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Pilgrimage Sites on Lhasa 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དགོན་པ་མང་ཆེ་བ་ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མང་ཡིན་ན་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བ ི་ནི་རེད། ི
ད་ ་ས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་ ལ་གྱི་མི་མང་ཆེ་བའི་ད་ ་ས་ཟེར་ན་ད་ཚང་མ་གནས་མཇལ་འགྲོ
་སའི་གནས་གཙ་བོ་དེ་རེད། 
གནས་ཚང་མ་ད་ ་གར་དང་ ་ས་ལ་ ེབས་ན་ད་གལ་ཆེན་པོ་ཅིག་ལ་བ ི་ ་ཡོད་ནི་རེད། 
དེ་བས་ཁམས་ ོགས་དང་ཨ་མདོ་ ོགས་ནས་ད་ ང་ ག་འཚལ་ནས་ ་ས་ལ་འགྲོ་ནས་ད་མི་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད།  
མི་མང་པོ་ཤིན་ ་ཡོད་ནི་རེད།  
ད་ ་ས་ཡིན་ན་ད་་་མི་ཚང་ན་ ་ས་འགྲོ་ ་ཡོད་ཟེར་ན་ད་ ་སའི་ཇོ་བོ་་་ ་སའི་ཇོ་བོ་མཇལ་བ་དེ་ད་ཤིན་ ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། ་སའི་ཇོ་བོ་ཟེར་ན་ད་ ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དཀྱིལ་དག་དག་ན་ཡོད་ནི་རེད། 
་སའི་་་ ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དཀྱིལ་དེ་ན་ཡོད་ནི་རེད། ་སའི་ཇོ་བོར་མཇལ། 

དེ་ནས་ ་སའི་ཇོ་བོ་་་ཇོའི་ཁང་ནང་ ་ད་ ོར་བ་ ེད་ས་ཅིག མི་ཚང་མ་ད་དེ་ལ་མཛམས་ནི་རེད། 
་སའི་ནང་ལོག་ན་ད་ ་སའི་ཇོ་བོར་མཇལ་ ་ཡོད་ནི་རེད། 

དེ་ནས་ག་རེད་ད་ ང་བཙན་ མ་པོ་ད་་་ ་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད་ལ། 
དེའི་ནང་ནས་ད་ ་སའི་ཇོ་བོ་ད་གཙ་བོ་རེད་ལ། 
དེ་ནས་ད་ ་སའི་ཇོ་བོའི་ཕར་ ོགས་ ་་་ཕར་ ོགས་ ་ ང་ཙམ་སོང་ན་ད་ཡང་ར་མོ་ཆེ་ཟེར་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། 
ར་མོ་ཆེ་ནང་ཡང་ཇོ་བོ་གཞན་པ་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། ར་མོ་ཆེའི་ཇོ་བོ་དེ་ཡོད་ནི་རེད། 
ར་མོ་ཆེའི་ཇོ་བོ་ལ་ཡང་མང་ཆེ་བ་ ་ས་དང་ཐག་ཉེ་བར་ཡོད་ན་་་ས་ཆ་ཐག་རིང་པོ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཐག་ཉེ་པ་
ནས་ཡོང་ན་ཚང་མ་ར་མོ་ཆེ་འགྲོ་ནི་རེད། 
ད་ར་མོ་ཆེ་ནས་ ང་ཙམ་ཕར་ལ་སོང་ན་ཡང་་་མང་པོ་འགྲོ་དགོས་ནི་མ་རེད། 
ད་བ ང་འཁོར་བ ད་ནས་སོང་ན་ད་ ར་མ་བ ་འ ་དགོས་ ་རེད། 
ང་ཙམ་ཕར་ལ་སོང་ན་ད་ཡང་དེ་གྲ་བཞི་དགོན་པ་ཟེར་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། གྲ་བཞི། 

གྲ་བཞི་དགོན་པ་དེ་ཅི་ ར་མང་ཐོག་པ་རེད་ཟེར་ན་ད་དང་པོ་དགོན་པ་དེ་དང་པོ་བ གས་ ས་གྲ་པ་བཞི་མིན་ན
ས་ཡོད་ནི་མ་རེད། དེ་བས་དེའི་མིང་ལ་ད་གྲ་བ་བཞི་མིན་ནས་མེད་པས་ད་གྲ་བཞི་དགོན་པ་ཟེར་ནི་རེད། 
ད་ནང་ལོག་གི་གནས་གཙ་པོ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན་ད་གྲ་བཞི་ ་མོ་ཟེར་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། 
དེ་གྲ་བཞི་ ་མོ་དེ་ག་རེད་ཟེར་ན་ད་་་གྲ་བཞི་ ་མོ་དེ་ ་མོ་ཅིག་རེད་ཟེར་གུན་འ ག 
དེ་བཤད་ ར་ཡིན་ན་ ་མོ་རེད། ་མོ་རེད་ཟེར། 
ཡིན་ནའང་མོ་རང་ནང་བའི་ཆོས་ལ་ད་བ ེ་བ་དང་ ོང་ཚར་དེ་འ ་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར། 
ད་མི་ཁ་ཤོས་ཀྱི་བཤད་ ེངས་ཡིན་ན་གྲ་བཞི་ ་མོ་དེ་མོ་རང་གི་ ང་པ་དེ་ད་ ་བོའི་ ང་པ་རེད་ཟེར། 
དེ་འ ་ཟེར་བཞིན་ཡོད། 
ད་ ་ས་ནས་མང་ཆེ་བ་ཡིས་ད་དགོན་པ་འ ་དེ་ལ་སོང་ན་ད་བསང་འ ལ་བ་དེ་ཤིན་ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
མང་ཆེ་བའི་ད་བསང་འ ལ་གྱིན་ཡོད། དེ་འ ་རེད། དེ་ནས་གཞན་པ་དང་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་ན། 



ད་དགོན་པ་ ང་ ང་དེ་ཡང་ ་སའི་ཁོ་རང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཁོ་རང་ལ་ད་དགོན་པ་ ང་ ང་ད་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད་
ལ། དགོན་པ་ ང་ ང་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད། ད་མང་ཆེ་བ་ད་ཚང་མ་གནས་མཇལ་ལ་འགྲོ་གུན་ཡོད་ནི་རེད། 
དེ་ནས་དགོན་པ་ཆེ་ཅིག་དེ་ནས་ ང་ཙམ་ཕར་ན་ཆས་ན་ད་ཡང་སེ་ར་དགོན་པི ། 
སེ་ར་དགོན་པ་ད་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་ཡོད་ནི་རེད། སེ་ར་དགོན་པ་ནས་ཡང་ཡར་ཆས་ན་ཡང་འ ས་ ོངས་དགོན་པ། 
དེ་ནས་ཡང་ཕ་བོང་ཁ་ཟེར་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། འ ས་ ོངས་དགོན་པ་ནས་མར་ལ་ ང་ཙམ་ཆས། 
སེ་ར་དགོན་པ་ནས་ ང་ཙམ་ཡར་ལ་ཆས་ན་ཨ་ནེ་དགོན་པ་ཅིག་ཡོད་ན་རེད། 
ཨ་ནེ་དགོན་པ་ནས་ཡར་ལ་ཆས་ན་ད་ཕ་བོང་ཁ་ཟེར་ནི་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། 
ཕ་བོང་ཁ་ཟེར་ན་ད་བོད་ཀྱི་ལོ་ ས་ ེང་ ་ད་ཤིན་ ་དོན་ ིང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། 
ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་ད་ང་ཚའི་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ཡིས་ཡི་གེ་དེ་དང་པོ་་་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་དང་པོ་བ མས་ ས་་་ཡི་གེ
་ ་གར་ནས་བ མས་པ་རེད་ལ། 
ཕ་བོང་ཁའི་ ོན་མ་ཡི་ཁང་པ་དེ་ད་པོ་ཏ་ལའི་ཁང་པ་དང་ཐོ་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་ནི་རེད་ཟེར། 
ད་སམ་བྷོ་ཊ་ཡིས་ད་་་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ཡིས་ད་དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་གསར་བ ོད་ ོས། 
གསར་བ ོད་ ོས་པའི་ཡི་གེ་ ིས་པ་དེ་འ ་ཡོད་ནི་རེད། 
དགོན་པ་ནང་ན་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ཁོ་རང་གིས་ ིས་བཞག་ཡོད་པའི་ཨོ་མ་ཎི་པ ྨེ་ ཾ་ཟེར་ནས་ ིས་པ་དེ་གྱང་ངོས་
ན་ཡོད་ནི་རེད། 
ཕ་བོང་ཁ་ད་ ང་ ང་བཙན་ མ་པོ་ཡི་མཚམས་ལ་འ ག་ས་་་མཚམས་ས་ག གས་སའི་གནས་གཙ་བོ་ཅིག་རེད། 
དེ་ནས་ད་ག་རེད་ད་ ་ས་གྲོང་ཁྱེར་བཤད་ན་ད་དགོན་པ་གཙ་ཆེ་བ་དག་ད་དེ་ཚ་རེད།  
དེ་ནས་ཡར་ ོད་ ང་ས་་་ ོད་ ང་ས་གནས་མཇལ་་་ ོད་ ང་ ེ་ཆེན་ལ་ཡར་ལ་ཆས་ན་ཡང་དགོན་པ་ག་རེད་ཡ
ང་དགོན་པ་ཡང་གལ་ཆེ་པོ་ཁ་ཤོས་ཤིག་ཡོད་ནི་རེད།  ང་ཚའི་ནང་བ ད་ས་དེ་གནས་ ང་ཟེར་ནི་རེད། 
གནས་ ང་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན་གུ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གཏེར་ ་ཡོད་ནི་རེད། གཏེར་ ། 
མས་པ་ལའི་ ་ཟེར་ནི་རེད་ནང་ལ།  
མས་པ་ལའི་ ་དེ་ཅི་ཞིག་ལ་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་ན་ད་གུ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ ོད་ ང་ལ་ ེབས་དང་ནས་ད། 
ང་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ག་རེད་ཟེར་ན་ད་གུ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ས་ཆ་དེ་ལ་ ེབས་ ས། 

ས་ཆ་དེའི་མི་ཚང་མ་ལ་ ་འ ང་ཡ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར། ི
ད་ས་ཐག་རིང་པོ་རིང་པོ་ཆས་ན་མིན་ནས་ ་བ ེད་ནི་མ་རེད་ཟེར།  
དེ་ནས་ད་གུ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ད་སེམས་པ་ ོ་བར་ ར་ནི་རེད་ལ། 
མི་ཐམ་བཅད་ལ་ ་འ ང་ ་མེད་ན་ཡག་པོ་མི་འ ག་ག  
དེ་ནས་ད་ཁོ་རང་གི་འཁར་ ག་གིས་ཁོ་རང་བ ད་ས་དེ་་་ཁོ་རང་ག གས་ས་དེ་འཁར་ ག་གིས་ས་ ང་དེའི་ཐོག་ི
ལ་འཁར་ ག་གིས་ ེགས་ནི་རེད་ཟེར།  དེ་ ར་ ེགས་པས་ ་མང་པོ་ཐོན་ནི་རེད་ཟེར། 
དེ་བས་དེའི་ ང་བའི་མི་ཚང་མ་ལ་ད་ ་འ ང་ ་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར།  
ད་ བས་ཆས་ན་ཡང་ ་དེ་ད་ ང་ཡོད་ནི་རེད། ་དེ་ ོགས་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད།  
 
ཁ། ་མིག་འ ་བོ་རེད།  
 



ཀ། ཨིན་ཨིན། ་མིག་འ ་པོ་རེད། ་མིག་ ེར་ ་རེད། 
ད་ནང་ལོག་གི་མི་མང་ཆེ་བས་ད་ ་དེ་ནས་འ ང་གི་ཡོད་ནི་རེད། ་ཡི་ ེར་གནས་གཙ་བོ་འ ་ད་དེ་རེད། 
ད་དེ་ ོགས་དེ་ན་དགོན་པ་ ང་ ང་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། 
དགོན་པ་ ང་ ང་དེ་ད་གུ་ ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་རེད་ལ།  དགོན་པ་ ང་ ང་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། ི
ད་མི་ས་ཆ་ ོགས་གང་ཡིན་ནས་ཡོང་པའི་གནས་མཇལ་ ེད་མཁན་ད་མང་ཆེ་བ་དེར་འགྲོ་ནི་རེད། 
དགོན་པའི་ནང་ནས་གུ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་ག་ཚད་་་ལོ་ ང་ ང་ཡིན་ ས་ཀྱི་ཞབས་ ེས་་་ཞབས་ ེས་བཞག་ཡོད་པ་
དེ་འ ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ནས་ཕར་ཆས་ན་ཡང་གནམ་ ་ཐང་། 
་སའི་གནམ་ ་ཐང་ལ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཁ་ན་ཡང་ ོལ་མ་ ་ཁང་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། 

ཁྲ་འ ག་ ོལ་མ་ ་ཁང་ཟེར་ནི་རེད། ཁྲ་འ ག་ ོལ་མ་ ་ཁང་ནི་ད་ ོལ་མ་ ་ཁང་རེད་ལ། གཙ་བོ་ ོལ་ ང་། 
ོལ་མ་ ་ ་ ་གཅིག་ ་གཉིས་་་ 

 
ཁ། ་གཅིག 
 
ཀ། ོལ་མ་ ་ ་ ་གཅིག་གི་ནང་གི་ད་གཙ་བོ་འ ་ཅིག་རེད་ལ། ོལ་ ང་།  
ོལ་ ང་གི་དགོན་པ་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ནང་ ་ས་ནས་ཕར་ཆས་ན་ད་ཡང་ཐག་ཤིན་ ་རིང་པོ་ཡོད་ནི་མ་རེད། 
་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཆས་ན་ད་ ར་མ་ མ་བ ་དེ་མོ་ཅིག་ན་བ ང་འཁོར་བ ོར་ནས་འགྲོ་དགོས་ ་རེད། 

དེ་ནས་ད་ ར་ལ་ཡོང་ན་ཉེ་ཐང་ ོལ་མ་ ་ཁང་རེད་ལ། དེ་ཉེ་ཐང་ ོལ་མ་ ་ཁང་ཅིག 
ད་དེ་ནས་ཐག་རིང་པོ་ཆས་ན་ཡང་་་ཡང་ ོ་ཁ་ཕར་ཆས་ན་ཡང་དགོན་པ་ི དེ་ལས་མང་། ག་རེད། 
ད་བསམ་ཡས་དགོན་པ་ཅིག ད་གཞིས་ཀ་ ེ་ཡི་དགོན་པ་དང་ད་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད། 
ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ན་དགོན་པ་ད་ཤིན་ ་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: Monasteries are considered as very important in many Tibetan places.  In the case of 
Lhasa… for people from Kham and A mdo areas, Lhasa is one [of] the most important 
pilgrimage sites.  Both India and Lhasa are seen as very important pilgrimage sites 
among all the places. Therefore, there are many pilgrims from Kham and A mdo areas 
who prostrate all the way to Lhasa; there are many people who do that. For Lhasa, if 
people ever visit Lhasa, visiting the Buddha statue is the very important. The Buddha 
statue is right in the center of the city of Lhasa. There is space for people to 
circumambulate in the jo khang1 where people gather together. Inside the city of Lhasa, 
there is the Buddha statue to visit, and there is srung btsan skam po2, and many other 
statues. Among all these, the Buddha statue is the most important one. If one walks a 
little further from the jo khang, there is ra mo che, in ra mo che, there is another Buddha 
statue; that is the Buddha statue of ra mo che. People who visit the shrine of ra mo che 
Buddha’s statue are mostly people from within the region of Lhasa… [actually] people 

                                                 
1 a major shrine in Lhasa, which houses the Buddha statue 
2 the thirty-third king of Tibet 



from both distant and close by places visit the Buddha statue of ra mo che. Walking 
further from ra mo che, it is not a long walk, if one drives, it probably takes around ten 
minutes.  
 

If [you] walk a little further, there is kra bzhi3 monastery… kra bzhi… the 
monastery was named kra bzhi, because when the monastery was first established, there 
were only four monks in that monastery; that is why it is called kra bzhi monastery. The 
most important feature of this monastery is kra bzhi lha mo4.  If asked who is this kra 
bzhi lha mo… she is said to be a Chinese. It has been said that she is Chinese; however, 
she has faith and was experienced in Tibetan Buddhism. Some people believe that she 
has chicken legs.  That was what they were saying.  Making bsang offering is considered 
as very important at monasteries in Lhasa.  Most of the people make bsang offerings. 
There are many small monasteries in Lhasa, there are quite a lot of them there. Pilgrims 
visit all of them for the most of the cases.  For big monasteries, there is se ra monastery 
nearby.  Se ra is a very big monastery.  Walking up further from se ra monastery, there is 
a nunnery.  A little from the nunnery, it is the place called pa bong kha.  The nunnery is 
in the middle way of ‘bras spong monastery and se ra monastery.  And pa bong kha is up 
further from the nunnery.  Pa bong kha has a significant historical meaning, which is that 
when thon mi sam bo Ta first created Tibetan script… when the Tibetan script was first 
assembled…  The script was assembled in India. It is said that there was a building which 
had the same height with Potala Palace in Pa bong kha, and Thon mi Sam bo Ta set up 
the Tibetan language system [by combining the rhyme and sound here] there. There are 
still characters that thon mi sam bo Ta wrote down when he was setting up the [written] 
language. The chanting script of o ma Ni pad+me hUM was written on the surface of a 
wall at the monastery in Pa bong kha by thon mi sam bo Ta .  Pa bong kha is also the 
place where King srung btsan sgam po meditated, one of the important meditation sites. 
Those are the most important monasteries in the city of Lhasa. 
 

Then up in the area of stod lung, pilgrimage to stod lung… there are quite a few 
important monasteries in the county of stod lung.  The place where my family lives is 
called gnas chung.  gnas chung is where Guru Rinpoche’s sacred spring is.  The sacred 
spring is also called byams pa la’i chu.  byams pa la’i chu came into existence because of 
a visit that Guru Rinboche once made to stod lung.  It is a folktale.  The folktale goes, 
when Guru Renboche first visited stod lung, the people there had no water to drink and 
they had to travel a long way to fetch water for drinking, and Guru Renpoche got really 
upset as people had no drinking water there.  It is not nice that people do not have access 
to drinking water, right?  Then he got his trident and poked the ground where he sat with 
it, and a lot of water started to come out from the hole, therefore everyone around that 
area had water to drink since then.  Even if someone visits there these days, the spring is 
still there. The spring water is everlasting.  
 
B: Is it like chu mig5? 
 

                                                 
3 literally means “four monks” 
4 female deity 
5 spring 



A: Yes. It is similar to chu mig, it is a holy spring. Most of the people are drinking that 
water there.  That is the main source of drinking water in that area.  There is a small 
monastery right next to the spring, and it is the monastery of Guru Renpoche.  It is a 
small monastery.  Most of the pilgrims from different places also visit this monastery.  In 
the monastery, there is Guru Renpoche’s … his footprint when he was young… the 
footprint is saved there.  Going further from there to the airport… on the way to Lhasa 
airport, there is a sgrol ma6 temple. It is called khra ‘brug sgrol ma temple. khra ‘brug 
sgrol ma temple is just a [regular] sgrol ma temple. The monastery is for sgrol ljang7. 
There are twenty one…twenty two sgrol ma8.  
 
B: Twenty one.  
 
A: It is one of the most important sdrol ma among twenty one of them, the sgrol ljang. So 
it is a temple for the sgrol ljang. The temple is not very far away from Lhasa. It is about 
thirty minutes away from Lhasa by car.  There is also nye thang sgrol ma temple close to 
there. Then further in the south, there are more monasteries, for example, there are bsam 
yas monastery, gzhis kha rtse monastery and many others. There are a lot of monasteries 
in Tibetan areas. 
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6 goddess Tara 
7 green Tara 
8 deities 


