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Preparations for Losar 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ།   ལོ་གསར་ལ་ག་རེ་ཡོད་རེད།  
 
ཁ།   ཨའ་་ ད་ལོ་གསར་གྱི་ཉི་ ་དགུའི་དགུ་ ག་བ ང་ཚར་བའི་ ེས་ལ་དེའི་གསང་ཉིན་དེ་ལ་གནམ་གང་རེད་ཚས་ ༣༠།  
ཚས་༣༠ ཉིན་མོར་ལོ་གསར་གྱི་གྲ་བ ིགས་ཚང་མ་ ེད་ཀྱི་རེད་  གདེར་ཁ་བ ིགས་ཡས་དང་གང་ ར་གྲ་བ ིགས་ཞེ་ ག་
ེད་ཀྱི་རེད།  དཔེར་ན། ཚས་པ་ ༣༠འི་དགོང་དག་ཆོས་ཤམ་མ ན་ལ་གདེར་ཁ་མང་པོ་ཞེ་ ག་བ ིགས་ཀྱི་རེད།   དཔེར་

ཆ་བཞག་ན།  བོང་ འི་ཨ་མཆོག་གི་གདེར་ཁ་བ ིགས་ཀྱི་རེད། བོང་ འི་ཨ་མཆོག་གཅིག་གི་ ང་ལ་གཅིག་བཙིགས་ནས་ོ
དེའི་ ང་ལ་ ེ་རིལ་དང་ཤིང་ཏོག་ མ་པོ་དང་ཨ་་་ ར་ མ་དང་འ ་མིན་འ ་བ ིགས་ཀྱི་རེད།  ད་ག་ནང་བཞིན་ ར་ལ་
ཡང་  ཨ་ནི་ ར་ལ་ལོ་གསར་པའི་ ེན་འ ེལ་ཆེད་ ་ ཇ་གསར་པ་དང།  མར་གསར་པ།  ་གསར་པ། གང་ ར་ 
package གསར་པ་དེ་འ ས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་གྱི་རེད།   ཨ་ནི་་་ ད་ག་ནང་བཞིན་མ ན་དེ་ལ་ཏིང་
བ ན་ནང་ལ་ཡང་ ེ་རིལ་དང་ད་ག་ནང་བཞིན་ ེ་མ་ཀ་ར་དང།  ཤིང་ཏོག་ མ་པོ་ཁ་ ་དང་ཁམ་ ་ལ་སོགས་པ་འ ་མི་
འ ་ཏིང་བ ན་ནང་ལ་མཆོད་པའི་མཚན་དོན་ཆེད་ ་བ ིགས་ཀྱི་རེད།  དེའི་ ང་ལ་ ོས་འ ལ་གྱི་རེད།  ཡང་ད་ག་ནང་
བཞིན་པའི་ ར་ལ་ཡང་ལོ་ ས་ཞིག་བཞག་གི་རེད།  ལོ་ ས་དེ་ ང་ཁུ་ ང་ཀྱང་འ ས་ ་མ་ ིན་ཙམ་ཞིག་ ེན་འ ེལ་གྱི་
ཆེད་ ་བ ིགས་ཀྱི་རེད།  ར་ལ་ཡང་ ག་གི་མགོ་   ག་མགོ་ཞག་གི་རེད།  ཨ་ནི་ གལ་ཆེ་ཤོས་གཙ་བོ་དེ་ ེ་མར་བཞག་
གི་རེད།  ེ་མར་འབོ་ནང་ལ་ ར་གཉིས་ ས་གཅིག་ནང་ལ་ མ་པ་གཅིག་ནང་ལ་གྲོ་ གས་ཀྱི་རེད།  མ་པའི་ ང་ལ་ ེ་
གྲོ་བཞག་གི་རེད་  ེ་གོྲ་དེ་ཤིང་ ང་ལ་མར་གྱི་རི་མོ་འ ་མིན་འ ་ ིས་པ་གང་ ར་མ ན་པ་ ན་བཞི་དང་མི་ཚ་རིང་ལ་
སོགས་པའི་གང་ ར་བཀྲ་ཤིས་མཚན་དོན་ ན་པའི་རི་མོ་དེ་འ ས་ ིས་གནང་གི་རེད།  དེ་འ ས་ཚ་ཚས་པ་གཅིག་གི་ ་
ིགས་ཚང་མ་ ས་ནས་བཞག་གི་རེད།  ད་སང་ཉིན་དེ་ལ་ཚས་པ་གཅིག་གི་ཞོགས་པ་ ་པོ་ནས་ཕལ་ཆེར་ ོད་ ༤ པ་ ༥ 

པར་ནང་མི་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ཀྱི་རེད།  ལངས་ཚར་བའི་ ེས་ལ་ཚང་མ་ ག་ལོག་གསར་པ་གསར་ཀྱང་གྱོན་གྱི་རེད།  ནམ་
ན་དང་མི་འ ་བའི་བོད་ཀྱི་མ ན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་ ་པ་སོགས་གྱོན་གྱི་རེད།   གྱོན་ནས་ནང་མི་ཕན་ ན་ལོ་གསར་གྱི་

འཚམས་འ ི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ་རེས་ ེད་ཀྱི་རེད།  དེའི་ ེས་ལ་ནང་གི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ ེ་མར་འབོ་དེ་ མས་ཕེབས་
ནས་ནང་མི་ཚང་མ་ལ་ ེ་མར་བཏེགས་གི་རེད།  དེ་ ས་སོ་སོས་ ེ་མར་འབོ་ནས་ལག་པས་གཡས་པས་ མ་པ་ལེན་ནས་
བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ ོན་ལམ་ བས་ཀྱི་རེད།  དཔེར་ན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ན་ མ་ཚགས།  ཨེ་མ་བག་གྲོ་ ་ཁམས་བཟང་།  
གཏན་ ་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ཤོག་ཟེ་གང་ ར་ལོ་གསར་པའི་ནང་ ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས་ཡོང་བའི་ ོན་
ལམ་མང་པོ་ བས་ཀྱི་རེད།  ནང་མི་ཚང་མ་ ེ་མར་མཆོད་ཚར་བ་དང་ གས་གདན་ ང་ལ་ གས་ཀྱི་རེད།  དེའི་ ེས་ལ་
ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་འ ས་སིལ།  བོད་ཀྱི་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འ ས་སིལ་དེ་ ིར་བཏང་ལོ་གསར་མ་ཡིན་པའི་ ས་ཆེན་
གལ་ཆེན་པོ་དེ་འ ས་ལ་བཀྲ་ཤིས་མཚན་དོན་ཆེད་འ ས་སིལ་དེ་ཟ་ཡས་ཀྱི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡོད་རེད།  འ ས་སིལ་དེ་ག་
འ ས་ཡིན་མིན་ལབ་ན།  དེ་འ ས་ཡག་ག་དཀར་པོ་དཀར་ཀྱང་དེ་ཙས་དེའི་ནང་ལ་མར་ ོ་མ། ཅི་ནི།  གཙ་བོ་དེ་ ོ་མ་དེ་
རེད།  ོ་མ་འ ས་སིལ་མཉམ་ ་བོད་ཇ་འ ང་གི་རེད།  བོད་ཇའི་ནང་ལ་མར། ། འོ་མ་ཡོད་པའི་ཇ་ཞིག་ནང་མི་ཚང་མ་
འ ང་གི་རེད།  དེའི་ ེས་ལ་ནང་མི་ཚང་མ་ཆང་འཁོལ་བ ང་གི་རེད།  ཆང་འཁོལ་དེའི་ནང་ཁ་ཟས་ གས་ཀྱི་རེད།  ད་
དེའི་ ེས་ལ་བོད་པ་ཚང་མ་ཉེ་འགྲམ་ལ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་དང་ ་ཁང་ལ་མཆོད་མཇལ་ལ་འགྲོ་གི་རེད།  དགོན་པ་ལ་ ིན་



ནས་ལོ་གསར་པའི་ནང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས་ཡོང་བའི་ཆེད་ ་ཞལ་གདོན་ ོར་གྱི་རེད་ཕལ་ཆེར་ ོད་གཅིག་གཉིས་ག མ་
དེ་འ ས་ཞལ་གདོན་ ོར་གང་ ར་ ༧ ལ་བའི་ཞབས་ ན་སོགས་ ོར་གྱི་རེད། ཕར་ལ་གྲོ་མ་འ ས་སིལ་དང་ཨ་ནས་བོད་
ཇ་དང་དེ་འ ་བ གས་གནང་གི་རེད། དེའི་ ེས་ལ་ནང་མི་ཚང་མ་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ལོག་ནས་ ེད་མོ་འ ་མིན་ ེ་ནས་  
་གུ་ ང་ ང་ཡིན་ན་ཁོ་རང་ཚའི་ ེ་མི་འ ་མི་འ ་ ེ་་་ དོས་ ་ད་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་བ ད་ཀྱི་རེད།  ཨ་ནི་

པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ ་གུ་ ང་ ང་ཚར་བ ན་པ་མང་པོ་གནང་གི་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: What activities are there for Losar1? 
 
B:  After having dgu thug on the 29th evening, the next day is gnam gang, the 30th. People do all 
the Losar preparations on the 30th. Most of the preparation will be done on the 30th evening; for 
example, set up food in front of Buddha statues in the shrine and other preparations.  We have a 
special bread preparation called bong bu’l a mchog2.  Bong bu’l a mchog will be placed on top of 
each other and then we put candies, dried fruits, and cheese bricks on the very top. Besides the 
Bong bu’l a mchog you offer packaged fresh tea bricks, salt and butter to the Buddha statues. In 
front of everything, you have seven water offering bowls that are filled with crystal sugar, 
candies, dried and fresh fruits. People make incense offerings, and at the side you offer green 
barley stalk as a symbol of auspiciousness.  People also display a sheep head besides everything 
else.  The most important thing is a well decorated mchod mar, a wooden box that has two sides. 
One side is filled with tsampa3 and the other side is filled with wheat. On top of tsampa, we have 
rtse sgro4.  Such artwork can be ‘the man of longevity,’ ‘the four friendly friends.’  Everything 
has to be well prepared for the first day of lunar New Year [Losar].  People rise up around 4 or 5 
in the morning on the 1st to take showers and put on new clothes. Unlike everyday, we put on 
beautiful traditional Tibetan robes and wish everyone a happy new year. The house mom will tell 
the kids to make mchod mar offerings and while making the offering, you say, “bkra shis bde 
legs phun sum tshogs, Ae ma bag gro sku khams bzang, gtan du bde ba thob par shog,” which is 
to wish everything go smoothly with you through the year and a satisfying harvest. After making 
the offering, the house mom will ask everyone to sit down and then she will bring a special food 
that is made of rice, butter and wild yam. This special dish is also a popular food during other 
special occasions; it represents good fortune and luck.  The rice used for this dish has to be best 
white rice, after the rice is cooked; you mix it with rice and yam. Yam is the most important 
ingredient for this dish. Everyone in the house will have the dish and along with the dish, we 
drink Tibetan butter tea.  After that, we drink Tibetan barley wine and then all the Tibetans will 
go to nearby monasteries to chant and recite prayers.  People will remain there for a while, the 

                                                            

1 the lunar new year in Tibetan 

2 It is a bread that is shaped like donkey’s ears. Bong bu’l means donkey and A mchog means ears 

3 roasted barley flour 

4 a flat stick that is decorated with beautiful artwork of butter 



monasteries will also provide rice, yam dish and butter tea for people. After that, people will go 
back and play games and do other things in their house.    
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