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Early Morning on Losar1 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ཚས་ཤར་ ་མོ་ཡང་ཤིན་ ་ ་ནས་་་ཡར་ལ་ ་ནས་་་ད་ ་ཚད་བ ན་པ་་་བ ན་པ་ཟེར་ན་མི་ཤེས་གོ  བཞི་བ་
་བ་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཡར་ལངས་ནས། ད་དེ་མོ་ ོས་ནས་ཡར་ལངས་ནས་་་དེ་ནས་མེ་འཇོག་དགོས་ ། མེ་བཞག་

ནས་ ་ལེན་དགོས་ ། ་ལེན་ཁན་དེ་ལོ་དེ་ད་་་ད་ལོ་ཅིག་ གས་འ ་ཅིག་ཡིན་ན་དེའི་ གས་ལ་འ ད་ནོ་གི་ལོ་
གས་དེ་ཡོད་ན་་་ད་ཅི་ཞིག་གི་ལོ་ཡིན་ན་་་ མ་ལོ་ཅི་ཞིག་ཚས་ན་ལོ་མ ན་གྱི་མི་ཤིག་གིས་ ་ལེན། དེ་ནས་གཅིག་

གིས་མེ་འ ད། དེ་གི་མེ་ ་ག མ་ ོས་ནས་མ་འབར་ན་ ེན་འ ེལ་ ོག་པ་བ ི་ནི་རེད། ་དང་པོ་ ོས་ནས་འབར་
ན་ཤིན་ ་ཡག་པོར་བ ི་ནི་རེད།  ད་ལོ་ཁ་ ོ་བཀྲ་ཤིས་དེ་ཚང་ལ་ཡོང་གི་ཟེར་ནས། ་ ེད་དགོས་ནི་རེད་མོ། 
གནའ་ ་ ེད་དགོས་ནི་རེད། ་མ་ ོས་ན་ཉན་ནི་ར་མ་རེད། དེ་གི་མེ་ ་བ་ཡིས་གསོ་ཟེར་ ། ཐལ་གྱི་འོག་ལ་མེ་
ལོག་ལོག་ ོས་ནས་གསོས་ནས་སང་ཉིན་ ་མོ་ཅིག་ ོག་ ས་དམར་བང་བང་ཡོད་ནས། དེ་ཡོད་ཚར་ ས་དེ་གི་དེའི་
ཐོག་ལ་ ་ ་འ ་འབར་ ་ ་མོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་བཞག་ནས་དེའི་ ་ ོས་དང་ནི་རེད། དེའི་ ་གཅིག་གིས་འབརི ་
དང་ནི། གཉིས་གྱིས་འབར་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ག མ་གྱིས་མིན་ནས་མ་ིའབར་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད།  ག མ་ཕར་ལ་
བགོས་ ས་ཅིག་ ེན་འ ེལ་མི་ཡག་པ་འ ་ཞིག་ལ་བ ི་ནི་རེད། མ་ ོག་འ ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། ད་དེ་མོ་ཡིན་ནི་
རེད། དེ་ ོས་ནས་མེ་འབར་དགོས་ནི་རེད།  
 
  ད་དེ་ན་ཇ་དེ་ ོལ་ནས་ཚ་ ་ཟེར་ ་་་ད་ནིང་ ་མོ་ཡི་ ་ ངས་ནོ་དེ་ཡིས་ཇ་ ོལ་དགོས་ནི་རེད།  ་ ངས་ནོ་
དེ་ཡིས་ཇ་ ོལ་ ས་་དེ་ཅན་པོ་ཡི་ཚ་ ་དེ་ཡི་ཇ་ ོལ་ནས་ཟེར་ ་ད་ ་མོ་ཚ་ཇ་ཟེར་ ་་་ད་ ་མོ་ ་བ་དང་པོ་ཡི་
ཚས་བ་གཅིག་ཚས་ནི་རེད་ཟེར་ནས་ད་ལོ་གསར་བ་ཚས་ནི་རེད་ཟེར་ནས་ད་ཚས་ཇ་ཟེར་ ་ ོལ་ནས་ད་་་ད་མར་
གྱི་ཇ་འ ་ ོལ། ད་ ོན་མ་ཅིག་ ེ་མར་དེ་ཁ་ ོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བ ི་ནི་རེད། ེ་མར་ར་ད་དེ་་་ ོ་ལ་འགྲོ་ ས་ ་ཟ་་ ོ་
ལ་ཁ་ ོང་ལ་འགྲོ་ཆོག་ནི་མ་རེད། དེ་ནས་ ེ་མར་འ ་ཟོས། ད་ཁྱོད་ཀྱི་དཀར་ཡོལ་ནང་ལ་ ེ་མར་ར་དེ་མོ་ ོས་ནས་
ད་དེའི་ནང་ ་་་་དེའི་དེ་མོ་ ོས་དང་ན་མར་གྱི་ཇ་ ོལ་ནས་དེ་མོ་འ ང་ནི་རེད། དེའི་ ་མ་ ད་ནས་ད་རང་གི་ཕོ་
ལོག་་་ཚས་གཅིག་ཕོ་ལོག་ཟེར་ནས་ད་མར་དང་ མ་པ་དང་དེ་ནང་ལ་ ་རིམ་འ ་དེ་མོ་ ེ་ནས་གང་གི་ཞིམ་ཞིམ་
ོས་ནས་ད་དེ་ ེ་ཡི་ནང་ ་ལོག་ལོག་ཅིག་ ོས་ནས་་་རིལ་རིལ་ ོས་ནས་དེ་ཡིས་བཙས་ནས་་་ད་ཕོ་ལོག་ཟེར་ན་ད་

ཡང་ཚས་གཅིག་ཕོ་ལོག་ཟེར་ནས་ཡང་ཅིག་མི་གཅིག་གོ་ནི་རེད། ལ་ལ་ཡི་ཚས་གོར་ཟེར་ནི་རེད། གོ་རེ་ཆེན་པོ་འདི་
མོ་གོར་གོར་ཞིག་བཅོས་ནས་་་ད་དེ་ཡི་ནང་ལ་མར་འཕེན་ ་་་དེ་ནས་ ་རིམ་བཏབ་དེ་མོ་ ོས་ནས་དེ་མོ་ ེད་ནི་
ར་ཡོད་ནི་རེད། མི་རེ་རེ་ལ་གོ་རེ་ ོག་རེ་ ོག་རེ་་་ཚ་གོར་ཟེར་ནས་གོ་རེ་ཆེན་པོ་ངོ་མ་ཤིག་བཅའ་ནི་རེད། ལ་ལ་
ཤིག་གིས་་་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་ད་ཕོ་ལོག་བཅའ་ནི་རེད། དེ་གི་ད་དེ་ཐོག་ལ་ད་ཟ་མ་ཅི་ཞིག་ཟོས་ན་ཆོག་ནི་རེད། ད་དེ་
ཡིན་ན་ད་རང་གི་ཅི་ཞིག་ཟ་བསམ་ན་ཚས་བ་གཉིས་ཀྱི་ཉིན་པར་་་ཟ་མ་ཤིག་ལ་ད་ལོ་གསར་ཟེར་ ས་ཟ་མ་ཤིག་ད་
ཡོད་ཚད་ད་་་ད་ཆ་ ེན་ཡོད་ནི་ཤིག་ཡིན་ན་ད་འབེལ་འབེལ་ ག་ ག་མར་ལ་ཟ་མི་ཚར་ ་ཉི་མ་བཅོ་ ་ཡི་ཟོས་་་
ག་འགྲོ་ ་དེ་མོ་ཟ་མ་མང་པོ་ ག་ ་དེ་མོ་ར་ ེད་ནི་རེད། དེའི་ཟ་མི་ བ། དེའི་ཉམས་ ང་ཞིག་ཡིན་ན་ཁོ་བོར་

ཡང་ཚད་ཚད་ཀྱི་ ེན་འ ེལ་གོ་དགོས་ནི་རེད། ད་ཕོ་ལོག་རེ་བཅོས། ད་གྲོ་ ་རེ་བཙས། དེ་ ་མ་ལ་དེ་ ས་་ཚས་བ་
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གཉིས་ཀྱི་ཉིན་པར་ནས་ ད་ལས་ད་མོག་མོག་ཟེར་ནས་་་ཤ་ཟེར་ནས་་་ལོ་གསར་གྱི་ཤ་ཡིན་ན་མིན་ན་ཉོ་དགོས་ནི་
རེད། ཉོ་དགོས་ནི་རེད་ཟེར་ན་ལ་ལ་ཤིག་གིས་་་ས་ཆ་འགའ་རེ་ཤིག་གིས་བཤས་བཤའ་ ོས་ནས་་་སེམས་ཅན་ཞིག་
ལོ་གསར་གྱི་ བས་ལ་བཤའ་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། ལ་ལ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དགེ་ བ་ལ་ ོག་ནས་མི་བཤའ་ཡ་་་བཤའ་ནི་
མ་རེད། ཡར་ནས་མར་ནས་ཅིག་ཉོས་ནས་་་མགོ་ཤིག་གི་་་ ་མོ་ཤིག་གི་བཞག་ཡོན་ནི་རེད་དེ།  དེ་ཅན་པོ་མོག་མོག་
འ ་བཅོས། དེའི་ཤ་འ ་ག བ་ནས་མར་ལ་ ད་འ ་བཅོས་ནས་་་དེ་ ེང་བ ས་ཟེར་ནས་ཆེན་པོ་འདི་མོ་བཅའ་
ནི་ར་ཡོན་ནི་རེད། ང་ ང་བཅའ་ནི་ར་ཡོད་ནི་རེད། མདོར་ཇི་འ ་མི་འ ་རིགས་རིགས་སོ་སོ་ཆ་ ེན་ཚད་ཚད་
ཀྱིས་ཁྱིམ་དེར་མར་ལ་ཟ་མ་ཡིས་གང་འགྲོ་ །   དེའི་ཤ་ཡི་མོག་མོག་འ ་བཅོས་ནས། དེའི་ཟ་གང་མོས་ར་འ ང་
གང་མོས་ ོས་ནས། ད་ཚང་མ་ ེད་མོ་བ ེ། ད་ཅི་ཞིག་བ ེ་ ་ཡོད་ན་ ོ་ཁྲབ་ ་ཡོད་ན་ ་ྕ ལེན་ ་ཡོད་ན། ཨོ་དེའི་
མི་ཚད་གི་ཅིག་ཐ་ན་ ར་ཀ་ལ་སོགས་ཀ་ ིལ།  ཅིག་ ིལ་འཇོག་ ་ཡོད་ན་ཚང་མས་ལས་ཀ་འ ་མི་ལས་ཁོམ་ཁོམ་
ོས་ནས་ཚས་ཤར་ཉིན་པར་ད་ ི་ལ་འགྲོ་ནི་ར་མ་རེད།  དེའི་འ ག་ནི་རེད། 

 
 
English translation: 
 
A: Very early in the morning on the first day of Losar2… People got up really early, 
around 7’o clock in the morning, no, actually that was not true, they got up around 4 or 5 
in the morning.  Fire should be built first, and then someone in the family had to go to 
fetch water, the person who went to fetch water should have had the same zodiac year 
sign as the coming year, or at least he or she should be someone in the family whose year 
sign corresponded to or went well with the coming year’s year sign.  Then the one who 
built the fire, if he /she blew more than three times, and the fire still did not light up, it 
was considered as a bad sign, which indicated that the family will be trapped by bad luck 
for the coming year.  If the fire lighted up with the first blow, it is said that everything 
will go smoothly for that family in the coming year. The fire had to be blown; it had to be 
blown to light up in the past. People kept burnt yak dung overnight, like burying some 
fire under the ashes, and then they poked that fire and laid some flammable things, like su 
ru3 on top of the reserved fire from the day before to build a new fire the next morning. 
They had to blow to light up the fire, sometimes the fire lit up with the first blow, at other 
times it required a second blow, even a third was necessary in some cases, if one had to 
blow more than three times to set up the fire it was regarded as a bad forecast, people got 
worried at those times. It was like that. That was how they built fire. 
 

After that, people made tea, tse chu is the water that one had fetched earlier that 
morning, it had to be used to make the tea, the tea that was made from the tse chu  was 
called “tse ja”, it was for celebrating the first day of the first month in a year. People also 
made butter tea. phyi mar4 was considered as very auspicious, they ate a piece of phyi 
mar before walking out of the house, walking out with an empty mouth or stomach was 
forbidden, so they ate phyi mar and drank butter tea. After that, pho log was made… it is 
actually called “tse gcig pho log”, which was made of  a mixture of butter, roasted barley 

                                                 
2 Tibetan New Year 
3 a type of wild plant, like grass 
4 Mixture of roasted barley flour and butter used in Tibet as an auspicious substance for New Year 
celebrations.  



flour, and brown sugar was also added, and then those were all wrapped in dough in 
round shapes to be steamed. This tse gcig pho log was a special one among all the types 
of pho log. Some people made tse gor instead of pho log on the first day of Losar, those 
were big round breads, people also added butter and brown sugar in the bread, one round 
bread each had to be made for everyone in the family. tse gor were those big breads, but 
most people made pho log. Apart from those, people could eat whatever food they’d like 
to eat for Losar, so from the second day of Losar, there was no specified food that 
everyone had to eat, people ate based on their personal preferences.  For Losar, people 
tried to get all the food that they could afford, the rich families prepared large amounts of 
food that they could not finish even in 15 days, lots of food could not be finished actually. 
The poor families also got whatever that they could afford, even though they could not 
afford large quantities of everything, but at least they got a little of everything for the 
New Year celebration, they also made things like pho log, gro chu5. From the second day 
onwards, people also made mog mog6. For meat, people had to buy some meat for Losar 
beforehand, but in some areas, people actually slaughtered domestic animals [like yaks 
and sheep] during Losar period for meat. But many others did not slaughter animals for 
accumulating virtuous conducts; they would rather have bought some from the local 
retailers. So they used those to make mog mog. They also cut boiled meat into pieces to 
be ready for serving. thud7 and large amounts of fried dough were also made. The kitchen 
would have been filled up with all kinds of food during the Losar days. People ate and 
drank as much as they could during Losar. They played different games. They danced, 
sang, and rolled the walnuts [a game that kids do].  People would not engage in any sort 
of house chores during the Losar period, but stayed free and enjoyed the festival with 
families. 
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5 wheat porridge 
6 steamed dumplings 
7 Tibetan cheese cake 


