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Settling in Minnesota 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ཨ་རིར་ག་ ས་ ེབས་པ་རེད།  
 
ཁ། ང་ལོ་བ ན་ཡིན་ ས་ཨ་རིར་ ེབས་པ་རེད། Minnesota ེབས་པ་རེད། 
དེ་ནས་དང་པོ་ད་ ི་ ལ་ ང་པེ ར་ ེབས་ ས་ཞེ་པོ་ཧ་ལས་པ་རེད། Buildings ཨེ་འ ་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་མཐོང། 
་གར་ཨེ་འ ་ཡོད་མ་རེདའ། ད་  ལ་  ལ་ད་རི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེདའ།  དེ་འ ་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་མ་ ོང། 

འདིར་དང་པོ་ ེབས་ ས་ཨག་གསར་འ ་པོ་ ེད། ་གུ་ ང་ ང་རེད་ཨ་་་་ 

 
ལོ་བ ན་ཡིན་ ས་ཧ་ཅང་ཧ་ལས་སོང།  ཡང་དེ་ལ་ ེབས་ ས་དཔེ་ཁག་པོ་ ང་སོང་། དང་པོ་ཁོ་རང་ནས་།  
དེ་ཡི་ ད་མ་གཏོགས་ བ་གི་མ་རེད།  བོད་ ད་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་གི་ཡོད་མ་རེད། 
དེ་ ས་ འི་ཀྱང་ བ་ཡོད་མ་རེད་ང་ལ་། པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་གིས་བོད་ ད་ ག་གིས་རེད།  
ནང་ལ་འཚམ་འཚམ་ད  ང་ཚའི་ གཅིག་ཀྱང་ཤེས་གི་ཡོད་མ་རེད་འ། 
ཨ་ནས་ ི་ ལ་ ང་པ་ ེབས་ ས་ངའི་མོ་ལགས་གིས་ ་ གས་ བ་ནས་བོད་ཡིག་ ོབ་ ར་བཏང། 
ཨ་ནས་ ོས་གར་ ོབ་ ་བཏང། རོལ་ཆ་འ ་དོག་ཙམ་ ང། ཨ་ནས་བོད་པའི་མཉམ་ ་མང་པོ་འགྲོ་བ ག་པ་རེད་ 
ད་ངའི་བོད་ ད་ཤེས་གི་རེད་བསམ་ནས། དཀའ་པོ་ཞེ་ ག་ ང་སོང་དེ་ བས་ལ་། 
ི་ ལ་དང་པོ་ ེབས་ ས་ད ིན་ཇིའི་ ད་ ང། དེའི་ ང་ལ་ཡང་བོད་ ད་མཉམ་ ་ ང། 

དེ་ཚ་གཉིས་ ང་གི་ ང་གིས་ ེད་ ས་ Nepal ད་ཚང་མ་བ ེད་སོང།  
 
ཀ།    ཨ་ནས་ད་རང་གིས་སོ་སོ་ཨ་རིར་ ེབས་པའི་ ོང་ཚར་དང་འཚ་བའི་ ོར་དོག་ཙམ་ བཤད་སོང། 
ད་རང་ ད་པའི་བོད་རིགས་་་་་     ཡང་ཨ་རི་ལ་བོད་རིགས་གཞན་པ་མང་པོ་འ ག་འ་། 
ཁོ་ཚའི་འཚ་བ་དེ་རང་གིས་འཚ་བ་ད་དོག་ཙམ་འ ་པོ་ཡོད་རེད་དམ་ཡང་ལོག་ཁ་ཡོད་རེད།  
 
ཁ། ད་འདི་ལ་བ ད་མཁན་གྱིས་ ་གུ་མང་ཆེ་བ་་་་་    འདི་ལ་ ེས་པའི 
བོད་པའི་ ་གུ་མང་ཆེ་བ་ད་བོད་ ད་ད་ བ་གི་རེད། སོ་སོའི་རིགས་ག ངས་དང་དེ་ལ་ཡང་དོ་གནང་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ད་ ི་ ལ་ ང་པ་བ ད་ན་ད ིན་ཇིའི་ ད་ བ་བ ད་ན་ཁག་པོ་ཞེ་ ག་ ས་གིས་འ ག་འ། 
་གུ་དེ་ཚ་ལ།  ནང་ ལ་བ ད་ ས་པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་གིས་ ་ གས་ བ་ནས་བོད་ ད་ བ་ 

རིགས་ག ངས་དེ་ཚ་ ང་སོགས་ལབ་གིས་རེད་འ། ཨ་ནས་ནང་ནས་ ི་ལོག་ཐོན་ན་ཨ་ནས་ཚར་པ་རེད། 
གང་ལ་ཐོན་ན་བོད་ ད་མི་འ ག་འ། ད ིན་ཇི་ཅེ། ད ིན་ཇིའི་ ད་ བ་། ད ིན་ཇི་མཐོང། 
དེ་ནས་དོག་ཙམ་དཀའ་ལས་འ ག། ང་ལ་ཡང་དཀའ་ལས་ ང་སོང་།  དེ་ལ་ ེབས་ ས་ བས། 
ནང་ལ་བོད་ ད་ བ་ ཡང་ ི་ལོག་འགྲོ་ ས་ ོབ་ ར་འ ིན་ཇིའི་ ད་ བ་།  



ཡང་འཚམ་འཚམ་ལ་འ ིན་ཇིའི་ ད་ནང་ལ་ཤོར་གི་འ ག་འ། བོད་ ད་མཉམ་ ། 
ཨ་ནས་ཡང་བཀའ་ ོན་རག་གི་འ ག་འ། པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་གིས་ ར་ནས་།  ི་ ལ་གིས་influence 
ད་ཡོད་རེད་་་   ད་ ་གུ་བོད་པ་ ་མོ་དེ་ཚ། བོད་པ་ ་དང་ ་མོ་དེ་ཚ་ལ། 
ི་ ལ་ལ་ཡག་ཤོས་དེ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ལབ་ན་ཚགས་པ་ད་དེ་འ འི་ community དང Tibetan 

communityཧ་ཅང་ strong ཡོད་རེད། State Call Hall  ད་ངའི་ State ཡིན་ན་ Minnesota རེད་འ།  
Minnesota ལ་ཚགས་པ་། བོད་པའི་ཚགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ ི་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚ། བོད་པ་ མང་ པོ་ 
ཡོད་རེད། ང་ཚ་ Minnesota་ལ།  ཨ་ནས་ཚགས་པ་དེ་མང་ཆེ་བ་gathering ད་ བོད་ཡིག་ ོབ་ ་ཡོད་རེད་  
་གུ་དེ་ཚ་ལ་བ གས་ཡོད་རེད། དེ་ནས་བོད་ཡིག་ ོབ་ ་མིན་པ་ཅེ། ོས་གར་དེ་འ ། ོས་གར་group 

གཅིག་བཟོ་ཡོད་རེད། རོལ་ཆ་ ོབ་ཡ་ད་གཞས་ ོབ་ཡ་ད་དེ་འ ་མང་པོ་ཡོད་རེད། ད་ ་གུ་ ང་ ང། 
བོད་པའི་ ་གུ་ ང་ ང། ད་ང་ཚ་སོ་སོའི་བོད་པ་ཚའི་བོད་པ་ཡིན་བསམ་པའི་identity 
མ་བ ག་པའི་ཆེད་ ་ཁོ་ཚའི་དེར་ཚགས་པ་མང་པོ་ བ གས་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་དེ་མིན་པ་ཅེ། 
ང་ཚ་ལོ་གསར་ད་དེ་ཚ་ཚང་མ་ཚགས་པའི་བཏང་གིས་རེད།  བོད་པ་དེ་ཚ་ཚང་མ་ Minnesota ལ་འཛམས། 
ཧ་ཧོ་ཟེར་ནས་ ིད་པོ་བཏང། དེ་འ ་འ ་པོ་ཡོད་རེད།  
 
ཀ། 
ད་ག་རེ་བོད་རིགས་རང་གིས་ཚགས་པ་དེ་ཚའི་བཀོད་ ིག་ ས་པའི་གཟའ་ཉི་མ་ལ་བོད་ཀྱིས་རིགས་ག ང་ ོར་དང
་ཞབས་ ོ་དང་རོལ་ད ངས་ཚང་མ་ ང་པའི་གོ་ བས་ ད་གིས་རེད་ལབ་སོང་ང། 
ཨ་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འ འི་གཟའ་ཉི་མའི་ ོབ་ཚན་ཨེ་འ ་འགོྲ་ ོང་ཡོད་དམ།  
 
ཁ། ཨོ་ འགྲོ་ ོང། ད་དང་པོ་ ེབས་ ས་ བས་ལ་བོད་ཡིག་ ོབ་ ་དོག་ཙམ་སོང་བ་ཡིན། དེ་ ས་High school 
འགྲོ་བ་ཅེ། ས་ཚད་རེག་མ་སོང། ོས་གར་ལ་ང་join ས་པ་ཡིན། ོས་གར་ལ་ལོ་བཞི་ ་ཙམ་ ིན་པ་རེད། 
དེ་ལ་ང་ཚར་ ན་ལགས་གིས་ ཞབས་ ོ་དང་དེ་འ འི་  ཞབས་ ོ་དང་རོལ་ཆ་བ བ། 
ལོ་བཞི་ཙམ་དེ་འ ་ལ་ཁྲབ་ཅེ་ ང་ཅེ། གཞས་དེ་འ ་ ང། 
དེ་ནས་ང་ཚ་ ང་པ་གང་ས་གང་ལ་འ ་མི་འ ་ལ་ཁྲབ་སར་ ིན་པ་རེད། ཁ་སང་ ོན་མར་ང་ཚ་ NewYork 
ལ་ཁྲབ་ ་ ིན།  show འ ་པོ་ ོན།  fundraiseགིས་ ོར་མོ་ཚང་མ་ ་གར་ལ་བཏང།  charityདང་fund 
དེ་ཚ་ལ་བཏང།  དེ་འ ་ ེད་གི་ཡོད་རེད།  
 
ཀ། ཨ་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་བོད་ ད་དེ་ད་ས་ཆ་གཞན་པར་ ེབས་སོང་ན་བོད་ ད་དེ་བ ེད་ཡ་ལས་ ་པོ་རེད་འ།  
ཡིན་ནེ་ཁྱེད་རང་གིས་ བོད་ ད་ཡག་པོ་ཤེས་གི་འ ག་འ། དེ་གང་འ ་ ་ དེ་གཟའ་ཉི་མའི་ 
ོབ་ཚན་དེ་དག་ལ་ ིན་པའི་བོད་ ད་དེ་ཡག་པོ་ཤེས་པ་རེད་དམ་ 

སོ་སོའི་ནང་མི་དང་ ད་ཆ་བཤད་པ་རེད་དམ་།  རང་གིས་གྲོགས་པོ་མང་ཆེ་བ་བོད་པ་ཡིན་པའི་ ེན་ཨེ་རེད།  
 
ཁ། ངའི་དོས་ ་ ་ ས། བོད་ཡིག་ ོབ་ ་ད་ང་ཞེ་ ག་ ིན་ཡོད་མ་རེད། ངའི་དོས་ ་ ་ ས། 
ངའི་ནང་མིའི་ངའི་familyགིས་ ེད་ཡིན་ས་རེད།  
ང་ཚ་ནང་ལ་ཡིན་ན་ གས་ ་པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་གིས་ ་ གས་ བ་ནས་ད་བོད་ ད་ བ་ བ་ལབ་ནས་། 



དེ་འ ་ལབ་ལབ་ ས་ནས་ད་ ་ ོག་འ ལ་ཚར་པ་རེད་འ།  
ཨ་ནས་གང་ལ་ ིན་ན་བོད་ ད་ཡག་པོ་ ག་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འ། 
སོ་སོའི་བོད་ ད་བ ག་ན་སོ་སོའི་ ་གུ་ལ་ བ་ཡ་ཡོད་མ་རེད་འ། ད་དེང་སེང་ང་ཚ་བོད་པ་ ་གུ་མང་ཆེ་བ་  
འདི་ལ་ ེས་པ་དེ་ཚར་ཁག་པོ་ཞེ་ ག་འ ག་འ ཁོ་ཚ་ལ་ནང་ནས་ཨ་མ་པ་ལགས་གིས་བོད་ ད་ བ། 
ཡང་ ི་ལོག་གཅིག་ཐོན་ན་ཡང་ཁོ་ཚའི་གྲོགས་པོ་དང་གྲོགས་མོ་འགྲོགས་ནས་བོད་ ད་ བ་ཡ་དོག་ཙམ་ཁག་པོ་འ
ག་འ།  གྲོགས་པོ་དང་གྲོགས་མོའི་བར་ད ིན་ཇིའི་ ད་ བ་འདོད་ཡོད་རེད་འ། 

བོད་ ར་ བ་ན་དོག་ཙམ་འཚར་གི་འ ག་འ། ཁོ་ཚ་འཚམ་འཚམ་ལ་།  
ད་ད་ ་ང་ལ་མཚན་ན་ག་ལེ་ག་ལེར་ ས་ནས་ང་རང་གིས་ཡང་ ང་ཙམ་ ང་ཙམ་ ང་གིས་ཡོད། 
ང་ད་ཁྲག་ཁྲག་མེད་ ཧ་གོ་གི་ཡོད་རེད་འ། ཡིན་ན་ཡང་ give up ས་ཡ་ཡོད་མ་རེད་འ། 
དག་ ་སོ་སོ་གང་ལ་འགྲོ་ན་བོད་པ་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་དེ་ཚ་ཡོད་ ས་ བས་ལ་ practice 
ས་ན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གིས་འ ག། 

གཞན་པ་ད་ད་ ་ ་གུ་ལོ་ ང་བ་དེ་ཚར་ད་ ་ནས་བོད་ཡིག་ ོབ་ ར་བ གས། ོས་གར་དེ་འ ་བ གས། 
ངའི་དེ་ཞེ་ ག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འ ག། 
ེས་མ་ད་ཁོ་ཚ་ཆེན་པོ་ཆགས་ ས་ང་བོད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་འགྲེལ་བཤད་ བ་ཡ་དང་ ོན་ཡ་འ ་པོ་ཡོད་རེད་འ།  

 
 
English translation: 
 
 Interviewer: When did you come to America? 
  
Interviewee: I came to America when I was seven. We first arrived in Minnesota. I was 
amazed by the tall buildings when first I got here. We did not have tall buildings in 
Sikkim, India, we only have tall mountains. America was where I first saw tall buildings 
and I liked it so much. However, I also had difficulties when I first got here. Since I only 
speak the Sikkim language and speak no Tibetan.  
 
Interviewer: Your parents did not speak Tibetan? 
 
Interviewee: My parents did speak Tibetan at home, but I did not know how to speak 
Tibetan. After we moved to the States, my grandmother pushed me to learn Tibetan. I 
was sent to Tibetan language school, as well as Tibetan opera training school, I had to the 
chance to learn Tibetan musical instruments. I was also encouraged to socialize with 
other Tibetans and improve my Tibetan speaking ability. That was hard for me, because I 
had to learn English and Tibetan at the same time. As I captured more Tibetan and 
English, I slowly forgot my Nepali.  
 
Interviewer: As you have already talked about your own experience coming to America, 
do you think the Tibetans here in the States had similar experiences as yours? 
 
Interviewee: Most of the Tibetan kids who were born and raised here, they do speak 
Tibetan and they do pay attention to Tibetan culture heritage. But sometimes it is still 
hard for them because they have to speak Tibetan at home and English outside in schools 



and others. It is hard to keep the language balance for most kids, which was the case for 
me as well. Kids often speak English at school, and sometimes kids would accidentally 
speak English at home. When that happens, parents usually scold the kids. There are 
many outside home influences, but one good thing is there are many strong Tibetan 
communities in the western cities.  The state of Minnesota where I live now is considered 
the second state with the largest Tibetan community organization.  We have many 
Tibetan organizations; we have Tibetan gatherings and Tibetan language training schools. 
Other than Tibetan language training, we also have Tibetan dance and opera training. 
These organizations usually target Tibetan kids and their mission is to preserve Tibetan 
identity by educating the young generations. Other than those times, they also organize 
Tibetan Losar celebration. Tibetans will gather in Minnesota and celebrate Losar.  
 
Interviewer: As you said the Tibetan organizations organize weekend language training 
and other activities related to cultural preservation.  Have you ever been to any of the 
activities? 
 
Interviewee:  I did. During my high school, I joined Tibetan opera training for four to five 
years. I was taught Tibetan instruments and dance by teachers.  For four to five years, we 
learned, performed, and we did shows in many areas. We went to New York to perform 
and sent the money we fundraised to India. 
 
Interviewer: You speak very good Tibetan and [you are] able to communicate very well, 
is that because you attended weekend Tibetan language training, or is it because you 
speak Tibetan with your family members at home? 
 
Interviewee: I did not go to the weekend Tibetan language training for long, so I think 
most influence must come from my family members. My parents always pushed me to 
learn Tibetan and I listened to them.  I realized the importance of speaking good Tibetan 
wherever you go. What am I going to teach my children if I myself don’t speak the 
language?  I do admit that it is hard for Tibetans who are born here, even though parents 
speak Tibetan at home, but once you are out of the house; you speak English with your 
friends. Speaking Tibetan becomes hard when your friends prefer speaking English. I am 
not so good at Tibetan, but I am trying my best to learn catch up.   I think it is important 
to practice the language when you are with your friends, and I also it is important to send 
young Tibetan kids to Tibetan language schools and opera trainings.  
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