
1 

 

ISSN་2229-547X་VIDEHA 

བདིཧེ:་༣༥༦་མ་ཨཀཾ་༡༥་ཨཀ  ྚཱུབར་༢༠༢༢་༺བར་ྵ༡༥་མསཱ་༡༧༨་ཨཀཾ་༣༥༦༻ 

༺བིདེཧ་www.videha.co.in་༻ 

 

བདིཧེ་མཐཻལཱི་ིསཧཱཏིྱ་ཨནཱ ྡོལན:་མནཱུཥམིཧི་སསཾྐྲྀཏཱམ 

 

བདིཧེ-་པྲཐམ་མཐཻལཱི་ིཔཀཱཀི་ཨཱ-ིཔཏཀཱི 

 

སམ ྤཱདཀ:་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར།་ 

 

 

http://www.videha.co.in/


2 

 

ཨཻ་པྡོཐཱཀི་སར ྤཱདྷིཀཱར་སུརཀཏི་ཨཚི།་ཀཱེཔཱརཱིཨཊི་༺©༻་དྷཱརཀཀ་ལཁིཏི་ཨནུམཏིཀ་བནཱི་པྡོཐཱཀི་ཀྡོནྡོ་ཨཤཾཀ་ཚཱཡཱ་པྲཏི་ཨབེཾ་རཀཱིཌིཾག་སཧཏི་ཨིལཀེ  ནཀི་ཨཐབཱ་ཡཾཱཏཀི,་ཀྡོནྡོ་

མཱདྷམྱསྃ,་ཨཐབ་ཱཛྙཱནཀ་སགཾྲཧཎ་བཱ་པུནརྤྲཡྡོགཀ་པྲཎཱལཱི་དྤཱརཱ་ཀྡོནྡོ་རཱུཔམེ་པུནརུཏ ྤཱདན་ཨཐབ་ཱསཾཙརཱན-པྲསཱརཎ་ནཻ་ཀཨལེ་ཛཱ་སཀཏཻ་ཨཚི། 

 

༺c༻་༢༠༠༠-་༢༠༢༢།་སར ྤཱདྷཀཱིར་སུརཀིཏ།་བྷཱལསརིཀ་གཱཚ་ཛེ་སན་༢༠༠༠་སྃ་ཡཱཧཱུསིཊཛིཔར་ཚལ་

http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html་,་

http://www.geocities.com/ggajendra་ཨཱད་ིལིཾཀཔར་ཨཱ་ཨཁནྡོ་༥་ཛུལཨཱི་༢༠༠༤་ཀ་པྡོསྚ་

http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html་ཀརེ་རཱུཔམ་ེཨནིྚརནཊེཔར་་

མཻཐལཱིིཀ་པྤཱཙཱིནཏམ་ཨུཔས ིཏཀ་རཱུཔམེ་བིདྱམཱན་ཨཚི་༺ཀཚིུ་དིན་ལལེ་http://videha.com/2004/07/bhalsarik-

gachh.html་ལིཾཀཔར,་སྡོཏ་wayback་machine་of་https://web.archive.org/web/*/videha་258་

capture༺s༻་from་2004་to་2016-་http://videha.com/་བྷཱལསརིཀ་གཱཚ-པྲཐམ་མཻཐལཱིི་བ ྤཱག་/་མཻཐལཱིི་བ ྤཱགཀ་
ཨེགྤཱགིེཊར༻། 

ཨཱི་མཻཐལཱིིཀ་པཧིལ་ཨིཾཊརནེཊ་པཏིཀཱ་ཐཀི་ཛཀར་ནཱམ་བདཱམ་ེ༡་ཛནབརཱི་༢༠༠༨་སྃ་’བིདེཧ’་པཌ༹ལཻ།་ཨིཾཊརནེཊཔར་མཐཻིལཱཀི་པྲཐམ་ཨུཔས ིཏཀི་ཡཱཏྤཱ་བིདེཧ-་པྲཐམ་མཻཐལཱིི་

པཱཀཀི་ཨཱི་པཏཀཱི་དྷརི་པཧཙྃལ་ཨཚི,་ཛ་ེhttp://www.videha.co.in/་པར་ཨཱ་ིཔྲཀཱཤཏི་ཧྡོཨིཏ་ཨཚི།་ཨཱབ་“བྷཱལསརིཀ་གཱཚ”་ཛལཱབྐྲྀཏྟ་'བིདེཧ'་ཨཱ-ི
པཏཀཱིཀ་པྲབཀ ྤཱཀ་སགཾ་མཐཻིལཱ་ིབྷཱཥཀ་ཛཱལབྐྲྀཏཀྟ་ཨེགྤཱགིཊེརཀ་རཱུཔམེ་པྲཡུཀ་ྟབྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ 

 

༺c༻༢༠༠༠-་༢༠༢༢།་བིདེཧ:་པྲཐམ་མཻཐལཱིི་པཱཀཀི་ཨཱ-ིཔཏཀཱི་ISSN་2229-547X་VIDEHA་༺since་2004༻.་སམ ྤཱདཀ:་

གཛནེྡྲ་ཋཱཀུར།་Editor:་Gajendra་Thakur.་In་respect་of་materials་e-published་in་Videha,་the་

Editor,་Videha་holds་the་right་to་create་the་web་archives/་theme-based་web་

archives,་right་to་translate/་transliterate་those་archives་and་create་translated/་

transliterated་web-archives;་and་the་right་to་e-publish/་print-publish་all་these་

archives.་་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར   ་ཨཔན་མཽལཀི་ཨཱ་ཨཔྲཀཱཤཏི་རཙནཱ/་སཾགྲཧ་༺སཾཔྤཱཱུརྞ་ཨུཏྟརདཱཡིཏྭ་རཙནཱཀཱར/་སགཾྲཧཀར   ་མདྷ༻ྱ་

editorial.staff.videha@gmail.com་ཀེྃ་མལེ་ཨཊཙཻམཎེྚཀ་རཱུཔམེྃ་པཋཱ་སཀཏཻ་ཚཐི,་སགཾམ་ེཨྡོ་ཨཔན་སཀཾིཔ་ྟཔརཙིཡ་ཨཱ་ཨཔན་སནཻ་ཀཨེལ་

གེལ་ཕྡོཊྡོ་སཧེྡོ་པཋབཱཐི།་ཨེཏ྅་པྲཀཱཤིཏ་རཙནཱ/་སགཾྲཧ་སབྷཀ་ཀཱཔཱིརཨཱཊི་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར   ཀ་ལགམ་ེཚན ་ིཨ་ཱཛཏ྅་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར   ཀ་ནཱམ་ན་ཻཨཚི་ཏཏ྅་ཨཱི་

སཾཔཱདཀཱདྷཱིན་ཨཚི།་སམ ྤཱདཀ:་བདིེཧ་ཨཱ-ིཔྲཀཱཤིཏ་རཙནཱཀ་བེབ-ཨཱརྐཱཨབི/་ཐཱིམ-ཨཱདྷཱརིཏ་བབེ-ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷཀཱིར,་ཨ་ཻསབྷ་ཨརཱྐཱཨིབཀ་ཨནུབདཱ་ཨཱ་ལིཔཾཏརཎ་ཨ་ཱ

ཏཀརྡོ་བེབ-ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷིཀཱར;་ཨཱ་ཨཻ་སབྷ་ཨརཱྐཱཨབིཀ་ཨཱ-ིཔྲཀཱཤན/་པྲིཾཊ-པྲཀཱཤནཀ་ཨདྷིཀཱར་རཁཻཏ་ཚཐི།་ཨཻ་སབྷ་ལེལ་ཀྡོནྡོ་རཱཡལ ྤཱ/ི་པརཱིཤྲམིཀཀ་པྤཱབདྷཱན་ན་ཻཚ,ཻ་

སེ་རཱཡལ ྤཱ/ི་པཱརིཤྲམཀིཀ་ཨཙིྪུཀ་རཙནཱཀཱར/་སགཾྲཧཀར   ་བདིེཧསྃ་ནཻ་ཛུཌཐུ༹།་བིདེཧ་ཨཱ་ིཔཏིཀཱཀ་མཱསམེ་དཱུ་ཊ་ཨཀཾ་ནིཀལཻཏ་ཨཚི་ཛེ་མཱསཀ་༠༡་ཨ་ཱ༡༥་ཏཐིིཀེྃ་

www.videha.co.in་པར་ཨཱི་པྲཀཱཤིཏ་ཀཨེལ་ཛཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ 
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སམཱནཱནྟར་པརམྤརཱཀ་བིདྤཱཔཏི-་ཙིཏ་བིདེཧ་སམ ྤཱནསྃ་
སམ ྤཱནིཏ་ཤྤཱ ི་པནཀལཱལ་མཎྜལ་དྤཱར ཱ

མཻཐིལཱི་བྷཱཥ་ཛགཛྫནནཱི་སཱཏཱིཡཱཿ་བྷཱཥ་ཨསཱཱིཏ།་ཧནུམནྟཿ་ཨུཀྟབཱན-་མཱནུཥམིིཧ་སཾསྐྲྀཏཱམ། 

ཨཀརྑ་ཁམ   ་༺ཨཁཱར་ཁམཱ ༻ 

ཏིཧཨན་ཁེཏྟཧི་ཀཱཉི་ཏསུ་ཀིཏྟིབལ ི་པསརེཨི།་ཨཀརྑ་ཁམ   རམྦྷ་ཛཨུ་མཉྡོ་བན་ིན་དཨེི༎་༺ཀཱརིིལཏཱ་པྲཐམཿ་པལ བཿ་
པཧིལ་དྡོཧཱ།༻ 

མཱནེ་ཨཁཱར་རཱུཔཱི་ཁཱམ ་ནིར ྤཱཎ་ཀ྅་ཨྡོཨིཔར་༺གདྱ-པདྱ་རཱུཔཱི༻་མཾཙ་ཛྃ་ནཻ་བཱན ལ་ཛཱཡ་ཏ་ྃཨཻ་ཏིབྷུབནརཱུཔཱི་ཀཏེམེ་
ཨྡོཀར་ཀཱིརརཱིུཔཱི་ལཏ ྤཱ་ིཀེནཱ་པསརཏ། 

ཨནུཀྲམ 



 

 

ཨཻ་ཨཾཀམེ་ཨཚི:- 

༡.༡.གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཾཀ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་ 

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༥་པར་ཊིཔྤཎཱི་ 

༢.གདྱ་ཁཎ ྜ

༢.༡.ཀཔིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར་ 

༢.༢.ཀཔིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར་ 

༢.༣.ཀཔིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐ-ཱ༣་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར་ 

༢.༤.ཀཔིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐ-ཱ༤་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར་ 

༢.༥.ཀཔིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར་ 

༢.༦.ཀུམཱར་མནྡོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊ་ལགྷུཀཐ་ཱ 

༢.༧.ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ-་བིཙཱརཀ་པྲབལཏཱ་ 



 

 

༢.༨.ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ-་མྡོཌ༹པར་༺དྷཱརབཱཱཧིཀ་ཨུཔནྤཱས༻་ 

༢.༩.ཨཱཤིཥ་ཨནཙིན ྤཱར-་བཾགྱ-་པརཾཔརཱབཱདཱི་བྷྡོཛན་༺ཨེཀ་ཤྡོདྷ༻ 

༢.༡༠.པེྲམཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"-་པཤུདྷནཀ་དེབཏཱ་སཾཏ་བཱབཱ་ཀཱརཱུ་ཁིརཧར་ 

༢.༡༡.ཌཱ.་བིཔིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཱཀབི་བྷཱས་པྲཎཱཏི་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐིལཱ་ིཨནུབཱད་༺བྷཱག-༤༻་ 

༢.༡༢.རབཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མིཤྲ-་མཱཏྐྲྀབྷཱུམི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༣མ་ཁེཔ་ 

༢.༡༣.ཌཱ་ཤེཕཱལིཀཱ་བར ྤཱ-་པུརཱན་ཊིཧརཱིཀ་དརྡ་༺ཨེཀཊ་སཾསྨརཎ༻་ 

༢.༡༤.ཌཱ་ཤེཕཱལིཀཱ་བར ྤཱ-པྲབཱསཱི་མཛདཱུརཀ་པཱིར་ཨཱ་མིཐལཱི་རཱཛྱ་ 

༣.པདྱ་ཁཎྜ 

༣.༡.རཱཛ་ཀིཤྡོར་མིཤྲ-་ཨུཔཀཱར་ 

༣.༢.པྲདཱིཔ་པུཥ-ྤ་༢་ཊ་གཛལ་ 

༣.༣.ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་ཨནིལ-་གཱིཏ་[པཻཊརྣ་༺པུནརཱབྐྲྀཏྟི༻་ཀབིཏཱ]་ 



 

 

༣.༤.ཙན ནཱ་དཏྟ-་བཱཌྷ་ིཨཱ་བིཧཱར་ 

༣.༥.རཱམཀྲྐྲྀཥྞ་པརཱར ྤཱི-་༥་ཊ་ཀབིཏཱ་ 

༣.༦.ཨམིཏཱབྷ་རཾཛན་ཛྷཱ་'པྲབཱསཱི'-་མིཐིལ་ཱམཻཐལི་ཨཽར་ཏིརཾགཱ/་པཱཀལ་པརྡོར-་བཱལ་གཱིཏ/་བདམཱཤ-ི་བཱལ་གཱིཏ་ 

༣.༧.ཨུདཡ་ནཱརཱཡཎ་སིཾཧ་ནཙཀིེཏཱ-་ཛཽ་སྡོཙིཡེ་ལེལཧཾ་ཙལིཡེ་ཛཱཡབ་ 

༣.༨.ཨཁིལེཤ་ཋཀཱུར-་ཀཏཨ་གེལཨཱི་ཨྡོ་མཐིིལཱ་ཀེ་ཤན་ 

༣.༩.སམཏཱ་ཀུམཱརཱ-ི་མཻཡཱ་ཨཱབི་རཧལ་ཚཐ་ི 

༣.༡༠.གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར-་བཧཏ་སུནལེིཡཽ་ཏྡོར,ཱ་ཨཱབ་སུནབཽ་ཏྡོཧར་སབྷ་གཔ་ 

༤.སཾསྐྲྀཏ་ཁཎྜ 

༤.༡.ཌཱ.་དཱིཔིཀཱ-་ཙམ  ྚཱུསཱཧིཏྱཡཤྡོ་བིལཱསཿ་༺ཏྐྲྀཏཱིཡྡོཙྪབཱསཿ༻་ 

༥.་བདིཧེ་སྤཱཱུཙནཱ་སཔཾརྐ་ཨནཥེཎ་ 
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ཨཻ་ཨཾཀམེ་ཨཚི:- 

༡.༡.གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཾཀ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༥་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 
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༡.༡.གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཾཀ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 

གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར 

༡ 

༨༢་བརྑཀ་ཨེནཱི་ཨེརྣཽ་ཀེྃ་ཨཻ་བེརུཀ་སཱཧཱིཏྱཀ་ནོབེལ་པུརས ྤཱར་དེབཱཀ་གྷོཥཎ་སེཌཱིཤ་ཨེཀེཌམཱཱི་ཀལེཀ།་སཌཱེིཤ་ཨཀེེཌམཱཱི་
ཨོཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་རབཱཱིནྡྲནཐ་ཋཱཀུརཀེྃ་ཨེཀཊཱ་ཊྤཱཱིཊམེ་མོན་པཱཌ༹ལཀ། 

"ཏཱིཏལཱཱི་མཱས་ན,ཻ་པལ་གཱནཻཏ་ཨཚ,ི་སེ་ཨོཀརཱ་ལག་སམཡེ་སམཡ་ཚ།ཻ" 

ཨེནཱི་ཨརེྣཽ་པཧཱིནེ་ཨཱཏྨཀཐཱཏཀྨ་ཨུཔནྤཱས་ལཱིཁལན ཱི་མུདཱ་ཤཱིགྷེ་ཨོ་མཱཏྲ་ཨཱ་མཱཏྲ་སཾསྨརཎ་ལཱིཁཡ་ལགལཱཱིཧ། 

ཨཻ་བརྑ་ནོབེལ་པུརས ྤཱར་བཱིཛྙཱནཀ་ཀེཏྲམེ་སེཧོ་པུནཿ་པྲཀྲྀཏཱིཀ་ཨནུཀྲྀཏཱིཀ་ཤདྷོ་ལལེ་བཧུཏ་དཱིནཀ་བཱད་དེལ་གལེ། 

༢ 

ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Five་Stories-་Kapileshwar་Raut 

The་snakebite,་a་local་game་which་takes་toll་of་a་young་

boy,་the་old་technique་of་farming་and་need་for་

innovation,་the་feast་of་hermits,་the་language་of་

animals,་the་little་and་great་traditions,་caste་class་and་

power,་the་feminism,་rich་and་the་poor,་but་no་sign་of་

despair,་bold་discussions་on་the་epic་stories,་on་cults,་

the་language་and་vocabulary་aptly་used་for་describing་

all་these,་a་language་which་is་hard་to་translate་as་these་

things་can་be་written་in་Maithili་only་... 
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Welcome་to་the་mystical་world་of་Parallel་Literature་in་

Maithili.་Here་you་are་reading་five་stories་of་

Kapileshwar་Raut་which་he་has་himself་adjudged་as་

his་best. 

 

Kumari་Bhojan་༺Feast་for་the་Girl་Child༻་begins་in་a་

festive་atmosphere.་During་10་day་Durga་Puja་festival་

people་bring་special་kind་of་glossy་soil.་The་soil་is་used་

for་making་Earthen་Mahadev་and་earthen་lamp.་The་

lady་Siyawati་got་widowed་when་a་snakebite་took་life་of་

her་husband.་After་three་daughters་a་son་was་born་to་

her.་So་he་was་very་young་as་compared་to་his་sisters.་

Siyawati་got་trapped་in་loan,་as་marriage་of་daughter་

costs་much.་And་after་all་this་description་ensues་a་

discussion་which་revolves་round་the་actual་meaning་of་

tales,་how་a་collective་effort་led་to་killing་of་Mahisasur. 

 

In་Tharthari་༺Trembling༻་another་discussion་ensues,་

in་a་cold་winter་night,་among་the་Zamindar་and་the་

tillers.་And་the་setting་is་the་open-land་where་Zamindar་

visits་to་oversee་how་the་farming་is་being་carried་out. 
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Barka་Kheera་༺The་big་cucumber༻་delves་deep་into་

traditional་and་modern་knowledge་in་carrying་out་

farming.་The་boy་who་wandered་calling་ihait-ihait་༺a་

call་to་male་animal་for་conjugation་of་their་female་cow་

or་buffalo་for་procreation༻་became་an་agricultural་

scientist. 

 

The་story་Punarnava་will་remind་you་of་"Jalikattu"་

game་of་Tamilnadu.་During་Jurisheetal་festival་a་game་

of་man-to-man་combat་causes་a་death་and་Basuni་

gets་widowed.་The་feminists་will་search་for་the་theories་

of་feminism་when་the་women་starts་taking་decisions. 

 

And་finally་in་"Bhumhur་Aagi"་you་will་again་get་test་of་

local་culture.་The་caste་layers་...་Chetan་Das་is་from་

Mushar་community.་He་got་in་touch་with་a་hermit་from་

Keot་caste་and་became་a་hermit་himself.་He་went་to་

Ajab་Das,་who་is་apt་in་singing་devotional་songs,་for་

inviting་him་for་a་grand་feast་meant་for་the་hermits.་But་

he་puts་conditions..་and་Vivek་Kumar་says་that་it་is་all་
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stratification,་even་he་or་Chetan་Das་would་put་the་

same་conditions་in་case་of་people་below་in་hierarchy.་ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༡.༢.་ཨཀཾ་༣༥༥་པར་ཊཱིཔཎྤཱི 

ཛཏིནེྡྲ ཛྷཱ,་རཱིཊཱཡར་ྜཨདྷཱིཀཎ་ཨབྷཱིཡན ྤཱ,་བཱིཧཱར་སརཀར 

པཉ ྤཱཱིཀ་པཱཏཀ་ཌཱིཛཊིལཱཨཱིཛེཤན་ཀཛ་ཨད  ྦྷུཏ་ཨཚི།་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷ་ལེལ་ཨེཏ྅་པྲཙུར་སཱམཱིགྤཱཱི་ཨཚ།ི་བཱིདཧེཀ་སམསྟ་ཀཛཀ་

༡༠་བརྑ་བཱད་མཧཏྭ་ལཀོཀེྃ་པཏཱ་ཙལཏཻ། ཨཤེཥ་ཤུབྷཀམན། 

ཨཤཀོ་ཨབཱིཙལ 

སཱརྠཀ་ཌེག། སཱདྷུབཱད། 

ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར 
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ཤཾབྷུ་ཀུམཱར་སིཾཧ་ཛཱིཀ་ཀཐ་ཱ"ཐཱཱིམཀ་ཁཛོ"་ལཱཱིཀསྃ་ཧཊཱི་ཀ྅་ཨཚི།་ཨེཧན་ཀཐ་ཱམཻཐཱིལཱཱིམེ་ལཱིཁལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 

སམཏཱ་ཀུམཱརཱཱི་ཛཱིཀ་ཨཱརོ་རཙན་པཌྷ༹བཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་ཨཚ།ི 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢.གདྱ་ཁཎ ྜ

༢.༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༢.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༣.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐ-ཱ༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༤.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐ-ཱ༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༥.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༦.ཀུམཱར་མནོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ ཱ
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༢.༧.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ-་བཱིཙཱརཀ་པྲབལཏཱ 

༢.༨.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ- མོཌ༹པར ༺དྷརབཱཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

༢.༩.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིན ྤཱར- བཾགྱ- པརཾཔརཱབཱདཱཱི་བྷོཛན་༺ཨཀེ་ཤདྷོ༻ 

༢.༡༠.པེྲམཤཾཀར་ཛྷཱ "པབན"- པཤུདྷནཀ་དེབཏཱ་སཾཏ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧར 

༢.༡༡.ཌཱ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཱཀབཱི་བྷཱས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་༺བྷཱག-༤༻ 

༢.༡༢.རབཱཱིནྡྲ་ནརཱཡཎ་མཱིཤྲ-་མཱཏྲྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༣མ་ཁེཔ 

༢.༡༣.ཌཱ་ཤེཕཱལཱིཀ་བར ྤཱ-་པུརཱན་ཊཱིཧརཱཱིཀ་དརྡ་༺ཨེཀཊཱ་སཾསྨརཎ༻ 

༢.༡༤.ཌཱ་ཤེཕཱལཱིཀ་བར ྤཱ-པྲབཱསཱཱི་མཛདཱུརཀ་པཱཱིར་ཨཱ་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://videha.co.in/new_page_17.htm
http://videha.co.in/new_page_18.htm
http://videha.co.in/new_page_18.htm
http://videha.co.in/new_page_19.htm
http://videha.co.in/new_page_2.htm
http://videha.co.in/new_page_2.htm
http://videha.co.in/new_page_22.htm
http://videha.co.in/new_page_23.htm
http://videha.co.in/new_page_26.htm
http://videha.co.in/new_page_27.htm
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༢.༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙན་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 

༡.་ཀམཱིནཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

༢.་ཛགདཱནནྡ་ཛྷཱ་"མནུ"ཀ་"མཱཊཱིཀ་བཱསན"པར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨེཀཀཾཱི་"ཛནིྡགཱཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 

ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནནྟར་དྷརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་

ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 

༢.ཨུམེཤ་མཎྜལ 

༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_3.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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༤.རཱཛདེབ་མཎྜལ 

༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 

༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ 

༧.དུརྒཱནནྡ་མཎལྜ 

༨.རཱམཱནནྡ་མཎྜལ 

 

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༡ 

 
ཀུམཱརཱི་བྷོཛན 

 
མཁནཀ་མཱཨེ་སཱིཡཱབཏཱཱི་དུརྒཱཔྤཱཱུཛཱམ་ེསཱྃཛྷ་དཨཱིལེ་ཀཏེྣཽསྃ་ཨེཀ་པཐཱིཡཱ་ཙིཀནཱི་མཊཱཱི་ཨནནེ་རཧཨེ།་ཀལཤཐཱཔནསྃ་པཧཱིནེ་

ཨེཀ་དཱིན་དཱུརྒཱ་ནོཏལ་ཛེཏཱཱི་ཨཱ་ཨོཧཱཱི་དཱིནསྃ་དཱུརྒཱས ྤཱནམེ་སཱྃཛྷ-བཱཏཱཱི་པཌ༹ཏ།་སཱིཡཱབཏཱཱི་གརཱཱིབ་གྷརཀ་ས  ཱིགཎ་རཧཨེ་ཨེཀཊཱ་

བེཊཱ་བྷེལེ་རཧཻ,་བཱཔ་སཱྃཔཀཊཱཱིམེ་མརཱི་གེལཁཱིན།་ཏཱཱིནཊཱ་བེཊཱཱིཨེ་བྷེལ་རཧཻན།་ཨུམེར་ཀརཱཱིབ་པཻསཋ་བརཀྑ་རཧཻན།་བོཨཱིན-

བུཏཱ་ཀརཱི་ཀ྅་གྤཱཱུཛར-བསར་ཀརཻ་ཚེལཱཱི།་ཀོནོ་ཏརཧེྃ་ཏཱཱིནྤཱཱུ-བེཊཱཱིཀེྃ་བཱིཨཱཧ་ཀལེཻན།་བེཊཱཱི་སབྷ་སཱསུར་བསཨེ་ལགལཱཱི།་
མཁན་ཛཁནཱི་བཙེ་རཧཐཱི་ཏཧཱིཨེསྃ་དཱུརྒཱཛཱིཀེྃ་པྤཱཱུཛཱ་ཀརཻ་ཚེལཁཱིན།་མནམེ་རཧཻན་བཙ ྤཱ་སབྷ་ཏརཧེྃ་ནཱིརོག་ཨཱ་སྤཱཱུཁཱཱི་སམྤན་ྣ
རཧཏ།་མུདཱ་ཏཱཱིནྤཱཱུ་བེཊཱཱིཀེྃ་བཱིཨཱཧཀ་ཁརྩམེ་ཏེན་ནེ་ཀོཌྷ༹་ཏོཌཱི༹་དེལཀནཻ་ཛ་ེཛམཱཱིན ྤཱརཀ་ཙགཾུལམེ་ཕྃསཱི་གལཱེ།་ཛམཱཱིན ྤཱར་

ཨཱིནྡྲཀན་ྟབཱབྤཱཱུ་ཏེཧེན་ནེ་ཙཾཋ་ཛེ་ཛན་བོནཱིཧཱརཀེྃ་གཱརཱི་ཕཛཧཻཏ,་ལོབྷ་ལཱལཙ་ཀརྫ་ད྅་ཀ྅་ཕསཽཾནེ་རཧཻ་ཚལ།་ཏཐཱཔཱི་

སཱིཡཱབཏཱཱི་ཨཔན་ནེམ-ཊེམ་ན་ཻཚོཌ༹་ཻཚེལཱཱི།་ཛཁནཱི་བཨཱོིན-བུཏཱཀ་པཻརཱུཁ་ནཻ་རཧལཻན་ཏྃ་བེསཱཱིཀལ་པྤཱཱུཛེ་པཱཋམེ་བཱིཏབཻ་
ཚེལཱཱི།་བེཊཱ་མཁན་བོཨཱིན་ཀརཱི་ཀ྅་ཨཱནཨེ་ཏཁནཱི་གྤཱཱུཛར་ཀརཨེ།་མཁན་ཚོཊ་བེཊཱ་རཧནེ་བཱིཨཱཧ་ནཻ་ཀེནེ་རཧཨེ།་བེཊཱ་
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དྷརཱི་ཨེཏེཀ་སཔྤཱཱུཏ་རཧཨེ་ཛེ་མཱཨེཀེྃ་མཱཨེ་བུཛྷཻཏ།་ཨཁུནཀ་མཛདཱུར་ཛཀྃ་ནཻ་ཛེ་ཀམཱ་ཀ྅་ཨབཻ་ཨཱ་ཨདཧཱསྃ་ཕཱཛིལ་

ཏཱཌཱཱི༹ཨེ-དཱརཱུམ་ེཁརྩ་ཀ྅་ལཻཏ།་ཧྃ་ཨཀོརཱ་བཱཱིཌཱཱི༹་པཱཱིབཻཀ་ཨཱདཏཱི་རཧཻ,་སེཧོ་སམཻསྃ། 

ཀལཤཐཱཔནཀ་བཱད་ཁཥ ྤཱཱི་དཱིན་མཱནེ་བེལནཏཱཱོི་དཱིན,་སཔྟམཱཱིཀེྃ་བྷགབཏཱཱིཀེྃ་ཌཱིམ ྤཱ་པཌཻ༹ཏ།་ཨཱཁཱིྃ་དལཱེ་པཚཱཏཱི་ཨཥྚམཱཱི་དཱིན་

ནཱིཤྃཔྤཱཱུཛཱ་ཧོཨཱིཨེ།་ནམཱཱིཀེྃ་སཱྃཛྷམ་ེཛཁནཱི་སཱིཡཱབཏཱཱི་སཱཛྷྃ་ད྅་ཀ྅་ཨེལཱཱི་ཏྃ་སཾཛཡ་པུཚལཀཻན- 

"ཀཀཱི,་ཏྤཱཱུྃ་ཏྃ་སབྷ་དཱིན་དཱུརྒཱས ྤཱན་སཱྃཛྷ་དཨཱིལེ་ཛཨཱཱི་ཚཱིཧཱཱི།་ཀཧ་ཏྃ་སཱྃཛྷ་དཨཱིཀལ་བྷགབཏཱཱིསྃ་ཀཱི་སབྷ་ཀཧཻ་ཚཱིཧཱཱི?" 

སཱིཡཱབཏཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཏྤཱཱུྃ་ཀཱི་བུཛྷབཱིཧཱིན,་ཨཁནཱི་ནནེ་ཚྃཧ།" 

སཾཛཡ- 

"ནཻ་དཱདཱཱི་ཀཧཨེ་པཌ༹ཏ,ོ་ཀཧ་ནེ་ཧམཧྃ་དཱུརྒཱཛཱིསྃ་མཱྃགཱི་ལེབ།" 

སཱིཡཱབཏཱཱི- 

"ནཻ,་ནཨཱི་ཀཧབོ།" 

སཾཛཡ- 

"ནཻ,་ཀཧཨེ་པཌ༹ཏྣཽ།" 

དུནྤཱཱུམེ་ཛིདྡམ-ཛིད་ྡབྷ྅་གེལ།་ཨནྟམེ་སཱིཡཱབཏཱཱི་ཀཧཨེ་ལགལཁཱིན- 

"ཀཱི་ཀཧབཻ,་ཀཧཻ་ཚིཨཻ་ཛ་ེཧེ་དཱུརྒཱ་མཧརཱནཱི་དྷཱིཡ-ཱཔུཏཱཀེྃ་སམཱཾག་དཱིཧེྃ,་བཱིདྤཱ་དཱིཧེྃ,་དྷན་དཱིཧེྃ,་སམྤཏཱི་དཱིཧེྃ,་ཧམརོ་

ནཱིརོག་རཁཱིཧེྃ།་སཨེཧ་སབྷ་ཀཧཻ་ཚིཨཻ།" 

སཾཛཡ་བཱཛལ- 

"དཱདཱཱི་ག,ཻ་བཱིན་ཀོནོ་ཀཛ་ཀེནེ་སབྷཊཱ་དཱུརྒཱཛཱི་ད྅་དཨཱི་ཚཐཱིན,་ཏྃ་ཏོརཱ་ཀཱི་བྷེལཽཾ་ཛེ་ནེམ-ཊེམ་ཨཀཱཱི་པྤཱཱུཛཱ-པཱཋ་ཀརཻ་

ཚཱིཧཱཱི,་སེ་ཏྃ་ཨཱཨཱི་ཏཀ་ཛབཱནཱིསྃ་བུཌྷཱ༹པཱ་ཨོཧཱིན་ཚཽ།་ཏོཧར་དཱིན་ཀཱིཨེ་ཨདཱིན་བྷེལ་ཚཽ?" 

སཱིཡཱབཏཱཱི་བཛལཱཱི- 

"རྣཽ་ཚཽཌཱ༹,་ཏྤཱཱུྃ་བཌ༹་པཱཁཾཌཱཱི་ཚྃཧ།་ཨཀེ ོ་རཏཱཱི་བཛཻཏ་ལཱཛོ-སརམ་ནེ་ཧོཨཱི་ཚཽ!" 

སཾཛཡ- 

"ནཻ་དཱདཱཱི,་ཏོཧཱིཾ་ཀཧ་ནེ་ཨེཏེཀ་པྤཱཱུཛཱ-པཱཋཏྃ་བྷརཱི་ཛནམ་ཀརཻཏ་ཨེལྃཧ་མུདཱ་ཏཨཱིསྃ་ཀཱི་བྷེལྣཽ?" 

སཱིཡཱབཏཱཱི་ཛེན་དཱིནམེེ་ཏརེགན་གཱིནཨ་ེལགལཱཱི།་ཀཱིཚུ་བཛབེ་ནེ་ཀརཻ་ཚེལཱཱི།་ཙྤཱཱུཔ་དཁཱེི་སཾཛཡ་པུཚལཀཻན- 
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"བྣཽཀ་ཀཱིཨེ་བྷ྅་གེལེྃ།་ཀྣཽལྷཀ་ཨེཀཊཱ་གྷཊན་དཱུརྒཱས ྤཱནཀ་ཀཧཻ་ཚིཡྣཽ།་ཀལྷཱི་མཱིཋུཨཀཱ་མཨཱེ་དུལཱརཱཱི་བྤཱཧྨཎ་བྷོཛན་ཨཱ་ཀུམཱརཱི་
བྷོཛན་ཀརབཻལེ་དཱུརྒཱས ྤཱན་ཨཱཨེལ་ཚལ།་ཨོཀར་ཱཨཔན་གྷརམེ་ཙྤཱཱུཌཱ༹་ལལེ་ཨགཧནཱིཨོ་གྷཱན་ནཻ་ཚེལཻ་ཏྃ་རཏཱཱིབཱབྤཱཱུསྃ་ཀར ྤཱ་ཨུཋཱ་
ཀ྅་ཨཀེ་པསེརཱཱི་དྷན་སྤཱཱུདཱིཔར་ཨནན་ེཚལ་ཨོཀར་ཱཨཔནེསྃ་ཙྤཱཱུཌཱ༹་ཀུཊལཀ་ཨཱ་པཙཱིས་རཱུཔཻཨེ་ཀཱིལོ་མཧིཾསཀ་དཱུདྷ་ཏཱཱིན་
ཀཱིལོ་ཨནལཀ་ཨཱ་དཧཱཱི་པྣཽཌ༹ལཀ།་དོཀནསྃ་ཙཱིནཱི་ཨནལཀ་ཨཱ་ཀལྷཱི་ཨཥྚམཱཱི་དཱིན་བྤཱཧམཎ་བྷོཛན་ཨ་ཱཀུམཱརཱི་བྷོཛན་ཀརེབཻལེ་
གེལ་ཚལ།་སཾག་ལཱགལ་པོཏཱ་བཱཱིརེནྡྲ་སེཧོ་གེལ་ཚེལ་ཻཛེཀར་ཨུམེར་བཱརཧ་སཱལ་ཨཱ་པོཏཱཱི་ཌོལཱཱི་ཛེཀར་ཨུམརེ་ཨཱཋ་སཱལ་ཚེལ་ཻ

ཨྤཱཱུཧོ་གེལ་ཚལ།་དཱུརྒཱས ྤཱནམེ་ཀུམཱརཱི་བྷོཛན,་བྤཱཧྨཎ་བྷོཛན,་བཊྤཱཱུཀ་བྷོཛནཀ་ཨེཏེཀ་ནེ་བྷཱཱིཌ༹་ཚལེཻ་སེ་ཀཧལ་ནཻ་ཛཱཨེ!་

ཨེཀ-ཨཀེཊཱ་བྤཱཧྨཎ་ཀུམཱརཱི་བཊྤཱཱུཀ་དས་གོཊེཀ་ནཏོ་མཱནནེ་ཚལ་དཀཱིཎཀ་ལོབྷམེ་ཛེན་ཨུཛཻཧཱིཡཱ་ཙཌྷལ༹་ཧོཨཱི!་བྷེལ་ཨཱཱི་ཛ་ེ

དུལཱརཱཱི་ཛཁནཱི་ཨཔན་པུརཧཱཱིཏཀེྃ་ཋཽཾཔར་ནརཀ་བཱིཌཱཱི༹་བན་ཀ྅་དཱུཊཱ་ཀུམཱརཱི,་དཱུཊཱ་བཊུཀཀེྃ་ཀེརཱཀ་པཱཏཔར་ཙུཌཱ༹,་དཧཱཱི,་

ཙིན ྤཱཱི་ད྅་བྷགབཏཱཱིཀེྃ་བྷོག་ལགྣཽལཧཱ་ལཌ  ྜཱུ་དཱུ-དཱུཊཱ་ད྅་ཛཁནཱི་ཨོ་ལཀོཻན་བྷོཛན་ཀརཨེ་ལགལཁཱིན་ཨཀཱཱི་པོཏཱཱི་ཌོལཱཱི་

ཀཧཨེ་ལགལཻ་དཱདཱཱི་ཧམཧྃ་ཙུཌཱ༹-དཧཱཱི་ཁེབྣཽ།་ཨཱཀཱི་དུལཱརཱཱི་པོཏཱཱིཀེྃ་གཱལེཔར་ཨེཀ་ཙམེཊཱ་ལགཱ་དེལཀཻ་ཨཱ་བཱཛལཱི,་ཙྤཱཱུཔ་

པཧཱིནེ་བྤཱཧྨཎ་བྷོཛན་ཧེཏཻ་ཨཱ་ཨུགརཏཻ་ཏབ་ཏོརོ་དེབྣཽ།་པོཏཱཱི་ཧབོ-ཌྷེཀར་བྷ྅་ཀ྅་ཀནཨ་ེལགལཻ།་བཀར-བཀར་མུཧོྃ་
ཏཀཻ་ཨཱ་ཀནབོ་ཀརཨེ།་ཨམེ ར་པུརཧཱཱིཏ་ཨཱ་ཀུམཱརཱི་བཱིན་ཀཱིཚུ་སོཙན་ེནཱིརླཛ་ཛཀྃ་ཁཱཨཱིཏ་རཧལ།་ཨཀེོརཏཱཱི་དཡཱ་ནཻ་ཨེལ་ཻ

ཌོལཱཱིཔར!་སབཱལ་ཋཱཌྷ༹་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི,་ཏྃཨེ་ཏྤཱཱུཧཱིཾ་ཀཧ,་ཀཱི་ཌོལཱཱི་ཀུམཱརཱི་ནཻ་བྷེལ?་ཀཱི་བཱཱིརེནྡྲ་བཊྤཱཱུཀ་ནཻ་བྷེལ?་ཛཁནཱི་

ཀཱི་ཤས -ོཔུརཱནམེ་ལཱིཁལ་ཨཚི་དས་བརཁ་ཡཱནཱི་རཛསབཱལཱ་ཧོཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་ཀོནོ་ཛཱཏཱིཀ་ལཌ༹ཀཱི་ཀུམཱརཱི་ཨཚི།་ཀུམཱརཱི་བྷོཛན་

ཀརྣཽལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཏྃ་ཀུམཱརཱི་བྷོཛནབལཱ་བྷེལྣཽ་གཻ་དཱདཱཱི,་ཨེཀཊཱ་ཨྣཽར་གྷཊན་དེཁལཱིཨཻ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ས  ཱིགཎ་དྷནུཀ་

ཊོལཱཱིཀ་ཨཱ་ཀཱིཚུ་ས  ཱིགཎ་བརཨཱཱི་ཊོལཀ་ཨཔནེ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་ལ྅་ཀ྅་ཀུམཱརཱི་བྷོཛན་ཨོཧཱཱི་དཱུརྒཱས ྤཱནམེ་ཀརྣཽལཀ།་བྤཱཧྨཎོ་

སབྷ་ཏྃ་ཨཔནེ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་ཀུམཱརཱི་བྷོཛན་ཀརབཻཏ་ཨཚི།་ཀཧ་ཏྃ་ཨཻམེ་ཀོན་པེྃཙ་ཚཻ་ཛ་ེབྤཱཧྨཎེཊཱ་ཀེྃ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་ཀུམཱརཱི་

ཨཱ་བཊྤཱཱུཀ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ?ི" 

"རྣཽ་སཾཛཡ,་ཀཧཻ་ཏྃ་ཚཱིཧཱཱི་ཋཱཱིཀེ།" 

སཾཛཡ་ཕེར་ཀཧཨེ་ལགལ- 

"གཻ་དཱདཱཱི,་ཛཨཱི་དཱུ  ྲ  ྲྲཱཀེྃ་ཏྤཱཱུྃ་ཨེཏེཀ་ནམེ-ཊམེསྃ་ཨརྩན་ཀརཻ་ཚཱིཧཱཱི་ཏེཀརཱ་བཱརེམེ་ཀཱིཚུ་བྤཱཱུཛྷིཏོ་ཚིཧཱིན་ཨཱཀཱི་བྷེཌཱི༹ཡཱ་

དྷསཱན་ཛཀྃ་སབྷཀེྃ་དཁེཻ་ཚིཧཱཱི་ཏྃཨེ་ཏཧྃ་ཀརཨེ་ལགཏཻ་ཚྃཧ?" 

སུན་མཧཱིཥཱསྤཱཱུར,་ཤཾབྷ,་ནཱིཤཾབྷ་ཏྃ་ཨེཧེན་ཨཏཱཱཏཱཡཱཱི་རཱཛཱ་ཚལ་ཛེ་ཀཀེརོ་བྣཽཧ-བེཊཱཱིཀེྃ་ཨཱིཛྫཏ་ཨཱབརཱུ་ལྤཱཱུཊཱི་ལཨཱི་ཚེལཻ།་

པཧུལཀ་རཛོ-མཧཱརཱཛོ་སབྷ་ཨེཀ-ཨཀེ་སཨེ་དྷྣཽརབཱཱི་རཁཻ་ཚལ།་ཏཧཱིན་ཨཁུནཀ་ནེཏཱ་ཨཱ་བཌ༹ཀ་ཨཕསར་སབྷ་ཧོཨཱིཨེ།་

བཧུཏ་ཀམེ་ནེཏཱ་ཨ་ཱཨཕསར་ཨཱཀཱི་ཛནཏཱ་དྷལོ་པཁཱརལ་བྷེཊཏྣཽ།་ཏེཧནེ་ཚལ་ཨོ་མཧཱིཥཱསྤཱཱུར,་ཤཾབྷ,་ནཱིཤཾབྷ།་ཛཁནཱི་བཌ༹་
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ཨཏཱིཡཱཙཱར,་བེབཱིཙཱར་རཱཛམེ་བཌྷ༹ལེ་ཨཱ་ལོཀཀ་ནཀཔར་ཋེཀཱི་གེལཻ་ཏཁནཱི་ཛ་ཱཀ྅་ཀེཀརོ་ཨཀེཊཱ་ལཌཀཱི༹་ཛནམ་ལལེཀ་

ཨོ་ཛནམཱིཏེ་ཛེན་པྲཏཱིབྷཱཤལཱཱི་ཚལ,་ཛེཧནེ་དེཁམཻེ་སུནྡར་ཏེཧནེ་ཀཛམོེ་ཕྤཱཱུརཱིལཱ་ཛཁནཱི་ཛབཱནཱིཔར་ཨལེཻ་ཏཁནཱི་

མཧཱིཥཱསྤཱཱུར་ཨོཀརོཔར་ཨཔན་ཁརཱཔ་ནཛརཱི་དྣཽཌ༹ྣཽལཀ,་མུདཱ་ཨོ་ཡུབཏཱཱི་ཨཱིཊཀ་ཛབཱབ་པཏྠརསྃ་དེལཀ།ཻ་ཛེཏེཀཀེྃ་
མཧཱིཥཱསྤཱཱུར་སཏྣཽནེ་ཚལ་ཨ་ོསབྷ་ཨོཨཱི་ཡུབཏཱཱིཀེྃ་སཾག་དེལཀ་ཏྃ་དེཁཻ་ཚིཧཱིན་དཱུརྒཱཀེྃ་དསཊཱ་ཧཱཐ་ཚཻ་ཨཱ་སབྷ་ཧཱཐམེ་ཨས ་
ཚཨཱི།་སབཧཀ་སཧཡོགཀ་པྲཏཱཱིཀ་ཚིཨཻ།་ཛཁནཱི་སབྷ་མཱིལཱི་ཀ྅་མཧཱིཥཱསྤཱཱུརཔར་ཙཌྷཱ༹ཨཱི་ཀེལཀ་ཏྃ་ཀེཏཀེ་དཱིན་ཏཀ་ལཌ༹ཨཱཱི་
ཙལལ་ཨནྟམེ་མཧཱིཥཱསྤཱཱུར་མཱརལེ་གེལ།་ཨེམ ར་ཛེ་མཧཱིཥཱསྤཱཱུརཀ་ཀཱིལཱ་ཚེལཻ་ཏེཀརཱ་ཨོ་ཡུབཏཱཱི་ཌྷཱཧཱི་དེལཀ།ཻ་ཏབ་ནེ་ཨོཨཱི་
ཡུབཏཱཱིཀེྃ་ནཨོཾ་དཱུརྒཱ་རཁཱལ་གེལ།་དཱུརྒཱཀ་ལཌ༹ཨཱཱི་དས་དཱིན་ཏཀ་ཙལལ།་སཾགཋནེམེ་ནེ་ཤཀྟཱི་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།་སཨེཧ་ཤཀྟཱིཀེྃ་མནཱེ་

དཱུརྒཱཀ་པྤཱཱུཛཱ་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།" 

སཱིཡཱབཏཱཱི་བཛལཱཱི- 

"རྣཽ་བྣཽཨཱ,་ཨེན་ཕརཱིཚཱ་ཀ྅་ཀཧཱྃ་ཀཱིཡོ་ཨཁནཱི་ཏཀ་ཀཧལཀ་ཧེན།" 

སཾཛཡ་བཱཛལ- 

"གཻ་དཱདཱཱི,་ཀེཏེཀ་ཀཧབོ།་ཨ་ོསབྷ་བུདྷཱིཡཱར་ཚལ,་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ༹ལ།་ཨོཀརཱ་སབཧཀ་ཏུལན་ཀརཻམ་ེདྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་པཌྷཱ༹-ལཱིཁ་ཱ
ཨཔན་ཀརྨཔར་བཱིསབཱས་ཀརཻཏ་གེལ།་ཨོཀརཱ་པཚུཨབེ་ལེ་ཏྃ་ཁཱིཧཱརཨེ་པཌ༹ཏོ་ཀཱིན།ེ་ཨཱཱི་ཛེ་སཱྃཛྷ་དཨཱི་བེརམེ་ཀཧཻ་ཚིཧཱིན་
སེ་ཀཱི་ཀེཏྣཽ་རཱཁལ་ཚཻ་ཛེ་ཏོརཱ་ད྅་དེཏྣཽ།་ཏོཧཱིཾ་ཀཧ་ཛེ་ཀེཏོསྃ་ཙིཀནཻ་མཊཱཱི་ལ྅་ཨནལེྃ་ཕཊལཧཱ་ཀཔཌ༹ཀཱེྃ་བཱཏཱཱི་བན་
ཀརཱུཏེལམ་ེབྷཱིཛཽནེ་ཨལེཧཱཱི་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་ཨགརབཏཱཱིསྃ་དཱུརྒཱས ྤཱན་སཱྃཛྷ་དཨཱིལེ་ཙལཱི་གེལེྃ།་ཁརཙཱ་བྷེལཽཾ་ཙཱརཱིཨ་ོཨཱན་ན་ཻཨཱ་མཱགཾཱི་

ལེལཧཱིན་ལཁཱོཀ་སམྤཏཱི།་ཀེཏཨེསྃ་བྷེཊཏྣཽ།་སམཛཱམེ་ཛེ་ཨགུཨཱཨེལ་ཨཚི་པཧཱིནེསྃ་ཨཱ་ཨཁནོ་ཨཚི་ཨ་ོསབྷ་ཨཔན་སུཁ-

སུབཱིདྷ་ལེལ་ཛཱལ་བུནནེ་ཨཚི།་ཨམརཱུཁ་སམཱཛཀ་ལཀོཀེྃ་དཱིཤཧཱཱིན་བན་ཀ྅་ཨཔན་གོཊཱཱི་ལཱལ་ཀརཻཨེ།་ཧམཧྃ་ཏྃ་བྤཱཱུཛྷི-

སྤཱཱུཛྷི་ཀ྅་ཀཁན་ོཀལ་བྷྃསཱིཨཱཨཱིཨེ་ཛཱཨཱི་ཚཱི།་ཛཱཏཱི-དྷརྨཀ་ནཨོཾཔར་ཀོཋལཱཱིམེ་ཀཋོལཱཱི་ཚཨཱི།་ཛེཏེཀ་ཛཱཏཱི་ཏེཏེཀ་དེབཏཱ།་

བཌ༹ཀཀེྃ་བཌ༹ཀ་དེབཏཱ,་ཚོཊཀཀེྃ་ཚོཊཀ་དེབཏཱ་བྷརལ་ཨཚི།" 

སཱིཡཱབཏཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཋཱཱིཀེ་ཀཧལེྃ་བྣཽཨ,ཱ་ཨཱབ་སོཙི-སམཛྷི་ཀ྅་ཀོནོ་ཀཛ་ཀརབ།" 

སཾཛཡ་ཀཧཨེ་ལགལ- 

"གཻ་དཱདཱཱི,་བྷོཛན-བྷཱཏ་ཨཀཱཱི་རཧན-སཧན་ནེ་སརྒཀ་རཧབ་ཚིཨཻ།་ཧམ་ཏྤཱཱུྃ་ཏྃ་ཀཋཔུཏལཱཱི་ཛཀྃ་ཛེན-ཛེན་ནཙབཻ་ཚཽ་

ཏེན-ཏེན་ནཙཻ་ཚེྃ།་ཏྃཨེ་ན་ེཀཧབཱཱི་ཚཻ་ཀམཨེ་ལགཾཊཱཱོིབལཱ་ཨཱ་ཁཨཱེ་དྷཏཱཱོིབལཱ།་ཏྃཨེ་ཀཧབྣཽ,་ཁྤཱཱུབ་ཀམ-ཱཁཊཱ་ཁྤཱཱུབ་ཁ-ོཔཱཱི,་

དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་པཌྷཱ༹-ལཱིཁཱ་ཛཁནཱི་དྷཱིཡཱ-པུཏཱ་པཌྷཱི༹-ལཱིཁཱི་ལེཏྣཽ་ཨཱ་ནོཀརཱཱི-ཙཱཀརཱཱི་ཨཱཀཱི་ཨཔན་ཀཛ-དྷཾདྷ་བྷ྅་ཛེཏྣཽ་ཏྃ་

ཨཔནེ་དེཁབཱིཧཱིན་ཛེ་སརྒཀ་བྷོག་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི།་སྤཱཱུཁེ་ན་ེཛིནགཱཱི་ཚཨིཻ།་ཀུམཱརཱི་བྷོཛན་ཀར་ཱཨཱཀཱི་པྤཱཱུཛ-ཱཔཱཋ་ཀར,་ཏཱཱིར-ྠ

http://www.videha.co.in/
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བཱིར་ཀར,་ནེམ-ཊམེ་ཀར་སབྷཊཱ་ཨཔནེ་བུདྷཱིཨ-ེབཱིབེཀེ་ཀཛ་དེཏྣཽ།་ཀེཀརོ་ཀཥྚ་ནཻ་དཧཱིན,་ཛཧཱྃ་ཏཀ་བྷ྅་སཀྣཽ་ཀེཀརོ་

ཨུཔཀརེ་ཀ྅་དཧཱིན་སཨེཧ་སབྷསྃ་པཻགྷ་གྷརྨ་ཚིཨ།ཻ་ཀོན་ཛྷ  ྜཱུཋ-ཕྤཱཱུསཱིཀ་ཕེཌ༹མ་ེཔཌ༹ལ་རཧཻ་ཚྃཧ།" 

སཱིཡཱབཏཱཱི་བཛལཱཱི- 

"རྣཽ་བྣཽཨཱ,་ཨེཏེཀ་ཛེ་པྤཱཱུཛ-ཱཔཱཋ་ཨཀཱཱི་དྷརམ-ཀརམ་ཧོཨཱི་ཚཻ་སབྷ་ཛྷ  ྜཱུཋེ་ཚིཨཻ་ཀཱི?" 

སཾཛཡ་པུན:་ཀཧཨེ་ལགལཻ- 

"གཻ་དཱདཱཱི,་སོཛྷ་ཤབྡམེ་བུཛྷཧཱཱི་ཛེ་ཨན ྤཱརསྃ་པྲཀཤ་དཱིས་ཨཱནཻ་སཨེཧ་བྷེལ་པྤཱཱུཛཱཀེྃ་ཤབྡཱིཀ་ཨར་ྠཨཱ་ནཱིཀེ་ཀཛ་ནེ་དྷརྨ་ཧོཨཱི་

ཚཨཱི།་བྷགབཱནཀ་ཀེཏྣཽ་ཨནྟཨེ་ཚཻ་ཨོ་ཏྃ་ཏོརཱ་ཧམརཱ་ཨཱཏ ྤཱམེ་བསཻ་ཚཐཱིན།་བེད་ཏྃ་བེབཧཱརཱཱིཀ་ཛྙཱན་ཚཱ,ི་ཤས -པུརཱཎམེ་

ལཱིཁལ་ཨཚི་ཛ་ེབྷགབཱན་ཀཎ-ཀཎམེ་བཱས་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཏྃ་ཀཱི་ཧམར་ཱཏོརཱ་ཚོཌཱི༹་ཀ?" 

 

 

 
  

ཨ་ཻརཙནཔར་ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༢.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙན་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 

༡.་ཀམཱིནཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

༢.་ཛགདཱནནྡ་ཛྷཱ་"མནུ"ཀ་"མཱཊཱིཀ་བཱསན"པར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨེཀཀཾཱི་"ཛནིྡགཱཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 

ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནནྟར་དྷརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་

ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 

༢.ཨུམེཤ་མཎྜལ 

༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 

༤.རཱཛདེབ་མཎྜལ 

༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 

༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_10.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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༧.དུརྒཱནནྡ་མཎལྜ 

༨.རཱམཱནནྡ་མཎྜལ 

 

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༢ 

 
ཐརཐརཱཱི 

 

ཨོན་ཏྃ་རྲྀྲ ྲྲྀཏུ་ཚཧཊཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་གྲྀཥ,ྨ་བར ྤཱ,་ཤརད,་ཧེམན,ྟ་ཤཱིཤཱིར་ཨ་ཱབསནྟ།་མུདཱ་བེབཧཱརམེ་ལོཀ་ཏཱཱིནཊཱཀེྃ་

མཱནཻ་ཚཻ་གརམཱཱི,་བར ྤཱ་ཨཱ་ཛཱཌ༹།་སབྷ་རྲྀ  ྲ ྲྲྀཏུཀེྃ་ཨཔན་ཨལག-ཨལག་གུཎ་ཨབགུཎ་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།་མུདཱ་ཛཱཌ༹ཀེྃ་ཨེཀཊཱ་

ཨཔན་ཨལག་ེགུཎ་ཨབགུཎ་ཨཚི།་ཀོན་བྷགབཱན་ཛཱཌ༹ཀེྃ་ཛནམ་དེལནཻ་སེ་ནཻ་ཀཧཱི།་ཨཱན་རྲྀ  ྲ ྲྲྀཏུམེ་ཏྃ་ལོཀ་ཧརྵ-

བཱིཥམ,་རཾག-རབྷས་ཨཱ་བར ྤཱཀ་ཕྤཱཱུཧཱརཀ་ཨཱནནྡ་ལ྅་ཀ྅་བཱིཏཱ་དཨཱི་ཚཨཱི།་མུདཱ་ཛཱཌ་༹ཏྃ་ཀོཌྷཀེ༹ྃ་ཀྃཔཱ་དཨཱི་ཚཨཱི།་གརཱཱིབ་
ལེལ་མརཱཱུཁ་ཨ་ཱདྷནཱིཀཀ་བཱསེྟ་བཱིལཱསཀ་རྲྀྲ ྲྲྀཏུ་བནཱི་ཛཱཨཱིཨེ། 
གྷུཊར་ཨེཀ་དཱིན་ཨེཧནེ་སམཻམ་ེསུརེཤབཱབྤཱཱུཀ་ཁེཏ་ཛེ་མནཁཔ་ཀེནེ་ཚལ་པཊབཻལེ་གེལ།་སམཨེ་ཚལེཻ་མཱགྷ་མཱསཀ་

ཤུརཱུཨཱཏཀ།་ཛཧཱིན་༢༠༠༣ཨཱཱི.མེ་ཤཱིཏལཧརཱཱི་ཚལེཻ་ཏཧཱིན་ཨཧ་བེར་བྷེལཻ།་པཚིཡཱ་བོཧཻཏ་ཛཱཌ༹་སུསཀརཱཱི་དཻཏ་རཧཨེ།་
སུརཱུཛོ་བྷགབཱན་ཀེཏཨེ་ནུཀ་རཧལཱ་ཏེཀར་ཋཀེན་ནཧཱི།་ཀུཧེས་ལཱགལ་རཧཨེ།་པཱནཱིཀ་བྤཱཱུན་ཛཀྃ་བརྥ་ཛྷཧརཻཏ་རཧཨེ།་

ལོཀ་ཧརཱིདམ་གྷ  ྜཱུརེ་ལག་ཨགཱཱི་ཏཔཻཏ་རཧཻ་ཚལ།་ཋཱིཋུརལ་གྷཱས-པཱཏ་ཁེལཱསྃ་མལཱ-ཛལཱཀེྃ་པཱཱིཋ་པཱྃཛར་བཻས་གེལཻ།་ཨཱ་

བཱིམཱརོ་པཌ༹ཨེ་ལགལ།་ཏན ཱུཀ་ཙིཌ༹-ཻཙུནམུནཱི་སབྷ་ཛཧིཾཔཊཱར་མརཨེ་ལགལ།་སཱྃཔ་སབྷ་ཀོནོ་བཱཱིལམེ་ཏ་ྃཀོནོ་ཨཌཱཱི༹ཀ་
ཀཏམེ་མྤཱཱུཨཱིལ་པཌ༹ལ།་ཛཱནིཨཱི་ལཀོཀེྃ་ཀཋཱཱིན་བྷ྅་གེལཻ།་ཨེཀ་པནརཧཱིཡཱསྃ་ཛེ་ཤཱིཏལཧརཱཱི་ཙལལ་སེ་ལདལེ་རཧཱི་གེལ། 
ཨེཧནེ་སམཻམེ་གྷུཊར་མནཁཔ་གཧུམ་ཀནེེ་ཚལ།་ཏེཀརཱ་པཊབཻལེ་བོརིཾགབལཱ་ཛོཁན་སཾགེ་བཱིདཱ་བྷེལ།་བོརིཾགམེ་ཛཁནཱི་
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པམྤསེཊསྃ་པཱནཱི་དྷརཱབཨེ་ལགལ་པཱནཱི་དྷ྅་ལེལཀེ།་པལཱསྚཱིཀ་པཱཨཱིཔསྃ་པཱནཱི་ལ྅་གེནཨཱི་ཚེལ་ཻསེ་ཛཧཱྃ་ཀཱི་པཱཨཱིཔ་
པམྤསེཊམེ་དྷརཱབཨེ་ལགལ་ཨཀཱཱི་པཱནཱི་དོསར་དཱིསམཱེ་ཕྤཱཱུཙ  ྜཱུཀ་མཱརལཀེ་ཨཀཱཱི་གྷུཊར་ཨཱ་ཛཁོན་དུནྤཱཱུ་གཊཱོཀེྃ་བྷཱཱིཛཱ་དལེཀེ།་
ཏཐཱཔཱི་ཀོནོ་ཏརཧེྃ་པཱཨཱིཔཀེྃ་བཱན ཱི་ལེལཀ།་ཛཌཱེ༹་དུནྤཱཱུ་གོཊེ་ཐརཐར་ཀྃཔཨེ་ལགལ།་གྷུཊར་ཁེཏ་ཛཱ་ཨཀེ་ཀཱིཨཱརཱཱིམེ་པཱནཱི་
ཁོལཱི་དལེཀེ།་ཨཱ་ཨགཱཱིཀ་ཛོགཱརམེ་གྷུཊར་བགལམེ་ཀལམབཱག་ཚལེཻ་ཨོཏཨེ་ནར་རཱཁལ་ཚེལཻ་ཛཨཱིམེསྃ་ཨཀེ་པཱྃཛ་ནར་
ཐརཐརཱཨཱིཏེ་ཨནལཀ།་ཨཱབ་ཛཁནེ་སལཱཨཱིསྃ་ཨགཱཱི་དྷརཱབ྅་ལགལ་ཨཀཱཱི་ཏེཧེན་ཛཱཌ་༹ཧོཨཱིཏ་རཧཻ་ཛེ་སལཱཨཱིཀ་ཀཋཱཱི་
ཁརྜ༹ལེ་ནེ་ཧོཨཱིཏ་ཧོཨཱི།་ཐརཐརཱཱིསྃ་སལཱཨཱིཀ་ཀཋཱཱི་མུཛྷཱ་ཛཱཨཱིཏ།་ཛྃ་ཀཋཱཱིམེ་ཨཱགཱི་དྷརེ་ཏྃ་ནརམེ་དྷརབེཀལ་མཱིཛྷཱ་ཛཱཨཱི།་

ཁཱཨེར,་ཀོནོ་ཏརཧེྃ་ཨཱགཱི་དྷརྣཽལཀ་ཨཱགཱི་དྷདྷཀ་དུནྤཱཱུ་གོཊེ་ཨཱགཱི་ཏཱཔཨེ་ལགལ།་ཐོཌེ༹ཀ་ཀལ་པཚཱཏཱི་ཧོཤ་བྷེལཻ། 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ་ཁེཏ་དེཁཻལ་ེབཱིདཱ་བྷེལཱ།་པཨེར་ལག་ཏཀ་ཀོཊ་དནེ,ེ་པཨེརམེ་མོཛཱ-ཛུཏ ྤཱ་ལགྣཽན,ེ་ཛཱྃདྷམེ་ཊཛོར་དེནེ་ཀནམེ་
མོཕལར་ལགྣཽནེ་ཏཻཔར་སྃ་མཱཐམེ་ཊོཔཱཱི་དནེེ་ཨཱྃཁཱིཨམོེ་ཙཤ ྤཱ་ཚེལནཻ།་ཏཻཡོ་ཛཱཌེ༹་ཐརཐརཨཱཱིཏ་ཚལ།ཱ་ཛཁནཱི་བོརིཾག་ལག་
ཨེལཱ་ཏྃ་དཁེལཁཱིན་ཛེ་དུནྤཱཱུ་གོཊེ་ཨཱགཱི་ཏཱཔཱི་རཧལ་ཨཚི།་སུརེཤོབཱབྤཱཱུ་ཧཱཐ་མཧཀ་དས ྤཱན་ནཱིཀལཱི་ཨཱགཱི་ཏཱཔཨེ་ལགལཱ།་ཨཱ་

བཛལཱ- 

"གྷུཊརཱ་ཀེཧེན་སམཨེ་བྷ྅་གེལཻ་ཛེ་ཀེཏན་ོཀཔཌཱ༹་དེཧམེ་དེནེ་ཚིཨཻ་ཏཻཡོ་ཛཱཌ༹་ཛེན་ཛཱཨཱིཏེ་ནེ་ཨཚི།་ཏྤཱཱུ་ྃསབྷ་ཀེན་ཀ྅་

རཧཻ་ཚཱིཧཱཱི།" 

གྷུཊར་བཱཛལ- 

"ཡྣཽ་མཱལཱིཀ,་གརཱཱིབཀ་ཛིནགཱཱི་ཀནོོ་ཛནིགཱཱི་ཚིཨཻ།་ཨཀེ་ཏྃ་དཻབཱིཀ་མཱརལ་ཚཱ,ི་དོསར་སརཀརོཀ་བེབས ྤཱ་ཏེཧེན་ནེ་ཚཻ་ཛ་ེཀཱི་
ཀཧབ།་ཀམཱཨེ་ལཾགོཊཱཱིབལ་ཱཨཱ་ཁཨཱེ་དྷཏཱཱོིབལཱ།་དེཧམ་ེདེཁཻ་ཚཨིཻ་ཛེཏནེ་ཀཔཌཱ༹་ཨཚི་ཏཨཱིསྃ་རཱཏཱིཀ་ཛཱཌམེ༹་གུཛར་ཀརཻ་ཚཱི།་

གྷརབཱལཱཱི་པརསྣཽཏཱཱི་བྷེལ་ཨཚི།་ཨེཀཊཱེ་རཧཻཀ་གྷར་ཨཚི།་དོསར་བཀརཱཱི་ཨཱ་གཱཨེལེ་ཨཚི།་ཏཨཱིམེ་ཨེཀ་ཀནོམེ་ཛཱརནཱི-ཀཋཱཱི་

རཁཻ་ཚཱི།་སེཧོ་བཀརཱཱིབལཱ་གྷརཀ་ཊཱཊ་ཊུཊལ་ཨཚི།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ་བཛལཱ- 

"ཏབ་ཏྃ་བར་དཱིཀ ཏ་ཧོཨཱིཏ་ཧེཏྣཽ?" 

གྷུཊར- 

"ཡྣཽ་མཱལཱིཀ,་ཀཱི་ཀཧཽཾ།་ཁཨེར་ཛཱཨ་ེདཱིཡྣཽ།་ཧམར་ཱསབྷལེ་ཏྃ་ཨེཀཊཱ་ཨྤཱཱུཔརེབལཱ་ཚཻཐ།་མུདཱ་ཧེ་ཨཀེཊཱ་བཱཏ་ཀཧཻ་ཚཱི་ཛེ་

ཀེཏནོ་ཨཧཱྃ་སབྷ་ཀཔཌཱ༹་ལགཱཨེབ,་བཱིཛལཱཱིཀ་གརམཱཱིམེ་རཧབ་མུདཱ་ཏཱཱིནབེར་ཨཧྃ་སབྷཀེྃ་ཛཌཱ༹་པཚཱརབེ་ཀརཏ།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ་ཨཀཙཀཨཱིཏ་པུཚལཱ- 

"ཀེན་རྣཽ།" 

གྷུཊར- 

"ནཻ་བུཛྷཻ་ཚིཨ,ཻ་ནཧཱཨཱི,་ཁཱཨཱི་ཨཱ་ཛྷཱཌཱ༹་ཕཱིརཻ་ཀལམ།ེ" 
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སུརེཤབཱབྤཱཱུ- 

"ཋཱཱིཀེ་ཀཧཻ་ཚེྃ།" 

གྷུཊར- 

"མཱལཱིཀ,་ཧམརཱ་སབྷཀེྃ་ཀོན་ཨཚ།ི་ཁྤཱཱུབ་མཊོགར་ཀ྅་ལཱར་བཱཱིཚཱ་དཨཱི་ཚཨིཻ་ཏཻཔར་སྃ་ཀུཚོ་བཱཱིཚཱ་དཨཱི་ཚིཨཻ་ཨཱ་ཙདྡཻར་

ཨོཌྷཱི༹་ལཨཱི་ཚཱི་ཨཱ་ཏཁན་ོཛྃ་ཛཌཱ༹་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་ཛྷཊ ྤཱསྃ་བནེལཧཱ་པཊཱིཡཱ-གོནརཱི་ཨོཌྷཱི༹་ལཨཱི་ཚཱི།་བགལམེ་གརོཧན ྤཱཱི་ཨཱ་ཁཌ༹ཌན༹-
མཌ༹ཌ༹ནཀེྃ་ཨོརཱིཡཱ་ཀ྅་རཁན་ེརཧཻ་ཚཱི་ནཻ་བྷེལ་ཏྃ་ཨོཀརོ་པཛཱརཱི་དཨཱི་ཚཨིཻ།་བྷརཱི་རཱཏཱི་སུནགཻཏ་རཧལ་གྷར་གརམཱཨེལ་

རཧལ།་ཨཧཱྃཀེྃ་ཏྃ་བུཛྷལཻ་ཧཨེཏ་ཛེ་བོརཻསཀ་ཨཱགཱི་ཀེཧེན་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།་ཋཱཋསྃ་སུཏཻ་ཚཱི།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ- 

"ཏཧན་ཏྃ་ཨེཨར-ཀཎཱིཤན་བན་ཀ྅་གྷརམེ་རཧཻ་ཚེྃ།་བཌ༹་ནཱིཀ་ཨཧཱིན་ཛཱཌ༹སྃ་བྃཙཻཀ་ཀོཤཱིཤ་ཀརཱིཧེྃ།་ནཻ་ཏྃ་སཏྟོ་

ཌཱཀྚར་ཛཀྃ་ཧེཏཱ,ཻ་བེཙཱརཱ་ཀལཱིཁཱིན་པཻཁཱནསྃ་ཨཨཱེལ,་ཀལཔར་ཀུརཱུཌ༹་ཀརཱིཏེ་རཧཨེ་ཨཱཀཱི་ཋཌྷཾཱ༹་མཱརཱི་དལེཀཻ།་ཊཱཾགཱི-ཊུཾགཱི་

ཀ྅་ཌཱཀྚར་ལག་ལ྅་གེལ།ཻ་ཏྃཨེ་ཀཧལཱིཡ་ོཛེ་ཛཱཌས༹ྃ་བྃཙི་ཀ྅་རཧཱིཧེྃ།་བཀརཱཱི་ཨཱ་གཱཨཀེེྃ་སེཧོ་ཛྷོལཱཱི་ཨཌྷཱོ༹་ཀ྅་རཁཱིཧེྃ།" 

མུཌཱཱི༹་ཌལོབཻཏ་གྷུཊར་བཱཛལ- 

"ཋཱཱིཀེ་ཀཧཻ་ཚཱ་ིམཱལཱིཀ།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ- 

"རྣཽ་གྷུཊར,་དྷཱིཡོ-པུཏོཀེྃ་ཧཱྃཊཱི-དབཱརཱི་དཱིཧཻན་ཛེ་ཋཾཌྷཱ༹སྃ་བྃཙི་ཀ྅་རཧཏྣཽ།" 

གྷུཊར- 

"སེ་ཚཽཌཱ༹་མཱནཱིཏེ་ནེ་ཨཚི།་ཁན་གུལ ྤཱཱི་ཌཎ ྤཱ,་ཁན་ཀཱིཀེཊ་ཏྃ་ཁན་ཀབཌ ྤཱཱི་ཁེལཱཨཱིཏ་རཧཻཨེ།་ཀཱི་ཀརབཻ།་ཧམ་ཏྃ་ཀཧབེ་ནེ་

ཀརབཻ་མཱལཱིཀ།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ- 

"སཨེཧ་ཧམ་ཀཧབོ་ནེ།" 

གྷུཊར- 

"ཧམ་ཏྃ་བྷརཱི་དཱིན་ཀཛ-དྷན   མ་ེལཱགལ་རཧལཽཾ།་ཨཧཱིཾ་སབཧཀ་བྃསབཱིཊ ྤཱཱིམེ་བཱྃསཀ་ཨོཨཱིད་ཨུཁཱརཱི་ཙཱིར-ཕཱར་ཀ྅་ལཨཱི་

ཚཱི།་ཛཨཱིསྃ་དེཧམེ་གྷཱམ་ཕེཀཻཏ་རཧཻཨེ།་ཨཱ་རཱཏཱི་ཀ྅་བྣཽརེསབལཱ་ཨཱགཱི་གརམེནེ་རཧཻཨེ།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ- 
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"ཋཱཱིཀ་ཀརཻ་ཚེྃ།་ཛནཱ་ཚཽ་ཏྃ་ཛཧཱན་ཚ།ཽ་ཤརཱཱིར་ནཻ་ཏྃ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི།་ཨཙྪཱ་ཨེཀཊཱ་ཀཧ་ཛེ་ཡགཱོསན་ཀརཻ་ཚེྃ་ཨཀཱཱི་ན?ཻ" 

གྷུཊར- 

"ཡྣཽ་མཱལཱིཀ,་ཧམ་མྤཱཱུརྑ་ཨཱདམཱཱི་ཀཱི་ཛནཱཨེ་གེལཱིཨཻ་ཡགཱོསན་ཨཱཀཱི་པརནཱིཡཱམ།་ཧམརཱ་སབྷལེ་དེཧེ་དྷཱུནབ་ཡོགཱསན་ཨཱ་

པརནཱིཡཱམ་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།་ཁཊནཱིཨེ་སྃ་ནེ་དེཧ་དུཧཱཨཱིཏ་རཧཻཨེ།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ་བཛལཱ- 

"ཨཱཱིཧོ་བཱཏ་ཋཱཱིཀེ་ཚཽ།" 

གྷུཊར-་"མཱལཱིཀ་ཨགཧནམེ་མཱརཱི-དྷུཨཱིས་ཀ྅་ཀམེལཽཾ,་ཁྤཱཱུབ་དྷན་ཀཊལཽཾ་ཛཨཱིསྃ་གྷརམེ་ཨཀེ་ཀཋཱཱོི་དྷནོ་ཨཚི་ཨཱ་ཐཌོེ༹ཀ་

ཙཱཨུརོ་ཨཚི།་ཁེཏསྃ་ཁེསཱརཱཱི་སཱག,་བཐུཨཱ་སགཱ,་སེརསོ་སཱག,་ཏོརཱཱི་སཱག་སབཧཀ་ཏཱཱིམན་ཀ྅་ལཨཱི་ཚཱི།་ཀཧཱིཡོ་ཀལ་

ཨལ  ྜཱུ,་ཀོབཱཱི,་བྷཱྃཊཱ,་མུརཻ་སེཧོ་སབཧཀ་ཏཱཱིམན་ཁཱ་ལཨཱི་ཚཱི་ཨཱ་བམ-བམ་ཀརཻཏ་རཧཻ་ཚཱི།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ- 

"ཏཧན་ཏྃ་ནཱིཀེ་བསྟུ་སབྷ་ཁཱཨཱི་ཚེྃ།" 

གྷུཊར-་"ཨཧཱྃ་སབྷ་ཛཀྃ་ཀཱི་ཨཎ,་མྣཽས-ཏྣཽས་ཨཱཀཱི་དཱུདྷ-དཧཱཱི་ཧམརཱ་སབྷཀེྃ་བྷེཊཻ་ཚཨཱི།་ཧམརཱ་སབཧཀ་དེཧ་ཏྃ་བཻཤཁ-

ཛེཋཀ་རྣཽད,་བྷཱདབཀ་བར ྤཱ་ཨཱ་མཱགྷ་མཱསཀ་ཛཌཱ༹སྃ་ཋཱེཀཨེལ-ཋཋཨཱེལ་ཨཚི།་ཨཧཱྃ་སབྷ་ཛཀྃ་ཀཱི་གཱཨཱིད་པརཧཀ་བཱྃས་

ཛཀྃ་མཊོགར་ནཻ་ནེ་ཨཚི་ཛེ་ཏཱགཏ་ཀཱིཚུ་ན།ེ་ཀེཧན་ོབྷཱཱིརགར་ཀཛ་དེཁཱ་དཱིཨ་ཀ྅་དེབ།་ཧྃ་ཨཧཱྃ་སབྷ་ཛཀྃ་པོཐཱཱི-པཏརཱ་

ནཻ་ནེ་པཌྷ༹ན་ེཚཱི།་ཐམཧ་ཁེཏ་དེཁནེ་ཨབཻ་ཚཱི།" 

ཀཧཱི་ཁེཏ་ཨཱབཱི་དོསར་ཀཱིཨཱརཱཱིམ་ེཔཱནཱི་ཁོལཱི་ཕེར་གྷ  ྜཱུར་ཏར་ཙལཱི་ཨཱཨལེ་ཨཱ་གཔ-སཔྤ་ཀརཻཏ་བཱཛལ- 

"ཡྣཽ་མཱལཱིཀ,་ཨཧཱྃ་སབྷ་ཛཀྃ་ཀཱི་ཧམརཱ་སཨེ་བཱཱིགྷཱ་ཁཏེ་ཨཚི།་ལ྅་ད྅་ཀ྅་ཨཔན་དས་ཀཊ ྤཱ་ཁེཏ་ཨཚི།་ཀནཱིམེ་

ཏརཀརཱཱི-ཕཌ༹ཀརཱཱི,་ཀནཱིམ་ེདལཱིཧན-ཏལེཧན,་ཀནཱིམེ་སགཱ-པཱཏ་ཀེན་ེཚཱི།་དྷན-གཧུམ་ཏྃ་ཨཧཱིཾ་སབཧཀ་ཁེཏམེ་

མནཁཔ་ཀ྅་ཀེ་གུཛར་ཀརཻ་ཚཱ།ི" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ-་"ཨེཀཊཱ་ཀཧཱབཏ་ཚཻ་ཛེ་ལཌཱ༹-ཙཌཱ༹་དྷན་པཱཨཱིཨེ་བཻཋེ་དགཱེ་ཀྣཽན།་ཧེ་བཌ༹་ཛཌཱ༹་ཧོཨཱི་ཚ་ཻཛལ ྤཱཱི་ཁེཏ་པཊཱ་ལ་ེཨཱ་

གྷརཔར་ཛོ།་ཧམཧྃ་ཨཱབ་ཨདྷཱིཀ་གྷ  ྜཱུམ-ཕཱིཌ༹་ན་ཻཀརབ་གྷརེཔར་ཛཱཨཱི་ཚཱི།" 

གྷུཊར་ཀཧལཀ- 

"ཛྃ་གཔེ-སཔྤ་ཀརཻ་ཚཱི་ཏྃ་ཨེཀཊཱ་གཔ་ཨྣཽརོ་སུནཱི་ལཱིཨ།་ཧམ་ཏྃ་པཾཛཱབ-བྷདོཧཱཱི་ཨཱཀཱི་དཱིལ ྤཱཱི-བམཨྦཱི་ནཻ་ནེ་ཀམཱཨཱིལ་ེགེལཽཾ།་
དེཁཻ་ཚཨིཻ་ཛེ་ཌྷབཱཧཱི་ལཱགལ་ལོཀ་དེྲཱསར་མུལུཀ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་ཧྃ་ཨོཏཨེསྃ་པཱཨཱི་ཏྃ་ཨནཨཻེ་མུདཱ་པརཱིབཱརསྃ་ཧཊལ་

http://www.videha.co.in/
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རཧཻཨེ།་ཛབཀཱི་སརཀརོ་ཁེཏཱཱིཔར་བཱིཤེཥ་དྷཱིཡཱན་དལེཀཻ་ཧེན།་ཁེཏ་ཨཕར-ཛཱཏ་པཌ༹ལ་ཨཚི་ཀེནཱིཧཱརཀ་ཙལཻཏ།་ཀམ་

ཨུཔཛཱ་བྷེནེ་ཏཾགཱཱི་ཏྃ་བཌྷ༹བེ་ཀརཏ་གཱམམེ་མཨཱེ-བཱཔ་སེ་ཧཀན་ཀནཻ་ཚཨཱི།་མཱལཱིཀ་ཨཧཱིཾ་ཨཔན་དཤ་དཁཱེིཨོ་ནེ,་ཨེཏེ་

ཁེཏ་ཨཚི་ཨཱ་དྷཱིཡཱ-པྤཱཱུཏཱ་སབྷ་བཱིདེཤམེ་ནོཀརཱཱི་ཀརཻཨེ།་མལཱཀཱིན་བྤཱཱུཌྷམེ༹་ཀན ྤཱ་ཀ྅་བྷཱནས་བྷཱཏ་ཀརཻཏ་ཧེཏཱཱི་སེ་བཨེཧ་

ཛནཻཏ་ཧེཏཱཱི།" 

སུརེཤབཱབྤཱཱུ་བཛལཱ-་"སེ་ཏྃ་ཋཱཱིཀེ་ཀཧཻཏ་ཚེྃ།་ཀཁནོ་ཀ྅་ཧམརོ་མནམེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཀཐཱཱིལ་ེཨེཏེ་ཀམེལཽཾ་ཨཱ་ཨེཏེ་ཛམ་ཱ

ཀེལཽཾ།་ཨཙྪཱ་ཚོར་ཨཱཱི་སབྷ་བཱཏ།་ཧམ་ཛཱཨཱི་ཚིཡྣཽ།" 
ཀཧཱི་སུརེཤབཱབྤཱཱུ་གྷར་དཱིས་བཱིདཱ་བྷེལཱ།་ཨཱ་གྷུཊར་ཨཏཾཱིམ་ཀཱིཨཱརཱཱིམ་ེཔཱནཱི་ཀཊཨེ་ལགལ། 

  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༢.༣.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐ-ཱ༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙན་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 

༡.་ཀམཱིནཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

༢.་ཛགདཱནནྡ་ཛྷཱ་"མནུ"ཀ་"མཱཊཱིཀ་བཱསན"པར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨེཀཀཾཱི་"ཛནིྡགཱཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 

ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནནྟར་དྷརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་

ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 

http://videha.co.in/new_page_12.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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༢.ཨུམེཤ་མཎྜལ 

༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 

༤.རཱཛདེབ་མཎྜལ 

༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 

༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ 

༧.དུརྒཱནནྡ་མཎལྜ 

༨.རཱམཱནནྡ་མཎྜལ 

 

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

  

ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༣ 

བཌ༹ཀ་ཁཱཱིར ཱ

 

ཀཧབཱཱི་ཨཚི,་པུརུཁཀ་བྷཱག་ཨཱ་ས  ཱིཀ་ཙརཱིཏྲ་ཀཁན་བདཻལ་ཛཱཨེཏ་ཏེཀར་ཀོན་ཋེཀན།་སཨེཧ་བྷེལཻ་ཛུགུཏལཱལཀ་
ཛིནགཱཱིམ།ེ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀཀེྃ་ཏཱཱིནཊཱ་བེཊཱཱིཔར་སྃ་ཨེཀཊཱ་བེཊཱ་བྷེལཻན།་པཧཱིལ་པུཏྲ་བྷེནེ་པརཱིབཱརམེ་ཁུཤཱིཀ་མཧཱྣཽལ་བནཱི་གེལ།་

ཚཋཱིཧཱརེ་དཱིན་པམརཱིཡཱ་ཏཱཱིན་གོཊེསྃ་ཨཱབཱི་ཌྷོལཀཱི-ཀཋཛྷཱལཱི་ཨཱ་མཛིར་ཱལ྅་ཨྃགནམེ་ནཙཨེ་ལགལ།་ཀནེ་ནེ་པམརཱིཡཱ་

ཨབཻཏ་ཨོཧོ་ཏྃ་གཱམཀ་ཙམཱཨཱིན་ཨཱ་ཨཌ༹སཱཱོི-པཌོ༹སཱཱིསྃ་སྤཱཱུར-པཏཱ་ལགབཻཏ་རཧཻཨེ།་སེ་བྷནཀ་ལགཱིཏེ་པཧུྃཙ་གེལ།་ཀཁན་ོ

བདྷཻཡཱ་གཱཱིཏ་ཏྃ་ཀཁནོ་སོཧར,་ཀཁནོ་སམདྣཽན་གཱབཨེ་ལགལ།་ཨྃགནམེ་ལོཀཀ་བྷཱཱིཌ༹་ལཱགཱི་གེལཨཱི།་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ་ཀོན་ོ
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ཏརཧེྃ་ཨེཀ་སཨེ་རཱུཔཻཨཱ་ཨཱ་སབཱ་ཀཱིལོ་ཨརབཱ་ཙཱཨུར་ནཱིཚཽརམེ་ད྅་པམརཱིཡཱཀེྃ་བཱིདཱ་ཀལེཻན། 

ཀཱིཡོ་པཌོ༹སཱཱི་ཊཱཱིཔ་དེལཀནཻ- 

"བྷཱཡ་སཱཧཻབ་པཏྠརཔར་དུབྷཱི་ཛནམལ་ཧེན་ཏྃཨ་ེདསཊཱ་སཱདྷུ-སནྟཀེྃ་ཨ་ཱཨཌ༹སཱཱོི-པཌོ༹སཱཱིཀེྃ་ནོཏ་ད྅་བྷོཛ-བྷཱཏ་

ཁུཨཱཨེབ,་ཛཨཱིསྃ་བཙ ྤཱཀེྃ་ཨསཱིརབཱད་དེཏ་ཏྃ་བཙ ྤཱཀེྃ་ནཱིཀ་ཧེཏཨཱི།" 

ཀརཱིཡཱ་ཀཀ་བཛལ-ཱ་"ཋཱཱིཀ་ཚཨཱི།" 

ཚཋཱིཧཱརཀ་རཱཏཱིམེ་དསཊཱ་སཱདྷུ-སནཀྟེྃ་ཨཱ་དསཊཱ་ཨཌོ༹སཱིཡོ-པཌོ༹སཱཱིཀེྃ་ནོཏ་ད྅་བྷཎརཱཀ་ཨཱིནྟཛམཱ་ཀེལནཻ།་ཚཋཱིཧཱརཀ་

བཱིདྷཱི-བེབཧཱར་བྷེལཱ་བཱད་དཱདཱ-དཱདཱཱི་བཙ ྤཱཀ་ནཨོཾ་རཁལཻན་ཛུགུཏལལཱ།་བཱིཧཱན་བྷེནེ་ལྣཽཨནཱིཡཱྃཀེྃ་སཌཱཱཱི༹-སཡཱཱ-བེལྣཽཛ་ཨཱ་
ཨེཀ་སཨེ་ཊཱཀ་ད྅་བཱིདཱ་ཀལེཻན། 

ཀརཱིཡཱ་ཀཀཀེྃ་མཱཏྲ་ཨེཀ་བཱཱིགྷཱ་ཁེཏ།་ཙཱརཱི་ཀཊ ྤཱ་ཙཽམསཱ་བཱྃཀཱི་དྷནཧར།་ཀོནོ་དཱུ-ཕསཱིལཱ་ཏྃ་ཀོན་ོཨེཀ-ཕསཱིལཱ།་ཁེཏཱཱིཀ་ནབ-
ནབ་ཏརཱིཀ་ཨེལཱཀ་བཱད་ོཀརཱིཡཱ་ཀཀ་པུརནེ་ཌྷཾགསྃ་ཁེཏཱཱི་ཀརཻཐ། 

ཚཧ-སཱཏ་གོཊཀེ་པརཱིབཱར་ལེལ་བཱཱིགྷཱ་བྷརཱི་ཁེཏ་ཀམ་ནཻ་བྷེལ།་ཛྃ་ཁཏཱཱེི་ཀརཻཀ་ཨོཛཱར་ཨཱ་པཱནཱིཀ་སདྷཱན་རཧཨེ།་བཻཛྙཱནཱིཀ་
ཏརཱིཀསྃ་ཁེཏཱཱི་ཀརཻཀ་ལྤཱཱུརཱིཀ་ཨབྷཱབ་ཚལེཻན་ཀརཱིཡཱ་ཀཀཀེྃ།་ཏཻཔར་སྃ་པྲཀྲྀཏཱིཀ་པྲཀོཔ་སེཧོ།་ཀོནོ་སཱལ་དཱཧཱཱི་ཏྃ་ཀོནོ་སཱལ་
རྣཽདཱཱི་ཨལགེ་ཏབཱཧ་ཀེན།ེ་ཏཐཱཔཱི་པརཱིབཱརཀེྃ་ཀོནོ་ཏརཧེྃ་ཁིཾཙཻཏ་ཙལཻ་ཚལཱ།་གཱམོཀ་ལོཀ་སབྷ་པུརནེ་ཌྷཾགསྃ་ཁེཏཱཱི་ཀརཻཏ་
རཧཨེ། 

པརཱིབཱར་མཱཏྲ་སཱཏ་གཊོེཀ།་ཨཔནེ་དུནྤཱཱུ་པྤཱཎཱི,་པཱིཏཱ་རཱམདྷན་ཨཱ་མཱཏཱ-སུམཱིཏྤཱ,་ཨཱ་ཏཱཱིནཊཱ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱ།་ཨཀེཊཱ་བེཊཱཱི་སཱསུརེ་

བསཻཏ།་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་མན་ཚལེཻན་ཛེ་བེཊཱ་པཌྷཱི༹-ལཱིཁཱི་ཀ྅་ཛྙཱནབཱན་བནཨ,ེ་མུདཱ་ཨཔན་སོཙལཱསྃ་ཀཱི་ཧཨེཏ།་ཛེཀརཱ་
པྲཏཱི་ཧམ་ཛེ་སོཙཻ་ཚཱི་ཏེཀརོ་མན་ཨཱ་ལགན་ཨོཧེན་ཧོཨཱི་ཏཁན་ན།ེ་ཛཧཱིན་ཛེཋུཨཱ་ཧཱལ་བྷེནེ་ཀཱིསཱན་ཏྃ་དྷནཀ་བཱཱིཧཻན་
ཁེཏམེ་ཁསཱ་ལཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱརྣཽདཱཱི་བྷེལཱཔར་བཨེཧ་བཱཱིཧཻནཀེྃ་ཀཊཨེ་པཌཻ༹་ཚཨཱི།་སཨེཧ་ཧཱལ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀཀེྃ་བྷེལཻན། 
བེཊཱ་ཛུགུཏལཱལཀེྃ་པཌྷཻ༹ལ་ེས  ྜཱུལ་པཋབཻཏ་ཚེལཁཱིན།་མུདཱ་ཛུགུཏལཱལ་ས  ྜཱུལ་ཛཱཨཱིཀ་བདལཱ་རསེྟམེ་ཀཧཱིཡོ་ཀབཌ ྤཱཱི་ཏྃ་ཀཧཱིཡོ་

ཏཱས-ཏཱས་ཏྃ་ཀཧཱིཡོ་གོལཱཱི-གོལཱཱི་ཁེལཨ་ེལགཻཏ།་ཨབཎྜ་ཛཀྃ་ཀརཻཏ་རཧཨེ།་ཙལཱཱི-ཙལཻན་ཀེཧེན་ཏྃ་ཀཧེནོ་ཕུནགཱཱིཔར་

པཱཀལ་ཨཱམ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧོཨཱི་ཛུགུཏལཱལཀ་ལེལ་ཏོཌ༹ནཨཱི་བཱམཱ་ཧཱཐཀ་ཁལེ་ཚལ།་ཀེཀརོ་བཱཌཱཱི༹-ཛྷཱཌཱཱི༹མེ་ལཏཱམཀ་གཱཚསྃ་

ལཏཱམ་ཀཧུན་ཏོཌཱི༹་སཾགཱཱི-སཱཐཱཱིཀེྃ་ཁཱིཨ་ཱདཨཱིཏ།་ཀོན་ོཙིཌཻ༹-ཙུནམུནཱིཀ་ཁོཾཏཱ་ཨུཛཱརཱི་ཨཎཀེྃ་ཚུབཱི་སཌཱ༹་དཨཱིཏ།་ཀཱིཡོ་གཱཨེ་བཱ་

བྷཻཾསཀེྃ་པཱལ་ཁུཨབཻལེ་བཱིདཱ་ཧུཨཨེ་ཨ་ཱཛུགུཏལཱལ་ཛ་ྃདེཁཻཏ་ཏྃ་ཨཀོརེ་སཾག་ལཱགཱི་ཨཱིཧཻཏ-ཨཱིཧཻཏ་ཀརཻཏ་གྷུརཨེ།་གཻབཱར-

བྷཻཾསབཱརསྃ་ཀཧབོ་ཀརཻཏ་ནཱིཀ་སཱྃཌྷ༹-པཱརཱསྃ་པཱལ་ཁུཨཱཨུ་ཛཨཱིསྃ་བཱཚཱ་ཧུཨཨེ་ཨཱཀཱི་བཱཚཱི,་པཱརཱ་ཧུཨཨེ་ཨཱཀཱི་པཱརཱཱི་ནཱིཀ་

ནཤླཀ་ཧཨེཏ,་དུདྷགར་མལཱ་ཧཨེཏ,་ནཧཱི་ཏྃ་པུཥྚགར་བཱཚཱ་བཱ་བྷཻཾས་ཧཨེཏ།་ཨེབཾ་ཏརཧེྃ་ཀོནོ་ནེ་ཀོནོ་ཨུཔརཱག,་

ཨུལཧན་མཱཨ-ེབཱཔཀེྃ་སབྷ་དཱིན་སུནཨེ་པཌཻ༹།་ཏགཾ་བྷ྅་གེལ་མཱཨེ-བཱཔ། 

ཛུགུཏལཱལཀ་ཨུམེར་ཨཱབ་བཱརཧ-ཙཽདཧ་བརྑཀ་བྷ྅་གེལ་ཚལ།་ཛཧཱིན་པཧཱིལ་སཱཱིཁ་ཀཀེརོ་མཱཨེ-བཱཔསྃ་བྷེཊཻ་ཚཻ,་
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དོསར་སཱཱིཁ་སམཱཛསྃ་ཨཱ་ཏེསར་ས  ྜཱུལ་ཨཱ་དཤེ-བཱིདཤེསྃ་བྷེཊཻ་ཚ,ཻ་ཏཨཱིམེ་ཛེཀར་བུདྷཱི,་བཱིབེཀ,་ཛྙཱན་ཛཧེེན་རཧཻ་ཚཻ་སེ་

ཨཔནཀེྃ་ཨོཨཱི་རཱུཔམེ་ཌྷཱལཱི་ལཨཱིཨེ།་མུདཱ་ཛུགུཏལལཱ་ལེལ་དྷནཱིསན།་ཋེལཱི-ཋུལཱི་ཀ྅་སཏམཱ་ཏཀ་པཌྷ༹ལཀ།་ཀཱིཨེཀ་ཏྃ་

སརཀརོ་དཱིསསྃ་མཱསྚར་སབྷཀེྃ་ཨཱདེཤ་བྷེཊལ་ཚ་ཻཛེ་’ཀེཀརོ་ཕེལ་ནཻ་ཀཨེལ་ཛཱཨ།ེ’ 

སམཨེ་བཱཱིཏཻཏ་གེལ,་ཛཁན་ཛུགུཏལཱལ་སོལཧ-སཏརཧ་བརྑཀ་བྷེལ་ཏྃ་མཱཨེ-བཱཔ་སརསཏཱཱི་ཀུམཱརཱཱི་ནམཀ་ལཌ༹ཀཱིསྃ་
བཱིཨཱཧ་ཀརཱ་དེལཀ།ཻ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་མནམ་ེརཧཻན་ཛ་ེབཱིཨཱཧ་ཀརཱ་དེབཻ་ཏྃ་ཀཧཱིཾ་པཏ ྤཱཱི་ཨེལཱསྃ་སུདྷརཱི་ཛཨཱཏེ།་མུདཱ་བྷེལཻ་

ཨུལཊཱ་བཱིཨཱཧཀ་བཱད་ཏྃ་ཛུགུཏལལཱ་མོབཱཨཱིལ་ལ྅་ཧརཱིདམ་གཱཱིཏེ-ནདཀ་པཱཚྤཱཱུ་ཨཔསཱིཡཱྃཏ་རཧཨེ་ལགལ།་མཨཱེ-བཱཔ་

སོཙཻཐ་ཛེ་ཨུཛྷཊ་བཱཏ་ཨཱཀཱི་ཨཀེ་ཐཔྤར་མཱརཱི་དེབཻ་ཨཱཀཱི་ཧཱྃཊ-དབཱར་ཀརབཻ་ཏྃ་ཀཧཱིཾ་ཀེཏྣཽ་བྷཱགཱི་ན་ེཛཱཨ།ེ་མན་མསོསཱི་ཀ྅་
རཧཱི་ཛཱཨེ། 

སཾཡོག་བྷེལཻ་ཨེཀ་དཱིན་རམེཤ-་ཛུགུཏལཱལཀ་པཱིཏ ྤཱཱི-་ཨེཀཊཱ་བཱིཛྤཱཱུ་ཨཱམཀ་གཱཚཀ་ཐལ ྤཱ་ཀཊཱི་རཧལ་ཚལ།ཱ་ཛུགུཏལཱལ་དེཁཻཏ་
ཚལ།་དེཁལཀ་ཛེ་བཱིཛྤཱཱུ་ཨཱམཀ་ཐལ ྤཱཀེྃ་ཀལཀཏཱིཡཱ་ཨཱམཀ་གཱཚ་ལག་གཱཌཱི༹་དལེཀཻ་ཨཱ་ཀལཀཏཱིཡཱ་ཨམཱཀ་ནཱིཙལཱ་ཌཱརཱིཀེྃ་
ཙཀ  ྜཱུསྃ་ཀནཱིཡེྃ་ཚཱིལཱི་ཀ྅་ཨཱ་སརཧཱཱིཀེྃ་སེཧོ་ཚཱིལཱི་དུནྤཱཱུཀེྃ་སཊཱ་ཀ྅་བཱན ཱི་དེལཀ།ཻ་ཀནཱི་དཱིནཀ་པཚཱཏཱི་བཱིཛྤཱཱུ་མུཌཱཱི༹ཀེྃ་
བན ལཱཧཱསྃ་ཀནཱི་ཨྤཱཱུཔར་ཀཊཱི་དེལཀ།ཻ་ཨཱབ་བྷ྅་གལེ་སརཧཱཱིསྃ་ཀལམཱཱི། 

ཛུགུཏལཱལཀ་མཐཱཱམེ་ཛེན་ཙཊོ་པཌ༹ལ།ཻ་ཛཧཱིན་མཱགྷཀ་ཤཱིཏལཧརཱཱིམེ་ཀཌ༹གཌ༹་རྣཽད་ཨུགཱིཏེ་སབྷ་རྣཽད་ཏཱཔཨེ་དྣཽགཻཏ་ཨཚ,ི་

ཏཧཱིན་ཛུགུཏལཱལཀེྃ་བྷེལཨཱི།་བཱཌཱཱི༹མེ་ཙཱརཱིཊཱ་སཛམནཻཀ་གཱཚ་ཏཱཱིན-ཙཱརཱི་ཧཱཐཀ་བྷེལ་ཚེལཻ་ཀནཱིཡེྃ་ཧཊཱི་ཀ྅་ཏཱཱིན་གོ་

ཁཱཱིརཱཀ་ལཏ ྤཱཱི་ཚལེཻ་ཨྤཱཱུཧོ་དཱུ་ཏཱཱིན་ཧཱཐཀ་བྷེལ་ཚལེཨཱི།་སཛམཻན་ཨཱ་ཁཱཱིར,ཱ་དུནྤཱཱུ་ལཏ ྤཱཱིཀེྃ་སུཏརཱཱིསྃ་བཱན ཱི་དལེཀཻ།་ཛཌཱི༹ཀ་བགལམེ་
སཌ༹ལཱཧཱ་གོབར་ད྅་མཊཱཱི་ཙཌྷ༹་ཱདེལཀཻ།་པཱིཏཱ་ཏྃ་པཧཱིནཻ་ཁེཏཀེྃ་ཨཀེསལཱིཡཱ་གོབར་སཌཱ༹་ཀ྅་ཚཱིཊནེ་ཚལཱ་ཨཱ་ཁེཏ་ཏཻཡཱར་

ཀེནེ་ཚལཱ།་ཀཱིཌཱ༹ཀ་པྲཀོཔ་དྤཱརེ་པཧཱིནེ་ནཱིམཀ་པཏ ྤཱཀེྃ་སཌཱ༹,་ཏམཱཀུལཀ་ཌཱྃཊཀེྃ་ཌཱཧཱི,་གཱཨཱིཡཀ་གོཾཏཀ་སཾག་མཱིལཱ་ཀ྅་
ཁེཏམེ་ཚཱཊིནེ་ཚལཱ།་སཛམཻན་ཨཱ་ཁཱཱིརཱ་དུནྤཱཱུཀ་ལཏ ྤཱཱི་བྷོགགར་བྷེལཨཱི།་བརསཱཏཀ་བུཌྷཱ༹པཱཀ་སམཨེ་ཚལ།་པཱནཱིཀ་ཛརཱུརཏ་

ཀམེ་པཌ༹ལ།ཻ་ཛཱབེ་ཨཔན་མན་ཀོནོ་ཀཛཀ་དཱིས་ཨགཱྤཱཱུ་ནཻ་བཌྷ༹ཏ,་ཏཱབེ་ཨནཀ་ཛོརེ-ཛབརདས ྤཱཱིསྃ་བུདྷཱིཀ་གཋརཱཱི་ནཻ་ན་ེ

ཁུལཻ་ཚཨཱི།་བཱཱིས-པཙཱིས་དཱིནཀ་བཱད་སཛམཻནཀ་མུཌཱཱི༹ཀ་བན ལཱཧཱཀེྃ་ཨེཀ་ཋུཊ ྤཱཱི་ཨྤཱཱུཔརསྃ་ཀཊཱི་དེལཀ་ཻཨ་ཱཁཱཱིརཱཀ་མུཌཱཱི༹ཀེྃ་

རཧ྅་དེལཀཻ།་ནཱིཀ་ཛཀྃ་ཛཁན་གཱཚ་ལཱགཱི་གེལཻ་ཨཱ་ཕྤཱཱུལ-བཏཱིཡཱཀ་སམཨེ་ཨེལ,ཻ་ཏཁཻན་གཱཚཀ་ཛཌཱི༹མ་ེཌེཌྷ༹་བཱཱིཏ་ཧཊཱ་

ཀ྅་ཌཱཱི.ཨེ.པཱཱི་ཁདཱ་ལགབྷག་སཨེ་གྤཱམ་སེཧོ་ཚཱིཊཱི་དེལཀཻ་ཨཱ་ཐོཌ༹ཀེ་པཱནཱི་དེལཀ།ཻ་ཨེཀ-ཨེཀ་ཧཱཐསྃ་ཨྤཱཱུཔརེཀ་ཁཱཱིརཱ་
ཕཌ༹ལཻ། 

ཨཌོ༹སཱཱི-པཌ༹སཱཱོི་མཙཱནསྃ་ལཊཀལ་ཁཱཱིརཱ་ཕཌ༹ལ་དེཁཻ་ཏྃ་བཱིསབཱསེ་ནེ་ཧོཨཱི་ཛེ་ཁཱཱིརཱ་ཚིཨཻ་ཨཀཱཱི་ཀཏཱཻ་ཨཀཱཱི་སཛམཻནཀ་བཏཱཱིཡཱ།་
མུདཱ་ཛཁན་ལག་ཛ་ཱཀ྅་དེཁ་ཻཏྃ་ཚགུན ྤཱ་ལགཱི་ཛཨཱཱི།་པཱིཏཱཀེྃ་ཕུཊྚེ་ཚཏཱཱཱི་ཛུཌ༹ཨཱཱི་ཛ་ེཨཱབ་བུཛྷི་པཌཻ༹ཨེ་ཛུགུཏལཱལ་སུདྷརཏ། 

སརཀར་དཱིསསྃ་ཨོཧཱཱི་སཱལ་མདྷུབནཱི་སྚེཌཱིཡམམེ་ཕལ-ཕྤཱཱུལ,་ཏརཀརཱཱི-ཕཌ༹ཀརཱཱིཀ་པྲཏཱིཡོགཱིཏཱ,་ཛིལཱ་སྟརཔར་ཨཱཡོཛན་
ཀཨེལ་གེལ་ཚལ།་སརཀརཀ་ཨུདེས་ཚལ་ཧརཱིཏ་ཀྤཱནྟཱི་དཱིས་ཀཱིསཱནཀེྃ་པོྲཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀ྅་དཤེཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷེ༹བཱཀ།་ཛལཱི་བྷརཱིཀ་
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ཀཱིསཱན་ཨཔན-ཨཔན་ཛེ་ནཱིཀ་ཀདཱཱིམ,ཱ་སཛམཻན,་མུརཻ,་ཨོལ,་མཱིརཙཱཨཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་སབྷ་ཏརཧཀ་ཏརཀརཱཱི་ལ྅་ལ྅་

པཧུྃཙལ་ཚལ།་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨཔན-ཨཔན་ཨགཱྤཱཱུམེ་ཛཀེར་ཛེ་སམཱཱན་ཚལེཻ་སེ་ལ྅་ཀ྅་བཻསལ་ཚལ།་མུརཻཨེ་ཚེལཻ་ཏྃ་དཱུ-དཱུ་

ཧཱཐཀ,་སཛམཻནེ་ཚེལཻ་ཏྃ་དཱུ-དཱུ་ཧཱཐཀ,་ཀདཱཱིམེ་ཚལེཻ་ཏྃ་ཏཱཱིས-ཏཱཱིས-ཙལཱཱིས-ཙཱལཱིས་ཀཱིལོཀ,་ཨོལེ་ཏྃ་པནརཧསྃ་བཱཱིས-

བཱཱིས་ཀཱིལོཀ།་མཱིརཙཨཱཱིཡོཀ་གཱཚ་ཚལེཻ་ཏྃ་ཨཀེ་ཧཱཐཀ་གཱཚ་ཨ་ཱལུདྷཀཱི་ལགལ་མཱིརཙཱཡ་ཕཌ༹ལ,་ཕྤཱཱུལེ་རཧཻ་ཏྃ་རཾག-

བཱིརཾགཀ།་རཾག-བཱིརཾགཀ་དོཀན་ཛཀྃ་ཕལ,་ཕྤཱཱུལ་སཛཽལ་ཚལ།་ཛུགུཏལལཱ་སེཧོ་ཨཔན་ཏཱཱིནཊཱ་ཁཱཱིརཱཀེྃ་ལཊཀྣཽནེ་ཚལ,་

བཱྃཀཱི་པཐཱིཡཱམེ་རཁནེ་ཚལ།་ཁཱཱིརཱ་དཁེ་-དཁེ་་ཨཀེེ-དུཨཱིཨེ་དེཁནཱིཧཱརཀ་བྷཱཱིཌ༹་ལགཱི་གལེ། 
པྤཱཱུསཱ་ཕཱརྨཀ་ཀྲྀཥཱི་བཻཛྙཱནཱིཀ་སབྷ་སེཧོ་ཚལཱ།་ཨྤཱཱུཧོ་ལཀོཻན་ཛུགུཏལཱལཀ་ཁཱཱིརཱ་དེཁལནཻ།་ཧུནཀོ་སབྷཀེྃ་ཚགུན ྤཱ་ལགཱི་གལེཻན།་

ཛུགུཏལཱལཀ་སཾག་རཱཡ-མསབཱཱིརཱ་ཀེལཻན།་ས-བཱིས ྤཱར་ཛུགུཏལཱལ་ཁཱཱིརཱཀ་ཨུཔཛཀཱ་བཱརེམེ་ཀཧལཀནཻ།་ཨནྟམེ་པུརས ྤཱརཀ་
བེར་ཛིལཱདྷཱིཤ་མཧོདཡ་གྷོཥཎ་ཀེལནཻ་ཛེ་ཁཱཱིརཱཀ་ཨུཔཛཱམེ་པྲཐམ་པུརས ྤཱར་ཛུགུཏལལཱཀེྃ་དེལ་ཛཱཨཱིཨ།ེ་ཨཧཱཱི་ཏརཧེྃ་ཀེཀརོ་

ཨལ  ྜཱུ,་ཏྃ་ཀེཀརོ་ཀདཱཱིམ,ཱ་ཏྃ་ཀེཀརོ་སཛམནཻམ,ེ་ཛེཀར་ཛེཧེན་བྣཽས་རཧཻ་ཏེཧེན་པུརས ྤཱརཀ་སཾག་པྲཤས ྤཱཱི-པཏྲ་དལེ་
གེལཨཱི། 

པྤཱཱུསཱཀ་བཻཛྙཱནཱིཀ,་ཛུགུཏལལཱཀེྃ་སཾག་ལ྅་པྤཱཱུས་ཱཕཱརྨ་ལ྅་གེལཁཱིན།་ཨ་ཱཕཱརྨམེ་ཀྲྀཥཱི་ཨུནྣཻཏ་ཁོཛ་བཱིབྷཱགམེ་ཀོནོ་པདཔར་

པདས ྤཱཔཱིཏ་ཀ྅་དལེཀནཻ།་ཤནཱི-རབཱིཀེྃ་ཨཋབཱརེ་ཛུགུཏལཱལ་གཱམ་ཨཱབཨེ,་ཕཱརྨམེ་ནཱིཀ-ནཱིཀ་ཏརཀརཱཱི་ཨཱ་ཕལ-ཕྤཱཱུལ,་
དྷནཀ་བཱཱིཛ་ཨཱིཏྤཱདཱིཀེྃ་ཨུནྣཻཏ་ཀཱིསཱིམཀ་སབྷ་བནབ྅་ལཱགལ། 

ཨཱཨཱི་བཨེཧ་ཛུགུཏལལཱ་དས་ཀཊ ྤཱ་བྷཱཱིཋབལཱ་ཛམཱཱིན་ཁརཱཱིད་རཾག-བཱིརཾགཀ་ཀལམཱཱི་ཨཱམ་གུལཱབཁཱས,་ཨམྲཔཱལཱཱི,་སཱིཀྤཱཱུལ,་

སཱིཔཱིཡཱ,་གུལཱབ་བྷོག་ཨཱདཱི་ཏཻསཾག་གུལ་ཛཱམུན,་བེལ,་དྷཏྤཱཱིམ,་ལཏཱམ,་ཨནར,་ཤརཱཱིཕཱ་ཨཱིཏྤཱདཱི་རཾག-བཱིརཾགཀ་ཕལ་སབྷ་

ལགྣཽནེ་ཨཚི།་ཨཔན་ཙཱརཱི་ཀཊ ྤཱ་ཙམཱཽསམེ་ཤདྷོ་ཀེལཧཱ་ཀོབཱཱི,་སཛམཻན,་ཁཱཱིརཱ,་མུརཻ་ཨོལ་སབཧཀ་ཁེཏཱཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི།་

སམཱཛོམེ་ཀྤཱནྟཱི་ཛགལ,ཻ་དེཁཽཾས་ཀེལཀ་ཏྃ་སམཱཛཀ་རཾགེ་བདཻལ་གེལཨཱི། 

ཀརཱིཡཱ་ཀཀཀེྃ་ཛུགུཏཀ་ཁེཏཱཱི་དེཁ་ཚཱཏཱཱི་ཏྃ་ཛུཌཱ༹ཨཱིཡ་ེགེལཻ་ཛ་ེཀེཏྣཽ-ཀེཏྣཽ་བཛབྣཽ་ཀརཐཱིན- 

"དེཁྤཱཱུ,་ཌྷཧལེལཧཱ་ཛུགུཏལཱལཀེྃ,་ཀཱི་ཀརཻཏ་ཀཱི་བྷ྅་གེལཨཱི།" 

ལོཀོ་ཀཧཻ- 

"ཏྃ་ཋཱཱིཀ,ེ་ཀེལཱསྃ་ཀཱི་ནཻ་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།" 
ཨཱབ་ཏྃ་ཛུགུཏལཱལསྃ་ཛུགུཏལལཱ་བཱབྤཱཱུ་བྷ྅་གེལ། 

བྷགབཱནོཀ་ལཱཱིལཱ་ཨཛཱིབ་ཨཚི,་ཏཨཱིམེ་ཀརྨེཀ་པྲདྷནཏཱ་དེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀརྨ་ཀརབཻ་ཏྃ་ཕལ་ནཱིསཙིཏ་བྷེཊཏ།་བྷཱག་བྷརོསེ་
ཀེཏེཀ་དཱིན་ཛཱིབ། 
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ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

༢.༤.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐ-ཱ༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙན་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 

༡.་ཀམཱིནཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

༢.་ཛགདཱནནྡ་ཛྷཱ་"མནུ"ཀ་"མཱཊཱིཀ་བཱསན"པར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨེཀཀཾཱི་"ཛནིྡགཱཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 

ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནནྟར་དྷརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་

ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 

༢.ཨུམེཤ་མཎྜལ 

༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 

༤.རཱཛདེབ་མཎྜལ 

༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 

༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_13.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf


विदहे: ३५६ म अंक १५ अक्टबूर २०२२ (िर्ष १५ मास १७८ अंक ३५६)|| 25 

༧.དུརྒཱནནྡ་མཎལྜ 

༨.རཱམཱནནྡ་མཎྜལ 

 

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

  

ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༤ 

པུནརབཱ 

 

བསུན་ཕྤཱཱུལ་ཌཱལཱཱི་ལ྅་བྷོརེ-བྷོར་ཀཱིརཱིཎ་ཨུགཻསྃ་པཧཱིནེ་ཕྤཱཱུལ་ལོཌྷ༹ཀ་ལེལ་བཱིདཱ་བྷེལཱཱི།་གྷརེལག་ཨཀེཊཱ་མཧཱདེབཀ་མནྡཱིར་
ཚལ།་ཀནཱིཡེྃ་ཧཊཱི་ཀ྅་དཱུརྒཱཀ་མནྡཱིར་སེཧོ་ཚེལཨཱི།་བསུནཀེྃ་ནཱིཡམ་ཚལེཻ་བྷོརེ་བྲཧྨ་མུར  ྜཱུཏམེ་ཨུཋཱི་ནཱིཏྱ་ཀཱིཡཱསྃ་ནཱིབྲྲྀཏྟ་

བྷེལཱཀ་བཱད་ཕྤཱཱུལ་ཨཱནཱི,་ས ྤཱན་ཀ྅་བྷགབཏཱཱི་ཨཱ་མཧཱདེབཀ་པྤཱཱུཛཱ་ཀ྅་ཀོན་ོནེ་ཀནོོ་དྷརྨགནྠཀ་གཱཱིཏཱ་རམཱཱཡཎ་པཱཋ་ཀརཱཱི།་

ཏེཀར་ཀརཎ་ཚེལཻ་བེཙཱརཱཱིཀེྃ་བཱིཨཱཧཀ་མཱསེ-དཱུ་མཱསམེ་བཱིདྷབ་ཧོཨེབ། 

ཨཱབ་ནེ་བཱིདྷབཱ་བཱིཨཱཧཀ་སུརཱུཨཱཏ་བྷེལཻ་ཧེན,་སཏཱཱི་པྲཐཱ་བནྣ་བྷ྅་གེལ་ཧེན,་པཧཱིནེ་ཨཱི་བེབས ྤཱ་ནཻ་ནེ་ཚེལཨཱི།་པཧཱིནེ་ཏྃ་

པཏཱིཀ་མྤཱཱུཨཱིལཱཀ་བཱད་ཨོཀརེ་སཾགེ་ཨོཧཱཱི་ཨཚིཡཱཔར་པཏ ྤཱཱིཡོྃཀེྃ་བལཛོརཱཱི་ཛར་ཱདེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚེལཨཱི།་ནཧཱི་ཏྃ་ཨུཛརཱ་སཌཱཱཱི༹-

སཱཡཱ-བེལྣཽཛ་པཧཱིརཱ,་ཧཱཐཀ་ཙུཌཱཱི༹་ཕོརཱི,་མཱྃགཀ་སཱིན ྡུར་མེཊཱ་ཨཀེ་བེར་ཁེནཨཱི,་ཀཱིཚུ་ཕལཧཱརཱཱི་ཀནེཨཱི,་པརཱིབཱར་ཚོཌཱི༹་

ཀོནོ་དོསར་མརྡསྃ་གཔ-སཔྤཔར་པྲཏཱིབནྡྷ་ལཱགལ་ཚེལཨཱི། 

ཙནྡྲཀལ་ཱཛེ་བསུནཀ་མཱཨེ་ཚལཱཱེི,་ཨོ་ཨཱཨཱི་བསུནཀ་ཨཱཱི་དཤ་དེཁ་བསུནསྃ་པུཚལཀ་བྷོརེ་ཀེཏཨེ་ཛཱཨཱི་ཚཱི། 
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ཕྤཱཱུལ་ལོཌྷ༹ཀ་ལེལ་བསུན་བཱཛལ།་ཙནྡྲཀལཀཱེྃ་ཀཌྷོ༹་ཕཱཊཱི་གེལ,ཻ་ཨཱྃཁཱིསྃ་ནོར་ཌྷབ-ཌྷབཱ་གལེཨཱི།་ཀེན་ནེ་ཧཨེཏ།་བསུནཀ་

བཱིཨཱཧ་17་བརྑཀ་ཨུམེརམེ་ཀེནེ་ཚལ།་ཨཁན་བསུནཀེྃ་ཛབཱནཱི་ཙཌྷ༹ལེ་ཚེལཨཱི།་གུལཱབཀ་ཀལཱཱིསྃ་ཕྤཱཱུལ་སན་ཁཱིལལ་

ཙེཧརཱ་གོར-ནར་དེཧ་ཀསལ-ཀསལ་ཌེན-པཱྃཁུར,་ཏཀརཱ་ཨུཛརཱ་ནུཨཱ་པཧཱིརནེ་ཧཱཐ་སྤཱཱུན,་མཱྃག་སྤཱཱུན་དེཁ་ཀ྅་

ཨཱྃཁཱིསྃ་ནོར་ཌྷབ-ཌྷབཱ་གལེ་ཚལེཻ་ཀོཾཌྷ་༹ཕཱཊཱི་གལེ་ཚལེཨཱི། 

བསུནོཀེྃ་མཨཱཱིཀ་ཙེཧརཱ་དེཁ་ཀ྅་ཨཱྃཁཱིསྃ་ནོར་ཌྷབ-ཌྷབཱ་གེལ་ཚེལཨཱི།་ཕྤཱཱུལཌཱལཱཱི་ནེན་ེཨཀ-བཀཀེྃ་ཋཌྷཱ༹་བྷ྅་གལེ།་

ཛཧཱིན་ཨེཀ-ཨེཀ་ཀོནོ་གྷཊན-གྷཊནེ་ཋཀམུཌཱཱི༹་ལགཱཱི་ཛཱཨཱི་ཚཻ་ཏཧཱིན་ཋཌྷཱ༹་ཚལ།་དུནྤཱཱུཀེྃ་དུནྤཱཱུ་དེཁཻཏ་མུདཱ་བཛཻཏ་ཀཱིཡོ་ནེ།་
ཀནཱིཀལཀ་བཱད་བསུན་ཕྤཱཱུལཌཱལཱཱི་ལ྅་ཀ྅་བཱིདཱ་བྷ྅་གེལ། 
ཙནྡྲཀལཀཱེྃ་བེཊཱཱིཀ་བཱིཨཱཧསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཨཱཨཱི་ཏཀཀ་གྷཊན་མོན་པཌཱི༹་གེལ་ཚེལཨཱི།་གྷཊན་ཚེལཻ་ཨུདཡཙནྡྲ་བཱབྤཱཱུ་བེཊཱཱི་

བསུནཀ་བཱིཨཱཧ་པརཱིཧཱརཔུརཀ་ཨནམོལ་བཱབྤཱཱུཀ་ལཌ༹ཀ་ཤྱཱམཙནྡྲསྃ་བྷེལ་ཚལ།་ཙནྡྲཀལཱ་བཱིཨཱཧམེ་ཨཔནེ་ཧཱཐསྃ་སཱྃཋ-

རཱྃཛ་ཀེནེ་ཚེལཱཱི།་བཱཔོ་ཨུདཡཙནྡྲ་བེཊཱཱི-ཛམཱཨཱིཀ་ལལེ་དཱན-དཧེཛམེ་ཀོནོ་ཀོཏཱཧཱཱི་ནཻ་ཀེནེ་ཚལཱ།་ཀེན་ནེ་ཀརཱིཏཻཐ,་དུནྤཱཱུ་

པརཱིབཱར་ཛམཱཱིནདཱར་ཏྃ་ནཧཱི,་མུདཱ་དསབཱིགྷཱ་ཁེཏཀ་མཱལཱིཀ་ཏ་ྃཚལཱཧེ། 

ཨུདཡཙནྡྲ་བཱབྤཱཱུཀེྃ་ཨེཀཊཱ་ལཌཀ༹་སྤཱཱུརདྻེབ་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་ལཌཀཱི༹་བསུན,་ཏྃཨེ་བེཊཱ-བེཊཱཱིམེ་ཀོནོ་ཕརྐ་ནཧཱི་བུཛྷི་ཨཔན་
སཱམརཐཀ་མོཏཱབཱིཀ་བསུནཀ་བཱིཨཱཧ་ཀནེེ་ཚལཱ། 
ཨནམོལ་བཱབྤཱཱུཀེྃ་དཱུ་ལཌ༹ཀ།་ཨེཀཊཱཀེྃ་ནམ་ཚལ་ཤྱཱམཙནྡྲ་ཨཱ་དོསརཀེྃ་ནམ་ཚལ་བཱིདྤཱཙནྡྲ།་དུནྤཱཱུ་ལཌཀ༹་ཛེཧནེ་དེཁམཻེ་
སུནྡར་ཏེཧནེ་དེཧ་དཤ་ཚེལནཻ།་ཛེཋ་ལཌ༹ཀ་ཤྱཱམཙནྡྲསྃ་བསུནཀ་བཱིཨཱཧ་བྷེལ་ཚལ་སེ་ཨཱཨཱི་མཱཨེཀེྃ་བཱིཏལཱཧཱ་གྷཊན་མོན་
པཌ༹ལ་ཚེལཨཱི། 

པརཱིཧཱརཔུརཀ་ཨགལ-བགལམེ་བཱིསུནཔུར,་རཱུདྲཔུར,་བྲཧམཔུར,་ཀནཀཔུར,་ཀམལཔུར་ཨཱིཏྤཱདཱི།་ཛུཌ༹ཤཱིཏལཀ་

སམཨེ་ཚེལཨཱི།་ཨནཱ་གཱམ་སབྷམེ་ནེ་སུཀརཱཏཱཱི་དཱིན་ནཱིམྤཱཱུཧ་སུག རཀ་བཙ ྤཱཀེྃ་ཨཀེཊཱ་ལཱཋཱཱིམ་ེབཱན ཱི་མཱལ-ཛལཱསྃ་ཧུརཱིཡཱཧཱ་

ཁེལ་ཁལཱེཨེལ་ཛཱཨཱི་ཚཻ་མུདཱ་ཨུཏྟརབྷར་མཱནེ་པརཱིཧཱརཔུར་དཱིས་ཛུཌ༹ཤཱིཏལཀེྃ་མནུཁ-མནུཁམེ་ཁལེ་ཁལཱེཨེལ་ཛཱཨཱི་ཚ།ཻ་

ཛུཌ༹ཤཱིཏལསྃ་ཨཀེདཱིན་པཧཱིནེ་སཏུཨཱ་ཁཱ་ཙཻཏམ,ེ་བཱིཧཱན་བྷེནེ་བཻསཱཁཀ་པཧཱིལ་དཱིན་ནཱིཀ-ནཱིཀུཏ་མཱན་ེབར-བརཱཱི,་མུནགཱ་

དེལ་དཱཨཱིལ་བྷཱཏ,་དཧཱཱི-ཙཱིནཱི་ཁཱ་ཀ྅་ཨནཱ་གཱམ་སབྷམེ་ཛཾགལཱཱི-ཛཱནབརཀ་ཤཱིཀར་ཧོཨཱི་ཚཻ་མུདཱ་ཨེཧཱི་གཱམ་སབྷམེ་ཨེཀཊཱ་

ནམཧར་ཁས ྤཱཱིཀེྃ་ཙཱརཱི-པཱྃཙ་གཱམཀ་བཱཱིཙཀ་བཱདྷ་བཱ་ཁེལཀ་མཻདཱནམེ་ལལཀ་ཛྷཎ་ལགཱ,་ཁས ྤཱཱིཀེྃ་བཱན ཱི་དཏཻ་ཚཨཱི།་ཨཱ་ཛོར་

ཨཛམཱཨཱིས་ཀཨེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཨཱི།་ཨཱཱི་སབྷ་ཛོགཱར་པཱྃཙོ་སཱཏ་གཱམཀ་ལོཀ་བཱིཙཱརཱི,་སཱམྤཱཱུཧཱིཀ་ཙན ྤཱ་ཀརཱི་ཀ྅་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་

ཏཱགཏཀ་བལེ་ཛྷཎསྃ་ཁས ྤཱཱི་ཁལཱོི་ལཱིཨེ།་དཱུ-ཙཱརཱི་གཱམཀ་ལོཀ་ཨེཀ་ཏརཕ,་དཱུ་ཙཱརཱི་གཱམཀ་ལོཀ་དོསར་ཏརཕ,་

ཏམསགཱཱིརཀ་ཀརམཱན་ལཱགལ་རཧཻ་ཚཻ,་པུལཱིས་བཱ་པྲསཱཤནཀ་བེབས ྤཱ་སེཧོ་རཧཻཏ་ཚཨཱི།་ཏམསགཱཱིརཀ་སུརཀྵཱ་ལེལ།་དུནྤཱཱུ་

དལམེ་ཤར་རཧཻ་ཚ,ཻ་ཁས ྤཱཱི་ཁལོཀ་བེརམེ་ཀེཏནོ་ཀཀེརོ་མཱརཱི་ལགཻ་བཱ་ཁུན་ཀཱིཡཀཱ་ནཻ་བྷ྅་ཛཱཨཱི་ཏེཀར་ཀོནོ་ཀེས་ཕྣཽདཱརཱཱི་
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ནཻ་ཧཨེཏ།་སབྷ་མཱིལཀེྃ་མཱརཱི་ཁེནཱིཧཱརཀ་ཨཱིལཱཛ་ཀརྣཽཏ,་སེ་ཨེཧཱི་བེརཀ་ཛུཌ༹ཤཱིཏལམེ་རཱུདྲཔུརཀ་ཧྃསེརཱཱི་དཱིསསྃ་ལམྦོདར་

ལལཀརཱ་དེལཀ་ཻཛེ་ཛཀེརཱ་མཨཱེ་དུདྷ་པཱིཡྣཽནེ་ཧྣཽ་སེ་ཁས ྤཱཱི་ཁཨཱོིལཀེྃ་ལ྅་ཛོ།་ལམྦདོར་ཛཧཱིན་ནམ་ཏཧཱིན་པཱྃཙ་ཧཱཐ་ལམ ྤཱ,་

གཱྃཋལ-གཱྃཋལ་དེཧ-ཧཱཐ-པཨེར,་བཌ༹ཀ-བཌ༹ཀ་མོཚ་ཨཻཾཋན,ེ་མཱཐཔར་ལལཀ་ཀཔཌཱ༹ཀེྃ་མུརེཋཱ་དེནེ,་མཱཐམེ་ལལཀ་

ཋོཔ,་ཧཱཐམེ་པཱྃཙ་ཧཱཐཀ་ཧརོཐཱིཡཱ་ལཋཱཱཱི་ལནེེ་ལལཀརཱ་དེནེ་ཚེལཨཱི། 

པརཱིཧཱརཔུརོ་དཱིསཀ་ཛེ་ཧྃསེརཱཱི་ཚེལཻ་སེཧོ་ལཱཋཱཱིསྃ་ལཻཤ་ཚེལཻཧེ,་50-100་ཀེྃ།་ཏམསགཱཱིརོ་སབྷ་100་གཛ་ཧཊཱི་
ཀ྅་ཏམསཱཱ་དཁེ་རཧལ་ཚལ།་ཨནམོལ་བཱབྤཱཱུཀ་ལཌ༹ཀ་ཤྱཱམཙནྡྲ་ཀེྃ་ཛབཱནཱིཀ་ཛཤོ་ཚལེཻཧེ་བཧཨེ་ཨཔནམེ་ཨཱིཤརཱ་ཀེལཀ་
ཨཱ་ལལཀརཱ་དཻཏ་ཨཱགཱྃ་བཌྷཱི༹་གལེ་ཨ་ཱཁས ྤཱཱི་ཁོཨཱིལ་ལལེཀ།་ཛྷཎ་ཨུཁཱརཱི་ཀ྅་ཛཧཱྃ་ཀཱི་ཨཱྃགཱ་བཌྷལ༹་ཀཱི་པཚསེྃ་ཀཱིཡོ་ཏེཧེན་ནེ་

ལཱཋཱཱི་ཙལྣཽལཀ་ཛེ་ཤྱཱམཙནྡྲཀེྃ་ཀཔཱརེཔར་ལགལཻ་ཋམཱེ་ཙཱིཏ་བྷ྅་ཁསཱི་པཌ༹ལ།་ཧར-བཱིརོ་མཙི་གེལ།་ཏཧཱི་ཕྃཀམེ་ལམྦོདར་

ཁས ྤཱཱི་ལ྅་ཀ྅་ཨཔན་གྤཱཱུཊམེ་ཙལཱི་གེལ།་ཀནོོ་ཏརཧཀ་ཀནཨཱིརོ་ཏྃ་ཨེཧནེ-ཨེཧནེ་མྣཽཀམེ་ནཻ་སུཏཱརལ་ཛཱཨཱི་ཚཨཱི།་
ཤྱཱམཙནྡྲཀེྃ་སབྷ་མཱིལ་ཨསྤཏཱལ་ལ྅་གལེ་མུདཱ་ཤྱཱམཙནྡྲཀ་པྤཱཎ་ཏྃ་པཧཱིནཧཱི་ཙལཱི་གེལ་ཚེལཨཱི། 
མཱཨེ་ཙནྡྲཀལཀཱེྃ་བསུནཀ་དུརྡཤ་དེཁ་ཀ྅་གྷཊན་མོན་པཌཱི༹་གལེ་ཚལེཨཱི།་སོཙཻ་ལེལ་མཛབྤཱཱུར་ཚལ།་བེཙཱརཱཱི་བསུནཀེྃ་
དུཨཱིཨེ་མཱས་བཱིཨཱཧ་བྷེན་བྷེལ་ཚེལཨཱི།་ཨཱབ་ཨེཀར་ཀོན་དཤ་ཧཨེཏ།་བསྤཱཱུནོཀེྃ་ཨཱཁཱིྃསྃ་ནོར་ཁསཻ་ཚལེཻ་སེཧོ་དེཁནེ་ཚལ། 

མཱཨེཀེྃ་ཨེཀ-ཨཀེ་ཛཤོ་ཨལེཻ་ཋཱཌྷ་༹བྷ྅་ཨསགརེམེ་བཱཛལ- 

"ཋཧར,་ཨཱཱི་ཛེ་སཌལ༹-གལལ་ནཱིཡམ་མརྡ་སབྷ་བནྣཽནེ་ཨཚི་ཏེཀརཱ་ཏོཌ༹ཀཻ་ཨཚི།་ཨཔན་ེམརྡ་སབྷ་བཱིདྷུར་བྷེལཱཀ་བཱདོ་

དཱུཊཱ་བཱིཨཱཧ་ཀརཏ་ཨཱ་ས  ཱིགཎཀ་ལལེ་པྲཏཱིབནྡྷ།་ཀཱི་ཨོཀརཱ་ཀནོོ་སོགཱརཐ་ནཧཱི་ཚཨཱི?་ཨོཀརཱ་ཀོནོ་ཨདྷཱིཀར་བཱ་ཀརབཀ་

བོདྷ་ནཻ་ཚཨཱི?་ཀཱི་མཱལ-ཛཱལ་ཛཀྃ་ཀཏྣཽ་ཁུཊེསལ་རཧཏ?་ཨཱཀཱི་བཱིདྷབཱ་སབཧཀ་ལེལ་བནརས་བཱ་ཀཤཱིཨེ་མུཀྟཱིཀ་ས ྤཱན་

ཚཻ,་ཛེཏཨེ་བེཤྱཱབྲྲྀཏཱིཀ་ཨཌ ྤཱ་བནལ་ཚཨཱི།་ནཻ་ཨ་ཻཀནྤཱཱུན་སབྷཀེྃ་ཏོཌཻ༹ཀ་ཨཚི།་ཧམ་ནརཱཱི་སཾགཋན་བནེབཻ་ཨཱ་སཌ༹ལ-གལལ་

ཀནྤཱཱུན་སབྷཀེྃ་ཧཊེབཻ།་ཨ་ཱསམཱན་ཨདྷཱིཀར་ཀརབཀ་ལེལ་ལཌཱ༹ཨཱི་ལཌ༹བ།" 

བསྤཱཱུནཀ་མཨཱེ་སཨེཧ་ཀེལཀ,་སཡཾ་སཧཱཡཏཱ་སམྤཱཱུཧཀ་ས ྤཱཔན་ཀ྅་ས  ཱིགཎ་སབཧཀ་བཻསཱར་ཀེལཀ།་སབྷ་ས  ཱིགཎ་ཨཔནམེ་

དུཁ-སུཁཀེྃ་ཙར ྤཱ་ཀརཨཱི...། 

བུདྷནཱི་བཱཛལ- 

"ཧཨཱི་ཙནྡྲཀལཱ་དཱཡ,་མརྡསྃ་ཀཧཱིཾ་ས  ཱིགཎ་ཨཀེརཱུཔཏཱ་ཀརཏ་སེ་སམྦྷབ་ཚཨཱི།་མརྡཀ་བནབཊ་དོསར་ཚཻ,་ས  ཱིགཎཀ་

བནབཊ་དོསར་ཚཨཱི།་ཀཛོ-དྷན   ་ཨལགེ-ཨལགེ་ཚ་ཻསེ་ཀེན་ཧཨེཏ།་ཙནྡྲཀལཱ་ཨུཏྟར་དཻཏ་ཀཧཨེ་ལགལཱཱི་ཋཱཱིཀེ་ས  ཱིགཎཀ་
དུཤྨན་ས  ཱིགཎེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཀཧཱིཡོ་ཀནོོ་བཱཏཀེྃ་བཱིཙརཱབོ་ཀེལཀ་ཧེན།་ཛཧཱིཡེ་བེཊཱཱི་ཛནྨ་ལཻཏ་ཨཚ་ིཏཧཱིཡེསྃ་ཨོཀརཱ་ཧེཡ་

དྲྲྀཥྚཱིསྃ་དེཁལ་ཛཱཨཱི་ཚཨཱི།་ཀཧཻལེ་ཏྃ་བྷགབཏཱཱིཀེྃ,་ལཀཱིཀེྃ,་ཀལཱཱིཀེྃ,་སརསཏཱཱིཀེྃ་ཛནྨ་བྷེལ་ཧེན་མུདཱ་བེབཧཱར་ཀེཧེན་

ཀརཻཏ་ཨཚི་སེ་ཏྃ་སབཧཀ་ནཛཻརཔར་ཚཧ།" 
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ཀནཱི་སོཙལཀཱ་བཱད་བུདྷནཱི་ཀཧལཀཻ- 

"ཧཻ་དཱཡ,་ཋཱཱིཀེ་ཀཧཻ་ཚཧ།་ཕེར་ཙནྡྲཀལ་ཱཀཧཨེ་ལགལཱཱི་ཏྤཱཱུྃ་ཛེ་ཀཧལཧཀ་སེ་ཏྃ་ཋཱཱིཀེ་ཚ,ཻ་མརྡཀེྃ་ཛཁན་ཛེ་མནམེ་ཧཨེཏ་

ཏེཧེན་བེབཧཱར་ཀརཻཏ་རཧཻ་ཚཨཱི།་དུནཱིཡཱྃ་ཀེཏཨེ-སྃ-ཀེཏཨེ་བྷཱགལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་ཧམ་སབྷ་གྷར་ཨཱྃགནསྃ་ལ྅་

ཀ྅་ཙུལྷཱི-ཙནིབཱརམེ་ཨོཛྷརཱཨེལ་རཧཱཱི།་ཀཏེཀ་དཱིན་ཏཀ་ཀྣཽལྷུཀ་བརད་ཛཀྃ་ཀྣཽལྷུམེ་གྷུམཻཏ་རཧབ། 

"ཏཁན་ཀཧཧ་ཛེ་ཀནོ་ཏརཧེཾ་ཨོཛྷརྣཽལཧཱ་ཀནྤཱཱུན་སབྷ་སྃ་ཨཱགཱྃ་ཛཱཨེལ་ཛཱཨེཏ།"་-བུདྷནཱི་བཱཛལ། 

ཙནྡྲཀལ་ཱཀཧཻ་ལགལཱཱི- 

ཀཱིཚུ་ཏོཌལ༹་ཛེཏ,ཻ་ཀཱིཚུ་ཛཌོ༹ལ་ཛེཏ,ཻ་ཀོནོ་ཋཱམ་བྷཱིརཱནཱིཡོ་ཧཨེཏ,་སམཱཛཀ་བེབས ྤཱ་ཏྃ་དུནྤཱཱུ་༺མརྡ་ཨཱ་ཨྣཽརཏ༻་

མཱིལཱིཨེ་ཀ྅་ནེ་སུཙཱརཱུ་རཱུཔསྃ་ཙལྣཽཏ།་གཱཌཱཱི༹ཀ་དུནྤཱཱུ་པཧཱིཡཱ་ནཻ་རཧནེ་གཱཌཱཱི༹་ཀེན་སསརཏ།་ཁེཏསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཁརཱིཧཱྃན,་

གྷར-གྷརསྃ་ལ྅་ཀ྅་དལཱན་ཏཀ་སབྷ་ཀཛམེ་ཧཱཐ་བྃཊབཨེ་པཌ༹ཏ། 

སུགྣཽན་བཱལཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ནཱིཀ་བཱིཙཱར་ཨཚ,ི་ཧམ་སབྷ་སཾག་དེབ།" 
ཀོཨཱིལཁ་བཱལཱཱི་སེཧོ་ཧྃ་མེ་ཧྃ་མཱིལཱ་དལེཀ། 

པནྡྲཧ་གོཊེཀེྃ་སམྤཱཱུཧ་བནཱི་གལེ།་ཨདྷྱཀ་ཙནྡྲཀལཱཀེྃ་སརྦ-སམྨཻཏསྃ་ཙུནཱི་ལེལཀ།་སམཨེ་བཱཱིཏཻཏ་གེལ,་ཨེཀ་དཱིནཀ་

བཻསཱརམེ་བཱིཨཱཧཀ་ཙརྩ-བརྩ་ཙལལ།ཻ་ཙནྡྲཀལ་ཱཨུཋཱི་ཀ྅་ཀཧཻ་ལགལཱཱི- 

"སུནཻ་ཛཨཱུ,་ཀལྷཱི་ཧམ་ཨཱྃགཱ་བཌྷཱི༹་ཀ྅་ཨེཀཊཱ་ཀཛ་ཀརབ་ཏཨཱིམེ་སབྷཀེྃ་སཾག་དེབཱཀ་ཚཧ།་བྷཱུཁ-པྤཱས་ཨཱ་ཨཱིཛྫཏ་

ཁརཱིདལ་ནཻ་ཛཱཨཱི་ཚཨཱི།་པཱནཱི,་ཨནཛ་ཨཱ་ཛཱཤིྨ་ཁརཱཱིད་སཀཻཏ་ཨཚ།ི" 

ལཱལདཱཡ་བཛལཱཱི- 

"ཀོན་ཀཛ་ཨཚ་ིཀཧ་ྃནེ།" 

"ཨཔན་གཱམཀ་ཛེ་ཀཱིསཱན་སལཱཧཀར་ཚཻཐ་ཤེཁར་ཨོཀརོ་སཾག་བྷགབཱནཀ་དལེ་ཌཱྃག་པཌ༹ལ་ཚཨཱི།་ཨོཀརེ་སཾག་བསུནཀེྃ་

བཱིཨཱཧ་ཀརབ་སེ་ཀཱི་བཱིཙཱར།"་ཙནྡྲཀལཱ་བཛལཱཱི། 

ཨཁན་ཏཀ་ཙུཔ་ཚལཱཱེི་ཙམལཱཱེི་དཱཡ,་ཨུཋཱི་ཀ྅་བཛལཱཱི- 
ནཱིཀ་བཱིཙཱརཱི་ཨཚི་ཧམ་ཨཱ་བཱིཔཏཱཱི་༺ཛ་ེམསོམཱཏ་ཚལ༻་སབྷ་སཾག་དེབ། 

བུདྷནཱི་བཱཛལ- 

ཤེཁརཀེྃ་ཀནོ་བྷགབཱནཀ་ཌཱྃག་པཌལ༹་ཚཻ་སེ་ཏྃ་བུཛྷལེ་ནེ་ཨཚི་ཨཱ་ཨོ་ཀནོ་ཛཱཏཱིཀ་ཨཚ།ི་ཙནྡྲཀལཱ་བཛལཱཱི- 
བྷཱུཏཀ་ཙར ྤཱ་ཀརབ་ཏྃ་བྷཱུཏེ་ནེ་དྷརཏ།་བརམཱནཀེྃ་སམ ྤཱརབ་ཏཁནེ་ནེ་བྷབཱིཥོ་བནཏ།་མརྡ་ཛྃ་བཱིདྷུར་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏྃ་
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ཀཱིཡཱཀ་ན་ེབཱིདྷབེ་ཛཀྃ་སམཨ་ེབཱིཏབཻཏ་ཨཚི།་པཧཱིནེ་མརྡཀ་བརྩས་ཚལེཻ,་ཛེན-ཛེན་མན་བྷེལཻ་ཏེན-ཏེན་ཀནྤཱཱུན་ཀདཱཻ་
བནབཻཏ་གེལ།་ཧཻ་དཱཡ་སབྷ་ཛྃ་ཨྣཽརཏཀེྃ་པྲསབ་པཱཱིཌཱ༹ཊཱ་ནཻ་ཀར྅་པཌཻ༹་ཏྃ་ཨེཀོཊཱ་ཀཛ་དྷརཏཱཱིསྃ་ཨཀས་ཏཀམེ་ནཻ་ཨཚི་ཛ་ེ

མཧཱིལཱ་ནཻ་ཀ྅་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཔན་བཱིཀསཀ་ལལེ་ཨཔནེ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཨེ༹་པཌ༹ཏ།་གཔ-སཔྤསྃ་ཀཱིཚུ་ན་ཻཧོཨཱི་ཚཻ།་ཀཛ་ཀེནེ་

གུཎ-ཨབགུཎ་བུཛྷབཧཀ།་ཛཱཏཱི་ཏྃ་དཱུཨཱིཨཊཱེ་ཚ་ཻམརྡ་ཨཱ་ཨྣཽརཏ།་ཨྣཽར་སབྷ་ཏྃ་བནྣཽཨཱ་ཚིཨཻ།་ཤེཁརཀ་བཱརེམེ་པུཚཻ་ཚཧ་ཏྃ་

ཀཧཻ་ཚིཨ།་ཤེཁར་ཨཱ་བསྤཱཱུན་ཨཀེེ་ས  ྜཱུལསྃ་མཱིཌཱིལ་ཨཱ་ཨུཙ་བཱིདྤཱལཡམེ་པཌྷཻ༹་ཚལ།་བསུན་11མཱིཾ་ཏཀ་པཌྷ༹ལཀ་ཨཱ་ཤེཁར་

ཀྣཽལེཛ་ཏཀ་པཌྷ༹ལཀ་༺བཱཱི༠་ཨེ༠༻།་མུདཱ་བསུནཀ་བཱིཨཱཧཀ་ཀརཎེ་11མཱཱི་པཱས་ཀེལཱཀ་བཱད་ནཻ་པཌྷཱི༹་སཀལ།་
ཤེཁརོཀེྃ་བཱིཨཱཧ་བྷེལཻ་མུདཱ་ཨོ་པཌྷཻ༹མ་ེཙནགྶར་ཚལ་པཌྷཱི༹ཏེ་རཧལ།་ཨོཀརཱ་སཾགེ་བྷེལཻ་ཨཱཱི་ཛེ་བཱིཨཱཧཀ་བཱད་ཀནཱིཡཱ་ྃསསཱྤཱཱུར་

ཨེལཨཱི།་པརཱིབཱརམེ་པཻཁཱན་གྷར་ཏྃ་ཚལེཻ་ནཧཱི,་བཱཧར-བྷཱཱིཏར་ལེལ་ཀནཱིཡཱྃ་བཱཌཱཱི༹་དཱིས་གལེཻ,་ཀོན་ོབཱིཥདྷར་སཱྃཔ་ཀཊཱི་

ལེལཀ,ཻ་བེཙཱརཱཱིཀེྃ་ཀེཏནོ་ཛྷཱཌ-༹ཕྤཱཱུཀ་བྷེལ,ཻ་ཨཁུནཀ་ཛཀྃ་པཧཱིནེ་སྃཔཀཊ ྤཱཱིཀ་དབཱཨཱི་སབྷ་ཨསྤཏཱལམེ་ནཧཱི་བྷེཊཻ་ཚལ་ཏྃཨེ་

བེཙཱརཱཱི་མརཱི་གེལཨཱི།་སེ་ཏྃ་བཌ༹་ཨནྤཱཡ་བྷེལཻ་ཨོཀརོ་སཾགེ།་བུདྷནཱི་བཛལཱཱི- 

"ཧམ་ཤེཁར་ཨཱ་ཨཀོརཱ་བཱབྤཱཱུསྃ་བཱིཙཱར-བཱིམརྴ་ཀེལཽཾ་ཧེན།་བཱིན་དཱན-དཧེཛཀེྃ་ཨཱདརྴ་བཱིཨཱཧ་ཀརཀ་ལལེ་ཏཻཡཱར་ཨཚི།་

ཏྃ་ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་སཾག་དཨེཧ་ཏྃ་ཧམ་བཱིདྷབཱ་པྲཐཱཀེྃ་ཏོཌཱི༹་དེབཨཱི།" 

སབྷ་ཀཱིཡོ་སམརྠན་ད྅་དལེཀཻ།་ཨཱ་ཀལྷཱིཡེ་ནཨ་བཛེ་དཱིནཀ་སམཡ་བནཱི་གེལཨཱི།་བུདྷནཱི་བཛལཱཱི- 

ཛྃ་མརྡ་སབྷ་བཱིརོདྷ་ཀརཏ་ཏཁན།་སབཧཀ་ཋཱཱིཀེདཱརཱཱི་ཏོརེ་ཚཽ,་ཀལྷཱི་ཛ་ེཧེཏཻ་སེ་དེཁལ་ཛེཏཨཱི།་པུརབཱ་ཧབཱ་བཧོཾ་ཀཱི་

པཚིཡཱ།་ཨུཁཻརམེ་མུཌཱཱི༹་དེལཽཾ་ཏྃ་མུསརཱཀ་ཀོན་ཌར།་དེཁལ་ཛེཏཻ་ཙནྡྲཀལཱ་བཛལཱཱི- 

ཋཱཱིཀ་ཚཻ་བུདྷནཱི་བཛལཱཱི- 

བཱིཧཱན་བྷནེ་གཱཱིཏ-ནདཀ་སཾག་བསུན་ཨཱ་ཤཁེརཀ་དཱུརྒཱམནྡཱིརམ་ེཔུཛེགརཱཱི་ཨ་ཱགཱམཀ་ས  ཱིགཎཀ་སམཀ་ཛཡམཱལཱ་ཨཱ་
མཾཏྲོཙཱརཎཀ་སཾག་བཱིཨཱཧ་སམྤནྣ་བྷེལ།་པུཛགེརཱཱི་ཨཱ་ས  ཱིགཎ་སབྷ་དཱུར ྤཱཀཏ་དལེཀ། 

བསུན་ཨཱ་ཤཁེརཀེྃ་པཱིཡར་བས ་པཧཱིརལ་ཨཱ་གརདནཻམེ་ཕྤཱཱུལཀ་མཱལཱ་དེཁ་ཙནྡྲཀལཱཀེྃ་ཁུཤཱིསྃ་དཧོ-བཧོ་ནོར་ཨཱྃཁཱིསྃ་ཌྷབ-
ཌྷབཱ་གེལཨཱི། 
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༢.༥.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙན་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 

༡.་ཀམཱིནཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

༢.་ཛགདཱནནྡ་ཛྷཱ་"མནུ"ཀ་"མཱཊཱིཀ་བཱསན"པར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨེཀཀཾཱི་"ཛནིྡགཱཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_15.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
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VIDEHA_354 

ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནནྟར་དྷརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་

ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 

༢.ཨུམེཤ་མཎྜལ 

༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 

༤.རཱཛདེབ་མཎྜལ 

༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 

༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ 

༧.དུརྒཱནནྡ་མཎལྜ 

༨.རཱམཱནནྡ་མཎྜལ 

 

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

  

ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༥ 

བྷུམཧུར་ཨཱགཱི 

བཱིབེཀ་ཀུམཱར་ཨཁབཱར་པཌྷཱི༹་རཧལ་ཚལ།་སམཡ་ཀརཱཱིབ་9་བཛེཀ་ཚལེཨཱི།་ཏཁནེ་ཙེཏན་དཱས་ཊཧལཏཻ་པཧུྃཙལ།་

https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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ཙེཏན་དཱས་ཛཱཏཱིཀ་མུསཧར།་པཧཱིནེ་བཱདྷ-བོནམེ་རཁབཱརཱི་ཨཱ་བོཨཱིན-བུཏ ྤཱ་ཀ྅་ཀ྅་གྤཱཱུཛར་ཀརཻ་ཚལ།་ཧཱལེམེ་ཀཱིཡོཊ་

ཀུལཀ་ཨེཀཊཱ་བབཱཛཱིསྃ་སཱཱིཁ་བྷེལ,་བབཱཛཱི་བྷེལ།་བབཱཛཱི་བྷེལཱ་པཚཱཨཱིཏ་ཀཧཱིཡོ་ཀལ་དལ་ོཔུརཱི་ལཻཏ་ཨཚ།ི 

ཨཁཱཌྷ༹་མཱསཀ་སམཡ,་མནམེ་ཙེཏན་དཱསཀེྃ་ཨེལཻ་ཛེ་བབཱཛཱི་ཏྃ་བནལཽཾ་མུདཱ་ཀཧཱིཡོ་དས་མུརེཀ་བྷནཌཱརཱ་ནཨཱི་ཀརཱ་

སཀལཽཾ།་སེ་ནཧཱི་ཏྃ་ཨཧཱཱི་ཨམཱཀ་སམཡམ་ེཀཱིཨེ་ནེ་དས-བཱཱིས་མུརེཀ་བྷནཌཱརཱ་ཀ྅་ལཱཱི།་བཱིཙཱར་པཀ ྤཱ་བྷ྅་གེལ། 

དས-པནརཧ་ཀཱིལོ་ཙྤཱཱུརཱ་མལོ་ཨནལཀ,་25་ཀཱིལོ་དཱུདྷཀ་དཧཱཱི་པྣཽརལཀ།་སཱཏ་ཀཱིལོ་ཙཱནཱིི་ཨཱ་དཱུ་སཨཱ་ེསཔེཏཱ་ཨཱམ་

ཨནལཀ།་ཨཱ་གཱམསྃ་བཱཧརོ་བུདྷ་དཱིན་ཀལྣཽཨཱ་བྷཎརཀཱ་དལ་གུརུ་མཧརཱཛཛཱཀིེྃ་པཙཱསཊཱ་ཊུཀ་ད྅་དལེཀཻ།་ཙཱརཱིམེ་དཱིན,་

བུདྷ་དཱིན་ཚལེ,ཻ་བྷཎརཱཀ་ཨིཾཛཱམ་ཀེནེ་ཚལ། 

བུདྷ་དཱིན་བྷོརེ་ཛྷཾཛྷཱརཔུརཀ་ཧཱཊསྃ་ཨལ  ྜཱུ་ཨཱ་པརོར་ཨཱ་ཨོཀར་མསཱལཱ་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཨཱནལཻེ་བེཊཱཀེྃ་ཀཧལཀ།་དས-དསཊཱ་ཊུཀ་

གཱམམེ་བབཱཛཱི་སབྷཀེྃ་དལ་དེབཱཀ་ཚེལཻ་ཏྃཨེ་ཊུཀ་དཨཱིལེ་ཙེཏནདཱས་ཨཔནེ་བཱིདཱ་བྷེལ།་དལ་དཻཏ-དཻཏ་ཨཛབ་དཱསཀ་
ཨོཨཱིཋཱམ་པཧུྃཙལཱ།་ཨཛབ་དཱས་གྷརེཔར་ཚལཱ།་ཧཱཀ་དེལཁཱིན།་ཨཛབ་དཱས་ཨྃགནེམེ་ཀཱིཚུ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚལ།་ཏཁན་ེཨབཱཛ་
ཨེལཻན།་ལགལེ་དརབཛ ྤཱཔར་ཨཱབཱི་ཙེཏན་དཱསཀེྃ་ཙཀཱཽིཔར་བཻསཻཀ་ཨཱགཧ་ཀེལཁཱིན།་དུནྤཱཱུ་གོརེ་ཙཀཱཽིཔར་བཻསལཱ། 

ཨཛབ་དཱས་པུཚལཀནཻ- 

"ཀཱི་བཱཏ,་ཀེམཧར་ཨེལཽཾ་ཧེན?" 

ཙེཏན་དཱས་བཛལཱ-་"ཨཔནེཀ་ཨོཨཱིཋམཱ་ཨལེཽཾ།་སཋཱཱི་མུརཀེ་བྷཎརཱ་ཀརཻཀ་བཱིཙཱར་བྷེལ་ཧེན་སེ་ཨཔནེཀེྃ་ཊུཀ་དཨཱིལ་ེ

ཨེལཽཾ་ཧེན་ཨཱ་ཧེ་ཨཔནེ་ཏྃ་བྷཛན-བྷཱབ་སེཧོ་ཀརཻ་ཚཱི་སེ་དཱུ-ཙཱརཱིཊཱ་བྷཛན་སེཧོ་ཧེཏཻ,་ཏྃཨེ་དས་བཛེ་ཏཀ་ཨཱབཱི་

ཛཱཨེབ།བྷཎརཱ་ཙཱརཱི་བཛེ་སཱྃཛྷམ་ེཧེཏཨཱི།" 

ཨཛབ་དཱས་བཛལཱ- 

"ཋཱཱིཀ་ཚཻ་ཊུཀ་ཏྃ་ལ྅་ལཨཱི་ཚཱ,ི་མུདཱ་ཨེཀཊཱ་བཱཏ་ཀཧ-་བྷཎརཱ་ཀེཏཨེ་ཧེཏཨཱི?" 

ཙེཏན་དཱས་ཀཧལཀཻན- 

"ཀེཏཨེ་ཧེཏཻ,་ཨཔནེ་ཨེཀཙཱརཱཱི་ཨཚ་ིཨཱ་ཨགཱཱྃམེ་སརཀརཱཱི་ཙབུཏརཱ་ཨཚི་ཨོཏཻ་ཧེཏཻ་ཨྣཽར་ཀེཏཨེ་ཧེཏཨཱི།" 

"ཏཧན་ཧམ་དལ་ན་ཻམཱནབ,་ཛྃ་བཛརཾགབལཱཱི་ས ྤཱནམེ་བྷཎརཱ་ཀརཻཀ་ཨིཾཛཱམ་ཀརབ་ཏྃ་དལ་ལེབ,་ཏཧམེ་སཱག་

བནྣཽནཱིཧཱར་ཀཱིཡོ་པནཱིཙལ ྤཱ་ཧེཏཱ་ཏཁནེ།" 
ཀཧཻཏ་ཨཛབ་དཱས་སུཔཱརཱཱི་ཨཱཔས་ཀརཻཏ་ཙེཏན་དཱསཀེྃ་ཧཱཐམེ་ད྅་དེལཀཻན། 
ཙེཏན་དཱས་བྣཽཀ་བྷ྅་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་བཱཛལ།་ཙོཊེ་ཙཀཱཽིཔར་སྃ་ཨུཋཱི་གེལ་ཨཱ་བཱིདཱ་བྷ྅་གེལ། 

བཱིབེཀ་ཀུམཱརཀ་གྷར་ལག་ད྅་ཀ྅་ཛཱཨཱི་ཚལ་ཀཱི་བཱིབེཀ་ཀུམཱརཔར་ནཛཻར་པཌ༹ལཻ།་ཀུཤལ-སམཱཙཱརཀ་ལེལ་བཱིབེཀ་

http://www.videha.co.in/
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ཀུམཱར་ལག་པཧུྃཙལ། 

ནམས ྤཱར-པཱཏཱཱི་བྷེལཱ་བཱད་བཱིབེཀ་ཀུམཱར་ཨཔནེ་ཙཀཱཽིཔར་བཻསཻཀ་ཨཱགཧ་ཀེལཀཻན།་ཙེཏན་དཱས་ཙཽཀཱིཔར་བཻས་གེལ།་བཱིབེཀ་

ཀུམཱར་ཨཁབཱར་རཱཁཱི་པུཚལཀཻན- 

"ཀེམཧར་ཙལལཱིཨ་ཻཧེན,་མུྃཧ་སུཁལ་ཨཚ?ི" 

ཙེཏན་དཱས་བཱཛལ- 

"ཀཱི་ཀཧཽཾ་བྷཱཨཱི་སཱཧཻབ།་བྷཎརཱ་ཀརཻཀ་བཱིཙཱར་བྷེལ་སེ་སཱཋཱི་མུརེཀ་དལ་དེལཱིཨ་ཻཨཱ་བྷཛནཱིཡཱ་ཾམུར་ེཨཛབ་དཱསཀེྃ་དལ་
དཨཱིལེ་གེལ་ཚལེཽཾ་སེ་ཨཛབ་དཱས་ཀཧལཀ་ཛེ་ཏོརཱ་ཨཻཋཱཱིམ་ཧམ་ནཻ་ཁེབཧ་ཛྃ་བཛརཾགབལཱཱི་ས ྤཱནམ་ེབྷཎརཱ་ཀརབཧ་ཏཁནེ་

ཧམ་ཛེབཧ།་སཨེཧ་ཚགུན ྤཱ་ལཱགཱི་གལེ།་ཛེ་ཀཧ་སབྷ་ཋཱམ་ཛཱཏཱི-པཱཏཱི,་ཨྤཱཱུྃཙ-ནཱིཙ,་ཚུཨཱ-ཚུཏཀ་བྷེད-བྷཱབ་ཚཻཧེ།་ཧམརཱ་

ཧོཨཱི་ཚལ་ཛ་ེབབཱཛཱི་ཏྃ་ཨཱཱི་སབྷ་ཏཱིཡཱགཱི་ཀ྅་བབཱཛཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི,་ཨོཀརམཱེ་ཀོན་ོཏརཧཀ་བྷེད-བྷཱབ་ན་ཻཧོཨཱི་ཚཨཱི།་

ཨོཀརཱམེ་དཡཱ-བྷཱབ་རཧཻ་ཚཨཱི།་སབྷཀེྃ་ཨཀེ-སམཱན་བུཛྷཻཏ་ཨཚི།་མུདཱ་ཨོཀརོ་ཧཌ ྤཱཱིམེ་ཛཱཏཱི-པཱཏཱི་ཌ ཱུཀལ་ེཚཨཱི།" 

བཱིབེཀ་ཀུམཱར་ཀཧལཀཻན- 

"ཧྣཽ་ཙེཏན་དཱས,་པུརན་ཨཱིཏཱིཧཱས་སབྷ་བུཛྷབཧཀ་ནེ་ཏྃ་ཧེཏཧ་ཛེ་ཨེཧེན་བཱིཛཀཋཱཱི་སབྷཀེྃ་སོཛྷེ་གོལཱཱི་མཱརཱི་དཱིཨཻ།" 

ཙེཏན་དཱསཀེྃ་ཛེན་ཛིཛྙཱས་ཱབཌྷ༹ལཻན་ཏཧཱིན་པུཚལཁཱིན- 

"སེ་ཀཱི?" 

བཱིབེཀ་བཱཛཨེ་ལགལཱ- 

"ཏྃ་སུནཧ་ཧམ་དཱུ-ཙཱརཱིཊཱ་མཊོ-མཊོམེ་གྷཊན་ཀཧཻ་ཚིཨ།་ཀཱིཨེཀ་ཏྃ་ཏཧ་ྃཨྣཽགཏཱཨེལ་ཚཧ,་གྷརཔར་བྷཎརཱ་ཚིཨ།་

པཙཱས་མུརེཀེྃ་དལ་དནེེ་ཚཧཀ།་ཏྃཨེ་མཊོེམེ་ཀཧཻ་ཚིཨ-་སཏཡུགམེ་བཱིཥ ྡུ་ཨཱ་མཧཱདེབཀེྃ་ཛྷགཌཱ༹་ཧོཨཱིཏེ་ཚེལཻན།" 

བཱིཙེམེ,་ཨཀཙཀཨཱིཏ་ཙེཏན་དཱསཀ་མུཧསྃ་ནཱིཀཻལ་གེལ- 

"བྷགབཱནོ་སབཧཀ་བཱཱིཙ་ཛྷགཌཱ༹་ཧོཨཱི་ཚེལཨཱི!" 

"ཧྃ,་ཧྣཽ།་མཧཱདེབེཀ་བེཊཱ་གཎེཤཀེྃ་པྤཱཱུཛཱ་པཧཱིནེ་ཧོཨཱི་ཚཻ་ཨཱ་དེབཏཱམེ་སབྷསྃ་པཻགྷ་མཧཱདེབཀེྃ་སབྷསྃ་ཨནྟམེ་ཧོཨཱི་ཚནཻ,་

ཨཁན་ཨེཏབེ་ཀཧབཧ།" 

"ཧྃ,་སེ་ཏྃ་གཎེཤཀེ་པྤཱཱུཛཱ་པཧཱིནེ་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།"་-ཙཏེན་དཱས་བཱཛལ། 

"ཏྲེཏྤཱམེ་རམཱ་སཾབྤཱཱུཀཀེྃ་གརདནཻ་ཀཊཱི་དེལཀཻ་ཀཱིཨེཀ་ཏྃ་སུདྲ་ཚལ།་སཾབྤཱཱུཀ་བརཀ་གཱཚམེ་པཨེརཀེྃ་ཨྤཱཱུཔར་ཨཱ་མུཌཱཱི༹ཀེྃ་ནཱིཙ ྤཱྃ་
ཀ྅་ཀ྅་ཏཔསྤཱ་ཀརཻ་ཚལ།་ཨྤཱཱུྃཙ་བརྒཀ་ལཀོཀེྃ་ནཻ་དེཁལ་གེལཨཱི།་རཱམཀེྃ་བརགལེལཀ།་རཱམ་སནཀ་རཛཱཱ་ཨོཧཱཱི་སཾབྤཱཱུཀཀེྃ་
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གརདཻན་ཀཊཱི་དལེཀཻ།"་བཱིབེཀ་བཱཛལ། 

"ཨཱཱི་ཏྃ་བཌ༹་ཨནྤཱཡ་བྷེལཨཱི།"་ཙེཏནདཱས་བཛལ།ཱ 
ཨེཏབེམེ་ཙཀབཱིདོར་ལགཻ་ཚཧ།་བཱིབེཀ་ཀུམཱར་པུཚལཀཻན་ཨཱརོ་སུནཧ་དྤཱཔརམེ་དྲཎོཙཱརྻ་ཨཱ་ཨེཀལབཀ་ཁཱིས ྤཱ་བུཛྷལ་ཚཧ་

ཀཱིན?ེ 

"ནཧཱི!" 

ཙེཏན་དཱས་བཱཛལ- 

"ཏྃ་སུནྤཱཱུ,་དྲོཎཙཱརྻ་ཀྣཽརབ-པཱཎྜབཀ་གུརུ་ཚལཱ།་ཀྤཱཱུརཱུ་བཾཤཀ་སབྷཀེྃ་ཤཱིཀྵཱ་དེན་ེཚེལཁཱིན།་ཨེཀལབཀེྃ་མན་བྷེལཻ་ཛེ་ཧམཧྃ་
ཤཱིཀྵཱ་གཧཎ་ཀརཱཱི།་ཏཨཱི་ལེལ་དྲོཎཙཱརྻ་ལག་ཤཱིཀྵཱ་ལབེཨེ་ལེལ་གལེ།་མུདཱ་དྲོཎཙཱརྻ་སུདྲ་ཀཧཱི་ཨོཀརཱ་ཤཱིཀྵཱ་དཨཱིསྃ་ཨཱིནཀར་

ཀ྅་དལེཀ།་ཏཁན་ཨེཀལབ་པྲཎ་ཀེལཀ,་ཛྃཨེ་ཤཱིཀྵཱམེ་གུཎ་ཚཻ་ཏཨེྃ་ནེ་དྲོཎཙཱར་ྻཤཱིཀྵཱ་ནཨཱི་དེལཻན།་ཨ་ཱཨཔན་ཨཱཤྲམམེ་

ནཻ་རཁལཻན།་སེ་ནཻ་ཏྃ་ཤཱིཀྵཱ་གཧཎ་ཀརབེ་ཀརབ་ཨཱ་ཛཾགལམ་ེཛཱ་དྲོཎེཙཱརཀྻ་མཱཨཱིཊཀ་མྤཱཱུར ྤཱཱི་བན་གུརུ་མནཱཱི་ཨས -ཤས ཀ་
ཨདྷྱཡན་ཨཱ་ཨབྷཱིཡཱས་ཀརཨེ་ལགཱལ།་ཨེཧེན་ཙནྶགར་ནཱིཀལལ་ཛེ་དྲཎོཙཱརྻཀ་ཤཱིཥམ་ེཨེཀཊཱོ་ཨོཧན་བཱཱིར་ནཧཱི་ཚལ།་

ཨེཧེན་བཱཱིར་ཚལ་ཨེཀལབ།" 

བཱིབེཀ་ཕེར་བཱཛལ- 

"ཧྃ་ཧྣཽ,་ཨཱགཱྃ་སུནཧ་ཨེཀ་དཱིན་དྲོཎཙཱརྻ་ཨཔནེ་ཨ་ཱཀཱིཚུ་ཤཱིཥ་སབྷཀེྃ་ལ྅་ཀ྅་ཛཾགལ་དཱིས་གྷུམཻལེ་གལེ།་སཾགམེ་ཨེཀཊཱ་
ཀུཏ ྤཱ་སེཧོ་ཚེལཨཱི།་ཨནཛཱན་ཨཱདམཱཱིཀེྃ་དཁེ་ཀུཏ ྤཱ་བྷུཀཨེ་ལགལ།་ཨེཧེན་ཀུཏ ྤཱཀེྃ་སོབྷཱབ་ཧོཨཱིཏེ་ཚཨཱི།་སེ་ཨེཀལབ་ཏེཧེན་

བཱཎ་མཱརལཀ་ཛ་ེཀུཏ ྤཱཀེྃ་མུཧེྃཀ་ཨྤཱཱུཔརསྃ་ནཱིཙ ྤཱྃ-མུཧེྃ་མུྃཧམེ་གྃཐ་ཱགེལཨཱི།་ཀུཏ ྤཱ་དྣཽཌ༹ལ་དྲོཎཙཱར་ྻལག་གལེ།་ཀུཏ ྤཱཀ་དཤ་

དེཁ་དྲཎོཙཱརྻཀེྃ་ཚགུན ྤཱ་ལགཱཱི་གེལཨཱི།་ཀུཏ ྤཱཀ་སཾག་ཨཀེལབཀ་ནཛདཱཱིཀ་ཨཱཨེལ།" 

"ཨེན་ཀ྅་མཱརལཀཻ་ཏཱཱིར!"་ཙེཏནདཱས་བཱཛལ། 

"ཧྃ་ཧྣཽ,་ཏཧན་ཀཱི་བྷེལཻ་སེ་བུཛྷབཧཀ་ཏྃ་དཱྃཏེ་ཨོཾགརཱཱི་ཀཊབཧ།"་བཱིབེཀ་བཱཛལ། 

"ཀཧ-ཀཧ་ཀཱི་བྷེལཨཱི།"་ཙེཏནདཱས་པུཚལཀཻན། 

"དྲོཎཙཱརྻ་གུརུ་དཀཱིཎ་མཾགལཀ,ཻ་ཨེཀལབ་སཱིདྷེ་ཀཧལཀཻན་ཛེ་ཨཱདེཤ་ཧོཨཱི།་སཧཨེ་ནེ,་ཏྃ་ཏྤཱཱུྃ་ཨཔན་དཧཱིན་ཧཱཐཀ་ཨཽཾཋཱ་

ཀཊཱི་ཀ྅་ད།ེ"་-དྲཎོཙཱརྻ་ཨཱདེཤ་དེལཁཱིན། 

ཏྤཱཱུརནྟ་ཨེཀལབ་བཱིན་སོཙནེ-བཱིཙཱརནེ་ཨཔན་དཧཱིན་ཧཱཐཀ་ཨཽཾཋཱ་ཀཊཱི་ཀ྅་དྲཎོཙཱརྻཀེྃ་ད྅་དེལཀཻན།" 

"ཨཱཱི་ཏྃ་བཌ༹་ཨནྤཱཡ་ཀེལནཻ་དྲཎོཙཱརྻ།"་-ཙེཏནདཱས་བཱཛལ། 

"སེ་ཏྃ་ཏྤཱཱུཧཱིཾ་བུཛྷབཧཀ།"་བཱིབེཀ་ཀཧལཀཻན། 
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"ཧེ་ཧྣཽ་ཙེཏན་བྷཱཡ,་ཨཱཱི་ཏྃ་སཏཡུག,་ཏྲེཏཱ-དྤཱཔརཀ་ཁཱིས ྤཱ་ཀཧལཱིཡཧ།་ཨཱབ་ཀལཡུགཀ་ཁཱིས ྤཱ་ཀཧཻ་ཚཨི།་བཱབཱ་སཱཧཻབ་བྷཱཱིམ་

རཱབ་ཨམྦེདཀརཀ་ནམ་ཏྃ་སུནན་ེཧེབཧ?" 

"ཧྃ་སུནནེ་ཚིཨ,ཻ་ཨཔན་དེཤཀ་སཾབཱིདྷན་ནཱིར ྤཱཎམ་ེཧུནཀོ་ཡོགདཱན་ཚལེཻན།་15་ཨགསྟ་ཨཱ་26་ཛནབརཱཱིཀེྃ་དྷཱིཡཱ-

པུཏཱ་ཨམྦེདཀརཀ་ནམ་ལཻཏ་ཨཚི།" 

ཙེཏནདཱས་ཀཧལཀནཻ- 

"ཧྃ,་ཋཱཱིཀེ་ཚིཨཻ།་ཧུནཀ་ཀཧཱིཡོ་ས  ྜཱུལམེ་ཨཻགལཱ་སཱཱིཊཔར་ནཻ་བཻས྅་དེལཀཻན།་ཛཧན་ཀཱི་སབྷ་ཀ ྤཱསམེ་ཕསྚེ་ཀརཻ་ཚལཱ།་

ཛཱཏཱིཀ་ཚལ་ཏྃཨེ།་མུདཱ་ཨམྦེདཀརམེ་ལགན་ཚེལཻ,་པྲཏཱིབྷཱ་ཚེལ,ཻ་དེཤཀ་པྲཏཱི་མམཏཱ་ཚལེཨཱི།་ཏབ་ན་ེཨེཧེན་མཧཱན་

པུརུཥ་བྷེལཱ།་ཛཱཏཱི-པཱཏཱིཀ་ཀནྤཱཱུན་ལ྅་ཀ྅་གཱྃདྷཱིཡཛཱོི་སྃ་ཛྷགཌཱ༹་བྷ྅་ཛནཱཱི།་ཛཱཏཱིཡེ-པཱཏཱི་ལ྅་ཀ྅་བྣཽདྡྷ་དྷརྨ་མརཻ་

བེརམེ་སྤཱཱིཀར་ཀེལཻན་ཨམྦདེཀརཛཱི།"་-བཱིབེཀ་བཱཛལ། 

"ཨརྣཽ་ཏོརཱཱིཀེྃ!་ཨེཧེན-ཨེཧེན་ཀཱིརདཱནཱི་སབྷ་བྷེལ་ཚཨཱི!"་-ཙེཏན་དཱས་བཱཛལ། 

བཱིབེཀ་ཨཱགཱྃ་བཱཛལ- 

"ཧྃ་ཧྣཽ,་སཏྱ་བཱཏ་ཚིཨཻ་ཏཧན་ཨྣཽར་སུནཧ།་ཨཔན་དེཤཀ་ཛེ་རཱཥྚྲཔཏཱི་ཚལཱ་ཨེ.པཱཱི.ཛེ.་ཨབ  ྜཱུལ་ཀལཱམ་སཱཧཻབ,་ཧུནཀོ་

སཾག་ཀ ྤཱསཀ་མསཱྚར་ཨམྦེདཀརེ་ཛཀྃ་ཀེལཀནཻ།་མུདཱ་ཨོ་མཱསྚར,་ཀལཱམསྃ་གྷཊཱཱི་མཱནལཀནཻ།་ཨཁན་ཧཱལམེ་ཧཻདརཱབཱདཀ་

མཧཱབཱིདྤཱལཡམེ་རོཧཱིཏ་བེམྤཱཱུལཱཀ་སཾག་ཨཧཱིན་བྷེལཻ་ཧེན།་རོཧཱིཏ་བེམྤཱཱུལཱ་མཧཱ་དལཱིཏ་བརྒཀ་ལོཀ,་ཨོཀརཱ་སཾག་ཛཱཏཱི-པཱཏཱི་

ལ྅་ཀ྅་དུརབེབཧཱར་ཀེལཀཻ།་བེཙཱརཱ་ཨཱཏྨཧཏྤཱ་ཀ྅་ལེལཀ།" 

"ཀཱིཨེ་ཨཱཏ་ྨཧཏྤཱ་ཀལེཀ?"་ཙེཏན་དཱས་པུཚལཀནཻ། 

"ནཨཱི་བུཛྷལཧཀ,་ཡཨེཧ་སབརྞ་ཨཱ་ཨབརྞཀ་ཙལཏཻ།་ཨཱབ་ཏྤཱཱུྃཧཱིཾ་ཀཧཧ་ཛེ་ཨཛབ་དཱས་དལ་ནཻ་མནཱལཀ་ཏྃ་ཨེཏེཀ་
ཨཱཀོཤ་ཚཧ།་ཨཱ་ཏྤཱཱུཧཱིཾ་ཌོམ་ཨཀཱཱི་ཙམཱརཀ་ཨཨཱོིཋཱམ་ཁེབཧཀ་གེ།་ནཧཱི་ན།ེ་ཨཱཱི་བེབས ྤཱཀ་དོཁ་ཚིཨ།ཻ་ཨེཀ་བརྒ་ཤོཥཀ་ཨཚི་

ཨཱ་དོསར་བརྒ་ཤོཥཱིཏ་ཨཚ།ི་བྷུམཧུར་ཨཱགཱི་ཛཀྃ་ཏརེ-ཏརེ་དུནྤཱཱུ་ཨཱཀོཤཱིཏ་ཨཚི།་ཤསན་ཀེནཱིཧཱར་ཀཁནོ་ནཧཱི་ཙཱཧཏ་ཛེ་

ཧམརཱ་ཨཱགཱྃ་དོསར་ཋཱཌྷ་༹བྷ྅་ཛཱཨ།ེ་ཏཧཱིན་ཤོཥཱིཏ་བརྒ་སེཧོ་ཨཱགྤཱཱུ-མུཧེྃ་ཛཱཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཨཚི། 

ཀོཋལཱཱིམ་ེཀོཋལཱཱི་ཨཱ་ཏཨཱིམེ་ཀོཋལཱཱི་ཨཚི།་ཨེཏེཀ་ནེ་ཛཱཏཱི-པཱཏཱི་ཨཚི་ཨཱ་ཨེཀ-དོསརཱསྃ་གྷྲྀཎ་ཀརཻཏ་ཨཚ་ིཛེཀར་པཱརཱབཱར་

ནཧཱི།་ཀེཏེཀ་ཀཧབཧ།་མུཨཱིལ་མལཱ-ཛལཱཀེྃ་ཨུཋཱ་ཀ྅་ཕེཀལཀ,་ཏྃཨེ་ཙམཱར་ཨཚོཔ་བྷ྅་གལེ།་ཨ་ཱཛེ་ཛཱིཏཧེ་བཀརཱཱི་

ཀཊལཀ་ཨཱ་ཁལེཀ་ཨོ་ཀེ་བྷེལ།" 

ཙེཏནདཱས་བཱཛལ- 
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"ཡྣཽ་བྷཱཡ་སཱཧཻབ,་ཏཧན་ཨཱཱི་སབྷ་ཀེན་མེཊཱཨེཏ?" 

བཱིབེཀ་ཀཧལཀཻན- 

"ཀེན་མཊཱེཨེཏ,་སེ་ཀཱི་དཱལཱི-བྷཱཏཀ་ཀྣཽར་ཚཨིཻ་ཛེ་ཙཊ-པཊ་སཱནྤཱཱུ་ཨ་ཱམུྃཧམེ་ད྅་དཱིཡྣཽ།་ཤས -པུརཱཎམེ་རྲྀ  ྲ ྲྲྀཥཱི-མུནཱི་

སབྷ་མནུཥཀེ་ཛཱིབཻཀ་ཀཱིཡཱ་ཀལཱཔ་ལཱིཁལནཻ,་ཏེཀརཱ་ཀཋཔིཾགལ་སབྷ་དོསར-དོསར་རཱུཔམེ་བེབཧཱར་ཀར྅་ལཱགལ།་

བཱིཙཱརེ་དཱུཥཱིཏ་བྷ྅་གེལཨཱི།་ཏེཀརེ་ཨཱཱི་དུདར ྤཱ་ཚིཨ།ཻ་ཛཁནེ་ཨྤཱཱུཔརཀ་ཀནཱི་ནཱིཙ ྤཱྃ་དཱིས་ཛྷ  ྜཱུཀཏ་ཨ་ཱནཱིཙལཱ་ཨྤཱཱུཔར-མུཧེྃ་

སསརཏ,་ཛཨཱིསྃ་བཱཱིཙམ་ེཨཱབཱི་ཀ྅་དུནྤཱཱུཀེྃ་མུྃཧ-མཱིལཱནཱི་ཧེཏཻ,་ཀོནོ་དེཥ-བྷཱབ་ན་ཻརཧཏཻ།་སབྷ-སབྷཀེྃ་སུཁ-དུཁམེ་སཾག་

དེཏ,་སམཱཛ་ཨཱཀཱི་དེཤ་ནཱིཀ་ཛཀྃ་ཙལཏཻ།" 

"ཏོརོ་བྷཎརཱཀེྃ་ཨཱིནྟཛཱམ་ཀརབཱཀ་ཚཧ།་དོསར་དཱིན་ནཱིཙནེསྃ་གཔ-སཔྤ་ཧེཏཻ,་ཏཁན་བཱིས ྤཱརསྃ་ཀཧབཧ།" 

"ཋཱཱིཀ་ཚཻ་བྷཱཡ་སཱཧཻབ་ཨཁན་ཛཨཱཱི་ཚཱ།ི" 

 
  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

  

  

 

༢.༦.ཀུམཱར་མནོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ ཱ

ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ 
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༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ ཱ

བབཱ་ཱཧཱཐཱིཀ་སཱིཀ ཌཱི༹ 

  

"པཱཔཱ! ཨཱཧཱྃ་ཀཧཻཏ་རཧཱཱི་ཛེ་ཨཔན་ཨོཧཱིཋཱམ་ཌགེ-ཌེག་པར་པོཁརཱི་མཱཚ་ཨ་ཱམཁནཱ་ས' བྷརལ; སེ་ཨེཏེཀ་བེར་གཱམ་

གེལཧུྃ་མུདཱ་ཨཱཧཱྃ་ཀཧཱིཡོ་དེཁལེཧུྃ་ནཧིཾ?" 

"ཨཱཧཱྃ་ཀེ་ཛནྨ་སྃ་ཀཱིཚུཨེ་བར་ྑཔཧཱིནེ་ཏཀ་ཚལཻ་བྣཽཨཱ .... ཨཱབ་ནཧིཾ་རཧལཻ! སཌ༹ཀཀ་ཨོཧཱི་ཀཏ་པྃཙགཙྪཱ་ལག་ཛེ་

དྷནཀ་ཁེཏ་ཚཻ་སེ་པོཁརཱིཡེ་ཚལ.ཻ....ཨོམ ར་ཙམཽུཧཱནཱི་ལག་པོཁརཱིཀ་ཊྤཱཱུཊལ་ཛཱཋཱི་ཨེཁན་ོཨོཧཱིན་ཋཌྷཱེ༹་ཚཻ།་ཨཔནེ་གཱམ་

མེ་ནཧཱིཡོཾ་ཀཱིཚུ་ཏs པཱྃཙ་ཊཱ་སs ཀམྨ་པོཁརཱི་ནཧིཾ་རཧཻ།་སེ་སབྷཊཱ་ཏཀཏཱཱིཧཱནཀ་བཱིནུ་བྷཱསཱི་གལེཻ།་གཱམ་སs ལོཀ་ཤཧར་

ཙལཱི་གལེ ཻ...... པོཁརཱི-ཛྷཱཁརཱི་ཀེ་ཀ་ེདེཁཱིཏ?ཻ པོཁརཱིཡེ་མེ་མཱཚ་ཨཱ་མཁནཱ་ཧོཨཱཱི.....སེ་ཛཁན་པོཁརཱིཡེ་ནཧིཾ་

ཏཁན་མཚཱ-མཁཱན་ཀནོ་ཧེཏཻ?" གཧཱིཾར་ཨུསཱས་ཚོཌཻ༹ཏ་གལོྤཱཱུ་ཀེ་པྲཤཀྣ་ཨུཏྟར་དཻཏ་ཧམར་དགདྷལ་མོན་ཀལཔཱི་གེལ།་

མུདཱ་བཱཏ་ཨཻལ་པཱནཱི, གེལ་པཱནཱི་ཛཀྃ་ཛལཱིཡེ་ཁཏམ་ོབྷs གེལ།་གོལྤཱཱུ་སེཧོ་ཨཔན་སཾགཱཱི་སཾག་ཁེལབཱ་ལེལ་པཌཱ༹་གེལ། 

ཨཱཨཱཱི་ཨཱཕཱིས་སs གྷར་མེ་པཻར་དཻཏེ་དེཁཻཏ་ཚཱི་གལོྤཱཱུ་ཀེ་ཀུར ྤཱཱི་པར་ཙཌྷཱི༹་ཨཌཱཱེི༹་ཨུཙཀེནེ་དེབཱལ་པར 'པག-པག་པོཁརཱི་

མཱཚ་མཁཱན' བལཱ་པོསྚར་ཀེ་པེན་སs དཀཙཻ་མེ་ཨཔསྤཱྃཏ།་ཧམ་ཛཌ༹བཏ, སུན,ྣ ཨབཱཀ... ཨེཀ་ཊཀ་ཨོཧཱིན་ཨོཀརཱ་

དེཁཱིཏེ་རཧཱི་གེལ་རཧཱཱི།     

  

-ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ,་སམྤྲཏཱི:་བྷཱརཏ་སརཀར་ཀེ་ཨུཔ-སཙིབ, སཔཾརྐ: སཱཱི-11,་ཊཱབར-4,་ཊཱཨཱིཔ-5,་

ཀཱིདབཨཱཱི་ནགར་པྤཱཱུརྦ་༺དཱིལ ྤཱཱི་ཧཱཊ་ཀེ་སཱམནེ༻,་ནཨཱཱི་དཱིལ ྤཱཱི-110023་མོ.་9810811850་/་

8178216239་ཨཱཱི-མེལ་:་writetokmanoj@gmail.com 
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༢.༧.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ-་བཱིཙཱརཀ་པྲབལཏཱ 

ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ 

 
བཱིཙརཱཀ་པྲབལཏཱ 

 

གཱམ-གྷརམེ་ཛཧཱིན་ཀནོོ་ཛགཱོཌཱཱི༹་བཱལ-བོདྷ་བཙ ྤཱ་ཨཔན་མནཀེྃ་ཨེཀཋམཱ་ཀརཻཏ་མནཱེ་ཨཀེག་ཀརཻཏ་བཱདྷ-བོནསྃ་ཨོཧན་

ནབ་ཛནམཱིཏ་བཱ་ནབ་ཀལཤཱིཏ་གཱཚཀ་པཱཏ་དེཁ་ནབ་བུཛྷི་ཨཔན་བཱག-བགཱིཡཱམེ་རོཔཱི་སཛབཻཨེ་ཏཧཱིན་ཀུལཱནནྡ་བྷཱཡ་

ཨཔན་བཱག-བགཱིཡཱམེ་ནབ-ནབ་ཙཱིཛ་སཛབཻཏ་ཛཱབཱིནནྡ་བྷཱཨཱིཀེྃ་མནཀ་བགཱིཡཱམ་ེརོཔལཻན།་ཨཁན་དྷརཱིཀ་ཛེ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་

པྲབཱཧ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཚི་ཨོ་སམཱཛཀ་པྲབཱཧསྃ་ཐོཌ༹-ཐཌཱ༹་ཧཊལོ་ཨཚི་ཨཱ་ཐོཌ༹-ཐཱར་སཊལོ་ཨཚིཨེ།་ཨཧཱཱི་དྷརཱཀ་པྲབཱཧམེ་

ཀུལཱནན་ྡབྷཱཨཱིཀ་སམྦནྡྷ་ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཡསྃ་བྷེལཻན།་ཨནོ,་ཨུམེརཀ་ཧཱིསཱབསྃ་དུནྤཱཱུམེ་པཙཱིས་བརྑཀ་ཨནྟར་ཚཻན།་ཨཁན་

ཏཀཀ་ཛཱིབནམ,ེ་མཱནེ་སམནྦྡྷ་བནཻསྃ་པཧཱིནེ་དྷརཱིཀ་ཛེ་ཛཱིབན་དུནྤཱཱུ་གོརེཀ་ཨཔན-ཨཔན་ཚེལནཻ་ཏཨཱིམེ,་བུནཱིཡཱདཱཱི་

ཨནྟར་ཚཻན།་ཨོན,་ཛཱིབན་མནཱེ་བེབཧཱརཱིཀ་ཛཱིབནཀ་སཾག་བཻཙཱརཱིཀ་ཛཱིབན་སེཧོ་ཧོཨཱིཨེ་མུདཱ་ཏཨཱིམ་ེབཱདྷ་བཱཱིཙམེ་གྷེརཏོ་
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ཨཚི་ཨཱ་ནཧཱིཡོྃ་གྷེརཻཨེ།་ཨོ་ནཱིར  ར་ཀརཻཨེ་ཛཱིབནཀ་གཏཱི-བཱིདྷཱིཔར། 
ཛཱིབནཀ་དཱུ་ཨབས ྤཱ་བཱཱིཙཀ་དཱུ་ཛཱིབནཀ་སམྦནྡྷ་ཨཚི།་ཨེཀ་ཛཱིབན་ཨོཧན་ཨཚི་ཛེ་ཛཱིབནཀ་ནཱིཙམུྃཧ་ཌྷཱལཔར་ཨཚི་ཨཱ་
དོསར་ཛཱིབནཀ་ཨྤཱཱུཔར་མུྃཧ་ཙཌྷཱ༹ཨཱིཔར།་སམཡ་ཨཔན་གཏཱིཡེ་ཙལབེ་ཀརཏ་ཏྃཨ་ེཕྣཽཏཱིཡོ་ཨེབེ་ཀརཏ་ཨཱ་བྷདབཱརཱི་སེཧོ་

ཨེབེ་ཀརཏ།་ཨཁན་དྷརཱིཀ་ཛཱིབན,་ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཨཱིཀ་ཛེ་པཙཔན-སཱཨཱིཋཀ་བཱཱིཙཀ་ཚེལནཻ,་ཨོ་མཊཱཱིཔར་སྃ་མཱནེ་སཧཱཱིཊ་

ཛཱིབནཔར་སྃ་ཨུཋལ་ཛཱིབན་ཚེལཻན,་ཏྃཨེ་པཧཱཌ༹་ཛཀྃ་དྷརཏཱཱིསྃ་ཛུཌ༹ལ་ཚེལཻན་ཛཨཱིམེ་དུར  ཊན་བཱ་ཁསཻ-པཌཻ༹ཀ་ཌར་

ཀམ་ཚལེཻན།་ཏྃཨེ་ཀཧབ་ཛེ་ཨོཏབེ་ཨྤཱཱུཔརམེ་ཛ་ྃཧབཱཨཱི-ཛཧཱཛཔར་རཧབ་ཏཁན་ཏྃ་ཁསཻ-པཌཻ༹ཀ་སམ   བན་ནཻ་རཧཻཨེ་སེ་

ནཧཱི,་ཨོཨཱི་ཨཔེཀྵཱ་བེསཱཱི་རཧཱིཏེ་ཨཚ།ི 

སམཡ་ཨཔན་གཏཱིཡེ་ཙལཱིཡེ་རཧལ་ཨཚ།ི་པརཱིབེཤམེ་མོཌ༹་ཨེནེ་ཀཱིཚུ་ཀརོབཱར,་ཁེཏཱཱི-གཱིརཧས ྤཱཱིཀ་སཾག་ཨཱནོ-ཨནཱ,་

མཱརཱིཡོ་ཁེལཀ་ཨཱ་ཀཱིཚུ་བཌྷ༹བོ་ཏྃ་ཀརབེ་ཀཨེལ་ཨཚི།་ཛཧཱིན་ཀབཱཱིར་བཱབཱ་ཀཧནེ་ཚཻཐ་ཛེ་'དོ་པཱཊན་ཀ་ེབཱཱིཙ་མེཾ,་བཱྃཀཱི་

བཙེ་ནེ་ཀོཨཱཱི'་ཏཧཱིན་པརཱིབེཤ་བནཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཨཀེ་དཱིས་ཧབཱཨཱི་ཛཧཱཛཔར་བཱིཨཱཧཀ་མཌ༹བཱ་སཛཻཨེ,་བྷོཛ-བྷཱཏ་

ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་དོསར་དཱིས་སཱབེ་ཛཽཌཀ༹་བཱན ལ་ཁརཧཱཱི-བཏ ྤཱཱིཀ་བནྣཽལ་མཌ༹བཱཔར་སེཧོ་བཱིཨཱཧ་རཙལ་ཛཱཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཁེཏམེ་ཀཛ་

ཀརཻབལཱ་བཱ་ཀརབཻལཱཀ་ཨཻགལ་ཱཔཱཱིཌྷཱཱི༹,་ཨཔན་ཨཋཱཻམ་མོཊཱ-མཊཱཱོི་བཱཱིས་བརྑམེ་པཱཱིཌྷཱཱི༹་བདལཨཻ,ེ་ཁེཏསྃ་ཧཊཱི་ཀརཁཱན་པཧུྃཙ་

རཧལ་ཨཚི,་ཛཨཱིསྃ་ཛཱིབནམ་ེམོཌ་༹ཨཱབཱི་ཨཻགལཱ་པཱཱིཌྷཱཱི༹་པཻཚལཱ་པཱཱིཌྷཱཱི༹ཀ་བཻཙཱརཱིཀ་པདྡྷཏཱིཀེྃ་མཌཱོི༹་རཧལ་ཨཚི།་སོབྷཱབཱིཀ་ཨཚ,ི་

ཛཱིབནམེ་མཌོ༹་ཨེན་ེཨེན་ཧེབེ་ཀརཏ,་ཏེཀར་ཨནཀེོ་ཀརཎ་ཨཚ,ི་ཨཱརྠཱིཀ་ཨམཱདནཱིཀ་བཌྷོ༹ཏྟརཱཱིཀ་སཾག་ཨོཧན་ནབ་

ཛགཧ་ཛེ་ཛཱིབནཀ་མྤཱཱུལ་ཨཱབཤྱཀཏཱཀེྃ་པྤཱཱུརཱི་ཀརཻབལཱ་བནཱི་གེལ་ཨཚ,ི་ཏཻཋཱམ་གྤཱམཱཱིཎ་ཛཱིབན་ཨཱ་ཤཧརཱཱི་ཛཱིབན་པདྡྷཏཱིཀ་
མོཌ༹་བརམནཱ་ཛཱིབནཀེྃ་མོཌ༹བེ་ཀརཏ། 

ཨཁན་དྷརཱིཀ་ཨཔན་ཨཋཱཻམཀ་ཛེ་ཛཱིབན་པདྡྷཏཱི་ཙལཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི,་ཏཨཱིམེ་སཱམཛཱིཀ་རཱུཔཀ་སཾག་བཻཙཱརཱིཀ་
དུནཱིཡཱྃམེ་སམརསཔན་ཨཚི་ཛཨཱིསྃ་སམཱཛཀ་དྷུརཱཱི་གཏཱིཤཱིལ་ཨཚི།་མུདཱ་ཛེ་ཛཱིབན་ནབ་པདྡྷཏཱིསྃ་ཨུཋཱིཀ྅་ཋཱཌྷ་༹ཧུཨ་ཙཱཧཱི་

རཧལ་ཨཚི་བཱ་བྷེལ་ཨཚ,ི་ཏཻཋཱམ་ཏྃ་ཨེཧེན་པྲཤ་ྣཨཚིཨེ་ཀཱིནེ་ཛ་ེཛཱིབན་པདྡྷཏཱི་མཤཱིནཀ་གཏཱིཡེ་ནཧཱི་ཙལཱི་སཀཻཨ།ེ་

སཱམཱཛཀི་ཛཱིབན་ཛཧཱིན་སམཱཛཀ་སཾག་ཛུཌཻ༹-བནཻམེ་སམཡ་ལགབཻཨེ་ཏཧཱིན་ན་ེཨོཀརཱ་ཚོཌ༹བོམེ་སམཡ་ལགབེ་ཀརཏ།་

རཱཏཱ-རཱཏཱཱི་མཤཱིན་དས་གུཎ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཱི༹་སཀཨཻ,ེ་མུདཱ་མནུཀཀྑ་ཛཱིབནམེ་སེ་ཐོཌེ༹་སམྦྷབ་ཨཚི.!་ཁཱཨེར་ཛེཏཨེ་ཛེ་ཨཚི་སེ་

ཨཚི་ཏཨཱིསྃ་ཛཱིབཱནན་ྡབྷཱཡ་ཨཱ་ཀུལནཱནྡ་བྷཱཡཀེྃ་ཏཨཱིསྃ་ཀོན་མཏལབ་ཚནཻ,་ཀོན་མཏལབ་ཚནཻ་ཛ་ེམཱིཐཱིལཱཀ་
པཾཙདེབོཔཱསནཀ་བཱཱིཙཀ་རག ཌ༹མེ་ཨནེརེ་པཌ༹ལ་རཧཏཱ།་ཛཱིབན་ཛཱིབན་ཚཱི་ཛ་ེསབྷ་ཨཔན་ཀལྤཱཎ་ཙཱཧཻཨེ།་ཛཱིབན་ཛཱིབཻཀ་
ཌྷཾག་ཛཧཱིན་དྷརྨ་ཚཱི་ཏཧཱིན་དྷརྨཀ་ཌྷཾག་སེཧོ་ཏྃ་ཛཱབིན་ཚཱིཧེ། 

སཾགཱཱི་བྷེཊནེ་མནམེ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཛེ་དུནཱིཡཱྃམ་ེཛཱིབཻཀ་ཨེཀཊཱ་ཐམ ,་ཨོན,་ཀེརཱ-གཱཚཀེྃ་ཐམ ་ཀཧལ་ཛཨཱཱིཨེ་མུདཱ་ཐམ ཀ་

དོསར་མཱནེ་ཨཱཱིཧོ་ཨཚཨིེ་ཛེ་ཀོནོ་བསྟུ་བཱ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཐཱམ བ,་བྷེཊལ།་ཛཁནེ་ཨེཀསྃ་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷཱི༹,་མཱན་ེཨཔནསྃ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཱི༹་
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དོསརཀ་ཐམ ་ཛཱིབནམེ་བྷེཊཻཨེ་ཏཁནེ་བཱིཙཱརཀ་སཾག་ཀཛམེ་སེཧོ་ཐམ པན་ཨབཱིཏེ་ཨཚི།་སབྷ་ཛནཱིཏེ་ཚཱི་ཛེ་མནུཀཀྑེྃ་

ཨཔན་ལེཁ-ཛོཁ་ཨཔན་ཧཱཐ-པཻརཀ་སཾག་ཀཛ་དཨཱིཏེ་ཨཚི། 

ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཡ་ཨཱ་ཀུལཱནན་ྡབྷཱཨཱིཀ་བཱཱིཙཀ་སམནྦྡྷམེ,་མཱནེ་བེཀཏཱཱིགཏ་བཻཙཱརཱིཀ་ཛཱིབནཀ་སམྦནྡྷམེ,་ཏེཏེ་པྲགཱཌྷ༹ཏཱ་ཨཱབཱི་

གེལཻན་ཛེ་ཛཱིབནཀ་སམྦནྡྷ་ཙཏུརྨུར ྤཱཱི་པུཥྤཱིཏ-ཕལཱིཏ་བྷ྅་གེལཻན།་ཨཀེ་སཾག་གྷནྚོ-གྷནྚོ་བཻས་དུནྤཱཱུ་བེཀཏཱཱི་ཨཔན་ཛཱིབན-

མརཎཀ་བཱིཙཱར-བཱིམརྴསྃ་ལ྅་ཀ྅་གཱམ-སམཱཛཀ་བཱཱིཙཀ་ཛཱིབན-མརཎཀ་སཾག་སུཁ-དུཁཀེྃ་ནཱིབཱཌཻ༹ཀ་རཱས ྤཱཀ་ཁཛོ་

སེཧོ་ཀརཨེ་ལགལཱ།་པཱརཱིབཱརཱིཀ་ཛཱིབནཀ་སཾག,་པཱརཱིབཱརཱིཀ་གཏཱི-བཱིདྷཱིམེ་སེཧོ་ཨེཀ-དོསརཀ་མདདགཱར་བྷེལཱ།་ཛཁནེ་
དུནཱིཡཱྃམེ་སཾགཱཱི་བྷེཊཨཻེ་ཏཁནེ་སཾགཔནཀ་པྲགཱཌྷ༹ཏཱ་བཌྷཱི༹ཏེ་ཨཚི། 

ཨོན,་དཱུ་རཾགཀ་བེབཧཱརཀ་བཱཱིཙ་དུནྤཱཱུཀ་ཛཱིབན་ོརཧལཻན་ཨཱ་དཱུ་རཱས ྤཱསྃ་ཋཱཌྷ་༹སེཧོ་ཚཻཐ།་ཨེཀཀ་ཛཱིབན་མཱནེ་ཀུལཱནན་ྡ
བྷཱཨཱིཀ་ཛཱིབན་ཨོཧན་རཧལཻན་མཱནེ་ཨཨཱོི་པརཱིབེཤཀ་པརཱིབཱར་རཧལཻན་ཛཨཱིམེ་སབྷ་ཏརཧཀ་སུབཱིདྷ་རཧཻཏ་ཨཚི།་མཱནེ་

ཨཱཱི་ཛེ་པཌྷ༹ལ-ལཱིཁལ་མཏཱཱ-པཱིཏཱཀ་སཾག་བཱིདཛྫནཀ་པརཱིབཱར-སམཱཛ་སེཧོ་རཧལཻན,་དོསར་དཱིས་ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཨཱིཀ་ཛཱིབན་
ཨོཧན་རཧལཻན་ཛེ་སནཱིརྨཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཏཧ་སནཱིརྨཱིཏམེ་སམཱཱཛིཀཏཱ་སེཧོ་པྲམུཁ་རཧལཻན།་སཱམཱཛཀིཏཱ་ཨཱཱི་ཛེ་སམཛཱཀེྃ་
བཱསྟབཱིཀ་ཛཱིབནདྷརཱམེ་ཨཱནཱི་བཱིཀསོན ྡུཁཱཱི་ཀནེ་བནཨལེ་ཛཱཨ།ེ་ཡཨེཧ་དྷརཱ་བེཀཏཱཱིགཏ་ཛཱིབནམེ་སེཧོ་ཙལཨཻེ་ཛེ་སམཱཛསྃ་

ཛུཌ༹ལ་སེཧོ་ཙལཱིཏེ་ཨཚ,ི་ཏཧཱིན་སཱམཱཛཀི་ཛཱིབན་སེཧོ་ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་སམཱཛཀ་དྷརཱཀེྃ་བེཀཏཱཱིགཏ་དྷར་དྷརཱམེ་པྲབཱཧཱིཏ་
ཀརཻཏ་གཏཱིཤཱིལ་སེཧོ་བནཻབཏེ་ཨཚི། 

ཁཱཨེར་ཛེ་ཨཚ,ི་ཛེཏཨེ་ཨཚི་སེ་ཏེཏཨེ་རཧཨུ།་ཏཨཱིསྃ་ཛཱིབཱནནྡེ་བྷཱཡ་ཨཱཀཱི་ཀུལཱནནྡེ་བྷཱཡཀེྃ་ཀནོ་སརོཀར་ཚཻན།་
སརོཀར་ཚཻན་ཨཔན་དུནྤཱཱུ་སཾགཱཱིཀ་སཾག་སཾགཔན་ནཱིམཱཧབསྃ།་བེབཧཱརཱིཀ་རཱུཔམེ་ཛཧཱིན་ཨཔནཀེྃ་དུནྤཱཱུ་གོརེ་ཨཱིམཱནདཱརཱཱིཀ་

བཱཱིཙ་སམྦནྡྷ་ཋཱཌྷ་༹ཀེལནཻ་ཏཨཱིམ་ེཨཁན་ཏཀ་དུནྤཱཱུཀ་བཱཱིཙ་ཀོནོ་མན-མནནྟར་ཨཀཱཱི་ཨཱིམཱནཀ་སཾག་ཧཏྤཱ་ནཨཱི་བྷེལ་ཨཚི། 

སཱམཱཛཀི་པརཱིབེཤམེ་སམྦནྡྷཀ་བྷཱཱིཏར་ཀཱིཚུ་བཱིད ྜཱུཔན་ཨེབེ་ཀཨེལ,་ཛཨཱིསྃ་སམྦནྡྷམ་ེདཱུརཱཱི་བནབ་ཤུརཱུ་བྷེལ།་མུདཱ་དཱུརཱཱི་

བནལཱཀ་པཚཱཏཱིཡོ་བཱིཙཱརམེ་ཀམཱཱི་ནཧཱི་ཨཨཱེལ་ཨཚི།་ཧྃ,་ཨཱཱིཧོ་ནཀརལ་ནཧཱིཡེྃ་ཛཱ་སཀཨཻེ་ཛེ་ཐོཌ༹-བཧུཏ་མནནྟར་ཀཛཀེྃ་

བཱདྷཱིཏ་ནཧཱི་ཀེལཀ་ཨཚི།་ཛཨཱིསྃ་དུནྤཱཱུ་སཾགཱཱིཀེྃ་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་གྷཱཊཱ་བྷེབེ་ཀལེཻན་ཨཚི། 

སཱམཱཛཀི་པརཱིབེཤ་ཨེཏེ་ཏྃ་དུནྤཱཱུ་གོརེཀེྃ,་མཱནེ་ཛཱིབཱནནྡོ་བྷཱཡ་ཨཱ་ཀུལཱནནྡ་ོབྷཱཡཀེྃ,་བཻཙཱརཱིཀ་རཱུཔམེ་པྲབལཏཱ་ཨཱནཱིཡེ་

དེལཀཻན་ཛེ་མནུཀྑ་ཨསགརོ་དྷརཏཱཱིཔར་ཧྃསཱཱི-ཁུཤཱིསྃ,་མཱནེ་ཛཨཱི་དུནཱིཡཱྃམ་ེབསཻ་ཚཱི་ཏཧ་དུནཱིཡཱྃམེ་ཛཱིབན་བསར་ཀཨཱིཡེ་

སཀཻཨེ།་ཛཁནེ་མནུཀྑ་ཨཔན་ཛཱིབནཀེྃ་ཐཱཧཱི་ལཨཱིཨེ,་ཏཁནེ་ཐཱཧེ-ཐཱཧ་ཐཱཧཻཏ,་ཀེཧནོ-ཀེཧནོ་དྷར་པརཱ་ཀཨཱིཡེ་

ལཨཱིཨེ།་ཨནཌཱཱི༹-དྷུནརཱཱིཀ་ཛཱིབནཀ་སཾག་ཨཱ་ཛག-ཛགཱཨེལ་ཛཱིབནཀ་སཾག་སམནྦྡྷམེ་ཨནྟར་ཨཚིཨེ,་ཨཀེམེ་ཛཧཱིན་

ཁཱཱིཙཔན་རཧནེ་ཊུཊཀཻ་བེསཱཱི་སམ   བན་རཧཻཨ,ེ་ཏཧཱིན་བཱིཙཱརཀ་པྲབལཏཱ་རཧནེ་དོསརམེ་སེ་ནཨཱི་ཧོཨཱིཨེ། 

ཨཔན་བཱིཙཱརཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་བྷབཱིཥམེ་ཛཁན་བཱདྷ་ཨབཻཨེ་ཏཁན་བཱིཙཱརཀར ྤཱཀ་མནམེ་པུན:་བཱིཙཱརཻཀ་ཁགཏཱ་ཨཱབཱིཡེ་
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ཛཱཨཱིཨེ།་ཨོན,་ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཡ་ནཱིརབཱིཙཱརཱཱི་ལོཀ་ཚཻཐ,་ཏྃཨེ་ཨཱཱི་ཨཔན་བཱིཙཱརནཱུཀྤཱཱུལ་ཛཱིབན་ཡཏཱྤཱ་ཀཨཱིཡ་ེརཧལ་ཚཻཐ,་

ཛཨཱིམེ་བཱིགྷྣ-བཱདྷཀེྃ་ཊབཀབ་སོབྷཱབཱིཀ་བུཛྷིཏེ་ཚཻཐ།་ཛཨཱིསྃ་ཡཱཏྤཱཀ་བཱཱིཙཀ་གཏཱིམེ་ཀེཏྣཽ་ཏེཛཱི་རཧཻ་ཚཻན་ཏྃ་ཀེཏྣཽ་མནཀྡ་

སཾག་བཱིལམཱཨུ-ཋཧརཱབ་སེཧོ་ཨབཱིཏེ་ཚཻན,་ཛེཀར་ཱཨོ་ལེནཱིནཀ་ཨཨཱོི་བཱིཙཱརཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཨཾགཱཱིཀར་ཀརཻཏ་མཱནཱིཀ྅་ཙལཻ་

ཚཻཐ་ཛེ་ཨེཀ་ཀདམ་ཨཱགྤཱཱུ,་དཱུ་ཀདམ་པཱཚྤཱཱུ,་ཨཔན་ཛཱིབནནུཀྤཱཱུལ་ཨནུབྷབཀ་ཨདྷཱརཔར་ཀཧནེ་ཚཻཐ། 

སཾཡོག་བནལ,་ཀུལནཱནྡ་བྷཱཨཱིཀ་བཱིཙཱརམེ་ཋཧརཱབ་ཨེན,ེ་དྲྲྀཥྚཱིམ་ེསེཧོ་དྲྲྀཤྱ་ཨེལནཻ་ཛཨཱིསྃ་མན་མཱནཱི་གལེཻན་ཛེ་ཙལཀཻ་

བཱཊམེ,་ཛཱིབན་ཛཱིབཻཀ་རསཱ ྤཱམེ་ཀེཏྣཽ-ན-ེཀེཏྣཽ་ཀམཱཱི་ཛརཱུར་ཨཚི།་སཧཛ་ཛཱིབནཀེྃ་ལོཀ་ཨཔན་སཧཛཏཱསྃ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཻ༹བཏེ་

ཨཚ,ི་མུདཱ་ཨསཧཛ་ཛཱིབན་བྷེནེ་དོསརཱཀ་ཛརཱུརཏ་སེཧོ་པཌཱི༹ཏེ་ཨཚི།་དུནཱིཡཱྃ་ཏྃ་དུནཱིཡེྃ་ཚཱི་ཛེ་སཱཏ་ཨརབ་ལོཀསྃ་བྷརལ་

ཨཚི།་ཏཧམེ་ཨཔན་མཱིཐཱིལཱ་ཏྃ་སཧཛེ་མཱིཐཱིལཱ་ཚཱིཧེ,་པཙཱསོ་བརྑསྃ་ཨབཻཏ་སརཀར་པརཱིབཱར་ནཱིཡོཛན་ཨཁན་ཏཀ་

ནཱིཡཾཏྲཱིཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཀལེཀ་ཨཚ,ི་ཀེཏབོ་ཙོརཱ-ནུཀ་ཀ྅་བྷྲཱུཎ-ཧཏྤཱ་ཀཱིཨ་ེནེ་ཧོཨཱིཨ,ེ་མུདཱ་ཏཨཱི་སབྷསྃ་ལོཀཀ་བཌྷ༹བཱརཱི་
ཐོཌེ༹་ཀམལ་ཨཚི་ཨཀཱཱི་ཀམཏ། 

ཀཧབ་ཛེ་ཀེན་ཀམཱི་སཀཻཨ?ེ 
ཀམཻཀ་ཨསཱན་ཌྷཾག་ཨཚ།ི་ཨོ་ཨཚི་མནུཀྑ་ཨཔན་བུནཱིཡཱདཱཱི་ཛཱིབནཀེྃ་པཀཻཌ༹་ཛཁན་ེབྷབཱིཥོན ྡུཁ་ཧེཏཱ་ཏཁནེ་ཨཔན་

ཛཱིབནནུཀྤཱཱུལ་ཛཱིབན་ཨ་ཱཔརཱིབཱར་བན་ཙལཨེ་ལགཏཱ,་སེ་ཛཁནེ་ཙལཨ་ེལགཏཱ་ཀཱི་ཨནེརེ་ནེ་པརཱིབཱརསྃ་ལ྅་ཀ྅་

སམཱཛ་དྷརཱི་ནཱིཡཾཏྲཎ་ཧུཨ་ལགཏ།་ཁཱཨེར་ཛེ་ས,ེ་ཏཨཱིསྃ་ཛཱིབཱནནྡེ་བྷཱཡ་ཨཱཀཱི་ཀུལཱནནྡེ་བྷཱཡཀེྃ་ཀནོ་མཏལབ་ཚཻན,་
མཏལབ་ཚཻན་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཛཧཱནསྃ། 
ཀུལཱནན་ྡབྷཱཨཱིཀ་མནམེ་ཨཔན་བཱཱིཏལ་ཛཱིབན་ནཙལཻན།་ནཙིཏེ་མན་མནྟབ་དེལཀཻན་ཛ་ེསཾགཱཱིཀ་པརཱཱིཀྵཱ་ཏྃ་སཾགཔན་

ཛཱིབན་དཨཱིཨ།ེ་སཾག-སཾག་ཙལལཱསྃ་ནཱིཀ-སྃ-ནཱིཀ་ཛཱིབན་པེབ་སཀཻ་ཚཱི་ཨཱ་སཾག-སཾག་ནཧཱི་ཙལལཱསྃ་ཀཏེབོ་ཀེལཱ-
པཚཱཨཱིཏ་ཀམཱཱི་སེཧོ་རཧཱིཏེ་ཨཚི།་ཀུལཱནན་ྡབྷཱཡཀེྃ་བཱིཙཱརཀ་པྲབལཏཱ་ཛོར་མཱརཱི་ཀཧལཀཻན་ཛེ་ཛཱིབཱནན་ྡབྷཱཨཱིཀ་སཾགཔན་

ཛཱིབན་སཾཛཱིབན་ཚཱི་ཏྃཨེ...། 
བཱིརཧཱཨེལ་བཊོཧཱཱི་ཛཀྃ་ཀུལཱནནྡ་བྷཱཡ་ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཡ་ཨཻཋཱམ་པཧུྃཙལ།ཱ་ཙེཧརཱཀ་བདལཱབ་ཀཱིཚུ་བྷྲམཱིཏ་དུནྤཱཱུ་གོརེཀེྃ་

ཀེལཀཻན་མུདཱ་ཀེཏབོ་ཀརཱིཡཱཨེལ་བྷྣཽམ ར་ཱཀཱིཨེ་ནེ་ཧུཨ,་ཙིན ྤཱརཨེ་ཏྃ་དུནྤཱཱུཀ་བཱཱིཙ་ཨཚིཨ།ེ་ཨགཱཏཀ་སུཨགཱཏ་ཀརཻཏ་

ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཡ་བཛལཱ-་"བྷཱཡ,་ཀེཏབོ་མཱཡཱཀེྃ་ཨཔནསྃ་དཱུར་རཱཁཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཱི་མུདཱ་སེ་བྷ྅་ནཻ་པབཻཨེ།་ཀེན-ན-ེཀེན་ཚཱྃཧ་

ཛཀྃ་ཨགུཨཱ-པཚུཨ་ཱཔཀཻཌཱི༹ཡེ་ལཨཱིཨེ།" 

ཀུལཱནན་ྡབྷཱཡ་བཛལཱ- 

"སེ་ཀཱི?" 

ཛཱིབཱནནྡ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
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"ཀཧ་ཛེ་པརཔོཏཱཀ་བྷཱར་ཧམརཱ་ཨྤཱཱུཔར་ཀཱིཨེ་རཧཏ།་ཨཱཋམ་དཱིན་ཨོཀར་མྤཱཱུཌ༹ན་བཻཥྞབ་དེབཱཱིམེ་ཧཨེཏ,་ཏཨཱིམེ་

པརཱིབཱརཀ་སབྷ་ཨེཀམུཧརཱཱི་ཨེཀམཏ་ཚཐཻ་ཛ་ེཛཱིབཱནནྡ་བཱབཱ་བཱིན་ཀེན་ཧཨེཏ།" 

མནེ-མན་ཀུལཱནན་ྡབྷཱཡ་བཱིཙཱརཱི་ལལེཻན་ཛེ་ཛཧཱིན་པརཱིབཱརཀ་བྲྲྀཧཏ་ཀཛ,་མཱནེ་ཧཊལ་ཀཛ་ཨཀེ-དསོརཀ་བཱཱིཙ་སམྦནྡྷ་

བནབཻཏ་ཨཚི་ཏཧཱིན་ཁགཏཱ་སེཧོ,་མཱནེ་ཛཱིབནཀ་ཁགཏཱ་སེཧོ་སམྦནྡྷ་བནཻབཏེ་ཨཚ།ི་སུཨབསར་ཨཚིཨེ་ཏྃཨེ་ཀཱིཨ་ེནེ་
སཾག་པྤཱཱུརཱི་དཱིཨཻན། 

༺༠༡་ཨགསྟ་༢༠༢༢༻  

-ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜཛཱིཀ་ཛནྨ་མདྷུབནཱི་ཛིལཱཀ་བེརམཱ་གཱམམེ་5་ཛུལཱཨཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམ་ེབྷེལཻན།་མཎལྜཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་

ཨེབཾ་རཛཱནཱིཏཱི་ཤས མེ་ཨེམ.ཨེ.ཀ་ཨཧར  ྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརྫན་ཧེཏུ་ཀྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལགྣ་བྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརྦཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་

ལཱགཱི་གལཱེ།་སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷཱི༹བཱདཱཱི་ཨེབཾ་སཱམན ྤཱ ཱི་བབཧཱར་སཱམཱཛིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ༹ལནཻ།་ཕལཏ:་

ཛམཱཱིན ྤཱར,་སམཱནྟཀ་སཾག་གཱམམེ་པུརཛོར་ལཌཱ༹ཨཱི་ཋཌྷཱ༹་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎྜལཛཱི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་

ཀེས-མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཏཱྤཱདཱིམེ་བཏཱཱིཏ་ཀེལཱཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལཁེན-ཀེཏྲམེ་ཨལཱེ།་2008་

ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙན་པྲཀཤཱིཏ་ཧུཨ་ལགལཻན།་གཱཱིཏ,་ཀབ,་ནཊཀ,་ཨེཀཀཾཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་
ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་མྣཽལཱིཀ་བཱིདྷམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདཱིཏཱཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརྫན་བྷརཱི་

ནཊཀ/ཨཀེཾཀཱི,་པཱྃཙ་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱཱིཏ/ཀབ,་ཨུནྣཻས་གོཊ་ཨུཔནྤཱས་ཨ་ཱསཱཌྷ༹་ེཨཱཋསཱཨེ་ཀཐཱ-ཀཧཱནཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་

མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་ཤོདྷལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཻ། 

མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཤྤཱ ཱི་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདཱན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀཱིཡཱཤཱིལཏཱ་ཨོ་

རཙན་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ

གཱམཀ་ཛིནགཱཱི'་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགཧ་ལལེ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གཱམཀ་ཛིནགཱཱི་བ་སམག་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་སཱཧཱིཏྱ་

ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལལེ་སཀཱར་དརབྷཾགཱ་དྤཱར-ཱ་

'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་པུརས ྤཱར-་

2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམག་ཡདཱོན་ལེལ་ཨེས.ཨེན.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀྣཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་

2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལེལ་སཏཏ་ཀཱིཡཱཤཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་

'བཻདྱནཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙན་དྷརྨཱིཏཱཀ་ཀེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎྜལ་དྤཱར-ཱ་'ཀྣཽམུདཱཱི་

སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏ ྲྀཥྚ་སེབཱ་ལེལ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར་ཱ'ས.་བཱབྤཱཱུ ་སཱཧེབ་

http://www.videha.co.in/
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ཙཽདྷརཱཱི་སམ ྤཱན-་2018',་ཙེཏན་སམཱིཏཱི,་པཊནཀ་པྲསཱིདྡྷ་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏན་པུརས ྤཱར-་2020',་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་

ཨཧརཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལ་ཱསཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི,་གུབཱཧཱཊཱཱི-ཨསམ་དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་ཙདྷཽརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་

སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོསཾསྲྀཏཱིམེ་

མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདཱན་ལེལ་ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཙཾ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཌཾལ་རཥཱ   ཱིཡ་

པུརས ྤཱར-་2022' 

རཙན་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགཱརཧམ་མཱགྷ,་4.་སརཱིཏཱ,་5.་

གཱཱིཏཱཾཛལཱི,་6.་སུཁཱཨེལ་པོཁརཱིཀ་ཛཱཨཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙུནྣཽཏཱཱི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷེནུ,་11.་

མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གཾགཱ་-་ཀབཱིཏཱ་སཾགཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཀཾཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཀཱ་བེཊཱཱི,་15.་

ཀམྤྲོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སཡཾབར-་ནཊཀ།་19.་མྣཽལཱཨཱིལ་གཱཚཀ་

ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱཱིཀ་ཛཱཏི,་22.་ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར,ྵ་24.་ནཻ་

དྷཌཻ༹ཨ,ེ་25.་བཌ༹ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷཱདབཀ་ཨཱཋ་ཨན ྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་28.་ཋྤཱཱུཋ་གཱཚ,་29.་

ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾགུ,་32.་ཨཱམཀ་གཱཚཱ,ི་33.་སུཙཏཱི,་34.་མོཌ༹པར,་

35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨནྟཱིམ་ཀཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསཱིནཱི-་པྲབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙན།་39.་

ཀལྤཱཎཱི,་40.་སཏམཱཨེ,་41.་སམཛྷཽཏཱ,་42.་ཏཱམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགན-་ཨེཀཾཀཱི།་44.་ཏརེགན,་

45.་བཛན ྤཱ-བུཛྷན ྤཱ-་བཱཱིཧཻན་ཀཐཱ་སཾགཧ།་46.་ཤཾབྷུདཱས,་47.་རཊནཱི་ཁཌྷ༹-་དཱཱིར   ་ཀཐཱ་སཾགཧ།་48.་གཱམཀ་

ཛིནགཱཱི,་49.་ཨར     ཾགཱིནཱི,་50.་སཏབྷཻཾཡཱ་པོཁཻར,་51.་གཱམཀ་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ,་52.་ཨཔན་མན་ཨཔན་དྷན,་

53.་སམརཐཱཨཱིཀ་བྷཱུཏ,་54.་ཨཔྤན-བཱཱིརནཱ,་55.་བཱལ་གོཔཱལ,་56.་བྷཀམོཌ,༹་57.་ཨུལབཱ་ཙཱཨུར,་

58.་པཏཛྷཱཌ༹,་59.་གཌྷཻ༹ནགར་ཧཱཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌཱུ༹༹་སམཡ,་62.་མདྷུམཚཱཱི,་63.་

པསེནཀ་དྷརམ,་64.་གུཌཱ༹-ཁུདྷ ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧཱར,་66.་ཁསཻཏ་གཱཚ,་67.་ཨེགཙྪཱ་ཨཱམཀ་གཱཚ,་

68.་ཤུབྷཙིནྟཀ,་69.་གཱཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གཱམ,་71.་གུལཏཱཱེི་དཱས,་72.་མུཌཱི༹ཡཨཱེལ་

གྷར,་73.་བཱཱིརཱཾགན,་74.་སྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱནྟཱིཡོག,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་

པཻཾཏཱཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་དོཧརཱཱི་ཧཱཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱི་ཛིནགཱཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧུལ་

ལོཀ,་83.་དཱིབཱལཱཱིཀ་དཱཱིཔ,་84.་ཨཔྤན་གཱམ,་85.་ཁཱིལཏོཌ༹་བྷཱུམཱི,་86.་ཙིཏབནཀ་ཤཱིཀར,་87.་ཙཽརས་
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ཁེཏཀ་ཙཽརས་ཨུཔཛ,་88.་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙེཏ་ཀཱིསཱན,་89.་བྷྣཽཀ,་90.་གཱམཀ་ཨཱཤ་ཊུཊཱི་གེལ,་91.་

པསེནཀ་མོལ,་92.་ཀྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧཱརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་

རཾག་ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གཱམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གལེ,་97.་ཨནྟཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ,་98.་གྷརཀ་ཁརྩ,་99.་ནཱིཀ་ཋཀན་

ཋཀེལཽཾ,་100.་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ་ཛཱིབནཀ་མརྨ,་101.་སཾཙརཎ,་102.་བྷརཱི་མན་ཀཛ,་103.་ཨཱཨལེ་

ཨཱཤ་ཙལཱི་གེལ,་104.་ཛཱིབན་དཱན་ཏཐཱ་105.་ཨཔྤན་སཏཱཱཱི-་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགཧ། 

  

ཨཻ རཙནཔར་ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༢.༨.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ- མོཌ༹པར ༺དྷརབཱཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལ 

མཌོཔ༹ར ༺དྷརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

 
པཧཱིལ་པཌ༹བཱ 

 

ཨཾགརེཛཱི་ཤསནཀ་ཨབསཱནཀ་སམཡ།་ཛཧཱིན་སཏ ྤཱཀ་ཧས ྤཱཾཏརཎ་བྷེནེ་ཤསནཀ་སཾཀམཎ་ཧོཨཱིཨེ་ཏཧཱིན་ཛན-གཎོ་ཨཱ་
སམཱཛོཀ་བཱཱིཙ་སཾཀམཎཀ་སྠཱིཏཱི་བནཱིཡེྃ་གལེ་ཚལ།་ཨཀེ་དཱིས་བཱིདེཤཱི་ཤསནཀ་ཨནྟ་ཨཱ་ཨཔན་ཤསནཀ་ཨཱགམནཀ་

ཨུཏ ྤཱཧསྃ་ཛནགཎཀ་མན་ལབཱལབ་བྷརལ་ཏྃ་དོསར་དཱིས་ཤསནསྤཱཱུཏྲསྃ་བྃདྷལ་གཱམ-སམཛཱཀ་སཏ ྤཱ་སེཧོ་ཨུཁཻར་རཧལ་

ཚལ།་དེཤ་སེབཱཀ་བྷཱབན་ཀཧཱིཡྣཽ་ཨཱཀཱི་སམཛཱ་སེབཱཀ་བྷཱབན,་བྷཱརཏཀ་ཨཱཨཱི་དྷརཱིཀ་ཨཱིཏཱིཧཱསམེ་སབྷསྃ་ཨུཏ ྤཱཧཱིཏ་ཚེལཻཧེ།་

རཾག-རཾགཀ་ཀལྤན་ཛནགཎཀ་མནཀ་བཱཱིཙ་པཀཌན༹ཧཱི་ཚལ།་ཨོཧཱཱི་པརཱིབེཤམེ་ཀམེསར་ཨཚི། 
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མཱིཐཱིལཱཀ་གཱམཀ་པཧཙཱན,་དེཤཀ་ཀནོོ་རཱཛྱ་ཧྣཽ་ཨཀཱཱི་རཱཛྱཀ་དོསར་ཀེཏྲ,་ཨཔྤན་ཨཚིཨ།ེ་ཨེཀ་ཏྃ་དཤེཀ་གྤཱམཱཱིཎ་

ཨཱིལཱཀམ་ེམཱིཐཱིལཱ་ཛཧཱིན་ཛནསཾཁྤཱཀ་གྷནཏྭམེ་སགྷན་ཨཚི་ཏཧཱིན་ཀམོ-བེབཧཱརོམེ་ཨཚིཨེ།་ཡཨེཧ་ཚཱི་མཱིཐཱིལཱ།་ཨེཀ ེ་ཀཛཀེྃ་
ཨནེཀོ་ཌྷཾགསྃ་ཀརཻཀ་ཀལཱ་མཱིཐཱིལམཱེ་སབྷ་དཱིནསྃ་ཨབཱཱི་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཁནོ་ཨཚི།་ཡཨེཧ་བྣཽདྡྷཱིཀ་སོཏ་མཱིཐཱིལཱཀ་རཧལ་
ཛེཀར་པརཱིམརཛནཀ་སཾག་ཨཔན་ཀཱིཡཱཀ་པརཱིམཱརྫན་ཀརཻཏ་སམཡཀ་སཾག་སབྷ་དཱིནསྃ་ཙལཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཁཱཨེར་

ཛེ་ཨཚ,ི་པལཱརཔུར་སེཧོ་ཨེཀཊཱ་གཱམ་མཱིཐཱིལཱཀ་བཱིཙེམེ་ཨཚི།་ཨནོ,་ཨཱཱི་གཱམ་ཏཱཱིན་པརགནཀ་བཱཱིཙཀ་མོཌ༹མེ་ཨཚི,་མཱནེ་

པལཱརཔུརཀ་པཙིམཀ་ཊོལ་ཛ་ེཛམཱཱིནཀ་ཧཱིསཱབསྃ་པཚབརཱིཡཱ་པརགནམེ་པཌཻ༹ཨེ,་ཨཱ་གཱམཀ་པུབརཱིཡཱ་ཊལོ,་ཛེ་ཚཱི་ཏྃ་

པལཱརཔུརེ་གཱམཀ་ཊོལ,་ཀཛ-ོཨུདམ་པལཱརཔུརེབལཱཀ་སཾག་ཨཚི་མུདཱ་པརགནཀ་ཧཱིསཱབསྃ་པུབརཱིཡཱ་པརགནམེ་པཌཻ༹ཨེ།་

པརགན-པརགནཀ་བཱཱིཙ་ཀཱིཚུ་སམཱཱཛིཀ་བེབཧཱརོ་ཨཱ་བཱིཙཱརོ་བཱིཙཱརསྃ་ཨེཀ་རཧཱིཏོ་ཀཱིཚུམེ་དཱུརཱཱི་བནལེ་ཨཚི།་པཚབརཱིཡཱ་
པརགནཀ་ཁེཏོ་ཨཱ་ཁེཏ་ནཔཻབལཱ་ལག ཱིཡོ་དོསར་པརགནསྃ་ནམཧར་ཨཚིཨེ།་ཏཧཱིན་པུབརཱིཡཱ་པརགནབལཱཀེྃ་མལཱགུཛཱརཱཱི་
ཨཱཋཨན་ཀཊ ྤཱ་བེསཱཱི་ཨཱན་པརགནབལཱསྃ་ལགཻཨ།ེ་ཁཨཱེར་ཛེ་ཨཚི་སེ་ཨཚི་མུདཱ་པལཱརཔུརོཀ་ཨཔན་པཧཙཱན་ནཧཱི་ཨཚི་
སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི། 
ཨཱན་ཀེཏེཀ་ོགཱམསྃ་ཀེཏེཀོ་མནཱེམེ་པལཱརཔུར་ནཱིཀོ་ཨཚི་མནཱེ་ཨགུཨཱཨེལ་ོཨཚི་ཨཱ་ཀེཏེཀ་ོམཱནམེེ་ཨནཱ་གཱམསྃ་པཚུཨཱཨེལ་ོ
ཏྃ་ཨཚིཨེ།་བེབསཱཡཱིཀ་ཧཱིསཱབསྃ་མཱནེ་ཛཱིབནཀ་ཀཱིཡཀཱ་ཧཱིསཱབསྃ་ཛེ་ཛཱཏཱི་བཱིབྷཱཛིཏ་སམཛཱམེ་ཨཚི་ཏཨཱིམེ་པལཱརཔུརཀ་

དུརྦྷཱགྱ་རཧལ་ཛེ་ཁེཏམ་ེཀཛ་ཀརཻབལཱ་ཛེ་ཛཱཏཱི་ཨཚ་ིཨོ་ཀམ་ཨཚི་ཨཱ་ཨནཱ-ཨཱན་བྲྲྀཏྟཱིསྃ་ཛུཌ༹ལ་ཛཱཏཱི་བེསཱཱི་རཧནེ་གཱམཀ་

ཨཱདྷསྃ་བེསཱཱི་ཛམཱཱིནམེ་གཱཚཱི-ཀལམ་ཏཌ༹བོནཱི,་ཁཛུརབོནཱི་ཨཚི་ཨཱ་བཱྃཀཱིམ་ེབཱཌཱཱི༹-ཛྷཱཌཱཱི༹་གྷརཱཌཱཱི༹ཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་ཛོཏསཱཱིམ་ཛམཱཱིན་
ཨཚི།་ཁཱཨེར་ཛེ་ཨཚི་སེ་ཨཚ།ི་ལཀོོཀེྃ་ཏེ་ཨེཏེ་སཏཏཾྲཏཱ་ཨཚིཨེ་ཀཱིནེ་ཛ་ེཨཔན་གཱཚཱིམེ་ནཱིཀ་ཨམཱཀ་གཱཚ་ལགཱབཧ་ཀཱི་

ཏཱཌེ༹-ཁཛུརཀ་བོན་ལགཱབཧ་ཨཱཀཱི་སགཱབཱནེ-སཁུཨཱ་ལགཱབཧ།་ཏེཧེན་བཱིཙཱར་པལཱརཔུརབལཱམེ་ནཧཱི་ཚཻན,་སེཧོ་ཏྃ་ཚཻན ེ།་

ཛཧཱིན་ཛོཌཱ༹་ལགཱ-ལགཱ་ཏཱཌ༹ཀ་གཱཚ་རོཔནེ་ཚཻཐ་ཏཧཱིན་ཁཛུརོཀ་རོཔནཧཱི་ཚཻཐ,་མུདཱ་པཚབརཱིཡཱ་པརགནབལཱ་ཛཀྃ་གུཌ༹་
བནབཻཀ་ལྤཱཱུརཱི་ནཧཱི་ཚཻན།་ཏྃཨེ་ཀཧབ་ཛེ་པལཱརཔུརབལཱཀེྃ་གུཌ༹་བནབཻཀ་ལྤཱཱུརཱིཡེ་ནཧཱི་ཚནཻ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་

ཀུཤཱིཡཱརཀ་ཁཏཱཱེི་ཀརཱིཏེ་ཚཐཻ,་ཀྣཽལྷ-ཀརཱཧ་སེཧོ་རཁནཧཱི་ཚཻཐ་ཛཨཱིསྃ་ཨཔན་གུཌོ༹་བནབཻ་ཚཐཻ་ཨཱ་ཊཱཱིནཀ-ཊཱཱིན་རཱབ་སེཧོ་
བནཻབཏེ་ཚཻཐ། 

དེཤཀ་ཨཱཛཱདཱཱིཀ་པཧཱིནེསྃ་མཱིཐཱིལཱཙཾལཀ་ལོཀ་གརཱཱིབཱཱིཀ་ཙལཻཏ་ཙཱཀརཱཱི་ཀརཨེ་བཾགཱལཀ་ཌྷཱཀསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཨཱསཱམ,་མོརཾག་

དྷརཱི་ཛཱཨཱི་ཚལཱ།་མུདཱ་ཛཱཨཱི་ཚལཱ་མརདཱ-མརདཱཱི,་ས  ཱིགཎ་པརཱིབཱརམེ་རཧཱི་པརཱིབཱར་ཙལབཻ་ཚེལཁཱིན།་མནཱེ་ཨཱཱི་ཛ་ེཁེཏཱཱི-

བཱཌཱཱི༹སྃ་ལ྅་ཀ྅་མཱལ-ཛཱལཀ་སཾག་ཨཔན་ོབཙ ྤཱ-བུཙ ྤཱིཀ་སེབཱ་ཀརཻཏ་ཨཔན་པརཱིབཱརོཀ་སུརཀྵཱབལ་བནལེ་ཨཱབཱི་རཧལ་
ཚཻཐ། 
ཛཧཱིན་ཨཱརྠཱིཀ་དྲྲྀཥྚཱིསྃ་པལཱརཔུར་གཱམ་པཚུཨཱཨལེ་ཚལ་ཏཧཱིན་ཤཀཻཎཱིཀ་དྲྲྀཥྚཱིསྃ་ཨཱིལཀཱམེ་ཨགུཨཨཱེལོ་ཚལ་ཨཱ་ཨཁན་ོ

ཨཚི།་ཨོཧཱཱི་གཱམཀ་མདྷམྱབརྒཱཱིཡ་ཛཱཏཱི,་ཨཻཋཱམ་མདྷམྱབརྒཱཱིཡཀ་མནཱེ་ཨརཱྠཱིཀ་དྲྲྀཥྚཱིསྃ་ནཧཱི་སམཱཛཀ་ཛཱཏཱཱིཡ་དྲྲྀཥྚཱིསྃ་ཨཚ,ི་

ཛཨཱིམེ་དེབནཀ་པརཱིབཱར་སེཧོ་ཚཻན།་ཨོཧཱཱི་དེབནཀ་པརཱིབཱརམེ་ཀམེསརཀ་ཛནྨ་1946་ཨཱིསྤཱཱིམེ་བྷེལ། 
ཨཱཛུཀ་པརཱིབེཤམེ་ཏྃ་ཨདྷཱིཀཾཤ་པརཱིབཱརཀ་བཙ ྤཱཀ་ཚཋཱིཡཱརཀ་སམཡ་ཨསྤཏཱལེམེ་བཱཱིཏཻཨེ་ཏྃཨ་ེཚཋཱིཡརཱ་ཀཱི་ཧཨེཏ་ཨཱ་
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དཱཨཱིཡེ-མཨཱཱི་བྷབཱིཏབ་ཀཱི་ལཱིཁཏཱཱི་བཱ་བྷོཛེ-བྷཱཏ་ཀཱི་ཧཨེཏ།་མུདཱ་སེ་ཀམེསརཀེྃ་ནཧཱི་བྷེལ།་དུནྤཱཱུ་བྷེལ།་མནཱེ་དཱཨཱི-མཱཨཱི་བཻས་
ཚཋཱིཡཱར་དཱིན་ཀམེསརཀ་ནམཀརཎོ་ཀེལཻན་ཨཱ་བྷབཱིཏབ་སེཧོ་ལཱིཁབེ་ཀེལཻན།་ཏཧཱིན་ནཧཱི་པཱན་ཏྃ་པཱནཀ་ཌཊཾཱཱིཨེ་ཛཀྃ་
བྷོཛ་སེཧོ་བྷེབེ་ཀཨེལ། 

ཛཧཱིན་དེཤཀ་བྷཱཱིཏར་ཨནཀེོ་རཾགཀ་སཾས ྤཱ་ཨཚ་ིཨཱ་ཨཔན-ཨཔན་ཀཏེྲཀ་སཱཱིམཱམ་ེསབྷ་ཀཛ་ཀརཻཨེ་ཏཧཱིན་སམཱཛཀ་བྷཱཱིཏར་

དཱཨཱི-མཨཱཱིཀ་སཾས ྤཱཀ་སཱཱིམཱ་སེཧོ་ཚཻན,་ཛཧཱིཀ་ཨནྟརྒཏ་ཨཔན་བཱིདྷོ-བཱིདྷན་ལཱིཁབེ་ཀརཻ་ཚཐཻ།་མནཱེ་བྷེལ་ཛེ་ཚཋཱིཡཱརཀ་

རཱཏཱི་ཛེ་དཱཨཱི-མཱཨཱི་ཨེཀཋམཱ་བཻས་དྷརཏཱཱིཔར་ཨཱཨེལ་ཚཧ་དཱིནཀ་བཙ ྤཱཀ་བྷཱགྱ-རེཁ་ལཱིཁཻ་ཚཻཐ་ཨོ་བཙ ྤཱཀ་སམཱཛཀ་

ཨོཀཏཱིཀ་ཧཱིསཱབསྃ་ལཱིཁཻ་ཚཻཐ།་ཛེཧེན་པརཱིབཱརམེ་ཛནྨ་ཏེཧེན་བྷཱགྱ་རེཁ།ཱ་པཌྷ༹ལ-ལཱིཁལ་སམྤནྣ་པརཱིབཱར་ཧུཨ་ཨཱཀཱི་དྷན-

བཱཱིཏ་སམྤནྣ་པརཱིབཱར་ཧུཨ,་ཨོཧན་པརཱིབཱརཀ་བྷཱག-རེཁཱ་ལཱིཁཻཀལ་དཱཨཱི-མཨཱཱིཀེྃ་ཛེཧེན་ཀལམཀ་པྲཡཛོན་ཧོཨཱི་ཚནཻ་

ཏེཧེན་ཀལམཀ་པྲཡོཛན་མྤཱཱུརྑ་བཱ་བཱིཔནྣ་པརཱིབཱརམེ་ནཧཱིཡེྃ་ཧོཨཱི་ཚནཻ།་བཛཻཀལ་སབྷ་བཛིཏེ་ཚཻཐ་ཛེ་'ཏོཧར་བྷཱགྱ་མོཊཀ་

ཀལམསྃ་ལཱིཁལ་ཚཧ་ཏེ་མཧཱིཾཀ་བཱཏ་ཀེན་བུཛྷབཧཀ།'་ཏཧཱིན་མཧཱིཾཀ་ཀལམསྃ་ལཱིཁེལཧཱ་སེཧོ་ཀཧཱིཏེ་ཚཻཐ་ཛེ་'ཏོརཱ་ཛཀྃ་

ཀཱི་ཧམརཱ་ཀཔཱརམེ་མོཊཀ་གྷྃསལ་ཨཚི.!'་ཁཱཨེར་ཨཱཱི་ཏྃ་གཔ-སཔྤ་བྷེལ། 

ཀམེསརཀ་བྷཱགྱ-རེཁ་ལཱིཁཀཻལ་ཛེ་དཱཨཱི-མཱཨཱི་ཨེཀཋཱམ་བཻསལཱཱི་ཏྃ་ཨོཧནེ་དཱཨཱི-མཨཱཱི་ནེ་བཻསལཱཱི་ཛ་ེནེ་རཱཛཱགྷར་ཀཧཱིཡོ་

དེཁནེ་ཚེལཱཱི་ཨ་ཱནེ་བནཱིཡཱ་གྷར།་ཏྃཨེ་ཀཱིཨེ་རཱཛ-སཏྟེཀ་བཱིཙཱར་ཨཱཀཱི་ཀལ-ཀརཁཱནཀེ་བཱིཙཱར་མནམེ་ཨབཱིཏཻན།་དེབན་

སན་ཨོཧན་མཊཱིཡ-ཱམཛདཱུར,་མཊཱིཡཱ-མཛདཱུར་ཨ་ོབྷེལཱ་ཛེ་ཀནོོ་གདཱོམ་བཱ་ཀཪ ྤཱལཡམེ་བསྟུཀ་ཨུཋཱ-བཻསཱཱི་ཀརཻ་ཚཐཻ།་མནཱེ་
ཨེཀ་གདཱོམསྃ་ཨན་ྣབཱ་ཀོནོ་ཨཱནེ་བསྟུཀ་བོརཱ་བཱ་ཨནཱེ་བསྟུ་ཨུཋཱ་དོསར་གོདཱམམེ་བཱ་ཨནཱེ་ཋཱམ་ལ྅་ཛཨཱཱི་ཚཻཐ།་པཙཱིས་
བརྑཀ་དེབན་པཱྃཙ་བརྑསྃ་ཀལཀཏ ྤཱཀ་སརཀརཱཱི་གོདཱམམེ་མཊཱིཡཱ་མཛདཱུརཀ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚལཱ། 

ཁཱཨེར་དེབན་ཛེ་ཚལཱ་སེ་རཧྣཽཐ,་མུདཱ་ནཱིཥྤཀ་དཱཨཱི-མཱཨཱིཀ་ཀཙཧརཱཱིམེ་ཏྃ་ཀམེསར་ཨོཧནེ་བེཊཱཀ་རཱུཔམེ་ཛནྨ་ནེནེ་

ཚལ,་ཛཧཱིན་པརབྲཧྨ་པརམེཤྭར་རཱམ་བཱ་ཀྲྀཥྞ,་དཤརཐ་ཨཱ་ནནྡཀ་པརཱིབཱརམེ་ཛནྨ་ནནེེ་ཚལཱ།་མུདཱ་དཱཨཱི-མཨཱཱིཀ་

པྲབལ་བཱིཙཱར་རཧཱིཏོ་ཛཱིབནཀ་བཱིཙཱར་མཱནེ་ཛེཧེན་ཛཱིབནཀ་པརཱིབཱར་ཨཚི,་ཏཧཱཱི་ཨནུཀྤཱཱུལ་ནེ་ཀཀེརོ་བྷཱགྱ-རེཁ་ལཱིཁཏཱཱི།་

ཨེཏེ་ཏྃ་དཱཨཱི-མཱཨཱིཀ་བཱཱིཙ་སཧམཏ་བནལེ་ཚཻན་ཛེ་སམཛྷདཱར་ཙིལཀྣཽར་ཨཔན་སམཛྷདཱརཱཱིསྃ་བཙ ྤཱཀ་སེབཱ་ཀརཏ།་ཛཧཱིན་

བཱིནུ་དཱུདྷོཀ,་མཱནེ་ཀནོོ་ཀརཎེྃ་མཱཨཀེེྃ་དཱུདྷ་ནཧཱི་བྷེནེ,་ཙིལཀྣཽར་བཙ ྤཱཀེྃ་ཨོཧཱིན་པོསཱི-པཱལཱི་དུནཱིཡཱཀྃ་རགཾམཾཙཔར་ཋཱཌྷ༹་

ཀརཻ་ཚཻཐ་ཛནེ་སབྷ་ཏརཧཀ་སམྤནྣ་ཙིལཀྣཽར་ཀརཻ་ཚཻཐ།་དཱཨཱི-མཨཱཱིཀ་སམྤཱཱུཧཀ་བཱཱིཙ་སཧམཏ་ཨཱཱི་བནལ་ཚེལནཻ་ཛེ་

མནུཀྑཀ་བཙ ྤཱ་ཚཱི་ཏྃཨེ་མནུཀྑེ་ཛཀྃ་ཕུལེབོ-ཕཌ༹བོ་ཀརཨེ་ཨཱ་མནུཀྑེཀ་བྲྲྀཀ་ཛཀ་ྃཨཻགལཱ་པཱཱིཌྷཱཱི༹ཀ་ཛཱིབན་ོདཱིཨཨེ།་
སརྦསམྨཏཱི་བཱིཙཱར་ལཱིཁལཻན་ཛེ་བཙ ྤཱ་ཨཔན་པྤཱཱུརྞ་ཨྣཽརུདཱཀ་ཛཱིབན་པཱབཨེ།་དོསར་བཱིཙཱར་ཛཁན་ཛཱིབན་ཨཱ་ཛཱིབཱིཀ་དཱིས་

ཨེལཻན་ཏཁན་ཀཱིཚུ་གོརེཀ་བཱིཙཱར་རཧཻན་ཛེ་ཨེཀ་ལཌྷཱཱོི༹་བོནཱི་ལཱིཁལ་ཛཨཱེ,་ཏྃ་ཀཱིཚུ་གོརེཀ་བཱིཙཱར་རཧཻན་ཛེ་ཛྃ་བྷཱཱིཁ་མཱགཾཱི་
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གུཛར་ཀརཏ་ཏྃ་བཱིདྷཱི-བཱིདྷན་ཕུསཱི་བྷ྅་ཛཨཱེཏ།་ཛཱབིན་ཏྃ་དུནྤཱཱུ་རཾགཀ་ཨཚཨིེ།་..ཏཏ-མཏ་ཀརཻཏ་སབྷ་ཨཧཱཱི་

བཱིཙཱརཔར་སཧམཏ་བྷེལཱཱི་ཛེ་ཛེཧེན་ཨཔན་ལྤཱཱུརཱི-མུཧྃ་ཧེཏཨཱི་ཏེཧེན་ཛཱིབན་བན་ཨཔན་དུནཱིཡཱྃ་ཋཌྷཱ༹་ཀརཻཏ་ཛཱིབ་ལེཏ།་

སཨེཧ་བྷེལ་ཀམེསརཀ་ཚཋཱིཡཱར་རཱཏཱིཀ་བྷཱགྱ-རེཁ། 

པལཱརཔུར་ཨོཧན་གཱམ་ཨཚི་ཛཨཱིམེ་བཱིབཱིདྷཏོཀ་བྷརམཱར་ཨཚི་ཨཱ་ཨཀེརཱུཔཏོ་ཨོཧན་ཨཚིཨེ་ཛེཧེན་སབྷ་གཱམ-སམཱཛམ་ེ

རཧཻཨེ།་དེཁབེ་ཀརཻ་ཚཱི་ཛེ་ཛཁན་ཀེཏྣཽ་ཨཱགཱི་ལགཻ་ཚཻ,་གཱམ་སམཱཛཀ་དྲྲྀཥྚཱིཡ,ེ་བཛཱརཱུ་སམཱཛ་བདཻལ་ཀ྅་ཨོཨཱིཋཱམ་པཧུྃཙ་

གེལ་ཨཚི་ཛེ་ཨེཀ་མཀནཀ་བཱཱིཙ་ཨཀེ་ཌེརཱམ་ེཛྃ་གཽཾཨོཾ-གྷརཱུཨོ་རཧཻ་ཚཻཐ་ཏྃ་བྷེྃཊ་ཧོཨཱི་ཚཻན་མཱས་དཱིནཔར།་ཁཱཨེར་ཨཱཱི་ཏྃ་

གཽཾཨཱྃ-གྷརཱུཨཱཀ་བཱཏ་བྷེལ,་ཛེ་ཨཔན་པརཱིབཱརཀ་བྷཱཱིཏར་བྷཻཡཱརཱིཡོ་ཨཱ་བཱལོ-བཙ ྤཱཀ་བཱཱིཙ་ཨོཧན་ཛཱིབན་བནལེ་ཛཱ་རཧལ་

ཨཚི་ཛེ་མཧཱིན-མཧཱིན་ཨེཀ-དོསརམེ་གཔ-སཔྤ་བྷེལཱ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཨ།ེ་སབཧཀ་ཨཔན-ཨཔན་ཀརོབཱར,་ཛཨཱིསྃ་ཨཔན-

ཨཔན་ཛཱིབན་སེཧོ་བནཱིཡེྃ་རཧལ་ཨཚི,་ཏཨཱིསྃ་བཻཙཱརཱིཀ་དཱུརཱཱི་བནབ་སོབྷཱབཱིཀེ་ཨཚི།་མུདཱ་ཨགཱཱི-ཚཱཨཱིཀ་སམཡ་སབྷཀཱིཡོ་

ཨེཀ་བྷ྅་ཛཨཱཱིཨེ།་ཨཱནེ་གཱམ་ཛཀྃ་པལཱརཔུརོམེ་བཀྟཱིགཏ་རཱུཔམེ་དརབཛྫོ་ཨཱ་པྤཱཱུཛོ་གྷར་བེཀཏཱ-བེཀཏཱཱི་སེཧོ་ཨཚི་ཏཧཱིན་

སཱམཱཛཀི་རཱུཔམེ་མནྡཱིར,་མས ཱིདཀ་སཾག་ཋཀུརབཱཌཱཱི༹,་གཧབར,་དཱཱིན-བྷདྤཱཱི་ཨཱ་སལཧེསཀ་ས ྤཱན་ཨཱིཏྤཱདཱི་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་

ཛཧཱིན་པྤཱཱུཛཱཀ་དོཧརཱཱི་རཱུཔ,་དྷརྨཀ་དྲྲྀཥྚཱིཡ,ེ་པརཱིབཱར-པརཱིབཱརམེ་ཨཚི་ཏཧཱིན་སཱརྦཛནཱིཀ་མནཱེ་སམཱཱཛཀི་རཱུཔམེ་སེཧོ་

ཨཚིཨེ།་ཨནེཀ་ོདེབཱཱི-དེབཏཱ་ཨོཧན་ཚཐཱིཨེ་ཛ་ེསཱམཛཱིཀ་རཱུཔམེ་སརྦམཱནྱ་ཚཻཐ,་ཏྃ་ཨོཧན་ནཧཱི་ཚཐཻ་ཛེ་ཛཱཏཱཱིཡ་རཱུཔམེ་

བཱིབྷཱཛིཏ་བྷ྅་ཁཱས་ཛཱཨཱིཏཱིཀ་ཚཐཻ,་སེཧོ་ཚཐཱིཨེ།་སརཱྦཛནཱིཀ་རཱུཔམེ་ཛཧཱིན་དེབཱཱི-དེབཏཱཀ་པརསཱད་སརྦམཱནྱ་ཨཚི་ཏཧཱིན་

ཛཱཏཱཱིཡ་རཱུཔམེ་བཱིབྷཱཛིཏ་བྷ྅་ཨམཱནྱ་ནཧཱི་ཨཚི་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཨནོ,་ཛཱཏཱཱིཡ་རཱུཔམེ་བཱིབྷཱཛིཏ་ཛེ་དེབཱཱི-དེབཏཱ་

ཚཻཐ་ཏཻསཾག་སམཱཛཀིོ་ཛེ་ཚཻཐ,་ཨཔན-ཨཔན་མནཀམནནུསཱར་ཀབུལཱ-པཱཏཱཱི་སེཧོ་ཀརཱིཏེ་ཚཐཻ,་ཕལ་ཛེཧེན་བྷེཊྣཽན་བཱ་

ཛེ་བྷེཊྣཽན་སེ་ཏྃ་ཨཔན-ཨཔན་སབྷཀེྃ་བྷེཊཏཻན། 
བེཀཏཱཱིགཏ་རཱུཔམེ་ཛེ་དརབཛ ྤཱ་བནལ་ཨཚི་ཨོ་བེཀཏཱཱིགཏ་གྷརཀ་༺པརཱིབཱརཀ༻་སཱམཱཛིཀ་རཱུཔམ་ེཨཚི།་པརཱིབཱརཀ་
ཛེ་གྷར་ཧོཨཱིཨེ་མནཱེ་ཨཤཱྲམཱཱི་གྷར་ཨོཨཱིམེ་དོསརཀ་ཨཱབཱཛཱཧཱཱི་ཨཱན་ཛཀྃ་ཧོཨཱིཨེ་མུདཱ་དརབཛ ྤཱཀ་རཱུཔ་སེ་ནཧཱི་ཨཚི།་
དརབཛ ྤཱཀ་རཱུཔ་སམཱཛཀ་གྷརཀ་རཱུཔམ་ེཨཚི།་ཛཻཋམཱ་ཨཱནོ་༺ཨནཋཱིཡོ༻་ཀེྃ་པཧུྃཙལཱ་པཚཱཨཱིཏ་གྷརབཱརཱཱི་མཱནེ་

དརབཛ ྤཱ་བནྣཽནཱིཧཱར,་ཁེབཱ-པཱཱིབཱསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཨཱརམཱ་ཀརཻ་དྷརཱིཀ་བྷཱར་ཨུཋབཻ་ཚཐཻ་ཏཧཱིན་བཱིཙཱར-བཱིམརྴཀ་སཾག་ཛཱིབན-
མརཎཀ་སཧཱརཱ་སེཧོ་བནཱིཏེ་ཚཻཐ།་ཡཨེཧ་ཚཱི་མཱིཐཱིལཀཱ་དརབཛ ྤཱ།་ཛཨཱི་དརབཛ ྤཱཀ་རཱུཔ་རཧལ་ཛེ་ཀནཻཏཀེྃ་ཧྃསཱ་བཱིདཱ་

ཀརབ།་ཛེ་དརབཛ ྤཱཀ་མནཱ་པྲཏཱིཥ ྤཱ་བྷེལ།་ཨོན,་ལཀཱིནཐ་གསཱོཨཱིཾ་སེཧོ་ཨནཀེོ་གཱམམེ་ཨནེཀོ་དརབཛ ྤཱ་བནཻལཻན་མུདཱ་
ཧུནཀར་དརབཛ ྤཱཀ་རཱུཁཱིཡ་ོཨཱ་བེབཧཱརོ་དོསར་ཚེལཻན།་ཧུནཀར་དརབཛ ྤཱཀ་རཱུཁཱི་ཚེལནཻ་དརབཛ ྤཱཀ་ཨཱགྤཱཱུཀ་པོཁཻར།་ཛེ་

པོཁཻར་ཛནསམྤཱཱུཧཀ་སཧཱརཱསྃ་ཁུནབཻ་ཚལཱ།་ཨཱ་དརབཛ ྤཱཀ་ནམ་བདལཻ་'ཀུཊ ྤཱཱི'་བཱ་'ས ྤཱན'་རཁཻ་ཚལ,ཱ་ཛཨཱིམེ་ཛཱིབནཀ་
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མྤཱཱུལ-ཏཏྟྭཀ་པྲབཙན་སེཧོ་ཀརཻ་ཚལཱ་ཨཱ་མྤཱཱུལ-ཏཱཏྭཱིཀ་སེཧོ་སཧཡོགཱཱིཀེྃ་བནབཻ་ཚལ,ཱ་ཛཨཱིསྃ་ཛཱཏཱི-པཱྃཛཀིེྃ་ལཐཨཱཱིར་

མནུཀྑཀ་ཛཱིབནཀེྃ་ཤྲེཥྛ་མནཱཻ་ཚལཱ།་ཨཔན་ཛཱིབནཀལམེ་ལཀཱིནཐ་གོསཨཱཱིཾ་བཱཱིསསྃ་ཨྤཱཱུཔར་རྣཽདཱཱི,་ཛེཀརཱ་མཱིཐཱིལཱཾཙལམེ་

ཨཀལ་སེཧོ་ཀཧལ་ཛཨཱཱིཨ;ེ་ལགསྃ་དེཁ-བྷོགཱི་ཙུཀལ་ཚལཱ་ཏྃཨེ་པཱནཱིཀ་ཀཱི་མཧཏྭ་ཛཱིབནམེ་ཨཚི་ཏེཀར་ཱནཱིཀ་ཛཀྃ་ཨོ་
ཛནཻཏ་རཧཻཐ།་ཨཔན་ཨཻ་བཱིཙཱརཀེྃ་དོསརོཀེྃ་ཛན་ལཀཱིནཐ་གོསཱཨཱིཾ་པོཁརཱིཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཀརབོ་ཀེལནཻ་ཨཱ་ཀརེབོ་ཀེལཻན། 

ཤཱིཀཎ་སཾས ྤཱནཀ་རཱུཔམེ་པལཱརཔུརམེ་མཱཏྲ་ཨཀེཊཱ་སཾསྲྀཏ་བཱིདྤཱལཡ་ཨཚི,་བཱྃཀཱི་བཱིདྤཱལཡ་མནཱེ་སཱམཱནྱ་བཱིདྤཱལཡ་གཱམམེ་

ནཧཱི་ཨཚི།་པལཱརཔུར,་སོནབརསཱ,་ནབནགར,་དྷནཀརཧཱཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཏ་གཱམ་མཱིལཱ་སོནབརསཱ་ནམཀ་པཾཙཱཡཏ་ཨཚི།་

མཱིཌཱིལ་ས  ྜཱུལ་ཏཀཀ་པཌྷཱ༹ཨཱི་པཾཙཱཡཏམེ་ཧོཨཱིཨ།ེ་པལརཱཔུརཀ་སཾསྲྀཏ་བཱིདྤཱལཡམེ་གཱམཀོ་ཀཱིཚུ་ཁཱས་ཛཱཏཱིཀ་ཨཱ་ཨནཱོ-ཨནཱ་

གཱམཀ་ལོཀ་པཌྷཱི༹ཏེ་ཚཻཐ།་ཀམེསར་ཛཨཱི་ཛཱཏཱིཀ་ཨཚ་ིཏཨཱི་ཛཱཏཱིཀ་བཙ ྤཱ་སབྷ་གཱམཀ་བཱིདྤཱལཡམེ་ནཧཱི་པཌྷ༹ཨཻེ།་ཨོན,་སཾསྲྀཏ་

བཱིདྤཱལཡམེ་ཛཧཱིན་ནཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་བྷེཊཨཻེ་ཏཧཱིན་བཙ ྤཱཀེྃ,་ཚཱཏྲཀེྃ་བྷོཛནོ་ཨཱ་པཌྷ༹-ཻལཱིཁཀཻ་ཀཱིཏཱབོ-ཀཔཱཱི་བཱིདྤཱལཡེསྃ་བྷེཊཻཨེ།་

སབྷསྃ་པཻགྷ་བཱིཙཱར་ཨཚི་ཛེ་ཤཱིཀཀོ་ཨཱ་ཚཏཱྲོ་ཨཀེ ེ་བྷོཛནལཡཀ་བྷོཛནོ་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་ཨེཀ ་ེཨོཚཨཱཱིན-བཱིཚཱཨཱིནཔར་རཧཱིཏོ་

ཚཻཐ།་ཏྃཨ་ེཀཧབ་ཛེ་པརཱིབཱར་ནཧཱི་ཚཻན་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ལག-པཱསཀ་ཛ་ེཤཱིཀཀ་ཚཐཻ་ཨོ་ཨཔན་པརཱིབཱརེསྃ,་མཱནེ་
གཱམེསྃ་བཱིདྤཱལཡ་ཨབཻ་ཚཻཐ་མུདཱ་ཛ་ེབཱཧརཀ་ཚཻཐ་ཨ་ོཚཱཏྲེཀ་སཾག་ཛཱིབནདྷརཎ་ཀེནེ་ཚཻཐ།་ཡཨེཧ་ཚཱི་ཛཱབིནཀ་སཾཀམཎཀ་

ཀཱིཡཱ།་ཙཽབཱཱིས་གྷན ྤཱ,་མཱནེ་དཱིན-རཱཏཱི་ནཱིཡམཱིཏ་རཱུཔསྃ་ཛཱིབན་ཛེཧེན་ཙལབ་གཌྷ༹བ་ཏྃ་ཨོཧནེ་ཛཱིབན་ནེ་ཋཱཌྷ༹་ཧཨེཏ།་
ཁཱཨེར་ཛེ་ཧཨེཏ་སེ་པལཱརཔུརབལཱ་ཨཔན་སཱཱིཁཏཱ། 

པལཱརཔུར་གཱམོམེ་ཨཱ་པརོཔཊྚོམེ་མཱནེ་ཨཱནོ-ཨནཱ་གཱམམེ་ཛཧཱིན་ཀཱིཚུ་ཀཱིཡམཱེ་ཨེཀརཱུཔཏཱ་ཨཚི་ཏཧཱིན་བཧུརཱུཔཏོ་ཨཚིཨེ།་

ཏཨཱི་བཱཱིཙ་ཨཱཱིཧོ་པྲཀཱིཡཱ་ཙལཱིཏ་ེཨཚི་ཛེ་ཛཧཱིན་ཀཱིཚུམེ་ཏོཌ༹་ཧོཨཱིཨེ་ཏཧཱིན་ཛོཌ༹་སེཧོ་བྷཨཱིཡེ་ཛཱཨཱིཨེ།་ཡཨེཧ་ཏོཌ༹-ཛོཌ༹་ཛེ་

ཨཚི་ཨོ་གཏཱིཤཱིལཏོ་ཨནཻཨེ་ཨཱ་གཏཱིཧཱཱིནོ་ཏྃ་བནཻབཏ་ེཨཚི།་ཨཱནེ་གཱམ་ཛཀྃ་པལཱརཔུརམེ་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀ་བཱིཨཱཧོ-

དུཨརཱགམན་ཨཱ་བེཊཱཀ་མྤཱཱུཌ༹ནོམ་ེཛཧཱིན་ཨཀེརཱུཔཏཱ་ཨཚི་ཏཧཱིན་བཧུརཱུཔཏཱ་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་ཨོན,་ཛཧཱིན་ཨཱན་སམཱཛཀ་
༺ཨཱན་གཱམཀ་ཛཱཏཱཱིཡ་སམཛཱཀ༻་ཀཱིཚུ་བེབཧཱར་པལཱརཔུརོམེ་ཨཚི་ཏཧཱིན་པལཱརཔུརཀ་བེབཧཱར་ཨཱནོ་གཱམམེ་

ཨཚིཨེ།་ཏེཏབེ་ནཧཱི་ཨཚ,ི་གཱམཀ་བཱཱིཙཀ་བེབཧཱརམེ་སེཧོ་བཱིབཱིདྷཏཱ་ཨཚི,་ཨེཀ་ཛཱཏཱིཀ་ཀཱིཡཱཀ་ཙལཻན་ཀཱིཚུ་ཨཱརོ་ཨཚི་ཨཱ་
དོསར་ཛཱཏཱིཀ་ཀཱིཡཱགཏ་ཙལཻན་ཀཱིཚུ་ཨཱར།་ཏེཏབེ་ནཧཱི་ཨཚི་ཛཨཱི་ཛཱཏཱིཀ་བཱཱིཙ་ཨེཀ་ཙལཻན་ཨཚི་ཨོཧ་བཱཱིཙམེ་ཨརཱྠཱིཀ་
ཨོཀཏཱིཀ་ཧཱིསཱབསྃ་སེཧོ་བཱིབྷཱིནྣཏཱ་ཨཚིཨེ།་ཡཨེཧ་བཱིཥམཏཱ་སམཱཛཀ་ནཱིཡམསྤཱཱུཏྲ་བནབཻཨེ་ཛཨཱིསྃ་སམཱཛ་བྷབཱིས་དཱིས་

བཌྷཻ༹ཏ་ཋཱཌྷ༹་རཧཻཨེ།་ཨཔན་ཨཻཋཱམ་མཱནེ་མཱིཐཱིལཱམེ,་སམཱཛཀ་བཱཱིཙ་ཛ་ེཙལནཻ་ཨཚི་ཨོ་ཨཀེ་ཀཛ་བཱ་བེབཧཱར་རཧཱིཏོ་ཨནེཀ་

རཱུཔམེ་ལཏརལ-ཙཏརལ་སེཧོ་ཨཚཨིེ།་ཏྃཨེ་ཀེཏྣཽ་ཨེཀ་སཨཱེ་ཨཱཋཀ་ཙལཻན་ཨཚི་ཏྃ་ཀེཏྣཽ་སོཛྷེ་ཨཱཋཀ་ཙལཻན་ཨཚི།་ཨེཀ་

ཡཛྙ-ཛཔཀ་ཨནེཀོ་རཱུཔ་ཨཚི།་ཛཨཱིསྃ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཨེ་ཛེ་བྷཱབམ་ེཛྃ་པྤཱཱུརྞ་པཱན་ཨཚ,ི་ཛེཀར་ཁེབཱཀ་ཙལནཻ་བྷོཛནཀ་

པཚཱཏཱིཀ་ཨཚ,ི་ཏཻཋཱམ་ཨཱཱིཧོ་ཏྃ་ཨབྷཱབམེ་ཀཧལེ་ཛཨཱཱིཨེ་ཛེ་ནཧཱི་པཱན་ཏྃ་པཱནཀ་ཌཾཊཱིཡོསྃ་ཡཛྙ་པྤཱཱུརཱི་ཀ྅་ལེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 

http://www.videha.co.in/


विदहे: ३५६ म अंक १५ अक्टबूर २०२२ (िर्ष १५ मास १७८ अंक ३५६)|| 49 

བཱིཨཱཧོ-དཱནམེ་དཁེཏེ་ཚཱི་ཛེ་ཛཋཱཻམ་ཨཀེ་གཊཱོཀ་བརཱིཡཱཏཱཱིསྃ་བཱིབཱཧ་ཡཛྙ་པྤཱཱུརྞ་ཧོཨཱིཀ་སམ  ྜཱུརྞཏཱ་པྤཱཔྟ་ཀརཻཨེ་ཏཻཋཱམ་སཨཱིཡོ་
གོཊཱཀ་བརཱིཡཱཏཱཱིསྃ་ཨཔྤཱཱུརྞཏཱ་ནཧཱི་པྤཱཔྟ་ཀརཻཨེ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཏཻཋམཱ་ཨཱཱི་ཀཧབ་ཛེ་པལཱརཔུརམེ་བརཱིཡཱཏཱཱིཀ་

དྷམགཛྫར་ནཧཱི་ཧོཨཱིཨ,ེ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཨཀེཋཱམ་ཛཧཱིན་དཁེཻ་ཚཱི་ཛེ་པཱིཏོ་ཨཔན་ཨཱིམཱན་བྃཙཱ་པུཏྲཀེྃ་ཨཔནོ་ཡོགྱ་
བནབཻཀ་པརཱིཡཱས་ནཧཱི་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཏཻཋཱམ་ཨཱིམཱན་གམཱ་ནཧཱི་བནབཻ་ཚཻཐ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི་སེཧོ་བནཻབཏེ་ཚཻཐ།་ཨཻཋཱམ་

ཨཱིམཱནཀ་ཨནཀེོ་རཱུཔ་གུཎནུཀྤཱཱུལ་ཨཚ,ི་ཏྃཨེ་ཨཁན་སེ་ནཧཱི།་ཨཁན་ཨེཏབེ་ཛེ་སབཧཀ་སབྷཀེྃ་མཱནེ་ཛཧཱིན་པུཏྲཀེྃ་
ཏཧཱིན་པཱིཏཱཀེྃ་མཱནེ་ཛནདྨཱཏཱཀེྃ་ཨཔནེ་ཨྤཱཱུཔརསྃ་ཨཔན་བཱིསབཱས་ཀམལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཏཻཋཱམ་ཨཱན་ཏྃ་སཧཛེ་ཨཱན་

བྷེལཱ།་ཀཱིཨེ་ཨཔན་ཨྤཱཱུཔརསྃ་སབཧཀ་བཱིསབཱས་ཨཔནེ་ཨུཋལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚ?ི་ཀཱི་ཨཨཱོི་བཱིསབཱསཀེྃ་པུན:་གྷུམཱ་ཀ྅་ནཧཱི་

ཨཱནལ་ཛཱ་སཀཻཨེ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཨཱནེ་གཱམ་ཛཀྃ་པལཱརཔུརོམེ་རཾག-རཾགཀ་གུརུཨཱཨཱི་ཀརཻབལཱ་གུརུ-གོསཱཨཱིཾ་

སབཧཀ་ཨཱགམནོ་ཚནཻ ེ།་ཏཻསཾག་གཱམཀ་ཨཔནོ་གུརུཨཱཨཱི་ཀརཻཀ་དྷན   ་ནཧཱི་ཨཚི་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཛཧཱིན་ཛཱཏཱི-

དྷརྨཀ་ནམཔར་ཏཧཱིན་ཀརྨ-ཀཱིཡཱཀ་ནམཔར་གུརུཀ་བན་པསརལེ་ཨཚི།་མཱཏཱ-པཱིཏཱ་ལགསྃ་ཛེ་གུརུཨཨཱཱི་བཙ ྤཱཀེྃ་ཤུརཱུ་

ཧོཨཱིཨེ་ཨོ་པརཱིབཱར་སམཱཛ་ཧོཨཱིཏ་དེཤ-དུནཱིཡཱྃཀ་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི.!་ཨེཀ་སམཱཛ་རཧཱིཏོ་ཀཱིཡོ་ཀཧཏཱ་'མཱཚ་ཁཱཨེབ་

ཤརཱཱིརཀ་ལེལ་ཧཱིཏཀར་ཨཚ'ི་ཏྃ་ཀཱིཡོ་ཀཧཏཱ,་'མཱཚ་ཁཱཨེབེ་པཱཔ་ཚཱི།'་ཀཱིཡོ་ཀཧཏཱ,་'བེསཱཱི་ཁཱཨེབ་ཨཧཱིཏཀར་ཨཚི'་ཏྃ་

ཀཱིཡོ་ཀཧཏཱ,་'ཀམ་ཁཱཨེབ་ཨཧཱིཏཀར་ཨཚ།ི'་ཏྃ་ཀཱིཡོ་ཀཧཏཱ,་'ཀམ་ཁཨཱེབ་ཧཱིཏཀར་ཨཚི།'་ཨེཧེན-ཨེཧེན་མུྃཧ་ཕྃསྣཽལ་

ཛྷགཌཱ༹-ཛྷཾཛྷཊ་ཨཱནེ་གཱམ་ཛཀྃ་པལཱརཔུརོམེ་ཨཚིཨ།ེ 

སིཾཧེཤྭར་དཱས,་མནདྷན་དཱས,་ཀྲྀཏྟཱིདྷར་དཱས་ཨཱ་རགྷུ་དཱས་ཙཱརཱུ་གཊཱོ་ཨཔན-ཨཔན་སམྤྲདཱཡཀ་བེན་ཨུཋཱ་དཱིན-རཱཏཱི་

ལགལེ་རཧཻ་ཚཻཐ།་ཙརཱཱུཀ་ཨཔན-ཨཔན་ཙཱས-བཱས་ཚཻན ེ།་ཙཱརཱུ་ཨཔན-ཨཔན་ཨཱིལཱཀ་ཛོཏཱི-ཀོརཱི་མཧཾཐཱཨཱིཡོ་ཀརཻ་ཚཐཻ་

ཨཱ་ཨཔན་པཾཐཀ་པྲཙཱར-པྲསཱར་སེཧོ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ།་ཨེཀ-སྃ-ཨེཀ་ཙཱརཱུ་མཧཾཐཀ་མཧཾཐཱཨཱིཀ་ཨཱིཏཱིཧཱས་སམཱཛམེ་ཨོཧཱིན་

ཛགཛགཱ་རཧལ་ཚཻན་ཛེན་ཀོནོ་ཨནཱ་གཱམཀ་ཛགཛགཱཨཱིཨེ།་པཧཱིལ་མཧཾཐ-་སིཾཧེཤྭར་དཱསཀ་ཨཔན་གུཎ་ཚཻན།་མནཱེ་

བཱིཨཱཧ-དུརཱགམན་བྷེལཱ་པཚཨཱཱིཏ་ཨཔནེ་མནམེ་པཏ ྤཱཱིསྃ་བཻརཱགྱ་ཛགཱི་གེལཻན།་ཛགཱིཏེ་སོཛྷེ་ཛཱ་ཀ྅་ཨཔན་སསུརཀེྃ་

ཀཧལཁཱིན་ཛེ་ཨཔན་བེཊཱཱིཀ་དོསར་བཱིཨཱཧ་ཀརཱ་དཱིཡྣཽ,་ཧམཧྃ་སོཛྷཱམེ་བཻསལ་རཧབ།་ཨཔན་པཏ ྤཱཱིཀེྃ་ཨཔནེ་སོཛྷཱམེ་

དོསརཱཨཱིཏཀ་སཾག་ལགཱ་ཨཔནེ་ཨོཧཱིན་མཧཾཐཱཨཱི་ཀཨཱིཡེ་རཧལཱ་ཨཚི།་པཧཱིནེ་མཱནེ་ཤུརཱུམེ་ཏྃ་སཱལམེ་མསཱ-དཱུ་མཱས་ཨཔན་

པཱིཏྲྲྀབྷཱུམཱི་བུཛྷི་གཱམམེ་རཧབོ་ཀརཻ་ཚལཱ་མུདཱ་ཨཱབ་ཏྃ་ཏེཏེ་བྷཱརཱཱི་མཧཾཐ་བྷ྅་གེལཱ་ཛེ་དས-དས་སཱལཀ་པཚཱཨཱིཏ་གོཊེ་དཱིན་

ལེ་གཱམ་ཨབཻ་ཚཻཐ།་ཏྃཨེ་ཀཧབ་ཛེ་ཨོཧན་མཧཾཐ་ནཧཱི་ཚཻཐ་ཛེ་ཏཱཱིན-ཏཱཱིནཊཱ་བཱིཨཱཧ་ནཧཱི་ཀེལཻན་བཱ་པུལཱིསཀ་ཧཱཐེ་མཱརཱི་
ནཧཱི་ཁེནེ་ཚཐཻ།་སེཧོ་ཚཐཱིཨེ། 

ཨཱནེ་གཱམ་ཛཀ་ྃཔལཱརཔུརམེ་སེཧོ་སཱལམེ་ཨེཀ་བེར་ཨཥྚཡཱམ-ཀཱིརན་མཧཱབཱཱིརཛཱིཀ་ས ྤཱནམེ་ཧོཨཱིཨེ་ཏཧཱིན་མཧཱདེབ་ས ྤཱནམེ་
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སེཧོ་ནབཱཧོ་ཨཱ་ཤཱིབརཱཏཱིཀ་ཨུཏྶབ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཏཻསཾག་དུརྒཱས ྤཱནམེ་ཨཱསཱཱིནཀ་ནབརཱཏྤཱ་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་ཋཀུརབཱཌཱཱི༹མེ་སྣཽནཀ་ཤུཀླ་

ཨེཀདཤཱིསྃ་པྤཱཱུརྞཱིམཱ་དཱིན་ཏཀ་ཛྷ  ྜཱུལཱ་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚ།ི་ཛཧཱིན་གཱམམེ་ཨནེཀ་ོཛཱཏཱི་ཨཚི་ཏཧཱིན་གྷརེ-གྷར་མཱནེ་པརཱིབཱརེ-

པརཱིབཱར་ཨནེཀོ་རཾགཀ་དེབཱཱི-དེབཏཱཀ་པྤཱཱུཛཱ་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཛཨཱིསྃ་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་ཨེཀ-དོསརམེ་ཨནྟར་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་

སྤཥྚ་རཱུཔེྃ་དཱུཊཱ་ཨནྟར་ཏྃ་དེཁཱིཡེ་པཌཱི༹་རཧལ་ཨཚི།་པཧཱིལ་ཨཚི་ཛེ་དེབཱཱི-དེབཏཱཀ་ཨཔན-ཨཔན་ཁཱས་ཕྤཱཱུལོ་ཨཱ་ཕལོསྃ་

སཱིནེཧ་རཧནེ་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་ཨནྟར་ཨཚིཨ།ེ་ཨོན,་ཨེཧནོ་ཙལནཻ་ཨཚཨིེ་ཛེ་ཁཱས་ཕྤཱཱུལ-ཕལ་པསཱིན་རཧཱིཏོ་སཧརགཾཛཱ་
མཱནེ་སཏརཾགཱ་ཕྤཱཱུལོ་ཨཱ་ཕལོཀ་ཛཧཱིན་ཙཌྷ༹ྣཽཨཱ་ཏཧཱིན་པྤཱཱུཛོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་མུདཱ་ཀཱིཚུ་ཨཚི་ཨཱ་ཀེཏབོ་ཨཚི་ཏཻཡོ་སཽཾསེ་གཱམཀ་
ལོཀ་ཨཀེཊཱ་ཨཔྲྲྀཐཀ་སམཱཛ་བནཱི་ཨེཀཋཱམ་བཱས་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ། 

ཛཧཱིན་གཱམམེ་ཨཥྚཡམཱ,་ཀཱིརན,་པྤཱཱུཛཱ-པཱཋ་ཧོཨཱིཨེ་ཏཧཱིན་ཀབཱཱིརཔཾཐཀ་མཱནེ་ནཱིརྒུཎ་པཾཐཀ་བེཀཏཱཱིགཏོ་ཨཱ་སམཱྤཱཱུཧཱིཀོ་

རཱུཔམེ་སེཧོ་ཙཽཀོ-པཱན་ཨཱ་བྷནཌཱརོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་རམཱཨུཏ་པཾཐཀ་སེཧོ་བྷནཌཱརོ་ཨཱ་རཱམ-ོདྷུན་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཏཻསཾག་

དཱཱིནབྷདྤཱཱིཀ་༺དཱདཱཛཱིཀ༻་གཧབརོ་ཨཱ་སལཧེསོ,་དྷརྨརཱཛ་ས ྤཱནམ་ེསེཧོ་སཱལམེ་ཨེཀ་བེར་བྷགཻཏ-བྷགཏཱཨཱི་ཧོཨཱིཏེ་
ཨཚི།་ཛེ་སམཱཱཛིཀ་རཱུཔམེ་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཁཱཨེར་ཛེ་ཨཚི་མུདཱ་ཨེཏེ་ཏྃ་སྤཥྚ་ཨཚིཨ་ེཛེ་ཛེཏེ་པརཱིབཱར་པལཱརཔུརམེ་ཚཻཐ་

ཨོ་སབྷ་ཀོནོ-ནེ-ཀོནོ་པཾཐོ-སམྤྲདཱཡ་ཨཱ་ཛཱཏཱིཡོསྃ་ཛུཌ༹ལ་ཚཐཱིཨ།ེ་ཏྃཨེ་ཀཧབ་ཛེ་སམཱཛམེ་ཨེཀརཱུཔཏཱ་ནཧཱི་ཨཚི་སེཧོ་

བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚ,ི་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་ཛཧཱིན་ཛཏཱཱཱིཡ་བྷོཛན-བྷཛན་བེཀཏཱཱིགཏ་ཨཚི་ཏཧཱིན་སམཱཱཛིཀ་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་བྷལེྃ་ཤྤཱདྡྷཀ་

བྷོཛཀེྃ་ཛཱཏཱཱིཡ་བྷོཛ་མཱནཱི་པཱིཏྲྲྀཀ་ཨུདྡྷཱར་མཱནལ་ཛཱཨཱིཨེ་མུདཱ་ཨེགཱརཧ་ཛན་ཀཧཱི་སམཱཛ་ནཧཱི་མནཱལ་ཛཨཱཱིཨེ,་སེཧོ་བཱཏ་
ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་སེཧོ་ཨཚཨིེ། 

ཛཧཱིན་པཾཐ-པཐཱཱིཀ་པཐཀ་བཱཱིཙ་སམཱཛམེ་སཱཱིམཱ-རེཁཱ་ཁིཾཙལ་ཨཚ་ིཏཧཱིན་བཱིདྷཱི-བེབཧཱརསྃ་ལ྅་ཀ྅་སམཱཛཀ་ཛཱིབནཀ་

སཾག་ཀལཱ-ཀྣཽཤལ-སཱཧཱིཏྱ-སཾསྲྀཏཱིམེ་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་པལཱརཔུར་གཱམམེ་ཙཱརཱིཊཱ་ནཙ-ནཊཀཀ་མེཌཱི༹ཡཱ་ཨཚི།་ཨནོ,་

ཀཱིརནཱིཡཱ-མཎྜལཱཱི་ཨཱ་ཚཀརབཱཛཱིཀ་མཌཱེི༹ཡཱ་སེཧོ་ཨཚ་ིམུདཱ་ཨ་ོམེཌཱི༹ཡ་ཱནཧཱི་མེཌ་༹ཛཀ་ྃཚོཊ་ཨཱྃཊཀ་ཨཚི།་མཱནེ་ཨཱཱི་ཛེ་ཛཧཱིན་

ནཙནཱིཡཱ་ཏཧཱིན་བཛནཱིཡཱ་ཨཚི།་ཛཧཱིན་ཀཱིརན་ཀནཱེིཧཱརཀ་སཾག་ཨེཀཊཱ་ཏབལཱ་བཱ་ཌྷལོཀ་བཛཽནཱིཧཱར,་ཨེཀཊཱ་ཛྷཱལཱི-མཛཱིརཱ་
བཛཽནཱིཧཱར་རཧཻ་ཚཻཐ་ཏཧཱིན་ཚཀརབཱཛཱིམེ་སེཧོ་བཛནཱིཡཱཀ་སཾག་ཛྷལཱིབཱཧ་རཧཱིཏེ་ཚཻཐ་ཛིནཀར་སཧཡོགསྃ་ཚཀརབཱཛཱི་

ཙལཻཏ་ཨཚ།ི་མུདཱ་ནཊྱ་པཱར ྤཱཱི་སེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཨེ།་ཨནཀེ་ོཛཱཏཱཱིཡ་བྷཱབཀ་སཾག་ཨནཀེོ་ཀལཱཀརོ་ཨཱ་ཀལཱཀརཀ་ཀལཱཀརཱཱི,་མཱནེ་

ཀྣཽཤལཀ་ཀྣཽཤལ་མཱིཤྲཱིཏ་བྷ྅་ཙལཱིཏེ་ཨཚ།ི་རཱམལཱཱིལ་ཱཔཱར ྤཱཱིམེ་ཛཧཱིན་དརྫནོ་ཀལཀཱར་ཨཔན-ཨཔན་བྷཱར་ཕུཊཱ་ཀཱིཡོ་རཱམ་
ཏྃ་ཀཱིཡོ་རཱབཎ་བནཱི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདཱཀརཱཱི་དེཁབཻཏེ་ཚཻཐ།་མུདཱ་སེ་རཱསལཱཱིལཱ་ཨ་ཱཀདམལཱཱིལམཱེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཨེ།་ཛཧཱིན་ཛྙཱནཱི་

བྲཧ ྤཱནནྡམེ་ལཱཱིན་ཧོཨཱི་དཱིས་བཌྷཻ༹་ཚཐཻ་ཏཧཱིན་བྷཀྟ་པེྲམཱནནྡ་དཱིས་བཌྷཱི༹ཏེ་ཚཻཐ།་ཁཱཨེར་ཛ་ེཛེ་ཚཻཐ་ཨ་ོཏྃ་ཨཔན-ཨཔན་
མནརཱཛཀ་བཱཏ་བྷེལ།་ཨཻཋམཱ་ཏྃ་མཏཱྲ་པལཱརཔུར་གཱམེཀ་བཱཏ་ཊཱ་ཨཚི། 

ཛཧཱིན་ཨཱན-ཨཱན་གཱམམ་ེབེཀཏཱཱིསྃ་སམཱཛ་ཨ་ཱསམཛཱསྃ་བེཀཏཱཱི་བནཻཀ་ཨནེཀོ་རསཱ ྤཱ་ཨཚི་ཏཧཱིན་པལཱརཔུརམེ་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་

ཛཱིབནཀ་སབྷ་ཀེཏྲམ་ེཨེཧེན་རཱས ྤཱཀ་ཌྷབཱཧཱི་ལགལེ་ཨཚི་ཛཨཱིམེ་ཨཀེ-དོསརཀ་བཱཱིཙ་སཾཀམཎ་ཧོཨཱིཏེ་རཧཻཨེ། 
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ཨཁན་སཏཾཏྲཏཱ་དྣཽཌཀ༹,་མཱནེ་ཨཾགརེཛཱི་ཤསནསྃ་མུཀྟ་ཧེབཱཀ་དྣཽཌ༹ཀ,་སམཡཀ་ཙརྩ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚ་ིཏྃཨེ་ནེ་བཧུཏ་

པཱཚྤཱཱུཀ་ཙརྩ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་ནེ་བཱཱིརམཱནཀ,་ཛ་ེཨཱཛཱདཱཱིཀ་བཧཏྟཻར-ཏཱིཧཏྟཻར་བརྑཀ་པཚཱཏཱིཀ་ཨཚ།ི་ཛཧཱིན་
མཱིཐཱིལཱཾཙལཀ་བྷཱུམཱི་སབྷ་དཱིན་ཨུརྦར་རཧལ་ཏཧཱིན་ཛནསཾཁྤཱཀ་བཱཌྷཱི༹་སེཧོ་རཧབེ་ཀཨེལ།་ཛཨཱིསྃ་གརཱཱིབཀ་བཱཱིཙ་གརཱཱིབཱིཡོ་

སབྷ་དཱིནསྃ་ཨཱབཱིཡེ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཔན་ཨཻཋཱམཀ་ལོཀ་ཛེར་བན-བན་མཱནེ་སཱམྤཱཱུཧཱིཀ་རཱུཔམེ་དས-བཱཱིས,་པཙཱིས-

པཙཱས,་ཀཱིསནཱཱི་ཛཱིབནསྃ་ཛུཌ༹ལ་ཀཛ་ཀརཻལེ་ནེཔཱལཀ་པུབརཱིཡཱ་ཨཱིལཱཀསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཨཱསམཱ,་བཾགཱལ་དྷརཱི་ཀམཱཨཱིལེ་ཛཱཨཱི་

ཚལཱ།་པལཱརཔུརཀ་ལོཀ་སེཧོ་སལཱེ-སལཱ་མནཱེ་སལཱཀ་ཚཧ་མཱས,་དྷནརོཔནཱིསྃ་དྷནཀཊནཱི་དྷརཱི་ཀརཻལ་ེགྤཱམཱཱིཎ་ཨཱིལཱཀམེ་

ཛཱཨཱི་ཚལཱ།་ཀལཀཏ ྤཱ་ཤཧརཀ་རཱུཔ་ཨྣཽཛ ཱུཀ་ཛཀྃ་ཏྃ་ནཧཱི་ཚལ,་མུདཱ་ཀལ-ོཀརཁཱན་ཨཱ་ཀརོབཱརཀ་ཨུདྱགོོ-དྷན   ་ཏྃ་ཙལཱིཏེ་

ཚལ།་གམཻཡཱ་མཛདཱུར,་ཁེཏམེ་ཀཛ་ཀརཻབལཱ་མཛདཱུར་ཛཁན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཨཱེ་ལགལཱ་ཏཁན་ཧུནཀར་ཧཱཐཀ་ཀཛ་

བདལལཻན།་ཛཨཱིསྃ་རཱིཀ ྤཱ,་ཋེལཱ་ཙལྣཽནཨཱིཀ་སཾག་ཨུཊ ྤཱ་ཤྲམཀ་ཤྲམཱིཀ,་ཨུཊ ྤཱ་ཤྲམཱིཀ་བྷེལ་ཛེཀར་ནེ་ཀཛཀ་སམཡ་ནཱིརྡྷརཱིཏ་

ཨཚི་ཨཱ་ནེ་མཛདཱུརཱཱི་ནཱིར   རཱིཏ་ཨཚ,ི་བནཱི་ཀཛ་ཀརཻ་ཚལཱ།་ཛཻཋམཱ་ཛེཧེན་ཀཛ་རཧལ་ཏཻཋཱམ་ཏེཧེན་མཛདཱུརཱཱི་བྷེཊཻ་

ཚེལཨཱི།་ཀཱིཚུ་དཱིན་པྤཱཱུརྦ་ཏཀ་མཱནེ་ཛཁན་དེཤཀ་བཱཱིཙ་ཨཱཛདཱཱཱིཀ་ཨནཱྡོལན་ཙལཱི་རཧལ་ཚལ,་མུདཱ་གྤཱམཱཱིཎ་ཨཱིལཀཱམེ་ཨ་ོརཱུཔ་

ནཧཱི་པཀཻཌ༹་པེནེ་ཚལ་ཛེ་1942་ཨཱིསྤཱཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་པཀཌ༹ལཀ,་ཏཱདྷརཱིཀ་ཛ་ེསམཡ་ཚལ་ཏཨཱི་སམཡཀ་ཙརྩ་ཚཱི། 

ཨེཀ ེ-དུཨཱིཡ,ེ་གཱམསྃ,་མུདཱ་པརོཔཊ ྤཱཀ་སམྤཱཱུཧ་རཱུཔམེ,་མཱནེ་དས-བཱཱིས,་པཙཱིས-པཙཱསཀ་ཛེར་བནཱི་ཀལཀཏ ྤཱ་སེཧོ་ཛཱཨེ་

ལགལ་ཚལཱ།་པལཱརཔུརསྃ་སེཧོ་པཱན-སཱཏ་ཨཱདམཱཱི་སཱལེ-སཱལ,ེ་མཱནེ་སལཱཀ་ཨཱཋ-ནཨ་མཱས,་ཀལཀཏ ྤཱ་མཊཱིཡཱ-

མཛདཱུརཀ་ཀཛ་ཀརཨེ་ཛཱཨཱི་ཚལ།ཱ་བརསཱཏཀ་སམཡམེ་ཀཛམེ་ཀཱིཚུ་ཀམཱཱི་ཨབཻ་ཚལ,་མཱནེ་ཛཁན་ཀཛ་ཀམཱི་ཛཨཱཱི་ཚལ,་

ཏཁན་ཨོ་སབྷ་གཱམ་ཨཱབཱི་ཁེཏཱཱིཀ་ཀཛསྃ་པུན:་ཛུཌཱི༹་ཛཱཨཱི་ཚལཱ།་བཾགཱལམེ་ཨཔན་སབྷསྃ་བེསཱཱི་བརཁཱ་ཧོཨཱིཨེ,་སེ་ཨེཀེ-

དུཨཱིཡེ་སལཱ་ནཧཱི,་སབྷ་སཱལ་ཧོཨཱིཨེ།་བཾགཱལཀ་ཁཌཱཱཱི༹སྃ་ཛེཧེན་མཱནསྤཱཱུན་བནཻཨེ་ཨོཧཱཱི་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཨཔན་སབྷཀེྃ་བརཁཱ་
ཧོཨཱིཨེ། 

ཨཋཱརཧ་བརྑཀ་དེབན,་ཀཱིསཱནཱི་ཛཱིབནཀ་ཨནེཀོ་ཀཛ་སཱཱིཁ་ནེནེ་ཚལ།་ཨཔན་ཨཋཱཻམཀ་ཛེ་ཀཱིསནཱཀ་ཛཱབིན་ཚལ་ཨ་ོ
ཨོཧན་བནལེ་ཚལ་ཛེ་བརཁཱ་བྷེལཱཔར་དྷནརོཔནཱི་ཙལཻ་ཚལ་ཨཱ་ཨགཧནམེ་ཛཁན་དྷན་ཏཻཡཱར་ཧོཨཱི་ཚལ་མནཱེ་དྷན་པཱཀཱི་

ཛཱཨཱི་ཚལ,་ཏཁན་དྷནཀཊནཱི་ཧོཨཱི་ཚལ།་ཛཧཱིན་ཨཔན་ཨཻཋཱམ་ལོཀཀ་༺ཛན་སཾཁྤཱཀ༻་སགྷནཏཱ་ཨཚི་ཏཧཱིན་
གཱམོཀ་སགྷནཏཱ་ཨཚིཨེ་ཛཨཱིསྃ་ཨུཔཛཱཨུ་བྷཱུམཱི་ཀམ་ཨཚིཨེ།་ཨཁན་མདྷ་ྱམཱིཐཱིལཱཀ་ཙརྩ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་མདྷྱ་མཱིཐཱིལཱམེ་

ཛཧཱིན་ལོཀཀ་སགྷནཏཱ་ཨཚ་ིཏཧཱིན་གཱམཀོ་ཨཚཨིེ།་ཛེ་ཨཱན་བྷཱགམེ་ནཧཱི་ཨཚི།་མཱིཐཱིལཱཙཾལཀ་ཛེ་པུབརཱིཡཱ-ཨུཏརབརཱིཡཱ་
བྷཱག་ཨཚི་ཨོཨཱིམེ་ཛཧཱིན་ཛནསཾཁྤཱཀ་པཏརཱཧཊ་ཨཚི་ཏཧཱིན་གཱམོ་པཏརཱཨལེ་ཨཚཨིེ།་ཛེཀར་ཛཱིབནྟ་རཱུཔ་ཨཁནོ་ཨེཧེན་

ཨཚི་ཛེ་ཛཧཱིན་ཀོས-ཀོས་བྷརཱིཔར་གཱམ་ཨཚ་ིཏཧཱིན་མདྷྱ་བྷཱགམེ་ཀོསཀ་བཱཱིཙ་ཙརཱི-ཙརཱི་པྃཙ-པྃཙཊཱ་གཱམ་ཨཚི། 
ཨཁན་ཏཀ་དེབན་ཁེཏོཀ་མཛདཱུར་ཨོཧན་ནཧཱི་བནཱི་སཀལ་ཚལ་ཛ་ེཨཔན་ཨུཀཱིཏསྃ་ཀཛ་ཀརཻཏ།་ཨཔན་ཨུཀཱིཏཀ་མཱནེ་
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བྷེལ་ཨོཧན་ཤྲམཱིཀ་ཛནིཀ་ཀོནོ་ཀཛཀ་པྤཱཱུརྞ་ཛྙཱན་ཚནཻ།་མནཱེ་བྷེལ་ཛེ་ཛིནཀ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཏྣཽར-ཏརཱཱིཀཀ་དཀཏཱ་ཚཻན།་
ཛིནཀ་སེ་ནཧཱི་ཚཻན་ཛ་ེཨཔན་ཨུཀཱིཏེ་ཀནོོ་ཀཛ་སཱིརཻཛ་ཨོཀརཱ་ཨནྟཱིམ་སཱཱིམཱཔར་པཧུྃཙ་ཕལ་ནཧཱི་པེལཽཾ།་ཀོནོ་ཀཛ་ཀརཻཀ་

དཀཏཱ་མནུཀམྑེ་ཛཁན་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཨེ་ཏཁན་ཨོཨཱི་ཀཛཀ་ཏཱཱིཏ-མཱཱིཋ་མཱནེ་ནཱིཀ-བེཛཱཨ་ེསེཧོ་བུཛྷཨེ་ལགཻཨེ།་ཀཛོཀ་ཏྃ་
ཨཔན་ཙརཱིཏྲ་ཨཚིཨེ།་ཀོནོ་ཀཛ་ཨེཧེན་ཨཚ་ིཛཨཱིམེ་ཤྲམསྃ་བེསཱཱི་ཤྲམཱིཀ་བྷེཊཻཨེ་ཨ་ཱཀོནོ་ཀཛ་ཨེཧནོ་ཏྃ་ཨཚིཨེ་ཛཨཱིམེ་

ཤྲམཀ་ཨཔེཀྵཱ་ཤྲམཱིཀ་ཀམ་བྷེཊཻཨ།ེ་དེབན་ཨཁན་ཨཱཱི་བཱཏ་ནཧཱི་བུཛྷཻཨེ།་ཨོ་ཨེཏབེ་བུཛྷཻཨེ་ཛེ་བཱཔ-དཱདཱ་ཛེན་ཀརཻཏ་ཨེལཱ་
ཨཚི་ཏཧཱིན་ཀརཻཏ་ཨགཱྤཱཱུ་དཱིས་བཌྷཻ༹ཏ་ཙལཱཱི།་ཨཀོརཱ་ཨཱཱི་ཨུཀཱིཏ་ནཧཱི་ཚཻ་ཛེ་གཏཱིཤཱིལཀ་སཾག་གཏཱིཤཱིལ་བནཨེ་པཌཻ༹ཨེ།་ཨཔན་
ཀཛཀ་ཀཱིཚུ་ཨྤཱཱུཧཱི་སེཧོ་བནཻབཏེ་ཨཚི།་མུདཱ་ཏཻཡོ་ཨཏེེ་ཏྃ་བྷཨཱིཡེ་རཧལ་ཨཚི་ཛེ་ཛཧཱིན་དོསར་ཤྲམཱིཀཀེྃ་མཛདཱུརཱཱི་བྷེཊ་ཻ

ཚཻ,་ཏེཏེ་དེབནཀེྃ་སེཧོ་བྷེཊ་ཛཱཨཱིཨེ།་ཨཋཱཻམ་ཨེཀཊཱ་བཱཏ་ཨཱརོ་ཨཚི,་ཨོ་ཨཚི་ཛེ་བཱརཧ-ཏེརཧ་བརྑཀ་ཛཧཱིཡཱ་དེབན་

ཚལ་ཏཧཱིཡེསྃ་ཨཔནོ་ཨཱ་པརཱིབཱརོཀ་སྠཱིཏཱི་དེཁ་པཱིཏཱཀ་སཾག་བོཨཱིན་ཀརཨ་ེཛཱཨེ་ལགལ་ཚལ།་ཨནོ,་དྷནུཥདྷརཱཱིཀ་མནམ་ེ

ཨཱཱིཧོ་རཧཻན་ཛེ་ཛཁན་ཨཔན་ཁེཏ-པཐཱར་ནཧཱི་ཨཚི་ཏཁན་ཏྃ་བཨེཧ་ཛཱིབན་ནེ་དེབནཀོེྃ་ཛཱིབཨེ་པཌཏཻ༹་ཛེ་ཨཔན་
ཨཚི།་ཏཨཱིལེ་ཏེ་ཛཧཱིན་ཨཔནེ་ཛེ་ལྤཱཱུརཱི་སཱཱིཁནེ་ཚཱ་ིཨ་ོཛཁན་དེབནོཀེྃ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ་ཏཁན་ན་ེཨོཀརོ་ཨཔནེ་ཛཀྃ་སབྷ་

དཱིན་ཀམཱཨཱིཀ་ཨཱཤ་བནནེ་ཛཱིབན་ཙལཻཏ་རཧཏ།་སཨཱིཡོ་རཾགཀ་ཀཛསྃ་བེདྷལ་གཱམོ་ཨཱ་སམཛཱོ་ཨཚིཨེ།་མཱནེ་ཨནྣ-པཱནཱིཀ་

ཁེཏཱཱི-པཐཱརཱཱིཀ་ཀཛསྃ་ལ྅་ཀ྅་གཱཚཱི-བཱིརཚཱི,་ཁཌྷ༹-ཁརཧོརཱིཀ་སཾག་མཱལོ-ཛཱལ་ཨཱ་གྷརོ-དུཨཱར་བནཨེབཀ་སཾག་

ཨནེཀོ་ཀཛ་གཱམམེ་ཨཚི།་ཛཨཱིསྃ་བཱརཧོ་མཱས་ཀོནོ-ནེ-ཀོནོ་ཀཛ་ཙལཀཻ་སམཡ་རཧཱིཏེ་ཨཚི།་མུདཱ་སེ་སབྷ་ལེ་ནཧཱི། 

 

ཨོན,་ཨཔན་ཨཱིལཱཀམ་ེམཱན་ེམཱིཐཱིལཱཾཙལམེ་བཱཌྷཱི༹-རྣཽདཱཱིཀ་པྲཀོཔ་ཨཱཨཱིཡེ་ནཧཱི་སབྷ་དཱིནསྃ་རཧལ་ཨཚི།་ཏེཀར་ཛཌཱི༹་ཀརཎ་
བཾགཱལཀ་ཁཌཱཱཱི༹སྃ་ཨུཋལ་མཱནསྤཱཱུན་ཨཱ་ཨུཏརབརཱིཡཱ་པཧཱཌ༹་ཨཚི།་མནཱེ་ཧཱིམཱལཡཀ་ཧཱིམཁཎ་ྜབྷཱགསྃ་ནཱིཀལལ་བར ྤཱཱིལཱཱི་པཱནཱིསྃ་

པཻགྷ-ཚོཊ་ནདཱཱིཀ་ཛཱལ་བཱིཚཨཱེལེ་ཨཚི།་སུནལེ-བུཛྷལ་བཱཏ་ཨཚི་ཛ་ེབཱརཧ་བརྑཀ་རྣཽདཱཱི་བྷེལཱ་པཚཱཨཱིཏ་ཏྲེཏཱཡུགམེ་མཱིཐཱིལཱ་

ནརེཤ་རཱཛཱ་ཛནཀ་ཛཁན་ཨཔནེ་ཧཱཐེ་ཧར་ཛོཏལནཻ,་ཏཁན་རྣཽདཱིཡོ་མེཊཱཨལེ་ཨཱ་སཱཱིཏཱ་སན་ཛག-ཛནནཱི་བེཊཱིཡོ་

བྷེཊལཻན།་ཡཨེཧ་ཏྃ་ཛཱིབན་ཚཱི,་ཨཔན་ཧཱཐ་ཛཁན་ཨཔན་དེཧོ་ཨཱ་མནོཀ་བྷཱར་ཧཐཱིཡཱ་ལེཏ་ཏཁནེ་ཡགཱོིརཱཛ་ཛནཀ་ཛཀྃ་
ཨེཀཊཱ་ཧཱཐ་ཨགྣཱིཀུཎྜམེ་ཏྃ་དོསར་ཧཱཐ་པེྲམཀ་ཚཱཏཱཱི་པེབ་སཀཻཨེ། 
ཨཔན་སཾག་དེབནཀ་ཀཛ་དེཁ་དྷནུཥདྷརཱཱིཀེྃ་ཨེཏེཀ་བཱིསབཱས་མནམེ་ཛགཱིཡེ་ཙུཀལ་ཚེལནཻ་ཛེ་ཛྃ་བེཊཱ་ཨོཧུན་ཙལཻཏ་

རཧཏ་ཏཻཡོ་པརཱིབཱརམེ་ཀཧཱིཡོ་དུཁ-དརཱིདྤཱ་ནཧཱི་ཨྣཽཏ།་ཨཻཋཱམ་པཱིཏཱཀ་ཙརྩ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚ,ི་ཨོན་ཨཛཱུཀ་པརཱིབེཤམེ་

པརཱིབཱརཀ་མཱནེ་པཻཚལཱ་པཱཱིཌྷཱཱི༹ཀེྃ་ཏོཌཱི༹་ཨཻགལཱ་པཱཱིཌྷཱཱི༹ཀ་སཾས ྤཱརཀ་ཨཾགཱཱིཀར་བྷེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཛཁནེ་མཏཱཱ-པཱིཏཱཀེྃ་སསྠཀ་

ཨབས ྤཱམེ་ཀནོོ་ཁགཏཱ་བྷེན,ེ་བེཊཱ-པུཏོཧུསྃ་སཾཏོཥཛནཀ་པྤཱཱུརཱི་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་མཏཱཱ-པཱིཏཱཀ་བཱིསབཱས་བེཊཱ-པུཏོཧུཔར་བཌྷཱི༹ཏེ་

ཨཚ,ི་ཛཨཱིསྃ་ཨ་ོཤྲདྡྷཱཀ་པཱཏྲཀ་རཱུཔམེ་ཧྲྀདཡམེ་ཨཀཾཱིཏ་བྷཨཱིཡེ་ཛཱཨཱིཨ།ེ 

བཱཱིས་བརྑཀ་ཨབས ྤཱམེ་དེབནཀེྃ་ཨཔན་མསཱིཡྣཽཏ་བྷཱཡ-་ཀུཤེསརསྃ་བྷེྃཊ་བྷེལཻན།་ཀུཤེསར་ཏཱཱིན་སཱལསྃ་ཀལཀཏ ྤཱམེ་རཧཱི་
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རཧལ་ཚཻཐ།་ཨཁན་ཏཀཀ་ཛཱིབནཀ་དུནཱིཡཱྃ་ཛེ་དེབནཀ་ཚལ་ཏཨཱིམ་ེཨེཀཨེཀ་ཛནེ་ཨན ྤཱར་རཱཏཱིམེ་ཙནཱ་ནཱིཀལལ,་

ཏཧཱིན་ཀུཤེསརསྃ་བྷེྃཊ་བྷེལཱཔར་དེབནཀེྃ་བྷེལ།་ཀུཤེསར་ཨཔན་པཻཚལཱ,་མཱནེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཨཱཱིསྃ་པཧཱིལུཀ་ཛིནགཱཱིཀ་ཁཱིས ྤཱ་

སུནབཻཏ་ཨཁུནཀ་ཛནིགཱཱིཔར་ཨཱབཱི་ཏཁན་ཨྃཊཀལ་ཛཁན་མུཧསྃ་ཨཔནེ་ཁསལཻ-་'དེཧ་དྷུནཱི་ཛཁན་དེཧཀ་སེབཱ་ཀརཻཀ་

ཨཚི་ཏཁན་དུནཱིཡཱ་ྃཀེཏབོ་རཾགཀ་ཀཱིཨེ་ན་ེཧུཨཨེ་མུདཱ་ཙལནཱིཧཱར་ལེ་ཏེ་ཨཀེ ེརཾག་ཨཚ།ི' 

ཨོན,་ཀུཤེསརཀ་བཱཏ་དེབན་ནཧཱི་བུཛྷི་པེལཻན,་མུདཱ་ཨཔན་མནམེ་ཛེ་བྷཱཨཱིཀ་ཛཱིབན་དེཁ-དེཁ་ནཙི་རཧལ་ཚེལཻན་ཨོ་

ཏྃ་ཛགལེ་ཚེལཻན།་བཛལ-ཱ 

"བྷཻཡཱ,་བྷརཱི་དཱིན་ཀཛ་ཀརཻ་ཚཨིཻ་ཏྃ་ཀེཏེ་ཀམཱཨཱིན་ཧོཨཱིཨེ?" 

དེབན་ཨཁན་སོལྷོཨན་གཱམཀ་ཨོཧན་ལོཀ་ཨཚི་ཛ་ེནེ་སེར-པསེརཱཱིཀ་ཧཱིསཱབ་བུཛྷཻཏ་ཨཱ་ནེ་ཨགུཨཱཨལེ-པཚུཨཱཨེལ་ཀཛ།་

མུདཱ་ཀུཤེསརཀ་དེཧཀ་ཙིཥ ྤཱ་ཨ་ཱཀཔཌོ༹-ལཏ ྤཱ་དཁེ་དེབནཀ་མན་ཨེཀཨེཀ་ཌོལཱི་གེལ་ཚེལཻན།་ཨོན,་ཌལོབོཀ་དཱུ་རཱུཔ་

ཨཚ,ི་ཨེཀ་ཨཚི་ཨནཀ་དེཁ,་མཱནེ་ཨཔན་པརཱིབཱརསྃ་ཨཱིཏརཀེྃ་དེཁ་ཌོལབ་ཨ་ཱདོསར་ཨཚི་ཨཔན་ལགཀ་མཱནེ་

པརཱིབཱརཀ་ལོཀཀེྃ་དེཁ་ཌལོབ།་ཀུཤེསརཀེྃ་དེཁ་དབེནཀེྃ་ཏཧཱིན་བྷེལཻན།་ཨོན,་ཏཧམེ་ཛྃ་ཨཱཡུཀ་བེསཱཱི་དཱུརཱཱི་རཧཻཏ་

ཏཁན་ཛེ་རཱུཔ་ཧོཨཱིཏ་ཨོ་དོསར་རཾགཀ་ཧོཨཱིཏ་མུདཱ་ཨེཀཨུམེརཱིཡཱ་རཧནེ,་བྷཻཡཱརཱཱིམེ་ཨེཀ་ཨུམེརཱིཡཱ་རཧནེ་ཨཱཀརྵཱིཏ་

ཧཨེབ་སོབྷཱབཱིཀ་བྷཨཱིཡེ་ཛཱཨཱིཨ,ེ་སཨེཧ་བྷེལཻན་དེབནཀེྃ། 

ཨཔན་བདལལ་ཛཱིབནཀ་པྤཱཱུརྦཀ་ཛཱིབནཀེྃ་པཀཻཌ༹་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 

"བྣཽཨཱ,་དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི་ཨེཀཨུམེརཱིཡེ་ཚཱ,ི་སཱལེ་བྷརཱིཀ་ཛཋཱེཨཱི-ཚཊཱོཨཱི་དུནྤཱཱུ་བྷཱཨཱིྃམེ་ཨཚ,ི་ཏྃཨེ་མནམེ་ཨཱཱི་ནཧཱི་ཧུཨ་ཛེ་
ཀུཤེསརཀ་ཨྤཱཱུཔརམེ་ཛཱིན་ཙཌྷཱི༹་གེལ་ཨཚི་ཨཀཱཱི་མནུཁདེབཱ།་ཏོརེ་ཛཀྃ་ཧམཧྃ་ཛཁན་གཱམམེ་རཧཻ་ཚལེཽཾ་ཏཁན་ཛཧཱིན་ཏོརཱ་
བྷརཱི་དཱིནཀ་བོཨཱིན་བྷེཊཻ་ཚཧ་ཏཧཱིན་ཧམརོ་བྷེཊཻ་ཚལ།་མུདཱ་ཛཧཱིཡཱསྃ་ཀལཀཏ ྤཱ་གེལཽཾ་ཨ་ཱཨོཨཱིཋཱམ་ཀཛ་ཀརཨེ་ལགལཽཾ་

ཏཧཱིཡཱསྃ་གྷརོ་ཐཱཱིར་བྷེལ་ཨཱ་ཨཔནོ་མན་ཐཱཱིར་བྷེལ།་ནཧཱི་ཏྃ་གཱཧཱཱིཀ-གཱཧཱཱི་ཁགཏཱཀ་བྷཱུར་ཛཧཱིན་གྷརཀ་མཱནེ་པརཱིབཱརཀ་

ཚལ་ཏཧཱིན་ཨཔན་ཤརཱཱིརཀ།" 

ཀུཤེསར་སེཧོ་དེབནེ་ཛཀྃ་བཱིནུ་པཌྷ༹ལ-ལཱིཁལ་ལཀོ་མུདཱ་ཀལཀཏ ྤཱ་གེལཱཔར་དཁེལཻན་ཛེ་གཱམསྃ་སབྷཏརཧེྃ་ཀལཀཏ ྤཱ་
ཨགུཨཱཨལེ་ཨཚ།ི་ཛཁནེ་པཚུཨཱཨེལ་སསཻར་ཀ྅་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཻ༹ཨེ་ཏཁནེ་སབྷ་ཙཱིཛ་ཨགུཨཱ་ཛཱཨཱིཏེ་ཚཨཱི།་ཨེཀར་མཱནེ་ཨཱཱི་ནཧཱི་
བུཛྷབ་ཛེ་སོལཧ་སཱཨེ་ཨེཀཏཱཱིས་ཨཱིསྤཱཱིསྃ་པྤཱཱུརྦ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཨཻསྃ་བྷཱིནྣ་ཚལ།་ཨཨཱོི་སམཡམེ་ཛཧཱིན་ཨཔན་སབཧཀ་པྤཱཱུརྦཛ་ཚལཱ་
ཏཧཱིན་ཧུནཀོ་སབྷཀ་ཚེལཻན། 

ཀུཤེསརཀ་པཱིཏཱ་ཚཧ་སལཱ་པཧཱིནེ་མརཱི་གེལ་ཚེལཁཱིན་ཏྃཨེ་ཀུཤེསརཔར་པརཱིབཱརཀ་བྷཱར་པཌཱི༹་གེནེ,་པརཱིབཱརཀ་ཛེ་
ཨནུབྷབ་ཀུཤེསརཀེྃ་ཚེལནཻ་སེ་དེབནཀེྃ་ནཧཱི་ཚེལནཻ།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་དེབནཀ་པཱིཏཱ་དྷནུཥདྷརཱཱིཀེྃ་ཛཱིབཱིཏ་རཧནེ་པརཱིབཱརཀ་བྷཱར་
དེབནཔར་ནཧཱི་པཌ༹ལ་ཚེལཻན་ཏྃཨེ་ཛ་ེཨནུབྷབ་ཀུཤེསརཀེྃ་ཚེལཻན་སེ་དེབནཀེྃ་ནཧཱི་ཚལ།་ཨཔན་ཨནུབྷབཀ་ཧཱིསཱབསྃ་
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ཀུཤེསར་བཱཛལ་ཚལ།ཱ་གཱཧཱཱིཀ-གཱཧཱཱི་བྷཱུརཀ་ཨརྠ་དབེན་ནཧཱི་བུཛྷི་བཛལཱ- 

"བྷཻཡཱ,་ཧམཧྃ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེབ།་ཨཧཱིཾ་སཾགེ་རཧབ།" 

ཀུཤེསར་བཛལཱ- 

"ཧམརཱ་སཾགེ་ཛཱཨཱིམེ་ཀོནོ་ཧརྫ་ནཧཱི།་ཛཁན་དེཧེ་དྷུནཱི་ཀེཏྣཽ་ཁེབཧ་ཏྃ་ཛཋཱཻམ་ཙཌིཻ༹་ཛཀྃ་ལལོ་བེསཱཱི་བྷརཏ་ཏཻཋཱམ་ནེ་

རཧབ་ནཱིཀ་ཧཨེཏ།་མུདཱ་བཱིན་མཱཏཱ-པཱིཏཱཀ་བཱིཙཱར་ནེནེ་ཀནེ་ཛེབཧ།" 

དེབན་བཱཛལ- 

"ཛཱཨཱིམེ་ཀེཏེ་ཁརྩ་ཧཨེཏ?" 

ཀུཤེསར་བཛལཱ- 

"ཁརྩཀ་ཀོནོ་བཱཏ་ནཧཱི,་ཨཔན་ནཨཱི་ཧེཏཧ་ཏེ་ཏཏྑནཏ་ཧམཧཱིཾ་དེབཧ་ཨཱ་ཀམ་ཱཀ྅་བཱཔས་ཀ྅་དཱིཧཧ།་མུདཱ་མཱཏཱ-
པཱིཏཱཀ་བཱིཙཱར་ནེནེ་བཱིན་ཛེ་ཧམ་ལ྅་ཛེབཧ་ཏྃ་ཧམཧཱིཾ་ནེ་དོཁཱཱི་ཧཨེབ།་སབྷ་ཡཨེཧ་ནེ་ཀཧཏཱ་ཛ་ེཕལ ྤཱཾ་ཕུསལཱ་ཀ྅་

དེབནཀེྃ་ལ྅་གལེཻ་ཨཱ་ཛེ་ཀམེཏཻ་སེ་ཋཀཱི-ཋཀཱི་ལེཏཨཱི།" 

ཨཔན་ཛནཻཏ་ཀུཤེསར་ཨཔན་ཨཻགལཱ་ཛནིགཱཱི་དེཁ་བཱཛལ་ཚལཱ་མུདཱ་སེ་དེབན་ནཧཱི་བུཛྷི་པེལཻན།་ཨནོ,་དེབནམེ་ཨཁན་

ཨོ་བཱིཙཱར་ནཧཱི་ཛཱགལ་ཚཻན་ཛེ་མཏཱཱ-པཱིཏཱ་ཀཱི་ཚཱིཡཱ་ཨཱ་ཧུནཀར་བཱིཙཱར་ཨཱ་ཛཱིབན་ཀཱི་ཚིཨནཻ།་ཏཨེྃ་ཀུཤསེརཀ་བཱིཙཱརཀེྃ་

པརབཱཧཱི་ཀེནེ་བཱིན་དེབན་པུན:་བཛལ-ཱ 

"བྷཻཡཱ,་ཛཧཱིཡཱ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེ་ལགབ་ཏཧཱིཡཱ་ཧམརོ་ཀཧབ།་ཧམཧྃ་ཛཱཨེབ།" 

དེབནཀ་ཛདིྡ་དཁེ་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 

"བྣཽཨཱ,་བཱབྤཱཱུཀེྃ་ཏྤཱཱུྃ་ནཧཱི་པུཚབུཧུན་ཏྃ་ཧམཧཱིཾ་པུཚབཻན་མུདཱ་བཱིནུ་བཱིཙཱརེ་ཀེན་ལ྅་ཛེབཧ།" 

དེབན་བཛལཱ- 

"ཧམཧཱིཾ་ཀཧབཻན།་ཨཧཱྃ་ཀཐཱཱི-ལ་ེཀཧབཻན།" 
དེབནཀ་བཱཏ་སུནཱི་ཀུཤེསརཀ་མན་མནཱཱི་གལེཻན་ཛེ་བྷནེ་ཨཔན་དུནྤཱཱུ་བཱཔྤཱཱུཏམེ་བཱིཙཱརཱི་ལེཏ་སེ་བེསཱཱི་ནཱིཀ་ཧཨེཏ། 
པནརཧ་དཱིནཀ་པཚཱཨཱིཏ་ཀུཤེསར་ཛཁན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨཱིཀ་ཏཻཡཱརཱཱི་ཀེལནཻ་ཏྃ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛེ་ནཱིཀ་ཧཨེཏ་ཛེ་དཱུ་དཱིན་

པཧཱིནཧཱི་དེབན་ཨཻཋཱམ་ཛ་ཱདུནྤཱཱུ་བཱཔྤཱཱུཏཀ་བཱཱིཙ་སོཛྷཱ-སོཛྷཱི་གཔ-སཔྤ་ཀརབ།་མནམེ་ཨཱཱིཧོ་ཨུཋལནཻ་ཛེ་ཛཁན་མེཧནཏཀ་

ཛིནགཱཱི་བནྣཽནེ་ཚཱི་ཏཁན་ཙོརཱ-ནུཀཱི་ཙཱལཱི་པཀཌཻ༹ཀ་ཀོན་ཁགཏཱ་ཨཚི།་ཀཛེ་ནེ་ལཀོཀ་ཛནིགཱིཡོ་ཨཱ་སམཡོཀ་གབཱཧཱཱི་དཨཱི་
ཚཨཱི། 

ཨེཏེ་དཱིན་ཀུཤེསརཀེྃ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨཱིམ་ེསཾགཱཱིཀ་ཛརཱུརཏ་ཧོཨཱི་ཚེལཻན,་མུདཱ་ཨཱབ་ཨོ་བུཛྷི་གེལ་ཚཻཐ་ཛེ་སམས ྤཱཱིཔུརམེ་ཛེ་
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གཱཌཱཱི༹་པཀཌ༹བ་བཨེཧ་གཱཌཱཱི༹་ཧཱབཌཱ༹་བཱ་སཱིཡཱལདཧ་ཛཀཾྴན་པཧུྃཙཱ་དེཏ།་སམས ྤཱཱིཔུར་ཏྃ་སཧཛེ་ཨཔན་ཛིལ་ེཚཱི..། 

ཛཨཱི་དཱིནཀ་བཱིཙཱར་མནཱེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨཱིཀ་བཱིཙཱར,་སཾགཱཱི་སབྷཀ་སཾག་ཀུཤེསར་ཀེནེ་ཚལཱ་ཏཨཱི་དཱིནཀ་སམཱད་སསཱུརསྃ་ཨཱབཱི་
གེལཻན་ཛེ་སསཱུ་བྷེྃཊ་ཀརཻལེ་ཀཧལཻན་ཨཚ།ི་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱིབནཀ་བཱཱིཙ་ཀུཤེསར་ཀཛཀ་མཧཏྭ་བུཛྷི་གེལ་ཚཐཻ་ཛེ་ཀཛཀ་

མཧཏྭ་ཛཱིབནམེ་སབྷསྃ་ཨྤཱཱུཔར་ཨཚི།་ཏྃཨ་ེཀལཀཏ ྤཱཀ་སཾགཱཱིཀ་སམཡ་ཚོཌཱི༹་ཨཔན་སམཡ་ཀུཤེསར་མན-ེམན་བནྣཽལནཻ་ཛ་ེ

ཨེཀ་ཏྃ་སསཱུརཀ་ཏཧམེ་སསཱུཀ་སམདཱ་ཚཱི,་ནཨཱི་ཀནེ་ཛཱཨེབ།་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཨཱཱིཀ་སཾགཱཱི་ཙལཱི་ཛཱཨེཏ་ཏྃ་ཙལཱི་ཛཱཧ,་ཨསགརོ་

ཏྃ་ཛཱཨཱིཡེ་སཀཻ་ཚཱ,ི་ཏཧམེ་ཛྃ་དེབན་ཛཱཨེཏ་ཏྃ་ཨཧོོ་སཾགཱཱི་ཧེབེ་ཀརཏ།་བྷེལ་ཏྃ་སཾགཱཱིཀ་ཛརཱུརཏ་ཨེཏབེ་ནེ་ཛེ་གཱཌཱཱི༹མེ་

གཔ-སཔྤ་ཀེནཱིཧཱར་ཧོཐཱི་ཨཱ་ཛཁན་བཱཧརཀ་ཀཛ,་མཱནེ་གཱཌཱཱི༹སྃ་བཱཧརཀ,་ཀརཨེ་ནཱིཀལབ་ཏཁན་ཛྷོརཱ-ཛྷོརཱཱིཀ་

ཨོགརབཱཧཱི་ཧུཨཨེ་ཛེ་ཙོར་ནེ་ཙོརཱ་ལཱིཨཨེ།་དུནྤཱཱུ་ཀཛ་ཀོནོ་ཨསདྷཱ་ཐཌོེ༹་ཚཱི།་ཛཁན་མནུཁ་ཚཱི,་སཾགམེ་མུྃཧ་ཨཚི་ཏཁན་

ཛྃ་ལགམེ་བཻསལ་མུྃཧབལཱ་མནུཀྑསྃ་མུྃཧམཱིལནཱཱིཡོྃ་ནཧཱི་ཀཨེལ་ཧཨེཏ་ཏཁན་ཀཱི་གཱམ་ེགོབརབཻལེ་ཛནྨ་ནེནེ་ཚཱི...།་

སོཙཻཏ་བཱིཙཱརཻཏ་ཀུཤེསར་ཨཔན་བཱིཙཱར,་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛེབཱཀ་བཱིཙཱར,་སཱཱིཀཔར་ལཊཀ་ཀ྅་རཁཱི་ལེལནཻ་ཛེ་པཧཱིནེ་སཱསུར་

ཛཱཨེབ,་ཨོཨཱིཋམཱསྃ་ཨེལཱ་པཚཱཨཱིཏ་དེབན་ཨཋཱཻམ་ཛཱཨེབ་ཨཱ་ཨོཨཱིཋཱམ་ཛེ་བཱིཙཱར་ཧཨེཏ་ཏཨཱི་ཨནུཀྤཱཱུལ་སམཡ་བན་
ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེབ། 
ཨཔན་ནཱིར   རཱིཏ་སམཡཔར་ཀུཤེསརཀ་སཾགཱཱི་སབྷ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཙལཱི་གེལ།ཱ་ཨཔན་པརཱིབཱརཀ་ཀཛ་སམ ྤཱརཻམེ་ཀུཤེསར་པཚུཨཱ་
གེལཱ།་མུདཱ་མནམེ་མཱིསཱིཡོ་བྷརཱི་སནྡེཧ་ནཧཱི་ཨུཋལཻན་ཛེ་སཾགཱཱི་དུཨཱརེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ནཧཱི་ཛ་ཱཧཨེཏ།་ཀལཀཏ ྤཱམེ་ཙཱརཱི་སལཱསྃ་

རཧཱི་ཀུཤེསར་ཨེཏེ་ཏྃ་བུཛྷིཡེ་གེལ་ཚཻཐ་ཛེ་ཛཱིབནམ་ེཨཧཱིན་ཨཱགྤཱཱུ-པཱཚྤཱཱུཀ་སཾགཱཱིཀ་སཾག་ཛཱིབནཀ་གཱཌཱཱི༹་ཙལཱིཏེ་ཨཚི།་
པརཱིབཱརོམེ་ཏཧཱིན་ནེ་ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་ཀཧཱིཡོ་པཱིཏཱཀ་ཨབྷཱིབྷཱབཀཏྭམེ་པརཱིབཱར་ཙལཻཨེ་ཏྃ་ཀཧཱིཡོ་ཨཔན་ཨབྷཱིབྷཱབཀཏྭམེ་ཨཱ་

ཀཧཱིཡོ་པུཏྲཀ་ཨབྷཱིབྷཱབཀཏྭམེ་སེཧོ་ཙལབེ་ཀརཏ།་ཨཔན-ཨཔན་སབྷཀ་སཱཱིམ་ཱཚཻན །ེ 

ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨཱིསྃ་དཱུ་དཱིན་པཧཱིནེ་ཀུཤེསར་དེབནཀ་ཨཻཋཱམ་ཛཱ་མྣཽསཱ་ལག་པཧུྃཙ་པྲཎམ་ཀརཻཏ་བཛལ-ཱ 

"མྣཽས,ཱ་པརསྤཱཱུ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེབ,་དེབན་སེཧོ་ཀཧནེ་རཧཨེ་ཛེ་ཧམཧྃ་ཛཱཨེབ,་སེ་ཨཧཱྃཀ་ཀཱི་བཱིཙཱར?" 

ཀུཤེསརཀ་བཱཏ་སུནཱི་དྷནུཥདྷརཱཱིཀ་མན་ཨཱགྤཱཱུ-པཱཚྤཱཱུ་དེཁཨེ་ལགལནཻ།་པཻཚལཱ་ཛཱིབན་ཀཱི་ཚལ་ཨཱ་ཨཁུནཀ་ཀཱི་ཨཚི..?་

ཨཔནེ་ཏྃ་ཨོཧན་ཛཱིབནཀ་ཨབྷྱསྟ་བནཱི་གེལ་ཚཱི་ཛེ་ཛཨེཧ་ཨཚི་ཏཧཱཱིམེ་དཱིན་ཀཊཻ་ཚཱི,་མུདཱ་ཨཻགལ་ཱཔཱཱིཌྷཱཱི༹ལེ་ཏྃ་ཨཻགལཱ་

ཛིནགཱཱི་ཙཱཧབེ་ཀརཱཱི།་ཨཔན་བྷཱར་ཀུཤེསརཔར་དཻཏ་དྷནུཥདྷརཱཱི་བཛལཱ- 

"བྣཽཨཱ,་ཏོཧྃ་ཀོནོ་ཨནཱ་ནཧཱིཡེྃ་ཚཧ།་བེཊཱ་བནཱི་དེབན་ཛཁན་ཛནྨ་ལེན་ེཨཚ་ིཏཁན་དུནཱིཡཱྃམ་ེཀེཏྣཽ་རཧཱི་ཨཔན་ཛཱིབན་

སུདྷརཻཏ་ཙལཱ་སཀཨཻེ།་མུདཱ་ཨུནྣཻས-བཱཱིས་བརྑཀ་རཧཱིཏོ་དེབནཀེྃ་སཱཨེ་ཏཀ་ཨཔནེ་ནེ་གནཨེ་ཨབཻ་ཚཻ་ཨཱ་ནེ་ཨཔན་ནམེ-

གཱམ་ལཱིཁཨེ་ཨབཻ་ཚ,ཻ་ཏཁན་གཱམ་ཚོཌཱི༹་བཱཧར་ཀེན་ཛཱཨེཏ།" 
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དྷནུཥདྷརཱཱིཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་ཀུཤེསར་མནེ-མན་བཱིཙརཱལཻན་ཛེ་ཨཔནོ་ཏ་ྃཨེཧནེ་ཚལེཽཾ,་མུདཱ་སཏསཾག་བྷེནེ་ཨེཏེ་ཏྃ་བྷཨཱིཡེ་

གེལ་ཨཚི་ཛེ་ཨཔན་ཛཱིབན-མརཎཀ་བཱཏ་བུཛྷཨེ་ལགལཽཾ་ཨཚི།་ཀུཤེསར་བཱཛལ- 

"མྣཽས,ཱ་ཨེཧེན་ཀཱི་དེབནེཊཱ་ཨཚི་ཨཱཀཱི་ཨེཧེན་ལོཀསྃ་གཱམེ་སམཱཛ་བྷརལ་ཨཚི།་ཀལཀཏ ྤཱ་གེལཱཔར་སབྷ་སཱཱིཁ་ལེཏ།" 

-ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜཛཱིཀ་ཛནྨ་མདྷུབནཱི་ཛིལཱཀ་བེརམཱ་གཱམམེ་5་ཛུལཱཨཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམ་ེབྷེལཻན།་མཎལྜཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་

ཨེབཾ་རཛཱནཱིཏཱི་ཤས མེ་ཨེམ.ཨེ.ཀ་ཨཧར  ྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརྫན་ཧེཏུ་ཀྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལགྣ་བྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརྦཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་

ལཱགཱི་གལཱེ།་སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷཱི༹བཱདཱཱི་ཨེབཾ་སཱམན ྤཱ ཱི་བབཧཱར་སཱམཱཛིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ༹ལནཻ།་ཕལཏ:་

ཛམཱཱིན ྤཱར,་སམཱནྟཀ་སཾག་གཱམམེ་པུརཛོར་ལཌཱ༹ཨཱི་ཋཌྷཱ༹་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎྜལཛཱི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་

ཀེས-མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཏཱྤཱདཱིམེ་བཏཱཱིཏ་ཀེལཱཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལཁེན-ཀེཏྲམེ་ཨལཱེ།་2008་

ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙན་པྲཀཤཱིཏ་ཧུཨ་ལགལཻན།་གཱཱིཏ,་ཀབ,་ནཊཀ,་ཨེཀཀཾཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་
ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་མྣཽལཱིཀ་བཱིདྷམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདཱིཏཱཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརྫན་བྷརཱི་

ནཊཀ/ཨཀེཾཀཱི,་པཱྃཙ་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱཱིཏ/ཀབ,་ཨུནྣཻས་གོཊ་ཨུཔནྤཱས་ཨ་ཱསཱཌྷ༹་ེཨཱཋསཱཨེ་ཀཐཱ-ཀཧཱནཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་

མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་ཤོདྷལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཻ། 

མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཤྤཱ ཱི་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདཱན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀཱིཡཱཤཱིལཏཱ་ཨོ་

རཙན་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ

'གཱམཀ་ཛནིགཱཱི'་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གཱམཀ་ཛནིགཱཱི་བ་སམག་ཡགོདཱན་ཧེཏུ་སཱཧཱིཏྱ་

ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལལེ་སཀཱར་དརབྷཾགཱ་དྤཱར-ཱ་

'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་པུརས ྤཱར-་

2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམག་ཡདཱོན་ལེལ་ཨེས.ཨེན.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀྣཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་

2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལེལ་སཏཏ་ཀཱིཡཱཤཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་

'བཻདྱནཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙན་དྷརྨཱིཏཱཀ་ཀེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎྜལ་དྤཱར-ཱ་'ཀྣཽམུདཱཱི་

སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏ ྲྀཥྚ་སེབཱ་ལེལ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར་ཱ'ས.་བཱབྤཱཱུ ་སཱཧེབ་

ཙཽདྷརཱཱི་སམ ྤཱན-་2018',་ཙེཏན་སམཱིཏཱི,་པཊནཀ་པྲསཱིདྡྷ་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏན་པུརས ྤཱར-་2020',་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་

ཨཧརཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལ་ཱསཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི,་གུབཱཧཱཊཱཱི-ཨསམ་དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་ཙདྷཽརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་
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སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོསཾསྲྀཏཱིམེ་

མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདཱན་ལེལ་ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཙཾ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཌཾལ་རཥཱ   ཱིཡ་

པུརས ྤཱར-་2022' 

 

རཙན་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགཱརཧམ་མཱགྷ,་4.་སརཱིཏཱ,་5.་

གཱཱིཏཱཾཛལཱི,་6.་སུཁཱཨེལ་པོཁརཱིཀ་ཛཱཨཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙུནྣཽཏཱཱི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷེནུ,་11.་

མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གཾགཱ་-་ཀབཱིཏཱ་སཾགཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཀཾཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཀཱ་བེཊཱཱི,་15.་

ཀམྤྲོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སཡཾབར-་ནཊཀ།་19.་མྣཽལཱཨཱིལ་གཱཚཀ་

ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱཱིཀ་ཛཱཏི,་22.་ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར,ྵ་24.་ནཻ་

དྷཌཻ༹ཨ,ེ་25.་བཌ༹ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷཱདབཀ་ཨཱཋ་ཨན ྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་28.་ཋྤཱཱུཋ་གཱཚ,་29.་

ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾགུ,་32.་ཨཱམཀ་གཱཚཱ,ི་33.་སུཙཏཱི,་34.་མོཌ༹པར,་

35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨནྟཱིམ་ཀཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསཱིནཱི-་པྲབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙན།་39.་

ཀལྤཱཎཱི,་40.་སཏམཱཨེ,་41.་སམཛྷཽཏཱ,་42.་ཏཱམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགན-་ཨེཀཾཀཱི།་44.་ཏརེགན,་

45.་བཛན ྤཱ-བུཛྷན ྤཱ-་བཱཱིཧཻན་ཀཐཱ་སཾགཧ།་46.་ཤཾབྷུདཱས,་47.་རཊནཱི་ཁཌྷ༹-་དཱཱིར   ་ཀཐཱ་སཾགཧ།་48.་གཱམཀ་

ཛིནགཱཱི,་49.་ཨར     ཾགཱིནཱི,་50.་སཏབྷཻཾཡཱ་པོཁཻར,་51.་གཱམཀ་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ,་52.་ཨཔན་མན་ཨཔན་དྷན,་

53.་སམརཐཱཨཱིཀ་བྷཱུཏ,་54.་ཨཔྤན-བཱཱིརནཱ,་55.་བཱལ་གོཔཱལ,་56.་བྷཀམོཌ,༹་57.་ཨུལབཱ་ཙཱཨུར,་

58.་པཏཛྷཱཌ༹,་59.་གཌྷཻ༹ནགར་ཧཱཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌཱུ༹༹་སམཡ,་62.་མདྷུམཚཱཱི,་63.་

པསེནཀ་དྷརམ,་64.་གུཌཱ༹-ཁུདྷ ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧཱར,་66.་ཁསཻཏ་གཱཚ,་67.་ཨེགཙྪཱ་ཨཱམཀ་གཱཚ,་

68.་ཤུབྷཙིནྟཀ,་69.་གཱཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གཱམ,་71.་གུལཏཱཱེི་དཱས,་72.་མུཌཱི༹ཡཨཱེལ་

གྷར,་73.་བཱཱིརཱཾགན,་74.་སྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱནྟཱིཡོག,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་

པཻཾཏཱཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་དོཧརཱཱི་ཧཱཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱི་ཛིནགཱཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧུལ་

ལོཀ,་83.་དཱིབཱལཱཱིཀ་དཱཱིཔ,་84.་ཨཔྤན་གཱམ,་85.་ཁཱིལཏོཌ༹་བྷཱུམཱི,་86.་ཙིཏབནཀ་ཤཱིཀར,་87.་ཙཽརས་

ཁེཏཀ་ཙཽརས་ཨུཔཛ,་88.་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙེཏ་ཀཱིསཱན,་89.་བྷྣཽཀ,་90.་གཱམཀ་ཨཱཤ་ཊུཊཱི་གེལ,་91.་
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པསེནཀ་མོལ,་92.་ཀྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧཱརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་

རཾག་ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གཱམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གལེ,་97.་ཨནྟཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ,་98.་གྷརཀ་ཁརྩ,་99.་ནཱིཀ་ཋཀན་

ཋཀེལཽཾ,་100.་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ་ཛཱིབནཀ་མརྨ,་101.་སཾཙརཎ,་102.་བྷརཱི་མན་ཀཛ,་103.་ཨཱཨལེ་

ཨཱཤ་ཙལཱི་གེལ,་104.་ཛཱིབན་དཱན་ཏཐཱ་105.་ཨཔྤན་སཏཱཱཱི-་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགཧ། 

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢.༩.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིན ྤཱར- བཾགྱ- པརཾཔརཱབཱདཱཱི་བྷོཛན་༺ཨཀེ་ཤདྷོ༻ 
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ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར 

བགཾྱ 
པརཔཾརབཱདཱཱཱི་བྷཛོན་༺ཨཀེ་ཤདྷོ༻ 

 
༺པྲསྟུཏ་ཤོདྷ་པཊན་ཨཱ་དརབྷཾགཱཀ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་ཀེར་པོྲཕེསར་དྤཱརཱ་བྷེལ་ཨཚི་ཨཱ་བཱིཧཱརཀ་ཨནྱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་ཨོ་

པོྲཕེསར་སབྷ་དྤཱརཱ་ཨནུམོདཱིཏ་ཨཚི།་སཾགེ-སཾག་ཨཱཱི་ཤོདྷ་བྷོཛནཀ་ཕོཊོ་དཁཱེི་ཀ྅་བྷེལ་ཨཚི།་ཨེཧཱིསྃ་པཧཱིནེ་ཤོདྷཀར ྤཱ་

ཌཱཡརཱཱི་དེཁཱི་ཀ྅་ཕལ ྤཱཀེྃ་ལཁེཀ་བན་གེལ་ཚཐཱི,་ཏྃཨཱི་ཕོཊོ་དེཁཱི་ཀ྅་ཨོཧཱིཔར་ཤོདྷ་ཀརབཱཀ་ལལེ་ཨཱཱི་ཨུཔཡུཀྟ་པཱཏྲ་
ཚཐཱི༻། 

 

ཤོདྷཀ་པཧཱིལ་ཙརཎ-ཕོཊོ་པརཱིཙཡ-་ཨེཧཱི་ཕོཊོམེ་ཨཱཨེལ་བྷོཛན་"ཨནཙིན ྤཱརཀ་གུཊཀ"་ནེཏཱ་དྤཱརཱ་བནཨེལ་གེལ་ཨཚི་

ཨཱ་གུཔྟ་སྤཱཱུཏྲསྃ་ཨཱཱི་ཕོཊོ་ཧམརཱ་བྷེཊལ།་ཨཱབ་ཨེཧཱི་བྷོཛནཀ་བཱིབརཎ་དེཁྤཱཱུ-- 

 

1༻་བྷཱཏ-་ཕོཊོ་ཀེར་ཨདྷཱརཔར་ཨཱཱི་ཛྙཱཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེཨཱཱི་ཨསཱཱམམེ་པྲམུཁཏཱསྃ་བྷེཊཨ་ེབལཱ་ཙཱཨུར་"སོནཤཀྟཱི"སྃ་

བྷཱཏ་རཱན ལ་གེལ་ཨཚི།་ཙཱཨུརཀ་ནམ་དཱུ་བསྟུསྃ་མཱིལལ་ཚཻ་'སོན'་ཨཱ་'ཤཀྟཱི'།་སོན་མནེ་དྷན,་མན་ེཨཱཱི་ཙཱཨུར་མྃཧག་
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ཨཚི།་ཨ་ཱཛིནཀ་ལག་སོན་ཏཱིནཀེ་ལག་ཤཀྟཱི་རཧཏ་ནེ།་ཨེཧཱི་ཙཨཱུརསྃ་ཨཱཱི་བུཛྷཱཨཱིཏ་ཨཚ་ིཛེ་"ཨནཙིན ྤཱར་གུཊཀ"་ཨཱཱི་ནེཏཱ་
སཱམཾཏབཱདཱཱི་ཨཱ་དབཾག་ཨཚི།་པྲསྟུཏ་བྷཱཏ་རཱན ལ་ཨཚ་ིཨར ྤཱཏ་ཨེཧཱིམེ་ཀོནོ་ནབ་པྲཡོག་ནཧཱི་བྷེལ་ཨཚི།་ཨཧཱེིསྃ་ཨཱཱིཧོ་སཱབཱིཏ་
བྷེལ་ཛེ་ཨཱཱི་ནེཏཱ་པྲགཏཱིཤཱིལ་ནཧཱི་ཨཚི་ཨཱ་པརཾཔརཱབཱདཀ་པོཥཀ་ཨཚི།་བྷཱཏ་ཀེར་མཏཱྤཱ་དེཁལཱསྃ་ཨཱཱི་སཱཕ་ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་ཨཱཱི་
ཀཐཱིཏ་ནཏཱེ་ཤོཥཀ་བརྒསྃ་ཨཚི།་ཨཱནོ་ཀེར་ཧཱིས ྤཱ་ཨཔནེ་ཐཱརཱཱིམེ་རཱཁཱི་ལེནེ་ཨཚི།་ཨོན་ཨེཧཱི་ཙཱཨུརཀ་བྷཱཏ་ཧམཧྃ་ཁེནེ་ཚཱི་
ཨེཀ་བེར་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱིཀ་དཱིསསྃ།་ཨཀདེམཱཱིཀ་བེསཱཱི་ཀརྻཀམ་ཨཱབ་པྤཱཱུརོྦཏྟརེམེ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་ཏྃཨཱི་བུཛྷལ་ཨཚི་ཧམརཱ།་ཨོན་
ཨེཧཱི་བྷཱཏཀེྃ་ཁལཱེསྃ་ཧམ་པརཾཔརཱབཱདཱཱི་ནཻ་བནལཧུྃ་ཀརཎ་ཨོ་ཨཀདེམཱཱི་དཱིསསྃ་དེལ་གེལ་རཧཻ། 
ཨུཔརམེ་ཧམ་དེཁལཧུྃ་ཛ་ེབྷཱཏམེ་ཀོནོ་ནབ་པྲཡོག་ནཻ་བྷེལ་ཨཚ།ི་ཨཁཱཱིར་༢༢མ་སདཱཱིམེ་ཨེཧན་ཀནོ་བཱདྷྱཏཱ་ཚཻ་ཛེ་ཨདྷཱ་
གྷཾཊཱ་དྷརཱི་ཙཨཱུརཀེྃ་གརྨ་པཱནཱིམེ་རཁཱལ་ཛཱཨེ།་ཨཱཱི་པྤཱཎཱི་བཱིརོདྷཱི་ཀྲྀཏྱ་སེཧོ་བྷེལ།་ཧམར་ཀཧབ་ཨཚི་ཛེ་ཙཨཱུརཀེྃ་ཤཱིཏལ་
པཱནཱིམེ་རཱཁཱི་ཨཀོར་བྷཱཏ་བནཨེལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཨཱཱི་ནབ་པྲཡོག་བྷེལ་ཨཱ་ཨཱིཨེཧ་པྲགཏཱིཤཱིལཏཱ་ཚཻ།་ནཱིཡམཀེྃ་སརལ་

བནེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི,་ཛཊཱིལ་ནཱིཡམ་ཧཊཱ་དེལ་ཛཱཨེཏ། 

 

2༻་དཱལཱི-་ཕོཊོཀ་ཨཱདྷརཔར་དཱལཱི་མྤཱཱུགྃ་ཨ་ོམསུརཱཱིཀ་མཱིཤྲཎསྃ་བནལ་ཨཚི་ཛཱཧཱིམེ་ཊམཱཊར་ཨ་ོནེབོ་སེཧོ་དེལ་གེལ་
ཨཚི།་བྷཱཏེ་ཛཀ་ྃདཱལཱིཡཀོེྃ་པརཾཔརཱབཱདསྃ་བནཨེལ་གེལ་ཚ།ཻ་ཏྃཨཱི་ཕེར་སཱབཱིཏ་བྷེལ་ཛེ་ཨཱཱི་ནཏཱེ་ཀཊྚར་པརཾཔརཱབཱདཱཱི་ཨོ་
པྤཱཎཱི་བཱིརོདྷཱི་ཨཚི།་བྷཱཏེ་ཛཀྃ་ཧམར་ཀཧབ་ཛེ་དཱལཱིཀེྃ་ཤཱིཏལ་པཱནཱིམེ་ད྅་ཀ྅་བནཨེལ་ཛཱཨ།ེ་ཨཱཱིཨེཧ་པྲགཏཱིཤཱིལཏཱ་ཧེཏཻ།་
ཨཱཁཱིར་ནཱིཡམ་ཀཱིཨེཀ་ཚཻ་ལོཀེ་ལལེ་ན།ཻ་ཏྃ་ཕེར་བྷོཛནཀ་ནཱིཡམ་སེཧོ་སཾཤོདྷན་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 

 

3༻་ཏརཀརཱཱི-་ཕོཊོཀ་ཨཱདྷརཔར་བུཛྷཱཨཱིཨེ་ཛ་ེཨཱཱི་ཨཱལྤཱཱུ-པཌོ༹རཀ་ཏརཀརཱཱི་ཐཱིཀཀཻ།་ཨཱཱིཧོ་པརཾཔརེབཱདཱཱི་ནཱིཡམསྃ་
བནཨེལ་གལེ་ཨཚ།ི་ཏཱཧམེ་ཨམཱནབཱཱིཡ་ཏརཱཱིཀསྃ་བནཨེལ་གེལ་ཚ།ཻ་སོཙིཡྣཽ་ཛཁན་ཨཱལྤཱཱུ་ཨཱ་པཌོ༹ར་གརྨ་ཏེལམེ་པཌ༹ལ་
ཧེཏཻ་ཏཁན་ཨོཀརཱ་ཀཏེཀ་དརྡ་བྷེལ་ཧེཏཻ།་ཧམར་བཤ་ཙལཻཏ་ཏྃ་ཨཱཱི་ཨནཙིན ྤཱར་གུཊཀ་ནཏཱེཀེྃ་སེཧོ་ཧམ་གརྨ་ཏལེམེ་

དྷ྅་དནེེ་རཧཱིཏཧུྃ།་སཱཕེ-སཱཕ་ཤོཥཀ་ཨོ་པརཾཔརཏཱབཱདཱཱི།་ཨཱཱི་ནཱིཡམ་ཨཱབ་ནཧཱི་ཙལཏ།་ཨཱལྤཱཱུ-པཌོ༹ར་ཧོ་ཀཱི་ཨཱན་ཀོནོ་
ཏརཀརཱཱི་སབྷཀེྃ་མཱཏྲ་ཤཱིཏལ་ཛལམེ་དྷ྅་ཀ྅་སཱཱིདྷ་ེཐཱརཱཱིམེ་རཁབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 

 

4༻་སཱག-་ཕོཊམོེ་ཛེ་སཱག་ཨཚི་ཛེ་སཱཕ-སཕ་ཌྷ༹ཀཱེིཡཱ་སཱག་ཨཚི་ཛེ་ཀཱི་མཱཏྲ་ཨསམཱེ་དཱིས་བྷེཊཻཨེ་ཨཱ་ཨཱཱིཧོ་ཧམ་
ཨཀདེམཱིཨེ་དཱིསསྃ་ཁེན་ེཚཱི།་ཙྤཱཱུྃཀཱི་ཨཱཱི་སགཱ་མཏཱྲ་ཨེཀ་ཀེཏྲམེ་བྷེཊཨཻེ་ཐྃ་ཐཱརཱཱིམེ་བྷེཊབ་ཨཱཱི་སྤཱཱུཙཀ་ཨཚ་ིཛེ་ཨུཀྟ་ནཏཱེ་
ཀེཏྲབཱདཱཱི་སེཧོ་ཨཚི།་ཨེཀཀཏེྲ་ལལེ་ལཌཻ༹ཨེ།་དེཁནེཧེ་ཧེབཻ་ཛེ་ཨེཀཊཱ་ཁཱས་བཱིདྷ་ལེལ་ཨོ་བཾདཱུཀོ་ནཱིཀལཱི་ལཨཻེ།་ཧམར་མཱནབ་

ཨཚི་ཛེ་བཱིབཱིདྷཏཱཔྤཱཱུརྞ་པོྲཕེསརཱཱི་ལེལ་ཨཱཱི་ཨེཀབཱིདྷབཱདཱཱི,་ཨེཀཀཏེྲབཱདཱཱི་ནཏཱེ་ཁཏརནཀ་ཨཚ།ི་ཧམརཱ་སབྷཀེྃ་ཛེ་བཱིདྷ་མནོ་
ཧཨེཏ་སེ་ལཱཱིཁབ་ཨཱ་སེ་པྲགཏཱིཤཱིལ་བནཱི་ཀ྅་ལཱཱིཁབ་མནེ་བཱིན་ནཱིཡམཀེྃ་ལཱཱིཁབ།་ཨཱཱི་སཱག་ོཀེར་ནཱིར ྤཱཎ་སཱབཱིཏ་ཀརཻཨེ་ཛེ་
ཨུཀྟ་ནཏཱེ་པརཾཔརེབཱདཱཱི་ཨཚི་ཀརཎ་སཱག་ོཔརཾཔརེསྃ་བནཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་༢༢མ་སདཱཱིམེ་སགཱཀེྃ་སཱཱིདྷེ་ཀཊཱི་ཀ྅་
ཐཱརཱཱིམེ་རཱཁལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཨཱིཨེཧ་པྲགཏཱིཤཱིལཏཱ་བྷེལཻ། 

 

5༻་ཨཙཱར-་ཕོཊོསྃ་ཨཱཱི་བུཛྷཱཨཱིཨ་ེཛེ་ཨཙཱར་དྷཏྤཱཱིཀ་ཐཱིཀ།་ཨ་ཱཨཱཱིཧོ་སཱབཱིཏ་ཀརཻཨེ་ཛེ་ཨུཀ་ྟནེཏཱ་ཤོཥཀ་ཨཱ་སཱམཾཏབཱདཱཱི་
ཨཚི།་ཨམཱཀ་ཨཙཱརཀེྃ་ཧམ་སརྦཧཱརཱ་བརྒཀ་མཱན་ཻཚཱ་ིཀརཎ་ཨཱཱི་སུལབྷ་ཚཻ།་དྷཏྤཱཱིཀ་ཨཙཱར་སབྷ་ལག་སུལབྷ་ནཻ་ཏྃཨཱི་ཨཱཱི་
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ནེཏཱ་ནཱིཤཱིཏ་ཏྣཽརཔར་ཤོཥཀ་ཨཚི་ཨེབཾ་ཨཱམཀ་ཨཙརཱ་ལག་ཨཔན་དབཾགཨཱི་དཁཱེ་རཧལ་ཚཻ།་ཨཱཱི་ཨཙཱར་སེཧོ་པརཾཔརཱགཏ་

ཌྷཾགསྃ་བནལ་ཨཚ,ི་ཨེཀརོ་ནཱིཡམ་སརལ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 

 

6༻་སན ྤཱ-་ཕོཊོམེ་དལེ་གེལ་ཨཱལྤཱཱུཀ་སན ྤཱ་ཏྃ་ཨཚི་སརྦཧཱརཱཀ་མུདཱ་ཨེཀརོ་ནཱིར ྤཱཎ་པརཾཔརེསྃ་བྷེལ་ཨཚི་ཏྃཨཱི་ཨཱཱིཧོ་
ནཱིཀ་ན།ཻ་ཨོན་སན ྤཱ་དལཱེསྃ་ཨཱཱི་སཱབཱིཏ་ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་ཨུཀ་ྟནེཏཱ་ཕཻཤན་ེཀེར་ཏྣཽརཔར་མུདཱ་ཨཔན་ལག་སརྦཧཱརཱ་རཱཁཨེ་ཙཱཧཻཏ་

ཨཚི།་ཨཱཱི་ཋཱཱིཀ་ཨོཧནེ་བཱཏ་བྷེལ་ཛེ་ཧམ་མུཁྱདྷརཱ་བལཱ་སབྷ་ཨཔན་ལག་ཕཻཤནཀ་རཱུཔམེ་ཨེཀ-དཱུ་ཊཱ་ཀནོོ་དལཱིཏ་བཱ་

མུསལམཱན་ལེཁཀཀེྃ་རཱཁཱི་ཨོཀར་ནམ་གན་མཱནཱི་ལཻ་ཚཱི་ཛེ་མཐཱཻིལཱཱི་སབྷ་བརྒཀ་ཚ,ཻ་མཱིཐཱིལཱ་སབྷ་ཛཱཏཱིཀ་ཚ།ཻ་ཨཱཱི་ཏྃ་སཱཕེ-
སཱཕ་ཧམར་སབྷཀ་དེཁཽཾས་བྷེལ།་ཨོན་ཕེར་ཀཧབ་སནྣོ་བནེབཱཀ་ནཱིཡམ་སརལ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 

 

7༻་པཱཀལ་ཨཱམ-་ཕོཊོམེ་པཱཀལ་ཨཱམ་རཁཱཱི་ཨུཀ་ྟནེཏཱ་ཨཱཱི་སཱབཱིཏ་ཀཨཱིཨེ་དལེ་ཛེ་ཨོ་གྷནགྷོར་ཤོཥཀ་བརྒསྃ་ཨཚི་ཨཱ་
ཨེཧཱི་ཕོཊོཀ་མཱདྷམྱསྃ་ཨོ་སརྦཧཱརཱ་བརྒཀ་མཛཱཀ་ཨུཌེ༹ལཀ་ཨཚི།་ཀརཎ་ཀནོོ་སཱཱིཛནལ་བསྟུ་ཡཱ་ཏྃ་ཨཔན་ཤུརུཨཱཏཱཱི་
སམཡམེ་མྃཧག་ཧོཨཱིཏ་ཚ་ཻཡཱ་ཛཱཨ་ེབལཱ་སམཡམེ།་ནཱིཤཱིཏ་ཏྣཽརཔར་ཨུཀྟ་ནེཏཱ་མདྷྱཀལཱཱིན་མཱནསཱིཀཏཱ་ཨཚི། 

 
ཨོན་ཨེཧཱི་ཋམཱ་པཱཋཀ་པྲཤྣ་ཨུཋཱ་སཀཻཏ་ཚཱི་ཛེ་ཨེཏཀེ་ཨིཾཏཛཱམ་བྷེལཱཀ་བཱད་ཨེཧཱི་ཕོཊོམེ་པཱཔཌ༹་ཨོ་དཧཱཱི་ཀཱིཨེཀ་ནེ་ཚ།ཻ་ཏྃ་
ཧམ་སྤཱཱུཙིཏ་ཀརཱཱི་ཛེ་ཧམར་གུཔྟ་སྤཱཱུཏྲ་ཀཧལཀ་ཛེ་པཱཔཌ༹་ཨོ་དཧཱཱི་སེཧོ་ཚལཻ་མུདཱ་ཨོཀརཱ་ཨེཧཱི་ཕོཊོམེ་ནཧཱི་ལེལ་གལེཻ།་ཨུཀྟ་
ནེཏཱ་ཨཔནཀེྃ་ཨོཧཱིན་སརྦཧཱརཱ་བརྒཀ་གྷོཥཱིཏ་ཀརབཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཨཚི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་མུཁྱདྷརཱ་ལེཁཀ་སབྷ་གྷ  ྜཱུསཀ་པཱཨཱིསྃ་

ཨལཱཤཱིན་མཀན་བན་སུཁ-སུབཱིདྷམེ་རཧཻཏ་མཱཏྲ་རཙནམེ་གརཱཱིབཀ་ཙར ྤཱ་ཀཨ་ེཀ྅་ཨཔནཀེྃ་སརྦཧཱརཱ་བརྒཀ་མཱནཱི་ལཻཏ་
ཨཚི།་ཨེཧཱི་ཋཱམ་ཨུཀྟ་ནཏཱེ་ཕེར་ཧམར་སབྷཀ་དེཁཽཾས་ཀ྅་རཧལ་ཨཚི།་ཨཱཁཱིར་ཨཱཱི་ནེཏཱ་ཧམརེ་སབྷཀ་དེཁཽཾས་ཀཱིཨེ་ཀརཻཨེ། 

 

ནཱིཥ རྵ་༺ཨཾཏཱིམ་ཨཚི་ཨཱཱི,་ཨཱ་པེན་ཨོ་ཀཱི་བོརྜ་ཏོཌཱི༹་ལཱིཁལ་གལེ་ཨཚ༻ི-་ཨུཀྟ་ནཏཱེ་ཛཀར་ནམ་གུཔྟ་སྤཱཱུཏྲཀ་

ཨནུསཱར་'ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར'་ཚ,ཻ་ཨཱ་ཛ་ེཨཔནཀེྃ་'ཨནཙིན ྤཱར་གུཊཀ'་ནེཏཱཀ་གྷོཥཱིཏ་ཀེནེ་ཨཚི་སེ་སཕཱེ-སཱཕ་གྷོར་

པརཾཔརཱབཱད,་མདྷཀྱལཱཱིན་མཱནསཱིཀཏཱཀ་ཨོ་ཤོཥཀ་བརྒཀ་ཨཚི།་སཾགེ-སཾག་དཁེཽཾས་ཀརཨེ་བལཱ་ཨ་ཱཨཔྲགཏཱིཤཱིལ་ཨཚི།་

ཨེཀརཱ་ཧཱཐསྃ,་ཨེཀར་མྤཱཱུྃཧསྃ་ཀོནོ་ནབ་བཱཏ་ནཧཱི་ནཱིཀལཻ་ཚཻ།་ཨཀེརཱ་ལལེ་ཕཱྃསཱཱི་ཀེར་སཛཱ་སེཧོ་ཀམ་ཚཻ་མུདཱ་ཧམ་སབྷ་
མཱནབཏཱབཱདཱཱི་ཚཱི་ཏྃཨཱི་ཨེཧཱི་བཌ༹བོལཱ་ནཏཱེཀེྃ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་དུནཱིཡཱྃསྃ་བཧཱིཥ ྤཱར་ཀརཻཏ་ཚཱི།་ཨཱ་ཨུམྨེད་ཀརཻཏ་ཚཱི་ཛེ་ཧམར་གུཊཀ་

ཀོནོ་ལཀོ་ཨཱཨཱིསྃ་ཨཀེར་ནམ་ནཧཱི་ལེཏ,་ཨེཀར་ཙརྩ་ནཧཱི་ཀརཏ།་ཨཱིཨེཧ་སཛཱ་ཚཻ་ཨ་ཱསཧཱིཏྱ་ཀེར་མཱནབཱཱིཡ་དྲྲྀཥྚཱིཀོཎསྃ་
སཧཱཱི་ཚཻ། 

 

ནོཊ-་ཨཱིམ ར་གུཔྟ་སྤཱཱུཏྲསྃ་ཨཱཱིཧོ་པཏཱ་ལཱགལ་ཨཚ་ིཛ་ེཨཱཱི་ཨནཙིན ྤཱར་"ཕཱཱིནཱིཀྶ"་བནབཱཀ་ཙཀ རམེ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཕཱཱིནཱིཀྶ་ཨཀེཊཱ་
ཨེཧན་པཀྵཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཨཔན་པཾཁ་ནོཙི་པུནཿ་ཨཔནཀེྃ་ཏཱགཏབར་བན་ལཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་པཀྵཱཱི་ཨཏེཀ་ཁཏརནཀ་ཛེ་ཛ་ྃ
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ཛརཱིཡོ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻ་ཚཻ་ཏྃ་ཨཀོར་ཚཱཨུར་སེཧོ་ཕེརསྃ་པཀྵཱཱི་བནཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚ།ཻ་ཏྃཨཱི་མུཁྱདྷརཀཱ་སབྷ་ལེཁཀསྃ་ཨཱགཧ་ཛེ་
ཨནཙིན ྤཱརཀེྃ་ཕཱཱིནཱིཀྶ་བནབཱསྃ་རོཀཐཱམ་ལེལ་ཨཨཱཱི་རཱཏཱིམེ་ཛྤཱཱུམ་མཱཱིཊིཾགཔར་ཨཱབཱཱི་ཨཱ་བཱིམརྴ་ཀརཱཱི་ཛེ་ཨཀོརཱ་ཀོན་རོཀལ་

ཛཱཨེ།  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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པྲམེཤཀཾར་ཛྷཱ་"པབན" 
པཤུདྷནཀ་དབེཏཱ་སཏཾ་བབཱ་ཱཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱི 

 

ཨོན་ཏ'་ཧཱིན  ྜཱུ་དྷརྨཧཱི་མེ་ཨལག-ཨལག་སམསྤཱཀ་སམཱདྷན་ལེལ་ཨལག-ཨལག་དེབཱཱི་དེབཏཱཀེཾ་པྤཱཱུཛཱ་ཨརཱཱདྷན་ཀཡལ་

ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི་ཏཱཧམ་ེམཱིཐཱིལཱྃཙལ་ཨེཧཱིམེ་ཨཔན་བཱིཤེཥཏཱཀ་ལེལ་ཨཱདཱི་ཀལ་སྃ་ཛཱནལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཛནེཀཱི་བཱིདྤཱཀ་ལེལ་མཱྃ་

སརསཏཱཱི,་དྷནཀེཾ་ལེལ་མཱྃ་ལཀཱི་ཨཱ་བལཀེཾ་ལེལ་བཛརཾགབལཱཱིཀ་ཨཱརཱདྷན་ཀཡལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི་ཏཧཱིན་པཤུདྷནཀ་ལེལ་
པཤུདྷནཀ་དེབཏཱ་སཾཏ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་པྤཱཱུཛཱ་ཨརྩན་ཀཡལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་སཾཏ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་བྷབ་མནྡཱིར་
སཧརསཱ་ཛིལཱཀ་མཧཱིཥཱཱི་པྲཁཾཌཀ་མཧཔུརཱ་གཱམམེ་ཀཤཱོི་ནདཱཱིཀ་ཀཱིནར་པར་སསྠཱིཏ་ཨཚ།ི་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱི་བཧུཏ་པཻགྷ་

ཤཱིབ་བྷཀྟ་ཚལཱཧ།་ཨ་ོཔཤུདྷནཀ་རཀྵཱཀ་ལེལ་ཧརདམ་ཤཱིབ་ཨརཱདྷན་མེ་ལཱགལ་རཧཻཏ་ཚལཱཧ,་ཛཱཧཱི་ཀརཎ་ལོཀ་ཧུནཀ་
སཾཏ་ཤཱིརོམཎཱི་ཀཧཻཏ་ཚནཱི།་སཾཏ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་ཨཱརཱདྷྱ་དེབ་བཱབཱ་ནཀུཙེཤྭར་མཧཱདེབ་ཚལནཱི།་ཛ་ེམཧཱིཥཱཱི་པྲཁཾཌ་
ཀེཏྲམེ་ཨབསྠཱིཏ་མཧཱབྷཱརཏ་ཀལཱཱིན་མནྡཱིར་ཨཚི།་བཱབཱ་ནཀུཙེཤྭར་མཧཱདེབ་མནྡཱིརཀ་ཤཱིབལིཾག་ཀལཱཀྲྀཏཱིཀ་ལེལ་སུཔྲསཱིདྡྷ་
ཨཚི།་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨེཧཱིམེ་པཾཱཌབ་པུཏྲ་ནཀུལ་པྤཱཱུཛཱ་ཀནེེ་ཚལཱཧ་ཛཱཧཱི་ཀརཎ་ཨེཧཱི་མནྡཱིརཀ་ནམ་ནཀུཙེཤྭར་
མཧཱདེབ་མནྡཱིར་པརལནཱི།་ཀནོོ་སམཡམ་ེཨེཧཱིཋཱམ་དྷནདྷོར་ཛགཾལ་ཚལ།་ཨཱས་པཱསཀ་ལོཀ་ཨེཧཱི་ཛཾགལམེ་གཱཡ་ཙརེབཱཀ་
ལེལ་ཨབཻཏ་ཚལཱཧ།་ཛཱཧཱིམེ་སྃ་ཨཀེཊཱ་གཱཡ་ནཱིཏྱ་ཨཔན་ཐནསྃ་ཨེཧཱི་སལྠ་པར་དཱུདྷབྷཱིཥེཀ་ཀརཻཏ་ཚལ།་ཨེཀ་དཱིན་

ཙརབཱཧཱ་ཨཱི་དྲྲྀཤྱ་དེཁལཀ་ཏ'་ཨོཧཱི་ས ྤཱནཀེཾ་ཀོརབཱཀ་ཀོཤཱིཤ་ཀལེཀ,་ཨོཀརཱ་ཨེཀཊཱ་པཱཐར་ནཛརཱི་ཨལེཻཀ་མུདཱ་ནཱིཀལཱི་
ནཧཱི་སཀལ།་པརེཤན་བྷཡ་ཙརབཱཧཱ་པཱཐརཀེཾ་ཨོཧཱིན་ཚོརཱི་ཙལཱི་གེལ།་མུདཱ་ཨོ་དྲྲྀཥ་རཱཏཱི་བྷརཱི་ཨོཀརཱ་བེཙཻན་ཀནེེ་རཧལ་
ཨཱ་བྷགབཱན་ཨོཀརཱ་སཔནམེ་ཨཱབཱི་ཨོཧཱི་ཤཱིབ་ལིཾགཀེཾ་པྤཱཱུཛཱ་ཀརབཱཀ་ལེལ་ཀཧལཁཱིན།་ཏཱཧཱི་དཱིནསྃ་ཨོཧཱི་ས ྤཱན་པར་པྤཱཱུཛཱ་

ཨརྩན་ཧོམཡ་ལཱགལ།་དྷཱིརེ-དྷཱིརེ་ཨཱི་ས ྤཱན་པྲསཱིདྡྷ་ཤཱིབ་མནྡཱིར་"བཱབཱ་ནཀུཙེཤྭར་མཧཱདེབ"་སམ  ྜཱུརྞ་མཱིཐཱིལཱམེ་ཛནཱལ་

མཱནལ་ས ྤཱནཀ་ཤྲེཎཱིམེ་ཨཱབཱི་གལེ།་ཨོན་ཏ་པྲཏཱིདཱིན་ཨེཧཱི་མནྡཱིརམེ་ཤྲདྡྷཱལུཀེཾ་ཨཱབཱ་ཛཱཧཱཱི་ལགཱལེ་རཧཻཏ་ཨཚི,་མུདཱ་
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མཧཱཤཱིབརཱཏྲཱི,་སཱབན་ཨཱ་ནརཀ་ནཱིབཱརཎ་ཙཏུརྡཤཱིཀ་ཨལཱབཱ་སབ་རཻབ་དཱིནཀེཾ་མལཱེ་ལགཱལ་རཧཻཏ་ཨཚ།ི་མཧཱཤཱིབརཱཏྲཱི་
པར་མནྡཱིརམེ་ཤཱིབ་བཱིབཱཧཀ་ཨུཏྶབ་སེཧོ་མནཡལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་མཧཱཤཱིབ་རཱཏྲཱིཀ་དཱིན་ཤཱིབ་བྷཀྟཀ་ལེལ་ཁཱས་ཧོཨཱིཏ་

ཚནཱི,་ཛཱཧཱི་ཀརཎ་ཤཱིབདྷུན་ཨཥྚཛཱམ་སཾཀྲྀཏན་སེཧོ་ཀཡལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 

 
སཾཏ་བཱབཱ་ཀརུ་ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་པཤུདྷནཀ་རཀྵཱཀ་ལེལ་བརདཱན་བྷེཊལ་ཚལནཱི།་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་བཱབཱ་ཀརུ་བྷོརེ་ཨུཋཱི་
ནཧཱཀེཾ་ནཀུཙེཤྭར་མཧཱདེབཀེཾ་ཛལཱབྷཱིཥེཀ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ།་ཛཱཧཱིསྃ་ཧུནཀར་ཨཱརཱདྷྱདེབ་ནཀུཙཤེྭར་མཧཱདབེ་པྲཤནྣ་བྷཨེ་

དརྴན་དེནེ་ཚལཁཱིན་ཨཱ་བརདཱན་མྃགབཱཀ་ལེལ་ཀཧལཁཱིན་ཏ'་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཨསཧཱཡ་པཤུཀེཾ་ཛཱིབནདཱན་དེབཀ་བརདཱན་
མཾགལནཱི།་ཏཀར་བཱད་བཱབཱ་ཀརཱུ་པཤུདྷནཀེཾ་རཀྵཱ་ཀརཡ་ལགལཱཧ་ཨཱ་ལོཀ་དེབཏཱཀེཾ་རཱུཔམེ་པྤཱཱུཛནཱིཡ་བྷཡ་གེལཱཧ། 

 
བརམཱན་མེ་སཾཏ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་མནྡཱིར་མེཾ་སམ  ྜཱུརྞ་མཱིཐཱིལཱྃཙལ་ཨཱ་ནེཔཱལ་སྃ་བྷཀྟ་པཤུདྷནཀ་སྤཱསྠྱ་ལཱབྷ་ལེལ་
མནོཀམན་ཀརཻཀ་ལེལ་ཨབཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་མནོཀམན་པྤཱཱུརྞ་བྷེལཱཀ་བཱད་གཱཡཀ་དཱུདྷ་སྃ་བཱབཱ་ཀརཱུཀེཾ་དུགྷ   བྷཱིཥེཀ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་
ཨཱི་ཨནབརཏ་སཱལོ་བྷརཱི་ཙལཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་མུདཱ་ཤརདཱཱིཡ་ནབརཱཏྤཱཀ་མཧཱསཔྟམཱཱིཀེཾ་མཧཔུརཱ་སྠཱིཏ་སཾཏ་བཱབཱ་ཀརཱུ་
ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་མནྡཱིར་མེ་ཨཔཱར་བྷཱཱིཌ༹་ཨཱིཀཊ ྤཱ་ཧོཨཱིཏ་ཚནཱི་ཨཱ་བཱབཱཀེཾ་དུགྷ   བྷཱིཥེཀ་ཀཡལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨེཧན་མཱནྱཏཱ་ཨཚ་ིཛེ་

ཨེཧཱི་དཱིན་དུགྷ   བྷཱིཥེཀ་ཀལཱེ་སྃ་སབ་མནོཀམན་པྤཱཱུརཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛཱཧཱི་ཀརཎ་ཨེཧཱི་དཱིན་ཧཛཱརོཀེཾ་སཾཁྤཱམ་ེལོཀ་ཨཱིཀཊ ྤཱ་བྷ'་
ཧཛཱརོ་ལཱཱིཊར་དུགྷ   བྷཱིཥེཀ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེམནྡཱིརཀ་པཱཚྤཱཱུ་མེ་བཧཻཏ་ཀོཤཱི་ནདཱཱིམེ་སམཱཧཱིཏ་བྷཡ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་དཱུདྷཀེཾ་ཨལཱབཱ་

བཱབཱ་ཀརུཀེཾ་མཱིཋཱཨཱི,་ཙཱབལ,་ལཱཋཱཱི,་ཁཌཱ༹མ་ཨ་ཱཕྤཱཱུལ་ཕལཀེཾ་སཾག་པྤཱཱུཛཱ་ཨརྩན་ཀཡལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་པྤཱཱུཛཱ་ཨརྩནཀེཾ་སཾག་
བྷཀྟ་བྷཱབ་སེཧོ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཛཱཧཱི་སྃ་མནྡཱིར་པརཱིསར་བྷཀྟཱིམཡ་བྷཡ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་མཧཱསཔྟམཱཱིཀེཾ་མནྡཱིར་པརཱིསརམེ་གཱཡ་
དཱུདྷསྃ་བནལ་ཁཱཱིརཀེཾ་མཧཱཔྲསཱད་བནཻཏ་ཨཚི།་མཧཱཔྲསཱདཀ་ལལེ་བཌ༹་ནམཧར་ཀཏཱར་ལགཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་བྷཀྟ་གྷཾཊོ་ཏཀ་
ཨིཾཏཟཱར་ཀཡ་མཧཱཔྲསཱད་པབཻཏ་ཚཐཱི།་ཛཱཧཱི་ལེལ་མཧཱིཥཱཱི་པུལཱིསཀེཾ་བཧུཏ་པརཱིཤྲམ་ཀརཡ་པརཻཏ་ཚནཱི།་ཨེཧཱི་དཱིན་བྷཱཱིཌ༹ཀེཾ་
དེཁཻཏ་བཱཧནཀེཾ་ཋཧརཱབ་དཱུ་ཀཱིལོམཱཱིཊར་པཧཱིནེ་ཀོཤཱི་ཏཊབཾདྷ་པར་ཀཡལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨོཧཱིཋམཱ་སྃ་བྷཀྟ་པཻདལ་
མཾདཱིར་པརཱིསར་ཏཀ་པཧུྃཙཻཏ་ཚཐཱི། 

 
ཀོན་པཧུྃཙབ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱི་མནྡཱིར 

 

སཧརསཱ་རེལབེ་སྚེཤན,་ཛཏཡ་དཤེཀེཾ་སབ་ཛགཧ་སྃ་ཊེན་ཨབཻཏ་ཨཚ་ིཔཧུྃཙི,་ཨོཏཡ་སྃ་༢༠་ཀཱིལམཱཱོིཊར་བཱབཱ་ཀརཱུ་
ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་མནྡཱིར་ཚནཱི།་དེཤ་ཀེཾ་པྲམུཁ་ཤཧར་སྃ 
སཱཱིདྷེ་བས་སྃ་སེཧོ་སཧརསཱ་པཧཾུཙི་ཨེཏཡ་སྃ་ཨཱཊོ་བུཀ་ཀཡ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱི་མནྡཱིར་ཨསཱཱནཱི་སྃ་པཧུྃཙལ་ཛཱ་སཀཻཏ་

ཨཚི།་ས ྤཱནཱིཡ་ནེཏཱ་ལོཀནཱིཀེཾ་པྲཡཱསསྃ་ཨཱི་ཛགཧ་པརྻཊཀ་སལྠཀེཾ་རཱུཔམེ་སེཧོ་བཱིཀསཱིཏ་བྷཡ་ཙུཀལ་ཨཚ,ི་ཏཱཧཱི་ཨེཧཱིཋཱམ་

སབ་སུབཱིདྷ་ཨུཔལབ  ་ཨཚི།་ཨནོ་ཏ'་མཱིཐཱིལཱཀ་མཱཊཱིཨེ་མེ་བྷཀྟཱི་བྷཱབ་རསལ་བསལ་ཨཚི་ཏཱཧ་མེ་ཨེཧཱི་ཀཏེྲ་མེ་ཀཱིཚུ་བཱིཤེཥ་

ཨཚ,ི་ཏཱཧཱི་ཨེཀབེར་ཨེཧཱི་སལྠ་ཀེཾ་པརཱིབྷྲམཎ་ཛརཱུར་ཀརཱཱི། 
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ལོཀ་ཨསཱ ྤཱཀེཾ་ཀེཾདྲ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱི་ས ྤཱན 

 
ཨེཧན་མཱནྱཏཱ་ཨཚ་ིཛེ་བཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱི་མནྡཱིརམེ་ཛེ་ཀཱིཡོ་བྷཀྟ་མནོཀམན་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཨོ་ཛརཱུར་པྤཱཱུར་ཱཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་

ཛཱཧཱི་ཀརཎ་ཨེཏཡ་དཱུར-དཱུར་སྃ་བྷཀྟ་ཨཱབཱི་མནོཀམན་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་མནོཀམན་པྤཱཱུརཱ་བྷེལཱཀ་བཱད་པུནཿ་ཨཱབཱི་བཱབཱཀེཾ་
དཱུདྷ་ཙཌྷ༹བཻཏ་ཚཐཱི་ཛཱཧཱིསྃ་རོཛ་ཁཱཱིར་བནཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱབྷཀྟ་པྲསཱད་གཧཎ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་མནྡཱིརམ་ེབཱབཱ་ཀརཱུ་ཁཱིརཧརཱིཀེཾ་
བགལ་མེཾ་ཧུནཀ་ཚོཊ་བྷཱཨཱི་བཱབཱ་ལཀཎ་ཀེཾ་མྤཱཱུརཱི་སེཧོས ྤཱཔཱིཏ་ཚནཱི།་དུནྤཱཱུ་བྷཱཨཱིཀ་བཱཱིཙ་ཨགཱདྷ་པེྲམ་ཚལནཱི།་བཱབཱ་ཁཱིརཧརཱི་
ས ྤཱན་མེཾ་གཱཾཛ་ཱསེཧོ་ཙཌྷཱ༹ཨོལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་མནྡཱིརཀེཾ་པུཛཱརཱཱི་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེབཱབཱ་གཱཾཛཱ་ཀེཾ་པེྲམཱཱི་ཚལཱཧ་ཛཧཱཱི་ཀརཎ་དཱུ་ཙཱལིམ་
གཱཾཛཱ་རོཛ་ཙཌྷཱ༹ཨོལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་མནྡཱིར་ཀཤཱོི་ནདཱཱིཀ་བཱིལཀུལ་ཀཱིནར་པར་རཧལཱཀ་བཱདོ་ཀོཤཱི་ནདཱཱིཀ་ཨུག་དྷརཱ་ཨཁན་
ཏཀ་བཱབཱཀ་མནྡཱིརཀེཾ་ཀནོོ་ཚཏཱི་ནཧཱི་པཧུྃཙེལནཱི་ཨཚི།་ཨཱི་བཱབཱ་ཀེཾ་ཙམཏ ྤཱར་ཚནཱི་ཛ་ེཧར་སཱལ་ཀསཱཱོི་ནདཱཱིཀ་བཱཌྷཱི༹་མནྡཱིརཀེཾ་
བཱིན་ཀོནོ་ནུཀསནཱ་པཧུྃཙེནེ་ཙལཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱི་ས ྤཱན་ཀེབལ་དྷརྨ་ས ྤཱནཊཱེ་ནཧཱི་ཨཔཱིཏུ་མཱིཐཱིལཱཀ་ཨཀེཊཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་
བཱིརཱསཏ་སེཧོ་ཨཚི། 

-པེྲམཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"་སཾགམ་བཱིཧཱར,་དཱིལ ྤཱཱི 

  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༡.ཌཱ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཱཀབཱི་བྷཱས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་༺བྷཱག-༤༻ 

མཧཱཀབཱི་བྷཱས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད 
༺ཙཏུརབྷྠཱག༻ 

  

ཌཱ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ 

༺སཾས ྤཱཔཀ་ཨཱ་སམ ྤཱདཀ-་ཛཱཧྣབཱཱི་སཾསྲྀཏ་ཨཱཱི-ཤདྷོཔཏྲཱིཀ༻ 

  
  
  

༺ཨཧཱེི་ས་ྃཔྤཱཱུརྦ་མཧཱཀབཱི་བྷཱས་ཀརེ་ལཱིཁལ་ཀརབྷྞཱརམ་ཛ་ེཀརཀྞ་མནབོཐ་ཱཔར་ལཱིཁལ་གལེ་པྤཱཙཱནིཏམ་ཨཀེཀཾཱི་ཨཚ,ི་

སསཾྲྀཏ་མེཾ་ལཱིཁལ་ཨཧཱེི་གནཀྠ་ཏྲྲྀཏཱཱིཡཔྲབྷཱག་དྷརཱི་མཐཱཻིལཱཱི་རཱུཔནཱརྟ་པཌྷན་ེརཧཱཱི་ཨཧཱ་ྃསབ, ཨཨཱཱཱི་ཨཧཱོི་ས་ཾཨགཱྤཱཱུ༻ 

ཀརྞཿ-་ཏཏཿ་ཀཏཱིཔཡཀལཱཏཱིཀམ་ེཀདཱཙིཏྥལམྤཱཱུལསམཱིཏ ཱུཤཀུསུམཱཧརཎཡ་གཏབཏཱ་གུརུཎ་སཧཱནུགཏོ྅སྨཱི། 

ཀར-ྞ ཨོཀར་བད་ཀཱིཚུ་སམཡ་ཀ་བཱད་གུརཱུཛཱ་ིསཾག་ཕལ-མྤཱཱུལ-སམཱིདྷ-ཕྤཱཱུལ་ཨདཱཱི་ཨནབཱཀ་ཧེཏུ་ཧམ་གེལ་རཧཱཱི 

  

ཤལྱཿ-་ཏཏསྟཏཿ། 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_22.htm
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ཤལྱ-་ཨཀོར་བཱད 

  

ཀརྞཿ-་ཏཏཿ་ས་གུརུརྦནབྷྲམཎཔརཱིཤྲམཱནདྨང ེ་ནཱིདྤཱབཤམུཔགཏཿ། 

ཀརྞ-་ཨཀོར་བཱད་ཨོ་གུརཱུཛཱི་ཛཾགལ་མེཾ་ཨདྷཱིཀ་ཐཱཀཱི་ཛེབཱཀ་ཀརཎ་ཧམར་ཀཌཱོ་མེཾ་སུཏཱི་རཧལཱ 

  

ཤལྱཿ-་ཏཏསྟཏཿ། 

ཤལྱ-་ཨཀོར་བཱད 

  

ཀརྞཿ-་ཏཏཿ 

ཀརྞ་ཨཀོར་བཱད 

  

ཀྲྀཏྟེ་བཛྲམུཁེན་ནམ་ཀྲྀམཱིཎ་དཻབཱནྨམོརུདྡྷཡེ 

  
ནཱིདྤཱཙེདབྷཡཱདསཧྱཏ་གུརོརྡྷཻཪ ྤཱཏྟདཱ་བེདན། 

  
ཨུཏ ྤཱཡ་ཀཏཛཱཔ ྡུཏཿ་ས་སཧསཱ་རོཥཱནལོདྷ ྤཱཱིཔཱིཏོ 

  

བུད  ་མཱཾ་ཙ་ཤཤཔ་ཀལབཱིཕལཱནྱས  ཎཱི་ཏེ་སནྟྭཱིཏཱི་༎ 10 ༎ 
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ཨོཀར་བཱད་དུརྦྷཱགྱབཤ་བཛྲམུཁནམཀ་ཀཱིཌཱ་ཧམར་དུནྤཱཱུ་ཛཱགྷཾ་མེཾ་ཀཊཱི་ལེལཀ, ཏཻཡྻོ་གུརཱུཛཱི་ཀེ་ནཱིདྤཱ་བྷཾག་ནཧཱི་བྷཡ་ཛཱནཱི་
ཨེཧཱི་ཌར་སཾ་ཧམ་ཨོཧཱི་ཨསཧྱ་བེདན་ཀ་དྷཻརྻཔྤཱཱུརྦ་སཧཱི་ལེལཧཾུ།་ཨོཀར་བཱད་ཁྤཱཱུན་སཾ་ལཐཔཐ་བྷཡ་གལཱེཀ་ཀརཎ་ཨོ་ཨུཋཱི་
ཀེཾ་བཻས་གེལཱ་ཨཱ་ཧམར་ཀཏྲཱིཡ་བུཛྷ་ཀོདྷགྣཱི་སཾ་དྷདྷཀཻཏ་ཤཔ་དེལཐཱི་ཀཱི་སམཡ་ཨེལཱཔར་ཨཧཱྃ་ཀ་ཨས ་བཱིཕལ་བྷཡ་ཛཱཡཏ། 

  

ཤལྱཿ-་ཨཧོ་ཀཥ ྤཱམབྷཱིཧཱིཏཾ་ཏཏྲབྷབཏཱ། 

ཤལྱ-་ཨོཧ་ཨཱཱི་ཏ་བཧུཏ་ཀཥྚཀར་གཔྤ་ཀཧཱི་དེལཐཱི། 

  

ཀརྞཿ-་པརཱཱིཀྵཱམཧེ་ཏཱབདས སྱ་བྲྲྀཏ ྤཱནྟམ།་༺ཏཐཱ་ཀྲྀཏྤཱ༻་ཨཏཱེནྱས  ཎཱི་ནཱིར ྤཱཱིཪ ྤཱཎཱིབ་ལཀྵྱནྟེ།་ཨཔཱི་ཙ། 

ཀར-ྞ ཏཱབཏ དྷརཱི ཧམ ཨཔན ཨས  ཀཐ ཱཀ ེཔརཱཱིཀཎ ཀརཻཏ ཚཱི། ཨཱཱི སབ ཤཀྟཱིརཧཱིཏ ལཱགཱི རཧལ ཨཚ ིཨྣཽར... 

  
  
ཨཱིམེ་ཧཱི་དཻནྱནེ་ནཱིམཱཱིལཱིཏེཀཎ 

  
མུཧུཿ་སྑལནྟོ་བཱིབཤསྟུརང མཱཿ། 

  
གཛཱཤ་སཔྟཙདདཱནགནྡྷཱིན ོ

  

ནཱིབེདཡན ྤཱཱིབ་རཎེ་ནཱིབརནམ་༎ 11 ༎ 

  
ཨཔན་དཱཱིནཏཱ་སཾ་ཨཱཾཁཱི་བནྡ་ཀེནེ་ཨཱཱི་གྷཌཱོ་ཨཔན་བཱིབཤཏཱ་སཾ་བཱརམ ྤཱར་རཱས ྤཱ་མེཾ་པཱིཚཌཱི་རཧལ་ཨཚི།་སཔྟཙདགནྡྷ་ཀ་
སམཱན་ཀཊུམདྷུདྷརཱ་བལ་ཱཧཱཐཱཱིརཱཛ་སེཧོ་དཱཱིནཧཱཱིན་བྷཡ་ཀཨེ་ཡུདྡྷསྠལ་སཾ་མཱནྤཱཱུ་བྷཱགཱི་ཛེབཱཀ་ཧེཏུ་ཀཧཻཏ་ཨཚི། 
ཤངྑདུན ྡུབྷཡཤ་ནཱིཿཤབ ྤཱཿ། 

  
ཤཾཁ་ཏཐཱ་དུན ྡུབྷཱི་སེཧོ་ནཱིཤྴབྡ་བྷཡ་གེལ 

  

ཤལྱཿ-་བྷོཿ་ཀཥྚཾ་ཀིཾ་ནུ་ཁལཱིདམ། 

  

ཤལྱ: ཨཱཱི ཏ མཧཱན ཀཥྚ ཨཚ ིཨཱཱི ཀཱི བྷཡ རཧལ ཨཚི། 

  

ཀརྞཿ-་ཤལྱརཛཱ!་ཨལམལཾ་བཱིཥཱདནེ། 

http://www.videha.co.in/
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ཀར-ྞ ཤལྱརཱཛ!་ཨཁནཱི་བཱིཥཱད་བརྠ་ཨཚི། 

  
ཧཏོ྅པཱི་ལབྷཏེ་སརྒཾ་ཛཏིྤཱ་ཏུ་ལབྷཏེ་ཡཤཿ་། 

  

ཨུབྷེ་བཧུམཏེ་ལོཀེ་ནསྟཱི་ནཱིཥྥལཏཱ་རཎེ་༎ 12 ༎ 

  
ཡུདྡྷ མེཾ མརལཱ སཾ སརྒ བྷེཊཻ ཚ ཻཛིཏལཱ སཾ རཱཛ ཨཏཨེབ ཡུདྡྷ མེཾ ཧཱནཱི ནཻ ཀཱིཡཱཀ ཏ སཾསཱར མེཾ དུནྤཱཱུ མཱནྱ ཨཚི། 

  
ཨཔཱི་ཙ 

ཨྣཽར .. 

  
ཨཱིམེ་ཧཱི་ཡུདྡྷེཥྭནཱིབརཱིཏཱཤ 

  
ཧཡཱཿ་སུཔརྞེན་སམཱནབེགཱཿ། 

  
ཤྤཱཱིམཏ ྡུ་ཀམྦོཛཀུལེཥུ་ཛཱཏཱཿ 

  

རཀན ཱུ་མཱཾ་ཡདྱཔཱི་རཀཱིཏབམ་༎ 13 ༎ 

  
ཛིནཀ ས ཡུདྡྷ མེཾ ནཱིརཱཤ ནཻ བྷཡ སཀཻཏ ཚཱི ཨེཧེན གརུཌ སམཱན བེགབལཱ ཏཐཱ ཤོབྷཱབལ ཱཨཱཱི ཤོབྷཱཡམཱན ཀབུལཱཱི གྷོཌཱ

 ཛིནཀ རཀྵཱ ཧམར ཱཀརབཱཀ ཙཱཧཱཱི ཨོ ཧམར རཀྵཱ ཀརཡ། 

  
  

ཀམཤ... 

 
  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༢.རབཱཱིནྡྲ་ནརཱཡཎ་མཱིཤྲ-་མཱཏྲྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༣མ་ཁེཔ 

རབཱཱིནྡྲ་ནརཡཱཎ་མཱིཤྲ 

མཏཱྲྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༣མ་ཁཔེ 

༡༣ 
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བཻད་མདྷུཀནྟཀ་ཨུཔཙཱར་ཀརགར་སཱིདྡྷ་བྷེལ་།་མཱས་དཱིན་བཱཱིཏཻཏ-བཱཱིཏཻཏ་ཧུནཀར་དུནྤཱཱུ་ཨཱཁཱིྃཀ་ཛྱོཏཱི་
བཱཔས་བྷཨེ་གེལ་།་ཛཡནཀྟ་པྲསནྣཏཱཀ་ཨཾཏ་ནཧཱི་ཚལ་།་ཨཱབ་ཧུནཀ་བཱིཤྭཱས་བྷེལནཱི་ཛེ་ཨོ་ཨཔན་པྤཱཱུརྦཛཀ་རཱྲྀཎ་ཙུཀ་
སཀཏཱཧ་།་ཀཋོར་པརཱིཤྲམསྃ་ཨརྫཱིཏ་བཱིདྤཱཀ་ཨུཔཡགོ་སམཱཛ་ཀལྤཱཎ་ཧེཏུ་ཀཨེ་སཀཏཱཧ་།་མཱསདཱིནསྃ་ཨོ་ཀཏཧུ་གེལ་ནཧཱི་
རཧཐཱི་ནེ་ཧུནཀསྃ་ཀཀརོ་བྷེཾཊ་ཀརབཱཀ་ཨནུམཏཱི་རཧཻཀ།་བཻདཀ་ཀཧབ་རཧནཱི་ཛེ་ཨཱིལཛཱཀ་སམཡམེ་ཧུནཀ་མཱནསཱིཀ་
ཏནབསྃ་བཙཱཨེབ་བཧུཏ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི་།་ཏེྃ་བཧུཏ་སཾཡམཔྤཱཱུརྦཀ་ཧུནཀ་རཧཨེ་པཌ༹ལནཱི་། 

མཱསདཱིནསྃ་ཨཱཙཱརྻཛཱ་ིསེཧོ་ཨེཏཧཱི་རཧཐཱི་།་ཛཡནྟཀེྃ་ཨོཧཱིན་ཚོཌཱི༹་ཀཨེ་ཙལཱི་ཛཨཱེབ་ཧུནཀ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་
བུཛྷཱནཱི་།་མུདཱ་ཨོཏཧུ་ཨཤཱྲམཀ་ཀཛསབྷ་ཧུནཀེ་པར་ཙལཻཏ་ཚལ་།་སམདཱཔར་སམཱད་ཨབཻཏ་རཧལ་།་སཾགེ་ཛེ་ཧུནཀ་སཾགེ་

ཨཱཨེལ་ཚཱཏྲལཀོནཱི་སེཧོ་བཱཔས་ཛཨེབཱཀ་ཧེཏུ་བྤཱཀུལ་རཧཐཱི་།་ཨཾཏཏོགཏྤཱ,ཨོ་ལཁནཔུརསྃ་བཱིདཱ་ཧེབཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་པྲཀཊ་
ཀེལནཱི་། 

" ཀལཱཱིཀན་ྟསེཧོ་ཀཨེ་བེར་སམཱད་དཨ་ེཙུཀལ་ཚཐཱི་།་ཨཱཤྲམཀ་སྠཱིཏཱི་སེ་གཌ༹བཌཱ༹་རཧལ་ཨཚི་།་ཏེྃ་ཨཱབ་

ཧམརཱ་ཛཨེབཱཀ་ཨནུམཏཱི་དཱིཨ།"-ཨཙཱཱརྻཛཱི་ཛཡནསྃྟ་ཀཧལཁཱིན་།་ཛཡནྟ་ཀཱི་བཛིཏཐཱི? ཨོ་ཏྃ་ཨཱཙཱརཛྻཱིཀ་ཨུཔཀརསྃ་

དབལ་ཚལཱཧ་།་ཏཻཨོ་ཀཧལཁཱིན- 

"ཨཱཙཱརྻབར! ཨཔནེཀ་ཙལཱི་གེལཱཀ་བཱད་ཏྃ་ཧམ་སརཱིཔཧུྃ་ཨནཐ་བྷཨེ་ཛཱཨེབ་།་མཱཏཱ-པཱིཏཱཀ་

དེཧཱབསཱནཀ་བཱད་ཨཔནཧཱི་ཧམརཱ་ཤརཎ་དེལཧུྃ, ཨེཧཱི་ཡོགྱ་བནཨོལཧུྃ་ཛ་ེཧམ་ཨཱཨཱི་ཚཱི་། ་མུདཱ་ཨཔནེཀ་རཱྲྀཎ་ཏྃ་

ཋཱམཧཱི་ཨཚ,ི ཨོཀར་ཨེཀཧུ་ཨཾཤ་ཧམ་ནཧཱི་ཙུཀ་སཀལཧུྃ་ཨཱ་ཨཧཱྃ་ཨཱབ་བཱཔསོ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི་།" 

"ཛཡནྟ་ཨཱཱི་སཾསཱར་ཚཻཀ་།་ཨེཧཱིཋཱམ་ཨཱབཱགམན་ལཱགལ་རཧཻཏ་ཨཚི་།་ཀེཨོ་སབྷདཱིན་ཀཀརོ་སཾགེ་ནཧཱི་རཧཱི་
སཀཻཏ་ཨཚི་།་ཧམརཱ་ལོཀནཱིཀེྃ་ཨཱཱིཤྭརཀ་ཨེཧཱི་ནཱིཡམཀེྃ་སྤཱཱིཀར་ཀརབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་།་ཧམརཱ་བཱིཤྭཱས་ཨཚ་ིཛེ་ཨཧཱྃ་ཨཔན་ཀྣཽལཱིཀ་
མཪ ྤཱདཱཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཨེཧཱི་པཱཋཤལཱཀེྃ་ཕེརསྃ་སཤཀྟ་ཀརབཱམེ་པྤཱཱུརྞ་སཕལ་ཧོཨེབ་།་ཧམརཱ་ལེལ་ཨེཧཱིསྃ་པཻགྷ་པྲསནྣཏཱཀ་གཔྤ་

ཨཱཨོར་ཀཱི་བྷཨེ་སཀཻཏ་ཨཚ?ི" 

"ཧམརཱ་ཏྃ་ཨཔནེཀ་བཱིན་ཨཀེོ་ཌགེ་སསརབ་མོསཀཱིལ་བུཛྷཱ་རཧལ་ཨཚ་ི།་ཨཙཱཱརྻབར! ཧམ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཚཱི་
ཨཱ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཨཁེན་དྷརཱི་ཀཨེ་སཀལཧུྃ་སེ་ཨཧཱིཾཀ་ཀྲྀཔཱ་ཐཱིཀ་།་ཨཱབ་ཏྃ་ཀཱིཚུ་ཕུརཱ་ནཧཱི་རཧལ་ཨཚ་ིཛེ་ཀམེཧར་ཛཱཨཱི།་ཡདྱཔཱི་

ཨཔནེཀ་ཨཱཤཱིར ྤཱད་ཨཱ་བཻདཛཱཀི་ཨཐཀ་པྲཡཱསསྃ་ཧམར་ནེཏྲཀ་ཛྱོཏཱི་བཱཔས་བྷཨེ་གེལ་ཨཚ་ི། ་མུདཱ་...." 

"མུདཱ་ཀཱི? ཨཧཱྃ་ཏྃ་པརམབཱིདྤཱན་ཨཱ་ཛྙཱནཱི་ཚཱི་།་སཡཾ་ཨཔན་མཱརྒ་པྲཤསྟ་ཀཨེ་སཀཻཏ་ཚཱི་ཨཱ་ཀརབེ་ཀརབ།་

ཕེར་ཧམ་ཀཏཧུ་ཨནྱཏྲ་ཐོཌ༹་ེཛཱ་རཧལ་ཚཱི་།་ཤརདཱཀུཾཛ་ཏྃ་ཨཔནཀེེྃ་སཏཏ་སྤཱགཏ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་ཏཏརེྤ་རཧཏ་།་" 
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"བཧུཏ་མོསཀཱིལསྃ་ཤོདྷགཾཐ་བྃཙི་སཀལ་།་ཨེཧཱིཋམཱ་ཨེཀར་རཀྵཱ་ཀ་ེཀརཏ? ཀཧཱིཾ་ཨོ་དུཥྚསབྷ་ཨེཏཧུ་

པཚོཌ༹་ཀེལཀ་ཏཁན ?" 

"བེསཱཱི་ཙིཾཏཱ་ནཧཱི་ཀརཱུ་།་སམཡ་ཨཔན་སམདྷཱན་སཡཾ་ཀརཻཏ་ཨཚི་།" 

ཨེཏེཀ་གཔྤ་ཀལཱེཀ་བཱདོ་ཛཡནྟཀ་ཙིཏམྟེ་ཙིཾཏཱ་རཧབེ་ཀརནཱི་།་ཧུནཀ་ཙིཾཏཱིཏ་ཨཱ་ཨུདཱས་དེཁཱི་ཨཱཙཱརྻཛཱ་ི

པུཚལཁཱིན- 

"ཨཧཱྃཀ་ཙིཾཏཱཀ་ཀརཎ་ཀཱིཚུ་ཨཨཱོར་བུཛྷཱ་རཧལ་ཨཚི་ཛེ་ཨཧཱྃ་པྲཀཊ་ནཧཱི་ཀཨ་ེརཧལ་ཚཱི་།" 

"སཾཀོཙབཤ་ནཧཱི་ཀཧཱི་པཱབཱི་རཧལ་ཚཱི་ཨཱཙཱརྻབར!" 

"ཧམརཱ-ཨཧཱྃཀ་སཾབཾདྷམེ་སཾཀོཙ་ཀཧཱིཨ་ཱཔཻསཱི་གེལ? ཨཔན་མོནཀ་གཔྤ་ཀཧབ་ནཧཱི་ཏྃ་ཧམསབྷ་

བུཛྷབཻཀ་ཀོན?སམཱདྷན་ཧོཨེཏ་ཀེན?" 

"ཧམ་ཤཱིལཱ་ལཨེ་ཀཨེ་བཧུཏ་དུཁཱཱི་ཚཱི་།་ཨོ་ཧམར་བཱལསཁཱ་ཐཱིཀཱིཧ་།་གཱམ་ཨཨེལ་ཱམཱསདཱིནསྃ་བེསཱཱི་བྷཨེ་

གེལ་།་མུདཱ་ཨཱཨཱིདྷརཱི་ཨཱཱི་ནཧཱི་བུཛྷི་སཀལཧུྃ་ཛེ་ཨོ་ཀཱི་ཧཱལམེ་ཚཐཱི, ཚཐཱིཧོ་ཀཱི་ནཧཱི་ཚཐཱི?" 

"ཧམ་བཻད་མདྷུཀནྟསྃ་ཨེཧཱི་བཱིཥཡཔར་ཀཻཀབེར་ཙར ྤཱ་ཀརབཱཀ་པྲཡཱས་ཀེལཧུྃ་པརཾཏུ་ཨཱ་བཱཏ་ཀེྃ་ཀཏཧུ་

དོསར་དཱིས་གྷུམཱ་དཻཏ་ཚལཱཧ་།་ཀཧཱི་ནཧཱི་ཨོ་ཨེན་ཀཱིཨེཀ་ཀརཻཏ་ཚལཐཱི?" 

"ཧམརཱ་ཤཱིལཱཀ་པྲཏཱི་ཨཧཱྃཀ་ཛིཛྙཱསཱ་བྤཱཱུཛྷལ་ཨཚ།ི་ཏེྃ་ཧམ་བཧུཏ་ཙེཥ ྤཱ་ཀེལཧུྃ་ཛེ་སཧཱཱི་སྤཱཱུཙན་ཨཧཱྃཀེྃ་དཱཱི་།་
མུདཱ་སེ་སཾབྷབ་ནཧཱི་བྷེལ་།་གཱམཀོ་ལོཀསབྷ་ཨེཧཱི་པྲཤྣཔར་མྣཽན་བྷཨེ་ཛཱཨཱི་ཚཐཱི་།་ཀཧཱི་ནཧཱི་ཨེཧན་ཀོན་བཱཏ་ཚཻཀ་ཛེ་ཨོ་
སབྷ་ཧམརཱ་ཀཧབཱསྃ་བྃཙི་རཧལ་ཚཐཱི་།་མུདཱ་ཨཧཱྃ་དྷཻརྻ་རཱཁྤཱཱུ།་ཨཱབ་ཏྃ་གཱམམེེ་རཧབ་།་སབྷབཱཏ་ཨཔནེ་པཏཱ་ལཱགཱི་

ཛཱཨེཏ་།" 

"པཏཱ་ལཱགཨེ་ཛོགར་ཧེཏཻཀ་ཏཁན་ནེ? ནན་པྲཀརཀ་ཨནཱིཥྚཀ་ཨཱཤཾཀ་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི་།་ཨནྱཐཱ་

བཻདཛཱི་ཨེན་ཙུཔྤ་ཀཱིཨཀེ་རཧཱིཏཐཱི?" 
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"བཱཏ་ཛེ་ཧོཨཱིཀ་།་མུདཱ་ཨཧཱྃསན་བཱིདྤཱན་ཨོ་བཱིབེཀཱི་པུརུཥཀེྃ་ཨུདེལཱིཏ་བྷེནཨཱི་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་ཨཚི་།་ཨཱཱི་

ཛཱིབན་ཨཱཱིཤྭརཀ་བརདཱན་ཨཚི།་སེ་བྤཱཱུཛྷི་ཛེ་པརཱིསྠཱིཏཱི་ཨཚི་ཨོཧཱཱིམེ་ཨཔན་ཨཱཨོར་སམཛཱཀ་ཨུདྡྷཱར་ཀརབེ་ཨུཙིཏ་ཨཚི།" 

ཨཱཙཱརྻཀ་བཱཏ་སུནཱི་ཛཡནྟ་ཀཱིཚུ་ཨཱཤྭསྟ་བྷེལཱཧ། 

ཤོདྷགཾཐཀ་སུརཀྵཱ་ལཨ་ེཀཨེ་ཨཱཙཱརྻ་སེཧོ་ཙིཾཏཱིཏ་རཧཐཱི་། ་མུདཱ་ཨོཧཱིཋཱམ་རཧཱིཨོ་ཀཨེ་ཨོ་ཀཱི་ཀཨེ་

ལཱིཏཐཱི? ཛཱནཀཱིདྷམམ་ེཏྃ་སབྷགོཊེ་རཧབེ་ཀརཐཱི་ཏཐཱཔཱི་ཀཱི་བྷེལ? 

ཏརཧ-ཏརཧསྃ་ཛཡནྟཀེྃ་བུཛྷཱ-སུཛྷཱ་ཀཨེ་ཨཱཙཱརཛྻཱི་ཨཔན་ཤཱིཥསབྷཀ་སཾགེ་ཛཱནཀཱིདྷམ་ཧེཏུ་པྲས ྤཱན་
ཀེལཱཧ།་གཱམཀ་ཀ་ེཀཧཨེ་ཨཱིལཱཀཀ་ལོཀ་ཨཱབཱི་ཀཨ་ེཧུནཀསབྷཀེྃ་གཱམཀ་སཱཱིམནཱསྃ་བཧུཏ་དཱུར་དྷརཱི་ཨརཱིཨཱཏཱི་དེལཀ།་ཀེཨོ་

བཱཔས་ཧེབཱཀ་ཧེཏུ་ཏཻཡཱརེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་།་ ཛཡནྟཀ་ཏྃ་བཱཏེ་ཚོཌཱུ༹༹་།་ཨ་ོཏྃ་ནེན་ཛཀྃ་ཀནཱི་རཧལ་ཚལཱཧ།་ཧུནཀར་

ཨཱྃཁཱིསྃ་ནཱིརཾཏར་ནོར་ཛྷཧར-ཛྷཧར་ཁསཱི་རཧལ་ཚལ། 

དྷརཀ་པཱར་ཧོཨཱིཏཧཱི་ཨཱཙཱརྻཛཱི་ཤཱིཥ་སཾགེ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཱི༹་གེལཱཧ།་གཱམཀ་ལཀོསབྷ་སེཧོ་ལྣཽཊཱི་གེལཱཧ་།་ཛཡནྟ་ཨཁནཧུ་དྷརཀ་
ཀཏེམེ་བཻསལ་རཧཐཱི་། 

  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༣.ཌཱ་ཤེཕཱལཱིཀ་བར ྤཱ-་པུརཱན་ཊཱིཧརཱཱིཀ་དརྡ་༺ཨེཀཊཱ་སཾསྨརཎ༻ 

ཌཱ་ཤཕེལཱཱིཀ་བར ྤཱ 
པུརནཱ་ཊཱིཧརཱཱིཀ་དརྡ་༺ཨཀེཊཱ་སསཾྨརཎ༻ 

 

ཛཁན་ཊཱིཧརཱཱི་བཱྃདྷ་བནཱི་གེལ་,་སབ་ནགརཱིཀ་ཀེ་པུརཱན་ཊཱིཧརཱཱི་སཾ་'ནཡཱཱི་ཊཱིཧརཱཱི'་མེ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀ'་དེལ་གལེ་ཏྃ་ཁུཤཱིཀ་

ཛགཧ་ཨེཀཊཱ་ནམཧར་སཱཾས་ནཱིཀལལ་ཨོ་མཾདཱིར་སབ་སཏྱེཤྭར་མཧཱདེབ་,བདྤཱཱི་ཀེདཱརཀ་,་བྷཻརབ་མཾདཱིར་ཀེཨོ་ཨཔན་ཀ་ེ

ནཻ་བཙཱ་སཀལཻཐ་;་མུདཱ་ཨོཧཱི་པུརཱན་ཊཱིཧརཱཱིཀ་སཱཀྵཱཱི་ཧམ་སབ་--་དརྡ་དརྡ་ཨཱ་དརྡ་ཨཀ  ྜཱུབར་ཀ་དཤཧརཱ་མེ་བར ྤཱ་ཛཱི་ཀེ་

མཧཱཔྲཡཱཎཀ་ཨུཔརཱནྟ་ཧམརཱ་བཙ ྤཱ་སབ་དཱིསམྦར་མ་ེདཱིལ ྤཱཱི་ལ'་ཨནལཀ་,་ཏརུཎ་བཱིཀས་ཛཱིཀ་མསྤཱཱུརཱཱི་ཛབཱེཀ་ཛིདྡ་བྷ'་

གེལ་.་ཏུརཏེ་ཨཱཱི་ཚོཌཱི༹་གེལ་ཚལཱཧ་,་ཧམ་བཱིཀཱིཔ ྤཱབས ྤཱ་མེ་ཚལཽཾ།་ཧམ་མན་ཀ'་དེལཽཾ་ཏོ་སབ་ཛོ་ཧམརཱ་ཚཌཱོི༹།་ཧམ་ཏེ་ཏོརེ་

ཀརཎ་ཛེབཱ་ལེ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་མམ ྤཱཱི་,་སབ་བྷཱཨཱཱི་བཧཱིན་ཏོརཱ་སཾགེ་ཏེ་རཧབོ་,་རཱཛཱིབ་སཾཛཱིབ་ཀེ་ཛེབཱཀ་ཁྤཱཱུབ་མོན་ཚལ་ཁལཱཱཱི་

ཛཡཱ་ཨལསཱ་རཧལ་ཚལཱཱིཧ་,་ཨཱརུཥཱི་ཨདཱིཏཱི་ཨུཚལཱི་རཧལ་ཚལཱཱིཧ་སཾསྲྀཏཱི་སཱཏ་མཱསཀ་མཱཏྲ་།་༢༣་དཱིསཾབར་ཀ་བྷོརབྷོར་
ཊེན་སཱཱིཊར་ཀ༹ ཱལཱིཤ་གཱཌཱཱི༹་སེ་ཧམ་སབ་བཱིདཱ་བྷེལཽཾ།་ཛཧཱཱིཋཱམ་ཀུཧེསཀ་ཀརཎ་ཊནེ་སབ་ཨཱཋ་དས་གྷཾཊཱ་ལཊེ་ཙལཱི་རཧལ་

ཚལ་,་ཨོཧཱིཋཱམ་བཙ ྤཱ་སབྷཀ་པཧཱཌ༹་པར་ཛེབཱཀ་ཛདིྡ་དུས ྤཱཧསེ་ཚལ་ནེ།་གཱཌཱཱི༹་མེ་དས་ཨདཱམཱཱི་ཏེ་ཚལཽཾ་མུདཱ་ཨོཧུ་སེ་བེསཱཱི་

ཤལ་,ཀརྜཱིགན,་ཀོཊ་སབ་བྷརལ་ཚལ།་མེརཋ་ཤཧར་སེ་བཱཧར་ཨེཀཊཱ་ཙཱཧཀ་དཀོན་པར་གཱཌཱཱི༹་རུཀལ་-་ཧམ་སབ་
ཙཱཧ་པཱཱིབཻཏ་རཧལཽཾ་ཨཱ་ཏརུཎ་གཱཌཱཱི་སཾ་ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེར་ཛལཁ་ཻཙཱྃདཱཱི་སན་ཙམཙམཱཨཱིཏ་པེླཊ་ནཱིཀལཱི་ཨོཧཱི་མེ་པྤཱཱུཌཱཱི༹་

བྷུཛིཡ,ཱ་ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེ་ཨྃཙཱར་སབྷཀེ་དཱིཡ་ལགལཱཱིཧ།་ཧམར་ཨཱྃཁཱི་ནོར་ཱགེལ་---ཨཱཡ་ཏརུཎ་ཀེ་པཔཱཱ་རཧཱིཏཻཐ་ཏྃ་

ཏུརཏ-་ཨཱར་ཀཱི་སབ་ཚཽ་གུཌཱི༹ཡཱ་ནཱིཀལ་ནཱིཀལ་--ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེར་བྷོཛན་ཧུནཀ་བཌྜ་པྲཱིཡ་ཚལ།་མོན་པཌཱི༹་ཨཱཡལ་

པཊན་མེ་ཨཀེ་བེར་ཧམ་ནེཧཱ་ཧཱིནཀ་སཾག་མྣཽཪ ྤཱལོཀ་མེ་མཱརྐཊེིཾག་ཀར'་གེལ་ཚལཽཾ་གྷ  ྜཱུརཏཱཱི་བེར་བཛལཱཧ་ཨཱབ་ཙལུ་ཨན  ྜཱུ་སཾ་
བྷེཾཊ་ཀརཻཏ་གྷར་ཛཱཡབ།་ཨན  ྜཱུ་ཧམར་བྷྣཽཛཱཡ་ཤརད་ཀེར་པཏ ྤཱཱི་ཛེ་རེལབེ་མེ་ཨེཀཽཾཊྶ་ཀེ་བཌ༹ཀ་པོསྚ་པར་ཚལ།་ཧམ་བཛལཽཾ་
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ཨཱཱི་ཀོནོ་ཊཱཨཱིམ་ཚཱི་ཛེབཱཀ་--དཱིན་མ་ེལནྩ་མེ་སེཾཊྤཱཱུ་ཨཱཡལ་ཧོཡཏ།་ཨོ་ཁེབཱ་ལེལ་ཛིདྡ་ཀར'་ལགཏཱཱིཧ་,་ཨེཏེཀ་སསཱུར་

ཛེབཱཀ་ཀོན་ཏུཀ་ཚཻ་----ཨེཀཊཱ་མསཱྤཱཱུམ་ནེན་ཛཀ་ྃནེཧཱ་ཀེ་བཛལཱཧ་--་ཛིདྡ་ཀརཏ་ཨན  ྜཱུ་ཏེ་ཀཱི་ཧེཏཻཀ་ཁཱ་ལེབ་--

དེཁཻཏ་ཚཱི་ནེཧཱ་ཧམརཱ་ཏོཧར་མམ ྤཱཱི་སསཱུརོ་ཛེབཱ་སེ་རོཀཻཏ་ཚཽ།་ཨན ཱུ་ཁཱཡ་ལེ་ཟཱིདྡ་ཀརཏ་ཏེ་ཧམ་ནཡ་ཁཱཡབ་.??་ཧམ་

ཙུཔྤ་གཱཌཱཱི༹་སཱཱིདྷེ་ཤྤཱཱི་ཀྲྀཥ ྤཱ་ནགར་ཀེ་གཊེ་པར་རུཀལ།་ཨན  ྜཱུ་ཁེབཱ་ལལེ་ནཻ་ཀཧཻཏ་ཚཻཀ་སཱཱིདྷེ་ཐཱརཱཱི་ལགཱ་དཻཏ་ཚཻ་.་ཨན  ྜཱུ་ལག་

ཀཏེཀ་མསཱྤཱཱུམཱིཡཏ་སེ་ཧམར་ཤཱིཀཡཏ་ཀ'་དེན་ེཚལཱཧ་!་སྲྀཏཱི་ཀེ་ཛྷཊཀཡ་--ཧམ་ཙུཔཙཱཔ་ཨཔན་ནོརཱཡལ་ཨཱཁཱིྃ་བཙ ྤཱ་
སབ་སཾ་ནུཀ་ལེལཽཾ།་རུཌཀཱི༹་པཧུྃཙི་ནཱིརྞཡ་བྷེལ་ཛེ་ཊཱིཧརཱཱི་ཌཻམ་དེཁཻཏ་མསྤཱཱུརཱཱི་ཛཱཡབ།་ཧརཱིདྤཱར 

རྲྀཥཱིཀེཤ་ཧོཡཏ་ཊཱིཧརཱཱི་ལེལ་པཧཱཌ༹་པརཀ་ཙཌྷ༹ཨཱཱཱི་ཤུརཱུ་བྷ'་གེལ།་ཙཱརུ་ཀཏ་རྣཽད་མུདཱ་ཧབཱ་བརཕ་,་ཋཱཱིཀ་ཧམར་ཛཱིབན་-

ཧམ་བརཕ་ཛཀྃ་ཛམཱི་གལེ་ཚལཽཾ,་བཙ ྤཱ་སབྷ་སུཁད་རྣཽད།་ཧཱིམཱལཡཀ་དྷརཏཱཱི་པར་བནལ་ཊཌྷེ༹་མེཌྷ་ཛཾགལཀ་བཱཱིཙ་སཾ་ཧམ་
སབ་བྷཱགཱི་རཧལ་ཚལཽཾ།་གཱཌཱཱི༹་མེ་ཨཱརུཥཱི་ཨདཱིཏཱི་ཨཱ་བཱིཀས་ཛཱི་ཨཾཏྤཱཀརཱཱི་ཁལཱེི་རཧལ་ཚལཱཧ།་ཙམ ྤཱ་མེ་ཙཱཧ་པཱིབཱ་ལེལ་རུཀལོྃ།་

ཨཱདཱི་༺་ཨདརཁ་༻་ཀཏེཀ་སསཏ་ཚལ་དས་ཊཱཀ་ཀཱིལོ་-་ཨེཏེཀ་སུནྡར་ཙཱཧ་སྤེཤལ་!་སཱྃཛྷ་བྷ'་གེལ་ཚལ་ཨན རཱིཡཱ་
སགྷན་ཛེན་སཽཾསེ་པརྦཏ་པྲདེཤ་ཀ ེ

སལམཱ་སཱིཏཱརཱ་སཾ་བྷརཱི་དེནེ་ཧོཨཱི།་པཧཱཌ༹་པར་ཨུཾཙ་ནཱིཙ་བས ྤཱཱི་སབ་མེ་ཊཱིམཊཱིམཱཨཱིཏ་བཱིཛལཱཱི་པྲཀཤ-དཱཱིཔ་སན་ཨཔྤཱཱུརྦ་ལཱགཱི་
རཧལ་ཚལ།་ཧམ་སབ་ནཡཱཱི་ཊཱིཧརཱཱི་པཧུྃཙ་གལེཽཾ་ཊཱིཧརཱཱི་པརྦཏ་ཤ ྲྀཾཁལཱཀ་སབ་སཾ་ཨུཾཙ་ཙཊཱཱོི་པར་ཊཱིཧརཱཱི་གེསྚ་ཧཱཨུས་ཚལ་

ཛཱཧཱི་མེ་གརྨ་པཱནཱི་,་ཊཱཱི་བཱཱི་སབ་སུབཱིདྷ་ཚལ་སབ་ཀམརཱཀ་དརབཛ ྤཱ་པྤཱཱུབ་དཱིསཱི་ཁུཛཻཏ་ཚལ་ཨགཱྤཱཱུ་མ་ེབཌཀ༹་ཊེརེས་,་

ཚུཊཀཱི་ཨདཱིཏཱི་ཧམརཱ་ཀཏ་ལ་ཨཀས་དཱིས་དེཁབཻཏ་བཱཛལ་--དཱདཱཱི་མཱྃ་ཨོ་ཏཱརཱ་ཛེ་ཙམཀཱི་རཧལ་ཨཚ་ཨ་ོདཱདཱ་ཛཱ་ིཚཐཱིན་

,་ཧམརཱ་སབ་ཀེ་དེཁཱི་རཧལ་ཚཻཐ,་ཧམ་བྷརཱི་པཱྃཛ་ཨོཀརཱ་པཀཌཱི༹་ལེལཽཾ་;་བྷོརེ་བྷོར་བྷུརུཀབཱ་ཙམཀཱི་རཧལ་ཚལ་ཧམ་

ཙུཔཙཱཔ་ཊེརེས་པར་ས་དེཁ'་ལགལོཾ།་ཨགཱྤཱཱུཀ་དྲྲྀཤྱ་དེཁཱི་ཨཱཁཱིྃ་ཛེན་ཙཀོར་བྷ'་གེལ་,་མན་མདྷུཀར་སགྷན་ཨན ྤཱར་ཀེ་
ཙིརཨཱིཏ་ཨྤཱཱུཥཱཀ་ནུཨཱཀ་ལཱལ་པཱཱིཡར་ཀཱིནརཱཱི་ཛྷལཀཱི་རཧལ་ཚལ་ཧམ་ཨབཱཀ་བྷ་གལེཽཾ་ཛནེ་མཱིཐཱིལཱཀ་བཱིཧྣཽཏཱཱི་ཀནཱིཡ་ཱནཱིཿཤབྡ་
ཀོཧབར་གྷར་སེ་བཱཧར་ནཱིཀལཱི་རཧལ་ཧོཨཱི།་ཨཱིཛོཏཀ་རཤྨཱི་རཱཤཱི་ཙཱརུ་དཱིས་ཛྃགལཀ་གཱཚ་བཱིརཱིཚ་པར་པསརཱི་གེལ་ཚལ།་

གཱཚ་བཱིརཱིཚ་མུས ྤཱཱི་མཱར'་ལཱགལ་,་ཧཱིམཱལཡཀ་ཤུབྷྲ་ཧཱིམཱཙྪཱདཱིཏ་ཤཱིཁར་,་ཨོཧཱི་པར་ནཙཻཏ་སྤཱཱུརཛཀ་ཀཱིརཎ་,ཨེཀཊཱ་བཱིཙིཏྲ་

སམྨོཧན་བན་-པྤཱནྟ་ཨལཀོལོཀ་མེ་ཛགཛགཱར་བྷ'་གེལ།་ཨོཧཱི་པརྦཏ་སབྷཀ་པྲཏཱི་ཧམ་ཀྲྀཏཛྙ 

བྷཱབ་སཾ་བྷརཱི་ཛཱཡཏ་ཚཱི་ཛེ་སཧས་བརཱིས་སཾ་སཱདྷན་,་ཏཔསྤཱཀ་ཨུཔརཱནྟ་བཱིརཱཊ་ཨཱ་བྷབ་བནཱི་གལེ་ཛནིཀ་ཀོར་མེ་

ཁེལཱཨཱིཏ་ནདཱཱི-་ཛྷརན་ཨཔན་ཤཀྟཱི་སཾ་སམསྟ་བསུདྷ་ཀེྃ་པྤཱཎདཱན་དཻཏ་ཨཚ་.་ནཡཱཱི་ཊཱིཧརཱཱི་བཱིས ྤཱཔཱིཏཀ་ཤཧར་ཐཱཱིཀ་,་

བཱྃས་,བུརུས་,་ཙཱིཌ༹་དེབདཱར་སཾ་ཧརཱིཡར་ཧརཱིཡར་པཧཱཌཱཱི༹ཀ་མདྷྱ་ཨཱཱི་ནབཱཱིན་བས ྤཱཱི་--པུརཱན་ཊཱིཧརཱཱིཀ་བཱིས ྤཱཔཱིཏཀ་གཱམ་!་

ཧམར་སབྷཀ་གཱཌཱཱི་ཨུཾཙ་ནཱིཙ་སར ྤཱཀར་སཌཀ༹་པར་ནཱིཙཱ་དཱིས་བྷཱགཱི་རཧལ་ཚལ་.གཌྷ༹བཱལཀ་པཧཱཌཱཱི༹ཀ་སགྷན་ཨརཎྱ་ཀེ་

ཙིརཨཱིཏ་བྷཱགལ་ཛཱ་རཧལ་ཚལ་.་དུརཧཱི་སཾ་གཌྷཱ་མ་ེཊཱིཧརཱཱི་ཌཻམ 
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ཀ་དྲྲྀཤྱ་བཌ་༹མནོརམ་ལཱགཱི་རཧལ་ཚལ།་བྷཱཾཏཱི་བྷཱཾཏཱི་ཀ་མཤཱིན་སཾ་པཧཱཌ༹ཀ་ཚཱཏཱཱི་ཀེ་ཙིརཱཱི་ཨོཀརཱ་སམཏལ་མཻདཱན་ཛཀྃ་

ཙཽརས་ཨཱ་སམཏལ་བན་དེལ་གེལ་ཚལ་.་ཊཀ་,་མཊོར་,ཀེན་ཨཱདཱི་མཤཱིན་སབ་ནཱིཙཱ་མེ་ཀཱིཌཱ༹་མཀཌཱོ༹་ཛཀ་ལཱགཱི་རཧལ་

ཚལ།ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ་ཛེ་༢༨༠.་༥་མཱཱི་.་ཨྤཱཱུཙྃ་ཊཱིཧརཱཱི་བཾཱདྷཀ་ས ྤཱན་བཱིཤྭ་ཀེར་སབ་སཾ་ཨྤཱཱུྃཙ་བཾཱདྷ་མེ་སཾ་པཱྃཙམ་ས ྤཱན་

ཧོཡཏ་.་ཧཱིམཱལཡཀ་ཀོར་མེ་བནཱི་རཧལ་ཨཱཱི་བཾཱདྷ་རྲྀཥཱིཀེཤ་སཾ་ཨས ྤཱཱི་ཀཱིལམཱཱོིཊར་ཨུཏྟར་མེ་བྷཱགཱཱིརཐཱཱི་ཨ་བྷཱིལཾགན་ནདཱཱིཀ་
ཨུད མ་ས ྤཱན་སཾ་ཀརཱཱིབ་ཌཌྷེ༹་ཀཱིལོམཱཱིཊར་ནཱིཙཱ་ཊཱིཧརཱཱི་མེ་བནཱི་རཧལ་ཚལ།་ཨེཧཱི་བཾཱདྷ་སཾ་ཀརཱཱིབ་༣༢༨༠༠་ཡྤཱཱུནཱིཊ་བཱིཛལཱཱི་
ནཱིཀལབཱཀ་ཨཱ་༦༨༥་ལཱཁ་ཧེཀྚར་ཁེཏ་པཊེབཱཀ་ཡཛོན་ཚལ།་ཨེཧཱི་བཾཱདྷ་ལེལ་སྤཱཏ་༣༥༣༩༠་ལཱཁ་ཀ ྜཱུབཱིཀ་མཱཱིཊར་པཱནཱི་

ཛམཱ་ཀཡལ་ཛཱཡཏ།་ཨེཀརཱ་ལེལ་ཨན ྤཱཟ་ཀཡལ་གལེ་ཛེ་ཨཀེར་ཏལ་མ་ེ༡༡༢༨་མཱཱིཊར་ཙཱཀར་ཨཱ་སབ་སཾ་ཨུཔར་༢༠་མཱཱི-་

ཙཱཀར་ནདཱཱི་གྷཱཊཱཱིཀ་ཙཊ ྤཱནཱི་ཛལཱཤཡཀ་ནཱིར ྤཱཎ་བྷ'་རཧལ་ཚལ་.་པུརཱན་ཊཱིཧརཱཱི་པཧཾུཙབཱ་ལེལ་བྷཱགཱཱིརཐཱཱི་པར་བནལ་

ཀཋཀ་པུལ་ཧམར་སབྷཀ་ཨིཾཏཟཱར་ཀ'་རཧལ་ཚལ་,་མུདཱ་པུལ་པར་གཱཌཱཱི༹་ཨེབཱ་ཛེབཱཀ་རོཀ་ཚལ་.་བྷཱགཱཱིརཐཱཱིཀ་ཛལ་
པུལཀ་སཏཧ་ཀེ་ཚུབཱི་རཧལ་ཚལ་བཱམ་དཱིས་སཾ་ཨབཻཏ་མལཱིན་བསན་བྷཱགཱཱིརཐཱཱི་པུལ་ཀེར་དཧཱིན་བྷཱག་མེ་པོཁརཱི་ཛཀྃ་

བཱན ལ་པཌ༹ལ།་ཨཙརཛ་བྷེལ་ཧཱིམལཱཡཀ་ཙཾཙལ་བེཊཱཱི་ཛེཀརཱ་སམ ྤཱརབཱ་ལེལ་ཤཱིབ་ཀེ་ཨཔན་ཛཊཱ་ཛྤཱཱུཊ་ཁོལ'་པཌ༹ལཻཀ་

,ཨཱཡ་མཱིཐཱིལཀཱ་གྤཱམ་བདྷཱུ་ཛཀྃ་'་པརཱདྷཱིན་སཔནེཧུ་སུཁ་ནཧཱཱི་'་ཀེར་དྱོཏཀ་ནཱིསཱྃས་བྷརེཏ་རཧལཱཱིཧ།་སརཱིཔོཾ་ཨཱིཡཻཧ་ཏྃ་

བཱྃདྷཀ་ཛཱིཏ་ཐཱཱིཀ་,་པུརུཥཀ་ཨཧྃཀར་;་སྲྀཛན་ཀ་ེལེལ་ནརཱཱི་ཤཀྟཱིཀ་དུརཱུཔཡོག།་སུནྡར་ལཱལ་བཧུགུཎཀ་ཀུཊཱིཡ་ཱཛལམགྣ་

ཚལ་མུདཱ་ཨོཧཱི་པར་ལཱགལ་པཏཱཀ་ཨཁེནོ་ཨོཧཱི་མནཱིཥཱིཀ་ཙིཾཏན་དར ྤཱ་རཧལ་ཚལ་.་བཱྃདྷཀ་ཨེཀ་ེགེཊ་ཁོལལ་གེལ་ཚལ་

བོཧཱི་མེ་པཱནཱིཀ་སཏཧ་ཨེཏེཀ་ཨུཾཙ་ཨུཋཱི་གལེ་ཛ་ེཧུནཀ་ལལེ་སབསེ་ཨྤཱཱུྃཙ་པཧཱཌ༹་པར་ནཨཱཱི་ཊཱིཧརཱཱི་བནཨོལ་གལེ་.་ཙཱརུ་

ཀཏ་སཾ་ཨུཾཙ་ཨུཙཾ་པཧཱཌ༹་སཾ་གྷེརལ་ཊཱིཧརཱཱིཀ་ཨེཀཊཱ་པཧཱཌ༹་དཱིས་ཨཱིཤརཱ་ཀརཻཏ་བཱིཀས་ཛཱི་བཛལཱཧ་--མམ ྤཱཱི་ཨཱཱི་སཱམནེ་ཛེ་
ཨུཾཙ་པཧཱཌ༹་དེཁཻཏ་ཚཱི་ཨེཏབེ་གཧཱཱིར་ཨེཁན་བྷགཱཱིརཐཱཱིཀ་ཛལསྟར་ཨཚ་རཱཛཱིབ་བཱཛི་ཨུཋལ་ཛཁན་བཾཱདྷ་བནཱི་ཛཱཡཏ་ཏེ་

ཛཏེཀ་པཧཱཌ༹་དེཁཻཏ་ཚཱི་སབྷ་ཊཱ་ཛལམགྣ་བྷ'་ཛཱཡཏ་--ཀལྤནེ་སཾ་ཧམ་སཱིཧརཱི་གེལ་ཚལཽཾ་པུལ་པཱར་ཀ་ཊཱིཧརཱཱི་གེལཽཾ་ཏེ་

བཱཊཀ་དུནྤཱཱུ་ཀཏ་ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེ་དོཀན་ལཱགལ་ཚལ།་ཋཱཱིཀ་དཱིལ ྤཱཱིཀ་ཀམལནཱགར་,པཊནཀ་ན ྜཱུ་མཱརཀཊེ་ཨཱ་ལནྡནཀ་

སཱཨུཐ་ཧཱལ་ཛཀྃ་---ཀཻསེཊ་,ཛེབར་ཨྤཱཱུནཱི་ཀཔཌཱ༹་,་ཏརཀརཱཱི་,་ཋེལཱ་པར་ཙཱཊ་,་གུཔཙུཔ---ཀཱི་ན་ཻབཱིཀཻཏ་ཚལ་

,,ཧམརཱ་སབ་ཀེ་དེཁཏཧཱི་ཧུནཀར་སབྷཀ་ཨཱྃཁཱི་ཙཀཱར་བྷ'་གེལ་--ཨཱབ་ཀནོ་ཨནཙིན ྤཱར་སབ་ཨཱབཱི་གེལཻཐ་ཧམརཱ་སབ་

པར་བཛྲཔཱཏ་ཀརབཱ་ལེལ་-་ཧམ་སབ་བཱིཀས་ཛཱིཀ་ཨེཀཊཱ་ཙིན ྤཱར་ལོགཀ་གྷར་མེ་བཻསལོྃ་བྷཱགཱཱིརཐཱཱི་ཀེ་པུརཱན་ནམ་

བྷཱཱིལགཾགཱ་ཐཱཱིཀ།་ཨེཧཱི་བཱྃདྷཀ་ནམ་སཾ་ཨེཧཱི་ཋཱམཀ་ནཱིབཱསཱཱི་མེ་ཨདྷ  ་པཻསཱི་གེལ་--ཨོ་སབ་བུཛྷི་རཧལ་ཚལཱཧ་ཛེ་དེཤཀ་

བྷལཱཨཱཱི་ལེལ་བནཻཏ་ཨཱཱི་པརཱིཡོཛན་ཨཀེ་དཱིན་བཱིནཤཀ་ཀརཎ་བནཱི་ཛཱཡཏ་.ཨོཧཱི་དཱིན་སེ་ཨེཧཱི་བཱྃདྷ་ཀེ་བཱིརོདྷ་ཀ'་རཧལ་
ཚལ་ཨོ་ལོཀནཱི།་ཨཀེཊཱ་སུདརནྴ་ཙེཧརཱ་བྷབ་བཡཀྟཱིཏྭ་ཨཔན་མོཧཀ་མུས ྤཱན་སཾ་ཨབྷཱིསཱིཀྟ་ཨཱབཱི་གྲྀཧསྤཱམཱཱི་ཧམར་སབྷཀ་

ཨབྷཱིབཱདན་ཀེལནཱི་.་.་ཙཱཧ་ནས ྤཱཀ་སཾག་སཾག་ཨོ་ཀཧ་ལགལཱཧ་-༡༨༠༤་ཨཱཱིསྤཱཱི་མེ་མེ་ཊཱིཧརཱཱི་ཤཧར་བསལ་ཚལ།་ཨོཧཱི་
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སམཡ་རཱཛཱ་སུདརྴན་ཤཧ་ཀེར་གྷོཌ༹་ཱཨེཧཱིཋཱམཀ་བྷཻརབ་མཾདཱིར་ལག་རུཀལ་ཚལ་,ཏཁན་ཨོ་ཨེཧཱི་ཊཱིཧརཱཱི་ཤཧར་ཀེ་

བསྣཽནེ་ཚལཱཧ།་ཨཧཱྃ་སབ་ཨེཧཱིཋཱམ་ཨཱཡལ་ཚཱི་ཏྃ་བྷཻརབ་མཾདཱིར་ཨབསྱ་དེཁཱི་ལེབ་.་ཨེཧཱི་ཋཱམ་བདྤཱཱི་ཀེདཱརཀ་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་

མཾདཱིར་ཨཚ་,སཏྱེཤྭར་མཧཱདེབ་ཀེཾ་པཤུཔཏཱི་མཧཱདབེ་ཛཀྃ་པྤཱཱུཛལ་ཛཱཡཏ་ཨཚ།་ཨཱཱི་བཾཱདྷ་བནཱི་ཛཱཡཏ་ཏྃ་ཧམར་སབྷཀ་

སཱཾསྲྀཏཱིཀ་,་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་བཱིརཱསཏ་སབྷཊཱ་ཛལམགྣ་བྷ'་ཛཱཡཏ། 

 

དོསར་བཀྟཱི་བཱཛི་ཨུཋལ་--ཌཻམ་བནབཱ་མེ་ཨེཁན་བཌྜ་དེར་ཨཚ་ཀརཱཱིབ་ཀརཱཱིབ་༣༠༠་ཀརོཌ༹ཀ་ཀཛ་ཧོཡཏ།་ཋཱམ་ཋམཱ་

སཱཱིཔེཛ་བྷ'་རཧལ་ཨཚ་སུནཻཏ་ཚལཽཾ་༡༩༠་ཀརོཌ༹ཀ་ས ྤཱཱིམ་ཚལ་ཨཱབ་ཏེ་ཧཛཱརོ་སེ་ཨྤཱཱུཔར་ཀརོཌ༹ཀ་ས ྤཱཱིམ་བནཱི་གེལ།་ཨེཀཊཱ་

ཡུབཱ་བཱཛལ་--ཛནཏཱཀ་བཱིརོདྷ་བྷ'་རཧལ་ཨཚ་ཛཁན་ཀཱི་སརཀརེ་ཕེལ་བྷ'་རཧལ་ཨཚི།་---གཱམཀ་ལོག་ཛུམཱི་གལེ་

ཚལ་,་སབྷཀ་ཙེཧརཱ་པར་ཨཱཀོཤ་ཨཱ་བཱིབཤཏཱ་།་དྷ ྲྀཏགཾགཱ་,་བྷཱིལཾགན་ཨཱ་བྷཱགཱཱིརཐཱཱིཀ་སཾགམ་སལྠ་པར་བནལ་སཏྱེཤྭར་
མཧཱདེབཀ་མཾདཱིར་ཛཁན་ཧམ་སབ་པཧཾུཙལཽཾ་ཏྃ་ཨཧཱོིཋཱམ་པཱཱིཡྤཱཱུསཱཱིཨེལ་ཀེ་སདསྱ་གཎ་བཾཱདྷ་བཱིརོདྷཱི་ནརཀཱ་སཾག་དྷརན་པར་

བཻསལ་ཚལཱཧ།་བཌ༹ཀ་བཻནར་ཊཱགྃལ་ཚལ་--- 

'་ཧམ་ཏོ་ཨཱིས་ཛྷཱིལ་ཀཱི་གཧརཱཨཱིཡོཾ་སེ་པཱར་པཱ་ཛཱཡེཾགེ་,་ལེཀཱིན་ཧམཱརེ་ཨོ་ཨཔནེ་ཀཧཱྃ་ཛཱཡེཾག་ེ!་ཧམེ་ཏོ་ཨཔནེ་ཧཱཱི་ལེ་ཌྤཱཱུབེ་

ཨཱིས་བཱཏ་ཀ་གམ་ཀཱིསེ,་ཨཻསཱ་ཀྣཽན་ས་ཱཤཁ་ྶཧཻ་ཛོ་ནཟར་ཧམསེ་མཱིལཱཡེ་,་ལོག་ཊྤཱཱུཊཏེ་ཛཱཏེ་ཧཻཾ་ཨེཀ་གྷར་བནནེ་མེ་,་ཀོཨཱཱི་

ཐཀཏཱ་ནཧཱཱི་བསྟཱིཡཱྃ་ཨུཛཱཌ༹ནེ་མེ་ཊཱིཧརཱཱི་ཨུཛཌེ༹་ལོགོཾ་ཀ་ཤཧར་ཧཻ་----------'་༺ཧམ་ཏཾ་ཨེཧཱི་ཛྷཱིལཀ་གཧཱིར་ཀེཾ་

པཱར་ཀ་ལེབ་;་མུདཱ་ཧམར་ཨོ་ཨཔན་ཀཏཡ་ཛཱཡཏ་,་ཨཔནཧཱི་ལོག་ཧམརཱ་ལ་ཌྤཱཱུབལ་ཨེཧཱི་བཱཏ་ཀེར་དུཿཁ་ཀཀརཱ་;་ཀེ་

ཨཚི་ཛེ་ཧམརཱ་སཾ་ཨཱཾཁཱི་མཱིལཱཡཏ་,་ལོཀ་ཊྤཱཱུཊཱཱི་ཛཱཡཏ་ཨཚི་ཨཀེཊཱ་གྷར་བནཡབཱ་མ་ེ,་ཀེཨོ་ཐཱཀཻཏ་ནཡ་ཨཚི་གཱམ་གྷར་

ཨུཛཱཌ༹བཱ་མེ་;་ཊཱིཧརཱཱི་ཨུཛཌལ༹་ལཀོཀ་ཤཧར་ཨཚ༻ི 

ཧམར་སབྷཀ་པརཱིཙཡ་སུནཏཧཱི་ཨོ་སབ་དྣཽགལ་ཨལེཻཐ་--ཨཧཱྃ་པཊན་སཾ་ཨཱཡལ་ཚཱི་,་ཨཧཱྃ་སབ་དཱིལ ྤཱཱི་སེ་--ཨཧཱྃ་སབ་

ཨོཏེ་ཛཱ་ཧམར་སབྷཀ་བཐཱ་སུནབྤཱཱུ,་ལོག་ཨེཀཊཱ་ཀཊོརོ་ཀཱིནཻཏ་ཨཚ་ཏེ་ཨཀོརཱ་སཾ་ལགཱབ་བྷ'་ཛཱཡཏ་ཚཀཻ་,་ཨཱཱི་ཏེ་ཧམར་

སབྷཀ་ཨཔྤན་ཤཧར་ཚཱི།་མཱཡ་ཛཀྃ་པྤཱཱུཛནེ་ཚཱི་ཨེཀརཱ་,་བདྤཱཱི་ཀེདཱར་ཛཀ་པྤཱཱུཛལ་ཛཱཡཏ་ཨཚ་ཨཱཱི་མདཾཱིར,་ཨཻཏཧཱསཱིཀ་

སཱཾསྲྀཏཱིཀ་དས ྤཱབེཛ་སབྷ་བཱིནཥྚ་བྷ'་ཛཱཡཏ.་ཧུནཀ་སབྷཀ་སཾག་ཧམརོ་སབྷཀ་ཨཱྃཁཱི་ནོརཱ་གེལ་---་ཧམ་སབ་སུནཻཏ་ཚལཽཾ་
གཌྷ༹བཱལཱཱིཀ་ཛཱཧཱི་ནབཙེཏནཀ་བྷཱབ་བྲཱིཊཱིཤ་གཌྷ༹བཱལ་མེ་ཚལ་ཨོ་རཱིཡཱསཏཱཱི་གཌྷ༹བཱལ་མེ་ནཻ་མུདཱ་ཨཱབ་རཱཥྚྲཱིཡ་ཛཱགརཎཀ་

ཙེཏན་ཊཱིཧརཱཱི་གཌྷ༹བཱལ་མེ་ཨཱབཱི་གེལ་ཚཻཀ་,ཧམ་སབ་ཨནུབྷཱུཏ་ཀ་རཧལ་ཚལཽཾ་ཛེ་ཨཱབ་ཨཱཱི་སབ་ཛཱགཱི་གལེ་ཨཚ་,་ཨཔན་

ཨདྷཱིཀར་བུཛྷ'་ལཱགལ།་སཾགྷརྵ་སམཱིཏཱིཀ་མོཏཱབཱིཀ་ཊཱིཧརཱཱི་ཌཻམཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཨེཏེཀ་ཨཱསེྟ་ཨཱསེྟ་བྷ'་རཧལ་ཚཻཀ་ཛེ་པུནར ྤཱསཀ་
རཕཱྟ༹ར་ཨེཏེཀ་ཨཱསེྟ་ཚཻཀ་ཛེ་བཱིས ྤཱཔནཀ་ཀཱིཡཱ་ཨོཏབེ་སམཡ་གྷཱཱིཙི་རཧལ་ཚཀཻ།་ཨེཧཱིཋཱམཀ་བཱསཱཱི་ལེལ་མནཱསཱིཀ་ཡཾཏྲཎཀ་
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ཀརཎ་བནཱི་གེལ་ཨཚ་སབྷཀ་བོལཱཱི་མེ་སརཀརཱཱི་ཀརཀྻ་གཏཱིབཱིདྷཱི་ལལེ་ཏཱཱིབྲ་བཱིརོདྷ་ཚལ་;་ཧམསབ་བདྤཱཱི་ཀེདཱར་མཾདཱིར་

གེལཽཾ་ཨེཏེཀ་པུརཱན་བཌ༹ཀ་ཊཱ་མདཾཱིར་ཨནུཔམ་ཀལཀཱྲྀཏཱི--ཀཱི་ཨཱཱི་སབ་ཌྤཱཱུབཱི་ཛཱཡཏ་!་བཱིཙིཏྲ་ལགཱཱི་རཧལ་ཚལ་--ཛནེ་

བཱིཤྭཱས་ནཻ་ཀ'་སཀཻཏ་ཚལཽཾ།་བྷཻརབ་མཾདཱིར་ཨེཧཱི་མཾདཱིར་སབ་སཾ་ཧྃཊཱི་ཀེ་ཚལ་,་པུརཱན་ཛམནཱཀ་ཚོཊ་ཚཱནི་མཾདཱིར་ཛཱཧཱི་ཋཱམ་

སུདརནྴ་ཤཧ་ཀེར་གྷཌཱོ༹་རུཀལ་ཨཱ་ཊཱིཧརཱཱི་ཨཱབཱད་བྷེལ་..་བཱིཙིཏྲ་སམྨོཧན་ཚལ་ཀཎ་ཀཎ་མེ་...་རཱས ྤཱ་བྷརཱི་རཱཛཱིབ་

,བཱིཀས་ཛཱི་,སཾཛཱིབ་སབྷཀ་གཔྤ་བྷ'་རཧལ་ཚལ-----------་---ཛཱཧཱིཋཱམ་བཱཾདྷ་བནཱི་རཧལ་ཚལ་ཨོཧཱིཋཱམ་

བྷཱུཀམྤནཀ་སཀཱིཡ་བེག་ཚཻཀ་།་ཀཏཀེ་པཌྷ༹ལ་ལཱིཁལ་ལོག་སབ་བཛཻཏ་ཚལ་-ཨེཏེཀ་པཻགྷ་བཱྃདྷཀ་ལལེ་ཛལཱཤཡ་མེ་
ཨེཀཏྲཱིཏ་པཱནཱི་པྲཀྲྀཏཱི་ལེ་ནཱིཀ་ནཻ་ཨཚི།་བྷཱགཱཱིརཐཱཱི་ཨཱ་བྷཱཱིལཱཾགན་ནདཱཱི་བརྥ་སཾ་བྷརལ་པཧཱཌ༹ཀ་ཨོཧཱི་དཀཱིཎཱི་ཌྷལཱན་སཾ་

བཧརཱཨཱིཏ་ཨཚ་ཛཀརཱ་མེ་བྷཱུཀརཎ་བེསཱཱི་བྷ'་རཧལ་ཚལ་ཀརཎ་ཛལགཧཎ་ཀཏེྲ་སཾ་ཛཾགལ་ཁཏྨ་བྷ'་རཧལ་ཚལ་ཏཻཾ་

བྷཱུཀརཎ་སེཧོ་བེསཱཱི་བྷ'་རཧལ་ཚལ།་པཧཱིནེ་ཊཱིཧརཱཱི་བཱྃདྷཀ་སམཡ་སཡ་བརཱིས་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ་ཨཱབ་ལོག་བཛཻཏ་ཚཐཻ་

༣༠--༤༠་བརཱིས་སཾ་བེསཱཱི་ནཻ་ཊཱིཀཏ་,་ཧཱིམཱལཡཀ་ཨེཧཱི་ཊྤཱཱུཊལ་བྷཱཾགལ་ཀཏེཀོ་ཀམཛོར་དེརཱར་ཚཻཀ་ཛཀརཱ་ཨེཏེཀ་པཻགྷ་

ཛལགཧཎཀ་ཀམཏཱ་ནཻ་བྷ'་སཀཏ་---་ཧཱིནཀར་སབྷཀ་བཱཏ་སུནཱི་སུནཱི་ཧམར་ཱམོན་པཌཱི༹་གེལ་ཛེ་ཧམ་སབ་ཛཁན་ཀོསཱཱི་

བརཱཛ་དེཁབཱ་ལེ་བཱཱིརཔུར་གེལ་ཚལཽཾ་ནེཔཱལ་ཨ་ཱབྷཱརཏ་སརཀརཀ་སཱམཾཛསྱ་སེ་བནལ་ཚལ་,་བཱབན་ཕཱཊཀཀ་ལྣཽཧ་པཱཤ་

མེ་ཨཱབདྡྷ་ཀསཱཱོི་བཱར་ཀརབཱ་ལེལ་,པྲཧཱར་ཀརབཱལེལ་ཨུཏྟཛེིཏ་-ཨུན ྤཱདཱིཏ་ཨུདྷཱིཡཱཨཱི་རཧལ་ཚལཱཱིཧ་དྷར་སཾ་ཤྭེཏ་ཕེན་-

གུཙ་ནཱིཿསྲྀཏ་བྷ'་རཧལ་ཚལ,་སཱཀྵཱཏ་བྷཻརབཱཱིཀ་ཤཁཾནད་'་ཀཊ་ཀཊ་བཱིཀཊ་ཨོཋ་ཕུཊ་པཱྃཌ༹རཱི་-ལཱིདྷུར་ཕེན་ཨུཋ་ཕོཀ་-་

ཀྲུདྡྷ་སརྤཱིཎཱི་ཛཀྃ་བེར་བེར་ཌཾཀ་མཱརབཱ་ལེལ་ཨུདྡྷཏ་,ཨུནྨཏྟ་ཨསཱཱིམ་ཀེ་སསཱཱིམ་ཀརཻཏ་དེཁཱི་ཀོསཱཱིཀ་ཚཏཱཱཱི་སཾ་ཙཾཌཱཱི་ཛཀྃ་

,ཀལཱཱི་ཛཀ་ྃཧུཾཀར་ནཱིཀལཱི་རཧལ་ཚལ་--བརཱཛཀ་སམཡ་ཁཏྨ་བྷ'་རཧལ་ཚལ་,་ཛཱཧཱི་དཱིན་ཨཱཱི་བཱྃདྷ་ཊྤཱཱུཊཏ་ནཻ་ཛནཱཱི་ཀསཱཱོི་

ཀཱི་ཀ'་བཻཋཏཱཱིཧ-,་!!!་--༡༢-༡༣་བརཱིཁཀ་ཨཱརུཥཱཱི་བཱལ་སུལབྷ་པྲཤྣ་ཀལེཀ་ཏཁན་ཨཱཱི་བཾཱདྷ་ཊྤཱཱུཊཏ་ཏྃ་ཀཱི་ཧོཡཏ་--

པྲཤྣ་བཙ ྤཱ་ཀེལཀ་མུདཱ་གཱཌཱཱི༹་མེ་བཻསལ་སབ་ཙཽཾཀཱི་གལེ།་སཱཏ་མཱསཀ་སཾསྲྀཏཱི་ཨཙཀ ེ་ཀན་ལཱགལ་,ཤབནམ་ཨོཀརཱ་ཙུཔ་

ཀརབཱ་མེ་ལཱགཱི་གེལ་,་ཛཡཱ་ཨཱ་ཏརུཎ་ཀ་གཔྤ་ཨོཧཱིཋཱམ་ཁཏྨ་,་རཱཛཱིབ་,སཾཛཱིབ་ཨཱ་བཱིཀས་ཛཱི་ཀེ་མདྷ་ྱཛ་ེཊཱིཧརཱཱི་བཱན ཀ་

བཧས་ཙལཻཏ་ཚལ་སབ་ཙུཔྤ་,པཾཱཙ་-ཚཧ་བརཱིཁཀ་ཨདཱིཏཱི་ཀནོོ་ཨཾདསཱེ་སཾ་བཀར་བཀར་སབྷཀ་མུཾཧ་ཏཀཻཏ་ཡཱནཱི་ཙུཔ ྤཱཱི་

ཀ་ཨེཀཊཱ་མོཧར་སབྷཀ་ཋོར་པར་སཊཱི་གེལ་ཚལ་,ཨེཀཊཱ་ཨདྷ  ་ཀརེཛ་མེ་དུནྤཱཱུ་སྠཱིཏཱི་མེ་བཱིཧཱར་ཀཱི་?་དཱིལ ྤཱཱི་ཀཱི་?་སམསྟ་

ཨུཏྟར་བྷཱརཏ་ཀེར་སཾསྲྀཏཱི་གར་མེ་ཙལཱི་ཛཱཡཏ་.་---------- 

 

ཌཱ་ཤེཕཱལཱིཀ་བར ྤཱ-་A་-103་,་སཱིགྣེཙར་བ ྜཱུ་ཨཔཱརྚམེཊ,ྶ་ཌཱཱིཌཱཱིཨེ་ཨཙེ་ཨཱཨཱཱི་ཛཱི་ཕླཻཊྶ,་ཌཱ་མུཁར ྤཱཱི་ནགར་,་དཱིལ ྤཱཱི་
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ཌཱ་ཤཕེལཱཱིཀ་བར ྤཱ 
པྲབསཱཱཱི་མཛདཱུརཀ་པཱཱིར་ཨ་ཱམཱིཐཱིལ་ཱརཛཱྱ 

ཨཙཀ ེ་ཧོཨཱི་བལཱ་ཀོནོ་བཱིདྷ ཾསཀརཱཱི་གྷཊན་ཙཱཧེ་མནཱབ་ནཱིརྨཱིཏ་ཧོ་བཱ་ཀཱི་པྲཀྲྀཏཱི་ནཱིརྨཱིཏ་;-ཨཱཔདཱ་ཨཀེརེ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་

ཚཻཀ་.་ཛནེ་བཱཌྷཱི༹་,་སུཁཱཌ༹་,་ཨན ར་བཱིརཌོ༹་,་སམུདྲ་མེ་ཨཱཡལ་ཙཀབཱཏཱཱི་ཏྤཱཱུཕཱན་,་བྷཱུཀམྤ་ཨཀཱཱི་ཀོན་ོམཧཱམཱརཱཱི།་ཨཱཱི་ཀོནོ་
ནབ་བཱཏ་ནཡ་ཨཚི་ཨཱཱི་སབ་ཧོཡཏ་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་བྷ་རཧལ་ཨཚི། 

མུདཱ,་ཧམ་ཁཱལཱཱི་བཱིཧཱརཀ་གཔྤ་མུཁྱཏཿ་ཀརབ་ཙྤཱཱུྃཀཱི་ཧམ་བཱལྱཀལ་སཾ་ཡཱནཱི་1955་སཾ་ཨཱཡ་དྷརཱི་དཁེཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལ་

ཚཱི།་1955་སཾ་ལགབྷག་80་ཀེ་དཤཀ་དྷརཱི་བཱིཧཱར་དྷན་དྷནྱ་སཾ་པརཱིཔྤཱཱུརྞ་ཚལ་.་ཀརཎ་ཛེ་བཱིཧཱར་མེ་ཨེཏེཀ་ཀལ-

ཀརཁཱན་ཚལ་,་ཛེན་ཙཱིནཱི་མཱིལ་,་རཱཨཱིས་མཱིལ་,་པེཔར་མཱིལ་,་ཚོཊ་མོཊ་ཀཏེཀོ་ཨུདྱོག་དྷན   ་ཚལ་,་དརཱཱི་ཕཻཀ  ཱི་,གུཌཱི༹ཡཱ་
ཕཻཀ  ཱི་ཨཱདཱི་ཨདཱཱི།་སཧརསཱ་དརབྷཾགཱ་ཀེ་ཨཀས་མེ་ཧབཱཨཱཱི་ཛཧཱཛ་ཨོཧཱིན་ཨུཌཻ༹ཏ་ཚལ་ཛེན་སཌ༹ཀ་པར་བཻལགཱཌཱཱི༹།་ཨཱ་ཨཱཡ་

ཧམ་སབ་ཧབཱཨཱཱི་ཛཧཱཛ་,་ཧབཱཨཱཱི་ཨཌ ྤཱ་ཀ་ེམཱཾག་ཀརཻཏ་ཀརཻཏ་ཐཱཀཱི་རཧལ་ཚཱི་.་བྷནཧཱི་ཨོ་སརཀརཱཱི་ཧབཱཨཱཱི་ཛཧཱཛ་ཧོཨཱི་
ཨུཏརཻཏ་ཏ་ཚལ་སཧརསཱ་ཧབཱཨཱཱི་ཨཌ ྤཱ་པར། 
ཙྤཱཱུྃཀཱི་ཧམ་སབ་ཨཔནེ་ཀཏེཀ་ོབེར་སཧརསཱ་སེ་ཀབཱཱིན་མཾཏྤཱཱི་ལཧཊན་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་སཾག་ཧབཱཨཱཱི་ཛཧཱཛ་སཾ་སཧརསཱ་སཾ་པཊན་
གེལ་ཚཱ།ི 

ཨཱཡ་སབ་ཀཱིཚ་བནྡ་བྷ་གེལ་,་པེཊ་བྷརབཱ་ལེལ་གཱམཀ་གརཱཱིབ་གུརབཱ་སབ་རོཛཱི་རོཊཱཱི་ལེལ་ཨཱན་ཨནཱ་རཱཛྱ་བྷགཻཏ་ཨཚི་,་

ཨཔན་པརཱིབཱརཀ་གཱམ་སཾ་ལ་ཤཧར་དྷརཱི་པརཱིབཱརཀ་བྷརཎ་པོཥཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི་,་མུདཱ་རོཛཱི་རོཊཱཱི་དེབ་བལཱ་རཱཛྱ་ཨཱཔད་
ཀལ་མེ་ནཡ་ཏེ་ཨཀོརཱ་ཀནོོ་སུརཀྵཱ་དཻཏ་ཚཀཻ་ཨཱ་ནཡ་ཏེ་སུབཱིདྷ།་ཨཱར་ཏེ་ཨཱར་ཨོཀརཱ་ཀོནོ་ཨདཱརོ་ནཧཱི་དཻཏ་ཚཻཀ་ཛེ་
ཀཁན་བྷགཱ་དེཏ་ཨཱཱི་ཌར་སདཱིཁན་ལཱགལ་རཧཻཏ་ཨཚི། 

ཨེཀར་ཛྭལཾཏ་ཨུདཱཧརཎ་ཨེཁུནཀ་ཀོརོན་ཀེ་མཧཱམཱརཱཱི་ཐཱཱིཀ་.་གརཱཱིབ་མཛདཱུར་ཛེ་ཛཱཧཱི་ཋམཱ་ཨཚི་ཨོཧཱི་ཋཱམ་སཾ་ལེ་ལཾཀ་

པཌཱ༹ཡལ་,་ཛཱནཀ་པརབཱཧ་ཀེནེ་བཱིན།་. 
ཛཱཧཱི་ཋཱམཀ་ནྤཱཱུན་ཁཱཡཏ་ཚཱི་པཌལ༹་རཧཱིཏོ་ཨཧཱྃ་ཨོཧཱིཋཱམ།་ནཱིཛ་གྷར་ཚོཌཱི་ཀཾཁ་ཏར་བཙ ྤཱ་བཀ ྤཱ་པར་བཙ ྤཱ་ཧཟཱར་ཧཟཱར་

མཱཱིལ་པཻརེ་པཻརེ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི་ལགཻཏ་ཚཻཀ་ཛེན་ཀནོོ་པྲལཡཾཀར་བཱཌྷཱི༹་ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཧཱྃཀ་པཱཚཱ་པཱཚཱ,་ཛནེ་ཀཏཧུ་ཀོནོ་

ཨགཱིལག ྤཱཱི་ཁེཧཱརཱི་རཧལ་པཱཚཱ་པཱཚཱ་,་ཏཁན་མནོ་མ་ེཀོན་པྲལཡ་ཛགཻལོཾ་ཀཁནོ་ཊེན་ཀཁནོ་བས་ཀཁན་ོཊཻཀྚར་སཾ་པྤཱཎ་

གབཻལོཾ་ཀཱིཨཀེ་ནེ་ཏཁན་མན་མ་ེསོཙལཽཾ་ཨཔན་ཧཱཐཀ་ཧུནར་ཨཔན་དཱིམཱགཀ་ལེཁ་ཱཛོཁ་ཱཛེ་ཧེཏཱིཡཻཀ་སེ་ཧེཏཱིཡཻ་,་ཨཔན་

ཋཱམ་པར་པཌ༹ལ་རཧཱིཏོ་ཁཱལཱཱི་ཨཀེ་དོསརཱ་སཾ་ཀནཱི་ཨལག་རཧཱིཏཽཾ་མུཨཱིནཡ་ཏྃ་སབཀེ་ཨཚི་མུདཱ,་པལཱཡན་ཀཡར་བན་
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གེལ་ཨཧཱྃཀེ་,་ཨཔནེ་ནཡ་ཨཔན་སྃག་ཀོརོན་སནསེ་ནེནེ་གེལཽཾ་ཨཧཱྃ་ཏྃ།་ཨེཧཱི་སྃ་ནཱིཀ་ཛཱཧཱི་ཋམཱ་རཧཱཱི་ཨོཧཱིཋཱམ་སྃ་

ཙིཙིཡེཏོ་'ཨཧཱྃ་ཧམར་ཨཔན་གཱམ་མེ་རོཛགཱར་དཱིཡ་ཨཧཱྃ་སབཊཱ་མཱིལ་སབཊཱ་སཾས ྤཱན་ཁོལཱི་དཱིཡ་ཨཧཱྃ''-་ཏཁན་བུཛྷཏཽཾ་

ཨཧཱྃཀ་ཧཱིམྨཏ་,ཨཧཱྃཀ་ཨེཀཏཱབཱད་ཀེ་ཨཱབཧུ་སོཙུ་ཨཔན་བཱིཤྭཀར ྤཱ་རཱུཔ་ཀེ་བྷརོས་རཱཁུ་ཨཔན་དུནྤཱཱུ་ཧཱཐཀ་ཨིཾཛཱིནཱིཡརིཾག་
གུཎ་པར་། 

 

བཱིཧཱར་མེ་སབཊཱ་ཀལ་ཀརཁཱ༹ནཀ་ཨདྷོགཏཱི་བྷེལ་ཚཀཻ་,་པུརཻན་མེ་ལོཧཱ་ཀེ་ཏཱར་,་ཀཾཊཱཱི་ཨཱདཱི་བནེབཱཀ་ཕཻཀ  ཱི་ཚལ་,་སུགར་

མཱིལ་,་རཱཨཱིས་མཱིལ་,་པེཔར་མཱིལ་ཨཱདཱི་བཱིཧཱར་ཀེ་ཛཱིབཾཏ་བནེནེ་ཚལ་,་སུགར་མཱིལ་ཀེ་ཀརཎ་ཀུསཱིཡཱརཀ་ཁེཏཱཱི་ཀཱིསནཱ་

ཀརཻཏ་ཚལ་ཨཱ་ཨཔན་ཨཀེཊཱ་ཕརཱཀ་བཀྟཱིཏྭ་བནེནེ་ཚལ་. 
སབ་སཾ་པཻགྷ་བཱཏ་ཛེ་ཨཱཡ་སབ་ཊཱ་མཱིལ་ཁལཱོི་དེལ་ཛཡཱ་ཏ་ཨཔན་ལོག་བེད་ཀེ་ཛཱིབནཀ་བཱིཀས་ཏེ་ཧོཡཏ་སཾགེ་དོསརོ་

ཋཱམ་ཀེ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་ཨེཧཱི་ཋཱམ་ཀམ་ལེ་ལལཱཡཱིཏ་རཧཏ།་ཨརྠ་བབས ྤཱ་མེ་དེཤ་ཀེ་སབ་སཾ་པཻགྷ་སཧཱཡཀ་ཧོཡཏ་,་ཨེཀརཱ་
ཨེཀཊཱ་ལགྷུ་ཨུདྱོག་ཀེ་རཱུཔ་མེ་བཱིཀསཱིཏ་ཀཡལ་ཛཡཱ།་ཨེཁན་བྷཱརཏ་སརཀར་ཨེཧཱི་དུནྤཱཱུ་ཨུདྱོགཀ་བཱིཀས་ལེལ་པྲཡཏྣཤཱིལ་

ཚཐཱི་,་ཨེཧཱི་སེ་ཁཱལཱཱི་ཨརྠ་བབས ྤཱ་ནཡ་མུདཱ་ཛཀརཱ་ལོཀ་ཏཐཀཱཐཱིཏ་པཱིཚཌལ༹་,་ཨནུསྤཱཱུཙིཏ་ཛཱཏཱི་,་ཛནཛཱཏཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་

,་ཧུནཀོ་ཛཱིབན-སྟར་,་ཨེཧཱི་བབས ྤཱ་སཾ་བཱིཀསཱིཏ་བྷ་སཀཻཏ་ཨཚི་། 

མཱཚ་མཁཱནཀ་ཁེཏཱཱི་སབ་མེ་ལཱགཏ་ཀམ་ཨ་ཱནཕཱ་བེསཱཱི།་མཚཱཀ་ཁེཏཱཱི་ཀེ་ཨཱཱི་ཧཱལ་ཚལ་ཛེ་1970་ཀེ་དཤཀ་མེ་སཧརསཱ་

མེ་ཕཱིཤརཱཱིཛ་བཱིབྷཱག་སཾ་མཏྶྱ་པཱལན་ཀེ་ཊེནིཾག་ཧམ་སཡཾ་ལེན་ེཚལཽཾ་--ཀཧབཱཀ་ཏཱཏྤརྻ་ཛེ་ཀོནོ་རཛཱྱ་མེ་རོཛགཱར་ཀེ་ཀམཱཱི་

ནཡ་ཚཻཀ་,་སབཱལ་ཚཻཀ་ཨཀོརཱ་བཱིཀསཱིཏ་ཀརབཱཀ་.་ཀཊཻཡཱ་པཱབར་ཧཱཨུས་,་བཐནཧཱ་,་,ནཱིརྨལཱཱི་,་ཌགམཱརཱ་ཨདཱཱིཀ་

པརཱིཡོཛན་ཀེ་ཕེར་སཾ་ཙཱལྤཱཱུ་ཀཡལ་ཛཱཡ་ཏྃ་བཌཀ༹་བཌ༹ཀ་པོསྚ་པར་བཱཧར་སཾ་ལོག་སབྷཀ་ནྣཽཀརཱཱི་དེབཱཀ་ཡོགྱ་བྷ་ཛཱཡཏ-

-་མཁཱནཀ་ཨཀེྶཔོརྚ་ཨཱིམྤོརྚ་ཧོཨཱི་--ཙྤཱཱུྃཀཱི་ཧམ་སུགར་མཱིལ་,་པེཔར་མཱིལ་,་རཱཨཱིས་མཱིལ་,་ཀཊཻཡཱ་པཱབར་ཧཱཨུས་སབྷཀ་

ཙམཀཻཏ་སརཱུཔ་དཁེནེ་ཚཱ་ི--སབཱལ་ཚཀཻ་སརཀར་སོཙཐཱི། 

མཛདཱུར་ཨཔན་མཧཏྭ་ནཧཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་,་བོ་ནཧཱི་རཧྟཻཐ་ཏྃ་ཨཱཱི་མཧལ་ཨཊཱརཱཱི་ཀནོ་ཀེ་བནཱི་ཛེཏཱིཡཻཀ་,ཙཱཀར་ཙཱཀར་

སཌ༹ཀ,་ཛགམགཱཨཱཱིཏ་ཕ ྤཱཨཱཱི་ཨོབར་,་ཨཱཱི་མེཊོ་ཊཱཱིཤན་ཀོན་ཀེ་བནཏཻཀ་། 

ཨཔན་ཨཔན་ཀཏེྲཀ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་བོ་སཡཾ་!་ཤཧར་མཧཱནགརཀ་བཱིཤྭཀར ྤཱ་བོ་སཡཾ་,་ནཧཱི་པཌྷ༹ལནཱི་ཨཨཱཱིཊཱཱི་ཀཱི་བཱཱིཨཨཱཱཱིཊཱཱི་

མུདཱ་མཛདཱུརཀ་སོཛྷཱ་སབ་བརྠ་,་ཨཱིཨེཧ་ཨེཀཊཱ་གུཎ་ཨོ་ཨཔན་བུཛྷི་,་ཨཔན་རཱཛ་ཨཔན་གཱམ་མ་ེཧཌ༹ཀམྤ་མཙཱ་

དེཏཱིཡཨཱཱིཐ,་ཨཱིཨེཧ་ཨེཀཏཱ་བོ་དེཁཱབཱིཏེཐ་,་ཨཔན་རཱཛ་ཨཔན་གཱམ་མ་ེཧཌ༹ཀམྤ་མཙནེེ་---་ཁོལྤཱཱུ་སུགར་མཱིལ་,ཧམ་

ཀརབ་ཀུཤཱིཡཱརཀ་ཁེཏཱཱི་,་སབ་ཊཱ་རོཛགཱར་ཧམརཱ་ཨཔན་རཱཛྱ་བཱིཧཱར་མེ་ཙཱཧཱཱི་།་ཀཤ་,ཨེཧཱི་བཱཏ་པར་སོཙནེ་རཧཱིཏཻཐ་-་
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པལཱཡན་ཀཨཱི་ཨཔནཀ་དཱཱིན་ཧཱཱིན་ནཡ་བནབཱཱི་,,, 

ཨེཧཱི་སྃ་ནཱིཀ་ཛཱཧཱི་ཋམཱ་ཚལཱཧ་ཨོཧཱིཋཱམ་སྃ་ཙཙིིཡེཏ་ོ-་ཧམར་ཨཔན་གཱམ་མེ་རོཛགཱར་དཱིཡ,་སབཊཱ་མཱིལ་སབཊཱ་སཾས ྤཱན་

ཁོལཱི་དཱིཡ་ཨཧཱྃ--་ཏཁན་ཨཧཱྃཀ་ཧཱིམྨཏ་,མཛདཱུར་ཨེཀཏཱ་མེ་ཙཱརཱི་ཙནཱ་ལགཱཱི་ཛེཏཱིཡཻཀ་,་ཨཔན་བཱིཤྭཀར ྤཱ་རཱུཔ་ཀེ་བྷརོས་

རཱཁཱི་ཨཔན་དུནྤཱཱུ་ཧཱཐཀ་ཨིཾཛཱིནཱིཡརིཾག་གུཎ་ཀེ་ཙནི ཏཻ་. 

མཱིཐཱིལཱ་པྲསཱིདྡ་ཨཚི་མཚཱ་ཡཱནཱི་མཚལཱཱི་,་མཁནཱ་ལལེ 
ཀོཤཱིཤ་ཀརཱུ་གཱྃབ་པར་ཕོ༹ཀས་ཀརབཱཀ་ལེལ་།་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱ་ཏྃ་བཱདཀ་བཱཏ་ཚཻཀ་།རཱཛྱ་བནབ་ཨུནྣཏཱི་ཀེ་གཱརཾཊཱཱི་ནཻ་དཻཏ་
ཚཻཀ།་ཛྷཱརཁཾཌ་ཀ་ེདེཁ་ལཱིཨྣཽ་།་།་ཀཱིན ཱུ་ད  ན་རཁཱྤཱཱུ་ཛེ་ཨཱརྠཱིཀ་ཨུནྣཏཱི་ཨཱ་བཌྷཻཏ་རཛཱནཻཏཱིཀ་མཧཏྤཱཀཀཾྵཱ་ཀེ་བཱཱིཙ་ཨཱཔསཱཱི་སད   བ་

མེ་ཀམཱཱི་ནཻ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་,་མུཁཱིཡཱ་ཨཱ་སརཔཾཙ་བཱིཀས་ཀེ་པྲཐམ་ཀཌཱཱི༹་ཧོཨེཏ་ཚཀཻ།་ཨཱཱིམཱནདཱརཱཱི་སྃ་ཀཛ་ཀནེཻ,་བཧུཏ་བཱིཀས་

སཾབྷབ་ཚཻཀ།་ཕེ༹སབུཀ,་ཡུ་ཊ ྜཱུབ་པར་བཧུཏ་ཨུདཱཧརཎ་བྷེཊཏ་ཨེཧེན་ཀརྨཋ་མུཁཱིཡཱ་སརཔཾཙ་ཀེ།་གཱམཀ་བཱིཀས་ཀེ་ལལེ་

མུཁཱིཡཱ/སརཔཾཙ་ཀརྨཋ་ཨ་ཱཨཱཱིམནཱདཱར་བྷེནཡ་ཟརཱུརཱཱི་ཚཻཀ།་ཨཱཱིཤྭར་ཀེ་ཀྲྀཔཱ་སྃ་གཱམཀ་ཡུབཱ་སབ་ཛཱིབན་མེ་བཧུཏ་ནཱིཀ་
ཀཡ་རཧལ་ཚཻཐ།་བཧུཏ་རཱཛནཻཏཱིཀ་ཨཱ་སཱམཛཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་སེཧོ་སཀཱིཡ་ཚཻཐ་།སབཧཀ་སམཱྤཱཱུཧཱིཀ་པྲཡཱས་སྃ་གཱམ་ཟརཱུར་
ཨུནྣཏ་ཧེཏཻཀ།་སམཱཛཀ་བཱིཀས་མེ་བཀྟཱིགཏ་ཨསུབཱིདྷ་ཀེ་ཀཱིཚུ་ཨནདེཁཱཱི་ཀཡལ་ཛཱཡ་ཏཁནེ་ཨགཱྤཱཱུ་ཛནེ་ཀཤ ྤཱཱིར་མེ་ཌལ་

ཛྷཱིལ་བྤཱཔཱརཀ་ཀེཾདྲ་བནལ་ཨཚི་,་ཨོཧཱིན་ཏེ་ཀསཱཱོིཀ་དྷར་ཨཚི་,་ཨོཀརཱ་སེཧོ་ཊྤཱཱུརཱིསྚ་སབྷཀ་ཨཱཀརྵཎ་ཀ་ཀེནྡྲ་བནཨལོ་ཛཱ་

སཀཻཏ་ཨཚི།་ཛཁན་ནདཱཱི་ཤཾཏ་རཧཡ་ཏཾ་ཛྷལཧེར་ཁེལབཱ་ལེལ་,་བཱཌྷཱི༹་ཨཱབཡ་ཏེ་མོཊར་བོཊ་མེ་ནདཱཱིཀ་ཀརེཎྚ་པར་
རཻཕྚིཾག་ཀརཏ་སཻལཱནཱི་སབ། 
ཨཱིཧོ་སབ་ཊཱ་ཁེལ་ཊྤཱཱུརཱིས་ྚབཱིབྷཱགཀ་ཐཱཱིཀ།་དརབྷཾགཱ་མེ་ཛཏེཀ་པོཁརཱི་ཨཚི་ཨཀོརོ་ཊྤཱཱུརཱིསྚཀ་ཨཱཀརཎྵ་ཀེཾདྲ་བནཨོལ་ཛཱ་

སཀཻཏ་ཨཚི།་སཧརསཱཀ་མཏྶྱགཾདྷ་ཨེཀཊཱ་ཨནམོལ་དརྴནཱིཡ་ས ྤཱན་བནྣཽལཀ་ཊྤཱཱུརཱིསྚ་བཱིབྷཱག་,་མུདཱ་དེཁ་རེཁ་ཀེ་ཨབྷཱབ་མ་ེ
མཏྶྱགཾདྷ་ཨཔྤན་ཧཱལ་པར་ཨཱཋ་ཨཱཋ་ནོར་ཁསཱ་རཧལ་ཨཚ།ི་ཀོན་ོཙཱིཛ་བན་ལེནཡ་ཨེཀ་བཱཏ་ཐཱཱིཀ་མུདཱ་ཨོཀརཱ་སམ ྤཱརཱི་ཀེ་

རཁནཡ་ཨེཀ་བཱཏ།་རཛཱཱ་མཧརཱཛཀཱ་མཧལ་དོམཧལཱཀ་དརབྷཾགཱ་,་པྤཱཱུརྞཱིཡཱ་ཨཱདཱི་མ་ེཀམཱཱི་ནཻ་མཱིཐཱིལཱཾཙལ་མེ་།་མུདཱ་དུཿཁ་ཏེ་

ཨཱཱི་ཨཚ་ཛེ་ཨུཏྟར་བཱིཧཱར་ཀ་བཀྟཱིཏྭ་བནེནེ་ཚལ་. 
སབ་སཾ་པཻགྷ་བཱཏ་ཛེ་ཨཱཡ་སབ་ཊཱ་མཱིལ་ཁལཱོི་དེལ་ཛཡཱ་ཏ་ཨཔན་ལོག་བེད་ཀེ་ཛཱིབནཀ་བཱིཀས་ཏེ་ཧོཡཏ་སཾགེ་དོསརོ་

ཋཱམ་ཀེ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་ཨེཧཱི་ཋཱམ་ཀམ་ལེ་ལལཱཡཱིཏ་རཧཏ།་ཨརྠ་བབས ྤཱ་མེ་དེཤ་ཀེ་སབ་སཾ་པཻགྷ་སཧཱཡཀ་ཧོཡཏ་,་ཨེཀརཱ་
ཨེཀཊཱ་ལགྷུ་ཨུདྱོག་ཀེ་རཱུཔ་མེ་བཱིཀསཱིཏ་ཀཡལ་ཛཡཱ།་ཨེཁན་བྷཱརཏ་སརཀར་ཨེཧཱི་དུནྤཱཱུ་ཨུདྱོགཀ་བཱིཀས་ལེལ་པྲཡཏྣཤཱིལ་

ཚཐཱི་,་ཨེཧཱི་སེ་ཁཱལཱཱི་ཨརྠ་བབས ྤཱ་ནཡ་མུདཱ་ཛཀརཱ་ལོཀ་ཏཐཀཱཐཱིཏ་པཱིཚཌལ༹་,་ཨནུསྤཱཱུཙིཏ་ཛཱཏཱི་,་ཛནཛཱཏཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་

,་ཧུནཀོ་ཛཱིབན-སྟར་,་ཨེཧཱི་བབས ྤཱ་སཾ་བཱིཀསཱིཏ་བྷ་སཀཻཏ་ཨཚི་། 

མཱཚ་མཁཱནཀ་ཁེཏཱཱི་སབ་མེ་ལཱགཏ་ཀམ་ཨ་ཱནཕཱ་བེསཱཱི།་མཚཱཀ་ཁེཏཱཱི་ཀེ་ཨཱཱི་ཧཱལ་ཚལ་ཛེ་1970་ཀེ་དཤཀ་མེ་སཧརསཱ་

མེ་ཕཱིཤརཱཱིཛ་བཱིབྷཱག་སཾ་མཏྶྱ་པཱལན་ཀེ་ཊེནིཾག་ཧམ་སཡཾ་ལེན་ེཚལཽཾ་--ཀཧབཱཀ་ཏཱཏྤརྻ་ཛེ་ཀོནོ་རཛཱྱ་མེ་རོཛགཱར་ཀེ་ཀམཱཱི་
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ནཡ་ཚཻཀ་,་སབཱལ་ཚཻཀ་ཨཀོརཱ་བཱིཀསཱིཏ་ཀརབཱཀ་.་ཀཊཻཡཱ་པཱབར་ཧཱཨུས་,་བཐནཧཱ་,་,ནཱིརྨལཱཱི་,་ཌགམཱརཱ་ཨདཱཱིཀ་

པརཱིཡོཛན་ཀེ་ཕེར་སཾ་ཙཱལྤཱཱུ་ཀཡལ་ཛཱཡ་ཏྃ་བཌཀ༹་བཌ༹ཀ་པོསྚ་པར་བཱཧར་སཾ་ལོག་སབྷཀ་ནྣཽཀརཱཱི་དེབཱཀ་ཡོགྱ་བྷ་ཛཱཡཏ-

-་མཁཱནཀ་ཨཀེྶཔོརྚ་ཨཱིམྤོརྚ་ཧོཨཱི་--ཙྤཱཱུྃཀཱི་ཧམ་སུགར་མཱིལ་,་པེཔར་མཱིལ་,་རཱཨཱིས་མཱིལ་,་ཀཊཻཡཱ་པཱབར་ཧཱཨུས་སབྷཀ་

ཙམཀཻཏ་སརཱུཔ་དཁེནེ་ཚཱ་ི--སབཱལ་ཚཀཻ་སརཀར་སོཙཐཱི། 

མཛདཱུར་ཨཔན་མཧཏྭ་ནཧཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་,་བོ་ནཧཱི་རཧྟཻཐ་ཏྃ་ཨཱཱི་མཧལ་ཨཊཱརཱཱི་ཀནོ་ཀེ་བནཱི་ཛེཏཱིཡཻཀ་,ཙཱཀར་ཙཱཀར་

སཌ༹ཀ,་ཛགམགཱཨཱཱིཏ་ཕ ྤཱཨཱཱི་ཨོབར་,་ཨཱཱི་མེཊོ་ཊཱཱིཤན་ཀོན་ཀེ་བནཏཻཀ་། 

ཨཔན་ཨཔན་ཀཏེྲཀ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་བོ་སཡཾ་!་ཤཧར་མཧཱནགརཀ་བཱིཤྭཀར ྤཱ་བོ་སཡཾ་ནཧཱི་པཌྷ༹ལནཱི་ཨཱཨཱིཊཱཱི་ཀཱི་བཱཱིཨཱཨཱཱིཊཱཱི་

མུདཱ་མཛདཱུརཀ་སོཛྷཱ་སབ་བརྠ་,་ཨཱིཨེཧ་ཨེཀཊཱ་གུཎ་ཨོ་ཨཔན་བུཛྷི་,་ཨཔན་རཱཛ་ཨཔན་གཱམ་མ་ེཧཌ༹ཀམྤ་མཙཱ་

དེཏཱིཡཨཱཱིཐ་ཨཱིཨེཧ་ཨེཀཏཱ་བོ་དེཁཱབཱིཏེཐ་,་ཨཔན་རཱཛ་ཨཔན་གཱམ་མེ་ཧཌཀ༹མྤ་མཙེན་ེ---་ཁོལྤཱཱུ་སུགར་མཱིལ་,ཧམ་

ཀརབ་ཀུཤཱིཡཱརཀ་ཁེཏཱཱི་,་སབ་ཊཱ་རོཛགཱར་ཧམརཱ་ཨཔན་རཱཛྱ་བཱིཧཱར་མེ་ཙཱཧཱཱི་།་ཀཤ་,ཨེཧཱི་བཱཏ་པར་སོཙནེ་རཧཱིཏཻཐ་-་

པལཱཡན་ཀཨཱི་ཨཔནཀ་དཱཱིན་ཧཱཱིན་ནཡ་བནབཱཱི་,,, 

ཨེཧཱི་སྃ་ནཱིཀ་ཛཱཧཱི་ཋམཱ་ཚལཱཧ་ཨོཧཱིཋཱམ་སྃ་ཙཙིིཡེཏ་ོ-་ཧམར་ཨཔན་གཱམ་མེ་རོཛགཱར་དཱིཡ,་སབཊཱ་མཱིལ་སབཊཱ་སཾས ྤཱན་

ཁོལཱི་དཱིཡ་ཨཧཱྃ--་ཏཁན་ཨཧཱྃཀ་ཧཱིམྨཏ་,མཛདཱུར་ཨེཀཏཱ་མེ་ཙཱརཱི་ཙནཱ་ལགཱཱི་ཛེཏཱིཡཻཀ་,་ཨཔན་བཱིཤྭཀར ྤཱ་རཱུཔ་ཀེ་བྷརོས་

རཱཁཱི་ཨཔན་དུནྤཱཱུ་ཧཱཐཀ་ཨིཾཛཱིནཱིཡརིཾག་གུཎ་ཀེ་ཙནི ཏཻ་. 

མཱིཐཱིལཱ་པྲསཱིདྡ་ཨཚི་མཚཱ་ཡཱནཱི་མཚལཱཱི་,་མཁནཱ་ལལེ 
ཀོཤཱིཤ་ཀརཱུ་གཱྃབ་པར་ཕོ༹ཀས་ཀརབཱཀ་ལེལ་།་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱ་ཏྃ་བཱདཀ་བཱཏ་ཚཻཀ་།རཱཛྱ་བནབ་ཨུནྣཏཱི་ཀེ་གཱརཾཊཱཱི་ནཻ་དཻཏ་
ཚཻཀ།་ཛྷཱརཁཾཌ་ཀ་ེདེཁ་ལཱིཨྣཽ་།་།་ཀཱིན ཱུ་ད  ན་རཁཱྤཱཱུ་ཛེ་ཨཱརྠཱིཀ་ཨུནྣཏཱི་ཨཱ་བཌྷཻཏ་རཛཱནཻཏཱིཀ་མཧཏྤཱཀཀཾྵཱ་ཀེ་བཱཱིཙ་ཨཱཔསཱཱི་སད   བ་

མེ་ཀམཱཱི་ནཻ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་,་མུཁཱིཡཱ་ཨཱ་སརཔཾཙ་བཱིཀས་ཀེ་པྲཐམ་ཀཌཱཱི༹་ཧོཨེཏ་ཚཀཻ།་ཨཱཱིམཱནདཱརཱཱི་སྃ་ཀཛ་ཀནེཻ,་བཧུཏ་བཱིཀས་

སཾབྷབ་ཚཻཀ།་ཕེ༹སབུཀ,་ཡུ་ཊ ྜཱུབ་པར་བཧུཏ་ཨུདཱཧརཎ་བྷེཊཏ་ཨེཧེན་ཀརྨཋ་མུཁཱིཡཱ་སརཔཾཙ་ཀེ།་གཱམཀ་བཱིཀས་ཀེ་ལལེ་

མུཁཱིཡཱ/སརཔཾཙ་ཀརྨཋ་ཨ་ཱཨཱཱིམནཱདཱར་བྷེནཡ་ཟརཱུརཱཱི་ཚཻཀ།་ཨཱཱིཤྭར་ཀེ་ཀྲྀཔཱ་སྃ་གཱམཀ་ཡུབཱ་སབ་ཛཱིབན་མེ་བཧུཏ་ནཱིཀ་
ཀཡ་རཧལ་ཚཻཐ།་བཧུཏ་རཱཛནཻཏཱིཀ་ཨཱ་སཱམཛཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་སེཧོ་སཀཱིཡ་ཚཻཐ་།སབཧཀ་སམཱྤཱཱུཧཱིཀ་པྲཡཱས་སྃ་གཱམ་ཟརཱུར་
ཨུནྣཏ་ཧེཏཻཀ།་སམཱཛཀ་བཱིཀས་མེ་བཀྟཱིགཏ་ཨསུབཱིདྷ་ཀེ་ཀཱིཚུ་ཨནདེཁཱཱི་ཀཡལ་ཛཱཡ་ཏཁནེ་ཨགཱྤཱཱུ་ཛནེ་ཀཤ ྤཱཱིར་མེ་ཌལ་

ཛྷཱིལ་བྤཱཔཱརཀ་ཀེཾདྲ་བནལ་ཨཚི་,་ཨོཧཱིན་ཏེ་ཀསཱཱོིཀ་དྷར་ཨཚི་,་ཨོཀརཱ་སེཧོ་ཊྤཱཱུརཱིསྚ་སབྷཀ་ཨཱཀརྵཎ་ཀ་ཀེནྡྲ་བནཨལོ་ཛཱ་

སཀཻཏ་ཨཚི།་ཛཁན་ནདཱཱི་ཤཾཏ་རཧཡ་ཏཾ་ཛྷལཧེར་ཁེལབཱ་ལེལ་,་བཱཌྷཱི༹་ཨཱབཡ་ཏེ་མོཊར་བོཊ་མེ་ནདཱཱིཀ་ཀརེཎྚ་པར་
རཻཕྚིཾག་ཀརཏ་སཻལཱནཱི་སབ། 
ཨཱིཧོ་སབ་ཊཱ་ཁེལ་ཊྤཱཱུརཱིས་ྚབཱིབྷཱགཀ་ཐཱཱིཀ།་དརབྷཾགཱ་མེ་ཛཏེཀ་པོཁརཱི་ཨཚི་ཨཀོརོ་ཊྤཱཱུརཱིསྚཀ་ཨཱཀརཎྵ་ཀེཾདྲ་བནཨོལ་ཛཱ་
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སཀཻཏ་ཨཚི།་སཧརསཱཀ་མཏྶྱགཾདྷ་ཨེཀཊཱ་ཨནམོལ་དརྴནཱིཡ་ས ྤཱན་བནྣཽལཀ་ཊྤཱཱུརཱིསྚ་བཱིབྷཱག་,་མུདཱ་དེཁ་རེཁ་ཀེ་ཨབྷཱབ་མ་ེ
མཏྶྱགཾདྷ་ཨཔྤན་ཧཱལ་པར་ཨཱཋ་ཨཱཋ་ནོར་ཁསཱ་རཧལ་ཨཚ།ི་ཀོན་ོཙཱིཛ་བན་ལེནཡ་ཨེཀ་བཱཏ་ཐཱཱིཀ་མུདཱ་ཨོཀརཱ་སམ ྤཱརཱི་ཀེ་
རཁནཡ་ཨེཀ་བཱཏ།་རཛཱཱ་མཧརཱཛཀཱ་མཧལ་དོམཧལཱཀ་ཀམཱཱི་ནཻ་མཱིཐཱིལཱཙཾལ་མེ་མུདཱ་དུཿཁ་ཏེ་ཨཱཱི་ཨཚ་ཛེ་ཨུཏྟར་བཱིཧཱར་

ཀེར་དུརྡཤ་ཀེཀརོ་དཁཱེཡལ་ནཻ་ཛཱཡཏ་ཚཻཀ་,་དཀཱིཎ་བཱིཧཱརཀ་གྣཽརབམཡ་ཨཏཱཱིཏ་དར ྤཱཡ་བཱིཧཱར་ཀེ་གྣཽརབ་བནཱི་ཛཱཡཏ་
ཨཚ། 

ཡདཱི་མྤཱཱུཾགཀ་ཁེཏཀ་ཀཏ་དཀོན་ཁུཛི་ཛཱཡ་ཛྷཱ་མྤཱཱུཾག་བཱལཱ་,་རཱམཛཱི་མཁཱན་བཱལཱ་,་ལཱལཱ་མྤཱཱུཾག,་མཱིཤྲ་མྤཱཱུགཾ,་བར ྤཱ་མྤཱཱུཾག,ཡཱདབ་

མཁཱན།་ཨཱཱི་ཧམར་ཨཔྤན་པརཱིཀལྤན་ཐཱཱིཀ་,་ཨཱ་ཛ་ཱཀལྤན་ཨྤཱཱུྃཙ་ནཡ་ཧོཡཏ་,བཱིཀས་ནཡ་ཧོཡཏ་,་ཀརན་ཛེ་གཱིརཧཐ་

བེཙཻཏ་ཚཐཱི་ཏེ་ཀནཱི་བཱིཛིནེས་ཀ་ེཔྲཀར་བདལཻཏ་ཨཀོརཱ་བེཙབཱཀ་,པྲཙཱར་ཀརབཱཀ་ཨེཧེན་ཌྷཾག་ཧོཨཱི་ཛེ་ཊྤཱཱུརཱིསྚ་ཨཀཱརྵཱིཏ་

བྷ'་ཛཱཡ།་མཱིཐཱིལཀཱ་སནེས་ཁཛྤཱཱུར་,པཱིཌ༹ཀཱིཡཱ་,་ནཱིམཀཱི་ཨཱཱི་སབ་མཱིཐཱིལཀཱ་བཱིཤེཥ་པཀབཱན་ཐཱཱིཀ་ཛེ་མཱས་མཱས་དྷརཱི་ཁ༹རཱབ་ནཻ་

ཧོཡཏ་ཨཚ།་ཨཔནོཾ་དེཤ་ལེལ་ཨ་ཱབཱིདེཤོ་ཀ་ེཔརྻཊཀ་ལེལ་བཱིཤཱིཥ་ྚསནེས་བྷ'་ཛཱཡཏ།་བཱིཀསཀ་སོཙ་བཱིཤཱིཥྚ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་

ཊྤཱཱུརཱིསྚ་བཱིབྷཱགཀ་སབ་ཊཻཀ ྤཱཱི་ཌྤཱཨཱིབར་ཊེཾཌ་རཧཡ་ཛེ་པརྻཊཀ་ཀེ་ཀཏ་ཀཏ་ལ་ཛེནཨཱི་ཚཻཀ་།་ཊྤཱཱུརཱིསྚ་ཨཱཕཱིས་རཧཡ་,ཛཱཧཱི་

མེ་མཱིཐཱིལཱ་དྷམཀ་ཏམམཱ་སྤཱཱུཙན་རཧཻཀ་;་སབྷ་ཋཱམཀ་པཻམྤལེཊ་,བུཀལེཊ་རཧཡ་- 

སྲྀཏཱི་མེ་ཨཱབཱི་ཛཱཡཏ་ཨཚ་ིཨིཾགཻཾཌ་མེ་ཌཱ་ཀལཱདྷར་ཛྷཱ་སཾ་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱ་པར་གཔྤ་--- 

ཀལཱདྷར་ཛྷཱ་ཧེརོགེཊ,་ཨིཾགེཎ་ྜ.་མེ་ཧཌ ྤཱཱི་རོགཀ་ཤལྱ་ཙིཀཱིཏྶཀ་ཌཱ.་ཀལདྷཱར་ཛྷཱ་ཨེབཾ་ཧུནཀ་པཏ ྤཱཱི་ཌཱ.་པྤཱཱུནམ་ཛྷཱ་ཨོཏཨེ་

བཻསལ་ཚལཽཾ..ཀལཱདྷར་ཛྷཱཛཱིཀ་པཱིཏཱ་ཤྤཱཱི་ཛགདྷར་ཛྷཱ་ཛཱི་པཊན་སཱཡཾས་ཀལེཛཀ་པྲཐམ་ཏཱཱིན་ཊཱ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་མ་ེསྃ་ཚལཱཧ་.་ཤྤཱཱི་

ཛགདྷར་ཛྷཱ,་ཌཱ.ཤཱིཏལ་པྲསདཱ,་ཛེ་དརབྷཾགཱ་མེཌཱིཀལ་ཀལེཛཀ་གཱཌ་ཕཱདར་མཱནལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལཱཧ་ཨ་ཱཤྤཱཱི་བཱཨཱཱི་ཨེན་ཛྷཱ་ཨ་ཻ

ཏཱཱིན་ཊཱ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སྃ་པཊན་སཱཡཾས་ཀལཛེ་ཁུཛལ་ཚལ.་ཌཱ.་པྤཱཱུནམ་ཛྷཱ་,་ཀལཱདྷར་ཛཱིཀ་པཏ ྤཱཱི་,ཛེ་ཛཱིཔཱཱི་ཚལཱཱིཧ་,ཧུནཀ་ནན་

ཤྤཱཱི་སཱཱི.་ཨེས.་ཛྷཱ་ཨཱཨཱི.སཱཱི.ཨེས.་ཚལཱཧ,ཨཱ་པཱིཏཱ་ཤྤཱཱི་མཧཱནཾད་ཛྷཱ་ཨིཾཛཱནཱིིཡར་ཚཐཱི.... 

:ཨཔནེ་མཱིཐཱིལཱ་རཛཱྱཀ་བཱིཥཡམ་ེཀཱི་སོཙཻཏ་ཚཱ,ི་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ཀཱི་ནཻ་?་ཀལདྷཱར་ཛཱི་ཧམར་པྲཤྣ་པར་ཙཽཾཀཏཻ་-ཧཾ་ཀཱིཨེཀ་

ནཻ,་ཛརུར་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་,མུདཱ་,ཨེཁན་ན,ཻ་...་ཧམ་---་སེ་ཀཱིཨེཀ་? 

ཀལཱདྷར་ཛྷཱ་ཧམར་པྲཤྣ་པར་ཚུཊཏཧཱི་བཱཛི་ཨུཋལཧཱ་.ཛཱདྷརཱི་མཱིཐཱིལཱཙཾལཀེྃ་ཨཱརྠཱིཀ་སྤཱདྷཱིནཏཱ་ནཻ་ཧེཏཻཀ་ཏཱདྷརཱི་ནཻ.. 

ཛེན་?་--་ཧམ་ཨཀཙཀ་ཀ་ེཔུཚླ.--- 

ཀལཱདྷར་ཛཱི་ཧམར་པྲཤྣ་པར་ཀནཱིཀ་ཀལ་ཧམར་མུཧཾ་དེཁཻཏ་རཧལཱཧ་,་ཕེར་བཱཛི་ཨུཋལཱཧ་.--- 

.ཧམ་ཨཔན་སྃ་ཀཱིཚུ་ནཱིར  ར་བྷ྅་ཛཱཨཱི,་སཱཱིདྷེ་སརཀརཀ་སོཛྷཱ་མུཾཧ་བཱབཱི་ཋཱཌྷ༹་བྷ྅་ཛཱཨཱི་ཨཱཱི་ཏྃ་ཀོན་ོནཱིཀ་བཱཏ་

ནཻ..ཨལག་རཱཛསྃ་གྷཱཊཱ་ཕཱཨེདཱ་དུནུ་ཚཻཀ་,སཏ ྤཱཀ་བཱིཀེཾདྤཱཱིཀརཎ་ལལེ་མཱིཐཱིལཱ་ཡོགྱ་ནཻ...ཨཱརྠཱིཀ་སྤཱདྷཱིནཏཱ་ཛེན་ཨཧཱྃ་
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པཧཱིནེ་ཀྲྀཥཱིཀེྃ་ཨུནྣཏ་ཀརཱུ,་ཙཱིནཱི་མཱིལ,་པེཔར་མཱིལ,་ཡཱནཱི་ནེཙུརལ་རཱིསོརྶེསཀེྃ་དཁེྤཱཱུ་,་ཨཧཱྃ་ཨཔནསྃ་ཀཱི་སབྷ་ཀ྅་

སཀཻཏ་ཚཱི..དེཁྤཱཱུ་ཤེཕཱལཱིཀ་ཛཱ,ི་ལོག་ཧམརཱ་ཨེཾགྤཱཱི་མནཻ་ཀཧཻཏ་ཨཚི་,་ཀཱིན ཱུ་ཧམ་ནཱིཀ་ཛཀཾ་ཛནཻཏ་ཚཱ་ིཛེ་སརཀར་ཧམར་

ཀོནོ་མདད་ཨེཧཱི་མེ་ནཻ་ཀརཏ.་--- 

ཏཁན་སརཀར་ཧམར་ཀཱི་ཀརཏ,་སེ་ཏེ་བཱཛྤཱཱུ,---་ཀལཱདྷར་ཛཱི་ཧམར་བཱཏ་པར་ཙོཊྚེ་ཛབཱབ་དེལཱཧ-་ཧྃ་ཀཱིཨེཀ་ན,ེ་

སུནུ,་སརཀརསྃ་ཧམ་ཏཱཱིན་བཱཏཀ་མདཏཱི་ལ྅་སཀཻཏ་ཚཱི་..ཀནྤཱཱུན་ཨཱ་བབས ྤཱ་,་པརཱིབཧན,་ཨེནེར ྤཱཱི་,་ཡདཱི་ཨཻ་ཏཱཱིནྤཱཱུཀ་

ཨཱཔྤཱཱུརཱི་སརཀར་ཀ྅་དཻཀ་ཏྃ་བཾད་མཱིལ་ཀཱི་མཱིཐཱིལམཱེ་ཏཾ་ཨེཏེཀ་ཤཀྟཱི་ཚཻཀ་ཛེ་ནབ་ནབ་མཱིལ་ཁལཱོི་དེཏ,ཕཻཀ  ཱི་ཁོལཱི་དེཏ,་

མཱིཐཱིལཱཀ་མཱཚ་ཨཱ་མཁཱནཀ་ཁེཏཱཱིསྃ་ཏྃ་མཱིཐཱིལ་ཱབཱིཤྭཀ་སམྤདཱ་ཀཱིནཱི་ལེཏ............... 

ཌཱ་ཤེཕཱལཱིཀ་བར ྤཱ-་A་-103་,་སཱིགྣེཙར་བ ྜཱུ་ཨཔཱརྚམེཊ,ྶ་ཌཱཱིཌཱཱིཨེ་ཨཙེ་ཨཱཨཱཱི་ཛཱི་ཕླཻཊྶ,་ཌཱ་མུཁར ྤཱཱི་ནགར་,་དཱིལ ྤཱཱི་

110009.་མོ.་༩༣༡༡༦༦༡༨༤༧ 

  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༣.པདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤྲ-་ཨུཔཀར 

༣.༢.པྲདཱཱིཔ་པུཥྤ-་༢་ཊཱ གཛལ 

༣.༣.ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་ཨནཱིལ- གཱཱིཏ [པཻཊར ༺པུནརཱབྲྲྀཏྟཱི༻ ཀབཱིཏཱ] 

༣.༤.ཙནྡན་དཏྟ-་བཱཌྷཱི་ཨཱ་བཱིཧཱར 

༣.༥.རཱམཀྲྀཥྞ་པརཱར ྤཱཱི- ༥ ཊཱ་ཀབཱིཏཱ 

༣.༦.ཨམཱིཏཱབྷ་རཾཛན་ཛྷཱ 'པྲབཱསཱཱི'- མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལ་ཨྣཽར་ཏཱིརཾགཱ/ པཱཀལ་པརོར-་བཱལ་གཱཱིཏ/ བདམཱཤཱི-་བཱལ་གཱཱིཏ 

༣.༧.ཨུདཡ ནརཱཡཎ སིཾཧ ནཙིཀེཏཱ- ཛཽ སོཙིཡེ ལེལཧཾུ ཙལཱིཡ ེཛཱཡབ 
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༣.༨.ཨཁཱིལེཤ་ཋཀཱུར- ཀཏཨ་གལེཨཱཱི་ཨོ་མཱིཐཱིལཱ་ཀེ་ཤན 

༣.༩.སམཏཱ་ཀུམཱརཱཱི- མཻཡ ཱཨཱབཱི རཧལ ཚཐཱི 

༣.༡༠.གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར- བཧུཏ སུནེལཱིཡྣཽ ཏོརཱ, ཨཱབ སུནབྣཽ ཏོཧར སབྷ གཔ 

  

 

 

 

༣.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤྲ-་ཨུཔཀར 

རཛཱ་ཀཱིཤརོ་མཱིཤྲ,་རཱིཊཱཡར་ྜཙཱཕི་ཛནེརལ་མནཻཛེར་༺ཨཱཱི༻,་

བཱཱི.ཨསེ.ཨནེ.ཨལེ.༺མུཁྤཱལཡ༻,་དཱིལ ྤཱཱི,གཱམ-་ཨརརེ་ཌཱཱིཧ,་པ.ོ་ཨརརེ་ཧཱཊ,་མདྷུབནཱི 

ཨུཔཀར 

 

སྤཱ་ར,ྠ་ལོ་བྷབཤ,་སཛྫནཏཱ་ཀ,ེ 

པཀཌཱི༹་ལཻཏ་ཨཚི་གྤཱཱི་བ, 

ཧཱི་ལཱ་དེབཨེ་ཙཱ་ཧཻཏ་ཨཚི་, 
མཱ་ནབཏཱ་ཀ་ེནཱི་བ། 
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ཀཏཧུ་དེཁལཱི་ཨཻ་མཱྃ་ག་-པཏྲ་ལ་' 

གྷ  ྜཱུམཱི་རཧལ་ནཱི་ཛ་ལེལ,་ཨུཔཀ་ར? 

ཨོ་ཏ'་ཨཚི་བཻརཱ་གཱཱི་,་མན་ས,ྃ 

ཨོཀརཱ་ཀཐཱི་ཀ,་ཚཻཀ་དརཀ་ར? 

 

ཀོ་ན་པུཎྱ་བྷཱ་རཱཱི་ཨཚི་ཨེཧཱི་སྃ, 

ཨེཧཱི་པུརཧར་སྃ,་སུནྡར་བྷྲྲྀངྒཱ་ར? 

ཨཚི་ཀོ་ན་ཕྤཱཱུལ,་ཨེཧཱི་སྃ་སུནྡར, 

བཌྷེ༹ལཀ,་མནུཥཏཱ་ཀ་སིཾ་གཱ་ར? 

 

ཛཱ་ཧཱི་པུཎྱ་མཡ་-ཀེཏྲ་མ,ེ 

བཧཻཏ་ཨཚི་ཨུཔཀ་རཀ་ཛལ་-དྷ་ར, 

ཨོཧཱི་སྃ་ནཱི་རྨལ་པཱ་ནཱི་ཀཏཡ, 

པཱ་བཱི་སཀཻཏ་ཨཚི་ཨཱཱི་སཾསཱ་ར? 

 
ཀ་ལ་ཀཧཱི་ཨོ་བཱི་སརཱི་སཀཻཏ་ཨཚ ི

རྲྀཥཱི་དདྷཱི་ཙི་ཀ་ཨསྠཱི་-དཱ་ན? 

ཨཱིཏཱི་ཧཱ་ས་མེ་ཨཚི་ཨཾཀཱི་ཏ་ཀཏེཀོ་, 
མཧཱ་ན་ཨུཔཀ་རཀ་པྲམཱ་ཎ། 

 

ཨུཔཀ་རཀ་ཧརེཀ་ནཱི་བེཤ་ཀ,ེ 

ཧོ་ཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཀེཧཱི་ཨུདེས, 

བེསཱཱི་སྃ་བེསཱཱི་གྷཊཨ,ེ 
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མཱ་ནབཏཱ་ཀ'་ཀལེས། 

 

ཨུཔཀ་རཀ་'པརཱི་བཱ་ར་མེ, 

པརཧཱི་ཏ,་མདཏཱི་,་པྲབྷྲྲྀཏཱི་སམཱ་ང, 

ཀེབལ་སེབཱ་-བྷཱ་བན་, 

སེབཀཀ'ནཧཱི་ནཱི་ཛ་ཀོ་ནོ་མཱྃ་ག་། 

 

 

ཨུཔཀ་ར་ཀེ་ནཧཱི་ཧོ་ཨཱིཏ་ཚ,ཻ 

སྤཱ་རྠ་སཾག་ཀོ་ནོ་སཾདྷཱི་, 

སབཏརཱི་པསརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཻ, 

ཛནསེབཱ་-བྷཱ་བ་-སུགཾདྷཱི་། 

 

ནཧཱི་ཨཱབཱི་སཀཻཏ་ཨཚི་,་ཨུཔཀ་རཱཱི་-གྷར, 

ལོ་བྷ,་ཀོ་དྷ,་མད,་དེཥ, 

ཨནུམཏཱི་-པཏྲ་ནེ་པཱ་བཱི་སཀཻཏ་ཨཚི་, 
ཀཱི་ཨེཀ་ནེ་བདལཱི་ལཱི་ཨཨེ་ཨོ་བྷེཥ། 

 

དཡཱ་,་ཀམཱ་,་ཨུདཱ་རཏཱ་,་ཨཱིཨེཧ་སབྷ 

ཚཐཱི་ན ་ཨུཔཀ་རཀ་,་'སར་-ཀུཊུམ, 

དོ་སརཀ་བྷལ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི་, 

ཨཔན་ཨྤཱཱུཔར་སཧཱི་ཨོཀ'ཛུལུམ། 

 

ཀཏཨེ་བྷེཊཏ་ཨུཔཀ་ར?་ཨེཀར, 
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ནཱི་ཤཱི་ཏ་ཀཧཱྃ་པཏཱ་ཨཚི་? 

ནཱི་རྡྷན་ཡཱ་དྷནགར་ཏརུ་པར, 

ཀཏ'་,ལཏརལ་དཱི་བ་ལཏཱ་ཨཚི་? 

 

ཨུཔཀ་ར,་ཛེ་དེབཏྭ་-བྷཱ་བ, 

ཛི་ནཀར་བཀྟཱི་ཏྟྭཀ་བནཻ་ཨཚི་ཨཤཾ, 

ཨནཀར་ཧཱི་ཏ་ཏ'་ཧོ་ཨཱིཏེ་ཚ,ཻ 

ཧོ་ཨཱིཏ་ཚན ཱི་ཨཔནོ་,་ཁྤཱཱུབ་བྷཱ་བྷཾས། 

 

མནུཥཏཱ་ཀ་ཤཱི་རྵསྠ་བཱི་ན ྡུ་པར, 

ཚཐཱི་བཻསལ་ཨུཔཀ་ར་, 

ཧཱི་ནཀ་ཤྲེཥྛཏཱ་,་སརྦསམྨཏཱི་སྃ, 

ཛགཏ་ཀརཻཚ,་སྤཱཱི་ཀ་ར། 

 

ཨུཔཀ་ར་ཏ'་ཨརྤཎ་ཛནཻཏ་ཨཚི་, 

གཧཎ་ནཧཱི་སཾས ྤཱ་ར་མ,ེ 

ཨནཀར་སཾཏཱ་པ,་ཨཔན་བུཛྷཻཏ་ཨཚི་, 

ཛནུ,་ལཱི་ཁལ་ཨཔན་ེཀཔཱ་ར་མེ།མེ 

 

ཀཱི་ལཱི་ཁཱི་སཀབ་ཧམ་ཀ་གཏ་པར, 

ཨུཔཀ་རཀ་'མཧཱ་ན་ཨུདཱ་རཏཱ་? 

ཀཧཻཏ་ཚི་ཨཻན ་ཨཱཀ་ཤ་ཀ,ེ 

ཨོ་ཏ'་ལཱི་ཁབ,་སཀ་རཏཱ་? 
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ཨུཔཀ་རཱཱི་ཀ་ཀཱི་རཱི་,་གྤཱཱུྃཛཻཏ་ཨཚི་, 

སརང,་བྷཱུཏལ,་པཱ་ཏཱ་ལ་མ,ེ 

ཙམཀཻཏ་ཨཚི་ཛས་ཀེ་ཨཱཁར་, 

ལཱི་ཁལ་བོ་མཀ'་བྷཱ་ལ་མ།ེ 

 

ལོ་ཀ་རཧཻཏ་ཚཐཱི་ཨསོ་ཐཀཱི་ཏ, 

ཕཱི་རཱཱི་སཱ་ནཱི་ཨུགྷཻཏ་ཨཔན་སཱ་ཏཱཱི་, 

ཨནསོ་ཧཱྃ་ཏ་ལགཻཏ་ཚན ཱི་སུནབོ་, 

ཨནཀར་དུཿ་ཁ་ཀ'་ཨེཀོ་པཱྃ་ཏཱཱི་། 

 

ཀེ་སཀ་རཏ་དུནཱི་ཡཱ་མ,ེ 

ཨནཀར་དུཿ་ཁཀ་པཋཱ་ཨལོ་སཱྃ་ཋ? 

ཨུཔཀ་རཱཱི་,་ནཱི་ཛ་མཱ་ཐ་པར, 

ལཻ་ཚཐཱི་,་ཨནཀར་ཀཥྚཀ་གཱྃ་ཋ། 

 

ཨུཔཀ་རཱཱི་ཀ་'་ཨུདཱ་ར་-པཱ་ཏྲ་མ,ེ 

གྷཊལ་ཀཧཱི་ཨོ་ནེ་སཱི་ནེཧ་, 

ལོ་ཀ་ཀ'་ཨཱཤཱི་ར ྤཱ་ད་སྃ, 

བྷརཱི་གེལ་ཧུནཀར,་གེཧ། 

 
མནུཀྑཀ་སབྷ་སྃ་ཤྲེཥྛ་སོ་ཙ 

ཨུཔཀ་ར་-པྲབྲྲྀཏྟཱི་,་ཨཱཱི་ཨཚི་བརདཱ་ན, 

ཛི་ནཀ་མེ་ཨཱཱི་དཱི་བ་-གུཎ, 

བཨེཧ་ཏ'་ཚཐཱི་ཨསལཱཱི་བཱི་དྤཱ་ན་། 
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ཀཱི་ཚུ་ན་ེཙཱ་ཧཱཱི་བདལཱ་མ,ེ 

བུཛྷི་ཀར  བ,་ཚཐཱི་ཀ་ཛ་ཀརཻཏ, 

སུཁ་པབཻཏ་ཚཐཱི་ཨཀོར་སེབཱ་མེ, 
ཀཥྚ་སྃ་ཛེ་ཨཚི་ཀུཧརཻཏ། 

 
བཧརཱ་ཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨུཔཀ་རཱཱི་ཀ 

མཱ་ཌ༹རཱི་སྃ,་དཱི་བ,་ཨལྣཽ་ཀཱི་ཀ་ཏཛེ, 

སྤཱ་རྠ་ཨོ་སཾཀཱི་རཏྞཱ་, 

ཨཱབཨེ་སྃ་ཨོཏཡ,་ཀརཻཚ་པརཧེཛ། 

 

མན་བཻརཱ་གཱཱི་,་ནཱི་ཥ ྤཱ་མ་ཀརྨ, 

པྲཏཱི་ཕལཀ་ནེ་ཀོ་ནོ་ཨཱས, 

པརཧཱི་ཏ་-སེབཱ་,་སརོྦ་པརཱི་, 

ཨུཔཀ་རཱཱི་ཀ'་བཱི་ཤྭཱ་ས། 

 

པཱཱི་ཌཱ༹་མེཊལ་ཱཔར,་དུཁཱི་ཡཱ་ཀ ེ

མུཧ་སྃ་ཛེ,་བཧརཱ་ཨཱིཏ་ཨཚི་བོ་ལ, 

ཨུཔཀ་རཱཱི་ལེལ,་ཨཱཤཱི་རྦཙན, 

ཨོཀར,་ཀོ་ན་སམཏྤྟཱི་དེཏ་མོ་ལ? 
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༣.༢.པྲདཱཱིཔ་པུཥྤ-་༢་ཊཱ གཛལ 
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པྲདཱཱིཔ་པུཥྤ 

༢་ཊཱ གཛལ 
༡ 
ཛཀརཱ་བས་ཏུཀབཾདཱཱི་ཨདྷཱར 
ཏཨཱི་བེབཧརཱཀེྃ་གར ྤཱ་ཛྷཱཌ ༹

 
ཧརཱིཎཀ་པོཚཡ་ཚཻ་སུག ར་པཱཱིཋ 
དུན  ྜཱུ་ཛཱ་བྷགཏཻ་ཛཾགལ་པཱར 

 

ཀརཏཻ་ཨོཀལཏཱི་ཨ་ོཀོན་ཀ' 

ཨཔནེ་སབདཱིན་ཛེ་པོཐཱཱི-ཕཱཌ ༹

 
ཚཻ་པཊརཱཱི་ལགམེ་པཱཐར་ཌྷེར 
ཏཀརཱ་ཀཱི་ཤཱིབ་བྤཱཱུཛྷཻ་སཾསཱར 

 
ཚཻ་གཎན་ཨཱབཤྱཀ་སབདཱིནསྃ 
བཱིནུ་གཱིནཏཱཱི་བཱིཛྙཱནོ་བེཀར 
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ཨུནྣཏཱི་མཱན་ེཀཧཱིཡོ་ནེ་བྷེལ 
ཛེ་བཱབྤཱཱུཛཱིཀེྃ་ཀཧཱིཡྣཽ་ཡཱར 

 
བཱིན་བེཾཊཀ་ཁུརཔཱཱི་ཧཱྃསྤཱཱུ་ཚཻཀ 
ནྃ་དཡབཏཱིཡཱ་ཀཱིདནཱི་ཨྤཱཱུགྷཱར 

 
ནཱིཡམཀ་ཏཀརེ་ནེ་ཁགཏཱ་ཧཻཏ 
ཛེཀར་ནཱིཡམཱིཏ་ཧོ་ལཀོཙཱར 

 

ཀཡཱ-་ཨཱཏ ྤཱ་སམ་ཚདཾོ་-བྷཱབ 
གཛལཀ་བཱསེྟ་དུན  ྜཱུ་དརཀར 

 

༺བཧརེ-བཱིདེཧ༻ 

 

 

༢ 

ཛཀརཱ་ཀཧབཱ་ལ'ེ་ཀོནོ་ནབ་བཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 
ཨོ་བྷཱཱིཌ༹་བནལ་ནཻ་ཧེཏཻ་ཀཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 
ཧམརཱ་མཱརཏ་སེ་ཀོནོ་ཤཏྲུཀ་ཏཱགཏཱི་ན ཻ
ནཱིཤཱིཏ་ཨཱཱི་ཀོནོ་མཱིཏྲཀ་གྷཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 
བཱརཱིཀ་ཙིན ཻ་ཚཻ་པཧཱིནེ་གནེེ་ཀཱི་ཧེཏཻ 
སབཧཀ་བཱདེ་སོཛྷཱམེ་པཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 
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པྲཏཱིབྷཱ་རཧཱིཏོ་ཨོ་ནཻ་བྷེལ་སཕལ་ཛཱིབནམེ 

སཱཨཱིཏ་ཚཊིཀཱི་མཱར'་བལཱ་ལཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 
སོལཧ་ཙཀ ྤཱ་ཊཀ་ཏར་བཙལཻ་ཀོན་ཚཽཾཌ༹ ཱ
ཨོཀར་མཱྃཀ་ལགཻ་ཛིཏཱིཡཱ་པྤཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 

ཛེ་ཁཱིཙཌཱི༹་རཱན ཱི་ཀ'་ཀཧཏཻ་བནལཻ་པཱཡས་ཨཱཱི 
ཨོཀར་ལྤཱཱུརཱི་ཛརཱུར་མསོམཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 
ཀཀ་ཨཱ་བྷཻཡཱཀ་བལེྃ་ཛེ་ཀརཏཻ་རཙན 

ཨོཀར་གཛལོ་བས་བྷོཛེ-་བྷཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 
བྷཱབ་བཔྣཽཏཱཱི་ནཻ་ཚཻ་ཀནོོ་ཁཱསེ་ལཀོཀ 

ཙེཏན་ཚཻ་བྷཱབཀ་ཏ'་ཨབརཛཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 
བན ན་ཀེར་སམཛྷ་ཏཧནེ་ནེ་ཨེཏཻ་ཀཀརོ 
བྷཱིཾཛལ་པཻཛམ ྤཱམེ་ཚུལ་ཚུལ་གཱཏ་རཧལ་ཧེཏཻ 

 

༺བཧརེ-མཱཱིར༻ 
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༣.༣.ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་ཨནཱིལ- གཱཱིཏ [པཻཊར ༺པུནརཱབྲྲྀཏྟཱི༻ ཀབཱིཏཱ] 

ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ' 
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ཨཧཱྃཀེྃ་མོན་ཧཨེཏ་བཱིདེཧཀ་ཨཾཀ་༣༥༤་མེ་ཧམར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་

"མཻཐཱིལཱཱི མེ པཧཱིལ བེར ༡.པཻཊར ༺པུནརབཱྲྲྀཏྟཱི༻ ཀབཱིཏཱ ཨཱ ༢.ཤེཔ བཱ ཀཾཀྤཱ ཱིཊ ༺ཨཱཀར༻ ཀབཱིཏཱ"-་ཨཱ་
ཨཻ་ཨཾཀ་༣༥༦་མེ་ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་ཨནཱིལ་པུནཿ་སཱིདྡྷ་ཀེལན ཱི་ཛ་ེཨོ་བཧར་བལཱ་ཨསལཱཱི་གཛལོ་ལཱིཁཱི་སཀཻ་ཚཐཱི་

ཨཱ པཻཊར ༺པུནརབཱྲྲྀཏྟཱི༻ ཀབཱིཏཱ སེཧོ-་སམ ྤཱདཀ༻ 

  

གཱཱིཏ [པཻཊར ༺པུནརབཱྲྲྀཏྟཱི༻ ཀབཱིཏཱ] 

ཛིམྨར་ཨུཁཌཱཱི༹་ལ'་གེལ་ཀཱིཡ ོ

 ་ཧརཱིཡར་ཛཛཱཏ་ཀོ་ཙརཱ་ལལེཀ 

  ་ཀོ་ཨཱརཱི་ཚཱྃཊཱི་དྷཀཱིཨཱཡ་རཧལ 

    ་ཀོ་ཙན ྤཱ་ལེལ་ཧརཱན་ཀརཡ 

     ་ཀོ་ལཱཋཱཱི་ཧཱཐེ་ཁོལཱི་ལེལཀ 

      ་ཁུཊ ྤཱཔརསྃ་བརད-མཧཱིཾས 

       ་ཨནུརོདྷ་ཧམར་ནཧཱི་ཀཛ་དེལཀ 

        ་ཕྤཱཱུཊལ ་ཀཔཱར ་ཧམྨར ་དེཁྤཱཱུ 

                   ་ཨཚི་དྷརཏཱཱིཔར་ཨནྤཱཡ་བཌྷལ༹ 

                    ་བྷགབཱན་ཨཧཱྃ་དྣཽཌཱུ༹༹-དྣཽཌྤཱཱུ་| 

  ་ ཀོ་པཱནཱི་བཧཱབཡ་སཌ༹ཀེཔར 

       ་ཀོ་བཱཱིཙ་ཋཱམ་གོབར་རཱཁཡ 
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         ་ཀོ་མཱཐེཔར་ཙྤཱཱུཌ༹་ཱཀྤཱཱུཊཡ 

           ་ཀོ་བཱིན་བཧརཀེར་གཛལ་ཀཧྱ 

   ་          ཀོ་ཨཱཨཱི་ཛཧལསྃ་ཚྤཱཱུཊཱི་རཧལ 

               ་དོསར་དཱིན་ཀཀརོ་ལྤཱཱུཊཱི་རཧལ  

                 ་སབྷ་དེཁབཻཨེ་བྷཱལཱ-གརཱྃས 

                   ་ཀཀར-ཱཀཀརཱསྃ་མཱརཱི་ཀརཱུ 

                        ་ཨཚི་དྷརཏཱཱིཔར་ཨནྤཱཡ་བཌྷ༹ལ 

                          ་བྷགབཱན་ཨཧཱྃ་དྣཽཌཱུ༹༹-དྣཽཌྤཱཱུ་| 

ཀོ་སརྥ༹་དཱུདྷམེ་མཱིལཱ་རཧལ 

  ་ཀོ་ཕལ་དབཱཨཱིམ་ེཔཀ་རཧལ 

     ་ནཀལཱཱི་དབཱཨཱི་ཀོ་བན་རཧལ 

         ་ཀོ་ཙཱན-ཏརེགན་ཙོར ཱ་རཧལ 

             ་སབྷ་གཾགཱམེ་ས ྤཱན་ཀརཡ  

                ་པྤཱཱུཛཱ་བྷགབཱནཀ་ཀརཱ་རཧལ 

                  ་སམ ྤཱརཱི་སུདརྴན་རཁཱཱི་ལེབ 

                  ་     ཀོ་ཙོརཱ་སཀཻཨེ་ཨོཧོ་པྲབྷཱུ  

                         ་ཨཚི་དྷརཏཱཱིཔར་ཨནྤཱཡ་བཌྷ༹ལ 
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                            ་བྷགབཱན་ཨཧཱྃ ་དྣཽཌཱུ༹༹-དྣཽཌྤཱཱུ་| 

ཀོ་རཙན་ཀཀརོ་ཙོརབཻཨེ 

 ཀོ་ཁཱཏཱ་ཀཀརོ་ཨུཌཱ༹་རཧལ 

  ་ཀོ་སཌ༹ཀེ་པར་ཨནཤན་ཋནལཀ 

    ་ཨེ་ཊཱཱི་ཨམེ་ལ'་ཀ'་བྷཱགལ་ཀ ོ

      ་ཀོ་ཙཱིརཧརཎ་ཀོ་ཤཱིལཧརཎ 

        ་ཀ'་ཀ'་ཋོཀཻཨ་ེཔཱཱིཋ་ཨཔན 

          ་ཀོ་བཌ༹ཀ་ཀྤཱཱུཀུརསྃ་ཌེརབཡ 

            ་ཀཀརཱ-ཀཀརཱསྃ་མཱརཱི་ཀརཱུ 

                      ་ཨཚ་ིདྷརཏཱཱིཔར་ཨནྤཱཡ་བཌྷ༹ལ 

                       ་བྷགབཱན་ཨཧཱྃ་དྣཽཌཱུ༹༹-དྣཽཌྤཱཱུ་| 

ཀོ་བེཙི་རཧལ་ཨཚི་སྤཱབྷཱིམཱན 

 ཀོ་ནཻཏཱིཀཏཱ་རཁལཀ་བྷརན 

 ་ཀོ་ལུཊཱ་རཧལ་ཨཚི་པབཱིཏྲཏཱ 

  ་ཀཀརོ་ལཧཱསཔར་ནཙཡ་ཀ ོ

   ་ཀོ་བནཡ་པྤཱཱུཏན་སྤཱཱུརྤནཁ ཱ

    ་ཤཔཱིཏ་ཀོ་རཧྱ་ཨཧཱིལྤཱ-སན 
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      ་ཨུཏ ྤཱཏ་བཌྷལ་མཧཱིཥཱསུརཀེར 

       ་ཛལ ྤཱཱི་ཧེ་དེབ་ནཱིདཱན་ཀརཱུ 

                   ་ཨཚི་དྷརཏཱཱིཔར་ཨནྤཱཡ་བཌྷལ༹ 

       ་            བྷགབཱན་ཨཧཱྃ་དྣཽཌཱུ༹༹-དྣཽཌྤཱཱུ་| 

མུརལཱཱི་ནཧཱི ་ཨེཁན་བཛཱཨུ་ཨཧཱྃ 

 ཤཏརཾཛ་ནེ་ཨཁེན་ཁལཱེཨུ་ཨཧཱྃ 

  ་ནཧཱི་མཀྑན་ཨེཁན་ཙོརཱཨུ་ཨཧཱྃ 

    ་རཱསོ་ནཧཱི་ཨེཁན་རཙཱཨུ་ཨཧཱྃ 

      ་ཚཐཱི་ཛཏེ་སཌཀ༹པར ་གོམཱཏཱ 

        ་སབྷ་བྲྲྀན ྤཱབན་ལ'་ཛཱཨུ་ཨཧཱྃ 

          ་ཨཚི་རཾག་བཱིརཾགཀ་དུརཛདྷོན 

             ་ཛལ ྤཱཱི་སབཧཀ་ནཱིཔཊཱན་ཀརཱུ 

                ་ཨཚི་དྷརཏཱཱིཔར་ཨནྤཱཡ་བཌྷལ༹ 

                   ་བྷགབཱན་ཨཧཱྃ་དྣཽཌཱུ༹༹-དྣཽཌྤཱཱུ་| 

  

ཨ ཻརཙནཔར་ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༤.ཙནྡན་དཏྟ-་བཱཌྷཱི་ཨཱ་བཱིཧཱར 

ཙནནྡ་དཏ ྟ

 
བཌྷཱཱི་ཨ་ཱབཱིཧཱར 

 

བཱབཱ་ཧྣཽ་བཱབཱ,་ཙལཧཀ་ནེ་! 

ཧྣཽ་ཕུལཙུན,་ཀཱི་བྷེལཧ་ཧྣཽ, 

http://videha.co.in/new_page_24.htm
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བུཛྷཱཨཱིཡེ་པྲེཏ་དེཁཱི་ཨལཻཧ་ཏྣཽ! 

ཀཱི་བཻསལ་ཚཧ,་ཙལཧ་ནེ་ཧཱལཱི་ཧཱལཱི, 
ཨཱཱི་ཀོསཱཱི་བཏཱཧ་ཛེ་བྷེལ་ཚ ཻ

སེ་རྣཽདཱཱི་ཀཀཀེ་དུནྤཱཱུ་པོཏཱ་ཀེ་སམཱ་ལལེཀཻ་པེཊམ,ེ 
སཽཾསེ་ཊོལ་ཨོན རེ་དྣཽགལ་གལེ་ཧ ཻ

པུལཱིསབཱལཱ་ནབ་ཨཱར་ཨཱཡལ་ཧཡ་ཙལཧཀ་ནེ་, 

སབྷཊཱ་གཱིརནེ་ཛཱཡ་ཧཡ་ཧྣཽ་དཻབ་! 

ཨཱཡཾ་ཨཱཡཾ་ཀ་ེཀཧལཀྣཽ་རཻ་,ཨཱཱི་ཨནརྠ་ཀེར་གཔྤ, 
རྣཽ་རྣཽདཱཱིཀ་པོཏཱ་ཨཱར་ཏ་པཊནམེ་པཌྷཡ་ཧཡ 

ཏྣཽ་ཧམརཱ་ཋཀཡ་ཚ,ཻ 

རྣཽ་ཧམ་ཀཱི་ཏོཧར་ཋཀདརབཱ་ཚིཡྣཽཀ, 
དྷེལཻ་ཐ ཱ

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༥.རཱམཀྲྀཥྞ་པརཱར ྤཱཱི- ༥ ཊཱ་ཀབཱིཏཱ 

རམཱཀྲྀཥ་ྞཔརརཱ ྤཱཱི 

༥ ཊཱ་ཀབཱིཏཱ 

༡ 

ཛགཱ་ཻཛཨཱཱི་ཛ་ཱཧྣཽ 

  

ཧྃ, ཧམ་ཛཱགཱི་རཧལ་ཚཱ ི

ཨེཧཱི་ནཱིསབད, ནཱིསོདཾཌ་རཱྃཏཱིམ ེ
དེཁ་རཧལ་ཚཱི་སཾསཱརཱིཀ་སབྷ་གཏཱིབཱིདྷཱི 

http://videha.co.in/new_page_25.htm
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ཨནྤཱཡ, ཨཏྤཱཙཱར, ཨཔརཱདྷ 
ཧརེཀ་ཛུརྨཀ་བཱིརོདྷམེ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཱི་གརྫན 
ཨིཾཀཱིལཱབ་ཛིཾདཱབཱད 
མུདཱ་སུཏལཱཱི་རཱྃཏཱིམེ་ནཧཱི་ཀཱིཡོ་སུནཻཏ་ཨཚ ི
ཧམར་ཨཱབཱཛ 

  
ཏཨཱིཡོ་ལཧཱས་བནལ་ནཱིསབྷེར་སུཏལ་ལཀོཀེྃ 
ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཱི་རཁབཱརཱཱི 

'ཛཱགཻ་ཛཱཨཱི་ཛཱ་ཧྣཽ'- ཀཧཱཱི་བེར-བེར 
ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཱི་ཀཱིལོལ 

སཱབདྷན་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཱི་དཤེཀ་ལཀོཀེྃ- 

'ཧྣཽ་ཨེཧནེ་ནཱིསོདཾཌ་རཱྃཏཱིམེ་ཨབཻཏ་ཚཀཻ་ཙོར' 

མུདཱ་ཛནཱཱི་ནེ་ལོཀ་སབྷཀེྃ་ཀཻྃ་ཀཧཱི་དེན་ེཚཻཀ- 

'ཨཱཱི་ཚཻཀ་སརྞཀལ, 
ཨེཧན་སམཡམེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཀཻ 

ཙོརཱཱི, ཌཀཻཏཱཱི་ཨཱ་ལུཊཔཱཊ' 
ཨཱ་ཨེཧཱི་སརཀྞལཀ་བྷྲམམེ་ལཀོ་ཀཊཱི་རཧལ་ཨཚ ི

ནམ ར-ནམ ར་ཕོཾཕ 

ཛེན་ཨདྣཽ་ཀལསྃ ་ནཱིནབཱསལ་ཨཚ ི
ཧམརཱ་དེཤཀ་ལོཀ 

  

ཨཱ་ཨོམ ར, 

'ནཱིརྨོཚིཡཱ་གཱབཡ་གཱཱིཏ་ཧྣཽ་ཀོཨཱི་ནེ་ཛཱནེ' གཱབཱི་ཙོརབཱ 

ཏརེ-ཏརེ་ཀཊཱི་རཧལ་ཨཚི་སྃཨཱིན 

ཁིཾཙ་རཧལ་ཨཚི་བོརཱཀ-བོརཱ 

ཀ' རཧལ་ཨཚི་ཨེཧཱི་ཀོཋཱཱི་དྷན་ཨོཧཱི་ཀོཋཱཱི 

ཨཱ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཛགཱལ་ལོཀོ་ཨཚི་ཏ"་ཨ ོ
ཙོརབཱཀ་གཱཱིཏཀ་བྷཱབསྃ་ཨནཛཱན 
ཨོཀརེ་སུརམེ་སུར་མཱིལཱབཻཏ་བྷརཱི་རཧལ་ཨཚི་ཏཱན 
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ཨཱ་ཧམ་ཁཱིསཱིཨཱཨལེ་བྷནབྷན་རཧལ་ཚཱི་མནོེ-མནོ- 

'སུཏལ་རཧཻཡ་ཛཱཨཱི་ཛཱ་ཀུམྦྷཀར ྤཱཱི་ནཱིནྣམ ེ
ཛཁན་ཧོཏཧ་བཱིཧཱན 

ཏཁན་བུཛྷཻ་ཛཱཨཱི་ཛཨཱིཧཀ་ཨཔན-ཨཔནཱིཀེྃ་ནཀོསནཱ' 

  
༢ 
ཧམར་ཱགཱམཀ་བརམཏོརཀ་བདྷཱ 

  
སོཙཻཏ་ཚཱི་ཀཧཱིཨོ་ཧམ་ཨཔན་གཱམཀ 
བརམོཏར་བཱདྷཀ་ཨཱརཱི་པར་བཻསཱི་ལཱིཁཱི་ཨེགོ་ཀབཱིཏཱ 
ཀབཱིཏཱམེ་ཧོཨཱིཀ་ཨོཧཱི་བཱདྷཀ་མཊཱཱིཀ་སོན གར་སུགདྷཾ 

ཀབཱིཏཱམེ་ཧོཨཱིཀ་ཀཱིསནཱ-མཛྤཱཱུརཀ་པསེནཀ་གཾདྷ 
ཀབཱིཏཱམེ་ཧོཨཱིཀ་བཱདྷམེ་བྷརལ་སགཏོརནཱི་ཨཱ 
གྷསབཱཧཱིནཱིཀ་ཙརྩ 
རྲྀཏུ་ཧོཨཱིཀ་བསཾཏ 
སཱིཧཀཻཏ་ཧོཨཱིཀ་ཕགུནཧཻཊ་པཚིཡཱ་བསཱཏ 
ཨཱ་ཨེཧཱི་བསཱཏ་སཾག་ཛྷ  ྜཱུམཻཏ་ཧོཨཱིཀ 

ཨཱརཱི-དྷཱུར་པར་རཧརཱིཀ་གཱཚ 

ཕྤཱཱུལཱཡལ་ཧོཨཱིཀ་སརཱིསཨོཀ་པཱཱིཡར-པཱཱིཡར་ཕྤཱཱུལ 

ཀབཱིཏཱ་ལཱིཁཱཡ་ཏ' ཨེཀདམ་ཨོཧཱི་བཱདྷཀ 
པྲཀྲྀཏཱིཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ 

  

བྷཱགམ-བྷཱག་ཛིནགཱཱི་ཨཱ་ཨདྷཾ-པྲཏཱིཡོགཱིཏཱསྃ་བཌཱཱི༹་དཱུར 

ཨཱརོཔ-པྲཏྤཱརོཔ,ཨཱཀོས-པྲཏཱིརོདྷསྃ་ཧཊཱིཀ' 
ཨོཧཱི་པྤཱཀྲྀཏཱིཀ་བཱཏཱབརཎམེ་ལཱཱི་ཧམ 
ཙཻནཀ་སཱཾས 

ཨཔན་པུརཁཱ'ཀ་ཨརཛལ་ཨོཧཱི་བཱདྷཀ 

ཚ:་ཀཋབཱ་ཁེཏཀ་ཨཱརཱི་པར་བཻསཱི་ཨེཀཾཏ 
ཨཱ་ལྣཽཊ་ཛཱཨཱི་ཨཔན་ནེནཔནམེ 
ཡཱདཱི་ཀརཱི་ཨོཧཱི་བཱདྷསྃ་ཛུཌལ༹་ཨཔན་ནེནཔནཀ 
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ཨེཀ-ཨཀེཊཱ་དྲྲྀཤྱ 

ཛཱཧཱིསྃ་ནཧཱི་རཧཡ་ཀཱིཚུ་ཙིཾཏཱ-ཕཱིཀཱིར 
ཨཱ་ཕེར་པྲཕུལླཱིཏ་མནསྃ་ལཱིཁཱི་ཧམ་ཀབཱིཏཱ 

  

ཀབཱིཏཱམེ་ལཱིཁཱི་ཧམ་ཁེཏ-ཁརཱིཧཱནཀ་གཔྤ 

ཀབཱིཏཱམེ་ལཱིཁཱི་ཧམ་མཛྤཱཱུར-ཀཱིསནཱཀ་དུཁ-དརྡ 
རྲྀཏུ་བསཾཏོམེ་ཀརཱི་ཧམ་བར ྤཱཀ་རྲྀཏུ་ཀལྤན 
ཀལྤནམ་ེསཱིཧཀཻཏ་ཧོཡ་པྤཱཱུརྦཡཱ་ཤཱིཏལ་བསཱཏ 
མེགྷ་བརསཻཏ་ཧོཡ་མྤཱཱུསལཱདྷར 

དྷན་རོཔཻཏ་ཛཽན-མཛྤཱཱུར་གཱབཻཏ་ཧོཡ་བཱརཧམཱསཱ 

ནངཊ-ཨུགྷཱར་བཱལ-བུཏུརུཀ་ཛ ཱུཎ ྜ

ཨཱརཱི-དྷཱུརམེ་གོཾཛཱརཻཏ་ཧོཡ་ཌོཀ 
ཀབཱིཏཱམེ་ལཱིཁཱི་ཧམ་མཌྷུ༹༹ཨཱ་གཧུྃམ་དྷན 

ཀབཱིཏཱམེ་ལཱིཁཱི་ཧམ་ཀཱིསཱན-མཛྤཱཱུར་ཧོཨཱིཏ་ཚཀཻ 
སཱཀྵཱཏ་བྷགབཱན 

  

ཀབཱིཏཱམེ་ལཱིཁཱི་ཧམ་ཙཻཏ-བཻསཁཱཀ་དུཔཧརཱིཡཱམེ 
ཛེ་ཧར་ཛོཏནེ་ཚཱི་ཏེཀར་སྤཱནུབྷཱུཏཱི 
ཀབཱིཏཱ་རཱཁཻཀ་པྤཱཱུསཀ་ཨདྷརཏཱིཡཱམེ་ཨཔན་ཁེཏཀ 
ཨོགརབཱཧཱི་ཀརཻཏ་ཀཱིསཱནཀ་སཾག་སཧཱནུབྷཱུཏཱི 

ཨཱ་ཨེཧཱི་སྤཱནུབྷཱུཏཱི-སཧཱནུབྷཱུཏཱིཀེྃ་བཱཱིཙ 
བཱྃཙལ་རཧཡ་ཧམརཱ་ཀབཱིཏཱམེ་བཱདྷཀ་པྲཀྲྀཏཱི 

ཏཱཧཱི་ལེལ་ཧམ་ཨོཧཱི་ཨཱརཱི་པར་བཻསཱིཀ' 
ནཱིཧཱརཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་ཌྤཱཱུབཻཏ་སྤཱཱུརུཛཀ་སུཾདར་དྲྲྀཤྱ 
ཨོཧཱི་ཨཱརཱི་པར་བཻསཱི་ཧམ་སུནཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི 

ཙཱརབཱཧཀ་མུྃཧསྃ་ལོརཱིཀ-སལཧེསཀ་ཀརྞཔྲཱིཡ་གཱཱིཏ 

ཨོཧཱི་ཨཱརཱི་པར་བཻསཱི'ཀ ་ཧམ་ལོཀསྃ་ཀཧཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི 
བཱིནུ་པྲཀྲྀཏཱི་པྲེམསྃ་ནཧཱི་ཚཻཀ་མནུཀྑཀ་ཨསྟཱིཏྭ། 

  
༣ 
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ཀཡར'ཀ་བས ྤཱཱི 

  

ཨཱཱི་ཀཡར'ཀ་བས ྤཱཱི་ཚཀཻ་བྷཱཨཱི 
ཨེཏཡ་ནཱིརྦྷཱཱིཀ་ཨདཱམཱཱིཀེྃ་རཧབཱཀ་ནཧཱི་ཚཀཻ་ཨདྷཱིཀར 

ཛྃ་ཀཱིཡོ་སུནཏ་ཨིཾཀཱིལཱབ-ཛིཾདཱབཱད 

ཏ' ལགཱ་དེལ་ཛཱཨོཏ 

ཨཧཱྃཀ་ཨབྷཱིབཀྟཱི'ཀ་ཨཱཛཱདཱཱི་པར་པྲཏཱིབཾདྷ 

དེཤདྲོཧཱཱི་ཀནྤཱཱུནམ་ེཕྃསཱ་ཀ' 
ཙལཱཨོལ་ཛཱཨེཏ་ཨཧཱྃ་པར་ཨབྷཱིཡོག 
སཙ་པར་རཧཱིཏོཾ་ཨཧཱྃ་ཨཔནཀེྃ 

ནཧཱི་སཱིདྡྷ་ཀ' སཀཻཏ་ཚཱི་ནཱིརྡོཥ 

  
ཛྃ་ཨེཧཱི་བས ྤཱཱིམེ་རཧབཱཀ་ཨཚ ི

ཏ' སྤཱཱིཀརཡ་པཌ༹ཏ་ཀཡར'ཀ་སཾསྲྀཏཱི 
ཏྤཱགཻ་པཌ༹ཏ་ཨཔན་པུརུཥཱར ྠ

ཨནྤཱཡ-ཨཏྤཱཙཱར་དེཁཱིཨོ་ཀ' 
ཨཧཱྃ་ནཧཱི་ཨུཋཱ་སཀཻཏ་ཚཱ་ིཔྲཏཱིརོདྷཀ་ཨཱབཱཛ 

ཨེཏཡ་ཛཱི-ཧུཛྤཱཱུརཱཱིཀེྃ་ཚཻཀ་རཱཱིཏཱི་རཱིབཱཛ 

  
ཨེཧཱི་བས ྤཱཱི་ལོཀཀེྃ་ཀྤཱཾཏཱི་ནཧཱི་ཚཻཀ་པསཱིན 
ཨེཀརཱ་སབྷཀ་སཾག་ཨཧཾཱཀེྃ་ཀཧཡ་པཌ༹ཏ 
དཱིནཀེྃ་རཱྃཏཱི་ཨཱ་རཱྃཏཱིཀེྃ་དཱིན 
ཛྃ་ཀཡརཏཱ་ཨཚི་སྤཱཱིཀར 

ཏ' ཨེཏཡ་མཱིལ་ཛཱཨེཏ་སབྷ་ཧཀ-ཨདྷཱིཀར 
ཨཱ་ཛྃ་དྷཱིཀ ྤཱརཻཏ་ཨཚི་ཨཧཱྃཀ་ཨཔན་པུརུཥཱར ྠ

ཏ'ཚོཌུ༹༹་ཨེཧཱི་བས ྤཱཱིཀེྃ 

ཨཱནེ་ཏ' ཕེར་ཛཱན་ཏརཧཏ ྤཱཱི་པར་རཱཁཱི 
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ཀརུ་ཀྤཱཾཏཱི'ཀ་ཤུརུཨཱཏ། 

  
༤  
ཨཔན་ལཀོས་ྃདཱུར་ཚཱ་ིཧམ 

  

ཨཔན་ལོཀཀ་བཱཱིཙ་རཧཱིཨོ་ཀ' 
ཨཔན་ལོཀསྃ་བཌཱཱི༹་དཱུར་ཚཱི་ཧམ 

ཀརཎ, ཨཔན་སཱིདྡྷཱཾཏ, བཱིཙཱརསྃ་མཛབྤཱཱུར་ཚཱི་ཧམ 

ཧམ་ནཧཱི་ཀ' སཀཻཏ་ཚཱི་སམཛྷཽཏཱ 
ཨཔན་ཨབྷཱིབཀྟཱིཀ་ཨཱཛདཱཱཱིསྃ 
ཨཱ་ནེ་ཛཌ༹ཏཱཀེྃ་ཋཧརཱ་སཀཻཏ་ཚཱི་ཛཱཡཛ 
སཱམཱཛཀི་ནྤཱཡ་ལེལ་པྲཏཱིབདྡྷ་ཧམ 

ཛཱཏཱི-པཱཏཱི་ཨཱ་བརྞབབས ྤཱཀེྃ 
ཀོན་ཋཧརཱ་སཀཻཏ་ཚཱ་ིཛཱཡཛ 
ཨཔན་ཨཱཏྨ་སྤཱབྷཱིམཱནསྃ་མཛབྤཱཱུར་ཚཱི་ཧམ 
ཨཔན་ལོཀསྃ་བཌཱཱི༹་དཱུར་ཚཱི་ཧམ 

  

ཧྃ, ཨཔན་ལཀོསྃ་བཌཱཱི༹་དཱུར་ཚཱི་ཧམ 

ཀཱིཡཻཀཀཱི, ལོཀ་པཱཁཎྜ-ཨཱཌཾབར་པར་པྲཧཱརཀེྃ 
བུཛྷཻཏ་ཚཻཀ་ཨཔརཱདྷ 
དལཱིཏ་བཱིམརྴ་པར་པྲཤྣ་པྤཱཱུཚབ་ཚཻཀ་མཧཱཔཱཔ 
ཏརྐཤཱིལཏཱཀེྃ་ལཀོ་ཨནུཤསནཧཱཱིནཏཱ་ཀཧཻཏ་ཚཻཀ 

མྤཱཱུཌྷ༹ཏཱཀེྃ་བུཛྷཻཏ་ཚཻཀ་བཱིསབཱསཀ-པཱཏྲ 
ཨེཏཡ་ཧརཱིཎཀེྃ་ཨཔན་ཨཱིཏཱིཧཱས་ལཱིཁབ་མནཧཱཱི་ཚཀཻ 
ཨཱ་ཤཱིཀརཱཱི་པཌྷ༹བཻཏ་ཚཀཻ་ཨཧིཾསཀཱ་པཱཋ 

དལཱིཏ, ཤོཥཱིཏ,བཾཙིཏཀ་སཱཧཱིཏྱ་ལཱིཁབཱ་ལལེ 
མཛབྤཱཱུར་ཚཱི་ཧམ 
ཨཔན་ལོཀསྃ་བཌཱཱི༹་དཱུར་ཚཱི་ཧམ། 

  
༥  
ཛཏིབཀཱ་ཛདི ྡ
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ཧཱརཱིཀེྃ་ཧརཱཀ' ཛེ་ཕེར་ཙལཱི་པཌ༹ཡ, ཨོ་བཱཱིར་ཨཚི 

ཛེཀརཱ་ཛིཏབཱཀ་ཛིདྡ་ནཧཱི, ཨོཀར་མུར ྤཱ་ཤརཱཱིར་ཨཚ ི

ཧཱརཱི-ཛཱིཏཀ་དཾདམ,ེ ཛེ་ཕྃསཱི་གེལ་ཨདྷཱིར་ཨཚ ི

བཱཱིར་ཧཱརཱི་དེཁཱིཀ' ནཧཱི, ཧོཨཱིཏ་ཀཁནོ་བཱིཙལཱིཏ་ཨཚ ི

  

ཛྃ་ཀུདཱི་གེལཧུྃ་རཎམེ་ཏ, སམར་མཱཏྲ་ཨེཀ་བཱིཀལྤ 

ཛཱན་ཏརཧཏ ྤཱཱི་པར་རཱཁཱིཀ', ལཀྵྱཀེྃ་ཀརུ་སཕལ 

ཛཱིཏ་གེལཧུྃ་ཏ' ལོཀ་སབྷ, ཛཡ-ཛཡཀར་ལགཱཨཏོ 

མུཨཱིལཱ་པར་ཤཧཱཱིདམ,ེ ནམ་ཨམར་བྷ' ཛཱཨེཏ 

  

པརཱིསྠཱིཏཱི་གུལཱམ་ཨཀོར, ཛེཀར་ཨུདྡཤེྱ་མཱཏྲ་ཛཱིཏ་ཨཚ ི

མོནཀ་བཱིཤྭཱས་ཨཀོར, ཧོཨཱིཏ་བཧུཏ་མཛགྤཱཱུཏ་ཚཀཻ 

ཧྃ, ཨོ་བཱཱིར་ཨཚ,ི ཛེ་སཾགྷརྵསྃ་བདལཻཏ་ཨཚི་ཀཔཱརཀེྃ 

ཀཡར་ཨཀརྨཎྱ་བྷ' ཀོསཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་སཾསཱརཀེྃ 

  

ཀཡརཀེྃ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ, ཧཱརཱིཀེྃ་མཱརཱིཏེ ་བཱིཀལྤ 

བཱཱིར་ཏ' སདཏཱི་ཙལཻཏ་ཨཚ་ིསདཱིཁན་སཾགྷརྵ-པཐ 

བཱཱིརཀ་ལེལ་ཀོཨཱི་ལཀྵྱ, མོསཀཱིལ་ནཧཱི་ཨཱཱི་ཛཱནཱི་ལཱིཨ 

ལཱབཱི་སཀཻཚ་ཨཱཀཤ་དྷརཏཱཱི་པར, ཛྃ་མནོམེ་ཨཧཱྃ་ཋནཱཱི་ལཱིཨ། 

 -སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ནམ-་རམཱཀྲྀཥྞ་པརརཱ  ྤཱཱི, མྤཱཱུལ་ནམ:-་རམཱསཱིཕཱཱིཏ་པཱསབཱན, པཱིཏཱ-་ས་པཤུཔཏཱི་པཱསབཱན, མཱཏཱ-་

ཤྤཱ ཱིམཏཱཱི་མུནརཱཱི་དེབཱཱི,་ཛནྨ་ཏཱིཐཱི-་04-04-1977, ཤཱིཀྵཱ-་བཱཱིཨེ་པྲཏཱིཥ ྤཱ ་༺ཨཱིཏཱིཧཱས༻, བྲྲྀཏཱི:-བྷཱརཏཱཱིཡ་

རེལ,   ས ྤཱཡཱཱི་པཏཱ-་གྤཱམ-་བཱིཙཁནཱ, པོསྚ་-ཨེཀཏཱར,ཱ ཐཱན-་ཨརེཌ, ཛིལཱ-་མདྷུབནཱི་༺བཱིཧཱར༻་

847222,་པཏྤཱཙཱར་པཏཱ-་རལེབེ་ཀལྣཽནཱི་རམན, ཛིལཱ-་གཌྷབཱ, ཛྷཱརཁཎ,ྜ་མོབཱཨཱཱིལ/་བཱཊྶེཔ-་
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7766906778, ཨཱཱིམེལ- rkparthi04041977@gmail.com, སཱཧཱིཏྱ་

ཨུཔལབ  ཱི:-་ཀར   བ་པཐ་༺ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཀབ་སཾགཧ༻བར་ྵ2019, ཨཧིཾསཱཏྨཀ་པྲཏཱིཤདྷོ་༺་ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཨུཔནྤཱས༻་

2019, དཱུ་པཊརཱཱིཀ་བཱཱིཙ་༺མཻཐཱིལཱཱི་ཀབ་སཾགཧ༻་བར་ྵ2020།  སམ ྤཱན་ཨེབཾ་པུརས ྤཱར-་ཀ༻་སཱཧཱིཏྱ་

ཤཱིལ ྤཱ ཱི་སམ ྤཱན་༺ནརཀཱས,  དྷནབཱད༻, 2019, ཁ༻་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམཱིཏཱི, མདྷུབནཱི་དྤཱར་ཱབར་ྵ

2021་ཀེྃ་ནབཧས ྤཱཀར་པུརས ྤཱར 

  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༣.༦.ཨམཱིཏཱབྷ་རཾཛན་ཛྷཱ 'པྲབཱསཱཱི'- མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལ་ཨྣཽར་ཏཱིརཾགཱ/ པཱཀལ་པརོར-་བཱལ་གཱཱིཏ/ བདམཱཤཱི-་བཱལ་གཱཱིཏ 

ཨམཱིཏཱབྷ་རཾཛན་ཛྷཱ 'པྲབཱསཱཱི' 

༡ 

མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལ་ཨྣཽར་ཏཱིརཾགཱ 

  

པོཁར་མཱཚ་མཁནཱ་ཧདཡ་མ ེ

བཱཎཱི་མེ་མོདྷཀ་གགཾཱ 

ཋོཌ༹་པར་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལ་ཨཚི 

མོན་མེ་ཨཚི་ཏཱིརཾགཱ༎ 

  

སཱཱིཏཱ་མཏཱཱ་ཛེཏཡ་ཀེ་བེཊཱཱི 
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བཱིདྤཱཔཏཱི་ཀེ་ཨཚི་ཛ་ེདྷརཏཱཱི 

བཱཡཌྷ༹་སྃ་མཱརལ་རཧལ་ཧམེཤ 

རཧལ་ཨཀལ་ས་པརཏཱཱི། 

སརཀར་ནེཏཱ་ཀེ་ཀུནོ་མཏལབ་ན ཻ

བཻན་ཀ་བཻསལ་མྤཱཱུརཱི 

བོལ་ནཻ་མུཾཧ་མེ་པཱན་བྷརལ 

ནཻ་དེཁཻཏ་ནཀ་མེ་སུར ྤཱཱི༎ 

  

པོཁར་མཱཚ་མཁནཱ་ཧདཡ་མ ེ

བཱཎཱི་མེ་མོདྷཀ་གགཾཱ 

ཋོཌ༹་པར་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལ་ཨཚི 

མོན་མེ་ཨཚི་ཏཱིརཾགཱ། 

  

མཱིཐཱིལཱ་མེ་དུརླབྷ་དཁེྤཱཱུཾ་ཨཱཡཨ ོ

པཱནཱི, བཱིཛལཱཱི, ཤཱིཀྵཱ 

ཀཛ་དྷདྷཾ་ཀེ་ཀུནོ་པཏཱ་ན ཻ

ནེ་སསྠྱ་ཀེ་ཀུནོ་རཀྵཱ། 

སབ་སུཁ་སུབཱིདྷ་ཧམརོ་བྷེཾཊཱ 

མོན་མེ་རཧལ་ཨཱིཀྵཱ 

ཨཾདྷཀར་མེ་ཛཱིབན་ཨཱཡཨ ོ
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པྲགཏཱིཀ་ཨཚི་པྲཏཱིཀྵཱ༎ 

  

པོཁར་མཱཚ་མཁནཱ་ཧདཡ་མ ེ

བཱཎཱི་མེ་མོདྷཀ་གགཾཱ 

ཋོཌ༹་པར་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལ་ཨཚི 

མོན་མེ་ཨཚི་ཏཱིརཾགཱ༎ 

  

པེཊ་མེ་ཨན་ྣཀེ་དཱན་ན ཻ

ཨཱ་དེཧ་པར་ནཻ་ཨཚི་ཨཾགཱ 

བྷཱརཏ་མཱྃ་ཀེ་ཧམྤཱཱུ་སཾཏཱན 

ཧམརོ་སཔན་སཏརཾགཱ༎ 

པོཁར་མཱཚ་མཁནཱ་ཧདཡ་མ ེ

བཱཎཱི་མེ་མོདྷཀ་གགཾཱ 

ཋོཌ༹་པར་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལ་ཨཚི 

མོན་མེ་ཨཚི་ཏཱིརཾགཱ༎ 

  

པོཁར་མཱཚ་མཁནཱ་ཧདཡ་མ ེ

བཱཎཱི་མེ་མོདྷཀ་གགཾཱ 

ཋོཌ༹་པར་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལ་ཨཚི 

མོན་མེ་ཨཚི་ཏཱིརཾགཱ༎ 
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ཨཔྤན་ཧཀ༹་ཀེ་བཱཏ་ཀརཻ་ཚཱ ི

ཧམ་ནཻ་ཚཱི་བྷཱིཁམཾགཱ 

ཨཱབ་བར ྤཱས་ཀཱིནོ་ནཻ་ཀརབ 

ཀྤཱཱུནོ་བབཧཱར་དཱུརཾགཱ། 

མཻཐཱིལ་ཧཱིཏ་ཀེ་བཱཏ་ནཻ་ཀརཏཱ 

ཧུནཀ་དེབཻན་ཋེཾགཱ 

མཱིཐཱིལཱ་ཀེ་ཛེ་མཱཐ་པར་རཁཏཱ 

ནབཀ་དྷོཏཱཱི་རཾགཱ༎ 

  

པོཁར་མཱཚ་མཁནཱ་ཧདཡ་མ ེ

བཱཎཱི་མེ་མོདྷཀ་གགཾཱ 

ཋོཌ༹་པར་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལ་ཨཚི 

མོན་མེ་ཨཚི་ཏཱིརཾགཱ༎ 

  

  

༢ 

པཀཱལ་པརརོ་-་བལཱ་གཱཱིཏ 

  

སྤཱཱུནྤཱཱུ་པཱཀལ ་པརོར 

ཀཱིཡཱ་ནཻན་མེ་ཨཚི་ནོར, 
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ཙིཙིཡཱཨཱཱི་ཚཱི་ཛོར་ཛོར 

ཀུནོ་མནོ་མེ་ཨཚི་ཙོར? 

  

ཀནཱི་ཧཾསྤཱཱུ་བཱཛྤཱཱུ 

ཧམར་གཌ ྤཱཱི་ཀཌ༹ཌོ,༹ 

ཀནཱི་ཛྷ  ྜཱུམྤཱཱུ་ནཙྤཱཱུ 

ཧམར་ཨཾགན་ཀེ་མོར| 

  

སཱཾཛྷེ་སཱ་རུསལ་ཚཱ ི

ཧོཨཱཱི་ཚཨཱཱི་ཨཱབ་བྷོར, 

ཀན་པཀརཻ་ཚཱ ི

ལགཡ་ཚཱ་ིཨཧཾཱ་ཀེ་གོར| 

  

ཀནཱི་ཧཾསྤཱཱུ་བཱཛྤཱཱུ 

ཧམར་གཌ ྤཱཱི་ཀཌ༹ཌོ,༹ 

ཀནཱི་ཛྷ  ྜཱུམྤཱཱུ་ནཙྤཱཱུ 

ཧམར་ཨཾགན་ཀེ་མོར| 
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ཀནཱི ་ཀརེཛཱ ་ས ཱ་སཊྤཱཱུ 

ཧམར ་བཨུབཱ་བེཛོཌ༹, 

ཀནཱི ་ཀོཌཱ༹་མ ེ་ཨཱཨུ 

ཧམར ་ཨཱཨཱིན ྤཱཀ ་ཨཱིཛོར| 

  

ཀནཱི་ཧཾསྤཱཱུ་བཱཛྤཱཱུ 

ཧམར་གཌ ྤཱཱི་ཀཌ༹ཌོ,༹ 

ཀནཱི་ཛྷ  ྜཱུམྤཱཱུ་ནཙྤཱཱུ 

ཧམར་ཨཾགན་ཀེ་མོར| 

  

༣ 

བདམཤཱཱི་-་བལཱ་གཱཱིཏ 

  

ཨུཀྑོཾ་ཨུཁོཾ་ཀ་ཀ་ཨཧཱྃ་ཨཀོཤཱི་ཀརཻ་ཚཱི 

སུནྤཱཱུ་ཡྣཽ་བྣཽབཱ་བཌ་ཨཱཧཱ་བདམཤཱཱི་ཀརཻ་ཚཱ|ི 

ཛཱཾཡ་ཧོཡ་ཡཱ་ཏཱཾཨཱཱི་ཧམ་ཨོཀཤཱི་ཀརཻ་ཚཱི 

ཧེ་ཡྣཽ་ཀཀ ྤཱ་ཧམ་ན་ཻབདམཱཤཱི་ཀརཻ་ཚཱ|ི| 

  



116 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

རོཛ་ནབ་ནབ་ཨཧཱྃ་རཱུཔ་དྷརཻ་ཚཱ ི

ཀཧཱིཡྣཽ་བནཱི་ཌཱཀྚར་ཀཧཱིཡྣཽ་བཱིགབཱཱི་བནཻ་ཚཱི| 

ཌཱཀྚར, བཱིགབཱཱི་བཻན་ཀ་ཧམ་ཁྤཱཱུབ་ཁལེཻ་ཚཱ ི

ཁུཤ་རཧཻ་ཚཱི་ཧརདམ་མསྟ་རཧཻ་ཚཱི|| 

  

ཌཱཀྚར་བཻན་ཀ་ཨཧཱྃ་བཌཀ༹་ཌྷོཾག་ཀརཻ་ཚཱི 

སུཨཱཱིཡཱ་བྷོཨིཾཀ་བྷོཨིཾཀ་ཀ་བཌ༹་ཱཏཾག་ཀརཻ་ཚཱ|ི 

པཻགྷ་བཻན་ཀ་བནབཨཱཱི་ཌཱཀྚར་ཏཻ་ཌྷོཾག་དྷརཻ་ཚཱི 

སུནྤཱཱུ་ཡྣཽ་ཀཀ ྤཱ་ཧམ་ནཻ་ཨཧཱྃ་ཀེ་ཏཾག་ཀརཻ་ཚཱ|ི| 

  

རོཛ་གྷུམཨ་ཛེབཱཀ་ཨཱཧཱ་ཛིདྡ་དྷརཻ་ཚཱི 

དུལཱརུ་བཙ ྤཱ་ཛེན་པྲསཱིདྡ་བྷཱ་རཧལ་ཚཱ|ི 

ཀཱིཡོ་ནེ་གྷུམཱབཻཡཱ་ཏཱཨཾཱཱི་ཧམ་ཛདིྡ་དྷརཻ་ཚཱི 

དུལཱརཱུ་ཚཱི་སབཀེ་ཏཱཨཱཱི་པྲསཱིདྡ་བྷཱ་རཧལ་ཚཱི|| 

  

རོཛ་ཁེལྣཽན་ཀཱིནཻ་ལེལ་ཨཧཱྃ་ནཊཀ་ཀརཻ་ཚཱི 

ཛེ་ནཻ་ཀཱིན་དཱཱི་ཏ་ཛོར་ཛོར་ཀན་ལགཱཡ་ཚཱི| 

ཁེལྣཽན་ཧམརཱ་ནཱིཀ་ལགཻཡཱ་ཏཱཨཱཱི་ནཊཀ་ཀརཻ་ཚཱ ི
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ཨཱཧཱ་ནཻ་ཀཱིན་དཡ་ཚཱ་ིཏ་ཀན་ལག་ེཚཱི|| 

  

ཨཱཧཱ་ཀེ་ཨཱི་བཙཔན་པར་ཧམ་ཁྤཱཱུབ་ཧྃསེཡ་ཚཱ ི

ཨཱཧཱ་ཏ་ཧམར་ཨཱཨཱིནྑ་ཨཱ་ཧདཡ་མེ་བསཨཱཱི་ཚཱི| 

སབ་གཔ་སོཨཱིཙ་ཀ་ཨཱཧཱ་ཀེ་ཡདཱ་ཀརཻ་ཚཱི 

ཧེ་ཡྣཽ་བྣཽབཱ་ཨཱཧཱ་ཀེ་ཧམ་དྷནྤཱད་ཀརཻ་ཚཱ|ི| 

  

ཨཱཀཤ་ཚུབྤཱཱུ་ཨཱཧཱ་ཡཱཧ་སཔན་རཱཁཻ་ཚཱ ི

ནམ་ཀརཱུ་ཨཱཧཱ་སེཧ་བྷགབན་སཱ་མཱགེྃ་ཚཱི| 

ཧྃསྤཱཱུ, ཁེལུ, ཀྤཱཱུདཱུ, ཀརཱུ་ཛེ་ཀརཻ་ཚཱ ི

པཌ  ྜཱུ, ལཱིཁྤཱཱུ, བཌྷཱུ༹༹, ཨཱཤཱིཥ་ད་རཧལ་ཚཱ|ི| 

  

-་ཨམཱིཏཱབྷ་རཾཛན་ཛྷཱ 'པྲབཱསཱཱི', མྤཱཱུལ་རཱུཔསཾ་མདྷུབནཱིཀ་ཀཔཱིལེཤྭར་ས ྤཱན་ལགཀ་སཱཱིམཱ་གཱཾབ, ཛརྨནཱི་མེ་བསལ་མཻཐཱིལ 

 
  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༧.ཨུདཡ ནརཱཡཎ སིཾཧ ནཙིཀེཏཱ- ཛཽ སོཙིཡེ ལེལཧཾུ ཙལཱིཡ ེཛཱཡབ 

ཨུདཡ ནརཡཱཎ སིཾཧ 'ནཙཀིཏཱེ' 

པཧཱིལ བེར, ཨཔནཧཱི བཾཱག ྤཱ ཀབཱིཏཱ མཻཐཱིལཱཱི མེ ལཱིཁཱིཏཧཾུ ཏ ཀོན དེཁཱཨོཏ, སེ བཱིདེཧ ཀ པཱཋཀབརྒཀ ལེལ- ནཙིཀེཏཱ 
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ཛ ཽསཙོཡི ེལལེཧུ ཾཙལཱིཡ ེཛཡཱབ 

༡ 

ཛཽ སོཙིཡེ ལེལཧཾུ ཙལཱིཡེ ཛཱཡབ,/ 

སབཊཱ ནཱིཔཊཱ ཀཡ/ 

ཏཁན ཨཱབ དེར ཀཐཱཱི ལེ?/ 

དྷརཱུ བཻཧ གཱཱིཏ/ 

ཛེ གཱཡན ལ ཛཱཡཏ ཨཱཱིཤྭར ཀེར པཱས/ 
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ཛཱཧཱི གཱཱིཏ མ ེསུནཨོཏ ཨཔནཧཱི དྷམནཱི ཀེར ཏཱན/ 

ཛཀར ཱམེ རཧཏ ཀཱིཚུ ཀརསཱཛ/ 

སཛཱཡབ ཨཧཾཱ ཀ ེཨོཧཱཱི གཱཱིཏ སཻ། 

༢ 

ཛཽ སོཙི ལཱཱི ཨཱཱི སབ བྷུརྫཔཏྲ/ 

ཨེཏྟེཀ རཱས གཎཱིཏཀ ཁཱཏཱ/ 

སབཊཱ བརྠ ཧོཡཏ ཨེཀ བེརཱི ཛཱཌྷ ༹ཙལཱི གེལ ཱཔར/ 

གཱཱིཏ ཨེཧན ཛཱཧཱི སཽཾ བསཾཏ ཛྷལཀཻ ཨཔན ེཨཱཔ/ 

ཛཱཧཱི གཱཱིཏ མ ེདེཁཱཡ ཚཨཱི པལཱཤ ཀེར ཕྤཱཱུལ, ཨཌཧུ༹ལ ཀེར སེཧོ/ 

ཛཀར ཱགཱབཱཱི ཏ དེཁཨཱོཏ བཻཧ པརཱིཙིཏ ཙཱཧནཱི/ 

བཛཱཡབ ཨཧཱྃ ཀེཾ ཨེཧནེ ཀོན ོགཱཱིཏ པར, སཱཛ ཛེཀཾ། 

༣ 

ཛཽ ཀཧཱཱི ཨཱབ ནཧཱི ཨཱཡབ ཀཧཱིཡོ ཨེཧཱི པཐ པར/ 

ཏཁན ཀཱིཡཻ ཀརཻ ཙཱཧབ ཨཱབཧུ སམཛྷཽཏཱ?/ 

ཛཱཧཱི གཱཱིཏ མ ེརཱས ྤཱ ཛཱཨོཏ ཀཊཱི སཧཛཧཱི/ 

ཛཱཧཱི གཱན མེ ཀ ྤཱཾཏ དེཧེཾ པུནཿ དེཁཱ དེབ ཨཧཾཱ/ 
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དྷརཱུ སཻཧ གཱཱིཏ ཀོན ོ

 
  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

 

 

 

 

༣.༨.ཨཁཱིལེཤ་ཋཀཱུར- ཀཏཨ་གལེཨཱཱི་ཨོ་མཱིཐཱིལཱ་ཀེ་ཤན 

ཨཁཱིལཤེ་ཋཀཱུར 

ཀཏཨ་གལེཨཱཱི་ཨ་ོམཱིཐཱིལ་ཱཀ་ེཤན 
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ཀཏཨ་གེལཨཱཱི་ཨོ་མཱིཐཱིལཱ་ཀེ་ཤན། 

ནཻ་བྷེཊཱཨཱཱི་ཚ་ཻཨོ་པཱན་མཁཱན༎ 

ཨཔནོ་ལོཀ་སབ་ཨཾགཛཱེི་བཱཛཏ, 

ནཻ་བཱཛཏ་ཀཱིཨོ་མཻཐཱིལ་བོལ་། 

ཨཧཱི་མེཾ་སབ་གརྦ་བུཛྷཨཱཱི་ཚཐ, 

ཚོཌ༹་ཀ་གཱམཀ་མཱིཋཀ་བོལ༎ 

ནཨཱིཾ་རཧལཻ་ཨཱབ་ཨཱཱི་མཱིཐཱིལཱ་མེཾ་, 

པཱཧུན་ཀེ་ཨོ་ཨཱགཏ་བྷཱགཏ། 

ཏཱིལཀོརཀ་ཏརུཨཱ་ཨ,ོ 

བྷཱཏ་ཨཱ་རཧ་མཚཱཀ་ཛྷོཌ༹༎ 

ནཨཱིཾ་བྷེཊཨཱཱི་ཚཻ་ཨཱབ་ཨོ་སུག ྤཱ, 

བཛཱཨཱིཏ་ཚལ་ཛེ་བེདཀ་བོལ་། 

ཀཏཨ་གེལཨཱཱི་ཨོ་ཨརཱིཔན་སུཾདར་, 

ནཨཱིཾ་ཚཻ་ཨཱབ་ཨོ་མཐཱཻིལ་གཱཱིཏཀ་བོལ༎ 

ཨཱམཀ་གཱཚཱི་ཀ་ེམཙནཱ་ཀཏཨ་ཚཨཱཱི, 

ཀཏཨ་གེལཨཱཱི་ཨོ་ཀནཱིཡཱྃ་པུཏརཱ་ཀ་ེཁེལ། 

དཱདཱཱི་ནནཱི་ཀེ་ཀཱི༹ས ྤཱ་ཀཏཨ་ཚཻ་, 

ནཨཱིཾ་ཚཨཱཱི་ཀཀཱི་པཱིསཱཱི་སེཧཀ་བོལ༎ 
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ཛཱགུ་ཧེ་མཱིཐཱིལཱ་ཀ་ེབཱསཱཱི, 

ཧམ་ཀརཨཱཱི་ཚཱི་བཱིནཏཱཱི་ཀར་ཛོརཱཱི། 

མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱཊ་ཛོཧཨཱིཡ,ཱ 

ཛོརཱུ་ཨཱབ་སེཧཀ་ཌོརཱཱི༎ 

 -ཨཁཱིལཤེ་ཋཀཱུར,་ཤཱིཀཀ,་སམས ྤཱཱིཔུར་,་བཱིཧཱར། 

  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༣.༩.སམཏཱ་ཀུམཱརཱཱི- མཻཡ ཱཨཱབཱི རཧལ ཚཐཱི 

 

སམཏཱ་ཀུམརཱཱཱི 

༎མཡཻ ཱཨབཱཱི རཧལ ཚཐཱི༎ 

མཱཏཱ ཨཱབཱི རཧལ ཚཐ, སིཾཧ པར སབཱར བྷ ཀ། 

བྷཀྟན ཀ ེཔུཀར སུནཱིཀ ན། 
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ཧམ སབ མཱཾ ཀ ེཔྤཱཱུཛན ཀརཱཱི། ཀལ ཛོར ཨཱཱི བཱིནཏཱཱི ཀརཱཱི༎ 

སབཧཀ སུཁ ཨཱ ཤཾཏཱི ཧེཏུ། མཱཾ ཀེ ཧམསབ གོཧརཱཡབ ༎ 

ནྣཽ དུརྒཱ ཀེ ཨཱཧྤཱན ཀ, ཀལཤ བཨཱིསཱ། ཨཱརཏཱཱི ཀ,མཻཡཱ ཀ ེམནཡབ ༎ 

ཨཥྚབྷུཛ ཱདྷརཱཱི མཻཡ,ཱ ཁཌག༹ ཁཔྤར ལེན ེམཻཡཱ ། 

མཻཡཱ ཨཱབཱི རཧལ ཚཐ, མུཾཌམལཱ དྷརཱཱི ཀ། 

བྷཀྟན ཀ ེཔུཀར སུནཱིཀ ན༎ 

ཀལཱཱི ཧེ མཱ ཾདུརྒཱ བྷབཱནཱི, ཧམསབ ཀེ ཨཱཱི བཱིནཏཱཱི སུནྤཱཱུ། 

མཱིཐཱིལ ཱཀེ ཀལྤཱཎ ཀརཱུ, སབཛན ཀེ ཨུདྡྷཱར ཀརཱུ༎ 

ཧམཧཾུ མཱིཐཱིལཱབཱསཱཱི པར, སེཧཀ བྣཽཚཱར ཀརཱུ། 

ལཱིཡ ཨཔན ཤརཎ མེཾ ཧེ མཱཾ, ཨཱི དྷར ཱཔར ཨཱབཱིཀ༎ 

བྷཀྟན ཀ ེཔུཀར སུནཱིལ ན༎ 

  

-སམཏཱ ཀུམཱརཱཱི,་ཤཱིཀཱིཀ,སམས ྤཱཱིཔུར་,་བཱིཧཱར། 

 
  

ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༡༠.གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར- བཧུཏ སུནེལཱིཡྣཽ ཏོརཱ, ཨཱབ སུནབྣཽ ཏོཧར སབྷ གཔ 

གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར 

བཧུཏ སུནལཱེིཡྣཽ ཏརོ,ཱ ཨབཱ སུནབྣཽ ཏཧོར སབྷ གཔ 

  

ཧམརཱ ཧྃསཻཏ དེཁཱི ཛེ ཨཱབཱི གེལྣཽ ཏོརཱ ནོར 

ཀཏྟེཀ བུཛྷབཱིཡྣཽ ཛ ེཋཱཱིཀ ཚཱི ཧམ 

ཏོཧཱིཾ ཏྃ ཀཧཻཏ རཧེྃ 
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ཨཱག ོབཌྷ༹བཱ ལེལ 

བཱིསརཱི ཛེབཱ ལེལ སབྷ ཀཱིཚུ 

ཨཱ ཧམ ན ཻམཱནཱིཡྣཽ ཏོཧར གཔ། 

ཨཱ ཨཱབ ཛཁན མཱནཱི གེལཱིཡྣཽ ཏོཧར གཔ 

ཨཱ ཨེཏེ བྷེལཱཀ བཱདོ ཧྃསཱི རཧལ ཚཱ ི

ཨཱགཱ ྃབཌྷཱི༹ རཧལ ཚཱི ཏྃ 

ཏོཧར ཨཱྃཁཱི ཀཱིཨེ ནོར ཱགེལ ཚཽ། 

  

ཏོརཱ ཀཱིཨེ ལཱགཱི རཧལ ཚཽ ཛ ེཧམར ཧྃསཱཱི ཨཚ ིཧཱརཱིཀ པྲཏཱཱིཀ 

ལོཀ ཏྃ ཛིཏལཱཀ བཱད ཧྃསཻཏ ཨཚི, ཧྃསཱིཏེ ཨཚ ི

ཏོརཱ དཱབཱཱི ཚཽ ཛེ ཏྤཱཱུ ྃཧམརཱ ཙིན ཻ ཚེྃ 

ཨེཏེཀ ཛལ ྤཱཱི ཏོཧར གཔ ཨཱབ མཱནཱི ཛཱཨཱི ཚིཡྣཽ 

ཏེྃ ཨཱཱི ཧྃསཱཱི ཧམར ཧཱརཱི ཨཚ ི

  

ཏྃ སུན, ཧམར ཱབྤཱཱུཛྷལ ཨཚ ིཛ ེཧམ ཧཱརཱི གེལ ཚཱི 

མུདཱ ཀོནོཊཱ པྲཡཱས ཧམ བཱྃཀཱི ནཻ ཚོཌ༹ལཽཾ 

པྲཡཱསམེ ཀོནོ བེཨཱིམཱནཱི ན ཻཀེལཽཾ 
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མུདཱ ཧཱརཱི ཏྃ གེལཽཾ ན ེ

ཛེ ཛཱིཏལ ཨོཧོ ཌེརཱཡལ ཨཚི, ཨཁན,ོ སེ ཏྃ ཋཱཱིཀེ 

མུདཱ ཧཱརཱི ཏྃ གེལཽཾ ན ེ

ཨཱ ཨཱཱི ཧྃསཱཱི ཏོརཱ ལེལ ཨཚ ི

ཀནབཱཀ མོན ཧོཨཱིཏ ཨཚ ི

མུདཱ ཛཁན ཧམར ཧྃསཱཱིསྃ ཏོར ཱཀནནཱི བཧརཱཨཱི ཚཽ 

ཏྃ ཧམར ཀནནཱི ཏོཧར ཀཱི ཧཱལ ཀརཏྣཽ 

  

ཏྃ རཧ྅ ད ེཨཧཱིན 

བཌྷ༹྅ ད ེཨཱགཱྃ, ཛེན ཏྤཱཱུྃ ཙཱཧཻ ཚལེྃ 

ཨཱ ཨཔནཀེྃ དོཁཱཱི ན ཻབྤཱཱུཛྷ 

ཏོརཱ དུཨཱརེ ཧམར ཧཱརཱི ན ཻབྷེལ 

ཨཱགཱ ྃབཌྷཻ༹ ལ ེཔྲཡཱས ཀམ ནཻ ཀཨེལ 

ཏོརཱ ཧོཨཱི ཚཽ ཛེ ཏོཧར གཔཔར ཀན-བཱཏ དེལསཱྃ ཧམ ཧཱརལཽཾ 

མུདཱ སེ ན ཻཚཻ 

  

མུདཱ ཏོཧར གཔ ཧཱརལཱཀ བཱད ཀ྅ ཀཡ དེཁལཽཾ 
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ཨཱཱིཧོ ཛིནགཱཱི ཀོན ོབེཛཱཡ ན ཻཚཻ 

ཨོ ཀུཀུཌ ༹ཛེཀར ཱསབྷ དུཏ ྤཱརཱིཏོ ཨཚ ིཨཱ 

ཨཻཾཋ ཀཱིཚུ དཻཡ ོདཻཏ ཨཚ,ི ཏེཧནེ སན 

ཏེཧནེ སན ཨཱཱི ཛིནགཱཱི ཀོན ོབེཛཱཡ ནཻ ཨཚ ི

  

ཌེརཱཡལ ཛ ེསབྷ ཨཚ ིཧམར ཧཱརཱིཀ བཱད 

ཧམར བཱིཛཡ ཛ ྃཧོཨཱིཏ ཏྃ ཀཱི ཌེརཱཡལ རཧཻཏ 

སཨེཧ ན ེཀཧཻ ཚལེྃ ཏྤཱཱུ ྃ

མུདཱ ཏཀར ཨནུབྷབ ཧཱརལཱཀ བཱད ཀེན ཧཨེཏ 

སེ ཧྃས྅ ད ེཧམརཱ 

ཀ྅ དེལཱིཡྣཽ སཏཾཏྲ ཏོར ཱ

ཏོརཱ ཀཱི སབྷཀེྃ 

བཧུཏ སུནེལཱིཡྣཽ ཏོར,ཱ ཨཱབ སུནབྣཽ ཏོཧར སབྷ གཔ 

ཀཊཱ-ཀཊཱཱིཀ ཨཱདཏཱི ཚ,ཽ སེ ཀན ེདཱིན ཨནཚཛྫལ ལགཏྣཽ 

གྷུརཱི ཀ྅ ཀེ ཛཱཡཏ ཨོཨཱི རས ྤཱ 

ཨཱཱི ཛིནགཱཱི ཀོན ོབེཛཱཡ ན ཻཨཚ ི
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ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

༤.སསཾྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༤.༡.ཌཱ.་དཱཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ྜཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ་༺ཏྲྲྀཏཱཱིཡོཙབཱསཿ༻ 
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༤.༡.ཌཱ.་དཱཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ྜཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ་༺ཏྲྲྀཏཱཱིཡོཙབཱསཿ༻ 

ཙམ  ྜཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ 
༺ཏྲྲྀཏཱཱིཡོཙབཱསཿ༻ 

  

ཌཱ.་དཱཱིཔཱིཀ 

༺སཏན ལཁཱེིཀ་བེདབཏཱཱི-མཧཱབཱིདྤཱལཡསྱ་པྤཱཀནྟཔྤཱད  པཱིཀ་ཙ༻ 

༺བཱིགཏེ་ཨུཙ  སེ་ཨཱཪ ྤཱབརསྱ་སཱམནཱྱོ་པརཱིཙཡོ་མཡ་ཱཔྲདཏྟཿ།་པྲཀྲྀཏེ་ཨུཙ  སེ་བརྞནབཻཙཏིཾ་པྲས  ྜཱུཡཏེ།༻ 

  

ནལཙམ  ྜཱུནམདྷེཡཿ་གནྠཿ་ནཱིཏརཱཾ་ཤོབྷཱཤལཱཱི་བརཏེ་།་ཨསྨཱིན་གནྠེ་ཨནེཀནཱི་བཻཤཱིཥ  ནཱི་དྲྲྀག ོཙརཱཱིབྷབནྟཱི་ཡཐ་ཱཧཱི- 
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པདཱན་ཨཔྲཙལཱིཏཱརྠ་ེཔྲཡགོཿ- ནལཙམ  ྜཱུ-ཨཱིཏྱསྨཱིན་གནྠེ་ནཱིཥདྷཔུརཱཱིབརྞནཀམེ་དེཤརྠེ་བཱིཥཡཔདཔྲཡོགོ་དྲྲྀཤྱཏེ།་
སཱམཱནྱཏཡཱ་ཨེབཾ་བརྞནཾ་ཀུཏྲཙིནྣཻབ་པྤཱཔྱཏེ། 

ཏསྱ་བཱིཥཡམདྷྱ་ེནཱིཥདྷ་ོནམསཱྟཱི་ཛནཔདཿ་པྲཐཱིཏཿ 

ཏཏྲ་པུརཱཱི་པུརུཥཏོམྟནཱིབསཱཡགོྤཱསྟཱི་ནཱིཥདྷཏཱེི་༎ 

ཨཏྲ་པྲཐམཱཡཱཾ་པང  ྣཽ་བཱིཥཡཔདཔྲཡོགཿ་ཨཱཪ ྤཱབརདེཤརྠེ་བརཏེ། 

ཨནུཥ ྡུཔ-ཚནསྡཱ་ཾཔྲཡགོཿ 

ཡདྱཔྱསྨཱིན་པྲབནྡྷེ་བཱིབཱིདྷནཾ་ཚནྡསཱཾ་པྲཡོག་ོདྲྲྀཤྱཏེ་ཏཐཱཔཱི་ཨནུཥ ྡུཔ-ཚནྡསཱཾ་པྲཡོག་ེགནཀྠརསྱ་མཧཏཱཱི་དྲྲྀཥྚཱིརྦཏཏེ།་

བཱིབཱིདྷེཥུ་སྠལེཥུ་ཨནུཥ ྡུཔ-ཚནྡསཱཾ་པྲཡོགཿ་ཨེབཾ་དྲཥ ྡུཾ་ཤཀཏེ- 

སརཱསཏཤྲཏོབརནྞ་ེཨནུཥ ྡུཔ-ཚནསྡཱ་ཾཔྲཡགོཿ- 

ཨགཱདྷནྟཿ་པརཱིསྤནྡམཱིཏཱི 

བཎཱྤཱཿ་བརནྞཔྲསགཾ ེ

པྲསན ྤཱཿཀནྟཱིཧཱརཱིཎྱོ་ཨཱིཏཱི 

ཀབགུཎཔྲསགཾ ེ

ཀིཾ་ཀབེསེྟན་ཀབེན 

ཀུཀབཱི་བརནྞཔྲསགཾ ེ

ཨཔྲགལ   ་པདནྤཱསེ 

དུཥཛྚནན་ཾབཱིབརཎཔྲསགཾ ེ

ཨཀམཱལཱཔབྲྲྀཏྟཱིཛྙཱ 

བཱིདུཥཱམདཱརཔྲསགཾ ེ

རོཧཎཾ་སྤཱཱུཀྟརཏ ྤཱན ཾ
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སཛྫནདུརྫནཡརོྨདྷྱ་ེཀ་ོབྷདེཿ་ཨཱིཏཱི་བཱིབཙེཡཱིཏུམ 

ཨཏྲཱིཛཱཏསྱ་ཡཱ་མྤཱཱུརཱིཿ 

སརསཀབམཧཏྤཱཁྤཱཔན ེ

ནཱིཤཱིཏཾ་སསུརཿ་ཀོཔཱི 

ཨདཱཱིཀབཱིབལཱ ྤཱཱིཀཱིཔྲཤསྟཱིཔྲསགཾ ེ

སདཱུཥཎཔཱི་ནཱིདོཥཱ 

བདེབྤཱསསྟུཏཱི་སནརྡ   ེ

བྤཱསཿ་ཀམཱབྷྲྲྀཏཱཾ་ཤྲེཥྛ ོ

མཧཱབྷཱརཏམཧཏྤཱཁྤཱཔན ེ

ཀར ྤཱནྟབཱིབྷྲམབ  ན ྟ

གུཎཌཔྱྲཤསྟཱིཀམ ེ

ཤཤྭདྷ ྤཱཎདཱིཏཱཱིཡནེ 

ཨེབམེབ་ཨཱཙཱརྻ་ཏྲཱིབཱིཀམབྷཊྚཿ་ཤཏཤཿ་སྠལེཥུ་ཨནུཥ ྡུཔ-ཚནྡསཱཾ་པྲཡོགོ་བཱིཧཱིཏཿ། 

སབྷང ཤླཥེབརནྞམ 

ཡསྤཱཾ་ཙ་བཱིབཱིདྷམཎཱིནཱིརྨཱིཏབཱསབྷབནབྷབབྷཱིཏྟཱིཥུ་སཙྪཱསུ་སྤཱཾ་ཚཱཡཱམབལོཀཡནྟྱཿ་ཀྲྀཏཱཔརས  ཱིཤང ྤཱཿ་ཀཐམཔཱི་

པྲཏྤཱནཱིཡནྟེ་པྲཱིཡཻཿ་པྲཱིཡཏམཱཿ་།་ཡསྤཱཾ་ཙ་དཱིབདེབཀུལལཱཾཀྲྀཏཱཿ་སརྒཱ་ཨཱིབ་མརཱྒཱཿ, སཏཏམཔཾཱསུབསནཿ་སཱགརཱ་

ཨཱིབ་ནགརཱཿ.་སམཏྟབཱརཎནཱི་བནནཱིབ་བྷབནནཱི, སུརསེནནྭཱིཏཱཿ་སརྒབྷཱུཔཱ་ཨཱིབ་

ཀྤཱཱུཔཱཿ, ཨདྷཱིཀན  རོདྡེཤམུད   སཡནྟོ་ཧཱརཱཿ་ཨཱིབ་བཱིཧཱརཱཿ། 

  

ཨེབཾ་པྲཀརེཎ་ནལཙམ  ྜཱུ་ཨཱིཏྤཱཁྱེ་པྲབནྡྷེ་བཱིབཱིདྷབཻཤཱིཥ  ནཱི་དྲཥ ྡུཾ་ཤཀཏེ་ཡཱནཱི་ཧརནྟཱི་ཙཏཱེཾསཱི,་དདཏཱི་ཨམཱོདཱམོདཱནཱི་ཏརྤཡནྟཱི་
མནཾསཱི་བཱིམལམནཱསཱམཱིཏཱི་མེ་མཏཱིཿ 
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ཨཔན་མཏཾབ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

 

 

 

༥.་བཱིདཧེ་སྤཱཱུཙན་སཔཾརྐ་ཨནྭཥེཎ 

སྤཱཱུཙན 

༡ 

"བཱིདེཧཀ་ཛཱིབཱིཏ་སཱཧཱིཏྱཀར-སམ ྤཱདཀ་ཨཱ་རཾགམཙཾཀར ྤཱཱི-་རཾགམཙཾ-ནཱིརྡེཤཀ་པར་བཱིཤེཥཱཾཀ་ཤྲྲྀཾཁལཱ" 
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ཨཱགཱམཱཱི་དཱུ་ཊཱ་བཱིཤེཥཱཀཾ་ལལེ་ཛཏེཀ་སུཛྷཱབ་ཨཡཱལ་ཨོཨཱིམེ་སྃ་"པེྲམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེྲམ"་ཨཱ་"ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི"་ཨཻ་དཱུ་ནམཀ་

ཙཡན་བྷེལ།་ཧཱིནཀ་དུནྤཱཱུ་གཊོེ་པར་དུནྤཱཱུ་བཱིཤེཥཱཾཀ་བཱིདེཧཀ་ཨལག-ཨལག་ཨཾཀམེ་རཧཏ།་དུནྤཱཱུ་བཱིཤཥཱེཾཀ་ཀརཱིཀ་དྷབལ་

ཏྲཡོདཤཱི་དྷརཱི་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་ཀརབཱཀ་བཱིཙཱར་ཨཚི་མུདཱ་སེ་ནཱིར  ར་ཀརཏ་ཛྃ་ན ྜཱུནཏམ་ཨལཱེཁ་སཾཁྤཱ་བྷེཊ་ཛཱཡ་སཾགཧཱི་བར་ྜ

ཕཱཨཱིལམེ་ཊཱཨཱིཔ་ཀཡལ་རཙན་ཛཏེཀ་བེཤཱི་རཧཏ་ཏཏེཀ་ཛལ ྤཱཱི་ཨཱཱི་དུནྤཱཱུ་བཱིཤེཥཱཾཀ་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་བྷ྅་སཀཏ།་བཱིདེཧ་

མཱསམེ་དཱུ་བེར་༺༡་ཨཱ་༡༥་ཏཱིཐཱིཀེྃ༻་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 

བཱིདེཧམེ་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་རཙན་སབྷཀ་ཀཔཱཱིརཱཨཱིཊ་ལཁེཀ/སཾགཧཀར   ་ལཀོནཱིཀ་ལགམེ་རཧཏན ཱི།་སམ ྤཱདཀ:་བཱིདེཧ་ཨཱཱི-

པྲཀཤཱིཏ་རཙནཀ་བེབ-ཨཱརྐཱཨཱིབ/་ཐཱཱིམ-ཨདྷཱརཱིཏ་བེབ-ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ནཱིར ྤཱཎཀ་ཨདྷཱིཀར,་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ཨནུབཱད་

ཨཱ་ལཱིཔཾྱཏརཎ་ཨཱ་ཏཀར་ོབེབ-ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ནཱིར ྤཱཎཀ་ཨདྷཱིཀར;་ཨ་ཱཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ཨཱཱི-པྲཀཤན/་པྲིཾཊ-པྲཀཤནཀ་

ཨདྷཱིཀར་རཁཻཏ་ཚཐཱི།་ཨ་ཻསབྷ་ལེལ་ཀནོོ་རཱཡལ ྤཱཱི/་པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་པྤཱབདྷན་ནཻ་ཚ,ཻ་སེ་རཱཡལ ྤཱཱི/་པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་ཨཱིཙྪུཀ་

རཙནཀར/་སཾགཧཀར   ་བཱིདེཧསྃ་ནཻ་ཛུཌཐུ༹། 

ཨཧཱྃསྃ་ཨཱགཧ་ཛེ་ཛཏེཀ་ཛལ ྤཱཱི་ཧུཨཡ་"པེྲམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེྲམ"་ཨཱ་"ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི"་དུནྤཱཱུ་གོཊཀེ་ཀཛ,་རཙན-

སཾཔཱདན,་སཾསྨརཎ་ཨཱ་ཨནྱ་རཙནཏཀྨ་ཀརྻཔར་སབྷ་པྲཀརཀ་རཙན་༺སཾསྨརཎ,་ཨཱལོཙན,་སམཱལོཙན,་སམཱཱིཀྵཱ་

ཨཱདཱི༻་editorial.staff.videha@gmail.com་པར་པཋཱཨུ། 

གྷོཥཎ:་པེྲམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེྲམ་པར་བཱིཤེཥཱཾཀ་བཱིདེཧཀ་༣༥༧མ་ཨཾཀ་མཱན་ེ༠༡་ནབམྦར་༢༠༢༢་ཨ་ཱཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་པར་
བཱིཤེཥཱཾཀ་བཱིདེཧཀ་༣༥༨མ་ཨཀཾ་མནཱེ་༡༥་ནབམྦར་༢༠༢༢་ཀེྃ་བཧཱར་ཧཨེཏ།་༡༥་ནབམྦར་༢༠༢༢་ཀ་ལགཱཏཱི་ཨཱགཱམཱཱི་
ནབ་བཱིཤེཥཱཾཀཔར་ནཱིརྞཡ་ཧཨེཏ།་ཨཧཱྃསྃ་ཨཻ་ལེལ་སུཛྷཱབ་སཱདར་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་ཨཚི།་ 
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༢ 

"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལ ཱ

བཱིདེཧ་ཨཔན་ཛཱིབཱིཏ་རཙནཀར་པར་བཱིཤེཥཱཾཀ་ཤྲྲྀཾཁལཱཀ་ཨནྟརྒཏ་༺༡༻ཨརབཱིནྡ་ཋཀཱུར,་༺༢༻ཛགདཱཱིཤ་

ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་ཨནཱིལ,་༺༣༻རཱམལཙོན་ཋཱཀུར,་༺༤༻་རཱཛནནྡན་ལཱལ་དཱས,་༺༥༻རབཱཱིནྡྲ་ནཐ་ཋཀཱུར་
ཨཱ་༺༦༻་ཀདཱེར་ནཐ་ཙཽདྷརཱཱི་བཱིཤེཥཱཀཾ་ནཱིཀལནེ་ཨཚ།ི 

ཨཧཱཱི་སནྡར  མེ་ཚབོ་སཱཧཱིཏྱཀར་པར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལཱ་ཨནྟརྒཏ་"མནོོགྤཱཕ"་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་ཀཡལ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚི། 

"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལཱཀ་བཱིབརཎ་ནཱིམྣ་པྲཀར་ཨཚི: 

༺༡༻་ཨཱིཙྪུཀ་ལཁེཀ་ཨྤཱཱུཔརམེ་ཀོནོ་ཨཀེ་རཙནཀར་པར་ཨཔན་མོནོགྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་

editorial.staff.videha@gmail.com་པར་པཋཱ་སཀཻ་ཚཐཱི།་མོནགོྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་
ཨབདྷཱི་སཱམནཱྱཿ་ཨེཀ་མཱས་རཧཏ། 

༺༢༻་བཱིདེཧ་ཚཧ་རཙནཀརཔར་ཚཧ་ལེཁཀཀ་ནམ་མོནགོྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་ལེལ་ཙཡནཱིཏ་ཀ྅་ཨཀོར་སཱརྦཛནཱིཀ་
གྷོཥཎ་ཀརཏ། 

"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁབཱཀ་ནཱིཨམ: 

༺༡༻་མོནགོྤཱཕ་པྤཱཱུརྞ་རཱུཔེྃ་རཙནཀརཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་ཧུཨཡ།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི,་ཨེན.བཱཱི.ཊཱཱི.་ཨཱ་ཀཱིཚུ་བཀྟཱིགཏ་རཱུཔེྃ་

ལཱིཁལ་མོནོགྤཱཕ/་བཱཡོགྤཱཕཱཱིམ་ེལཁེཀ་སཾསྨརཎ་ཨ་ཱབཀྟཱིགཏ་པྲསཾག་ཛོཌཱི༹་ཀཡ་རཙནཀརཀ་བཧནྣེ་ཨཔན-ཨཱཏྨ-པྲཤསཾཱ་

ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི།་"བཱིདེཧ་མོནགོྤཱཕ"་ཕཱཱིཕཱ་བར  ་ཀཔ་ཕུཊབཱལ་སན་རཧཏ།་ཕཱཱིཕཱ་བར  ་ཀཔ་ཕུཊབཱལ་ཨེཧེན་ཨེཀམཏཱྲ་ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎ་ྚ

ཨཚི་ཛཏཡ་ཀོནོ་"ཨོཔེནིཾག"་བཱ་"ཀོླཛིཾག"་སེརཱཱིམནཱི་ནཻ་ཧོཨཱིཏ་ཚ་ཻཨཱ་ཏཀར་ཀརཎ་ཚཻ་ཛེ་"ཨོཔེནིཾག"་བཱ་"ཀོླཛིཾག"་མེ་

ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎམྚེ་ན་ཻཁེལཱ་རཧལ་ལོཀ་མུཁྱ་ཨཏཱིཐཱི/་ཨཏཱིཐཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཕོཀས་ཁཱིལཌཱཱཱི༹་སྃ་དཱུར་ཙལཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཕཱཱིཕཱ་མཱཏྲ་

ཨཱ་མཱཏྲ་ཕུཊབཱལ་ཁཱིལཌཱཱཱི༹པར་ཀེནྡྲཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་སེ་ཨོཀར་ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎྚ་"ཨོཔེནིཾག་སེརཱཱིམནཱི"་ནཻ་བརན་སོཛྷེ་"ཨོཔེནིཾག་

མཻཙ"་སྃ་ཨཱརམྦྷ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨོཀར་སམཱཔན་"ཀོླཛིཾག་སེརཱཱིམནཱི"སྃ་ནཻ་བརན་"ཕཱཨཱིནལ་མཻཙ་ཨཱ་ཊྤཱཕཱཱི"སྃ་ཁཏམ་

ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཕོཀས་མཏཱྲ་ཨཱ་མཱཏྲ་ཁཱིལཱཌཱཱི༹་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཏཧཱིན་"བཱིདེཧ་མནོོགྤཱཕ"་མཏཱྲ་ཨ་ཱམཱཏྲ་ཨ་ཻ"ཚབོ་
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རཙནཀར"པར་ཀེནྡྲཱིཏ་རཧཏ་ཨཱ་ཀོནོ་སཾསྨརཎ་ཨདཱཱི་ཛོཌཱི༹་ཀ྅་ཕོཀས་རཙནཀརསྃ་ཨཔནཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་ཀརབཱཀ་
ཨནུམཏཱི་ན་ཻརཧཏ། 

༺༢༻་མོནགོྤཱཕ་ལེལ་"བཱིདེཧ་པེཊཱར"མ་ེཨུཔལབ  ་སཱམགྤཱཱིཀ་སནྡར  ་སཧཱིཏ་ཨུཔཡོག་ཀཡལ་ཛ་ཱསཀཻཨེ། 

༺༣༻་བཱིདེཧམེ་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་རཙན་སབྷཀ་ཀཔཱཱིརཱཨཱིཊ་ལེཁཀ/སཾགཧཀར   ་ལོཀནཱིཀ་ལགམེ་རཧཏན ཱི།་སམ ྤཱདཀ་

'བཱིདེཧ'་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་པྲཀཤཱིཏ་རཙནཀ་པྲིཾཊ-བེབ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ/་ཨརཱྐཱཨཱིབཀ་ཨནུབཱདཀ་ཨཱ་མྤཱཱུལ་ཨཱ་ཨནྤཱཱུདཱིཏ་

ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ཨཱཱི-པྲཀཤན/་པྲིཾཊ-པྲཀཤནཀ་ཨདྷཱིཀར་རཁཻཏ་ཚཐཱི།་ཨ་ཻཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་ཀནོོ་རོཡལ ྤཱཱིཀ/་པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་
པྤཱབདྷན་ནཻ་ཚཻ། 

༺༤༻་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"ཀ་ཕཱརྨཊེ:་རཙནཀརཀ་པརཱིཙཡ་༺རཙནཀརཀ་ཛན,ྨ་ནཱིབཱས-ས ྤཱན་ཨཱ་ཀརསྻྠལཀ་

བྷྣཽགོལཱིཀ-སཱཾསྲྀཏཱིཀ་བཱིབེཙན་སཧཱིཏ༻་ཨ་ཱརཙནབལཱཱི་༺སམཱཱིཀྵཱ་སཧཱིཏ༻། 

 

གྷོཥཎ:་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལ་ཱཨནརྟྒཏ་༺༡༻་རཱཛནནནྡ་ལལཱ་དཱས་ཛཱ་ིཔར་མོནོགྤཱཕ་ནཱིརྨལཱ་ཀར,ྞ་
༺༢༻་རབཱཱིནྡྲ་ནཐ་ཋཱཀུར་པར་མུན ྤཱཱི་ཀམཏ་ཨ་ཱ༺༣༻་ཀེདཱར་ནཐ་ཙདྷཽརཱཱི་པར་པེྲམ་མོཧན་མཱིཤྲ་དྤཱརཱ་ལཱིཁལ་

ཛཱཡཏ།་མཐཱཻིལཱཱི་པུཏྲ་པྲདཱཱིཔ་པར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁཏཱཧ་པེྲམཤཀཾར་ཛྷཱ་"པབན"། 

ཤེཥ་༣་གོཊེཔར་ནཱིརྞཡ་ཤཱིགྷ་ཀཨེལ་ཛཱཡཏ། 

 

གྷོཥཎ་༢:་ཨནོ་ཏྃ་མཐཱཻིལཱཱི་པུཏྲ་པྲདཱཱིཔ་པར་བཱིདེཧ་བཱིཤེཥཱཾཀ་ནཻ་ནཱིཀལནེ་ཨཚ,ི་མུདཱ་ཧུནཀར་ཨབདཱན་ཀེྃ་དེཁཻཏ་

པེྲམཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"ཀ་ཧུནཀ་ཨྤཱཱུཔར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁབཱཀ་བཱིཙཱར་ཨཱཡལ་ཏྃ་ཨོཀརཱ་སྤཱཱིཀར་ཀཡལ་གེལ།་ 
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༣ 

བཱིདེཧ་བྤཱཌཀས་ྚལཱིས ྚ
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