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Visiting Monasteries in Jhokang 

 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། བསོན་ནམས་ལགས་ད་གལ་ ིད་མི་གཅིག་དེ་ནས་ཕར་ལ་ ་སར་ ིན་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནས་ད་ཁོ་རང་ལ་ག་གེ་མོ་ 
ཆ་ ས་ ེ་ ས་མེད་ན་ ་ས་ ིན་ན་ག་རེ་ ེད་ཡ་ཡོད་རེད།  
 
ཁ། ཨ་ནས་དང་པོ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་རང་གིས་སོ་སོའི་དེ་་ གང་འ ་ ་ དེའི་tourist station འ ག་ཨ། བོད་
ཀྱིས་ད་གཅིག་འཆམ་ཡ་ཁྲིད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་རེད་པ། ལས་ཁུངས་དེ་འ འི་ནང་ལ་ ིན་ཅེ་ ཨ་ནས་དེའི་
ནང་ལོག་ ིན་པ་ཡིན་ན་ལས་ ་པོ་ཡོད་རེད།དཔེ་ལས་ ་པོ་ཡོད་ གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་ཚའི་ས་ཆ་དེར་ འཆམ་
འཆམ་ཁྲིད་མཁན་གྱི་མི་ཡོད་རེད། ཡོད་རེད་པ་། མི་ ང་བ གས་ནས་བཀོད་ ིག་ ེད་བཞག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་
རང་གང་ལ་ཡིན་ན་རང་འགྲོ་ས་ཚང་མར་ཁྲིད་འགྲོ་གི་རེད། ཡང་མང་ཆེ་ ཁོ་ཚ་དེ་ཚ་མང་ཆེ་བ་ད་ས་ཆ་གལ་ཆེན་
དང་གཙ་བོ་དེ་ཚ་མ་གཏོགས་ཁྲིད་གི་མི་འ ག་ཨ། ཁོ་རང་ཚའི་ས་ཆ་ནས་བཀོད་ གི་ ས་བཞག་པའིམ་ས་ཆ་མ་
གཏོགས་ཡང་དེའི་གནས་ ང་ ང་དེ་ཚ་ལ་ཁྲིད་གི་མི་འ ག། ཨ་ནས་ད་སོ་སོ་རང་ ིན་པ་ཡིན་ན་ད་དང་པོ་འགྲོ་ི
ས་དེ་ གང་འ ་ ་་ ད་མང་ཆེ་བ་ད་ ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལོག་བཤད་པ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་ད་ཇོས་ཁང་ནས་ལ་འགྲོ་
་རེད་ཨ། ཇོས་ཁང་ནང། ད་ ེ་པོ་ཏ་ལ། ཇོ་ཁང། ཨ་ནས་ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡིན་ན་ད་དགོན་བ་མང་ཆེ་བ་ད་ག་རེ་

ལབ་ན་ ི་ ལ་ད་དེ་འ ་མཚན་པ་ཡིན་ན་ད་བོད་ཀྱི་ཁང་པ་གང་འ ་ ་བཟོ་ ངས་ ཁང་པའི་ད་དང་སང་ད་ག་
རེ་ ཁོ་ཚའི་ Architecture ཟེར་གི་འ ག་ཨ།  Architecture ད་དེ་བོད་ཀྱི་བཟོ་ ལ་དེ་འ ་མི་འ ་དེ་མཐོང་
ཡ་ཡོད་རེད། དགོན་པའི་ནང་ལ་ ིན་པ་ཡིན་ན་ད་ ོན་མའི་ད་བོད་ཀྱི་རིག་ག ངས་ཡོད་ས་གི་ས་ ག་རེ་ཡི་གེ་དང་
ད་ཡི་གེ་འ ་མི་འ ་ཅེ་་ བཀའ་བ ད་བ ན་བ ད་གང་གོ་ལོ་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་ད་འཁོར་ལོ་ ོར་ཡ་
ཡོད་རེད།  ད་དེ་དག་གང་ག་ལོ་ཐང་ག་གསར་ ིང་ གསར་པ་ ིང་པ་དེ་འ ་ཆོག་ཏོ་མཐོང་ཡ་ཡོད་རེད། དགོན་
པའི་ནང་ལ་ ིན་ན་ད་ ་འ ་ ད་ ་འ ་འ ་མི་འ ་ ་འ ་གསེར་གྱི་བཟོས་པ་ ་འ ་ཅེ་་མཆོད་ ེན་འ ་མི་
འ ་ཅེ། ཨི་འ འི་མཆོད་ ེན་དང་དེ་འ ་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད།  དགོན་པའི་ནང་ལ་ ིན་ན།  ཨ་ནས་ག་རེ་ད་
ཡང་བོད་ཀྱི་ཁང་པའི་ནང་ལོག་མང་ཆེ་བ་ད་རི་མོ་ ིས་འ ག་འ། ནང་ལོག་ཁྲ་ཁྲ་པ་ཁྲ། པེ་རི་མོ་ ིས་ཡོད་རེད།  པེ་
གཙང་མ་་ དང་སང་ ི་ ལ་གྱི་ས་ཆའི་ཁང་པ་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལོག་དཀར་པོ་ཅེ། རི་མོ་ད་དེ་འ ་ཞེ་ ག་མི་འ ག་
ཨ། ང་ཚའི་བོད་ཀྱི་དགོན་པའི་ནང་ལ་ ིན་ན་ ི་ལོག་ད་ དགོན་པའི་ ི་ལོག་མང་ཆེ་བ་དམར་པོ་རེད་འ། དགོན་
པའི་ ི་ལོག་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་རེད། ཨ་ནས་མཐའ་དེ་དག་ཕར་ཤིང་ཡོད་པའི་ཁང་པའི་ ི་ལོག་དེར་རི་མོ་
འ ་མི་འ ་ ིས་ཡོད་རེད།  བཀྲ་ཤིས་ གསམཝ་བ ད་ཅེ། ཨ་ནས་ད་བོད་ཀྱི་ད་རི་མོ་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད་ཨ། ད་
དེ་གང་གོ་ ིས་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ནང་ལོག་ལ་ཨ་ནས་ ་མེད་པེ། ་བའི་ ི་ལོག་དང་རེས་ཡིས་ཚམ་པ་འ ་མི་
འ ་དཔེ་མང་ཡག་པོ་ ས་ཡོད་རེད།  ད་ནང་ལོག་ད་ དགོན་པ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ཐང་ག་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད། 
ཐང་ག་རིགས་ ར་མ་ ར་ ིས་ཟེར་ཡ་དེ་འ ་ ཁམས་ ོགས་ནས་ཡང་ཐང་ག་ ིས་ ངས་ཡང་རིགས་མ་འ ་བ་
འ ག་ཨ། ཐང་ག་ ིས་ ངས་རིགས་མ་འ ་པ་ཡོད་ཙང་ ད་ཐང་ག་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད།  ཨ་ནས་ ་འ ་མི་འ ་
ཅེ། ་འ འི་ ང་ལ་ ན་ཆ་་ ང་ཚའི་ད་ ་ཁང་ནང་གི་གང་འ ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་མང་ཆེ་བ་ད་ ་དེ་དག་ལ་
ན་ཆ་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད་ཨ། དེ་འ ་བཟོ་བཞག་ཡོད་རེད།  



English translation: 
 
Interviewer: Sonam, can you tell us what are some of the places you can go when you 
first visit Lhasa? 
 
Interviewee: There are many tourist stations in Lhasa, you can go to one of them, which 
make things much easy. The tourist stations have people who take you around, but 
usually tourist stations only take you to some of the major tourist spots that they have 
arranged, but not the small places that might be interesting. If you prefer traveling on 
your own, you can go to the Jhokang where most people go, the Potala palace and so on. 
Most foreigners are very interested in Tibetan monastic architectures and they can go 
around to see that. People will also see Tibetan Buddhist scriptures, new and old 
Thangkas, and of course many Buddha statues made of gold and different kinds of stupa 
in the monasteries. Tibetan monasteries also have beautiful wall paintings; it is very 
pretty and colorful.  Unlike most of the buildings here in the States, the buildings in Tibet 
are painted in colors. Monasteries are painted in white and red outside, and the monastery 
edges are painted with different colors and with different artwork such as the eight 
auspicious sign and other Tibetan arts. The pillars in the monasteries are all wrapped with 
beautifully colored silk, and there are also many different styles of Thangka painting such 
as the skar ma sgar pris, such as that from Kham. The Buddha statues are also decorated 
in many valuable jewelries.  
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