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Tibetan Exiles in India 
 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། 
ཁྱེད་རང་གིས་ད་ ་གར་ན་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་དེ་ཚའི་འཚ་བ་གང་འ ་ ་ ེས་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ ོར་གཅིག་ག
ང་རོགས་ 

 
གནང། 
 
ཁ། 
ིར་བཏང་ ་གར་ནང་ལ་བོད་པ་ཕར་ཆེ་བ་བོད་ནས་ ར་ བས་ཅོས་ ེབས་པས་གཅིག་ནས་ ་གར་དེ་ང་རང་ཚ

འི་ས་ཆ་མིན་ཙང། འཚ་བའི་གནས་ ེན་དེ་ཙམ་གིས་ ་ ས་བ་ཡོད་མ་རེད། ད་མང་ཆེ་བ་ཨ་ནས་བོད་པ་མང་ཆེ་བ་ 
གཞི་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་རེད།  དེ་ནས་ ་གར་ ོ་དང་ ང་དེ་བཤད་ ས། 
གཞི་ཆགས་མང་ཆེ་བ་ ་གར་གིས་ ོ་ ོགས་ལ་ཡོད་རེད།  ཨ་ནས་ཕར་ག་ལ་དཔེ་བཞག་ན་  
ོ་ ོགས་ལ་དཔེ་བཞག་ན་    པེ་ལི་གོ་པེ གཞི་ཆགས་      ན་ ར་གཞི་ཆགས་      མང་ནི་གོར་གཞི་ཆགས་   

པན་དི་རེ་གཞི་ཆགས་    ཨོ་རི་ ་གཞི་ཆགས་ 
དེ་འ ་ ས་ནས་གཞི་ཆགས་་ཕར་ཆེ་བ་ཞིག་ ་གར་གྱི་ ོ་ ོགས་ལ་ཡོད་རེད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ་གར་ ོ་ ོགས་དེ་ཨ་ནས་ ང་དང་མ་འ ་བའི་ ་ཆེ་བ།  ིར་བཏང་ཞིང་ཁ་བཏབ་ཡ་དང་ ེ
དེ་འ འི་ས་ཞིང་  ས་དང་ ་དེ་ཚ་ཡག་པོ་ཡོད་རེད།  ཨ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ ་གར་ ང་ ོགས་  
འ ་པོ་ཆ་བཞག་ན་རི་ ང་ལ་ཆགས་ཙང་ས་ཞིང་འདེབས་པར་གཏོགས་ཙམ་དཀའ་ངལ་ ཡོད་རེད། 
དེའི་ ིར་བོད་པ་ཕར་ཆེ་བ་ཞིག་གཞི་ཆགས་ནང་ལ་མར་ ོ་ ོགས་ལ་བ ད་ཡོད་རེད། 
ད་ཕར་ཆེར་གཞི་ཆགས་ནང་ལ་ཡ་ཨ་ནས་ 
བོད་པའི་འཚ་བ ན་གཙ་བོ་དེ་ ིར་བཏང་ཞིང་ལས་ལ་བ ན་ཡོད་རེད།  
ཁོ་ཚའི་ད་ནམ་ ན་ནམ་ ན་དཔག་པའི་  ད་ གང་ ར་ལོ་ཏོག་འ ་མི་འ ་བཏབ་གི་རེད། ཕར་ཆེར་པ་དེ་ཨ་ཤོམ་ 

བོད་ ད་ཐོག་ནས་ ོས་པ་ཡིན་ན་མ་ ོས་པའི་ལོ་ཏོག་ ོས་གི་འ ག་འ། ད ིན་ ད་ཐོག་ནས་ ོས་ན་ corn   
དེ་འ ་བཏབས་གི་རེད།  དེ་བཏབས་ནས་གཙ་བོ་དེ་   
ིར་བཏང་དེ་བཏབེ ས་པའི་ ་མཚན་གཙ་བོ་དེ་དམའ་ ེས་དེ་འ ་རིགས་གཞན་དང་མ་འ ་བའི་ 

གཏོགས་ཙམ་ ེ་ ་བ་དང་གང་ ར་གཡོག་བཅོས་ ེད་ལས་ ་པོ་ཡོད་ས་རེད།  
དེའི་ ེན་གྱིས་དམའ་ ེས་དེ་བཏབས་ ཨ་ནས་ ་གར་མི་ལ་ཕར་བཙང།  དེ་འ འི་ཚང་ལས་ ེད་གི་རེད། 
ིར་བཏང་ ་གར་ཡིན་ན་ཕར་ཆེ་བའི་འ ས་བཏབས་གི་རེད། 

འ ས་བཏབས་ཡ་དེ་ལ་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད།  འ ས་ ང་རེ་རེ་ ས་ནས་མར་བ གས་པ་དང།  
་ ད་ཏག་ཏག་ བ་ཡ་དེ་འ འི་དཀའ་ལས་ ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། 



དེའི་ ིར་བོད་པ་ཚའི་ ིར་བཏང་འ ས་ཞེ་ ག་བཏབ་་གི་མ་རེད། མང་ཆེ་བ་ད་མ་ ེས་དང་ ིན་པེ་དང་ 
དེ་འ འི་ཆ་ ་ ང་ ་དཔེར་ན་ལ་ ག་དང་ཞོ་ཁོག་དང་དེ་འ ་བཏབ་གི་ཡོད་རེད།  ཨ་ནས 
ད་ ིར་བཏང་ནམ་ ན་  ས་ ན་ ་ནམ་ ས་བཞི་ལ་བཏབ་གི་ཡོད་རེད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ་གར་ ོ་ ོགས་ལ་དགུན་ཁ་ཡིན་ན་ཡང་ནམ་གཤིས་དེ་འ འི་གྲང་པོ་ཡོད་མ་རེད།  
གང་ ར་ལོ་ཏོག་ ེ་བའི་ གནམ་གཤིས་ཡོད་རེད།  གང་ བ་གི་མ་རེད། གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་ཡོད་མ་རེད།  
དེའི་ ིར་ད ར་དགུན་ ོན་ད ིད་མེད་པར་ལོ་ཏོག་བཏབས་པའི་ གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་ཡོད་རེད།  
ཨ་ནས་དགུན་ཁ་ཡང་བོད་པ་ཕར་ཆེ་བ་ཞིག་ད་སོ་ ་བཙང་བར་འགྲོ་གིས་རེད།  དེ་ང་ཚའི་པ་ལན་འ ག་འ།  
པ་ལན་དེ་འ འི་ ཐེན་ནས་ད་ཁོ་ཚའི་ས་ཆ་གང་ས་གང་ལ་སོ་ ་དེ་བཙང་བར་འགྲོ་གི་རེད།  
ཨ་ནས་སོ་ ་བཙང་ཡ་དེ་ལ་གཏོགས་་ཙམ་ད་ཁེལ་བཟང་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད།  སོ་ ་དེ་ ིར་བཏང་ཡང་ 
དཀར་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་རེད།  སོ་ ་དེ་འ འི་ ཚང་ཁང་ནང་ལ་ཡ་བཙང་ཡ་གིས་དེ་འ ་ཡོད་མ་རེད།  
ནམ་ ས་གཅིག་ལ་ ་བ་ཁ་ཤས་ལས་བཙང་ཡ་མེད་པའི་མང་ཆེ་བའི་ལམ་ཀྱིས་ེ མཐའ་ཁར་ཚང་ཟོག་ཀྲམ་ནས་ 
དེ་འ ་ ་བཙང་གི་རེད། ཨ་ནས་དེ་མ་ཡིན་པའི་ ་གར་ ང་གིས་ ོགས་ལ་བ ད་པའི་ 
བོད་པ་ཚའི་ ིར་བཏང་དགུན་ཁར་སོ་ ་བཙང་གི་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ད་ཞིང་ཁ་བཏབས་ཡ་དང་དེ་འ འི་གནམ་གཤིས་དང་ས་གཞིའི་ཐོན་ ེད་དེ་ཚ་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད།  
དེའི་ ིར་མང་ ཆེ་བ་ད་ཚང་ཁང་ ང་ ང་དེ་འ ་བ ང།   
 
ཨ་ནས་དཔེར་ན་ཇ་ཁང་འ ་པོ་ཨེ་འ ་དང་ཟ་ཁང་དང་ཨ་ནས་ང་རང་ཚའི་བོད་ཀྱིས་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གོ
ན་ཆས་ 
དཔེར་ན་ བ་པ་དང་དེ་ནང་བཞིན་གོས་འ ་མི་འ ་བཙང་བའི་དེ་འ ་གིས་ཚང་ཁང་ ང་ ང་བ ང་ནས་བ ད
་གི་ཡོད་རེད། ིར་བཏང་དེ་ད་ང་རང་ཚའི་བོད་པ་མང་པོའི་བཤད་གསོལ་ཡོད་རེད།  Daramsala དེ little 

Lhasa ལབ་ནས་ ་ས་ ང་ ང་ལབ་གི་ཡོད་རེད། ཕར་ག་ལ་བོད་ག ངས་དང་ ་འ ན་དང་ད་གང་ ར་    
གཅིག་ད་གྲོང་ཁྱེར་ ང་ ང་  ད་གྲོང་ ེ་ ང་ ང་ཞིག་ལ་བོད་པ་ཚང་མ་འཛམས་བ ད་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིའི་ ང་ལ་ཡོད་པའི་ ེན་གྱིས་འཚ་བའི་ ད་གང་ ར་ཞིང་ཁ་ད་དེ་འ ་བཏབ་ཡ་ཡོད་མ་རེད། 
ཨ་ནས་དེ་ནང་ལ་ ོད་མཁན་མི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་བོད་ག ང་གིས་ག ང་ཞབ་དང་ 
དེ་ནང་བཞིན་པའི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་ ོབ་ ་དང་དགོན་པ་ཁག་གིས་ལས་ ེད་སོགས་རེད།  
ཕར་ཀ་ལ་ད་ཚང་ཁང་ཆ་ ་ ང་ ་བོད་པའི་གོན་ཆས་དང་ཟ་ཁང་དེ་འ འི་ཚང་ཁང་མང་པོ་ཡོད་རེད།  
ཨ་ནས་ ིར་བཏང་ 
དེ་ ་གར་གིས་ས་ཆ་གཞན་དང་མ་འ ་བར་དམིགས་ ་བ ར་བའི་ ི་ ལ་ནས་ ར་བོད་པའི་གནས་དོན་ ོང་ཞི
བ་ ེད་མཁན་ཡིན་ན་འ ་ གང་ ར་དེ་འ འི་ཐོག་ལ་ཡ་    
ད་ ལ་ ོར་ ོ་འཆམ་ ས་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།  
ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་ད་ ལ་ ོར་ ོ་འཆམ་་པའི་མགྲོན་ཁང་དང་དེ་ནང་བཞིན་པའི་ཨ་ནས་ 
ཁོ་ཚར་ ེ་ལེན་ ་བའི་ཁང་པ་དེ་འ ་དང་ ོ་ ིད་བཏང་ས་དེ་འ ་མང་པོ་ཡོད་རེད། 
ཚང་མང་པོ་དེ་ཚ་བོད་པའི་ ས་གི་ཡོད་རེད།   
 
 
 



English translation: 
 
Interviewer: What is the means of subsistence for Tibetans in India? 

 
Interviewee:  Most of the Tibetans in India are political refugees, and since we don’t own 
the land, of course it is hard to have a very comfortable life. When talking about North 
and South, Tibetan refugee camps are in the South.  Unlike northern India, southern India 
is more open, it has more fertile lands, fresh water that makes it a good place for farming. 
While northern India is mountainous and most of the lands are inappropriate for farm use. 
Most Tibetans live in refugee camps in southern India where people farm to make a 
living. They cultivate many different crops, but mostly Aa shom, or ma smin lo tog, 
“corn” in English. Corn is popular because it is easy to cultivate, unlike many other 
crops, corns are easy to take care of.  That’s why most Tibetans cultivate corns and sell 
them to Hindis as a form of business. Rice is the most commonly cultivated crop in India, 
and it is a very hard work, you have to plant it bundle by bundle. You have to be in the 
water the whole time. Tibetans usually don’t cultivate rice; they cultivate corn, peppers 
and other little things like radishes, potatoes and so on. People cultivate them for all four 
seasons because even winter is warm in southern India. It does not snow. In the winter, 
Tibetans sell sweaters to generate income. They make their own sweaters. They can make 
some profit from selling sweaters.  Making sweaters is also a hard work, unlike opening a 
sweater shop, people can only sell sweaters for couple months in a year. Tibetans who 
live in southern India also sell sweaters in the winter, but the land is inappropriate for 
cultivation, so people open small stores or open Tibetan tea houses. People also open 
stores where they sell Tibetan traditional cloth and such. Most of the Tibetans in India 
says that Dharamsala is the little Lhasa. The Tibetan exile government, the Dalai Lama 
are in Dharamsala, It’s a small town where all Tibetans gather, however, because 
Dharamsala is located on the mountains, the land is not suitable for farming. Most 
Tibetans who live in Dharamsala are Tibetan exile governmental officials, as students 
and monks from the nearby schools and monasteries. There are small cloth stores and 
restaurants, [and] unlike many other cities in India, there are many western tourists. 
Tibetans in Dharamsala also open hotels that have parks to welcome foreign tourists, 
most business are owned by Tibetans. 
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