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How to Wear a Tibetan Woman’s Robe 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ལ་བཟང།    ཐོག་མ་ད་ བ་པ་གནོ་ ངས་ཞིག་ངོ་ ོད་ ་གི་ཡིན།  ལེ་སེ། འ་་ ཐོག་མ་དེ་ལ་ ད་སོལ་འོ་འ ག་དེ་གནོ་

དགོས་རེད། རི་བཏང་ང་རང་ཚའི་ ས་ ན་ ་འོ་འ ག་ནང་བཞནི་གཅིག་ ་གཅིག་ ང་དེ་འ ་ ་ཆདོ་ཡ་རེད།  ཨ་ནས་འོ་
འ ག་དེ་གནོ་ཚར་མ་ཐག་ ་ ཨ་ནས་དེའི་ ེས་ལ་ བ་པ་གནོ་ཡ་རདེ།ོ  བ་པ་དེ་ ང་ནས་་་ ིར་བཏང་ ང་ནས་མར་གོན་ན་
འགྲིག་གི་ཡོད་རདེ། དེ་ནས་མར་་ མགོ་དེ་ནས་མར་ ས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད།  ཡིན་ནེ་མང་ཆེ་བ་གིས་ བ་པ་དེ་འོག་ནས་
ཡར་དོས་ ་གནོ་གི་རདེ། དོས་ ་ཡར་ ེབ་ ས་ བ་ན་ ཨ་ནས་ བ་པ་  དསོ་ ་ ས་ན་ལས་ ་ཡོད་རེད། ད་ཐངོ་གནོ་ཡ་
དང་དེ་འ འི་ ལས་ ར་ཡོད་རེད།  ད་ཐོང་དེ་ ན་གནང། ཨ་ནས་ད་ ིར་བཏང་བོད་པའི་་་ བོད་མི་ཚས་ བ་པའི་འ་་་ 
མཛས་ཆས་གཙ་བོ་འ ་བོ་ད་དེ་གངོ་བ་དེ་རདེ།  མ ན་གི་གོང་བ་བཟོ་ཡ་དེ།  ཨ་ནས་ཐོག་མ་མ ན་གསི་གོང་བ་བཟོ་ཡ་ལ་  
དོས་ ་ བ་ལོགས་ནས་བཟོ་ན་ བ་ལོག་ནས་ཡར་ཐནེ་ན་ ཨ་ནས་དའེི་ ང་ལ་ཡ་ ན་ ་ཞིག་ཡོད་རདེ། ན་ ་དེའི་ ང་ལ་
ཡ་ གས་ གས་ ས་ན་བཟོ་ ་ ངི་ ེ་པོ་ཞེ་ གས་བ ད་ག་ིརེད།  ཨ་ནས་ཡར་ཐནེ་ན་དེ་  ཡང་དེའི་ནང་ལོག་ནས་ཡར་ཐེན་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་རདེ།  གཞན་པ་འོ་འ ག་དེ་ པ་པའི་ནང་ལོག་ཡ་ གོ་ ོག་ ས་ནས་ ག་བ ད་གསི་རདེ།  དེ་མ་ ག་པའི་
ཆེད་ ་ནང་ལགོ་ནས་ཡར་ཐནེ་ན་    ཕར་ ར་དའེི་ གས་དེ་ ོང་པའི་ ང་ལ་ བེས་པ་ཅེ། ཨ་ནས་དེ་མར་འཐནེ།  འདའིི་
གས་དེ་ ོང་པའི་ ང་དརེ་ བེས་པ་ཅེ། ཨ་ནས་ནང་ལོག་ནས་མར་འཐེན་  ཨ་ནས་ ན་ ་ད་ གལ་ ིད་ བ་པ་ཉི་མ་གཅིག་

གོན་ཡ་ཡིན་ན་ ང་ཚས་ ན་ ་དེ་ལ་ཡ་པིན་ཁབ་ ཟེར་ན་ ཟེ་གར་ བ་ཡ་ཡི་ གས་ ལོ་ཡོད་རདེ། གལ་ ིད་དེ་ བ་ན་ཉནི་མ་ 
ཉིན་གང་ བ་པ་དོས་ ་བཟོ་ ་རང་ཡག་པོ་ཅེ་བ ད་གི་རེད།  དེ་ནས་ བ་ལགོ་དེ་བཟོ་ཚར་པ་དག་ ་ད་མ ན་དེ་བཟོ་ཡ་ཡིན།  
ཨ་ནས་ཐོག་མར་ལག་པ་གཡས་ གོས་གསི་ བ་པ་དེ་བཟོ་ཡ་ཡིན།  མ ན་དེ་ནས་ཡར་དོག་ཙམ་བཀུག་གནང་ན་དའེི་བཟོ་ ་དེ་
ཡག་པོ་ཞེ་ ག་བ ད་གི་རདེ།  ཨ་ནས་དེ་ བ་པ་དག་ ་དེས་ནང་ལ་ ད་པ་ཞགི་ཡོད་རེད། ཐག་པ་གཅགི། ཐག་པ་དེ་ནང་
བཞིན་དའེི་ནང་ལོག་ལ་ཡང་ཐག་པ་གཞན་པ་དེ་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་དེ་གཉིས་གྲིབ་ གོ་ བ་གནང།  ཨ་ནས་ ི་པ་དེ་དམ་པོ་
ས་ནས་ ོད་ དོ་མིན་པ་ཅ།ེ དམ་པོ་ ས་ནས་བ ད་བ ད་གསི་རདེ།  ཨ་ནས་དེ་ཡི་དམ་ ོད་དེ་ཁྱདོ་རང་གསི་ད་ དམ་པོ་

གང་འ ་ཞགི་དགོས་ཡོད་མེད་དང་ ག་ ག་ཁྱདོ་རང་གསི་འདོད་པ་གནང་ ་རེད།  ཨ་ནས་དེའི་ སེ་ལ་ཡ་ལག་པ་གཡོན་མའི་
བ་པའི་གོང་བ་དེ་བཟོ་ཡ་ཡིན།  དེ་ ོན་ནང་བཞནི་དེ་ནས་ཡར་དགོ་ཙམ་བཀུག་གནང།  གལ་ ིད་མ་བཀུག་པ་ཡིན་ན་ བ་

པ་དོས་ ་མར་རངི་པོ་ ས་ནས་དེ་མ་དོ་བ ད་གསི་རེད།  ཨ་ནས་ དོག་ཙམ་ད་མདགོ་ཉེས་པོ་མཐོང་གི་རེད།  ཆེད་ཙམ་དོག་
ཙམ་ནང་ལགོ་ལ་ཡར་བཀུག་གནང།  དེས་ ང་ལ་ཡ་དོས་ ་བཀུག་གནང། བ་པ་དེ་དོས་ ་ཅསེ།  ད་དེ་འ ་ཡིན་ ས། ཨ་
ནས་ནམ་ ན་དེ་ལ་ཡ་ང་ཚས་ད་ད་ེའ ་ ་ཟེལ་ཡ་གིས་སེམས་ཅན་འ ་མི་འ ་དང་ དེ་ནང་བཞིན་རི་མོ་འ ་མི་འ ་གསི་  དེ་
འ ་གིས་ཟེལ་ཡ་གིས་དེ་འ ་ཡོད་ན་ ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ཁྱོད་རང་གིས་དསོ་ ་ཟེལ་གནང། ཟེལ་གནང་ན་ཁོ་རང་
གིས་རི་མོ་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་བ ད་གི་རེད། ཨ་ནས་དའེ་ི ར་དེ་ལ་ཡ་ཟེལ་ས་གཉིས་ཡོད་རདེ། ཨ་ནས་དོས་ ་དེ་ཟེལ་གནང་།ི  ཟེལ་
གནང་བ་ཡིན་ན་ད་ བ་པ་དེ་ད་བཟོ་ ་ཡག་པོ་ཅེ་བ ད་གསི་རེད། ཨ་ནས་ ོད་ དོ   ོད་ ོད་མནི་པ་ཅེས། དམ་པོ་དམ་པོ་
མིན་པ་ཅསེ། ཨ་ནས་དེ་འ ་ ་ཅེ།  ད་དེ་ནས་གཙ་བོ་གལ་ཆེ་ཤསོ་དེ་མ ན་གསི་གོང་བ་དང་ ད་ ང་བཟོ་ཚར་བ་ཡིན་ན། 
བ་ལོག་གིས་ བ་ག གས་བཟོ་ཡ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞ་ེ ག་རེད། ཁ་ཤས་གིས་ཡང་ བ་ག གས་དེ་ག མ་བཞི་དེ་འ ་ བ་པ་
ེབ་ ག་བཞག་ ས་ ག མ་བཞི་ ེབས་གི་རདེ། ཆདེ་ཙང་དསེ་མ་ཡོང་བའི་ཆདེ་ ་ བ་ག གས་དེ་གཉསི་བཟོ་གི་རདེ། བ་

གཟིགས་དེ་དམ་པ་ོཞིག་བཟོ་ན་ དསོ་ ་་་ དེ་འ འི་ཕར་ བ་ལགོ་ལ་འཐེན་གནང་ན་ ད་ེའ ་ཅེ་་་་ དེ་ནས་ བ་ག གས་ད་ེཅེ་་
་་ དེ་ནས་དེ་འ ་ ས་ ས་ བ་ག གས་གཉསི་ གས་ གས་ བེས་ག་ིརེད།  ཨ་ནས་ད་དེ་ནས་ཐག་པ་དེ་མ ན་ལ་ ར་བཏང་
ན་དེའི་དམ་ དོ་དེ་ཁྱོད་རང་གིས་་་ གལ་ ིད་དམ་པོ་ཞེ་ ག་དགོས་ན་ ཁྱོད་རང་གིས་ཐག་པ་དེ་ གས་ཆེ་པོ་ཐེན་ཡ་དང་་་ 
ོད་ ོད་དགོས་གིས་ཡོད་ན་ དོ་ཙམ་ ེད་ཡ་དེ་ཁྱདོ་རང་གི་འདོད་པ་ཅེ།  འ་་ དེ་ནས བ་པའི་ ད་རགས་དེ་མ ན་ལ་ ར་

བཏང་ ཨ་་ དེ་ནས་ བ་ལ་ ར་བཏང།  ཨ་ནས་ བ་ལོག་དེ་ནས་ཡ་ཨ་ནས་དསོ་ ་མ ན་པ་ཞགི་ བ་གནང།  ཨ་ནས་དོས་



་་་་  མང་ཆེ་བའི་དོས་ ་ བ་ལགོ་ལ་མ ད་པ་དེ་ བ་པའི་ གས་ ལོ་ཞིག་ཡོད་རདེ། ཡང་ཁ་ཤས་གསི་མ ད་པ་དེ་མ ན་དེ་
ལ་ བ་པའི་ གས་ ོལ་ཞགི་ཡོད་རེད།  དཔརེ་ན་དེ་འ ་ ་ཅ།ེ ཨ་ནས་དེའི་མ ན་དེ་ལ་དོས་ ་དེ་འ ་ ་ བ་པའི་ གས་ ལོ་
ཞིག་ཡོད་རེད།  ད་དེ་འ ་ ་ བ་པ་དེ་ དེ་འ ་ ་རེད་ གལ་ ིད་ད་ཁྱོད་རང་གཉན་ ིག་ དེ་ཚར་བ་ཡིན་ན་དེའི་མ ན་དེ་
ལ་དཔང་གདན་ཆོད་གི་རདེ། གལ་ ིད་གཉན་ ིག་ ེད་མེད་ན་དཔང་གདན་ཆདོ་གི་མ་རེད།  ད་དེ་འ ་ ་རེད།  བདོ་པའི་
བ་པ་གྱནོ་ ངས་དེ། གས་ ེ་་་་ འགྲིག་སངོ་་་་  

 
 
English translation: 
 
Kalsang: I am going to show you how to put on a Tibetan robe.  First you put on the shirt 
like any other shirt you put on. You put on the robe after the shirt, there are people who 
wear robe from the top, and however, most people wear it from the bottom.  This is how 
you do [it] and it makes it much easier to put it on. Then you put both sleeves of the robe. 
When wearing Tibetan robe, we emphasize the beauty of collar arrangement.  First you 
arrange the collar from the back; you pull out the shirt a little bit and then fold it to the 
sewing line.  That will stabilize the shirt and make it look pretty. If you don’t pull up the 
shirt a little bit, the shirt might all get piled up on your back. And then you pull the shirt a 
little bit to both sides, that would make it look nicer. After done at the back, you move to 
the front, you first do the right side, you open the shirt, fold it, and you also fold a little 
bit at the bottom which allows the shirt to stay still. As you can see, here is a string, and 
there is another string inside the robe, if you tie them together, the robe will become 
comfortably tighter to your body. But it depends on you how hard you want to tie the 
strings. And then you arrange the collar on the left side like how to you did for the right 
side. If you don’t fold at the end, it will look really ugly. After you are done to this point, 
you often use something to pin right here, which allows the shirt to stay nicely.  At the 
side, right here, there are two buttons and you can button them together and that will 
make the robe look nice and tight, not loose. After you are done with sleeves and collar, 
you arrange the lower part of the body. Sometimes, when you don’t make the bottom part 
well, it will have [a] few layers to each side. To make a tight bottom part, you do this, 
and then pull these two strings together and tie them. It all depends on you how tight you 
want to tie them. If you want it really tight, you pull the strings harder, and the other way 
if you want it to more loose. And then you tie circle the string around your waist, first to 
the front and then to the back and finally you tie it. Most people would tie it at the back, 
while others tie in the front. That’s how to put on Tibetan robes.  If you are married, you 
often put on a Tibetan style apron. If not, you don’t wear apron.  This is how you wear 
Tibetan traditional robe. 
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