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Ushering in the New Year 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ནས་ད་ ས་ཚད། དེ་ནས་ད་ནམ་གུང་ ས་ཚད་བ ་གཅིག་བ ་གཉིས་དེ་ ས་ད་ཚང་མ་ཡར་ལ་ལངས་ནས། ད་མགོ་
་བ ད་ནས། ཨ་ཐར་གི་མགོ་མ་ ་རེད། ད་ཤོག་ ་མགོ་མ་བ ག་ནོ་ ་ཚང་རེད། ད་ ་ཞིག་གི་མགོ་མ་ ས་ ནས་ ེད་གི 

ད་སེམས་ཅན་དེ་ཡིས་ད་ ས་ཚད་ལ་བ ོས་ནས་ད་བ ད་ཡོད་ནི་རེད། ས་ཚད་ལ་དེ་བ ོས་ནས་ད་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་
ལ་ཐོན་གི་ཡོད་གི་ན་མེད་གི ད་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་ལ་མ་ཐོན་གི་ཡ་ ོན་ན་ད་ཁང་པ་ཡི་ཁང་ཐོག་ལ་སོང་ནས་བ ད་དང་
ནས་ད་བསང་ར་དེ་ཚང་མ་གྲ་ ིགས་ ས་དང་ནས། ཤོག་ ་དེ་ཅན་གོ་དེ་རིགས་ཀ་མེ་བགོ་ ་ ་ ིགས་ ས་དང་ནས། ད་
ས་ཚད་བ ་གཉིས་ལ་་་ ས་ཚད་བ ་གཅིག་ར་ ་བ ་ ་ ་དེ་མོ་གཟིག་གི་ལ་ག་ནས་ད་བསང་ར་དེ་མེ་ ོན་ནས་ད་

འབར་གི་བཞག་ནས་ད། ད་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་ལ་ཐོན་མ་ཐག་ད་ཤོག་ ་བ བ་དང་ན་སེམས་ཅན་དེ་བ ང་དང་ག ད་
་ར་དེ་མོ་དེ་གི དེ་ ས་དང་ན་ ་ཚང་གི་ཁྱིམ་མཚས་ཚང་གི་ཤོག་ ་བ བས་དང་ཐལ་ད་ ་ཚང་ ར་ ་ལངས་ཟེར་ ་

ན་འ ། ཡང་ན་ད་དེ་ཅན་གོ་དེ་ ་མ་ ་ཚགས་ཡོད་ནི་རེད། ད་དེ་ནས་ཤོག་ ་དེ་ཁྱིི མ་ནས་བསང་འ ་དེ་འ ལ་ཚར་ནོ་གི་
འ ོ་ད་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཡི་ ེ་བ་ཡི་ནང་ནས་ད་དམག་དཔོན་ནང་ད་ཅིག་གཞི་བདག་གི་གནས་དེ་སོང་ནས་བསང་འ ལ་ནས། 
ད་དེ་ལ་ཁ་བཏགས་རེ་འ ལ་ ་ན་འ ། མཆོད་མེ་རེ་འཇོག་ ་ན་འ ། ད་དེ་ཅན་གོ་དེ་ བ་འ ག་ར་དེ་ ་ ་ཡོད་ན་དེ་
རིགས་ཀ་ ས་དང་ནས། ད་དེ་འ ོ་ན་ ེ་བ་ཡི་ཉེ་ས་ན་རི་ར་དེ་ད་རང་གི་ ེས་ ་ཅན་གོ་དེ་ཡོད་ག་བཟོས། ད་ལ་བཙས་ཡོད་
ས་ཅན་གོ་དེ་རིགས་ཀ་ནས་ད་བསང་ར་དེ་ ད་ནས་དེ་མོ་གཟིག་ཡིན་ནི་རེད་མོ། ད་དེ་རིགས་ཀ་བསང་འ ལ་ནས།  
 
ད་དེ་འ ོ་ད་ ིར་ལ་ཡོང་ནས་ད་ང་ཚའི་ས་ནས་ཡིན་ ་ན་ད་ཁྱིམ་ཚང་རང་གི་ཤ་ཉེ་དེ་ཡིན་ ་ན་ད་ནམ་གུང་་་ ད་ནམ་
གུང་ཞིག་ལ་བ ི་ནི་མ་རེད།ད་དེ་ཡི་ཉི་མ་ད་ཚས་ཤར་བཟོས་ནས་ད་སེམས་ཅན་དེ་ད་དགའ་ནས་ད་དེ་ ས་ནས་བ ད་ཡོད་
ནི་རེད། ད་ ་ ིགས་ ས་ནས་ད་གཉིད་ཀྱི་ཡོང་ནི་མ་རེད། ད་བསང་ར་དེ་འ ལ་ནས་ད་ནམ་གུང་ ས་ཚད་གཉིས་དེ་མོ་
གཟིག་གི་འ ོ་གི་ད་རང་གི་ཤ་ཉེ་ར་དེ་ཅན་པོ་དེ་རིགས་ཀ ད་ཅིག་འབོད་རེས་ ེད་གོ་ནི་རེད་མོ། ད་འབོད་རེས་ ས་ནས་ད་
ངེད་ཚང་ལ་ལོ་གསར་ལ་ཤོག་ཟེར་ནས་ད་དེ་ ས་ནས་བོས་དང་ན་ད་དེ་ཡི་ཤ་ཉེ་ཡང་ན་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཡང་ན་ཁྱིམ་ཚང་
ག མ་ཅན་གོ བ ་རེ་ཅན་ ་རེ་ཅན་ར་ཡོད་ནི་རེད། ད་དེ་ ས་ནས་འབོད་རེས་ ས་ནས་ད་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ལ་སོང་ནས་ད་
ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གོ་ད་་་ ད་ངེད་ཚང་ད་ངའི་ཨ་ཅེ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དེ་གི་འབོད་ཀྱིས་ན་ད་ངེད་ཚང་དེ་ཚང་ལ་སོང་ནས། ད་
དེ་ཚང་ནས་ད་ ེར་ ལ་ར་དེ་ ིགས་ནས། ད་ཆེ་བོ་ཅན་གོ ད་ཆང་ཐོང་ནི་ཅན་གོ ད་བ ེ་ནི་ཅན་གོ ིས་པ་ར་དེ་རིགས་ཀ་
ོ་བ ེ་ ་བ ག ་ལེན་གི་བ ག ད་དེ་མོ་དེ་ ེད་གི་བ ག ད་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཡིས་ཡང་ད་ཤ་ར་དེ་ ོན་ལ་བཞག་ནས། ཚས་ར་

དེ་ ་ཚགས་ ོན་ལ་འཇོག ད་དེ་ ས་ནས་ཚས་ཤར་དགུང་མོ་ད་ནམ་ལང་རོག་གོ་ད་ ས་ཚད་ ིག་བ ན་རོག་གོ་ད་བ ད་
དང་ནི་རེད། ད་ཉམས་ ་ ་ད ངས་ ངས་ནས། དེ་འ ོ་ད་ལོ་གསར་ར་དེ་མོ་དེ་་་  
 
  ཡར་ ོན་ན་ཡིན་ ས་ དང་མ་ང་ ིས་པ་ཡིན་ ས་ད་ ོར་མོ་བ ེར་ ་བཟོས་ནས་ཡོད་ནི་མི་རེད། ད་ཅིག་སེལ་ཏོག་ར་དེ་
མོ་དེ་བ ེར་གོ་གིོ  ཀུ་ ་བ ེར་གོ་འ ། མིན་ན་ད་གཞན་པ་གི་སེལ་ཏོག་ ་མ་ ་ཚགས། ད་དེ་འ ོ་གི་ད་ཀ་ར་ཡིན་ནི་རེད། 
ད་ཀ་ར་དེ་ད་གཙ་བོ་གཟིག་ཡིན་ནི་རེད། ཀ་ར་ད་ག མ་རེ་བ ་རེ་ ་རེ་ ག་རེ་དེ་ ས་ནས་ད་ ིས་པ་ར་དེ་ལག་ལ་བཞག་
ནས། ད་ ིས་པ་དག་ལ་ ་ཤོག་རེ་རེ་ཡོད་ནི་རེད། ་ཤོག་དེ་ཡི་ནང་ལ་ད་གསོག་དང་ནི་རེད། ད་ཁོ་ཚང་གི་ང་ཀ་ར་འདི་མོ་



གཟིག་ ིན་དང་ཐལ། ད་དེ་ཅན་གོ་དེ་མོ་ར་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ནས་ད་ཚས་ཤར་གི་ཉི་མ་དེ་ ས་དང་ནས་ད་ ་མོའི་ ས་ཚད་
ག་བ ན་དེ་མོ་གཟིག་གི་ལ་ག་ནས་ད་ཉལ་འཇོག་ནི་རེད་ད་རང་རང་ས་ནས།  ཉལ་དང་ནོ་འ ོ་ད་ ས་ཚད་བ ་ཐམ་པ་

བ ་གཅིག་དེ་ལ་ག་ནས་ད་ ིར་ཡར་ལ་ལངས་དང་ནོ་འ ོ་ད་ཚས་གཅིག་ ་མོ་ལ་ད་ཁྱིམ་ཚང་ར་དེ་མོ་དེ་འབོད་ཀྱི་ཡོད་ན་
འབོད་གོ་ནི་རེད། དེ་འ ོ་ ེ་བ་དེ་གི་ནང་ནས་མི་ར་དེ་མ་འཚམ་ནི་ར་དེ་ཡོད་ན་དེ་ཅན་པོ་དེ་ར་ཡང་འ ི་གི་ལོ་གསར་འགྲོ་
གོ་ནས་བཟོས་ནས་ད་དེ་ཚང་ལ་སོང་ནས་ད་དེ་ ས་ཡང་གོ་རེ་ཡིན་ནས་ན་ཡང་ན་བ་ལོག་ཟེར་ག བ་ལོག་བཟོས་ན་ཁོན་ཐོག་
ལ་འཇོག་ ་ད་ཁོན་ཐོག་རེད་མོ་ད། ང་ཚའི་ས་ནས་བ་ལོག་ཟེར་ནི་རེད། 
 
ཁ།  བ་ལོག་བཟོས་ན། 
 
ཀ། བ་ལོག་བཟོས་ན་ཁོན་ཐོག  ཁོན་ཐོག་བཟོས་ན་ཨེ་ཤིས་གི 
 
ཁ། ཁོན་ཐོག་བཟོས་ན་མི་ཤིས་གི 
 
ཀ། ཁོན་ཐོག་བཟོས་ན་གོ་རེ་དེ་ད་ཁོན་ཁ་འཚས་དང་ནོ། ཁོན་ཁ་བཟོས་ན་ཨེ་ཤིས་གི 
 
ཁ། མི་ཤིས་གི  ཅི་ཞིག་རེད།  
 
ཀ། གོ་རེ་ར་དེ་་་ ད་དེ་ཅི་རེད། ་ཚ་གི་ཚད་མ་བཅའ་བཅའ་ ས་ནས་ད་ཁོན་ཐོག  ཁོན་ཐོག  མོག་མོག 
 
ཁ། ཨོ། ཡ་ཡ། 
 
ཀ། ད་དེ་ཅན་གོ་དེ་ཡི་མིང་ལ་ཁོན་ཐོག་རེད་མོ་ད། ཁོན་ཐོག་གི་ནང་ང་ད་འདི་ ས་ནས་ད་སིའི་ཏ་ཅན་གོ་དེ་རིགས་ཀ་ནང་
ལ་ ེ་དང་ནས་དེ་མིང་ལ་བ་ལོག་ཟེར་ནི་རེད་མོ། མེ་ཏོག་ཅན་པོ 
 
ཁ། རེད། རེད། 
 
ཀ། མེ་ཏོག་ཅན་གོ་ཡོད་ག་དེ་མིང་ལ་བ་ལོག་བཟོས་ནི་རེད། གཅིག་གོ་ཡི་མིང་ལ་ཁོན་ཐོག་ཟེར་ནི་རེད་མོ། ད་ནང་ལ་ཅི་ཡང་
ེ་མེད་དེ་ཅན་པོ་མིང་ལ། ད་དེ་ཅན་པོ་དེ་རིགས་ཀ་ཁྱིམ་ཚང་ད་མི་མ་འཚམ་ནོ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་གཟིག་གི་མི་ར་དེ་མ་འཚམ་ནོ། 

མ་འཚམ་ནོ་དེ་ཅན་གོ་དེ་ཡང་འ ི་གི་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད་མོ། 
 
ཁ། མ་འཚམ་ནོ་བཟོས་ན།  
 
ཀ། མི་ཡར་ ོན་ལ་ཤི་སོང་ནོ་ཅན་གོ་ཡོད་ག་བཟོས། 
 
ཁ། ཨོ། 
 



ཀ། ལོ་དེ་ཡི་ནང་ན་ད་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཡི་ལོ་ལོན་གིས་ད་མ་བ་ནས་ཤི་སོང་ནོ་དེ་ ་ ་ཡིན་ ་ན་ད་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་དེར་འ ི་གི་
འགྲོ་ནས་དེ་མོ་གཟིག་ཡིན་ནི་རེད། ད་དེ་ཚང་ལ་ལོ་གསར་ལ་འགྲོ་ནས། དེ་མིན་ད་ ་ཁ་གཉིས་ཀ་ཁྱིམ་ཚང་ཕན་ ན་ན་
འགྲིག་མ་འགྲིག་གི་བར། ད་ ་གཉིས་ལ་དཔེ་འཇོག་ ་ན་ཡར་ ོན་ལ་ ོང་རེས་བ བ་དང་ནི་དེ་མོ་གཟིག་ཡིན་ ་ན། ཁྱིམ་
ཚང་འདི་ཡི་མི་ཞིག་མེད་སོང་ན་ད་འདི་ར་འགྲོ་དགོས་ནི་དེ་མོ་གཟིག་རེད། ད་དེ་མོ་གཟིག་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: Everyone gets up at 11 p.m. or 12 a.m. in the midnight; they compete for their earliness, to 
see who gets up for the very first, or whose family is the first one to set off firecrackers, who 
does it as the first one. Everyone is the staring at the clock, staring at the clock to see if it is 
getting to 12 a.m.  Before 12 a.m., they get on the roof to prepare for making offerings and get 
ready for setting off the fire crackers. At 12 a.m… around 11:55 p.m., the fire for smoke 
offerings is lit to let it burn for awhile, as soon as it turns to 12 a.m., firecrackers are set off, and 
it wakes up everyone else, after hearing the noise, the neighbors might say, “Our neighbor 
already set off firecrackers, we should also get up immediately.”  Or there are other things like 
that. After setting off the firecrackers and making the smoke offerings, people go to the local 
mountain god’ s place, dmag dpon, to make offerings, to offer kha btags; to light butter lamps; or 
you can also pray if you have to pray for anything. Then people also make offerings on top of the 
mountains nearby the village, where people’s deities of birth are inhabited, and la btsas is 
located; offerings are made to those.  
 
After returning to home, in my place, in the mid night, the relatives of the family… it is not 
really considered as mid night that day, the day is called tshes shar1, everyone is excited and 
happy on that day.  Everyone is doing preparations and can not sleep. After making all the 
offerings, around 2 a.m., people invite their relatives to their houses; they make invitations to 
each other, they make invitations such as, Come to my house for New Year celebration, families 
have two or three other relative families, sometimes four or five. So they reciprocate… in my 
family’s case, if my sister’s family invites us, then everyone in my family goes to their house. At 
their house, they prepare feast dishes, the elders and the drinkers…t he ones who perform… the 
kids are asked to dance and sing. The family also offers meat and many other dishes, they stay up 
the whole night on tshes shar day to celebrate, till 6 to 7 in the morning. They sing together. 
 
 Then as Losar gift… in the past, when I was a kid, people did not have money to give as gifts. 
They gave fruits, such as apples, or many other kinds of fruits; they also gave out candies, 
candies are actually very important. Three, four, five, or six candies were given to each kid, 
every kid had a plastic bag, the kids accumulate all the candies in their own plastic bags. “That 
family has this many candies,” kids sometimes also say those kinds of things. They do those 
things on the day of tshes shar, at 6 or 7 a.m., everyone goes back to sleep. Around 10 to 11 
a.m., everyone gets up again, and invites other families in the morning. Other than that, if 

                                                            

1 Lit. Beginning of the month 



someone passed away in the village, villagers also have to pay visits to the dead ones’ families, 
they bring bread, or ba log, steamed bread, we called it ba log in my area. 
 
B: ba log is? 
 
A: ba log is khon thog [steamed bread], you know khon thog right? 
 
B: I don’t know what khon thog is. 
 
A: khon thog is bread that is cooked is the khon kha’2. Do you know khon kha? 
 
B: No, what is it? 
 
A: Bread, what it is… it is like how we cook steamed buns, khon tho…khon thog…mog mog3. 
 
B: Ok, yeah, yeah. 
 
A: Those are called khon thog, yeast and all that [food colors] are mixed in the khon thog, that is 
called ba log, in flower shapes, 
 
B: Yes, yes. 
 
A: The ones in flower shapes are called ba log, the other one is called khon thog, and nothing is 
mixed in it. All those are brought to the families who had a member ma mtsham4, visits must be 
paid to those families. 
 
B: What’s to be ma mtsham?  
 
A: People who are passed away.  
 
B: Ok. 
 
A: For example, an old person in a family passed away in that year, villagers have to visit that 
family during Losar. And if two families had conflict in the past, let’s say we two caught in a 
fight in the past; if a person is passed away in one family, the other also has to visit. It is like 
that.  
 
 
 
 
 
 
                                                            

2 steamers, in the local dialect 
3 Steamed buns 
4 passed away, in the local dialect 
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