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Preparing the Village for Losar 

 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript:  
 
 ཀ། ཁྱེད་ཚའི་ ེ་བའི་ལོ་གསར་ཅི་ ར་རོལ་གི་ཡོད་པ་དེའི་ ོར་ཞིག་ཤོད་དང། 

 
ཁ། ད་ལོ་གསར་མཚན་ ་ཡིན་ན་ད་ང་ཚ་བོད་འ ་ཡིན་ན་ད་ ས་ཆེན་ཆེས་གཙ་བོ་ཞིག་རེད་ལ། ད་དཔེ་འཇོག་
པ་ཡིན་ན་ཡར་ ོན་བོད་ཀྱི་ ིས་པ་མང་པོ་ཞིག་ད་ཅིག་ ེས་ ར་རོལ་བ་ཟེར་བ་དེ་འ ་མེད་པས། ལོ་གསར་དེ་
ིས་པར་མཚན་ན་  ཡང་ན་ ལ་གི་མི་ ་དང་ ར་མཚན་ན་ད་ ེས་ ར་རོལ་བ་དེ་བཞིན་ ་ལོ་གསར་བ་བ ་བ་

དེ་་་ དེ་བཞིན་ ་ཆོས་ གས་གི་ ོགས་ནས་ཡིན་ན་ཆོག་གི་རང་ཉིད་གི་འཚ་བ་ ོགས་ཡིན་ན་ཚང་མའི་ཐད་ནས་
ད་གང་ ར་ ས་ཆེན་གཙ་བོ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་ ་ག་ལ་གའི་ ོགས་ནས་བཤད་ ་ཡིན་ན་ ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ཡོང་
ོ་ཡིན་ན་འགྲོ་ ོ་ཡིན་ན་ལོ་གསར་དེ་ད་ཆེས་ ོར་མོ་ ད་རང་ལ་ ་ཞིག་ཡོད་ན་ ོར་མོ་ ད་རང་ལ་ཡོད་ཚད་པོ་

དེས་ ོགས་ལ་གཏོང་བ་ལོ་གསར་ ོགས་ལ་ད་གཏོང་དང་ནི་དེ་མོ་གཟིག་རེད་ལ། དེ་འ ་ཞིག་ཡིན་པས་ད་ང་ཚ་ ེ་
བར་མཚན་ན་ད་ ་བ་བ ་གཉིས་པའི་ཚས་པ་བ ་ཐམ་པ་བཅོ་ ་ནས་་་ ོང་ཐོག་དེ་ལ་སོང་ནས་ད་ཉོ་བཅའ་ ག 
ད་ཤ་ཉོ་དགོས་ན། ཀ་ར་དེ་ཉོ་དགོས་ན། ད་ ལ་ཏོག་ཉོ་དགོས་ན། ད་ཧན་ཆད་གི་ད་ཤོག་བོ ་འ ་ཉོ་དགོས་ན།  
 
  དེ་ཧན་ཆད་ནས་ཁང་བའི་ནང་བདག་ ས་ནས་ལོ་གསར་གྲ་ ིག་ ེད་པ་སོགས། ཁང་པ་བདག་ ས་ནས་ང་ཚས་
ས་ནས་ ད་པ་ལེན་ ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། ད་པ་ལེན་ ་ཟེར་པ། ད་ཁང་བའི་ཀ་ བ་ཟེར་ ་དེ་ན་མི་གཙང་བ་
དང་ ལ་འ ་དེ་ཡོད་ན་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང། ཡང་ན་གྲ་མ་འ ་དེ། ལ་ནས་གྲ་མ་ཡོད་གི་ཟེ། གྲ་མ་དེ་འ ་
ཅན་པོ་ ལ་ས་ནས་ཤེལ་ ོ་དེ་མ་རེད། ཤོག་ ་ཡིས་ ར་ནོ་དེ་འ ་རེད། ད་ཤོག་ ་དེ་དག་བཀོག་ནས་ཁ་དོག་འ ་
མི་འ ་ ་མ་ ་ཚགས་ ད་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་ ར་བ  ད་ ལ་ནས་དེ་ལ་པ་ ་ཟེར་གི་འ།  ད་གྲ་མ་མང་ཤོས་
ཞིག་པ་ འི་ བ་པ། པ་ ་ཟེར་ ས་ད་ཤེལ་ ོ་འ ་དེ་མེད་ ས་ཤོག་ ས་གསོར་བ། ཤོག་ ་གསར་བ་ ར་བ་
སོགས། དེ་ནས་ཚས་པ་ཉི་ ་་་ ཡང་ན་ཉི་ ་གཉིས་རེ་ག མ་རེ་དེ་ནས་ད་ ེ་བའི་ནང་གིས་དམག་དཔོན་གིས་་་ 
ད་ ེ་བའི་ནང་ནས་་དམག་དཔོན ག་་དམག་དཔོན་ཟེར་གི་ཨ། ད་ཨོ་ཚས་བསང་འ ལ་ས་ ེ་བ་དེའི་ བས་
འ ག་ ་ས། ད་ཨོ་ཚས་ཟེར་ ་ཡིན་ན་ ེ་བའི་ནང་གི་ ཨཨཨཨ དེའི་མང་ལ་ཅི་ཟེར་དགོ་ནི་རེད་འ།  ཨོ་ཚས་ ེ་
བའི་ནང་ནས། ད་ལ་སོ་སོར་ག་ཡོད་གི་ཟེ། ག་གཞི་བདག་ཡོད་གི་ཟེ། གཞི་བདག་དེའི་་མིང་ལ་ང་ཚའི་དམག་
དཔོན་ཟེར། དེ་ ་ ་དེ་ཡིན་ན་ད་བསང་འ ་དེ་འ ལ་ནས་ ད་ ིས་པ་ཟེར་ན་ལོ་བཅོ་ ་བ ་ ག་ ལོ་བཅོ་
བ ད་ཅན་པོ་ ེ་བའི་ནང་གི་ལོ་ཚད་དེ་ཅམ་པོས་ ག་པར་བསང་འ ་དེ་ཁྱེར་ནས་ ཁོ་ཚས་མཚན་ན་བསང་འ ་
དེ་ཁྱེར་ནས་ བས་འ ག་འ ་དེ་ ་ འི་ཆེད་མིན་པར་ ཁོ་ཚར་མཚན་ན་དེར་སོང་ན་ཤོག་ ་འ ་དེ་ཡོད་གི་ཨ། 
ཤོག་ ་འ ་དེ་ ལ་ནས་ད་ ཨ་ཡེས་ཨ་མ་ ད་ངའི་བསང་ཁྱེར་དགོས་ཡོད་ ང་ཤོག་ ་ ིན་ཅན་པོ། དེ་ཡིན་ན་
ཁོ་ཚས་ཤོག་ ་འ ་དེ་བ ག་ བ་གི། དེ་ཅམ་དེ་རེད། དེའི་ཧན་ཆེད་ནས་ད་དམག་དཔོན་ལ་བསང་ཁྱེར་ནས། 
ད་དེའི་ཧན་ཆེད་་ནས་ཉི་མ་ཚས་པ་ཉི་ ་ ་རེ་ ག་རེ་ཙམ་ནས་མར་གདོག་པ་ཕེན་ཟེར་བ་འ ་འ ་། 

 
ཀ། གདོག་པ་ཕེན་ཟེར་ན་ཅི་རེད། 
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ཁ། གདོག་པ་ཕེན་ཟེར་ན་ད་ཨོ་ཚས་ལོ་དེའི་ནང་ལ་མི་དགེ་བའི་ནད་འ ་དེ་ཅན་པོ་དེ་ཡིན་ ་ཡིན་ན། ད་ ེ་བའི་
ནང་ནས་ཆོས་འ ་དེས ད་ཨོ་ཚས་ཨ་མཆོད་ཟེར་ནི་རེད་མོད། ཨ་མཆོད་ཅན་པོ་དེ་མཉམ་ ་བ ད་ནས་ད་འདོན་
་ཞིག་ཡོད། ཁ། གདོག་པ་ཕེན་ ་ཟེར་བ་དེ་འ ་ཡོད་ནི་རེད།  ད་ ་ ས་འ ་དེ་བཅས་ནས་ ད་ཨོ་ཚས་ མ་པ་

འ ་དེ་ཡོད་གི་འ། ་ མ་པ་འ ་དེ་ ོག་ ོག་ ས་ནས་ད་ ་ ་འ ་དེ་ཅན་པོ་དེ་བཅས་ནས་ད་གདོག་པ་ཕེན་ཟེར་
བ་དེ་འ ་དེ་ཡོད། གཙ་བོ་ཡིན་ ་ཡིན་ན་དེའི་ ས་པ་ཅི་རེད་ཟེར་ན་ ད་ལོ་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་མི་དགེ་བ་ཅན་པོ་
ད་ ོན་ཅན་པོ་ཡིན་ན་ ཡང་ན་ནད་ཅན་པོ་ཡིན་ན་ དེ་ ས་ཚང་མ་ ་ ས་འ ་དེ་བཅས་ནས དེ་ནང་ལ་འ ེས་
གི་བ ག་ནས་ ིར་ཕེན། ཨོ་ཚས་ད་ཅི་ཟེར་གི་ཨ། ཁ་ མ་བ བ་ནས་ ག་གར་ ་ཉེན་ནི་མ་རེད་ཟེར་གི་འ། ོར་
མ་འ ་དེ་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་ བས། དེ་ནས་ ག་བ ་བ་འདོན་ ། ག་བ ་བ་ཟེར་ན་ཤེས་གི་མོད། ག་བ ་བ་དེ་
ཅན་པོ་དེ་འདོན་ནས་ལོ་དེ་མ ག་ ོགས་བའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ་གོ་ཁ་དེ་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: Please tell how you celebrate Losar1 [New Year] in your village? 
 
B: We… Losar is an important festival for us Tibetans. For example, many kids did not 
experience such things as celebrating birthdays in the past. For the kids, Losar is… or 
everyone in the family welcomes Losar as their birthday. [And because it is about] 
welcoming a new year… in terms of religion or individuals’ lifestyle, Losar is considered 
as an important festival anyhow. A family’s income or expenditure, for Losar everyone 
spends money on … a significant amount will be spent on the Losar celebration if one is 
rich. In my village, around the 10th to the 15th days of the twelfth lunar month, people 
start to do grocery shopping in the county seat; they buy meat, candies, fruits, and 
firecrackers, etc.  
 
  Aside from that, they clean up their houses to prepare for the Losar celebration. When 
we talk about cleaning the houses for Losar, in my area, we say cleaning up the dud pa2. 
Cleaning up dud pa means to sweep the unclean stuff or dust out the gaps of house 
pillars. Or the windows, for windows, in our hometown, we don’t use glass for windows; 
instead colored papers are pasted over the window frames. So we tear down all the 
papers, and paste new papers in colors like yellow and red, etc. We called it pa tra3 at 
home; most of the windows are formed in pa tra. There is no glass on top of the pa tra, 
so we change the papers and paste new papers. After that, from the 20th to 22nd or 23rd, 
in the village, there is dmag dpon, where the villagers make [religious] offerings and 
pray. In the villages… In each village they have a mountain god, and the mountain god’s 
place, we call it dmag dpon in my village. That’s the place where we make offerings. 
Young people like 15, 16, 17, or 18 years old bring the offerings… they do not bring the 
                                                            

1 Tibetan New Year 
2 Lit. Smoke dust 
3 figure design 



offerings purely to pray, but for them, if they go there, they can have firecrackers from 
home4, one might say, “Mom, I am going to go make offerings, give me firecrackers.”  
So they can set off firecrackers. Other than that, they bring the offering to dmag dpon. 
Then from the 25th to 26th, the villagers throw away gdog pa together… 
 
A: What is it to throw away gdog pa? 
 
B: To throw away gdog pa is to throw away all the bad things, such as illnesses from that 
year, the monks in the village get together and chant a type of religious scripture, it is 
called throwing away gdog pa, they make divine substances, they use tsamba5, they 
make tsamba in the shapes of religious sculptures, to throw away gdog pa. This 
ceremony’s function is to clear away all the evil things or illnesses through the pow
those religious figures that have been made. How should I say it…  We have sayings like, 
Wear masks and do not look back when we throw away torma

er of 

 

 that year.  

                                                           

6 offerings.  We also chant
drug bcu ba7, you know drug bcu ba, right? Drug bcu ba is chanted to draw a good 
conclusion for
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4 firecrackers are part of the offering 
5 Roasted barley flour. 
6 Tsamba dough offerings of various shapes, ceremonially presented to deities or spiritual beings for 
diverse purposes.  
7 A religious text 


