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I am who I am
Palmo 

I am who I am 
I am a woman(སྐེ་དམན)
A foolish nomad girl
Atop a vast meadow of shame
I struggled against the fruits of natural karma 
When my toes are polished with the glitters of flower
I am immaculate

I am who I am 
I am a woman(སྐེས་མ)
A fainthearted Tibetan woman
I blossomed toward the sunlight; froze in the impending cold
I held the empty thought of rainbow colors woven into my wedding dress
When my youth radiates with waves of beauty 
I am a pearl 

I am who I am 
I am a daughter-in-law (མནའ་མ)
A deeply servile maid 
In the inadequacy of my inner wellspring
I yearned for the good fortune of the radiant white lotus
When my life is inscribed with the title of a so-called wife
I am a contract



I am who I am
I am a woman (བུད་མེད)
A prostitute of low-dignity
A dumpster of sexual desires
The violent dagger can stab and butcher me 
When my body is stamped with no honor
I am a commodity

I am who I am
I am a queen(བརྩུན་མོ)
A mother, whose golden vessel of a womb gave birth to the children of a nation
Averting the fall of Tibet’s ancient traditions in calamitous times
I hoist and raise the pillar of earnestness
When my life is vested with power and equality
I am a country

I am who I am
I am a lover (མཛའ་མོ)
A fertile field for the seeds of progeny
Tending to the causality of interdependence not with deception but with honesty
With the unchanging warmth bestowed by the seasons of love
When the wheel of appearance and emptiness secretly turns
I am wisdom

Poetry translated by Kunchok Kyid.




