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The First Day of Losar 
 

Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ད་དེ་ཅན་པོ་་་ད་ཅི་ཞིག་རེད་གོ ད་ལོ་གསར་གི་ཉི་མ་དང་པོ་ཅན་པོ་རེད། ཚས་གཅིག་ཟེར་ནི་རེད་ང་ཚས་་་དེ་གི་ཚས་
གཅིག་གི་ཉིན་པར་ད་ཚ་ ་ལེན་དགོས་ནི་རེད། དང་པོ་ཚ་ ་ལེན་དགོས་ནི་རེད། ཚ་ ་ཟེར་ན་ལོ་གསར་ཚས་པ་གཅིག་གི་
དང་པོ་ད་ ་ལེན་དགོས་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ལོ་ད་་་ཁྱོད་ཀྱི་་་རང་གི་ལོ་ གས་་་ད་ལོ་རེ་རེར་ལོ་ གས་ཡོད་ག  ལོ་ གས་དེ་
རིང་ད་་་ད་ལོ་ད་འ ག་གི་ལོ་ཡིན་ན་ད་ཁྱོད་ཚའི་་་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་་་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ ་ད་ལོ་ གས་་་ད་ཁྱོད་འ ག་གི་ལོ་
གས་ཡིན་ནི་ཅན་པོ་ཡིས་ད་དེའི་ ་མོ་ཅན་པོར་ད་ཚ་ ་ལེན་དགོས་ནི་རེད། དེ་ ་མོ་ཅན་པོ་ཚ་ ་ལེན་དགོས་ནི་རེད་་་ད་་

་ང་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ལོ་ གས་འ ག་རེད་ལ་་་དེ་གི་ད་ལོ་འ ག་གི་ལོ་ཡིན་ན་ད་ང་སོང་ནས་ད་ ་མོ་ ་ཚད་བ ་ར་ ་ཡི་
བས་ཡར་ལ་ལངས་ནས་ད་ཚ་ ་ལེན་གི་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། ད་ཚ་ ་མ་ལངས་གོང་ལ་ད་དེ་ ེད་དགོས་ནི་རེད།  

 
   ེ་མར་་་ད་ ེ་མར་ལས་དགོས་ནི་རེད། ་མོ་ ེ་མར་ཞིག་ལས་ད་་་ཁྱོད་ ོ་ལ་ ི་ལ་མར་ར་མ་སོང་གོང་ལ་ ེ་མར་ ང་
ཙམ་ཟ་དགོས་ནི་རེད། ེ་མར་ ང་ཙམ་ཞིག་ཟོས། དེ་གི་ གས་ཟོ་་་ གས་གི་ཟོ་བ་གི་ཁ་སོ་ད་མར་་་མར་ མ་ ་ ང་ ང་
ཞིག་ ར་དགོས་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ཁ་བཏགས་ཀྱིས་་་ གས་ཟོ་ད་ཁ་བཏགས་ཀྱིས་བ མ་དགོས་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ཁྱོད་ ི་ལ་
་ལེན་གི་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། ད་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་ཡི་་་ཤིན་ ་ ་མོ་མི་མང་ཆེ་བ་ད་ ི་ལ་ ་ལེན་གི་འགྲོ་ནི་རེད། ད་ཤིན་ ་
་ན་ཡག་ནི་རེད་ད། ཁྱོད་་་ད་ཁྱོད་ཚའི་ ེ་བ་གཅིག་གི་ནང་ནས་ད་ཁྱོད་ཤིན་ ་་་ནང་རེ་ ་མོ་ཡིན་ན་ད་ཤིན་ ་ཡག་པོ་

བ ི་ནི་རེད། དེ་གི་ལོ་གཅིག་གི་དོན་དག་ཚང་མ་ད་ཤིན་ ་ལམ་འགྲོ་ཡག་པོ་་་ད་ཤིན་ ་བདེ་མོ་འཚམ་པོ་ ོས་ནས་འགྲོ་ནི་
རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་ན་ད་ལོ་ གས་་་ཁྱོད་ཚང་གི་་་ད་ལོ་ལོ་ གས་འ ག་ཡིན་ན་
ོས་་་དེ་གི་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་མི་ལོ་ གས་འ ག་ཡིན་ནི་ཅན་གཅིག་ར་མེད་ན་ད་ཡང་་་ ་ཚས་ལོ་མ ན་ཟེར་ག  འགའ་རེ་

འ ག་དང་ལོ་ གས་གཞན་པ་མ ན་ག དེ་ཅན་པོ་མ ན་ནི་གི་མི་ཞིག་སོང་ན་ཆོག་ནི་རེད། དེ་མོ་ཞིག་སོང་ན་ཆོག་ནི་རེད། 
དེ་གི་ད་ཚས་གཅིག་ ་མོ་ཅན་པོ་ཚ་ ་དེ་ཤིན་ ་གཙང་མ་ཡིན་ཟེར་ནི་རེད། ཚ་ ་གཙང་མ་ཞིག་ལངས་་་དེ་གི་ ་མོ་ནས་ཚ་
་ལངས། ཚ་ ་ལངས་ཚར་སོང་ན་ད་ཡང་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས་ནི་རེད། ་ཚས་ ་ གས་ཟོ་གང་ལངས་དང་ནས་ད་

ཐེངས་ག མ་ལ་ཡར་ལ་མཆོད་པ་ག མ་ ལ་ནི་རེད། མཆོད་པ་ག མ་ ལ་ཚར་སོང་ན་ད་ཚ་ ་གཙང་མོ་ཞིག་ལངས་ངེ་
ཡོང་ནི་རེད་ད། ཚ་ ་གཙང་མ་ལངས་ངེ་ཡོང་ནས་ད་དེ་ནས་འཇོག་ནི་རེད་ལ། དེ་གི་ད་ ང་ཙམ་འགོར་ ེས་ཁྱིམ་ཚང་ཚང་
མ་ཡར་ལ་ལངས་ཚར་ ས་ད་ད་ ས་ལངས་ནོ་གི་ཚ་ ་ཡིས་ཇ་ཞིག་ ོལ་ནི་རེད། ་མོ་ཇ་ཞིག་ ོལ་ནི་རེད།  དེ་གི་ཇ་དེ་ད་
ཚ་ ་ལངས་ནོ་གི་ ་ཡིས་ད་ངེས་པར་ ོལ་དགོས་ནི་རེད། དེ་གི་ཚ་ ་དེ་ཡིས་ཇ་ ོལ་་་དེ་གི་ཚ་ ་ ོལ་ཚར་ ས་ད་ཁྱིམ་ཚང་
ཚང་མ་གི་ཇ་འ ང་ག ཚས་བ་གཅིག་གི་ཉིན་པར་ད་མི་གཞན་པའི་ཁྱིམ་ལ་འགྲོ་ནི་མ་རེད། ཚང་མ་མང་ཆེ་བ་ད་རང་གི་
ཁྱིམ་ནས་འ ག་ནི་རེད། རང་གི་ཁྱིམ་ནས་བ ད་མིན་ན་ཡང་ཆོས་མཇལ་དང་ད་དེ་མོ་་་ ་མཇལ་ར་ད་དགོན་པ་ནང་ལ་དེ་
མོ་མཇལ་ས་འགོྲ་ནི་རེད། དགོན་པ་ནང་ ་མཇལ་ས་ས་ཆ་འགའ་རེ་འགྲོ་ནི་རེད། ས་ཆ་འགའ་རེ་མི་འགྲོ་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། 
ད་དགོན་པ་ཐག་རིང་ན་མི་འགྲོ་ག  འ ོག་ས་ཡི་ས་ཆ་འགའ་རེ་ད་དགོན་པ་ཤིན་ ་ཐག་རིང་ན་ཡང་འགྲོ་ནི་མ་རེད། ད་
ཚས་བ་གཅིག་གི་ཉིན་པར་ད་དགོན་པའི་ནང་ ་སོང་ན་ཆོག་ནི་རེད། ད་དགོན་པ་ནང་ལ་མ་སོང་ན་རང་གི་ཁྱིམ་གི་འ ག་
་རེད། མི་གཞན་གྱི་ཁྱིམ་ལ་ད་ཕལ་ཆེར་འགྲོ་ནི་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་འགྲོ་ནི་མ་རེད།  
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   དེ་གི་   ད་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད། ད་ཚས་བ་གཅིག་གི་ཉིན་པར་ད་ཡང་ས་ཆ་་་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་་་ ོན་མ་འ ་ཞིག་ཡིན་
ན་ནས་ཚལ་ ོལ་ཟེར་ ། ནས་ཀྱིས་་་ཚས་བ་གཅིག་གི་ཉིན་པར་ནས་ཀྱིས་ཚལ་བ་ ོལ་ནི་རེད། དེ་གི་ཕོ་ལོག་ཟེར་ ་བཅའ་ ་
་་ཕོ་ལོག་ཟེར་ ་ད་ ེ་ ོས་ཚར་ན་དེ་ནས་ས་ མ་པ་དང་མར་དང་་་དེ་གི་ ང་ར་དེ་ཚ་ད་མཉམ་པར་ ོས་དང་ནས་་་ མ་
པ་ད་མར་དང་ ར་བ་་་ ར་བ་ད་ བས་རེར་ ག་ན་ཆོག་ནི་རེད་མ་ ག་ན་ར་ཆོག་ནི་རེད། དེ་གི་ ང་དང་མཉམ་པར་ ོས་
དང་་་ད་ནང་ཆ་དེ་ལས་ཚར་སོང་ན་འགྲམ་ ་བཞག  དེ་ནས་ད་ ེ་ ོ་ནི་རེད། ེ་ ོ་ཚར་ ས་ད་གོ་རེ་འ ་ཞིག་ ེ་དེ་མོ་
ལེབ་ལེབ་ ོས། དེ་གི་ད་ད་ཅི་ལས་ཚར་ནོ་གི་ནང་ཆ་ཅན་པོ་ད་ནང་ལ་ ག་ནས་ད་་་ ད་ནང་ལ་ ེ་ཡི་ནང་ལ་བ མ་འཇོག་
ནི་རེད། བ མ་ཚར་ ེས་ད་་་དེ་ཅན་པོ་མོག་མོག་གི་ལས་ ེངས་འ ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད་ད། ད་མོག་མོག་ཡང་འདི་མོ་འདི་མོ་་་
ལས་ག དེ་ཅན་པོ་ལས་དགོས་ནི་མ་རེད་ཡང་། ཕོ་ལོག་ཟེར་ ས་ད་ཡང་ཕར་བ ོས་བཞག་ན་རིལ་རིལ་འ ་ཞིག་རེད། རིལ་
རིལ་་་ ོང་ ་་་ མ་པོ་་་ད ིབས་ མ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད། ད་དེ་ལས་ཚར་ ས་དེ་གི་་་ད་ཇི་ ར་བཙ་དགོས་ནི་རེད་ཟེར་ན་
་ཚ་ཡིས་ ངས་བཙ་ ེད་ག ངས་པ་ཡིས་ ངས་བཙ་ ོས་ཚར་རེ་ད་ཁྱིམ་ཚང་ཚང་མས་ད་དེ་ཟ་ནི་རེད། དེ་གི་ཕོ་ལོག་

དང་མཉམ་ ་ཅི་ཞིག་ཟ་ ་ཞིམ་ནི་རེད་ཟེར་ན་ད་མང་ཆེ་བས་ཞོ་འ ང་ནི་རེད། ཞོ། ད་དགུན་ཁ་ཡིན་ན་ཞོ་ཡག་པ་ཞིག་
མེད་གི་ད་་་ ང་ ང་་་ཞོ་ཤིན་ ་ ང་ནི་རེད་ཡ་ད། ད ར་ཀ་ཡིན་ན་ཟོག་་་ ག་ཟོག་ཚང་མ་འཕོས་་་ ་ས་བཟང་ ས་ཞོ་
མང་ང་འ ང་ ་ཡོན་ནི་རེད། དེ་གི་དགུན་ཁ་ཡང་ཞོ་ ང་ ང་ཞིག་མིན་ནས་ཡོད་ནི་མ་རེད། ད་ ག་ཟོག་མང་ནི་ཚ་ཞོ་
ཡག་པ་འ ང་ ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་གི་ ག་ཟོག་ ང་ནི་ཚ་ཞོ་ ང་ ང་ཞིག་མིན་ནས་འ ང་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད། ད་ཡོད་ན་
མེད་ན་ད་ མ་པས་ཞོ་ཞིག་འ ང་ ་རེག་དང་ནི་རེད། དེ་གི་དེ་ཉིན་པར་ཅན་པོ་ད་ཞོ་འ ང་་་ཕོ་ལོག་ཟ་ནི་རེད། དེ་གི་ད་
དགུང་མོ་ཅན་པོ་ད་ཅི་ ་ཚ་བཤད་ནོ་གི་ནས་ཚལ་་་ནས་ཀྱི་ཚལ་ ོལ་ན་ཆོག་ནི་རེད། དེ་གི་མོག་མོག་བཅས་ན་ཆོག་ནི་རེད། 
མོག་མོག་ཟེར་ན་ད་་་གཡག་གི་ཤ་ཡི་མོག་མོག་རེད་ལ། གཡག་གི་ཤི་ཡི་མོག་མོག་ནང་ལ་ཙང་ ག་དགོས་ནི་རེད། དེ་གི་ ་
ག་དགོས་ནི་རེད། ད་དེ་ཅན་པོ་མཉམ་པར་ལ་ལས་དང་ངེ་ད་་་ད་དེ་ཅན་པོ་ ོས། ཡང་དེ་ཅན་པོ་ ངས་བཙ་ ེད་དགོས་

ནི་རེད། ད་ཚང་མོས་ཁྱིམ་ཚང་གང་པོས་ད་དེ་ཟ་ནི་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: It is like… It’s like what… it’s the first day of Losar [New Year]. We call it tses gjig1, we 
have to fetch tse chu on the first day of Losar.  First we fetch tse chu, tse chu is the water that 
one fetches on the first day of Losar. Then, your…one’s zodiac year sign…There is a zodiac 
year sign for each year. Today’s… if this year is the dragon year, your… your family’s… 
members in your family whose zodiac year signs… the ones with dragon year sign have to go 
fetch tse chu. tse chu has to be fetched on that morning. Then… for example, my year sign is 
dragon, and it is the dragon year this year, then  I have to get up around four or five in the 
morning to go fetch tse chu. 
 
Another thing that has to be done before fetching tse chu is phye mar2, phye mar has to be made, 
we make phye mar in the morning. One has to eat a little phye mar before going outside on that 
morning. Then the water bucket… a small piece of butter has to be stuck on the edge of the 
bucket, and the bucket also has to be tied with kha btags3, then one can head out to fetch water. 
                                                            
1 Literally means the first day of a month, but generally applies to the first day of New Year.  
2 A mixture of roasted barley flour and butter.  
3 Tibetan ceremonial silken scarves.  



Each family… many people go to fetch water very early that morning. It is considered that the 
earlier the better, you… if you are the earliest one to fetch water in your village, that means that 
everything will go smoothly for you, and you will stay in good health for the entire year. If in a 
family … say, it is the dragon year this year, and there is no one with this particular year sign in 
your family, then there is what we call lo mthun4. For example, dragon year corresponds to some 
other year signs, then people with those year signs can go to fetch water instead… they can go 
instead. The tse chu of the very first day of Losar is considered as very clean… people fetch 
some clean tse chu … people fetch some clean tse chu on that morning... After fetching the 
water, offerings have to be made… after we fill the water bucket, we have to make three 
offerings, sprinkle water upward three times. After making the offerings we carry back the clean 
tse chu. Then we leave the tse chu aside for a while. Later, after everyone in the family gets up, 
the tse chu will be used to make tea. Tea is made in the morning. The tea has to be made with the 
tse chu that was fetched in the morning. We make tea with the tse chu, after the tea is prepared, 
everyone in the family will have tea. We don’t visit other people’s houses on the first day of 
Losar, most of the people stay at their own houses… people stay at their own houses or they go 
to the local monasteries to pray. In some places people go to the monasteries, but in some other 
places people do not. People would not go if the monastery is too far away. Monasteries [are] 
located very far away in some nomadic areas; in that case people don’t go. On the first day of 
Losar, people can go to the monasteries, if [they] don’t go to the monasteries then [they] stay at 
home. People rarely go to others’ houses, they normally don’t go.        
 
Then what [else is there] to say? In some places, on the first day of Losar…my hometown…in 
the past, we used to make tshal5; we made barley tshal on the first day of Losar. And we make 
pho log, pho log is made with dough, and a mixture of tsamba6, butter, and honey… tsamba and 
dried cheese… dried cheese can be added but is not required. Then mix all the ingredients with 
honey, after the stuffing is made, leave it aside, then make the dough, after the dough is ready, 
make it very thin like a slice of bread, then put the stuffing inside, and wrap it up in the dough. 
After wrapping it up, the way we make it is the same as how we make steamed-buns, buns are 
also made like this... this…We do not have to make this thing… pho log looks like a ball, it is in 
a ball shape. After we make it, how we cook it is that we steam it. After they are steamed, 
everyone eats them. If one asks, “What food goes well with pho log?” Most people eat yogurt 
with pho log, yogurt… There isn’t much yogurt during the winter… a little… there is very little 
yogurt. In summer, when the number of livestock increases, or when the grassland is good, there 
is plenty of yogurt. But in winter, there isn’t much. Families with a bigger population of 
livestock may have more yogurt; families with less livestock may only have a small amount of 
yogurt. In any case, everyone gets to have some yogurt to eat. So on that day we eat yogurt and 
pho log. Then in the evening, we can make tshal, or we can also make steamed-buns, for 
steamed-buns, they are yak meat buns, we put green onions in the yak meat buns; we also add 
salt, and again we steam the buns. Then the entire family eats them.  
 
 

                                                            
4 year signs that correspond to each other 
5 noodles 
6 roasted barley flour 
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