
CultureTalk Tibetan Language and Culture Video Transcripts: 
http://langmedia.fivecolleges.edu 

Elders and Young on the First Day of Losar 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ།  དེའི་འ ོ་གི་ང་ད་ ང་ ེ་བ་གཞན་པ་ཞིག་ནས་ཡང་ནར་སོན་ནི་རེད། དེ་རེབ་གོང་གི་བཀའ་བ ེ་ ོང་ཟེར་གོ་
ནོ་དེ་རེད། ད་བཀའ་བ ེ་ ོང་ ་ ་ཡིན་ ་ན་ད་ཡང་ཡར་ ོན་ན་བཅའ་ ་དེ་ཚང་མ་གཅིག་ར་གཅིག་རེད། ད་
ཅིག་ ག་བ ་བ་འདོན་ ། ོགས་པ་ཕེན་ ་ཅན་གོ་དེ་ ས་དང་ནས། ནང་གང་དགུང་མོ་ར་ད་ཡིན་ ་ན་ད་དེ་
ས་ནས་ཤ་བཙས་ནས་དེ་ ས་ནས་ད་ཚད་མ་བཅས་ནས་ད་དེ་མོ་གཟིག་རེད།  རེད་ར་ད་དེ་ཚ་མི་གཅིག་ནི་

གཟིག་ཡོད་ནོ་ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་ཚས་གཅིག་གི་ ་མོ་དེ་ལ་ད་བསང་ར་དེ་ ད་ ེས་ཁོ་ཚ་ད་དམག་དཔག་ནང་ར་
དེ་སོང་ནས་བསང་ར་དེ་རིགས་ཀ་ ལ་དང་ནས་དེ་འ ོ་ད་དེ་ཚ་ཅན་གོ་འབོད་ ་ར་དེ་ཟེར་ནས་དགུང་མོ་ཁ་འ ོ་
མེད་ལ་དེ་ ོས་ནས་མེད་གི  ཁོ་ཚ་ཅན་གོ་ཅི་ ར་ཡོད་གི་བཟོས་ན་ད་ནམ་གོང་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་ཀྱི་ལ་ག་ནས་
ད་བསང་ར་དེ་ ལ་དང་ནས་དེ་རིགས་ཀ་ ིར་ལ་ཡོང་ ས་ད་ཁྱིམ་ཚང་གི་དེ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ་ད་ལོ་
ལོན་ཅན་གོ་འགྲོ་ནི་གཟིག་མ་རེད་མོ། ད་དེ་ ས་རེད་ར་ཡང་ལོ་ལོན་ཅན་གོ་ཡང་ཡིན་གཅིག་མི་ཉན་ད་ ་ཚས་
ད་ ས་ཟེར་ག ད་ ས་ཟེར་གོ་ནོ་ ་ཚས་ཁང་ཟེར་གོ་ནོ་དེ་རེད། ད་ཁང་ཐོག་ནས་་་ ད་ཁང་ཐོག་ནས་བཟོས་

ན་ད་ང་ཚའི་ས་ནས་ ད་ ས་བཟོས་ནི་རེད་མོ། ད་ ད་ ས་ལ་ག་ནས་ད་གོན་ ་ར་དེ་ར་ད་ཡག་པ་ ོས་ནས་གོན་
དང་ནས་ད་དེ་ནས་ཙག་ནས་ད་དེ་ ོས་ནས་མ ག་ནི་གཟིག་རེད་མོ། དེ་ཡིད་ལས་བ ད་དང་ནས་ད་ ོས་པ་ར་དེ་
རིགས་གིས་ད་ཞབ་ནས་འ ང་དང་ནོ་གི་འ ོ་གི་ད་ཟ་མ་ར་དེ་རིགས་ཀ་དེ་ཡི་ ་མོ་དེར་ཟ་མ་ཟོས་དང་ནོ་འ ོ་གི་
ད་ ག་འཚལ་ ་ཟེར་ནས་ཅིག་ཡོད་ནི་རེད། ད་ཁྱོད་ལ་ ོས་ན་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཆེ་ན་ར་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལ་ ག་འཚལ་
ནས་ད་ ེ་བ་ནང་ནས་ད་ཚང་མ་ ག་འཚལ་ནས་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། ད་དེ་ ་ ་ཡིན་ ་ན་ད་ ག་འཚལ་འཚལ་
ནས་་་ཤིན་ ་་་ད་ངས་ ག་འཚལ་མ་ ོང་ར་ང་ ེ་བ་དེའི་མི་མིན་ ིར། ད་ང་ངའི་རོགས་པ་དེ་ར་དེ་རིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་
ཚང་དེ་ ་དེ་ནས་ད་དེ་ཚའི་ ེས་ལ་དེད་ནས་དེ་ ོས་ནས་སོང་ན་ད་ ག་འཚལ་བཟོས་ནས་ཐོག་དང་པོ་རང་གི་ཨ་
ཕ་དང་ཨ་མ་ཅན་པོ་རིགས་ཀ་ལ་ ག་འཚལ་ནས། དེ་འ ོ་ལ་ཁ་ནང་ན་བཤད་ཀྱི་ར་ཡོད་གི་ཨ་ཕ་ཨ་མ་ད་བར་ ་
ཁྱེད་ཚས་ད་དེ་ ོས་ནས་ ོང་ནས་ཡོང་ནོ་ད་བཀའ་ ིན་ཆེ་ཟེར་ནས་དེ་ནས་ད་ ག་འཚལ་དགོས་ནི་རེད་མོ། ག་
འཚལ་ནས་ད་དེ་ ོས་ནས་ད་ཨ་ཕ་ཨ་མས་ར་ ིར་ལ་ཁ་བཏགས་འ ལ་ ་ན་འ །   
 
     ཡང་ན་ད་ བས་ད་ཁ་བཏགས་འ ལ་གི་མེད་གི ད་ བས་ད་ ོར་མོ་ར་དེ་ ིན་ནས་ཡ་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་
ག་ག མ་འཚལ་དང་ཐལ་ངས་ཁྱོད་ལ་ ོར་མོ་ ་ ེར་ར་དང་ ་ ། ད་ཡང་ཆ་ ེན་དེ་ ང་ཙམ་བཟང་ནོ་ཅན་གོ་

རིགས་ཀྱིས་བ ་ཐམ་པ་བཅོ་ ་དེ་མི་འ ་ག དེ་ ོས་ནས་ག་ཡིད་ན་ད་ཡང་གཅིག་བཤད་ན་ཡང་ ོས་པ་རིགས་ཀ་
ཡང་ ང་ ོགས་རིགས་ཀ་ཡང་ ག་འཚལ་བའི་ ས་ཁོ་ཚ་ཅན་པོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད་བཟོས་ན་ད་ ག་འཚལ་ ་
ད་ ག་འཚལ་ བ་ག་བཟོས་ད་ཁོ་ཚ་ལ་མཚན་ ་ན་ཅི་ཞིག་རེད་ད་དེ་ཉི་མ་དེ་ལ་ད་ཚས་གཅིག་ ་མོར་ད་ལག་ལ་
ོར་མོ་འདོད་པ་ཡོང་ནི་རེད་ད། ད་བར་མཚན་ ་ན་ད་ཁྱིམ་ཚང་གང་ལ་སོང་ན་ད་ ོར་མོ་ ེར་ག་ད་ ག་འཚལ་

དང་ནོ་གི་འ ོ། ད་ངས་ཁྱོད་ད་ཨ་ཁུ་་་དཔེ་འཇོག་ ་ན་རང་གི་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ ་ན་ཨ་ཁུ་ད་ངས་ཁྱོད་བ་གི་དེ་
རིང་ཚས་གཅིག་ ་མོར་ད་ད་བར་ ་ཁྱེད་ ་གཉིས་ཀ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ནས་ ེས་ནས་བ་གི་ཁྱེད་ང་ལ་ ོས་ན་ཆེ་ནོ་
འདི་ལ་ད་བ་གི་ང་མཚན་ ་ན་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ ེན་ངས་ཁྱེད་ལ་ ག་ག མ་འཚལ་བཟོས་ནས་ད་ ག་



འཚལ་དགོས་ནི་རེད་མོ། ག་འཚལ་ནོ་གི་འ ོ་ད་ཨ་ཁུ་གི་ར་ཡང་ད་ཁྱོད་ལ་ཡང་བཀའ་ ིན་ཆེ་ཟེར་ནས་ཡང་ཁོ་
ལ་ལོ་གསར་ ེར་དགོས་ནི་རེད། ཡང་ ོར་མོ་ ེར་དགོས་ནི་རེད།ེ  ད་ཡིན་ ་ན་ད་ལ་ལ་ཡི་ བས་ ་ ོར་མོ་ ོང་ཚ་
གཉིས་རེ་ག མ་རེ་ཅན་ཡོད་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ིས་པ་རིགས་ཀྱི་ནང་ན། ད་དེ་ ས་ད་་་་ ཤིན་ ་་་ 

 
ཁ། ད་ཁྱིམ་ཚང་ངོ་ཤེས་ནི་ཚ་མིན་ནས་ངོ་མི་ཤེས་ནོ་དེ་ ོས་ནས་ ག་འཚལ་ནི་ཨེ་རེད། 

 
ཀ། འཚལ་ནི་རེད། ངོ་མི་ཤེས་ན་ར་འཚལ་ནི་རེད། ད་དེ་འ ོ་ཁྱིམ་ཚང་ ེ་བ་ཞིག་གི་ནང་ན་ངོ་མི་ཤེས་མེད་ག་
བཟོས།  
 
ཁ། ེ་བ་གི་ཚང་མ་རེད་ལ། 

 
ཀ། ེ་བ་གི་ཚང་མ་ལ་འཚལ་ནི་རེད། 

 
ཁ། ེ་བ་གཞན་པ། 

 
ཀ། ེ་བ་གཞན་པ་ནང་ལ་འགྲོ་ནི་མ་རེད། 

 
ཁ། ཨོ། རེད། རེད། 
 
ཀ།  ད་ཐོག་དང་པོར་རང་གི་ཨ་ཕ་ཨ་མ་ལ་འཚལ། དེའི་འ ོ་ད་ཨ་ཕ་ཨ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་འཚལ་ནོ་གི་འ ོ་ད་ཨ་ཕ་
ཨ་མ་ཡི་ད་ཨ་ཡེ་ཅན་གོ་ད་ལོ་ལོན་ཅན་གོ་ཡོད་ག་བཟོས་ད་དེའི་རིགས་ཀ་ ག་འཚལ་གི་འགྲོ་ནི་རེད། ད་གཙ་བོ་
ད་ལོ་ལོན་ཅན་གོའི་རིགས་ཀ་ད་གཅིག་ར་ཆེད་གི་འ ག་མི་ཉན་ནས་དེ་མོ་གཟིག་རེད། ད་ཆེ་ ང་རང་གི་ཁ་ཡ་ན་
་ད་ད་ བས་ ེ་བ་ནང་ན་ ིས་པ་ཇི་འ ་མེད་གི་ནས་ད་དེའི་རིགས་ཀ་ ག་འཚལ་ནས་མི་བ་གི་མོ། ད་ བས་རེ་

རེར་ད་ ་གཉིས་ཀ་ཀ་ཚང་ལ་འགྲོ་དགོས་ནི་མ་རེད་ད་ཀ་ཚང་ལ་ ོར་མོ་ཡོད་ནི་མ་རེད། ཀ་ཚང་ལ་འགྲོ་རོག་གོ་
་གཉིས་འདི་ཚང་ལ་འགྲོ་བཟོས་ནས་དེ་མོ་ར་བཤད་ ་ཡོད། ད་དེ་ ོས་ནས་ད་བར་ན་ད་ ག་འཚལ་གི་མེད་ནོ་

དེ་མོ་དེ་ར་ཡོད་ནི་རེད་ར། ད་ཚས་གཅིག་ ་མོར་ད་ཁོ་ཚ་ཅན་གོ་དེ་དེ ་ཅིག་བ ེ་ནས་དེ་ ོས་ནས་མི་མ ག་གི་ཡ་ོ
ད། ད་ག་ར་དེའི་རིགས་ར་ ེད་ཚར་ནོ་འ ོ་གི་ད་བསང་ར་དེའི་རིགས་ཀ་དགོན་པའི་ནང་ད་ ེ་བའི་ནང་གི་དེའི་
དགོན་པའི་ནང་དམག་དཔག་ནང་ཅན་གོ་དེ་ ག་འཚལ་ནས་ད་་་ བསང་ར་དེ་ ལ་ཚར་ནོ་གི་འ ོ་ད་ ིར་ལ་ཡོང་
ནས་ད་ཅིག་རང་གི་ཞིག་གིས་ཅིག་འ ང་དང་ནས་ཟ་མ་གཟིག་ར་དེ་ཟོས་དང་ནས་ད་དེའི་འ ོ་ད་ ག་འཚལ་གི་
འགྲོ་ནས་དེ་མོ་གཟིག་རེད་མོ། དེ་ནས་ད་ ག་འཚལ་ནས་ཚར་ནོ་གི་འ ོ་ནས་ད་ ིར་ར་ཡོང་ནས་ཉལ་དང་ན་ཆོག་
ནི་དེ་མོ་གཟིག་རེད་མོ། ད་ ག་ ན་གི་ ས་ཚད་ག མ་བ ་དེ་ཡི་ལ་ག་ནས་ད་ ག་འཚལ་ནས་ཚར་འགྲོ་ནོ་དེ་མོ་
གཟིག་རེད། དེའི་ཡི་ ་མོ་དེ་ལ་ད་ ་དང་ ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ལོ་ལོན་ ་དང་ ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ཉལ་ནས་མི་མ ག་
ནས་ད་་་ད་ ད་ ས་ཐོག་ནས་ད་ཙག་ནས་ད་ ག་ནས་མ ག་ནས་དེ་མོ་ག ག་རེད་མོ། ད་ཀ་ཚང་གི་་་ ད་ལ་ལ་
ཡི་ བས་ ་ཀ་ཚང་གི་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ཀ་ཚང་གི་ ིས་པ་དག་མ་ཐོན་ཐལ་ར་ཅི་ཡིན་ནས་ན་ད་ད་ ང་ང་ ང་ཙམ་ལ་



མ ག་དགོས་ ་རེད་ལ་ཟེར་ནས་ད་དེ་ ོས་ནས་ར་བཤད་ནི་རེད་མོ། ་མཚན་ཅི་ཞིག་རེད་བཟོས་ན་དེ་ཡོང་གི་མོ་
དེ་ ོས་ནས་ལོ་གྲངས་ལ་དེ་ ོས་ནས་ཡོང་ག་བཟོས།  
 
 
English translation: 
 
A: I was also raised in another village, which is called Rebgong bka’ brtse sdong. In the 
case of bka’ brtse sdong, the things [that were] done before were the same, like chanting 
Drug bju ba1, or throwing away gdog pa2. Cooking meat and making steamed buns on 
the night of nam gang3. The different thing about them is that on the first day of Losar4, 
after making all the offerings at homes and also in dmag dbon5, they do not invite other 
families to their own houses on that day. What they do is that at 12 a.m., after returning to 
homes from making all the offerings, the parent in the family, or the elders do not go, 
however, the elders must sit on the hud rdzas6, hud rdzas is the thing called kang [in 
Chinese]. We call it hud rdzas in my place. They normally put on nice clothes and sit on 
the hud rdzas. The kids or the younger ones eat below. After they are done eating, the 
kids have to prostrate to the elders, if someone is two years older than you, you also have 
to prostrate to that person, kids go to prostrate throughout the village. They do lots of 
prostrations… I never prostrated as I am not from that village.  When I go to my friends’ 
homes, they first prostrate to their own parents, they also say certain things while they are 
prostrating, such as thank parents for raising them up till the current day. The parents also 
give kha btags to the kids after they have prostrated.  
 
    Nowadays, they actually do not give kha btags, they give money instead, for example, 
one says, “You prostrated three times to me, I will you 5 Yuan.” If the family’s condition 
allows, sometimes give 10 or 15 yuan, it varies. For the younger ones or the kids, they 
can prostrate, so for them, they can earn lots of money on that day, on the first day of 
Losar. Nowadays, every family gives money to kids after they prostrate.  For example, to 
an elder relative, one might say, “Uncle, on the first day of Losar, I will… I am very 
happy that I was born in the same family with you and that you are an elder of me, 
therefore I will prostrate to you three times,” and then do the prostrations. After he did 
the prostrations, the uncle says thanks and also has to offer New Year’s gift to him as 
reciprocation, again he has to give money. Sometimes a kid has two to three thousands 
Yuan during Losar. At that time, they are… very… 
 
B: Besides the families that one knows, do they prostrate to the families that they do not 
know? 
 

                                                 
1 A religious text 
2 Ceremony to clear away all the evil things such as illnesses from that year where the monks in the village 
get together and chant a type of religious scripture 
3 Lit. New moon day. The 30th   day of the twelfth lunar month. 
4 Tibetan New Year 
5 local mountain god’ s place 
6 Adobe beds 



A: Yes, they do. They do prostrate even they do not know the family. Actually, there is 
no family that one does not know in the same village. 
 
B: To all the families in the village? 
 
A: Yes, to all the families in the village. 
 
B: What about other villages? 
 
A: They do not go to other villages. 
 
B: Right, right. 
 
A: Firstly prostrate to one’s own parent, after prostrated to the parent, then to the parents 
of one’s own father and mother, like grandma, or other old people. It is important to not 
miss any old people when kids are doing prostrations. For their peers, there are lots of 
them, so it is not possible to prostrate to every one of them. Sometimes, kids say, “we do 
not have to go to that family, they do not have money to give us, let’s go to this family 
instead of that one.” So there are cases that the kids actually are not doing prostrations to 
certain families. So for that village, they do not get together to celebrate, after making all 
the offerings in the monasteries. After returning to homes from prostrating and making 
offerings in the village monastery or in dmag dbon, they have a good meal, then they start 
to go around and prostrate. After finishing prostration, they can go to bed. Usually, they 
finish prostrations around 3 to 4 a.m. On that morning, no one stays in bed, no old people 
stay in bed, they sit on the hud rdzas and wait [for the village kids to come and prostrate]. 
In some cases, they say, “the kids of that family did not come yet, so I have to wait for a 
little more [before going back to sleep].” The reason is that those kids are supposed to 
come every year.  
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