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Tibetan transcript: 
 
ཀ། ལོ་གསར་ ོར་ལ་དོག་ཙམ་འགྲེལ་བཤད་ བ་དང། 

 
ཁ། ཨ། ལོ་གསར་ལ་ ིར་བཏང་ང་ཚའི་ད ིན་ཇིའི་ཐོག་ནས་New Year ཡོད་པ། ཨོ་དེ་དང་གཅིག་པ་རེད། ང་ཚའི་ ས་
ན་ ི་ ་གཉིས་པ་དང་ག མ་པའི་བར་ལ་ཁད་གི་ཡོད་རེད། ལོ་གསར་དེའི་ལོ་ལབ་ ས་year ལབ་པ་དེ་ཅེ། གསར་པ་

ལབ་ ས་ New ལབ་ཡ་དེ་རེད། གང་ ར་ New Year དེ་དང་གཅིག་པ་རེད། ང་ཚའི་ ིར་བཏང་བོད་ ེད་ཁང་ལ་ཡིན་
ན་ དང་  དེ་ཚའི་ ས་ཚད་ནང་བཞིན་ནང་མི་ཚང་མ། ནང་མི་དང་ཕ་མ་ ིན་ཆད་ཚང་མ་མཉམ་འཛམས་ ེད་ནས་ ཨ་
ནས་མི་ཚང་མ་ ོད་ ོད་ ས་ནས་བ ད་གི་རེད། ས་ཚད་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བ ི་གི་ཡོད། ཨ་ནས་ད་ལོ་གསར་ བས་ ་
ང་ཚའི་ ལོ་གསར་མ་ཟིན་གོང་ལ་ང་ཚའི་གྲ་ ིག་མང་པོ་ཞེ་ ག་ ེད་དགོས་རེད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ཁང་པ་ལ་ཚན་བཏང། 
ཨ་ནས་དེ་ནང་བཞིན་པའི་གད་བཅིས་ ས་ཡ་ལ་སོགས་པ་དང་ ཨ་ནས་ད་གང་ ར་ཁ་ཟས་བཟོ་ཡ་ལ་སོགས་དེ་འ འི་ལས་
ཀ་མང་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་རེད། དམིགས་གསལ་ལོ་གསར་ བས་ ་ང་ཚའི་ཁ་བཟས་ བོད་ཀྱིས་མ ན་མོང་མ་ེ ཡིན་པའི་ཁ་
བཟས་བང་བོའི་ ་ ོགས་ལབ་ནས་ བང་བོའི་ ་ ོགས་ཡི་བཟོ་ ་འ ་པོ་དེ་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་གི་རེད། ེར་ཁའི་ཆེད་ ། ཁ་
བཟས་མང་པོ་བཟོ་གི་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཁ་བཟས་་་་ ཞལ་འདོན་གི་ཁ་བཟས་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་གི་རེད། ད་ལོ་གསར་གི་ ོན་
དེ་ལ་ཡ་ཚས་པ་ མ་ ་དེ་ ོན་གིས་ཉིན་མོ་དེ་ལ་ཉི་ ་དགུ་དེ་རེད། ཉི་ ་དགུ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་ ག་བ ི་གི་ཡོད་རེད། 
ཉི་ ་དགུའི་ཉིན་དེ་ལ་ང་ཚའི་ཨ་ནས་དགུ་ ག་འ ང་བའི་ གས་གསོལ་ཞིག་ཡོད་རེད། དགུ་ ག་དེ་ཨ་ནས་ ས་ ན་དང་
མ་འ ་བའི་ཨ་ནས་ ག་པ་དམིགས་གསལ་ཞིག་བཟོ་གི་རེད། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཐེང་མ་གཅིག་ དེ་འ འི་ ག་གསལ་ཞིག་
བཟོ་གི་རེད། ག་པ་དེ་ནང་ལ་ ས་འ ་མ་འ ་ གས་གི་རེད། ཤ་ འ ་མ་འ ་ གས་གི་རེད། མ་ཟད་དེའི་ནང་ལ་ཡ་ ས་
འ ་མ་འ ་ གས་གི་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ས། བལ་སོགས། ད་པག་ ོག་ ོག་ནང་ལ། བལ་དངོས་གནས་ཡིན་ན་
བལ་ཅེ། བལ་དངོས་གནས་མིན་ན་ ཤོག་ ་དཀར་པོའི་ ང་ལ་ “བལ”ཞེས་ ིས། འོ་དེ་འ ་ ས་ནས་ གས་གི་རེད། དེ་
གས་ནས་ཨ་ནས་ ག་པ་ཚང་མ་ཚར་སོང་བའི་ ེས་ལ་ནང་མི་ཚང་མའི་ཕོར་བའི་ནང་ལ་འདི་འ འི་པག་ ོག་ ོག་རེ་རེ་

ཕོར་བའི་ནང་ལ་མཉམ་ ་ གས་གི་རེད། ག་པ་དེའི་ནང་ལོག་གིས་ ས་དེ་ ་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ནས་མི་
དེའི་ཀུན་ ོད་དང་དེ་འ འི་ ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་མ་ཡོང་དང་ ཁོ་རང་གི་ཀུན་ ོད་སོགས་དེ་འ ་ ོན་གི་ཡོད་རེད། དཔེད་
ན་ཆ་བཞག་ན་བལ་འ ་པོ་ཁེལ་བ་ཡིན་ན་ བལ་དེའི་ག་རེ་མཚན་གི་ཡོད་རེད་ལབ་ན་ སེམས་པ་བཟང་པོ་ མི་ ་མ་དཀོན་
མཆོག་ཞིག་མཚན་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་ཡང་ཀོ་ལ་འ ་པོ་ཁེལ་བ་ཡིན་ན་ ཨ་ནས་སེམས་པ་ནག་པོ་ ག་ ས་ཡིན་ན་ཡང་
མི་ལ་ཡ་ཀྱག་ཀྱ་ ས་ནས་ད་ གང་ ར་རང་དོན་ཁོ་ན་ བ་ནས་གཞན་པ་ལ་ཡ་གཅིག་མ་ ས་ནེ་དེ་འ ་མཚན་གི་ཡོད་རེད།  
ཡང་དཔེར་ན་ཉི་མ་ཡོད་རེད་ ཉི་མ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡིན་ནེ་ ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བ་དང་ཨ་ནས་ ཡོང་བ་མ་
ཟད་ ད་གྲགས་དང་དེ་འ ་ཡོང་ཡ་གིས་དེ་འ ་མཚན་གི་ཡོད་རེད། ཡང་སོན་པན་ཡོད་རེད། སོན་པན་ཡིན་ན་ ཨ་ནས་
ས་ ན་ ་ མི་ཁ་ཚ་པོ་  དེ་འ འི་ག་ ས་ཡིན་ན་མི་ ད་ཆ་མང་པོ་ཨ་འ འི་བཤད་དགོས་ཉེ་  ཁ་ཚ་པོ་ ཨ་ནས་ནམ་
ན་ང་ཚས་ཁ་ཚ་པོ་ཨ་འ ་ ཁ་ཚ་པོ་ཡིན་ལ་སེམས་པ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ཨེ་འ འི་ཡིན་ན་སོན་པན་མཚན་གི་ཡོད་རེད། ད་ེ

ནང་བཞིན་དགུ་ ག་ནང་ལ་དེ་དང་དེ་འ ་བའི་ ས་མང་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་རེད་ གས་གི་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་ད་དགུ་ ག་དེ་
བ ང་ཚར་བའི་ ེས་ལ་ནང་མི་ཚང་མའི་ ཨ་ནས་སོ་སོའི་པག་ ོག་ ོག་དེའི་ནང་ལ་ཡི་གེ་ག་རེ་ཡིན་མེད་དེ་མར་གློག་ ཨ་



ནས་ཚང་མ་པད་་དེ་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་ ཨ་ནས་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་བགད་མོ་བགད་ནས་ག་རེ་ཡིན་མིན་ ོར་ལ་
འགྲེལ་བཤད་ བ་ནས་བ ད་གི་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་ གས་པ་ཚར་ཚར་བའི་ ེས་ལ་ པག་ཅང་ནང་ལ་ཡ་ཨ་ནས་ང་ཚའི་
ག གས་པོ་ཚང་མ་ལ་པག་འདི་འ འི་ ར་ནས་དེ་ ས་བ ིས་གིས་ཡོད་རེད། དེས་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཡ་ལས་ལ་ན་ཚ་མ་ཡོང་
བ་དང་གདོན་དང་དེ་ཚ་ཚང་མ་མར་གྲོལ་ཡ་ཆེད་ ་ནང་མི་ཚང་མའི་པག་ཅང་དེ་ག གས་པོ་ ར་ཚར་བའི་ ེས་ལ་ཁུག་མ་
ཞིག་གི་ནང་ལ་ གས་པས་ ི་ལོག་ལ་མར་ཁྱེར་ནས་ ཨ་ནས་ནང་གི་པ་ལགས་དེའི་ ི་ལོག་ལ་མར་ཁྱེར་ནས་ ཨ་ནས་ ི་ལོག་
ལ་ ་དེ་མེ་ གས་ བ་དགོས་རེད། དེས་བ ད་དང་གང་ ར་བར་ཆེད་ ིན་པོ་སོགས་མར་ ད་ཡ་གིས་དེ་འ འི་མཚན་
དོན་ཞིག་རེད།   
 
 
English translation: 
 
 
Khando: Can you talk a little bit about Losar?  
 
Kalsang: Sure. Losar means “New Year” in English, usually falls between January and March. 
The word Losar, lo means “year” and sar means “new” or “fresh.” In the Tibetan refugee camp, 
Losar is the same as Thanksgiving and Christmas where people in the family get together and 
have a relaxing time together.  It’s considered as an important occasion. We have to do a lot of 
preparation before Losar. For example, you have to paint and clean the house. Make Losar 
cookies; one type of Losar cookies is called Bong bu’l A mchog, which looks like the ears of a 
donkey.  We make a lot of cookies for eating and for religious offering. Right before Losar, on 
the 29th evening, we have a special noodle eating night that only happens once a year. We put 
different ingredients in the noodles such as meat and other ingredients. Another interesting thing 
about the noodle [dish] is that we make different things out of dough, and put certain things in 
dough balls and mix with the noodles. For instance, if you have wool, you can use that, if not, 
you can write “wool” on a paper and then wrap either in dough. After the noodles are cooked, 
people in the family will get at least one dough ball by chance. The things inside the dough ball 
can tell your luck for the year and can also represent your personality and so forth. For instance, 
if you get wool, that means you are a warm hearted person. If you get a charcoal, that means you 
have bad heart and you are someone who is always trying to hurt others, which means you are 
selfish and not helpful for others. Likewise, if you get a sun, that means you will have a smooth 
year and at the same time gain fame. If you get spicy peppers that mean you have a sharp-tongue, 
but a kind heart. We put many more representative materials in the noodles on the 29th evening. 
After having the noodles, members in the family will read out loud the characters written on the 
paper in the dough ball, they laugh and will have a lot of fun.  After having noodles, people 
perform a unique ceremony: people make something called bag lcag1 that represents Naga. After 
touching everyone in the family with bag lcag, then the house dad would bring bag lcag outside 
and burn it.  This ceremony is important because it’s believed to take away illness and bad luck 
from the family.     
 
 

                                                            

1 looks something like a scarecrow 
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