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Nang Ma Dance 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
མཁའ་འགྲོ་།   ལ་བཟང་ལགས་ད་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་བོད་ཞས་ ོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ག ངས་དང།  
 
ལ་བཟང་།   ལ་སོ།  ིར་བཏང་བོད་དེ་སའི་ཆགས་ནས་ ་ཁྱོན་ཆེན་པོ་སོང་ཙང་ཡིན་པ་དང་བོད་དེ་ཆོལ་ཁ་ག མ་ལ་ད ེ་

ཡོད་ཙང་ཆོལ་ཁ་རེ་རེ་ལ་སོ་སོ་དང་ཆོལ་ཁའི་ནང་ལོ་ལ་ཡང་ ང་ཚན་ཁག་གི་ཞས་ཁྲབ་ ོལ་འ ་མིན་འ ་ཡོད་རེད།  
དཔེར་ན། ི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་ཁམས་པའི་ཞས་ལ་ཁམས་ཞས།  ཨ་མདོའི་ཞས།  དང་ད ས་གཙང་གི་ཞས་ཡོད་རེད།  
ཡང་ ོན་ལ་ཁྲབ་ཆས་ བས་ ས་པ་བཞིན།  ཆོལ་ཁ་སོ་སོའི་ ང་ཚན་སོ་སོ་ལ་ཡང་ཞས་ཁྲབ་ ོལ་འ ་མིན་འ ་ཡོད་རེད།  
ད་དེ་རིང་ང་ཚས་ད ས་གཙང་གི་ཞས་ ས་ན།  ད ས་གཙང་ཁུལ་ལ་ཞས་ གས་ཆེ་ཤོས་ཁྲབ་ཡས་དེ་ནང་མ་ ོད་ཞས་རེད།  
ནང་མ་ ོད་གཞས་དེ་དེང་སང་ཆང་ས་ཁག་དང་ ོ་ ིད་ཁག་དང་དེ་བཞིན་ག ང་གི་མཛད་ ོ་ཁག་ལ་ཁྲབ་ ོལ་ གས་ཆེན་
པོ་ཡོད་པའི་གཞས་གཅིག་རེད།   ནང་མའི་ ོར་ལ་མདོར་བ ས་ཞིག་ ས་ན།  ནང་མ་དེ་ཐོག་མར་ ས་རབས་༡༧ པའི་ནང་
ལ་བོད་ ོད་མངའ་རིས་ཁུལ་ལ་ ང་བའི་ཞས་གཅིག་རེད་འ ག།  དེ་ཡང་ བས་དེ་ ས་མངའ་རིས་ཁུལ་གྱི་འ ོག་པ་ཚས་
ཁྲབ་ ོལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འ ག།  ལོ་ ས་ནང་ལ་བཤད་ ོལ་ལ་ཡང་ཞས་དེ་ཐོག་མར་ Persia ང་པ་ནས་དར་བ་ཞིག་
རེད་འ ག།  བས་དེ་ ས་ ོད་མངའ་རིས་ཁུལ་འ ོག་པ་ཚར་ཞས་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ ིས་ ་ ལ་པོའི་ཕོ་
ང་དང་དེ་བཞིན་ག ང་དོན་གྱི་མཛད་ ོ་ཆེ་ཁག་ལ་ཁྲབ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཞས་གཅིག་རེད་འ ག།  ས་ཙང་ནང་མ་ལབ་
ས།  ནང་ inner ཨ་ནི་མ་ལབ་ ས་ foundation གང་ ར་ ལ་ཁང་ནང་ལོ་ལ་ཁྲབ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཞས་ཞིག་གང་ ར་

མི་ཚང་མས་ public མིན་པ་ ས་ ལ་ཁང་ནང་ལ་གཅིག་པོར་ཁྲབ་ཡས་ཀྱི་ཞས་གཅིག་རེད་འ ག།  དེ་ཡང་༧ ལ་བ་ ་
པའི་ བས་ ་ཞས་དེ་ད ས་གཙང་ཁུལ་ལ་དེ་ཡང་ ོད་མངའ་རིས་ཁུལ་ལ་གཅིག་པོར་མ་ཡིན་པོར་ད ས་གཙང་ཁུལ་ལ་ཡ་
དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞེ་ ག་ ང་འ ག།  དེ་ ས་ ་སའི་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡིས་ཞས་དེ་ལ་དོ་ ང་དང་ ོ་ ང་ གས་ཆེན་པོ་ ས་
ནས་ཞས་དེ་ ངས་གང་ ར་ ་སའི་མི་ཚང་སོ་སོའི་ནང་དང་དེ་ག་ནང་བཞིན་ཆང་ས་དང་ག ང་དོན་གྱི་མཛད་ ོ་ཁག་ལ་ེ
ཡང་དར་ ོལ་ གས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཞས་གཅིག་ཆགས་འ ག།  བས་དེ་ནས་ ས་ནི་ཞས་དེ་ ་ས་ཁོ་རང་ཚས་ ་སའི་
ཞས་ཡང་ན་ ནང་མ་ ོད་ཞས་ ་སའི་ཞས་ ཞེས་ཁོ་རང་ཚའི་ཞས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ ས་འ ག།  ཨ་ནི་ དེ་ནས་རིམ་པས་
རིམ་པས་ ས་ནི་ཞས་དེ་་་་་ད་་་ མཛད་ ོ་ཆེ་ ང་ཚང་མ་ལ་ཁྲབ་ ོལ་ཡོད་པ་རེད།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



English translation: 
 
Interviewer: Kalsang, please talk a little bit about Tibetan musical and opera dance. 
 
Interviewee: Sure. As we know, Tibet is a large territory and it is divided into three major 
regions, we see many different operas and musicals between and within the regions.  In general, 
Kham region has Kham dance, Amdo region has Amdo dance and Central Tibet also has their 
traditional dance. And as I said, within each region, there are also differences. But today we are 
going to focus on nang ma stod zhas in central Tibet. Nang ma stod zhas today is performed 
during weddings, special occasions, and national holidays. Nang ma is also called Nang ma stod 
zhas. Nang ma stod zhas si developed in mnga' ris district of Tibet during the 17th century. It’s a 
local dance that [is] performed by nomads in the area and it originates from Persia.  As the dance 
became more popular in the region, it was later performed in kings’ palaces, and inside the 
government, particularly for government officials. Nang ma means “inside/internal,” which 
means nang ma stod zhas is only performed within the government realm, not among the public.  
Later, it also became popular in central Tibet. People learn, perform and slowly become 
available to the public.  Slowly, nang ma stod zhas [has] become a representative dance of Lhasa 
and [has] become increasingly popular. Today, nang ma stod zhas is performed in both small and 
major occasions. 
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