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The Last Day of the Year 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ནས་ད་ཚས་པ་ མ་བ ་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན་ན་ ད་ ་ཚས་བཤད་ན་གནམ་གང་གི་ཉི་མ་དེ་རེད་ལ། གནམ་གང་གི་ཉི་མ་དེ་
ལ་ད་སེམས་ཅན་གི་ཉི་མ་དེ་ལ་ཉི་ནག་གི་ཉི་མ་ཟེར་ནི་རེད་མོད། དེའི་ཉི་མ་དེ་ད་ཁྱིམ་ཚང་འ ་དེ་ཡིན་ན་ ་བ་གི་ཧན་ཆེད་
གི་ད་ཅིག་ལས་ཉེན་ནི་མ་རེད། དེའི་ཉི་མ་དེར་གཙ་བོ་ཅི་ ེད་ནི་རེད་ཟེར་ན། ་ཚས་ད་གཅིག་ ེ་བའི་ནང་གི་ ད་ཧན་ཆེད་
གི་ ེ་བ་སོ་སོ་ཡིན་ ་ཡིན་ན་དགོན་པ་ཡོད་གི་མོ། དགོན་པའི་དེ་དག་ནང་ཨ་ཁུ་དེ་ཅན་པོ་ཡིན་ ་ཡིན་ན་ངེད་ཚང་གི་ཨ་
མཆོད་གཅིག་མ་གཉིས་མ་དེ་ཟེར་གི་འ། དེ་ ས་ད་ལོ་གསར་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། ད་གཞན་པ་དེ་ལས་ཉེན་ནི་མ་རེད། ོ
ད་དཔེ་འཇོག་ ་ཡིན་ན། ད་དེའི་ཉིན་དེར་གོན་ ་བ ་བ་འ ་འ ་ ད་དེ་འ ་དེ་ལས་མི་ཉེན། ད་དེའི་ཉིན་མར་ ་ཚས་
ན་ ན་གི་  ད་ང་ཚ་ཅན་པོ་ཡིན་ན་ཁང་བའི་ལ་ཁ་ག་ར་དེ་ ེང་དང་ནས། ངེད་ཚས་ ོད་ ན་འ ་དེ་ག་ ས་ནས། མི་ནག་

གི་ཉི་མ་ཟེར་ནི་རེད། དེ་འ ་ཞིན་རེད། དེའི་ཉི་མ་དེ་ལ་དེ་ ེང་དང་ནས་ གྱང་ཁ་ནས་དེ་ ེང་བཞག་ནི་རེད། ད་དེར་ལོ་ ས་
ཀྱིས་ བ་ ོངས་ཞིག་ཡོད་ ་རེད་ལ་ ད་དེ་ཅི་ཡིན་པ་ངས་གསལ་བོ་ཞིག་མི་ཤེས་འི། ད་ ེས་ ོགས་ལ་ཤེས་ན་ཐང་ ་རེད།    
 
   དེས་ ེས་ནས་ད་ ན་ ན་ ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་བདག་མ་ ་ ་ཡང་ན་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཅན་པོ་དེ་དག་གི་ ་བ་
གཞན་པ་ལས་ནི་མ་རེད།  ལ་ལ་ བས་ ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ ིས་པ་དང་ ་ལི་འ ་དེ་ཡོན་ན། ་མོ་འ ་དེ་ཡོད་ན། དེ་དག་གི་
ཉིན་མོར་དེར་དགོན་པའི་ནང་ལ་ཨ་ཁུ་ཚར་ལོ་གསར་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་དགོས། དེའི་ཉིན་མ་དེ་འ ་ཞིག་རེད་མོ། ད་དགུང་མོ་ ་
་ཡིན་ ་ཡིན་ན་རེབ་གོང་ཧོར་ནག་གི་ ེ་བ་ཡིན་ ་ཡིན་ན། ད་ཅི་རེད་ཟེད་ན། ཤ་བཙས་ནས་ ད་ཤ་བཙ་ ། ཤ་བཙས་ནས་

ཚད་མ་འ ་བཅས་ནས་ ཚད་མ་ཤེས་གི་མོ་རེ། ཤ་བཙས་ ་དེ་ད་ཆེས་གཙ་བོ་ཞིག་རེད། དེའི་དགུང་མོ་དེ་ལ་ད་ཁྱིམ་ཚང་གི་
ཤ་མི་བཙས་ནི་ཞིག་ཡོད་ནི་མ་རེད། ཚང་མའི་ཤ་བཙས་་ནས་ད་ཤ་འ ་ད་འདོད་པ་ཟ་ ་བ ག་ནས་ ལ་གི་ ིས་པ་འ ་དེ་
ཚར། ཨ། ད་ཁྱོས་དེ་དགུང་ད་ཤ་ཟ་དགོས་ ཤ་འདོད་པ་ཅི་འ ་ཟས་ན་དེ་འ འི་བཟང་བ། མང་པོ་ཟ་ བ་སོང་ན་ད་དོ་
དགུང་ཁྱོད་ ིན་ ེ་ཆོས་ ལ་དེ་ད་བ་གི་ ད་ཁྱོད་ ་མ་ཚད་ནས་ ད་ཤ་ཟས་ནོ་ ་མ་ཚད་ནས་  ཤ་ཟས་ནོ་མང་དང་ན་ དེ་
ཚང་མ་ད་དཀར་ ོགས་ལ་འགྲོ་བ་རེད་ཟེར།  ད་ཁྱོས་དོ་དགུང་ད་ཤ་ཟོས་ ཟ་དགོས་ནི་རེད་ཟེར།  དེ་ནས་ད་ ་ཚས་ གས་པ་
གས་གོ་གི་ཨ་ དེ་ཟ་ནས་དེ་མོ་ཞིག་རེད་མོད།  

 
ཁ།  གཙ་བོ་ ག་ཤ་རེད་ཟོག་ཤ་རེད། 
 
ཀ།  ད་དེ་ད་ཟོག་ཤ་ཡོད་ན། གཡག་ཤ་ཡིན་ན། ད་ ་ཚའི་ ག་ཤ་ཡིན་ན་ད་དེ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ི ཆ་ ེན་ ར་ ་རེད།  ད་ཕག་ཤ་
བཟོ་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ད་དེ་ཁྱིམ་ཚམ་གི་ཆ་ ེན་ ར་ ་རེད།  ད་དེ་འ ་བཟོ་ཁོ་ནི་དེ་འ ་ཞིག་རེད།  དེ་ནས་ཤ་བཟོ་ནི་
རེད། དེ་ ོས་ནས་ཚད་མ་བཅའ་ནི་རེད། ཚད་མ་དེ་ད་མང་པོ་བཅས་དང་ནས་ད་དགོང་མོ་ཟ་ནི་ཡོད་ན་ཟ་ ་བ ག།  ད་ཟ་་
ནི་མེད་ན་ ི་ནང་ཀའི་ལོ་གསར་གི་ ་མའི་ ེ་ཁ་ ནང་  དེ་ི ཅན་པོར་འཇོག་ནི་རེད།  དི་མི་ཞིག་རེད་མོ། ད་ནས་ད་དེས་
དགུང་མོ་དེར་དགིུ ང་ཇ་འ ང་ནོས་་འ ོ་ནས་  ད་ཡར་ ོན་ཚར་  དང་མ་བ ན་འ ིན་ཚ་དེ་མི་དེ་མེད་ ས་ཚང་མ་ད་རང་
རང་ས་ནས་ཉལ་དང་ཁ་འ ་འ ་ ཡང་མིན་ན་གཅིག་ ང་ ོགས་ར་ ིས་པ་འ ་མཉམ་ ་འཚགས་ནས་དགོད་གཏམ་འ ་
དེ་བཤད་ནས་ དེ་འ ་འ ག་ནས་ཁ འ ་འ ། ད་དེ་ ་མ་ ་ཚགས་ཡོད་ནི་རེད།  



English translation: 
 
A: Then the 30th   [day of the twelfth lunar month], for us it is the day called Nam Gang1. 
Everyone calls the day of Nam Gang the black day. On that day, families should not run any 
family errands. What they do on that day is… in the village…each village has their own 
monastery; villagers call the monks in the monastery “my family’s A mchod so-and-so,” to 
whom the villagers have to bring New Year’s gifts. They cannot do anything else, such as doing 
laundry on that day; those things cannot be done on that day. Usually we raise up the thing [not 
specified] on top of the roof, we also put yak hair bags [normally used as grain containers] there 
… we say it is the black day… like that… it is like that…  It[unclear] is raised up on top of wall 
on that day. There must be a historical background for this, but I am not very clear about it. 
Maybe we will learn about it in the future.  
 
    Normally the family’s house mother or the family’s head [usually a man] do not do anything 
else. Sometimes, if the family has children, boys or girls, they bring New Year’s gifts to the 
monks in the monasteries. It is like that on that day. In the evening, in my village, Rebgong hor 
nag, we cook meat, make steamed-buns; you know steamed-buns, right? Cooking meat is very 
important; there is not a single family that does not cook meat on that evening. Every family 
cooks meat, and eats plenty of meat. Kids are told that they should eat lots of meat on that 
evening, the more the better, they say, “if you can eat a lot, the Yama King2 will come to 
measure your weight, measure your weight for the amount of meat that you’ve eaten, if you have 
eaten a lot, all that will go to the side of virtue or good for you, so you have to eat meat tonight, 
have to eat till you get the hiccups.” 
 
B: Is it mainly mutton or beef? 
 
A: It can be beef, yak meat, or mutton; it depends on the condition of the family. There are also 
people who cook pork; it depends on the family’s condition. So it is like that. Meat is cooked, 
steamed-buns are also made, and lots of buns are actually made, people can eat some of them 
that night if they want to, but if not, those buns are used to display on the Losar table the next 
morning. On that night, after dinner, everyone… in the past, when we did not have televisions or 
stuff like that, people just went to bed after dinner or the younger ones and kids got together and 
told jokes, or did various other fun activities.  
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1 new moon day 
2 The lord of death. 


