ་ ་དེ་་་ དེ་འ ་ ་་་   དེ་འ ་འ ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། གོས་ ང། ང་རང་ཚའི་གོས་ ང་གིས་
ང་པ་འ ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་མི་དེ་ཚས་ཟེར་ཡ་ལ་ཨ་ནས་གོས་ ང་པ་ཚ་ལབ་གི་ཡོད་རེད།  

Maclockangche དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནས་གང་རེ་ལབ་ན་གོས་ ང་(དོར་མ་)གིས་ ང་པ་ནང་བཞིན་དེ་འ ་གཉིས་
ཡོད་རེད།  དེ་ནས་མར་ཚང་ཁང་ཅེ། དེ་ནས་མར་ཚང་ཁང་ཅེ།  དཀྱིལ་མ་དེ་ལ་ཡ་ཨེ་འ ་ ་ེ བཅད་ཡོད་པ་  ཁང་
པ་ ར་རིང་པོ་ཡོད་པ་ཅེ། ཨ་ནས་དེའི་ ར་དེ་ལ་ཡ་མ་ནེ་ ་ཁང་དང་དེ་འ ་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ 
Maclockangche ནས་ ཕར་ ིན་པ་ཡིན་ན་ ཕར་ ོགས་དེ་ལ་ཡ་ བོད་ག ང་ ོས་གར་ཚགས་པ་ཡོད་རེད།  ཨ་
ནས་བོད་ག ང་ ོས་གར་ཚགས་པ་དེ་ལ་ཕར་ཀ་ལ་ཡ་ ཨ་ནས་་་་་ ཨ་་་་ ཕར་ཆེར་ ོབ་ ག་བ ་ ག་ཁ་ཤས་ཞིག་



ཡོད་ ་རེད། ཨ་ནས་ཕར་ཀ་ལ་ཡ་ ོབ་ ག་ཚང་མ་བོད་ཀྱིས་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ང་རང་ཚའི་རིག་ག ང་དང་
ཨ་ནས་ ་མོ་དང་ ཨ་ནས་་་་་་ བོད་ཀྱིས་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ོལ་ ན་གིས་གཞན་ ་ཁག་ཨ་ནས་ཕར་ཀ་ལ་ད་
ོང་བ་ཅེ། ཁོ་རང་ཚ་ཕར་ཀ་ལ་ཨ་ནས་ ོབ་ ག་དེ་ཚའི་ ས་ ན་ ་གཞས་ཞབས་ ོ་ དེ་ནང་བཞིན་བོད་ཀྱིས་

རོལ་ད ངས་སོགས་ ང་གནང་གིས་ཡོད་རེད།  
 
 
English translation: 
 
Interviewer: Kalsang, can you talk a little bit about Dharamsala? 
 
Interviewee: Of course. Looking from the map, Dharamsala is located in northern India, the 
Himalaya region. It is on the mountain with very cold climate.  Dharamsala is an important place 
for Tibetans because there are His Holiness the Dalai Lama’s monastery and the Tibetan exile 
government.  Even though Dharamsala is a small place, but most of the Tibetan refugee lives 
there. Dharamsala has two parts, the upper part and the lower part. The lower part of Dharamsala 
has few Tibetans; it is mostly dominated by Indian stores, bus stations and train stations.  The 
upper part of Dharamsala has palaces and many other places. For example, there is the head of 
Tibetan children’s village schools, also called the TCV, established in [the] 1970s, and there are 
couple thousands students who came straight from Tibet. Near the TCV School, there are 
factories where people make rugs and sew cloth. If you walk about 30 minutes from TCV, you 
get to Maclockangche. Maclockangche is where Tibetans gather and there are many small stores 
that sell Tibetan robes. There are also restaurants and small shopping areas. Maclockangche looks 
like a pant and people usually refer [to] it as a pant shape.  It has two streets and together [they 
are] shaped like a pant. There are many shops on both streets.  The Tibetan exile opera house is 
also close to Maclockangche and there are few hundreds students studying the unique Tibetan 
opera dance, musical and many forms of Tibetan music.   
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