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Celebrating Losar: 1st through the 15th of the Month 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ཚས་བ་གཉིས་ག མ་ལ་ད་་་གཅིག་གཅིག་ལ་མགྲོན་ན་བོས་ནས་ཡར་ལ་མར་ལ་ཉེ་བ་ཉེ་གཞི་ཡིན་ན་འ ་གི  
གྲོང་མི་ཁྱིམ་ཚས་དགའ་ས་འགིྲག་ས་ཡིན་ན་ཅིག་མགྲོན་ཁ་ ོས་ནས། ཁྱོད་ང་མགྲོན་ན་བོས་་་སང་ཉིན་ངས་ཁྱོད་
ར་ལ་མགྲོན་ན་བོས་དེ་ ོས་ནས་མགྲོན་ཁ་དག་དག་ ོས་ནས་གཅིག་གཅིག་ལ་མགྲོན་ན་དག་དག་སོང་ནས། དེའི་

མགྲོན་ན་སོང་ནས་ ར་ལ་ཡོང་ ས་ཡང་མགོྲན་ཁ་ནས་ཟ་མ་འ ས། མི་རེ་ཡིས་རེ་རེ་འ ས་ཡོང་ནི་རེད། ད་སོ་སོ་
ཁྱད་པར་ད་ལས་ ངས་འ ། ད་གཙ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ ལ་ ོས་ནས་ ེད་ཀ་ཤིག་བ ང་ནས་
ཡོང་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ད་དེ་ ོས་ནས་མགྲོན་ཁ་ཁྱེར་དགོས་ནི་རེད། རང་ང་རང་ང་ཇ་འ ང་དང་ནས་ ད་ཡོང་
ན་ཆོག་ནི་མ་རེད། མགྲོན་ཁ་ཤ། ལ། མར་ག མ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན། དེའི་ཐག་རིང་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཉེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ 
ཐག་རིང་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་མགྲོན་ན་འབོད་ས་དེ་མོ་འགྲོ་ས་་་མིན་ནས་དེ་མོ་ཐག་རིང་ཤིག་ལ་འགྲོ་དགོས་ན་སང་
ཉིན་ནས་ ད་ལས་ ་ཡི་གོང་ལ་ ད་ནས་ཤ་བཏག་ ོས་ནས་དེ་འ ོ་ཟ་མ་་་ཕར་ལ་ཁྱེར་ན་་་ད་ལོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ར་
ལ་ཁྱེར། སང་ལོ་ང་ཡིས་ཕར་ལ་ཁྱེར། དེ་ ོས་ནས་ཁྱེད་རེས་ ོས་ནས། ཕར་ལ་དེ་ཚང་ལ་ཁྱེར་ ས། དེ་ཚང་གིས་ཡང་
ར་ལ་དེ་ཤ་མ་འ ་མི་འ ་འདོགས། ཡང་དེ་ཐོག་ལ་འགྲོན་ཁ་ཡི་་་འ ་ཆེད་པོ་བ ས་དེ་མོ་ ོས། ཡོང་ནོ་བདག་པོ་

ལ་དེ་ ོས་ནས་ ག་མ་ ོས་ནས་དེ་ ེད་དགོས་ནི་རེད། དེའི་ཁྱིམ་ཚས་འ ་འ ་ བ་ན་དེ་མོ་ཡོད་ན་དེ་ཚ་ཡང་
འགྲོན་ན་བོས་་་་ད་ ས་ཡོང་ནོ་བདག་པོ་་་ཁྱེར་རེ་ཡོང་ནོ་དེ་ལ་ད་དེ་ ོས་ནས་ཉི་མ་བཅོ་ ་ལ་དེ་ ོས་ནས་ ིད་
ིད་ ོས་ནས་ ་མ་ ད་དང་ནི་རེད། དེའི་དེ་རེད།  དེ་མིན་ནས་ད་ཅིང་ཁ་ཁ་ཡོད་ནི་མ་རེད། ེ་མོ་ཅི་ཞིག་ ེད་ ་

ཡོད་ན་ ེད་ནི་རེད།  
 
  དེ་ནས་ ེས་མ་ང་ཚ་ ང་ཙམ་ཆེད་པོ་འ ་ཡིན་ ས། ཤོག་ ག་ཟེར་ནས་ ་ཡི་ཤོག་ ག་ཟེར་ ་ཤིག་ཉོ་ ་ཡོད་གི 
དེའི་ཤོག་ ག་འ ་གད། དེ་མོ་འ ་འ ་མང་པོ་ ེད་ནི་རེད། དེ་མོ་འ ་འ ་ ་ཡི་ གས་ ོལ་་་ད་ ་ ་ལ་ལོ་
གསར་གྱི་ཚས་མགོ་འ ་དེ་མོ་ཤིག་ཟེར་ནི་རེད་ར། དེ་ཡིན་ན་ཡིན་ ་ ་ཡི་ལོ་གསར་ ེད་ ངས་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་
གསར་ ེད་ ངས་དེ་ ང་ཙམ་འ ་ནི་མ་རེད། ཁ་ཁ་ཡིན་ནི་རེད། ེན་འ ེལ་ཡག་པོ་འ ་མི་འ ་བ ི་ ་ཡོད་ནི་
རེད། ད་དེ་མོ་ ོས་ནས་ད།  
 
   ད་ ་དང་པོ་ཡི་ཚས་བ་གཅིག་ནས་བ ང་ནས་ཚས་བཅོ་ ་བར་ལ་ཡང་དེ་འ ོ་སངས་ ས་ཀྱི་ཆོས་འ ལ་ ་བའི་
ས་ཆེན་ཟེར་ ་ཡིན་ནི་རེད་ཟེར་ནས་ ས་ཆེན་ཆེན་པོར་བ ི་ནི་རེད་ད། ད་ཆོམ་མེ་བཅའ་དགོས་ན། མ་ཎི་འདོན་

དགོས་ན། ད་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་རིང་གི་ཁྱིམ་གྱི་དགེ་བ་ཆེ་ བ་ ང་ བ་ ེད་དགོས་ནི་རེད། ད་འ ོ་ ེན་འ ེལ་ལ་ཁ་
ངན་པ་དེ་ཟེར་ ་ཉན་ནི་མ་རེད། ཟེར་ཆོག་ནི་མ་རེད། ཁ་ ོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ ད་ཆ་བཤད་དགོས་ནི་རེད། ད་ ་ཤིག་
ལེན་ན་ཡག་པ་ཤིག་ལེན་དགོས་ནི་རེད། ོ་ཤིག་ཁྲབ་ན་ཡག་པོ་ཤིག་ཁྲབ་དགོས་ནི་རེད་་་མིན་ནས་དེ་མོ་ ག་ ་ི
འ ་དེ་མོ་ ་ ོ་ནང་ན་དེ་མོ་འ ་མི་འ ་ཡོད་ནི་རེད་མོ། དེ་མོ་ཅན་གོ་ཉམ་ནི་མ་རེད། ཡག་པ་འ ་་་ ེན་འ ེལ་
ཡག་པ་འ ་དག་དག་དགོས་ནི་རེད། དེ་མོ་ཤིག་ ོས། དེ་མོ་་་ལོ་གསར་གྱི་ གས་ ོལ་ད་དེ་མོ་ཤིག་རེད། 
 



   ན་མ་ཡིན་ན། དེའི་མེ་འབར་་་ ་ལེན་ ་ན་འ ། མེ་འབར་ ་ན་འ ་དེ་མོ་དེ། ད་ ་མགོ་ལ་སོང་ནས་དར་ར་
བཏག་་་ཁ་བཏགས་འ ་བཏག  གྲོ་འ ་མཆོད། ད་ ་མགོ་ལ་མར་གྱི་ཁ་འ ་ཕབ། དེ་ ེད་དགོས་ནི་རེད།  དེའི་ ོན་
ན་ད་ ང་གྲོང་བ་ན་ཡོད་ ས། ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཡོད་ན་ ོན་ན་ཐོན་ནོ་དེ་་་་ ་ཐོན་ ས་ ་མོ་འགྲོ་ན་རེད། དེ་ཅི་
ཞིག་གི་དོན་ ་རེད་ཟེར་ན། དེའི་ ོན་ན་ཐོན་ནོ་དེ་་་ ་ ོན་ན་ལེན་ ་རག་དང་ནོ་དེ་ཚང་གི་ད་ལོ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་
ོན་ན་ཐོན་ནི་རེད་ཟེར་ནི་རེད། དེའི་བསང་ ད་དགོས་ནི་རེད། ནང་ ན་ཚས་ཤར་ ་མོ་ནས་བསང་ ད་དགོས་

ནི་རེད། ་མ་ཡོན་བདག་ཞིག་ཡིན་ན་འདོན་པ་འདོན་ནི་རེད། ་བ ང་སོ་བ་འ ་བཏབ་་་བསང་གསོ་ ེད་དགོས་
ནི་རེད། ཡིག་འ ་འདོན་ ་ཡོད་ནི་རེད། བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་ད་ཅིག་དཀར་ ོགས་ཀྱི་ ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ཚང་མ་བོས་
ནས་བསང་བ ན་དེ་ ས་ ེད་ ་རེད། དེ་ ་ན་མེད་ན་ར་ ད་པོ་ ད་མོ་ཚས་རང་གི་ཁ་ལག་གཙང་མ་ཤིག་བ ས། 
ཡིན་ན་མིན་ན་ ་མོ་བ ་དགོས་ནི་རེད་མོ། གཙང་མ་ཤིག་བ ས། ་མོ་ནས་བསང་ཞིག་ ད་དགོས་ནི་རེད། བསང་
ེས་འ ་ཡག་པ་ གས། ད་བསང་གི་ནང་ལ་ཟ་མ་དཀར་ག མ་མངར་ག མ་འ ་འ ་ཡག་པ་འ ་འ ་ གས་་་

དེ་ནས་ཡར་མེ་ལ་ ོན་ ་རེད། ད་དེ་རེད།  
 
  དེའི་བཅོ་ ་ཡི་ཉིན་པར་ཡང་ཡིན་གཅིག་མི་ཉན་བསང་ ད་དགོས་ནི་རེད། བཅོ་ ་བ ལ་ཟེར་ནས་ད་ཚས་བ་
བཅོ་ ་ཡི་ཉིན་པར་ལོ་གསར་ཕར་ལ་བ ལ་ནས་བསང་ཆེད་པོ་ ད་དགོས་ནི་རེད། ཚས་ཤར་ ་མོ་དེ་མོ་ཤིག་ ད་
དགོས་ནི་རེད། དེ་འ ོ་ཡང་ཕོ་ལོག་ཞིག་བཅའ་དགོས་ནི་རེད། ཕོ་ལོག་བཅས་ན་ད་ ོན་ན་ཚས་ཤར་ ་མོ་བཅས་ནི་
རེད་མོ་ད་ཐེངས་བཅོ་ ་ཉིན་པར་བཅའ་དགོས་ནི་རེད། དེ་བ ལ་ ེད་རེད་ཟེར་དགོས་ནི་རེད། ལོ་གསར་བ ལ་
ེད་རེད། དེའི་དེ་ ོས་དང་ན་མ ག་ ོགས་སོང་ནི་རེད།  དེ་མིན་ནས་ཅིང་ཡོད་ནི་མ་རེད།   

 
 
English translation: 
 
A: From the second or third day of Losar, people started to invite one another to their 
house, like one’s own relatives, close friends, and neighbors. Say, if you had invited me 
today, I would have reciprocated the next day, so the celebrations with guests went on for 
a couple of days.  The guests were offered many gifts when they paid visits; every person 
got something if he/ she visited someone else’s house. The way the gifts were offered 
varied; some families gave to every person individually, while some other families gave a 
huge bag of gifts all together to the entire guest family. So gifts had to be offered to the 
guests, it was inappropriate to let the guests leave with empty hands after they were done 
eating. For gifts, people offered meat, Tibetan cheese cake, and butter, etc. If a family 
had a relative in a distant place that had to be visited, they would have rode horses and 
carried all the gifts on the horse back to the host family, and the host would have offered 
them gifts as all the other hosts did, plus the next year they will pay their visit as the 
guests did this year. So they took turns to pay visits every year. If one brought gifts to the 
host, the host also offered lots of gifts, and the neighbors of the host family would have 
also invited the guest from faraway places. So people celebrated with all their families 
and friends for the rest of Losar.  That’s all they did, people had fun together for the 
celebration.  
 
When I grew a little older, Chinese firecrackers were sold in the market, so people bought 
those and they set off firecrackers during Losar. That was actually affected by the 



Chinese custom. However, Chinese people have very different ways of celebrating the 
New Year from Tibetan people. Tibetans had substances that were considered as 
auspicious for the New Year celebrations [while Chinese people do not].  
 
 From the 1st to the 15th day of the first month was also considered as a religious holiday 
for miraculous manifestations of Buddha, it was actually regarded as a very important 
festival. For religious purposes, people made lots of butter lamps, they chanted religious 
scripts, and people performed various religious rituals for great future prospects. Bad 
language or cursing words were proscribed during this period, people cannot use 
improper language, and everyone should use nice language.  People should also sing nice 
and happy songs; they should also do joyful dances. There were all kinds of songs and 
dances, but sad songs or that kind of stuff were not allowed during the festival. All the 
nice and auspicious things had to be presented for the celebration.  Those were all the 
customs for the Losar festival.  
 
Again in the past, building fire and fetching water on the Losar morning… People 
offered kha btags1 at the water source, generally spring water, and they also made wheat 
and butter offerings there [to pay their homage to the water deities during the festival]. 
And when we were back in the village, the first person who got there [water source] 
among all the villagers, people competed to be the very first one in the morning to get 
there, the reason is that it was believed that good fortune will arrive to the family who got 
their water first on that morning. Besides that, people made bsang offerings2, bsang 
offering had to be made on the morning of Losar.  If there was a bla ma3 in one’s family, 
then the bla ma chanted, and made wishes while beating the religious drums. They also made the 
bsang offerings themselves while chanting a particular script that was intended for the 
bsang offerings only, all the titles or the names of the Tibetan spiritual figures were 
called at this time to ask for their blessing for the coming year. If there was not a bla ma 
in one’s family, then elders in the family cleaned their faces and hands thoroughly, they 
had to do cleaning up that morning, then they made the offerings for their own family as 
they had no bla ma to do it in their family. People prepared nice ingredients to be burnt 
for the smoke offerings, the ingredients should include nice stuffs like the three whites4 
and the three sweets5, and all these are burned to make the smoke offering.  
 
  On the 15th, the bsang offering had to be made once again. People sent away the New 
Year celebration on the 15th, so they made a huge bsang offering to conclude the festival, 
the bsang offering had to be as big as the one for welcoming the New Year on the very 
first day. Then, people again made some pho lo, they were supposed to make them on the 
1st and again on the 15th also. That was for sending off the Losar.  That was all about it.  
 
 
 
 

                                                 
1 Tibetan silk scarf 
2 Tibetan smoke offering 
3 Tibetan religious or spiritual leaders 
4 The three whites are curd, milk and butter.  
5 The three sweets are sugar, molasses and honey.  
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