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Types of Circle Dances 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། བསོད་ནམས་ལགས། བོད་ཀྱི་གཞས་དང་ཞབས་ ོ་ཡི་ ོར་ཅིག་ཤོད་དང་།  
 
ཁ། གཞས་དང་ཞབས་ ོ་ཡི་ ོར་ད་ཤིན་ ་ ་མ་ ་ཚགས་ཡོད་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ད ས་གཙང་ར་དེ་མོ་ཡི་ ོར་ནས་
བཤད་ན་ད་ ་མོ་ཁྲབ་ ་ན་འ ། གོར་གཞས་ན་འ ་དེ་མོ་མང་ག ཁམས་ ོགས་ཀྱི་ད་མང་ཆེ་བ་གཞས་དང་ ོ་
ཚང་མ་མང་ཆེ་བ་ད་མཉམ་པར་མི་མང་པོ་མང་པོ་མཉམ་པར་མཛམས་ནས་བ ེ་ནི་རེད། དེ་གི་ ་མོ་དང་ ་ ་
ཚང་མ་ཡིས་ད་ ་ ང་རིང་མོ་རིང་མོ་གོན།  དེ་ནས་བོད་ ་དེ་མོ་རིང་མོ་གོན། བོད་ ་མང་ཆེ་བ་ཡང་ ་ས་ཡི་བོད་
་དང་གཅིག་ནི་མ་རེད། ཁམས་པའི་བོད་ ་ཅན་པོ་་་གོན་ ་ཅན་པོ་ཡང་ ང་ཙམ་ ་ས་དེ་ཚའི་ ོགས་ཀྱི་དེ་དང་

གཅིག་ནི་མ་རེད། ་ ་ཚས་ ང་ ང་ཞིག་གོན་ནི་རེད། ཡང་ ་མོ་ཚས་རིང་མོ་གོན། དེ་གི་ ན་མ་འ ་ཡིན་ན་
གཟིག་དང་་་ ག་གཟིག་གིས( གས་པ་ཡིས)་མཐའ་ཤན་བ བས་ཡོད་ནོ་དེ་མོ་རེད། ད་དེང་སེང་ཡིན་ན་དེ་ཅན་
པོ་མི་གོན་གི གོན་ ལ་མེད་ནི་རེད།  
 
དེ་གི་ད་ཚང་མ་ད་མཉམ་པར་ར་ད་ལོ་གསར་འ ་ཡིན། མིན་ན་ ་བ གས་་་ཁམས་པའི་ ོགས་ད་ ་ གས་

དང་ལོ་གསར་ད་ཤིན་ ་ ས་ཆེན་ཆེ་བོ་གྲབ་ལ་བ ི་ནི་རེད། དེ་གི་དེ་ ོས་ཚར་སོང་ན་ད་མི་ཚང་མ་མཉམ་པར་
མཛམས། དེ་གི་གོན་ ་་་མི་མང་ཆེ་བ་ཡིས་ད་གོན་ ་མདོགས་ར་དེ་མོ་ཁྲལ་ཁྲལ་སེར་སེར་དེ་མོ་གོན་ནི་རེད་ཡ། དེ་
གི་གོན་ཚར་སོང་ནས་ད་མང་ཆེ་བ་ཡིས་ད་མེ་ཤིག་འཇོག་ནི་རེད་ད་དགུང་མོ། དགུང་མོ་འ ་ཡིན་ན་མེ་བཞག་་་
དཀྱིལ་ལ་མེ་ཤིག་བཞག དེ་གི་ད་ཚང་མ་་་ཞི་ ་ ་མོ་ཚང་མས་ད་མེ་ལ་ ོར་བ་བ བ་ནས་་་་དེ་གི་ད་དེ་ ་ཚས་
ོར་ ོ་ཟེར་ག  
 

     ོར་ ོ་་་ད་ད ིན་ཡིག་གིས་བཤད་ན་circle dance, བོད་ཀྱི་ ོར་ ོ་ཆམས་ནི་རེད། དེ་གི་ད་ ོར་ ོ་ཆམས་ ་
་་དེང་སང་གི་ ོར་ ོ་ཅན་པོ་ད་དཀར་མཛས་ཡི་ ོར་ ོ་་་དཀར་མཛས་ས་ཆ་ནས་དར་བའི་ ོར་ ོ་ཤིག་ཡོད་གི  དེ་
གི་ཨ་པ(སི་ཁྲོན་ ་བ)་ཡི་ ོར་ ོ་ཟེར་ནས་ཨ་པ་ཡི་ས་ཆ་ནས་དར་བའི་ ོར་ ོ། དེ་གི་ད་ནག་ འི་ ོར་ ོ་ཟེར་ནི་
ཤིག་་་ཡང་ནག་ ་ཡི་ ོར་ ོ་ད་་་ ང་ཙམ་མགྱོགས་པོ་འ ་འ ་ཤིག་རེད། རོལ་ད ིངས་དང་དེ་ཚང་མ་ ང་ཙམ་
མགྱོགས་ནི་རེད། དེ་གི་ཨ་མདོའི་ ོར་ ོ་ཡིན་ན་ ང་ཙམ་དལ་མོ་དལ་མོ་འགྲོ་ནི་རེད། ད་འགུལ་ ་ཚ་ད་ ང་ཙམ་
ཡང་བ ར་བ ར་བ ོས་དང་བ ར་བ ོས་ ེད་ནི་དེ་མོ་ཤིག་ཡིན་ནི་རེད། དེ་གི་དཀར་མཛས་ཡི་ ོར་ ོ་ཡང་ཤིན་
་དཀའ་ནི་རེད་གོ དཀར་མཛས་ཡི་ ོར་ ོ་ཤིན་ ་དཀའ་ནི་རེད། གོམ་པ་དང་དེ་ཚ་ཤིན་ ་མགྱོགས་པོ་མགྱོགས་

པོ་ ེད་དགོས་ནི་རེད། དེ་ཚའི་ནང་ནས་ད་ཆེས་དཀའ་ནོ་ད་ཕལ་ཆེར་དཀར་མཛས་ཡི་ ོར་ ོ་ཡིན་ ་རེད། ད་ལག་
པའི་འགུལ་ ངས་འ ་མི་འ ་། དེ་གི་ ང་བ་འགུལ་ ངས་་་ ང་པ་ད་ཤིན་ ་་་གོམ་པ་ད་མགྱོགས་པོ་མགྱོགས་པོ་
ོ་དགོས་ནི་རེད། 

 



   ོར་ ོ་ཟེར་ན་ད་མང་ཆེ་བ་ད་མི་མང་པོ་མང་པོ་ཤིག་མཉམ་ ་ཁྲབ་ནི་རེད། མི་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་ ོར་ ོ་
ཁྲབ་ནི་ཤིན་ ་ ང་ནི་རེད། དེ་གི་ང་འ ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ ོབ་ ་ ན་མ་་་ང་མཚ་ ོན་ལ་ ོབ་ ་སོང་ ས་ད་ང་ཚ་
གཟའ་ ེན་པ་དང་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་དགུང་མོ་ད་ང་ཚ་ཟི་ལིང་གི་དེ་ན་བ ེ་ས་ཤིག་ཡོད་ནི་རེད་་་དེར་སོང་ནས་
ད་་་ང་ཚ་ཚང་མ་དེར་སོང་ནས་ད་ ོར་ ོ་ཆམས་ནི་རེད། ད་ ་་་མི་རིགས་མང་པོའི་མི་དེ་ལ་ཡོང་ནས་ད་ཚང་མ་
བོད་ཀྱི་ ོར་ ོ་ཆམས་ ་ལ་ཤིན་ ་དགའ་ནི་རེད། དེ་གི་དེང་སང་བོད་ཀྱི་ ོར་ ོ་ཟེར་ན་ད་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་
ཆ་ཤེས་ཅིག་རེད་་་གལ་ཆེན་ཡིན་ན་རེད། བོད་ཀྱི་རོལ་ད ིངས་ཀྱི་ ོར་དང་བོད་ཀྱི་ ལ་ ོལ་གོམས་ཤིས་ཀྱི་ ོགས་
ོར་ཚང་མ་ཡིས་བ ས་པའི་རིག་གནས་གལ་ཆེ་བ་ཤིག་ཡིན་པས་ ེན་་་དེ་གི་ད་ ་ཚས་དེ་ ན་འཛིན་ ེད་ ་དང་

དེ་ལ་དོ་ ང་ ེད་ ་དེ་ཤིན་ ་གལ་ཆེན་པོ་ཤིག་ཡིན་ནི་རེད།  
 
 
English translation: 
 
A: Sonam, can you talk a little bit about Tibetan traditional songs and dances? 
 
B: There are many kinds of songs and dances. In dbus ktsang region, there is such a thing 
called to perform Lhamo1, and people also do circle dances. In Kham region, most of the 
songs and dances are performed in groups. Boys and girls put on long-sleeved robes to 
dance; their robes are different from the ones in Lhasa. Kham robes are different from 
Lhasa’s; the guys wear short robes, while the girls wear long ones in Kham. In the past, 
people also wore robes flanked by leopard and tiger skin on the edges. But people do not 
wear those ones nowadays.  
 
People gather together on the occasions like Losar2  and horse race festival. Losar and 
horse race are considered as the most important festivals in Kham area. So they get 
together during those times… they put on colorful robes, then they build a fire [outside or 
in the yard]… during the night they build fire in the center, then all the guys and girls 
dance around the fire in a circle, that’s why it is called circle dance.  
 
Circle dance… it is called “circle dance” in English. People do Tibetan circle dance. 
Nowadays in terms of circle dance, there are dkar mdzes area’s circle dance; the circle 
dance which was developed in Aba area; and nag chu area’s circle dance... nag chu area’s 
circle dance is a little quick, the music and stuffs like that are very quick. For Amdo circle 
dance, it is generally much slower; the steps are slow and repeated over and over again. 
dkar mdzes circle dance is very hard to learn, the steps are very fast. Dkar mdzes circle 
dance must be the hardest among all these different types of circle dances. There are 
various hands’ movements, plus the steps are real quick.  
 
Circle dance is usually done by a lot of people together. One or two people do not really 
do it by themselves. For me, when I was in school in mtso snon, on every Friday and 
Saturday nights, we used to go to this place in zi lung, where many people gathered 

                                                            
1 Tibetan opera 
2 New Year 



together to do Tibetan circle dance, there were Chinese people, and people from many 
other ethnic groups, they all liked to do Tibetan circle dance. Tibetan dance is one 
element of Tibetan culture, is it is very important; together with Tibetan music and 
Tibetan customs, and etc. All these together composed Tibetan culture; therefore, it is 
very important for us to preserve all these elements of our culture.  
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