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A Grandmother Shares Her Losar Memories 
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Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེའི་ཨ་ཡེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་གྱི་ ན་མ་ ན་མ་ད་ཁྱོད་ཚ་ ང་ ང་ཡིན་ ས་ལོ་གསར་ཅི་ ར་ 
 
བཏང་ནས་ན་དེ་ཅིག་ཤོད་དང་།   
 
ཁ། ན་མ་ ན་མ་ང་ ང་ ང་ཡིན་ ས། ལོ་གསར་ད། ང་ ང་ ང་ཡིན་ ས་ཀྱི་ལོ་གསར་ད་དག་དག་ལ་མོང་པོ་
ཤིག་ལས་ ་ཡོད་ནི་རེད། ེན་འ ེལ་མང་མོ་ཤིག་ཡོད་ནི་རེད་མོ། འ ོག་པ་ཡི་བོད་པ་ལ།  འ ོག་པ་ཡིན་ན་འ ། 
བོད་པ་ཡིན་ན་འ ། ཚང་མ་འ ་འ ་རེད་མོ།  
 
་མོ་ཚས་ཉི་ འི་ཉིན་པར་ནས་ལོ་གསར་གྱི་མགོ་འ ་ཤིག་ཚིགས་ཡོང་ནི་རེད་མོ། ཉི་ ་དགུ་ཡི་ཉིན་པར་ ན་མ་

ལོ་ ིང་ལ་མར་ལ་བ ལ་ ་་་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་གོ  ད་་་མི་གཙང་བ་ཐམ་བཅད་ཕར་ལ་གཙང་མ་ ེད་ ་ན་
འ ། དགག་ ེན་ཁ་ཡོད་ན་དེ་ཚ་མེད་པར་ ེད་ འི་ཆེད་ ་དེའི་དགུང་མོ་དགུ་ ག་ཟེར་ ་ ོལ། དགུ་གཏོར་ཟེར་
་འཕེན། ་མ་ཚ་ཡིན་ན་་་ད་ཅི་རེད་གོ དགོན་པ་འ ་དེ་མོ་ཡིན་ན་དགུ་གཏོར་ཟེར་ནས་འཕེན་ ་ཡོད་ནི་རེད། 

དེའི་གཏོར་མ་འ ་འཕེན་་་དགུ་ཡི་ཉིན་པར་དེ་མོ་ ོས།  དགུང་མོ་དགུ་ ག་ཟེར་ ་ ོལ་ནས། ད་ ག་པ་ཤིག་ ོལ་
ནས་དེའི་ནང་ལ་་་ད་དགུ་ ག་ཟེར་ ་ཅི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་ད་ ག་པའི་ནང་ ་ ་ཀ་དགུ་བཏབ་ནས། ད་ ་འ ་
འ ། ེ་འ ་འ ། མ་འ ་འ ། ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ད་དགུ་མཛམས་ནི་ཤིག་ལ་ད་དགུ་ ག་ཟེར་ནི་རེད།  
 
 དེའི་ནང་ ་ཡང་ ག་པར་ ་ཡང་ ེས་མ་ཤིག་ཡིན་ན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ ེན་འ ེལ་ཙམ་ཞིག་གིས་ད་ཅིག་ཡང་
ཐོབ་ ་ཟེར་ནས། མི་ཡག་པ་རེད་ཟེར་ ། ོག་པ་རེད་ཟེར་ ། དེ་མོ་ཡི་དེ་འ ོ་འ ་མི་འ ་ཅིག་་་མི་གསལ་བོ་རེད་
ཟེར་ ། གླེན་པ་རེད་ཟེར་ ། དེ་གི་དེ་ ་མ་ཡིན་ ། ཆོས་བ་ཡིན་ ་འ ་། ད་ ག་ ན་ཡིན་ ་འ ། དེ་མོ་ཡི་ཅི་འ ་
ཅི་འ ་ཡིན་བ ་ ེད་དེའི་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ནང་ན་མི་ ་ཡོད་ན། ད་དགུ་ཐིག་འ ང་ ས་ད་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་ཐོབ། ང་ལ་
ཅི་ཞིག་ཐོབ་ཟེར་ནས་ད་དེ་མོ་འ ་མི་འ ་བཏབ་ནས།  ད་མི་གསལ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་རི་བོང་འ ་འ ་ཐོབ་ ་འ ་
འ ། མི་གླེན་པ་ཤིག་ཡིན་ན་ཅིག་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་གོ་ད་་་གླེན་པ་ཤིག་ཡིན་ན་་་ཅི་ཞིག་རེད་གོ  ཡང་ཅིག་མི་
ཤེས་ནི་ཤིག་ཡིན་ན་་་ཡང་ཅིག་ཐོབ་ ་ཤིག་ཡོད་ར་ད་དེ་མི་ ན་གི  ད་དེ་འ ་འ ་ཡི་རིགས་ཆ་འ ་འ ་་་འ ་མི་
འ ་ཚ་ཡོད་ནི་རེད། མི་ཁྲོ་ ང་ ང་ཞིག་ཡིན་ན། ཁ་ཚ་མོ་ཤིག་ཡིན་ན་ཁ་ནང་ནས་ངན་པ་ཟེར་གི་འ ག་ཤིག་ཡིན་
ན་ཧོ་ ་འ ། ཅིག་ཁ་འཇམ་པོ་སེམས་འཇམ་པོ་ཡག་པ་ཤིག་ཡིན་ན་བལ་འ ་ཐོབ་ཀྱིན་བ ག  ད་དེ་མོ་དེ་ ི་ཡི་
ནང་ ་བ ས།  ད་དེ་མོ་ ་མ་ ་ཚགས་བ ི་བ ི་གྲངས་གྲངས་ཡོད་ནི་མ་རེད། དགུ་ཡི་དགུང་མོ་ཚང་མའི་ཧབ་
དགོད་འ ་ ོས་ནས་ ེད་མོ་འ ་ ོས་ནས། ཁྱི་ལ་ཡང་མར་ལ་མང་པོ་ ག་ ་ཡོད་ཀྱི།  དེ་མོ་ ོས་ནས་མར་ལ་མོད་
པོ་་་སང་ཉིན་ ག་ ་ཡོད་ ། དེ་མོ་ ོ་ཁ་ཡི་ཁྱི་ཡིས་མི་འ ང་ ་འ ་འ ་དེ་མོ་ ེད་དགོས་ ་དེ་མོ་ཤིག་ཡིན་ནི་
རེད།  



 
  དེ་གི་ནམ་གང་གི་ཉིན་པར་ག ར་འ ་མང་པོ་་་ ན་མ་མི་ཤི་མ་ ོང་ནི་ཤིག་ ་ར་ཡོད་ནི་མ་རེད་མོ།  ད་དེ་ཚ་ལ་
༻༻་བ་ ེད་ནས་ཚབ་ལ་ད་ག ར་འ ་་་་ཆོམ་མེ་འ ་བཅོས།  དེ་གི་ཁ་ ོ་བཀྲ་ཤིས་ཡི་ད་་་་་ད་ད་ལོ་ལོ་དེ་ཁ་
ོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཡག་པ་ ོས་ནས་མི་ཚ་་་ ིད་ཀྱི་ཚབ་ལ་ ོ་ཡི་ ན་ནོ་ཡི་ ག་པ་འ ་ ོལ། དེ་མོ་ ེད་ནི་རེད།  དེ་

གི་ཚང་མོ་མ་ ་འ ་བཏོན།  དེ་དགུང་མོ་མཚན་གྱི་ བས་ལ་་་དགུང་མོ་ ག་པ་འ ང་ཚར་ ས་ཡར་ལ་ལངས་
ནས།  ཁྱིམ་ལ་ད་ ེ་ཡིས་དཀར་ ག་འཕབ་ནས་་་ཤེས་ནི་ཚས་རི་མོ་འ ་མི་འ ་་་བཀྲ་ཤིས་ གས་བ ད་འ ་འ ་
མི་འ ་ནི་ལས། མི་ཤེས་ནི་དག་གིས་ད་དཀར་ ག་ ག་ད་ མ་ ག་འ ་མི་འ ་ཞིག་འཕབ་ནས། དགར་ཐག་ཐག་
ོས་ནས།  ད་གནམ་ ་གནམ་ལ་འཕབ་གོ་ནོ།  གང་ལ་འཕབ་ས་ཡོད་ན། དཀར་ ག་འ ་འཕབ། མེ་ཏོག་འ ་ ར།  
ེ་མར་འ ་བཤམ།  སང་ཉིན་ ་མོ་ཚས་ཤར་ ་མོ་ཡར་ལངས་ ས་ཁྲལ་སིལ་སིལ་ཡོད་ ་འ ་འ ་ཤིག་བཟོས།  

 
 
English translation: 
 
A: Grandma, can you tell how was Losar [New Year] celebrated in our home town when 
you were young? 
 
B: When I was young… for Losar, we had a lot of things to do for Losar celebration 
when I was young.  We had lots of special features for it, the Tibetan nomads, nomads or 
Tibetans, they were all the same.  
 

Losar [preparation] literally started around the 20th [of the twelfth lunar month]. 
On the 29th, it was said that people should send off the old year, so people had to clean up 
the houses. And in order to avoid misfortune in the coming year, people cooked the 
noodle soup called “dgu thuk,” and something called “dgu gtor”1 had also to be made 
and discarded on that night, by the local lamas2.  There was such a religious activity 
called discarding dgu gtor in the monasteries. That was done during the day of the 29th

dgu thuk” was made on the night of the 29th, it was a type of noodle soup, which had n
different ingredients, such as salt, dough, oil, etc. It is called dgu thug for the fact that it 
had to have nine different ingredients.

.  
ine 
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At the end, some special ingredients were added to the noodle soup, every 
member of the family got one of those, they were different signs that are supposed to tell 
what kind of person one is. Like to tell if one is a good person or a bad one, all those 
different things. They also indicated if one is a smart person, or a dumb person. It also 
tells if one is going to be a lama, or a religious actor, or a sinful person. Special dough 
signs were made to mix into the noodle soup in accordance to the number of people that a 
family had, so that everyone can get something when the noodle soup was served. And 
people asked one another what he or she got. A dough rabbit was considered as a sign of 
intelligence. Conversely, one was considered as dumb if he or she got… what was the 
sign?  There was a sign for that too, but I cannot remember it now. There were all sorts of 

 
1 barley flour dough offerings 
2 religious leaders 
3 dgu literally means “nine” 



signs that had different meanings. If one is short-tempered, or has a sharp tongue, he or 
she gets stuff like chili, then if a person has a nice heart and manner of speaking, he or 
she gets sheep’s wool, things like those were all wrapped into the dough. There were 
countless things like those. People made jokes and had lots of fun on the night of the 29th.  
They also fed the dogs plenty of food on that night; dogs should also have had more than 
enough of food or even leftovers on that day.  
 

On the nam gang day4, food offerings were burnt… every household has someone 
[who] passed away in the past, so for making offerings to those dead ones, people burned 
food offerings… and lighted butter lamps. And for the coming New Year to bring good 
fortune to every one, people made tasty noodle soup. And they chanted religious 
scriptures [to make wishes for the new year]. During the night, after eating the noodle 
soup, people made dough decorations in their house. Families with more artistic members 
made different dough decorations, such as Tibetan eight auspicious signs, people with 
less artistic skills just made simple shapes like triangles to decorate their house. Anyways, 
the house should look shining white; they stuck those dough signs on the ceiling and 
everywhere. So they made dough decorations, they stuck flowers, and displayed phye 
mar5 , so that the houses looked colorful the next morning when New Year arrives.  
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4 new moon day, usually it is the day after the 29th 
5 A mixture of roasted barley flour and butter used in Tibet as an auspicious offering during the New Year 
celebrations.  


