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Changing Ideas on Gender Equality 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་ད་ང་ཡིས་བཤད་ན་དེང་སང་ ལ་ཁབ་གྱིས་ཕོ་མོ་འ ་མཉམ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡོད་ནི་རེད། ངས་བསམ་ན་ཕོ་མོ་འ ་
མཉམ་ཟེར་ན་ད་ ེས་སོ་ཡི་ཤ་ཁྲག་གཅིག་ཡིན་ན་ཕ་མ་གཅིག་གི་མགོས་ནས་ཆད་ལས་ཡོང་ན་ ་ ་མོ་སེམས་ཁམས་ཟེར་
དགོས་ན་་་ཁྲག་ ན་ཟེར་དགོས་ན་ད་ ང་ཙམ་མི་འ ་གིི  ཅི་ཞིག་ལ་མི་འ ་གི་ཟེར་ན་ ་ ་འ ་ཡིན་ན་ ེས་ ོབས་ཆེན་
པོ་འ ་དང་ཤེད་ གས་ཆེན་པོ་འ ་དེ་མོ་རེད། ་མོ་ཚ་ད་ཉམས་ཐག་ནས་མར་ལ་ཤེད་ གས་ཡིན་ན་ ང་ ང་དེ་མོ་ཤིག་
རེད། དེ་ན་ཁྲག་ ན་ཞིག་གི་ཆ་ནས་དེ་མོ་ཤིག་རེད།  ད་ ་མོ་ཚ་ཡིན་ན་ད་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་གོ་་་ངོ་ཚ་ན་ངོ་ཚ་དགོས་
ན་ཚ་མི་ཤེས་ནོ། མི་ཚ་ན་ཚ་གི་ཡོད་པ་འ ་དེ་མོ་ཤིག་རེད། ད་སེམས་ཁམས་ནས་མར་ལ་ ང་ ང་དེ་མོ་ཡ་དོག་དེ་མོ་ཤིག་
རེད།  
 

རེད་ད་་་གནའ་ཡི་ ོད་ ན་ཡིན་ན་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་ད་་་གནའ་ཡི་གནའ་མི་ཚ་ཡིས་བཤད་ན་ད་ ་མོ་དེ་ད་ཅང་
ཉན་ནི་མ་རེད། གདན་ཡིན་ན་ད་་་ལམ་མ་ཐོག་གི་འ ག་ཉན་ནི་མ་རེད།  ས་གདན་ཐོག་གི་ ་མོ་འ ག་ཉན་ནི་མ་རེད་
ཟེར་གི   ད་ངས་བཤད་ན་དེ་མོ་ཤིག་ད་ཡིན་ ་མ་རེད། ད་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་་་ད་དེ་མོ་རེག་མི་ཉན་ནི་འ ་ ་མོ་ཚས་
དེ་མོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་འ ་བསམ་གི  དེ་གི་བོད་ ོངས་ཀྱི་བ ན་པ་རབ་བ ན་་་ ་བཟོ་བ ན་པ་རབ་བ ན་ཟེར་ནས་དགེ་
ན་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། ད་དེ་ཡིས་བཤད་ན་ ་མོ་ཚ་ཁམས་མར་ཡིན་ནི་རེད།  ་ ་ཚ་ཁམས་དཀར་ཡིན་ནི་རེད། ་མོ་

ཚས་ ་ཇི་འ ་ཡག་པོ་ ིས་ན་ར་གཙང་མ་ཡིན་ནི་མ་རེད་དེ་མོ་ཟེར་གི   ད་ངས་བསམ་ན་ད་ཁམས་མར་ཁམས་ཅི་ཞིག་
ཡིན་ན་ད་གཙ་བོ་རང་རང་གི་སེམས་ཁམས་ལ་རེག་ལས་ཡོད་གི་ ་འ ི་ ་ཟེར་ ་ད། གཙང་མོ་གཙང་ཟེར་ ་ད་རང་རང་
གི་སེམས་ཁམས་ལ་རེག་ལས་ཡོད་གི  སེམས་དཀར་བོ་གཙང་མ་ཤིག་གིས་ ིས་ན་ད་ ་དེ་གཙང་མ་ཤིག་ཡིན་ ་རེད། 
སེམས་ནག་པོ་ཤིག་གིས་ ིས་ན་ད་ ་དེ་ད་གཙང་མ་ཤིག་ཡིན་ ་མ་རེད་ད། དེ་མོ་འ ་བསམ་གི  
 
ཁ། རེད།  
 
ཀ། ད་ ་ ་ཡིན་ན་ ་མོ་ཡིན་ན་ད་འ ་ཉམས་ཟེར་ན་ད་་་ད་ ིའི་འགྲོ་ གས་ཟེར་ན་ད་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་ག་་་ད་ ་མོ་
ཚ་ཡིས་རེག་ནི་ཉན་ ་ ་ ་ཚས་རེག་ཉན་ ་དེ་མོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་འ ་བསམ་གི ད་གཙ་བོ་ ་ ་ ་མོ་གཉིས་ཀ་འ ་ཉམས་
ཡིན། སེམས་ཁམས་འ ་ཉམས་ཟེར་ན་་་སེམས་ཁམས་ནན་པོས་རང་རང་གི་ཁྲག་ ན་་་ད་ཅིག་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་གོ་་
ིར་བཏང་གི་ཅིག་ཆད་ཆད་གི   

 
 
 
 
 
 
 



English translation: 
 
A: The country is advocating gender equality in these days.  I would say that biological and 
psychological attributes of males and females are very different even [when] they are born to the 
same parent, even if they share the same blood stream.  They are different in that the boys are 
physically strong and robust; conversely the girls are weak and strength-less. That is the 
biological difference.  Other than that, the girls are shyer, no matter if it is the right situation, 
they tend to be very shy, and that is a psychological incompetence. 

According to the traditions, or the elders usually say that the girls should not do this and 
that, like the girls should not sit on the carpet. I don’t think those are true. I don’t believe that the 
girls cannot touch those things.  Brtan ba rab brtan from Lhasa, a divine artisan, who is also a 
teacher [teaching art], he says that the girls have the red element [menstrual blood], and the boys 
have the white element [semen], thus no matter how beautiful a divine picture a girl can draw, it 
is always unclean. I think red element or whatever element one has, to draw divine pictures 
really depends on one’s own heart or internal thinking.  The “cleanness” of a spiritual drawing 
depends on the drawers’ mind. If a person with good heart and clean mind draws it, it must be a 
clean drawing; if a bad-hearted person draws it, it must be an “unclean” one.  That is my belief.  
 
B: Right.  
 
A: So for the females and males to be equal, the customs or cultural manners, such as that the 
girls cannot touch certain things while the boys can, are not valid.  Gender equality, even on an 
emotional or unbiological level, is still far from to be reached [in Tibetan areas].  
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