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ཀ། ད་དེ་རེད། ད་ཁོ་ཚ་ཅན་གོ་ད་ཚས་བ་གཅིག་ནས་ ད་ལས་ད་དེ་བ ན་ ་ད་ང་ཚའི་ ེ་བ་ཡིན་ ་ན་ཚས་གཅིག་གི་ ་
མོ་ལ་ད་ངེད་ཚང་གིས་བོས་་་ད་ངེད་ཚང་གི་འབོད་དང་ ་ན་ཚས་བ་གཉིས་གི་དགུང་མོ་ད་ཡང་ ིར་འཁོར་ནས་ང་ཚའི་ ེ་
བའི་ནང་ཡིན་ ་ན་བཟོས་ནས་གོ དགུང་མོ་དེ་ ོས་ནས་བ ེ་ནས་ཡོང་གཟིག་ག ང་ཚར་ ག་འཚལ་ ་བཟོས་ནས་ཡོད་ནི་
མ་རེད་མོ། ང་ཚའི་ ེ་བ་ལ། དེ་འ ོ་ལ་ད་ཡང་ཚས་བ་གཉིས་ཀྱི་དགུང་མོ་ཡང་ནམ་གུང་ ས་ཚད་གཉིས་ག མ་གྱི་ལ་ག་
ནས་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གོ་དེ་ཡིས་བོས་རེ་སོང་ནི་རེད། དགུང་མོ་ལ་བ ེ་ནས་དེ་མོ་གཟིག་རེད་ཡ། དགུང་མོ་ས་རིག་ནས་
བ ད་ཡོད་ ས། ཚས་བ་གཉིས་ཀྱི་ཉི་མ་ད་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ལ་སོང་ནས་ཟ་མ་དེ་ཟོས་ནས་ཡང་བ ེ་ནས་དེ་ ོས་ནས་མ ག་
ནི་དེ་མོ་གཟིག་རེད། རེད་ར་ད་ད་ བས་ད་ང་ཚའི་ས་ནས་ར་ད་དགུང་མོ་ལངས་ ་དེ་མི་བ་གི་བཟོས་ནས་་་ད་ལ་ལའི་
བས་ ་ད་བ ར་རེ་བཞག་ཡོད་ནི་རེད་ད་ཉིན་གར་་་ད་ཉི་མ་ཤར་ནས་དེ་འ ོ་ད་ངེད་ཚང་ལ་ཤོག་བཟོས་ན་ད་དེ་ ོས་

ནས་ད་ཉིན་གྲངས་ལ་དེ་ཡིད་ནས་བ ད་དང་ནས་་་ ད་དེ་ ས་ ་བ་ར་དེ་མོ་དེ་གཞན་པ་ལས་ ་ཡོད་ནི་མོ་རེད། ད་བ ེ་
ནས་ད་དེ་མོ་དེ་ ོས་ནས་མ ག་ ་དེ་རེད། ད་ཤོག་བོ ་བ བ་་་ད་དེ་མོ་དེ་ ོས་ནས་་་ད་ ིས་པ་ར་དེ་ཚང་མ་ད་ཀ་ར་དེ་
ཅན་པོ་་་ད་ཀ་ར་ཡི་མང་ ང་ལ་བ ོས་ནས་་་ད་ང་ཀ་ར་འདི་མོ་གཟིག་ཡོད། ཁྱོད་ལ་ཀ་ར་འདི་མེད་གོ་ ་ ། ད་ཡར་ ོན་
ལ་ང་ཚ་ཅན་གོ་ ིས་པ་ཡིན་ ས་དེ་མོ་གཟིག་རེད། ད་ བས་ཡིན་ ་ན་ད་ ོར་མོ་ཡི་མང་ ང་ལ་བ ་ནས་དེ་མོ་གཟིག་རེད་
མོ་ད།  
 
ཁ། རེད། ལོ་གསར་ཉི་མ་བཅོ་ ་ཡིན་ནི་རེད། ད་ཉི་མ་བཅོ་ ་ཡིན་ན་ད་ཅི་ཞིག་ལས་ནི་རེད། ད་ཉི་མ་བཅོ་ ་ད་ཚས་བ་ ་་
་ 

 
ཀ། ཉི་མ་་་ཨོ་ད་་་ད་ ེ་བ་ར་དེ་མོ་དེ་ཡིན་ ་ན་ད་ད་ བས་ཡིན་ ་ན་་་གལ་ཏེ་ ེ་བ་དེའི་ནང་ ་ལོ་དེ་ལ་ང་ཚའི་ ེ་བ་
ནང་ཡིན་ ་ན་ལོ་དེར་ ེ་བ་ནང་ནས་ད་མི་གཅིག་གཉིས་གཟིག་མིན་ནས་མ་ ོགས་མ་མཚམ་་་མི་གཅིག་གཉིས་གཟིག་མི་
ནས་ད་ལོ་དེ་ལ་མ་ཤི་གཟིག་ག་བཟོས་་་ད་ལོ་ལོན་ཅན་པོ་ར་ད་ཅི་ཧན་ཆད་ཀྱི་དོན་དག་ར་དེ་མང་པོ་མ་ ང་ནས་དེ་མོ་ཡིན་
་ན་་་ཁྱིམ་ཚང་་་ ེ་བ་རེ་རེ་ཡི་ནང་ན་ཡང་ཚ་བ་བཟོས་ནས་ཡོད་ནི་རེད་མོ། ཚ་བ་གཟིག་འ ་མ་གཟིག་ཡིན་ན་རང་གི་ཤ་

བ་ཤ་ཁྲག་དག་རེད་མོ། དཔེ་འཇོག་ ་ན་ད་ཁྱིམ་ཚང་འདི་ནས་ཡིན་ ་ན་ངེད་ཚང་གི་ཨ་ཕ་ཨ་མ་་་ངེད་ཚང་གི་ཨ་ཕ་ཡི་
ཁྱིམ་ཚང་དེ་ད་ངེད་ཚང་གི་ཨ་མ་གི་ཁྱིོམ་ཚང་ཚང་་་དེ་ཅན་གོ་དེ་ཚ་བ་གཅིག་རེད་མོ། ད་དེ་བ ན་ ་ད་ཡང་དཔེ་འཇོག་ ་
ན་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ ་མོ་ཆེ་བོ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་འདི་ས་ཡི་དེ་ལ་མནའ་མ་ ིན་དང་ན་ཡང་དེ་ཚ་ལ་ཚ་བ་གཅིག་གི་ལོག་ནས་
བ ད་ཡོད་ནི་དེ་མོ་གཟིག་རེད་མོ། 
 
ཁ། དེ་རེད། 
 
ཀ། དེ་ཡིས་སོང་གི་སོང་གི་ད་་་ད་ ན་ ན་གི་ ེ་བ་་་ད་ང་ཚའི་ ེ་བ་ ་ ་ཡིན་ ་ན་ཚ་བ་ ་ ག་གཟིག་ཡོད་ནི་རེད། ཚ་
བ་ ག་བ ན་དེ་མོ་གཟིག་ཡོད་གི དེ་མོ་གཟིག་མ་ ོགས་ཡོད་ནི་མ་རེད། ཚ་བ་ ག་བ ན་གཟིག་གི་ནང་ནས་ད་ཚ་བ་



ག མ་ད་་་ཚ་བ་མཉིས་དེ་མོ་གཟིག་གི་མིན་ནས་མ་ཤི་ནས་ད་ལོ་དེ་ལ་དེ་མོ་གཟིག་ཡིན་ ས་ད་་་ལ་ལ་ཡི་ བས་ ་ད་ལོ་
གསར་མ་ཐོན་གོང་གི་ཡར་ ོན་ཚས་བ་བ ་གཉིས་་་ད་ ་བ་བ ་གཉིས་ཀྱི་ཚས་བ་གཅིག་ཡིན་ནས་ན་ད་ཚས་བ་གཉིས་
ག མ་ནས་ ད་ལས་ད་ལོ་གསར་ཐོན་རོག་བར་ ་ད་་་ ེ་བ་ཡི་ནང་ནས་ད་ ིས་པ་ར་དེ་ཅན་གོ་་་ ོབ་ཆེན་ལ་སོང་ནོ་ཡི་
ོབ་མ་ཅན་པོ་ཡིན་ན་་་ ེ་བ་དེའི་ནང་ནས་ད་ ་མོ་ཅན་གོ་་་ད་ ོབ་ ་ནང་ན་ཡོད་ནོ་ཡིན་ན་ཆོག་གི་མེད་ནོ་ཡིན་ན་ཆོག་

གི་་་དེ་རིགས་ཀྱི་ཚང་མ་ད་ ེད་མོ་ར་དེ་མོ་དེ་ ་ ིགས་ ོས་ནས་་་ད་དེ་མོ་དེ་ ོས་ནས་ད་ཚས་བ་ག མ་་་ཚས་བ་གཅིག་
གཉིས་ག མ་ཚ་ ན་ ན་གྱི་ད་ཁྱིམ་ཚང་ར་དེ་རིགས་ཀ་་་ལོ་གསར་ར་དེ་ཡོད་ནི་ཅན་གོ་ཡིན་ན་མེད་ནི་ཅན་གོ་ཡིན་ན་ད་
་ ིགས་ ེད་ཀྱི་ན་འ ། ད་ཁྱིམ་ཚང་ར་དེ་འབོད་ཀྱི་ཡོད་ནོ་དེ་རིགས་ཀ་བོས་ནས་་་ད་དེ་རིགས་ཀ་ལས་ནས། ད་ ན་ ན་

གི་ཚས་བ་ག མ་གྱི་ཉི་མ་དེ་ ས་ད་མ ག་ ོགས་དགོས་ནི་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: It is like that for them from the first day of Losar1 … In my village, for example, my family 
invites others on the first day, then in my village, we celebrate during the nights, we do not have 
such thing as prostrating2 in my village. After that, on the night of the second day, around 2 to 3 
a.m., another family invites everyone, so that we celebrate during the nights. After it is dark in 
the evenings, we go to that family on the night of the second day to have a meal and celebrate. 
But, these days, people are complaining that getting up during the nights to celebrate is very 
hard.  So, it is changing in some cases, they say come to my house during the day, after the sun 
rises, to celebrate, they celebrate during the day time. During that time, there are no other works 
to do, so people spend time to celebrate, they set off firecrackers… they do all those things. Kids 
compare the amount of candies that they received, or, for example, one might also say, “I have 
this kind of candy, you don’t have it.’’ It was like that in the past when I was a kid.  Nowadays, 
the kids compare how much money that they have.  
 
B: Right, Losar is for 15 days, what do you do for 15 days? For 15 days, on the 5th… 
 
A: Days… oh… In these days, in the villages… if that year in a village… let’s say only one or 
two people passed away in my village in that year, only one or two people died, old people, or no 
other incidents occurred, then families… there are tribes in the each village, a tribe is like all the 
families who are close relatives.  For example, we have my parent in this family… my father’s 
original family and my mother’s natal family belong to the same tribe.  In another case, if the 
elder daughter of this family was married to that family, then these two families also belong to 
the same tribe.   
 
B: That’s right. 
 
A: In that case, generally a village has… we have 5 or 6 tribes in my village, only 6 or 7 tribes in 
total.  In those 6 or 7 tribes, if only 3 or 2 tribes had people pass away that year, then before 
Losar arrives, on the 12th… from the 1st, or 2nd, 3rd of the 12th lunar month till the day of Losar, 

                                                            
1 Tibetan New Year 
2 In some areas the elders such as parents must be prostrated to  during Losar 



kids in the village, or college students in the village… girls in the village, actually the ones [who] 
do or do not attend school, they all come together and practice dance [for Losar celebration.] 
They do those things. On the first day of Losar, or the 2nd and 3rd, normally every family, 
whether the family celebrates Losar that year or not3, they all do preparations, and invite all the 
families that they have to, and usually they finish doing all that on the third day. 
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3 families who had people pass away that year do not celebrate Losar 


