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Tibetan Opera Instruments 
 
Lhasa Dialect 
English translation: 
 
ལ་བཟང།  མཁའ་འགྲོ་ལགས།  ནང་མ་ ོད་ཞས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ག ངས་གནང་དང།   

 
མཁའ་འགྲོ་།  ལ་སོ།  ནང་མ་ ོད་ཞས་ལ་ད་་ གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་རོལ་ཆ་ཡིན་བསམ་སོང་།  རོལ་ཆ་བོད་པ་ཙ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་
དེ་ ་ ན་དེ་ཡིན།  ་ ན་ལབ་ན་ད ིན་ཇི་ཐོག་ནས་ Tibetan Guitar ལབ་ན་འགྲིགས་ས་རེད།  ་ ན་ ས་དེ་མཉམ་ ་
ཡང་ཅི།  ཡང་ཅི་ད ིན་ཇི་ཐོག་ལ་ dusty string ཟེར་གྱི་རེད།   ་ ན་ ས། ཡང་ཅི་ ས། དེའི་མཉམ་ ་གླིང་ ་ཡོད།  
གླིང་ ་ ས་ཨེར་ཁ།  པི་ཝང་།  དེ་ཚ་རོལ་ཆ་མང་ཆེ་བ་རོལ་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་རེད་ནང་མ་ ོད་ཞས་ལ།  
 
ལ་བཟང་། པི་ཝང་་་  

 
མཁའ་འགྲོ།  པི་ཝང་དེ་གཉིས། ཁ་ཁག་གཉིས་ཡོད་རེད། གཅིག་དེ་ ོམ་པ་པི་ཝང་།  གཅིག་དེ་ ་བ་པི་ཝང་།  ད་དེ་ལ་གཅིག་
ད་ ་བ་དང་གཅིག་ ད་ ོམ་པ་ཡོད་རེད།  

 
ལ་བཟང་།  གོང་ལ་ཁྱེད་རང་གིས་ནང་མའི་རོལ་ཆ་འ ་མིན་འ འི་ ོར་ལ་མང་པོ་ག ངས་སོང་། རོལ་ཆ་སོ་སོ་ལ་ཁྱད་

ཆོས་གང་ཡོད་དམ། 
 
མཁའ་འགྲོ།  དེ་ལབ་ན། ་ ན་དང་པོ།  ་ ན་ལ་འ་་ ནམ་ ན་ཡིན་ན་ ད་པ་ ག་ཡོད་རེད།  ང་བ་དེ་ཚ་ ་གུ་ ང་
ང་ ེ་ཡས་ལ་ ད་པ་ག མ་ཡོད་རེད།   ད་ ད་པ་ ག་ཡོད་ཙང་གཉིས་མདོང་དེ་ལ་ ས། གཉིས་བར་ལ་ ས་གཉིས་འོག་

དེ་ལ།  ད་ང་ཚ་བོད་པའི་ ར་ཚིག་ ི་ ལ་དང་ཏོག་ཙམ་མི་འ ་བ་ཡོད་རེད། ང་ཚའི་རོལ་ཆ་གང་ཡིན་ན་ཡང་ཅི་ཡིན་
ནའང་ ་ ན་ཡིན་ནའང་basic དེ། ོ་རེ་མི་ཕ་སོ་ལ་ཏི་ཏོ་ (do re mi fa so la ti to  )རེད། དེ་ནས་ ་ ན་ཡིན་ན་ ོ་ 
(do) ཡིན་ན་འདི་ལ་ཡོད་རེད། ལག་པ་དང་འདི་ཚ་ཚང་མ་ཞག་ ངས་ཚང་མ་ Tibetan guitar འ ་པོ་རེད། ད་ ོ་(do) 

ཡིན་ན་འ ག་གུ་འདི་བེད་ ོད་ཏང་།   རེ་(re)ཡིན་ན་ string གཉིས་པ་དེ་ལ་ ས་ཡས་རེད།  མི་ཡིན་ན་ལག་པ་གཉིས་པ་
དེར་ ས་ཡས་རེད། ད་འདི་འ ས་འ ་པོ་རེད།  ོ་རེ་མི་ཕ་སོ་ལ་ཏི་ཏོ་ (do re mi fa so la ti to  ) སེ་ཐག་པ་ག མ་གྱི་
ེད་ཡས་རེད། ད་དེ་ ་ ན་ ས།   ཡང་ཅི་ཡིན་ན་ཏི་ཙི་མ་འ ་ཡོད་རེད་།  ཡང་ཅི་ལ་ ད་པ་ ་ ན་ལས་མང་བ་ཡོད་རེད། 
ད་པ་ག་ཚད་ཡོད་ན་འའའའ་ ད་པ་ཉི་ ་ཙམ་ཡོད་བསམ་སོང་།   ་ ན་དང་ཡང་ཅི་བར་ཁྱད་པར་དེ་ཡོད་རེད། ་
ན་ཡིན་ན་ ད་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཡང་ཅི་ཡིན་ན་ ཏོ་དང་ ོ་རེ་མི་ཕ་སོ་ལ་ཏི་ཏོ་ དེ་ this side, left side 

ལ་ནི་ ད་ ོམ་པོ་དེ་ཡོད་རེད་ ང་ལ་འགྲོ་ནའང་ ང་ལ་ ེད་ཡས་ཡོད་རེད།  ད་པ་ནི་མང་པོ་ཡོད་རེད།  འདི་ལ་ ད་ ོམ་
པ་ ས་འདི་ལ་ ད་ ་བ་ཡོད་རེད། pitch མང་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་རེད། ག་པར་ ེ་ནས་འགིྲག་གི་རེད།  སོ་སོ་གཞས་ཏོག་ཙམ་
ད་ ོམ་པ་དགོས་འ ག་ན་འདི་ནས་མར་ ེད་ཡས་དང་གཞས་ཏོག་ཙམ་ ་བ་དགོས་ན་འདི་ནས་མར་ ར་དེ་ལ་ ད་ ་བ་
ེད་ཡས་རེད།  ཨ་ནི་ད་འདི་ཡང་ཅི་ ས་གླིང་ ་ད་ ་ ན་འ ་པོ་རེད་ ད་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད།  གླིང་ ་ལ་ཨི་



ཁུང་ ག་ཡོད་རེད།  ཨ་ནི་དེ་ ོ་རེ་མི་ཕ་སོ་ལ་ཏི་ཏོ་ རང་རེད། ཨ་ནི་ད་གླིང་ ་ ས། པི་ཝང་དེ་ཏོག་ཙམ་ད ིན་ཇི་ཐོག་
ནས་ལབ་ན་ violin འ ་པོ་རེད། ངའི་ ན་ལགས་ཀྱིས་ལབ་ན་དེ་ violin འ ་པོ་ ེད་ ངས་ཅིག་པ་ཅིག་ཀྱང་རེད་ལབ་
སོང་།  ེད་ ངས་དེ་ ཏོ་དེ་འ ས་ ས། མི་ལག་པ་དེ་ཚ་ཚང་མ་guitar འ ་པོ་རེད་ལབ་ཀྱི་འ ག། ཨ་ནི་ གས་པ་ཞིག་
མཉམ་ ་ཡོད་རེད།  དེ་ལ་ string ས་འདི་འ ས་སེ་ ེད་ཡས་རེད་ལབ་སོང་།  
 
ལ་བཟང་། ཨེར་ཁ་དེ་ག་འ ས་ཡིན་ནམ། 

 
མཁའ་འགྲོ་། ཨར་ཁ་དེ་ Jingle bells ད ིན་ཇི་ཐོག་ནས་ག ངས་གི་འ ག་ག།  ཨེར་ཁ་དེ་ད་དཔེ་ལས་ ་པོ་རེད་། དེ་ད་
ས་ཡིན་ནའང་བ ངས་ བ་ཀྱི་རེད། ེ  ོ་རེ་མི་ཕ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ད་འདི་འ ས་སེ་ ་ཡས་གཅིག་ ར་རེད།  མང་

ཆེ་བ་ཨེར་ཁ་ ོད་གཞས་དང་ནང་མ་ ོད་གཞས་ལ་བེད་ ོད་བཏང་གི་རེད་འདི་གཞས་beat ལ་བ ད་ཡས་ཆེད་ ་རེད།  
ཨ་ནི་ནང་མ་ ོད་གཞས་ལ་རོལ་ཆ་འདི་རང་རེད། 
 
 
English translation: 
 
Interviewer: Can you talk about Tibetan opera dance? 
 
Interviewee: Musical instruments are [the] most important part of Tibetan opera dance. Sgra 
sanyn are the most important music instruments we use, which is “Tibetan guitar” in English.  
We also use Yang-chin, which is “dusty string” in English. Along [with] those two, we also have 
flute, Ae ka, and the two strings bowed instrument. These instruments are most used in Tibetan 
opera shows. There are two types of the two strings bowed instruments, one has thick sounds and 
the other has thin sounds. 
 
Interviewer: So you have talked many different types of musical instruments used in [the] 
Tibetan opera tradition, can you also talk about the different characteristics of those instruments? 
 
Interviewee: The two strings bowed instrument usually has six strings, and the smaller ones that 
kids use has three strings. For example, the one with six strings has two on the top, two in the 
middle and two on the bottom. For the six string guitar, it is same as using Tibetan guitar. The 
first string is do and the second string is re, me is when you use the third hand. Do re me fa so la 
se are when you use this hand. Yang-chin is a little different, Yang-chin has more strings than 
comparing to sgra sanyn. I believe it has twenty strings. The major difference between Yang-
chen and sgra sanyn is that sgra sanyn only has one sound, while Yang-chin has many strings 
and makes different levels of sounds at the top and bottom. It has many pages and you can play it 
wherever you can.  You can hit accordingly depends on the sounds you want.   Flute is same as 
sgra sanyn, it only has one sound. Flute has six holes, it also has do ra me fa, so, la, xi. The two 
strings bowed instrument is similar to violin, it has a string connected [to] two poinst on the 
instruments and you play like this.  
 
Interviewer: What about Ae ka? 
 



Interviewee: Ae ka is “jingle bell” in English. It is very easy, everyone can do it, and you just hit 
it. We use Ae ka for opera. I think that’s all about musical instruments for Tibetan opera.  
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