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Shopping and Cleaning Before Losar1 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ད་ང་ད་ཡིན་ན་་་ངའི་ཕ་ ལ་འ ་ཡིན་ན་ཁམས་པ་རེད་ལ། ཁམས་པ་ཡི་ས་ཆ་རེད།  ངའི་ཨ་ཕ་ནི་ཁམས་པ་
རེད། ཨ་མ་ཨ་མདོ་བ་རེད་ར་ད་ཡང་་་ཡིན་ ་ད་ཨ་མདོ་རེད་ད་ཡང་མཚ་ ོན་གྱི་ཨ་མདོ་དང་དེ་ཚའི་ ད་དང་
ཡང་ ང་ཙམ་འ ་ནི་མི་རེད།  དེ་གི་ད་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་གྱི་ལོ་སར་ཅན་པོ་ཡང་ ་ས་དང་་་ཡང་མཚ་ ོན་ས་ཆ་ཡི་
ཨ་མདོ་ཚ་དང་བ ར་དང་ན་ཡང་ ང་ཙམ་མི་གཅིག་གི ད་ལོ་སར་ཡིན་ན་ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཚན་
ན་ཤིན་ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ཀྱི་ ས་ཆེན་ནང་གི་ད་ཤིན་ ་ ས་ཆེན་གཙ་བོ་ཅན་པོ་རེད། དེ་གི་ད་ཅི་རེད་་་ལོ་
སར་ཟེར་ན་ད་གཙ་བོ་ད་ཉོ་ཚང་བ ག་  དེ་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཚ་མཉམ་ ་འཛམས། དེ་གི་ ིད་པོ་ ོས་ནས་ཞབས་ ོ་
ཁྲབ་་་ ོ་ཆམས་ ་ལེན་གར་བ ེ་ ེད་ ་ད་དེ་ཅན་བོ་ ོར་་་ད་གཙ་བོ་དེ་རེད།  
 
དེ་གི་ད་ལོ་སར་ཤར་རེན་གོ་ ས་་་ད་ཉི་མ་ག མ་་་ཉི་མ་གཉིས་་་ཉི་མ་ག མ་བཞི་དེ་མོ་ཞིག་གི་ ན་ན་ད་ད་མི་

ཚང་མ་་་ཁྱིམ་ཚང་ཚང་མ་ད་ ེལ་འ བ་ཀྱིས་ངང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལ་སོང་ནས་་་ཉེ་ཁོར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ད་དེ་མོའི་ནང་
ལ་སོང་ནས་ད་ཉོ་བཅའ་བ ག་དགོས་ནི་རེད། ཉོ་བཅའ་བ ག་ཟེར་ན་ད་དངོས་བོ་ཉོ་དགོས་ན། ཟ་ ་ཉོ་དགོས་ན། 
ཤ་ཉོ་དགོས་ན། ད་ ིས་པ་ཚ་ཡིན་ན་ད་ཡང་ ིས་པ་ ང་ ང་ལ་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་ཡིས་་་ད་ཅི་རེད་གོ  ད་ ་ས་
ད་ཀྱིས་བཤད་ན་ “ ེན་པ” [ལག་ ེས]་དེ་འ ་ཉོ་དགོས་ནི་རེད་ལ། “ ེན་པ”་ཉོས། དེ་གི་ ིས་བ་ཚ་གོན་ ་

གསར་བ་ཉོ་དགོས་ནི་རེད།  དེ་གི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་ད་་་ཁྱིམ་ཚང་ ་ ག་པོ་ཡིན་ན་ཤ་ར་དེ་ཁྱིམ་ཚང་མེད་པོ་ཚ་ོ ི
དང་བ ར་ན་ཉོ་ ་ ང་ཙམ་མང་གི་མོད། ད་དེ་ཅན་པོ་ཉོས། དེ་གི་ད་ཚང་ཁང་ནང་ལ་ད་ཉི་མ་གཉིས་ག མ་
ག མ་བཞི་ད་་་ཚང་ཁང་ནང་ལ་སོང་ནས་ད་་་ད་ ན་མ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ངའི་ཁྱིམ་འ ོག་ཐོག་ན་ཡོད་ནི་རེད། 
འ ོག་པའི་ས་ཆ་ཡིན་ན་ཡང་ད་ ངས་འཁོར་དང་དེ་ཅན་པོ་ ང་ཙམ་་་འགྲིམ་འ ལ་གྱི་ ོར་ མ་ཙམ་ ་མོ་ཡིན་
ནི་མ་རེད། ང་ཙམ་དཀའ་ནི་རེད། དེ་གི་ད་མང་ཆེ་བ་ད་ ་ཞོན་ནི་འགྲོ་ནི་རེད་ལ། ་ཞོན་ནས་ད་ཐག་རིང་མོ་
ཐག་རིང་མོ་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། ངའི་ཁྱིམ་འ ག་ས་དེ་ཅན་པོ་ནས་ང་ཚའི་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་པོར་ད་ ་ཚད་ཕལ་ཆེར་
་ཡི་གོང་ནས་ད་ ་ཚད་ ག་བ ན་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོས། ད་ཉི་མ་རེ་རེ་ད་ཤིན་ ་ ་མོ་ད་ངེད་ཚང་གི་ཨ་ཕ་དང་

ཨ་མ་གཉིས་ཀ་ད་ ་མོ་ ་ཚད་བཞི་འ ་ ་འ ་ཞིག་ནས་ད་ཡར་ལ་ལངས་ནས་ད་ ་ཡི་གོང་ནས་སོང་། ད་ལམ་
ནས་ད་གཉིས་ག མ་་་བཞི་ ་ ག་བ ན་ཞིག་འགོར་ནི་རེད་ལ།  དེ་གི་ད་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལ་སོང་ནས་ད་ ང་འ ་
ཉོ་དགོས་ན། མར་ཉོ་དགོས་ན་་་མར་ད་ཉོ་དགོས་ནི་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཉོ་དགོས་ནི་མ་རེད། དེ་གི་ མ་ཉོ་དགོས་ནི་
རེད། ཤ་ཉོ་དགོས་ནི་རེད།  ད་ནས་ཉོ་དགོས་ན་འ ི་རིགས་ཅི་ཞིག་ཉོ་དགོས་ན་ད་ཚང་མ་ཉོས་ནས་ཡོང་དགོས་ནི་
རེད། དེ་གི་ད་ཉི་མ་རེ་རེར་འགྲོ་དགོས་གི  ་ཡི་ཐོག་ལ་མང་པོ་མང་པོ་ཞིག་ད ང་ས་མི་འགྲོ་ག  བ་ལ་གཉིས་
འ ་ག མ་འ ་ཞིག་ད ང་དེ་གི་ཁྱེར་ནས་ཡོང་དགོས་ནི་རེད། ཁྱིམ་ཚང་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ ག་པོ་ཡིན་ན་ཉོ་ ་
མང་ག  ཁྱིམ་ཚང་ ག་ན་ཡང་ཅིག་ཉོ་ ་ མ་ཙམ་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་པ་མེད་པོ་ཚ་དང་བ ར་ན་་་(མེད་པོ་ཚ་) ག་
པོ་ཚ་དང་བ ར་ན་ད་ ང་ཙམ་ ང་ནི་རེད།  ད་ཉི་མ་གཉིས་འ ་ག མ་འ ་ཞིག་ལ་དེ་མོ་དེ་ ོས་ནས་འ ག་ནི་
རེད། ད་ཉོ་ཚང་དག་དག་བ བ།  
                                                 
1 Tibetan New Year 



 
   དེ་གི་ད་ཉི་ ་བ ད་འ ་་་ཉི་ ་ ག་་་བ ན་དང་བ ད་གཉིས་ཀ་ད་ཁྱིམ་ཚང་ནང་་་ཁྱིམ་གྱི་ནང་གཙང་མ་
ེད་དགོས་ད་ཤིན་ ་གལ་ཆེ་ནི་རེད། ད་ ་ཚའི་ལོ་གསར་བ་་་ལོ་ ིང་བ་དེ་ ད་སོང་གཟིག་ག ལོ་གསར་བ་ཅན་གོ་

དགའ་བ ་ ེད་དགོས། ལོ་གསར་བ་དེ་བ ་དགོས་ཟེར་ནས་དེ་གི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ན་ ་བ་འ ་ཡོད་ན་་་ ་བ་འ ་
ཆགས་ཡོད་ན་ད་དེ་ཅན་པོ་དང་ད་ཁྱིམ་གྱི་ནང་གི་གོན་ ་ཚང་མ་གཙང་མ་བ ས། གོན་ ་གཙང་མ་བ ས། དེ་གི་
ིས་པ་ཚང་མ་ཡི་ག གས་པོ་བ ས།  ནམ་ ན་ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་་་འ ོག་པའི་ས་ཆ་ཡི་ནང་ཆེ་བའི་ད་ག གས་པོ་

བ ་ནི་མ་རེད། དེ་མོ་ཡིན་རིང་ད་ག གས་པོ་་་ཨ་ འི་ས་ཆ་ཡི་མང་ཆེ་བ་ཡིས་ད་ཉི་མ་རེ་རེ་ལ་ག གས་པོ་བ ་ག 
དེ་གི་འ ོག་པ་ཚ་ལ་དེ་མོ་ཡི་ག གས་པོ་བ ་ ་ཡི་ཆ་ ེན་ཡོད་ནི་མ་རེད།  དེ་གི་ད་ལོ་སར་ ས་ད་ངེས་པར་ ་ ་
དང་ག གས་པོ་དང་དེ་ཚང་མ་བ ་དགོས་ནི་རེད། མང་ཆེ་བ་ཡི་ས་ཆ་ནས་བ ་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ ་བ ས།  
 
    དེ་གི་ད་ཁང་པ་དང་་་དགུན་ཁ་རེད་ལ་་་དགུན་ཁ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་གུར་གྱི་ནང་ནས་མི་འ ག་ག  དགུན་ས་
ནས་་་དགུན་ས་ཡིན་ན་ཁང་པ་ཡི་ནང་ནས་འ ག་ནི་རེད། ཁང་བ་ནང་་་ད་ཁང་བའི་ནང་གཙང་མ་ ེད་དགོས་ནི་
རེད།  བོད་ཀྱི་ཁང་བ་ཡིན་ན་ད་མང་ཆེ་བ་ཐབ་རེད་ལ།  ཐབ། ཐབ་ཡིན་ན་ད་ ི་བ་འ ད་ག ི་བ་དང་ཤིང་འ ད་
ས་གནམ་གི་ཐོག་ན་དེ་ཡོད་ག  ེག་པ་ར་དེ་མོ ་བ་ར་དེ་མོའི་དེ་ ་ ེག་ཆགས་ཡོད་ག ད་ ་ ེག་ཚང་མ་ད་

གཙང་མ་ ེད་དགོས་ནི་རེད། དེ་གི་ ་ ེག་ཚང་མ་གཙང་མ་ ོས། གོན་ ་ཚང་མ་བ ས།  དེ་གི་ད་ཉལ་ཆོས་དང་དེ་
ཚ་ཚང་མ་གཙང་མ་ ོས། ད་གཙང་མ་ ོས། དེ་གི་ད་གལ་ ིགས་ཚང་མ་ད་ཤིན་ ་ཐག་རིང་ཐག་རིང་ལ་འཕེན་
དགོས་ནི་རེད། ཐག་རིང་ལ་འཕོང་ནས་ད་་་ད་ཐག་རིང་ལ་འཕོང་ནས་ཟེར་ནས་ར་ད་ ་ཚ་ཡི་ གས་མ་ཡོད་ག 
ཁང་བ་ གས་ ེད་ཀྱི་ གས་མ་ཚང་མ་ད་་་ གས་ཚར་ ེས་ གས་མ་དང་མཉམ་པར་་་གད་ ིགས་དང་མཉམ་
པར་འཕེན་དགོས་ནི་རེད། གས་ ས་དེ་་་ལོ་གསར་གི་ཉིན་པར་ གས་ ེད་ཀྱི་ གས་མ་ཅན་པོ་ཁྱིམ་གི་འཇོག་
ཉན་ནི་མ་རེད། ད་ གས་ཚར་ ས་ད་ གས་མ་དང་མཉམ་པར་ ི་མར་ལ་འཕང་། དེ་གི་ད་ ི་མར་ལ་འཕང་ ེས་
ང་ཚའི་ས་ཆ་གི་ཕལ་ཆེར་ ོ་ ོགས་་་ ོ་ས་ལ་འཁོར་ནས་དེ་གོ་ ོས་ནས་བཞག་ནས། དེ་ཚ་དེ་ནས་བཞག་དེ་ནས་ད་
ཐོག་ལ་ ོ་ལེབ་ཞིག་གིས་ནན་འཇོག་ནི་རེད། 
 
 

English translation: 
 

A: My hometown is in Kham region. My dad is from Kham. And my mom is from Amdo, 
but her dialect is a little different from the Amdo people in mtsho snon.  Losar [New Year] 
celebration in my hometown is different from both Lhasa and mtsho snon. Losar is a very 
important festival in many Tibetan areas; it is actually the most important Tibetan festival. 
For Losar, people do lots of [mostly grocery] shopping, and then they gather together to 
have fun; they dance and sing.  
 
When Losar is approaching, like two or three days, or four days before Losar, people 
start to go to the cities to do shopping… they go to nearby towns to do shopping. They 
buy food, such as meat. And every family has to buy Losar gifts for all the kids, what is it 
called? In Lhasa dialect, it is called rnyen ba2.  All the families have to buy rnyen ba for 
the kids. Apart from that, new clothes have to be bought for the kids. Generally the rich 

                                                 
2 Losar gift 



families buy more stuffs than the poor ones. It takes two or three days to finish shopping.  
In the past, my family was in a nomadic area, and transportation was not convenient in 
nomadic areas, therefore people rode horses to the towns to buy things. They had to 
travel on horseback for very long distances. It took six to seven hours on the horseback to 
the town from my house, so my parents got up around four or five in the morning to go to 
the town. They spent six seven hours on the way. In the city, they bought honey, butter… 
oh, no, people actually did not need to buy any butter; they mostly did have home-made 
butter. Then they bought oil, and meat. They also bought grains, like barley. They had to 
go for a couple of days. Not many things can be brought on horseback; only two or three 
bags can be carried on horseback.  So if rich families had to buy lots of stuffs, they had to 
travel back and forth for two or three days.  
 
On the 28th… for the 27th and 28th [of the twelfth lunar month], it is very important for 
villagers to clean up their house. People say that the past year is gone and a new year is 
arriving. So for welcoming the brand new year, houses should be cleaned thoroughly, if 
there is smoke dust in the rooms, it has to be cleaned and all the clothes have to be 
washed. All the kids take showers. Normally, in Tibetan areas… in Tibetan nomadic 
areas people do not take showers very often, or not regularly… Most of the people here 
in the United States take showers almost every day, but nomads do not have access to 
showers. However, for Losar, everyone must wash their hair and body. People do 
cleaning up in most of the places.  
 
 For the houses…  In the winter, people do not live in tents during the winter. People live 
in houses on winter pastureland. So they have to clean up the houses. We have adobe 
stoves in the houses, yak dung and woods are the main means of fuel for the adobe stoves, 
so there is smoke dust on the ceilings in the houses. All the smoke dust has to be cleaned 
well. People clean the smoke dust, they do their laundry. They also wash all their 
beddings and stuffs like that.  All the trash from those days has to be thrown to very 
faraway places. The broom that one used to sweep the house should be thrown away 
together with the trash. People say that we should not keep the broom that we used to do 
cleaning for Losar; we should throw it away with the trash. In my home town, we usually 
throw the trash to the south, and people place a flat stone on top of the pile of trash after 
they put it somewhere faraway in the southern direction. 
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