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Daily Routine of Tibetan Students in India 
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Tibetan transcript: 
 
བསོད་ནམས།   ་གར་ནང་གི་བོད་པའི་ ོབ་མ་ཚའི་ ཉིན་གཅིག་གི་ ེད་ ོ་གང་འ འ་ཡོད་མེད་ཅིག་ག ངས་རོགས་
གནང་ དང་། 
 
ལ་བཟང། ། ལ་སོ། ང་ཚ་དམའ་རིམ་དང་གཞི་ རིམ་འཛིན་ འི་ ོར་དེ་འ ་བཤད་པ་ཡིན་ན།  ་གུ་དེ་ཚ་ཕལ་ཆེར་ ་ཚད་

༥པ་ཙམ་ལ་ཡར་ལངས་དགོས་རེད།  ལངས་ཚར་པ་དང་ངོ་གདོང་དང་གསོ་བ ས་དགོས་རེད་ ཨ་ནི་དེ་ཚར་བ་དང་ཁྱིམ་
ཚང་ནང་ལ་གཞལ་གདོན་ ོར་དགོས་རེད། ཨཨ་ བས་འགྲོ་དང་ ༧ ལ་བའི་ཞབས་བ ན་ལ་སོགས་པ་གང་ ར་ ་
དགོངས་ཀྱི་གཞལ་གདོན་ ོལ་མ་ལ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ ་ཚད་ ེད་ཀ་ཙམ་རིང་ ོར་དགོས་རེད།  ཨ་ནི་དེའི་ ེས་ལ་གཞལ་
གདོན་ ོར་ བས་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨ་ཅག་དང་ ཇོ་ལགས་ མས་ཀྱིས་ཞོགས་ཟས་ཞོགས་ཇ་གྲ་ ིགས་ ེད་གི་རེད་  དེའི་ ེས་ལ་
ང་ཚ་ཞོགས་ཇ་ཟ།  ཞོགས་ཇ་ཟས་ཚར་བ་དང་ ད་གང་ ར་ གད་ ག་མཁན་གྱིས་གད་ ག་ དེ་བཞིན་ཕོར་པ་འ ས་མཁན་
གིས་ ཕོར་པ་བ ས།  དེའི་བར་ལ་ ་གུ་ ང་བ་དེ་ཚས་ཁྱིམ་ཚང་ནང་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རེད།  དེ་ཟོས་ཚར་བ་དང་ ་ཚད་
༧པར་ ་གུ་ཚང་མ་ ོབ་ ་ ི་ཡོངས་གི་གཞལ་གདོན་ལ་འགྲོ་དགོས་རེད།  ོབ་ འི་གཞལ་གདོན་དེ་ཕལ་ཆེར་ ་ཚད་༧པ་
ནས་༧་དང་ ེད་ཀ་བར་ ་རེད།  དེའི་ ེས་ལ་ ་ཚད་གཅིག་ཞོགས་པས་རང་ ོང་ཚགས་ཀྱི་རེད་།  ་ཚད་༧དང་ ེད་ཀ་
ནས་ ༨དང་ ེད་ཀ་བར་ཞོགས་པའི་རང་ ོང་ཚགས་ཀྱི་རེད་།  རང་ ོང་ བས་ ་གུ་སོ་སོ་ཉིན་མོའི་རང་ ོང་ག་རེ་ ེད་
དགོས་ཡོད་པ་དང་ ོབ་ཚན་གྲ་ ིགས་ ེད་ཡ་ལ་སོགས་རང་ ོང་ ེད་དགོས་རེད་།  ་ཚད་༨དང་ ེད་ཀར་རང་ ོངས་གྲོལ་
ནས་ ་ཚད་ ེད་ཀ་ཙམ་རིང་བར་གསེངས་ཡོད་རེད།  བར་གསེངས། དེའི་ ེས་ལ་་་་་་་་་ 
 
བསོད་ནམས། བར་གསེངས་ཟེར་ན་ག་རེ་རེད།  
 
ལ་བཟང་།  བར་གསེ་གསེངས་ཟེར་ན་ Break ཨཨ་ད་ ས་ཚད་ ོང་པ་འ ག་ག་ དེ་ ས་ ེད་ཡས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་  
ས་ཙང་སོ་སོ་ཆབས་ཁང་འགྲོ་དགོས་ཡོད་ན་ཆབས་ཁང་འགྲོ་ཡ་དང་ད་ག་རེ་ ེད་དགོས་ཡོད་ནའི་ ད་དེ་འ ས་ ་ཚད་
ེད་ཀ་ཙམ་གྱི་བར་གསེངས་ཡོད་རེད་།  དེའི་ ེས་ལ་ ་ཚད་༩པར་ང་ཚ་ཨཨཨ་ཞོགས་པས་ཞོགས་ཚགས། ཞོགས་ཚགས་ལ་

ད ིན་ ད་ཐོག་ ས་ན་ Morning Assembly ལབ་ཀྱི་འ ག་ག་།  ཨཨ Assembly ཚགས་ཀྱི་རེད་  Assembly 
ཚགས་ ས་ ་གུ་ཚང་མ་ ་བ ིགས།  ཨཨ་ཉིན་མ་ཉིན་མ་གཟའ་ ་བ་ལ་གསར་འ ར་བཤད་ཡས་དང་གཟའ་མིག་དམར་ལ་
ཨཨ་ད་ ད་ཡིག་ད ིན་ཇི་བོད་ཡིག་ཧིན་ད་དེ་འ ས་ཐོག་ནས་མར་ཡི་གེ་ཀོླག་ཡ་དང་།  ཀོླག་ཡ་གང་ ར་ཀློག་ཡ་ཀྱི་ ོངས་
ར་་་ མི་མང་པོའི་དཀིྱལ་ལ་ཀློག་ཡ་ཀྱི་ ོངས་ ར་ཐེབས་ཆེད་དེ་འ ས་ཡང་ཀློག་ ོང་ཆེད་ ་ཨ་ནི་དེ་འ ས་མང་པོ་ཅིག་

ཡོད་རེད་།  ད་དེ་འ ས་ ག་པར་ཞོགས་ཚགས་ བས་ ་ ེད་དགོས་རེད་།  ད་དེ་ག་ནང་བཞིན་དགེ་ ན་དེ་ཚས་གཟའ་ ེན་
པ་ ག་པར་ ོབ་གསོ་དང་འ ེལ་བའི་ ོར་ལ་ཡ་དཔེར་ན་ ང་དེ་འ ས་བཤད་ན་ ང་དེ་དང་འ ེལ་བའི་ ང་དེ་ནས་
འ ེལ་ནས་ ོབ་སོ་ཐེབས་ཡས་དེ་འ ས་ ོར་ལ་བཤད་ཡས་དང་།  དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་ ་ ད་གྲགས་ཅན་གྱི་ ོར་ལ་བཤད་
ཡས་དང་གང་ ར་ ་གུའི་ཀུན་ ོད་ ོར་ལ་ཕན་པའི་ལས་འཆར་དེ་འ ས་མང་པོ་ ེལ་གྱི་རེད་། ཁོང་ཚ་གཟའ་འ་་་ ག་
པར་གཟའ་ ་བ་ནས་པ་སང་བར་ཀྱི་ཞོགས་ཚགས་དེ་ ེད་ཀྱི་རེད་།  ཞོགས་ཚགས་ཀྱི་ ས་ཚད་དེ་ཨེ་འ ས་གཏན་ཁལ་གལ་



ཡོད་མ་རེད་།  གལ་ ིད་གསལ་བ གས་དང་དེ་བཞིན་ ེད་ ོ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཏོག་ཙམ་འགྱང་གི་རེད།   ིར་བཏང་ ས་
བ ན་ ས་ན་ ར་མ་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་ལ་ཞོགས་ཚགས་དེ་གྲོལ་འགྲོ་གི་རེད། 
 
 
English translation: 
 
Sonam: Could you please tell us the daily routine of Tibetan students in India? 
 
Kalsang:   Oh sure, if I tell you the primary and secondary student’s daily routine.  All the 
students have to get up around 5 o’clock in the morning. After we got up around 5 o’clock in the 
morning, each child washed their face and brushed their teeth. After that they have to say 
morning prayers such as Refuge, Long Life Prayers of His Holiness the Dalai Lama, and Tara 
prayers for about 30 minutes in the house. After that…  While praying, big sisters and brothers 
of our house will prepare breakfast for us and we will have our breakfast. After having breakfast, 
some students have to wash dishes and others have to clean the house. Little kids have to wipe 
and mop the floor. We have to clean the house really well. Then, at 7 a.m., the school has a 
larger prayer session for all students in our school’s main hall from 7 to 7:30. After that, we have 
one hour morning self-study session, where everyone has to study from 7:30 a.m. till 8:30 a.m. 
During that time, students have to prepare for their classes and finish class assignments.  
Students take 30 minutes bargsang at 8:30.  
 
Sonam: What is bargsang? 
 
Kalsang: Bargsang means break.  That’s when students have the free time to use bathroom and 
do other things.  It is a 30-minute break. After the break, around 9 o’clock, students have 
morning assembly. At that time, students would line up, every Monday they will talk about news 
and every Wednesday, teachers and students would read articles from books using Tibetan, 
English and Hindi. This allows students to practice their reading. This happens every time during 
morning assembly. Some teachers also tell stories and folktales every Saturday that educate 
students about the importance of moral values and moral action. The assembly is not restricted to 
a certain time period; it all depends on how many activities are there, but usually it takes about 
15-20 minutes. 
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