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Tibetan Woman’s Robe 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ལ་བཟང་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་ ་སའི་ བ་པ་གཡོགས་བཏང་དེ་གང་འ ་ཞིག་ཡོད་མེད་དེ་གཅིག་ཤོད་དང།  
 
ཁ། ལེགས་སོ། ཨ་ནས་ཐོག་མ་དེ་ལ་ད་ བ་པ་ངོ་ ོད་ ོས་ པ་ཡིན་ན། ད་དེའི་ ད་སོལ་འོ་འ ག་རེད།  ་མོའི་ ང་
ལ་གོན་ཡ་འོ་འ ག་དེ་ཅེ། ིར་བཏང་ ད་ཡོད་རེད། ད་ ང་རིང་པོ་ལག་པའི་བར་ ་ ོབ་གི་རེད།  ཨ་ནས་དེའི་
ིར་བཏང་ ད་ཡོད་ཅེ། ད་འོ་འ ག་དེ་ལ་ཡ་ཚན་ ་འ ་མི་འ ་མང་པོ་ཡོད་རེད། ད་སོ་སོའི་ཚན་གཞི་ཁམས་

དང་ ོན་པ་ལ་དཔགས་པའི་ཚན་ ་འ ་མི་འ ་འདེམ་པའི་ གས་ ོལ་ཡོད་རེད།  འ་་ དེ་ བ་པ་རེད། ་མོའི་
བ་པ་དེ། ིར་བཏང་ ས་ན་ ་མོའི་ བ་པ་དེ་ ད་ཡོད་རེད། ད་ཡིན་ན་ཡང་ ིས་ ་ད་བཙན་ཤོར་ནང་ལ་དང་

ནམ་གཤིས་གིས་འ ར་བ་དེ་འ ་ ས་ནས་ ད་ཡོད་གོན་མཁན་ཞེ་ ག་ཡོད་མ་རེད། མང་ཆེ་བ་ད་ ད་མེད་རེད། 
ད་མེད་ཅེ་ ད་འོ་འ ག་དེ་ནང་ལོག་གོན་ཙང་ཨ་ནས་ ད་ ང་མར་རིང་པོ་ཡོད་ཙང་དེ་འ འི་འཁྱག་ཐོག་པའི་

སེམས་ཁྲེལ ཡོད་མ་རེད།   ད་དེ་བོད་མོའི་ བ་པ་དེ་རེད། དེ་གོས་ཆེན་གིས་ བ་པ་རེད། ཨ་ནས་ ིར་བཏང་མང་ཆེ་
བའི་གོས་ཆེན་གིས་ བ་པ་དེ་ ས་ཆེན་ཁག་དང་དེ་ནང་བཞིན་མཛད་ ོ་དང་ལོ་གསར་ བས་ལ་གོན་གི་རེད།  
ཡང་ ན་ ་གོན་ཡ་ཨ་ནས་གོས་ཆེན་གིས་ བ་པ་མིན་པ་ཅེ་་ རས་རང་ འ ་རས་དང་དེ་ནང་བཞིན་རས་དགྱིལ་
མའི་བཟོ་པའི་ བ་པ་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད།  
 
 
English translation: 
 
Interviewer: Kalsang, can you show how us how to put on Tibetan robe? 
 
Interviewee: Ok. First let me introduce Tibetan robe to you. This is a woman’s Tibetan 
shirt; you put on the upper part of your body, it usually has sleeves, long sleeves that 
reach your hands. Tibetan shirts often have many colors, [it] depends on your personality, 
age and preferences.   This is a traditional Tibetan woman’s robe, it often has sleeves, and 
however, most Tibetans in exile wear sleeves because of the warm weather. You wear the 
shirt inside the robe and since the shirt has long sleeves, you don’t have to worry about 
being cold.  Most Tibetan robes are made of silk and people often put them on during 
special occasions such as the New Year celebration. However, daily wear robes are made 
from regular fabric and other cheap materials. 
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