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Yogurt Festival 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། བོད་ལ་ལོ་གསར་མིན་ནས་ ན་མོང་གི་ ས་ཆེན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། 
 
ཁ། ད་བོད་ཀྱི་ ས་ཆེན་ ོར་བཤད་ན་ཡང་ས་ཆ་སོ་སོར་ ས་ཆེན་ཡང་ཁ་ཁ་སོ་སོ་ཡོད་ནི་རེད། དཔེར་ན། 
ཁམས་ ོགས་ལ་ ས་ཆེན་མི་འ ་བ་ཤིག དེ་གི་ཨ་མདོ་ཡི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་ལ་ཡང་ ས་ཆེན་མི་འ ་བ་ཤིག  
་ས་ལ་ཡང་ ས་ཆེན་མི་འ ་བ་ཡོད་ནི་རེད་ལ། 

ད་ལོ་གསར་ལ་དཔེ་འཇོག་ ་ན་ད་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་ནས་ད་གཅིག་བ་རེད། 
མང་ཆེ་བ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་གང་ཡིན་ན་ར་ལོ་གསར་གྱི་ ས་ཆེན་དེ་འ ག 
དེ་ ད་ནས་ད་གཞན་ ་ས་ཡིན་ ་ན་ད་ཞོ་ ོན་ཟེར་པའི་ 
 
ས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ ོགས་ན་མི་འ ག  ས་ཆེན་ག་རེད་་་དེ་ཞོ་ ོན་གྱི་ ོར་ 

 
ཡིན་ན་ད་ཉི་མ་དང་པོ་ལ་དེ་ཡོད་ནི་རེད་ལ། འ ས་ ོང་དགོན་པ་དང་སེ་ར་དགོན་པ་ཐང་ཀ་ཆེན་པོ་དེ་ལོ་རེ་རེར་ 
 
་ཐང་ཀ་རེ་རེ་མིན་ནས་བ ོན་གི་ཡོད་ནི་མ་རེད། 
 
ཀ། ཐང་ཀ་ཅི་ཞིག་གི་ ོར་རེད། 
 
ཁ། ཐང་ཀ་་་འ ས་ ོང་དགོན་པའི་ཐང་ཀ་དེ་ ོན་པ་རེད། ོན་པ་ ཀྱ་ བ་པ། དེ་ ོར་རེད་ལ། 
དེ་གི་ཉི་མ་དང་པོ་དེ་ལ་ ་མོ་ ་མོ་ནས་ད་འ ས་ ོང་དགོན་པའི་ ོགས་དེ་ན་རི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། 
དེ་ཡི་ ང་ནས་མར་ལ་འགབ་ནི་རེད། རི་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགབ་ བ་ནི་རེད། ཐང་ཀ་ཤིན་ ་ཆེ་ནི་རེད། 
མི་ཚང་མ་ས་ཆ་ཐག་རིང་པོ་ནས་ཡོང་ནས་་་ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་ས་ནས་བོད་རིགས་མང་པོ་མང་པོ་ཡོང་གོ་ནི་རེད
།  དེ་ནས་ ་སའི་གཙང་ནས་གཞས་ག་ ེ་དེ་ནས་ཡང་མི་མང་པོ་མང་པོ་ཡོང་། 
ཡང་ཞོགས་པར་ ་པོ་ནས་ཐང་ཀ་བ ོན་ནི་རེད། 
་པོ་ནས་མི་མང་པོ་ས་ཆ་ཐག་རིང་ན་ ་མོ་ནས་མ་ཡོང་ན་ཡང་ཐང་ཀ་དེར་མཇལ་ བ་ནི་མ་རེད་ལ།  

དེ་བའ་མི་ཚང་མ་ ་པོ་ ་པོ་ནས་ཡོང་། བསང་ར་དེ་ཚང་མ་ཁྱེར་ཡོང་།  དེ་གི་ཐང་ཀའི་མ ན་ ་བསང་ ལ། 
དགོན་པའི་མཇལ་ ལ་ལ་མཇལ། དེ་ནས་དེ་ཚར་སོང་ན་ད་མང་ཆེ་བ་ད་གོམ་པ་བ བ་ནས་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། 
དེ་ནས་ཡར་ལ་ ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་ལ་དགོན་པའི་ ོགས་ས་སོང་ན་ ང་ཙམ་ཐག་རིང་ནི་རེད། 
དེ་གི་ ངས་འཁོར་དེ་ ས་་་ ངས་འཁོར་མང་ཆེ་བ་ད་འགྲོ་གི་འ ག་ནི་མ་རེད་ལ། 
ངས་འཁོར་མང་ཆེ་བ་ད་འགྲོ་གི་འ ག་གི་མེད་པས་མི་ཚང་མ་གོང་པ་བ བ་ནས་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། 



མི་ཤིན་ ་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ནས་དེ་ ོས་ནས་ཡར་ལ་ཆས། 
ཐང་ཀ་མཇལ་ཚར་སོང་ན་ད་ཡང་སེ་ར་དགོན་པ་ན་ཐང་ཀ་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། 
དེ་སེ་ར་དགོན་པ་ནས་ཐང་ཀ་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། 
དེ་ཡང་སེ་ར་དགོན་པ་ནས་ཐེང་མ་གཅིག་ལ་མིན་ནས་བ ོན་གི་ཡོད་ནི་མ་རེད་ལ་ལོ་རེ་རེར་ནང་ལ།  དེ་བ ན། 
དེ་ཚར་སོང་ན་ད་མི་ཚང་མ་ནོར་ ་གླིང་ཀའི་ནང་ ་ལོག་ནས་ ོ་ཆམ་ ེད་གི་འགྲོ་ནི་རེད།  
ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་་་མང་ཆེ་བ་ད་ད ས་གཙང་ནས་ཡོང་ནི་རེད་ལ། 
ད ས་གཙང་ནས་ཡོང་པའི་ ་མོ་ཁྲབ་པའི་ཁྲབ་ ོན་པ་དག་ནོར་ ་གླིང་གར་ཡོང་། 
དེ་ནས་ད་ཁོ་ཚས་ཁྲབ་ ོན་ ོས ང་ས་འོད་འ མ་དང་ བོད་ཀྱི་ ང་གི་གྲགས་ཅན་ཚང་མའི་ ོར་ཁྲབ་ ོན་ ོས། 
ད་མི་ཚང་མ་དེར་མཛམས། ད་ཁྲབ་ ོན་ལ་བ ོས། ད་ ིད་ ིད་བཏང་། ཁྱིམ་ཚང་གང་པོ་མཉམ་ ་མཛམས། 
དེ་ནོར་ ་གླིང་ཀའི་ ང་ཐོག་ ་བ ད། དེ་ནས་ད་ཆང་འ ་འ ང་། ཤོ་འ ་བ བ། 
ད་ཁྱིམ་ཚང་གང་པོ་ ིད་པོ་ ོས་ནས་བ ད།  
 
  དེང་སང་ཡིན་ན་ཡང་ ིད་ག ང་བཀོད་ ིག་ ོས་ནས་པོ་ཏ་ལའི་མ ན་ ་ཁྲབ་ ོན་ ེད་ས་དེ་མོ་ཞིག་བཟོས། 
ཡང་མི་ཚང་མ་དེ་ལ་ཡོང་ ས་ཁོ་ཚས་ བ་ཁབ་དང་་་ བ་ཁབ་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་ད་ཁོ་ཚའི་ ིད་ག ང་གི་ཁྲབ་ ོ
ན་ ེད་ ་བཀོད་ ིག་ ོས། ད་མོ་འ ་དེ་ཡང་འ ་མི་འ ་བཟོ་གུན་འ ག 
དེ་གི་ཡང་མི་ཚང་མ་པོ་ཏ་ལའི་མ ན་ ་འ ག་ས་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ནས་བ ད། 
ཡང་ཁྲབ་ ོན་དེ་དག་ལ་ ད་མོ་བ ོས། 
ད་མང་ཆེ་བ་ད་ནོར་ ་གླིང་ག་ནས་མི་ཚང་མ་་་ ོན་མ་ནས་ད་བར་གྱི་ གས་ ོལ་ནང་ལ་ནོར་ ་གླང་གའི་ནང་ན
ས་ ིད་ ིད་བཏང་ནི་རེད། དེ་བས་མི་མང་ཆེ་བ་ད་ནོར་ ་གླིབ་ཀ་ནང་ལ་འགྲོ་ནི་རེད།  
ཡང་ བ་ཁང་་་ད་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད། 
ིད་ག ང་གི་མི་དང་ བ་ཁབ་གྱི་ལས་ཁུང་ ་ལས་ཀ་ ེད་པའི་མི་མང་ཆེ་བ་ད་ཡང་པོ་ཏ་ལའི་མ ན་ལ་བ ་གི་འ

གྲོ་གུན་འ ག ག་རེད་ཟེར་ན་ ལ་ཁབ་གྱིས་དེ་ལ་ཆས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ནི་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱིན་ཡོད། 
ཡང་གྲོང་ ེབ་ནས་ཡོང་ ་ཡི་དེ་ཚ་ད་ནོར་ ་གླིང་ག་ལ་ ིད་ ིད་བཏང་གི་ཆས། ་མོ་བ ་ ་ཆས། 
དེ་འ ་ ེད་ནི་རེད་ལ།  
 
ཀ། ཞོ་ ོན་ཉི་མ་ག་ཚད་ཞིག་ལ་ཡོད་ནི་རེད།  
 
ཁ། ཞོ་ ོན་ད་མ་གཞིས་བཤད་ན་ད་བ ན་ ག་གཅིག་འ ་ཞིག་རེད་ལ། 
ཡིན་ན་ར་ད་མི་མང་ཆེ་བ་བ་ཡང་ལས་ཀ་དང་དེ་འ ་བདེ་པོ་མེད་པས་ཉི་མ་ག མ་འ ་བཞི་འ ་དེ་འ ་རེད་ལ། 
ས་ཆ་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་ ་དེ་ཚ་ཉི་མ་གཉིས་འ ་ག མ་འ ་ཞིག་ལ་ཆས། 
ཡང་གནས་མཇལ་འ ་མི་འ ་ལ་འགྲོ་ ་ཡོད་ནི་རེད། ོ
ད་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ནས་མི་དེ་ཚ་ད་ཐག་རིང་པོ་ནས་ཡོང་། ཐང་ཀ་དེར་མཇལ་ཚར། ཐང་ཀ་དེར་མཇལ། 
དེ་ནས་ནོར་ ་གླིང་ག་ནས་ད་ ིད་ ིད་བཏང་ནས་དེ་ཚ་ད་མང་ཆེ་བ་ད་ ་ས་དང་ད ས་གཙང་གི་རེད། 
མང་ཆེ་མ་ད་ ་ས་རང་ནས་ཆས། 
ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ ོགས་ནས་ཡོང་ནས་དེ་ཚ་ད་ ་མོ་ད་དེ་འ ་ ས་ཡོད་ནི་མ་རེད། 
་མཚན་ནི་ཐང་ཀ་མཇལ་ ར་དེ་ད་ཁོ་ཚའི་དམིགས་ ལ་གཙ་བོ་རེད། 



ད་ ེད་མོ་བ ེ་བ་དེ་ད་མང་ཆེ་བ་ད ས་གཙང་འ ་དེ་ཚའི་ ེད་མོ་བ ེ་མི་ཡིས་མི་གྲངས་དེ་ད་ ང་ཙམ་མང་པོ་ཡོ
ད་ནི་རེད།  
 
 
English translation: 
 

A: Besides Tibetan Losar, which other common festivals do Tibetan people have?  
 
B: Speaking of Tibetan festivals, different regions have different festivals, for example, 
Kham people have different festivals, Amdo people have their own festivals, and Lhasa 
people also have various other festivals. Losar is a common festival for almost 
everywhere [in Tibet]; in many of the Tibetan areas, Losar is commonly celebrated. 
Besides that, the yogurt festival is a unique festival in Lhasa only, which both Kham and 
Amdo do not have. For the yogurt festival, what happens is that on the first of the 
celebration, both‘bras spong monastery and se ra monastery exhibit huge tibetan thang 
kha paintings once every year.  
 
A: What kind of Thang kha paintings do they exhibit?  
 
B: Thang kha… ‘bras spong monastery’s thang kha is a Buddha painting, it’s about 
Bodhisattva1 and all that. From early morning on the very first day… there is a huge 
mountain near ‘bras spong monastery, the thang kha painting is exhibited on the front 
side of the mountain.  The thang kha painting can cover a huge surface of the mountain 
side; the thang kha is extremely big. People from distant places, a lot of Tibetan people 
from Kham and Amdo regions come to see the thang kha exhibition and pay their 
devotion. Many people from Lhasa, gzhas ga rtse area also come.  The thang kha 
painting is exhibited early in the morning, so people have to arrive very early in the 
morning, otherwise they miss their chance to see the exhibition. Therefore, people come 
very early in the morning, they bring bsang with them.  They make bsang offerings in 
front of the thang kha paining that is being displayed. They also visit all the monasteries 
around there. After all that they have to walk back, the monasteries are somewhat far 
away from Lhasa city, but cars are not allowed in there; many of the [private] cars are not 
allowed in there, so that people have to walk. There are usually a lot of people [during 
this time]. After seeing this thang kha painting exhibition, there is another one from se ra 
monastery. There is a different thang kha painting exhibited by se ra monastery. se ra 
monastery also displays one thang kha every year. After that, people usually move to nor 
bu gling ga [a famous park in Lhasa] for entertainment.  In nor bu gling ga, there are a 
lot of Tibetan musical drama and opera performers, and they are mostly from dbus gtsang 
area. They perform snang sa ‘od ‘bum2 and many other famous Tibetan operas. People 
gather together in there, they drink together, play games, and all the families get together 
and have fun.  

                                                 
1 “In Buddhism, a bodhisattva is either an enlightened (bodhi) existence (sattva) or an enlightenment-
being” https://en.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva 
2 one of the eight famous operas of Tibet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva


Recently, the government also built a stage in front of the Potala palace for giving 
the same kind of performances. The government is also arranging various kinds of 
performances for the public. There is also space for speculators to sit, so people can also 
choose to watch the performances there. However, most of the people go to the nor bu 
gling ga to see the performances there, as the performances were traditionally given in 
nor bu gling ga for years. People with official jobs or who work for the government tend 
to go to the place where the government has built a stage to see performances, as they 
were told that it is a better choice to see the performances there, however, people from 
the villages usually choose to go nor bu gling ga to have fun and watch the performances.  
 
A: How many days is the yogurt festival? 
 
B: It is supposed to be for a week, but people usually attend the events and celebrate it for 
around three or four days at their own schedule convenience.  People who live far away 
only get to spend two to three days there. In those days, they visit different monasteries 
around, people from Kham and Amdo, those distant places, just go see the thangkha 
exhibition only for the most of the times. People who go to nor bu gling ga for 
entertainment are mostly from dbos gtsang area, or inside the Lhasa region. Kham and 
Amdo people are often times not familiar with the performances in nor bu gling ga, and 
to see the thang kha exihibition is their main objective of the trip. For the performances 
and games, it is mostly dbus gtsang people who are involved. 
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