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Paying Visits for Losar1 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་གོ ཁྱིམ་ཚང་གི་མི་ཤི་སོང་ན་ད་ཚ་ལ་ལོ་གསར་བ ལ་གི་འགྲོ་དགོས་ནི་ཨེ་རེད།  
 
ཁ། མི་ཤི་སོང་ནོ་་་ཉེ་བ་ཉེ་གཞི་ན་ཤི་སོང་ནོ་ཡོད་ན་་་དེ་ཚང་ལ་འ ི་ཡི་མ་བ ག་ནས་ ང་ཙམ་ ་ ་ ོས་ནས་དེ་ ོས་ནས་་
་ཕར་ལ་ལོ་གསར་ཁྱེར་ནས་དེ་ཚང་ལ། དེ་ཚང་གིས་ ར་ལ་ ང་འདོག་དགོས་ནི་མ་རེད། དེ་ཚང་གི་ད་ལོ་ལོ་དེའི་ནང་གི་མི་
ཤིག་ཤི་ ོང་ན་དེ་ཡི་ཉེ་བ་ཤིག་ཡིན་ན་འ ། ཡང་མིན་ན་བཟང་ས་ཤིག་ཡིན་ན་ ེ་བ་གཅིག་གི་ནང་གི་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་
ཞིིག་ལ་ལོ་གསར་ཁྱེར་དགོས་ནི་རེད། དེ་ཡང་ནམ་གང་གི་ཉིན་པར་ཁྱེར་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ཉི་ ་དགུ་ཡི་ཉིན་པར་ཁྱེར་ནི་
ར་ཡོད་ནི་རེད། ཚས་བ་གཅིག་གི་ཉིན་པར་མ་ཁྱེར་ནས་ཕར་ལ་འ ི་ལ་ཅིག་ ག་པོ་འ ་ཤིག་ལ་བ ི་ནི་རེད།  
 
ཀ། ལོ་གསར་ཨེ་རེད།  
 
ཁ། ་ ་ ོས་ནས་ཁྱེར་དགོས་ནི་རེད་ཕར་ལ།  
 
ཀ། ཨོ།   
 
ཁ། དེ་ཚང་ལ་ལོ་གསར་ཡོད་ན་མ་རེད་ཟེར་ནས། ་ ར་ ོས་ནས་ལོ་གསར་ད་བ ལ་དགོས་ནི་རེད།  
 
ཀ། རེད་རེད། 
 
ཁ། དེའི་དེ་མོ་ཡིན་ནི་རེད། དེའི་མི་འ ་དེ་ཤི་མེད་ན་ད་གཅིག་གཅིག་ལ་ཁྱེར་ ས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁྱེར་ཡོང་ ས། ང་ཁྱོད་
ལ་ཕར་ལ་ཡང་འ ་འ ་འདོག་དགོས་ནི་རེད། དེ་ཚང་ལ་མི་ ་ཡོད་གི  མི་ ལ་བ ི་གྲངས་བ བ། ང་མི་ ་འ ་ཡོད་གི་
ཁྱོད་ལ་བ ་འ ་ཡོད་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ་ཡི་ ལ་ ར་ལ་ཁྱེར་ཡོང་ན་ངས་ཁྱོད་ལ་བ ་ཡི་ ལ་ཕར་ལ་འདོག་དགོས་ནི་རེད། 
དེ་ཡིན་ན་ཆེ་ ང་རང་གིས་་་ཁྱོད་འ ་འ ་ཡིས་ཅིག་མང་བོ་ཤིག་ཁྱེར་ཡོང་ན་་་ཅིག་མང་ ང་སོ་སོ་ ོད་པ་བཟང་ངན་གིས། 
མི་ ལ་ཞིག་ཡིན་ན་མིན་ན་བ ིས་བ བ་ནས་དེ་ ེད་དགོས་ནི་རེད།  མི་གཅིག་གི་ ལ་ཆེད་སོང་ན་བ ེན་འ ེལ་ ོག་པར་
བ ི་ནི་རེད། དཔེ་བཞག་ན་གོ་རེ་གོར་གོར་ཞིག་མི་ ་ཡོད་ན་མི་ ་བོ་ལ་ ལ་ ་དགོས་ནི་རེད། ་མེད་ན་བ ་བཅོས་ན་
ཤོག་ར་ ོག་པ་ཤིག་ལ་བ ི་ནི་རེད། དེ་ཚང་ན་བ ེན་འ ེལ་ ོག་པ་ ོས་ནི་རེད། དེ་ཐོག་ལ་ ག་མ་ར་དགོས་ནི་མ་རེད། 
ོས་པ་ ང་ ང་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་དེར་ ལ་དགོས་ནི་རེད། དེའི་དེ་རེད།  
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   དེའི་ ་ ས་་་ ་ ས་ངོ་མ་ཡིན་ན་་་དེ་གི་ ་ ས་ང་འ ་འ ་དེ་མོ་ཉལ་ས་ནང་ན་་་ད་ཁྱིམ་ན་དེ་ ོས་ནས་བ ད་
བ ད་ཡོད་ནི་ཡོད་ན། དེ་ལ་ ལ་ཅིག་ ག་མ་འ ་འ ་ཅིག་ཐོབ་ནི་འ ་ཤིག ཅིག་ཕོ་ལོག་འ ་ཞིམ་པོ་ཁ་ཁ་ཤིག་བཅོས་
ནས་དེ་ལ། ཅིག་ ག་མ་འ ་ཤིག་་་་ཁྱིམ་ཚང་གི་ ལ་ཡི་ཐོག་ལ་ ་ ས་ ག་མ་འ ་དེ་མོ་ཁྱེར་མོ་ཡི་འགྲོ་ གས་ཡོད་ནི་རེད། 
ཟ་མ་། ཡག་ཤོས་དེ་ ོས་ན། ད་གཙ་བོ་འ ་འ ་བོ་བ ེན་འ ེལ་འ ་འ ་བོ་ད་ཕོ་ལོག་རེད། འགའ་རེ་ཡིས་གྲོ་མ་མར་ལ་
ང་ནས་གྲོ་མ་ནང་ལ་ ོ་བའི་ཕོ་ལོག་ར་ཡང་ཡོད་ནི་རེད། གྲོ་མའི་ཕོ་ལོག ད་ར་གྲོ་ ད་བཅའ་ནི་ཡོད་ནི་རེད། གྲོ་མ་ཡི་
ད་བཅའ་ནི། ད་དཀར་ནག་གཉིས་རེ་བཅའ་ནི་རེད། དཀར་བོ་ཅི་རེད་ཟེར་ན་ ར་བ་དང་མར་གཉིས་ཀ་ཡིས། ད་དེ་

ནང་ཀ་ར་འ ་བཏབས་ནོ་དེ་མོ་ཤིག་ལ་དཀར་བོ་ཟེར་ནི་རེད། གྲོ་མ་ནག་པོ་ཡིན་ནི་རེད་མོ། བ ོ།  དེ་མར་ལ་ཐག དེ་ ོས་
ནས་ནག་པོ་འ ་ཤིག་ཡིན་ནི་རེད། ད་གྲོ་མ་ནང་ལ་མར་ ེ་ནི་རེད་མོ། ་འ ་དེ་མོ་ ེ་ནི་མ་རེད། དེ་ ོས་ན་ནག་པོ་ཤིག་
ཡིན་ནི་རེད། ད་དཀར་ནག་གཉིས་ཟེར་ ས་ཤིག་ ་ཡག་པོ་ཤིག་ལ་བ ི་ནི་རེད། དེ་གྲོ་ ད་དེ་ཤིག་ ་ཞིམ་པོ་ཡིན་ནི་རེད། 
ཕོ་ལོག་གི་ནང་ལ་འགའ་རེ་ཡིས་གྲོ་མ་དེ་མོ་ ེད་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ཤིན་ ་ཞིམ་པོ་ཤིག་ར་ཡིན་ནི་རེད། ་ ས་གྲོ་མ་ཡི་ཕོ་
ལོག་འ ་དེ་མོ་ ག་མ་བ ར། དེ་མོ་ ལ་ ེར་ ་ཡོད་ནི་རེད། དེའི་ ་ ས་ཚ་ལ་ཉེ་བ་འ ་དེ་མང་པོ་་དེ་མོ་ཡོམ་བདག་ཡོད་
ན་དེའི་ ་ ས་ཚ་ཡི་མ ན་་ན་སང་ཉིན་གནང་ཉིན་ཕོ་ལོག་ཆེན་པོ་མང་པོ་དེ་ན་བཞག་ཡོད་ ་ར་ཡོད་ནི་རེད། ཁྱོད་འ ་པོ་
ཡིས་གཅིག་ཐོན། ཁོ་འ ་བོས་གཅིག་ཐོན་་་དེ་ ་ ས་དག་ལ། དེ་འགྲོ་ གས་རེད། དེའི་དེ་རེད།  
 
   ད་དེ་རིང་སང་ཉིན་འ ་ཤིག་ཡིན་ན་གཅིག་གཅིག་ལ་འགོྲན་ཁ་ཤིག་ ོས་ན་ཇ་ཤིག་ གས་ནས་ཕར་ལ་ལག་པ་ནང་ལ་
གཅིག་ཡང་ཁྱེར་ ་མེད་ལ་ ད་འགྲོ་གི་མོད། ོན་ན་དེ་མོ་ ེད་ནི་ཡི་འགྲོ་ གས་ཡོད་ནི་མ་རེད། ངོ་ཚ་ཤིན་ ་ཆེ་བ་ཤིག་ལ་
བ ི་ནི་རེད། ཁྱོད་དེ་རིང་ཅི་ཞིག་ཁྱེད་ཚང་ལ་ལོ་གསར་གྱི་ཟ་མ་ཤིག་ཡོད་ན་་་ཡིན་མིན་ན་གོ་རེ་ཡི་ཐོག་ལ་ཤ་ ལ་འཇོག་
དགོས་ནི་རེད། ཡིན་མིན་ན་གོ་རེད་ཡི་ཐོག་ལ་ཤ་ ལ་མེད་ན་གོ་ཙི་འ ་བཅོས་ནས་དེ་ ེད་ནི་རེད། དེའི་འགའ་རེ་ཡིས་གོ་
རེད་ཡི་ཐོག་ལ་ ད་ཀ་འཇོག་ནི་རེད།  དེ་ ེད་ནི་རེད། དེ་ཐོག་ན་ད་ ང་མོག་མོག་ཕོ་ལོག་ད་ཁྱིམ་ཚང་གིས་ཅི་ཞིག་ཟ་ བ་
ན་དེ་ ལ་གྲངས་རེ་ཏ་ལེན་ཆེན་པོ་ནམ་ ན་ འི་ཤ་བཏགས་བ བ་ནས་འགྲོ་ ་རེད། ཕར་ལ་དེ་ ོས་ནས་ཁྱེར་དགོས་ནི་
རེད། ར་ལ་ར་དེ་ ོས་ནས་བ ར་ནི་རེད། ད་ ང་ཕར་ན་འགོྲ་ནོ་དེ་ལ་མགྲོན་ཁ་ཟེར་ན་ཁོ་ལ་མགྲོན་ཁ་ ག་མ་ཡོད་ནི་
རེད། དེ་མོ་རེད། མི་ཚ་རོགས་ལ་་་་ཁྱིམ་འཚས་ཚ་བོས་གི་བ ད་གོ་མགྲོན་ཁ་ཡོད་ནི་རེད། ད་ཁྱོད་འ ་འ ་བོ་་་་ཁྱོད་ཁྱིམ་
ཚས་མང་པོ་ཡོད་ཀ  ང་འ ་འ ་བོ་ཁྱོད་ཚང་ལ་ཡོང་ཁ་ ོས་དང་དེའི་ཁྱིམ་ཚས་ཚ་ཡིས་དེ་ཚང་གི་ཤ་ ལ་་་ད་ཅི་ཞིག་ཡོད་
་་ད་དེ་ཚང་གི་ ད་ཀ་གོ་རེ་ད་་་དེ་མི་ཁྱོག་ ་ར་ཡོད་ནི་རེད། ཁྱིམ་ཚས་འ ་མང་པོ་ཡོད་། ོད་པ་ཡ་རབས་ཡིན་ན། དེ་
མིན་ན་ད་ཁོ་བོས་དེ་འགྲོ་ས་ཚང་གིས་ ག་མ་ཡི་འགྲོན་ཁ་ཤིག་ ེད་དགོས་ནིེ་རེད། ད་དེང་སང་གཅིག་ར་ཡོད་ནི་མ་རེད། 
ཟ་ཁང་ནང་ལ་སོང་ནས་ཟ་མ་རེ་ཟོས་དང་ནས། ད་ཁྱིམ་ལ་ཅིག་བོས་ན་ད་ཅིག་བ ག་ཙིག་ཤིག་ཟོ་ཟེར་དང་ནས་ད་དེ་རེད་
ད་འགྲོ་རན་དང་ནི་རེད། དེའི་གཅིག་ར་ཁྱེར་ ་ཡོད་ན་མ་རེད། གཅིག་ར་ཡོད་ནི་མ་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: Did people have to bring Losar [New Year] gifts to the families who had people die [in the 
past year]?  
 
B: If someone has died, say if a family’s close relative has died…  They should bring Losar gifts 
very early to the family who lost their member, [and] the receiver of the gifts does not have to 
reciprocate in this case. If one is a close relative or friend of the person who passed away on the 
preceding year, gifts have to be brought to the dead person’s family, the gifts can be brought to 



that family either on the 29th of the 12th month of the lunar calendar or on the day of nam gang2, 
which is the same day as the 30th, but it definitely should be no later than the 1st day of Losar¸ 
after that would be considered as very improper.  
 
A: Bringing gifts? 
 
B: Yeah, [the gifts] have to be brought early enough.  
 
A: Ok.  
 
B: That family does not celebrate Losar that year, so the gifts have to be delivered earlier.  
 
A: Right.  
 
B: If no one has died in a family, people bring gifts to one another’s family, if you bring gifts to 
my family, I would offer you gifts too. The number of people in a family has to be counted 
carefully when one is preparing the gifts. Say, if we have five people in my family and you have 
ten, you have to bring gifts for five people but I should prepare ten sets of gifts anyway.  The 
value or the amount of the gifts can differ; one can offer whatever amount they’d like to or 
whatever that they can afford; it also depends on one’s personal conduct [one can choose to be 
generous or stingy]. In whatever case, everyone should get a share, if one person did not get a 
gift, it would be considered as very inauspicious. For example, if a family is making round 
breads as gifts to another family with five members, five round breads have to be made, if the 
family only made four, it would be very embarrassing for that family. It is fine as long as 
everyone gets a share, it is not necessary to prepare extra or anything like that. Even a newly 
born baby should get a share though.  
 

Then for the elders, if there are very old people in one’s family, like me or those old 
people who mostly stay in beds or at their house, people bring extra gifts to those old people. For 
example, an extra nicely made pho log. There is a custom of offering the old people more than 
the average share of other members of the same family. Mostly pho log are made as gifts. Some 
people put wild yams in the pho log, they also make yam cakes. People make two different kinds 
of cakes, the white and black [dark] one; the main ingredients for the white one are dried cheese, 
butter and sugar, while the black one is made of roasted and ground yam. Butter is added in the 
black cake too, water or stuff like that is not added. So the cakes come out dark. Making both 
white and black cakes are considered as a luxury. The yam cakes are also very delicious. The 
pho log made with yam as stuffing is also very tasty.  So yam cakes or those kinds of extra food 
gifts are given to old members of the family.   That’s a way of offering gifts. If an old member of 
the family has lots of relatives, gifts would be piled up after a day or two since Losar Eve. That’s 
the tradition.  
 

Nowadays, when people are invited to someone’s house, they do not bring any gifts, all 
they do is go and have the meal at the host’s family. That was unacceptable in the past. People 
would be embarrassed to do that in the past. Before people would offer the guests whatever that 

                                                            
2 new moon day 



their family is having for the Losar, for example, they would offer bread with meat, or some 
others would offer bread with cakes, on top of that, they could also put mog mog3, or anything 
that the family is having for themselves, all these gifts would fill up a huge bag for the guests to 
take back. People offer that much to the guests, and the guests also bring a lot when they visit. 
Actually more stuffs should be offered to the guests, as they are the ones who travelled to deliver 
their gifts. If the host’s family had lots of neighbours, they might compete for the amount of the 
gifts that they offer to their guests. But in current days, people do not do any of these things, 
instead they either invite the guests to have meals in the restaurants or even if they invite people 
to their house, no gift is offered anymore, after done eating, the guests are ready to leave.   
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