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ཨཻ་པྡོཐཱིཀ་སར ྤཱདྷིཀཱར་སུརཀིཏ་ཨཚི།་ཀཱཔཱིརཱཨིཊ་༺©༻་དྷཱརཀཀ་ལིཁིཏ་ཨནུམཏིཀ་བིནཱ་པྡོཐཱིཀ་ཀྡོནྡོ་ཨཾཤཀ་ཚཱཡཱ་པྲཏི་ཨེབཾ་རིཀཱཌིཾག་སཧིཏ་ཨིལེཀ ྚྲཱནིཀ་

ཨཐབཱ་ཡཱཾཏིཀ,་ཀྡོནྡོ་མཱདྷྱམསྃ,་ཨཐབཱ་ཛྙཱནཀ་སཾགྲཧཎ་བཱ་པུནརྤྲཡྡོགཀ་པྲཎཱལཱི་དྤཱརཱ་ཀྡོནྡོ་རཱུཔམེ་པུནརུཏ ྤཱདན་ཨཐབཱ་སཾཙཱརན-པྲསཱརཎ་ནཻ་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཻཏ་
ཨཚི། 
 
༺c༻་༢༠༠༠-་༢༠༢༢།་སར ྤཱདྷིཀཱར་སུརཀིཏ།་བྷཱལསརིཀ་གཱཚ་ཛེ་སན་༢༠༠༠་སྃ་ཡཱཧཱུསིཊིཛཔར་ཚལ་
http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html་,་
http://www.geocities.com/ggajendra་ཨཱདི་ལིཾཀཔར་ཨཱ་ཨཁནྡོ་༥་ཛུལཱཨི་༢༠༠༤་ཀ་པྡོསྚ་
http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html་
ཀེར་རཱུཔམེ་ཨིནྚརནེཊཔར་་མཻཐིལཱིཀ་པྤཱཙཱིནཏམ་ཨུཔས ིཏཀ་རཱུཔམེ་བིདྱམཱན་ཨཚི་༺ཀིཚུ་དིན་ལེལ་
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་མཻཐིལཱི་བ ྤཱག་/་མཻཐིལཱི་བ ྤཱགཀ་ཨེགྤཱ ིགེཊར༻། 
ཨཱི་མཻཐིལཱིཀ་པཧིལ་ཨིཾཊརནེཊ་པཏིཀཱ་ཐིཀ་ཛཀར་ནཱམ་བཱདམེ་༡་ཛནབརཱི་༢༠༠༨་སྃ་’བིདེཧ’་པཌ༹ལཻ།་ཨིཾཊརནེཊཔར་མཻཐིལཱིཀ་པྲཐམ་ཨུཔས ིཏིཀ་ཡཱཏྤཱ་བིདེཧ-
་པྲཐམ་མཻཐིལཱི་པཱཀིཀ་ཨཱི་པཏིཀཱ་དྷརི་པཧྃཙལ་ཨཚ,ི་ཛེ་http://www.videha.co.in/་པར་ཨཱི་པྲཀཱཤིཏ་ཧྡོཨིཏ་ཨཚི།་ཨཱབ་
“བྷཱལསརིཀ་གཱཚ”་ཛཱལབྐྲྀཏྟ་'བིདེཧ'་ཨཱི-པཏིཀཱཀ་པྲབཀ ྤཱཀ་སཾག་མཻཐིལཱི་བྷཱཥཀ་ཛཱལབྐྲྀཏྟཀ་ཨེགྤཱིགེཊརཀ་རཱུཔམེ་པྲཡུཀྟ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ 
 
༺c༻༢༠༠༠-་༢༠༢༢།་བིདེཧ:་པྲཐམ་མཻཐིལཱི་པཱཀིཀ་ཨཱ-ིཔཏིཀཱ་ISSN་2229-547X་VIDEHA་༺since་
2004༻.་སམ ྤཱདཀ:་གཛེནྡྲ་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་མཽལིཀ་ཨཱ་ཨཔྲཀཱཤིཏ་རཙནཱ/་སཾགྲཧ་༺སཾཔྤཱཱུརྞ་ཨུཏྟརདཱཡིཏྭ་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱ་མདྷྱ༻་

editorial.staff.videha@gmail.com་ཀེྃ་མེལ་ཨཊཻཙམེཎྚཀ་རཱུཔམེྃ་པཋཱ་སཀཻཏ་ཚཐ,ི་སཾགམེ་ཨྡོ་ཨཔན་སཾཀིཔྟ་པརིཙཡ་
ཨཱ་ཨཔན་སཻན་ཀཨེལ་གེལ་ཕྡོཊྡོ་སེཧྡོ་པཋཱབཐི།་ཨེཏ྅་པྲཀཱཤིཏ་རཙནཱ/་སཾགྲཧ་སབྷཀ་ཀཱཔཱིརཱཨིཊ་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱཀ་ལགམེ་ཚན ི་ཨཱ་ཛཏ྅་
རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱཀ་ནཱམ་ནཻ་ཨཚི་ཏཏ྅་ཨཱི་སཾཔཱདཀཱདྷཱིན་ཨཚི།་སམ ྤཱདཀ:་བིདེཧ་ཨཱ-ིཔྲཀཱཤིཏ་རཙནཱཀ་བེབ-ཨཱརྐཱཨིབ/་ཐཱིམ-ཨཱདྷཱརིཏ་བེབ-
ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷིཀཱར,་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨིབཀ་ཨནུབཱད་ཨཱ་ལིཔཾཏརཎ་ཨཱ་ཏཀརྡོ་བེབ-ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷིཀཱར;་ཨཱ་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨིབཀ་ཨཱི-
པྲཀཱཤན/་པྲིཾཊ-པྲཀཱཤནཀ་ཨདྷིཀཱར་རཁཻཏ་ཚཐི།་ཨཻ་སབྷ་ལེལ་ཀྡོནྡོ་རཱཡལ ྤཱི/་པཱརིཤྲམིཀཀ་པྤཱབདྷཱན་ནཻ་ཚ,ཻ་སེ་རཱཡལ ྤཱ/ི་པཱརིཤྲམིཀཀ་ཨིཙྪུཀ་རཙནཱཀཱར/་
སཾགྲཧཀར  ྚྲཱ་བིདེཧསྃ་ནཻ་ཛུཌ༹ཐུ།་བིདེཧ་ཨཱི་པཏིཀཱཀ་མཱསམེ་དཱུ་ཊ་ཨཾཀ་ནིཀལཻཏ་ཨཚི་ཛེ་མཱསཀ་༠༡་ཨཱ་༡༥་ཏིཐིཀེྃ་www.videha.co.in་པར་
ཨཱི་པྲཀཱཤིཏ་ཀཨེལ་ཛཱཨིཏ་ཨཚི།་ 
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སམཱནཱནྟར་པརམྤརཱཀ་བིདྤཱཔཏི-་ཙཏི་བིདེཧ་སམ ྤཱནསྃ་
སམ ྤཱནིཏ་ཤྤཱ ི་པནཀལཱལ་མཎྜལ་དྤཱར ཱ

མཻཐིལཱི་བྷཱཥ་ཛགཛྫནནཱི་སཱཏཱིཡཱཿ་བྷཱཥ་ཨསཱཱིཏ།་ཧནུམནྟཿ་ཨུཀྟབཱན-་མནཱུཥིམིཧ་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་ན་ཻབཱན ལ་ཛཱཡ་ཏྃ་ཨཻ་ཏིབྷུབནརཱུཔཱི་ཀཏེམེ་
ཨྡོཀར་ཀཱིརརཱིུཔཱི་ལཏ ྤཱ་ིཀེནཱ་པསརཏ། 

ཨནུཀྲམ 

ཨ་ཻཨཀཾམ་ེཨཚི:- 



 

 

༡.༡.གཛནེྡྲ་ཋཱཀུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཀཾ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༧་པར་ཊིཔྤཎཱ་ི 

ཤརདནི ྡུ་ཙདྷཽརཱ་ིབཤིཥེཀཾ 

༢.༡.པྲསྟུཏ་བིཤེཥཾཀཀ་སཾདར ྦྷམ ེ

༢.༢.ཤརདིན ྡུ་ཙཽདྷརཱིཀ་པརིཙཡ་-་༺པྲསྟུཏི་ཤྤཱི་ཛགདཱཤི་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནིལ'༻ 

༢.༣.ཤརདིན ྡུ་ཙདྷཽརཱི་ཛཱི་ཀེར་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཛགདཱིཤ་ཙཾདྲ་ཋཀཱུར་'ཨནིལ'་དྤཱར ཱ

༢.༤.ཀལྤནཱ་ཛྷཱ-་མཐཻིལཱི་སཱཧིཏྱཀ་སེབཀ་ནཧི,་མཐཻིལཱི་བྷཱཥཀ་སེབཀཿ་ཤརདིན ྡུ་ཙདྷཽརཱ ི

༢.༥.རཱམ་བྷརྡོས་ཀཱཔཌི༹་'བྷྲམར'-་ཧམར་ཛྙཱན-པིཔཱཤཱཀ་སྡོཏ:་ཤརདིན ྡུ་ཙཽདྷརཱ ི

༢.༦.ཛགདཱཤི་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནིལ'-་ཨྡོཧིནཱ་ནཧི་ཏམསཱཨིཏ་ཚཐི་ཤརདིན ྡུ་ཙཽདྷརཱ ི

༢.༧.བིབྷཱ་རཱནཱི-་ཤརདིཾདུ་བྷཱཨཱིཀ་གམ  ྚྲཱིར་སིདཾཏཔིྲཡཏཱ! 

༢.༨.ཌཱ.་ནཱརཱཡཎཛཱ-ི་བིསཾགཏིཀ་བིརུདྡྷ་པྲཏིརྡོདྷཀ-སྭར 

༢.༩.མུན ྤཱི་ཀཱམཏ-་བྷཱཥབིད་ཤྤཱི་ཤརདིན ྡུ་ཙཽདྷརཱ ི



 

 

༢.༡༠.གཽརཱིནཱཐ-་ཤརདིན ྡུ་ཙཽདྷརཱ་ིཧེབཱཀ་མཱན ེ

༢.༡༡.ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནིལ'-་ཀཐྱ,་ཏཐྱ་ཨཱ་སཏྱཀ་ཙིནནྟ 

༢.༡༢.ཨཛིཏ་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་'སམཡ-སཱལ'་ཀེྃ་ཨཀཱནཻཏ:་ཤརདིན ྡུཛཱིཀ་སཾཔཱདན་ཨྡོ་སཾཔཱདཀཱིཡ 

༢.༡༣.ཨཤྡོཀ-་ཤརདིན ྡུ་ཛཱ ི

༢.༡༤.ཤིབཤཾཀར་ཤྤཱིནིབཱས-་ཛེཧནེ་མདྷུར་ཏེཧནེ་དྲྐྲྀཌྷ ༹

༢.༡༥.ཀེདཱར་ཀཱནན-་ཧམར་ཤརདཱུ་བྷཻཡཱ 

༢.༡༦.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙནིྦྷྤཱར-་མཻཐིལཱ་ིསཱཧིཏྱམ་ེཤརདིན ྡུ་ཙདྷཽརཱི་ཀེར་ཡྡོགདཱན 

༢.༡༧.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར-་ཤརདིན ྡུ་ཙཽདྷརཱིཀ་སཾསྨརཎ་སཱཧིཏྱ་[བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་༺I-IV༻] 

༢.༡༨.གཛནེྡྲ་ཋཱཀུར-་ཤརདིན ྡུ་ཙདྷཽརཱིཀ་སཾསྨརཎཱཏྨཀ་ཧཱསྱ-བཾགྱ་སགཾྲཧ-་'ཛྃ་ཧམ་ཛནིཏཧྃ' 

༢.༡༩.གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར-་ཤརདིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཀི་ཏཱནིཊ་བཾགྱ་སཾགྲཧ-་'བཌ༹་ཨཛགུཏ་དཁེལ..',་'གྡོབརགཎེཤ'་ཨཱ་
'ཀརིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀྡོརཱམནི' 

༢.༢༠.ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སཱགར-་ཁཱཊིྃ་མཐཻིལཱིས་ྚཤརདཱུ་ཛཱ!ི 

༢.༢༡.ཛགདཱནན ་ཛྷཱ་'མནུ'-་སཏྱ་དེཁལ 



 

 

༢.༢༢.ཤྤཱིདྷརམ-་ཤརདིན ྡུ་ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཀི་སཱཧིཏྱ་:་'སྤཱརཐ་ལགཱི་ཀརཧིཾ་སབ་པྤཱིཏཱི' 

ཨ་ཻཨཀཾཀ་ཨནྤཱནྱ་རཙནཱ 

༣.གདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.རཱམ་བིལཱས་སཱཧཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨཔིར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༢.རཱམ་བིལཱས་སཱཧཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨཔིར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༣.རཱམ་བིལཱས་སཱཧཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨཔིར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༤.རཱམ་བིལཱས་སཱཧཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༥.རཱམ་བིལཱས་སཱཧཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨཔིར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༦.ཀུམཱར་མནྡོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊ་ལགྷུཀཐཱ-་པརིས ིཏིཛནྱ 

༣.༧.ཛགདཱཤི་པྲསཱད་མཎལྜ-་ཐཱཧལ་སཾག 

༣.༨.ཛགདཱཤི་པྲསཱད་མཎྜལ-་མྡོཌ༹པར་༺དྷཱརབཱཱཧིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

༣.༩.རམཱཀར་ཙཽདྷརཱ-ི་མདྷུམེཧ 



 

 

༣.༡༠.རབཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཤིྲ-་མཱཏྐྲྀབྷཱུམ་ི༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༥མ་ཁེཔ 

༣.༡༡.ཛགདཱཤི་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནིལ'-་བིནཱ་བཧར་ཨཱ་ཀཱཕིཡཱ་གཛལ་ཀྡོནཱ་བྷེལ ཻ

༣.༡༢.ནིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨག ི་ཤིཁཱ་༺བྷཱག-་༩༻ 

༣.༡༣.ཌཱ.་བིཔིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཱཀབི་བྷཱས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐིལཱ་ིཨནུབཱད་༺བྷཱག-༦༻ 

༤.པདྱ་ཁཎ ྜ

༤.༡.རཱཛ་ཀིཤྡོར་མིཤྲ-་ཀཧཀ'་ཨཧ 

༥.སསཾྐྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༥.༡.ཌཱ.་དཱིཔིཀཱ-་ཙམ ྚྲཱྤཱུསཱཧིཏྱཡཤྡོ་བིལཱསཿ་༺པཉམྡོཙྪབཱསཿ༻ 

༦.་བདིཧེ་སྤཱཱུཙནཱ་སཔཾརྐ་ཨནཥེཎ་ 
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ཨ་ཻཨཀཾམ་ེཨཚི:- 

༡.༡.གཛནེྡྲ་ཋཱཀུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཀཾ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༧་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

༡.༡.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཀཾ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 

༡ 
 
ཨཱཱི་ཨཾཀ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ཨཚི།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི,་ལལཱིཏ་ཀལཱ་ཨཀདེམཱཱི་ཨཱ་སཾགཱིཏ་ནཱཊཀ-ཨཀདེམཱཱིཀ་
སམ ྤཱན/་པུརས ྤཱརསྃ་བེཤཱི་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་བཱིདེཧཀ་ཛཱིབཱིཏ་རཙནཱཀར/་ཀལཀཱར ྤཱཱི་པར་བཱིཤེཥཾཀ་བྷ྅་གེལ་ཨཚ,ི་སེ་ཨུད ྤཱར་
པཱཋཀ་ལོཀནཱི་སོཤལ་མཱཱིཌཱིཡཱཔར་བྱཀྟ་ཀེལན ཱི་ཨཚི།་སབྷ་སཧཡོགཱི་ཨཱ་པཱཋཀགཎཀེྃ་དྷནྱབཱད།་་་་་་ 
 
༢ 
རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 
 
Parallel་Literature་and་Videha་Maithili་
Literature་Movement 
 
1 
The་Book་of་Bihari་Literature་༺Abhay་K.་Editor༻ 
 
This་book་contains་five་translations་from་Maithili་
into་English་by་Vidyanand་Jha.་Nagarjun་༺Maithili's་
Yatri༻་and་Usha་Kiran་Khan་are་from་the་Hindi་
quota་though་both་got་the་Sahitya་Akademi་prize་
from་the་Maithili་quota.་Vibha་Rani་and་Rajkamal་
Chaudhary་are་from་the་Maithili་quota་though་both་

wrote་in་Hindi་also. 
 
This་book་is་edited་by་Abhay་K.་who་has་read་

Samskrit་only་upto་high་school.་Yet་he་pretends་to་

translate་Arthashastra་directly་from་Samskrit་into་

English.་I་am་Kovid་in་Samskrit་and་from་the་quality་
of་the་translation,་I་can་presume་that་he་has་used་

some་intermediary་language་in་translating་

http://www.videha.co.in/
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Samskrit་texts་into་English.་It་is་a་matter་of་ethics་to་

acknowledge་the་source. 
 
Vidyanand་Jha's་translation་is་below་par,་for་
example,་he་has་no་inkling་what་would་be་the་
English་word་for་'olak་sanna',་and་there་are་plenty་
of་such་instances.་I་have་some་suggestions་for་him:་
First,་read་A་Bird's་Eye་View་on་Mithila་by་Rajnath་

Mishra,་it་mentions་all་the་terms་for་which་you་could་

not་find་English་equivalents.་Then་go་to་the་Videha་
archive་༺www.videha.co.in༻་and་look་for་Umesh་

Mandal's་Picture་Dictionary་containing་vegetation,་
animals་and་skill་sets་of་Mithila,་here་you་will་find་

the་actual་photographs་too.་Further,་under་A་

Parallel་History་of་Maithili་Literature་༺Videha་
www.videha.co.in༻་you་will་find་sample་English་

translations་of་some་Maithili་short་stories.་
Therefore,་what་Vidyanand་Jha་is་presenting་as་
exotic་is་the་original་thing་of་Maithili་Language་
༺but་not་that་of་Maithili་literature,་as་was་two་

decades་ago༻.་Interestingly་his་choice་of་short་
stories་reminds་me་of་Contemporary་Maithili་Short་
Stories་༺Maithili་short་stories་translated་into་

English༻་edited་by་་Murari་Madhusudan་Thakur་
and་published་by་the་Sahitya་Akademi་in་2005.་It་
seems་that་the་stories་in་this་selection་are་leftover་
material་of་that་collection.་Rip་Van་Winkle་awoke་
after་two་decades་but་Vidyanand་Jha་is་still་in་

slumber་not་realizing་the་changes་that་have་
happened་during་the་period. 
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If་you་compare་the་translation་of་this་selection་vis་a་
vis་the་English་translation་of་Latin་American་Spanish་

literature,་you་would་be་able་to་understand་the་
difference. 
 
But་these་types་of་selections་are་not་known་for་their་
literary་excellence,་Harper་Collins་publishes་these་
types་of་selections་for་five-star་hotels་and་Airport་
lounges.་The་publishers་made་the་announcement་
for་this་book་on་March་22,་2022.་So་in་6-7་months་
you་will་get་old་materials་only. 
 
2 
The་Bride:་The་Maithili་Classic་Kanyadan་by་
Harimohan་Jha་༺1908-1984༻་translated་into་

English་by་Lalit་Kumar་༺Assistant་Professor,་
Department་of་English,་Deen་Dayal་Upadhyaya་

College,་University་of་Delhi༻ 
 
I་have་pre-ordered་the་book.་I་will་comment་on་it་
after་the་book་is་delivered་to་my་kindle་account་on་

the་1st་of་December་2022. 
 
3 
 
Bharti's་Cat:་Translation་of་Braj་Kishor་Varma་

'Manipadma's་original་Maithili་novel་Bhartik་

Biladi-་by་Yogendra་Pathak་Viyogi་༺available་on་

Amazon་Kindle༻. 
 
Yogendra་Pathak་Viyogi་has་done་a་wonderful་job.་

http://www.videha.co.in/
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The་translation་seems་to་carry་the་soul་of་the་
original་language. 
 
Folktales་of་Mithila་&་Gonu་Jha་of་Mithila:་༺Tales་
of་wit་and་humour༻་both་by་Yogendra་Pathak་

Viyogi་༺both་are་available་on་Amazon་Kindle༻. 
 
4 
The་Short-Stories་by་Ram་Vilas་Sahu 
 
Now་come་to་the་exciting་world་of་parallel་literature. 
 
In་'Kamtia་Haveli'་the་story་teller་explains་the་oral་
history.་The་Haveli's་were་just་the་outposts.་In་

Mithila་the་Cornwallis་appointed་permanent་
settlement་award་holders་are་called་Maharajadhiraj་
etc.་Actually,་the་chain་of་rent་collectors་was་all་over་
Mithila་and་they་made་their་posts་for་farming་as་
well་as་collecting་rent.་So་the་Madina་Didi་explains་it་
to་Janaki.་And་while་all་these་are་going་on་the་
nuances་of་village་life་are་depicted་in་a་language་
that་seems་exotic་to་those་people་who་stopped་

reading་Maithili་literature་two་decades་ago. 
 
In་second་short་story་'Dudhbechni'་depicts་the་
sacrifice་of་Rita་who་donates་all་her་land་and་

property་for་building་scholl་and་cow-shelter. 
 
In་'Swargak་Sukh'་the་story་of་the་family་of་Bauku་

Saday,་a་family་from་the་Mushhar་community་
༺called་deridingly་as་rat-eaters་by་some་part-time་
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field་workers་turned་litterateurs༻་ravaged་by་flood་

has་been་told་intricately. 
 
In་'Ghusha་Ghar'་you་will་find་mention་of་the་
corruption་in་Indira་Awas་Yojana. 
 
In་'Shikshak་Mahat'་the་flood-ravaged་village་
leading་to་migration,་the་importance་of་education་

and་the་mean-mindedness་of་the་elite་all་has་been་

interwoven་into་a་single་thread.་་ 
 
༣ 
 
གམ-གམཀ་སཏྱཀཐ་ཱཨ་ཱཕཀཌ  ཱ
 
ཨེཀར་ཨནྟརྒཏ་གམ-རུདྲཔུར,་ཛལཱི་མདྷུབནཱཱིཀ་སཏྱ་ཀཐཱ་དལེ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚི་ཛ་ེཨོཨཱི་གམཀ་ལོཀཀ་ཀཎམྛེ་ཨཱཨཱིཡ་ོ
བསལ་ཨཚི། 
 
༺སྤཱཱུཏྲ་ཨཱ་ནཻརེཊར-་ཤྤཱཱི་ཤྤཱཱིམོཧན་ཙཽདྷརཱཱི-་གམ་རུདྲཔུར།༻ 
 
 
མཾགནཱིཡཱ་མཱཡཀ་ཏལེ་༺ཀརཱུ་ཏེལ༻-་རུདྲཔུརཀ་སབྷ་ཛཱཏཱིཀ་སབྷ་གོཊེམེ་ཨཱཱི་ཕཀཌ ཱ་བནཱི་གེལ་ཨཚི། 
 
 
མཾགནཱིཡཱ-་ཛཱཏཱིཀ་གུཨཱར།་གམ་རུདྲཔུར,་མདྷུབནཱཱི,་༨༠-༩༠་བརྑ་པུརཱན་གྷཊནཱ་ཛཁན་སོནཱ་༥༠་རུཔཡཱམེ་ཨེཀ་བྷརཱི་
༺༡༠་གྤཱམ༻་བྷེཊཻཏ་ཚལ།ཻ་མགཾནཱིཡཱ་བཙེ་ཚལ,་བཌ་ྜམེཧནཏ་ཨཱ་མཱིཏབྱཡཱཱི།་ཨཔན་མེཧནཏཱིསྃ་པཻགྷ་བྷེལཱཔར་༡༠་
བཱཱིགྷཱ་ཁེཏ་ཀཱིནལཀ,་༣-༤་བཛེ་བྷོརེ་ཨུཋཱི་སབྷཊཱ་ཀཛ་སམྤནྣ་ཀ྅་ལཻཏ་ཚལ་ཨཱ་ཛཁན་ཧརབཱཧཱི་ལེལ་ཛཱཨཱི་ཚལ་ཏྃ་
ལོཀ་པུཚཻ་ཚལཻ་ཏྃ་ཀཧཻ་ཚལཻ,་མཱལཱིཀ་ཨོཨཱིཋཱམ་སུས ྤཱཨཱི་ལེལ་ཛཱཨཱི་ཚཱི་༣-༤་གྷཎ ྤཱ་སུས ྤཱཡབ་༺ཧརབཱཧཱི་ཀརབཀེྃ་

སུསེནཱཨཱི་ཀཧཻ་ཚལ,་ཧརབཱཧཱིམེ་ཀོན་བྷཱིཌ ་ཧོཨཱི་ཚ།ཻ༻ 
ཛུལུམ་ཋཱཀུརཀ་བཱཔ་གྷཊཀ་ཋཀཱུར-་དོཀནདཱར་༺ཛཏཱཱི-་བྤཱཧཎྨ༻། 
བྷོརེ་བྷོར་མཾགནཱིཡཱ་མཱཡ་གྷཊཀ་ཋཀཱུརཀ་དཀོནཔར་ཛཱཨཱིཨེ་ཨ་ཱཨུཔརགཱ་དཨཻ།ེ 
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“ཨཻཾ་ཧ,ཽ་ཏྤཱཱུྃ་ཀཏེཀ་ཏེལ་དཱུ་པཱཨཱིཀ་དལེེྃ་ཛེ་ཀནཱིཡཊཱེ་ཛིཏབཱཧནཀེྃ་ཙཌྷ ེལཱིཨཻ་ཨཱ་བཙ ྤཱཀ་༺མཾགནཱིཡཀཱ༻་པཨེརམེ་

ལགེལཱིཨ,ཻ་ཨཱ་པཧུནཱཀེྃ་ཏརུཨཱ་ཏརཱི་ཀ྅་དལཱེིཨཻ།་ཨཱ་རཱཏཱིམེ་ཤཱིསཱཱིཀ་མུན ྤཱ་ཛེ་ཁུཛལེ་རཧཱི་གེལཻ་སེ་བོཾགམརནཱ་ཀུཀུཌ ་རཱཏཱིམེ་
བྷུབྷུཨཱ-བྷུཨཱ་ཀ྅་པཱཱིལཀ།་དཱུ་པཱཨཱིམེ་ཀཏབཱཱི་ཏེལ་དེལ྅་ཛེ་ཨཀེ ེ་དཱིནམེ་ཨེཏབཱཱི་ཀཛམེ་སཋཱི་གེལ།“ 
 
ཕཀཌ ཱ 
ཛེ་བཌྜ་གྷེཾགྷཱཧཱི་སེ་བཌྜ་བཌ ཀཱི་དཱཨཱི། 
 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༡.༢.ཨཀཾ་༣༥༧་པར་ཊཱིཔཎྤཱི 
 
མནཛོ་པཋཱཀ 
སཱདར་ནམན,་སསེཧ་སྨརཎ།་ཛཁན་ལིཾཀ་ཨཱཡལ་ཚལ་ཏ྅་བེབསཱཨཱིཊ་པར་ཛཱ་ཀ྅་དཁེནེ་རཧཱི།་ནཱཱིཀ་ཨཾཀ་བནལ་
ཨཚི།་པཌྷན་ེཛེཾ་ཀཱི་དུཨཱིཡ་ེཊཱ་ཨཱལེཁ་རཧཱི,་ཤྤཱཱི་ཨཱཤཱིཥ་ཛཱིཀ་ཨ་ཱཀུཎལ་བྷཻཡཱཀ།་ཨཱབ་པཱཱིཌཱིཨེཕ་པྲཏཱི་མོབཱཨཱིལ་སཾག་སཾག་
གྷ  ཱུམཻཏ་རཧཏ་ཨཱ་པྤཱཱུརཱ་ཨཾཀ་པཌྷཱི་ཊཱིཔྤཎཱི་ཀརབ།་ཨཧཾཀ་མཱདྱམསཾ་མཐཱཻིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཛགཏམེ་བྤཱཔཀ་པརཱིབརྟན་ཨཡལཀཻ་
ཨཚི།་ཏཐཀཱཐཱིཏ་ཨཱལོཙཀ་ཨཱ་བཱིདྤཱན་ཨེཀར་ཱནཧཱི་གཚཏཱ་མུདཱ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥ་ཨ་ོསཱཧཱིཏྱ་ཨཔན་ཌཱིཛཊིལ་སྭརཱུཔམེ་ཛེ་ཨེཁན་
གྷནགར་བྷེལ་ཨཚི་ཨོཧཱིམེ་ཨཧཾཀ་ཨེཀནྟ་ཨནབརཏ་ཏཔཀ་པྲབྷབ་སར ྤཱདྷཱིཀ་ཚཻཀ།་བཱིདེཧ་སཾཁྤཱཏྨཀ་ཨ་ོགུཎཏཀྨ་དུནུ་
ཏུལཱ་པར་པྲཙུར་སཱཧཱིཏྱ་རཙལཀ།་ཨཀེར་ནཱིརནྟརཏཱ་ཨོ་ནབ་ནབ་སཾབྷབནཱ་ལེལ་སདཻབ་ཁུཛལ་ཨབཱདྷཱིཏ་མཾཙ་མཱཱིལཀ་
པཱཐར་ཨཚི་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥ་ཨོ་སཱཧཱིཏྱཀ་ལལེ།་སསེཧ། 
ཤུབྷ་ནཱརཡཱཎ་ཛྷཱ 
སར་པཌྷ ལཽཾ།་སབཧཀ་ཨཱལེཁ།་བཧུཏ་ནཱཱིཀ་ལཱགལ།་ཨཔནེ་སབ་ཨེཏེ་པུཎྱ་ཀཡལ་ཛེ་ཀནོོ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཧེཏུ་བཱིཤེཥཾཀ་
ནཱིཀལལ་།་བྷལེ་ཧུནཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་པྲཏཱིབྷ་ཀེ་དྷ  ན་རཁཱཱི་ཨཔནེ་ཨཱཱི་ཨཾཀ་ནཱིཀལནེ་ཧོཨཱི།་བཧུཏ་བཧུཏ་དྷནྱབཱད། 
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༺ཤུབྷ་ནཱརཡཱཎ་ཛཱི-་ཨོནཱ་ཏྃ་པེྲམལཏཱ་མཱིཤྲ་པྲེམ་བཱིཤེཥཾཀ་ཧུནཀར་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ནཻ་མཱཏྲ་རཾགམཙཾཱིཡ་པྲཏཱིབྷཀེྃ་དྷ   ནམེ་
རཁཻཏ་ནཱིཀལལ་གེལ་ཨཚ,ི་མུདཱ་ཧུནཀམེ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་པྲཏཱིབྷ་མྤཱཱུལ་དྷཱརཀཱ་བཧུཏ་སཱཧཱིཏྱཀརསྃ་བེཤཱི་ཚན ཱི,་ཁཱས་ཀ྅་
ཧུནཀར་སཾསྨརཎཏྨཀ་སཱཧཱིཏྱ,་སཾཛོག་དེཁྤཱཱུ ་ཛེ་ཨཻ་བརཀྑ་སཱཧཱིཏྱ་ལེལ་ནོབལ་ཨེཀཊཱ་མཧཱིལཱཀེྃ་མཱཏྲ་སཾསྨརཎ་ལཱིཁབཱ་ལེལ་
བྷེཊལ་ཚན ཱི།་མྤཱཱུལ་དྷཱརཀཱ་རཾགམཾཙཀར  ྤཱཱིམ་ེམྤཱཱུལ་དྷཱརཀཱ་སཱཧཱིཏྱཀར་སན་བཧུཏ་རསཱ་སམསྤཱ་ཚན ཱི་མུདཱ་ཨ་ོམྤཱཱུལདྷཱརཀཱ་
སཱཧཱིཏྱཀར་སན་ཀོན་ོཧལཏཱིམེ་ཨཀརྨཎྱ་ནཻ་ཚཐཱི།-་སམ ྤཱདཀ༻ 
གྲུཔ་ཀཔཻནྚ་༺ཌ༻་བཱིབཀེནན་ྡཛྷཱ 
ཀྵམཱ་ཀརཱུ་གཛེཾདྲ་བཱབྤཱཱུ་!་ཀནེ་ཊཱ་བཱིཛྙཱན་བ་ཨཽཥདྷཱི་ཤསྟྲ་ཀཱི་པཌྷ ལཧུྃ་ཀཱི་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སཾ་བཾཙིཏ་བྷ྅་གེལ་ཚཱ།ི་༣༠་བརྵ་
ཀེ་བཱཡུསེནཱ་སེབཱ་བ་༧་བརྵ་ཀེ་བཻཛྙཱནཱིཀ་ཨནུསཾདྷཱན་བ་བཱིཀས་ཀརྻ་ཧམརཱ་སཱཧཱིཏྱ་སཾ་བཧུཏ་དཱུར་པཧུྃཙཱ་དེནེ་ཨཚི།་

ཧམར་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཛྙཱན་བཌ ་ཨཚོ་ཨཚི།་སཾལག་ྣབཱིཥཡ་བསྟུ་ཧམར་སམཛྷ་ཀེ་པརེ་ཨཚི,་ཀོནོ་མཾཏབྱ་དེམེ་མེ་
ཨསམརྠ་ཚཱི།་ཀྵམ་ཱཀརཱུ། 
ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར 
"མཻཐཱིལཱཱིཔུཏྲ་པྲདཱཱིཔ"་ཛཱིཔར་ཀེཾདྲཱིཏ་མནོོགྤཱཕ་ཛ་ེཔེྲམཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"་དྤཱརཱ་ལཱིཁལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་ཏཀར་སྤཱགཏ།་
ཨཱགྤཱཱུ་ཨཱཱི་ཀེཧན་རཧཏ་ཏཀར་ཨུཏ ྡུཀཏཱ་བནལ་ཨཚ།ི་ཛེནཱ་ཀཱི་མནོོགྤཱཕ་པྲམཱཎཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་ཏྃཨཱི་པབནཛཱིསྃ་ཨུམྨེད་ཛེ་ཨོ་

ཧརེཀ་ཏཐྱཀེྃ་ལཱིཁཏཱ,་ཧུནཀར་ཧརེཀ་པོཐཱཱིཀ་ཙཱཧེ་ཨོ་པྲཀཤཱིཏ་ཧོ་ཀཱི་ཨཔྲཀཤཱིཏ་ཨཀོར་སྤཱཱུཙཱ་ིཨེཧཱིམེ་དེཏཱཧ།་ཧུནཀར་
ཛཱིབན་ཀེར་ཨོཧན་པཀྵ་ཛེ་ཨེཁན་དྷརཱི་ན་ཻཨཱཨལེ་སམཱཛཀ་སམཱནེམ་ེསེཧོ་ཨོ་དེཏཱཧ།་ཨཱགྤཱཱུཀ་ཨཾཤ་ཨཱ་པྤཱཱུརཱ་མོནོགྤཱཕ་
པཌྷ བཱཀ་ལེལ་ཛལཱིཨེ་བྷེཊཏ་སེ་ཨུམྨེད་ཨཚི། 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་བཱིཤཥེཀཾ 

༢.༡.པྲསྟུཏ་བཱིཤེཥཾཀཀ་སཾདར  མ ེ

༢.༢.ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་པརཱིཙཡ་-་༺པྲསྟུཏཱི་ཤྤཱཱི་ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནཱིལ'༻ 

༢.༣.ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱི་ཀེར་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཛགདཱཱིཤ་ཙཾདྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' དྤཱརཱ 

༢.༤.ཀལྤནཱ་ཛྷཱ-་མཐཱཻིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་སེབཀ་ནཧཱི, མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥཀ་སེབཀཿ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི 

༢.༥.རཱམ་བྷརོས་ཀཔཌ ཱི 'བྷྲམར'- ཧམར་ཛྙཱན-པཱིཔཱཤཀ་སོཏ:་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི 

༢.༦.ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ'- ཨོཧཱིནཱ་ནཧཱི་ཏམསཱཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི 

༢.༧.བཱིབྷ་རཱནཱཱི- ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱིཀ་གམ   ཱིར་སཱིདཾཏཔྲཱིཡཏཱ! 

༢.༨.ཌ.་ནཱརཱཡཎཛཱ-ི བཱིསཾགཏཱིཀ་བཱིརུདྡྷ་པྲཏཱིརོདྷཀ-སྭར 

༢.༩.མུན ྤཱཱི་ཀམཏ- བྷཥབཱིད་ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི 

༢.༡༠.གཽརཱཱིནཱཐ- ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཧེབཱཀ་མནཱ ེ

༢.༡༡.ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ'- ཀཐྱ,་ཏཐྱ་ཨཱ་སཏྱཀ་ཙིནནྟ 

༢.༡༢.ཨཛིཏ་ཀུམཱར་ཛྷཱ- 'སམཡ-སཱལ' ཀེྃ་ཨཀནཻཏ:་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་སཾཔཱདན་ཨ་ོསཾཔཱདཀཱིཡ 

༢.༡༣.ཨཤོཀ- ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱ ི

༢.༡༤.ཤཱིབཤཾཀར་ཤྤཱཱིནཱིབཱས- ཛེཧནེ་མདྷུར་ཏེཧནེ་དྲྲྀཌྷ  

༢.༡༥.ཀེདཱར་ཀནན- ཧམར་ཤརདཱུ་བྷཻཡཱ 

༢.༡༦.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར- མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱམེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཀེར་ཡོགདཱན 

༢.༡༧.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར- ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་སཾསྨརཎ་སཱཧཱིཏྱ [བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ ༺I-IV༻] 
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༢.༡༨.གཛནེྡྲ་ཋཱཀུར- ཤརདཱིན ྡུ ཙཽདྷརཱཱིཀ སཾསྨརཎཏྨཀ ཧསྱ-བཾྱགྱ སཾགྲཧ-་'ཛ ྃཧམ ཛནཱིཏཧུྃ' 

༢.༡༩.གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར- ཤརདཱིན ྡུ ཙཽདྷརཱཱིཀ ཏཱཱིནཊཱ བཾྱགྱ སཾགྲཧ-་'བཌ  ཨཛགུཏ དེཁལ..',་
'གོབརགཎེཤ' ཨ ཱ'ཀརཱིཡཱ ཀཀ ྤཱཀ ཀོརཱམཱིན' 

༢.༢༠.ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སཱགར-་ཁཱྃཊཱཱི མཻཐཱིལཱཱིསྚ་ཤརདཱུ་ཛཱི! 

༢.༢༡.ཛགདཱནནྡ་ཛྷཱ 'མནུ'- སཏྱ་དེཁལ 

༢.༢༢.ཤྤཱཱིདྷརམ- ཤརདཱིན ྡུ་ཀུམཱར་ཙདྷཽརཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱ : 'སྤཱརཐ་ལགཱཱི་ཀརཧིཾ་སབ་པྤཱཱིཏཱཱི' 

 

 

 

 

 

 

༢.༡.པྲསྟུཏ་བཱིཤཥེཀཾཀ་སདཾར  མ ེ

བཱིདེཧ་དྤཱརཱ 'ཛཱིབཻཏ་མུདཱ་ཨུཔེཀྵཱིཏ' ཤྲྲྀཁཾལཱ་ཀེར་ཨཾཏརྒཏ་ཨགས་2022་ཀེྃ་བཱིདེཧ ་"ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི"་
བཱིཤེཥཾཀ པྲཀཤཱིཏ་ཀརབཱཀ་སཱརྦཛནཱིཀ་གྷོཥཎ་ཀལེཀ་ཨཱ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཨཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ།་ཨེཧཱི་སྤཱཱུཙནཱཀེྃ་ཨེཧཱི་ལིཾཀཔར་དེཁཱི་
སཀཻཏ་ཚཱི-གྷོཥཎ། 

ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀསྃ་པཧཱིནེ་བཱིདེཧ 7 ཊཱ་བཱིཤེཥཾཀ་པྲཀཤཱིཏ་ཀ྅་ཙུཀལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨེཧཱིཋཱམ་ཨཱབ་ཧམ་ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱི་ཛེ་ཨཱཱི་
ཨེཀཊཱ་ཙུནཽཏཱཱིཔྤཱཱུརྞ་ཀཛ་ཚཻ།་ཨནེཀ་སཾཀཊ་ཀེར་སཱམནཱ་ཀརཨེ་པཌ ཻཏ་ཨཚི་ཧམརཱ་ལཁེ་ཨཀེཊ ྤཱ་ཀརཨམེ།ེ་མུདཱ་སཾགཧཱི་

ཨཱཱིཧོ་ཧམ་ཀཧབ་ཛེ་སཾཀཊསྃ་བེསཱཱི་ཧམརཱ་ལག་སམརྠན་ཨཚི།་ཧྃ, ཨཱཱི་མཱནཨམེེ་ཧམརཱ་ཀནོོ་དཱིཀ ཏ་ནཧཱི་ཛེ་ཛཏེཀ་ལཁེ་
ཀེར་ཨུམྨེད་ཀེནེ་རཧཻཏ་ཚཱི་ཧམ་ཏཏེཀ་ནཻ་ཨཱབཻཨེ, ཛཏེཀ་ལཀོ་ལཱིཁབཱཀ་ལེལ་གཚཻཏ་ཚཐཱི་སེ་སབྷ་ཨཏཾ-་ཨཾཏ་དྷརཱི་
ཨཱབཱི་ཙུཔྤ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨཱ་ཨཀེར་ཀརཎོ་ཚཻ, ཀཱིནཀོ་ཨཱཱི་ལཱག་ཻཚནཱི་ཛེ་ཨནཱཔར་ལཱིཁབ་སེ་ཧམ་ཨཔནེ་རཙནཱ་ཀཱིཨེ་
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ནེ་ལཱཱིཁཱི་ལེབ, ཀཱིནཀོ་ལག་པོཐཱིཨེ་ནཻ་རཧཻ་ཚནཱི, ཀཱིཡོ་བཱིདེཧཀ་སམཱབེཤཱི་རཱུཔསྃ་དུཁཱཱི་ཚཐཱི, ཏྃ་ཀཱིནཀོ་མཱིཏྲཀེྃ་བཱིདེཧསྃ་
དཱིཀ ཏ་ཚནཱི་ཏྃཨཱི་ཨ་ོནཧཱི་དེཏཱ།་ཨཀེརོ་ཧམ་སཾཀཊེ་བུཛྷཻ་ཚིཡཻ་ཛེ་སབྷ་ཕེསབུཀཔར་ལཾབཱ-ལཾབཱ་ལེཁ་བཱ་ཀམེཾཊ་ཊཱཨཱིཔ་
ཀ྅་ལ་ཻཚཐཱི་སེཧོ་སབྷ་བཱིདེཧ་ལེལ་ཧཐསྃ་ལཱིཁལ་པཋཱབཻཏ་ཚཐཱི།་ཛེ་སབྷ་ཀཧཱིཡོ་ཕེསབུཀཔར་ཊཱཨཱིཔ་ཀ྅་ལཱཱིཁཻ་ཚཐཱི་
ཏཱིནཀར་ཨཱལེཁ་ཧམ་སབྷ་ཊཱཨཱིཔ་ཀརཱིཏེ་ཚཱི།་ཁཨེར་པཧཱིནེ་ཀཧལཧུྃ་ཛེ་སཾཀཊསྃ་བེསཱཱི་སམརནྠ་ཨཚ་ིཏྃཨཱི་ཨཱཨཱི་པཧཱིལསྃ་

ལ྅་ཀ྅་ཨཋཱམ་བཱིཤེཥཀཾ་དྷརཱི་པཧུྃཙལཧུྃ་ཧམ།་2015་སྃ་ལ྅་ཀ྅་2022་དྷརཱི 8 ཊཱ་བཱིཤེཥཾཀ་པྲཀཤཱིཏ་
བྷེལ་མནེ་བརྑམ་ེཨེཀཊཱ།་ནཱིཤཱིཏེ་སམརནྠ་བེསཱཱི་བྷེཊལ་ཧམརཱ།་ཛཁན་ཀཱི་བཱིདེཧཀ་ཨཱཱི་ཨཱཋོ་བཱིཤེཥཀཾ་ཀརེ་ཨལཱབེ་ཨཱནོ་
བཱིཥཡཔར་བཱིཤེཥཾཀ་པྲཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཨཚི།་ཨེཀར་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ཨཱཱིཧོ་བཱཏ་སཾཏོཥདཱཡཀ་ཨཚི་ཛ་ེབཱིདེཧཀ་ཧརེཀ་བཱིཤེཥཾཀ་
ཨབྷཱིནཾདནགྲཐཾ་ཧེབཱསྃ་བཱྃཙི་གེལ་ཨཚི།་མུཁྱདྷཱརཱ་ཛཀྃ་བཱིདེཧཀེྃ་ཨབྷཱིནཾདནགྲཾཐ་ནཧཱི་ཙཱཧཱི།་ཨབྷཱིནདཾནགྲཾཐ་ཨཧཱུ་དུཨཱརེ་ནཻ་
ཙཱཧཱི་ཛེ་ཨོཧཱིསྃ་ལེཁཀ་བཱ་ཛིནཀཔར་ནཱིཀལལ་གེལ་ཚནཱི་ཏཱིནཀམེ་སུདྷཱརཀ་གུཛཾཱཨཱིཤ་ཁཏ་ྨབྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻ།་ཏྃཨཱི་བཱིདེཧཀ་

བཱིཤེཥཾཀམེ་ཨལཱོཙནཱ-པྲསཾཤ་སབྷ་བྷེཊཏ། 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་མུཁྱདྷཱརཱམེ་རཧཱིཏཧུྃ་ཨུཔེཀྵཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཏཀར་ཀརཎ་ཛནབཱཀ་ལེལ་པཱཋཀཀེྃ་ཧུནཀར་པོཐཱཱི་
པཌྷ ཨེ་པཌ ཏཱིན་ཧུནཀར་ཨཙཱརཎ་ཨོ་ལེཁན་ཀེར་སཾབཾདྷ་དེཁཨེ་པཌ ཏནཱི།་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཀཱིཚུཨ་ེལེཁཀ་ཚཐཱི་ཛིནཀར་
ལེཁན་ཨོ་ཨཱཙརཎ་ཨེཀསམནཱ་ཚནཱི་ཛཱཧཱིམེསྃ་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་ཨེཀཊཱ་སེཧོ་ཚཐཱི།་ཨེཧན་ནཻ་ཚ་ཻཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཔར་ལཱིཁལ་ན་ཻ
གེལཻ་མུདཱ་ཨོ་སབྷ་ཨེཀཊ ྤཱ་ནཻ་བྷ྅་སཀལ་ཚཻ་ཏྃཨཱི་ཨོཀར་པྲབྷབ་ཧེཌ ཱ་གེལ་ཚཻ།་ཨེཧཱི་སཾདར  མེ་ཧམ་ཀཧཱི་སཀཻ་ཚཱི་ཛེ་
བཱིདེཧཀ་ཨཱཱི་པྲསྟུཏ་བཱིཤེཥཾཀ་ཨེཧན་པཧཱིལ་པྲཡཱས་ཨཚི་ཛཱཧཱིམེ་ཨཱཱི་བུཛྷབཱཀ་པྲཡཱས་ཀཨེལ་ཨཚ་ིཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀ་རཙནཱ་
ཀེཧན་ཚནཱི།་ཨཱཱི་ཨལག་བཱཏ་ཛ་ེཧམ་སབྷ་ཀཏེཀ་སཕལ་བཱ་ཨསཕལ་བྷེལཧུྃ་སེ་པཱཋཀ་ཀཧཏཱ།་ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀ་ཀེར་

ཤུརཱུཨཱཏ་བཱིདེཧཀ་ཨནཱེ་བཱིཤེཥཾཀ་ཛཀྃ་ཨཚི།་སཾགེ-སཾག་ཨཱཱི་ཀྲམ་ནེ་ཏྃ་ཨུམྲཀ་བརཱིཥྛཏཱ་ཀེར་པཱལན་ཀརཻཨེ་ཨཱ་ནེ་
རཙནཱཀ་གུཎབཏ ྤཱཀ།་ཧྃ, ཨེཏེཀ་དྷཨཱེན་ཛརཱུར་རཁཱལ་གལེ་ཚཻ་ཛེ་པཱཋཀཀ་རསབྷཾག་ནཧཱི་ཧོཨཱིན་ཨཱ་སེ་བཱིཤྭཱས་ཨཚི་ཛེ་
རསབྷཾག་ནཻ་ཧེཏནཱི། 

པཱཋཀ་ཛཁན་ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀཀེྃ་པཌྷ ཏཱཧ་ཏྃ་ཧུནཀ་བརྟནཱཱི་ཨོ་མནཱཀཏཱཀ་ཨབྷབ་ལགཏནཱི།་བརྟནཱཱིཀ་གལཏཱཱི་ཛེ་ཐཱིཀ་སེ་

སོཛྷེ-སོཛྷ་ཧམར་སབྷཧཀ་གལཏཱཱི་ཐཱིཀ་ཛེ་ཧམ་སབྷ་སཾཤོདྷན་ནཻ་ཀ྅་སཀལཧུྃ་མུདཱ་ཨཱཱི་དྷེཨནཱ་རཁབཱཀ་བཱཏ་ཛེ་བཱིདེཧ་
ཤུརུཨེསྃ་ཧརེཀ་བརྟནཱཱི་བལཱ་ལེཁཀཀེྃ་སྤཱཱིཀར་ཀརཻཏ་ཨེལཻཨེ།་ཏྃཨཱི་མནཱཀཏཱ་ཨབྷབ་སྤཱབྷབཱིཀ།་ཨེཀར་བཱདོ་བཧུཏ་

བརྟནཱཱིཀ་གལཏཱཱི་རཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛེ་ཀཱི་ཧམརེ་སབྷཧཀ་གལཏཱཱི་ཨཚི།  མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཀཱིཚུཨེ་ཨེཧན་པཏྲཱིཀ་ཨཚི་ཛཀར་
བརྟནཱཱི་ཨེཀརཾགཀ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཱཱི་ཧུནཀ་ཁྤཱཱུབཱཱི་ཚནཱི་མུདཱ་ཛཁན་ཨོཧོ་སབྷ་ཀོནོ་བཱིཤེཥཀཾ་ནཱིཀལཻ་ཚཐཱི་ཏཁན་བརྟནཱཱི་
ཏྃ་ཋཱཱིཀ་རཧཻཏ་ཚནཱི་མུདཱ་སཱམགྤཱཱི་ཨདྷཱིཀཤཾཏཿ་བསཱིཡེ་རཧཻཏ་ཚནཱི།་ཨཻཏཱིཧསཱིཀཏཱཀ་དྲྲྀཥྚཱིསྃ་ཀོནོ་པུརཱན་སཱམགྤཱཱིཀ་ཨུཔཡོག་

བརཱིཏ་ནཻ་ཚཻ་མུདཱ་སོཙིཡཽ་ཛ ེ72-80 པན ྤཱཀ་ཀོནོ་པྲིཾཊ་པཏྲཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་ཏཱཧཱིམ་ེལགབྷག་ཨཱདྷཱ་སམཱགྤཱཱི་སབྷཱར་
རཧཻཏ་ཚནཱི, ཏེསར་བྷགམེ་ལེཁཀ་ཀེར་ཀཱིཚུ་རཙནཱ་རཧཻཏ་ཚནཱི་ཨཱ་ཙཱརཱིམ་བྷགམེ་ཀཱིཚུ་ནབ་སཱམགྤཱཱི་རཧཻཏ་ཚནཱི།་མུདཱ་
ཧམརཱ་ལོཀནཱི་ནབ་སཱམགྤཱཱིཔར་བེསཱཱི་ཛོར་དཻཏ་ཚིཡ།ཻ་ཨེཀར་མཏལབ་ཨཱཱི་ནཧཱི་ཛེ་བརྟནཱཱིམེ་གལཏཱཱི་ཧོཨཱིཏ་རཧཻ།་ཧམར་

ཀཧབཱཀ་མཏལབ་ཨཱཱི་ཛ་ེསཾཔཱདཀ-སཾཡོཛཀཀེྃ་ཀོནོ་ནེ་ཀོནོ་སརཔར་སམཛྷཽཏཱ་ཀརཧེ་པཌ ཻཏ་ཚཻ་སེ་ཙཱཧེ་བརྟནཱཱིཀ་ཧོ་
ཀཱི, མུདྤཱཀ་ཧོ་ཀཱི་བཱིཙཱརདྷཱརཀ་ཧོ་ཀཱི་སཱམགྤཱཱིཀ་ཧོ།་ཧམརཱ་ལོཀནཱི་བརྟནཱཱིཀ་སརཔར་སམཛྷཽཏཱ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི་མུདཱ་ཀརཎ་
སཧཱིཏ།་པྲིཾཊ་པཏྲཱིཀ་ཨེཀ་བེར་པྲཀཤཱིཏ་བྷ྅་གལཱེཀ་བཱད་དོབཱརཱ་ནཻ་བྷ྅་སཀཻཨ ེ༺བྷ྅་ཏྃ་སཀཻཨེ་མུདཱ་ཕེར་པཱཨཱི་

ལཱགཱི་ཛེཏཻ༻ ཏྃཨཱི་ཨོཀར་བརྟནཱཱི་ཡཐཱཤཀྟཱི་སཧཱི་རཧཻཏ་ཚཻ།་ཨིཾཊརནེཊཔར་སུབཱིདྷཱ་ཚ་ཻཛེ་བཱཱིཙམེ ༺ཨིཾཊརནེཊསྃ་པྲིཾཊ་

ཧེབཱཀ་ཨབདྷཱི༻ ཨོཀརཱ་སཧཱི་ཀ྅་སཀཻཏ་ཚཱི་མུདཱ་སཱམགྲཱིཨེ་བསཱིཡཱ་རཧཏ་ཏྃ་སཧཱི་བརྟནཱཱི་རཧཱིཏོ་ནབ་ཨདྷ  ཡ་ནཻ་ཁུཛི་
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སཀཏ་ཏྃཨཱི་ཧམརཱ་ལོཀནཱི་བརྟནཱཱི་བལཱ་མུད ྤཱཔར་སམཛྷཽཏཱ་ཀེལཧུྃ།  ཧམརཱ་ལོཀནཱི་ཀཨལེནཱི, ཀཡལནཱི་ཨོ་ཀེལནཱི་ཏཱཱིནྤཱཱུ་
ཤུདྡྷ་མནཱཻཏ་ཚཱ,ི ཨེཏེཀ་ཤུདྡྷ་མནཱཻཏ་ཚཱི་ཨེཀཻ་རཙནཱམེ་ཏཱཱིནྤཱཱུ་རཱུཔ་བྷེཊཱི་ཛཱཨེཏ།་ཨཱན་ཤབྡཀ་ལེལ་ཨེཧནེ་བྤཱཱུཛྷ  ཱུ། 

ཨུམྨེད་ཨཚི་ཛ་ེཔཱཋཀ་བཱིདེཧཀ་ཨཱནེ་བཱིཤེཥཾཀ་ཛཀ་ྃཨེཀརཱ་པཌྷ ཏཱཧ་ཨ་ཱཔཌྷ ཱི་ཨེཀར་ནཱཱིཀ-བེཛཱཨེཔར་ཨཔན་སུཛྷཱབ་
དེཏཱཧ།་བཱིདེཧ་ཨརབཱིནྡ་ཋཱཀུར་བཱིཤེཥཾཀ་ཀེར་པོཐཱཱི་རཱུཔ་"སྭཏཾཏྲཙེཏཱ"་ཀེར་ནཱམསྃ་པྲཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཨུམྨེད་ཛེ་བྷབཱིཥྱམེ་
ཤརདཱིན ྡུཔར་ཀེཾདྲཱིཏ་ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀ་ཀེར་པོཐཱཱི་རཱུཔ་སེཧོ་ཨཱཨེཏ། 

བཱིདེཧ་དྤཱརཱ 'ཛཱིབཻཏ་མུདཱ་ཨུཔེཀྵཱིཏ' ཤྲྲྀཁཾལཱམ་ེཔྲཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཨནཱ་བཱིཤེཥཾཀ་སབྷཧཀ་ལཱིས་ྚཨེནཱ་ཨཚི ༻ཨེཧཱིཋཱམ་ཛ་ེ

ཨཾཀཀ་ལཱིསྚ་དེལ་གེལ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་ཨཾཀཔར་ཀཱིཀ་ཀརབཻ་ཏྃ་ཨོ་ཨཾཀ་ཁུཛ་ིཛཱཨེཏ ༺-  

1༻ ཨརབཱིནྡ་ཋཱཀུར་བཱིཤེཥཾཀ 189 མ་ཨཀཾ 1 ནབམྦར 2015་༺ཨཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ 2020 མེ་པོཐཱཱི་
རཱུཔམེ་སེཧོ་ཨཱཨེལ་ཨཚི༻ 
2༻ ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་ཨནཱིལ་བཱིཤེཥཀཾ 191 མ་ཨཾཀ 1 དཱིསམྦར 2015 
3༻ རཱམལོཙན་ཋཱཀུར་བཱིཤེཥཀཾ 319མ་ཨཀཾ 
4༻ རཱཛནནནྡ་ལཱལ་དཱས་བཱིཤེཥཾཀ 333མ་ཨཾཀ 
5༻ རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཀཱུར་བཱིཤེཥཾཀ 15 ཛྤཱཱུན 2022 
6༻ ཀེདཱརནཱཐ་ཙཽདྷརཱཱི་བཱིཤེཥཀཾ 15 ཛྤཱཱུན 2022 ཨཾཀ 352 
7༻ པེྲམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེྲམ' བཱིཤེཥཾཀ 1 ནབམྦར 2022 ཨཾཀ 357 

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

༢.༢.ཤྤཱཱི ཤརདིཾདུ་ཙདྷཽརཱཱི ཀ་པརཱིཙཡ-་༺པྲསྟུཏཱི་ཤྤཱཱི་ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ'༻ 

http://www.videha.co.in/
https://drive.google.com/file/d/1RYmkj2Vz9Cms3IZSbEZvAHjlnTnR2XNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RYmkj2Vz9Cms3IZSbEZvAHjlnTnR2XNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uQfpFbdwxyTMm0S_NZ_Jg0hvbs4keLkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxPFav09WzWYDsGELhptCcOebzO9KND2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IyyIvn--3dtxZ-jM17eb7Qb350bHmQu/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_348.pdf
https://ia902509.us.archive.org/32/items/videha-shishu-utsav/VIDEHA_352.pdf
https://ia802502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_357.pdf
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ནཱམ-ཤརདིཾདུ་ཙཽདྷརཱཱི 

མཱཏཱ་:་སྭ.མོཏཱཱི་དེབཱཱི 

པཱིཏཱ་:་པ.ཾསུདྷཱཾཤུ་ཤཁེར་ཙཽདྷརཱཱི 

ས ྤཱན་:་མཱིཤྲཊོལ,ཱ དརབྷཾག, བཱིཧར 

ཛནྨ་ཏཱིཐཱི་:་7-10-1956 

ཤཱིཀྵཱ་:་ཨེམཨེ་༺རཱཛནཱཱིཏཱི་ཤསྟྲ་༻་པཊནཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ, ཨེལཨེལབཱཱི་༺མགདྷ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ, གཡཱ༻ 

བྲྀཏྟཱི- པཏྲཀརཱིཏཱ་: 

1981-84-མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར,སཔ ྤཱཧཱིཀ 

1984-86-མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར, དཻནཱིཀ  
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1987-89-མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར,མཱསཱིཀ 

1995-2002-ཨཱཪ ྤཱབར  , ཧཱིན ྤཱཱི་དཻནཱིཀ,༺ཕཱཱིཙར་སཾཔཱདཀ་༻ 

2000-2014-སམཡ-སཱལ, མཻཐཱིལཱཱི་དམཱཻསཱིཀ 

པྤཱཱུརོྦཏྟར་མཻཐཱིལ, གུཨཱཧཊཱཱི,་2015-16 

མཻཐཱིལཱཱི-ཧཱིན ྤཱཱིམ་ེལེཁན 

བྱས ྤཱཔཀ,སཾཙཱལཀ་----ཤཁེར་པྲཀཤན,པཊནཱ་༺མུདྲཀ,པྲཀཤཀ་ཨེབཾ་པོཐཱཱི་བཱིཀྲཡ་ཀནེྡྲ༻ 

ཤརདཱིན ྡུཛཱི་ཙཽདྷརཱཱིཀ་པརཱིབཱརཀ་ཨནྱ་སདསྱ་: 

པཏ ྤཱཱི་:་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་ཙིཏྤཱ ཙཽདྷརཱཱི 

པུཏྤཱཱི་: 

1.སྤཱཏཱི་ཤེཁར་༺པཏ ྤཱཱི་ཤྤཱཱི་སུཤཱིམ ་མཱིཤྲ༻ 

༢.པྤཱཱིཏཱི་ཤེཁར་༺པཏ ྤཱཱི་བཱིབེཀ་ཨཱནན་ྡཋཱཀུར༻ 

༣.སུཤྤཱཱི་དཱཱིཔྟཱི་ཤཁེར 

པུཏྲ་:་རཱཛཱཤེཁར 

པྲཀཤཱིཏ་ཀྲྲྀཏཱི་མལཱཽིཀ: ༺ཨེཁན་དྷརཱི་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་ཛཏེཀ་མཽལཱིཀ་པོཐཱཱི་པྲཀཤཱིཏ་བྷེལནཱི་སེ་བཱིདེཧ་པོཐཱཱི་
ཌཨུནལཌོཔར་རཱཁལ་གལེ་ཨཚི་ཨཱ་ཨེཧཱིཋཱམ་ཛ་ེཔོཐཱཱིཀ་ལཱིསྚ་དལེ་གལེ་ཨཚ་ིཏཱཧཱིམེ་པོཐཱཱིཀ་ནཱམཔར་ཀཱིཀ་ཀརབཻ་ཏྃ་ཨོ་
པོཐཱཱི་ཁུཛི་ཛཨཱེཏ༻ 

ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ་༺༢༠༠༢༻ 

བཌ ་ཨཛགུཏ་དེཁལ་༺༢༠༠༥༻ 

གོབརགཎེཤ་༺༢༠༡༡༻ 

ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀོརཱམཱིན་༺༢༠༡༦༻ 

http://www.videha.co.in/
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Jan_Ham_Janitahu_Shardindu-min.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Bad_Ajgut_Dekhal_Shardindu-min.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/gobarganesh_shardindu-min.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Kariya_Kakkaak_Koramin_Shardindu-min.pdf
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བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་ཁཎྜ-༡་༺༢༠༡༩༻ 

མར ྤཱནྟཀ-ཤབ ྤཱནུབྷཱུཏཱི་༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་ཁཎྜ-༢༻་༺༢༠༢༠༻ 

ཧམར་ཨབྷག:་ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ་༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ-༣༻་༺༢༠༢༡༻ 

སཱཀྵཱཏ་༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ-༤༻་༺༢༠༢༡༻ 

པྲཀཤཱིཏ་ཀྲྲྀཏཱི་སམ ྤཱདན: 

མཻཐཱིལཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱ-དཤ་ཨོ་དཱིཤ 

སཱཀྵཱཏ ྤཱརཀ་དརྤཎམེ-སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙདྷཽརཱཱི 

བཱིདྤཱཔཏཱི་གཱིཏཱིཀ ༺ དཱུ་བྷག་༻ 

མཻཐཱིལཱཱི་གདྱ་གཽརབ་༺་དཱུ་བྷག་༻ 

ཨབྷཱིམཏ་༺་ཧཱིན ྤཱཱི་༻ 

བཱཱིསསྃ་བེསཱཱི་ས ྤཱརཱིཀཀ་སམ ྤཱདན, ཛཱཧཱིམེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ས ྤཱརཱིཀཀ་9་བེར, བྷཾགཱིམཱཀ་3་བེར, ཨརཱིཔནཀ་2-3་བེར། 

ཨནྱ་པྲཀཤན-པྲསཱརཎ:་ཨཱཀཤབཱཎཱི་ཨཱ་དཱུརདརནྴ,པཊནཱསྃ་དརནོ་བཱར ྤཱ་པྲསཱརཱིཏ, མཻཐཱིལཱཱི་ཏཐ་ཱཧཱིན ྤཱཱི་པཏྲ་-་པཏྲཱིཀ་
སབྷམེ་སཡསྃ་བེསཱཱི་རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཨཱཪ ྤཱབརྟ, ཧཱིན ྡུས ྤཱན,པྲདཱཱིཔ,ནབ་བྷརཏ་ཊཱཨཱིམྶ་ཨདཱཱི་དནཱཻིཀ་སམཙཱཱར་པཏྲམེ་
སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛཔར་སཱཋཱིཊཱསྃ་བེསཱཱི་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་ཨཱལཁེ་པྲཀཤཱིཏ། 

པཏྲཱིཀ་སབྷམེ་བྱཾགྱ་ལེཁན:་མཱིཐཱིལ་ཱམཱིཧཱིར, དེཤ-ཀོས, ཨཾཏཱིཀ, གྷར-བཱཧར, སམཡ-སཱལ་ཨདཱཱིམེ། 

ཤེཁར-སམ ྤཱནཀ་སཾཙལཱན:་སཱཧཱིཏྱཀར་ཨཱ་སམ ྤཱདཀ་པཱིཏཱ་པཾ།སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱིཀ་སྲྀཏཱིམེ་སཱཧཱིཏྱསྃ་ཨཱིཏར་ཀྵེཏྲམེ་
ཨུལ ེཁནཱཱིཡ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་ཨུཔཡུཀ་ྟབྱཀྟཱིཀེཾ་པུརས ྤཱརཀ་རཱུཔམེ་ཨགེརཧ་ཧཛཱར་ཊཱཀ,ཤལ་ཨཱ་པྲཤསཱི་པཏྲ་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་
ཚནཱི།་བརྵ་2004སྃ་2008་དྷརཱི་ཨཱ་2019་ཏཐཱ་2022་མེ་ནཱིམལྣཱིཁཱིཏ ་བྱཀྟཱི་སབྷཀེཾ་པུརས ྤཱར་དེལ་
གེལ་ཚནཱི:་ཤྤཱཱི་པཾཙཱནན་མཱིཤྲ, ནརེནྡྲ་ཛྷཱ, རཱམ་བྷརོས་ཀཔཌ ཱི 'བྷྲམར', བཱིདྤཱནཱཐ་ཛྷཱ, རམཎ་ཀུམརཱ་ཛྷཱ་ཨཽར་སེཧ་
ཛྷཱཀེཾ་ཀྲམཤཿ་ཨནུསཾདྷཱན་ཨེབཾ་ཛྙཱནབརྡྷཀ་གཻར-སཧཱཱིཏྱཱིཀ་ཨཱལཁེ་ཧེཏུ, མཱིཐཱིལཱཀ་ཨཱརྠཱིཀ་སྠཱིཏཱི་ཨཱ་སུདྷཱརཔར་ཨཱལེཁ་
ཧེཏུ, པཏྲཀརཱིཏཱ་ཧེཏུ, མཱིཐཱིལཱཀ་ཛཻབཱིཀ་སམྤདཱ་མཚཱ,མཁཱན,པཱན་ཨཱདཱིཀ་པྲོསེསིཾག་ཨཱདཱི་བཱིཥཡཔར་སཻཀཌ ོ་ཨཱལཁེ་
ཧེཏུ, མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིདྤཱར ྤཱཱིཀེཾ་པྲཏཱིཡོགཱི་པརཱཱིཀྵཱཀ་ཏཻཡཱརཱཱི་ཧེཏུ་ཨུཔཡུཀྟ་པོཐཱཱིཀ་ལེཁན་ཧེཏུ་ཨཱ་ཊཱཱིབཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱམེ་པྲཤཾསནཱཱིཡ་

https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Baat_Baat_Par_I-min.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Marmantak_Shardindu-min.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Hamar_Abhag_Shardindu-min.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Sakshat_Shardindu-min.pdf
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བཱིཤ ེཥ ྤཱཏྨཀ་པྲསྟུཏཱིཀརཎ་ཧེཏུ་དེལ་གལེནཱི་ཨཚི། 

བཱིཤེཥ:་བཱཱི་པཱཱི་ཨེས་སཱཱི་ཨཽར་ཡྤཱཱུ་པཱཱི་ཨེས་སཱཱིཀ་པྲཏཱིཡགཱོིཏཱ་པརཱཱིཀྵཱཀ་ཏཻཡཱརཱཱིམེ་པྲཏཱིཡོགཱི་སབྷཀེཾ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱིཥཡཀ་ལེལ་
སམུཙིཏ་མཱརྒདརྴན་ཨཱ་པོཐཱཱི་ཨུཔལབ  ་ཀརབཻཏ་ཚཐཱི། 

 

ཨེཧཱི་ཕོཊོམེ་བཱམཱ་ཀཏསྃ་༺ཤྤཱཱིམཏཱཱི་ཙིཏྤཱ་ཙཽདྷརཱཱི, ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི, པྤཱཱིཏཱི་ཤེཁར, བཱིབེཀ་ཨཱནཾད ཋཱཀུར ཨོ་ཤྤཱཱི་
ཛགདཱཱིཤ་ཙཾདྲ་ཋཱཀུར་ཨནཱིལ༻ 

 

http://www.videha.co.in/
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ཨེཧཱིམེ་བཱམསྃ་དཧཱིན་ཚཐཱི་སུཤཱིམ་མཱིཤྲ་༺་ཨཱཏྨཛ་སུཀན་ྟསོམ་ཨཱཏཛྨ་ཡཱཏྤཱཱིཛཱི༻,  དཱཱིཔྟཱི་ཤེཁར༺ཨཱཏྨཛཱ་ཤརདཱིན ྡུ་

ཙཽདྷརཱཱི༻, ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི,པྤཱཱིཏཱི་ཤེཁར་༺ཨཏཱྨཛཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི༻,བཱིབེཀ་ཨཱནནྡ་༺ཨཏཱཛྨ་ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་

ཋཱཀུར༻རཱཛཱ་ཤཁེར༺ཨཱཏཛྨ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི༻,ཤྤཱཱིམཏཱཱི་ཙིཏྤཱ་ཙཽདྷརཱཱི༺པཏ ྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི༻ཨཱ་སྤཱཏཱཱི་
ཤེཁར༺པཏ ྤཱཱི་སུཤཱིམ་མཱིཤྲ༻ 

 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༣.ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱ་ིཀརེ་སཀཱྵཱཏ ྤཱར་ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' དྤཱར ཱ

  

མཐཱཻིལཱཱི་ཨ་ཱམཱིཐཱིལཀཱ་ལལེ་ནཱིརཱིཀ, སྤཱབྷཱིམནཱཱཱི, ཛགཱརཱུཀ, ཛྙཱནཱཱི་ཨ་ཱདྲྲྀཥྚཱི-སཔཾན་ྣཔཏྲཀར་ཙཧཱཱི་-་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : བྷཥ་ཨནཱྡོལན་ཨེབཾ་རཱཛྱ་ཨཱནྡལོན་ཀེར་དཱིཤ་ཀཱི་
ཚཻ? 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  མཱཊཱིཔར་ཀཛ་ཀཧྃ་བྷ' རཧལ་ཨཚི་!་ཀཛ་ཚ,ཻ གམ-གམམེ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཏཱི་ལོཀཀེཾ་ཛཱགརཱུཀ་བནེབཱཀ,མཻཐཱིལཱཱི་པཌྷ བཱཀ་ཨཱ་པཌྷཡབཱཀ་ལེལ་ཨུཙིཏ་བྱབས ྤཱ་ཀརབ, པཱཋྱ་པུསཀཀ་
པྲཀཤན་ཨཱ་ལོཀ་ལག་ཨཀོར་ཨུཔལབ  ཏཱ་སུནཱིཤཱིཏ་ཀརབ་ཏ་ལོཀ་དཱིལ ྤཱཱི་ཛཱཀ' ཕོཊོ་ཁཱིཙཡབཱམེ་ལགཱཱི་ཛཨཱཱིཏ་
ཨཚ,ི ཨཱནྡོལནཀ་ནཱམཔར་ཨཔནཱཀེཾ་པྲདརྴཱིཏ་ཀརབཱམེ ་ལཱགཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཛན་སཱམཱནྱསྃ་ཀནོོ་སརོཀར་ནཧཱི,ཨེ་སཱཱིམེ་
བཻསཱིཀ' སརྦཧརཱ་ཨཱ་ཛན་སཱམཱནྱཀ་བཱཏ་ཀརཻཏ་ལཀོ་ཨཔན་བྱབསཱཡ་ཙལབཻཏ་ཨཚི།་མཱིཐཱིལཱམེ་པཱན་དཀོནབལ,ཱ ཙཱཧ་
དོཀནབལཱསབྷ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ནཧཱི་གཔ་ཀརཻཏ་ཨཚི, ཀཏཧུ་སཱཨཱིན་བོརྜ་མཐཱཻིལཱཱིམེ་ནཧཱི་ཨཚ,ི ཀེ་དེཁཏ?ཻ 

ཨདྷཱིཀཾཤ་མཻཐཱིལ་མཐཱཻིལཱཱི་བྷཥཀ་པྲཡོག་ཚོཌ ཱི་ཙུཀལ་ཚཐཱི, ནེ་པཌྷཻཏ་ཚཐཱི,ནེ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི་མཱཏྲ་བྷཥཎ་དཻཏ་ཚཐཱི-་ཧུནཀ་
པརཱིབཱརམེ་དེཁྤཱཱུ, ཧུནཀ་སཱཧཙརྻམེ་རཧཱིཀ' དེཁྤཱཱུ་མཻཐཱིལ་སམཛཱཀེཾ་མཱརྒདརྴན་ཀརབཱཀ་ལེལ་མཻཐཱིལཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱཀེཾ་
སམྲྲྀདྡྷ་ཧོཡབ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ།ི་མཐཱཻིལཀེཾ, མཱིཐཱིལཱཀེཾ་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀེཾ་ཨཔན་ཨསྨཱིཏཱཀ་རཀྵཱ་ཀརཻཏ་ཨཔན་བྷཱུབྷགཀེཾ་སུསཾཔནྣ་
བནཡབཱཀ་ལེལ་པཏྲཀརཱིཏཱཀ་དྷཱརཀེཾ, སྭརཀེཾ་ཏེཛ་ཀརཧཱི་པཌ ཏཻཀ་ཨཱ་ཏཱཧཱི་ལེལ་ནཱིརཱིཀ,སྤཱབྷཱིམཱནཱཱི, ཛགཱརཱུཀ,གྤཱནཱཱི་ཨཱ་
དྲྲྀཥྚཱི-སཾཔནྣ་པཏྲཀར་ཙཱཧཱི, པཏྲཀརཱིཏཱ་སམཱཛཀེཾ་པྲབྷབཱིཏ་ཀརཡབལཱ་སཤཀྟ་མཱདྱམ ་ཨཚ,ི པཏྲཀརཱིཏཱཀ་ཀཛ་ཧོཨཱིཚ་
སམཱཛཀེཾ་སཀཱཾཀྵ་རཁཱབ་ཨཱ་ནཱཱིཀ་བཱཊཔར་ལ' ཛཡབཱམེ་མཱརྒདརྴན་ཀརབ, ཏྤཱཛྱ་ཨཐབཱ་ཁརཱབ་ཀཛཀ་ནཱིན ྤཱ་ཀརབ་ཨཱ་
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ནཱཱིཀ་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ལལེ་པོྲཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀརབ, སམཱཛམ་ེཔསརལ་ཨཱཱིར  ,དེཥ,སཱཔྲདཱཡཱིཀཏཱ,བྷེད-བྷབ,ཛཱཏཱཱིཡཏཱ་ཨཱདཱིཀ་
ཙཱཏུརྻཔྤཱཱུརྞ་ཌྷགཾསྃ་བཱིརོདྷ་ཀརཻཏ་སམཱཛམེ་སཽཧརྡ་བནཽནེ་རཧབ, ཤཱིཀྵཱ, སྤཱསྠྱ་ཨཱ་སམཛཱོཔཡོགཱི་སབྷ་སུབཱིདྷཱ་བཧལ་རཧཡ་
ཏཱཧཱི་ཧེཏུ་ཏཐཱ་ཛནོཔཡོགཱི་བཱིཥཡཀ་སཾཙཱལན,དེཁ-རེཁ་ཋཱཱིཀསྃ་བྷ' རཧལ་ཨཚི་ཀཱི་ནཧཱི་ཏཱཧཱིཔར་ནཛརཱི་རཁཻཏ་ཨོཧཱི་
བཱིཥཡཀ་པྲཏཱི་ཛནམཱནསཀེཾ་ཨཱཀྲྲྀཥྚ་ཀརབ།་མཻཐཱིལཱཱིམེ་སཤཀྟ་དསོཊཱ་པཏྲཀར་ཏཻཡཱར་ཧོཐཱི་ཏ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱ ་མཱིཐཱིལཀཱ ་
ཀལྤཱཎ ་བྷ' སཀཻཏ་ཨཚ ི

  

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : མཻཐཱིལཱཱིམེ་པུརས ྤཱརཀ་རཱཛནཱཱིཏཱིཔར་ཨཔནེཀ་ཀཱི་ཀཧབ་ཨཚ?ི 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  རཱཛནཱཱིཏཱིཨེ་པུརས ྤཱརཀ་མདཱྱམ་བནཱི་གེལ་ཨཚི།་པོཐཱཱིཔར་པུརས ྤཱར་ནཧཱི་དེལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་ཛིནཀར་
པོཐཱཱི་ནཱཱིཀ་ཚནཱི, ཧུནཀོ་རཱནཱཱིཏཱིཨེཀ་མཛབྤཱཱུརཱཱིསྃ་པུརས ྤཱར་བྷེཊཻཏ་ཚནཱི།་པཧཱིནེ་ཏཡ་བྷ' ཛཱཨཱི་ཚཻ་ཛེ་པུརས ྤཱར་ཀཱིནཀ་
དེབཱཀ་ཨཚ,ི ཤེཥ་པྲཀྲཱིཡཱཀ་ཨཽཔཙཱརཱིཀཏཱ་མཱཏྲ་ཧཨཱོིཏ་ཨཚི།་ཨེཀཊཱ་པཻགྷ་བཱིདྤཱན་སམ ྤཱདཀཱིཡམེ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་
སབྷསྃ་པཻགྷ ་པུརས ྤཱར་ཀཱིནལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཨགཱིལ་ཱབེར་ཧུནཀ་པུརས ྤཱར་ད' དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚནཱི, ཨོ་ཁུཤཱིསྃ་ལ' ལཻཏ་
ཚཐཱི་ཨཱ་ཙུཔ་བྷ' ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི 

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : ཀཱི་པུརས ྤཱར་པྲདཱན་ཀརབ་ཨཐབཱ་སྤཱཱིཀར་ཀརབ་ཨཔརཱདྷ་ཐཱིཀ? 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  ཧམར་ཨབྷཱིཔྤཱཡ་ཨཚི་པོཐཱཱིཔར་པུརས ྤཱརཀ་ནཱིརྞཡ་ཧོ, བྱཀྟཱིཔར་ནཧཱི, ཙཡན་པྲཀྲཱིཡཱ་སྭསྠ་ཧོ་སེ་
ལོཀཀེཾ་ལགབཱཀ་ཙཱཧཱི,ཛྤཱཱུརཱཱིམེ་ཨུཔཡུཀྟ་ལོཀ་རཧཐཱི་ཨཱ་ཧུནཀཔར་ཀོནོ་དབཱབ་ནཧཱི་ཧོནཱི། 

རཙནཱཀརྨཀ་ཨུཏ ྲྀཥཏྚཱ་སུནཱིཤཱིཏ་ཀརབཱཀ་བདལཱ་སཧཱཱིཏྱཀར་ལོཀནཱི་པུརས ྤཱར་ལུཛྷབཱཀ་ལལེ་གལོ-གོལསཱཱཻིམེ་ལགཱཱི་ཛཨཱཱིཏ་
ཚཐཱི་ཨཱ་ཨུཔཀྲྲྀཏ་ཀརབཱཀ་ལལེ་པུརས ྤཱར་དེལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ,ིསེ་ཨནུཙིཏ་ཨཚ།ི 

སཾས ྤཱ་སབྷ་སེཧོ་ཨེཧཱི་ཁེལམེ་ཤམཱིལ་བྷ' གེལ་ཨཚ,ི་'ཨཧྃ་ཧམརཱ་ཨཔན་སཾས ྤཱམ་ེསམ ྤཱནཱིཏ་ཀརཱུ, ཧམ་ཨཧྃཀེཾ་ཨཔནཱ་
སཾས ྤཱམེ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀརབ' ཡཻཧ་ཁེལ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚི, ཨཱཱི་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་ཨཚི།   

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : མཻཐཱིལཱཱིམེ་བརྟམཱན་བྱཾགྱ་ཀམོ ར་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི? 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  བཾྱགྱ་ཏ་ཨཱབེ་ལཱིཁཱ་རཧལ་ཨཚ,ི པཧཱིནེ་ཏ་བཾྱགྱཀ་ནཱམཔར་ཨེཀཊཱ་ཁ ཱས་བརྒཀ་ཁཱིདྷཱཾསམཱཏྲ་ལཱིཁཱཨཱིཏ་
ཚལ།་ཨེམཧར་སཀྲཱིཡཏཱ་ཀམ་བྷེལ་ཨཚི།བཊུཀ་བྷཨཱི་ནཧཱི་རཧལཱཧ,ཨོཧོ་ཀཱིཚུ་སལཱསྃ་སཀྲཱིཡ་ནཧཱི་ཚལཧཱ, མནྟྲེཤྭར་
བཱབྤཱཱུ, བཻདྱནཱཐ 'བཱིམལ', བཱཱིརེཾདྲ་ནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་ཨཱ་ཧམརོ་སཀྲཱིཡཏཱ་ཀམ་བྷེལ་ཨཚི་ཨམེཧར་ནབཀྲྲྀཥྞ་ཨཻཧཱིཀ, རཱཛ་
ཀུམཱར་མཱིཤྲ་ཚཐཱི, ཧཱིནཀ་ལཀོནཱིསྃ་བེསཱཱི་ཨཤཱ་ཀཡལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི  
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ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཨཀདམཱཱིཨེ་ན,ཻ སཾས ྤཱ,པཏྲཱིཀ་སབྷཔར་སེཧོ་བཱརཱི་དེབཱཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི་
ཚཻ, ཨེཧཱིཔར་ཨཔནེཀ་ཀཱི་ཀཧབ་ཨཚི? 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  སབྷ་ཋཱམ 'གྲུཔ' བནཱི་གེལ་ཚཻ།་མཐཱཻིལཱཱི་ཨ་ཱམཱིཐཱིལཱཀ་ཀལྤཱཎ་ལཀྵྱ་རཧྟཻ་ཏཁནེ་ཨནཱིཡམཱིཏཏཱ་དཱུར་
བྷ' སཀཻཏ་ཨཚ,ི ཨཧཱུ་ལེལ་སཀྵམ་པཏྲཀརཱིཏཱཀ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཨཚི།  

  

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : མཻཐཱིལཱཱིམེ་པྲཀཤནཀ་སྠཱིཏཱིཔར་ཨཔནེཀ་ཀཱི་བཱིཙཱར་ཨཚི? 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:   པྲཀཤན་ཏ་བཧུཏ་བྷ' རཧལ་ཨཚ,ིཀཱིན ཱུ་སཱརཀྠ་པྲཀཤན་བཱཱིས་པྲཏཱིཤཏ་མཱཏྲ་ཨཚི།་བྷཥཀ་བཱིཀས་
ལེལ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཨཱ་མཐཱཻིལཱཱི་པཱཋྱཀྲམཀ་ཨནུརཱུཔ་པོཐཱཱི་ཚཔཱལ་ཛཡབཱཀ་ཙཱཧཱི།་མཻཐཱིལཱཱི་པཱཐྱཀྲམཀ་པོཐཱཱི་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་བརྒཀེཾ་ཨུཔལབ  ་

ནཧཱི་བྷ' རཧལ་ཚནཱི།་སཱཧཱིཏྱཀར་ཨཱ་པྲཀཤཀ་དུནྤཱཱུཀ་དཱཡཱིཏྭ་ཚནཱི་ཛེ་པཱཋཀཀ་སཾཁྤཱ་ནཱིརཾཏར་བཌྷཡ, སེ ་སོཙཐཱི།་
ལེཁནཀ་ཀྵེཏྲམེ་ཨཡབཱཀ་ལེལ་སབྷསྃ་པཧཱིལ་ཤརྟ་ཨཚི་བྷཥཀ་ཛྙཱན་ཨཱ་ཤབྡ་སཱམརྠྱ, ཤུདྡྷ་ཨཱ་པྤཱཾཛལ་བྷཥ་ཏ་ལེཁནཀ་
ལེལ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚིཡ།ེ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་དུརགྱ་ཨཚི་ཛེ་ཛནིཀ་ཤབྡཀ་ཛྙཱན་ནཧཱི་ཚནཱི,སེཧོ་མཧན་སཱཧཱིཏྱཀརཀ ་ཀོཊཱིམེ་
ཨཱབཱིཀ' བཻསཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཧུནཀ་ཙཱརཎ་བྷ' ཀ' ཛྙཱནཱཱི་ལོཀ་ཨོཏ' ཨུཔསྠཱིཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཀེཊཱ་ལེཁཀ་ཛཁན་
གུཊ་བནཱ་སཀཻཏ་ཚཐཱི, གུཊ་བདལཱི་སཀཻཏ་ཚཐཱི, པཱཨཱི་ཁརྩ་ཀ' ཀ', པཻརབཱཱི་ཀ'ཀ' པུརས ྤཱར-སམ ྤཱན་པཱབཱི་སཀཻཏ་
ཚཐཱི་ཏ་ཀནེཀ་མེཧནཏཱི་ཀ'ཀ' ཨཔན་ཤབྡཀེཾ་སམ ྤཱན་ནཧཱི་ད' སཀཻཏ་ཚཐཱི? ཤབྡ་སཱམརྠྱཀ་དྷནཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་
སཾཁྤཱ་ཨཱཾགུརཔར་གན'བལཱ་ཨཚི་ཏཁན་ཨེཏེཀ་རཱས་པྲཀཤན་ཀནོ་ཀཛཀ? 

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : ཤེཁར་པྲཀཤན་ཀཱི་སབྷ་ཀེལཀ་ཨཱ་བརྟམཱནམེ་ཀཱི་སབྷ་ཀ' རཧལ་ཨཚ?ི 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  ཤེཁར་པྲཀཤན་པྲཀཤཀ་ཨཱ་མུདྲཀ་དུནྤཱཱུ་རཱུཔམེ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཱཡལ་ཨཚི,་52 ་ཊཱ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་
པོཐཱཱི་ཨཔནཱ་དམཔར་ཚཔལཀ, ཨཱདྷཱ-ཨཱདྷཱཱི་ཁརྩཔར་ལགབྷག་ཏཱཱིན་དརན་པོཐཱཱི་ཚཔནེ་ཨཚི། 

ཨེཀར་མཧཏྭ་བྷཥ་སཾས ྤཱན,མཻསྤཱཱུར,སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི,དཱིལ ྤཱཱི་ཨ་ཱམཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདམཱཱི, པཊནཱ་ཛནཻཏ་ཨཚ།ི་པྲཏཱིཡོགཱི་པརཱཱིཀྵཱ་
སབྷམེ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱིཥཡཀ་སཾག་སཕལ་བྷེནཱིཧར་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ལོཀནཱི་ཛནཻཏ་ཚཐཱི།  

སཱཧཱིཏྱསྃ་ཨཱིཏར་ཀྵེཏྲམེ་ཨུལ ེཁནཱཱིཡ་ཡགོདཱན་ཧེཏུ་ཨུཔཡུཀྟ་བྱཀྟཱིཀེཾ་པུརས ྤཱརཀ་རཱུཔམེ་ཨེགརཧ་ཧཛཱར་ཊཱཀ,ཤལ་ཨ་ཱ
པྲཤསཱི་པཏྲ་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚནཱི།་བར ྵ2004སྃ 2008 དྷརཱི་ཨཱ 2019 ཏཐཱ 2022 མེ་ཨནུསཾདྷཱན་
ཨེབཾ་ཛྙཱནབརྡྷཀ་གཻར-སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཨཱལེཁ་ཧེཏུ,  མཱིཐཱིལཱཀ་ཨཱརྠཱིཀ་སྠཱིཏཱི་ཨ་ཱསུདྷཱརཔར་ཨཱལེཁ་ཧེཏུ,         
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པཏྲཀརཱིཏཱ་ཧེཏུ, མཱིཐཱིལཱཀ་ཛཻབཱིཀ་སམྤདཱ་མཱཚ,མཁཱན,པཱན་ཨཱདཱིཀ་པྲོསེསིཾག་ཨཱདཱི་བཱིཥཡཔར་སཻཀཌ ོ་ཨཱལེཁ་
ཧེཏུ, མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིདྤཱར ྤཱཱིཀེཾ་པྲཏཱིཡོགཱི་པརཱཱིཀྵཱཀ་ཏཻཡཱརཱཱི་ཧེཏུ་ཨུཔཡུཀྟ་པོཐཱཱིཀ་ལེཁན་ཧེཏུ་ཨཱ་ཊཱཱིབཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱམེ་པྲཤཾསནཱཱིཡ་
བཱིཤ ེཥ ྤཱཏྨཀ་པྲསྟུཏཱིཀརཎ་ཧེཏུ་ཀྲམཤཿ་ཤྤཱཱི་པཾཙཱནན་མཱིཤྲ, ནརེནྡྲ་ཛྷཱ,རཱམ་བྷརོས་ཀཔཌ ཱི'བྷྲམར',བཱིདྤཱནཱཐ་ཛྷཱ,རམཎ་
ཀུམཱར་ཛྷཱ་ཨཽར་སེཧ་ཛྷཱཀེཾ་ཨཱཱི་པུརས ྤཱར་དེལ་གེལནཱི་ཨཚི། 

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : ཨཔནེཀ་གྷརམེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཱི་སྠཱིཏཱི་ཨཚི? 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  ཧམར་སབྷ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱ་མཻཐཱིལཱཱི་བཛཻཏ་ཨཚ,ི མཻཐཱིལཱཱི་བཱིཥཡ་རཱཁཱི་ཀོ་པཌྷཻཏ་སེ་པཌྷ ཨཱཱིཨེ་ཋཱཱིཀསྃ་ནཧཱི་
ཧོཨཱིཏ་ཚལཻ། 

ཛགདཱཱིཤ་ཙདཾྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' : རཱཛྱ་སརཀར་དྤཱརཱ་པཏྲཀར་ལོཀནཱི་ལལེ་ཛེ་པེཾཤན་ཡོཛནཱ་སྤཱཱིཀྲྲྀཏ་བྷེལཻ་ཏཀར་ལཱབྷ་
ཨཔནེཀེཾ་ཀཱིཨ་ེནཧཱི་པྤཱཔྟ་བྷེལ? 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་:  ཧམ་ཛཁན་བུཛྷལཱིཨཻ་ཨཱ་ཨཱབེདན་པྲསྟུཏ་ཀརཱིཏཧུྃ་ཏ་ཀཧལཀ་སམཡ་སམཱཔྟ་བྷ' གེལཻ། 

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

༢.༤.ཀལྤནཱ་ཛྷཱ-་མཐཱཻིལཱཱི་སཧཱཱིཏྱཀ་སབེཀ་ནཧཱི, མཐཱཻིལཱཱི་བྷཥཀ་སབེཀཿ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 

 
ཀལྤནཱ་ཛྷཱ 

མཐཱཻིལཱཱི་སཧཱཱིཏྱཀ་སབེཀ་ནཧཱི, མཐཱཻིལཱཱི་བྷཥཀ་སབེཀཿ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 

ཨེཧཱི་བརྑ་༺༢༠༢༢༻༡༦་སྃ་༡༩་ཨཔཻྲལ་དྷརཱི,་ཏྲྲྀཏཱཱིཡ་"ཙེཏནཱ་རཾག་ཨུཏྶབ"ཀ་ཨཱཡོཛན་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་པཊནཱ་
དྤཱརཱ་བཱིདྤཱཔཏཱི་བྷབནམེ་ཀཨེལ་གེལ་ཚལཨ,ེཛེ་སུདྷཱཤཾུ་ཤེཁར་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱཀིེྃ་སམརྤཱིཏ་ཚལནཱི།་ཨེཧཱི་ཨཱཡཛོནཀ་པྲཙཱར-
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པྲསཱར་ཀཱིཚུ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷཊྶཨེཔ་སམྤཱཱུཧ་སབྷམེ་དེཁལཧུྃ,ཏ'་ཧམརོ་མོན་ལོབྷཨལེ།་སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཛཱ་ིདྤཱརཱ་རཙིཏ་ནཱཊཀ་
སབྷཀ་མཾཙན་སེཧོ་ཧོཨེབཱཀ་གྷོཥཎ་ཚལཻཀ།་ཨེཧཱི་"རཾག་ཨུཏྶབ"མེ་ཧམརཱ་པཧཱིལ་བེར་ཤརདཱིན ྡུ་སརཀེྃ་དརྴན་བྷེལ།་
ཕེསབུཀ་པར་མཱིཏྲ-སྤཱཱུཙཱིམེ་ཚལཱཧ,ཤེཁར་པྲཀཤནམེ་ཀོནོ་པརྚཱིཀུལར་པོཐཱཱིཀ་ཨུཔལབ  ཏཱ་ཨཚ་ིབཱ་ནཧཱི,ཏཱཧཱི་སཾདར  མེ་
གཔྤ་སེཧོ་བྷེལ་ཚལཨེ་མུདཱ་དརྴན་ནཧཱི་བྷེལ་ཚལཨ།ེ 

ཨོཧཱི་རཾག་ཨུཏྶབ་ཨཱ་ཏཀརཱ་ཨུཔརཱནྟ་"ཨུཔམཱན"་པཏྲཱིཀཀ་བཱིམོཙནཀ་ཨབསར་པར,ཨཱ་ཕེར་ཨེཀ-དཱུ་བེར་བཱིདྤཱཔཏཱི་
བྷབནམེ་དརྴན་བྷེལ,ཤརདཱིན ྡུ་སརཀེྃ།་ཛཏབཱ་ཀལ ་དེཁལཱིཡནཱི,སུནལཱིཡནཱི,ཨེཀཊཱ་བཱཏ་གཽར་ཀེལཧུྃ་ཧམ,ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་
སར་བཛཱཻཏ་ཀམ་ཚཐཱི,སུནཻཏ་བེསཱཱི་ཚཐཱི།་སོཛྷཱྃ་བཻསལ་ལོཀཀ་ཨཱ་བསྟུ-སྠཱིཏཱིཀ་ཨཱབྫརེྦཤན་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི་ཨ་ཱསབྷ་ཀཱིཚུ་
ཛེནཱ་མནོ-མསཱིཥ མེ་སྚོར་ཀརཻཏ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨེཀདམ་སདྷཱཱརཎ་པཧཱིརན-ཨོཌྷ ན།་ཀོན་ོཏརཧཀ་དཱིཁབཱཱ་ནཧཱི,ནེ་བྤཱཾཌེཌ་
ཀཔཌ ཱ-ཛུཏ ྤཱཀ,ནེ་ཨཔན་ཛྙཱན-བུདྡྷཱིཀ།་ཛཁན་ཀཱི་ཨེཧཱི་ཀལཡུགམེ་ཛཏབཱ་རཧཻཏ་ཚཻ,ཏཱཧཱི་སྃ་བེསཱཱིཀ་དཱིཁཱབཱ་ཀརབཱཀ་
ཙལན་ཚ,ཻཙཱཧེ་ཨོ་དྷན-བཱིཏྟ་ཧོཨཨེ་ཀཱི་ཛྙཱན-བུདྡྷཱི། 

ཨེམཧར་ཛཁན་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱ་ིཔར་བཱིཤེཥཾཀ་ནཱིཀལབཱཀ་གྷོཥཎ་སོཛྷཱྃ་ཨཱཨེལ༺ཕེསབུཀ་པར༻,ཏ'་ཧུནཀར་
རཙནཱ་སབྷ་ཏཱཀཱི་ཏཱཀཱི་པཌྷ བ་ཤུརུ་ཀེལཧུྃ།་ཨེཧཱིལེལ་'བཱིདེཧ'་ཊཱཱིམ་སཱདྷུབཱདཀ་པཱཏྲ་ཚཐཱི,ཛེ་ཨུཔེཀྵཱིཏ་རཙནཱཀར་
སབྷཔར་བཱིཤེཥཾཀ་ནཱིཀལབཱཀ་པཧལ་ཀལེནཱི་ཨཚི།ཨེཧཱི་སྃ་ལོཀ་ཏཱཀཱི་ཏཱཀཱི་ཀ'་ཨོཧན་རཙནཱཀར་ལོཀནཱིཀ་རཙནཱ་སབྷ་
པཌྷ ཨེ་ལཱགཻཏ་ཨཚི།་ཧུནཀར་རཙནཱ་པར་ཀཱིཚུ་ལཱིཁཐཱི ་བཱ་ནཧཱི་ལཱིཁཐཱི,སེ་བཱདཀ་བཱཏ། 

 ཧྃ,ཏ'་ཀཧཱི་རཧལ་ཚལཧུྃ་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱཀི་སབྷཊཱ་རཙནཱ,བཱཏ- བཱཏ་པར་བཱཏ༺༡-༤༻,བཌ ་ཨཛགུཏ་
དེཁལ,ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ,ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀོརམཱཱིན,གོབརགཎེཤ,་བེརཱ-བེརཱཱི་པཌྷ ཱི་གེལཧུྃ།་ཧུནཀར་རཙནཱ་སབྷ་པཌྷ ལཱཀ་
ཨུཔརཱནྟ་ཧུནཀར་ཨོཧནེ་བྱཀྟཱིཏྭཀ་ཛྷལཀ་བྷེཊལ,ཛེཧན་ཧུནཀར་དརནྴ་ཀ'་མོནམེ་དྷཱརཎ་བནལ་ཚལཨེ།་ཤརདཱིན ྡུ་
ཛཱིཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་རཙནཱ་ཙྤཱཱུཀཱིྃ་སཾསྨརཎཏྨཀ་ཚནཱི,ཏཻྃ་སཏྱ་པར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཚནཱི་ཨ་ཱཧུནཀར་བྱཀྟཱིཏྭཀ་པརཱིཙཡ་སེཧོ་དཻཏ་ཚནཱི། 

ཡཐཱརྠ་ལཱིཁབ་མཱནེ་སཏྱ་ལཱིཁབ,བཌ ་ཀཋཱིན་ཀཛ་ཚཻ,ཀརཎ་སཏྱ་ཨདྷཱིཀ་ཀལ་ཀཊུཨ་ེཧོཨཱིཏ་ཚཻ།ཨ་ཱཏེྃ་ཨཱཱི་ཀཛ་བཧུཏ་
ཀམ་ལཀོ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཤརདཱིན ྡུ་སར་ཨཔན་སཾསྨརཎཏྨཀ ་པོཐཱཱི་"བཱཏ-བཱཏ་པར་བཱཏ"་ཙཱརཱུ་བྷགམ་ེཨཱ་ཧསྱ་བྱཾགྱ་
"ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ"མེ་སམཱཛསྃ་ཛུཌ ལ༺བཱིཤེཥ་རཱུཔསྃ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཛགཏཀ༻་སཏྱཀེྃ་ཏ' ་ཨུཛཱགར་ཀཨེནཧཱི་
ཚཐཱི,ཀོནོ་བྱཀྟཱི་བཱིཤེཥཀ་ནཱམཀ་སཾག་ཧུནཀར་ཀུཀྲྲྀཏྱཀེྃ་དཁཱེར་ཀརབཱམེ་སེཧོ་སཾཀོཙ་ནཧཱི་ཀཨལེནཱི་ཨཚི།་ཨཱ་ཨེཏབེ་
ནཧཱི,ཨཔནཱ་བཱིཥཡམེ་སེཧོ་སབྷཊཱ་སྤཥྚ་ཀཧཱི་དེལནཱི་ཨཚ,ི་"སཱཀྵཱཏ"་ཤཱིརཀྵ་པོཐཱཱིམ།ེཨཔན་དཱིནཙཪ ྤཱ་པརྻནྟ་བེཛྷིཛྷཀ་
པཱཋཀཀ་སོཛྷཱྃ་ཀཧཱི་དེལནཱི་ཨཚི,་གྷརཀ་སཱཕ-སཕཱཨཱིཀ་བཱཏ་ཧོཨཨ,ེ་ཀཱི་གཾདཱ་བརཏན་སིཾཀམེ་རཱཁཱི་སཕཱ་ཀརབཱཀ་
བཱཏ,ཀཱིཚུ་སཱརྦཛནཱིཀ་ཀརཻཏ་སཾཀོཙ་ནཧཱི་ཀཨལེནཱི་ཨཚི།ཨེཧན་སྤཥྚབཱདཱཱི་ལོཀ་བྷེཊབ་ཀཋཱིནེ་ནཧཱི་ཨསཾབྷབ་བཱཏ་ཚཻ་
ཨེཁནུཀ་དཱིཁཱབཱཡུཀ་ྟསམཡམེ། 
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ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་རཙིཏ་སབྷཊཱ་པོཐཱཱི་པཌྷ ལཱཀ་ཨུཔརཱན་ྟསོཙམེ་པཌ ཱི་གེལཧུྃ,་ཛེ་ཀནོ་པོཐཱཱི་པར་སམཱཱིཀྵཱཏྨཀ་ཨཱལེཁ་ལཱིཁལ་
ཛཱཨེ།་ཡཐཱརྠ་ལཱིཁཻཏ་བཧུཏ་རཱས་རཧསྱོདྷ   ཊན་སེཧོ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི་པོཐཱཱི་སབྷམ,ེཛཱཧཱི་པར་བཧུཏ་ཀཱིཚུ་ལཱིཁལ་ཛཱ་
སཀཻཚ།མཻཐཱིལཱཱི་སཾས ྤཱ་སབྷཀ་པོལ་ཁལོལ་གེལ་ཨཚ,ིམཧན་སཱཧཱིཏྱཀར་ལཀོནཱིཀ་ཀཱིརདཱནཱཱིཀ་ཙར ྤཱ་བྷེལ་ཨཚི།ཨེཏེཀ་རཱས་
མུད ྤཱ་དཁཱེི/པཌྷ ཱི་མནོ་ཨུལབུཀ་སན་གེལ།ཨཾཏཏཿ་ཧམ་ནཱིརྞཡ་ནཧཱིཨ་ེཀ'་སཀལཧུྃ་ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུ་སརཀེྃ་ཛཏབཱ་བུཛྷི་
སཀལཱིཡནཱི,ཧུནཀ་ལེཁནཱཱིཀ་མདཱྱམསྃ་ཨཱ་ཧུནཀ་སཀཱྵཱཏ་དེཁཱི/སུནཱི,ཏཱཧཱི་ཨཱདྷཱར་པར་ཨཔན་མོནམེ་ཨཨཱེལ་བྷབཀ་
ཨབྷཱིབྱཀྟཱི་ཀ'་རཧལ་ཚཱི,་སཾཀྵེཔམེ། 

 "བཱཏ-བཱཏ་པར་བཱཏ-༡"མེ་མཻཐཱིལཱཱི-བྷཥ,སཱཧཱིཏྱ་ཨཱ་པྲཀཤནསྃ་ཨཔན་བཱཏ་ཤུརུ་ཀརཻཏ་ཨཔན་མནཱྱཏཱ་སྤཥྚ་རཱུཔེྃ་
རཁལནཱི་ཨཚཱ,ིཛ-ེ"མཻཐཱིལེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱདྷཀ་ཨཚི-དུནྤཱཱུ་སརཔར,བྷཥཀ་སརཔར་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱཀ་སརཔར།"ཨཱ་ཧམར་
མཱནྱཏཱ་ཨཚི་ཛ་ེཧཱིནཀ་ཨེཧཱི་མཱནྱཏཱསྃ་བཧུཏ་ལོཀ་སཧམཏཱི་རཁཏཱཧ,ཧམ་ཏ'་པྤཱཱུརྞཏཿ་སཧམཏཱི་རཱཁཻཏ་ཚཱི། 

ཏཧཱིནཱ་"མྤཱཱུརྑཀ་ལཋཱཱཱི་མཱཛྷ་ཀཔཱར"མེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་དུརགྱཀ་སམཱཱིཙཱིན་བཱིབརཎ་དེལནཱི་ཨཚི་ཨ་ཱཨཀེར་ཀརཎ་ཨོ་
ནཱིབཱརཎ་པར་སེཧོ་བཱིཙཱར་ཀེལནཱི་ཨཚ།ི་ཨཀྵརཤཿ་སཏྱ་ལཱིཁལནཱི་ཨཚི-"ཧམར་མཐཱཻིལཱཱིཀ་དུརགྱ་ཨཚ་ིཛེ་ཛཀར་ཱཤབྡཀ་
ཛྙཱན་ནཧཱི་ཚཀཻ་སེཧོ་སབྷ་མཧན་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ཀོཊཱིམེ་ཨཱབཱིཀ'་བཻསཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཧུནཀ་ཙཱརཎ་བྷ'་ཀ'་ཛྙཱནཱཱི་ལཀོ་
སབྷ་ཨོཏ'་ཨུཔསྠཱིཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།" 

མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨེཧཱི་དུརྒཏཱིཀ་ཀརཎེྃ་པྤཱཡཿ་ཧུནཀ་བྷབ་ཀཱིཚུ་ཨེནཱ་བཧར་བྷེལ་ཚནཱི-"ཧམརཱ་ཨེཀོརཏ ྤཱཱི་ཀཙཊོ་ནཧཱི་
ཨཚི་ཛེ་ཧམ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་སེབཀ་ནཧཱི་ཚཱི།་ཧམརཱ་གརྦ་ཨཚི་ཛ་ེཧམ་མཐཱཻིལཱཱི་བྷཥཀ་སེབཀ་ཚཱི།" 

  

 ་རཱཛནཱཱིཏཱིམེ་ཛཏེཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚ,ཻཏཏེཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཛགཏམེ་བྤཱཔྟ་ཚ,ཻཔུརས ྤཱར་ལོལུཔཏཱམ་ེ
ཀོན་ཏརཧཀ་ཁེལ་སབྷ་ཧོཨཱིཏ་ཚ,ཻསེ་སབྷ་བཧུཏ་ལོཀ་དཁེཻཏ-སུནཻཏ-བུཛྷཻཏ་གབདཱཱི་མཱརན་ེརཧཻཨེ།་མུདཱ་ཤརདཱིན ྡུ་སར་
ཨཱཱི་སབྷ་དེཁཱི/སུནཱི་ཙུཔ་ནཧཱི་རཧཱི་སཀལཱཧ།་ཀིཾབཱ་ཨཱཱི་སབྷ་དེཁཱི/སུནཱི་ཨཱཧཏ་བྷེལ་ཧེཏཱཧ,ཏཁནཧཱི་ཨེནཱ་ལཱིཁབཱལལེ་
བཱིབཤ་བྷེལ་ཧེཏཱཧ།་ཨསཧནཱཱིཡ་སྠཱིཏཱི་བྷ'་ཛཱཨཱིཏ་ཚ,ཻཏཁན་མནོཀ་བཱཏ་སྭཏཿ་བཧརཱ་ཛཱཨཱིཏ་ཚ།ཻ་བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་ལོཀཀ་སཾཀཱིརྞ་
མཱནསཱིཀཏཱཀེྃ་དེཁཱར་ཀརཻཏ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི-་"སཽཏཱིཡཱ་ཌཧོ་སྃ་བེསཱཱི་ཨེཀ-དོསརཱཀེྃ་དེཁབཱཀ་པྲབྲྀཏྟཱི,་ཨཔན་རཙནཱཀེྃ་
མཱཱིཋ,ཨནཀར་རཙནཱཀེྃ་ཏཱཱིཏ་ཀཧབཱཀ་རཱཱིཏཱི་ཨ་ཱགོདྷཱིཡཱྃབཱད,སཾབཾདྷབཱད,གུཊབཱད་པར་སཱཧཱིཏྱཀེྃ་གཱིཛབཱཀ-མཐབཱཀ་ཛེ་
ནཱཱིཏཱི་ཙལལ་ཨཚ,ི་སེ་སཱཧཱིཏྱཀ་སཾག་སཾག་སམཱཛཀེྃ་སེཧོ་པཱཏཱལེ་དཱིས་ལ'་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།" 

ཨོནཱ་ཨེཧན་བཱཏ་མཪ ྤཱདཱིཏ་བྷཥམ,ེཀཀརོ་ཨཔམཱནཱིཏ་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ལཱིཁབ་ཀཋཱིན་ཚཻ,ཏཐཱཔཱི་བྷཥཀེྃ་སཾཡམཱིཏ་རཁབཱཀ་
པྲཡཱས་ཀེལནཱི་ཨཚ་ིཤརདཱིན ྡུ་སར,སེ་སརཱཧནཱཱིཡ།་མུདཱ་སཾཡམཱིཏ་བྷཥཀ་པྲཡོགཀ་པྲཡཱས་རཧཱིཏཧུ་ཀཏཧུ་ཀཏཧུ་ཀནཱི་
ཨམཪ ྤཱདཱིཏ་བྷཥཀ་པྲཡོག་བྷ'་གེལ་ཚནཱི,ཛཀརཱ་ཨཱིགྣོར་ནཧཱི་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཻཨ།ེ་བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་ལཀོཀ་དྤཱརཱ་ཨེཧན་བྷཥཀ་
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པྲཡོག་ཨཤོབྷནཱཱིཡ་ཚ།ཻ་གརཱི་ཨ་ཱམཱརཱིཀེྃ་གཔྤ་མྤཱཱུརྑ་ལཀོཀེྃ་ཤབྷོ་དཻཏ་ཚཻ།་ཧམ་ཀྵམཱཡཱཙནཱཀ་སཾག་ཨཱཱི་བཱཏ་ལཱིཁཱི་རཧལ་ཚཱི།་
ཨཱདརཎཱིཡ་ཚཐཱི་ཨཱ་སབྷདཱིན་རཧཏཱཧ་ཤརདཱིན ྡུ་སར་ཧམརཱལེལ། 

"ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ"ཀ་"ཨཱིཧོ་པུརུཥ་ཨལབཏྟེ"མེ་དེཁལ་ཛཱཨེ-"ཀཏེ་མཧནུབྷབཀ་དཱབཱཱི་རཧཻཏ་ཚནཱི་ཛེ་བཻཧ་ཊཱ་
དཱུདྷཀ་དྷོཨལ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཤེཥ་སབྷ་པཱཏཀཱི།ཧུནཀ་སྃ་གཔྤ་ཧོཨེཏ་ཏ'་ཨོ་ཨཀེ ེ་ལཌཱ ནཱིཨེ་ཨཔནཱ་ཚཌོ ཱི་སབྷ་བརྒཀ་ལོཀཀེྃ་
བྷྲཥྚ་པྲམཱཎཱིཏ་ཀ'་དེཏཱཧ།གཔྤཀ་ཀྲམམེ་ཧུནཀ་བཱཀྤཊུཏཱ,་དེཧཀ་སཾཙཱལན་ཨཱ་བཱིཥཡཀ་པྲསྟུཏཱི་དེཁཱི་ཧོཨེཏ,་ཛེ་བསྟུཏཿ་
མཧན་ཚཐཱི་ཨཱ་ཧུནཀ་ཨཱཀྲོཤ་ོཨུཙིཏེ་ཚནཱི།མུདཱ་ཛྃ་ཧུནཀ་དྷོཨལ་ཙརཱིཏྲཀ་པཏཱ་ལཱགཱི་ཛཱཨེཏ,ཏ'་སྭཏཿ་ཐྤཱཱུཀ་ཕེཀ་
ཛཱཨེཏ...."སབྷཊཱ་གཔྤ་སཏྱ་ལཱིཁལ་ཨཚི།་བཱསབམེ་ཨེཧན་ལཀོ་བཧུཏོ་ཚཐཱི་མུདཱ་"ཐྤཱཱུཀ་ཕེཀ་ཛཱཨཏེ..."ཀནཱི་
ཨབྷདྲ་སན་ལཱགལ་ཧམརཱ། 

ཏཧཱིནཱ་"ཧམར་ཨབྷག:ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ"ཀ་"ཨཱིར  ,་དེཥ་ནཧཱི་སམནྭཡ་ཙཱཧཱི"མེ་ཨཱཱི་ལཱིཁབ་ཀནཱི་ཨམཪ ྤཱདཱིཏ་སན་
ལཱགལ-"ཨཧྃཀེྃ་ཨེཧཱིཋཱམ་བཱྃསམེ་བཱན ཱིཀ'་པཱཱིཊཱཱི་ཏ'་ཀོནོ་ཧར་ནཧཱི་ནེ།" 

བཾྱགྱ་བཱ་ཀཊཱཀྵ་རཱུཔམེ་ཀཀརོ་ཀཱིཚུ་ཀཧབ་ཀྵམྱ་ཚཻ,མུདཱ་སྤཥྚ་རཱུཔེྃ་ཀཀརོ་ནཱམ་ཨུཛཱགར་ཀརཻཏ་ཨནཱེ་པཱིཊབཱཀ་བཱཏ་
ཀཧབ/ལཱིཁབ་ཨེཀརཏ ྤཱཱི་ཨཤོབྷནཱཱིཡ་ཀཧལ་ཛཱཨེཏ། 

"སཱཀྵཱཏ"་བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ-༤་ཨེཀཊཱ་ནབ་པྲཡོག་སན་ལཱགལ།སྭཡཾ་དྤཱརཱ་སྭཡཾཀེྃ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ལེབ་རོཙཀ་སེཧོ་ཨཚི།་
ཨེཀར་བྷཱུམཱིཀམེ་ལཱིཁན་ེཚཐཱི་-་"ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་བཱིཧརཀ་ཨཾགྲེཛཱི་པཏྲཀརཱིཏཱཀ་བྷཱིཥྨ་པཱིཏཱམཧ་པཾཌཱིཏ་སྭ.་དཱཱིནཱནཱཐ་ཛྷཱ-
ཨིཾཊརབ ཱུ་ལེནཱིཧརཀེྃ་བོར་དེབཨེ་པཌ ཻཏ་ཚཻཀ།ཛེཧན་བོར་ཏེཧན་མཱཚ།"་ཨེཧཱི་ཧཱིསཱབེྃ,སྭཡཾཀེྃ་དལེ་བརོ་སྃ་སྭཡཾ་མཱཚ་
སན་ཕྃསབ,རོཙཀ།་ཨགཱྃ་ཨེཧཱི་བྷཱུམཱིཀམེ་ཨཱིཧོ་བཱཏ་ཀཧནེ་ཚཐཱི་-་"པྲསྟུཏ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་སྭཡཾ་ཧམ་ཨཔནེ་ལེནེ་ཚཱི་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་
ལེབཱཀ་ཨནུབྷབཀ་ཀརཎེྃ།་དེཁཱཱི་སུཏརཻཏ་ཨཱཚ་ིཀཱི་ནཧཱི།"་ཁྤཱཱུབ་སུཏརལ་ཨཚི་སར།་ཨཀེདམ་བེབཱཀ་ཨིཾཊརབ ཱུ་ཨཚི། 

ཨེཧཱི་བྷཱུམཱིཀམེ་ཨཀེཊཱ་ནཱིབེདན་ཀལེནཱི་ཨཚི་ཛེ་སབྷ་པཏྲ-པཏྲཱིཀ་མེ་ཨཀེཊཱ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཨབཤྱ་རཱཁལ་ཛཨཱེ། 

ཨཱཱི་དརཎྤ་ཛཀ་ྃཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ།་སེ་སཏྟེ། 

ཧཱིནཀ་ནཱིབེདནཀེྃ་གམ   ཱིརཏཱསྃ་ལེལ་ཛཱཨེ་སེ་ཧམར་ནཱིབེདན་། 

ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུ་སརསྃ་ནཱིབེདན་ཛེ་ཨེཧཱིནཱ་ནཱིརཱིཀཏཱཔྤཱཱུརྦཀ་ཨཱགྃ་སེཧོ་ནབ-ནབ་སཾསྨརཎ་ལཱིཁཱི་པཱཋཀཀ་སོཛྷཱྃ་པརསཻཏ་
རཧཐཱི།་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཛགཏམེ་བྤཱཔྟ་རཱཛནཱཱིཏཱི,པུརས ྤཱར་ལོལུཔཏཱཀ་ཁཱིས ྤཱ་སབྷསྃ་པཱཋཀགཎཀེྃ་ཨབགཏ་ཀརབཻཏ་
རཧཐཱི,ཛཱཧཱིམེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཏཱིཥྛཱིཏ་སཾས ྤཱ་སབྷཀ་སེཧོ་སཾལཱིཔྟཏཱ་རཧཻཏ་ཚཻ། 
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རམཱ་བྷརསོ་ཀཔཌ ཱི 'བྷྲམར' 
ཧམར་ཛྙཱན-པཱིཔཤཱཀ་སཏོ:་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 
ཧམརཱ་མོན་ནཧཱི་ཨཚི-་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིསྃ་ཀཧཱིཡཱ་བྷེཾཊ་བྷེལ, ཧེམ-ཚེམ་བཌྷ ལ་ཨཱ་བཱདམ་ེཨནྟརཾག་བྷ྅་གེལཧུྃ།་ཧམ་
ནེཔཱལམ,ེ ཛནཀཔུརདྷཱམམེ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥ, སཱཧཱིཏྱཀ་ཨེཀཊཱ་ཛིཛྙཱཤུ་པཱཋཀ་རཧལཧུྃ་ཨཚི།་ཀཱིཚུ་པཌྷ བཀཱ, ཛཱནབཱཀ་
ལལཀ་ཧམརཱ་མཻཐཱིལཱཱི་པུསཀ་བཱིཀྲེཏཱཀ་པཱཚཱྃ་བེཧལ་ཀརཻཏ་རཧལ།་ཨཱཱི་ཨཱདཏཱི་ཧམརཱ་ཧཨཱཱིས  ཱུལཀ་པཌྷ ཱཨཱཱིསྃ་ལཱགཱི་གེལ་
རཧཨེ། 
ཌ.་དྷཱཱིརེནྡྲཀ་སཱནྣཱིདྱམེ་མཻཐཱིལཱཱི་པུསཀ, བཱིཀྲེཏཱ་ཨཱ་བྷེཊབཱཀ་ས ྤཱན་སབྷ་ཛྙཱཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལ་ཨཱ་ཧམ་ཏཀར་ཱལེལ་ཨཔསྤཱཾཏ་
ཧོཨཱིཏ་རཧལཧུྃ།་པཧཱིནེ་ཏྃ་དརབྷཾགཀ་ཊཱབར་ཙཽཀ་ལག་གྲན ྤཱལཡ་པྲཀཤན་ཧམར་སོཏ་རཧཡ།་ཛེ་པུསཀ་ཁོཛཱི་ཨོ་སབྷ་
ཨུཔལབ  ་ཀརབཻཏ་རཧལཱཧ།་ཏཀརཱ་བཱད་མཱིཐཱིལཱ་པུསཀ་བྷཎྜཱར་ཨཱ་སབྷསྃ་བེསཱཱི་སོཏ་བནལཱཧ་ཨཱདརཎཱིཡ་རམཱནནྡ་རེཎུཛཱ།ི 
ཧམ་ཨཱགྃ་བཌྷ ཻཏ་གལེཧུྃ།་ཀམཻྤསམེ་གེལཧུྃ།་ཏཀརཱ་བཱད་པཌྷ ཱཨཱཱིཀ་སཾགཧཱི་ཧམར་ལེཁན་སགྷན་རཱུཔསྃ་ཨཱགྃ་བཌྷ ལ།་སན་

༡༩༦༤་མེ་ཚཔལ་ཧམར་བཱལཀཐ ཱ'ཨཱིམཱན ྤཱར་བཱལཀ' སྃ་མཱིཧཱིརཀ་ལེཁཀ་བནལཧུྃ་ཨཱ་ཏཀརཱ་བནྣ་ཧོཨེབཱ་དྷརཱི་དརནོཾ་
ལེཁ-རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལ།་ཏཱཧུ་བཱཱིཙ་ཨནེཀོཾ་ཛཛིྙཱསཱ་ཨུཋཻཏ་རཧལ་ཨཱ་ཏཀརཱ་ཤན་ྟཀརབཱ་ལལེ་པུསཀ་བཱིཀྲེཏཱ་
ཨཱ་བྷཎྜཱརཀེྃ་ཁོཛཻཏ་རཧལཧུྃ། 
ཏཱཧཱི་ཁོཛཱིཀ་ཀྲམམེ་ཧམརཱ་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་སྃ་བྷེྃཊ་བྷེལ།་ཧམརཱ་ལགཻཏ་ཨཚི་པརཱིཙཡ་མཱིཧཱིར་ཀཪ ྤཱལཡསྃ་བྷེལ་ཚལ།་ཨཱཏྨཱིཡཏཱ་
ཧུནཀ་གྷརེམེ་སཛཱཡལ་པུསཀ་སབྷཀ་བཱཱིཙ་བཌྷ ལ་ཛེ་ཧམར་ཛྙཱནཔཱིཔཱཤཀ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞསོཏ་ཚལ། 
མཻཐཱིལཱཱིཀ་ནབཔྲཀཤན་ཧོཨཱིཀ, ཤབྡཀོཥ་ཧོ་ཨཐབཱ་ཀོནོ་སཾགྲཧ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིསྃ་ཧམ་པྤཱཔྟ་ཀརཻཏ་རཧལཧུྃ།་ཧམ་
ཨཔན་པུསཀ་སེཧོ་ཧུནཀ་བཱིཀྲཡཀ་ཧེཏུ་དཻཏ་རཧལཧུྃ།་ཨེཧཱིམེ་དུནྤཱཱུ་དཱིཤ་ཨེཀཊཱ་སམྦནྡྷ་བཱིཀསཱིཏ་བྷེལ་ཨོ་ཨེཁན་དྷརཱི་
བན ནེ་ཨཚི། 
པུསཀཀ་བཱིཀྤཱཱི-བཱིཏརཎམེ་ཨེཀཊཱ་སབྷསྃ་པཻགྷ་ཨབརོདྷ་ཧོཨཱིཚ-་ཀཱིཏཱབ་ལ྅་ཀ྅-་བཱིཀྲེཏཱཀ་ཏཀར་པཱཨཱི་སོཛྷ་བྷ྅་
རཙནཱཀརཀེྃ་དེབ྅་ནཧཱི་ཙཱཧབ།་ཨཱཱི་དུརྒུཎ་ལགབྷག་སབྷ་བཱིཀྲེཏཱམེ་དཁེལ་གལེ་ཨཚི།་ཛཧྃ་དྷརཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱཀི་སབཱལ་

ཚཻཀ་ཧམརཱ་ཀཋཱིནཱཨཱཱི་ནཧཱི་བྷེལ།་སཱམཱནྱཏཿ་ཧམ་ཨདལཱ-བདལཱཱིཀ་རཱུཔམེ་པུསཀཀ་ལེན-དནེ་ཀརཻཏ་རཧལཧུྃ་ཨཚི།་
ཧམར་ཨཱབཤྱཀ་པུསཀ་ཧུནཀ 'ཤེཁར་པྲཀཤན'སྃ་ལ྅་ལཻཏ་ཚཱ,ི ཏཧཱིནཱ་ཨཔན་པྲཀཤན་ད྅་དཏཻ་ཚིཡནཱི།་ཨེཧཱིསྃ་
ཀོནོ་ཀཋཱིནཏཱ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི 
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ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་ནཱམ་བཧུཏོ་མཻཐཱིལཱཱི་སེབཱཱིཀ་ལེལ་ཨནོན་ལཱགཱི་སཀཻཏ་ཚཻཀ།་ཏཀར་ཀརཎ་ཚཀཻ་ཧུནཀ་ལེཁནཱཱི།་ཨོ་

སཱམཱནྱཏཿ་མལཱོཧཱིཛཱ་ཀ྅་ཀཀརོ་ཀྲྲྀཏཱི, བྱཀྟཱིཏྭ་བཱ་ཀརནཱམཱཀེྃ་ལཱིཁབཱཀ་ཛརཱུརཏཱི་ནཧཱི་བུཛྷལནཱི།་ཛ་ེཀཧཱི་ཋཱྃཨེ་པཊཱཀ།་
ཨེཧཱིསྃ་སམྦནྡྷཱིཏ་པཀྵཀེྃ་ཚནཚནཱ་ཀ྅་ལཱགབ་ཨསྭབྷབཱིཀ་ནཧཱི།་ཨཱཱི་ཀཛ་ཧུནཀར་ནཱཱིཀ་ཚན ཱི་སེ་ཧམར་ཀཧབ་

ནཧཱི, ཏཁན་སཏྱ་བཱཏ་ཨབཤྱ་ལཱིཁཱཱི་མུདཱ་ཀནཱོ་བྷཥ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱཀ་ལེལ་ལཱིཁཱཱི་ཏཀར་ཛྙཱན་ཧཡབ་ཛརཱུརཱཱི།་ཨཱ་ཀཁན་ཀཱིཚུ་
ལཱིཁཱཱི་ཏཀརོ་མཧཤཱུས་ཀཨེལ་ཛཨེབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཏཀར་བཱིཙཱར་ནཧཱི་རཁནེ་ཨོ་ཨནེརེ་བཱིབཱདཱིཏ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཛཁན་ཀཱི་

ཧུནཀ་ཨུདྡཤེྱ་པྤཱཡཿ་ཀཀརོ་ཙོཊ་པཧུྃཙཱཨེབ་ནཧཱི་རཧཻཏ་ཚན ཱི, ཨནཊཊོལ་བཱཏཀེྃ་མཱཏྲ་བཱིརོདྷ་ཀརབ་རཧཻཏ་ཚན ཱི། 
ཛཧཱིཡཱ་མདྷུཀནྟ་ཛཱཀི་སཧཡོགེ་ཨོ་སམཡ-སཱལ་ནཱིཀལཻཏ་ཚལཱཧ་ཏཧཱིཡོ་ཨཔན་ཀཊཱཀྵཔྤཱཱུརྞ་ཊཱིཔྤཎཱིསྃ་ཀཏེཀོཀེྃ་ནཛརཱིམེ་
ཁཊཀཻཏ་རཧལཱཧ།་ཧམ་ཡདྱཔཱི་ནཱིཡམཱིཏ་ཧུནཀ་ཨགཱྲཧཔར་ལཱིཁཻཏ་རཧལཧུྃ་སམཡ-སཱལམེ།་ཀཧཱིཡོ་ཀནོོ་ཏརཧཀ་
ཨསུབཱིདྷཱ་ནཧཱི་བྷེལ། 
ཧུནཀ་ཊཱིཔྤཎཱི་སབྷ་ཨབཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཁཱས་ཀ྅་བཾྱགྱ་བཱིདྷཱཔར་ཧུནཀ་ཀལམ་ནཱཱིཀ་ཙལཻཏ་ཚན ཱི།་མུདཱ་བྱཾགྱ་ཛཏ྅་

བཱིནོད་ཨུཏནྤྣ་ཀརཻཏ་ཚཻཀ, ཧུནཀ་བཾྱགྱ་ཀཏེཀོཀེྃ་སུཨཱིཡཱ་ཛཀྃ་བྷོཾཀཨཱིཏ་ཚཻཀ་ཨ་ཱཏཨེྃ་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་ཀཏེཀོཀེྃ་ནཛརཱིམེ་
ཁཊཀཻཏ་རཧལཱཧ་ཨཚི། 
ཨོ་ཀཱིཏཱབ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི, པུསཀཀ་སམ ྤཱདན་ཀརཻཏ་ཚཐཱི, པཏྲཱིཀ་སབྷཀ་སམ ྤཱདན་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ་ཨཚ-ི་ཨེཧཱི་མཱནེམ་ེཨོ་
སཱཧཱིཏྱཀར, པཏྲཀར་ཨཱ་ནཱཱིཀ་སམ ྤཱདཀ་ཚཐཱི།་མནུཀྑཀེྃ་ཙནི བཱཀ་ཧུནཀ་ནཛརཱི 'ཌོཀཧརཀ་ཨཱྃཁཱི' ཛཀྃ་ཏེཛ་ཐཱིཀ།་ཨཱ་
ཧུནཀ་ཨཱིཨེཧ་ནཏེྲ་ཨཱ་གྷྲཱཎ་ཤཀྟཱིཀ་ཀརཎེྃ་ཧམཧུྃ་ཨེཀ་བེར་ཨུཔཀྲྲྀཏ་བྷེལ་ཚཱི།  
མོན་པཌ ཻཏ་ཨཚི་༢༠༠༦་སཱལ་ནབམྦར་༣་ཀ་ཨོ་དཱིན་ཛཁན་ཧམར ཱ'ཤེཁར་སམ ྤཱན' བྷེཊལ་ཚལ།་ཨབཱཤྱཀ་ནཧཱི་
སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི, པྲབོདྷ་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན་ཨཐབཱ་ཨནཱེ་ཀོནོ་ཀཐཱིཏ་པྲཏཱིཥྛཱིཏ་སམ ྤཱནེ་སམ ྤཱན་ཡོགྱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀོནོ་སཾགྷ-
སཾས ྤཱཀ་ནཱིཥ ྤཱཔྤཱཱུརྦཀ་དཻཏ་ཨཱཨལེ་སམ ྤཱན་ཨཱན་ཀོནོ་བཱིབཱདཱིཏ་སམ ྤཱན-པུརས ྤཱརསྃ་པཻགྷ་མཧཏྭ་རཁཻཏ་ཨཚི། 
སེ་ཤེཁར་པྲཀཤནསྃ་པྤཱཔྟ་ཧམར་ཨོ་སམ ྤཱན་ཛེ་པྤཱཱུརྦ་མུཁྱམཏཾྤཱཱི་ཛགན ྤཱཐ་མཱིཤྲཀ་ཧཐེ་བྷེཊལ་ཚལ་ཏཱཧཱིམེ་ཨུདྷ  ྲྀཏ་བཱཀ་

ཧམརཱམེ་ཨྤཱཱུར ྤཱ་ཨུཏྤན་ྣཀཨནེེ་ཚལ-་ཨཱཁཱིར་ཧམར་ཀཛཀེྃ་ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་མྤཱཱུལྤཱཾཀན་ཏྃ་བྷེལ་ཨཚི།་ནཱིཤཡ་ཨེཧཱི་པྲཀྲཱིཡཱམེ་
གཋཱིཏ་ཙཡན་སམཱིཏཱིཀ་ཧཐ་བྷ྅་སཀཻཚ, མུདཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཛཱི་སྃ་ཧམར་ཨེཏེཀ་ནམ ར་སམྦནྡྷ, ཧམར་
སཱཧཱིཏྱ, ཧམར་པཏྲཀརཱིཏཱ་༺༣༩་བརྵསྃ་གམགྷར་སཱཔ ྤཱཧཱིཀཀ་ནཱིརནྟར་པྲཀཤན༻ཀ་བཱརེམེ་ཧུནཀ་སབྷཀེྃ་ཀོནོ་

དྷཱརཎ་བནཨེབཱམེ་སཧཡཀ་བྷེལ་ཧོཨཱིཀ།་ཀཧབཱཀ་ཨརྠ-་མཏཱྲ་ཀཊུ་བཱཏེ་ནཧཱི, པྲཏཱིབྷཀེྃ་མྤཱཱུལྤཱཾཀནཀ་ནཛརཱི་ཨཱ་པརབཱཧ་
སེཧོ་ཚན ཱི་ཤརདཱིན ྡུཛཱམིེ་ཛེ་ཧུནཀ་ཨནཱསྃ་ཕྤཱཱུཊ་བནབཻཏ་ཨཚི། 
ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་བཱིབྷཱིནྣ་པརཱཱིཀྵཱམེ་ཤམཱིལ་ཧོབ྅་བལཱ་པརཱཱིཀྵཱར ྤཱཱི་ལཀོནཱིཀ་ཧེཏུ་སནྡར  ་སཱམགྤཱཱི་སེཧོ་ཨུཔལབ  ་ཀརཨེབཱཀ་
ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཨཱེལ་ཚཐཱི་ཛ་ེམཧཏྟྭཔྤཱཱུརྞ་བྷེལ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨཁེན་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་བཱིཀྤཱཱི་བཱིཏརཎཀ་ཀཛམེ་ཤེཁར་
པྲཀཤནཀ་མཱདྱམསྃ་ཀཨེལ་ཛཱ་རཧལ་ཧུནཀ་ཀཛ་སརཱཧནཱཱིཡ་མཱཏྲ་ནཧཱི་བཧུཏོཀེྃ་ལེལ་སནརྡ  ་གྲནྠཀ་ཨུཔལབ  ཱིཀ་སོཏ་
ཨུཔལབ  ་ཀརཨེབཱཀ་ཀཛ་ཐཱིཀ་ཛཱཧཱིསྃ་ཧཱིནཀ་པྲཏཱིཥ ྤཱ་བཌྷ ལ་ཨཚི། 
ཨེཧཱིཋཱམ་ཨེཀཊཱ་ཨཱར་གྷཊནཱཀ་ཙརྩ་ཀརབ་ཛེ་ཧམརཱ་བེསཱཱི་པྲབྷབཱིཏ་ཀཻནེ་རཧཨེ།་ནེཔཱལམེ་མདྷེཤ་ཨནཱྡལོན་ཏེཛཱམིེ་
རཧཻཀ།་ལགབྷག་ཌཌྷེ ་དཤཀ་པྤཱཱུརྦཀ་བཱཏ་ཚཻ།་བྷརཏཱཱིཡ་མཱིཌཱིཡམཱེ་ཨེཧཱི་ཨནཱྡོལནཀེྃ་ནེཔཱལསྃ་ཕྤཱཱུཊ་ཧོབ྅་བལཱ་ཨཱནྡལོན་

བཏཱ་ཨེཀཊཱ་བྷྲམ་སྲྀཛན་ཀཡལ་ཛཱཨཱིཏ་རཧཻ།་ཨཐབཱ་བྷ྅་སཀཻཨེ-་བྷརཏཱཱིཡ་མཱིཌཱིཡཱ་ཨེཧཱི་ཨནཱྡོལནཀེྃ་གམ   ཱིརཏཱསྃ་བུཛྷི་
ནཧཱི་པཽནེ་རཧཨེ།་ཏཁན་ཨཏེྟ྅་ནཱིཡཱར་བྷེལཻ་ཛེ་བྷརཏཱཱིཡ་མཱིཌཱིཡཱཀེྃ་མདྷཤེ་ཨཱནྡལོནཀ་བཱསབཱིཀཏཱསྃ་ཨབགཏ་ཀརཱཨོལ་
ཛཱཨེ།་ཨ་ཱསཐཱཱཱི་ལོཀནཱི་ཨེཧཱི་ཀཛམེ་ཧམརེ་ཙུནལནཱི།་ཧུནཀ་སབྷཀེྃ་ཨཱཱི་བཱིཤྭཱས་རཧནཱི་ཛེ་པཊནཱམ་ེཧམར་ནཱཱིཀ་སམྦནྡྷ་

ཨཚ,ི ཏཱཧཱིསྃ་པཏྲཀར་ལོཀནཱིཀ་ཛུཊཱནམེ་ཨཱ་བཱཏཀེྃ་བུཛྷབཱཀ་གམ   ཱིརཏཱམེ་ཨཱཱི་སཧཡཀ་ཧཡཏཻཀ། 
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ཧམ་སབྷ་པཊནཱ་གེལཧུྃ།་ཧམར་ལཀྵྱ་རཧཨེ-་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི, ཛནཱིཀ་སཧཡོགསྃ་པཏྲཀར་སབྷཀེྃ་ཛུཊཱཨོལ་ཛཱ་སཀཻཚ།་
རཱཏཱིམེ་༢་བཛེ་ཌེརཱཔར་པཧུྃཙལཧུྃ།་གྷནགྷོར་བར ྤཱ།་དོསར་དཱིན་ཀརྻཀྲམ་རཁབཱཀ་ནཱིཡཱར།་སམཡཀ་ནཱིཏཱནྟ་ཨབྷབ།་ཛེ་སེ་

བྷཱིནསར་བྷེལ་ཏྃ་བྷོརེ་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀེྃ་སབྷ་བཱཏ་ཀཧལཱིཡནཱི།་ཨོ་ཧམརཱ་ནཱིཤཱིནྟ་ཀཡལནཱི, ཧམ་སམྤརྐ་ཀརཻ་ཚཱི།་ཧམ་སཾཏུཥྚ་
ཏྃ་བྷེལཽཾ་མུདཱ་བཱིཤྭས་ནཧཱི།་ཀརཎ་ཨེཏེཀ་ཀམ་སམཡམེ་པཏྲཀར་ལོཀནཱི་ཀཱི་ཨཱབཱི་པཨོཏཱཧ།་ཏཨེྃ་ཨེཀཊཱ་ཀོཋརཱཱིམེ་པཱྃཙ-
ཚབཊཱ་ཀུར ྤཱཱི་ལག་ཨཱིནྟཛཱར་ཀར྅་ལགལཧུྃ།་པྤཱཡཿ་༩་བཛེཀ་སམཡ་རཧཻཀ།་ཀཧབཱཀ་ཛརཱུརཏཱི་ནཧཱི-་སམཡཔར་
པཏྲཀར་སབྷཀ་ཛེ་ཛུཊཱན་ཧོབ྅་ལཱགལ་ཏྃ་ཨགལ-བགལསྃ་ཀུར ྤཱཱི་ཨདཱཱི་ཁཛོཻཏ་བཻསབཱཀ་བྱབས ྤཱ་ཀར྅་པཌ ལ་རཧཻཀ།་
པྲཱིཎྚ་ཨཱ་ཨཱིལཀེ ོནཱིཀ་མཱིཌཱིཡཀཱ་པཏྲཀརསྃ་ཀོཋརཱཱི་བྷརཱི་གེལ་རཧཻཀ།་མོན་པྲསནྣ་བྷ྅་གེལ་རཧཨེ།་ཏཁན་ཧམ་མདྷཤེ་
ཨཱནྡོལནཀ་སཏྱ་སབྷཀ་སམཱནེ་རཁནེ་རཧཱིཨཻཀ་ཛེ་དོསར་དཱིནཀ་བྷོརཀ་སཾསྐརཎམེ་ལགབྷག་སབྷ་ཨཁབཱརམེ་ཚཔལ་

ཚལ།་ཨེཏཧུ་ཧམརཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཨཱཔྟཏཱ་ནཱཱིཀ་སཧཡོག་ཀཨེནེ་རཧཨེ།་ཨར ྤཱཏ་ཨོ་མཱཏྲ་ཀཋོར་ནཧཱི, མཱིཏྲ་སབྷཀ་
ཧེཏུ་ཁུཨཱ་བནཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཚཐཱི། 
ཨཱཱི་སཏྱ་ཚཻ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཧུནཀ་ཨོཏཀེ་མཛོར་ནཧཱི་དེལཀནཱི་ཛཀར་ཨོ་ཧཀདཱར་རཧལཱཧ་ཨཚི།་ཨཁེནོ་ཧུནཀ་

ཨེཀཾཏ་སེབཱ་མཻཐཱིལཱཱི་པྲཀཤན་ཀྵེཏྲམ་ེསདཻབ་པྲཤཾསཱིཏ་རཧཏནཱི-་རཧབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཧམ་ཧུནཀ་སེབཱཀ་ནཱིརནྟར་བཱིས ྤཱརཀ་
ཀམནཱ་ཀརཻཏ་ཚཱི།         
               

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

 

༢.༦.ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ'- ཨཧཱོིནཱ་ནཧཱི་ཏམསཨཱཱིཏ་ཚཐཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 

  
ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' 

ཨཧཱོིནཱ་ནཧཱི་ཏམསཨཱཱིཏ་ཚཐཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 

ཨཱཪ ྤཱབརྟ་བཾད་བྷ'་གེལཻ. 

ནོཀརཱཱི་ཚུཊཱི་གལེནཱི. 
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དཱིལ ྤཱཱི,་མུཾབཨཱི་ཀཱི་ཀལོཀཏཱ་ནཧཱི་བྷགལཱཧ. 

པཊནེམེ་རཧཱིཀ'་ཛཱིབཱིཀོཔཱརནཀ་ལཀྵྱ་བནཽལནཱི, 

ཤེཁར་པྲཀཤནཀ་ཀེལནཱི་ས ྤཱཔནཱ 

ཨཱརམྦྷ་ཀེལནཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སེབཱ 

པོཐཱཱི་པྲཀཤན་ཨཱ་པོཐཱཱི་བཱིཀྲཡཀ་ཀཛ 

སཱཧཱིཏྱཀར་ལོཀནཱིསྃ་ཚལཱཧ་ པརཱིཙིཏ 

སབཧཀ་སཧཡོགཀ་རཧནཱི་བྷརོས་  

ཀཱིཚུ་གཊོེ་ཀརབོ་ཀེལཁཱིན 

ནཱིཥ ྤཱཔྤཱཱུརྦཀ་སཧཡོག 

ཀཱིཚུ་གཊོེ་ཚཔཱ་ལལེཁཱིན་པོཐཱཱི 

ད'ཀ'་ཀཱིཚུ་པཱཨཱི 

གེལཁཱིན་སེ་ གྷ  ཱུརཱིཀ'་ཕེར་ནཧཱི་ཨེལཁཱིན 

ནཻ་ དེལཁཱིན་ཤེཥ་རཱཤཱི 

ནཻ་ ལ'་གེལཁཱིན་ཤེཥ་ཀཱིཏཱབ 

ཀཱིཚུ་ཏ་ལ'་གེལཁཱིན་སབྷཊཱ་ཀཱིཏཱབ 

ད'ཀ'་མཱཏྲ་ཨཱཤྭཱསན 

ཤཱིགྷེ་རཱཤཱི་པཋཡབཱཀ 

ཏཀཱིཏེ་རཧཱི་གེལཱཧ་ཧུནཀ་བཱཊ 

མཱསཀ་མཱས་ཨཱ་སཱལཀ་སཱལ 
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ཨེཧེན་སྠཱིཏཱིམེ་ཀཧཱུ་ཏ་ཏཱམས་ཀནཱོ་ནེ་ཧེཏནཱི་! 

ཨེཀཊཱ་སཛྫན 

ཧཱིནཀ་པོཐཱཱི་  

དེབེ་ནེ་ཀེལཁཱིན 

ཨཱ་མཾཙཔར་བཱཛི་དེལཁཱིན 

ཛེ་ཕལ ྤཱྃཛཱི་ཨཁེན་ཏཀ་པོཐཱཱིཀ་དཱམ་ ནཻ་དེལནཱི 

ཨེཧེན་སྠཱིཏཱིམེ་ཀཧཱུ་ཏ་ཏཱམས་ཀནཱོ་ནེ་ཧེཏནཱི་! 

བཱིཤེཥཾཀ་ལེལ་ཨེཀཊཱ་སཾས ྤཱཀ་ཀཛ་ཀེལནཱི 

པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་བདལཱ་པཽལནཱི 

དཱུ་སཡ་ཨས ྤཱཱི་ཊཱཀཀ་ཙེཀ་  

ཨེཧེན་སྠཱིཏཱིམེ་ཀཧཱུ་ཏ་ཏཱམས་ཀནཱོ་ནེ་ཧེཏནཱི་! 

ཨེཀཊཱ་སཾས ྤཱ་ཀེལཀནཱི 

པུརས ྤཱར ་དེབཱཀ ་གྷོཥཎ 

ཀཧལཁཱིན་ཨདྱཀྵ 

ཧུནཀ་དེབནཱི་པུརས ྤཱར་ཏ 

མཱཧུར་ཁཱཀ'་མརཱི་ཛཱཡབ་ཧམ 

ཨེཧན་སྠཱིཏཱིམེ་ཀཧཱུ་ཏ་ ཏཱམས་ཀནཱོ་ནེ་ཧེཏནཱི་! 

ཀོ་ཨཔྤན་ རཙནཱཀ་པྲཤཾས ཱ

ཚདྨ་ནཱམསྃ་ཀརཐཱི་སྭཡ ཾ
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ཀོ་ཨཔྤན་པོཐཱཱིསྃ་བེསཱཱི་  

མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ནཱམཧཱི་ཀེཾ་ བྤཱཱུཛྷཐཱི 

ཨེཧན་སྠཱིཏཱིམ ེ་ཀཧཱུ་ཏ་ཏཱམས་ཀནཱོ་ནེ་ཧེཏནཱི་! 

པཏྲཀརཱིཏཱ-་དྷརྨཀ་པཱལན་ནཻ་ཀརཏཱ་ཀོ་  

སམ ྤཱདཀཱིཡམེ་ཕོཊོ་ལེཀཱིན་རཧྱ་ཨབསྶ ེ

ཤུདྡྷ-ཤུདྡྷ་ལཱིཁབཱ་ཀེར་བདལ ཱ

ཀརཐཱི་གོལསཱཱཻི 

པུརས ྤཱར་ལུཛྷབཱ་ཀེར་ཁཱཏཱིར་  

བེཀལ་རཧཐཱི་ཀ ོ

ཨེཧན་སྠཱིཏཱིམེ་ཀཧཱུ་ཏ་ ཏཱམས ་ཀོནཱ་ནེ་ཧེཏནཱི་! 

ཀོ་ཛཱིབཱིཏེ་ཨཔནཱ་ནཱམཔར 

ཙལཱབཐཱི་པུརས ྤཱར 

ཀོ་རཙནཱ་ནཧཱི་ཚཔལཱཔར 

བྷ་ཛཱཐཱི 

མཱརཱི་ཀརབཱཀ་ལེལ་ཏཻཡཱར 

ཀཱིཡོ་ཨཔན་ཨཔཀརྨཀ ེ

མཱནཐཱི་སདཱཙཱར 

ཨེཧན་སྠཱིཏཱིམེ་ཀཧཱུ་ཏ ་ཏཱམས ་ཀོནཱ་ནེ་ཧེཏནཱི་! 

མཱིཐཱིལཱ་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱཊཔར་ཀྃཊ་བཧུཏ་ཨཚི 
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སེ་ཀེ་བྤཱཱུཛྷཏ་!་སེ་ཀེ་དེཁཏ་!་ཀཧཱིཡཱ་དེཁཏ་! 

བཧུཏ་བཱཏ་ཨཚི་ཤེཥ་བཌྷ ཱབཡ་རཀྟ་ཙཱཔ་ཛ ེ

ཨོཧཱིནཱ་ནཧཱི་ཏམསཨཱཱིཏ་ཚཐཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་! 

-སཾཔརྐ-8789616115 

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

༢.༧.བཱིབྷ་རནཱཱཱི- ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱིཀ་གམ   ཱིར་སཱིདཏཾཔྲཱིཡཏཱ! 

  

བཱིབྷ་རནཱཱཱི 

ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱིཀ་གམ   ཱིར་སཱིདཏཾཔྲཱིཡཏཱ! 

མཻཐཱིལཱཱི་ཧམར་བྷཥ་ནཧིཾ་ཚལ.་ཧམརཱ་གྷར་མ་ེསབྷ་ཀཱིཨོ་ཧིཾདཱཱི་བཱཛཻ་ཚལ.་ཧམར་མོཧལ ྤཱབཱལཱ་སབྷ་བས ྤཱཱི-་བལཱིཡཱ་
ས' མཱཨཱིགྲེཊ་ཀ' ཀེ་ཨཱཨལེ་ཚལ.་ཨ་ོསབ་བྷོཛཔུརཱཱི་བཛཻཏ་ཚལ.་ཧམརཱ་ཀན་མེ་མཏཱྲ་ཧམར་གྷར་མ་ེཔྤཱཱུཛཱ་ཀརཱབཨེ་
ལེལ་ཨཱབཨེབཱལཱ་པཾཌཱིཏ་ཛཱི་བཙ ྤཱ་ཛྷཱ་ཚལཁཱིན , ཛིནཀ་ས' ཧམ་སབྷ་ཤུདྡྷ་མཻཐཱིལཱཱི་སུནཻཏ་ཚལཧཾུ. 

བཱཱིཨེ་མེ་གེལཀཱ་བཱད་བོདྷ་བྷེལ་ཛེ་མཐཱཻིལཱཱི་སཱཱིཁབཱཀ་ཙཱཧཱི.་ཨསལ་མ,ེ ཛཧན་ཧམ་ཨཱརཀེ་ཀལཛེ་མེ་གལེཧཾུ་ཏ' ཊཱཱིཙིཾག་
ས ྤཱཕཀ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་སབྷ་ཀཱིཨོ་མཻཐཱིལཱཱིཨེ་མེ་བཱཛཡ་ཚལཁཱིན .་ཨཱབ་ཧུནཀ་ཧིཾདཱཱི་མེ་ཛབཱབ་དེནཱཨཱཱི་ཨཐབཱ་ཧུནཀ་སབྷ་
ས' ཧིཾདཱཱི་མེ་གཔྤ་ཀནཱེཨཱཱི་ཧམརཱ་བཌྜ་ཨབྤཱཱུཧ་ལཱགཻ་ཚལ.་ཨཧཱི་ཨབྤཱཱུཧཀ་ཙཀ ར་མེ་ཧམ་བྷོཛཔུརཱཱི་སཱཱིཁཱི་གེལ་ཚལཧཾུ.་
ཀལཀཏ ྤཱ་མེ་བཾཱག ྤཱ་སཱཱིཁཱི་གེལཧཾུ.་མཧརཱཥ ་མེ་མརཱཋཱཱི་ནཧིཾ་སཱཱིཁཱི་སཀལཧཾུ, ཀཱིཡཻཀ་ཏ' ཨཧཱི་ཋཱཾ་ལོག་ཨཨཱརོ་ཧིཾདཱཱི-་ཨཾགྲེཛཱི་
མེ་གཔྤ་ཀརཻཏ་རཧལན ཱི་ཨཱ་ཧམཧཱུ་ཨེཀ་གོཊ་སུབྷཱིཏགར་ཀོནཱ་ཏཱཀཱི་ཀ' ཨཛགར་བནཱི་པཌཱི་རཧཱི་གེལཧཾུ. 

མུདཱ་ཨོ་ཀལེཛཀ་དཱིན་ཚལཻ.་ཏཻཾ་ཧམ་ཏཡ་ཀཨེལ་ཛེ་ཧམ་ཨཱབ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཱིཁབ.་ཊྤཱཱུཊལ-་ཕ ཱུ༹ཊལ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱཛ' ལཱགལ་
ཚལཧཾུ.་ཨཱབ་ཛཧན་བཱཛ' ལཱགལཧཾུ, ཏ' དཱིམཱགཱི་ཀཱིཌ་ཀཊཡ་ལགཱལ.་ཨེཀ་གོཊ་ཀཐཱ་སེཧོ་ལཱིཁཱི་ལལེཧཾུ.་
མུདཱ, ཨེཏེཀ་བྷརོས་ནཧིཾ་ཚལ་ཨཔན་མཐཱཻིལཱཱི་པར.་སཱཨནོ་ཀེ་ཛནམལ་བེཾག་བྷདོ་མ་ེཀཧལ་ཛ་ེཨེཧེན་དཱཧཱི་ཏ' ཧམ་
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ཀཧཱིཡོ་དེཁབེ་ནཧིཾ་ཀཨེལ.་ཡཱཧཱི་ཧམར་སྠཱིཏཱི་ཚལ.་མོན་ཧུདབུད་ཀ' རཧལ་ཚལ་ཛེ་ཀཱི་ཀརཱཱི? གྷར་མེ་ཨཱཪ ྤཱབརྟ་
ཨབཻཏ་ཚལ.་ཨོཧཱི་མ་ེཨེཀ་གོཊ་བཱིཛྙཱཔན་དེཁལ-་མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིརཀ་ནབཏུརཱིཡཱ་ལེཁན་ཨཾཀ་ལེལ.་ཨཱབ་ཧུདབུད ྤཱཱི་ཀཚྨཙ་ི
མེ་བདལཱི་གལེ.་ཧམ་ཏ' བྷཨཱཱི་ནབཏུརཱིཡེ་ཚཱི.་ཧམར་ཨཱཱི་པཧཱིལ་ཀཐཱ་ཨཚི.་ཨུམཱིར་མེ་སེཧོ་ནབེ་ཚཱི.་ཨེམ་ཨེ་མེ་པཌྷཱི་
རཧལ་ཚཱི.་ཏ' སབྷ་མཱམཱིལེ་ཕཱིཊ.་ཀཐ་ཱལཱིཁཱི་ལེནེ་ཚལཧཾུ.་ཀཱི་ལཱིཁན་ེཚལཧཾུ, སེཧོ་ནཧིཾ་བྤཱཱུཛྷལ་ཚལ.་མཱཏྲ་ཨཱཱིཡཱཧཱི་ཊཱ་
བྤཱཱུཛྷལ་ཚལ་ཛེ་ཧམ་མཻཐཱིལཱཱི་མེ་ཨེཀ་གཊོ་ཀཐཱ་ལཱིཁཱི་ནེནེ་ཚཱི. 

ཕེར་སཨེཧ་ཡཀྵ་པྲཤྣ!་དེཁཱབཱཱི་ཀཀརཱ་ས'? བཙ ྤཱ་ཛྷཱ་པཾཌཱི་ཛཱི་ཏ' ཨཧཱི་མེ་སཧཡཀ་ནཧིཾ་ཧེཏཱཧ.་མོན་ཨེལན ཱི་དོསར་ཛྷཱ་
ཛཱི.་སེཾཊྲལ་བཻཾཀ་ཨཱཕ་ཨིཾཌཱིཡཱ་མེ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚལཱཧ.་བཌྜ་གརྦ་ས' ཨཔནཱ་ཀེ་ཀཧཻཏ་ཚལཱཧ་ཛེ་ཧམ CBI མེ་ཀཛ་
ཀརཻ་ཚཱི.་ལཀོ་སབྷ་ཙཽཾཀ་ཛཨཱེ་ཚལཻ-་ཨཱཾཡ! CBI? མཱནེ་སེཾཊྲལ་བ ཱུརོ་ཨཱཕ་ཨིཾབེསྚཱིགེཤན?' ཨོ་ཤུདྡྷ་མཐཱཻིལཱཱི་བཱཛཻ་
ཚལཁཱིན ་པྤཱཱུརཱ་པརཱིབཱར་སཧཱིཏ.་ཧམར་གྷརཀ་སོཛྷེ་མེ་ཨཱཨལེ་ཚལཱཧ་ཀཱིརཱཡཱ་པར.་ནབཡུབཀ.་ཏུརཾཏེ་བཱིཡཱཧ་བྷེལ་
ཚལན ཱི.་ཀནཱིཡཱ་སེཧོ་ཁཱཊཾཱཱི་མཻཐཱིལཱཱི་བཛཻ་ཚལཁཱིན .་ཀལེཛཀ་ས ྤཱཕ་ཀེ་བཱད་ཛྷཱ་ཛཱཀི་ཀནཱིཡཱ་ཾས' ཧམར་སྤོཀེན་མཐཱཻིལཱཱིཀ་
ཨབྷ  ས་ཙལཱི་རཧལ་ཚལ. 

ཨེཀ་དཱིན་སཱཾཛྷ་མ་ེཛཧན་ཨ་ོབཻཾཀ་ས' གྷུརལཱཧ, ཧམ་ཧུནཀ་ཨོཧཱི་ཋཱཾ་པཧཾུཙི་གལེཧཾུ.་ཨོ་ཙྤཱཱུཌ་བྷཾཱུཛཱཀ་ནཱཤ ྤཱ་ཀ' རཧལ་
ཚལཱཧ.་ཧམ་ཧུནཀ་ས' ཀཧལཱིཡན ཱི་ཛེ་ཧམ་ཨཀེ་གོཊ་མཐཱཻིལཱཱི་མེ་ཀཐ་ཱལཱིཁལཧཾུཨེ.་ཨཧཾ་ཀནེཀ་ཨོཀརཱ་ཛཱཾཙི་དེབཻ?' 

ཨོ་ཀཧལན ཱི- 'ཧམ་ཏ' ནོཀརཱིཡཱ, བཻཾཀ་བཱལཱ་ཨཱདམཱཱི་ཚཱི.་བཻཾཀིཾགཀ་པརཱཱིཀྵཱཀ་རཱཱིཛནིཾག་ཊེསྚ་པྤཱཱུཚབ་ཏ' བཏཱ་དེབ.་ཨཱཱི་
ཁཱིས ྤཱ-་ཀཧནཱཱི་སབྷ་ཧམ་ཀཱི་ཛཱན' གེལཧཾུ? 

ཧམ་ཧཱིམྨཏཱི་ནཧིཾ་ཧརལ.་ཀཧལ- 'ཀཐཱ་ནཧིཾ, ཨཧཾ་ཀནེཀ་བྷཥ་ཙེཀ་ཀ' དཱིཡཨྤཱཱུ.' 

ཧུནཀརོ་སམྦྷབཏ:་ཧཱིམྨཏཱི་བཌྷལན ཱི.་སཀརཱི་ལེལན ཱི.་ཧམ་ཧུནཀ་ཨཔན་ཧསལཱིཁཱིཏ་ཀཐཱ་ད' དེལཱིཡཻ.་ཏཧཱིཡཱ་ཀོན་
ཀམ  ཱུཊར་ཨཱ་ཊཱཨཱིཔིཾགཀ་བྱབས ྤཱ? དཱུ་དཱིན་བཱད་ཕེར་སཱཾཛྷ་མེ་ཧམ་ཧུནཀ་ཨོཧཱི་ཋཱཾ་པཧཾུཙལཧཾུ.་ཀཧལ- 'ཀཐཱ་དེཁཱི་ནེནེ་
ཧོཡབ་ཏ' ད' དཱིཡཽ.་ཧམ་ཨོཀར ཱ'མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར' མེ་པཋེབཱཀ་སོཙནེ་ཚཱི.་ཏཱརཱཱིཁ་དལེ་ཚཻ.་ཨེཁནཱི་ཧམ་ཨེཀརཱ་
ཕེཡར་ཀརབ, ཏཧན་པཋཱཡབ.་ཌཀ་ས' མདྷུབནཱཱི་ས' པཊནཱ་པཧཾུཙ' མེ་སེཧོ་སམཡ་ལགཏཻ.' 

ཨཱབ་ལོཀ་སབྷ་ལོཀེ་ཀཱི་བྷེལཱཧ་ཛེ་ཨནུརོདྷ་ཀརཱཱི་ཨཱ་ཏཏ  ཎ་ཀཛ་ཀ' དཽཐུ.་མུདཱ, ཨོ་ཧམར་ཊཱཨཱིམ་ལཨཱཱིན་སུནལན ཱི་ཨཱ་
ཨོཧཱི་ཧཱིསཱབེ་ཀརེཀྴན་ཀ' དེལན ཱི.་ཧམ་ཀནེཀ་ཨཤཱྭས་བྷེལཧུཾ་ཛེ་ལཱལ་པེན་ས' པེཛ་སབྷ་ཙིརྤཱཱི-་ཙོཐ་ནཧིཾ་བྷེལ་ཚལ.་
ཀཏཧུ-་ཀཏཧུ་ནཱིཤན་ལཱགལ་ཚལཻ.་སེ་ཏ' ཨེཁནོ་ལོཀ་སབྷ་ནཱིཤན་པཱཌཱི་དཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཧམ་ཏཀར་ཱལེལ་ཏཻཡཱར་སེཧོ་
རཧཻ་ཚཱི. 

ཀཐཱ་ཕེཡར་ཀཨེལ་ཨ ཱ'ཤུབྷེ་ཧོ་ཤུབྷེ' ཀརཻཏ 'མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར' ཀེ་པཋཱ་དེལཱིཡན ཱི.་ཀནོོ་ཛབཱབ་ནཧིཾ་ཨཱཡལ.་ཧམར་
ཧུདབུདཱི་བཌྷ' ལཱགལ་ཚལ.་མུདཱ་ཀཧཱི་ཏ' ཀཀརཱ་ས' ཀཧཱི? ཀཀརོ་ཀཧ' མེ་སེཧོ་སཾཀོཙ་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་ཛ་ེཀཧཱི་ཛེ་
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ཧམ་ཀཐཱ་ལཱིཁལཧཾུཨེ.་ཨོནཱ་ཧིཾདཱཱི་མེ་ལཱིཁབཱཀ་ཤུརུཨཱཏ་བྷ' གེལ་ཚལ.་མུདཱ་ལཱིཁབཱཀ་ཀཛ་ཀནོོ་ནཊཱོིས་ཀར'བཱལཱ་ཀཛ་
ཏ' ཧོཨཱིཏ་ནཧིཾ་ཚཻ. 

ཨཱ་ཨེཀ་དཱིན་ཌཀ་ས' ཧམར་ནཱམ་ས' ཌཀ་པཧཾུཙལ.་ཏཧཱིཡཱ་ཨཔནཱ་ནཱམེ་ཙིཊ ྤཱཱི་སེཧོ་ཨེཀ་གོཊ་ཨཛགུཏ་གྷཊནཱ་ཧོཨཱིཏ་
ཚལཻ.་ཏཧཱིཡཱ་ཙཊི ྤཱཱི་སེཧོ་ཀེཡར་ཨཱཕ་ཀ' ཀེ་ཨབཻ་ཚལཻ.་ཧམར་ཌཀ་སེཧོ་ཨཱཨེལ.་པཏཱ་ཙལལ་ཛ ེ'མཱིཐཱིལཱ་
མཱིཧཱིར'ཀ 'ནབཏུརཱིཡཱ་ལེཁཀ་བཱིཤེཥཾཀ'ཀ་པཧཱིལེ་ཨཾཀ་མ་ེཧམར་ཀཐ ཱ'ཀཽཨཱཧཾཀནཱཱི' ཚཔལ་ཨཚི.་ཧམ་ཏ' མཱརེ་
ཁུཤཱི་ཀེ་བཏཱཧ་བྷ' གེལཧཾུ.་སཱཾཛྷ་མེ་ཛྷཱ་ཛཱི་ཀེ་དེཁལེཧཾུ.་ཨོཧོ་བཌྜ་པྲསནྣ་བྷེལཱཧ་ཨཱ་ཧམར་མཻཐཱིལཱཱི་ལཁེནཀ་ཡཏཱྤཱཀ་
ཤུརུཨཱཏ་བྷ' གེལ. 

ཨཱབ་ཀཧཻ་ཚཱི་ཛེ་ཨེཏེཀ་པཻགྷ་རཱམ་ཀཧནཱཱི་ཧམ་ཀཱིཡཀཻ་ལཱིཁལཧཾུ?་'ཛཱནཱ་ཐཱ་ཛཱཔཱན, པཧཾུཙ་གཨེ་ཙཱིན, སམཛྷ་གཨེ་
ནཱ!' ལཱིཁ' ཨཱཨེལ་ཚལཧཾུ་ཧམ་ཤརདིཾདུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱི་པར་ཨཱ་ལཱིཁ' ལགལཧཾུ་ཨཔན་ཀཐཱ་པར.་མུདཱ་སེ་ནཧིཾ་ཚཻ.་
ཤརདིཾདུ་ཤཁེར་ཙཽདྷརཱཱི་པར་ལཱིཁ' ལེལ་ཨཱ་ཧམརཱ་སཾགེ་ཧུནཀར་ཀེཧེན་ནཱཏཱ་ཚལ,ཻ ཨཱཱི་བུཛྷབཱ་ལེལ་ཨེཏེཀ་པཻགྷ་བྷཱུམཱིཀ་
ས' པཱས་ཧོཡབ་ཟརཱུརཱཱི་ཚཻ. 

ཤརདིཾདུ་ཤཁེར་ཙཽདྷརཱཱི་ཨོཧཱི་སམཡ 'མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར' མེ་ཚལཱཧ.་མཻཐཱིལཱཱི་མེ་ལཱིཁབཱཀ་སཾཀཊ་ཀོནོ་ཨཛུཀ་སཾཀཊ་ནཧིཾ་
ཚཻ.་ཨོཧཱུ་སམཡ་མེ་ནབཏུརཱིཡཱ་ལོཀ་སབྷཀ་ཨགཱམ་ཀམ་ཚལཻ.་ཏཀརེ་བཌྷཱབཱ་དེབ' ལེལ 'མཱིཐཱིལ་ཱམཱིཧཱིར' ཨཱཱི་ཡོཛནཱ་
ནཱིཀལལཀ་ཨཱ་ཨེཀར་ཛམི ྤཱ་ཤརདིཾདུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱི་ཨཱ་ཊཱཱིམ་པར་ད' དེལ་གེལཻ. 

ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་སྤཱབྷབཱིཀ་རཱུཔེཾ་ཛེ་ཀོནོ་ཡཛོནཱ་ནཱིཀལལཱ་པར་ཨོཧཱི་བཧནེ་རཙནཱཀརྨ་བྷ' ཛཱཨཱིཏ་ཚ,ཻ ཛེནཱ་ཀཐཱ-་ལེཁན་ཀམ་
བྷེལཱ་པར་པྲབྷས་ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཱི་ཨཱན-་ཨཱན་ལོཀ་སབྷ་སཾགེ་མཱིལཱི་ཀ'་'སགར་རཱཏཱི་དཱཱིཔ་ཛརཡ' ཀེར་ཨཱཾདོལན་ཤུརུ་
ཀེལན ཱི, ཨེཁནཱི་ཤྤཱཱིདྷརམ་ཨཱ་ཨཾཏཱིཀ་པྲཀཤན་ཨུཔནྤཱས་ལེཁན་ཀེ་བཌྷཱབཱ་དེབ' ལེལ 'ལཀཱི-་ཧརཱི་སྲྀཏཱི་ཨུཔནྤཱས་
ལེཁན' ཡོཛནཱ་ཀཪ ྤཱཾབཱིཏ་ཀ' རཧལ་ཚཐཱི. 'མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར' མེ་སེཧོ་ནབཏུརཱིཡཱ་ལེཁན་ཨཀཾ་ལེལ་བཧུཏ་རཱས་ཀཐཱ་
སབྷ་པཧཾུཙལ་ཚལཻ. 

ཧམརཱ་བཧུཏ་བཱད་མེ་པཏཱ་ཙལལ་ཛེ་ཧམར་ཀཐ ཱ'ཀཽཨཱཧཾཀནཱཱི' ཀོནཱ་ཀ' པཧཱིལེ་ཨཾཀ་མ་ེཚཔལཻ.་ཨཱབ་ཕེར་ཀཧབ་ཛེ་
ཨོཧཱི་སམཡ་ཀོནོ་སོཤལ་མཱཱིཌཱིཡ་ཱཏ' ཚལཻ་ནཧིཾ་ཛ་ེལོཀ་ཨཨཱོར་པཏཱ་ཀ' ལཽཐུ་ཛ་ེཕལཱཾ་བྱཀྟཱི་ཀེ་ཚ?ཻ སམ ྤཱདཀ་ལ'ག་
མཱཏྲ་རཙནཱཀརཀ་རཙནཱ་ཚལཻ.་ཨཱ་ཨཱཱི་ཏ' ནབཏུརཱིཡཱ་ལེལ་ཚལ,ཻ ཏཻཾ་ཨཱཨོརོ་པཏཱ་ལགཡབ་མུཤ ཱིལ་ཛ་ེཀེ་སབྷ་ཀེ་ཨཱ་ཀཱི་
ཚཐཱི. 

ཧམར་ཀཐཱ་ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱི་ཀེ་བཧུཏ་པསཾད་པཌལནཱི.་ཧུནཀ་སཾགེ་སམྦྷབཏ:་ཨགྣཱིཔུཥྤ་ཛཱ་ིསེཧོ་ཚལཁཱིན .་ཨཱཨོར་ཨཀེ་
དཱུ་གོཊ་སེཧོ, ཛིནཀར་ནཱམ་ཧམརཱ་མོན་ནཧིཾ.་སམ ྤཱདཀ་མཾཌལཀ་པཻགྷ-་པཻགྷ་ལོཀ་སབྷ་ལེལ་ཨཱཱི་ཚལ་ཻཛེ་ཨཱཱི་ཀོན་བཱིབྷ་
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རཱནཱཱི? ཀོནོ་སརནེམ་ནཧཱི.་ཀནཱོ་ཀ' བུཛྷལ་ཛཱཨོ་ཛེ་ཨཱཱི་ཀེ་ཚཐཱི? ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱི་ཀཧལཁཱིན ་ཛེ་ཨཧཾ་སབྷ་བྱཀྟཱི་ཨཱ་
ཧུནཀ་སརནེམ་ཀེ་ཚཱཔ' ཙཱཧཻ་ཚཱི་ཨཐབཱ་རཙནཱ་ཀ?ེ བྱཀྟཱིཀ་སརནེམཀ་གུཎབཏ ྤཱ་ཙཱཧཱི་ཨཐབཱ་རཙནཱཀ་གུཎབཏ ྤཱ? 

མཱཏབར་ལོཀ་སབྷ་ཏཻཡོ་ཐཐམཐ་ཚལཱཧ.་ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱི་ཨཾཏ་མེ་ཀཧལཁཱིན ་ཛེ 'ཨཱཱི་ཀཐཱ་བཧུཏ་ནཱཱིཀ་ཚཻ.་ཨཱཱི་ཀཐཱ་
བྷབཱིཥྱ་མེ་མཱཱིལཀ་པཱཐར་སཱབཱིཏ་ཧེཏཻ.་བཧུཏ་སམ   བནཱབཱན་ཀཐཱ་ཚཻ.' ཧུནཀ་ཕེར་ཀཧལ་གལེཻ་ཛ ེ'ཋཱཱིཀ་ཚཻ.་ཨེཏབེ་
ཨཧཾཀ་ཛིད་ཨཚི་ཏ' ཨེཀརཱ་དོསར་ཨཾཀ་མེ་ཚཱཔཱི་ལེབ.' ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱི་ཕེར་ཀཧལཁཱིན ་ཛེ 'ནཧིཾ, རཙནཱ་ཚཔཏཻ་
ཏ' ཨཱིཡཱཧཱི་ཨཾཀ་མེ.་ཨཱ་ཡདཱི་ཨཱཱི་རཙནཱ་ཨཧཱི་ཨཀཾ་མེ་ནཧིཾ་ཚཔཏཻ, ཏཧན་ཧམ་ཨཔནཱ་ཀེ་ཨཧཱི་ཡོཛནཱ་སེ་ཨལག་ཀརཻ་
ཚཱི.' 

ཧམ་བཏཱཧ་སན་ལོཀ.་ཨཨཱཱིཡོ་ཨོཧནེ་བཏཱཧ་ཚཱ.ི་བྷཱིཏུརཀ་གཔྤ་ས' ཀོནོ་སརོཀར་ནཧིཾ་རཱཁཡབཱལཱཱི. 'ཀཽཨཱཧཾཀནཱཱི'ཀ་
ཏ' ཛེ་པྲསཱིདྡྷཱི་བྷེཾཊལ,ཻ ཏཀར་ཏ' ཀོནོ་ཙརྩེ་ནཧིཾ.་ཧམ་རཱཏཱརཱཏཱི་ཛནཱེ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སེལེབ་རཱཨཱིཊར་བྷ' གེལཧཾུ.་ཧམརཱ་
ལག་པཱཋཀཱིཡ་པཏྲཀ་ཌྷེརཱཱི་ལཱགཱི་གེལ.་སབྷ་ཀཱིཨོ་ཁཛོ་པུཚཱརཱཱི་ཀར' ལཱགལཻ་ཛེ་ཨཱཱི་བཱིབྷ་རནཱཱཱི་ཀ?ེ ཧམརཱ་ལག་སབྷ་ཋཱམ་
སེ་རཙནཱ་པཋེབཱཀ་པཏྲ་ཨཱབ' ལཱགལ.་ཧམར་མསཱྚར་༺བཻཾཀབཱལཱ་ཛྷཱ་ཛཱ༻ིཛཱིཀ་ཛིམྨདཱེརཱཱི་ཨཱཨོར་བཌྷཱི་གེལཻ. 

མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར་མེ་ཧམར་ཚཔབ་བཌྷཱི་གེལ.་ཨོཧཱི་ཚཔབཱཀ་ཀྲམ་མེ་ཧམར་པརཱིཙཡ་བྷེལ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨནྤཱནྱ་དཱིགཛྒ་སོམདེབ་
ཛཱི, ཛཱིབཀཾཏ་བྷཨཱཱི, མཱཡཱནཾད་མཱིཤྲ, ཨུཥཀཱིརཎ་ཁནཱ, མོཧན་བྷརདྤཱཛ, རཱཛམོཧན་ཛྷཱ, ཀུཎལ་བྷཨཱཱི, ཨགྣཱིཔུཥྤ་
བྷཨཱཱི, བཱིབྷཱུཏཱི་ཨཱནཾད་ཛཱ,ི ཨཤོཀ, ཤཱིབ་ཤཾཀར་ཤྤཱཱིནཱིབཱས, རམེཤ, ཏཱརཱནཾད་བཱིཡོགཱི་སཧཱིཏ་ཨནེཀནཀེ་ལེཁཀ་སབྷ་ས'. 

ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱི་ས' ཧམ་ཨེཁནོ་བཧུཏ་དྷཁཱཨཱིཏ་ཚཱི.་ཨོ་བཧུཏ་གམ   ཱིར་རཧཻ་ཚཐཱི, ཧམ་ཛཏེཀ་ཧུནཀ་པརཱིལཀྵཱིཏ་
ཀེལཧཾུ.་བཧུཏ་ཀམ, ཟརཱུརཏཱི་བྷརཱི་བཱཛཻ་ཚཐཱི.་བཧུཏ་ཀམ་བཱཛཡབཱལཱ་ས' ཧམརཱ་ཨོཧུནོ་བཌྜ་བྷཡ་ཧོབཻཏ་
རཧཻཡེ. 'མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར' བཾད་ཧོབཻཏ་དྷརཱི་ཨོ་ཨོཏ' རཧལཱཧ.་ཏཀར་བཱད 'སམཡ-སཱལ' པཏྲཱིཀ་ས' ཛུཌལཱཧ.་
བཱད་མེ་ཧུནཀ་ཤེཁར་པྲཀཤན་ཨེལཻ.་ཧམ་ཨེཀ་བེར་པཊནཱ་གེལཧཾུ་ཏ' ཧུནཀ་པྲཀཤན་མེ་སེཧོ་གེལཧཾུ་ཨཱ་ཧུནཀ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཏཱི་པེྲམ་ཨཱ་ནཱིཥ ྤཱ་དཁཱེི་ཨབྷཱིབྷཱུཏ་བྷ' གེལཧཾུ.་ཨེཏེཀ་ནཱིསྤཱརྠ་བྷབ་ས' ཀཱིཏཱབཀ་པྲཀཤན་ཨཱ་བཱིཀྤཱཱི་མེ་ལཱགལ་
ཚཐཱི.་ཀཱིཏཱབ་ས' བཱས ྤཱ་རཱཁནཱིཧར་ཨཱབ་ཀཏེཀ་ལཀོ་ཚཐཱི, སབྷ་ཀཱིཨོ་ཛནཻཏ་ཚཐཱི.་མུདཱ་ཤརདིཾདུ་བྷཨཱཱི་ཛེནཱ་སཾཀལྤ་ནནེེ་
ཧོཐུ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སེབཱ་ཀརབཱཀ.་ཨོ་མཐཱཻིལཱཱི་པྲཀཤན་ཀེ་ཨུཔཡོགཱི་སེཧོ་བནེལན ཱི.་བཱཱིཔཱཱིཨེསསཱཱི་ཨ་ཱཨནྱ་པརཱཱིཀྵཱ་མེ་ཀཛ་
ཨཱབཡབཱལཱ་ཀཱིཏཱབ་སབྷཀ་པྲཀཤན, ཨུཔལབ  ཏཱ་ཨདཱཱི་མེ་ཨ་ོལཱགཱི་གེལན ཱི.་ཧམ་ཛཏཀེ་ཀལ་ཨོཏ' རཧལཧཾུ, དེཁལ་ཛ་ེ
ཚཱཏྲ་སབྷ་ཨཱབཱི་ཀ' ཀཱིཏཱབ་སབྷ་པྤཱཱུཚཻཏ་གེལན ཱི་ཨཱ་ཀཱིནཻཏ་གལེན ཱི.་ཀོནོ་ཀོནོ་ཀཱིཏཱབ་ནཧིཾ་རཧལཱ་པར་ཨོ་ཀཧལན ཱི་ཛེ་
ཀཱིཏཱབ་ནཧིཾ་ཨཚ,ི ཨཧཾ་ཕོཊོཀཔཱཱི་ཀརཱ་ལཱིཡ'. ཚཏཱྲ་ཁུཤཱི-་ཁུཤཱི་ཀཱིཏཱབ་ལ' ཀ' ཙལཱི་གེལན ཱི་ཕོཊོཀཔཱཱི་ཀརཱབ' ལེལ.་
ཧམ་པྤཱཱུཚབོ་ཀེལཱིཡན ཱི, ཛ ེ'ཡདཱི་ནཧིཾ་གྷུརཱབཡ?' ཨོ་ཨཔན་དཱཌྷཱཱིཀ་བྷཱིཏར་ས' མཾད་མུས ྤཱན་ས' ཀཧལན ཱི- 'ཛཱཡཏ་
ཀཏ'? མཻཐཱིལཱཱི་ཀཱིཏཱབ་སབྷ་ཨོཀརཱ་ཨཱཨོར་ཀེ་ཨཨཱོར་བྷེཾཊཏཻ་ཀཏ' ས'? ཨཱཨཱཱི་ཙལཱི་ཛཱཡཏ་ཏ' ཀལཱི་ཨཀོརཱ་ཨེབཱཀ་
མུཾཧ་རཧཏཻ་ཨཱ་ཡདཱི་ཨཱབཱིཡོ་གེལ་ཏ' ཀཱི་ཨོཀརཱ་ས' ཕེར་མཱཾགབ་པཱར་ལཱགཏཻ?' 
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ཧམརཱ་ཛནཱིཏབ, ཀཀརོ་ས' ཀཱིཚུ་ཀཧབཱཀ, མཾགབཱཀ་ཧུནཀ་སྭབྷབ་ནཧིཾ་ཚཻ.་ཨཔན་སཱིདཾཏ་པར་ཨོ་ཀོནོ་བྱབས ྤཱ་
ས' བྷཱིཌཱི་ཛཱཡབཱལཱ་ལོཀ་ཚཐཱི, ཙཱཧེ་ཨོ་ཧམར་ཀཐ་ཱཚཱཔབཱཀ་སམཡ་ཚལ་ཨཐབཱ་པཊནཱཀ་ཨཱན-་ཨཱན་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་སཾས ྤཱ་
སབྷ་ས' བྷཱིཌབཱཀ.་ཀུཎལ་ཛཱི་ཀཧཻ་ཚཐཱིན ་ཛེ 'ཨོ་ཨཔན་པྲཏཱིབདྡྷཏཱཀ་དྷནཱཱི་ཚཐཱི.' མཻཐཱིལཱཱི་མེ་ཨེཧེན་སཱིདཾཏབཱལཱ་ལོཀ་
སབྷ་ཏ' དཱཱིཡཱ་ཀེ་ཀཧཡ, སུརུཛཀ་པྲཀཤ་ལ' ཀ' ཏཱཀ' ཛཱཨྤཱཱུ, ཏཧནོ་མུཤ ཱིལ་ས' བྷེཊཱཡཏ.་ཧུནཀ་ཤཁེར་
པྲཀཤན་ཨཀེ་གོཊ་སམྦྷ་ཚཻ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཚཏཱྲ-་ཚཏཱྤཱ་ལལེ, མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཱན-་ཨནཱ་ལཀོ་སབྷཀ་ཨཌ ྤཱབཱཛཱི་ལལེ་སེཧོ.་
སུནལ, ཛེ་ཨཁེནཱི་ཧུནཀ་མོན་བེསཱཱི་ཁརཱབ་རཧཻ་ཚ.ཻ་ཧམ་ཕོན་ཀཨལེ.་ཨ་ོཕོན་ནཧིཾ་ཨུཋལེན ཱི.་ལཱགལ, ཛེ་ཨཱཱི་ཁབར་
སཏྱ་ཚཻ.་ཤརཱཱིརཱིཀ་ཨསྭསྠཏཱ་མན ཱུཥྱ་ཀ་ེབྷཱིཏར་ས' ཨུདཱས་ཨཱ་ཨབསནྣ་ཀརཻ་ཚ.ཻ་ཤཁེར་བྷཨཱཱི་ཛལ ྤཱཱི་སྤཱསྠྱ་ལཱབྷ་ཀརཐུ, ཨཱཱི་
ཧམར་ཀམནཱ.་ཨཔན་སཱིདཾཏཀ་དཱཱིཔ་ཙཏུརྡཱིཀ་ལེསཐུ, ཨཱཱི་ཧམར་ཀམནཱ! 

-སཾཔརྐ-མུཾབཨཱཱི 

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

 

 

༢.༨.ཌ.་ནཱརཡཱཎཛཱ-ི བཱིསགཾཏཱིཀ་བཱིརུདྡྷ་པྲཏཱིརདྷོཀ-སྭར 

 

ཌ.་ནཱརཡཱཎཛཱ ི

བཱིསགཾཏཱིཀ་བཱིརུདྡྷ་པྲཏཱིརདྷོཀ-སྭར 

ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི, ཛེ་བྱཀྟཱི་ཚཐཱི, ཨཱ་ཛིནཀ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱསྃ,པྲཀཤན,བཱིཏརཎ་ཨཱ་སམྭར   ནསྃ་ཨཱཨཱིཡོ་པྲགཌྷ ་པེྲམ་
ཚནཱི,ཧུནཀ་ཧམ་ཐོཌ ་ཛནཻཏ་ཚིཡནཱི།ཏཀར་ཀརཎ་ཨཚི, ཛེ་ཧམ་སབྷདཱིནསྃ་གམམེ་རཧཻཏ་ཚཱི་ཨཱ་ཨོ་རཱཛདྷཱནཱཱི་
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པཊནཱམེ།ཨཱ་ཀོནོ་ཏེཧན་ནཧཱི་ཀཛ་རཧབཱཀ་ཀརཎེྃ,ཨཐབཱ་རཧལོ་པར་ཨཔན་ཨསམརྠཏཱཀ་ཀརཎེྃ་ཧམ་པཊནཱ་ཐཌོ ་
གེལ་-ཨཨཱེལ་ཚཱ།ིཏེྃ་བྱཀྟཱི་བྷཨཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀེྃ་ཐཌོ ་ཛནཻཏ་ཚིཡནཱི། 

མུདཱ,ཛེྃཀཱི་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨཱདྷུནཱིཀ་དྲྲྀཥྚཱི་-སམྤནྣ་ཀབཱི་-ཀཐཱཀར་ཤྤཱཱི་པྤཱཱུརྞནེ ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་མཱཏྲྲྀཀ་ཧམར་གམ་ཚཡིནཱི་ཨཱ་ཨ་ོ
ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་པཱིཏཱིཡཽཏ་བྷཨ་ེཚཐཱི, ཏྃ་སེ་ཧུནཀསྃ་བྷེཊ་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་ཨ,ཱ ཨཔན་བྷེཊམེ་ཨེཀདཱིན་ཨོ་གཔཀ་ཀྲམམེ ་
ཀཧལནཱི་ཛེ་ཧམ་ཤརདཱུ་༺ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི༻ཀེྃ་ཀཧནེ་རཧཱིཡནཱི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་སཾརཀྵཎ་ཨཱ་སམྭར   ནམེ་རུཙི་

རཱཁཧ, མུདཱ་ཏཱཧཱི་ལེལ་ཤཧཱིད་ཛུནཱི་བྷཨེ་ཛཱཧ།སེ་སུནཱི་ནཱིཤཱིཏརཱུཔསྃ་བྷཨཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཨཀེ་ཊཱ་ནཱིརོབྷཱི་ཨཱཏྨཏོྶརྒཱིཏ་
བྱཀྟཱིཀ་སྭབྷབ་ཨ་ཱསྭརཱུཔ་ཧམར ་སོཛྷཱྃ་ཨུཛཱགར་བྷལེ་ཚལ,ཛཱཧཱིམེ་མཐཱཻིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀེྃ་སཾརཀྵཱིཏ་ཀརབཱཀ་སདཱིཤ་ནཱིཥ ྤཱ་ཨཱ་
སཾཀལྤ་དེཁཨཱེལ་ཚལ,ཨཱ་སེ་ཧུནཀར་ཚབཱི་ཧམ་ཨཨཱཱི་དྷརཱི་པཱབཱི་རཧལ ་ཚཱི། 

ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་སཾསྨརཎཏྨཀ་ནཱིབཾདྷཀ་པུསཀ་- 'ཧམར་ཨབྷག་:་ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ' ཧམར་སོཛྷཱྃ་ཨེཁན་
ཨཚི།མཧཀབཱི་བཱིདྱཔཏཱིཀ་ཨཱཱི་པཾཀྟཱི་ཀྲྲྀཥྞཀ་པྲཏཱི་གོཔཱཱིཀ་ཨཱཏྨབྱཐཀཱེྃ་པྲཀཊ་ཀརཻཏ་ཨཚི,ཛཱཧཱིམེ་ཀྲྲྀཥྞཀ་པྲཏཱི་གོཔཱཱིཀ་སམ  ཱུརྞ་
སམརྤཎ་ཚནཱི།མུདཱ,བྷཨཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཙརྩཱིཏ་ཨུཀྟཱིཀ་ཨརྠམེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་སྲྀཛནསྃ་ཛུཌ ལ་བཱིབྷཱིནྣ་པྲཀྲཱིཡཱ་ཨཱ་
ཨོཧཱི་པྲཀྲཱིཡཱསབྷམེ་བྤཱཔྟ་ཨོཧཱི་བཱིསཾགཏཱིསྃཾ་པརཱིཙཡ་ཀརཱཨེབ་ཐཱིཀ,ཛཏཨེ་མནཱབཏཱ་ནཥྚ་ཧོཨེབཱཀ་ནཧཱི་མཱཏྲ་མདཾ་ཧཧཀར་
ཨཚ,ི ཨཔཱིཏུ,མཱནབཏཱ་ཛགཨེབཱཀ་ཏཱཱིཀྵྞ་པྲཧར་ཨཚི།ཨཱ་སེ་ཨེཧཱི་སམ  ཱུར་ྞཔུསཀམེ་ལེཁཀཀ་ཨེཧན་བཱིཤཱིཥྚ་དྲྲྀཥྚཱི་-ཀེནྡྲཱིཏ་
ཨབྷཱིབྱཀྟཱི་པྲཤཾསནཱཱིཡ་ཐཱིཀ། 

ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཨེཧཱི་པུསཀཀ་བྷཱུམཱིཀམེ་ཨཔན་བཱིསཾགཏཱི་-བོདྷཀ་དྲྲྀཥྚཱིཀ་ཨབྷཱིབྱཀྟཱིཀ་ཙཡན་ལེལ་ཛ་ེནཱིརྞཡ་
ལེལནཱི,ཏཱཧཱི་སམྦནྡྷམེ་སྤཥྚ་ཀརཻཏ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི,་'..ལེཁནཀལམ་ེཛིནཀཔར་ཧམར་ཀལམ་ཙལཻཏ་ཨཚི, ཏཱིནཀ་ཤྱཱམ-
པཀྵཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་ཨབཤྱ་རཧཻཏ་ཨཚི,མུདཱ་ཧུནཀ་ཨཔམཱནཱིཏ་ཀརབ་ཙེཥ ྤཱ་ཀཐམཔཱི་ནཧཱི།' 

ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཨཔན་ཨེཧཱི་པུསཀཀ 'ནབ་གྷར་ཨུཋཡ་-་པུརཱན་གྷར་ཁསཡ ' ཤཱིརཀྵ་ནཱིབཾདྷམ་ེནབ་བརྵཀ་ཨཱབ་
ཧོཨཱིཏ་ཨཱཡོཛནམ་ེབཱིསཱཾསྲྀཏཱིཀརཎཀ་ཙནི ྤཱ་ཛནབཻཏ་ནེནཱསབྷམེ་པྤཱཙཱིན་ཨཱ་ཨཔན་པཱརམྤརཱིཀ་མྤཱཱུལྱཀ་ཛྙཱན་དེབཱཔར་བལ་

དེལནཱི་ཨཱཚ,ིཏྃ 'ཧམར་ཨབྷག་:་ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ'མེ་མནཱྱ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ཨཤོབྷནཱཱིཡ་མཧཏྤཱཀཀཾྵཱཀེྃ་དཁེབཻཏ་
ཚཐཱི།སཾགཧཱི,'སམ ྤཱདཀ་ཨ་ཱཔཱཋཀཱིཡ་པཏྲ' ཤཱིརཀྵ་ནཱིབཾདྷམེ་ཏྃ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི་པུརས ྤཱར་པྤཱཔྟ་ཀརབཱཀ་ལེལ་
སཱཧཱིཏྱཀརཀ་གྷོར་ལཱིཔ ྤཱཀེྃ་ཨཱ་ཨཙཱརཎཀེྃ་ནཱིསྶཾཀཙོ་ཨུཛཱགར་ཀརཻཏ་དཁཱེཨཱིཏ་ཚཐཱི།ཨོ་ཀཊྤཱཱུཀྟཱི་སཾག་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་

ཨོཧཱི་ཛྙཱནཀ་ཨུཔཧས་ཀརཻཏ་ནཧཱི་ཐཀཻཏ་ཚཐཱི་ཛིནཀ་ཀཽམཱ་ཨཱ་པྤཱཱུརྞ་བཱིརཱམ་དྷརཱིཀ་ཛྙཱན་ནཧཱི་ཚནཱི,སེ་ཛྙཱན་བགྷཱརཻཏ་
དེཁལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་པོཐཱཱིཀ ' པཻགྷཏྭཀ་ཨཀརཎ་པྲདརྴན...' ཧོཨཡ་ཨཐབཱ 'བཨཱིམཱན་ཧོཡབཱཀ་གྷོཥཎ 'ཤཱིརྵཀ་
ནཱིབཾདྷ་པཌྷ ཱི་ཏཁན་ཨཱར་བེསཱཱི་ཀཙོཊཻཏ་ཨཚི, ཛཁན་སུབཱིཙཱརཱིཏ་ཀོན་ོས ྤཱརཱིཀསྃ་ཀནོ ོ་ཨཱལེཁ་པྤཱཡཿ:་སརཧཱིན་བུཛྷི་
ཨསྤཱཱིཀརཱི་དལེ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ,ིམུདཱ,ཛཁན་བཻཧ་ཨཱལཁེ་ཀཏཧུ་དོསར་ཋཱམ་ཚཔཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི,ཏཁན་ནཧཱི་ཨཏྱནྟ་མྤཱཱུལྱབཱན་
བྤཱཱུཛྷལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ,ིཨཔཱིཏུ, ཡྤཱཱུཔཱཱིཨེསསཱཱི་ལེལ་སེཧོ་ཨཏྱནྟ་ཨུཔཡོགཱི་སཱིདྡྷ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ིཔུསཀཀ་ཨནྟཱིམ་ནཱིབཾདྷ 'ཨཱཱིར  ་
དེཥ་ནཧཱི་-་སམནྭཡ་ཙཱཧཱི'ཀ་བཱིཙཱར་ཨབཤྱ་མཻཐཱིལཱཱི ་བྷཥ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱཀ་སམུཙིཏ ་བཱིཀས་ལེལ་སམནྱཀ་ཨཱབཤྱཀཏཱཀ་
ཨནུརོདྷ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི 
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མུདཱ,སམགྲཏཱམེ་པུསཀཀ ་སམ  ཱུརྞ་ཀནཱེིཡ་སྭར་མཐཱཻིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཱཛུཀ་བཱིཀསཀ་ཀྲཱིཡཀཱལཱཔམེ་བྤཱཔྟ་བཱིསཾགཏཱིཀ་པྲཏཱི་
ནཱིརཱིཀཏཱཔྤཱཱུརྦཀ་ཨུདཱཧརཎ་སཧཱིཏ་པྲཏཱིརོདྷཀ་-སྭརཀེྃ་དེཁཱར་ཀརབ་ཐཱིཀ,ཛཱཧཱི་སྭརཀེྃ་ནཱིཙེནསྃ་ཨཀནལ་ཛཨེབཱཀ་ཙཱཧཱི། 

  

- སཾཔརྐ-9431836445 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

༢.༩.མུན ྤཱཱི་ཀམཏ- བྷཥབཱིད་ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 
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མུན ྤཱཱི་ཀམཏ 

བྷཥབཱིད་ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི 

  

སཏྱཀ་བཱཊ་པར་པཱཐར་ཧཛཱར, 

ཧཛུརེ-ཧཛྤཱཱུར་མཋཱདྷཱིས་བནལ 

སཏྱ་ཀེྃ་ཊཱརཻཡ་སཾསཱར། 

ཨཱཡ་ཧམ་བཱཏ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱ་ིཔཏྲཀར, སཾཔཱདཀ་ཨེབཾ་སཱཧཱིཏྱཀར ,ཨོནཱ་ཨོ྅་ཀཏེཀོ་སཱཧཱིཏྱཀ་རཙནཱ་ཀརཻཡཀ་བཱདོཾ་
སྭཡཾ་ཀེྃ་སཱཧཱིཏྱཀར་ནཻ་མཱནཻཏ་ཚཐཱི་སེ་ཧཱིནཀར་བཌ པནྣ་ཨཚི།་ནཱམ་-་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི,གམ་-་མཱིཤྲཊལཱོ་དརབྷཾག། 

ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་ཨཔན་ལེཁནཀ་ཛདཱུགརཱཱི་ལལེ་ཛཱནལ་ཛཱཨེཏ་ཨཚ།ི་ཧཱིནཀར་ཀལམ་ཀཧཱིཡོ་ཧཱིནཀ་མན་སྃ་
སམཛྷཽཏཱ་ནཻ་ཀེལཀ་ཨ྅ཱ་སཏྱཀ་ཤྱཱཧཱི་སཾགེ་དཽཌ ཻཏ་རཧལ།་མཱྃ་སརསྭཏཱཱི་ཀེ་ཨུཔཱསཀ་ཧཱིནཀར་སམས་པརཱིབཱར་ཛྙཱན་ཨརན་
ཀ྅་སབསྃ་པཻགྷ་དྷན་མནཱལཀ།་ཧཱིནཀར་བཱབྤཱཱུཛཱི་པཾཌཱིཏ་སུདྷཱཤཾུ་ཤཁེར་ཙཽདྷརཱཱི་ཛེ་ཨཔན་ལེཁན་སྃ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀ྅་
བཱིབྷཱིནྣ་བཱིདྷཱ་སྃ་སམྲྲྀདྡྷ་ཀེལཻཐ།་ཧཱིནཀར་བཱབཱ་པཾཌཱིཏ་ཤཤཱི་ནཱཐ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀེྃ་པཻགྷ་བཱིདྤཱན་ཚལེཻཐ།་ཏྃ་ཧམ་ནཱིདྷོཀ་
ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱི་ཛེ་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཱཱི་སེཧ་ཧཱིནཀ་བཱིརཱསཏ་མ྅་བྷེཊལ་ཚཻཐ། 

ཤྤཱཱི་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་པཱལཱིཊཱིཀལ་སཱཨིཾས་སྃ ་ཱཱ  ཱཱཱ  ཱཨེམ་ཨེ་ཀེལཁཱིན་ཨ྅ཱ་བཀལཏཀ་ཌཱིགྤཱཱི་ཧསཱིལ་ཀེལཐཻ།་མུདཱ་ཛེ་ཁྤཱཱུན་མ྅་
རཧཻཏ་ཨཚི་སོཛྷཱྃ་ཨེབཱིཨེ་ཛཻཏ་ཨཚི།་སཱཧཱིཏྱ་ཧཱིནཀ་ཁྤཱཱུན་མ྅་སནལ་ཚལ་ཨཧཱི་སྃ་ལཱཁ་ཀཤཱོིཤ་ཀ྅་བཱདོཾ་ཨཱཱི་ཨཧཱི་སྃ་མུཀྟ་
ནཻ་བྷ྅་པཽལཁཱིན། 
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བཀལཏཀ་པཌྷ ཽནཱཱི་ཀརཻཀེ་བཱད་ཛཁན་ཨ྅ོ་ཨཧཱི་ཀྵཏེྲ་མ྅་ཨཔན་ཀཱིསྨཏ་ཨཛམཱབཻཡ་ལལེ་དཱུ་-་ཙཱརཱི་དཱིན་ཀཊོ་
གེལཁཱིན་ཏྃ་ཧཱིནཀ་བྷན་བྷེལ་ཛེ་ཨཧཱི་པཻསཱ་མ྅་ཛྷ  ཱུཋཀ་སཱིབཱ་ཀཱིཚ་ནཻ་ཨཚ།ི་ཧཱིནཀ་ཨཻཧན་ཛྷ  ཱུཋཀ་ཁེལ་ནཻ་ཁེལབཱཀ་ཚལ།་

ཛེ་སཏྱ་ཨཱ྅་བྷྲཥ ྤཱཙཱརྻ་ཀ྅་ཏཱར་-ཏཱར་ཀརཻཡ་ལལེ་ཨཔན་བྷེལ་ནཀཽརཱཱི་ཀ྅་ཨིཾཊརབ ཱུ་ཀལ་མ྅་གྷེཾཊ་དཻབ་དེལཀ་སེ་
ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་བཀལཏ་ཀནཱོ་ཀརཻཐ།་ཧཱིནཀར་ཨཱཱི་སཏྱཀ་སཱིནེཧ་ཧཱིནཀ་བེར་-བེར་པཱིཚཱ་དྷཀལཻཏ་རཧལ, མུདཱ་ཨ྅ོ་
ཨཔན་བཱཊ་ནཻ་བདལལཻཐ།ན་སཏྱཀ་ལཱཊ་ཚོཌ ལཻཐ། ་ཧཱིནཀར་ལེཁན་ཧཱིནཀར་སཏྱཏཱཀ་པྲམཱཎ་ཨཚི། 

ཧཱིནཀར་པྲསཱིདྡྷ་བྱཾགྱ་སཾགྲཧ་ཨཚི་*བཌ ་ཨཛགུཏ་དེཁལ* ,་*ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱ་ཀོརཱམཱིན* , ་*གབོར་གཎེཤ* 

སཾསྨརཎཏྨཀ་རཙནཱ་ཨཚི་*བཱཏ་-བཱཏཔར་བཱཏ* ,*ཧམར་ཨབྷག:་ཧུནཀར་ནཧཱི་དོཥ* ,*མར ྤཱནཀྟ་

ཤབ ྤཱནུབྷུཏཱི* 

ཨཱཀཤབཱཎཱི་དཱུརདརྴནསྃ་དརནོཾ་བཱར ྤཱ།་མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར་པཏྲཱིཀ་སཱཔ ྤཱཧཱིཀ, དཻནཱིཀ, མཱསཱིཀ་ཀ྅་སཾཔཱདཀ།་ཨཱཪ ྤཱབརྟ་ཧཱིན ྤཱཱི་
དཻནཱིཀ་པཏྲཱིཀ་ཀ྅་ཕཱཱིཙར་སཾཔཱདཀ། 

ཏཱཱིན་དཤཀ་སྃ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་གཏཱིབཱིདྷཱི་མ྅་སཀྲཱིཡ་རཧཱིཏོ་ཧཱིནཀ་བེསཱཱི་མཙཾ་སྃ་ཨལག་-་ཐལག་དེཁལ་གལེ།་ཧཱིནཀར་བཱིཙཱར་
སམཱཛཀ་བྱབས ྤཱཀ་བཱིཔརཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨོཧཱི་བྱབས ྤཱ་ཀེྃ་བནེནཱཧར་སབྷ་ཀེ་བཱིརུདྡྷ་ཨཚི་ཛེ་ཧཱིནཀར་བཾྱགྱ་སཾགྲཧ་མ྅་སཧཛེ་

དེཁལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཔནཱ་ཀ྅་པཱག་ཨཱ྅་དོཔཊཱ་སྃ ་སྭཏཾཏྲ་རཁབཱཀ་ལེལ་ཨཱཱི་ཨཱཛིབན་ཀོནོ་སཾས ྤཱ་སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་ནཻ་
ཧེབཱཀ་སཔཐ་ནེནེ་ཚཻཐ། 

སྭཏཾཏྲ་བྷ྅་བཱིན་ཀཱིཚ་ལེབཱཀ་ཨཱིཙ་སྃ་ཨཔནེ་སདྑཱིན་མཱིཐཱིལཱ་ཨ྅ཱ་མཐཱཻིལཱཱི་ལལེ་ཨཔན་ལེཁན་སྃ་ཀཛ་ཀརཻཏ་རཧལཻཐ།་
ཨུདྡེཤྱ་མཱཏྲ་ཨཏབེ་ཛ་ེཨཔན་དྷརོཧར་ཀ྅་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལ་ནཱམཀ་ཁཱལ་པཧཱིར་དཱིམྨཀ་ཀ྅་ནཻ་ཁཱ་དེབ།་ཨཧཱི་ལེལ་ཨ྅ོ་
ཨཔན་ལེཁནཱཱི་སྃ་ཨཧཱི་དཱིམཀ་སབྷ་ཀེྃ་ཙེཏཽནཱཱི་དཻཏ་རཧཻཏ་ཚཻཐ། 

ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་ཨཧཱི་སམཱཛ་སྃ་ནཻ་སམཛཱཀ་བྱབས ྤཱ་སྃ་བྱཐཱིཏ་ཚཐཱི།་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་གཏཱིབཱིདྷཱི་ཛ་ེབརྟམཱན་མེཾ་ཙལཻ་རཧལ་ཨཚི་ཨོཧཱི་
གཏཱིབཱིདྷཱི་པར་ཀྵུབ  ་ཚཐཱི།ཛནིཀ་བྷཥ་ཀ྅་ཛྙཱན་ནཻ་སེ་མཋཱདྷཱིས་ཨཚི་ཨཱ྅་ཛེ་ཨོཧཱི་བྷཥ་ཀ྅་གརཧཻཏ་ཚཻཐ་སེ་ཨན ཱིནཧར་
ཨཚི། 

བརྟམཱན་མ྅་མཐཱཻིལཱཱི་བྷཥ་སྃ་པཌྷ ཽནཱཱི་ཀནཱེིཧར་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབ་ལེལ་ཤཁེར་པྲཀཤན་ཀེྃ་བྱབས ྤཱཔཀ་ཨེབཾ་སཾཙཱལཀ་ཤྤཱཱི་
ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཀ྅་ནཱམ་སབསྃ་ཨྤཱཱུཔར་ཨཚི།་ཨ྅ོ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབཧཀ་མན་མ྅་ཧཱིནཀ་པྲཏཱི་ཛེ་སམ ྤཱན་ཨཚི་སེ་བནཱབཊཱི་

ནཻ་ཨཚ།ིཨཱཱི་སམ ྤཱན་ཧཱིནཀར་ཧཀ་ཨཚ་ིཛེ་ཧཱིནཀར་ཀཛ་ཧཱིནཀ་དཱིཡཽལཐཻ།་ཧཱིནཀར་ས ྤཱརཱིཀ, བཾྱགྱ, སཾསྨརཎ་ཛཁན་
པཌྷ བ་ཏྃ་ཀཱིཚ་ཀལ་ལ྅་ཋམཀཻ་ཛརཱུར་ཛཻབ་ཨཱ྅་སོཙཨེ་པརཏ་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱ་ིགལཏ་ཀཏཨེ་ཀཧལཻཐ།་ཧཱིནཀར་ཡཻཧ་
ཀལཱ་ཧཱིནཀར་རཙནཱ་ཀ྅་ཨམར་བནཱབཻཏ་ཨཚ།ི 

  

- སཾཔརྐ-་སཱཧཱིབཱབཱད་༺གཛིཡཱབཱད༻ 
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༢.༡༠.གརཱཱཽིནཱཐ- ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཧབེཀཱ་མནཱ ེ

 
གརཱཱཽིནཱཐ 
ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཧབེཀཱ་མནཱ ེ 
  
ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི།་ཛནིཀར་བཱཏ་མེ་ནོནཀ་ཀམཱཱི་ཨཱ་མཱིརཙཱཨཱིཀ་ཏཱསཱཱིར་ཁྤཱཱུབ་ཀཌ གར་ཨཱ་ཛྷཱྃསཱིགར་ལཱགཱི་སཀཻཏ་ཨཚ,ི མུདཱ་
མཱིཋཱས་ཏཀཻ་ལལེ་བཌ ་པརཱིཤྲམ་ཀར' པཌ ཡ།་ཀཏཀེོ་གོཊེ་ལེལ་མཱཧུར་ཙཌྷ ཱཨལོ་བྱཾགྱ-བཱཎ་ཛནཱེ་ཧཱིནཀ་ཛིཧྤཱ་པར་
སདཏཱི་ཏཻཡཱརེ་རཧཻཏ་ཚནཱི!་ཨཱཱི་ནཨིྃ་ཛེ་དུར ྤཱསཱ་མཧརཱཛ་ཛཱཨཱིཏ-ཛཨཱཱིཏ་ཨཔན་ཏཱམསཀ་བོརཱ་བུདྡྷམརཱྒཀ་ཀོནོ་གཚ་པར་
སྃ་ཧཱིནཀེ་མཱཐ་པར་ཨུཛྷལཱི་གལེ་ཚལཱཧ!་སཱཕ-སཕཱ་བཱཏ་ཀརཡབལཱ་ཨེཧན་སཧྲྀདཡ་ཨཱ་སཧཡོགཱི་མཱནུས་པཊནཱཀ་
མཻཐཱིལཱཱི-པརཱིསར་མེ་ཀམེ་བྷེཊཏཱཧ།་བཱིདྤཱཔཏཱི་བྷབནཀ་བཱིདྤཱཔཏཱི་བཱབཱཀ་བར ྤཱཱི་མེ་ཨབཻཏ-ཛཱཨཱིཏ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀར་
ལོཀནཱི་བྷནེ་ཧཱིནཀ་སྃ་བཱིདཀཻཏ་ཧོཐཱི་ཨཱཀཱི་ཀཨེོ-ཀཨེོ་ཨཱརོཔ་ལགབཻཏ་ཧོཐཱི་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱ་ི"སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི, མཻཐཱིལཱཱི་
ཨཀདམཱཱི་ཨཱ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་ཀེྃ་བྷཡཱདོཧན་ཀ'་" ཀམཱཨཱིཏ་ཚཐཱི!...་མུདཱ་སཏྟ་ཏྃ་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་ཨཔན་
པརཱིཤྲམཀ་ཀམཨཱཱི་དྷརཱི་ཀཏེཀ་མཱིཋབོལཱིཡ་ཱམཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ཨུདྷཱར་ཁཱཏཱ་མེ་བོཧབཻཏ་རཧལཱཧ་ཨཚི།་ཨཀ ཏ་ཏཱཱིཏ་ཨཱ་

ཏཱཱིཁ་བཛཻཏ-བཛཻཏ་ཧུནཀ་སྤཱསྠྱ་ཏཏེ་ཁརཱབ་བྷ' གེལནཱི་ཛེ་བེསཱཱི་ཀལ་བཱཱིཔཱཱི་བཌྷ ལ་རཧཻ་ཚནཱི, མུདཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཏཐཱཀཐཱིཏ་
སཱཧཱིཏྱཀར་ལོཀནཱི་ལལེདྷནསན!་ཨེཧན་ཀཡ་ཊཱ་སྭནཱམདྷནྱ་ཀབཱི-སཱཧཱིཏྱཀར་བྷེལཱཧ་ཛེ་ཨཀེ་ནཱིཤཱིཏ་རཱཤཱི་ཏཡ་
ཀ' ཧཱིནཀ་སྃ་ཀཱིཏཱབ་ཚཔཱ་ལེལནཱི་ཨཱ་པཱཨཱི་དེབ' བེར་མེ་ཨཔན་མཻཐཱིལཱཱི་སེབཱཱི་ཧེབཱཀ་བཁཱན་ཀརཻཏ་ཧཱིནཀ 'ཙྤཱཱུནཱ'ལག་
གེལཱཧ།་ཨེཧན-ཨེཧན་ཨནཀེ་ལེཁཀ་སྃ་པཱཱིཌ ཱིཏ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཁཱྃཊཱཱི་པཱཋཀ་ཨ་ཱཚཱཏྲ-ཚཱཏྤཱ་ལོཀནཱིཀ་པྲཱིཡ་ཚཐཱི་ཏྃ་
ཨཔན་ཤྲམ, ལགན་ཨཱ་ཨཱཱིམཱནདཱརཱཱི་ཀེ་བལ་པར།མཐཱཻིལཱཱི་པོཐཱཱིཀ་པྲཀཤན་ཨཱ་བཱིཏརཎཀ་ཨབྱབསྠཱིཏ་དུནཱིཡཱ་མེ་ཧཱིནཀ་
ཡོགདཱན་ཀེྃ་བྷནཧཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀར་ལཀོནཱི་ནཨིྃསྤཱཱིཀར་ཀརཐཱི, ཚཱཏྲ-ཚཱཏྤཱ་ཨ་ཱཁཱྃཊཱཱི་པཱཋཀཀ་མན་མེ་ཧཱིནཀ་ལེལ་
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ཧམ་བཌ ་ཨཱདར་ཨནུབྷབ་ཀཡལཧུྃ་ཨཚི།་དཱུར-དཱུར་སྃ་ཀེཨོ་ཀོནོ་དུརབྷ་པོཐཱཱིཀ་ཁཛོ་ཀརཻཏ་ཨཚ,ི ཏྃ་ཧུནཀ་བས་ཨེཀ་
ཊཱ་བྱཀྟཱིཀ་ནཾབར་དཻཏ་ཚཱ-ི ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀ།་ཀཱིཚུ་དཱིན་བཱད་པོཐཱཱི་པྤཱཔྟ་ཀ' ཙུཀལ་ཨོ་བྱཀྟཱི་དྷནྱབཱད-ཛྙཱཔན་ཀརཻཏ་ཧཱིནཀ་
ཏཱརཱཱིཕ་ཛཱཧཱི་བྷབནཱ་སྃ་ཀརཻཏ་ཨཚ,ི ཨོཀར་མརྨ་སབ་ནཨིྃ་བྤཱཱུཛྷི་སཀཻཏ་ཨཚི།     
  
"བཱལཔན་མེ་བྷརཱི་པེཊ་ཨནྣ་ལལེ་ཏརསབ, ཀཱིཤོརཱབས ྤཱ་མེ་པ  ཱུརཱིསཱཱི་སན་བཱཱིམཱརཱཱི་སྃ་གྲས་ཧོཡབ, ཨེམ.ཨེ.་མེ་པཌྷ ཻཏ་
ཀལེ་མཱཡཀ་དེཧནཀྟ་མར ྤཱཾཏཀ་པཱཱིཌ ཱ་བྷོགབ,་34-35ཀ་བཡས་མེ་ནོཀརཱཱིཀ་ཚྤཱཱུཊབ, བེཀརཱཱི-ལཙརཱཱཱིཀ་སམཡ་མེ་
པཱིཏཱཀ་སཾསཱར་སྃ་ཨུཋཱི་ཛཱཡབ, ཙཱརཱི་གོཊ་སཾཏཱན་ཨ་ཱཔཏ ྤཱཱིཀ་སཾག་སལཱོ-སལཱ་ཨཱརྠཱིཀ་ཀཥྚ་སྃ་ཛྤཱཱུཛྷབ་ཨཱ་ཨཱབ་བུཌྷ ཱརཱཱི་མེ་
ཛཱིབན-ཡཱཔན་ལེལ་སཾགྷརྵ་ཀརཻཏ-ཀརཻཏ་པརཱཱིཀྵཱཀ་ཨརྠ་ཀཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་སེ་བུཛྷཡ་ལགལཧུྃ་ཨཚི།་ཤེཥ་ཛཱིབན་མེ་ཨཱར་
ཀཏེཀ་པར-ཨཱིཙཀ་པཱལན་ཀརཡ་པཌ ཏ་སེ་བྤཱཱུཛྷལ་ནཧཱི་ཨཚ་ིམུདཱ་ཧམ་སདཱ་ཏཏྤར་ཚཱི་ཨགྲཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ་དེབཱཀ་ཧེཏུ་ཨ་ཱསེ་
པྤཱཱུརྞ་མནོབལཀ་སཾག།"་14 ཨཔཻྲལ,་2020 ཀེྃ 11.20 བཛེ་རཱཏཱི་མེ་ཀོརོནཱ་ལཱཀཌཨུནཀ་པཱཱིཌ ཱ་བཱཱིཙ་
ལཱིཁལ་ཧུནཀ་ཨཱཱི་ཌཡརཱཱི-ཨཾཤ་ཧུནཀ་མནོདཤ་སཕཱ-སཱཕ་བཏབཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཨེཀ་ཊཱ་སཾགྷརཤྵཱིལ་མནུཀྑཀ་མནོབྱཐཱཀ་
ཨབྷཱིབྱཀྟཱི་ཐཱིཀ།  
  
ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀེྃ་བཱིགཏ་པཻཾཏཱཱིས་བརྵ་སྃ་ཧམ་བཧུཏ་ནཱིཀཊ་སྃ་དཁེཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚཱི།ཁཱསཀ' ཀཱིཚུ་པུསཀ་མེལཱ་སབྷཀ་
ཀྲམ་མེ་དས-བཱརཧ་དཱིནཀ་ནཱིརཾཏར་བྷེཾཊགྷཱཊ་སེཧོ་རཧལ, བྷོར་སྃ་སཱྃཛྷ་དྷརཱི།་ཧམ་ཧུནཀ་དཻནཱིཀ་ཛཱབིནཀ་ཨུཏཱར-
ཙཌྷ ཱབ་ཨཱ་མནཿསྠཱིཏཱི་ཀེྃ་ཨོཧཱི་ཀྲམ་མེ་བེསཱཱི་ནཱིཀཊ་ས་ྃཨནུབྷབ་ཀ' སཀལཧུྃ།་གྷནགྷོར་ཨརྠ-སཾཀཊ་ཨཱ་ཀཻཀ་ཏརཧཀ་
ཤརཱཱིརཱིཀ་པརེཤནཱཱིཀ་བཱདོ་ཨ་ོཨཔན་ནཻཏཱིཀ-ཨཱཏྨབལ་པར་སདཱ་ཨཌཱིག་དེཁཱཨཱིཏ་རཧལཱཧ་ཨཚ།ི་སེབཱ-བྷབ་སྃ་བྷརལ།་
བཱིཙལན་ཀཏཧུ་ན།ེ་སཾགྷརྵ-པཐཏེནཱ་པྲཱིཡ་ཛེ་ཀཁནོ་ཀོནོ་ཧལཏཱི་མེ་ཧུནཀ་ཨསཏྱཀ་སཾག་དཻཏ་ནཨིྃ་
དེཁལཧུྃ། 'ཨཾཏཱིཀ' མེ་པྲཀཤཱིཏ་ཧུནཀ་རཱིཔོརྚ་སབ་སེཧོ་ཏཀར་གབཱཧ་ཨཚི་ཛེ་ཨོ་ཛཱཧཱི་བྱཀྟཱི་ཨཱ་སཾས ྤཱཀ་ཀཛ་ཨཔན་
ཨཱརྠཱིཀ་ལཱབྷ་ལེལ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ, ཏཀརོ་བཱིརུདྡྷ་ཀལམ་ཙལབཻཏ་ཨོ་ཀནོོ་སཾཀོཙ་ཀཧཱིཡོ་ནཨིྃ་ཀཡལནཱི།   
  
ཨེཁན་ཧམརཱ་སཱམནེ་མེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་སཾསྨརཎཏྨཀ་ནཱིབཾདྷ 'བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ' ཨཱ་ཨེཀར་དོསར་
ཁཾཌ 'མར ྤཱནཀྟ-ཤབ ྤཱནུབྷཱུཏཱི' ཨཚི།་བཧུཏ་ཛྷ ཱུཛྷ ཱུཨནཱ་སན་ཀཡཱཀ་པོཐཱཱི།་མཐཱཻིལཱཱི་པྲཀཤན་ཛགཏ, མཻཐཱིལ་སཾས ྤཱ་སབྷཀ་
ཀཱིརདཱནཱཱི་ཨཱ་ཨེཀར་སཱཧཱིཏྱཀར་ལོཀནཱིཀ་གལོཻསཱཱི་མདཱེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀ་ཛེ་བཱིསྟྲྲྀཏ་ཛནཱཀརཱཱི་ཨཱ་ཨནུབྷབ-སཾསཱར་རཧལནཱི་
ཨཚ,ི ཏཀརཱ་དེཁཻཏ་ཏྃ་ཨེཧཱི་པོཐཱཱིཀ་ཀཡཱ་ཨཱརོ་ནཱིརཤཱ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་པརཱིཀྵེཏྲཀ་ཛེ་ཛནཱཀརཱཱི་ཧཱིནཀ་ལག་ཚནཱི, སེ་
ཨནྱཏྲ་ཀཏཧུྃ་ནཨིྃ།་ཛྃ་ཨཱཱི་བཱིས ྤཱར་སྃ་ལཱིཁཱིཏཐཱི་ཏྃ་ཀཏེཀོ་མུྃཧཔུརུཁ་ཀེྃ་མུྃཧ་ནུཀབ' པཌ ཏནཱི, ཀཏེཀ་ོཏཐཱཀཐཱིཏ་
སམ ྤཱནཱིཏ་སཱཧཱིཏྱཀར་ཨཔན་སམ ྤཱནཀ་པོཊརཱཱི་བཱན ཱི་པེཊཱཱི་མེ་ནུཀབ' ལགཱིཏཐཱི།་མཱརཏེ་རཱས་ཨེཧན་སཏྱསབྷ་སབྷཀ་སོཛྷཱྃ་
ཨབཻཏ་ཛཱཧཱི་སྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་གཊོེ་ཨནབྷཱིཛྙ་ཚཱ།ི་མུདཱ་སེ་ནཨིྃ་བྷེལ་ཨཚི!...་ཧམ་ཛནཻ་ཚཱ,ི ཧཱིནཀ་ལག་སེ་སབ་
ཨཱིཏ ྤཱཱིནཱན་སྃ་ལཱིཁབཱཀ་ཏཏེཀ་པལཁཏཱི་ནཨིྃ་ཚནཱི།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀེྃ་ཨནེཀ་ཨོཧན་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ཨཤུདྡྷ་པཾཱཌུལཱིཔཱི་ཀེྃ་ཤུདྡྷ་

ཀ' ཚཔབཱཀ་ཚནཱི་ཛནིཀ་ཛལ ྤཱཱི་སྃ་པུརས ྤཱརཀ་ལཱཨཱིན་མེ་ལགབཱཀ་ཧཌ བཌ ཱཱི་རཧཻཏ་ཚནཱི, བཱཱིཔཱཱིཨེསསཱཱི-ཡྤཱཱུཔཱཱིཨེསསཱཱིཀ་
ཚཱཏྲ-ཚཱཏྤཱ་ལེལ་ཀཱིཏཱབཀ་པཻཀཊེ་བཱན ཱི་ཀ' པོསྚ་ཀརབཱཀ་རཧཻ་ཚནཱི།་ཀཀརོ་ས ྤཱརཱིཀ, ཀཀརོ་ཀཱིཏཱབཀ་ཏཻཡཱརཱཱི་མེ་ལགབཱཀ་
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རཧཻ་ཚནཱི།་ཨཔན་ཤརཱཱིར་ཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱི་པོཐཱཱི་ཨ་ཱཔྲཀཤན་པཱཚྤཱཱུ་ཏཱིལ-ཏཱིལ་གལབཻཏ་རཧལ་ཨེཧཱི་བྱཀྟཱིཀ་མན་དཱུར་བཻསལ་ཀོནོ་
ཚཱཏྲ-ཚཱཏྤཱཀ་སཕལཏཱ་སྃ་པུལཀཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་པྲཀཤན-བྱབསཱཡ་ཨཱ་པོཐཱཱི་དོཀན་སྃགྷར-གྲྲྀཧས ྤཱཱི་ཙལེབཱ་ལེལ་ཧཱིནཀ་
ནོན-ཏེལཀ་ཛོགཌ ་ཏྃ་ཛརཱུར་ཧོཨཱི་ཚནཱི, མུདཱ་ཨཏེབཱ་བཙཏ་ནཨིྃ་བྷེལནཱི་ཛ་ེབེཊཱཱི་བྤཱཧཀ་ཨབསར་པར་པཱིཏཱཀ་
ཨརཛལ་ཛམཱཱིན་བེཙབཱཀ་ཏཀལཱཱིཕ་སྃ་བཱྃཙལ་རཧཱིཏཐཱི།་ཧཱིནཀ་ཨེཧན-ཨེཧན་མཱརཏེ་རཱས་དུཁ་བུཛྷབཱཀ་ལེལ་ཨེཧཱི་པོཐཱཱི་
ཀེྃ་བཧུཏ་བཱརཱཱིཀཱི་སྃ་པཌྷ བ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི།་ཨཔན་བྱཐཱ-ཀཐཱ་ཀཧཻཏ་ཀཻཀ་ཋཱམ་ཧཱིནཀ་ཏཱམས་ཏེནཱ་ལཧརཱི་ཛཱཨཱི་ཚནཱི་ཛེ་ཨཱཱི་
བཱིས ྤཱར་སྃ་ཀོནོ་བཱཏ་རཱཁཱི་ནཨིྃ་པབཻཏ་ཚཐཱི།་བཱིནཱ་བཱིས ྤཱར་མེ་གནེ,ེ བཧུཏ་མེཾཧཱི-མེཾཧཱི་ཚོཊ-པཱཏར་སྤཱཱུཏྲ་ཀེྃ་པཀཌ ཱི་
ཀ' ཧཱིནཀ་བཱཏ་ཀེྃ་བུཛྷབ་ཏཁནེ་ཧཱིནཀ་ཌྷགཾ་སྃ་ཛཱནཱི་སཀཻ་ཚིཡནཱི།་ཛྃ་སེ་དྷཻརྻ་ནཨིྃ་ཏྃ་ཨཱཱི་པོཐཱཱི་ཨཧྃ་ལེལ་ཀནོོ་ཀཛཀ་
ནཨིྃ་ཧཻཏ། 
  
ཀེཨོ་ཀཧཱི་སཀཻ་ཚཐཱི་ཛ་ེཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་སན་ཨེཀ་ཊཱ་མཱམྤཱཱུལཱཱི་པྲཀཤཀ་ཨཱཀཱིཏཱབཀ་ཚཊོཚིན་དོཀན་ཙལབ'བལཱ་ཀེྃ་ཛནཱཱི་
ཀ' ཀཱི་ལཱབྷ? ཏེཧན་ཀཋཔིཾགལ་ལེལ་ཨཱཱི་ཀཱིཏཱབ་དུཨཱིཡོ་ཀཌོ ཱཱིཀ་ནཨིྃ་ཨཚི་ཨཱ་ཧུནཀ་བུཛྷཱཡབ་སེཧོ་ཀཋཱིན!་མུདཱ་
ཛིནཀ་ཨེཧཱི་དུརབྷ་ཀོཊཱིཀ་མནུཀྑཀ་པྲཏཱི་ཀནེཀོ་ཛཛིྙཱསཱ་ཧོནཱི, ཨོཧཱི་བྱཀྟཱི་ལེལ་ཨེཧཱི་དུནྤཱཱུ་ཀཱིཏཱབཀ་བཌ ་མཧཏྟྭ་ཨཚ།ི་
སཾཀྵེཔ་མེ་བཧུཏ་ཀཛཀ་བཱཏ་ཀཧལ་གལེ་ཨཚི།་ཨབཱཡབལཱ་སམཡ་མེ་ཨེཧན་པུསཀཔེྲམཱཱིཀ་གྷནགྷོར་ཨབྷབ་ཧཻཏ།་

མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱི་ཀེ་ནཱམ་པར་ཛཡ-ཛཡ་ཀརཡབལཱ་བཧུཏ་བྷེཊཏ, མུདཱ་ཨེཏཀེ་ཀམ་ལཱབྷ་པར་ཛཱིབན-ཡཱཔན་
ཀརཡབལཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་སན་དོསར་ཀེཨ་ོནཨིྃ་བྷེཊཏ། 
  
ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཁྤཱཏ་སཱཧཱིཏྱཀར་ཨ ཱ'མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར'ཀ་སཾཔཱདཀ་སུདྷཱཤཾུ་ཤཁེར་ཙཽདྷརཱཱིཀ་པུཏྲ་ཚཐཱི་ཛིནཀ་
ཛན ྨ07 ཨཀ  ཱུབར 1956 ཀེྃ་དརབྷཾགཀ་མཱིཤྲཊོལཱ་མེ་བྷེལནཱི།་ཨོ་པཊནཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་སྃ་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཤསྟྲ་མ་ེ
ཨེམཨེ་ཨ་ཱམགདྷ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་སྃ་ཨལེཨལེབཱཱི་ཀཡནེ་ཚཐཱི།་ཀཏེཀ་ོསཱལ་བཱིབྷཱིནྣ་པཏྲ-པཏྲཱིཀ་ཨཱ་ཨཁབཱར་མེ་པཏྲཀརཱིཏཱ་
ཀཡནེ་ཚཐཱི།་ཨཱཱི་སབ་ཧུནཀ་ཨོ་པརཱིཙཡ་ཚཱི་ཛེ་པྤཱཡཿ་སབ་ཛནཻ་ཚཐཱི།་ཨེཀརཱ་བཱད་ལོཀ་བསཨེཏབེ་ཛན་ཻཚཐཱི་ཨ་ོཤེཁར་
པྲཀཤན་ནཱམ་སྃ་ཨེཀ་ཊཱ་པྲཀཤན་ཨཱ་ཀཱིཏཱབཀ་དོཀན་ཙལབཻ་ཚཐཱི།་བཌ ་ཏཱཱིཏ་ཨཱ་ཀཌ ཱུ༹་ལགཻབལཱ་བྷཥ་མ་ེབཛཻ་ཚཐཱི་ཨཱ་

སཾས ྤཱ་སབྷཀ་ཨསལཱིཡཏ་ཛནཻ་ཀེ་ཀརཎེཾ་ཨོཀར་བྷཡཱདོཧན་ཀརཻ་ཚཐཱི!་ཨེཀརཱ་བཱད་ཨཱརོཔ-དར-ཨཱརོཔ་ཀཱི་ཛཀརེ་ཀཱིཏཱབ་
ཚཔཻ་ཚཐཱི་ཏཀརེ་ནཱགྃཊ་ཀརཻ་ཚཐཱི!་ཀཐཱཱི་ལལེ་ཏྃ་ཀཁནོ་བཀཱིཡཏཱཽ་པཱཨཱི་ལལེ་ཏགེདཱ་ཀ' དཻ་ཚཐཱི, ཀཁནོ་ཨཤུདྡྷ་ལཱིཁཻ་
ལེལ་བོཀཱིཡབཻ་ཚཐཱི!...་ཨེཧན་ལོཀ་ཀེྃ་ཨཱཱི་པཏཱ་ནཨིྃ་ཧེཏནཱི་ཨཱ་ནཨིྃ་སེ་པཏཱ་ཀརབཱཀ་ཨུཧཱི་ཧེཏནཱི་ཛེ་ཨཱཱི་བྱཀྟཱི་ཨཱཊོ-
རཱིཀ ྤཱ་ཙལབ'བལཱ་ཨེཀ་ཊཱ་མཛདཱུར་ཀོཊཱིཀ་ལོཀ་ལལེ་ཏེཧན་ཁཏརཱ་མལོ་ལ' སཀཻཏ་ཨཚི་ཛེཧན་སྠཱིཏཱི་མེ་སཧོདརོཀ་
པྲཏཱི་ཀཏེཀ་ཀེ་ཌགེ་པཱཚུ་བྷ' ཛཱཡཏ།་ཛཁན་ཨཧྃ་ཧཱིནཀ་ཛཱིབན་མ་ེནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཨུཏརབ་ཨཱ་ཧཱིནཀ་སཾགྷརྵ་ཀེྃ་དཁེབ-
གམབ་ཏཁནེ་བྤཱཱུཛྷི་སཀབ་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཧེབཱཀ་མཱནེ་ཀཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ!...  
  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༡.ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ'- ཀཐྱ,་ཏཐྱ་ཨ་ཱསཏྱཀ་ཙནིནྟ 
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ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར 'ཨནཱིལ' 

ཀཐྱ,་ཏཐྱ་ཨ་ཱསཏྱཀ་ཙནིནྟ 

བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་སཱཱིརཱཱིཛཀ་ཨཾཏརྒཏ 63 ,48,40 ཨཱ 32  པྲྲྀཥྛཀ་ཙཱརཱིཊཱ་པོཐཱཱིཀ་ཀུལ 183  པྲྲྀཥྛམེ་
ལེཁཀཀ་ཛཱིབནཀ་བྱཐཱ-ཀཐཱ་ཨཐབཱ་སཾསྨརཎཏྨཀ་ནཱིབཾདྷ་ཨཚི. 

ཤསྟྲ་ཀཧཻཏ་ཨཚ,ི་གྤཱནཱཱི་ལོཀནཱི་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཛཱིབནམེ་ཛཏེཀ་དུཁ་ཧམ་སབྷ ་བྷོགཻཏ་ཚཱ ི་སེ་ཨཔན་ཨགྤཱནཏཱཀ་ཀརཎེ་
ཨཱ་ཛཏེཀ་སུཁ་པབཻཏ་ཚཱ ི་སེ་པརམཱཏ ྤཱ་ཨཐབཱ་ཨསཱིཏྭཀ་པྲསཱད་ཨཚི. 

པོཐཱཱི་པཌྷཻཏ་ཀལ་ཀཏཀེ་ཋམཱ་ཀཱིཚུ་པྲཤྣ་མནོམེ་ཨུཋཏཻ་ཨཚི. 

ཀཱིཚུ་བཱཏ་པཌྷ ཱིཀ'་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛ་ེཨེནཱ་ཀོནཱ་བྷ'་སཀཻཏ་ཚཻཀ,ཨབཤྱ་ཀཏཧུ་སམྤཱདཧཱིནཏཱཀ་སྠཱིཏཱི་ཨཱཨལེ་ཧེཏཻཀ,་
ཀཏཧུ-ཀཏཧུ་ལགཻཏ་ཨཚ་ིཛེ་ཨཏཱིཤཡོཀྟཱི་ཨལཾཀརཀ་པྲཡོག་བྷེལ་ཨཚི.་ཨེཧནེ-སན་ཀཱིཚུ་པྲསཾགཀ་ཨུལ ེཁ་ཨེཀཊཱ་
པཱཋཀཀ་རཱུཔམེ་ཧམ་ཀརཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི. 

1, ཨཔན་བལཱྤཱབས ྤཱཀ་ཙརྩ་ཀརཏཻ་ཀཧཏཻ་ཚཐཱི་ཛ་ེཔཱིཏཱཛཱཀིེཾ་མཱིཐཱིལ་ཱམཱིཧཱིརཀ་བྱསཏཱ་ཏཏ་ེརཧཏཻ་ཚལནཱི་ཛ་ེཧམར་ཱསབྷཀེཾ་
པྤཱཏཿཀལ་ཛགབསཱ་ྃ པཧཱིན་ེནཱིཀལཱི་ཛཐཱཱི་ཨ་ཱརཏཱཱིམ་ེཛཁན་སྤཱཱུཏཱི་རཧཱི་ཏཁན་ཨ་ོགྷར་ཨབཱཐཱི,་ཧམ་སབྷ་ཧུནཀ་རབཱིདཱིན་
ཀཱིཚུ་ཀལ་དཁཱེིཡནཱི.་༺་པྲྲྀཥྛ་: IV་/་26   ་༻ 

པཊནཱམེ་ཨཱབཱས་ཨཱ་ཀཪ ྤཱལཡ་དུནྤཱཱུ་རཧནཱི་ཏཁན་ཀཧཱིཡོ-ཀཧཱིཡོ་ཨེཧེན་སྠཱིཏཱི་ཨཱཨེབ་སྤཱབྷབཱིཀ་བྷ'་སཀཻཏ་ཚཻཀ་མུདཱ་ཏཱཱིན་
བརཁ་དྷརཱི་ཨེཧེན་སྠཱིཏཱི་རཧབ་ཨསྤཱབྷབཱིཀ་ལགཻཏ་ཨཚི. 

2. ཨཀེཋམཱ་ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛ་ེཔཊེ་ནཧཱི་ཧཨཱོིཏཀཻ་ཏ་མནུཥྱ་བ་ཀནོ་ོཛཱབི-ཛཏཾུ་སགྷཾར་ྵནཧཱི་ཀརཏཻ,ཀནོ་ོཀཛ་ནཧཱི་
ཀརཏཻ. ༺་པྲྲྀཥྛ་: II་/་42 ་༻ 
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དེཁལ་གེལ་ཨཚི་ཛ་ེཛཀརཱ་བྷོཛནཀ་སམསྤཱ་ནཧཱི་ཚཀཻ,སེཧོ་བཱིནཱ་ཀོནོ་ཀཛ་ཀནེེ་ནཧཱི་རཧཱི་སཀཻཏ་ཨཚི.བྷོཛན་མཱཏྲ་
ཛཱིབནཀ་ཁགཏཱ་ནཧཱི་ཚཻཀ. 

3.ཨཀེ་ཋམཱ་ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛ་ེཧམརསཱ་ྃཛུཌ ལ 95 པྲཏཱིཤཏ་ལཀོ་ཧམརསཱ་ྃགྷྲྀཎ་ཀརཏཻ་ཨཚ.ི ༺་པྲྲྀཥྛ་: II་/་
41 ་༻ 

ཨཧཱོི་ཋམཱ་ཨཱཱིཧ་ོཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ི'ཧམ་ཨཔནཱ་ཛནཏཻ་ཀཀར་ོབཱིཥཡམ་ེན་ེཁརབཱ་སཙོཏཻ་ཚཱ་ིཨ་ཱན་ེཨཔན་ཀྲཱིཡསཱ་ྃཀཀར་ོ
ཨཧཱིཏ་ཀརཏཻ་ཚཱ ི'. ༺་པྲྲྀཥྛ་: II ་/་41 ་༻ 

ཨཱཱི་དཱུནྤཱཱུ་བཱཏ་པརསྤར་བཱིརོདྷཱཱི་ཨཚི. 

ཤསྟྲ་ཀཧཻཏ་ཨཚ,ི་ཙིནྟཀ་ལོཀནཱི་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཛྃ་ཨཧྃ་ཀཀརོ་བཱིཥཡམེ་ནེ་ཁརཱབ་སོཙཻཏ་ཚཱ,ི་ནེ་ཀརཻཏ་ཚཱི་ཏ་ཨཧཱུཀྃ་
ལེལ་ཀཀརོ་མོནམེ་ཁརཱབ་བྷབནཱ་ ནཧཱི་ཨཱབཱི་སཀཻཏ་ཚཻཀ.་ཏེཾ་ཧམརཱ་ཛནཻཏ་ཨཱཱི 95  པྲཏཱིཤཏཀ་གནནཱ་ཨཤུདྡྷ་
ཨཐབཱ་ཨཏཱིཤཡོཀྟཱི་ཨཚི. 

4.ཨཀེ་ཋམཱ་ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ི'ཧམར་པྲཡསཱ་རཧཏཻ་ཨཚ་ིཛ་ེཤནྟཱི་བྷབམ་ེརཧཱི,་མནབོལ་ཨུཙ་བནལ་རཧཡ,་
སཀརཏཱཀྨ་སཙོ་བནལ་རཧཡ,་སུཁཀ་ཨབྷཱིལཥཱ་ནཧཱི,སུབཱིདྷཱཀ་པཚཱཱ་ྃབྷགབ་སྭབྷབ་ནཧཱི་ཏཡཻ་ོཤནྟཱི་དཱུར་ཨཚི,་ཨཱཱི་ཀཱིཨ་ེ
ཨཚ?ི་ཨཱཱི་ཀཀརསཱ་ྃཔྤཱཱུཚྤཱཱུ་? ༺་པྲྲྀཥྛ་: II་/40 ་༻ 

ཨེཧནེ་པྲཤྣ་ཀུརུཀྵེཏྲཀ་མདཱཻནམེ་ཨརྫུནཀ་མནོམེ་ཨུཋལ་རཧནཱི་ཨཱ་ཨཱཨཱིཡོ་སབྷ་མནུཀྑཀ་ཨཐབཱ་ཨདྷཱིཀཏར་ལོཀཀ་

མོནམེ་ཨཱཱི་པྲཤྣ་ཨུཋཻཏ་ཚཻཀ,་ཏཀར་སམཱདྷཱན་གཱིཏཱམེ་བྷགབཱན་དྤཱརཱ་དེལ་ཛ་ཱཙུཀལ་ཨཚ.ི 

5.ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛ་ེཨནུཙཏིཀ་པྲཏཱི་ཀྲདྷོ་ཨུཏནྤ་ྣཧཨཱོིཚ. ༺་པྲྲྀཥྛ་: II་/་30 ་༻ 

པྲཤྣ་ཨུཋཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨནུཙིཏ་ཀཱི་ཨཚི་? 

ཀཱི་ཧམ་ཛཀར་ཱཨནུཙིཏ་བུཛྷཻཏ་ཚཱི་སཻཧ་ཨནུཙིཏ་ཨཚི་? 

བྷ'་སཀཻཏ་ཚཻཀ,་ཧམ་ཛཀརཱ་ཨནུཙིཏ་བུཛྷཻཏ་ཚཱི་སེ་བཧུཏོཀ་ལེལ་ཨུཙིཏ་ཧོཨཱི. 

ཤསྟྲམེ་ཏ་ཀྲོདྷཀ་ཀརཎ་ཀམནཱཀ་པྤཱཱུརྟཱིམེ་ཨུཏྤན་ྣབཱདྷཱཀེཾ་ཀཧལ་གེལ་ཨཚི. 

6. ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛ་ེཧམ་ཨཔན་ཨདྷཱིཀརས་ྃབསཱཱེི་ཀརྟབྱཀེཾ་ཤྲཥེ་ྛམནཱལཧུ་ྃཨཚ་ིཏེཾ་པྤཱཡཿ་ཨཛཱུཀ་སམཛཱམ་ེཨཔནཱཀེཾ་
ཨནཕཱིཊ་པབཏཻ་ཚཱ་ིཨ་ཱབརམཧལ་ཨསཧཛ་སྠཱིཏཱིམ་ེཨབཱཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཚཱི. ༺་པྲྲྀཥྛ་: II་/་26 ་༻ 
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ཀར  བྱཀེཾ་ཤྲེཥྛ་མཱནབ་ཨཱ་ཨཔནཱཀེཾ་ཨནཕཱིཊ་ཨཐབཱ་ཨསཧཛ་སྠཱིཏཱིམེ་པཱཡབ་དུནྤཱཱུ་ཨེཀ་དོསརཀ་བཱིརོདྷཱཱི་ལགཻཏ་ཨཚ.ི 

ཨསཧཛ་སྠཱིཏཱིམེ་ཨཡབཱཀ་དོསར་ཀོནོ་ཀརཎ་བྷ'་སཀཻཏ་ཨཚི. 

7. ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛ་ེཨཀེཊཱ་པཌ སཱཱོི་རཱིཀ ྤཱབལ་ཱཊམེ  ཱུ་ལབེ'་ཙཧཱཏཻ་ཚལ,་ཨཀོར་ཱབཻཾཀས་ྃལནོ་ན་ཻབྷཊེལ་ཻཏ་
ཨཔནཱ་ ནཱམཔར་ལནོ་ལ'ཀ'་ཨཊཱ་ོརཱིཀ ྤཱ་ཨཀོར་ཱདཱིཡ་ཱ དལཱེིཨ་ཻཨཀོར་ཨུཔཡགོ་ཀརབཀཱ་ལལེ་ཨ་ཱཏཱཱིན་སལཱམ་ེལནོ་ཙུཀ་
དབེཀཱ་ལལེ,་མུདཱ་དཱུ་སལཱཀ་བདཱ་ཨ་ོལནོ་ཙུཀཡབམཱ་ེཨནཱཱཀནཱཱི་ཀརཡ་ལགཱལ,་ཨཧཱོི་ལལེ་ཌཊལཱིཨ་ཻཏ་ཏམསཀཱ'་ཨཊཱ་ོ
ཧམར་ཱདལནཱཔར་ལགཀ'་ཙལ་གལེ་ཨ་ཱཨཏཾཏཿ་ཧམར་ཱཨཀེ་ལཁཱས་ྃབསཱཱེི་ལནོ་ཙུཀབ'་པཌ ལ.  ༺་པྲྲྀཥྛ་: II་/་
22-23 ་༻ 

ཀོན་ཡོཛནཱམེ་ཨཱཱི་ལོན་ནེན་ེརཧཐཱིན་སེ་ལཱཱིཁལ་ནཧཱི་ཚཻཀ,་ཛྃ་ཤསཀཱིཡ་ཡཛོནཱཀ་ཨཾཏརྒཏ་ནེནེ་ཧེཐཱིན་ཏ་ བཻཾཀཀ་
ནཱིཡམཱནུསཱར་ཨཱཱི་ཨནུཙིཏ་ཨཚ,ི་ཏེཾ་པརཱིཎམ་མནནོུཀྤཱཱུལ་ནཧཱིཨེ་ཧེབཱཀ་ཚལནཱི. 

ཛྃ་གཻར-ཤསཀཱིཡ་ཡོཛནཱམེ་ལོན་ནེནེ་ཧེཐཱིན,་ཏ་ཨེཧཱིམེ་བྱབསཱཡཀ་རཱུཔམེ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་སཱབདྷཱནཱཱི,་དེཁ-རེཁ་ཨཱ་
ནཱིཡཾཏྲཎཀ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཚལཻ་ཛེ་ནཧཱི་བྷ་སཀལ་ཧེཏནཱི་! 

ཛཀརཱ་པྲཏཱི་སཧནུབྷཱུཏཱི་རཁཻཏ་མདཏཱི་ཀེལཁཱིན་ཨ་ཱཨོ་བཱིཤྭཱསཀ་རཀྵཱ་ནཧཱི་ཀལེཀནཱི,་ཨོཀརོ་ཨཔན་ཀྲྲྀཏྱཀ་ཕལ་བྷེཊཱིཨེ་
གེལཻ་ཛེ་ཨོ་ཕེར་རཱིཀ ྤཱ་ཙལབ'་ལཱགལ. 

8. ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛ་ེབཱིདྤཱཔཏཱི་སབེ་ཱསསཾ ྤཱན,་དརབྷགཾ་པཏྲཀརཱིཏཱཀ་ཀྵཏེྲམ་ེསབེཀཱ་ལལེ་ཧམར་ོནཱམཀ་གྷཥོཎ་
ཀལེཀ,པྲསེ་བཱིཛཔྙྟཱི་ ཛརཱཱཱི་བྷལེ,ཻ་སབྷ་ཨཁབརཱམ་ེསམ ྤཱནཀ་ལལེ་ཙཡནཱིཏ་ལཀོ་སབཧཀ་ནཱམ་ཚཔལ,ཻ་ཏཀར་བདཱ་ཨདཀྱྵ་
མཧདོཡ་ཀཧལཁཱིན་ཛ་ེསམ ྤཱནཀ་སྤཱཱུཙཱསི་ྃཛ་ྃཤརདིཾདུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་ནཱམ་ནཧཱི་ཧཊཱཨལོ་ཛཨཱཏེ་ཏ་ཧམ་ཛཧར་ཁ་ཱལབེ་ཨ་ཱ

ཧརཱིཀ'་སཙབི་མཧདོཡ་དྤཱར་ཱནཱམ་བཔཱས་ལ'་ལལེ་གལེ.    ་༺་པྲྲྀཥྛ་: I་/་31-32   ་༻ 

ཨེཧཱི་ཀཐྱཔར་ཛཁན་བཱིཙཱར་ཀརཻཚཱི་ཏ་པྲཤྣ་ཨུཋཻཨེ་ཛེ་བཱིནཱ་ཨདཀྱྵཀ་སཧམཏཱིསྃ་སམ ྤཱནཀ་སྤཱཱུཙཱི་ཀོནཱ་ཨཁབཱརམེ་པྲཀཤཱིཏ་

བྷ'་གེལཻ. 

ཨཱཱིཧོ་པྲཤྣ་ཨུཋཻཨེ་ཛེ་ཨདྱཀྵ་མཧོདཡ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨེཀཊཱ་པྲཏཱིཥྛཱིཏ་བྱཀྟཱི་ཚལཱཧ ་སེ་ཨེཧན་བཱཏ་ཀཱིཨེ་ཀཧལཁཱིན་ཛེ་ཧམ་
ཛཧར་ཁཱ་ལེབ་! 

ལགཻཏ་ཨཚ་ིཛེ་ཏཐྱ་ཨཱ་སཏྱ་ཀཱིཚུ་དོསར་ཚལ་ཧེཏཻ་ཛེ་པྲཀཤམེ་ནཧཱི་ཨེལཻ. 

9.ཀཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛ་ེཔུརས ྤཱར་ཨ་ཱསམ ྤཱནཀ་ལབྷོམ་ེཨཧེན་ོལཀོ་ཤམཱིལ་བྷ'་གལེཧཱ་ཛནིཀ་ཡགོྱཏཱཀ་ཨགཱ་ྃསཧཱཱིཏྱ་
ཨཀདམཱཱི་པུརས ྤཱར་ཏུཙྪ་ཨཚ.ི༺པྲྲྀཥ:ྛI་/56-57༻    
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སུནཻཚཱི་དེབཏོ་སབྷ་བྷབཀ་ཨར ྤཱཏ་སམ ྤཱནཀ་བྷཱུཁལ་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི,་ཏེཾ་ཡོགྱ་བྱཀྟཱིཀེཾ་ཨེཀར་ལོབྷ་ཧོཡབ་ཨནུཙིཏ་ནཧཱི་ཀཧལ་
ཛཱ་སཀཻཚ,་པརན ཱུ་ཨཱཱི་ཏ་ཨཏཱིཤཡོཀྟཱི་ལགཚཻ་ཛེ་པུརས ྤཱར་བ་སམ ྤཱན་ནཧཱི་བྷེཊབཱཀ་ཀརཎེཾ་ཨོ་མཻཐཱིལཱཱི་བཛནཱཨཱི་ཚཌོ ཱི་དེལནཱི་
ཨཱ་ཀཧནེ་བྷེལ་གྷུརཐཱི ་'མཻཐཱིལཱཱི་བཨཱཱིམཱནོ་ཀཱི་བྷཥ་ཧཻ་!' 

10. དྷཱརྨཱིཀ་པཏྲཱིཀ་'ཀམཁཱྤཱ་སནྡཤེ'ཀ་ཏཱཱིནཊཱ་ཨཀཾཀ་ཚཔཨཱཱི་ཨདཱཱིཀ་ ཁརྩ་ཏཱཱིས་ཧཛརཱ་ནཧཱི་བྷཊེལནཱི. ༺་པྲྲྀཥྛ་

: I་/59 ༻ 

པཧཱིལ་ཨཾཀཀ་བཀཡཱཀ་བཱད་སཱབདྷཱན་ཧོཡབ་ཨཱབཤྱཀ་ཚལནཱི.་ཏཱཱིན་ཨཾཀ་ཏཀ་བཀཡཱ་རཧབཱམེ་བྱབས ྤཱཔཀཱིཡ་
ཨསཱབདྷཱནཱཱིཀེཾ་སྤཱཱིཀར་ཀརབཱཀ་ཙཱཧཱི. 

བཀཡཱཀ་བསྤཱཱུལཱཱི་ཧེཏུ་དོསར་བྱཀྟཱིཀ་མཱདམྱསྃ་ནཧཱི,་སམྦཾདྷཱིཏ་བྱཀྟཱིསྃ་པྲཏྱཀྵ་པཏྤཱཙཱར་ཀརབཱཀ་པྲཀྲཱིཡཱཀ་ཨནདཁཱཱེི་བྷེལ. 

11. ཨཀེཊཱ་སཧཱཱིཏྱཀརས་ྃ༺ཛ ེ་སཧཱཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི་པུརས ྤཱར་པྤཱཔ་ྟཚཐཱི་༻་ཨཀེཊཱ་པཐཱཱོིཀ་

པྲཀཤནམ ེ1675  ཊཱཀ་པྤཱཔ་ྟནཧཱི་བྷལེནཱི. ༺་པྲྲྀཥྛ་: I་/61 ་༻ 

དོསར་བྱཀྟཱི་དྤཱརཱ་ཀཧབཡབཱཀ་ས ྤཱནཔར་ཛྃ་སྭཡ་ཾཧུནཀསྃ་པཏྤཱཙཱར་ཀཨལེ་གལེ་རཧཱིཏནཱི་ཏ་ཧམརཱ་ནཻ་ལགཻཨེ་ཛེ་སམཱདྷཱན་

ནཻ་བྷེལ་རཧཱིཏནཱི, 

བཀཡཱ་རཧབཱཀ་ཨཱནོ་ཀཱིཚུ་ཨུདཱཧརཎ་སབྷམེ་ཨཱིཨཧེ་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛེ་བྱབསཱཡཀ་ཀཱིཚུ་ནཱིཡམཀ་པཱལན་ནཧཱི་བྷེལཱསྃ་

པརཱིཎམ་ཨཔྲཱིཡ་བྷེལ. 

12. མཐཱཻིལཱཱི་ཨཀདམཱཱིམ་ེཨཀེཊཱ་བཱིཤཥེཀཾཀ་པྲཀཤནཀ་སམཡ་དཱུ་ཊཱ་པྲཱིཡ་ལཀོཀ་ཀཧ ྤཱཔར་སམ ྤཱདནཀ་ཀཛ་དཁེལནཱི་
ལཀཱེིན་ན་ེནཱམ་བྷལེནཱི་ན་ེཨུཙཏི་པརཱཱིཤྲམཱིཀ་བྷཊེལནཱི. ༺་པྲྲྀཥྛ་: III་/12 ༻ 

སཾས ྤཱཀ་ཀཛམེ་མཁཱཽིཀ་ནཧཱི,་ལཱིཁཱིཏ་སབྷ་ཀཱིཚུ་ཧོཨཱི ་ཚ,ཻ་ཨཀདམཱཱི་པཏྲཱིཀཀ་སམ ྤཱདནཀ་ཀཛ་བཱིནཱ་ཀོན་ོཨདྷཱིཀརཱཱིཀ་
ཨཱདེཤཔར་ཀརབཱཀ་པརཱིཎམ་ཛེ ་བྷ'་སཀཻཏ་ཚཻཀ་སཻཧ་བྷེལནཱི.ཀོནོ་ཀརྨཙཱརཱཱིཀ་བྱཀྟཱིགཏ ་ཨནུརོདྷཀ་སརཀརཱཱི་ཀཛམེ་
ཀཱི་མཧཏྭ་བྷ'་སཀཻཏ་ཚནཱི་! 280  རུ.ཀེ་ཙེཀ་བྷ'་སཀཻཨེ་མཱརྒ་བྱཡཀ་ནཱམཔར་ད'་དེལ་གེལ་ཧེཏནཱི. 

13.ཨཀེཊཱ་པྤཱདྷ  པཀ་མཐཱཻིལཱཱི་བཱིབྷག་ཧཏེུ 5000 རུ. ་ཀ་ེཔཐཱཱོི་ལ'ཀ'་བཱིལ་པར་རཤཱཱི་པབཱཏཱཱིཀ་རཱུཔམ་ེཧཱིནཀ་
ཧས ྤཱཀྵར་ལ'ཀ'་གལེཁཱིན་ཨཱཱི་ཀཧཱིཀ'་ཛ་ེཏུརཏ་རཤཱཱི་པཋ་ཱདབེ,་མུདཱ་བཱིསརཱི་གལེཁཱིན.  ༺་པྲྲྀཥྛ་: III་
/39 ༻ 
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ཨེཏེཀ་ཨུཙ་པདཔར་ཨཱསཱཱིན་བྱཀྟཱིས་བསྤཱཱུལཱཱི་ནཧཱི་བྷེལནཱི་སེ་ཨཱཤརཛྻནཀ་བཱཏ་ལགཻཏ ་ཨཚི.་པནྡྲཧ་སལཱ་བཱད་བྷེཾཊ་
བྷེལཱཔར་སྨརཎ་ཀརཽལཱཀ་བཱདོ་རཱཤཱི་ནཧཱི་པྤཱཔྟ་བྷེལནནཱི་.་ ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེཧུནཀསྃ་ལགཏཱར་པཏྤཱཙཱར་ཀཡལ་གེལ་
རཧཱིཏནཱི་ཏ་ཨོ་ཨབསྶེ་པཋཱ་དནེེ་རཧཱིཏཐཱིན.་བྷ'་སཀཻ་ཚཻ་དཱུ་བེར་ཨཐབཱ་ཏཱཱིན་བེར་པཏྤཱཙཱར་ཀརཡ་པཌ ཱིཏནཱི. 

ཨེཀེ་ཏརཧཀ་གལཏཱཱི་བེར-བེར་ཀཡལ་གེལ་ཨ་ཱཏེཾ་ཨཱནོ་ཀཡ་ཋཱམ་བཀཡ་ཱརཱཤཱི་བཌྷཻཏ་ཙལ་གལེནཱི.་༺ III་/25་
༻ 

པཧཱིལ་བེར་བཀཡཱཀ་ཨནུབྷབསྃ་ཨཱགྃ་བཌྷལ་རཧཱིཏཐཱི་ཏ་བཀཡཱ་ཨེཏེཀ་ ནཧཱི་བཌྷལ་རཧཱིཏནཱི. 

14. ཀཧཏཻ་ཚཐཱི་:་ལཁེན་ཀལམ་ེཛནིཀཔར་ཧམར་ཀལམ་ཙལཏཻ་ཨཚ་ིཧུནཀ་ཤྱཱམ་པཀྵཔར་ཀནེྡྲཱིཏ་ཨབཤྱ་རཧཏཻ་
ཨཚ་ིམུདཱ་ཧུནཀ་ཨཔམནཱཱིཏ་ཀརབཀཱ་ཙཥེ ྤཱ་ཀཐམཔཱི་ནཧཱི.ཧམ་མུད ྤཱ་ཨདྷཱཱརཱིཏ་བཱིརདྷོ་ཀརཏཻ་ཚཡིནཱི་ཙཧཱ་ེཀཱིཡ་ོཧཐཱོི.་
ཛཱབཱིིཏ་ཚཐཱི་ཏཱིནཀར་སཙོ,བྱབཧར-བྱསནཔར་ཨབཤྱ་ལཱཱིཁལ་ཛཡབཀཱ་ཙཧཱཱི་ཛཧཱཱིས་ྃཨ་ོཨཔན་ཤྭཏེ་ཨ་ཱཤྱཱམ་དུནྤཱཱུ་པཀྵ་
ཨཔན་ཨཱཁཱིྃཨ་ེདཁཱེི་སཀཐཱི་ཨ་ཱཨནྟཱིམ་ོསམཡམ་ེསན ྤཱརྒཀ་ ཨནུཤརཎ་ཀ'་སཀཐཱི. ༺་པྲྲྀཥྛ་:  III་/་8 ༻ 

  

ཤྱཱམ་པཀྵ་བྷེལ་རཱཏཱི,་ཨན ྤཱར,་ནཱིནྣམེ་ཙལ་ཛཱཡབ,་སྤཱཱུཏཱི་རཧབ.་ཛྃ་སམཡཔར་པཏྤཱཙཱར་དྤཱརཱ་ཨཐབཱ་བྱཀྟཱིགཏ་སཾཔརྐ་
དྤཱརཱ་ཨཔན་པྲཱིཡ་གྤཱཧཀ་སཱཧཱིཏྱཀར་ལཀོནཱིཀེཾ་  ཛགཽནེ་རཧཱིཏཐཱི་ཏ་ཀོན་ོསཱཧཱིཏྱཀར-གྤཱཧཀསྃ་ཤཱིཀཡཏ་ནཧཱི་རཧཱིཏནཱི. 

ལེཁཀ་ཨཔནཱཀེཾ་པཏྲཀར་མཱནཻཏ་ཚཐཱི,་པཏྲཀརཀ་ཀཛ་ཧོཨཱིཚ་ལོཀཀེཾ་སམཡཔར་ཛགཡབཱཀ.་ཡདཱི་སྭཡཾ་སམཡཔར་
ཨཔན་ཙྤཱཱུཀཀར ྤཱ་སཱཧཱིཏྱཀར-གྤཱཧཀ་ལཀོནཱིཀེཾ་ཨཔན་པྲབྷབཱཱི་པཏྤཱཙཱར་དྤཱརཱ་ཛགཽནེ་རཧཱིཏཐཱི་ཏ་ཨཔནོ་ཧནཱིསྃ་བཙི་ཛཻཏཐཱི་
ཨཱ་ཧུནཀོ་ལཀོནཱིཀེཾ་ཨེཀཊཱ་ཀལཾཀསྃ་བཙཱ་ལཱཱིཏཐཱི. 

ཀཡ་བརཁཀ་བཱད་ཨེཧཱི་བཱཏཀེཾ་པྲཀཤམེ་ཨནབཱཀ་མཏལབ་བྷེལ་སཾཁ་ཕྤཱཱུཀཱིཀ'་ལོཀཀེཾ་ཛགཡབ.་ཛྃ་ཨཁེནོ་ཀཱིནཀོ་ནཱིནྣ་
ནཧཱི་ཊུཊལནཱི་ཏ་མནཱ'་པཌ ཏནཱི་ཛེ་པཚིལ་ཱཀོན་ོཛནྨམེ་ཧཱིནཀ་ལོཀནཱིསྃ་ཀཱིཚུ་ཀར་ནེནེ་ཚལ་ཧེཐཱིན་ཛ་ེཙུཀ་དལེནཱི་! 

-སཾཔརྐ-8789616115 
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༢.༡༢.ཨཛཏི་ཀུམརཱ་ཛྷཱ- 'སམཡ-སལཱ' ཀེྃ་ཨཀནཏཻ:་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་སཔཾདཱན་ཨ་ོསཔཾདཱཀཱིཡ 

  
ཨཛཏི་ཀུམརཱ་ཛྷཱ 

'སམཡ-སལཱ' ཀེྃ་ཨཀནཏཻ:་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་སཔཾདཱན་ཨ་ོསཔཾདཱཀཱིཡ 

མཻཐཱིལཱཱིཀ་དཻམཱསཱིཀ་པཏྲཱིཀ 'སམཡ-སཱལ' ཀེར་ཛྤཱཱུན-་ཛུལཨཱཱཱི 2004 ཨཾཀ་མ་ེཔྲཏཱིཀྲཱིཡཱ་སཾབྷ་མེ ' ཨེཀཊཱ་
ཨུཔརཱག:་སཾཔཱདཀཀ་ནཱམ' ཚཔལ་ཚལ།་ཨུཔརཱག་ཨེཏབཧཱི་ཚལ་ཛེ་ཨོཧཱི་ལེཁཀ་ཀེར་ཀོན་ོཨེཀཊཱ་ཀཐཱ་ཀེྃ་ཨཧཱི་པཏྲཱིཀ་
མེ་ས ྤཱན་ནཧཱི་བྷེཊལ་ཚལཻ།་ལེཁཀ་ཀེྃ་ཨོཧཱི་ཀཐཱཀ་བྷབཱིཥྱཀ་ཙིན ྤཱ་ཚལནཱི།་ཁཻར་ཀཱིཚུ་ཧད་ཏཀ་སྤཱབྷབཱིཀོ་ཚཻཀ་ཨཱཱི་ཙིན ྤཱ་

ཀཱིཨེཀ་ཏ' ཛཱཧཱི་ལེཁ་ཀེྃ་ས ྤཱན་ནཧཱི་བྷེཊཻཏ་ཚཻཀ་ཨཀོརཱ་ལཽཊཱབཡ་ཀེར་པྲཐཱ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཁཻར་པུནཿ་ཨོཧཱི་ཨུཔརཱག་དཱིས་
ཨཱབཱཱི་ཛེ་ཀཱི་པྤཱཱུརཱ་ཨཀེ་པྲྲྀཥྛཀ་ཚལ་ཨཱ་ཨགཱིལཱ་པན ྤཱ་མ་ེསཾཔཱདཀ་ཛཱི་ཨར ྤཱཏ་ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་ཀེར་ཛབཱབ་ཚལནཱི།་ཨོཧཱི་
མེ་སྃ་ཀཱིཚུ་པཱྃཏཱཱི་ཨུདྷ  ྲྀཏ་ཀརཡ་ཙཱཧབ: 

'ཨཔནེཀ་ཨུཔརཱག་ཧམརཱ་པེྲརཱིཏ་ཨེབཾ་ཨུཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀཡལཀ་ཨཚི་མུདཱ་ཧམར་ཀཱིཚུ་བཱིབཤཏཱ་སེཧོ་ཨཚ།ི.............. 
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དོསར་བཱཏ་ཨཱཱི་ཛེ 'སམཡ-སཱལ' སཱཧཱིཏྱཱིཀ་པཏྲཱིཀ་ནཧཱི་ཐཱིཀ་སེ་ཨཀེར་མུཁཔྲྲྀཥྛེ་ཀཧཻཏ་ཨཚི།་ཏཐཱཔཱི་ཨཔནེ་ལོཀནཱིཀ་
ཨེཀརཱ་པྲཏཱི་ཨགདྷ་པེྲམེ་ཨཚ་ིཛེ་པེྲམབས་ཨུཔརཱག་དཻཏ་ཚཱི།་ཨུཔརཱག་ཧམརཱ་ནཱཱིཀ་ལགཻཏ་ཨཚི་ཏཻྃ་ཨེཀརཱ་ཧམ་

སཱརྦཛནཱིཀ་ཀ' རཧལ་ཚཱི། 

མཻཐཱིལཱཱིཀ་ལེཁཀ-པྤཱདྷ  པཀ་སརྦཛྙ, སརྦགུཎ་སམྤནྣ་ཨེབཾ་སརྦཀལཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་པྤཱཡ:་ཏེྃ་སབྷཋཱམཀ་ཨཱསན་སུལབྷ་
པྤཱཔྟ་ཀརཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི།་མུདཱ་པཏྲཀརཱིཏཱ་ཨཀེཊཱ་ཨཧེན་བཱིདྷཱ་ཚཻཀ་ཛཱཧཱི་མེ་བཌ ་ཏྤཱག་ཏཔསྤཱ་ཨ་ཱཨུཔེཀྵཱ་བྷེཊཻཏ་ཚཻཀ།་ཨེཧཱི་

ཀརཎེ་པྤཱདྷ  པཀ་པྲབར་ལོཀནཱི་སཱཧཱིཏྱཀར, ལེཁཀ་ཏྃ་ཧོཡབཱཀ་སཁ་པོསཻཏ་ཚཐཱི་མུདཱ་ཨཔནེ་བལེཾ་པཏྲཱིཀ་ཙལཡབཱཀ་
སཱཧས་ནཧཱི་ཀ' པབཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཏཱིཐཱི་སཾཔཱདཀ་བནཱི་སཏ ྤཱར་པཱབཱི་གདྒད་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཧཱེུ་སབ་པར་སོཙཱི་སེ་ཨཱགྲཧ།་
ཨཔནེཀ་ཀཐཱཀ་མདཱེ་ཀཱི་ཀཧཱི་-་ཨཔནེ་ལོཀནཱིཀ་ཀཐཱ་སྃ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀཏེཀ་སཤཀྟ་བྷེལ་ཨཚི་སེ་ཀཱི་ཀཐཱཀ་ཨཱིཏཱིཧས་ནཧཱི་
ཀཧཻཏ་ཨཚ?ི' 

བཱསབ་མེ་ཀོནོ ་པཏྲཱིཀཀ་སཾཔཱདན་བཌ་ྜདུརུཧ་ཀར་ྻཐཱིཀ་ཨཧཱོུ་མེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ།་ཧམར་ཱཔཱས་ཀོནོ་ཨཱཀྃཌ ཱ་ཏ' ནཧཱི་ཨཚི་མུདཱ་
ཛཏེཀ་བུཛྷབཱ་མེ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་ཀེྃ་ཨཱདྷཱར་པར་ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་མེ་ཀཐཱ, ཀབཱིཏཱ, གཱིཏ, གཛལ, ནཱཊཀ་
ཨེབཾ་ཨཱལེཁ་ཀེར་པོཐཱཱི་ཏ'  དྷུརཛྷཱར་ཚཔཱི་རཧལ་ཨཚི་མུདཱ་པཏྲཱིཀ་ཨཱྃགུརེ་པར་གནཡ་ལཱཡཀ།་མཻཐཱིལཱཱི་པཏྲཱིཀ་སབ་
བཱིཤེཥ་རཱུཔ་སྃ་ཨལྤ་ཛཱིབཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་པཱཋཀ་ཀེར་སཾཁྤཱ་ལགབྷག་ནགཎྱ་ཀཧལ་ཛཱཡ།་ཨོཧཱི་སྃ་བེསཱཱི་སཾཁྤཱ་ལེཁཀ་ཀེར་

རཧཻཏ་ཨཚི།་པཏྲཱིཀ་ཚཔཻཏ་ཏ' ཨཚི་མུདཱ་བཱིཀཨཱིཏ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཨེཧན་མེ་ཨཱཁཱིར་ཀནཱོ་ཀོན་ོཔཏྲཱིཀ་དཱཱིར  ་ཛཱིབཱཱི་
ཧོཡཏ? ཨཔན་སཏཾུཥྚཱི་ཧེཏུ་ཨཔན་པོཐཱཱི་ཏ' ལགོ་བཱིལཧཻཏེ་ཚཐཱི ་མུདཱ་པཏྲཱིཀ་ཀོནཱ་བཱིལཧལ་ཛཱཨ།ོ་མཾགནཱཱི་མེ་དེབཻཀ་
ཨཱ་ལོག་པཌྷ ཱི་ལེཏཱཧ་སེཧོ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ།་ཛཽྃ་སཾབྷབ་ཧོཨཱིཏཻཀ་ཏ' ཨེཀཊཱ་སརེྦ་ཀརབཱ་ཀ' དེཁབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛེ་
བྷརཏབརྵ་མེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཏེཀ་པྤཱདྷ  པཀ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཚཊོ་ཚིན་སྃ་ལ' ཀ' ནཱམཱཱི་གཱིརཱམཱཱི་ཀཏེཀ་ལེཁཀ་མཐཱཻིལཱཱི་ཀེྃ་ཀྵེཏྲ་མེ་
ཀརྻ་ཀ' རཧལ་ཚཐཱི? ཨཧཱི་སྃ་ཨཱིཨེཧ་ཛཱནཀརཱཱི་པྤཱཔྟ་ཀརབཱཀ་ཨཚི་ཛེ་ཀཱི་ཨཔན་སབཧཀ་ཀོནོ་བྷཱི་མཻཐཱིལཱཱི་པཏྲཱིཀ་ཀེར་
ཨོཏེཀ་པྲཏཱི་བཱིཀཨཱིཏོ་ཚཻཀ་ཀཱི?  ནགཎྱ་ཧཱི་སཧཱི་ཀཱིཚུ་ཏ' བཱིཤུདྡྷ་རཱུཔ་སྃ་པཱཋཀོ་ཀེར་སཾཁྤཱ་ཧེཏཻཀ? ཧམར་ཀཧབཱཀ་
ཏཱཏྤརྻ་ཨཱིཨེཧ་ཨཚི་ཛ་ེཔཏྲཱིཀཀ་སཾཔཱདན་ནཱིཤཱིཏ་རཱུཔ་སྃ་བཌྜ་ཀཋཱིན་ཀརྻ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཧཱི་ཀཋཱིན་ཀརྻ་ཀེྃ་ཏནྨཡཏཱ་སྃ་
ཀརཻཏ་རཧལནཱི་ཧྃ་ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི།་ཨེཧན་ནཧཱི་ཛེ་ཨོ་ཨཔན་པོཐཱཱི་ནཧཱི་ལཱིཁལནཱི། 

ཧཱིནཀར་པྲཀཤཱིཏ་པོཐཱཱི་ཀེར་ནཱམ་ཚན ཱི ' ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ'་, བཌ ་ཨཛགུཏ་དེཁལ, གོབརགཎེཤ་ཨཱ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་
ཀོརཱམཱིན' །་བས་བྱཾགྱ་སཾགྲཧ་"་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀརཱོམཱིན' ཧམརཱ་པཌྷ བཱཀ་ཨབསར་བྷེཊལ།་ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱི་
སན 1981 སྃ་ནཱིརནྟར་པཏྲཀརཱིཏཱ་ཀྵེཏྲ་སྃ་ཛུཌ ལ་ཚཐཱི། 'མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར'  ལེལ་ཀརྻ་ཀཡལནཱི་ཨེབཾ་ཨོཧཱི་ཀེྃ་
པཤ ྤཱཏ་ཧཱིན ྤཱཱི་དཻནཱིཀ ' ཨཱཪ ྤཱབརྟ ' མེ་ཕཱཱིཙར་སཾཔཱདཀ་ཀེྃ་རུཔ་མེ་ཀརྻ་ཀཡལནཱི།་ཨེཁནདྷརཱི་ལགབྷག་བཱཱིསཊཱ་སྃ་བེསཱཱི་
ས ྤཱརཱིཀཀ་སཾཔཱདན་ཀཡལནཱི་ཨཚི།་གུབཱཧཊཱཱིཀ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱིཀ་པཏྲཱིཀ ' པྤཱཱུརོྦཏྟར་མཻཐཱིལ ' ཀེར་
སཾཔཱདན་སྃ་ཛུཌ ལ་རཧལཱཧ།་ཨཱཛུཀ་ཙར ྤཱཀ་ཧམར་མུཁྱ་བཱིཥཡ་ཨཚ་ིམཻཐཱིལཱཱི་དམཱཻསཱིཀ་པཏྲཱིཀ ' སམཡ-སཱལ ' ཛཀར་
སཾཔཱདཀ་ཚལཐཱི་ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱི།་ཨེཀ་ཏརཧེཾ་ཀཧལ་ཛཱཡ་ཏ' སཾཔཱདན་ཀལཱ་ཧཱིནཀ་བཱིརཱསཏ་མ་ེབྷེཊལ་
ཚན ཱི།  10 ཕརབརཱཱི 2000 ཀེྃ ་མཻཐཱིལཱཱི་དམཱཻསཱིཀ་པཏྲཱིཀ་"སམཡ-སལཱ' ཀེར་པཧཱིལ་ཨཾཀ་ཀེར་པྲཀཤན་ཀེར་
སཱཐ་མཐཱཻིལཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱ་མེ་ཨེཀཊཱ་ན'བ་ཨདྷ  ཡ་ཛུཌ ཱི་གེལ་ཚལ། ་སན 2003 སྃ་ལ' ཀ'་2008 དྷརཱི་ཨཧཱི་
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པཏྲཱིཀཀ་ཧམ་ནཱིཡམཱིཏ་པཱཋཀ་ཚལཧུྃ།་པྲཏཱིཀྲཱིཡཱ, སཾཔཱདཀཱིཡ, ཡཏྲ-ཏཏྲ-
སརྦཏྲ, སམསཱམཡཱིཀ, ཁེལ, སཱིནེམཱ, པོཐཱཱི་པརཱིཙཡ་ཨེབཾ་སརཱཱིཡ་ཨཱལེཁ་སབ་ཨཧཱི་པཏྲཱིཀཀ་མུཁྱ་ཨཱཀརྵཎ་ཚལ།་
མཻཐཱིལཱཱི་མེ་སམཱཱཛིཀ་ཨེབཾ་རཱཛནཻཏཱིཀ་ཙེཏནཱཀ་སཾབཱཧཀ་ཚལ་ཨཱཱི་པཏྲཱིཀ།་ཨེཧན་ནཧཱི་ཚཀཻ་ཛེ་ཨཧཱི་པཏྲཱིཀ་མེ་ཧམརཱ་སབ་
ཀཱིཚུ་ནཱིྃཀེ་བུཛྷཱཡལ་མུདཱ་ཏཁན་ཨཱིཧོ་སཧཱི་ཚཻཀ་ཛེ་ནཱིྃཀ་བེཛཱཡ་ཀཱིནཀོ་བྱཀྟཱིགཏ་སོཙ་ཧོཨཱིཏ་ཚཀཻ།་ཛ་ེཧམརཱ་ནཱིྃཀ་ལགཻཏ་

ཨཚི་སེ་སབཀེྃ་ནཱིྃཀ་ལགཏན་ཨཱ་ཛེ་ཧམར་ཱབེཛཱཡ་ལགཻཏ་ཨཚ་ིསེ་སབཀེྃ་བེཛཱཡ་ལགཏན་སེ་ཏ' སཾབྷབ་ནཧཱི་ཚཻཀ།་མུདཱ་
ཨེཏྟཧ་ཧམ་ཨཔནཱ་ནཛརཱི་མེ་ཛ་ེནཱིྃཀ་བུཛྷཱཡལ་ཏཀརཱ་ནཱིྃཀ་ཀཧབ་ཨཱ་ཛེ་བེཛཱཡ་བུཛྷཱཡལ་ཏཀརཱ་བེཛཡཱ་ཀཧབ།་བཱིབྷཱིནྣ་

ཏརཧཀ་ཀཐཱ-ཀཧནཱཱི, གཱིཏ-གཛལ, སམསཱམཡཱིཀ་བཱིཥཡ་པར་ཨཱལེཁ་ཨཱ་སཾཔཱདཀཱིཡ་ཨདྷ  ྦྷུཏ་ལཱགལ།་ཏཁན་
རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་རུཔ་སྃ་ཨེཀཊཱ་པཱར ྤཱཱི་ཀེར་པྲཏཱི་ཛྷ ཱུཀབ་སེཧོ་བུཛྷཱཡལ།་པྲཏཱིཀྲཱིཡཱ་མེ་ཀཱིཚུ་ཨཧཱི་བཱིཥཡ་པར་པཏྲ་སེཧོ་སམཡ-
སམཡ་པར་ཨབྷརལ།་ཧམ  'སམཡ-སཱལ' ཀེྃ་མཱཏྲ་སཱམཛཱིཀ་ཨེབཾ་རཱཛནཻཏཱིཀ་ཙེཏནཱཀ་སཾབཱཧཀེཊཱ་ནཧཱི་མུདཱ་ཨཀེཊཱ་
པཱརཱིབཱརཱིཀ་པཏྲཱིཀ་སེཧོ་བུཛྷཻཏ་ཚཱི་ཨཱ་ཧམརཱ་ཁྤཱལ་སྃ་ཨེཧན་པཏྲཱིཀ་མ་ེནཱིདྷཁོ་བྷ' ཀ' ཨཤ ྤཱཱིལ་ཚབཱི་ཏ' རཧཱིཏེ་ཚལ་
མུདཱ་ཨཾཏཱིམ་པྲྲྀཥྛཀ་ཨཱལཁེ་སེཧོ་ཨཤ ྤཱཱིལཏཱ་སྃ་བྷརལ་རཧཻཏ་ཚལ། 'ལཏཱིཀ' སཾབྷབཏཿ་ཚདྨ་ནཱམ་རཧལ་ཧོཡཏ་ཛཱཧཱི་
ནཱམ་སྃ་ཨཱཱི་ཨལཱེཁ་ཨབཻཏ་ཚལ།་ཨཱཱི་ཨམཱ་པཱཋཀ་ཀེར་པསནྡ་ཚལ་ཨཱ་ཀཱི་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ནཱིཡམཱིཏ་སཾབྷ་ཀནོོ་མཛབྤཱཱུརཱཱིབཤ་

ཚལ་སེ་ནཧཱི་ཛནཱཱི།་ཧམརཱ་ཁྤཱལ་སྃ་ཨེཧན་སཱམགྤཱཱི་ཨབཾེ་ཚབཱི་ཨཧཱི་པཏྲཱིཀཀ་མནཱ-སམ ྤཱན་ཀེར་ཨནུརཱུཔ་ནཧཱི་ཚལ།་ཨོནཱ་
ནཱིྃཀ་ཨཐབཱ་བེཛཱཡ་ཨཱཱི་ཀཱིནཀོ་བྷཱི་བྱཀྟཱིགཏ་སོཙ་ཧཨཱོིཏ་ཚཻཀ། 

སཾཔཱདཀཱིཡ་ནཱིསྶཾདེཧ་སམསཱམཡཱིཀ་བཱིཥཡ་པར་ནཱིདྷོཁ་ལཱིཁལནཱི་ཨཚི།་སཾབཾདྷཱིཏ་བྱཀྟཱི་ཀེྃ་ཋེས་ཏ' པཧུྃཙལ་ཧེཏནཱི་མུདཱ་
ཨེཀཊཱ་སཾཔཱདཀ་ཛཽྃ་ཨུཙིཏ་བཱཏ་ཀེྃ་ནཱིདྷོཁ་བྷ' ཀ' ནཧཱི་ལཱིཁཏཱ་ཏ' ཕེར་ཀེཧན་པཏྲཀརཱིཏཱ? ཛཧྃ་མཻཐཱིལཱཱི་པཏྲཱིཀ་ཀེྃ་
ཨལྤ་ཛཱིབཱཱི་ཧོཡབཱཀ་ཤྤཱཔ་ཚཀཻ་ཨོཏྟཧ་ལགཏཱར་ཙདཽཧ་བརྵ་དྷརཱི 'སམཡ-སཱལ' ཀེར་པྲཀཤན་བཱིནུ་ལགན་ཨཱ་མེཧནཏ་
ཀེར་ཀོནཱ་སཾབྷབ་ཧོཨཱིཏ? ཨཧཱི་དུརུཧ་ཀཛ་ལེལ་ཧཱིནཀ་ཛཏེཀ་པྲཤསཾཱ་ཀཡལ་ཛཱཡ་སེ་ཐོཌ བེ་ཧོཡཏ།་བཱིབྷཱིནྣ་ཨབསར་
པར་བཱིབྷཱིནྣ་བཱིཥཡ་སྃ་སཾབཾདྷཱིཏ་ཧཱིནཀར་སཾཔཱདཀཱིཡ་ཀེར་ཀཱིཚུ་ཨཾཤ་བཱནགཱི་ཀེ་རུཔ་མེ་ཨཔནེ་སབཧཀ་སམཀྵ་པྲསྟུཏ་

ཀ' རཧལ་ཚཱི་ཨཱ་ཨཱཤ་ཀརཻཏ་ཚཱི་ཛེ་བཱིབཱིདྷ་བཱིཥཡ་པར་ཧཱིནཀ་བེབཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི་ཧྲྀདཡ་ཀེྃ་ཛྷཾཀྲྲྀཏ་ཨབཤྱ་ཀ' དེཏ། 

སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར་སབྷ་བེར་ཀཱིཚུ་ཏཱཱིཏ, ཀཱིཚུ་མཱཱིཋ་བཱཏ་ལ' ཀ' ཨབཻཨེ་མུདཱ་ཨཧཱི་བེརཀ་པུརས ྤཱརཀ་ཀྲམ་མེ་ཛེ་
བཱཏ་སབྷ་སོཛྷཱཾ་ཨཱཡལ་ཨཚི་སེ་སྤཥྚ་ཀ' དེལཀ་ཨཚི་ཛེ་པུརས ྤཱརཀ་པྲཏཱིསྤར   ཱི་སྃ་ལ' ཀ' ནཱིར ྤཱཡཀ་མཌཾལཀ་སདསྱ་
ལོཀནཱི་ཏཀ་ཨེཀ་ེརཾག་མེ་རཾགལ་སཱིཡཱར་ཚཐཱི་ཛ་ེསོཛྷེ་ཌེགེ་ཙལཱིཡེ་ནེ་སཀཻཏ་ཚཐཱི། 

ཕརབརཱཱི-མཱརྩ 2003 

པྤཱཡཿ་ཀྲཱིཀེཊ་ཚོཌ ཱི་ཨཱན་ཀོནོ་ཀྵེཏྲ་ནཧཱི་ཨཚི་ཛཱཧཱི་མ་ེཀརྨ་སྃ་པཧཱིནེ་དེབཱཀ་ཨེཧན་ཨན   དྷུན་གྷོཥཎ་ཧོཨཱིཏ་ཧོ།་ལསཁ་

ཊཱཀ་ཀེྃ་ཀེ་པྤཱཱུཚཡ་ཀརོཌ ཀ་ཀརོཌ ་བྷརཏཀ་བཱིབྷཱིནྣ་ཀམྤནཱཱི་ཨཱ་སརཀར་དེབཱཀ་གྷོཥཎ་པཧཱིནེ་ཀ' དེནེ་ཚལ།་པརཱིཎམ་ཨཱཱི་
བྷེལ་ཛེ་ནཱིར ྤཱཡཀ་མཙཻ་མ ེ་བེསཱཱི་ཁེལཌཱ ཱཱི་གནེྡ་ནཧཱི་དཁཱེི་ཀརོཌ ོཀ་རཤཱཱི་དཁེཡ་ལགཱལ་ཚལཱཧ་མུདཱ་ཛཁན་སཔནཱ་ཊུཊལནཱི་
ཏྃ་གེནྡ་བཱིཀེཊ་ཨུཁཌཱ ཱི་ལེན་ེཚལནཱི་ཨཱ་ཨོ་ལཀོནཱི་ཨཔན་བྷབྷཊ་སམེཊཱི་བྷརཏཱཱིཡ་དརཀྴཀ་ཨནུགྤཱཱུཛཾ 'ཀམ་ཨནཱ་
ཨིཾཌཱིཡ'ཱ སུནཱི་བཱིནཱ་ཀཔ་ནེནེ་བཱཔས་ཨཱབཱི་གེལཱཧ། 
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ཨཔཻྲལ-མཨཱི 2003 

ཛཧཱིཡཱ-ཛཧཱིཡཱ་ཛནཏཱ་ཛཱགལ་ཨཚ་ིཏཧཱིཡཱ-ཏཧཱིཡཱ་སརཀར་ཨུལཊལ-པལཊལ་ཨཚ,ི པྲཤསན་ནཏམསཀ་བྷེལ་ཨཚ།ི་
སཱམཱཛཀི་པརཱིབེཤ་མེ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་གུཌཾགར ྤཱཱིཀ་བཱིརོདྷ་མེ་ཛཱབཏ་སྭཡཾ་ཛནཏཱ་ཋཱཌྷ ་ནཧཱི་ཧོཡཏ་ཏཱབཏ་ཨཧཱིནཱ་ལཱཋཱཱི་པར་

ཏེལ་པཱིཡབཻཏ་སརཀར་པར་བཻསལ་ཨེཧན-ཨེཧན་ནེཏཱ་ཛནཏཱ་ཀེྃ་ཨཔན་སུཁ-སུབཱིདྷཱ་ཛུཊཡབཱ་ལེལ་ཌེཾགབཻཏ་རཧཏ་
ཨཱ་ཤསན་པར་བཻསཱི་ཀུཧཻཏ་རཧཏ། 

ཛྤཱཱུན-ཛུལཨཱཱཱི 2003 

བཱིཧར་མེ་ནེཏཱཀ་ཀམཱཱི་ནཧཱི, ཨབྷཱིནེཏཱཀ་ཀམཱཱི་ནཧཱི, ཙིཀཱིཏྶཀ་ཨཱ་ཨབྷཱིཡཾཏཱཀ་ཀམཱཱི་ནཧཱི, བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་མཧཾཐཀ་ཀམཱཱི་ནཧཱི་
ཨཚི།་མུདཱ་ཀརོཌ ་ོལོཀཀ་བཱཱིཙ་མ་ེམནུཀྑཀ་ཀམཱཱི་བྷ' གེལ་ཨཚི་ཛེ་ཨཔན་མཱཏྲྲྀབྷཱུམཱི, ཛནྨབྷཱུམཱིཀ་བཱིཥཡ་མེ་སོཙི་
སཀཡ, ཀཱིཚུ་ཀ' སཀཡ, ཨོཀར་རཀྵཱ་ཀ' སཀཡ། 

ཨཀ  ཱུབར-ནབམྦར 2003 

ཨཱཱི་ཀོནོ་ན'བ་གྷཊནཱ་ནཧཱི་ཨཚི་ཛཱཧཱི་མེ་བཱིཧརཱཱིཀ་སབྷ་ཏརཧེཾ་མཱན-མརྡན་བྷེལ་ཨཚ,ི ཀྵཏཱི་བྷེལ་ཨཚི, བཱིཧརཱཱི་ལོཀཀ་
བལཱིདཱན་བྷེལ་ཨཚི།་ཛྃ་བཱིཧར་སརཀར་ཨཔན་ནཱགརཱིཀཀ་སུརཀྵཱ་ཨཔན་དེཤ་མེ་ཀརཡབཱཀ་ལེལ་སཀྵམ་ནཧཱི་

བྷ' སཀཏ, བཱིཧརཱཱི་ཨསྨཱིཏཱཀ་རཀྵཱ་ནཧཱི་ཀ' སཀཏ, ཨཔན་ཡུབཱ་སདཀྟཱིཀ་མཱན-ཨཔམནཱཀ་ཨནུབྷབ་ནཧཱི་
ཀ' སཀཏ་ཏྃ་ཨཧཱི་སྃ་དུཁད་བཱིཥཡ་ཀཱི་བྷ' སཀཻཚ? 

དཱིསམྦར-ཛནབརཱཱི 2003-04 

དྷ  ན་དེབཱཀ་བཱཏ་ཨཱཱི་ཐཱིཀ་ཛེ་ཛ་ེནེཏཱ་ལོཀནཱི་པཱྃཙ་བརྵ་དྷརཱི་ཛཱཏཱིབཱད, སམྤྲདཱཡ, ཧིཾསཱ, བྷྲཥ ྤཱཙཱར, བཾཤབཱད་ཨཱདཱིཀ་
བཱིརུདྡྷ་བཱིཥབམན་ཀརཻཏ་ནཱཱིཏཱི, སཱིདཾཏ, ལོཀཙཱར, བཱིཙཱརཀ་བཱཏ་ཨེབཾ་སམཱཛ་སེབཱ་ཨཔནཱ་ཀེྃ་སརྦཤྲེཥྛ་གྷོཥཱིཏ་ཀརཻཏ་
ཚལཱཧ་སེ་ཙུནཱབཀ་དེཧརཱི་ར་ཨབཱིཏཧཱི་དེཤ, སམཱཛ, ཀྵེཏྲཀ་མནཱ-སམ ྤཱནཀ་པརབཱཧཱི་ཀཡནེ་བཱིནཱ་དལ་བདལ་སྃ་
ལ' ཀ' སབྷ་ཏརཧཀ་ཚལ-ཚདྨ་ཨཔནཱ་ནཱཱིཏཱི-སཱིདཾཏ་ཀེྃ་ཏྤཱགཱི་བཱིཛཡ་ཤྤཱཱི་པཡབཱ་ལེལ་ཨུཏཱཧུལ་ཚཐཱི། 

ཨཔཻྲལ-མཨཱི 2004 

ཨཔན་བྷཥཱིཀ་པརཱིཙིཏཱི་བནལ་རཧཡ་ཏཱཧཱི་ཧེཏུ་ཧམརཱ་ལོཀནཱི་ཀནཱིཀོཾ་ཙནིྟཱིཏ་ནཧཱི་རཧལཧུྃ, ཨཱབོ་ནཧཱི་ཚཱི།་པརཱིཎམ་
སབྷཀེྃ་བྤཱཱུཛྷལ་ཨཚི།་མཱིཐཱིལཱཀྵར་ལུཔྟ་བྷ' གེལ་ཨཱ་སབྷ་ནཱིཤིཾཏ་ཚཱི།་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀརགཎ, པྲདྷ  པཀ་ལོཀནཱི, ཤཱིཀྵཀ་
ལོཀནཱི་ཨཐབཱ་ཨཱཱི་ཀཧཱི་ཛེ་མཐཱཻིལཱཱི་ལེཁན་སྃ་ཛུཌ ལ་སམཱཛ་མཱཏྲ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི, མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདེམཱཱི, བྷརཏཱཱིཡ་བྷཥ་
སཾས ྤཱན་ཨཱ་ཨནྱ་མཐཱཻིལཱཱི་སཾས ྤཱ་དཱིས་ཙཀབྷཨུར་དཻཏ་ནཱིཤིཾཏ་བྷ' ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་................ 
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མཻཐཱིལཱཱི ་བེར-བེར་ཛེ་སཾཀཊ་མེ་པཌ ཻཏ་ཨཚ,ི སཱཱིཏཱ་ཛྃཀ་ཀཧཱིཡོ་ཨཔཧྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏྃ་ཀཧཱིཡོ་བནབཱས་བྷོགཻཏ་ཨཚི་
ཏཀར་མྤཱཱུལ་ཀརཎ་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥཱི་ཨཔན་མཻཐཱིལཱཱི་ཀེྃ་ཧྲྀདཡ་སྃ་ལག་ཀ' རཁབཱ་མེ་ཨཀྵམ་རཧལ་ཨཚི, ལཱབྷ་
ལེབཱ་ལེལ་ཨཀེར་ཨུཔཡོག་ཀཡལཀ་ཨཚི, ཨེཀར་པརཱིཙིཏཱི་སྃ་ཨཔན་པརཱིཙིཏཱི་བནཡབཱཀ་པྲཡཱས་ནཧཱི་ཀཡལཀ་ཨཚི། 

ཨཔཻྲལ-མཨཱི 2006 

སབཱལ་ཨུཋཻཏ་ཨཚི་ཛེ་སརཀར་བེར-བེར་ཨེཧཱི་ཨཱརཀྵཎེཀ་མམཱཱིལཱ་ལ' ཀ' དེཤོདརཀ་པྲཡཏྣ་ཀཱིཨཀེ་ཀརཡ་ཙཱཧཻཏ་
ཨཚ?ི ཛཱཏཱིཧཱིན, བརྒཧཱིན་ཨཱ་དྷརྨནཱིརཔེཀྵཏཱཀ་ཨསྤཱཱུལ་པར་ཙལནཱིཧརཱི་ནེཏཱ་ལཀོནཱི་ཀཱིཨེཀ་སཱརྦཛནཱིཀ་སཾས ྤཱན་མེ་
ཛཱཏཱིཀ་ཨཱདྷཱར་པར་ནཱམཱཀཾན་ཨཐབཱ་ནོཀརཱཱིཀ་པར ྤཱ་བཊབཱཀ་ལེལ་ཨུཏཱཧུལ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱཛུཀ་སྤར   ཏཀྨ་ཡུག་མེ་

བཱིཀསཀ་ཨེཀ ེཊཱ་མཱརྒ་སུརཀྵཱིཏ་ཚཻཀ་-་མདྷཱེ་ཤཀྟཱིཀ་སམ ྤཱན།་ཨཱ་ཛྃ་སེ་ནཧཱི་ཀཡལ་ཛཱཡཏ་ཏྃ་ཨཱཱི་ཤཀྟཱི་ནཀརཱཏྨཀ་པཐཀ་
ཨནུསརཎ་ཀརཏ་ཨཱ་པརཱིཎམ་ཧོཡཏ་ཧིཾས,ཱ ཨཤཏཾཱི་ཨཱ་ཀནྤཱཱུནཀ་ཨུལ ཾགྷན་། 

ཛྤཱཱུན-ཛུལཨཱཱཱི 2006 

བཱིཀསཀ་ཨཱཌ ་མེ་པྲཀྲྲྀཏཱི་སྃ་ཚེཌ ཚཌཱ ་ཀརབཱཀ་ཀརཎེ་ཨཱཨཱི་བར ྤཱ་རྲྀཏུ་ཨཔན་ཙཀྲ་བདལཱི་རཧལ་ཨཚ,ི པཱནཱི་པཱཏཱལོན ྡུཁཱཱི་
བྷ' གེལ་ཨཚ,ི ཛཾགལ་ཨ་ཱཔཧཌ ་ཨཔན་པྲབྲྀཏཱི, པྲཀྲྲྀཏཱི་ཨཱ་སྭརཱུཔ་ཏྤཱགཱི་རཧལ་ཨཚ,ི སྤཱཱུརྻ་ཨཔན་ཏཱཔ་མེ་བྲྀདྡྷཱི་
ཀཡལཀ་ཨཚི་ཏཐ་ཱབྷཱུམཱི་ཨཔན་ཨུརྦརཏཱ་ཀེྃ་གམནཽ་ེཛཱ་རཧལ་ཨཚི། 

ཨཔཻྲལ-མཨཱི 2007 

ཨཱབ་པྲཤྣ་ཨུཋཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཛཱཧཱི་དེཤཀ་རཱཥ པཏཱི་མཧཱིལཱ་ཧོཨཡ, པྲདྷཱནམཾཏྤཱཱི-མུཁྱམཾཏྤཱཱི་སཧཱིཏ་ཨནཀེ་པད་ཀེྃ་མཧཱིལ་ཱ
སུཤོབྷཱིཏ་ཀརཡ་ཏཱཧཱི་དཤེཀ་ཡུབཏཱཱི་སཱམཛཱིཀ-པཱརཱིབཱརཱིཀ་ཛཱིབན་པྤཱརཾབྷ་ཀརབཱཀ་པཧཱིནེ་ཨཔནཱ་ཀེྃ་མཏཱྲ་ཨེཀཊཱ་བསྟུཀ་
རུཔ་མེ་ཋཱཌྷ ་པཱབཡ་ཏཱཧཱིཋཱམ་ཨཱཱི་དཾབྷ་བྷརབ་ཛེ་ནཱརཱཱིཀ་ཨུཏ རྵ་ཙརམོཏ རྵ་པར་ཨཚ,ི ནཱརཱཱི་ཤཀྟཱི་ཨལཀཱཽིཀ་རཱུཔ་མ་ེ
པྲཏཱིབཱིམྦཱིཏ་བྷ' རཧལ་ཨཚི་-་ཀཏེཀ་ཧསྤཱསྤད་ལགཻཏ་ཨཚི། 

ཨགས-སཱིཏམྦར 2007 

- སཾཔརྐ-9472834926 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༣.ཨཤཀོ- ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱ ི

  
ཨཤཀོ 
ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱ ི
བརྵ་༡༩༨༧་ཨཱཱི.་ཀེ་གཔ་ཚཱི།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱ་ིཨོཧཱི་སམཡ་མཱིཐཱིལ་ཱམཱིཧཱིར་མེ་ཨུཔསམ ྤཱདཀ་རཧཐཱི།་ཧམ་ཨེཀཊཱ་ཀཐཱ་མཱི.་མཱི.་
མེ་པྲཀཤན་ལེལ་པཋནཽེ་རཧཱི།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀཧནེ་རཧཐཱི་ཛེ་ཨོ་ཀཐ་ཱཚཔཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་མུདཱ་ཨོ་ཀཐཱ་ཧམརཱ་བྷཱིཏར་ཨེཁན་

ཙལཱིཨེ་རཧལ་ཚལ།་ལགཻཏ་རཧཡ་ཛེ་ཀཐཱཀ་ཨནྟ་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི་བྷེལ་ཨཚི།་ཨོཧཱི་མེ་ཧམ་ཙཱརཱི-པཱྃཙ་པཱྃཏཱཱི་ཨཱར་ཛོཌ བཱཀ་
ནཱིརྞཡ་ལལེཧུྃ།་ཨེཀ་དཱིན་ཧམ་ཨོ་པཱྃཏཱཱི་སབྷ་ལཱཱིཁཱི་ཀ྅་མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར་ཀཪ ྤཱལཡ་པཧུྃཙལཧུྃ།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་བཻསལ་རཧཐཱི།་

ཧུནཀ་ཀཧལཱིཡནཱི་ཏ྅་ཨོ་ཀནཀེལ་ལལེ་གུམ་བྷ྅་གེལཱ།་ཀཧལནཱི་ཛེ,་'ཨཱབ་ཏ྅་པྤཱཱུརཱ་ཨཾཀཀ་པ ཱུཕ་ཕཱཨཱིནལ་བྷ྅་
གེལ་ཨཚི།་ཚཔཻ་ལེལ་ཙལ་གལེ་ཨཚི།' ཧམ་ཕེར་ཧུནཀསྃ་ཀོནོ་ཨུཔཱཡ་ནཱིཀལབཱཀ་ཨནུརོདྷ་ཀེལཧུྃ།་ཛྃ་ཀོནོ་གུཛཾཱཨཱིཤ་
ཧོཨཱི་ཏ྅་དེཁཱིཨཨུ།་ཨོ་ཀནེཀལ་སོཙལནཱི་ཨཱ་ཀཧལནཱི,་'ཋཱཱིཀ་ཚཻ།་ཙལྤཱཱུ་པེྲསམེ་ནཱིཾཙཱ།་ཛྃ་ཚཔབཱཀ་པྲཀྲཱིཡཱ་ཤུརཱུ་ནཧཱི་བྷེལ་
ཧེཏཻ་ཏ྅་ཨོཧཱིཋཱམ་ཀརེཀནྴ་ཀ྅་དེབཻ།' ཧམ་སབྷ་ནཱཱིཙཱམེ་པྲེསམེ་གལེཧུྃ།་བཌ ཀ-བཌ ཀ་མཤཱིན་སབྷ་རཧཻ།་གྷརྲ-གྷརྲ་
ཨཱབཱཛ་བྷ྅་རཧལ་ཚལ།་ཀཀརོ་ཨཱབཱཛ་སུནབཱམ་ེདཱིཀ ཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻ།་ཨོཧཱི་བཱཱིཙམེ་ཨོ་ཀོནོ་ཀརྨཙཱརཱཱི་སྃ་བཱཏ་ཀ྅་
དེཁལཱཧ་པ ཱུཕ་ཀེ་ཀགཛ་ཧམརཱ་ཨནཱཱི་ཀ྅་དལེནཱི།་དེཁལཧུྃ་པ ཱུཕ་མེ་སཾཤོདྷནཀ་ཧཱིསཱབསྃ་ཀམྤཛོར་དྤཱར་ཱཀརེཀྴན་སེཧོ་

བྷ྅་ཙུཀལ་ཚཻཀ།་ཚཔབཱཀ་པྲཀྲཱིཡཱམེ་ཨཱབ་ཨགཱིལཱ་ཀཛ་བཱྃཀཱི་རཧཻ།་ཧམ་ཨོཧཱིཋམཱ་ཋཱཌྷ ེ-ཋཱཌྷ ་ཀཐཱཀ་ཨནྟམེ་པཱྃཙ-ཚཧཊཱ་
པཱྃཏཱཱི་ཛོཌ ལཧུྃ།་ཀམྤོཛར་ལགལ་ེཀམྤཛོ་ཀལེནཱི།་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་པ ཱུཕ་དེཁཱི་ཀ྅་ཨོ.ཀ.ེ་ཀལེནཱི།་ཨོ་ཀཐཱ་
རཧཡ 'ནཙནཱིཡཱ'ྃ, ཛེ་མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིརམེ་ཨེཧཱི་པྲཀརེྃ་པྲཀཤཱིཏ་བྷེལ། 
ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་སྃ་ཨེཧཱི་གྷཊནཱཀ་པུརེྦསྃ་པརཱིཙཡ-པཱཏ་རཧཡ།་ཧམརཱ་ཧུནཀར་སཱནཱིད་ྱཨཱ་བཱཏ-བཱིཙཱར་ནཱཱིཀ་ལགཻཏ་རཧཡ།་
ཨོ་ཨེཀ་པཏྲཀར་ཀེ་རཱུཔམེ་སཱྃཙ-སཱྃཙ་བཱཏ་ཀཧབཱཀ་ཨཱ་ལཱིཁབཱཀ་པཀྵཔཱཏཱཱི་རཧཐཱི།་ཀཀརོ་ཋཀུརསུཧཏཱཱི་ཀརབ, ཛེནཱ་ཨོ་
སཱིཁནཧཱི་ནཧཱི་ཚཐཱི།་སོཛྷ-སོཛྷ, སཱྃཙ-སཱཙྃ་གཔ་བཱཛབ་ཧུནཀ་པསཱིནྣ་ཚནཱི།་ཨེཧཱི་ཀརཎ་ཨ་ོབཧུདྷཱ་བཱིབྷཱིནྣ་ལོཀཀ་དྤཱརཱ་
ནཱིན ྤཱ-ཨཱལཙོནཱ་སུནཻཏ་རཧལཱ་ཨཱ་སཧཻཏ་རཧལཱ་ཨཚི།་ཀཏེཀ་ལོཀ་ཧུནཀསྃ་དཱུརཱཱི་བནཱ་ལཻཏ་རཧལ།་མུདཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཚཐཱི་
ཛེ་བཱཏ་ཧུནཀ་ཨནསོཾཧཏ་ལགཻཏ་ཚནཱི, ཏེཀརཱ་ཨོ་བྱཀྟ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི། 
བཱད་ཀེ་སམཡམེ་ཨོ་ཨཱིཎྜཱིཡན་ནཤེན་སཾག་ནཱིཀལཻཏ་ཨཱཪ ྤཱབརྟ་དཻནཱིཀ་ཨཁབཱར་ཨཱ་མཱིཐཱིལ་ཱམཱིཧཱིར་མེ་སེཧོ་ཀཛ་ཀལེནཱི།་
མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར་མེ་ཨོ་ཨནྟ་དྷརཱི་རཧཐཱི།་ཨཀོར་བནྡ་ཧེབཱཀ་ཀརཎ་སབྷསྃ་ཀྵུབ  ་ཚལཱ།་ཨནྟཏཿ་ཧུནཀར་ནོཀརཱཱི་སེཧོ་ཨེཧཱི་
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ཀྲམམེ་ཚུཊཱི་གེལནཱི།་བསྟུཏཿ་ཧུནཀ་སཾག་མཻཐཱིལཱཱི་སཧཱཱིཏྱ, ཨོཀར་བཱིཀསམེ་ཡོགདཱནཀ་ཛཱིབཱིཏ་ཨཱིཏཱིཧས་ཨཱ་བྱཀྟཱིཀ་རཱུཔམེ་
ས   བཱདཱིཏཱཀ་བཱིརཱསཏ་ཚལནཱི།་ཨེཧཱི་བཱཏ་ཀེ་ཨོ་ཀཧཱིཡ་ོནེ་བཱིསརལཱ།་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱམ་ེསཱཧཱིཏྱཀརཀ་བཧུཏ་ཀམ་པརཱིབཱརམེ་

དོསར་པཱཱིཌྷ ཱཱིཀ་ལོཀ་སཧཛ་རཱུཔམེ་ཨོཧཱི་བཱིརཱསཏ་པར་གཽརབ-བོདྷ་ཀརཻཏ, ཨོཀརཱ་སམ ྤཱརཱི་ཀ྅་རཁབཱཀ་ལེལ་ཨཱ་ཨགཱྤཱཱུ་
བཌྷ ེབཱཀ་ལེལ་པྲཏཱིབདྡྷ་རཧལཱ།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཨེཧན་བྱཀྟཱི་ཚཐཱི་ཛ་ེནཧཱི་ཀེབལ་ཨོཀརཱ་སམ ྤཱརཱི་ཀ྅་རཁལནཱི་ཨཔཱིཏུ་
མནོཡོགསྃ་ཨཀོརཱ་བྤཱཔཀ་བནེབཱཀ་ལེལ་སཙེཥྚ་རཧལཱ་ཨཚི།་ཤེཁར་པྲཀཤན་ཨོཀར་པྲཏཱིཕལ་ཚཱི།་མཐཱཻིལཱཱི་མེ་ཨཱཱི་ཨཀེ་

བཱིརལ་ཨུདཱཧརཎ་ཐཱིཀ་ཛ་ེཨཔན་པཱིཏཱ་སུདྷཱཾཤུ 'ཤེཁར' ཙཽདྷརཱཱིཀ་བཱད་ཨེཀ་སུཡོགྱ་པུཏྲ་རཱུཔམེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་སམཡ་ཀེ་
ཙིན ཻཏ, མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཡོཛན་ཀ་ེགམཻཏ་ཏདནུསཱར་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ལལེ་ཨཔནཱ་ཀེ་ཛྷོཾཀཱི་དལེནཱི།་ཧུནཀར་ཨཱརྠཱིཀ་སྠཱིཏཱི་
སུདྲྲྀཌྷ ་ནཧཱི་རཧནཱི།་བཧུཏོ་ཨབྷབ་སབྷ་རཧནཱི་མུདཱ་བཱིནཱ་ཀོནོ་སམཛྷཽཏཱ་ཀེ་ཨོ་པརཱིབཱརཀ་བྷརཎ-པོཥཎ་སཾག་མཻཐཱིལཱཱིཀ་
ཀཛམེ་ལགཏཱར་ལཱགལ་ཚཐཱི།་སེ་སབྷ་ཨཔན་ཤརྟ་པར། 
ཤེཁར་པྲཀཤན་ནཱམསྃ་ཨོ་པཊནཱམེ་མཻཐཱིལཱཱི་པོཐཱཱིཀ་དོཀན་སེཧོ་ཁོལལནཱི་སྚེཤན་ལག།་ཨེཧཱི་བྱབསཱཡམེ་ཨོ་སམ  ཱུརྞ་ནཱིཥ ྤཱཀ་

སཾག་ལཱགལ་ཚཐཱི།་པོཐཱཱི་སབྷཀ་པྲཀཤན་ཀེལནཱི།་བཱིབྷཱིནྣ་པྲཀཤཀ་སབྷཀ་པོཐཱཱི་ཀེ་བཱིཀྤཱཱི་ཀེལནཱི།་ཛཁན་ཡྤཱཱུ.པཱཱི.ཨེས.སཱཱི.་ཨཱ་
བཱཱི.པཱཱི.ཨེས.སཱཱི.་མེ་མཐཱཻིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམྨཱིལཱིཏ་བྷེལ་ཏ྅་ཨོཀར་སཱིལེབས་ཀེ་ཨནུསཱར་པོཐཱཱི་སབྷ་པྲཏཱིཡོགཱི་ཚཱཏྲ་སབྷ་ཀེ་
ཨུཔལབ  ་ཀརཽལནཱི།་སཱིལེབསཀ་ཧཱིསཱབསྃ་པོཐཱཱི་སབྷ་ལཱིཁབཱ་ཀ྅་བཱ་སམ ྤཱདཱིཏ་ཀརཱ་ཀ྅་ཨཀོར་པྲཀཤན་ཀེལནཱི།་ཛེ་

པོཐཱཱི 'ཨཱཨུཊ་ཨཱཕ་པྲིཾཊ' བྷ྅་གེལ་ཚལ, ཨོཀར་ཕོཊོ་ཀཔཱཱི་བནཱ་ཀེ་ཚཱཏྲ་སབྷ་ཀེ་ཨུཔལབ  ་ཀརཽལནཱི།་ཀཏེཀོ་ཚཏཱྲ་སབྷ་
ཀེ་ཨུཔཡོགཱི་སུཛྷཱཨོ་སབྷ་ད྅་ཨཐབཱ་མཱརྒདརྴན་ཀ྅་པརཱཱིཀྵཱམེ་སཕལ་ཧེབཱམེ་མདཏཱི་ཀེལནཱི།་ཨེཧན་ཀཱིཚུ་ཚཱཏྲ་སབྷ་ཀེྃ་
ཧམ་ཧུནཀ་ཨེཧཱི་ལེལ་ཨཔྤཱཱུརྦ་སམ ྤཱན་དཻཏ་དེཁན་ེཚཱ།ི 
ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་མཻཐཱིལཱཱི་སྃ་ཛུཌ ལ་སརཀརཱཱི་ཨཱ་གཻརསརཀརཱཱི་སཾས ྤཱ་སབྷཀ་ཨནཊོཊལ་བཱཏ་སབྷ་པར་བྱབས ྤཱ་སམྦན   ཱི་ཀུཔྲབནྡྷ་

སབྷ་པར་སདཻབ་ལཱིཁཻཏ་རཧལཱ་ཨཚི།་སེ་ཙཱཧེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་ཧོ་བཱ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདམཱཱི་ཨཐབཱ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི, ལེཁཀ་སཾགྷ་
ཧོ།་ཧུནཀར་ཏརྐ་སབྷ་ཨཙྤཱཱུཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚནཱི།་ཨོ་ཀནོ་ོབྱཀྟཱིཀ་པཱཁཎྜ་བཱ་ཨནཊོཊལ་ཀཛ་པར་བཱིས ྤཱར་སྃ་ལཱིཁཻཏ་རཧལ་ཚཐཱི།་
སེ་ཙཱཧེ་པཏྲཀརཀ་རཱུཔམེ་ཨཐབཱ་བྱཾགྱཀརཀ་རཱུཔམེ།་ཨེཧཱི་སྃ་ཀཁནཧུྃ་ཀེ་ཧམཧཱུ་ྃནཧཱི་བྃཙལ་ཚཱི།་ཧམར་ཨེཀ་ལེཁམེ་

ཏཻཾཏཱལཱཱིསཊཱ་སནྡར  -སཾཀེཏ་རཧཡ།་ཨོཧཱི་པར་ཨོ་ཙརཱཱི་པཱྃཏཱཱིཀ་ཨཱལོཙནཱཏྨཀ་ཀབཱིཏཱ་ལཱཱིཁཱི་ཨོཧཱི་པཏྲཱིཀམེ་པཱཋཀཱིཡ་པན ྤཱམེ་
ཚཔཽལནཱི།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ཀོནོ་ཀཛཀ་ཀྲམམེ་ཛྃ་ཧམར་ཀོནོ་ཀྲཱིཡཱསྃ་ཧུནཀར་ཨསཧམཏཱི་རཧལནཱི་ཏ྅་ཨཔན་ལཁེམེ་

ཨོཀར་ཙརྩ་ཀེལནཱི།་ཨཱཱི་ཀཧབ་ཛེ་ཨེཧཱིསྃ་ཧམརཱ་ཀནོོ་དུཁ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་ཏ྅་སེ་བཱཏ་ནཧཱི, དུཁ་ཀནེཀལ་ལེལ་
ཨབཤྱ་ཧོཨཱིཏ་ཚལ།་མུདཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀ་ེཧམ་ཙིན ཏཻ་རཧཱིཡནཱི, ཨེཧཱིམེ་ཧུནཀར་ཀོནོ་ཨནྱཐ་ཱབྷབ་ནཧཱི་རཧལ་
ཀརནཱི, ཏེྃ་ཧུནཀ་སཾག་བཱཏ-བྱབཧརམེ་ཀོནོ་ཨནརྟ་ཀཧཱིཡོ་ནཧཱི་ཨཱཡལ།་ཨོ་ཧམརཱ་ཀཏེཀོ་ཨབསར་པར་སཧཡཏཱ་སེཧོ་
ཁྤཱཱུབ་ཀེནེ་ཚཐཱི།་སུཛྷཱཨ་ོདེན་ེཚཐཱི།་སེ་བཱིནཱ་ཀོན་ོལཱག-ལཔེཊ་ཀེ།་ཧམརཱ་ལགཻཏ་ཚལ་ཛེ་ཨོ་ཨུཙིཏ་ཀཧཱི་རཧལ་ཚཐཱི།་
ཧམར་མཱན-སམ ྤཱན་ལལེ་སེཧོ་ཨོ་གུཔྟ་རཱུཔསྃ་སཀྲཱིཡ་རཧལཱ་ཨཚི།་ཨཔནཱ་པྲསཾགཀ་ཨཱཱི་སབྷ་བཱཏ་ཨེཧཱི་ཀརཎེ་ཀཧཱི་རཧལ་
ཚཱི་ཛེ་ཨེཧཱི་སྃ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀེྃ་བྤཱཱུཛྷལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚ།ི 
ཨོ་སམཱཙཱར-བཱིཙཱརཀ་པཏྲཱིཀ 'སམཡ-སཱལ'ཀ་ཀཏེཀོ་བརྵ་དྷརཱི་སམ ྤཱདན་ཀེལནཱི།་མཻཐཱིལཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱ་ཀེཧེན་བྷ྅་
སཀཻཏ་ཨཚ,ི སེ་ཨུདཱཧརཎ་ཨེཧཱི་སྃ་ཨོ་ཀཡམ་ཀེལནཱི།་ཨོ་པོཐཱཱི་སབྷཀ་སམ ྤཱདན་ཀལེནཱི།་བཾྱགྱ་སབྷ་ལཱིཁལནཱི།་ཨཔན་
ཛཱིབནཱནུབྷབ་ཀེ་ཚོཊ-ཚོཊ་ཊཱིཔྤཎཱིཀ་རཱུཔམེ་དར་ཀ྅་ཀཱིཏཱབ་ཚཔཽལནཱི།་བཧུཏ་དཱིན་དྷརཱི་ཧུན ྡུས ྤཱན་ཨཁབཱརམེ 'ཋཱྃཧཱི-
པཋཱྃཧཱི' ཀལམམ་ེམཻཐཱིལཱཱིམེ་བྱཾགྱ་ལཱིཁཻཏ་རཧལཱ།་ཨཧཱེི་སཾག་ཨོ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་པཏྲཀརཱིཏཱ་ལེལ་ནཱཱིཀ་ཡགོདཱན་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་
པཏྲཀར་ཀེ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀརབཱཀ་ཨུདྡེཤྱསྃ 'ཤེཁར་པཏྲཀརཱིཏཱ་སམ ྤཱན' སེཧོ་དཻཏ་རཧལཱ་ཨཚི། 
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ཨེམ ར་ཨོ་ཀཱིཚུ་དཱིན་ཁྤཱཱུབ་ཨསྭསྠ་རཧལཱ།་ཀཋཱིན་པརཱིཤྲམ་ནཧཱི་ཀཡལ་ཧོཨཱིཏ་རཧནཱི, ཏཐཱཔཱི་ཛཏབཱ་སམྦྷབ་བྷེལནཱི་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཛམེ་སཾལགྣ་རཧབེ་ཀེལཱཧ།་པྲཡཏཤྣཱིལ་རཧལཱ།་ཧུནཀར་ཤེཁར་པྲཀཤན་སབྷ་དཱིན་སཱཧཱིཏྱཀར་སབྷཀ་

ལེལ, པཱཋཀ་ཨོ་ཚཏཱྲ་སབྷ་ལེལ་ཨུཔཡོགཱི་རཧལ་ཨཚི།་པཊནཱཀ་ཨེཀམཱཏྲ་མཻཐཱིལཱཱི་ལེལ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ས ྤཱན་ཨཚི་ཤཁེར་
པྲཀཤནཀ་ཨོ་ས ྤཱན་ཛཏ྅་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་བཻསལ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་བཧུདྷཱ་སམཡ་བྷེཊལཱ་པར་ཨཐབཱ་ཀོནོ་པྲཡོཛན་བྷེལཱ་པར་

ཧམ་ཨོཧཱིཋཱམ་ཛཨཱཱིཏ་རཧལ་ཚཱི།་གཏཱི-བཱིདྷཱི་སབྷ་བུཛྷཻཏ་རཧལ་ཚཱི།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀེ་མནོཡོགསྃ་སུནཻཏ་རཧལ་ཚཱི།་ཤེཁར་
པྲཀཤནཀ་ཨེཧེན་མཧཏ ྤཱཀ་ཤྲེཡ་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་ཨེཧན་བྱཀྟཱིཏྭ་ཀ་ེཛཱཨཱིཏ་ཚནཱི།་ཧུནཀ་སཾག་ཙལཻཏ་བཱིརསཱཏ་ཀེ་ཛཱཨཱིཏ་

ཚཻཀ།་པཊནཱཀ་ཛཱིབནམ,ེ མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀརྻཀལཱཔམེ་བཧུཏོ་བྱཀྟཱི་སབྷཀ་སཧབྷགཱིཏཱ-སཧཡོག་ཧམརཱ་བྷེཊཻཏ་རཧལ་
ཨཚ,ི སེ་ཨེཀ་ཨུཙིཏབཀ ྤཱ་མཱིཏྲ་རཱུཔམ་ེཤརདཱིན ྡུཛཱི་སྃ་སེཧོ་ལགཏཱར་བྷེཊཻཏ་རཧལ་ཨཚི།་སེ་ཧམརོ་ལལེ་ཨེཀ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་
བཱཏ་ཚཱི། 
  
སཾཔརྐ-8986269001 
  
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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ཤཱིབཤཀཾར་ཤྤཱཱིནཱིབསཱ 

ཛཧེན་ེམདྷུར་ཏཧེན་ེདྲྲྀཌྷ  

ཨོཧཱི་དཱིནམེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་མཱིཐཱིལཱ-མཱིཧཱིརཀ་སཾཔཱདཀ་མཌཾལཱཱིམ་ེརཧཐཱི། 

༡༩༨༢-༨༣་ཀེར་གཔྤ་ཚིཡཻ།་ཏཧཱིཡཱ་མཱིཐཱིལཱ-མཱིཧཱིར་སཱཔ ྤཱཧཱིཀ་པྲཀཤཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻ།་ཨོཧཱི་སམཡམེ་མཱིཧཱིར་ཀཐཱ་བཱིཤེཥཾཀ་
པྲཀཤཱིཏ་ཀརཻཏ་རཧཨེ།་དཱུ-ཏཱཱིན་མཱས་པཧཱིནེསྃ་ཨོཧཱི་བཱིཤེཥཾཀ་ལེལ་པྲཙཱར-པྲསཱར་ཧོཨཱིཏ་རཧཻ།་ཀཐཀཱར་ལོཀནཱི་ཀཐཱ་
པཋབཻ་ཛཱཐཱིན།་ཨོཧཱི་བཱིཤེཥཾཀམེ་ཀཐཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧཨེཏ་ཨཱཱི་བཱཏ་ཨོཧཱི་ཀལ་ཧམརཱ་སན་ཀཐཀཱརཀ་ལེལ་བཧུཏ་པྲསནྣཏཱཀ་
བཱིཥཡ་རཧཻ།་ཨེཀཊཱ་ཨུཏ ཋཾཱ་པཧཱིནེ་ཧོཨཱི་ཛེ་ཧམར་ཀཐཱ་ཨཱབཱི་རཧལཻཨེ་ཀཱི་ནཧཱི། 

ཧམ་པཊནཱ་གེལ་རཧཱི།་མཱིཐཱིལཱ-མཱིཧཱིརཀ་ཀཪ ྤཱལཡ་གེལ་རཧཱི།་དེཁལཧུྃ་གོར-ནཱར་ཚཌ ཧརེ་སུདཾར་ཡུབཀ་བཻསལ་ཀཱིཚུ་
ལཱིཁཻཏ་ཧམརཱ་དཱིས་ཏཀཻཏ་ཀཧལནཱི-་"ཨཨཱུ་ཤྤཱཱིནཱིབཱསཛཱི"།་ཨོ་ཡུབཀ་ཨཱར་ཀེཨོ་ནཧཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་རཧཐཱི། 

ཨོནཱ་ཧམརཱ་ཤརདཱིན ྡུཛཱིསྃ་བྷེཾཊ-གྷཱྃཊ་ཚལ།་ཧམརཱ་ཙིན ཻཏ་ཚལཱཧ།་ཀཱིཚུ-ཀཱིཚུ་ཀཨེལཀཱ་བཱད་པུཚལཱིཡནཱི-ཀཐཱཀ་ཨཾཀ་ཨཱབཱི་
རཧལཻཨེ? ཨོ་ཨུཏྟར་དལཱེཧ-་ཧྃ་ཨགཱིལཱ་སཔ ྤཱཧ་བཧརཱ་ཛཱཨེཏ།་མུདཱ, ཨེཁན་ཨཱཱི་ནཧཱི་ཀཧབ་ཛེ་ཀནོ-ཀོན་ཨཱ་
ཀཱིནཀར-ཀཱིནཀར་ཀཐཱ་ཨཱབཱི་རཧལཻཨེ། 

"ནཧཱི་ཀཧཱུ", ཧམ་པུནཿ་པུཚལཱིཡནཱི-་ཧམར་ཀཐཱ་བྷེཊལ་ཀཱི? ཨོ་བཱིཧུྃསཱི་ཨུཋལཱཧ།་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་བཱིཧུྃསབ་ཨཱཱི་
སཧཛཧཱི་པྲཏཱཱིཏ་ཀརཱ་དེཏ་ཛེ་ཨོ་ཨཔན་བྷཾགཱིམཱསྃ་སེཧ་པྲཀཊ་བྷ྅་རཧལཱཧ།་ཨཱ་བཨེཧ་བྷཾགཱིམཱསྃ་ཀཧལནཱི-ནཱཱིཀ་ཀཐཱ་
ཨཚི།་ཀཐཱཀ་ཀཐྱ་སེཧོ་མཱརྨཱིཀ་ཨཚི་"ཨཱ...."།་ཧམརཱ་ཧུནཀ་ཨེཧཱི་"ཨཱ.."པར་ཨཊཀབ་ཧམར་ཨུཏ ཾཋཱ་བཌྷ ཱ་
དེལཀ།་ཧམ་པུཚལཱིཡནཱི-ཀཱི? ཨོ་ཀཧལནཱི-"ཛཧཱཱི་ཀཐཱཀ་པྲཏྱེཀ་པཾཀྟཱི་ཀཐཀཱེྃ་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ ཱཨེབ་ཨོ་ཀཐཱ་པཌྷ བཱམེ་ཨོཏེཀ་
རུཙི་དཻཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧན་ཀཐཱཀ་པཱཋཀཱིཡཏཱ་བཌྷ ཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་སེ་ཨཧྃཀ་ཀཐམཱེ་ཨཚི།་ཧམརཱ་ནཱཱིཀ་ལཱགལ"། 

ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀ་ཨུཀྟ་ཨུཀྟཱི་ཧམརཱ་བཧུཏ་མཱརྨཱིཀ་ལགཱལ།་ཨོ་བཱཏ-བཱཏམེ་ཀཐཱཀ་བཱིཤེཥཏཱཀ་བཧུཏ་བཱཏ་ཀཧཱི་གེལཱཧ།་ཧམ་
ཨཱགྤཱཱུ་ཀཐཱཀ་ཨུཀྟ་བཱཏ་དྷེཨནཱ་རཁཻཏ་རཧལཧུྃ།་ཀཐཱ་ལཱིཁཻཏ་ཀལ་ཨནཱཡཱསེ་ཧམརཱ་ཧུནཀ་ཨོ་"བཱཏ"་ཨཱ་"ཨོ"་མོན་
པཌ ཱི་ཛཱཨཱིཏ་རཧལཱཧ། 
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ཧམརཱ་ལགཻཨེ་ཨཱཱི་ཨཱལཙོནཱ་བཱིདྷཱམེ་ཛྃ་ལཱིཁཏཐཱི་ཏྃ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱལོཙནཱ་སཱཧཱིཏྱཀེྃ་བཧུཏ་ལཱབྷ་ཧོཨཱིཏ།་ཨེཀ་བེར་ནཧཱི་ཨཱནེཀོ་
བེར་ཨོ་ཨེཧན་གཔ་ཀཧནེ་ཧེཏཱ་ཛཱཧཱི་ཨདྷཱཱརཔར་ཧམ་ཨཱཱི་ཀཧཻ་ཚཱི། 

ཨེཀ་བེར་ཨོ་ཀཧལནཱི་ཛེ་ཀནོོ་ལཁེཀཀེྃ་ཨེཀ་བེར་སུཙ ྤཱ་པཱཋཀ་རཱུཔམེ་ཨཔན་རཙནཱཀེྃ་པཌྷ ཀ་ཙཱཧཱི, ཨོ་པཌྷ ལཱཀ་བཱད་
ཨཔནེ་ཨཔན་རཙནཱཀ་པྲཏཱི་ནཱིརྞཡ་ཀརཐཱི། 

ཤརདཱིན ྡུ་སདཱ་ཧམརཱ་གབྷཾཱིར་ཨཱ་སཙེཏན་ལགལཱཧ། 

ཨེཀ་བེར་ཧམརཱ་ཨོ་ཀཧལནཱི་ཛེ་ཨཧྃ་གོབཱིནྡ་དཱསཀ་ཛཏེཀ་པད་ཚནཱི་ཨཀོར་བྤཱཁྤཱ་ཀ྅་ཀ྅་དཱིཨ།་པོཐཱཱི་རཱུཔམེ་ཨཱབཱི་

ཛེཏཻ་ཏྃ་ཚཱཏྲ་སབྷཀེྃ་བཌ ་ཨུཔཀར་ཧེཏཻ།  

ཨོཀར་ཀཱིཚུ་དཱིནཀ་བཱད་ཧམ་སེ་ཀར྅་ལགལཧུྃ།་ཀཱིན ཱུ་ཀཱིཚུ་དཱིནཔར་ཀཱིཤོར་ཀེཤབ་ཀཧལནཱི་ཛེ་"གབཱོིནྡ་དཱསཔར་ལཱཱིཁཱི་
ཀ྅་དཱིཨ"།་ཤརདཱིན ྡུཛཱིསྃ་ཧམརཱ་གཔ་བྷེལ་ཨཚི་ཨཧྃ་ལཱིཁཻ་ཚཱི"།་ཧམ་ཀཧལཱིཡནཱི-་ཧ,ྃ ཀཱིན ཱུ་ཧམ་ཏྃ་ཧུནཀ་པྲཏྱེཀ་
པདཀ་བྤཱཁྤཱ་ཀརཻཏ་རཧལ་ཚཱི།་ཀཱིཤོར་ཀཧལནཱི-་ནཧཱི་ཨེཁན་ཨལཱེཁ་དཱིཨ།་ཨཱ་སེ་ཧམ་ཧུནཀ་ལཱཱིཁཱི་པཋ་ཱདེལཱིཡནཱི་ཨཱ་ཨོ་
ཨཀྵར-པུརཥམེ་ཚཔལ, ཀཱིན ཱུ་ཨོ་བྤཱཁྤཱ་ཨནཋཱ་གལེ།ཤརདཱིན ྡུཛཱིསྃ་ཨཧྃཀ་ཀཏབོ་མདྷུར་སཾབཾདྷ་ཨཚ,ི ཡདཱི་ཨཧབཀ་
རཙནཱ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི་ཨཚི་ཏྃ་ཨོ་ནཧཱི་ཚཔཏཱཧ།་ཛཁན་ཨོ་"སམཡ་སཱལ"་ཀེར་སཾཔཱདཀ་རཧཐཱི་ཏྃ་ཀཏེཀ་ོརཙནཱཀར་
ཨཔན་རཙནཱ་ནཧཱི་ཚཔབཱཀ་ཀརཎེ་ཧུནཀ་པཏྲ་ལཱིཁཐཱིན།་ཨོཧཱི་པཏྲཀེྃ་ཨ་ོཔཱཋཀཱིཡ་ཀཱཱེལམམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཀརཐཱི་ཨཱ་
ཨོཀར་ཨུཏྟར་སེཧོ་དེཐཱི།་ཨཔན་ནཱིརྞཡཔར་ཨཱཱི་སདཱ་དྲྲྀཌྷ ་རཧ྅་བལཱ་ལོཀ་རཧལཱཧ།་ཀནོོ་སྤཱརྠསྃ་ཨུཔར་ཨཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨོ་
སཱཧཱིཏྱ་ཛགཏ་ཀརྻཀེྃ་རཁལནཱི།་ཧཱིནཀ་སབྷསྃ་ཁྤཱཱུབཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཧཱིནཀསྃ་ཛྃ་ཀནོོ་ཙྤཱཱུཀ་བྷེལནཱི་ཏྃ་ཨོ་ཨོཧཱི་ཙྤཱཱུཀཀེྃ་སཱརྦཛནཱིཀ་

ཀརཻཏ་ཀྵམཱ་མགཻྃམེ་སེཧོ་ཨཱཱི་ནཧཱི་ཧཱིཙཀཏཱ།་ཨེཧན་ཀཏེཀོ་ཨུདཱཧརཎ་དེཁལ-སུནལ་ཨཚ།ི་ཧཱིནཀ་པོཐཱཱི་"་ཧམར་
ཨབྷགཿ་ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ"་པཌྷ ཱི་སེཧོ་ཨཱཱི་བཱཏ་བུཛྷི་སཀཻ་ཚཱི། 

ཨེཀ་བེརཀ་གཔྤ་ཀཧཻ་ཚཱ,ི ཧཱིནཀ་སཾཔཱདཱིཏ་པོཐཱཱི་"མཻཐཱིལཱཱི་གདྱ་གཽརབ"་ཧམ་ཨེཀཊཱ་བཱིདྤཱར ྤཱཱིཀ་ཧཐམེ་དེཁལཱིཡཻ།་ཨོ་ལ྅་
ཧམ ་པཌྷ྅་ལགལཧུྃ་ཏྃ་དེཁལཧུྃ་ཀཐཱཔར་ཨེཀཊཱ་ཨཱལེཁ་ཨཚི།་ལེཁཀ་ཨཀེཊཱ་པྲསཱིདྡྷ་ལཁེཀ་ཚཐཱི།་ཨ་ོལེཁ་པཌྷ ཻཏ་
ལཱགལ་ཛེ་ཨཱཱི་ཏྃ་ཧམར་ལཁེ་ཚཱ།ི་ཧམ་ཏཱཏ ྤཱལ་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀེྃ་ཀཧལཱིཡནཱི་ཛེ་ཨེནཱ་ཀཱིཨཀེ? 

ཨོ་ཀཧལནཱི་ཨཧྃཀ་ལཁེ་ཚཱི་ཏཀར་པྲམཱཎ? 

"ཧམར་ཨཱཱི་ལེཁ་ནཤེནལ་བུཀ་ཊྲསྚ, ཨིཾཌཱིཡཱསྃ་པྲཀཤཱིཏ་པོཐཱཱིཀ་སཾཔཱདཀཱིཡ་ཨཾཤ་ཐཱིཀ"་ཨོ་ཀཧལནཱི-་ཧམ་ཐོཌ ེ་
ཀལམེ་ཕོན་ཀརཻ་ཚཱ,ི ཨེཁན་རཁཱྤཱཱུ། 

ཀཱིཚུ་ཀལཀ་བཱད་ཧུནཀ་ཕོན་ཨཨཱེལ་ཛ་ེ"ཋཱཱིཀེ་ཨཧཱིྃཀ་རཙནཱ་ཚཱི།་ཧམརཱསྃ་གལཏཱཱི་བྷེལ.་ཛེ་ཀཧཱི། 

ཧམ་ཀཧལཱིཡནཱི-་གལཏཱཱི་ཨེཧཱིནཱ་བྷ྅་ཛཨཱཱི་ཚ།ཻ་ཀོན་ོབཱཏ་ནཧཱི།་ཨེཀརཱ་ཋཱཱིཀ་ཀ྅་དཱིཡ།ཽ 
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"ཨོ་ཋཱཱིཀ་བྷ྅་ཛེཏཻ།་ཀཱིན ཱུ་ཛཱཧཱི་བྱཀྟཱིཀ་ནཱམ་ཨེཧཱིཔར་ཚནཱི་ཧུནཀ་པོཐཱཱི་དེལཱིཡནཱི་ཏྃ་དྷནྱབཱད་དཻཏ་རཙནཱ་དེཁལཱཱིཧ་ཨཱ་
པོཐཱཱི་རཱཁཱི་ལེལནཱི།་ཀཱིཚུ་ཀཧལནཱི་ནཧཱི།་ཨདྷ  ྦྷུཏ་ཨཚ"ི། 

ཧམརཱ་ཧྃསཱཱི་ལཱགལ། 

ཨོ་ཀཧལནཱི-་ཨཧྃ་ཧྃསཻ་ཚཱི་ཤྤཱཱིམཱན།་ཧམ་ཏྃ་ལཛྫིཏ་ཚཱི། 

ནཧཱི་ཨཱཱི་ཀཧཱི་ཧམ་གཔཨཱི་བདལཱི་དལེ་ཀཱིན ཱུ་ཨོ་བེར-བེར་ཨེཧཱི་གཔཔར་ཨབཻཏ་རཧལཱཧ། 

ཨེཀ་སཔ ྤཱཧཀ་བཱད་ཧམ་ཧུནཀ་པྲཀཤན་གལེཧུྃ་ཏྃ་དེཁལ་ཛེ་ཧམར་ནཱམ་ཚཱཔཱི་པོཐཱཱིཀ་ཨོཧཱི་ཨལཱེཁཀ་ལཁེཀ་ཀྲམམེ་སཱཊཱི་
དེནེ་ཚལཱཧ།་བཱདཀ་སཾགྲཧམེ་ཏྃ་སཧཛཧིཾ་ཧམར་ནཱམ་ཨཱབཱི་གེལ།་ཀཧབཱཀ་ཛ་ེཨེཏེཀ་ཏཏྤར་ཨཱ་ཨུཙིཏ་ནཱིརྞཡཀེྃ་ཀཪ ྤཱནྭཱིཏ་
ཀརབཱཀ་ཀྵམཏཱ་ཛེ་ཧུནཀམེ་ཚནཱི་སེ་ཀདཱཙིཏེ་ལོཀམེ་བྷེཊཏ། 

ཤེཁར་པྲཀཤན་ཀཧཱུ་བཱ་ཧུནཀ་པོཐཱཱི་བཱིཀྲཡ་ཀེཾདྲ, ཨོཏ྅་ཛཧཱིཡཱ་གལེཧུྃ་ཏཧཱིཡཱ་ཨོ་ཏཏེཀ་ཧཱིལསཱི་ཀ྅་སྤཱགཏ་ཀེལནཱི་ཛེ་
བུཛྷཱཨེལ་ཧམཧཱུྃ་ལེཁཀ་ཚཱི།་ཨདྷ  ྦྷུཏ་སེཧ་ཨཱ་སེ་ཏེཧན་ཛེ་སཏཏ་སྭཛནཀ་བོདྷ་ཧོཨཱིཏ་རཧལ།་ཨཱཱི་ཨསལམེ་ཧུནཀ་བྷཥ-
སཱཧཱིཏྱཀ་པྲཏཱི་པྲབལ་པྲེམ་ཨཚ།ི 

ཧུནཀ་ཛཱིབནམེ་ནཱཱིཀ་ནཽཀརཱཱི་བྷེལ་རཧནཱི་ཀཱིན ཱུ་ཨོ་ནཧཱི་གེལཱཧ, ཨོ་ཨཔནཱ་ལེལ་ཨུཀྟ་བཱཏ་༺ཨཱརྠཱིཀ་དྲྲྀཥྚཱིཨེྃ༻་ནཱཱིཀ་
ནཧཱི་ཀེལནཱི་ཀཱིན ཱུ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བཱིཀས་ལེལ་ཧུནཀ་ཨོཧཱི་ནཽཀརཱཱིམེ་ནཧཱི་ཛཨཱེབ་བཧུཏ་ཕལདཱཡཱཱི་བྷེལ།་ཁཱས་ཀ྅་ཀ྅་
ཚཱཏྲ་སབྷཧཀ་ལེལ་ཧུནཀ་པྲཀཤན་ཛཏེཀ་ཀརྻ་ཀལེཀ་ཨཚི་ཨོ་པྲསཾཤནཱཱིཡ་ཨཚི། 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་མཱན་ེསེཧསྃ་བྷརལ་ལོཀ།་ཨེཀཊཱ་ཨཧེན་ལོཀཛེྃ་ཨཔན་བྷཥ-སཱཧཱིཏྱ་སཾབརྡྷན་ལལེ་ཨཔབ་བྷབཱིཥྱཀེྃ་
བུཛྷིཏོ་ཨཔན་པྤཱཱུརཱ་ཛཱིབན་ལག་དལེནཱི། 

ཨེཧན་སཏ-པུརུཥཀེྃ་ཨབྷཱིནནཾདན་ཀརཻཏ་ཧུནཀ་སྭསྠ་ཛཱིབནཀ་ཤུབྷཀམནཱ་ཀརཻཏ་ཚཱི། 

  

- སཾཔརྐ-9470883301 

  
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༥.ཀདཱེར་ཀནན- ཧམར་ཤརདཱུ་བྷཡཻ ཱ

  
ཀདཱེར་ཀནན 
ཧམར་ཤརདཱུ་བྷཡཻ ཱ

ཀེ་ལཱིཁཏཱཧ་ཨཧྃ་པར་ཤརདཱུ་བྷཻཡཱ? སབཧཀ་ཏྃ་ཐཽཨཱ་ཨུཋཽནེ་ཚིཡ་ཻཨཧྃ།་བཱིཌྷ ནཱཱིཀ་ཁཏཱོ་ཨཱ་སཱཾཔཀ་བཱིལ་མེ་ཛནཱཱི-བྤཱཱུཛྷི་ཀེྃ་
ཀེ་ཧཐ་དེཏཻ།་སབྷཀ་བྷཱིཏར་ཌར... སཱཧཱིཏྱ་མེ་ཛེ་སབྷ་ཨཔན་ཀལ ྤཱ་ཨལགཽནེ་ཚཐཱི, བཌ ཀ-བཌ ཀ་མཋ་པར་སྃ་ཛེ་
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ཌཀནཱི་ད྅་རཧལ་ཚཐཱི་ཨཨཱཱི, ཨཧྃ་ཨོཀར་ཨཱདཱི་ཨནྟ་ཀེྃ་ཛནཻཏ་ཚཱི།་སབཧཀ་བཱརེ་མེ་ཁུལ མ-ཁུལ ྤཱ་ལཱིཁནེ་ཚཱ,ི ཛཏ྅་
བཛབཱཀ་ཨབསརཱི་བྷེཊལ, ཏཏཡ་ཋཱཾཧཱི-པཋཱཾཧཱི་ཀཧནེ་ཚཱི། 

ཏེྃ་ཀེ་ལཱིཁཏཱཧ་ཨཧྃ་པར།་ཨཔནེ་པཡར་པར་ཀུཌ ཧརཱི་ཙལཽནེ་ཚཱི།་ཧམ་ཀཱི་ཀཧབ་ཨཱ་ཀཱི་ལཱིཁབ? 

ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི, རཱམ-རཱམ!་ཀཱི་ཤརདཱུ-ཕརདཱུ་པར་ལཱིཁབ་ཨཧྃ? ཀོནོ་དོསར་ཀཛ་ནཧཱི་ཨཚི་ཨཧྃ་ཀེྃ? 

ནཧཱི་བྷཨཱི, ཨེཁན་ཀོནོ་དོསར་ཀཛ་ནཧཱི་ཨཚི་ཧམརཱ།་ཤརདཱུ་བྷཻཡཱ་པར་ཛྃ་ནཧཱི་ལཱིཁབ, ཏྃ་ཨཱཏ ྤཱ་དྷཱིཀ ྤཱརཻཏ་རཧཏ་
ཧམརཱ།་ཏེྃ་ཧུནཀ་པར་ལཱིཁབ་ཧམརཱ་ལལེ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚི། 

ཨཱཨཱིཡེ་བྷོརམེ་ཨཔན་མཱིཏྲ་ཨཱ་བྱཾགྱཀར་བཻདྱནཱཐ་བཱིམལ་ཛཱི་སྃ་གཔ་ཧོཨཱིཏ་ཚལ།་ཧམ་ཀཧལཱིཡནཱི་ཛེ་ཤརདཱུ་བྷཨཱི་པར་

ལཱིཁལཧ? ཨོ་ཀཧལནཱི་ཛེ་ཨོ་ཧམར་ཏཏེཀ་ཨཱཏ ྤཱཱིཡ་སྭཛན་ཚཐཱི་ཛེ་ཧམརཱ་སྃ་ལཱིཁལེ་ནཧཱི་ཧཻཏ།་ཀཏ྅་སྃ་ཤུརཱུ་
ཀརབ, ཀཏཡ་ཁཏམ་ཀརབ།་ཨཀེ་ཏརཧེྃ་བཱཏ་ཨོ་ཋཱཱིཀེ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི། 

མོན་པཌ ཻཏ་ཨཚི་ཛེ་༡༩༨༠-༨༡་ཀ་ཨཱསཔཱས་ཧུནཀ་སྃ་པརཱིཙཡ་བྷེལ་ཚལ།་ཛཁན་པཊནཱ་མེ་པཌྷ ཻཏ་རཧཱི།་ཀཧཱིཡོ་ཀལ་
ཨོ་ཨབྷརཐཱི།་ཨོནཱ་སགྷན-སམཱཱཱིཔྱ་ཏྃ་བཧུཏ་བཱད་མེ་བྷེལ།་ཨཱ་ཛཁན་བྷེལ་ཏྃ་ཧུནཀ་སྤཱཱུཙཱིབྷེདྱ་ཨན ྤཱར་མ་ེཌྤཱཱུབལ་སཱཱིཌྷ ཱཱི་པར་
སྃ་ཧོཨཱིཏ་ཛཁན་ཨྤཱཱུཔར་ཛཱཨཱི་ཏྃ་ཤེཁར་པྲཀཤན་སྃ་པཧཱིནེ་སཱིལཱཨཱི་མཤཱིནཀ་གྷརྲ-གྷརྲ་མེ་གོཾཏལ་དཱུ-ཏཱཱིན་ཊཱ་མཱནུཥ་ཀེྃ་
དེཁཱཱི།་ཨོ་སབྷ་ཨཔན་མྤཱཱུཌ ཱཱི་ནཱིཧུརཽནེ་སཱིལཱཨཱི-ཕརཱཨཱིཀ་ཀཛ་མེ་ལགཱལ་རཧཻ་ཚལ།་ཋཱཱིཀ་ཏཀར་བཱད་བལཱ་ཀོཋལཱཱི་མེ་ཤཁེར་
པྲཀཤནཀ་བོར།ྜ 

ཨན ྤཱར་མེ་ཌྤཱཱུབལ་ཨོཧཱི་སཏརཧ་ཊཱ་སཱཱིཌྷ ཱཱིཀེྃ་པཱར་ཀརཻཏ་ཨྤཱཱུཔར་མེ་ཨཱིཛོཏེ-ཨཱིཛོཏ་སྃ་ཨཧྃཀ་བྷེྃཊ་ཧོཨཱིཏ།་ཛྙཱན་ཨ་ཱབཱིདྤཱ-
བཻབྷབཀ་ཨཱིཛོཏ།་ཙཱརཱུཀཏ་ཀཱིཏཱབཀ་རཻཀ་ཨཱ་བཱཱིཙ་མ་ེཀུརསཱཱི་པར་ཨུཛྫར་དཱཌྷ ཱཱི-མོཾཚ་མེ་བཻསལ་ཤརདཱུ་བྷཨཱི།་ཨཱཨུ, ཨཱཨུ-་
ཀཧཱི་སྤཱགཏ་ཀརཻཏ།་ཨཱཏ ྤཱཱིཡཏཱ་མེ་བོརལ་ཤབྡ, མཱིཋསཱ་བྷརལ།་བཱིསྐུཊ-ཙཱཧ་མཾགབཻཏ་ཚཱི།་ཙཊཀཱི་སྃ་ཨུཋཱི་ཨོཧཱི་ཀོཋལཱཱི་སྃ་
ལཱགལ་དོསར་ཀོཋལཱཱིཀ་རེལིཾག་པར་སྃ་བཱིསྐུཊ-ཙཱཧཀ་ཨཱརྜར། 

ཨེཀཊཱ་དུབྦར-པཱཏར་སནཀ་ཚཽཾཌ ཱ་ཙཱཧ་ཨཱ་བཱིསྐུཊ་ལེནེ་ཧཛིར།་པཧཱིན,ེ བཧུཏ་པཧཱིནེ་ཤཱིཤཀ་གཱིལཱས་མེ་ཙཱཧ་ཨནཻཏ་
ཚལ་བཱད་མ་ེཀགཏ་བལ་ཱཀཔ་མེ་ཨཱབ྅་ལཱགལ། 

ཛཧཱིནཱ-ཛཧཱིནཱ་སཱྃཛྷ་གཧརཱཨཱི, ལེཁཀ་ལཀོནཱིཀ་༺ཛིནཀ་སཾཁྤཱ་ཀམ་ེཧོཨཱི༻་ཨབརཛཱཏ་ཤུརཱུ་ཧོཨཱི།་ཨོཏཧཱི་ཧམརཱ་

ཨནེཀ་ཁེཔ་བྷཨཱི་བཻདྱནཱཐ་བཱིམལ, ཌ.་ཡོགནནྡ་ཛྷཱ, བཙ ྤཱ་ཋཱཀུར་ཛཱ,ི ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་ཨནཱིལ་ཛཱི་སྃ་བྷེཾཊ་ཧོཨཱི།་
བཙ ྤཱ་ཋཱཀུར་ཛཱི་བརམཧལ་བྷེཊཻཏ་ཚལཱཧ།་ཨོ་ལགབྷག་པྲཏཱིདཱིན་ཨབཻཏ་ཚལཱཧ།་ཧུནཀ་ཨོཛསྤཱཱི་བྷཥཎ་

ཧཱིན ྤཱཱི, མཻཐཱིལཱཱི, ཨཾགརེཛཱིམ་ེདྷཱརཱཔྲབཱཧ།་བཱཱིཙ-བཱཱིཙ་མེ་སཾསྲྀཏཀ་པུཊ།་ཧམ་ཙཀཱིཏ་རཧཱི, ཧུནཀ་ཨེཧཱི་ཙཱརཱུ་བྷཥཀ་ཀཏེཀ་
རཱས་ཀབཱིཏཱ་ཡཱདཱི་རཧནཱི།་ཨོ་ཀཏཧུ་ཨཊཀཻཏ-རུཀཏཻ་ནཧཱི་ཚལཱཧ།་ཨལབཏྟ། 

ཨཱཱི་སབ་ཀཱིཚུ་ཤརདཱུ་བྷཨཱིཀ་སཱནྣཱིདྱ-ལཱབྷཀ་སཽཛནྱསྃ་ཧམརཱ་སཧཛཧཱི་པྤཱཔྟ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ། 
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པྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་པྲཤཱིཀྵཎ་མཧབཱིདྤཱལཡ, བཱཌྷ ་མེ་ཀརརྻཏ་རཧཱི།་པྲཏཱིདཱིན་བཱཌྷ -པཊནཱ་ཨཱ་པཊནཱ་སྃ་བཱཌྷ །་དཱུ-ཨཌྷ ཨཱཱི་
བརྑཀ་ཨབརཛཱཏ།་པཊནཱ་རེལབེ་སྚཤེན་པར་ཨུཏརཱི་སོཛྷེ་ཤེཁར་པྲཀཤན་པཧུྃཙཻཏ་རཧཱི།་ལགབྷག་པྲཏཱིདཱིན།་ཤནཱི-རབཱི་
ཏྃ་གམ་ཙལཱི་ཛཨཱཱིཏ་རཧཱི། 

ཨོཏྟཧཱི་ཨེཀདཱིན་སཱྃཛྷ་མེ་པཧུྃཙལཧུྃ་ཏྃ་ཤརདཱུ་བྷཨཱི་སྤཱཱུཙནཱ་དེལནཱི་ཛེ་མཧཔྲཀཤ་ཛཱི་ཨསྭསྠ་བྷ྅་ཀ྅་ཨེཀཊཱ་པྤཱཨཱིབེཊ་

ཨསྤཏཱལ་མེ་བྷརཏཱཱི་ཚཐཱི།་ཕེར་ཨོཏྟཧཱིསྃ, ཧུནཀེ་སཾག་མཧཔྲཀཤ་ཛཱ་ིཀེྃ་དཁེཡ་གལེ་ཚལཧུྃ། 

མོན་པཌ ཻཏ་ཨཚི་མཱཡཱ་བཱབྤཱཱུཀ་ཨསྭསཏྠཱཀ་ཁབརཱི་བཻཧ་དེནེ་རཧཐཱི།་ཧུནཀ་ཧྲྀདཡཀ་ཏཱར་སབ་ལེཁཀ་སྃ་ཛུཌ ལ་རཧནཱི།་
ཧུནཀ་སཾབེདནཤཱིལཏཱཀ་ཨནེཀ་ཁཱིས ྤཱ་མོན་པཌ ཻཏ་ཨཚི།་ཨ་ོསབཧཀ་ལེལ་ཕཱིཕཱིརཱིཡཱ་ཀཊཻཏ་རཧཐཱི། 

སུནལ་ཨཚི་ཛེ་མརཱྐཎྜེཡ་པྲབཱསཱཱིཛཱཀི་ས ྤཱཡཱཱི་ཨཌ ྤཱ་ཤེཁརེ་པྲཀཤན་ཚལནཱི་ཨནྟཱིམ་སམཡམེ།་ཧུནཀ་ལེལ་ཤཁེར་པྲཀཤནཀ་

དོསར་ཀོཋལཱཱིམེ་བཛཱཔ ྤཱ་ཨཀེཊཱ་ཁཊཱིཡཱ་ཨཱ་ཨོཚཨཱཱིནཀ་པྲབནྡྷ་ཤརདཱུ་བྷཨཱི་ཀ྅་དེན་ེཚལཱཧ, ཛཏཡ་དཱུཔཧརཀ་བཱད་
ཧརལ-ཐཱཀལ་པྲབཱསཱཱི་ཛཱི་ཨཱབཱི་ཀ྅་ཨཱརཱམ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ། 

ཤརདཱུ་བྷཨཱི་སབཧཀ་སོཧ་རཁཻཏ་ཚཐཱི།་བཻཙཱརཱིཀ་བྷཱིནྣཏཱཀ་བཱཏ་ཨལག་ཐཱིཀ, ཨོཏཡ་ཨོ་ཀནོོ་པྲཀརཀ་སམཛྷཽཏཱ་ནཧཱི་
ཀརཏཱཧ།་ཧུནཀ་དཱིམཱགམ་ེཛེ་བཱཏ་སཧཱི་ལགཏནཱི, ཨོ་སཻཧ་ཀརཏཱཧ།་ཨེཀདམ་ཨཌཱིག-ཨབཱིཙལ།་ཧུནཀ་རཱཱིཌྷ ཀ་ཧཌ ྤཱཱི་
ཏནལ་རཧཏནཱི, ཛྷ ཱུཀབཱ་ལལེ་ཏཻཡཱར་ནཧཱི། 

ཀཏེཀ་རཱས་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ལེཁཀ་ཧུནཀ་པཱཨཱི་མཱརཱི་ལེལཀནཱི, པོཐཱཱི་ཚཔབཱཡ་པཱཨཱི་ནཧཱི་དེལཀནཱི།་ཙལཱཱཱིས-པཻཾཏཱལཱཱིས་ཕར ྤཱ་
ཊཱཨཱིཔ་ཀརབཱ་ལེལཀནཱི, བྷུགཏཱན་ནཧཱི་ཀེལཀནཱི།་ཀཱིཚུ་གཊོེཀེྃ་ཛཱིབནཀ་ཏན ཱུཀ་ཀྵཎམེ་བཌྷ ཱི-ཙཌྷ ཱིཀེྃ་སཧཡོག་
ཀེལནཱི, མུདཱ་སཧཡོག་ལ྅་ཀ྅་ཨོ་སབ་བཱིམུཁ་བྷ྅་གེལཱཧ།་ཨཱབ་ཤརདཱུ་བྷཨཱིཀེྃ་ཀེ་པྤཱཱུཚཻཏ་ཨཚ?ི ཨོ་ཨཔན་
གྷར, ཨཱཱི་ཨཔན་གྷར། 

མུདཱ, སཧཡོག་ཀརབཱཀ་ཛཀརཱ་ལུཏུཀ་ལགཱལ་ཚཻཀ, ཨོ་མཱནཡ་བལཱ་ནཧཱི།་ཨེཁནོ་སཧཡོགཀ་མུདྤཱ་མེ་ཨོ་བཻསལ་རཧཻཏ་
ཚཐཱི། 

ཨོ་ཨེཀནྟ་སེབཀ་ཛཀྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སེབཱ་མེ་ཨཧརཱིཤ་ལཱགལ་ཚཐཱི།་ཤརཱཱིར་ཨཱ་སྤཱསྠྱ་སཾག་ནཧཱི་དཻཏ་ཚནཱི་མུདཱ་ཏཁནོ་ཨོ་
མཻཐཱིལཱཱིཨཀེ་ཙནི ྤཱ་མེ་ཨཔསྤཱཾཏ་རཧཏཱཧ། 

མཻཐཱིལཱཱི་པཌྷ ཡ་བལ་ཱལེལ, བཱཱི.པཱཱི.ཨེས.སཱཱི.; ཡྤཱཱུ.པཱཱི.ཨེས.སཱཱི.ཀ་ཏཻཡཱརཱཱི་ཀརཡ་བལཱ་ཚཏཱྲ་སབཧཀ་ལེལ་ཏྃ་ཨོ་ཋཱཱིཀ་ེསབ་
སྃ་བེསཱཱི་སོཙཻཏ་ཨཱ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི། 

ཧུནཀ་རཔཊ་སབ་སྃ་ཨཱཧཏ་བྷེལ, སཏྱཀ་ཨུདྷ   ཊན་ཀརཻཏ་རཔཊ་སྃ་པཱཱིཌ ཱིཏ་ཨནེཀ་སཾས ྤཱ་ཨཱ་ལཁེཀ-མཱིཏྲ་ལཀོནཱི་ཀེྃ་ཨོ་
ཕུཊལཱཱིཡོ་ཨཱྃཁཱི་ནཧཱི་སོཧཨཱིཏ་ཚཐཱིན།་མུདཱ, ཏཱཧཱི་སྃ་ཀཱི? ཨོ་ཨཔན་ཨནུབྷབ་མེ་ཀོནོ་ཧཱིསྶདཱེརཱཱི་ནཧཱི་ཙཧཱཻཏ་ཚཐཱི། 

ཀར ྤཱ་སྃ་ལདལ་རཧཱིཏོ་ཨོ་ཨཔན་པཱིཏཱཀ་ལགབྷག་སབཊཱ་ཀྲྲྀཏཱི་ཀེྃ་ནབ་སཱཛ-སཛྷ ྤཱ་མེ་པྲཀཤཱིཏ་ཀརཽལནཱི།་ཨནེཀ་
ཨཔྲཀཤཱིཏ་ཀྲྲྀཏཱི་ཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱི་པཱཋཀ་ལེལ་པྲཀཤ་མེ་ཨནལནཱི།་ཨཱཱི་ཧུནཀ་མཧཏྟྭཔྤཱཱུརྞ་ཡགོདཱན་ཐཱིཀ།  
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ཨཔནཧུྃ་ཨནེཀ་བཾྱགྱ་རཙནཱ་ལཱིཁལནཱི།་པྲཀཤན་ཛགཏཀ་བྷཡཱབཧ་ཨཱ་ཨན ྤཱར་དུནཱིཡ་ཱཀེྃ་པྲཀཤ་མེ་ཨནལནཱི།་ཨཔན་

ཛཱིབནཀ་ཀཊུ-མདྷུ་ཨནུབྷབཀེྃ་བེབཱཀཱིསྃ་ལཱིཁལནཱི།་ཨཱཱི་སབ་ཧུནཀ་སཱཧསཀ་པརཱིཙཱཡཀ་ཐཱིཀ།་ཛ་ེཀཛ་ཨཱན་ནཧཱི་ཀ྅་
སཀཻཏ་ཨཚ,ི ཏཀརཱ་ཨོ་སཧཛཏཱཔྤཱཱུརྦཀ་ཀཡལནཱི། 

ཧུནཀ་བྱཀྟཱིགཏ་དུནཱིཡཱ་ཨཱ་ཛཱིབན་ཨན ྤཱར་མེ་ཌྤཱཱུབལ་ཚནཱི་མུདཱ་ཨོ་སབཧཀ་ལལེ་པྲཀཤཀ་སཾདྷཱན་མ་ེལགཱལ་ཚཐཱི།  

ཀཏེཀ་རཱས་བཱཏ་མོན་མ་ེཨཽནཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཀཏེཀ་རསཱ་བཱཏ་ཋོར་པར་ཨཱབཱི-ཨཱབཱི་ཧུལཀཱི་མཱརཻཏ་ཨཚི།་མུདཱ, ཏཀརཱ་ཕེར་
ལཱིཁབ་བྷཻཡཱ། 

ཨེཁན་ཨེཏབེ་ཀཧབ་ཛེ་དུནཱིཡཱ་བྷརཱིཀ་ཛྷཾཛྷཊ་སྃ་ཨནཐཀ་སཾགྷརྵ་ཀརཻཏ་ཨཧྃ་ཛེ་པྤཱཔྟ་ཀཡལཧུྃ་ཨཚ,ི སེ་དོསརཱཀ་ལེལ་
ཙུནཽཏཱཱི་ཛཀྃ་ཋཱཌྷ ་རཧཏཻ།་ཨཧྃཀ་སཾགྷར་ྵཨཱ་ཨཧྃཀ་སམརྤཎཀ་པྲཏཱི་ནཏ་བྷེལ་ཚཱི།      

-སཾཔརྐ-7004917511 

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

 

༢.༡༦.ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར- མཐཱཻིལཱཱི་སཧཱཱིཏྱམ་ེཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཀརེ་ཡགོདཱན 

  

ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར 

མཐཱཻིལཱཱི་སཧཱཱིཏྱམ་ེཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཀརེ་ཡགོདཱན 

ཛཁན་ཀོནོ་ནཽཀརཱཱི་ཀརཨ་ེབལཱ, བཱ་ཀཱི་བཱིཛནེས་ཀརཨེ་བལཱ་བཱ་ཀཱི་གྷ  ཱུས་ལེབཨེ་བལཱ་སརཀརཱཱི་ཨཕསར་སབྷ་རཙནཱ་ལཱཱིཁཱི་
ཀ྅་ལཁེཀ་ཀཧ་ལཻཏ་ཨཚི་ཋཱཱིཀ་ཏཁནེ་པོཐཱཱི་ཀེར་མུདྲཎ, པྲཀཤན་ཨ་ཱབཱིཏརཎ་ཀརཨེ་བལཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་
རཙནཱཀེྃ་ཀཏ་ཀ྅་ཨཱཱི་ཀཧཱི་དལེ་ཛཨཱེ་ཛེ་སཱཧཱིཏྱམེ་ཧཱིནཀར་ཡོགདཱན་ཀཱིཚུ་ནཻ་ཚནཱི་མུདཱ་པོཐཱཱི་ཛལ ྤཱཱི་ཨུཔལྦདྷ་ཀརབཱ་དཻ་

ཚཐཱི།་ཏཁན་ཧམ་ཨཱཱི་སོཙབཱ་ལེལ་བཱདྱ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཱི་ཛེ་ཨཁཱཱིར་ལེཁཀ་ཧེབཱཀ་པརཱིབྷཥ་ཀཱི་ཚ?ཻ 
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ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཡོགདཱན་ཀཱིཚུ་ནཻ་ཚནཱི་སེ་ཧམརཱ་ས ྤཱཔཱིཏ་ལེཁཀ་སབྷ་ཀཧལཱཧ་ཛཁན་ཧམ་ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀ་
ལེལ་ཧུནཀསྃ་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཔར་ལེཁ་མྃགལཱིཡནཱི།་ཨཱཱི་ཨཱར་བེསཱཱི་ཁཏརནཱཀ་པྲབྲྀཏཱི་ཚཻ།་ཏྃཨཱི་ཧམ་ཨཱན་བཱིཥཡཔར་ལཱཱིཁབ་

ཚོཌ ཱི་མཏཱྲ་ཨཱིཨེཧ་ལཱཱིཁབ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱམ་ེཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཀེར་ཡོགདཱན་ཀཱི་ཚཻ་ཨཱ་སེ་ཧམ་དུཨཱིཨེ-ཙཱརཱི་པྤཱཾཨཱིཊམེ་དེབ། 

༡༻་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱམེ་ནབ་པྲབྲྀཏཱིཀེྃ་ཛནྨ་དེནཱཨཱི-་པྤཱཡཿ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་རཙནཱམེ་པཱཏྲ་ཀེར་ཨསལ་ནཱམ་ད྅་ཨོཀར་ཁཌཾན་
ནཻ་ཀཨལེ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻ།་སཾསྨརཎམེ་ཨསལ་ནཱམ་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻ་མུདཱ་ཨོཧཱིམ་ེཛིནཀཔར་སཾསྨརཎ་ཚཻ་ཏཱིནཀར་ནཀརཱཏཀྨ་
པཀྵ་ནཻ་ལཱཱིཁལ་ཛཨཱཱིཏ་ཚཻ།་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཨཔན་པཱཏྲ་ཀེར་ཨསལེ་ནཱམ་རཁལཱཧ་ཨཔན་སཾསྨརཎམེ་ཨཱ་ཛིནཀཔར་
སཾསྨརཎ་ཚནཱི་ཏཱིནཀར་ཤྱཱམཔཀྵཀེྃ་ཁྤཱཱུབ་ལཱིཁནེ་ཚཐཱི།་ཨཀེཊཱ་བཻམཱནཱཱི་ཧམ་ཨུཛགཱར་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི་ཨཧཱེི་སཾདར  མེ།་

༢༠༠༤་མེ་ཧིཾདཱཱི་བྷཥམེ་ཀཤཱིནཱཐ་སིཾཧ་ཀེར་པོཐཱཱི་ཚཔལནཱི་"ཀཤཱི་ཀ་ཨས ྤཱཱི", ཨེཧཱི་པོཐཱཱིཀ་སབྷ་པཱཏྲ་ཨསལ་ནཱམཀ་སཾག་
ཚལ་ཨཱ་སེཧོ་བཱསབཱིཀ་བྷཥ་ཨོ་བཱསབཱིཀ་ཀརནཱཱི་སཾག།་ཨཱ་ཨཱཱི་ཚཔཱིཏེ་ཧིཾདཱཱིམེ་ཨནགྷོལ་མཙི་གེལ།ཻ་ཨེཀར་ཱནབ་པྲབྲྀཏཱི་མཱནལ་

གེལཻ་ཨཱ་མཱནཨ་ེབལཱམེ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ལཁེཀ་ཨ་ཱཧིཾདཱཱི-མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨུབྷཡ་ལེཁཀ་སབྷ་ཚལཱཧ་བཱ་ཚཐཱི་མུདཱ་ཀཤཱི་ཀ་ཨས ྤཱཱིསྃ་ཋཱཱིཀ་
དཱུ་བརྵ་པཧཱིནེ་༢༠༠༢་མེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཀེར་པོཐཱཱི་ཨཱཨལེ་"ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ"་མུདཱ་བཨེཧ་མཐཱཻིལ་ལེཁཀ་སབྷ་ཙུཔ་
བྷེལ་ཚཐཱི།་ཀཤཱིནཱཐ་སིཾཧ་ཛེ་པྲཡོག་ཧིཾདཱཱིམ་ེཀེལཱཧ་སེ་པྲཡོག་མཻཐཱིལཱཱིམ་ེཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་པཧཱིནཧཱི་ཀེལཐཱི།་ཤྲེཡ་དེབཱཀ་

བདལཱ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི-ཧིཾདཱཱིཀ་ཨུབྷཡ་ལཁེཀ་སབྷ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཡོགདཱནེ་མཱནབཱསྃ་ཨསྤཱཱིཀར་ཀ྅་རཧལ་ཨཚ།ི་
ཛེནཱ་བཧུཏ་མཱམཱིལམཱེ་མཐཱཻིལཱཱི་ཧིཾདཱཱིསྃ་ཨཱགྤཱཱུ་ཨཚ་ིཋཱཱིཀ་ཨཧཱུ་ཏརཧཀ་སཱཧཱིཏྱམ་ེམཻཐཱིལཱཱི་ཨགཱྤཱཱུ་ཨཚ་ིཨཱ་ཨཀེར་ཨེཀམཱཏྲ་ཤྲེཡ་

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀེྃ་ཛཨཱཱིཏ་ཚནཱི།  

༢༻་སཙ་ཨོ་སཱཧས་ཀེར་དུརབྷ་སཾཡོག-སཱཧཱིཏྱམ་ེསཙ་ཨོ་སཱཧས་ཏྃ་ཧེབཱཀེ་ཙཱཧཱི།་མུདཱ་དཱིཀ ཏ་ཨཱཱི་ཛ་ེཨེཧཱི་སཙ་ཨོ་
སཱཧསཀེྃ་ནཔབཱཀ་ཨེཁན་དྷརཱི་ཀོན་ོམཱཔདཾཌ་ནཻ་ཨཚི།་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀ་སཙ་ཨོ་སཱཧས་ཛནབཱཀ་ལལེ་ཧམ་ཨེཀཊཱ་ནབ་
ཕར  ཱུལཱ་༺སྤཱཱུཏྲ༻་ད྅་རཧལ་ཚཱི།་ཨཱཱི་སྤཱཱུཏྲ་མཏཱྲ་ཤརདཱིན ྡུཨེཛཱ་ིནཻ་སབྷ་ལེཁཀ་ཀེར་རཙནཱ་ལེལ་སམནཱ་རཱུཔསྃ་ཀཛ་

ཀརཏ།་ཧམར་ཨེཧཱི་སྤཱཱུཏྲ་ལེལ་ཏཱཱིན་ཊཱ་ཏཏྭ་རཧཏ, པཧཱིལ༻་ཛྃ་རཙནཱ་བྱཀྟཱི་ཀེཾདྲཱིཏ་ཨཚི, དོསར༻་ཛྃ་རཙནཱ་ཀོནོ་

བཱིཥཡ་ཀེཾདྲཱིཏ་ཨཚ,ི ཏེསར༻་ཛྃ་རཙནཱ་ཏཐྱ་ཀེཾདྲཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱབ་ཨེཧཱི་ཏཱཱིནྤཱཱུ་ཏཏྭཀེྃ་ཕརཱིཚཱབཻཏ་ཚཱི- 

ཨ༻་བྱཀྟཱི་ཀེཾདྲཱིཏ་རཙནཱ་ཀེར་དཱུ་བྷག་བྷེལ་པཧཱིལ་སམཀལཱཱིན་བྱཀྟཱི་ཨཱ་དོསར་པྤཱཱུརྦཛ།་སམཀལཱཱིན་མནེ་ཛེ་ལཁེན་
ཀལམེ་ཨཱ་ཨོཀར་བཱདོ་ཛིཾདཱ་ཚཐཱི།་ཛྃ་རཙནཱ་སམཀལཱཱིན་བྱཀྟཱི་ཀེཾདྲཱིཏ་ཚཻ་ཏཁན་ཨཱཱི་དེཁལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛེ་ལཱཱིཁཨེ་བལཱ་

ལེཁཀ་ཨཱ་ཛཀརཱཔར་ལཱཱིཁལ་གལེ་ཚ་ཻཏཀར་དཱུརཱཱི་ཀཏེཀ་ཚ,ཻ དཱུརཱཱི་མཏལབ་པྲབྷབ་པཌ བཱཀ་སཾདར  མ།ེ་ཀམ་དཱུརཱཱི་བལ་ཱ
ལེཁཀ་བེསཱཱི་དུརྡཤ་བྷོགཏ་ཨཱ་བེསཱཱི་དཱུརཱཱི་བལཱ་དུརྡཤ་ནཻ་བྷོགཏ།་ཨུདཱཧརཎ་དཻཏ་ཚཱི་མཱནཱི་ལཱིཨ་ལེཁཀ་ལཱིཁལཱཧ་ཛེ་
ཡྤཱཱུཀྲེནཔར་ཧམལཱ་ཨམནཱབཱཱིཡ་ཚཻ་ཨ་ཱཔུཏཱིན་ཁལནཱཡཀ་ཨཚ།ི་ཨཱབ་སོཙིཡཽ་ཛ་ེཨེཧཱི་པྲཀརཀ་རཙནཱསྃ་པུཏཱིནཀེྃ་ཀཱི་ཕརྐ་

པཌ ཏཻ? ཀཱིཚུ་ན།ཻ་ལཁེཀ་ཏྃ་ཨཱཱི་ལཱཱིཁཱི་ཨཔནཱཀེྃ་སཱཧསཱཱི་སཱབཱིཏ་ཀརབཱ་ལེལ།ཱ་མུདཱ་ཛཁན་པུཏཱིནཔར་ལཱཱིཁཨེ་བལཱ་བཨེཧ་
ལེཁཀ་ལཱིཁཏཱ་ཛེ་བཱཱིཎ་ཋཱཀུར་བཱ་ཀཱི་ཨཤོཀ་ཨབཱིཙལ་ཀེར་སམཡམེ་ཁརཱཔ་པོཐཱཱི་ཙྤཱཱུནལ་གེལཻ་ཏྃ་ལེཁཀ་ཨཀདེམཱཱིསྃ་
བཧཱིཥ ྲྀཏ་ཀ྅་དེལ་ཛེཏཱ་ཀརཎ་ཨེཧཱིམ་ེཀམ་དཱུརཱཱི་ཚཻ།་ཨཀེར་དོསར་ཨུདཱཧརཎ་ཨཚི་ཧརེཀ་ཋམཱ་པཏྲཀརཀ་ཧཏྤཱ།་

ཨེཧན་ཧཏྤཱ་བཱིཧརོམེ་བྷེལ་ཚཻ།་ཀཱིཨེཀ? ཨེཀར་ཨཀེ་མཱཏྲ་ཀརཎ་ཚ་ཻཛེ་པཏྲཀརཀ་ཛེ་སཙ་ཚལཻ་ཨ་ཱཛཀརཱཔར་ལཱཱིཁལ་
གེལ་རཧཻ་ཏཀར་དཱུརཱཱི་ཀམ་རཧཻ།་ཨོཧཱི་ཋཱམ་དཀྵཱིཎ་ཨཱ་མཧརཱཥ མེ་ཀཱིཚུ་ལེཁཀ་ཀེར་སེཧོ་ཧཏྤཱ་བྷེལཻ།་བཱིཧརམེ་ཨེཀཽཊཱ་
ལེཁཀ་ཀེར་ཧཏྤཱ་ནཻ་བྷེལཻ་ཨཱ་ཨོཧཱིམེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀེར་ལཁེཀ་སེཧོ་ཨཚི།་ཏྃ་ཛཱཧཱི་རཙནཱམ་ེལེཁཀ་ཨོ་ཛཀརཔཱར་ལཱཱིཁལ་གེལ་ཚཻ་

ཨོཧཱིམེ་ཛྃ་དཱུརཱཱི་ཀམ་ཚཻ་ཏྃ་ལཁེཀཀེྃ་སཱཧསཱཱི་ཨོ་སཙ་ལཱཱིཁཨེ་བལཱ་མཱནལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱི, ཨཱ་ཛྃ་དཱུརཱཱི་བཧུཏ་ཚཻ་ཏྃ་ཨོཀར་ཱ
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མཱཏྲ་བྷཛྃ་པུརཱ་ལེབ་མཱནལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཛ་ྃཀོནོ་ལཁེཀ་ཨཔན་པྤཱཱུརྦཛཔར་ལཱཱིཁཱི་རཧལ་ཚཐཱི་ཏྃ་ཛྃ་ཨོ་པྲམཱཎ་ད྅་ཀ྅་
ལཱཱིཁཻ་ཚཐཱི་ཏྃ་ཧུནཀ་སཱཧསཱཱི་ཨ་ོསཙ་ལཱཱིཁཨེ་བལཱ་མནཱལ་ཛེཏནཱི། 

ཨཱ༻་ཛྃ་རཙནཱ་བཱིཥཡ་ཀེཾདྲཱིཏ་ཚཻ--་ཛྃ་ཀོནོ་ལེཁཀ་ཨཔན་བྷཥམེ་ཨཔྲཙལཱིཏ་བཱིཥཡ་བཱ་བཱིདྷཱཀེྃ་པྲམཎཱཱིཀ་ཨོ་ལོཀཔྲཱིཡ་
བནཱ་དེལཀཻ་ཏྃ་ཨོཀརཱ་སཱཧསཱཱི་མནཱལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཛྃ་ཨོ་ཨོཧཱིམེ་ཏཐྱ་རཱཁཱི་དེཀལ་ཻཏྃ་ཨོཀར་ཱསཙ་ལཱཱིཁཨེ་བལཱ་སེཧོ་མཱནལ་

ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱི།  

ཨཱི༻་ཛྃ་རཙནཱ་ཏཐྱ་ཀེཾདྲཱིཏ་ཨཚི--་ཨེཧཱི་ཀཊཱོིམེ་པྲམཱཎ་ཨོ་ཨསལ་ནཱམ་དཱུནྤཱཱུ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཚཻ།་ཛྃ་ཨཀེཊཱཽ་གཨེབ་ཏྃ་
སཱཧས་ཨོ་སཙ་ཀེར་ཨབྷབ་མནཱལ་ཛཱཨེཏ། 

ཨཱཱི་ཏཏྭ་སབྷ་ལེཁན་ཀེར་ཧརེམ་མཱདམྱ་ཛེནཱ་པྲིཾཊ, ཨིཾཊརནེཊ་ཨདཱཱི་ལལེ་སམཱན་རཱུཔསྃ་ལཱགྤཱཱུ་ཨཚི།་སཾགེ-སཾག་རཙནཱམེ་
ཀཐཱིཏ་མནཱབཏཱབཱད་ནཔབཱཀ་ལེལ་ཨཱིཨེཧ་སྤཱཱུཏྲ་ཀཛ་ཀརཏ། 

ཨཱབ་ཧམ་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་རཙནཱ་སབྷཀེྃ་ཨུཔརམེ་དལེ་གེལ་ཏཏྭསྃ་ཛཱྃཙ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི།་"ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ"་ནཱམཀ་
པོཐཱཱིམེ་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་པྤཱཡཿ་ཨཔན་སམཀལཱཱིན་ལཁེཀ་སབྷཧཀ་ནཱམ་ལཻཏ་ལཱིཁནེ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨོཧཱིམེསྃ་ཨདྷཱིཀཤཾ་ཨེཁནོ་ཛིབཻཏ་

ཚཐཱི།་མཏལབ་ཨེཧཱི་ཏཏྭམེ་"སཱཧས་ཨོ་སཙ་ཀེར་ཨེཧཱི་མཱཔདཾཌ"་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀ་རཙནཱ་པཱས་བྷེལ་ཨཚི།་སཾསྨརཎ་བཱིདྷཱཀེྃ་
པྲམཱཎཱིཀ་བནེབཱཀ་ཤྲེཡ་ཧཱིནཀེ་ཚནཱི་ཨཱ་ཨཱཱི་ཨཀེཊཱ་ཀཋཱིན་ཀཛ་ཚལཻ།་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཏྃ་སཾསྨརཎཀ་རཱུཔ་ཨེཧན་བནཱ་དེལ་གེལ་
ཚལཻ་ཛནཱེ་ཀནོོ་ཀལྤནཱིཀ་ཀཐཱ་ལཱིཁཱ་རཧལ་ཧོ།་སཾསྨརཎཀ་བཧནྣེ་ཨཔནཱཀེྃ་མཧན་ཀཧབཱཀ་པྲཙལན་བཧུཏ་བྷེལ།་མུདཱ་

ཤདཱིན ྡུཛཱ་ིསཾསྨརཎ་བཱིདྷཱཀེྃ་མཪ ྤཱདཱམེ་ཨནལཱཧ།་ཨཧཱེུ་ཨདྷཱརཔར་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀ་རཙནཱ་"སཱཧས་ཨོ་སཙ་ཀེར་ཨེཧཱི་
མཱཔདཾཌ"པར་པཱས་བྷེལ་ཨཚི།་སཾསྨརཎ་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀ་མྤཱཱུལ་བཱིདྷཱ་བནཱི་ཀ྅་ཨཨཱེལ་ཨཚི་ཨ་ོཛཀརཱ་བཾྱགྱ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱིན་
སེཧོ་སབྷ་ཨཔནེ-ཨཱཔ་སཾསྨརཎ་བནཱི་གེལ་ཚཻ་ཨཱ་ཨཧཱེི་སཾསྨརཎ་སབྷམེ་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་ཨསལ་ནཱམཀ་སཾག་པྤཱཱུརཱ་ཏཐྱ་ཨཔན་
སམཀལཱཱིན་སབྷཧཀ་ནཱམ་ལཻཏ་ལཱིཁནེ་ཚཐཱི།་ཀེ་པོཐཱཱི་ཚཔཱ་ཀ྅་པཱཨཱི་ནཻ་དལེཀནཱི་ཨཱ་ཀ་ེཀོན་གྷཱཏ་ཀལེཀནཱི་སེ་སབྷ་ཀཱིཚུ།་

"སཱཧས་ཨོ་སཙ་ཀེར་ཨེཧཱི་མཱཔདཾཌ"་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་རཙནཱ་སབྷ་པཱས་བྷེལ་ཨཚི།་ཨདྷཱིཀཾཤ་ལེཁཀ་ཀརེ་རཙནཱམེ་སཙ་ཨོ་
སཱཧས་ཀེར་ཨབྷབ་རཧཻཏ་ཚཻ།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཱཱི་སཽབྷགྱ་ཛེ་ཨེཀརཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་སན་ལེཁཀ་བྷེཊལ་ཚ་ཻཛནིཀམེ་སཙ་ཨོ་
སཱཧས་དཱུནྤཱཱུ་ཚནཱི་ཨཱ་སེ་པཧཱིལ་དཱིནསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཨཁེན་དྷརཱི།་པཏྲཱིཀརཱིཏཱམེ་ཏྃ་ཤརཱཱིརཀ་ཧཏྤཱ་བྷ྅་ཛཨཱཱིཏ་ཚཻ།་སཱཧཱིཏྱམེ་

ཤརཱཱིརཀ་ནཧཱི་ཡོགྱཏཱ, བཱཛིབ་ཙར ྤཱ་ཀེར་ཧཏྤཱ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་ཡོགྱཏཱ, བཱཛིབ་ཙར ྤཱ་ཀེར་ཧཏྤཱ་བྷེལ་ཨཚ།ི 

ཨུཔརམེ་ཛེ་ཧམ་སྤཱཱུཏྲ་དེལཧུྃ་ཏཀརཱསྃ་པཱཋཀ་ཨཱན་ོལེཁཀ་ཀེར་རཙནཱམེ་སཙ-སཱཧས་ཏཀཏཱ་སེ་ཧམར་ཱབཱིཤྭཱས་ཨཚི།་
ཨོནཱ་ཕེསབུཀཔར་མཛཱཀེ-མཛཀཱམེ་ཧམ་ཨེཧཱི་སྤཱཱུཏྲཀེྃ་ཨཔནེ་ནཱམཔར་"ཨནཙིན ྤཱར་ཕར  ཱུལཱ"་དེལཧུྃ་མུདཱ་པཱཋཀ་ཨེཀར་
ཛེ་ནཱམ་དེབཨེ་ཙཱཧཐཱི་སེ་ད྅་སཀཻ་ཚཐཱི། 

༣༻་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་སཾབཱཧཀ-་ཧརེཀ་སམཱཛ, ཧརེཀ་བྷཥ, ཧརེཀ་སཱཧཱིཏྱམེ་སཏ ྤཱ་པཀྵ་ཀེར་སམཱནེ་ཨཀེཊཱ་
སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱ་རཧཻཏ་ཚཻ་ཨཱ་སེ་མཐཱཻིལཱིཡམོེ་རཧལཻཀ་ཨཚ།ི་ཨོནཱ་ཏྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱར་ཱཤབྡ་བཱིདེཧ་པཏྲཱིཀ་༺༢༠༠༨༻་
སཾགེ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀེྃ་པུཥྚ་ཀརབཱཀ་ཀཛོ་བཱིདེཧེ་དྤཱརཱ་བྷེལ་ཨཚ།ི་མུདཱ་ཛཧྃ་དྷརཱི་པྲབྲྀཏཱིམེ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱ་ཏཀབཻ་སེ་
མཻཐཱིལཱཱིམ་ེབཱིདེཧསྃ་པཧཱིནེསྃ་ཚཻ།་བལཱི་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥཀ་ཛནྨེསྃ།་ཨཱ་ཏཱཧཱི་སམཱནཱནྟར་པྲབྲྀཏཱིཀ་སཾབཱཧཀ་ཚཐཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི།་
སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀེྃ་ཨཧྃ་བཱིཔཀྵཱཱི་བྤཱཱུཛྷི་སཀཻཏ་ཚཱི་ཀརཎ་སཱཧཱིཏྱམ་ེརཱཛནཱཱིཏཱིཡོསྃ་བེསཱཱི་རཛཱནཱཱིཏཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱ་བཱིཔཀྵཱཱི་
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བྷེནཱཨཱིཨེ་ཨཔནཱ-ཨཱཔམེ་ཨེཀཊཱ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཡོགདཱན་ཚཻ།་ཀརཎ་བཱིཔཀྵཱཱི་ཧེབཱཀ་ལལེ་སཱཧས་ཙཱཧཱི་ཨཱ་ཛཱཧཱི་ལེཁཀམ་ེསཱཧས་
ཧེཏཻ་སཨེཧ་ནབ-ནབ་ཨཱཡཱམ་ཛོཌ ཱི་སཀཏཻ་སཱཧཱིཏྱམ།ེ  

༤༻་སནཱཏན་དྷརྨམེ་ནཱརཱཱིཀེྃ་པཱཔཀ་ཁཱན་ཀཧལ་གེལ་ཚ།ཻ་ནཱརཱཱིཀ་པྲཏཱི་ཨཱཱི་དེཥ་མཱཏྲ་སནཱཏན་ེནཻ་ཀབཱཱིར་སན་དལཱིཏ་ཨོ་
སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀབཱི་སེཧོ་ཀེནེ་ཚཐཱི།་ཀབཱཱིརཀ་རཙནཱམེ་ནཱརཱཱིཀ་པྲཏཱི་བྷཀྟཱི་ཨཱ་དེཥ་དཱུནྤཱཱུ་ཚ།ཻ་སནཱཏནམེ་སེཧོ་ནཱརཱཱི་ལེལ་

ཨཱདར་ཨོ་གྷྲྀཎ་ཚ།ཻ་ཀཱི་ཏུལསཱཱི, ཀཱི་ཀབཱཱིར་སབྷ་ཨཔནཱ-ཨཔནཱ་ཌྷགཾེ་ནཱརཱཱིཀེྃ་ཀེཁནོ་ནཱཱིཀ་ཨཱ་ཀེཁན་ོཁརཔཱ་ཀཧནེ་ཚཐཱི། 

པུརུཥ་ས  ཱིསྃ་ཛནྨཻཏ་ཨཚི་མུདཱ་ནཱརཱཱིཀེྃ་ཨཔབཱིཏྲ་མནཱཏཻ་ཨཚི་ཏེནཱཧཱིཏེ་ལཁེཀ་པོཐཱཱིཀ་པྲཀཤན་ལེལ་མུདྲཀ, པྲཀཤཀ་ལག་
ཛཱཨཱིཨ,ེ པཱཋཀ་དྷརཱི་པཧུྃཙེབཱཀ་ལེལ་བཱིཏརཀ་ལག་ཛཱཨཱིཨེ་ཨཱ་ཨཾཏམེ་ཀཧཻཨེ་ཛེ་མུདྲཀ-པྲཀཤཀ-བཱིཏརཀ་ཀེར་
སཱཧཱིཏྱམེ་ཀཱི་ཡོགདཱན་ཚ།ཻ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛྃ་ལཁེན་ནཧཱིཡོ་ཀེནེ་རཧཱིཏཐཱི་ཏྃ་ཧུནཀར་བཱིཏརཎ་པྲཎལཱཱིསྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་
ཀཏེཀ་པཱཋཀ་བཌྷ ལཻ་སཨེཧ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཡོགདཱན་མནཱལ་ཛཨཱིཏཻ།་ཨཱ་སེ་ཤརདཱིན ྡུཨེ་ཙཽདྷརཱཱི་ཀཱིཨེཀ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པོཐཱཱིཀ་

མུདྲཎ, པྲཀཤན་ཨ་ོབཱིཏརཎམེ་ཛེ-ཛ་ེལཱགལ་ཚཐཱི་ཏཱིནཀོ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཡོགདཱན་རཧབེ་ཀརཏནཱི། 

ཀུལ་མཱིལཱ་ཀ྅་མཐཱཻིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱམེ་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀི་ཨོཏབེ་ཡོགདཱན་ཚནཱི་ཛཏཀེ་ཡོགདཱན་ཀོནོ་མལཱཽིཀ་ཨཱ་བཱིནཱ་སོཾགར་བལཱ་

ལེཁཀ་ཀེར་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ།་ཀོནོ་སོཾགར་བལཱ་ལཁེཀ་ཀཱི་གུཊ་ཨཱ་ཀཱི་ཀནོོ་མཋ-མཋདྷཱཱཱིཤ་ཧུནཀ་ཨཱིགྣོར་ཀ྅་སཀཻཨེ་མུདཱ་
ཤརདཱིན ྡུཛཱི་ལེཁན་ཧུནཀ་སབྷ་ལེལ་སྤཱཱུརྻཀ་སམནཱ་རཧཏ་ཛཀརཱ་ཨོ་སབྷ་ཛྷཱྃཔཱི་ནེ་སཀཏཱཧ། 

-སཾཔརྐ-8876162759 

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

༢.༡༧.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར- ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་སསཾྨརཎ་སཧཱཱིཏྱ [བཏཱ-བཏཱཔར་བཏཱ ༺I-IV༻] 

 
གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར 

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་སསཾྨརཎ་སཧཱཱིཏྱ [བཏཱ-བཏཱཔར་བཏཱ ༺I-IV༻] 

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


विदेह ३५८ म अंक १५ निम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८)|| 67 

  

"བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་ཁཎྜ-༡";་"མར ྤཱནྟཀ-ཤབ ྤཱནུབྷཱུཏཱི ༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་ཁཎྜ-༢༻";་"ཧམར་
ཨབྷག: ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ ༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ-༣༻" ཨ ཱ"སཱཀྵཱཏ ༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ-༤༻ ཨཱཱི་
ཙཱརཱིཊཱ་པུསཱིཀ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་སཾསྨརཎཏྨཀ་ནཱིབནྡྷཀ་སཾགྲཧ་ཚན ཱི, པཧཱིལ་༢༠༡༩མེ་དོསར་༢༠༢༠མེ་ཨཱ་ཏེསར་ཨཱ་
ཙཱརཱིམ་༢༠༢༡མེ་པྲཀཤཱིཏ་བྷེལ། 

སཾགཧཱི་༢༠༠༢་མེ་པྲཀཤཱིཏ "ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ" ཧུནཀར་ཧསྱ-བཾྱགྱ་ཡུཀྟ་སཾསྨརཎཏྨཀ་ནཱིབནྡྷཀ་སཾགྲཧ་ཚན ཱི་ཛ་ེ
པུརས ྤཱར-ལོལུཔ་མྤཱཱུལ-དྷཱརཱཀ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ནཱམསྃ་ཡུཀྟ་ཨཚི་ཨཱ་ཧུནཀར་སབྷཀ་ཀཱིརདཱནཱཱི་ཏྃ་ཏེཧེན་ཚན ཱིཡེ་ཛེ་ཨ་ོ
སཾསྨརཎ་ཧསྱ-བཾྱགྱཀ་སཾགྲཧ་ཨནཱཡཱསེ་བནཱི་ཛཱཡཏ, མུདཱ་ཨཱཱི་པོཐཱཱི་ཤུདྡྷ་སཾསྨརཎཀ་པོཐཱཱི་ནཻ་ཐཱིཀ,་ཨཻམ་ེནོན-མཱིརྩ་སེཧོ་
ཨཚི་མུདཱ་ཀམ་མཱཏྤཱམེ།་ཨེཏ྅་ཨཱཱི་སཾཏོཥཀ་བཱིཥཡ་ཨཚི་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀེྃ་སམནཱཱནྟར་དྷཱརམཱེ་ཨེཀ ཊཱོ་ལལོུཔ་བྱཀྟཱི་ནཻ་
བྷེཊལན ཱི། 

ཨེཀར་ཨཏཱིརཱིཀྟ་༢༠༠༥་མེ་པྲཀཤཱིཏ་"བཌ ་ཨཛགུཏ་དེཁལ", ༢༠༡༡་མེ་པྲཀཤཱིཏ་"གོབརགཎེཤ"་ཨཱ་༢༠༡༦་མེ་
པྲཀཤཱིཏ་"ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀོརཱམཱིན"ཀེྃ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱ་བཾྱགྱ་ཤྲྲྀཾཁལཱ་ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱ,ི ཀརཎ་ཨཻ་ཏཱཱིནྤཱཱུ་པོཐཱཱིམེ་ཁཊྚར་ཀཀ ྤཱ་
སན་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱ་བཱིརཱཛམཱན་བྷེཊཏཱ, མུདཱ་ཨེཏཽ་ཀཱིཚུ་ཨཱལཁེམེ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱ་ནཻ་ཚཐཱི, ཛེནཱ་གོབརགཎཤེ་སཾགྲཧཀ་
'ཏཱབཏ་ཀལ','གོལཻསཱཱི- ཨར ྤཱཏ'་ཨཱ་'སཱཱིཌཱི་སམཱཱིཀྵཱ་'།་མུདཱ་ཨཱཱི་ཏཱཱིནྤཱཱུ་སཾགྲཧ་སེཧོ་མོཊཱ-མོཊཱཱི་སཾསྨརཎ་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི་
མུདཱ་ནནོ-མཱིརྩཀ་སང་ཨ་ཱསེཧོ་པུཥྚསྃ། ཨེཏ྅ 'ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀོརཱམཱིན' ཀ་ལེཁཀཱིཡ་མེ་ཨོ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི་ཛེ ༺ཀརཱིཡཱ་

ཀཀ ྤཱ༻ཀེྃ 'ཛེ་ཕུརེལནཱི་སཻཧ་ཀཡལནཱི་མུདཱ་ཨཱཱི་དྷ  ན་ཨབཤྱ་རཁལནཱི་ཛ.ེ.. ཨཤ ྤཱཱིལཏཱཀ་ཨཱརོཔ་ནཧཱི་
ལཱགཡ..." མུདཱ་ཨཻ་པོཐཱཱིསྃ་༥་སཱལ་པྤཱཱུརྦ་པྲཀཤཱིཏ 'གོབརགཎེཤ' ཀ་'སཱཱིཌཱི་སམཱཱིཀྵཱ་'་མ ེསཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱརཱ་
ཀཐཱིཏ་ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨེསོཤཱིཡེཤན་སབྷ་དྤཱརཱ་ཙཡནཱིཏ་མཻཐཱིལཱཱི་པརཱམརྴདཱཏྤཱཱི་སམཱིཏཱིཀ་ཨདྱཀྵ་བཱིདྤཱནཱཐ་ཛྷཱ 'བཱིདཱིཏ'ཀ་
སམྦནྡྷམེ་ལཱིཁལ་གེལ་ཨཚི,་'.. ཨོ་ཏྃ་སྭཡཾ་རསཱིཡཱ་ཚཐཱི།་པྲབཱསཱཱིཛཱ་ིསཾག་སཾདྷ  བཾདན་ཀརཏཱཧ, ཋཀུརཨཱཱིན་སཾག་
ཡུགལབཾདཱཱི་ཀརཏཱཧ...'།  ཨོཧཱི་པོཐཱཱིཀ 'ཏཱབཏ་ཀལ' ཨཱལེཁམེ་ལཱིཁལ་གལེ་ཨཚི-་'ཨེཧནེ་སན་པྲཡོག་སཱཧཱིཏྱ་
ཨཀདེམཱཱི་སེཧོ་ཀཡལཀ་ཛེ་ཛཀརཱ་ཧོཊལ་རཧཏཻཀ་སེཧོ་པརཱམརྴདཱཏྲྲྀ་སམཱིཏཱིཀ་སདསྱ་བནཱི་སཀཻཏ་ཚཐཱི།" ཏཱབཏ་ཀལ་
ཀེར་བརྞན་ཨཤ ྤཱཱིལ་ནཻ་ཨཚི་མུདཱ་སཱཱིཌཱི་སམཱཱིཀྵཱཀ་བཱིབརཎ་སྤཥྚཏཡཱ་ཨཤ ྤཱཱིལ་ཨཚི།་ཨཱཱི་སྤཥྚ་ཨཚི་ཛེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱརཱ་
ཀཐཱིཏ་ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨེསོཤཱིཡེཤན་སབྷ་དྤཱརཱ་ཙཡནཱིཏ་མཻཐཱིལཱཱི་པརཱམརྴདཱཏྤཱཱི་སམཱིཏཱིཀ་སབྷ་ཨདྱཀྵ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་རསཱཏལ་

པཧུྃཙེབཱཀ་ཀཛ་ཀེལན ཱི་ཨཚི་མུདཱ་ཨེཀཊཱ་མཧཱིལོ་ཨཨཱོིམེ་ཚཐཱི་ཏྃ་ཨོ་སཏྱ་ཧརཱིཤནྡྲ་ཀཱིཨེ་བནཐུ? ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་སེཀྶཱིསྚ་
ཀམེཎྚ་ཨཱཱིཨེཧ་དེཁབཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ལེཁཀ་བཱ་སམ ྤཱདཀ་སཱཧཱིཏྱམེ་ཨ་ཱསཱརྦཛནཱིཀ་སྠལཔར་མཧཱིལཱ་བཱ་པུརུཥེཏྟར་ལིཾགཀ་པྲཏཱི་

སམྭེདནཤཱིལ་ནཻ་ཚཐཱི། 'ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀོརམཱཱིན'མེ 'སརཀརཀ་ལིཾག་པརཱཱིཀྵཱ ' མེ་སེཧོ་ཨཱཱི་ཨསམྭེདནཤཱིལཏཱ་དེཁལ་ཛཱ་
སཀཻཨེ་ཛཏ྅ 'ས  ཱི-གུཎསྃ་པརཱིཔུརཱིཏ་སརཀར' བཱིནོད་ཀུམཱར་ཛྷཱ [དེཁྤཱཱུ 'ཨཱཱིར   ་དེཥ་ནཧཱི- སམནྭཡ་ཙཱཧཱི'-་
'ཧམར་ཨབྷག: ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ ༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ-༣༻' པོཐཱཱིམེ- སརཀར ༺བཱིནོད་ཀུམཱར་ཛྷཱ, ཨཱབ་
ཀབཱི་སམྤཱཊ༻] ལེལ་པྲཡུཀྟ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི། 
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༡ 

བཏཱ-བཏཱཔར་བཏཱ་ཁཎ-ྜ༡ 

"བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་ཁཎྜ-༡" ཀ "ཤྲེཡ་ཨ་ཱཔྲེཡ" མེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པུནཿ་བཱིཧར་ལོཀ་སེབཱ་ཨཱཡོགམེ་པྲབེཤ་ཨཱ་ཨོཀར་
པཱཋྱཀྲམཀ་སམནྦྡྷམེ་ཤྱཱམཱནནྡ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་ཡོགདཱནཀ་ཨོ་ཙར ྤཱ་ཀེལན ཱི།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཨོ་པཱཋྱཀྲམ་ཛེ་ཨཱཡོག་ཀཪ ྤཱལཡམེ་ཧརཱ་

གེལ་རཧཻ, ཨཱཡོགཀ་གེཊཔར་སྠཱིཏ "ཛྷཱ་ཛཱི་བུཀསེལར་ཀཱི་དུཀན" ཀ་ནཱམསྃ་དོཀན་ཙལབཻལཱ་སྭ. ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་སྃ་ལ྅་
ཀ྅་ཤྱཱམཱནན་ྡཙཽདྷརཱཱིཛཱ ི༺ཏཏ ྤཱལཱཱིན་བཱིཤེཥ་ཨདྷཱིཀརཱཱི, བཱིཧར་ལོཀ་སེབཱ་ཨཱཡོག༻ཀེྃ་དེལན ཱི།་ཤྱཱམནཱནྡ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱི་༢༠་

དཱིསམྦར་༢༠༡༨་ཀེྃ་ཀཧལནཱི་ཛེ་ཀོནོ་སཾས ྤཱ ༺མཐཱཻིལཱཱིཀ༻ ཨཻ་སམྦནྡྷམ་ེསརཀརཀེྃ་ཀོནོ་ལཱིཁཱིཏ་པྲས ྤཱབ་ནཻ་དལེཀཻ།་
མུདཱ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་བཱིདྷཱིབཏ་ཨེཀར་ཤྲེཡ་ལཻཏ་པྲསན   ་བྱཀྟ་ཀེལཀ!་"ཧམ་ཨཱབྷརཱཱི་ཚཱ"ིམེ་བཻདྱནཱཐ་
ཙཽདྷརཱཱི 'བཻཛྤཱཱུ' དྤཱརཱ་པེྲས་རཱིལཱཱིཛ/ གྷོཥཎཀ་བཱདོ་༢༠༡༠་ཀ 'མཱིཐཱིལཱ་རཏ'ྣ སམ ྤཱན་སྤཱཱུཙཱིསྃ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ནཱམ་
བཱདམེ་ཧཊཱ་དེབཱཀ་ཙརྩ་ཨཚི།་ཨཱཱི་སཾས ྤཱ་ཚལ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱརཱ་ཀཐཱིཏ་ལཱིཊརེརཱཱི་ཨེསོཤཱིཡེཤན་རཱུཔམ་ེམཱནྱཏཱ་པྤཱཔྟ་

བཱིདྤཱཔཏཱི་སེབཱ་སཾས ྤཱན, སམ ྤཱན་ནཱིར ྤཱཡཀ་མཎལྜམེ་རཧཐཱི་ཌ. བྷཱིམནཱཐ་ཛྷཱ, ཌ. ཕྤཱཱུལཙནྡྲ་མཱིཤྲ 'རམཎ' ཨཱ་ཀམལཀཱནྟ་
ཛྷཱ, ཛྃ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀེྃ་སམ ྤཱན་དེལ་ཛཱཡཏ་ཏྃ་ཨ་ོཛཧར་ཁཱ་ལེཏཱ, ཨཱཱི་དྷམཀཱི་དེལན ཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱརཱ་ཀཐཱིཏ་
ལཱིཊརེརཱཱི་ཨེསོཤཱིཡེཤན་རཱུཔམེ་མཱནྱཏཱ་པྤཱཔྟ་བཱིདྤཱཔཏཱི་སེབཱ་སཾས ྤཱནཀ་ཨདཀྱྵ་པཾ་ཙནྡྲནཱཐ་མཱིཤྲ 'ཨམར'། "ཧམ་ནཧཱི་ཀཧཱི་
སཀཻཏ་ཚཱི..." མེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱརཱ་ཀཐཱིཏ་ལཱིཊརེརཱཱི་ཨེསོཤཱིཡེཤན་རཱུཔམེ་མནཱྱཏཱ་པྤཱཔྟ་ཀརབཱ་ལལེ་ཨསཕལ་བྷེལ་
སཾས ྤཱ 'མཻཐཱིལཱཱི་ལཁེཀ་སཾགྷ་'་ཨཱ་བཱིནོད་ཀུམཱར་ཛྷཱ་ཀེར་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཀེར་ཙར ྤཱ་ཨཚི།་པཾཛཱིཡནམེ་ཨནཱོ་བཱིནདོཛཱིཀ་ཨལཱབེ་
སབྷཀ་བབུཨཱནེ་བནལ་རཧབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི།་མཾཏྲཤེྭར་ཛྷཱ་པར་མཱཱིཊིཾགམེ་ཨནེཀ་ཨཱརོཔ་ལགཨལོ་ཛཡབཱཀ, པེྲམལཏཱ་
མཱིཤྲ 'པེྲམ', ཨཱིནྡཱིརཱ་ཛྷཱ་ཨ་ཱཔན ྤཱ་ཛྷཱ་ཀེར་མྤཱཱུརྟཱིཡེ་སན་བྱབཧར ༺བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་བནབཱཀ་ལཽལམ༻ེ ཀེར་ཙར ྤཱ་ཨཚ།ི་
མཻཐཱིལཱཱི་ལེཁཀ་སཾགྷམེ་ཨཱབ་ས ྤཱཡཱཱི་ཨདྱཀྵ་ཨ་ཱས ྤཱཡཱཱི་སཙིབ་ཚཐཱི་མུདཱ་སཾགྷ་སྭཡཾ་བཱིལཱཡལ་ཨཚི།་སེ་ཨཀདམཱཱེིཀ་ཀཐཱིཏ་

ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨསོསཱིཡེཤན་སབྷཀ་སེཧོ་ཡཨེཧ་ཁེརཧ་ཚཻ།་བཱིདྤཱནཱཐ་ཛྷཱ 'བཱིདཱིཏ' ཏཏ ྤཱལཱཱིན་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེིཀ་༥་སཱལ་དྷརཱི་
རཧལ་མཻཐཱིལཱཱི་པདཱདྷཱིཀརཱཱི་སེཧོ་ཤརདཱིན ྡུཀ 'སཀྲཱིཡ་སཧཡོག'༺!༻ཀ་ཨབྷཱིལཱཥཱི་རཧཐཱི། "ཧམར་དུརྒུཎ་ཨཱ་
ཀྲོདྷཀ་དུཥྤྲབྷབ"མེ་ལཧེརཱིཡཱསརཱཡཀ་ཨེཀཊཱ་ཡུབཱ་ལེཁཀ/ པཏྲཀརཀ་ཚད་ྨནཱམ་ེཨཁབཱརམེ་ལཱིཁབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཛེ་
ཤརདཱིན ྡུ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི, མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདམཱཱི་ཨཱ་ཙཏེནཱ་སམཱིཏཱིཀེྃ་བྷཡཱདོཧན་ཀ྅་ཀམཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་
སམྦནྡྷམེ་ཨོ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི-་"... ཧམ་པཏྲཀར་ནཧཱི་རཧཱིཏཧུྃ་ཏྃ་ཧམརཱ་སཾག་ཀཱིཚུ་གཊོེ་མཱརཔཱཱིཊ་སེཧོ་ཀརཱིཏཐཱི།་སམཱིཏཱིཀ་
ཨེཀཊཱ་པྤཱཱུརྦ་སཙིབཀ་བཱིརོདྷ་ཀཡལཱཔར་ཧུནཀ་ཀནཱོ་ཨབྷདྲ་རཱུཔེ་གཛཾན་བྷེལ་ཚལ་སེ་ལོཀཀེྃ་བྤཱཱུཛྷལ་ཚཻཀ་ཏཐཱཔཱི་སེ་སྠཱིཏཱི་

ཧམར་ནཧཱི་བྷེལ།" 

"སམཡ-སཱལཀ་ཛནྨ་ཨ་ཱསཱཧཱིཏྱཱིཀ-རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་ཀུཙཀྲ"མེ་བཱིནོད་བཱིཧརཱཱི་ལཱལཀ་པཏྲཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚ,ི ཨོ་ལཱིཁལཁཱིན ་ཛེ་
ཙལྤཱཱུ 'སམ ྤཱདཀ་རཱུཔམ་ེཨཱིཏཱིཧསམེ་ཨཧྃཀ་ནཱམ་ཨཡབཱཀ་སཁ་པྤཱཱུརཱ་བྷ྅་ཛཱཡཏ།' ༢༠༠༡་ཨཱཱི.མེ་སྭ. བབུཨཱཛཱི་ཛྷཱ་
ཨཛྙཱཏཀེྃ 'པྲཏཱིཛྙཱ་པཱཎྜབ' མཧཀབྱཔར་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱརཀ་བཱིརོདྷམེ་རཛཱམོཧན་ཛྷཱ་དྤཱརཱ་ཨབྷཱིཡཱན་ཨཱ་ཛྷ  ཱུཋ་
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པྲཙཱར་ཛེ་ཨོ་པོཐཱཱི་ཚཔབེ་ནཻ་ཀཨེལ་ཨཚ,ི ཨོཨཱི་ཧས ྤཱཀྵར་ཨབྷཱིཡཱནམེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཧས ྤཱཀྵར་ནཻ་ཀེལན ཱི་ཨཱ་ཏཨཱིཔར་
རཱཛམོཧན་ཛྷཱ 'ཨཾཏཱིཀ'མེ་ཨནཱཔ-ཤནཱཔ་ལཱིཁལན ཱི་ཏཀར་ཙརྩ་ཨཚི།་ཨེཏ྅་ཨཱཱི་བཏཱ་དཱཱི་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཨོ་ཚཔལཱཧ་པོཐཱཱི་
ཨྤཱཱུཔར་ཀེལན ཱི་ཨཱ་པཊནཱཀ་ཨཔན་དོཀནམེ་ཨོཀརཱ་པྲདརྴཱིཏོ་ཀེལན ཱི།་མུདཱ་ཕེར་རཱཛམོཧན་ཛྷཱཀ་ཙྤཱཱུཀ་མནཱབཱཀ་ཨཱ་

ཤརདཱིན ྡུཀ་ཧུནཀ་པྲཏཱི་མོན་ཕེརསྃ་ནཱིརྨལ་ཧེབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི། "ནོཀརཱཱི་ནཧཱི་ཀརབཱཀ་ནཱིརྞཡ"མེ་ཨགྣཱིཔུཥྤཀ་ཙར ྤཱ་
ཨཚ,ི་"ཨེཧན་ཀཛ་ཏྃ་ཨགྣཱིཔུཥྤ་སན-སན་པཏྲཀར་ཀ྅་སཀཻཏ་ཚལཱཧ་ཛེ་ཨཱཪ ྤཱབརྟམ་ེཧཐཱི་ཀཊབཱཀ་དྷམཀཱི་བྷརལ་
སྭར་ནཱིཀལཐཱི་ཨཱ་ཛཱགརཎམ་ེནཱཾགརཱི་སུཊཀཀ྅་སབཱེནཱིབྲྀཏཱི་དྷརཱི་ཀཛ་ཀཡལནཱི།" ཨཧཱིམེ་པྲེསཀ་མཻནཛེར་སཧ་
ཀམྤོཛཱིཊར་ཤཱིབ་ཀུམཱར་ཋཀཱུརཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚ-ི་"ཛ-ེསེ, ཨོ་ཀམྤོཛཊིརསྃ་མཱལཱིཀ་བྷེལཱཧ- ཧམརཱ་ཡཻཧ་པྲསནྣཏཱ་
ཨཚི།" ཧམརཱ་བཱིཙཱརེ་ཨོ་ཤཱིབཀུམཱར་ཋཱཀུརཀ་པྲཏཱི་ཀནེ་བེཤཱི 'ཧརྴ' བྷ྅་གེལ་ཚཐཱི, ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་བཱིདྤཱཔཏཱི་
བྷབན, བཧུཏ་གོཊེ་མཱཏྲ་ཧུནཀ ེ༺ཤཱིབཀུམཱར་ཋཱཀུརཀ༻, པོཐཱཱིཀ་དོཀན་དུཨཱརེ་ཛཱཨཱི་ཚལ, ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀེྃ་
སེཧོ་ནཻ་ཨརགྷལ,ཻ ཨཔནེ་ཏྃ་ཨོ་མཻརེཛ་ཧལ་བུཀ་ཀརཻམེ་ལཱགལ་རཧཻཨེ, སེ་པཐཱཱོི་ཀཱིཨེ་བེཙཏ, མུདཱ་ཤཱིབཀུམཱར་
ཋཱཀུརཀ་དཀོན་བནྣ་ཛརཱུར་ཀརབཱ་དེལཀཻ།་ཛེ.. སེ..། "ཛཱིབན་ཡུདྡྷཀ་བྷཱུམཱིཀ"མེ་མཱིཏྲ་དཱིལཱཱིཔ, ཨཛིཏ་
ཨཱཛཱད, ཨབྷཡ་ཛྷཱ, པཾ. ཏཱརཱཀནྟ་ཛྷཱ, མཾཏྲེཤྭར་ཛྷཱ, བཱསུཀཱི་བཱབྤཱཱུ་ཀ་སཧཡོགཱི, མདཏཱི་ཀེནཱིཧར་ཨཱ་པརཱམརྴ་དེནཱིཧརཀ་
རཱུཔམེ་ཙར ྤཱ་ཨཚི། "སམ ྤཱནཀ་བྷཱུཁ"མེ་མྤཱཱུལདྷཱརཱཀ་པུརས ྤཱར་ལོལུཔ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་བརྞན་བྷེལ་ཨཚ-ི་"ཨཱདརཎཱིཡ་
གོབཱིནྡ་བཱབྤཱཱུཀ་ཁཱིས ྤཱ་པྤཱཡཿ་ལོཀཀེྃ་བུཛྷལེ་ཚཻཀ་ཛེ་པུརས ྤཱར་ནཧཱི་བྷེཊལཱཔར་མཻཐཱིལཱཱི་བཱཛབ་ཚོཌ ཱི་ཧཱིན ྤཱཱིམེ་བཱཛལ་ཀརཐཱི་

ཛེ 'མཻཐཱིལཱཱི་བཨཱཱིམནཱོ་ཀཱི་བྷཥ་ཧ'ཻ། "མཻཐཱིལཀ་ཨབཱིཤྭསནཱཱིཡཏཱ" མེ་མཻཐཱིལ་ཏཱཏཾྲཱིཀ་བཊཤེ་མཧརཱཛ་ཛཱིཀ 'ཀམཱཁྤཱ་
སཾདེཤ'༺མཱསཱིཀ༻ ཚཔབཱཨཱིཡོ་ཀ྅་༣༠་ཧཛཱརསྃ་བེཤཱི་ཊཱཀ་ནཻ་དེབཱཀ་ཙར ྤཱ་བྷེལ་ཨཚ།ི "ཏཱཱིཏ་ལཱགཡ་བཱ་ཀཌ ཱུ༹"མེ་
ཨུདཡཙནྡྲ་ཛྷཱ 'བཱིནོད' ༡༥༧༥་ཊཱཀ་ནཻ་དེལཁཱིན ་མཱཏྲ་༡༡༠༠་ཊཱཀམེ་༢༠༠་པོཐཱཱི་ལ྅་གེལཁཱིན ་ཤེཥ་ནེ་པཱཨཱིཡེ་
དེལཁཱིན ་ནེ་པོཐཱཱིཡེ་ལ྅་གེལཁཱིན , ཏཀར་ཙར ྤཱ་ཨཚི། 

༢ 

མར ྤཱནཀྟ-ཤབ ྤཱནུབྷཱུཏཱི ༺བཏཱ-བཏཱཔར་བཏཱ་ཁཎ-ྜ༢༻ 

"མར ྤཱནྟཀ-ཤབ ྤཱནུབྷཱུཏཱི ༺བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་ཁཎ-ྜ༢༻"ཀ "མཧཀལཀ་བཛྤཱགྷཱཏ' ཀོརོནཱ་ལཱཀཌཨུནམེ་
༢༦.༠༣.༢༠༢༠ཀེྃ་ལཱིཁལ་གལེ་༤༡་བརྑ་པུརཱན་གྷཊནཱཀ་བརྞན་ཨཚ,ི མཱིཤྲཛཱཀི་བཻཾཀཀ་པཱཨཱཱིཀ་ཨུནཊཕེརམེ་
ཕྃསབ, ནོཀརཱཱི་ཛཱཡབ, མཱཡཀ་མནཱསཱིཀ་སྠཱིཏཱིཀ་ཁརཱཔ་ཧཨེབ་ཨཱ་ཕེར་ཧུནཀར་མྲྲྀཏྡུ། "ཤེཁར"ཀ  ཨབསཱནམེ་
པཱིཏཱཀ་ཙརྩ་ཨཚ,ི པྲབྷསཛཱི, མུཁཱིཡཛཱཱ,ི བཊུཀ་བྷཨཱི་ཀེར་བརམཧལ་སུདྷཱཤཾུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱིཛཱི་སྃ་བྷེྃཊ་ཀརབཱ་ལེལ་
ཨཡབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་མུདཱ "ཧྃ, ཨོ་ཨཾཏཱིམ་སལཱ་བྷརཱི་པྲབཱསཱཱི་ཛཱིསྃ་གཔྤ་ཀརཡ་ཙཱཧཐཱི་མུདཱ་སེ་སམྦྷབ་ནཧཱི་བྷེལནཱི།་ཧམརཱ་
ཀཧལོཔར་པྲབཱསཱཱིཛཱི་བྷེྃཊ་ནཧཱི་ཀཡལཐཱིན་ཨནྟ་དྷརཱི།" མཱཏཱཀ་མྲྲྀཏྡུཀ་བརནྞཀ་ཨགཱིལཱ་སཾསྨརཎ་པཱིཏཱཀ་མྲྲྀཏྡུཀ་ཨཱཱི་
བཱིབརཎ་ཀོརོནཱ་ལཱཀཌཨུནམེ་༢༧.༠༣.༢༠༢༠ཀེྃ་ལཱིཁལ་གེལ། "ཨགྲལཁེསྃ་བྷེཾཊ"མེ་མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིརམེ་ཤརདཱིན ྡུཛཱིཀ་
ཨཱགམན ༺ཨོནཱ་ནཱིཡུཀྟཱི་ཨཱཪ ྤཱབརྟམེ༻ ཨཱ་ཏཀརཱ་བྷཱིམནཱཐ་ཛྷཱ་དྤཱརཱ་ཨཔན་པདནོྣཏྟཱིཀ་མཱརྒམེ་བཱདྷཀ་བུཛྷལ་
ཛཡབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཨཱ་བྷཱིམནཱཐ་ཛྷཱ་ཨཻཔར 'ལཾགྤཱཱུར' ཀབཱིཏཱ་ལཱིཁལན ཱི་ཛེ་སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙདྷཽརཱཱི་ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀེྃ་



70 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

བེདྷལཀན ཱི་།་བྷཱིམནཱཐ་ཛྷཱཀེྃ་ལགལན ཱི་ཛ་ེཧུནཀསྃ་ཛྤཱཱུནཱིཡར་གོཀུལ་བཱབྤཱཱུཀེྃ་བྷཱིམནཱཐ་ཛྷཱསྃ་ཊཔཱ་ཀ྅་སཧཡཀ་སམ ྤཱདཀ་
བནཱ་དེལ་གལེ་ཨཱ་སུདྷཱཤཾུ་ཤཁེར་ཙཽདྷརཱཱི་ཨཔན་པུཏྲ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཀེྃ་ནོཀརཱཱི་དཱིཨཱབཡ་ཁཱཏཱིར་སེ་བར ྤཱཤྟ་

ཀེལན ཱི, ཛཁནཀཱི་གཀོུལ་བཱབྤཱཱུཀ་པཻརབཱཱིཀར་རཧཐཱི་ཀུམཱར་སཱཧེབ ༺ཨཁབཱར-པེྲསཀ་མཱལཱིཀ༻ཀ་ནཱནཱ་ཨཱ་གོཀུལ་

བཱབྤཱཱུ་རཧཐཱི་ཀུམཱར་སཱཧེབཀ་མཽསཱ།  ཨེམ ར་གོཀུལ་བཱབྤཱཱུ་དྷོཏཱཱི-ཀུར ྤཱ་ཚཌོ ཱི་སཕཱརཱཱི་སྤཱཱུཊམ་ེཨཱབཡ་ལགལཱཧ, སེ་བྷཱིམནཱཐ་
ཛྷཱཀེྃ་ཨཱར་ཨསཧྱ་བྷ྅་གལེནཱི, མུདཱ་ཕེར་ཧུནཀར་ནོཀརཱཱི་མཱིཐཱིལཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡམེ་ལགཱཱི་གལེནཱི།་སུདྷཱཤཾུ་ཤེཁར་
ཙཽདྷརཱཱི ༺ཤརདཱིན ྡུཀ་པཱིཏཱ་ཛིནཀ་ཨོ་ལལཱཀཀ ྤཱ་ཀཧཻཏ་ཚལཱ༻ ༢་ཨཀ  ཱུབར་༡༩༨༢ཀེྃ་སེབཱནཱིབྲྀཏྟ་བྷ྅་གེལཱཧ་ཨ་ཱ
ཤརདཱིན ྡུ་ཨཱ་དཱིལཱཱིཔ ༺དཱིལཱཱིཔ་སིཾཧ་ཛྷཱ༻ གོཀུལ་བཱབྤཱཱུཀ་ཊེམྤོ་བནཱི་རཧཱི་གེལཱཧ། ༺ཨཱཪ ྤཱབརྟ, ཨཱིཎྜཱིཡན་ནཤེན་ཨཱ་
མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིརཀ་རཛཱནཱཱིཏཱི་ཨ་ཱཀོནཱ་ཨཱཱི་རཥཱ   ཱིཡ་ཨཁབཱར་སབྷཀ་པཊནཱ་ཨཱགམནཀ་བཱད་དྷརཤཱཡཱཱི་བྷ྅་གལེ! སུནཻ་ཚཨིཻ་
བྷང་གྷཊོལ་ཛཱཨཱི་ཚལཻ་ཨོཏ྅་བེརཱུ་པཧར, ཀཱིཚུ་ཨཱར་སཾསྨརཎ་ཨཻཔར་ཨེབཱཀ་ཙཱཧཱི!༻ "སཕལཏཱ་ཨོ་བཱིཕལཏཱཀ་
ཀརཎ" མེ་པཾ་ཧཱིརཱནནྡ་ཛྷཱ་ཤས  ཱི་ཨཱ་སྭ་ཾགཛནེྡྲ་ནཱརཡཱཎ་ཙཽདྷརཱཱིསྃ་བྷེཊལ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་དཱཡཱིཏྭ་ཨཱ་ཨདྷཱིཀརཀ་ཛྙཱན་བྷེཊབཱཀ་
ཙརྩ་ཨཚི།་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ལེཁཀ་ཨ་ཱཧཱིན ྤཱཱིཀ་པཏྲཀརཀ་བེཨཱིམཱནཱཱིཀ་ཙརྩ་ཨཚི་ཛེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱིཀ་གོཥ ྤཱཱིམེ་མཐཱཻིལཱཱི་

པཏྲཀརཱིཏཱཀ་ཤྲེཡ་དེསཀོས་ཨཱ་བཱིནོད་ཀུམཱར་ཛྷཱ་ཀེྃ་དེལནཱི་ཨཱ་མཱིཐཱིལཱ་དནཱཻིཀཀ་བེརམེ 'ཛྃ་ཨོཀརཱ་དནཱཻིཀ་མཱནཱི་ལེལ་
ཛཱཡ' ཀཧཱི་ཨོཀར་ཨུཔལབ  ཱིཀེྃ་ན ཱུན་ཀ྅་དེལཐཱིན།་པཱཁཎྜཱཱི་ཡུགཀ་པྲཏཱིནཱིདྷཱི་རཙནཱཀརཀ་རཱུཔམེ་བཻདྱནཱཐ་བཱིམལ་ཀེར་
ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཨཱ་ཀོནོ་ནེ་ཀོན་ོསོཾགརཔར་ཙཏརཡབལཱ་ཨཱལོཙཀ/ སམ ྤཱདཀཀ་རཱུཔམེ་རམནཱནྡ་ཛྷཱ 'རམཎ'ཀ། 

  

༣ 

ཧམར་ཨབྷག: ཧུནཀ་ནཧཱི་དཥོ ༺བཏཱ-བཏཱཔར་བཏཱ-༣༻ 

'བྷཱུམཱིཀ- ཤྱཱམཔཀྵ་ཨོ་ཧམར་ལཁེན' མེ་ཨོ་ལཱིཁཏཻ་ཚཐཱི "ཧམ་ཛེ་ལཱིཁཻཏ་ཚཱ་ིསེ་པྤཱཡཿ་ཀོ་ནཧཱི་ལཱིཁཏཻ་ཚཐཱི།་ཧྃ་ཀཧཱིཡོ་
ཀལ་ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ 'སཱགར' ཀ་ཀཱིཚུ-ཀཱིཚུ་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཨཱལེཁ་པཌྷ བཱཀ་སཽབྷགྱ་བྷེཊཻཏ་ཨཚི།"་"ཧམར་
ཨབྷག: ཧུནཀ་ནཧཱི་དོཥ" མ ེ'མཻཐཱིལཱཱིཔུཏྲ་པྲདཱཱིཔ་པྲབྷུནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ ' པར་ནཱིཀལལ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདམཱཱི་པཏྲཱིཀ་
བཱིཤེཥཾཀཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚ,ི ཀཛ་སབྷཊཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱི་ཀལེན ཱི་སམ ྤཱདཀམེ་ནཱམ་དཱིནེཤཙནྡྲ་ཛྷཱ་ཀེར་ཚཔལནཱི་ཨཱ་མེཧནཏཱི་ཀེར་
མོལ་༢༨༠་ཊཱཀ་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀིེྃ་བྷེཊལན ཱི། "སམ ྤཱདཀཱིཡ་ཨཱ་པཱཋཀཱིཡ་པཏྲ"མེ་བཱིནུ་ནཱམ་ལནེེ་རམེཤཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཛེ་
ཨབོདྷ་ཨཱ་དུརོྦདྷ་མཱིཤྲཀ་ནཱམསྃ་པཱཋཀཱིཡ་པཏྲ་པཋབཱཐཱིན་ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཨཱ་ཧུནཀར་པཱིཏཱཀ་བཱིཥཡམེ་ཨནཱཔ-ཤནཱཔ་
ལཱིཁཻཏ་ཚལཱཧ་ཀརཎ་ཤཤཱི་བོདྷ་མཱིཤྲ 'ཤཤཱི'ཀ་རཙནཱ་སམཡ-སཱལམེ་ཚཔལཱསྃ་ཨོ་ཨཱཧཏ་ཚལཱཧ།་བཱདམེ་ཀནཱོ་ཨོ་ཀེདཱར་
ཀནནཀ་པཻརབཱཱིསྃ་པྤཱཱུརོྦཏྟར་མཻཐཱིལམ ེ༺ཛཁན་ཤརདཱིན ྡུ་ཨོཏ྅་སམ ྤཱདཀ་བནལཱཧ༻ ཚཱཔལ་གལཱེཧ,་
".. ཨཱབ.. ཨོ་ཛམཱཱིནཔར་ཚཐཱི།་ནཱཱིཀ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི།" མདྷུཀནྟ་ཛྷཱསྃ་པྤཱཔྟ་པཻརབཱཱིཀ་ཨཱདྷཱརཔར་ཀོནོ་པོྲཕེསར་སཱཧེབཀ་
ཀབཱིཏཱ་སམཡ-སཱལམེ་ཚཱཔལཁཱིན ་མུདཱ་ཨཱཱི་རམེཤ་སན་ནཱཱིཀ་ནཻ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི, བཌྜ་དབ་ཀབཱིཏཱ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི་མུདཱ་སཱཧཱིཏྱ་
ཨཀདེམཱཱིཀ་པུརས ྤཱརཀ་ཨནྟཱིམ་རཱཨུཎྜ་དྷརཱི་ཏཱཱིན་བེར་པཧུྃཙལཱཧ- ཤརདཱིན ྡུ་སྨརཎ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི། "མཻཐཱིལཱཱིཀ་བདལཻཏ་
སྭརཱུཔ"མེ་ཤྱཱམ་དརཱིཧརེཀ་པཧཱིནེ་ཨཔནེ, ཕེར་པོཐཱཱི་ཨཱ་ཨནམྟེ་མཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་ས ྤཱན་དེབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི། "པཻགྷཏྭཀ་ཨཀརཎ་
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པྲདརྴན་ཀཱིཨེཀ"མེ་ཀཱིརྟཱིནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ་དྤཱར ཱ'ཨར ྤཱནྟར' པོཐཱཱི་ཚཔཡབཱཀ་ཨཱ་མོཧན་བྷརདྤཱཛཀ་སོཛྷཱྃམེ་མཏཱྲ་༩༠༠༠་
ཊཱཀ་དེབཱཀ་ཨཱ་ཤེཥ་༣༥༠༠་ཊཱཀ་ནཻ་དེབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཛཁནཱི་ཀཱི་སབྷཊཱ་པོཐཱཱི་ཧུནཀ་གྷརཔར་པཧུྃཙབཱ་དེལ་གལེན ཱི།་

ཨཧཱིམེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱིཀ 'མཱཱིཊ་ད་ཨཱཐར'ྶ ཀེར་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཛེ་ཨོཀརཱ་དྤཱར་ཱམཱནྱཏཱ་པྤཱཔྟ་ཀཐཱིཏ་ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨེསོཤཱིཡེསན་
ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་པེྲཀྵཱགྲྲྀཧམེ་ཨཱཡོཛིཏ་བྷེལ། "ཀཱིརྟཱི་བཱབྤཱཱུ་སེཧོ་ཧཱིན ྤཱཱི-མཻཐཱིལཱཱིམེ་བཛལཱཧ།་དཱབཱཱི་ཛེ་ཧཱིན ྤཱཱི-མཐཱཻིལཱཱི་དུནྤཱཱུཀ་ཧམ་
ལེཁཀ་ཚཱི་མུདཱ་རཱཛཀམལ-ཡཱཏྤཱཱི་ཚཌོ ཱི་ཀཀར་ཧཱིན ྤཱཱིམ་ེཀོན་ས ྤཱན་རཧལཻཀ་སེ་དཁེལ-བྤཱཱུཛྷལ་ཨཚི། ... ཧམར་བེདྷཀ་ཨཱ་
སཊཱཱིཀ་པྲཤྣ་ཚལ- ཨཔནེ་ཨེཏེཀ་ཤྲེཥྛ་སཱཧཱིཏྱཀར་ཚཱི་ཛེ་ཨཨཱཱི་ཨཔནེཔར་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་སན་ཤཱིརྵ་སཾས ྤཱ་ཨཱཱི་ཀརྻཀྲམ་
ཨཱཡོཛིཏ་ཀཡལཀ་ཨཚི་ཏཁན་ཨཧྃ་ཨཔན་ནཱམཔར་ཛཱིབཱིཏེ་ཀཱིཨེ 'ཀཱིརྟཱིནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ་སམ ྤཱན' པྤཱརམྦྷ་ཀརཽལཧུྃ, ཀཱི་
ཨཔནེཀེྃ་བྷཡ་ཨཚི་ཛེ་མརཎོཔརཱནྟ་ཀོ་སྨརཎ་ནཧཱི་ཀརཏ་ཏེྃ་ཛཱིབཱིཏེ་ཨཔན་པྲཙཱར-པྲསཱར་དེཁབཱཀ་སེཧན ྤཱ་
ཚལ? ཧམར་ཨེཧཱི་པྲཤྣཔར་ཨོ་བཱིཙལཱིཏ་བྷ྅་ཨུཋལཱཧ་ཨཱ་བཛལཱཧ- ཧམར་པཱརཱིབཱརཱིཀ་སདསྱཀ་ཨཱིཙ་
རཧནཱི། .. ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་སམ  ཱུརྞ་པདཱདྷཱིཀརཱཱི་ཨཀེར་བཱིརོདྷ་ཀརཡ་ལགལཱཧ་ཨཱ་ཨོཏ྅་སྭར་གྤཱཱུྃཛཡ་ལཱགལ- ཨཱཱི་
སམ ྤཱན་ཀོནོ་ཧལཏཱིམེ་ནཱིརནྟར་ཙལཻཏ་རཧཏ།་ཨེཀར་ཀརཎ་རཧཻཀ་ཨོ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀེྃ་པུནཿ་ཌེཌྷ ་ལཁཱ་ཊཱཀ་པུརས ྤཱར་

རཱཤཱི་བཌྷ ཡབཱ་ལེལ་ཊཱཀ་ལ྅་ཀ྅་ཨཱཡལ་རཧཐཱིན།" ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་དྤཱརཱ་པུརས ྤཱརཀ་ནཱམཔར, པུརས ྤཱར་ཛིནཀ་
ནཱམཔར་དེལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ་ིཧུནཀ་ཨ་ཱཧུནཀ་པརཱིབཱརསྃ་པཱཨཱི་དོཧནཀ་ཨཱཱི་ཨེཀཊཱ་ཕར  ་ཧཻཎྜ་ཨཀཨུཎྚ་ཨཚ,ི ཨེཧེན་ཨཱར་
སཾསྨརཎ་སོཛྷཱྃ་ཨེབཱཀ་ཙཱཧཱི། 

"བཨཱིམཱན་ཧོཡབཱཀ་གྷོཥཎ"མེ་'སཱཧཱིཏྱཱིཀཱི་' ༺སརཱིསབཔཱཧཱི༻པཱཧཱིཀ་ཀོནོ་ཛགདཱཱིཤ་མཱིཤྲཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚ,ི ཛེ་ཁྤཱཏ་
སཱཧཱིཏྱཀར་ཨཤཀོཀེྃ་༡༠་ཊཱ་པོཐཱཱི་ཤརདཱིན ྡུཛཱཀིེྃ་དེབཱ་ལེལ་ཀཧན་ེརཧཐཱིན ་མུདཱ་ཨོ་བཱིདྤཱཔཏཱི་བྷབནམེ་ཤཱིབ་ཀུམཱར་
ཋཱཀུརཀེྃ་ད྅་དལེན ཱི་ཨ་ཱཨོ་པོཐཱཱི་བེཙཀི྅་པཱཨཱི་ཧུནཀ་ད྅་དལེཐཱིན །་མུདཱ་ཨཱཱི་ཛགདཱཱིཤ་མཱིཤྲ་མཨཱཱིཀ་པར་གྷོཥཱིཏ་ཀེལན ཱི་

ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་པོཐཱཱི་བེཙི་ཀ྅་པཱཨཱི་ནཧཱི་དལེནཱི་ཨ་ཱཨཱཱི་སྤཱཱུཙནཱ་རམནཱནྡ་ཛྷཱ 'རམཎ' ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀེྃ་དེལན ཱི།་ཨཀེ་གོཊ་
གྷཊནཱ་མོན་པཌ ཻཏ་ཨཚི་ཛ་ེཨེཀ་གོཊ་རཙནཱཀར་ཨཨཱི་སཾས ྤཱཀེྃ 'སོཨཱིཏཱིཀཱི' ཀཧཻཏ་ཚལཱཧ་ཨཱ་ཛཁན་ཧུནཀར་པོཐཱཱི་ཨཱཱི་
སཾས ྤཱ་ཚཱཔཱི་དེལཀན ཱི་ཏཁནེ་ཨཀོརཱ 'སཱཧཱིཏྱཱིཀཱི་'་ཀཧལན ཱི། 'ཧམར  ཨབྷག: ཧུནཀ་སཽབྷགྱ"མེ་བྷཱིམནཱཐ་ཛྷཱ་དྤཱརཱ་
ཕྤཱཱུལཙནྡྲ་མཱིཤྲ 'རམཎ'ཀེྃ་ལེསཱི་དེབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚ,ི ཀཐཱིཏ་ལཱིཊརེརཱཱི་ཨསོཤཱིཡེཤན་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་དྤཱརཱ་ཀོནོ་
ས ྤཱརཱིཀམ ེ༺ས ྤཱརཱིཀཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི!༻ སཏྱནཱརཱཡཎ་མེཧཏཱ་ཛཱ་ིཧུནཀར་རཙནཱ་ཚཱྃཊཱི་དནེེ་རཧཐཱིན ། "མཻཐཱིལཱཱིཀ་
རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་ཀྲྲྀཔཱ"མེ་བྷརཏཱཱིཡ་བྷཥ་སཾས ྤཱནཀ་ཨཛིཏ་མཱིཤྲ་ཨ་ཱཨདཱིཏཱི་མུཁར ྤཱཱིཀ་བརྞན་ཨཚི།་བྷརཏཱཱིཡ་བྷཥ་
སཾས ྤཱནཀ 'སེམཱཱིནཱར་སཧ་བརྐཤཔ' མེ་ཧཱིནཀ་ཨ་ཱམདྷུཀན་ྟཛྷཱཀ་ནཱམཔར་དོསར་གོཊེ་དྤཱརཱ་པཱཨཱི་ཨུཋཱ་ལེབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་
ཨཱ་ཧེཏུཀར་ཛྷཱཀ་པུཏྲ་ཏེཛཀར་ཛྷཱ་ཀེར་སྤཱཱུཙནཱ་ཛ་ེཤེཁར་པྲཀཤནཀེྃ་བྷརཏཱཱིཡ་བྷཥ་སཾས ྤཱནཀ་ཨནུབཱད་མཱིཤནཀ་ཀཛ་ནཻ་

བྷེཊཽཀ་སེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་༢་ཊཱ་བཱིདྤཱན་སཾས ྤཱནཀ་མཱཱིཊིཾགམེ་ཀཧལན ཱི།་༩་ཊཱ་པོཐཱཱིཀ་ཨནུབཱད, པ ཱུཕརཱཱིཌིཾག, པྲཀཤན་ཨཱ་
བཱིཏརཎཀ་བྷར་ཤེཁར་པྲཀཤནཀེྃ་བྷེཊལ་རཧཻ, མུདཱ་སཾས ྤཱན་ཨཀེ-དཱུཊཱ་ཙམཙཱཀ་ཀཧལཱཔར་སམ ྤཱདཀཀ་ཙཡན་བཱིནཱ་
ཤརདཱིན ྡུསྃ་རཱཡ་ལེན་ེཙུནཱི་ལེལཀ, ཨཱ་ཨོཨཱི་པྲཀཤཀ-སམ ྤཱདཀཀ་མཱཱིཊིཾགམེ་ཧུནཀ་ནཻ་བཛཨཱོལ་གེལ།་བཱདམེ་ཀཱིཚུ་ཀཛ་
ནོབེལ ྤཱཱིཀ་ནརེནྡྲ་ཀུམཱར་ཛྷཱ་ཀེྃ་བྷེཊལན ཱི, ཕེར་པཾ་སཱཱིཏཱརཱམ་ཛྷཱཛཱིཀ་པཽཏྲ་ཤྤཱཱི་ཙནྡྲནཱཐ་ཛྷཱ་ཛཱ་ིཧཱིནཀ་ཀཧལཁཱིན ་ཛེ་ཧུནཀསྃ་
ཨོ་ཨནུབཱད་ཀརཱ་ལལེཁཱིན ་ཨཱ་ཀནཱཱི-མནཱཱི་ད྅་ཀ྅་ཊཱརཱི་དེལཁཱིན ། "ཨཱཱིར  ་དེཥ་ནཧཱི- སམནྭཡ་ཙཱཧཱི"མེ་པརམེཤྭར་
ཀཔཌ ཱི་དྤཱརཱ་༥་ཧཛཱར་ཊཱཀཀ་ཀཱིཏཱབཀ་ལ྅་ཀ྅་རཱམ་བྷརོས་ཀཔཌ ཱི་བྷྲམརཀ་ཀཧལོ་ཨུཏྟར་པཱཨཱི་ནཻ་དེབ་ཀེར་ཙར ྤཱ་
ཨཚི།་ཀེདཱར་ཀནནཀ་ཀཨེཀཊཱ་ཤཱིཥྱ་སེཧོ་ཨེཧཱིནཱ་ཀལེཁཱིན །་ཏཱརཱནནྡ་བཱིཡོགཱིཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཛེ་ཕེསབུཀཔར་ཛཱཏཱི་



72 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

བཱིཤེཥ ༺བྤཱཧྨཎ༻ ལེལ 'སབྷ་བཱཔྤཱཱུཏ' ཤབྡཀ་པྲཡོག་ཁུལཱི་ཀ྅་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།  "་.. ཨོ་ཛཱཧཱི་པརཱིཙར ྤཱམེ  བྷག་
ལཻཏ་ཚཐཱི་ཨོཧཱུམ་ེ༧༠་པྲཏཱིཤཏ་བཻཧ་ལོཀ་བྷག་ལཻཏ་ཚཐཱི ༺བྤཱཧྨཎ༻ ཛཀར་པུརུཁཱཀེྃ་ཨོ་ཨུཀཊཏཻ་ཚཐཱིན... ཧམ་
ལོཧ་མཱནབནཱི་ཤྤཱཱི་བཱིཡོགཱིཛཱིཀ་ཏཁན་ཛཁན་ཨཔནཱ་སདྲྲྀཤ་བཱཱིསོ་ཊཱ་བྱཀྟཱིཏྭཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཨོ་ཨཔནཱ་སམཛཱསྃ་ཋཱཌྷ ་ཀ྅་

དེཁཱབཐུ།་མཱཏྲ་ཨུཀཊཱ་པཻཾཙཱི་ཀཡལཱསྃ...།"  མུདཱ་ཧུནཀར་ཨཱཱི་ལཱིཁབ་ཛ་ེཨོ་པརམེཤྭར་ཀཔཌ ཱི་ཛཱིཀེྃ་ཀཧལནཱི-་
"ཨཧྃཀེྃ་ཨེཧཱིཋཱམ་བཱྃསམེ་བཱན ཱི་ཀ྅་པཱཱིཊཱཱི་ཏྃ་ཀནོོ་ཧར་ནཧཱི་ནེ།་ཨོཏ྅་སརཀར ༺བཱིནོད་ཀུམཱར་ཛྷཱ, ཨཱབ་ཀབཱི་
སམྤཱཊ- བཾྱགྤཱཏྨཀ་པྲཡོག༻ ཨཱ་ཡུབཱ་ཀབཱི་བཱལམུཀུནྡཛཱི་སེཧོ་ཚལཱཧ། "- མུདཱ་བཱྃསམེ་བཱན ཱི་ཀ྅་པཱཱིཊཱཱི་ཏྃ་ཀོན་ོཧར་
ནཧཱི་ན-ེ ཨེཀར་ཀོནོ་ཏརཧེྃ་སམརྠན་ཧམ་ན་ཻཀ྅་སཀཻཏ་ཚཱི། 

  

  

༤ 

སཀཱྵཱཏ ༺བཏཱ-བཏཱཔར་བཏཱ-༤༻ 

ཨཻམེ་ཤརདཱིན ྡུཛཱི་སྨརཎ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཀེནཱ ".. ཨེཀ་གཊཱོ་ཧམརཱ་པུརས ྤཱར་པྲཀྲཱིཡཱཀ་སརཧཱིནཏཱཀ་གཔྤཀ་ཀྲམམེ་
ཨེཧཱིམེ་ལཱགལ་ལོཀ་སབྷཀེྃ་མཱཡ-བཧཱིནཀེྃ་གརཱི-པཌྷ ཻཏ་ཀཧལནཱི་ཛེ་ཀནོོ་ཧལཏཱིམེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱིཡེ་བཱ་ཀོནོ་པུརས ྤཱར་
ཧམ་ནཧཱི་ལེབ, མུདཱ་ལགལ་ེཚཨོ་མཱསཀ་ཨབྷཾཏར་པུརས ྤཱར་གྲཧཎ་ཀ྅་གདགད་བྷ྅་གལཱེཧ།་ཧམ་པྤཱཱུཚཻཏ་ཚཱི་ཨེཧཱིསྃ་
ཧུནཀར་ཀྵམཏཱ, བཱིདཏཱམེ་ཀཏེཀ་ཨབྷཱིབྲྀདྡྷཱི་བྷེལནཱི།་ཏཁན་ཨནེརེ་ཨརྲ-དརྲ་བཛནེ་ཀཱི་ལཱབྷ! སེཊིཾག་ཀརཻཏ་རཧཱུ་ཨཱ་
གརཱིཡོ་པཌྷ ཻཏ་ཙལྤཱཱུ།" མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱམེ་ཧཱིནཀ་ཀཱིརཎ, མདྷུཔ, སུམན, མཎཱིཔདྨ, ཛཡཀནྟ་
མཱིཤྲ, པྲབྷས, གུཾཛན, མནྟྲེཤྭར, ཨམར, ཛཱིབཀན,ྟ གོབཱིནྡ་བཱབྤཱཱུ, བཱསུཀཱི་བཱབྤཱཱུ, པྲབཱསཱཱི, རཱཛམོཧན, བཙ ྤཱ་
ཋཱཀུར, བྷཱིམ་བཱབྤཱཱུ, རཱམདེབ་བཱབྤཱཱུ,ཤེཁརཛཱི, ཧེཏུཀར་བཱབྤཱཱུ, ཨཤོཀ, ཤཱིབཤཾཀར་ཤྤཱཱིནཱིབཱས, ཨུཥཀཱིརཎ་
ཁཱན, ཤེཕཱལཱིཀ་བར ྤཱ, ཤྱཱམཱནན་ྡཙཽདྷརཱཱི, རཾགནཱཐ་དཱིབཱཀར, ཀམལམོཧན་ཙུན  ཱུ, ཨཛིཏ་ཨཱཛཱད, ཨཤོཀ་
མེཧཏཱ, སུརེནྡྲ་རཱཨུཏ, རམཎ་ཀུམཱར་ཛྷཱ, མུཀུན་ྡམཡཾཀ་ཨ་ཱབཱལམུཀུནྡ་པྲབྷབཱིཏ་ཀེལཀན ཱི།་ཨོ་ཨཱཱིཧོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་
ཛེ ".. པཏྲཀརཱིཏཱ་མཱནེ་ཨཱབ་བལཱིདཱན་བྤཱཱུཛྷལ་ཛཡཱ་ལགལཀཻ་ཨཚི།་ཀ་ོཀཧཻཏ་ཚཐཱི- ཧམརཱ་པཏྲཱིཀ་ནཱིཀལབཱམེ་ཨཱཋ-
དས་ལཱཁ་ཁརྩ་བྷ྅་གེལ།་ཡུབཱ་ལལཱིཏ་ནཱརཱཡཎ ༺མཱིཐཱིལ་ཱམཱིརར༻ ཨེཧཱི་བཡསམེ་རཱིཔོརྚིཾགཀ་ཀྲམམེ་ཀཧཻཏ་
ཚཐཱི- ཧམ་ཧཌ ྤཱཱི་གལཱ་རཧལ་ཚཱི།་ཛཁན་ཀཱི་ཧམརཱ་ཧཱིསཱབེཾ་ཨེཁནེསྃ་པོྲཕེཤནལ་པཏྲཀར་བྷ྅་གེལཱཧ་ཨཚི་ཨོ།" 

ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི "ཛེ་པྲཀཤཀ་ཨོཀརཱ་ཀཧཻཏ་ཚཻཀ་ཛེ་ཨཔན་པཱཨཱིསྃ་ཨནཀར་ཀཱིཏཱབ་ཚཱཔཡ་ཨ་ཱམུདྲཀ་ཨོཀརཱ་ཀཧཻཏ་
ཚཻཀ་ཛེ་པཱཨཱི་ལ྅་ཀ྅་ཀཛ་ཀརཡ།་ཨཱ་ཛེ་ཨཱཱི་དུནྤཱཱུ་ཀཛ་ཀརཡ་སེ་ཨཔནཱཀེྃ་མུདྲཀ་ཨཱ་པྲཀཤཀ་དུནྤཱཱུ་ཀཧབཻཏ་

ཨཚ.ི.. ཤེཁར་པྲཀཤན་ཨཱཱི་དུནྤཱཱུ་ཀཛ་དུནྤཱཱུ་སརཔར་ཀཡལཀ་ཨཚི།་ཧམརཱ་ཛནཻཏ་ཡཻཧ་ཀཛ་པྤཱཱུརྦམེ་པུསཀ་བྷཎྜཱར་ཨཱ་
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གྲན ྤཱལཡ་སེཧོ་ཀརཻཏ་ཚལ།... ཀུལ་༥༢་པོཐཱཱི་ཨཔན་དམཔར་ཚཔནེ་ཚཱི།་ཨདྷཱཱ-ཨཱདྷཱཱི་ཁརྩཔར་སེཧོ་ལགབྷག་ཏཱཱིན་
དརནསྃ་བེསཱཱི་པོཐཱཱི་ཚཔནེ་ཚཱི།..." 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢.༡༨.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར- ཤརདཱིན ྡུ ཙདྷཽརཱཱིཀ སསཾྨརཎཏཀྨ ཧསྱ-བྱགཾྱ སགཾྲཧ-་'ཛ ྃཧམ ཛནཱིཏཧུ'ྃ 
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གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར 

ཤརདཱིན ྡུ ཙདྷཽརཱཱིཀ སསཾྨརཎཏཀྨ ཧསྱ-བྱགཾྱ སགཾྲཧ-་'ཛ ྃཧམ ཛནཱིཏཧུ'ྃ 

  

ཧསྱ-བཾྱགྱ སཾགྲཧ ཏྃ ཕེར ཨཱཱི སཾསྨརཎ སཱཧཱིཏྱ ཀེནཱ བྷེལ? ཨེཀར ཨུཏྟར ཤརདཱིན ྡུ སྭཡཾ དཻཏ ཚཐཱི-་
"ཛྃ ཧམ ཛནཱིཏཧུྃ ཛ ེསཱཧཱིཏྱཱིཀ ཀྵེཏྲམ ེསེཧོ རཱཛནཱཱིཏཱིཡ ེཛཀ ྃཁེལ ཧོཨཱིཏ ཚཻཀ ཏྃ ཀཐམཔཱི ཨཧཱེི ཀྵེཏྲམ ེཔཻར ར
ཁབཱཀ དུས ྤཱཧས ནཧཱི ཀརཱིཏཧུྃ མུདཱ ཨཱབ ཏྃ ཕྃསཱི གེལ ཚཱ ིཨ ཱདཱུདྷ-
མཱཚ དུནྤཱཱུ བཾཱཏརབལཱ པརཱི སན བྷ྅ གེལ ཨཚི། ནེ ཨུགཱིལཏ ེབནཻཚ ཨཱ ནེ གྷོྃཊཱིཏེ།" ཨཱ ཨཱག ྃཨོ ལཱིཁཻཏ ཚཐཱི-་
"... ཛནཱིཀ ཙརཱིཏྲ, ཧམརཱ ཧསྱ-
བཾྱགྱམེ ཕརྐ ཚཻཀ སེ ནཧཱི བུཛྷཡ དེལཀ ཨ ཱཛནཱིཀ སམ   ཥཎ ཧམར ལེཁནཀ ཀཐྱ བནལ།... ཧམར པཏྲཀར པྲ
བྲྀཏྟཱི ཛཧཱིཡཱ ཛེ དེཁལཀ སེ ལཱིཁལཀ།" སེ སཱིདྡྷ བྷེལ ཛ ེཨཱཱི སཾསྨརཎཀ པོཐཱཱི ཐཱིཀ ཨ ཱཀམཱཀ བྷཱིཏར དེལ བཀྟབྱམེ
 ཀོན ོནོན མཱིརྩ ན-ཻཚཻ, ཧྃ སཾསྨརཎཀ ཧེཌིཾགམ ེཨཱ ཨཱིནབརྚེཌ ཀམཱཀ བཱཧར ནོན-མཱིརྩ ཚཻ མུདཱ སེཧོ ཀནེ མནེ། 

ཨཻ པོཐཱཱིམ ེ༡༡ ཊཱ སཾསྨརཎ ཨཚ ིཛེ པུརས ྤཱར ལལོུཔ མཻཐཱིལཱཱིཀ མྤཱཱུལ དྷཱརཱཀ སཱཧཱིཏྱཀར, ཛཨཱིམ ེསབྷ ཛཱཏཱིཀ སཱཧཱིཏྱ
ཀར ཚཐཱི, ཀེར ཀཱིརདཱནཱཱིཀ ཀརཎ ཧསྱ-
བཾྱགྱ སཾགྲཧ བནཱི གེལ ཨཚི། སཱཧཱིཏྱཀར སབྷཀ ཨསལཱཱི སཱཧཱིཏྱཱིཀ ནཱམ ཨཻ སཾགྲཧམེ དེལ གེལ ཨཚི ཛ ེཨེཀར པྤཱམཱ
ཎཱིཀཏཱཀེྃ བཌྷ བཻཏ ཨཚ,ི ཨཱཱི པོཐཱཱི ༢༠༠༢ མ ེཔྲཀཤཱིཏ བྷེལ མུདཱ ༢༠༢༢མ ེསེཧོ ཨོཨཱི་བརྞཱིཏ་སཧཱཱིཏྱཀར་
སབྷཀ ཨོཧནེ ཚིཙ ཚན ཱི། 

༡ 

ཨཐ ཨཔཱརཤེན སཧཱཱིཏྱ ཨཀདམཱཱེི 
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ཨཻ སཾསྨརཎམེ མཱཏྲ སམྤཱད ཨཚ,ི ཨཱིནབརྚེཌ ཀམཱཀ བྷཱིཏར། སེ ཀོན ོནོན མཱིརྩ ན,ཻ ཧེཌིཾག སེཧོ ཀམ ནོན-
མཱིརྩཀ,་
'ཨཐ' སཾསྲྀཏཀ ཤབྡ ཚིཨ,ཻ བཱིས  ཱིལ ྤཱཧཀ པཪ ྤཱཡ, སེ 'ཨཐ ཨཱཔརེཤན སཱཧཱིཏྱ ཨཀདམཱཱེི'མེ ཀ ེསབྷ ཀལཱཀར ཚཐཱི
? བཱིབརཎ ནཱཱིཙཱ ྃཨཚ-ི 

མུཁྱ ཀལཀཱར- མོཧན བྷརདྤཱཛ ༺ཨཱབ སྭརཱིཡ༻ ཨ ཱརམཱནནྡ ཛྷཱ 'རམཎ' 

ཀཱིརདཱནཱཱི- ལོཀཀ ༺སཱཧཱིཏྱཀརཀ སཱཧཱིཏྱཀ ཀུཎྜལཱཱི བཱཙབ༻ མུདཱ བེསཱཱི ཀལ ཨཱཔསེམེ ཊཱལ-གུལ ྤཱཱི ཁེལཱཡབ།   

སཧཡཀ ཀལཀཱར- ཨེཀཊཱ 'སཱཋ ཱཏབ པཱཋཱ' ཀབཱི, ཨེཀཊཱ སསུར-ཛམཱཡཀ ཛོཌ ཱཱི། 

ཀཱིརདཱནཱཱི- པཧཱིལུཀེ པོཐཱཱིསྃ པུརཱན ཀབཱི སབྷཀེྃ མྤཱཱུར  ཱིཏ ཀརབ, སཱཧཱིཏྱ ཨཀདེམཱཱིཀ ཨཀསམེ བཱིཙརཎ། 

ཊཀེྣཱིཀ- ཨེཀ དོསཱརཱཀ པོཐཱཱིཀ ཌྷཱིལཧོ, ཙེཏན ེསམཱིཏཱི ཛཀ ྃཀཏབོ ཀཊཱཨུཛྷ ཧོཨུ, རཱཛ ཀཀ ེཀ ཨཱཀཱི བྷཏཱིཛེཀ། 

༢ 

ཨཔཱཱིལ 

མུཁྱ ཀལཀཱར- མོཧན བྷརདྤཱཛ ༺ཨཱབ སྭརཱིཡ༻, བཱསུཀཱིནཱཐ ཛྷཱ ཨཱ རམཱནན ྡཛྷཱ 'རམཎ' 

ཀཱིརདཱནཱཱི- མཻཐཱིལཱཱི ཨཀདམཱཱི ཨཱ ཙེཏནཱ སམཱིཏཱིཀ པྲཀཤན གཏཱིབཱིདྷཱིཔར ཀབ ྤཱ།   

སཧཡཀ ཀལཀཱར- པཱཋཀཛཱ,ི དཱིནེཤཛཱ,ི ཨཱིནྡྲཀནྟ ཛཱི། 

ཀཱིརདཱནཱཱི- ཀྲམསྃ ཀྲོདྷཱཱི, བྷོགཱི ཨ ཱལོབྷཱི། 

ཊཀེྣཱིཀ- བཱིདཏཱཀ ཌྷེཀར ཀརཻཏ ཀཋཧྃསཱཱི། 

༣ 

ཨཱཱིཧ ོཔུརུཥ ཨལབཏྟ ེ

མུཁྱ ཀལཀཱར- ཨེཀཊཱ སཾས ྤཱཀ ཨུཙ ྤཱདྷཱིཀརཱཱི 

ཀཱིརདཱནཱཱི- ཀཛ བེརམེ ཧཐ ཐརཐརེནཱཨཱི།   
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སཧཡཀ ཀལཀཱར- རཱིཀྟ། 

ཊཀེྣཱིཀ- ཀནཕུསཀཱིསྃ པེྲརཱིཏ བྷ྅ སམཱཛ-སུདྷཱར ཨཱ བྷཥཀ ཨུདརཀ སྤཱཾག། 

༤ 

དཁེལ ཨཀེཊཱ ཤཱུཊིཾག 

མུཁྱ ཀལཀཱར- ཨུཔེནྡྲནཱཐ ཛྷཱ 'བྤཱས', མདྷུཀན ྟཛྷཱ, མོཧན བྷརདྤཱཛ, རམཱནནྡ ཛྷཱ 'རམཎ', རཱམདེབ ཛྷཱ, པུརྞེ
ན ྡུ ཙཽདྷརཱཱི, ཙནྡྲནཱཐ མཱིཤྲ 'ཨམར'། 

ཀཱིརདཱནཱཱི- མཻཐཱིལཱཱི ཨཀདམཱཱི ཨཱ ཙེཏནཱ སམཱིཏཱིཀ སཱཧཱིཏྱཀ གཏཱིབཱིདྷཱིཔར ཀབ ྤཱ།  'ཨཾགྲེཛཱ ིཕྤཱཱུལཀ ཙཊི ྤཱཱི' པྲསཾག། སོམ
དེབ, རམཱནན ྡརེཎུ ཨཱ ཧཾསརཱཛཀེྃ བཱལཱིག ན ཻཧོམ྅ དེབ། ཙཊཱིསཱརཀ ཙེལ ཱབྷཱིམནཱཐ, ཛཡམན ྟཨཱ མདནཤེྭར། 

སཧཡཀ ཀལཀཱར- ཛཡཀན ྟམཱིཤྲ, དེབཀན ྟཛྷཱ, ཀུལཱནན ྡམཱིཤྲ, རཱཛམོཧན ཛྷཱ, ཨུདཡ ཙནྡྲ ཛྷཱ 'བཱིནོད', ཨཤོ
ཀ, ཨགྣཱིཔུཥྤ, ཀེདཱར, ཏཱརཱནན ྡབཱིཡོགཱི, རམེཤ, ཤཱིབཤཾཀར། 

ཀཱིརདཱནཱཱི- རཱཛམོཧན ཛྷཱ དྤཱར ཱབྷཱིམ བྷཨཱིསྃ པཧཱིནེ པུརས ྤཱར པྤཱཔྟཱི ལེལ ཨཔན ཀོརཔཙྪུ ཨཤོཀ, ཨགྣཱིཔུཥྤ, ཀེདཱརཀེྃ
 ཨཱག ྃཀརབ། ཤརདཱུཀ ཨེཀ  ེབོལཔར བཱིཛཡ ཀུམཱར མཱིཤྲ ཨཱ བཱིབེཀནནྡ མཻདཱནསྃ བཱཧར, བཱཱིརེནྡྲ ཛྷཱ དྤཱརཱ ཨམརེ
ཤ པཱཋཀཀེྃ པཱནཱི པཱིཨཱཡབ། གོཀུལནཱཐ དྤཱར ཱཔྲབཱསཱཱིཀེྃ ལུཌྷ ཀཡབ། 

མདཱརཱཱི- ཚཏྤཱནན ྡསིཾཧ ཛྷཱ ༺བཊུཀ བྷཨཱི༻, གོཔེཤཛཱི། 

ནཔེཐྱམ ེ༺སརཾཀྵཀ༻- ཨུཥཀཱིརཎ ཁཱན ཨ ཱམཾཏྲེཤྭར ཛྷཱ། 

ཨནྟཱིམ པྲསཏཱོ- གུཾཛནཛཱ།ི 

ཊཀེྣཱིཀ- མོཧན བྷརདྤཱཛ དྤཱར ཱབྷཱིམ བྷཨཱི ཨ ཱརཱམདེབ ཛྷཱཀེྃ ལཌ ཱཡབ ཨཱ སྭཡ ཾསཱཧཱིཏྱ ཨཀདམཱཱེི པརཱམརྴདཱཏྲྲྀ སམཱིཏཱི
མེ གྷུསབ, རམཎཛཱ ིདྤཱརཱ གོབཱིན ྡཛྷཱ ཨབྷཱིནནྡན གྲཾཐ སཧཱིཏ ཨཱན-
ཨཱན ཋཱམ ཨ ཻཀོཋཱཱིཀ དྷཱན ཨོཨཱི ཀོཋཱཱིམ ེཀརབ ཨཱ ཙེཏནཱ སམཱིཏཱིཀེྃ སོདྷབ། 

པུརས ྤཱར ལལོུཔཀ ཏཱཱིར ྠསལྠ ༺སན ༢༠༠༢ དྷརཱི༻- པཊནཱཀ གུརུདྤཱར ཱ༺ཨཱར-
བ ྤཱཀ༻, དརབྷཾགཀ ཤྱཱམཱ མནྡཱིར ༺རཱཛཀུམརཱ གཾཛ༻ ཨཱ པྲཡཱག ༺པཱཱི.སཱཱི. བནར ྤཱཱི རོཌ༻། 
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༥ 

སྤཱསྠྱ-རཀྵཱ པུརས ྤཱར 

ཀརཀྻྲམཀ པྲརེཎ- བཱིནཱཀ གཱིཏམཱལཱ། 

ཨུད  ཥོཀ- མཻཐཱིལཱཱིཀ ཨམཱཱིན སཡཱནཱཱི ཚཏྤཱནན ྡམུདཱ ཧུནཀར བཊུཀ ཧེབཱཀ ཀརཎ ཨཱཱི བྷར ཨཤོཀཀེྃ དེལ གེལ། 

པྲཤ-ྣ གོབཱིནྡ ཛྷཱཀེྃ སཱཧཱིཏྱ ཨཀདམཱཱེི པུརས ྤཱར ཀཱིཨེ? 

པྲཤམྣཙཾམ ེཀ ེསབྷ ཤམཱིལ ན?ཻ- རམཱནན ྡརེཎུ, ཧཾསརཱཛ, པྤཱཱུརྞེན ྡུ ཙཽདྷརཱཱི, ཨཱ རཧཱིཀཀ དུལཧ ཨུདཡཙནྡྲ ཛྷཱ '
བཱིནོད'། 

ཨཀེ སདསྤཱཱིཡ ནཱིར ྤཱཡཀ མཎལྜ- སུམནཛཱ།ི 

ཀ ེསབྷ བཧཱིཥ ྤཱར ཀལེན ཱི?- ཨུཔེནྡྲནཱཐ ཛྷཱ བྤཱས, ཌ. ཨམརེཤ པཱཋཀ ཨཱ ཨཱནན ྡམཱིཤྲ ༺ཨེཀ སདསྤཱཱིཡ ནཱིར ྤཱཡ
ཀ མཎྜལམ ེནཻ རཁབཱཀ ཀརཎསྃ༻། 

སུམནཛཱ ིདྤཱར ཱཛརཱཱཱི ༡༦ སདསྤཱཱིཡ པྲཏཱིཡགཱོིཀ སྤཱཱུཙཱ-ི སུརེཤྭར ཛྷཱ, རཱཛམོཧན ཛྷཱ, མཱརྐཎྜེཡ པྲབཱསཱཱི, མོཧན བྷརདྤཱཛ
, བྷཱིམནཱཐ ཛྷཱ, པྲབྷས ཀུམཱར ཙཽདྷརཱཱི, ཛཱིབཀན,ྟ ཤེཕཱལཱིཀ བར ྤཱ, ཀཱིརྟཱིནཱརཱཡཎ མཱིཤྲ, མནྟྲེཤྭར ཛྷཱ, ཨགྣཱིཔུཥྤ, སུབྷ
ཥཙནྡྲ ཡཱདབ, མཱཡཱནན ྡམཱིཤྲ, ཌ དྷཱཱིརེནྡྲ, སོམདེབ ཨཱ ཀེདཱར ཀནན། 

སྤཱགཏ གཱིཏ- བུདྡྷཱིནཱཐ མཱིཤྲ ཨ ཱཤནྟཱི སུམན། 

ཨུཏརྟ- རཱཛམོཧན ཛྷཱ- གོབཱིནྡ ཛྷཱ དྤཱར ཱཧཱིན ྤཱཱིམེ ལཱིཁལ ཛཡབཱཀ ཨཱཤཀཾཀ ༺དྷམཀཱིཀ༻ ཀརཎ། 

གྷོཥཎཀ ཨུཔརཱནྟ- བཱིནོད ཀུམཱར ཛྷཱ, ཨགྣཱིཔུཥྤ ཨཱ བཱིཡོགཱིཀ རཱཛམོཧན ཛྷཱཀ ཀནཧཔར ཁུཤཱིསྃ ཛྷ  ཱུམབ། སུརེཤྭར 
ཛྷཱ- ཛེྃ ཧམ པྲཏཱིནཱིདྷཱི ཏེྃ གོབཱིནྡ ཛྷཱཀེྃ པུརས ྤཱར། རབཱཱིནྡྲནཱཐ ཋཱཀུར དྤཱརཱ མཧེནྡྲཀེྃ ཏལཱཀ ད྅ ཨཤོཀ སཾག ཛྷ  ཱུམབ།
 པྲབྷས ཀུམཱར ཙཽདྷརཱཱི- ཛེྃ གོབཱིནྡ བཱབྤཱཱུ མནཱི ལལེནཱི ཛ ེཧུནཀར ཀཐ ཱཧམར ཨ ཱམཱམཱ ༺གུཾཛན༻ སྃ གྷཊཱིཡ ཱ
ཚནཱི, ཏེྃ། ཨཀ  ཱུཀ བླཌ-
པེྲསརཀ ཧཨཱི ཧོཡབ, ལཊུཨ ཱཀ྅ ཁསབ། བཱིབྷརཱནཱཱིཀ ཨཱྃཙརསྃ ཧབཱ ཀརབ, ཀཱིཤོར, རམེཤ ཨ ཱཀུམཱར ཤཻལེནྡྲཀ 
ཨཱཱིར  ། ཨཤོཀ ལཾགྤཱཱུརབྷཀ ྟབྷཱིམནཱཐཀེྃ ཨཱཀྲྲྀཥ ྚཀརཻཏ ཚཐཱི། 
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སུམནཛཱ ིདྤཱར ཱཨཤཀོཀེྃ ཀཧབ- ཛཡཀན ྟབཱབྤཱཱུཀ ཛམཱནཱ ནཧཱི ཚནཱི ཛེ སབ ཀཛ པཱཨཱིཡེཔར ཧེཏ,ཻ ཨཱབ ཀཱིཚུ པཻར
བཱཱིཡོཔར ཧེཏཻ། 

ཨཤཀོ- ཨུམཱནཱཐ བཱབྤཱཱུ, ཙེཏཀར བཱབྤཱཱུ, སུབྷདྲ བཱབྤཱཱུཀེྃ དེཁཱིཀེྃ ཌརཱ ཛཱཡབ ཨཱ སྤཱསྠྱ རཀྵཱ པུརས ྤཱརཀ གཔ ཀཧབ། 
ཨཱཱི ཨུཏྟར ཀཀར སེ ལེཁནཱཐ མཱིཤྲ ཨཱ ཌ. བཱསུཀཱིནཱཐ ཛྷཱ དྤཱར ཱཔྤཱཱུཚབ། མོཧན བྷརདྤཱཛ དྤཱརཱ ཨཱཏྨཔྲཤཾས ཱཨཱ སུམན
ཛཱི སྃ ཕགུཨཱ ཤཱིརོམཎཱིཀ པུརས ྤཱར། ཀུལཱནན ྡམཱིཤྲ པྲཏཱིཛྙཱ པྤཱཱུརཱ བྷེལཱཔར ཨཔན དཱཌྷ ཱཱི ཚཊཡབཱཀ ལེལ ཨུཔེནྡྲ ཋཱཀུར
ཀ གྷར དཱིས བཱིདཱ ཧོཨཱིཏ ཚཐཱི། 

༦ 

དྷནྱ ལལཱྤཱཱུཛཱ ིཛ ེཨཨཱཱི.. 

པཾ. ཏཱརཱཀན ྟཛྷཱ དྤཱར ཱམཻཐཱིལཱཱིཀེྃ བཱིཧར ལོཀ སེབཱ ཨཱཡོགམ ེཕེར སྃ ཤམཱིལ ཀརབཱབཻལེ པཊནཱ ཨུཙ ནྤཱཡཱལཡམ ེཛཱིཏ
 མུདཱ ལཱལྤཱཱུཛཱ ིདྤཱརཱ ཏཀརཱ སརོྦཙ ྤཱ ནྤཱཡཱལཡམ ེལསཀཡབ། 

༧ 

སམ ྤཱདཀཀ ནཱམ... 

ཕཙཱཾཌ ཱི མཱིསརཀ པཏྲ 

༨ 

ཨཀེལཔཱ 

མཧོན བྷརདྤཱཛཀ སཧཱཱིཏྱ ཨཀདམཱཱེི པུརས ྤཱར ན ཻབྷཊེལཔཱར ཨརཱ  ནཱད- རཱཛམོཧན ཛྷཱ ཨཧྃཀ རཀྵཱ ནེ གཽརཱཱིནཱཐ ན ེཨ
གྣཱིཔུཥྤ ནེ སུབྷཥཙནྡྲ ཡཱདབ ཀ྅ སཀཏ། 

བྷགཾ པཱིབཏཻ ཤཱིཥྱ སབྷ: ཨཤོཀཀ ནེཏྲྲྀཏྭམ ེརམེཤ, བཱིཡོགཱི ཨཱ ཤྤཱཱིནཱིབཱས། 

ཏཱརནཱན ྡབཱིཡགཱོི ༺ཨཤཀོཀེྃ༻- ལཌ ཱཨཱིཡ ེདལཱེིཨཨཱི ཨཤོཀ བྷཨཱི ཨཧྃ དུནྤཱཱུ པཱཱིཋཱཙཱརྻཀེྃ ༺མོཧན བྷརདྤཱཛ ཨཱ
 རཱཛམོཧན ཛྷཱ༻། 
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པུནཤ: བཱདམ ེབཱིདྤཱནཱཐ ཛྷཱ 'བཱིདཱིཏ'ཀ་
ཨུཔནྤཱས 'བཱིཔ བཱཱི བེསརཱ'ཀ ཀལམཏོཌ  ༺གདགདཱཱི ཨཱ པལཾགཏོཌ  སམཱཱིཀྵཱཀ པཪ ྤཱཡ༻ སམཱཱིཀྵཱཀ བཱདོ ཨ ོཧུནཀ
 པུརས ྤཱར ན ཻདཱིཡེལཁཱིན ། 

༩ 

སཕདེཔཤོཀ བྷཏཱར 

ཧབཱལཱ, ཡྤཱཱུརཱིཡཱ, བར ྤཱཱིཀཎྜ, པཤུཔཱལན, ཨལཀཏར ཱཨཱདཱི གྷོཊཱལཱཀ བརྞན། 

༡༠ 

ཛ ྃཧམ ཛནཱིཏཧུ ྃ

མྤཱཱུལདྷཱརཱཀ མཻཐཱིལཱཱིཀ སཱཧཱིཏྱཀརཀེྃ དེཁབཱཀ, ཙིན བཱཀ ཨཱ བྷཛཱརབཱཀ ཨབསར། 

༡༡ 

པ ཊེཀོ སཔནཱ, བྷརཏ ཨ ཱཀམཽརཱ-ྻརཛཱནཱཱིཏཱི 

པ ེཊོཀ རཱིཔབླཱིཀཀ ཕཱིལཱསྥར ཀིཾག ཨཱ ཨཱཨཱི-ཀལཱིཀ ཨབཱིབཱཧཱིཏ བྱཀྟཱིཀ ཨཱཙརཎཔར མནན། 

  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༩.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར- ཤརདཱིན ྡུ ཙདྷཽརཱཱིཀ ཏཱཱིནཊཱ བྱགཾྱ སགཾྲཧ-་'བཌ  ཨཛགུཏ དཁེལ..',་
'གབོརགཎཤེ' ཨ ཱ'ཀརཱིཡ ཱཀཀ ྤཱཀ ཀརོམཱཱིན' 

 
གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར 

ཤརདཱིན ྡུ ཙདྷཽརཱཱིཀ ཏཱཱིནཊཱ བྱགཾྱ སགཾྲཧ-་'བཌ  ཨཛགུཏ དཁེལ..',་'གབོརགཎཤེ' ཨ ཱ'ཀརཱིཡ ཱཀཀ ྤཱཀ ཀརོམཱཱིན' 

'བཌ  ཨཛགུཏ དེཁལ..' པྲཀཤཱིཏ བྷེལ ༢༠༠༥་མ,ེ་'གོབརགཎེཤ' པྲཀཤཱིཏ བྷེལ ༢༠༡༡་
མེ  ཨ ཱ'ཀརཱིཡཱ ཀཀ ྤཱཀ ཀོརཱམཱིན' པྲཀཤཱིཏ བྷེལ ༢༠༡༦་
མེ། ཏཱཱིནྤཱཱུ པོཐཱཱི ཀརཱིཡཱ ཀཀ ྤཱ ཤྲྲྀཾཁལཀཱ བཾྱགྱ པོཐཱཱི ཐཱིཀ ཨཱ ཧུནཀར སཾསྨརཎ སཱཧཱིཏྱསྃ ཨཱཱི དཱུ ཏརཧེྃ བྷཱིནྣ ཨཚི། ཀརཱི
ཡཱ ཀཀ ྤཱ ཨོཨཱི ལོལུཔཏཱཀ པྲཏཱཱིཀ ཚཐཱི ཛཀར ཱཨཧྃ ཙཱིན ཱི སཀཻ ཚིཡན ཱི མུདཱ ཨོ ཀོན ོཨསལཱཱི ནཱམ ནཻ ཚཐཱི, མུདཱ ཀཱི
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ཚུ ཨཱལེཁམ ེཀརཱིཡཱ ཀཀ ྤཱ ནཱིཔཏ ྤཱ ཚཐཱི ཨཱ ཀཱིཚུམ ེཨསལཱཱི ནཱམབལ ཱབྷཱུཔ སབྷ སཱཡཱས པྲཡནྟོཀ བཱདོ་
ཛབརདས ྤཱཱི ཨཱབཱིཡེ ཛཱཨཱི ཚཐཱི། མུདཱ ལེཁཀ ཨཻ ཏཱཱིནྤཱཱུ པོཐཱཱིམ ེསྃ 'བཌ  ཨཛགུཏ དེཁལ..'ཀེྃ སྤཥྚརཱུཔེྃ སཾསྨརཎེ ཀཧཻ
 ཚཐཱི། 'བཌ  ཨཛགུཏ དེཁལ..'མ ེ'མུཀྟཱི པཡབཱཀ པྲཡཏྣ' ཨཱམུཁམ ེཨོ ལཱིཁཻཏ ཚཐཱི-་
"ཧམ ཛེ ནཻ ཀ྅ པཽལཧུྃ, ཛེ ནཧཱི སོཙི པཽལཧུྃ མུདཱ དེཁབཱམེ ཨཱཡལ- སཻཧ ཨཚ-ི བཌ  ཨཛགུཏ དེཁལམ།ེ" 

༡ 

'བཌ  ཨཛགུཏ དཁེལ..' 

  

ཀཱི མཐ ཻཚཱ?ི 

"... ཧམར མཻཐཱིལཱཱི.. ཛམཱཡ-
སསུརཀ བཧཱིཀཱིརནཱཱི བནབཱ ལེལ བཱིབཤ ཨཚ.ི.. ཀཱིཚུ སཱམཱཛིཀ ཀརྻཀར ྤཱཀ ཨཱམདནཱཱིཀ སཱདྷན བནལ ཨཚི།" 

དརནྴ-སུདརནྴ 

"...ཙལྤཱཱུ མཧཀབཱི བཱིདྤཱཔཏཱིཀ ཙེཏནཱ སམཱིཏཱི སྠཱིཏ བཱསཱ... 

..་'ཨཡཾ ཡཽ ཀ ེཚཐཱི ནེཔཱལབལ ཱནཱཊཀཀར?' 

'མཧེནྡྲ མལཾགཱིཡ ཱདཱིཡཱ པྤཱཱུཚཻ ཚཱ ིསར།' 

..'ད྅ དཱིཡཽ ཨོཧཱི ནཱཊཀཀརཀེྃ ཨེཧཱི བེརུཀ ཙེཏནཱ པུརས ྤཱར།' 

..'མུདཱ ཧུནཀསྃ སཱཱིནཱིཡར...' 

'ཀཀརོ ཏྃ དེབེ ཀརབཻ, ཚོཊ ཧོཨཱི ཀཱི པཻགྷ།..' 

'ཀབཱི-
སམྨེལན ེབནྣ བྷ྅ ཛཡབཱཀ ཙཱཧཱི། ལོཀ རཧཱིཏེ ནེ ཚཻཀ ཨོཧཱིཀལམེ། ... ཧོཡབཱཀ ཙཱཧཱི ཏྃ ཊཱཀ ཛུཊབཱིཡཽ ནེ།... 
མཻཐཱིལཱཱི ཨཀདམཱཱི.. ཀབཱི-



82 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

སམྨེལནཀ ནཱམཔར པཱྃཙ ཧཛཱར གཚལཀ མུདཱ དེལཀ དུཨཱིཡ ེཧཛཱར། བཱྃཙཏ ཀཏ྅ སྃ ཌྃརེསྃ གྷཱཊཱ ལཱགཱི གེལ ཚ
ལ།.. ཚཔལཱཧ ཀཱིཏཱབ སབྷམེ དཱཱིབཱར ལཱགལ ཚཻ..།" 

.. ནཧཱི བྷགྤཱཱུ ཡཽ, ཡཱཏྤཱཱིཛཱ ིཨེཀར ས ྤཱཔནཱ ཀ྅ བྷགཱི གེལཱཧ། ཨཱཨཱི ཧུནཀར ཕོཊོ ཊཱཾགལ ཚནཱི མུདཱ སཾས ྤཱཔཀཀ དཱབེ
དཱར ཀཻཀ གོཊེ བྷ྅ གེལཱཧ... 

  

༢ 

'གབོརགཎཤེ' 

བརོ ྜལགཱལ ཊཱཊཔར, སྤཱཱུཏལ ཚཱ ིཁཊཱཔར 

མཻཐཱིལཱཱི ཨཀདམཱཱིཀ དལཱནཔར། ཨོཧོ བཻཧ ཕགུཨཱ གབཱི རཧལ ཚཧ། དུནྤཱཱུཊཱ བྷཥཎམཱལམཱ ེཨཔན པརཱམར ྤཱཱིཡེཀེྃ བྷཥ
ཎབཱཛ བནཱ དེལཀཽཧ ཨཱ ཀཧྃདན ཏེསརསྃ སབྷཊཱ པོཐཱཱིཀ སམ ྤཱདན ཀར ཱརཧལ ཨཚ ི༺ཨཤོཀ, ཏཱརཱནན ྡབཱིཡོགཱི
 ཨཱ མོཧན བྷརདྤཱཛཀེྃ ལཀྵྱ ཀ྅༻། 

ཏཱབཏ ཀལ 

'ཨེཧནེ་སན་པྲཡོག་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་སེཧོ་ཀཡལཀ་ཛེ་ཛཀར་ཱཧོཊལ་རཧཏཻཀ་སེཧོ་པརཱམརྴདཱཏྲྲྀ་སམཱིཏཱིཀ་སདསྱ་བནཱི་
སཀཻཏ་

ཚཐཱི།.. པཊནོམ ེཁྤཱཱུབ ཀཙརམ ཀྤཱཱུཊ ཧོཨཱིཏ། ལེཁཀ སཾགྷཀེྃ སམ ྤཱནཀ ཊཱཊཀ ནཧཱི ཀརཡ པཌ ཱིཏཻཀ།.. མཻཐཱིལཱཱི ལེཁ
ཀ སཾགྷ.. ཁཱལཱཱི ཨབྷཱིནནྡན-བནྡན, ནེ ཀོན ོསྤནྡན ཨཱ ནེ ཀོན ོགརན། མཱཏྲ ཀལཧཾཏ ཛཀྃ ཨབྷབཀ ཨརཎྱ-
རོདན།" 

གལོསཱཱཻི-་'ཨར ྤཱཏ' 

ཛཱཧཱི ཨཱལོཙནཱཀ པོཐཱཱིཀེྃ ལོཀོཀྟཱིཀ བཻསཱཁཱཱི ནཧཱི ཙལ ཱསཀལ, ཛཱཧཱི ཨཱལོཙནཱཀེྃ 'ཨཁཱིཡཱསལ་',་'བེསཱཧལ་
', 'བྷཛཱརལ '་༺རམཱནན ྡཛྷཱ 'རམཎ'ཀ ཨར   -
སམཱལོཙནཱཀ པོཐཱཱི སབྷ༻ ནཧཱི བྷཛཱ སཀལ ཏཀརཱ གོལསཱཱཻིཀ པྲཏཱིམཱནེ ཊཱ མཱནལ ཛཱ སཀཻཚ ན!ེ 

སཱཱིཌཱི་སམཱཱིཀྵཱ 
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'རམཎ'ཛཱི ཨོཏ྅ ཛཱཡབ ཛརཱུརཱཱི ཨཚི, ཨོ ཨསཀ ཚཐཱི... བྷརདྤཱཛཛཱཀི ལེཁནཱཱིཀེྃ སཀྲཱིཡ ཀརབཱ ལེལ པཾཙལཱཱིཊརཱ
 མོབཱིལ ལེབ྅ ལེལ གྷེཾཊཱཛོཌ ཱཱི ཀཡན ེཨཤོཀ ཨ ཱཏཱརཱནན ྡབཱིཡོགཱི ནཙིཀཏཱེ མཱལཱིཀསྃ ནེཧོརཱ ཀ྅ རཧལ ཚལཱཧ མུ
དཱ མུཾཤཱི རཱམལོཙན ཀཧཱི དེལཐཱིན ཛེ ཨེཀ བེར དེལཱིཡནཱི ༺མོཧན བྷརདྤཱཛཀེྃ པྲབོདྷ སམ ྤཱན ཙཡན སམཱིཏཱིམེ ར
ཧཱིཏོ པྲབོདྷ སམ ྤཱན ལེབཱ/ དེབཱཀེྃ ལཀྵྱ ཀརཻཏ༻ ཏྃ ཨུཏ ྤཱལ མཙ ིགེལ ཚལ ཨཱབ དེབནཱི ཏྃ མཱིཐཱིལ ོདརྴན ལོཀ
ཀེྃ ནཧཱི ཀར ཱསཀབཻཀ།.. ཛཱིབཀནྟཀ ཛོགཱིར ཱཨཱ ཨམརཀ བཱིརཧཀ མཱིཀྶར ཧོཡཏ, བྷཱིམནཱཐཀ གུལགུལ ྤཱ ཨཱ རཱམདེ
བཀ བཱཨཱིཔོྲཌཀྚཀ ལཱཱིལཱ ཧོཡཏ ཨཱ ཧོཡཏ པན ྤཱ-ཨཱིནྡཱིར-ཱནཱཱིཏཱ-
སུཤཱིལ ཱཨ ཱབཱཱིཎཀ ཛྷཾཀར.. མནྟྲེཤྭརཛཱིཀ བཱྃཧཱི པཀཌ ལ- ཕརབ-ཕུལཱཡབ། མུདཱ སཁ-
སེཧན ྤཱ ནཧཱི པྤཱཱུརལ། .. ནར ཨཱིནྡྲ ལག གེལཧུྃ .. མུདཱ ཨ ོཏྃ ཨཱར ཀཱིདན ནཱིཀལལཱཧ།... ཧུནཀ ཧཱིརཱ-
པན ྤཱསྃ ཕུརསཏཱིཨེ ནཧཱི། .. ཨཱཱི ཨགྣཱིཔུཥ ྤཐཱིཀ, ཨེཀརེསྃ ཤྲྲྀཾགར ཀརཱུ.. ཀུཎལ, སུཀན ྟཨཱ སཱཀཏཱེནན.ྡ. ཨོ སབྷ 
སམལཻཾགཱིཀ ཚཐཱི.. བཱིདཱིཏཛཱི.... ཨོ་ཏྃ་སྭཡཾ་རསཱིཡཱ་ཚཐཱི།་པྲབཱསཱཱིཛཱི་སཾག་སཾདྷ  བཾདན་ཀརཏཱཧ, ཋཀུརཱཨཱིན་སཾག་
ཡུགལབཾདཱཱི་ཀརཏཱཧ...'།  

པཱཧུན ཨཱིནྡྲཀན ྟཛྷཱ.. ཛྷཱཛཱི བཱཱིརེནྡྲ.. ཏཱར ནེཔཱལཀ ཨུཔརཱཥ པཏཱིསྃ སོཛྷེ སོཛྷ ཛུཌ ལ.. པཾ. ཡོགནན ྡཛྷཱ.. བཻདྱནཱ
ཐ མཱིཤྲ, གཎེཤ ཛྷཱ.. ཧམར མཱན-མརྡན ཀརཻཏ ཚཐཱི.. 

བཙ ྤཱ ཋཱཀུརཀ ནེཏྲྲྀཏྭམ ེསུརེནྡྲནཱཐ, ཀེདཱར ཀནན, རམེཤ ཙིཙིཨཱཨཱིཏ...ཕེར ཨཛིཏ ༺ཨཱཛདཱ༻ བཱཛཡ ལག
ལཱཧ-་
.. ཛཏ྅ ཧོཨཱི ཏཏཧཱིསྃ ཨེས.ཨེམ.ཨེས. ཀ྅ ཨེཧཱི སརཀརཀ ཨོཧཱིནཱ མདཏཱི ཀརཱིཡནཱི ཛེནཱ རཱཛམོཧན ཛྷཱ ཨཱ 
པེྲམཤཾཀར སིཾཧཀེྃ ཨེས.ཨེམ.ཨེས. ཀ བལཔར སརཀརཀ དར ྤཱ དཻཏ རཧལཱིཡནཱི། 

༣ 

'ཀརཱིཡ ཱཀཀ ྤཱཀ ཀརོམཱཱིན' 

བུདྡྷཱིཀ བཁརཱཱཱིཀ བརཱིཀརཎ 

མཱཏྲ དཱུ གོཏྲ ༺བྷརདྤཱཛ-
རམཎ༻ པཱྃཛིཀ ལེཁཀ ཚོཌ ཱི ཀ྅, ཀརཎ ཨཱཱི མཻཐཱིལཱཱིཀ པཻཐཱིལཱཛསི ྚཤྲེཎཱིམ ེཨབཻཏ ཚཐཱི། 

'ལཱཱིབ ཨཱིན རཱིལཤེན'ས ྃཛནམལ སུནརྣ ནནཱེ 
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པཊནཱཀ བཱིཁྤཱཏ སམཱིཏཱིཀ བཱིཥཔཱིཔཌ ཱཱི པཱཱི.ཨཱར.ཨོ. སཱཧཱིཏྱཀར ཨེཧཱུ སམཱརོཧམེ ཤམཱིལ བྷ྅ ནེཔཱལཱཱི སཱཧཱིཏྱཀར-
སམཱཛ སཾག ཏེཧན ན ེརཱཛནཱཱིཏཱི ཀཡལནཱི ཛ ེཀྵུབ   བྷ྅ ཨོ ལོཀནཱི བཊུཨཱམ ེཨཱནལ 'ནེརཱུ'་
༺ནེཔཱལཱཱི རུཔཡཱ༻ སཧཡོག རཱཤཱི ཨོཧཱིནཱ ཨཱཔས ཨཔནཱ སཾགེ ལ྅ གེལཱཧ། 

'སརཀར'ཀ ལིཾག པརཱཱིཀྵཎ 

མཻཐཱིལཀ ཨེཀ པུརུཥབེཤ དྷཱརཱཱིཀེྃ ཨཔན 'སརཀར'་
༺བཱིནོད ཀུམཱར ཛྷཱ ཀེྃ ལཀྵྱ ཀརཻཏ༻ བནཽལཧ མུདཱ ཨེཀ ོཊཱ ཀཛ ཨ ོཔུརུཥབལཱ ཀ྅ སཀལཐུན། ཀཧཱིཡོ ཨཱཙཱ
རྻ ཨརཱིཥྚནེམཱཱིཀ བཧཱིཀཱིརནཱཱི བནཱི དཱིན ཀཊལནཱི ཏྃ ཨཱབ ཨེཀཊཱ སཾགྷམེ དྲོཔདཱཱི བནཱི སཽབྷགྱབཏཱཱི བནལ ཚཐུན། 

བྱགཾྱ ལཱིཁབཀཱ བྱོཾཏ 

ཨཱཙཱར ྻཨརཱིཥྚནེམཱཱིཀ ཙརྩ ཨེཏཧུ བྷེལ ཨཚི། 

ལུཊན...་ཨཙཱཱར ྻཨརཱིཥྚནེམཱཱི་༺ཙནྡྲ་ནཱཐ་མཱིཤྲ་'ཨམར'༻་

ཀ དརབཱརཱཱི བནཱི མཾཙ སབྷཀ ཏཱིརཔེཙྪན ཀཡལཧ།... 

ཀརོམཱ ེནནཱེ, ནགརམ ེསརོ 

'ཨཱཱི གོལཻསཱིཡེ ནེ ཚ ཻཧཽ ཛ ེཔུརནཱ སརཀར ཋཀཏཻ-
ཋཀཻཏ སཏ ྤཱ རཱུཔཱཱི གཚསྃ ཏུབཱི ཀ྅ ནཱཱིཙཱྃ ཁསཱི པཌ ལ མུདཱ བྷེད ནཧཱི ཁོལལཀ ཨཱ ཨཱབ དེཁཧ ཛ ེནབཀོ སརཀར
 བཻཧ དྷུན གབཱི རཧལ ཨཚི། 

པུརས ྤཱར བཱིཛྙཱནཀ ཕལཕཱལ 

ཡོགནན ྡཙུཊཀཱི ལཻཏ བཛལཱཧ-་
'ཨཧྃ ཌཀྚར སཱཧེབསྃ པོཐཱཱི བཱིམོཙན ཀརེབཻ ཨཱ མཱིཤྲཊོལཀཱ ཤྤཱཱིམཱན ཨཱ ཧུནཀར ཨོཛྷཱཛཱཀི བརྩསྭ སྤཱཱིཀར ནཧཱི ཀར
བཻཀ ཏྃ གཚསྃ སེབ ནཱཱིཙ ེམུྃཧེ ཀཱིཨ ེཁསཻཏ ཚཻཀ སེ ཀོནཱ བུཛྷབཻ།'... 

བཱཱིཎ-
བཱདནཀ ཨབྷ  སཀ སཾགཧཱི 'ཨཱིད ཾརསེ, ཨཱིདཾ གུདྡེ'ཀ སམྦོདྷནསྃ མཱིཤྲཛཱ ིཨཱ ཨོཛྷཱཛཱིཀེྃ པྲསནྣ ཀརབཱཀ པྲཡཱས ཀར
ཐུ... 
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ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

 

 

 

༢.༢༠. ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སགཱར- ཁཱཊཱཱིྃ་མཐཱཻིལཱཱིས་ྚཤརདཱུ་ཛཱ ི

 
ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སགཱར 

ཁཱཊཱཱིྃ་མཐཱཻིལཱཱིས་ྚཤརདཱུ་ཛཱ ི

ཨཱཨཱི་ཧམ་ཨེཧན་ཨོཛྷརཽཊམེ་པཌ ལ་ཚཱི་ཛེ་ཀཱི་ཀཧཱུ།་ཧམརཱ་ཤྤཱཱི་ཤརདིཾདུ་ཙཽདྷརཱཱིཛཱིཔར་ལཱིཁབཱཀ་ཨཚ།ི་ཀཱི་ལཱིཁབཱཀ་ཨཚི་སེ་
མོནམེ་སརཱིཡཱ་ནཻ་རཧལ་ཨཚི།་ཨེཧན་སན་སྠཱིཏཱི་ཧམརཱ་ཨེཧཱིསྃ་པཧཱིནེ་ཀཱིནཀོཔར་ལཱིཁབཱཀ་བེརམེ་ན་ཻབྷེལ་ཚལ།་

ཧཱིནཀཔར་ཨེནཱ་ཀཱིཡཻ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི? ཀརཎ་ཧམརཱ་ཛནཻཏ་ཨཱཱི་བྷ྅་སཀཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཤརདཱུ་ཛཱིསྃ་ཧམར་ཛཱན་
པཧཙཱན་ཀཧཱིཡཱ་བྷེལ, ཀོནཱ་བྷེལ་ཨཱ་ཀཱིཡ་ཻབྷེལ་སེ་ཧམརཱ་སྨརཎ་ཤཀྟཱིམེ་ཀྲམབཱར་སཻཾཏལ་ནཻ་ཨཚ།ི་ཏེྃ་ཀཱི་ཧམ་ཧུནཀཔར་
ལཱིཁབ་ཚོཌ ཱི་དེབ? ནཻ, ཧམ་ལཱིཁབ།་ལཱིཁབཱཀ་ཙཥེ ྤཱ་ཀརབ།་ཛཧཱིནཱ་ཧཻཏ་ཏཧཱིནཱ་ལཱིཁབ།་ཛནཱེ-ཛེནཱ་ཛ-ེཛེ་ཕུརཏ་སེ-སེ་
ལཱིཁབ། 
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མཻཐཱིལཱཱིམ་ེབཧུཏ་ཨེཧན་སཱཧཱིཏྱཀར་སབྷ་ཚཐཱི་ཛེ་བཱབཱ་བལེ་ཕཽདཱརཱཱི་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཤརདཱུ་ཛཱི་སེ་ན་ཻཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱཱི་བཱཏ་སཏྱ་
ཨཚི་ཛེ་ཧཱིནཀ་ཤརཱཱིརཀ་རཀ་ྟནལཱིཀམེ་ཨཔན་པཱིཏཱ་སྭ་སུདྷཱཾསུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱིཀ་ལཧཱུ་བཧཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི།་སམ ྤཱདཀ་ཛཱིཀ་

ནཱམསྃ་བཱིཁྤཱཏ་མཱིཐཱིལཱཀ་མཧན་བྱཀྟཱིཏྭ་ཤེཁར་ཛཱི་མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར , པཊནཱཀ་སམ ྤཱདནསྃ་ཨདྷཱུནཱིཀ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་
བརྟནཱཱིཀ་ཨཀེཊཱ་ཨེཧན་ཌཌ ཱཱིར་པཱརཱི་དེལནཱི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་མཱནཀ་བརྟནཱཱི་བནཱི་གེལ།་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི་སཧཱཱིཏྱཀ་རཙནཱ་ཏཱཧཱི་
སྭརཱུཔམེ་ཨཨཱཱི་དྷརཱི་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་སེ་ནཧཱིཡོ་བྷ྅་སཀཻཏ་ཚལ་ཛྃ་ཧུནཀ་ཨེཀམཱཏྲ་པུཏྲ་རཏྣ་ཤརདཱུ་ཛཱི་སན་
ཨུཏྟརཱདྷཱིཀརཱཱི་ནཻ་བྷེལ་རཧཻཏ།་ཤརདཱུ་ཛཱིཀ་ཛཱིབནཀ་སབསྃ་པཻགྷ་ཨུཔལབ  ཱི་ཨཱཱི་ཚནཱི་ཛེ་ཨཔན་པཱིཏཱཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་

རཙནཱཀ་པོཐཱཱི་པྲཀཤཱིཏ་ཀེལནཱི།་ཨཁེནོ་ཏཱཀཱི-ཧེར་ཀཨཱིཨེ་རཧལཱཧ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་པོཐཱཱི་སབཀེྃ་ཨེལཀཱ་བཱདེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་
སཱཧཱིཏྱཀར་སབྷ་ཀེཾ་ཤེཁར་ཛཱཀི་བཧུཨཱཡཱམཱཱི་པྲཏཱིབྷཀ་མཱདེ་བཱིཤེཥ་པརཱིཙཡ་བྷེལནཱི།་ཨེཧཱི་ཀྲྲྀཏྱ་ལེལ་ཤརདཱུཛཱིཀེཾ་ཛྃ་
ཨཱདྷུནཱིཀ་མཱིཐཱིལཱཀ་ཤྲབཎ་ཀུམཱར་ཀཧལ་ཛཱཡ་ཏྃ་ཀནོོ་བཱིསྨཡ་ནཻ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི། 

མཱཏྲ་ཏཏབེ་ནཻ།་པཱིཏཱཀ་ཨེཧན་ཨཱཛྙཱཀརཱཱི་པུཏ་ཧཻབ་དུརབྷ་ནཻ་ཏྃ་མུཤ ཱིལ་ཛརཱུར་ཨཚི།་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཤསྟྲསྃ་ཨེམ.ཨེ་ཀེལནཱི།་
སཙིབཱལཡམེ་སརཀརཱཱི་ནོཀརཱཱི་བྷ྅་རཧལ་ཚལནཱི།་པཱིཏཱ་ཀཧལཁཱིན་ཛེ་ཨཱཱི་ནོཀརཱཱི་ནཻ་ཀརཱུ།་སཏྱ་ནཻ་བཱཛི་སཀབ།་ནཱིརཱིཀ་

བནལ་ནཻ་རཧཱི་ཧཻཏ།་ཧཱིན ྤཱཱི་ལཱིཁཡ-བཱཛཡ་པཌ ཏ།་ན་ཻཀེལནཱི་སེ་ནོཀརཱཱི།་ཨཔན་ཧྲྀདཡཔར་ཧཐ་རཱཁཱི་སབ་གོཊེ་སོཙྤཱཱུ་ཛེ་ཀཻ་
གོཊེ་ཚཱི་ཧམ་སབ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་ལལེ་ཨཔན་ཛཱིབན་ཀེ་དཱྃབཔར་ལགེནེ་ཚཱི།་ཤརདཱུ་ཛཱ་ིསེ་ལགེན་ེཚཐཱི།་མཱིཐཱིལཱ-
མཱིཧཱིར, པཊནཱཀ་སམ ྤཱདན་བཱིབྷགམེ་ཨཔན་ཡོགདཱན་དེལནཱི།་ཨཔན་ཛཱིབན-ཡཱཔན་ལལེ་ཨལྤ་དརམཧཱཀེྃ་ཨཔན་བོཨཱིནཱི་
བྤཱཱུཛྷི་ཁྤཱཱུབ་མོན་ལག་ཀ྅་སམ ྤཱདན་བཱིབྷགམེ་པཧཱིན་ེཔྲཤཱིཀྵཎ་ཨ་ཱཔཚཱཏཱི་ནོཀརཱཱི་ཀརཡ་ལགལཱཧ་སེ་ཏཱདྷརཱི་ཀེལནཱི་ཛ་ཱདྷརཱི་
ཨཱིནྜཱིཡན་ནེཤན་པེྲས་ཙལཻཏ་རཧལ།་ཧམར་པརཱིཙཡ་ཤརདཱུ་ཛཱིསྃ་ཏཧཱིཡེསྃ་ཨཚི།་དུནྤཱཱུ་གོཊེཀ་བཱཱིཙ་ཁྤཱཱུབ་པཏྤཱཙཱར་ཧོཨཱིཏ་
རཧཻཏ་ཚལ། 

པཱིཏཱ་ཧཱིནཀ་དརབྷཾགཀ་ཛ་ེཨཔན་མརཽསཱཱི་ཛམཱཱིན-ཛཡཱདཱད་ཚལནཱི་ཏཀརཱ་བེཙ-བཱིཀནཱི་ཀ྅་པཊནཱམེ་གྷར་བནེལནཱི།་
པཱིཏཱཀ་དེཧཾཏ་ཀེ་བཱད་ཤརདཱུ་ཛཱི་ཨཔན་གྷརཀ་མུཁཱིཡཱ་བྷེལཱཧ།་ཧཱིནཀོ་ཨེཀམཱཏྲ་པུཏྲ་ཨཱཡུཥ ྤཱན་རཱཛཤཱེཁར་ཙཽདྷརཱཱི་ཨེཁན་
བེཾགུལུརཱུམེ་ཀརྻརཏ་ཚཐཱི།་ཙཱརཱི་ཊཱ་པུཏྤཱཱིམ་ེཚོཊཀཱི་ཨཁེན་ཨུཙ་ཤཱིཀྵཱ་གྲཧཎ་ཀ྅་རཧལ་ཚནཱི་པཊནམེེ།་ལགམེ་བཻཧ་བེཊཱཱི་
ཨཱ་པཏ ྤཱཱི་རཧཻཏ་ཚཐཱིན།་ཨེཀཊཱ་བེཊཱཱིཀ་བཱིཡཱཧ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སྭནཱམདྷནྱ་གཛལཀར་ཤྤཱཱི་ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་ཨནཱིལ་ཛཱིཀ་
པུཏྲསྃ་བྷེལ་ཚནཱི།་དོསར་བེཊཱཱིཀ་བཱིཡཱཧ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་དཱིབཾགཏ་ཀབཱི་སུཀཾཏ་སོམཀ་བཱལཀསྃ་བྷེལ་ཚནཱི།་སབྷ་གོཊེ་སུཁཱཱི་ཨ་ཱ
སམྤནྣ་ཚཐཱིན།་ཨམཱདནཱཱིཀ་ཛརཱིཡཱ་གྷརཀ་ཀཱིརཱཡཱ་ཨཱ་ཤེཁར་པྲཀཤནསྃ་པྤཱཔྟ་ཨཱཡ་ཚནཱི།་ན་ེབཌ ་སུཁཱཱི་ཨཱ་ནེ་ཏེཧེན་དཻནྱ་
སྠཱིཏཱི་ཚནཱི།་ཨཔན་སབ་ཨཱབཤྱཀ་ཁརྩ་ཛུམཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚནཱི།་ཤརཱཱིར་ཨཱ་སྤཱསྠྱསྃ་སབ་དཱིན་ཀམཛོར་རཧཻཏ་ཨཱཡལ་ཚཐཱི།་ཏཱཱིན་

བེར་ཧྲྀདཡཔར་ཨཱགྷཱཏ་བྷེལ་ཚནཱི།་ཨསྤཏཱལམེ་བྷར ྤཱཱི་ཧུཨཡ་པཌ ལ་ཚནཱི།་མུདཱ,ཨཔན་ཨཱཏྨབལ་ཨ་ཱཛཱིཛབཱིིཥཀ་ཛོརཔར་
སབ་བེར་སྭསྠ་བྷ྅་ཀ྅་གྷར་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་བཧུཏ་སཱཧསཱཱི་ལོཀ་ཚཐཱི་ཤརདཱུ་ཛཱི། 

ནབེྦཀ་དཤཀམེ་ཧམ་ཨཔན་ཀམནྤཱཱིཀ་ཀཛསྃ་པཊནཱ་གེལ་རཧཱི།་ཧོཊལམེ་རཱུཀལ་རཧཱི།་ཤརདཱུཛཱིཀེཾ་ཕནོཔར་ཁབརཱི་
ཀེལཱིཡནཱི་ཛེ་བྷེཾཊ་ཀརཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི།་ཧམརཱ་ཀཧལནཱི་ཛེ་༤་བཛེ་ཛམཱལ་རོཌམ་ེཤྤཱཱི་བཱིནོད་ཀུམཱར་ཛྷཱ་ཛཱིཀ་༺དེསཀོས་
བཱལཱ༻་ཀོརཱིཡརཀ་དུཀནམེ་ཨཱབཱི་ཛཱཨུ།་ཧམ་སམཡཔར་ཙལ་གེལ་རཧཱི།་བཱིནོད་ཛཱིསྃ་༺ཀལཀཏྟེསྃ་པརཱིཙཡ་

རཧཡ༻་གཔ-སཔ་ཀརཱིཏེ་རཧཱི་ཀཱི་དེཁཻཏ་ཚཱི་དཱུ་གོཊེ་ཨཱབཱི་གལཱེཧ།་དུནྤཱཱུ་ཧམརཱ་ལལེ་ཨནཛཱན།་བཱིནདོ་ཛཱི་པརཱིཙཡ་
ཀརེལནཱི།་ཨུཛྫར་དཔ-དཔ་ཀེཤ་ཨཱ་ཛྷ ཱུནཀུཊ་པཱཀལ་དཱཌྷ ཱཱི་བཱལ་ཱལཀ-ལཀ་པཱཏར་ཤརདཱུ་ཛཱ་ིརཧཐཱི།་སཾགམེ་རཧཐཱིན་
ཡུབཱ་པཏྲཀར་ཨཛིཏ་ཨཱཛདཱ།་གོར-ནཱར,ཤུབྷྲ-་ཤབྷ་ཨཱ་ཨཱཀརཀྵ་བྱཀྟཱིཏྭ་བལཱ་ཚབཱི།་པརཱིཙཡ་པཱཏཀ་བཱད་ཤརདཱུ་ཛཱི་
ཧམརཱ་༺ཨཱགྲཧ་ཨཱ་ཨདྷཱིཀརཀ་མུདྤཱམེ༻་ཀཧལནཱི་ཛེ་ཨཛིཏཀེྃ་ཀཏཧུ་ནཱཱིཀ་ནོཀརཱཱི་ལག་དཱིཡནུ།་ཧམ་ཨནུབྷབ་ཀཻལ་
ཛེ་ཤརདཱུ་ཛཱ་ིམཻཐཱིལཱཱིཀ་ནབ་ལོཀ་ལེལ་ཀཏེཀ་ཨུཔཀརཱཱི་ཚཐཱི།་ཨཱ་ཧུནཀ་ཨཱཱི་སྭབྷབ་ཨེཁན་ོབདས  ཱུར་ཀཡམ་ཨཚ།ི 
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ཤྤཱཱི་ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ་བཱིནོདཛཱིཀེྃ་ཨཔན་པོཐཱཱི་པྲཀཤཱིཏ་ཀརེབཱཀ་རཧནཱི།་པཱཨཱིཀ་ཨབྷབ་རཧནཱི།་ཤརདཱུ་ཛཱི་ལག་གལཱེཧ།་
ཤརདཱུ་ཛཱི་ཨུདྷཱརཱཱི་པོཐཱཱི་ཚཱཔཱི་དེལཁཱིན།་ཨཁེནོ་དྷརཱི་ཧཱིསཱབ་ནཻ་ཕརཱིཡེལནཱི་ཨཚ།ི་ཤྤཱཱི་ཀེདཱར་ཀནན་ཀནོོ་མུསཱཱིབཏམེ་ཕྃསཱི་
གེལ་ཚལཱཧ།་ཤརདཱུཛཱཀིེཾ་པཏཱ་ལགལནཱི།་ཏུརཏ་ཤྤཱཱི་མཾཏྲེཤྭར་ཛྷཱཛཱིཀེྃ་ལ྅་ཛཱ་ཀ྅་ནྤཱཡདྷཱཱཱིཤ་ཤྤཱཱི་མཏཱི་མྲྲྀདུལཱ་མཱིཤྤཱཛཱིསྃ་

པཻརབཱཱི་ཀརབེལནཱི།་མཱམཱིལཱ་རཕཱ-དཕཱ་བྷེལ།་ཀདཱེརཛཱཀིེཾ་ཕཱརཀཏཱཱི་བྷེཊལནཱི།་ཨེབཾ་པྲཀརེཾ་ཤརདཱུཛཱ་ིམཻཐཱིལཱཱིཀ་བཧུཏོ་
སཱཧཱིཏྱཀརཀཀེྃ་ཨུཔཀར་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ་ཨཚི།་མུདཱ, ཧུནཀ་ཧས་རེཁཱམེ་ཡཤ་ནཻ་ལཱིཁལ་ཚནཱི།་ཧུནཀ་ལག་ཨེཧན་
ཀརཱཱིབ་༡༥༠་ཊཱ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ལཱིསྚ་ཚནཱི་ཛིནཀ་ལག་ཧཱིནཀ་པཱཨཱི་བཱྃཀཱི་ཚནཱི།་ཨཀེ་དཱིན་ཀཧཻཏ་ཚལཱཧ་ཛ་ེཧམ་ཨེཀཊཱ་

པཏྲཱིཀ་ནཱིཀལབ།་ནཱམ་རཁབཻ་པོལ-ཁོལ།་སབཧཀ་ནཱམ་ཚཱཔཱི་དེབཻཀ།་ཨཱཨཱི་ཛེ་སབ་གོཊེ་ཨཔནཱཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་མཧནྠ་ཀཧཻཏ་
ཚཐཱི་སེ་སབ་ཀཏཡ་བྷ྅་ཀེ་རཧཏཱཧ? མུདཱ, སེ་ཤརདཱུ་ཛཱི་ཀརཏཱཧ་ནཻ།་ཀཱིཡཀཻ་ཏྃ་ཧུནཀར་ཧྲྀདཡ་ཛཧཱིནཱ་ཨུདཱར་ཚནཱི་
ཏཧཱིནཱ་སཱཕ་སེཧོ་ཚནཱི། 

ཤརདཱུཛཱིཀེཾ་ཧམ་མྤཱཱུལཏ:་པཏྲཀར་མནཱཻཏ་ཚིཡནཱི།་སེ་ཀོནོ་ཨཱིཌ ྤཱཱི-གུཌ ྤཱཱི་བཱལཱ་པཏྲཀར་ནཻ།་ཨེཀདམསྃ་
ནཱིཥྤཀྵ,ནཱིརཱིཀ,སཙེཏན་ཨཱ་པྲཁར་ཚབཱི་བཱལཱ་པཏྲཀར།་ཛེ་ཀཱིཡོ་ཧཱིནཀ་སཾཔཱདནམེ་པྲཀཤཱིཏ་སམཡ-སལཱ, པུརོྦཏྟར་
མཻཐཱིལ་༺གུབཱཧཊཱཱི༻, ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི, པཊནཱཀ་ས ྤཱརཱིཀ་དེཁནེ་ཨཱ་པཌྷ ནེ་ཧཻབ་སེ་ཛནཻཏ་ཧཻབ་ཧཱིནཀ་སམ ྤཱདནཀ་
བཻཤཱིཥྚྱ།་ཧཱིནཀ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་ཀེར་དྷཱར།་ཧཱིནཀ་མཱནཀ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཚཊཱ།་རཙནཱཀ་སཾརཙནཱ།་སཱམཡཱིཀ་ཊཱིཔྤཎཱི་ཛེ་རཱཛཤཁེརཀ་

ནཱམསྃ་ཊཱིཔཻཏ་རཧཐཱི།་མུད ྤཱ་རཱཛནཻཏཱིཀ་ཧོ, མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀསཀ་ཧོ, གམ-གྷརཀ་ཁེཏཱཱིཀ་སམསྤཱ་ཧོ, ཤཧརཀ་བཱིད ཱུཔཏཱ་ཧོ་
ཤརདཱུ་ཛཱིཀ་བེབཱཀ་ལེཁནཱཱིསྃ་སབ་གོཊེ་པརཱིཙིཏ་ཚཱཧེི།་ཧཱིནཀ་མཱརུཁ་ཀཊཱཀྵ་སཏ ྤཱཀ་གལཱིཡཱརཱཱིམེ་གུྃཛཻཏ་རཧལ་ཨཚི།་
ཤརདཱུ་ཛཱི་ཀནོོ་རཱཛནཻཏཱིཀ་དལཀ་ལོཀ་ནཻ་ཚཐཱི།་ཨཀེཊཱ་ཏཊསྠ་བཱིཙཱརདྷཱརཱཀ་ཧས ྤཱཱི་ཚཐཱི།་ཧུནཀ་ཀཱིཡོ་ཨཔན་སཱིདཾཏསྃ་ཛྷ ཱུཀ་
ནཻ་སཀཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱ་ནེ་ཨོ་ཀཱིནཀ་ོལཱདལ་བཱིཙཱརསྃ་པྲབྷབཱིཏ་ཧོཨཱི་བཱལཱ་ཛཱིབ་ཚཐཱི།་ཡདཱི་ཤརདཱུ་ཛཱིཀ་སྭབྷབམེ་ཀནཱིཡོཾ་
ལཙཱིལཱཔན་རཧཱིཏནཱི་ཏ་ཨཨཱཱི་ཨོ་པཊནཱམེ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་དྷཱརེ་ཛྷཱ་རཧཱིཏཐཱི།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀར་སབྷཀ་དརབཱར་ཧོཨཱིཏ་ཧཱིནཀ་

ལག།་མཻཐཱིལཱཱི་སེབཱཱི་སཾས ྤཱཀ་ཨདྷཱིཀརཱཱི་སབྷ་ཧཱིནཀ་ཙཱརཎ་རཧཱིཏནཱི།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི, པཊནཱམེ་ཛེ་ཙཱཧཱིཏཐཱི་སེ་ཀརབཱ་སཀཻཏ་
རཧཐཱི།་གྷར-བཱཧར་པཏྲཱིཀཀ་སམ ྤཱདཀ་བནཱི་གལེ་རཧཱིཏཐཱི།་ཀཻཀ་ཊཱ་སམ ྤཱན་ཨཱ་པྲཤསཱི་པཏྲ་གྷརམེ་ཛམཱ་བྷེལ་རཧཱིཏནཱི།་
མུདཱ, སེ་སབ་ཀཱིཚུ་ནཻ་བྷེལནཱི།་པཊནཱཀ་ཧནུམཱན་ཛཱ་ིམཾདཱིར་ལག་ཨེཀཊཱ་སདྷཱཱརཎ་པོཐཱིཀ་དོཀན་ཚནཱི།་ཏཱཧཱི་ཋཱམ་བཻསལ་
རཧཻཏ་ཚཐཱི།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་གཏཱིབཱིདྷཱིཀེྃ་ཨཀནཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་པཊནཱཀ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ནཛརཱིམེ་ཨུཕཱྃཊཱི་བནལ་ཨེཀོར་བྷེལ་རཧཱི་
རཧལ་ཚཐཱི་ཤརདཱུ་ཛཱི། 

ཤརདཱུ་ཛཱི་བནབ་སབྷཀ་བཤཀ་བཱཏ་ནཻ་ཨཚི།་སམཀལཱཱིན་སཱཧཱིཏྱམེ་ཨཔན་བྱཾགྱ་བཱིདྷཱཀ་མཽལཱིཀ་པོཐཱཱི་སབྷ་ལཱིཁཱི་ཨེཀཊཱ་

སརཱཱིཡ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ཤྲེཎཱིམེ་ཧཱིནཀ་ནཱམ་ཨུལ ེཁནཱཱིཡ་རཧལ་ཨཚི།་ཀརཱིཡཱ་ཀཀཀ་ཀོརཱམཱིན, ཛྃ་ཧམ་
ཛནཱིཏཧུྃ, སཱཀྵཱཏ ྤཱརཀ་དརྤཎམེ་ཨཱདཱི-ཨདཱཱི་ཧཱིནཀ་པོཐཱཱི་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཱི།་སབྷཊཱ་པཌྷ བཱཀ་པྲཡོཛན་ཨཚི, ཧཱིནཀ་ལེཁནཀ་
བཱིཤེཥཏཱ་ཀེ་ཛནབཱཀ་ལལེ།་ཧཱིནཀ་ཤཻལཱཱི, ཤཱིལྤ་ཨཱ་བཱིམྦ-བཱིདྷཱན་ཧཱིནཀ་ཨཔྤན་ཚནཱི།་རཛནཱཱི-སཛནཱཱི་ཨ་ཱཧལ ྡུཀ-ཨུཏྠར་
བཱཏ་ནཻ་ལཱིཁལནཱི་ཀཧཱིཡོ།་ཛེ་ལཱིཁལནཱི་ཛཏབཱ་ལཱིཁལནཱི་སེ་སམཡ་སཱཀྵེཔ་ལཱིཁལནཱི།་སམཱཛོཔཡོགཱི་ལཱིཁལནཱི།་ཨཔན་
སམ ྤཱདནམེ་དཱུ་ཊཱ་པོཐཱཱི་པྲཀཤཱིཏ་ཀལེནཱི་ཛེ་བཧུཏ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཀཛ་བྷེལ་ཨཚི།་ཨེཀ་ཏྃ་པཏྲཀརཱིཏཱཀ་དཤ་ཨཱ་དཱིཤ་ཛེ་ལཀོ་
སེབཱ་ཨཱཡོགཀ་པརཱཱིཀྵཱ་ལེལ་སཧཡོགཱི་པོཐཱཱི་ཨཚ།ི་དོསར་མཱིཐཱིལཱཀ་ཛྭལནྟ་སམསྤཱ་མཱིཐཱིལ་ཱརཱཛྱ་ལེལ་པཀྵ་ཨ་ཱབཱིཔཀྵཔར་བྷེལ་
པརཱིཙར ྤཱཀ་སཾཀལན།་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱ་ཨབྷཱིཡཱནཱཱི་ལཀོནཱི་ལེལ་མཱཱིལཀ་པཱཐར་ཨཚི། 

ཧམ་ཨདྷཱིཀརཔྤཱཱུརྦཀ་ཨཱཱི་བཱཏ་ཀཧབཱ་ལེ་བཱདྱ་བྷེལ་ཚཱ་ིཛེ་ཤརདཱུ་ཛཱི་ཀནོོ་པུརས ྤཱར་ཨཱ་སམ ྤཱན་ལལེ་ཀཧཱིཡོ་རེསམེ་ནཻ་
རཧལཱཧ།་སབ་དཱིན་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སེབཱམེ་ཨཔསྤཱཾཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་སཾགྷཱཱིཡ་ལོཀ་སེབཱ་ཨཱཡོག་ཨཱ་བཱིཧར་ལོཀ་སེབཱ་ཨཱཡོགཀ་
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པརཱཱིཀྵཱར ྤཱཱི་སབྷ་ལེལ་ཙཡནཱིཏ་པོཐཱཱི་སབྷཀ་ཛོགར་ཀརེབཱམེ་དཱིན་བྷརཱི་ལཱགལ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཨེཀ་དཱིན་རཱཏུཀ་༡༢་བཛེ་
ཧམརཱ་ཕོན་ཀེལནཱི་ཛེ་མཎཱིཔདྨ་ཛཱཀི་ལོརཱིཀ་བཱིཛཡ་བཛཱརམེ་ཨུཔལབ  ་ནཻ་ཨཚ།ི་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷ་པརེཤན་ཨ་ཱཙིཾཏཱིཏ་ཚཐཱི།་
ཀོརྶམེ་ལཱགལ་ཚཻཀ།་ཨེཧཱི་པོཐཱིཀ་པྲཀཤཀ་ཀལཀཏྟཀེ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་པརཱིཥད་ཨཚི།་ཨཧྃཀ་མདཏཱི་ཙཧཱཱི།་ཏཱབཏ་ཧམ་
ཨཔནཱ་ལག་ཛེ་ཨཀེ་པྲཏཱི་བཱྃཙལ་ཨཚི་ཏཀརེ་ཛེརཀཱྶ་ཀརཱ་ཀ྅་ཧམ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷཀེཾ་བཱིཏརཱིཏ་ཀཡ་རཧལ་ཚཱི།་སེ་སཧཱིམེ་

ཨཔན་ཁརྩ་ཀ྅་ཀ྅་ནཱི:ཤུལ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷཀེཾ་བྃཊཻཏ་ཚལཐཱི།་ཨེནཱ་ཧམ་སྭ་ཀཱིཤོརཱཱིཀཾཏ་མཱིཤྲཛཱིཀེཾ་ཨགཱྲཧ་ཀཡ་པོཐཱིཀ་
དོསར་སཾསྐརཎ་པྲཀཤཱིཏ་ཀརབཱཡ་དོསར་སཱལཀ་ལལེ་ཨུཔལབ  ་ཀརབཱ་དེནེ་རཧཱིཡནཱི།་མཱཊཱིཔརཀ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་
ཤརདཱུ་ཛཱི།་ཨེཀ་དཱིན་ཀཧལནཱི་ཛ་ེཧམརཱ་ཨེཧཱིསྃ་པཻགྷ་ཨུཔལབ  ཱི་ཨཱར་ཀཱི་ཧཻཏ་ཛེ་ཧམརཱ་སཧཡོགསྃ་དཤེ་བཱིདེཤམེ་

རཧནཱིཧར་ཨཱཨཱི.ཨེ.ཨེས, ཨཱཨཱི.ཨེཕ.ཨེས་ཨ་ཱཨཨཱཱི.ཨཱར.ཨེས་ཀརཱཱིབ་༡༥༠སྃ་ཨྤཱཱུཔརེ།་ཨོ་སབྷ་ཕོནཔར་ཧམརཱ་སར་
ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཧམར་ཧལ་སམཙཱཱར་པུཚཻཏ་ཚཐཱི།་བཱཱི.ཌཱི.ཨ,ོ སཱཱི.ཨ ོ,ཀལཀྚར་ཨཱ་ཨེས.པཱཱི་ཏྃ་བྤཱཱུཛྷ  ཱུ་ཛ་ེཧམར་དཱསོ-དཱས་
བནལ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཀ་ེཚཐཱི་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཨེཧན་ཀལམཱཱཱི་སེ་ཧམརཱ་དེཁཱཨུ་ཏྃ། 

ཨེཀཊཱ་ཨཱར་བཱཏ་ཀཧཱི་ཀ྅་ཧམ་བཱིརཱམ་ལེབ།་ཤརདཱུ་ཛཱི་པརཱཀཥ ྤཱཀ་ཨཱིམཱནདཱར་ལོཀ་ཚཐཱི།་ཨེཀ་བེར་པྤཱཱུརོྦཏྟར་མཻཐཱིལ་
པཏྲཱིཀཀ་བཱིཀྤཱཱི་མྤཱཱུལྱ་སབ་མཱིལཱ་ཀ྅་ཧམ་ཧུནཀ་༥༠༠་རུཔཻཡཱཀ་ཙེཀ་ཀོརཱཱིཡརསྃ་པཋེལཱིཡནཱི།་ཧུནཀ་བྷེཊ་གེལནཱི་སེ་

ནཱིསྟུཀཱི་རཱུཔེྃ་ཧམ་ནཱིཙཻན་བྷ྅་གེལ་རཧཱི་ཀཱིཡཻཀ་ཏྃ་པཱབཏཱཱིམེ་ཧུནཀ་པུཏྲ་རཱཛཱ་ཤེཁར་དསཁཏ་ཀེནེ་ཚལ།་ཧམ་སམཡ-
སམཡཔར་ཨཔན་བཻཾཀ་བཻལེཾས་མཱིལབཻཏ་རཧཻཏ་ཚལཧུྃ།་ཧམར་བཻལེཾས་གྷཊཱི་ནཻ་རཧལ་ཚལ།་ཛཧན་ཚཧ་མཱས་བཱཱིཏ་གེལཻ་
ཏཁན་ཧམ་ཕོན་ཀ྅་ཧུནཀ་པུཚལཱིཡནཱི་ཛེ་ཙཀེ་ཧམར་བཱལཱ་བཻཾཀམེ་ཛམཱ་ནཻ་ཀལཱེིཡཻ་ཏྃ་ཕཊསྃ་ཧམར་ཱཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེ

པེྲམཀཾཏ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་ཧམརཱསྃ་མྃགབེ་ན་ཻཀེལནཱི་ཏྃ་ཧམ་ཀོནཱ་ཨཱ་ཀཱིཡ་ཻཛམཱ་ཀརཱིཏཧུྃ།་བྷེཊཏ་ཨེཧན་ལཀོ་མཱིཐཱིལཱམེ? 

ཨཾཏམེ་ཧམ་ཨཔན་ཨནུཛ་ཏུལྱ་ཤརདཱུ་ཛཱཀི་ཨུཏྟམ་སྤཱསྠྱ་ལེལ་མཱྃ་མཐཱཻིལཱཱིསྃ་མཾགལ་ཀམནཱ་ཀརཻཏ་ཚིཡནཱི་ཨཱ་བཱིདེཧཀ་
སམས་ཊཱཱིམཀེཾ་ཧརྡཱིཀ་ཨཱབྷར་བྱཀྟ་ཀརཻཏ་ཚཱ་ིཛེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཀེཾཏ་སདྷཱཀ་ཤྤཱཱི་ཤརདིཾདུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱིཔར་བཱིཤེཤཾཀ་བཧར་ཀ྅་
ཨཧྃ་ལོཀནཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཌ ་པཻགྷ་ཨུཔཀར་ཀཻལ་ཨཚི། 

-སཾཔརྐ-ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སཱགར, ཀོལཀཏཱ/་༡༣.༡༡.༢༠༢༢ 9903879117 
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༢.༢༡.ཛགདཱནན་ྡཛྷཱ 'མནུ'- སཏྱ་དཁེལ 

 

ཛགདཱནན་ྡཛྷཱ 'མནུ' 

སཏྱ་དཁེལ 

ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱིཀ་ཛཱིབན་ཨེཀཊཱ་པཏྲཀརཱིཏཱ་བ་སཱཧཱིཏྱ་ཀེར་བཱིདྤཱརྠཱིཀ་ལེལ་མཱཱིལཀ་པཱཋར་སཱབཱིཏ་བྷཡ་སཀཻཏ་ཨཚི།་

ཤྤཱཱི་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཨེཀ་གོཊ་ཤྲེཥ་ྛཔཏྲཀར,་སམྲྲྀདྡྷ་ལེཁཀ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱཀར་ཏྃ་ཚཐཱིཨེ་སཾགེ་སཾག་ཨོ་ཚཐཱི་ཨེཀཊཱ་ཀོམལ་
ཀརེཛཱཀ་སྤཱམཱཱི།་ཛཁན་ཨོ་དཁེཏ་ཚཐཱི་སམཱཛམ་ེདྷརྨ་ཨཱ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀེྃ་ཨོཊམེ་ལཀོ་ཕརེབ་ཨཱ་ཀརཱཱི་བྤཱཔཱར་ཀཡ་རཧལ་ཨཚི་
ཏྃ་ཨོ་དུཁ་ཕེཾཊལ་ཨཤཱརྻ་སཾགེ་ཏམསཱ་སེཧོ་ཛཱཨེཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨཱཱི་སབ་ཧུནཀ་མོནཀ་བྷབ་ཧུནཀ་ལེཁནཱཱིསྃ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི། 

ཧུནཀ་བྷཥ་ཨ་ཱབྷཥཤལཱཱཻི་ཙཱཧེ་ཨོ་པཏྲཀརཀ་རཱུཔེ་ཧུཨེཐཱི་བྱཾགྱཀར་བཱ་སཱཧཱིཏྱཀར་རཱུཔེ་སཧཛ་ཨཱ་མདྷུར་ཨཚི།་ཧམརཱ་
ཨེཧེན་ཛཱིབན་བྷརཱི་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལཱཱིསྃ་དཱུརོ་རཧཻ་བལཱ་བཱིདྤཱརྠཱིཀེྃ་ཀརེཛམཱེ་ཧུནཀ་ཨེཀ་ཨཀེཊཱ་ཨཱཁར་མཨུདྷ་ཛཀྃ་མཱཱིཋ་
གྷོལཻཏ་པསརཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨོ་ཛཏཨེ་ཛེ་ཀཧཻ་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི་ཨོ་ཀཱིཡོ་སཧཛཏཱསྃ་བུཛྷི་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་གུཎཀ་ཀརཎ་
བྷཡ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཧུནཀ་བཱིཏཱཨལེ་ཏཱཱིན་དཤཀསྃ་བེསཱཱི་སམཡ་ཛེ་པཏྲཀརཱིཏཱཀ་མཱཏྲ་སེབེཊཱ་ནཧཱི་རཧལ་བརན་ཨོ་མཻཐཱིལཱཱི་
པཏྲཀརཱིཏཱཀ་ལལེ་ཨེཀཊཱ་སཀཱྵཱཏ ྤཱར་རཧལཱ། 

རཧལ་ཛས་ཨཔཛསཀ་གཔྤ་ཏྃ་ཨཱཱི་ཨཔྤན་ཧཐམེ་ནཧཱི་ཚཻཀ།་ཧམ་སབྷ་ཨོནཱཧཱིཏོ་བུཛྷཻ་ཚཱིཡཻཀ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱམེ་གུཎསྃ་

བེསཱཱི་གལབཛཱཨུན,་གུཊབཾདཱཱི་ཨཱ་ཏྤཱཱུྃ་ཧམརཱ་དེཾ་ཧམ་ཏོརཱ་དེབཽཀེྃ་ཙལན་བེསཱཱི་ཚཀཻ།་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་སམཛཱཀ་ཨེཧནེསན་
རཾག་དེཁ་ཀཡ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་མུྃཧསྃ་ནཱིཀལལ་ཧོཨེཏ་"བཌ ་ཨཛགུཏ་དཁེལ"།་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་པོཐཱཱི་"བཌ ་
ཨཛགུཏ་དཁེལ"་ཀཧཻ་ལེལ་ཨཱཱི་བྱཾགྱ་སཾགྲཧ་ཨཚི་མུདཱ་བཱསབམེ་ཨཱཱི་ཀམདེབཀ་བཱཎ་སནཀ་ཨཚ།ི་ཛཱཧཱི་བཱཎཀ་གྷཱབསྃ་
སོནཱཱིཏ་བཧཻཏ་ཀཱིཡཽ་ནཧཱི་དེཁཻ་ཚཀཻ་མུདཱ་མནཀེྃ་ཏཱར་ཏཱར་ཀཡ་དཻ་ཚཻཀ།་ཨཱཨོར་ཨཱིཧེ་ཧལ་ཧོཨེཏ་ཨཚི་ཨེཀཊཱ་སུདྷཱི་ཨཱ་

ནཱིཥྤཀྵ་པཱཋཀཀ་ཛཁན་ཨ་ོཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱིཀ་བཾྱགྱ་སཾགྲཧ་"བཌ ་ཨཛགུཏ་དེཁལ"་པཌྷ ཻཏ་ཚཐཱི།་ཨསལམེ་ཀཧཱི་ཏྃ་
"བཌ ་ཨཛགུཏ་དཁེལ"་པཌྷ ལ་ཱབཱད་བུཛྷནཱ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛནཱེ་སཏྱ་དཁེནེ་ཧོཨཱཱི་བཱ་སཏྱསྃ་སཀཱྵཱཏ ྤཱར་བྷེལ་ཧུཨེ།་ལེཁཀ་
སྭཡཾ་པོཐཱཱིཀ་བྷཱུམཱིཀ་"མུཀྟཱི་པཱཡབཱཀ་པྲཡཏྣ"མ་ེཀཧཻཏ་ཚཐཱི,་"ཨཱཱི་ནེ་ཧསྱ་ཨཚ,ི་ནེཾ་བྱཾགྱ་ཨཚ,ི་ཧམར་ཀཧབཱཀ་ཨེཀཊཱ་
ཌྷཾག་ཨཚི།" 
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ཨཱ་ཛྃ་ཧམ་ཀཧཱི་ཏྃ,་"ཨཱཱི་ནེ་ཧསྱ་ཨཚ,ི་ནེཾ་བྱཾགྱ་ཨཚི,་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཀཧབཱཀ་ཨཀེཊཱ་ཌྷཾག་ཨཚི།་ཛཱཧཱིམེ་དེཁཨཱཱིཏ་
ཚཻཀ་སབྷཀེྃ་ཨཔན་ཀརྟབྱ་ཨཱ་ཀཛ་མུདཱ་པརཙཊྚ་ཛཀྃ་སབྷཀཱིཡོ་ཨཱྃཁཱི་ཀན་ཀནེེ་ཨཔན་བཾད་ཨཚ།ི 

ཨེཧཱི་བཾྱགྱ་སཾགྲཧཀེྃ་ཏརཀཤམེ་ཀུལ་བཱཱིས་གོཊ་བཾྱགྱ་རཱུཔཱཱི་བཱཎ་རཱཁལ་ཨཚ,ི་ཛེ་སམཱཛཀ་ཨགུཨ,ཱ་ནེཏཱ,་མཋཱདྷཱཱིཤ,་
སཾགཋཱདྷཱཱིཤ,་སབྷཀ་ཀྲྲྀཏཀེྃ་དཁཱེར་ཀཡ་རཧལ་ཨཚ་ིཨཱ་ཨེཧཱིམེྃ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱཀི་ཀཧཻཀ་ཋཾག་ཨ་ཱལཁེནཱཱིཀ་ཛཏེཀ་
པྲསཾཤ་ཀཨེལ་ཛཨེེ་སེ་ཀམ། 

པཧཱིལ་བྱཾགྱ,་"ཛནཧཱིཏ"མེ་ཀོནཱ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱ་བཱཌྷ ཱི་སཧཡ་ཀཛམེ་ཨཱཡལ་ཀརོཌ ོ་རཱུཔཡཱ་སཾཏོཥ་ཛྷཱཀ་དྤཱརཱ་གབན་ཀཡ་
ལེལཱཀ་ཀརཎེ་ཏམསཱཨེལ་ལོཀསབྷཀེྃ་ཀནཱོ་ཤཾཏེཊཱ་ནཧཱི་ཀཨེལཱ,་སཾཏོཥ་ཛྷཱཀ་ཀུཀརྨཀེྃ་ཛྷཾཔཻཏ་ཨཔན་ཨཔན་དྷརཀེྃ་
བྷརཻཀེྃ་པུརཱ་ཨིཾཏཟཱམ་ཀཡ་སེལཱ།་ཨཛཱུཀ་སམཡམེ་སགརོ་ཨེཧཱིནཱ་བྷཡ་རཧལ་ཚཻཀ།་ ཏྤཱཱུཧུྃ་ཁོ་ཧམཧུྃ་ཁཱཨཱི་ཚཱ,ི་ཛནཏཱ་ཛེཨེ་
ཙུལ ྤཱཱི་ཏཨར། 

དོསར་བྱཾགྱ་"དྷནྱབཱད་ཛྙཱཔན"་ཀནཱོ་དུར་པྤཱཱུཛཱཀ་ཨུཏྶབ་དྷཱུམ་དྷཱམསྃ་མནཱཨེལ་གེལ།་བྷགཾཌ ,ཱ་ཌཾཌཱིཡ,ཱ་གརབཱ,་བཱིཧཱུ,་
པཧཌ ཱཱི་ནཱཙ་སཧཱིཏ་དེཤ་བཱིདེཤཀ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་ཀརྻཀྲམ་བཧུཏ་ནཱཱིཀསྃ་པྲསྟུཏ་ཀེཨེལ་གེལ།་ནཧཱི་པྲསྟུཏ་རཧེཨེ་ཏྃ་མཱིཐཱིལཱ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་གཱིཏ་སཾགཱིཏ་ཀལཱ་ལཀོཀཐཱ་ཨཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་ཀནོོ་ཀརྻཀྲམ།་སབ་ཀརྻཀར ྤཱ་སཾཡོཛཀ་ཨཱ་ཀལཀཱར་སབྷཀེྃ་དྷནྱབཱད་
ཛྙཱཔན་དཻ་ཀལ་ཨཀེརཱ་སྤཱཱིཀར་ཀརཻཏ་ཀོནཱ་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་གལཱ་ཨབརུདྡྷ་བྷ་གེལནཱི་། 

"མོཨཱབཛཱཀ་ཁཛོམེ"་བསྟུཏཿ་མཱིཐཱིལཱཀ་བཱཌྷ ཱི་ཨཱ་མཱཨོབཱདཱཱིཀ་སཾཀཊ་ཨཱ་སརཀར་དྤཱརཱ་ཀནོོ་ནཱིབཱརཎ་ནེཾ་ཀཡ་ཀོནཱ་ཚྤཱཱུཙྪེ་
མོཨཱབཛཱ་ད་ཀ་ཨཔན་ཨཱིཏཱཱིཤྤཱཱི་བུཛྷཻཏ་ཨཚི།་མཨཱོབཛཱ་སེཧོ་ཀཱི་ཏྃ་པཱྃཙ་ཤེར་ཨནཱཛ་བཱ་ཀཱིཚུ་སཡ་ཊཱཀ།་ཨེཧཱི་བཧནེ་

ཨེཧཱིཋཱམ་མཱིཐཱིལཱཀ་དྷརཏཱཱི་པརཀ་ལོཀཀ་མྤཱཱུལྱ་ལགཨེལ་གལེ་ཨཚ།ི་བསྟུཏཿ་རོཙཀ་སཏྱ,་ཨཀལྤནཱཱིཡ་ཨཱ་ཙིན ྤཱཛནཀ།་
བཱསབམེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱཀི་ཀཧབཱཀ་ཌྷགཾ་ཟབརདས་ཨཚི། 

'ཀཱི་མཐཻ་ཚཱ།ི' 

'མཱིཐཱིལཱ།' 

'ཀཱི་ཏཀཻ་ཚཱི།' 

'མཻཐཱིལཱཱི།' 

'བྷེཊལ་?' 

'ནཨིཾ།' 

ཨཱཱི་ཨུཏ ྲྀཥྚ་སཾབཱད་ཐཱིཀ་"ཀཱི་མཐཻ་ཚཱི་?"སྃ་ཟབརདས།་པྲཏེཀ་བརྑ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦམེ་མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱིཀསཀ་ནཱིམཱིཏྟ་ཀཛ་
ཨཱ་ཨོཀར་བཱིབྷཱིནྣ་པཀྵཀེྃ་དེཁཱབཻཏ་"ཀཱི་མཐཻ་ཚཱ?ི"་བཾྱགྱ་བཾྱགྱ་ནཧཱི་བྷཡ་ཀ྅་བཱསབཱིཀ་ཙིཏྲཎ་ཨཚ་ིཛེཀརཱ་ལཁེཀ་
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ཨཔན་ཤབྡམེ་ཀཧཱི་ཧམརཱ་སབཧཀ་གལཔར་ཨེཀཊཱ་ཛོཌ གར་ཐཱཔར་མཱརཻཏ་སུཏལ་མཱིཐཱིལཱབཱསཱཱིཀ་ཨཱཁཱིྃ་ཁོལཀཻ་པྤཱཱུརཱ་
པྲཡཱས་ཀེནེ་ཚཐཱི། 

"དཱིབྱ་ཛྙཱནཀ་པྤཱཔྟཱི"མེ་སནཔཱན་སཔ ྤཱཧཀེྃ་ཀེནྡྲཱིཏ་ཀརཻཏ་ཀཏེཀ་ཨསཱཱན་ཤབྡམེ་ལེཁཀ་སབཧཀ་སཱམནེ་གཔྤ་རཱཁཻམ་ེ
སཕལ་ཚཐཱི།་སཾགེ་ཙནིྟཱིཏ་སེཧོ།་སམཱཛམེ་ས  ཱིཀེྃ་ཀོནཱ་ཨེཀཊཱ་བསྟུ་བུཛྷལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚ།ི་ས  ཱི་སེཧོ་ཨོཧཱིམེ་ཁུས་བྷ་ཨཔནཱཀེྃ་

བསྟུ་མཱནཱི,་ཧུནཀ་བསྟུ་ནཧཱི་ཁརཱཔ་བྷ་ཛཱཨཱིན་ཏེྃ་ཌརེ་ཀོནཱ་བཙ ྤཱཀེྃ་ཨཱཱིཤྭར་པྲདཏ་ཨམྲྲྀཏསྃ་དཱུར་རཱཁཱི་ཨཔན་ཨེཀཊཱ་ནབ་
པྲབྲྀཏྟཱིཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཀཡ་རཧལ་ཚཐཱི། 

"དརྴན་སུདརནྴ"མེ་དུཀན་ཛཀྃ་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾས ྤཱན/་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦཀ་སཾས ྤཱ,་པུརས ྤཱར་བཱིཏརཎ,་ཀབཱི་
སམྨེལནཀ་བཱསབཱིཀཏཱཀེྃ་ཨུཛཱགར་ཀཨེེལ་གེལ་ཨཚ།ི་ཁ ཱས་ཀཡ་པཊནཱཀ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ཀརྻ་པྲཎལཱཱི་ཨཱ་ཨབརུདྡྷ་མཱིཐཱིལཱ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ཀརྻཀེྃ་ཀཊཱཀྵ་ཀརཻཏ་སམ  ཱུརྞ་བྱབས ྤཱཀེྃ་ནཱཾགཊ་ཀཡ་དེནེ་ཨཚི།་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱིཀ་ཤབེྡམེ་ཨེཀཊཱ་

ནཱིཥྤཀྵ་ཨཱ་ནཱིརགྤཱཱུཊ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ལེལ" ཛཱཨཱིཏ་ཚཱ་ིཏྃ་ཛཱཨུ,་མུདཱ་ཨཱཱི་ཛཱནཱི་ལཱིཨ་ཛེ་ཀཏབོ་ལཱིཁབ,་ཀཏབོ་པཌྷ བ་ཨཧཱུྃཀ་
བཻཧ་གཏཱི་ཧོཨེཏ་ཛེ་བཱིདྤཱཔཏཱིཀེྃ་བྷེལནཱིཧེཾ།་ཨཧཱུ་ྃཨོཧཱིནཱ་ཀོནོ་ཀོནཊཱམེ་མུྃཧ་ནུཀོན་ེནུཀཡལ་རཧབ།་ནཱམ་སབྷ་ཨབཤྱ་

ལེཏ,་སཔྤཏ་བྷནེ་ཨཧྃཀ་ཁཱཡཏ,་སཾཀལྤོ་ཨཧིྃཀ་ནཱམཔར་ལེཏ,་མུདཱ་ཀརཏ་བཻཧ་ཛེ་ཨོཀརཱ་མནོ་ཧོཡཏཻཀ།་པཌ ཱཨཱིཏ་
རཧབ་ཏྃ་ཨེཧཱིནཱ་པཌ ཱཨཱིཏེ་རཧཱི་ཛཱཡབ།" 

"ཧམ་མཻཐཱིལ་ཚཱི"་མེ་ཨུཛཱགར་ཀནེེ་ཚཐཱི་དེཤ་སཧཱིཏ་མཱིཐཱིལཱ་ཨཱ་ཁཱསཀཡ་མཱིཐཱིལཱཀ་གམཀ་བེརོཟགརཱཱིཀ་མཱརྨཱིཀ་དྲྲྀཤྱ།་
སཾགེ་ཛཱཧཱི་ཀཛམ་ེམཻཐཱིལ་སབསྃ་ཨཱྃག་ཨཚི་ཨོཀར་ཛྙཱན་ཀརབཻཏ་ཚཐཱི,་ཨཱ་ཨ་ོཀཛ་ཨཚི་རཱཡ་དེནཱཨཱཱི། 

ཙུནཱབཱཱི་ཏུཀ ྤཱམེཾ་ཨཱཛུཀ་སམཡཀེྃ་རཱཛནཱཱིཏཱི,་ཙུནཱབ་ཨ་ཱཙུནཱབ་བྱབས ྤཱ,་ནེཏཱ་ཨཱ་ཛནཏཱཀ་བཱཱིཙཀ་སམྦདྷཾ་ཨཀེ་ཨེཀ་ཊཱཀ་
ཁོཾཨཱིཙཱ་ཚོརཱ་ཀཡ་ཨོཀར་བཱསབཱིཀཏཱཀེྃ་དཁཱེར་ཀེཨལེ་གེལ་ཨཚི།་ཀོནཱ་ནེཏཱ་ལོཀནཱི་བྷོཊརཀེྃ་བྷེཾཌ ཱ་བུཛྷི་ཨོཀརཱ་ཨཔནཱ་
པཀྵམེ་ཀརབཱ་ལེལ་ཛཱཏཱི་པཱཏཱིཀ་ཕྤཱཱུཊབཱར་ཀཡ་ཨཔྤན་ལཀྵ་སཱདྷམཻེ་ནཱིཔུཎ་ཚཐཱི།་ཨོཏཡ་ཛནཏཱ་སེཧོ་ཨབཱ་བྤཱཱུཛྷནུཀ་

ཧོཡབཱཀ་ཙེཥ ྤཱམེ་ལཱགལ་ཨཚ།ི་ཛཱཏཱི་པཱཏཱིསྃ་ཨུཔར་བྷ་ཛཱིབན་རཀྵཱཀ་བཱཏཔར,་བཱཏ་ཀརཻཀ་ལེལ་ཏཻཡཱར་བྷ་རཧལ་ཨཚི། 

ཀོནཱ་ནཏཱེསབྷ་ཀཛཀ་བལཔར་ནཧཱི་ཊཱཀཀ་བལཔར་ཛནཏཱཀེྃ་ཀཱིནཻཀ་ཙེཥ ྤཱ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཀོནཱ་པཱར ྤཱཱི་སབྷཀ་པྲདེཤ་

ཀཪ ྤཱལཡམེ་ཊཱིཀཊཀ་བཱིཀྤཱཱི་ཨ་ཱཨོཀར་བཱདོ་ཨསཕལ་བྷེལཱཔར་ཀོནཱ་པཱར ྤཱཱིཀ་ཨདལཱ-བདལཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ། 

རཽདཱཱི་དཱཧཱིཀ་ཀརཎཀ་སཾགེ་ཀོན་ོཨུདྱགོ་དྷདྷཾཱཀ་ནཧཱི་རཧནེ་ཀོནཱ་མཱིཐཱིལཱ་སམཱཛཀ་ཡུབཱཤཀྟཱི་རོཟགརཀ་ཁཛོམེ་པཾཛཱབ་

ཧརཱིཡཱཎ་ཨོགརནེ་ཚཐཱི,་ཨཱ་གམམེ་བཙལ་ལགོ་ཨབཱཡབལཱ་མནཱཱིཨཱརྜར་པར་བཀོདྷ  ན་ལགོནེ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཀོན་མུྃཧེ་
ནེཏཱསབྷ་ཨེཧཱི་མྤཱཱུལབྷཱུཏ་ཨཱབཤྱཀཏཱཀེྃ་ནཧཱི་དེཁ་པབཻཏ་ཚཐཱི།་ནཏཱེ་ཀཱི་ནེཏཱ་ཛནཏོ་སབ་ཨཔན་ཨཔན་བཱསབཱིཀཏཱ་བ་
མྤཱཱུལབྷཱུཏ་སམསྤཱཀེྃ་ནཧཱི་དེཁཱི་ཛཱཏཱིཔཱཏཱིཀེྃ་རཱཛནཱཱིཏཱིམ་ེཨོཛྷརཱ་ཨཔན་བཱིཀསསྃ་དཱུར་པཌ ེལ་ཛཱཨེཏ་ཚཐཱི།་རཱཛནཱཱིཏཱི་པཱར ྤཱཱིམེ་

ཙོར་བནོལཀ་ཨདྷཱིཀཏཱ་ཨཱ་ཛྷགཌ ཀཱ་ཨེཏེཀ་ནཱཱིཀསྃ་ལེཁཀ་ཨུཛཱགར་ཀནེེ་ཚཐཱི་སེ་བཱསབཱིཀཏཱསྃ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཀརབཻཏ,་
ཧམརཱ་སབྷཀེྃ་ཨཔན་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཨཱ་སམཛཱཱིཀ་བྱབས ྤཱཔར་ཨེཀབེར་ཕེརསྃ་སོཙཻ་ལེལ་བཱིབཤ་ཀཡ་དཨཱཻིཨེ། 
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"ཧམ་ཀཱི་ཀརབཻ་སརཀར"་མེ་ཛནཏཱཀ་སཾགེ་སཾག་བྤཱཔཱརཱཱི་བརྒཀ་བྱཐཱཀེྃ་བཧུཏ་ནཱཱིཀསྃ་ཨུཛཱགར་ཀཨལེ་གེལ་ཨཚི།་ཀོནཱ་
བྤཱཔཱརཱཱི་སབྷ་མཧཾགཨཱཱི་སཾགེ་ཧཊཀ་ཙུགཾིཾ,་བཱཛཱརཀ་རཾགདཱརཱཱི་སཾགེ་སཾག་ཙུནཱབ་ཊེཀ་ྶསེཧོ་སཧཻཏ་ཨཚི།་ཙུནཱབ་ཊེཀྶ་ནཧཱི་
དེལཱཔར་ཛཱནམལཱཀེྃ་སེ་ཧནཱི,་ཨཱ་ཨཱཱི་ཀཀརོསྃ་ཚྤཱཱུཔལ་ནཧཱི་ཚཻཀ།་ཨུཔརསྃ་གྤཱཧཀཀ་ཙཁིནཱཔར་ཙིཁནཱཀ་མཱཾག། 

སམཱཛཀ་སབ་པཀྵཀ་ཨབྱབས ྤཱཔར་ཨེཏེཀ་སཊཱཱིཀ་ཨཱ་སྤཱཱུཀྵྨ་དྷ  ན་དེནཱཨཱཱི་ཨཱཱི ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱིཀ་ཀལམཀེྃ་ཨལཱབེ་ཨཱན་
ཋཱམ་ནཧཱི་དཁཱེ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཨོཧོ་ཨེཏེཀ་སཧཛ་ཨཱ་བཾྱགྱཀ་རཱུཔམེ། 

མཱིཐཱིལཱཀ་གྷ  ཱུརཏར་བཻསལ་ལོཀསབྷ་སེཧོ་ཨཱཨཱི་ཀལཱི་ཨཱརྠཱིཀ་ཨཱ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་བྱབས ྤཱསྃ་བྱཐཱིཏ་བྷཡ་ཨེཧནེ་གཔྤསཔྤ་ཀརཻཏ་
ཚཐཱི།་མཱིཐཱིལཀཱ་ཨམཱལོཀེྃ་ཨེཁན་དྷརཱི་ཙུནཱབཀ་གརམཱཱི་ཨོཏེཀ་ནཧཱི་གརམཱ་སཀལཻ་ཛེ་ཨོ་གྷ  ཱུར་ཚོཌ ཱི་ཙུནཱབཀ་མཻདཱནམེ་

ཨུཏརཱི,་སམཱཛཀ་བཱིཀས་ལེལ་ཀཛ་ཀ་སཀཻ།་ཨོ་ཏྃ་པཙཱས་བརྵསྃ་ཙུནཱབ་ཨཱ་ཨོཀར་ཀརཀྻྲམཀ་ཨཱདཱི་བྷ་ཙུཀལ་ཨཚི།་ཀོནོ་
ནེཏཱ་ཨཱབཻཏ་ཧུནཀ་ལེལ་སབ་ཨེཀསམནཱ་ཛེཧནེ་ནཱགནཱཐ,་ཏེཧནེ་སཱྃཔནཱཐ།་ཨཱ་ཨེཧཱི་ནཱགནཱཐ་སཱྃཔནཱཐཀེྃ་ཛྷགཌ ཱ་ཨཱ་
ཏུལནཱཏཀྨ་ཨདྱཡན་ཀརཻཏ་ཧམ་སབ ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱཀི་ཨེཧེན་ཧཱིརཱཀ་ཙམཀཀེྃ་ནཧཱི་དཁེཻཏ་ཧུནཀ་ཨ་ོམནཱ་སམ ྤཱན་ནཧཱི་ད་
པེཨེལཱིཨནཱི་ཛནིཀར་ཨོ་ཧཀ དཱར་ཚཐཱི།་ཨཱཱིཧེ་བཱིཌམནྦཱ་ཨཚི་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱ,་སམཱཛ་ཨཱ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ,་ནཱགརཛཱ་
སཱཾཔརཱཛམེ་ཨོཛྷརཱཨལེ,་ཨོཧཱིསྃ་བཱཧར་ནཱིཀཻལ་ཨཱགྤཱཱུ་དེཁཻཀ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཧམར་ཱསབཀེྃ་ཨཚི། 

  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༢༢.ཤྤཱཱིདྷརམ- ཤརདཱིན ྡུ་ཀུམརཱ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་སཧཱཱིཏྱ : 'སྤཱརཐ་ལགཱཱི་ཀརཧིཾ་སབ་པྤཱཱིཏཱཱི' 

 
ཤྤཱཱིདྷརམ 
ཤརདཱིན ྡུ་ཀུམརཱ་ཙདྷཽརཱཱིཀ་སཧཱཱིཏྱ : 'སྤཱརཐ་ལགཱཱི་ཀརཧིཾ་སབ་པྤཱཱིཏཱཱི' 
ཨཱདཱིཀལ་སྃ་མུཁྱ་རཱུཔེཾ་དཱུ་པྲཀརཀ་སཱཧཱིཏྱཀར་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱཧ་ཨཚི།་པཧཱིལ་རཱཛཱ-མཧརཱཛཱ་ཨཀཱཱི་སཏ ྤཱཀ་ལེལ་ཙཱརཎ་
ཀོཊཱིཀ་སཱཧཱིཏྱ་ལཱིཁནཱིཧར་ཨཱ་དོསར་སམཱཛཀ་ལེལ་ཛནསཱཧཱིཏྱ་ལཱིཁནཱིཧར།་ཨནཱོ་ཀལཱབཱདཱཱི་ལལཱིཏ-སཱཧཱིཏྱཀརཀ་སེཧོ་
ཨཔན་ཁྤཱཏ་པརཾཔརཱ་རཧལ་ཨཚི།་རཱཛཱ-མཧརཱཛཱ་སྃ  བྷེཊཡ་བལཱ་ཨཤར ྤཱཱི-ཏམགཀ་ས ྤཱན་ཨཱབ་ལོཀཏཾཏྤཱཱི་སརཀརཱཱི་
པུརས ྤཱར་ལ' ལེལཀ་ཨཚི།་བརྟམཱན་མེ་ཨེཧན་'ཨདྷསར'་ལེཁཀ-ཀབཱི་སབྷཀ་པཻགྷ་སཾཁྤཱ་ཨཚི་ཛེ་སམཱཛཱིཀ་ཡཐརཱྠ་ཨཱ་
ཛན-སཱཧཱིཏྱ་ལཱིཁབཱཀ་སྤཱཾག་མཱཏྲ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི, མུདཱ་བྷཱིཏར-བྷཱིཏར་པུརས ྤཱར-ཏམག་པཡབཱཀ་ལེལ་ཀུཙཀྲཀ་ནཱལཱཱི་མེ་
ཌུབཀཱི་ལགབཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཨོནཱ་སབྷ་ཀལ་མེ་ཨཧེན་ལེཁཀ-བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱཧ་ཨཚི་ཛེ་'སཾཏན་ཀོ་ཀཧྃ་
སཱཱིཀརཱཱི་སོཾ་ཀམ ?...'་ཀཧཱི་སཏ ྤཱཀ་ཨབྷཱིམཱན་ཀེཾ་མརྡཱིཏ་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ།་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཱིཏཱིཧས་མེ་དུནྤཱཱུ་པྲཀརཀ་
ཨུདཧརཎ་ཨུཔལབ  ་ཨཚི།་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སེཧོ་ཨེཧཱི་པྲབྲྀཏྟཱི་སྃ་བཱིལག་ནཨིྃ་ཨཚི།་མཐཱཻིལཱཱིཀ-སཱཧཱིཏྱཀ་དུརགྱ་ཨཱཱི་ཚཻ་ཛེ་
ཛེནཱ-ཛེནཱ་ཨཱཱི་བྷབུཀཏཱཀ་ཤཱིཀར་བྷ' 'མཱཾ-མཻཐཱིལཱཱི'་བནཱི་ཀཱིཚུ་ཁཱས་བརྒ་ཨཱ་ཛཱཏཱིཀ་ཙཱགུྃར་མེ་ཕྃསཻཏ་གེལ, ཏེནཱ-ཏེནཱ་
ཨེཀརཱ་སྃ་པཱཋཀ་ཚཊིཀཻཏ་ཙལཱི་གེལ།་ཨཱལོཙནཱ་པར་པུརས ྤཱརཀ་གོལཻསཱཱི་ཧབཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཙལཱི་གེལ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱ-ལེཁནཀ་
ཨུད ེཤྱ་ཨཀདམཱཱེི་ཨཱ་ཨནྱ་པུརས ྤཱར་པཡབཱ་ལེལ་ཏོཌ -ཛོཌ ་དྷརཱི་སཱིམཊཱི་ཀ'་རཧཱི་གེལ།་ཨེཧནཱ་མེ་ཨཱིམཱནདཱར་སཱཧཱིཏྱཀར་
ལེལ་ཀུཋཾཱིཏ་ཧོཡབ་སེཧོ་སྤཱབྷབཱིཀ་ཨཚི། 
  

སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ལལེ་ཀཐནཱཱི་ཨ་ཱཀརནཱཱི་མེ་ཨེཀརཱུཔཏཱ་ཧོཡབ་པརམ་ཨཱབཤྱཀ།་ཨོནཱ་ཨེཧན་སཱཧཱིཏྱཀར་ཀེཾ་
ཨཱཾགུར་པར་གནལ་ཛ་ཱསཀཻཏ་ཨཚ།ི་པོཐཱཱིཀ་སཾཁྤཱ་ཀིཾབཱ་ཨོཀར་ཨོཛན་སྃ་ཀོནོ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ལཁེནཀ་གུཎབཏ ྤཱཀ་ནཨིྃ་

མྤཱཱུལྤཱང ན་ཀཡལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི། ཤརདཱིན ྡུ་ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཱི་ཨེཧནེ་ལེཁཀ-པཏྲཀར་ཚཐཱི་ཛིནཀར་ལེཁནཀ་པན ྤཱ་ཙཱཧེ་ཀམ་
ཚནཱི, པོཐཱཱིཀ་ཨོཛན་ཙཱཧེ་བཧུཏ་ཀམ་ཚནཱི་མུདཱ་ཧུནཀར་ཤབྡཀ་ཨཛོན་ཨེཏེཀ་བྷརཱཱི་ཚནཱི་ཛེ་ཀཧཱིཡོ་ཨོཀརཱ་མཐཱཻིལཱཱི་
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སཱཧཱིཏྱ སྃ་མཱིཊཱཡལ་ནཨིྃ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀ་ལཁེནཀ་ཨཱཏ ྤཱ་བཾྱགྱ་ཚནཱི་ཛཱཧཱི་མེ་ཧསྱ་ཋོར་པར་ཨབཻ་སྃ་པཧཱིནེ་
བཱིལཱ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཏཱཧཱུ་མེ་ཨོ་བཾྱགྱ་ཀེཾ་སཾསྨརཎ་ཨཱ་རཱིཔོར ྤཱཛ་སཾགེ་གུྃཐཱི་དཻཏ་ཚཐཱི།་བཾྱགྱ་ལཱཱིཁབ་ཨཔནཱ་ཨཱཔ་མེ་ཏལབཱར་

ཀེར་དྷཱར་པར་ཙལབ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ།་ཛཀརཱ་བྱཀྟཱིཏྭ་མེ་ཨཱཱིམཱནདཱརཱཱི་ནཨིྃ་ཚ,ཻ ཀཐནཱཱི་ཨཱ་ཀརནཱཱི་མེ་ཕཱྃཀ་ཚཻ, ཏཀརཱ་ལེལ་བཾྱགྱ་
ལཱིཁབ་ཨསཾབྷབ་ཨཚི།་བྱཾགྱཀར་ཀེཾ་སབ་སྃ་པཧཱིནེ་ཨཔན་ལེཁན་ཀེ་ཀཱིམཏ་གམཱབ' པཌ ཻཏ་ཚཻ།་སེ་ཀཱིམཏ་ནཱིཿསཾདེཧ་ཨཱཱི་
ལེཁཀ་སེཧོ་གམནེེ་ཧེཏཱཧ, ཏཱཧཱི་མེ་ཀོནོ་ཤཾཀ་ནཨིྃ།་བཾྱགྱ་མྤཱཱུལཏཿ་པྲབྲྀཏཱིགཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ,ི བྱཀྟཱིགཏ་ནཨིྃ།་བྱཾགྱ་མེ་
བྱཀྟཱི-ཙརཱིཏྲ་ཨཾཏཏཿ་པྲབྲྀཏྟཱི་བནཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨཱཱི་ཨལག་བཱཏ་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀ་བཾྱགྱ་མེ་ཀཨེཀ་ཋམཱ་བྱཀྟཱི, ཙརཱིཏྲ་ཨཱ་
པྲབྲྀཏྟཱི་པར་བྷརཱཱི་པཌ ཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
       
      ཤརདཱིན ྡུ་ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཙཱརཱི་ཊཱ་བཾྱགྱ-སཾགྲཧ་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཱི-་'ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ',་'བཌ ་ཨཛགུཏ་དཁེལ',་
'གོབར་གཎེཤ' ཨཱ་'ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀོརམཱཱིན'།་ཨཧཱེི་བཾྱགྱ་སབྷ་མེ་སཱཧཱིཏྱ་སྃ་སམཱཛ་དྷརཱིཀ་བཱིད ཱུཔཏཱ་པསརལ་ཨཚི།་
ལེཁཀ་'ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧུྃ'་ཀེ་བྷཱུམཱིཀ་མེ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨ་ོམཻཐཱིལཱཱིཀ་ཛཱཧཱི་བྱཀྟཱི་སབྷཀ་སཾཔརྐ་མེ་ཨཡལཱཧ་སཻཧ་ཧུནཀར་
བཾྱགྱཀ་ཨཱལཾབན་བནཻཏ་གེལཱཧ།་ཧུནཀ་ེཤབྡེཾ-་"ཧུནཀ་ལཀོནཱིཀ་༺བྱཀྟཱིཏྭཀ༻་ཨཀཱལན་ཀརབ་ཛཏེཀ་ཀཋཱིན་
བུཛྷཱཡལ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་སྃ་སརལ་ཕྤཱཱུསཱི་བཱཛབ་བུཛྷཱཨཱིཏ་ཨཚི།་དོཧརཱཱི་ཙརཱིཏྲཀ་ནཱིར ྤཱཧ་ཀརབ་ཛཏེཀ་སརལ་བུཛྷཱཡལ་ཏཱཧཱིསྃ་

བེསཱཱི་ཀཋཱིན་ཧསྱ་ཨཱ་བྱཾགྱ་ཀེཾ་ཕརཱིཚཱཡབ་བུཛྷཱཡལ།"་ཡཻཧ་ཀརཎ་ཐཱིཀ་ཛ ེ ཧཱིནཀར་བྱཾགྱ་མེ་ཨེཀ་སྃ་ཨཀེ་བྱཀྟཱིཙིཏྲ་
བྷེཊཻཏ་ཨཚི་སེ་པྲཏཱཱིཀ་ཨཐབཱ་ཚདྨ་རཱུཔེཾ་ནཨིྃ་ཨཔཱིཏུ་ཨཔན་མྤཱཱུལ་ནཱམཀ་སཾག་མུདཱ་ཨསལཱཱི་ཙརཱིཏྲ་མེ་བེནཀབ་ཧོཨཱིཏ།་

ཛཧཱིཡཱ་སྃ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱིཀ་ཏོཌ ཱ་མཐཱཻིལཱཱི་ཀེཾ་བྷེཊ' ལཱགལ་ཏཧཱིཡཱ་སྃ་པྤཱཡཿ་ཨདྷཱིཀཾཤ་པཱཋཀ་ཨུརྥ་ལཁེཀ་ཀེར་ཀྤཱཾཏཱི་ཨེཧཱི་
'ཏོཌ 'ཱ དྷརཱི་པཧུྃཙབཱ་ལེལ་སཱཱིམཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་གེལ།་ཨཧཱེི་ཀྲམ་མེ་ཨེཀ་སྃ་ཨཀེ་པྲཏཱིབྷ་ཀེཾ་ཀཏཱིཡཱབཻཏ་ཨེཧཱི་པུརས ྤཱརཀ་
བནྡརབཱྃཊ་ཧོཨཱིཏ་རཧལ།་ཤརདིཾདུ་ཛཱིཀ་ཨེཧཱི་པོཐཱཱིཀ་པཱཧཱིལེ་ཤཱིརྵཀ་ཐཱིཀ་'ཨཐ་ཨཱཔརེཤན་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི'།་ཨཱཱི་བྱཾགྱ་
དཱུ་ཤཏཱབ ྤཱཱིཀ་མུཧྃན་པར་ལཱིཁལ་གེལ་ཨཚི་ཛེ་'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི' པུརས ྤཱརཀ་ཏོཌ -ཛོཌ ་ཨཱ་གལོཻསཱཱི་ཀེཾ་རེཁཱཾཀཱིཏ་ཀརཻཏ་
ཨཚི།་མཻཐཱིལཱཱི་མེ་ཛ་ེབྱཀྟཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེིཀ་པྲཏཱིནཱིདྷཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་སེ་ཀོནཱ་ཨོཀརཱ་ཨཔན་བཔཽཏཱཱི་མཱནཱི་ཨཔན་སཾཏཏཱི་

ཨཐབཱ་ཀུལ-ཁཱནདཱན་ཀེཾ་ཨཀདམཱིཡཱ-ལཁེཀ་བནཱ་དཻཏ་ཨཚི་ཏཀར་པྲམཱཎ་ཨཚ་ིཨཱཱི་བྱཾགྱ།་ཨེཧཱི་མེ་དཱུ་བྱཀྟཱི་ལེཁཀ་
བནབཱཀ་ཨཱ་ཨཀདེམཱཱི་ཧཐཱིཡེབཱཀ་པ ྤཱན་བནཱ་རཧལ་ཨཚི-་"ཧམ་ཨཱ་ཏོཾ, བྷོལཱ་ཨཱ་བམབྷོལཱ་མཱིལཱི་ཀ' ཏེཧན-ཏེཧན་ནེ་
གོལཱ་ཚཌོ བ་ཛེ་བཌ ཀ-བཌ ཀ་པཱགདྷཱརཱཱིཀ་མུྃཧ་ཏཽལ་ཱཛཀྃ་ཁུཛལེ་རཧཱི་ཛཡཏནཱི་ཨཱ་ཧམ་ཨ་ཱཏོཾ་སརྲ་ད' ཨཱཀཤ་ཙཌྷ ཱི་
ཛཱཡབ་ཛེནཱ་ཨཁེན་ཨེཀཊཱ་སསུར-ཛམཱཡཀ་ཛོཌ ཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱིཀ་ཨཀཤམེ་བཱིཙརཎ་ཀ' རཧལ་ཚཐཱི།" 

མཻཐཱིལཱཱིཀ་ནཱམ་པར་ཛཏེཀ་སརཀརཱཱི་ཨཐབཱ་གཻར་སརཀརཱཱི་སཾས ྤཱ་སབྷ་ཨསཱིཏྭ་མེ་ཨཱཡལ་ཏཀར་ཀར ྤཱ-དྷར ྤཱ་
དཱིནཱནུདཱིན་བརྞ-བྱབས ྤཱ་ཛཀྃ་ཛནནྨཱ་ཨ་ཱམཛགྤཱཱུཏ་ཧོཨཱིཏ་གེལ།་བརྞབྱབས ྤཱ་བྷལེ་ཀནམེནེ་ཌྷཱཱིལ་བྷེལ་ཧོ་མུདཱ་ཨེཧཱི་སཾས ྤཱ་
སབྷཀ་བྱབས ྤཱ་པར་ཨེཁནོ་ཁཱནདཱནཱཱི་རཱཛ་ཀཡམ་ཚ-ཻ་"ཛེནཱ་ཙེཏནཱ-སམཱིཏཱིམེ་ཀཏབོ་ཀཊཱཨུཛྷ་ཧོཨཱི་ཚཻ, ཏཻཡོ་ཨོཀར་
བཱགཌོར་ཨེཀ ེ་༺ཀཀ-བྷཏཱིཛ༻་གྷརམེ་རཧཻཏ་ཚཻ་ཏཧཱིནཱ་ཧམཱརཱ་བྷེཊཡ་ཀཱི་ཏོར,ཱ རཧཏ་ཏྃ་ཨཔནེ་གྷརམེ་ནེ།"་
ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱརཀ་ཨཾཏར  ཱུཧ་རཙནཱ་པར་ཛྃ་ཤདྷོ་ཀཻལ་ཛཨཱེ་ཏ' ཨེཀར་མཱཋདྷཱཱཱིསཱཱི་པརཾཔརཱཀ་ཀཏེཀོ་གྤཱཱུཌྷ ་རཧསྱ་པར་
སྃ་པར ྤཱ་ཨུཋཱི སཀཏ།་ཨཱཱི་ཨལག་བཱཏ་ཛེ་ཀཏེཀ་ོཨུལ ེཁནཱཱིཡ་པོཐཱཱི་ཀེཾ་ཨཱཱི་པུརས ྤཱར་བྷེཊལ་ཨཚི་མུདཱ་པྲཤ་ྣཨཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཀཱི་ཨོ་
པུརས ྤཱར་ཨུཙིཏ་ཨཱ་ཨཱཱིམནཱདཱར་པྲཀྲཱིཡཱ་སྃ་བྷེཊལ་ཨཀཱཱི་མཱཋདྷཱཱཱིསཀ་སམཱནེ་དཾཌཔྲཎམཱཱི་སྃ, སེ་ཨུལ ེཁནཱཱིཡ་ཨཚི།་པཧཱིནེ་
ཨེཧཱི་པུརས ྤཱརཀ་ཨཱཀརྵཎ་ནཀདཱཱི་ཚལ་མུདཱ་ཨཱབ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ལེཁཀ-ཀབཱི་སབྷ་ཏ' ཨཡཱཙཱ,ི ཡཱཏྤཱཱི, ཙཾདྲབྷནུ་ཊཱཨཱིཔ་
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ཏ' རཧལཱཧ་ནཨིྃ, ཏེཾ་ཀཻཀ་བེར་སུནབཱ་མེ་ཨཱཱིཧོ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨབྷར ྤཱཱི་པུརས ྤཱརཀ་མྤཱཱུལ་རཤཱཱིཀ་ཏྤཱག་ཀརཻཏ་སྤཱཱུད་མ་ེ
ཧོཊལ-བོཏལ་ཨཱདཱིཀ་བལེཾ་ཨཀདམཱཱིཀ་མོམེཾཊོ་ཨཱ་པྲཤསཱིཔཏྲ་པཡབཱ་མེ་སཕལ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨེམཧར་ཏ' ཨཱཱིཧོ་སུནལ་
གེལ་ཛེ་པུརས ྤཱར་པཡབཱ་ལེལ་མྲྲྀཏཀ་སེཧོ་ཨུཋཱི་བཻསལ་ཨཱ་པོཐཱཱི་ལཱིཁཱི་ཀ'་ཨཔན་ཛྷཾཌ་བུལཾད་ཀེལཀ།་ཨབཱ་ཨེཧཱི་སྃ་ཨདྷཱིཀ་
མཱྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སེབཱ་ཀཱི་བྷ' སཀཻཏ་ཨཚ?ི ཨསལ་མེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ལེཁན་བྷནེ་ཨྤཱཱུཔར་སྃ་པྲཏཱིགམཱཱི་བུཛྷཱཨཱིཏ་
ཨཚི་མུདཱ་ཀན་ེབཱིལམཱི་ཀ' སོཙྤཱཱུ་ཏ' ཧུནཀ་བྷཱིཏརཀ་མཱཏྲྲྀབྷཥ་པྲེམཀ་སོཏཱ་དེཁཱ་པཌ ཏ་ཛེ་ཨཀེཊཱ་ནཻཏཱིཀ་ཨཱ་ཨཱཱིམཱནདཱར་
ཀལམེ་ཊཱ་སྃ་སཾབྷབ་ཨཚི། 

ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱཀི་ཙིཾཏཱཀ་ཀེཾདྲ་མ་ེཨཚི་མཻཐཱིལ་སམཱཛ, མཻཐཱིལ་པཱཋཀ, ཏེཾ་ཨོ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨུདརཀ་ནཱམ་པར་
མཻཐཱིལཱཱི་ཀེཾ་ཨཧཱིཏ་ཀར' བལཱ་བྱཀྟཱི་ཨཱ་པྲབྲྀཏྟཱི་པར་བེར-བེར་ཙོཊ་མཱརཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨེཧཱི་ཀྲམ་མེ་ཨོ་ཀནོོ་ཚདྨ་ཨཱབརཎ་
ཨཱཀཱི་པྲཏཱཱིཀ་ཀེ་སཧརཱ་ནཨིྃ་ལཻཏ་ཚཐཱི།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾས ྤཱ་ཧོ་ཨཱཀཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པཏྲཀརཱིཏཱ, ཨདྷ  པན་ཧོ་ཨཀཱཱི་ལེཁན-སབ་ཋཱམ་
ལཱལཙཱི་ཨཱ་བྷྲཥྚ་ལོཀནཱིཀ་ཛུཊཱན་ཨཚི།་ཨེཀ-དོསརཀཱ་རཙནཱ་ཀེཾ་ཨཔན་མརཽསཱཱི་བནེབཱཀ་ལལེ་ཨུཏཱཧུལ།་ཨཱ་སབྷ་སྃ་བཏྟར་
སྠཱིཏཱི་ཏྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨདྷ  པཀ-ཨཀདམཱིཀ་དུནཱིཡཱ་ཀེ་ཨཚི་ཛཏ' ཀཱིཚུ་ཨཔབཱད་ཀེཾ་ཚཌོ ཱི་ཀ'་ཨེཀ་སྃ་ཨཀེ་པོཾགཔཾཐཱཱི་སབྷ་
བྷརལ་ཨཚི།་'ཨཔཱཱིལ'་ཤཱིརྵཀ་བཾྱགྱཀ་ཨཱཱི་པཾཀྟཱི་ཨེཧཱི་ཀྵེཏྲཀ་བཁཱིཡཱ་ཚོཌ ེབཱཀ་ལེལ་ཀཕཱཱི་ཨཚི-་"ཛཧཱིཡཱ་མཻཐཱིལཱཱི་པཌྷ བཱ་
ལེལ་པཊནཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡམེ་ནཱམ་ལཱིཁཽལཧུྃ་ཏཧཱིཡེ་ཤྤཱཱིམཱན་པཱཋཀཛཱི་སན་ཀྲོདྷཱཱི, ཤྤཱཱིམཱན་དཱིནཤེཛཱི་སན་བྷོགཱི་ཨཱ་ཤྤཱཱིམནཱ་
ཨཱིནྡྲཀཾཏ་ཛཱ་ིསན་ལབྷཱོི་གུརུཛཱིསྃ་བྷེཾཊ་བྷེལ་ཚལ།་པརཱིཎམ་ཨཱཱི་བྷེལ་ཛ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་པཌྷ ནཱཱཽིསྃ་མན་ཨུཙཊཱི་གལེ་ཨཱ་མཐཱཻིལཱཱི་སྃ་

པེྲམ་བྷ' གེལ།"་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱ་ིམཻཐཱིལཱཱིཀ་སྭནཱམདྷནྱ་རཙནཱཀར་ཨཱ་སམ ྤཱདཀ་སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱིཀ་པུཏྲ་ཚཐཱི།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཱ་
མཻཐཱིལཱཱི་པེྲམ་ཧུནཀ་བཱིརཱསཏ་མེ་བྷེཊལནཱི།་ཨཱ་ཡཻཧ་ཧུནཀར་ཀམཛོརཱཱི་སེཧོ་བནཱི་གལེནཱི།་ཨོ་རཱཛནཱཱིཏཱིཤསྟྲ་མེ་ས ྤཱཏཀོཏྟརཀ་

སཾག་ཨེལཨེལབཱཱིཀ་ཌཱིགྤཱཱི་སེཧོ་ལེནེ་ཚཐཱི།་ཨ་ོཛྃ་ཙཱཧཱིཏཐཱི་ཏ' ཀོནོ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་མེ་པོྲཕེསརཱཱི་ཀ' སཀཻཏ་ཚལཱཧ, ཀོནོ་
ཀོརྚ་མེ་བཀཱིལ་བནཱི་ཏཱཱིན-པཱྃཙ་ཀ' སཀཻཏ་ཚལཱཧ།་སེ་སབ་ཀཱིཚུ་ཚོཌ ཱི་ཀ'་མཻཐཱིལཱཱི་པྲཀཤནཀ་མརུསྠལ་མེ་ཨཱབཱི, ཛཱིབན་
ཡཱཔན་ཀརབཱཀ་ཧུནཀ་ཛདི་ནཱིཿསཾདེཧ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥཀ་པྲཏཱི་ཨཊྤཱཱུཊ་པེྲམཀ་པརཱིཎམ་རཧལ་ཧོཡཏ།་མུདཱ་ཨེཏ' ཨཱབཱི་
ཛཁན་ཨེཧཱི་དུནཱིཡཀཱ་ཁུརཔཻཾཙཱི་སྃ་ཨོ་ཨབགཏ་བྷེལ་ཧོཡཏཱཧ་ཏ' མོཧབྷཾགཀ་སྠཱིཏཱི་སྤཱབྷབཱིཀ་ཨཚི།་ཡཻཧ་ཀརཎ་ཨཚ་ིཛེ་
ཧུནཀ་བཾྱགྱ་ཨཐབཱ་སཾསྨརཎ་ཡཐཱརཀྠ་དྷཱར་སྃ་མཱྃཛལ་ཨེཏེཀ་ནགྣ་ཨཚི་ཛ་ེཀཻཀ་བེར་པཱཋཀོ་ཀེཾ་ཨནསོཧྃཏ་སན་བུཛྷཱ་
སཀཻཏ་ཚཻ། 

ཨསལ་མེ་པཱཋཀ་ཛཱཧཱི་རཙནཱཀརཀ་རཙནཱ་པཌྷ ཱི་ཧུནཀ་ཨཔན་པྲཱིཡ་བནཱ་ལཻཏ་ཨཚི, བྷབནཱཏྨཀ་རཱུཔེཾ་
ཧུནཀ་སྃ་ཛུཌ ཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཧུནཀར་བྱཀྟཱིཏྭ་པར་ཀོནོ་དཱག་ལགཱིཏེ་ཨོ་ཌྷཱལ་བནཱི་ཋཱཌྷ ་བྷ' ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱ་
ཨེཏ' ཏ' ཨེཀ ོ་གྷར་ནཨིྃ་བཱརལ་གེལ་ཨཚི།་ཧམརཱ་ཛནཻཏ་ཡཻཧ་ཀརཎ་རཧལ་ཧོཡཏ་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱཀི་རཙནཱཀ་ཛེ་
མྤཱཱུལྤཱང ན་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཚལ་སེ་ནཨིྃ་བྷ' སཀལ།་སབྷ་ཀོ་ཙར ྤཱ་ཀར' སྃ་ཀཏརཱཨཱིཏ་རཧལ་ཧོཡཏཱཧ།་ཀོནོ་སམཱཛ་ཨཐབཱ་
རཱཥ ཀ་ཛནཏཱ་བྷྲཥྚ་བྷ' ཛཱཡ་ཏ' ཨོཀརཱ་ལེཁཀ་ཨ་ཱབུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་བརྒ་རས ྤཱ་པར་ཨནཻཏ་ཨཚ,ི མུདཱ་ཛྃ་ལཁེཀེ་བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་བྷྲཥ་ྚ
བྷ' ཛཱཡ་ཏ' ཨོཧཱི་སམཱཛཀ་ཀེཧན་ཨརཱཛཀ་སྠཱིཏཱི་བྷ' སཀཻཏ་ཚཻ, ཏཀར་ཀལྤནཱ་ཀལཻ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚ།ི་ཡཻཧ་ཀརཎ་
ཨཚི་ཛེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀ་ཀལམ་ཀེར་ནོཀ་པར་སབ་སྃ་པཧཱིནེ་ལེཁཀ-བཱིདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་བརྒ་ཨབཻཏ་ཨཚི-་"གུཌཾ-བདམཱཤ་ཀེཾ་
ཧལ ྤཱ-གུལ ྤཱ, མཱརཱི-པཱཱིཊཱི་ཀརཻཏ་དེཁཻཏ་ཚིཨཀཻ་ཏྃ་ཨཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེཛྃ་བུདྡྷཱི་རཧཱིཏཻཀ་ཏྃ་ཨནཱཻ་ནཨིྃ་ཀརཱིཏཡ།་མུདཱ་
པཌྷ ལ-ལཱཱིཁལ་སཱཧཱིཏྱཀར, ཨོཀཱིལ, ནེཏཱ-ཨབྷཱིནཏཱེ, ཌཀྚར, ཨིཾཛཱིནཱིཡར, ཨདྷཱིཀརཱཱི-པདཱདྷཱིཀརཱཱི་ཨདཱཱི་བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་ཀེཾ་
ཛཁན་ཨཱཔསམེ་ཀཊཱཨུཛྷ་ཀརཻཏ, ཏྤཱཱུ-ཏྤཱཱུ, མེ-མེ་ཀརཻཏ་དེཁཻཏ་ཚིཨཀཻ་ཏྃ་ཧཋཱཏ་ཀུཀུརཀ་ཧེཾཛ་མནོ་པཌ ཱི་ཛཱཨཱིཏ་
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ཨཚི།"་ཨཱ་ཕེར་ཨེཧཱི་པཾཀྟཱི་པར་དྷ  ན་དཱཱི-་"ཨེཧན-ཨེཧན་ནེཏཱཛཱིཀེཾ་ཧོཨཱིཏ་ཚནཱི་ཛེ་ཛེྃ་ཧམ་ཚཱི་ཏེྃ་མཐཱཻིལཱཱི་ཊཱིཀལ་ཨཚི་
ཨཱ་སཾས ྤཱ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚི་མུདཱ་ཧུནཀ་ཨཱཱི་ནཨིྃ་སྤཱཱུཛྷཻཏ་ཚནཱི་ཛ་ེཛཱཧཱི་པདཔར་ཨོ་ཚཐཱི་ཏཏ' སྃ་ཨེཀོརཏ ྤཱཱི་ཛྃ་ཛོར་ལག་
དེཐཱིན་ཏྃ་ཨེཀཊཱ་སཾས ྤཱ་ཀེཾ་ཀེ་པྤཱཱུཚཡ་ཀཀཻཊཱ་སཾས ྤཱ་ཀེཾ་ཨུསཱཧཱི་དེཐཱིན།་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་བཱཱིཙ་ཨུཏརཱཙཽརཱཱི་ཨཱ་པཚཱཌ -སམ ྤཱར་ཨཱདཱི་
པྲབྲྀཏྟཱིཀ་སམྱཀ་བཱིབེཙན་ཕགུཨཱཀ་བཧནྣེ་'དེཁལ་ཨེཀ་ཤཱུརྚིཾག' ཨཱ་'སྤཱསྠྱ་རཀྵཱ་པུརས ྤཱར' མེ་བྷེལ་ཨཚི།་'ཨེཀལཱཔ'་
ཤཱིརྵཀ་བཾྱགྱ་སེཧོ་ཨཧཱི་ཀཌ ཱཱིཀ་བཱིས ྤཱར་ཐཱིཀ།་ཨསལ་མེ་ཨཱཱི་ལཁེཀ, བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་ཙཱརཱིཏྲཱིཀ་ཨཱ་ནཻཏཱིཀ་པཏན་སབ་སྃ་ཨདྷཱིཀ་
ཁཱིནྣ་ཚཐཱི་སེ་བར  མཱན་མེ་བཧུཏ་པྤཱསཾགཱིཀ་ཨཚི།་ཨཨཱཱི་ཛཱཧཱི་ཏརཧེཾ་བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི-ལེཁཀ-པཏྲཀར་སབྷ་སཏ ྤཱཀ་པཱཚཱྃ་པཱཱིཀདཱན་
ལ' ཙཱརཎ་པརཾཔརཱ་ཀེཾ་ཙརམ་དྷརཱི་པཧཾུཙཱ་ཀ' ལོཀཏཾཏྲཀ་ཙཊནཱཱི་བནཱ་རཧལ་ཚཐཱི, ཨེཧནཱ་མེ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱཀི་ཙིཾཏཱ་
པྤཱསཾགཱིཀ་བྷ' ཨུཋཻཏ་ཨཚི-་"ཨཱ་ཨཱབ་ཏྃ་ཨཱཱི་བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་བརྒ་ཙཱརཱིམ་ཁབྷཾ་བནཱིཀ' སབྷ་ཧལཀན་མེ་'རཾབྷ་ཧ,ོ རཾབྷ་ཧ'ོ་
ཀ་ཏཱལ་པར་ནྲྀཏྱ་ཀརཻཏ་'ཏཧལཀ'་མཙཱ་རཧལ་ཨཚི།" 

ཤརདཱིན ྡུ་ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཱིཀ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་ཙེཏནཱ་སྤཥྚ་ཚནཱི།་ཨཱཱི་ཨལག་བཱཏ་ཛེ་ཨསྨཱིཏཱབཱདཱཱི་བཱིམརྴཀ་ཨེཧཱི་

སམཡ་མེ་ཧུནཀ་ཀཱིཚུ་བཀྟབྱ་ཨཀཱཱི་'ཊོན'་ཨེཧན་ཨཚི་ཛཀར་པཀྵ་མེ་ནཨིྃ་གལེ་ཛཱ་སཀཻ་ཨཚི།་ཧུནཀར་ཨེཀ་ཊཱ་བྱཾགྱ་
ཚནཱི་'པ ེཊོཀ་སཔནཱ, བྷརཏ་ཨཱ་ཀཽམཱརྻ-རཱཛནཱཱིཏཱི'།་ཨཱཱི་ནཱིབཾདྷ་བྷལ་ེལགབྷག་བཱཱིས་སཱལ་པུརཱན་ཧོ་མུདཱ་ཨེཀར་ཨནུགྤཱཱུཛྃ་
ཨེཁནོ་སྤཱཱུནལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་ཨཱལེཁ་སྃ་སཱམྤྲདཱཡཱིཀཏཱཀ་པྲཏཱི་ལེཁཀཀ་ཨལཱོཙནཱཏྨཀ་དྲྲྀཥྚཱིཀོཎ་སྤཥྚ་རཱུཔེཾ་སཱམནེ་

ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱིནཱ་ལེཁཀཀ་ས  ཱིཀ་པྲཏཱི་སཾབེདནཤཱིལ་དྲྲྀཥྚཱིཀཎོ་'ཨཧྃ་ཀཱི་ཀརབཻ?' ཤཱིརྵཀ་བཾྱགྱ་མེ་དཁེལ་ཛཱ་
སཀཻཏ་ཨཚི་ཛཏ' ཨཱདྷུནཱིཀ་སཱམཱཛཀི་པརཱིབརྟནཀ་ནཛརཱིཨེ་དཱམྤཏྱ་ཛཱིབནཀ་ཧས-པརཱིཧསཀ་བཱཱིཙ་ཨེཀ་ཊཱ་གཱིཏཀ་མདཱེ་
ས  ཱི-ཙེཏནཱ་ཀེཾ་རེཁཱཾཀཱིཏ་ཀཻལ་གེལ་ཨཚི།་ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱ་ཀེཾ་ཀཀཱིཀ་ཨཱཱི་ཛབཱབ་དྷ  ཏབྱ་ཨཚི-་"ཀཧལཧུྃ་ཨཱཱི་ཛེ་ས  ཱིགན་མ་ེཛེ་
དྷཻརྻ, ཀཛཀ་པྲཏཱི་ནཱིཥ ྤཱ་ཨཱ་ལགབ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ་སེ་པུརུཥ་མེ་ཀཏ' སྃ་ཧེཏཻཀ་ཨོ་ཏྃ་ཨེཀེ་ཚཌ པཱན་མེ་ཛྷཾཌ་གཌ ཡ་ཛནཻཏ་
ཚཻཀ་ཨཱ་སེ་ཛྃ་ནཧཱི་བྷེལཻཀ་ཏྃ་ཨེཧཱིནཱ་ཀནོོ་གཔྤ་ཨུཚཧཱ' ལགཻཏ་ཚཀཻ།"་མཐཱཻིལཱཱི་མ་ེ'གོལཻསཱཱི' ཤབྡ་ཨཱལོཙནཱཀ་
པཱརཱིབྷཥཱིཀ་ཤབ ྤཱབལཱཱི་བནཱི་གེལ་ཨཚི།་བཱིནཱ་གོལསཱཱཻི་ཀ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་པུརས ྤཱར་ཨཐབཱ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཱཀཱི་པཏྲཀརཱིཏཱཀ་ཀལྤནེ་ནཨིྃ་

ཀཻལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཔན་ཨེཧཱི་ཤཱིརྵཀ་ནཱིབཾདྷ་མེཾ་ཤརདིཾདུ་ཛཱི་ཨེཧཱི་ཤབྡ་ཀེཾ་ཨེཧཱི་རཱུཔེཾ་པརཱིབྷཥཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི-་"ཨོནཱ་
ཤབྡཱིཀ་ཨརྠ་ཀེཾ་ཚཌོ ཱི་ཛྃ་ཋེཾཋ་ཨརྠ་བྷཛིཨཨཱོལ་ཛཱཡ་ཏྃ་'གོལསཱཱཻི་ཨོཧཱི་ནཱིཏཱི་ཀེཾ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཚ་ཛཱཧཱིམེ་ཨཀེཊཱ་བྱཀྟཱི་བཱ་གུཊ་
དོསར་བྱཀྟཱི, གུཊ, སམྤཱཱུཧ་བཱ་བྱཀྟཱིཀ་ནིཾདཱ་ཀརཻཏ་ཨཔན་གུཊ་ཨཐབཱ་ཨཔན་སྤཱརྠ་པྤཱཱུརྟཱི་ལེལ་ནཱིརཛྫ་བྷ' ཨོཧཱི་བྱཀྟཱི་
ཨཐབཱ་སམཱཛཀ་ཨཧཱིཏ་ཀརབཱམེ་ཨཱནཾད་ཨནུབྷབ་ཀརཡ།"་གོལསཱཱཻིཀ་ཨེཧཱི་པརཱིབྷཥ་མེ་ཛེ་བཾྱགྱ་ནཱིཧཱིཏ་ཨཚི་ཏཀར་གྤཱཱུཛཾ་
མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་མེ་'ཨནུརཎན་དནྭཱི' ཛཀཾ་སུནལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚ།ི 

  
'བཱཏ་བཱཏ་པར་བཱཏ' ཙཱརཱི་སཱཱིརཱིཛ་མེ་ཚཔལ་ཤརདིཾདུཛཱིཀ་སཾསྨརཎ་ཚནཱི།་མུདཱ་ཨཱཱི་སཾསྨརཎ་སབྷ་

པཱརཾཔརཱིཀ་བཱིདྷཱ་སྃ་ཨལག་ཊཱིཔྤཎཱི་ཚནཱི།་ཨེཧཱི་ཊཱིཔྤཎཱི་སབྷ་ལེལ་ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་'ཛཏ' པྲབྲྀཏྟཱི་དུཥྤྲབྲྀཏྟཱི་བནཱི་པྲགཊ་
བྷེལ་ཧོ་ཨོཏ' ཧམར་བཱཏ་ཀནེ་ཀཊུ་ཨབཤྱ་བྷ' གེལ་ཨཚི།་ཨ་ོབྷཱུམཱིཀ་མ་ེཨཧཱུ་བཱཏ་ཀེཾ་རེཁཱཾཀཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེ
"ཧམར་བཱཏ་སབྷ་མུཁྱཏཡཱ་ཨཐབཱ་པྤཱཱུརྞཏཡཱ་སཏྱ་པར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི་ཏེཾ་ཀཱིཚུ་གོཊེ་ཀེཾ་ཨཔྲཱིཡ་ཨབཤྱ་ལགཏནཱི་མུདཱ་ཨཱཱི་
སཏྱ་ཀཱིཚུ་གཊོེཀེཾ་པྲཱིཡ་སེཧོ་ལགཏནཱི།་ཧྃ་ཛནིཀ་ཨཔྲཱིཡ་ལཱགནཱི་སེ་ཨབཤྱེ་ཨཔན་ཚཱཏཱཱི་པར་ཧཐ་རཱཁཱི་སོཙཐཱི་ཛེ་ཧམ་

ཀཏཧུ་སཏྱ་སྃ་དཱུར་ཏ' ནཧཱི་བྷེལ་ཚཱི།"་ཤརདིཾདུཛཱིཀ་ཨེཧཱི་སཾསྨརཎ་སབྷ་ཀེཾ་དྷ  ན་སྃ་པཌྷ ལཱ་སྃ་སྤཥྚ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་
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མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱནྡོལན, པྲཀཤན, ཤཱིཀྵཎ, སཱཧཱིཏྱ་ཨཱ་སམཱཛ་ཀེཾ་ལ' ཀ' ཧུནཀ་ཙིཾཏཱ་ཨཱ་སརོཀར་ཛམཱཱིནཱཱི་ཨཱ་ཏཊསྠ་ཚནཱི།་ཨོ་
པཏྲཀར་ཚཐཱི་ཏེཾ་ཨེཧཱི་སམསྤཱ་སབྷཀ་པྲཏཱི་བྷབུཀཏཱཀ་ཤཱིཀར་ནཨིྃ་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ནཱམ་པར་པསརལ་

གོལཻསཱཱི, བྷཨཱཱི-བྷཏཱཱིཛཱབཱད་ཨཱ་བྱཀྟཱིཀ་གཱིརགཱིཊཱིཡཱ-ཙརཱིཏྲ་ཀེཾ་སྤཥྚ་རཱུཔེཾ་རེཁཱཾཀཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཧུནཀར་ཙིཾཏཱཀ་ཀེཾདྲ་མེ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་པཱཋཀ་ཨ་ཱབཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷ་ཨཚི་ཛཱཧཱི་པར་བཧུཏ་ཀམ་དྷ  ན་དལེ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་པཱཋཀ་ནཱིར ྤཱཎཀ་ལལེ་པྤཱཐམཱིཀ་སར་

པར་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཤཱིཀྵཎ་ཨཱ་པཏྲ-པཏྲཱིཀཀ་པྲཀཤན་པཧཱིལ་ཤརྟ་ཛཀྃ་ཚཻ, ཛཱཧཱི་ལེལ་བརྟམཱན་མེ་བཧུཏ་ཀམ་པྲཡཱས་བྷེལ་
ཨཱ་བྷ'་རཧལ་ཨཚི།་ཛེ་བྱཀྟཱིགཏ་པྲཡཱས་ཨེཧཱི་ཀྵཏེྲ་མེ་བྷེལ་ཏཀརོ་ཨཔན་སཱཱིམཱ་ཚཻ།་མཐཱཻིལཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱ་ཀེ་སནྡར  ་མ་ེ
ཤརདིཾདུ་ཛཱཀི་ཙིཾཏཱ་བཧུཏ་ཛེནུཨཱིན་ཨཚི-་"དུརགྱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཚཻ་ཛེ་པཏྲཀརཱིཏཱ་ཛགཏ་མེཾ་པཙཱས་པྲཏཱིཤཏ་སྃ་བེསཱཱི་
མཻཐཱིལ་ཀརྻརཏ་ཚཐཱི་མུདཱ་ཨ་ོམཻཐཱིལཱཱི་བྷཥ་མེ་ཀཱིཚུ་ནཨིྃ་ལཱིཁཏཱཧ།་མནཱཧནཱི་ཨཐབཱ་སརཧཱིནཏཱཀ་བོདྷ་ཧུནཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚནཱི།་

ཁ ཱསཀ' ཨོ་མཻཐཱིལཱཱི་ལེཁནཀེཾ་ཧཱིན་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི།་ཏེཾ་ཨཱཨཱི་སྠཱིཏཱི་ཨཱཱི་ཚནཱི་ཛེ་ཨོ་དོསརཀ་ཁེཏ་ཏཱམཻཏ-ཀཌོ ཏཻ་ཚཐཱི་ཨཱ་དོསར་
ཧུནཀར་ཁེཏཀེཾ་ཙརཱིཀེཾ་ཙལཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚནཱི།"་ཤརདིཾདུ་ཛཱིཀ་ཨེཧཱི་ཙིཾཏཱ་སཾག་ཨཱཱིཧོ ཛོཌ བ ཨུཙིཏ་ཛེ་ཨཱཱི་པཏྲཀར་སབྷ་
མཻཐཱིལཱཱི་མེཾ་ཀཱིཨཀེ་ནཨིྃ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི།་ཛཱ་དྷརཱི་ཨཱརྠཱིཀ་ཨུཔཱརནཀ་སཱདྷན་མཻཐཱིལཱཱི་པཏྲཀརཱིཏཱ་ནཨིྃ་བནཏ, ཏཱདྷརཱི་ཨཱཱི་ཙིཾཏཱ་
བནལེ་རཧཏ།་ཛཱིབན་ཡཱཔན་ལལེ པེྲམ་སྃ་པཧཱིནེ་ཨརྠཀ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ། 

"མཻཐཱིལ་སཾས ྤཱ་:་'ཚཱི་ཚཱ'་སྃ་'དཱུར-དཱུར་ཚིཡཱ-ཚཡཱི'་དྷརཱི"་མེ་ལཁེཀ་མཻཐཱིལཱཱི་སཾས ྤཱ་སབྷཀ་པོསྚམརཱམྚ་
ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨོ་སྤཱཱུཙནཱ་དཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་བྷརཏ་བྷརཱི་མེ་ལགབྷག་ཌཌྷེ ་སཽ་མཻཐཱིལཱཱི་སཾས ྤཱ་ཨཚི་མུདཱ་སབྷ་ཨཔན-ཨཔན་
ཌཔོརཤཾཁ་ཕྤཱཱུཀབཱ་མེ་བྱས་ཨཱ་མས།་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦཀ་ནཱམ་པར་གཱིཏ-ནཱད, ནཱཙ-གན་དྷརཱི་སཱཱིམཱིཏ་ཨཧཱེི་སཾས ྤཱ་སབྷ་དྤཱརཱ་
སམབེཏ་རཱུཔེཾ་ཛྃ་པོཐཱཱི་ཨཱ་པཏྲཱིཀ་ལེལ་ཋོས་པཧལ་ཧོཨཱི་ཏ' ནཱིཿསཾདེཧ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀལྤཱཎ་བྷ' སཀཻཏ་ཚཻ།་མཱིཐཱིལཱ་མེ་ལཱཁ་ོ
རུཔཻཡཱ་ལག་ཀ' ཨེཀ་སྃ་ཨེཀ་ཡཛྙ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཤྤཱདྡྷཀ་ནཱམ་པར་ལཱཁོ་བུཀཱི་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་མུདཱ་ཨེཀ་ཊཱ་པཏྲཱིཀ་
ཨཐབཱ་པོཐཱཱི་ཀཱིནབཱཀ་ཨཱིཙ་ཀཏེཀ་ལཀོ་མ་ེཧོཨཱིཏ་ཚཻ? ཨསལ་མེ་མཱིཐཱིལཱཀ་བྲྀཧཏྟར་སམུདཱཡཀ་བཱཱིཙ་'མཻཐཱིལ་
ཛཱཏཱཱིཡཏཱ'ཀ་བཱིཀསཀ་ལེལ་ཀནོོ་པྲཡཱས་ནཨིྃ་བྷེལ, ཛཀར་པརཱིཎམ་ཨཱཨཱི་སོཛྷཱ་ྃཨཚ།ི 

'མར ྤཱནྟཀ' མེ་ཀཱིཚུ་བྱཀྟཱིགཏ་ཨ་ཱཔཱརཱིབཱརཱིཀ་སཾསྨརཎཀ་སཾག་སཱམཱཛཀི-སཱཾསྲྀཏཀ་བཱིཥཡ་སབྷ་པར་ཊཱིཔྤཎཱི་
ཀཻལ་གལེ་ཨཚ་ིཛཱཧཱི་མེ་ཤརདིཾདུ་ཛཱིཀ་བྲྀཧཏ  ར་སཱམཛཱིཀ-སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སརོཀརཀ་དཱིགྡརྴན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་བྷབ་ཨཐབཱ་
མནོབྷབ་པར་ལཱིཁབ་ཨཏྱཾཏ་ཀཋཱིན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་མཱནབ་སྭབྷབ་སྃ་ཨཾཏརྨུཁཱཱི་ཨཱ་ཨཔནཱ་པྲཏཱི་བྤཱམོཧ་སྃ་གྲས་རཧཻཏ་ཨཚི་

ཏེཾ་ཨོ་དོསརཱཀ་བྷཱིཏར་བེསཱཱི་ཛྷཱཾཀཻཏ་ཨཚི།་ལེཁཀ་ཨཧཱེི་སཾཀལན་མེ་ཨསཱ ྤཱ, བྷཡ, ཙིཏྟབྲྀཏྟཱི, སུཁ-
ཤཾཏཱི, གྷྲྀཎ, པཱཱིཌ ཱ, ཨཱིཙ, ཏནཱབ་ཨཱདཱི་བཱིཥཡ་པར་ཛེ་ཊཱིཔྤཎཱི་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་སེ་དཱརནྴཱིཀཏཱ, མནོབཻཛྙཱནཱིཀཏཱཀ་སཾག-སཾག་
ཨནུབྷབ་ཨཱ་མཱནབཏཱ་སྃ་ཨོཏཔོྲཏ་ཨཚི།་ཀོནོ་རཙནཱཀར་ལེལ་ཨཔན་ཛཏཱཱཱིཡ-དྷཱརྨཱིཀ་སཱཱིམཱ་སྃ་ཨྤཱཱུཔར་ཨུཋཱི་མནུཥྱ་བནབ་
པཧཱིལ་ཤརྟ་ཐཱིཀ།་ཀོརོནཱ་མཧམཱརཱཱི་སམ  ཱུརྞ་དུནཱིཡཱ་ཀེཾ་ཋམཀ་དེལཀ།་མདཾཱིར, མསྫཱིད, གཱིརཱིཛཱ་ཨཱ་གུརུདྤཱརཱ་སབྷ་པར་ཏཱལཱ་
ལག་དལེཀ།་མུདཱ་ཀཱི་ཨསཱ ྤཱཀ་ནཱམ་པར་སམཱཛ་མ་ེཔསརལ་ཀཊྚརཏཱ་ཀེཾ་ཀོརོནཱ་ཀམ་ཀ' སཀལ? ཤརདིཾདུ་ཛཱི་ཨཔན་
ཨཱས ྤཱ་ཤཱིརྵཀ་ཊཱིཔྤཎཱི་མེ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི-་"ཀཱི་ཨཱས ྤཱ་མརཱི་ཛཱཡཏ།་ཀཱི་ཨཱས ྤཱཀ་རཱུཔ་མེཾ་པརཱིབརྟན་ཧོཡཏ!་ཀཱི་ཨཱས ྤཱཀ་པྲཏཱི་
ཀཊྚརཏཱམེ་ཀམཱཱི་ཨཨཱོཏ!་ཀཱི་ཨགཱྃ་བཱིབྷཱིནྣ་སམྤྲདཱཡམེ་ཨཱས ྤཱཀ་ཊཀརཱཧཊཱི་ཀམ་ཧོཡཏ།་ཀོརོནཱ་ཨགཱྃ་ཛ་ེཀརཡ, ཨཱས ྤཱཀེཾ་
གྷར-གྷར་པསཱརཱི་དཱིཨཡ་བཱ་སམེཊཱི་ཀ' ཨེཀཋཱམ་ཀ' དཱིཨཡ་ཨེཁན་ཏྃ་ཨསཱ ྤཱ་ཨཀེེཋཱམ་ཀེནྡྲཱིཏ་ཨཚི-་ཀཧུནཱ་ཧམར་
པྤཱཎ་བཱྃཙི་ཛཱཡ་བཱདམེ་སོཙལ་ཛཱཡཏ་ཛེ་ཀཏཡ་མཱཐ་ཛྷ ཱུཀབཱཱི།"་མུདཱ་ཨཱཱི་དེཁལ་གེལ་ཛེ་ཛནཱེ-ཛེནཱ་ཀོརོནཱ་གྷཊཻཏ་གེལ་
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ཏེནཱ-ཏེནཱ་ཨཱས ྤཱཀ་ནཱམ་པར་གྷྲྀཎ་ཨཱ་ཏཀརཱརཀ་ཁཏཱཱེི་པུནཿ་ཤུརཱུ་བྷ' གེལ།་ཨེཧཱི་སྃ་ཨཱཱིཧོ་སྤཥྚ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱབ་
ལོཀ 'ཨཱསཱིཀ' སྃ་བེསཱཱི 'དྷཱརྨཱིཀ' བྷ' གེལ་ཨཚི། 

'ཧམར་ཨབྷག་ཧུནཀ་ནཨིྃ་དོཥ' མེ་ཀཱིཚུ་ཨེཧན་བྱཀྟཱིགཏ་པྲསཾགཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཛེ་བྱཀྟཱིཀ་དོཧརཱཔནཀ་
སཾག, ལོལུཔཏཱ་ཨ་ཱ'བཱིཥཀུམྦྷམ་པཡོམུཁམ' བལཱ་ཙརཱིཏྲ་ཀེཾ་སོཛྷཱྃ་ཨནཻཏ་ཨཚི།་བཱིཙ  ཱུ་ཀཁན་ོཔཱཚཱྃ་སྃ་ནཨིྃ་ཌཾཀ་མཱརཻཏ་
ཨཚ,ི ཨཱཀཱི་སཱྃཔ་ཀཁནོ་པཱཱིཋ་པར་ནཨིྃ་ཌསཻཏ་ཨཚི, ཀཱིཨེཀ་ཏ' ཨེཀརཱ་སབྷ་ལག་མནཱབ་ཛཀྃ་བཱིཀསཱིཏ་དཱིམཱག་ནཨིྃ་
ཧོཨཱིཏ་ཚཻ།་ཨཱཱི་སཽབྷགྱ་མནུཥྱེ་ཀེཾ་བྷེཊལ་ཚཻ།་ཨཱ་བུདྡྷཱིཛཱིབཱཱི་ལོཀནཱིཀ་དཱིམཱག་ཏ' སཱམནཱྱ་སྃ་ཀཱིཚུ་བེསཱིཨེ་བཱིཀསཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་
ཏེཾ་ཧུནཀར་'བཱིཥ' ཨནྟཿསལཱིལཱ་རཧཻཏ་ཨཚི།་བར་ྵ2021་མེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདེམཱཱི་ཨཔན་པཏྲཱིཀཀ་པ ཱུཕ་པཌྷ བཱ་ལེལ་
280/-་རུཔཻཡཱ་དཻཏ་ཨཚི་སེཧོ་ཀཏེཀ་ཏཱགེདཱཀ་བཱད།་ཛྃ་སརཀརཱཱི་སཾས ྤཱཀ་ཨཱཱི་ཨརཱྠཱིཀ་ཧལཏ་ཚ,ཻ ཏཁན་བཱིཧརཀ་
ནེཏཱ་སབྷ་ཀེཾ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཾས ྤཱ་སབྷ་ཀོན་མུཧེཾ་པཱག-ཌཔོཊཱ་པཧཱིརཱ་ཀ' མཾཙ་པར་བཻསཱ་ཙཱརཎ-གན་ཀརཻཏ་ཨཚི་སེ་
བཱིཙཱརཎཱིཡ་ཨཚི།་ཨེཧནེ་ཀཱིཚུ་པྲསཾག་སབྷཀ་ཙར ྤཱ་ཨཧཱེི་ཁཾཌ་མེ་བྷེལ་ཨཚི་ཛེ་ལཁེཀཱིཡ་ཨཱིམཱནདཱརཱཱི་ཨཱ་ཏཊསྠཏཱཀ་པྲམཱཎ་

ཐཱིཀ།་ཨེཧཱིནཱ་'སཱཀྵཱཏ'་མེ་སྭཡ་ཾདྤཱརཱ་ལེལ་གལེ་ཨཔན་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཨཚ།ི་ཛཱཧཱི་མེ་ཨེཀ་ཊཱ་པྲསཾག་ཨེཧན་མརཱྨཱིཀ་ཨཚི་ཛེ་ཨེཧཱི་
བཱཏ་དཱིས་ཨཱིཤརཱ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཀནོོ་བྱཀྟཱི་ཛ་ྃམཻཐཱིལཱཱི་སེབཱཀ་༺པྲཀཤན, པཏྲཀརཱིཏཱ་ཨཀཱཱི་ལེཁན༻་བལེཾ་ཨཔན་

ཛཱིབན་ཡཱཔན་ཀར' ཙཱཧཏ་ཏ' ཨཱཱི་སམཱཛ་ཨོཀརཱ་ཀཏེཀ་རཱིཊར་དེཏཻ།་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་སབ་སྃ་པཻགྷ་གལཏཱཱི་ཨཱ་ཀཙཊོ་
ཀེཾ་ཨབྷཱིབྱཀྟ་ཀརཻཏ་ཨོ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི-་"ཧམ་ཨཔན་ཨེཀམཏཱྲ་པུཏྲ་རཱཛཤེཁར་ཀེཾ་ཨིཾཛཱིནཱིཡརིཾགཀ་པཌྷ ཨཱཱིཀ་ཁརྩ་ནཨིྃ་
ད' སཀལཱིཡནཱི་ཛེ་ཀཱི་ཧུནཀར་སབྷ་སྃ་པཻགྷ་ལཀྵྱ་རཧནཱི།་ཨོ་ཨིཾཊརཀ་བཱད་ཨོཧཱི་ཧེཏུ་ཙཡནཱིཏ་སེཧོ་བྷ' གེལ་ཚལཱཧ་
མུདཱ...།་ཨཱ་ཨེཏཧཱིཨེ་སྃ་ཧམར་ཛཱིབནཀ་དཱིཤ་ཨོ་དཤ་བདལཱི་གེལ, ཧམ་ནཱིར ྤཱཱིབ-ནཱིརཀཱར་མནུཥྱཀ་རཱུཔ་མེ་ཨཔན་
ཀཡཱ་ལ' ཀ' པྲྲྀཐྤཱཱིཀ་བྷར་བནལ་ཛཱིབ་རཧལ་ཚཱི།་ཨཧྃ་ཨེཀརཱ་པུཏྲ-མོཧ་ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱ,ི སེ་ཏྃ་ཚཻཀེ, མུདཱ་ཨེཧཱི་
'ཀེས' མེ་ཧམ་དཱཡཱིཏྭ་ཨཱ་ཀརྟབྱ་སྃ་ཙྡུཏ་བྷེལ་ཚཱི།" 

ཨསལ་མེ་'བཱཏ་བཱཏ་པར་བཱཏ' ཙཱརཱི་ཁཾཌ་མ་ེཔྲཀཤཱིཏ་ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱིཀ་སཾསྨརཎཏྨཀ་ཨཱཏྨཀཐཱ་ཐཱིཀ་
ཛཀརཱ་པཌྷ ཻཏ་ཧདཡ་མ་ེཨེཀ་ཊཱ་ཊཱཱིས་ཨུཋཻཏ་ཨཚི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱ་མཱིཐཱིལཀཱ་ལལེ་ཨཀེ་ཊཱ་ཛེནུཨཱཱིན་ཙིཾཏཱ་ཀར' བལཱ་བྱཀྟཱི་
ཀེཾ་ཨཱཱི་སམཱཛ་ཀཏེཀ་པྲཏཱིདཱན་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི 

'བཱིདེཧ' ཨཱཱི་ཨཾཀ་ནཱིཀལཱི་ཀ' ཤརདིཾདུ་ཀུམཱར་ཙདྷཽརཱཱིཀ་ལཁེནཀ་མྤཱཱུལྤཱང ན་ཀརབཱཀ་ཨཱརམྦྷ་ཀེལཀ་
ཨཚ,ི ཏཱཧཱི་ལེལ་ཧུནཀ་ཀར ྤཱ-དྷར ྤཱ་ལཀོནཱི་ཀེཾ་བཧུཏ་བཧུཏ་ཨཱབྷར་ཨཱ་དྷནྱབཱད། 

ཤརདཱིན ྡུ་ཛཱཀི་རཙནཱ་སབྷ་ཀེཾ་པཌྷ ཻཏ་ཏུལསཱཱིདཱསཀ་ཨཱཱི་པཾཀྟཱི་བེར་བེར་མན་པཌ ཻཏ་ཨཚི་ཀཱིཨེཀ་ཏ' ཏུལསཱཱི་
དེབཏོ་ལོཀནཱིཀ་ཙཱརཱིཏྲཱིཀ་དུརྒུན་པར་བྱཾགྱ་ཀར' སྃ་ནཨིྃ་ཙུཀཻཏ་ཚཐཱི- 
 "སུར་ནར་མུནཱི་སབ་ཀཻ་ཡཧ་རཱཱིཏཱཱི། 
སྤཱརཐ་ལཱགཱི་ཀརཧིཾ་སབ་པྤཱཱིཏཱཱི༎ 
      
སམྤརྐ-་ཌ་ཤྤཱཱིདྷརམ,་ཨསཱིསཊེཎྚ་པྲོཕེསར,་ཧཱིན ྤཱཱི་བཱིབྷག,་ཨཱཏ ྤཱ་རཱམ་སནཱཏན་དྷརྨ་ཀལེཛ,་དྷཽལཱཀུྃཨཱ་༺དཱིལ ྤཱཱི་

བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ༻,་ནཱིབཱས- བཱཱི-༢༧༧-ཨེ, བསཾཏ་ཀུཾཛ་ཨནེཀེབ, ནཨཱཱི་དཱིལ ྤཱཱི ༡༡༠༠༧༠,་མོ. ༩༨༦༩༣༢༥༨༡༡ 
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ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཨ་ཻཨཀཾཀ་ཨནྤཱནྱ་རཙནཱ 

༣.གདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༣.༢.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༣.༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༣.༤.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༣.༥.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༣.༦.ཀུམཱར་མནཛོ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐཱ- པརཱིསྠཱིཏཱིཛནྱ 
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༣.༧.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ- ཐཱཧལ་སཾག 

༣.༨.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལ- མོཌ པར ༺དྷཱརབཱཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

༣.༩.རམཱཀར་ཙཽདྷརཱཱི-་མདྷུམེཧ 

༣.༡༠.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ-་མཱཏྲྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༥མ་ཁེཔ 

༣.༡༡.ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནཱིལ'- བཱིནཱ་བཧར་ཨཱ་ཀཕཱིཡཱ་གཛལ་ཀོནཱ་བྷེལཻ 

༣.༡༢.ནཱིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨགྣཱི་ཤཱིཁཱ་༺བྷག-་༩༻ 

༣.༡༣.ཌ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཀབཱི་བྷས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་༺བྷག-༦༻ 

༤.པདྱ་ཁཎ ྜ

༤.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤྲ-་ཀཧཀ'་ཨཧ 

༥.སསཾྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༥.༡.ཌ.་དཱཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ་༺པཉྩམོཙྪབཱསཿ༻ 

༦.་བཱིདཧེ་སྤཱཱུཙནཱ་སཔཾརྐ་ཨནྭཥེཎ 
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༣.༡.རམཱ་བཱིལསཱ་སཧཱུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲཛཱེམི་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིནྡགཱིཀ་མལོ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 

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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ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༡ 
  

ཀམཏཱིཡ་ཱཧབལཱཱེི 

ཛཱནཀཱི་གྷོལཱཏཱི་ཨ་ཱམདྷུམཱཚཱི་ཛཀྃ་བྷནབྷནཱཨཱིཏ་རས ྤཱ་དྷེནེ་གྷར་ཛཨཱཱི་ཚལཱཱེི།་རསེ་ཀཏམེ་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཻས་ཀཱིནཀོ་བཱཊ་ཛོཧཱི་

རཧལ་ཚེལཱཱི།་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ཛྷ ཱུནཀུཊ་བུཌྷ , སཽཾསེ་གམཀ་ལོཀ་དཱདཱཱི་ཀཧཱི་ཨུདྦདྷོན་ཀརཻ་ཚཻན།་ནཛཻར་པཌ ཱིཏེ་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་
ཛཱནཀཱིསྃ་པུཚི་དལེཁཱིན- 

"ཛཱནཀཱི་ཀེཏཨེ-སྃ་ཨབཻ་ཚཧཀ།་ཨེཀཊཱ་ཀཛ་ཀ྅་དཱཨེ་ཏཁན་ཛཨཱིཧཧ།" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི་ཨེཀཊཱ་ཀཱི་དཱུ-ཙཱརཱིཊཱ་ཀ྅་དེབ་མུདཱ་གྷརཔར་ཀཱིཡོ་ནཨཱིཨ་ེཨཱ་ཨོསརཱཔར་ཙིལཀཀེྃ་སུཏཱ་ཀ྅་གེལ་ཚལེཽཾ།་བཧུཏ་
ཨབེར་བྷ྅་གེལ, ཀནཻཏ་ཧཨེཏ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཧཨཱི, ཏྤཱཱུྃ་བཌ ་ཧཌ བཌ ཱིཡཱ་ཚཧ, ཨེཏེཀ་དེར་ཏོརཱ་ཀོནོ་ཙནིྟེ་ན་ེཚེལཧ་ཨ་ཱཧམ་ཊོཀཱི་དེལཱིཡཧ་ཏྃ་ཧཌ བཌ ཱཱི་ལགཱི་
གེལཧ!་ཧམརོ་གྷརཔར་ཀཱིཡོ་ནཨཱིཨ,ེ ཧམརཱ་ཙཱཧ་པཱཱིབཻཀ་མན་བྷ྅་གལེ།་ཙུལཱིཔར་པཱནཱི་ཁོལཱ་དཱུདྷ་ད྅་ཙཱཧཀ་པཏ ྤཱཱི་
དེལཱིཨ,ཻ ཙཱིནཱཱིཀ་ཌཱིབ ྤཱ་ཁོལཱི་ཛཁན་ཙཱནཱཱིི་དཻཏཱིཨ་ཻཏྃ་ཙཱནཱཱིིཨེ་ནཧཱི།་ལེདྷུརཱིཡཱ་སབྷ་ཌཱིབ ྤཱ་ཁོལཱི་སབྷཊཱ་ཙཱནཱཱིི་ཁཱ་གེལ།་ཏྤཱཱུྃ་ཀནཱཱི་

http://www.videha.co.in/
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ཙུལབཱ་དོཀནསྃ་དཱུ་ཊཀཀ་ཙཱིནཱཱི་ལཱབཱི་དཱཨེཧ།་ཙཱཧ་བནཱིཏེ་ཨཚི་ཧམཧཱུྃ་པཱཱིབ་ཨཱ་ཏོཧཱུ་པཱཱིབཱི་ལཱིཧཧ།" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, དོཀན་དཱུར་ཨཚི་ཧམ་ཨཔན་ེཨཻཋཱཱིམ་ཛཱཨཱི་ཚཱི་ཙིལཀོ་ལ྅་ལེབ་ཨ་ཱཙཱིནཱཱིཨོཾ་ནནེེ་ཨབཻ་ཚཱི, ཏཁནེ་བཻས་གཔོྤ་
ཀརབ་ཨཱ་ཙཱཧོ་པཱཱིབ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ནཱིརཱཤ་ནཨཱི་བྷ྅་ཨཤཱ་བྷརལ་ནཛཻརསྃ་ནཱིཧརཻཏ་བཛལཱཱི- 

"ཛཱ་ཏྤཱཱུྃ་ཀནོོ་ཀམ་གཧིཾརགར་ཚཧ།ཨེཀ་ེཏཱཱིརེ་དཱུཊཱ་ཤཱིཀར་ཀརཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཧ།" 

ཛཱནཀཱི་རམཀཻཏ-དམཀཻཏ་གྷར་དཱིཤ་བཱིདཱ་བྷེལཱཱི།་གྷརསྃ་དཱུརེ་ཚེལཱཱི་ཀཱི་ཙལིཀཀེྃ་ཀནཀཻ་ཨབཱཛ་སུནལཱཱི།་ཨབཱཛ་ཨཀནཱིཏ་ེ
དུལཀཱི་དཻཏ་ཨཱྃགན་ཛདྷཱཻར་པཧུྃཙལཱཱི་ཏཱདྷཻར་ཙལིཀ་ཀནཻཏ་ཕཕཙཱིཧརཱི་ཀཊཱི, ཨུནཻཊ-པུནཻཊ་ཨསཱོརསྃ་ནཱིཙ ྤཱ་ཨཱགྃནམེ་གཱིར་
གེལ་ཚལ།་ཧྃཨཱི-ཧྃཨཱི་ནྤཱཱུནྤཱཱུ་བཽཨཱ་ཀཧཱི་ཛཱནཀཱི་ཀོརཱམ་ེལ྅་ཚཱཏཱཱིསྃ་སཊཱ་དཱུདྷ་པཱཱིབཨེ་ལགལཱཱི།་ཙལིཀ་དཱུདྷ་པཱཱིབཱིཏེ་ཨལཱིསཱ་
གེལ།་ཀགཏཀ་ཊུཀཌ ཱཱིམེ་ཙཱནཱཱིིཀ་པུཌ ཱིཡ་ཱབནཱ་ཨེཀ་ཧཐམེ་ལ྅་ཙལིཀཀེྃ་ཀོརཱམེ་སམ ྤཱརཱི-པཀཻཌ ་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱིཀ་གྷར་དཱིཤ་
བཱིདཱ་བྷེལཱཱི། 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ཙུལཱིཔར་ཀཁན་ོཙཱཧོ་ནཱིཧརཻཏ་ཨཱ་ཀཁནོ་རསོཔར་ནཛཻར་དཽཌ བཻཏ་རཧཻཐ་ཛེ་ཛཱནཀཱི་ཀཁནཱཱི་ཙཱིནཱཱི་ལ྅་ཀ྅་
ཨཱཨེཏ་ཛེ་ཙཱཧ་བནཏ། 

ཛཱནཀཱིཀེྃ་ཀནཱཱི་དེརཱཱི་བྷེལཱསྃ་ཙུལཱིཔར་ཙཱཧོ་ཨུདྷཱིཡཱ-ཨུདྷཱིཡཱ་ཨདྷཛརཱུ་བྷ྅་གེལ།་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ཨཤཱ་ལགནཽེ་ནེ་ཨགུཏེལཱཱི་ཨཱ་ན་ེ
གྷབཌ ེལཱཱི།་ཨ་ོཛན་ཻཚེལཱཱི་ཛེ་ཛནཱཀཱི་ཙིལཀཽར་ཚཱི་ཙལིཀཀ་ལཊཱརམམེ་ལགཱི་གལཱཱེི། 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱིཀ་མན་ཁུད-བུད་ཧོཨཱིཏེ་ཚེལཻན་ཀཱི་ཛནཱཀཱི་ཧཧཨཱིཏེ་པཧུྃཙལཱཱི་ཨཱ་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི་ཀཱི་ཀཧཱུ, ཀནཱིཡོྃ་ཨགྃནཱ་ཛཱཨཱིམ་ེདེརཱཱི་ཧོཨཱིཏཨེ་ཏྃ་ཧམར་ཙིལཀ་པྤཱཎ་ཏཱིཡཱགཱི་དཨཱིཏཨེ།་ཨོཀརེ་སམ ྤཱརཻམེ་ལཊཱརམ་
བྷ྅་གེལ, ཏྃཨེ་དེརཱཱི་ལགལ།"  

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"སེ་ཏྃ་ཏྤཱཱུྃ་བཌ ་ཧོཤཱིཡཱརཱི-སུཏཱིཧརནཱཱི་ཚཧ།་ཛེ་མནམེ་ཋཱནཻ་ཚཧ་སེ་ཀཨེ་ཀ྅་དམ་མཱརཻ་ཚཧ།་ལཱབཧ་ཙིལཀཀེྃ་ཧམ་
པཀཌ ཻ་ཚཱ,ི ཏྤཱཱུྃ་ཙཱཧམེ་ཙཱནཱཱིི་ད྅་ཚནཱཱི་དཱུཊཱ་གཱིལཱསམ་ེནེནེ་ཨཱབཧ།་ཙཱཧོ་པཱཱིཨབ་ཨཱ་གཔོྤ་ཀརབ།" 

ཛཱནཀཱི་ཙུལཱིཔར་ཙཱཧ་དེཁལཀ་ཏྃ་ཨོ་ཁདཀཻ-ཁདཀཻ་ཀ྅་ཨདྷཛརཱུ་བྷ྅་གེལ་ཚལ།་སུགནྡྷོ་ཙཧཨཱིན-ཙཧཨཱིན, ཛལ ྤཱཱིསྃ་
ཏཱཱིན-ཙཱརཱི་ཙུཊཀཱི་ཙཱིནཱཱི་ད྅་ཧཱིལཱ-མཱིལཱ་ཀ྅་ཨུཏཱཨཱིར་དཱུཊཱ་གཱིལཱསམེ་ལ྅་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ལག་ཨལཱཱེི། 
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ཨེཀ་གཱིལཱས་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱིཀེྃ་ཨཱ་དོསར་གཱིལཱས་ཨཔན་ེལེལཱཱི།་ཙཱཧ་ཏྃ་ཛརཱི་ཀ྅་ཛརཱཨཱིན་བྷ྅་གེལ་ཚལ་མུདཱ་པཱཱིབཻམེ་

སུཨདགར་རཧཨཱི།་དཱུ-ཙཱརཱི་གྷོཾཊ་ལཻཏ་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ཛཱནཀཱིཀེྃ་ཊོཀལཁཱིན- 

"ཛཱནཀཱི་ཏྤཱཱུ་ྃཏཁནཱཱི་ཀེཏཨེ-སྃ་ཨབཻ་ཚལེཧཀ་སེ་ཏྃ་ནཻ་བཛལཧ?" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཀཱི་ཀཧཱུ!་ཨཔན་ཧརལ, ཧཐཏར་གེནེ་ཀཧཻམེ་ཨཔནེ་སཾཀོཙ་ཧོཨཱིཨེ།་མུདཱ་ཧཱིནཀ་ནཻ་ཀཧབཻན་སེ་ཨུཙིཏ་
ཧཨེཏ།་ཛཱ་ཀཧབ་ནཻ་ཏཱ་སམཱདྷཱན་ོཀེནཱ་ཧཨེཏ།་བཧུཏ་དཱིནཀ་བཱད་མཱལཱིཀཀ་ཧབེལཱཱི་གལེ་ཚལེཽཾ།" 

བཱིཙེམེ་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཀཱི་ཀོནོ་པཻགྷ་བཱཏ་བཱ་ཀཛ་ཚེལཨེ་ཀཱི?" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཧམརཱསྃ་ཏྃ་བེསཱཱི་ཨནུབྷབ་ཧབེལཱཱིཀ་ཨཧིཾཀེྃ་ཧཨེཏ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཧབེལཱཱིཀེྃ་ཏྃ་ཧམ་ཨཱབ་ནཱཨོཾ་ཙརྩ་ནཻ་ཀརཻ་ཚཱི།་ཨོཀརེ་མཱརལ་ཏྃ་ཏཱཱིན་པཱཱིཌྷ ཱཱིསྃ་དུཁ་ཀཊཱི་རཧལ་ཚཱི།་པཧཱིནེ་ཏྤཱཱུྃ་ཀཧ྅་ནེ་
ཛེ་ཧབེལཱཱི་ཀཱིཨེ་གལེ་ཚལེཧ?" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཨཧཱུྃ་ཁཻན-ཁཱ་ཀ྅་ཧམརེཔར་ལགལ་ཚཱ།ི་ཀཧུནཱ་ཚཱི་ཏྃ་གམཀ་མཱལཱིཀཀ་ཧབེལཱཱི་ཚཱི་ཀཱིནེ, ཛྃ་ཀནཱིཡོྃ་བཱཛབམེ་
ཧུསཱི་ཛཱཨེབ་ཏྃ་གམོམེ་ནེ་བཱས་ཧུཨ་དེཏ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཏོརཱ་ནེ་ཌར་ཧོཨཱི་ཚཧ, ཧམ་ཏྃ་ཧབེལཱཱི་ཀཧཱིཡོ་ནེ་མཱནལཱིཨཻ་ཨ་ཱནེ་མཱནཻ་ཚཨིཻ།་ཨོཨཱིསྃ་ནཱཱིཀ་ཏྃ་གམཀ་གརཱཱིབ-དུཁཱིཡཱ་ཛ་ེ
ཛཱཨཱིཏེ་མཱཏར་ཊུཊལོཧོ་ཨོཚཨཱཱིན་བཱིཚཱ་ཨཱདརསྃ་བཻསཱ་ཀ྅་ཧལ-ཙཱལ་པུཚབོ་ཀརཻཨེ་ཨཱ་ཨཀེ་གཱིལཱས་པཱནཱི-ཙཱཧ་པཱཱིཨཱ་
ཀ྅་བཱིདཱ་ཀརཻཨེ།་དུཁོ-སུཁཀ་དྷཌ ཱཱིམེ་སོཛྷཧ་ཨཱབཱི་མདཻཏ་ཀརཻཨེ།་མུདཱ་ཛེཀརཱ་ཏྤཱཱུྃ་ཧབེལཱཱི་ཀཧཻ་ཚཧཀ་ཨཱ་ཨཱནོ་སབྷ་ཀཧཻ་
ཚཻ་ཏེཀརཱ་ཧམ་ཀམཏཱིཡཱ་བུཛྷཻ་ཚཱི།" 
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ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"སེ་ཀེནཱ་དཱདཱཱི!་ཛ་ེགམཀ་མལཱཱིཀ་ཛམཱཱིན ྤཱར་ཚཐཻ་ཨོ་ཀམཏཱིཡཱ་ཀེནཱ་བྷེལ?" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཏྤཱཱུྃ་བུཛྷབཧཀ་ཀེནཱ, ཏོཧར་ཨུམེརེ་ཀཱི་བྷེལཧ་ཧེན།་ཨོ་ཀཱི་གམཀ་ཌཱིཧབཱསྤཱཱུ་ཚཱི།་ཨོ་ཏྃ་བཱཧརསྃ་ཨཱབཱི་གམམེ་བསཱི་ཀ྅་
སབཧཀ་ཛམཱཱིན་ཧརཻཔ་ཛམཱཱིནདཱར་བནཱི་གལེ་ཨཱ་གམཀ་ལཀོཀེྃ་གུལཱམ་ཛཀྃ་དཱིན-རཱཏཱི་ཁཊབཨེ་ལགལ།་ཛེཏེཀ་ཤོཥཎ་
ཨཱ་དུཁ་ནེ་ཀམཏཱིཡཱ་སབྷ་སམཱཛཀ་ལཀོཀེྃ་དེལཀ་ཻཛ་ེསམཱཛ་ཊུཊཱི་ཚིཌ ཱིཡ་ཱགེལ།་ཏེཀར་ནཱམ་ཏོྃ་ཨྤཱཱུྃཙགར་ཀརཻ་ཚཧ, ཏོརཱ་
ཨཁནཱཱི་པརཱིཙཡ་ན་ཻལགལཧ་ཧེན།" 

ཛཱནཀཱིཀ་མོནམེ་ཛཛིྙཱསཱ་བཌྷ ལཻ་ཨཱ་ཨཙརཛ་སེཧོ་བྷེལཻ་ཏཁནེ་མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱིསྃ་པུཚི་པཌ ལཱཱི- 

"དཱདཱཱི་ནཻ་བུཛྷལཽཾ་ཀམཏཱིཡཱ་ཧབེལཱཱིཀ་ཀཱིརདཱནཱཱི།་ཀནཱཱི་ཕརཱིཚཱ་ཀ྅་བཏཱ་དཱིཨ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱིཀ་མནམེ་ཛནཱེ་ཨུམཀཱི་ཨལེཻན་ཏཧཱིནཱ་ཨུམཀཻཏེ་བཛལཱཱི- 

"ཏྤཱཱུྃ་བུཛྷབཧཀ་ཀེནཱ!་བྷརཱི་དཱིན་ཏྃ་ཨཔན་དུཁ-དྷན   མེ་ལགལ་རཧཻ་ཚཧཀ, ཨོཨཱིསྃ་ཛེ་སམཡ་བྷེཊཻ་ཚཧ་ཏྃ་
ཕཧརདབཱལ་མཱརཱི་ཨཻ་ཨྃགནཱསྃ་ཨོཨཱི་ཨྃགནཱ་གལ་བཛབཻ་ཚཧཀ།་ཀཧཱིཡོ་ཨཱཱི་བྷེལཧ་ཛེ་གམཀ་བུཌྷ -བུཛུརྒཀ་ལགམེ་བསཱི་
གམཀ་བཱིཏལཱཧ་དཱིནཀ་ཙརྩ་ཀརཱཱི་ཨཱ་ཨོཧན-ཨོཧན་བཱཏཀ་ཀན་དྷརཱཱི་ཛ་ེཨཱགྤཱཱུ་ཀཛ་དེཏ།" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཛཧཱིཡེསྃ་ཧོཤ་ཨཱ་བོདྷ་ཧཨེཏ་ཏཧཱིཡེསྃ་ནེ་སཱཱིཁབ-བུཛྷབ།་ཨེཏེཀ་དཱིན་ཏྃ་གརཱཱིབཱཱིཨེ-མེ་དཱིན་ཀཊལཽཾ, ཨཁཻན་
དྷཱཱིཨེ-པུཏཱམེ་ཨོཛྷརཱཨལེ་རཧཻ་ཚཱི།་ཛཧཱིཡཱསྃ་ཧབེལཱཱི་ཚོཌ ཱི་དུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱི་ཨཔན་ཀཛཀེྃ་གཧཱི་ཀ྅་པཀཌ ལཽཾ་ཏཧཱིཡཱསྃ་མཧཌ ཱ་
བྷདོཀེྃ་ཁཱཨཱི་ཚཱ།ི་གྷརབལཱ་ཚཧ་མཱས་གྷརཀ་ཀཛ་ཀརཻཨེ་ཨཱ་ཚཧ་མཱས་པརདེཤ་ཀམཱ་ལབཻཨ,ེ ཏྃཨེ་དཱུ་སེར་ཨནྣོ་དེཁཻ་ཚཱ་ི
ཨཱ་དཱུཊཱ་རཱུཔཻཨོ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཧབེལཱཱིཀ་ཀཛ་ཀཱིཨ་ེཚོཌ ཱི་པཌ ེལཧ?" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 
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"ཀཱི་ཀཧབཻན་དཱདཱཱི, ཛཱབེ་ཧབེལཱཱིཀ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚེལཽཾ་ཏཱབེ་པེཊོ་ནེ་བྷརཨེ།་ཀཛཀ་མཛྤཱཱུརཱཱིབལཱ་ཀཛ་ཀམ, བེགརཱཱིཨེ་བེསཱཱི་
ཁཊཻ་ཚལེཽཾ།་དུཔཧརཱིཡཱ་ལག་ཀ྅་དུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱི་ཁཊཻ་ཚེལཽཾ་ཨཱ་བོཨཱིན་ཏྃ་དཱུར་རཧཨེ, པནཔཱིཨཱཨཱིཡོ་ནེ་བྷརཱི་བུཏ ྤཱ་བྷེཊཻ་
ཚེལཨེ།་ཁེཏཱཱིཀ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚལེཽཾ་ཏྃ་བོཨཱིནོ་ཨཻ་སལཱཀ་པཽཾརུཀ, པཽཾརུཀབལཱ་བོཨཱིན་ཏེཾསརཱ་ཛྷཛྷམཛྷེསྃ་དཨཱི་ཚེལཨ།ེ་ཀཧཱིཡོ་
བྷབྷཾས་ནཻ་བྷེལ་ཛེ་དུནྤཱཱུ་སཱྃཛྷ་ཙུལཱི་པཛཱརཱིཏཽཾ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཨཱཨཱི་ཀཱིཨ,ེ ཀཐཱཱི-ལེ་ཀམཏཱིཡ་ཱཨཻཋཱཱིམ་གལེ་ཚེལཧཀ་སེ་ནེ་ཀཧཧ།" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཨཧྃསྃ་ཚཱམ་ཀཱི།་ཧམརཱ་ཏྃ་མན་ཛརཻཨེ།་ཛ་ྃཨཧྃཀེྃ་ཀཧབ་ཏྃ་སུནཱིཏེ་ཨཧཱུྃཀེྃ་དེཧམེ་ཨགཱཱི་ནེསཱི་དེཏ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཏྤཱཱུྃ་ཀཱི་ཀཧབཧ་ཀམཏཱིཡཱཀ་ཀཱིརདཱནཱཱི, ཧམ་ཏྃ་སབྷ་ཁེལ-བེལ་དེཁནེ-བྷོགནེ་ཚཱི་ཨཱ་དེཧ་ལག་མཱརནེ་ཚཱི།་མུདཱ་
བཏཱབཧ་ནེ་ཏོརཱ་ཀཱི་བྷེལཧ།" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, པཽཾརུཀ་སཱལ་ཨཁཌྷཱ -སཽནམེ་ཧབེལཱཱིབལཱ་མལཱཱིཀ་དུཧརཱིཀ་མཊཱཱི་བུཛྷ  ཱུ་ཁཨཱེ་གལེ།་བྷོརམེ་ཨན རཽཁ་ེཨཱབཱི་ནཱིཧོརཱ་
ཀརཻཏ་ཀཧཻ་ལགལ་ཛེ་ཧམར་ཁེཏ་ཨཕཱརེ་རཧཱི་ཛཱཨཏེ།་གོརཧ་ཁེཏ་ཚཱི་ཀཧུནཱ་དྷནརོཔནཱཱི་ཀ྅་དཨེཧ།་ཙཱས་ནཧཱི་ལགཏ་

ཏྃ་བཱས་ཀེནཱ་ཧཨེཏ།་སུནཱི་ཧམརོ་མན་ཌྷལཱི་གེལ།་ཧམར་གྷརབལཱ་ཧར་ཛོཏཱི་གཛཱར-ཀདོ་ཀརཨེ་ཨཱ་ཧམ་ཀཱིཚུ་བོནཱིཧརཀ་
སཾགེ་དྷནརོཔནཱཱི་ཀ྅་དེལཱིཨཻ།་ཨཀེ་དཱུ་དཱིན་ནཻ་དུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱི་བཱཱིས་དཱིན་ཁཊཱི་དེལཱིཨ།ཻ་བཱཱིས་དུནཱཱི་ཙལཱཱཱིས་པེསརཱཱི་བོཨཱིན་བྷེལ།་

མཱནེ་པཱྃཙ་མན་བྷེལ།་པཱྃཙ་མནམེ་ཏཱཱིན་མན་ཏྃ་ཀཧུནཱ་ཀཧཱི-སུནཱི་དེལནཻ་མུདཱ་དཱུ་མན་དྷཱན་ཨཁན་དྷརཱི་ནཻ་དེལཀ།་སཱལསྃ་
བེསཱཱི་བྷ྅་གེལ།་ཨེཀ་ཏྃ་ཨཱསཱཱིན-ཀཏཱིཀ་མཱས་ཨཧུནཱ་སཱལཀ་ཏེརཧམ་མཱས་ཧོཨཱིཨ,ེ ཏཧུམེ་ཨེཏེཀ་རཱས་པཱབཻན-
ཏཱིཧར...།་ཁརྩེ-ཁརྩ...། 

གྷརབལཱ་བཱཧར་ཀམཱཨཱིལེ་ཛཱཨེཏ།་སོཙལཽཾ་ཧབེལཱཱིམེ་དཱུ་མན་དྷཱན་ཀམཱཨལེ་བོནཱི་ཨཚིཨེ, ཨཱནཱི་ཀ྅་ཨཀེ་པསེརཱཱི་དྷཱན་
ཙྤཱཱུཌ ཱ-ལེ་ཏཱཌ ཱི་དེབཻ་ཨཱ་ཨེཀ་པསེརཱཱི་དྷཱན་བྷཌ ཱི-ཏཱཌ ཱི་ཀ྅་མུརཧཱིཀ་ཙཨཱུར་བནཱ་ལེབ།་ཧཐེ་མུསརེ་ཙྤཱཱུཌ ཱ་ཀུཊཱི་ལེབ་དོསར་
དཱིན་མུརཧཱི་བྷུཛ་ིདེབཻ་ཛེ་གྷརབལཱཀ་བཊཁར ྤཱ་ད྅་དེབཨཱི།་ཛེ་དྷཱན་བྃཙཏ་ཏེཀར་ཱཨུསཻན་སུཁཱ་ཀུཊཱི་ལབེ།་ཨོཨཱི་ཙཨཱུརསྃ་

ཀཏཱིཀ་ཁེཔ་ཛཨཱེཏ།" 

མདཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 
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"ཀཱི་བྷེལཧ, དེལཀཧ་ཨཀཱཱི་ནཻ་དེལཀཧ?" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"ཀཱི་ཀཧཱུྃ་དཱདཱཱི, ཀོནོ་ཀཱི་ཨེཀ་དཱིན་བོཨཱིན-ལེ་ཧབེལཱཱི་གེལཽཾ་ཧེན།་ཛཨཱཱིཏ-ཛཱཨཱིཏ་ཊཱཾག་ཊུཊཱི་གལེ།་བོཨཱིན་ཛོཁམཻེ་གྷཱིགྷརཱཱི་
ཀཊབཻཨེ།་ཨཁཻན་ཏཀ་ནཻ་དེལཀ།་ཛཁན་ཛཱཨཱི་ཚཱ་ིཏྃ་བེགརཱཱིཨེ་ཀཛ་ཨཌྷ ཱ་དཨཱིཨ།ེ་ཀཧུ་ནེ་ཧམ་ཨཔནེ་ཙལིཀཽར་ཚཱི།་སཀ-
བུཏ ྤཱ་ལགབེ་ནེ་ཀརཻཨེ, ཀེནཱ་བྷཱིརགར་ཀཛ་ཀ྅་དབེཨཱི།་ཨཧཱི་ཁཱཏཱིར་ཧམར་གྷརབལཱ་ཨཱནཋམཱ་ཀཛ་ཀརཻཨེ་མུདཱ་
ཧབེལཱཱིཀ་ཀཛ་ན་ཻཀརཻལེ་ཛཨཱེ་ཙཱཧཻཨེ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཨཱབ་ཏྤཱཱུྃ་བུཛྷི་གེལཧ, བོཨཱིན་ཨཱནམཻེ་ཏེརཧ་ཌཱིབཱིཡཱ་ཏེལ་ཛརཱི་ཛེཏཧ།་ཧམརོ་གྷརབལཱ་ཨཻ་ཀམཏཱིཡཱ་ཧབེལཱཱིཀ་ཨཌྷ ཽཏཱཱི་ཨཱ་
བེགརཱཱི་ཁཊཻཏ-ཁཊཻཏ་དུནཱིཡཱྃསྃ་ཙལཱི་གལཱེ།་ཨེཀ་མན་མརཱུཨཱ་ཨཱ་དཱུ་མན་དྷཱན་ཀར ྤཱམེ་ནནེེ་རཧཱི་ཏེཀར་སུདཱིཀ་སུདཱི་ཛོཌ ཱི་
ཀ྅་ཀརེ་ཏརམེ་དས་ཀཊ ྤཱ་ཙམཱཽས་ཨཱ་དཱུ་ཀཊ ྤཱ་བཱསཌཱིཧོ་ལཱིཁཱ་ཧརཻཔ་ལེལཀ།་ཨཱཱི་ཛ་ེཧམར་ཌཱིཧབཱས་དེཁཻ་ཚཧཀ་སེ་
སརཀརཱཱིཨེ་པརཏཱཱི་ཚིཨཻ།་གྷརབལཱཀ་མུཨཱིལ་ཱཔཚཱཨཱིཏ་ཛཁན་བཱས་ཌཱིཧཔར་སྃ་བྷག་དེལཀ་ཏཁན་ཧམར་དུནྤཱཱུ་བེཊཱ་

མཱཐཔར་ཚིཊ ྤཱམེ་མཱཊཱི་ཨུགྷཱི-ཨུགྷཱི་བྷརཱི་ཀ྅་བཱྃས-ཁུཊ ྤཱ་ཨཻ་སམཱཛསྃ་མཱགཾཱི-ཙཱགཾཱི་ཀ྅་གྷར་བནཽལཀ་ཨཱ་ཧམཧཱུྃ་བུཌྷ ཱརཱཱིམེ་
རཱཏཱི་དཱིན་སཾག་དལཱེིཨཻ།་དུནྤཱཱུ་བེཊཱ་ཀམཏཱིཡ་ཱཧབེལཱཱི་ཨཱཨཱི་དྷརཱི་གྷུམཱི་ན་ཻགེལ།་ཀཛེ་ནེ་ཨེཏེཀ་སཱཱིཁཽན་ེཚཱི་ཛེ་ཀཧཱིཡོ་བཻས་ནཻ་

ཁཱཨཱིཨེ།་ཀཛཀ་ལྤཱཱུརཱི་རཧནེ་ཀཛ་ེཙཌྷ ལ་རཧཻཨེ།་ཏྤཱཱུྃ་ཧབེལཱཱིཀ་ཕེརམེ་ལགལེ་ཚཧ།" 

བཱིཙེམེ་ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཧམ་ཀམེལཧ་བོཨཱིན་ནཻ་ཚོཌ བཻ།་ཧམརོསྃ་སྤཱཱུདཱིཀ་སྤཱཱུདཱི་ཛོཌ ཱི་ནེནེ་ཨཚི།་ཨཱཨཱི་ཛྃ་ཧམཧཱུྃ་ཀཧཱིཡེ་དེལཱིཨཻ་ཛེ་བོཨཱིན་
རཱཁྤཱཱུ་དཱུ་མནཀ་ཏཱཱིན་མན་ཨསྤཱཱུལ་ཀ྅་ལེབ, ཨཧྃཀ་ཨནྣོ-པཱནཱི་དུནཱ-ཏཱིགུནཱ་བཌྷ ཱི་ཛཨཱཱིཨེ་ཨ་ཱགརཱཱིབཀ་བོཨཱིན་ཛེ་ཚཧ་
མཱས, སཱལ་བྷརཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་དེབཻ་ཏྃ་ཨོཀར་སྤཱཱུདཱི་ནཨཱི་ཧེཏཨཱི།་ཧམཧཱུྃ་སྤཱཱུདཱི་ལག་ཀ྅་ལེབ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"སུནཱ་ཀ྅་ཀཧལཧཀ་ཀཱི་ནཧཱི?" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"སུནཱ་ཀ྅!་ཙིཀཻར་ཀ྅་ཀཧལཱིཨཻ།་ཛཧྃ་ནེ་ཀཱི་སུནལཀ་ཀཱི་ཛནཱེ་བཱིཌྷ ནཱཱི་ཀཊལཱཔར་ལོཀ་ཚིཊཔཱིཊཱ་ཨུཋཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་
ཚིཊཔཱིཊཱ་ལགལ།་མུདཱ་ཀཱིཚུ་ཀཧཻཀ་སཱཧས་ནཻ་བྷེལཨཱི།་ཛྃ་ཀཱིཚུ་བཛིཏཨེ་ཏྃ་སམཛཱསྃ་དས་བེཀཏཱཱིཀེྃ་བཛ་ཱཔཱནཱི་ཨུཏཱཨཱིར་

དཻཏཱིཨཻ།" 
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མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"སཱྃཛྷ་པཌ ཱི་གེལ།་ཚོཌ ཧ་ཨཁཻན་ཧབེལཱཱིཀ་གཔ-སཔྤ།་ཛེཏེ་ཀལ་ཨོཛྷརཱཨེལ་རཧབ་ཏེཏེ་ཀལ་གྷརཀ་ཀཛ་པཱཚུ་པཌ ཱི་
ཛཱཨེཏ།་སཽཾཛྷ ཱུཀ་པཧར་བཱཱིཏལ་ཛཱཨཱིཨེ, པཧཱིནེ་གྷརམེ་སཱྃཛྷ-བཱཏཱཱི་དཁཱེ་ལཨཱི་ཚཱི།" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཧམཧཱུྃ་ཛཱཨཱི་ཚཱ་ིསཱྃཛྷ-བཱཏཱཱི་དཨཱིལེ།་ཨབེར་བྷ྅་གེལ།་ཙིལཀོ་སམ ྤཱརབ་ཨཱ་བྷནས-བྷཏ་ཀརབ།་ཀཛཔར་སྃ་
གྷརབལཱ་ཨབཻ་ཚཻཐ་ཏྃ་སབེརེ་ཁཱ་ཀ྅་སུཏཻ་ཚཻཐ།་མུདཱ་ཀམཏཱིཡཱ་ཧབེལཱཱིཀ་ཀཱིརདཱནཱཱི་ཀཧཱིཡོ་ཕལཱིསྃ་སུནཱ་དེབ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཀཧཱིཡོ་ཀཱིཨེ་བཛལཧ, ཨཱཨཱི་ཨབེར་བྷ྅་གེལ་ཨཱ་ཨཁན་གཔཀ་བེར་ནཻ་ཀཛཀ་བེར་ཚཱི་ཏྃཨེ, ཨཁན་ཏཧཱུྃ་ཛཱ་ཀལཱིཡེ་
དུཔཧརཱིཡཱམེ་ཨབཱིཧཧ་ཕལཱིསྃ་སབྷ་གཔ་སུནཱ་དེབཧ།" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱིཀེྃ་གོར་ལཱགཱི་ཛཱནཀཱི་ཨཔན་གྷར་དཱིས་བཱིདཱ་བྷེལཱཱི།་ཀམཏཱིཡཱ་ཧབེལཱཱིཀ་ཀཱིརདཱནཱཱི་བུཛྷཻཀ་ཛིཛྙཱསཱ་མནམེ་བཌྷ ཱིཡེ་

གེལ་ཚལེཻན།་མནམེ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻན་ཛེ་ཀཁནཱཱི་རཱཏཱི་བཱིཏཏ་ཛེ་ཀལཱི་དུཔཧརམེ་དཱདཱཱི་ལག་ཛཱཨེབ།་སབྷ་ཀཛ་སམ ྤཱརཱི་བྷནས-
བྷཏ་ཀ྅་པཏཱིཀེྃ་ཁཱཱིཨཱ་ཨཔནོ་ཁཱ་ཀ྅་སུཏཱི་རཧལཱཱི།་བྷཱིནསརེ་ཨུཋཱི་ཧྃཨཱི-ཧྃཨཱི་ཀཛ་ཀ྅་པནཔཱིཨཱཨཱི་ཨ་ཱཁེནཱཨཱི་བནཱ་
ཀཛསྃ་ནཱིབྲྀཏྟ་བྷ྅་གེལཱཱི།་ཙིལཀ་ནནེེ་དུཔཧརཱིཡེམེ་དཱདཱཱི་ལག་པཧུྃཙལཱཱི། 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ནཧ-ཁཱ་ཧུཀ ྤཱམེ་ཙིལམ་བོཛྷི་སོཾཊ་མཱརཱི་སུནགབཻ་ཚལཱཱེི།་དཱདཱཱི་ཛཱནཀཱིཀེྃ་ཨབཻཏ་དཁེ་བཛལཱཱི- 

"ཀནཱིཡཱ,ྃ པུབརཱིཡེ་ཨོསརཱཔར་བཻསཧ།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་ཏོརཱ་ཀོརཱམེ་ཙལིཀ་ཚཧ་ཨེཏཨེ་བཙ ྤཱཀེྃ་ཧུཀ ྤཱཀ་དྷུཨཱིཡཱ་ྃལགཱི་ཛེཏཧ།་
ཧམཧཱུྃ་ཨུཋཱི་ཀ྅་པུབརཱིཡེ་ཨོསརཔར་ཨབཻ་ཚཱི།་ཨཁཻན་ཀནོོ་ཀཛོ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ནཱིཙེནསྃ་གཔ-སཔྤ་ཀརབ།" 

ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཨཧྃ་ནེ་ཀཛསྃ་ནཱིཙེན་ཚཱི་མུདཱ་ཧམ་ཏྃ་ཨསགརཱུཨཱ་ཚཱི, བཧུཏ་ཀཛ་པཚུཨཱཨེལ་ཨཚ།ི་ཏོཧཱུམ་ེཨཔནེ་པརདེཤ་
ཛཱཨཱིབལཱ་ཚཐཻ།་ཧུནཀ་ོཨོརཱིཡཱན་ཀརཨེ་པཌ ཏ།་ཧམ་ཏྃ་ཀམཏཱིཡཱ་ཧབེལཱཱིཀ་ཀཱིརདཱནཱཱི་ཛནཻལེ་ཨཧྃ་ལག་ཨེལཽཾ་ཧེན།་ཀལཱི་ནེ་

ཧམརཱ་ཨཱ་ནེ་ཨཧྃཀེྃ་སམཡ་རཧཨེ་ཛེ་བཏཱ་དཨཱིཏཽཾ།" 

མདཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཙཊཔཊ་ནཻ་ཀརཧ་ཀནཱིཡཱྃ, པཧཱིནེ་ཀནཱཱི་ཧུཀ ྤཱ་པཱཱིཨ་དཨེཧ་ཏཁན་ནཱིཙནེསྃ་གཔ་ཀརབ།" 
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མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ཛོར-ཛོརསྃ་སོཾཊ་མཱརཱི་ཧུཀ ྤཱ་པཱཱིབཨེ་ལགལཱཱི།་ཙིལམཀ་ཀཀཾར་ཛརཱི་གེལ་ཏཁན་ཧུཀ ྤཱ་མོཁ་ལག་གཌ ་ལག་ཋཱཌྷ ་
ཀ྅་པུབརཱིཡཱ་ཨོསཱརཔར་ཨཱབཱི་ཙཊཀུནཱཱི་བཱིཚ་ཱབཻསལཱཱི། 

དུནྤཱཱུ་གོརེམེ་ཙཽབགལཱཱིཀ་གཔ-སཔྤ་ཤུརཱུ་བྷེལ།་ཛཱནཀཱི་ཙཱརཱུ་ཀཏཀ་གཔཀ་བྷཱུམཱིཀ་བཱན ཱི་ཀམཏཱིཡཱ་ཧབེལཱཱིཀ་ཀེནྡྲ་བཱིན ྡུ་བནཱ་
མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱིསྃ་པུཚི་དལེཁཱིན། 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི-  

"ཛཁན་བྷགབཏཀ་ཀཐཱ་ཛཀྃ་ཀཧབཧ་ཏྃ་སུནབཧཀ་ཏྃ་མུདཱ་ཨཀེ་ཀནསྃ་སུནབཧཀ་ཨ་ཱདོསར་ཀནསྃ་བོཧཱི་ཛེཏཧ།་སེ་
ནཧཱི་ཏྃ་ཏཔསཱཱི་ཛཀྃ་དྷཱིཡཱན་ལག་སུནབཧཀ་ཏཁན་ེཀཱིཚུ་ཛནཱབོ་ཀརབཧཀ་ཨཱ་ཧམརཱ་མུཨཱིལཱ་པཚཱཨཱིཏ་གམམེ་ཏོཧཱུ་ནེ་

དཱདཱཱི་ཧེབཧཀ, ཛེནཱ་ཨཨཱཱི་ཧམ་ཚཱ།ི་གམམེ་ཀེཧེན-ཀེཧེན་ཀརནཱམཱ་སབྷ་བྷེལ་མུདཱ་ལཀོ་སཧཻཏ་རཧལ, ནེ་ཀཱིཡོ་བུཛྷཻལེ་
ཏཻཡཱར་ཨཱ་ནེ་ཀཱིཡོ་བཱིརོདྷ་ཀལེཀ།་མུདཱ་ཨཱཛུཀ་དཱིན་ཀཱིཚུ་བདཻལ་གེལ་ཨཱ་ལཀོོམེ་བཱིཙཱརོ་བདལལཻཨེ།་ཛེ་ནཛཱཡཛཀེྃ་བཱིརོདྷ་

ཀརཨེ་ལགལཻཨེ།་ཏཻཡོ་སམཛཱམེ་པཚུཨཱཨེལཀེྃ་མཛཽརེ་ཀེཏེཀ་ཚཻ་ཛ་ེབཱིརོདྷ་ཀརཏ།་ཨཁནཱཱེ་གརཱཱིབ་ལཀོཀ་ཌགེ-ཌེགཔར་
ཤོཥཎ་ཧོཨཱི་ཚ་ཻཨཱ་ཨོ་དེཧ་ལག་སཧཻཏ་རཧཻཨེ, ཨཀོར་སཾགོ་དཨཱིབལཱ་ཀཱིཡོ་ནེ་ཏཻཡཱར་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།" 

ཀནཁརལ་ཛཱནཀཱི་བཱིཙེམེ་པུཚི་དེལཁཱིན- 

"དཱདཱཱི, ཀཱི་གརཱཱིབཀ་མུྃཧམེ་བོལཱཱི་ནཻ་ཚ,ཻ ཀཱི་བཱིབེཀཀ་ཀམཱཱི་ཚཻ་ཛ་ེཨེཏེཀ་དུཁ་སཧཱིཏོ་ཤོཥཱིཏ་ཧོཨཱིཨེ།་ཨཁཱཱིར་ཨེཀར་
ཀརཎ་ཀཱི་ཨཚ?ི" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་ཛོརསྃ་ཧུཾཀར་བྷརཻཏ་བཛལཱཱི- 

"སུནཧ་ཏེཀར་ཀརཎ་ཀནོོ་ཨཀེེཊཱ་ཚ་ཻཛེ་ཛྷབ-དེ་ཀཧཱི་དེབཧ།་བཧུཏ་རཱས་ཀརཎ་ཚཻ།་ཨེཀརཱ་ལག་མཧབྷརཏོ་ཕེལ་
ཨཚི།་མུདཱ་ཧམརཱ་ཛེ་བུཛྷལ་ཨཱ་ཨནུབྷབ་ཀཨེལ་ཨཚི་ཏེཀར་ཨེཀཊཱ་ཨཾཤ་ཀཧཻ་ཚིཨ།་པཧཱིནེ-་རཱཛཱ་མཧརཱཛཱཀ་ཤསན་
ཙལཻ་ཚལེཻ་ཧུནཀ་སབཧཀ་ཀནྤཱཱུན་བཌ ་ཀཋོར!་ཚཊོ-ཚོཊ་གལཏཱཱི་ཀརཻབལཱཀེྃ་ནམཧར-ནམཧར་སཛཱ་བྷེཊཻ་ཚེལཨཱི།་ལཀོ་
ཨོཨཱི་ཀཋོར་དཎྜཀ་ཌརསྃ་བཱིལཱཨཱི་བནལ་རཧཻ་ཚལ།་ཁེཏཀ་མལགུཛཱརཱཱི་བཌ ་ཀརགར་ཚལེཨཱི།་ཛཨཱི་སཱལ་ཨུཔཛཱ་ཧོཨཱི་
ཚེལཻ་ཏཨཱི་སཱལ་ཏྃ་ཀཧུནཱ་ལཀོ་མལགུཛཱརཱཱི་དཨཱིཡེ་དཨཱི་ཚལེཻ་མུདཱ་ཛཨཱི་སཱལ་རཽདཱཱི་བཱ་དཱཧཱི་ཧོཨཱི་ཚེལ་ཻཏྃ་མལགུཛཱརཱཱི་ཙུཀཏཱ་

ནཻ་ཀ྅་པབཻ་ཚེལཨཱི།་པཧཱིནེ་ཁེཏཱཱིཀ་ཨལཱབཱ་ནེ་དོསར་ཀོནོ་སདྷཱན་ཚལ་ཨཱ་ནེ་ཀནོོ་རོཛགར, ཛཨཱིསྃ་ལོཀ་ཀམཱ་ཀ྅་པེཊ་
བྷརཻཏ།་གམཀ་གམམེ་བྷུཁམརཱཱི་ཧོཨཱི་ཚེལཨཱི།་གརཱཱིབ་ལོཀ་སབྷ་བཱལ-བཙ ྤཱ་ཨཱ་ཨཔན་གྷར-པརཱིབཱར་ཚོཌ ཱི་ཌྷཱཀ-
མུཾགེར, མོརཾག་ཀམཱཨཱིལ་ེཙལཱི་ཛཱཨཱི་ཚལ།་གམཀ་ཛམཱཱིནདཱར་ཀརེ་ཏརམེ་གརཱཱིབཀ་སབྷཊཱ་ཛམཱཱིན་ལཱིཁཱ་ཧཌ ཻཔ་ལེལཀ།་
མལགུཛཱརཱཱི་ནཨཱི་དེལཱཔར་རཱཛཱ་སེཧོ་ཁེཏ་སབྷཀེྃ་ནཱིལཱམ་ཀ྅་ལཨཱི་ཚལ།་ཨོ་ཛམཱཱིན་སབྷ་ཨཔན་ལགུཨ-ཱབྷགུཨཱ་སབྷཀེྃ་
ད྅་དཨཱི་ཚལ།་ཨོཧཱི་ནཱིལཱམཱཱིབལཱ་ཛམཱཱིནཀ་ཛགཱཱིར་བནཱ་ཀེཏེཀོ་ཛམཱཱིནདཱར་བནལ།་ཀཱིཚུ་ལཀོ་མུཾཤཱི-མནེཛར་ཨཱ་ཤརྐལཀ་
ཧཀཱིམསྃ་མཱིལཱི་ཀ྅་གརཱཱིབ་ཨ་ཱཀཱིསནཱཀ་ཛམཱཱིན་ཛེ་ནཱིལཱམ་ཧོཨཱི་ཚེལཻ་ཨོ་ཀནཱཱི-མནཱཱི་རཱུཔཻཨཱ་ད྅་ཨཔནཱ-ནཱམསྃ་ཛམཱཱིནཀ་
པཊ ྤཱ་བནཱ་ལཨཱི་ཚལེཨཱི།་ཨཻ་ཏརཧེྃ་མཱིཐཱིལཙཱཾལཀ་མྤཱཱུལབཱསཱཱི་གརཱཱིབ་བྷ྅་གལེ།་བཧུཏོ་ཌཱིཧབཱསུ་སབྷ་བྷཱུམཱིཧཱིན་བནཱི་བཱིལཻཊ་
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གེལ།་ཛེ་ཛམཱཱིནབལཱ་ཚལེཻ་སེ་གརཱཱིབ་མཛདཱུར་བྷ྅་གེལ་ཨཱ་བཱཧརསྃ་ཨཱབཱི་ཀམཏཱིཡཱ་སབྷ་ཛམཱཱིནདཱར་བྷ྅་གེལ།་ཨོ་སབྷ་

ཨཔན-ཨཔན་ཀམཏ་བནཱ་རཧཨེ་ལགལ།་ཨཋཱཻམཀ་བྷཱུམཱིཧཱིན་མཛདཱུར་པེཊཀ་ཁཱཏཱིར་ཀམཏཱིཡཱ་སབཧཀ་ཁེཏམེ་
མཛདཱུརཱཱི, བེཀརཱཱི, ནོཀརཱཱི-ཙཀཱརཱཱི་ཀརཻ་ཚལ།་ཀམཏཱིཡཱ་སབཧཀ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱ་པཌྷ ཱི-ལཱིཁ་ཨནཱཋཱམ་ཧཀཱིམ-ཧུཀམ་བནཱི་
ཤཧརམེ་རཧཻཨེ་ཨཱ་ཀམཏཀ་ཛམཱཱིནཀ་ཨུཔཛཱསྃ་ནཧེལ་བྷ྅་གེལ།་ཏཻཡོ་སཾཏོཁ་ནཻ་བྷེལ།ཻ་ཨཻཋམཱཀ་གརཱཱིབ-མཛདཱུརཀེྃ་
ཀརེཏརེ་བེགརཱཱི་ཁཊཻཏ-ཁཊཻཏ་ཀཧཱིཡོ་པར་ནཨཱི་བྷེལཻ་ཛེ་བཱིརོདྷ་ཀརཱིཏཻ།་ཛཁན་དེཤ་ཨཛཱད་བྷེལ་ཏེཀར་ཀཱིཚུ་བརྑཀ་
པཚཱཨཱིཏ་གརཱཱིབ-མཛདཱུརཀ་ཡྤཱཱུནཱིཡན་བནལཻ།་ཀམྱུནཱིཥྚ་པཱར ྤཱཱིཀ་ལཀོ་སཧ་དེལཀ།ཻ་གམེ-གམ་ཀམཏཱིཡཱ་སབཧཀ་
ཛམཱཱིནཔར་ལཱལ་ཛྷཾཌ་གརཱི་ཌཾཀ་བཛཱ-བཛཱ་ཙུནཏཱཱཽི་དེལཀཻ།་ཁེཏཀ་ཨུཔཛཱཀེྃ་ལྤཱཱུཊཱིས་ཀརཽལཀ།་ཏཁན་ཀཱིཚུ་ཀམཏཱིཡཀཱེྃ་
ཀམེདཱམམེ་ཛམཱཱིན་བེཙཨེ་པཌ ལཻ།་མུདཱ་ཛེ་ཀམཏཱིཡཱ་ཨཔནཱ་སབཧཀ་སམཱཛམེ་ཧཱིལ-མཱིལ་རཧཨེ་ལགལ་ཨོ་སབྷ་ཀོཋཱ-
སོཕཱ་བནཱ་ཌཱིཧབཱསུ་བྷ྅་གེལ།་མུདཱ་ཙལཱཱི-ཙལཻན་པྤཱཱུརྞཏ:་ནཻ་བདལལ།ཻ་ཀཧབཱཱི་ཚཻ-་ཙལཱཱི, པྲཀྲྲྀཏཱི་ཨཱ་བེམཱཨེ་ཨཱཱི་ཏཱཱིནྤཱཱུ་
མུཨཱིནེ་ཛཱཨེ།་ལོཀ་སབྷ་ཛེ་ཀཧཽ་མུདཱ་ཧམ་ཏྃ་སབྷ་དཱིན་ཀམཏཱིཡཱ་ཀཧལཱིཨ་ཻཨཱ་ཨཁནོ་ཀཧཻ་ཚིཨཻ།་ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་ནེ་དྷནཱིཀ་ཨཱ་

ཀོཋཱ-སོཕཱ་དེཁ་ཧབེལཱཱི་ཀཧཻ་ཚཧཀ།" 

བཱིཙེམེ་ཛཱནཀཱི་བཛལཱཱི- 

"དཱདཱཱི, ཨཧྃཀ་བཱཏ་སུནཱི་བཧུཏ་ཛཱནལཽཾ་མུདཱ་ཨཧྃ་ཀམཏཱིཡཱ་ཀཧཻ་ཚིཨཻ་ཨཱ་ཧམ་ཧབེལཱཱི་ཀཧཻ་དཱིཨ,ཻ ཏཁན་དུནྤཱཱུ་ཛཌོ ཱི་
ཀ྅་ཀམཏཱིཡཱ་ཧབེལཱཱི་བཱཛབ་ནཱཱིཀ་ནཻ་ཧཨེཏ་ཀཱི?" 

མདཱཱིནཱ་དཱདཱཱི་བཛལཱཱི- 

"བཛབཱཀ་ལེལ་མུྃཧཀ་ཀོནོ་བྷཌ ཱ-ཁར ྤཱ་ལགཻ་ཚ,ཻ ཛེ་མན་ཧུཨ་སེ་བཱཛཧ་མུདཱ་ཨུཙིཏ་བུཛྷི་བཱཛབཧ་ཏཁན་ནེ་སམཛཱོཀ་
ལོཀ་སཱཱིཁཏ།་ཨཱིཨེཧ་ཨུནཊཱ-པུནཊཱ་བྷེནེ་ནེ་ཨཱཨཱི་མཱིཐཱིལཱཀ་ལོཀ་ཨནཱཋམཱསྃ་བེསཱཱི་གརཱཱིབ་ཨཚ།ི་ཛཀེར་སུདྷཱི་ཨཱཨཱི་དྷརཱི་
ཀཱིཡོ་ནེ་ལེལཀ།" 

 
 
  

ཨ་ཻརཙནཱཔར་ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༢.རམཱ་བཱིལསཱ་སཧཱུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲཛཱེམི་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིནྡགཱིཀ་མལོ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 

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


112 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
  

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༢ 
 
དུདྷབཙེནཱཱི 

ཙལཱིཏར་ཨཱ་པབཱིཏར་དུནྤཱཱུ་བྷྃཨཱིཀ་སམལ ཱིཏེ་ཀམཽཨཱ་པརཱིབཱར་ཨཚི།་མཱཨེ-བཱཔ་པཧཱིནཧཱི་སྭརྒབཱས་བྷ྅་གེལཁཱིན།་ཨཀེཊཱ་
བཧཱིན-་རཱཱིཏཱ་ཛུཨཱན་ཨཚི།་བཌ ་ལྤཱཱུརཱིགར-ཀམསཱུཏནཱཱི་སུནྣར་ཨཚི།་མུདཱ་པཌྷ ལ-ལཱིཁལ་ནཻ་རཧནེ་བཱིཨཧཱཀ་གཌ ེ་ན་ེ
ལགཻཨེ་ཛེ་ལག་ྣཋེཀཏ། 

ནཱརེདཱིགརམེ་སམྤནྣ་པརཱིབཱར་ཧཱིརཱལཱལཀ་ཚཻན།་ཧུནཀ་ཨེཀཊཱེ་བེཊཱ-་སོནེལལཱ, པརཱིབཱརོ་ནཱཱིཀ་གུཎགར་ཨཚི་ཨཱ་དྷནཀ་
ཀོནོ་ཀམཱཱིཨེ་ན།ེ་མུདཱ་བེཊཱ་མཏཱིཚིན ཱུ, བཱིཨཱཧ་ཧེབེ་ནེ་ཀརཨེ།་ཙལཱིཏར-པབཱིཏརཀེྃ་གཌ ་ལགལ, ཨོ་ཨཔན་བཧཱིནཀ་
བཱིཨཱཧ་སོནེལཱལསྃ་བཱིནུ་དཧེཛཀ་ཀེལཀ། 
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རཱཱིཏཱ་སཱསུར་བསཨེ་ལགལཱཱི།་སམཡ་པཱབཱི་སཱསུ-སསུརཀ་སེབཱ་ཊཧལ་སེཧོ་ཀརཨེ།་ཨུཏྟམ་བཱིཙཱར་མནམ་ེརཁནེ་ཨཱ་ཀརཱིཏོ།་
དཱུ་བརྑཀ་པཚཱཨཱིཏ་བསནྟ་པཾཙམཱཱི་དཱིན་རཱཱིཏཱཀེྃ་ཛཽཾཨཱྃ་དཱུཊཱ་བེཊཱ་བྷེལ།་པརཱིབཱརམེ་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཁུཤཱིཀ་མཱཧཻལ་བནཽནེ། 

ཚཋཱཱིཧར་དཱིན་བྷོཛ-བྷཎྜཱརཱཀ་སརམཛནཱ་ཀརཨེ་ལགལ།་དྷུམདྷཱམསྃ་ཚཋཱཱིཧར་མནལཽ་གལེ།་གཽཾཨཱྃ་སབྷ་ཀཧཨེ་ཛེ་བྷགབཱནོ་
ཛེཀརཱ་དཨཱི་ཚཐཱིན་ཏེཀརཱ་ཚཔྤར་ཕཱརཱི་ཀ྅། 

མུདཱ་རཱཱིཏཱཀ་པརཱིབཱརམེ་ཨཱཱི་ཁུཤཱི་བེསཱཱི་དཱིན་ནཻ་རཧལ།་ཏཱཱིནཱིཡེ་བརཀྑ་པཚཱཨཱིཏ་སོནལཱེལཀ་མཏཱི་ཨཱརོ་བཱིགཌཻ ་གེལ།་རཱཛ-
རཱཛཀ་ཨཱིལཱཛ་ཨ་ཱསཱིདྡྷ་ཨོཛྷཱ-གུནཱཱིསྃ་ཛྷཱཌ -ཕྤཱཱུཀ་ཀརཽལཀ་མུདཱ་སུདྷརལ་ནཧཱི, མརཱི་གེལ།་པུཏྲཀ་སོགམེ་ཧཱིརཱལཱལ་དུནྤཱཱུ་
པརཱནཱཱི་སེཧོ་མརཱི་གེལཱ།་པཏཱི, སཱསུ-སསུརཀ་ཨཱིལཛཱ་ཤྤཱདྡྷ-ཀརྨ་ཨཱ་བྷོཛ-བྷཏམེ་ཏེཏེ་ན་ེཁརྩ་བྷེལ་ཛེ་རཱཱིཏཱཀ་དྷན་ཧཧཻར་
གེལ།་བཧུཏོ་གྷརཀ་སམཱན་ཨཱ་ཛམཱཱིན-ཛཏ ྤཱ་བཱཱིཀཱི་གལེ།་ནེ་གྷརམེ་བུཌྷ -བུཛུརྒ་རཧལཱ་ཨ་ཱནེ་གརན།་མསོམཱཏཱཱི་རཱཛ, ནེ་
ཀཱིཡོ་ཀཧནཱིཧར་ནེ་སུནནཱིཧར།་ཏཻཡོ་རཱཱིཏཱ་དྷཱཱིར-གམ   ཱིར་བནཱི་ཨཔན་སུཛྷ-བྤཱཱུཛྷསྃ་པརཱིབཱརཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུ་མུཧེྃ་སསཱརཻཏ་རཧལཱཱི། 

དུནྤཱཱུ་བེཊཱཀ་ལཱལན-པཱལནམེ་ཀོནོ་ཀོཏཱཧཱི་ནཨཱི་ཧུཨ་དེལཀ།་པཱྃཙ་བརཀྑ་པཚཱཨཱིཏ་དུནྤཱཱུཀེྃ་གམཀ་ས  ཱུལམེ་པཌྷ བཨེ་
ལགལ།་གྷར-གཱིརཧས ྤཱཱི་ཨཱ་ཁེཏཱཱིཀ་ཀཛཀ་ལྤཱཱུརཱི་རཱཱིཏཱ་ནཻཧརེམེ་སཱཱིཁན་ེཚེལཱཱི, ཏྃཨེ་གྷར་བྷརལ-པུརལ་རཁནེ།་
མུདཱ 1954 ཨཱཱིསྤཱཱིམ་ེཀསཱཱོིཀ་བཱཌྷ ཱི-པཱནཱི་ཏེཏེཀ་ནེ་ཨཱཨལེ་ཛེ་སམ  ཱུརྞ་ནཱརེདཱིགརཀེྃ་ཏཧས-ནཧྃས་ཀ྅་དེལཀ། 

རཱཱིཏཱཀ་ཛམཱཱིན་ཀོསཱཱིཀ་པེཊམེ་སམཱ་གེལ་ཨ་ཱཛེ་བྃཙལ་སེ་བཱལུཀ་བུར ྤཱ་བནཱི་གེལ།་ཁཊ ྤཱ, ཀཤ, པཊེར་ཨཱ་ཛྷཽཨཱཀ་བོནཀ་
ཨལཱབེ་ཀཱིཚུ་ནེ་དཁེ་པཌ ཨཱི།་རཱཱིཏཱཀ་ཙཱས་བཱིལཻཊ་གལེ།་ཨལྷུཨ,ཱ སུཐནཱཱི, མརཱུཨ,ཱ ཀཽཨུན་ཨཱ་ཀོདོ་ཨུཔཛཱ་ཀ྅་རཱཱིཏཱ་
ཛཱིབན་ཙལབཨེ་ལགལཱཱི།་དུཁ-པར-དུཁ་བཌྷ ཱིཏོ་རཱཱིཏཱ་ཛིནགཱིསྃ་ཧརཱི་ནཻ་མཱནལཱཱི།་ཀཱིཚུ་དཱིནཀ་པཚཱཨཱིཏ་ཛན-་མཛྤཱཱུརཱཱི་ཀ྅་
གྷརཀ་ཁརྩ་ཙལབཨེ་ལགལཱཱི། 

རཱཱིཏཱཀ་མན་མོཧཱིཡཱ་ཀ྅་གྷུརཱིཡཱཨེ་ལགལ།་མོཧཱིཡཱཨཱིཏེ་མན་གྷུམཱི་ཀཧལཀཻ-་དཱུ-ཙཱརཱིཊཱ་ལགཧཻར་གཨེ-མཧིཾས་པོསབ། 

རཱཱིཏཱ་ཨཔན་གཧནཱ་བེཙ་དཱུཊཱ་མཧིཾས་ཨཱ་ཏཱཱིནཊཱ་གཨ་ེཀཱིནཱི་སེབཱ་ཀརཨེ་ལགལཱཱི།་གྷཱསཀ་ཀནོོ་ཀམཱཱིཨེ་ནེ་ཚལ།་གྷཱས་ཀཊཱི-
ཀཊཱི་གཨེ-མཧིཾསཀ་ཨཱགྤཱཱུ་ཨོགརབོ་ཀརཨེ་ཨཱ་ཨེཀ་སཱྃཛྷ་ཙརེབོ་ཀརཨེ།་དཱུདྷ་བེཙ་ཀ྅་གུཛར་ཀརཨེ་ལགལཱཱི།་ནཱཱིཀ་
ཨཱམདནཱཱི་ཧུཨ་ལགལ།་དཱུདྷཀ་ཀརོབཱར་དེཁ་རཱཱིཏཱཀེྃ་ལོཀ་དུདྷབེཙནཱཱི་ཀཧཨེ་ལགལ།་དུདྷབེཙནཱཱི་སུནཱི་རཱཱིཏཱཀེྃ་ཁུཤཱིཨེ་
ཧོཨཱིཏ།་མནམ་ེཧོཨཱིཏ་རཧཻན་གྷ  ཱུསཁོརནཱཱི་ཨཱཀཱི་གྷ  ཱུསཁཽཀསྃ་སཱཏ་ཀཙྪེ་ནཱཱིཀ་ཨཚི་ཀཱིན།ེ 

བེཊཱཀེྃ་པཌྷ བཻ་ཁཱཏཱིར་རཱཱིཏཱ་དཱིན-རཱཏཱི་ཨཔན་ཀཛམ་ེམནསྃ་ལཱགལ་རཧཻ་ཚེལཱཱི།་དུནྤཱཱུ་བེཊཱ་ཛཧཱིནཱ་དེཁཻ-སུནཻམེ་ནཱཱིཀ་ཏཧཱིནཱ་
པཌྷ ཻཡོམེ་ཙནགྶར།་བཔཊུགར་རཧཱིཏོ་དུནྤཱཱུ་བེཊཱཀེྃ་རཱཱིཏཱ་དརབྷཾགམེ་རཱཁཱི་པཌྷ བཨ་ེལགལཱཱི།་ཀནོོ་དཱིཀ ཏ་ནཻ་བྷེནེ་ཕསྚ་

ཌཱིབཱིཛནསྃ་པཱས་ཀརཻཏ་ཨེཀ་བྷྃཨཱི་བཱཱི.ཨེས-སཱཱི་ཨཱ་དོསར་བཱཱི.ཀམ་ཀ྅་ནོཀརཱཱི་ཏལཱཤཨེ་ལགལ། 

ནོཀརཱཱིཀ་ཀམྤེཊཱིཤན་པརཱཱིཀྵཱམེ་ཨེཀ་བྷྃཨཱི་རེལབེམ་ེཨཱ་དོསར་བྷྃཨཱི་བཻཾཀམ་ེཀམཔ ཱིཊ་ཀེལཀ།་དུནྤཱཱུ་བེཊཱཀེྃ་ཨཱན་པྲདེཤམེ་

ནོཀརཱཱི་བྷེལ།་དུནྤཱཱུ་བྷྃཨཱི་ཨཔན-ཨཔན་བཱིཨཱཧ་ཨཔནེ་མནེ་པརདེཤམེེ་ཀ྅་ལལེཀ་ཨཱ་པརཱིབཱར་བསཱ-བསཱ་དུནྤཱཱུ་བྷྃཨཱི་
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སུཁ-མཛཽསྃ་རཧཨེ་ལགལ། 

བུཌྷ ་མཱཨེཀེྃ་ཀེ་དཁེཻཨེ།་དུནྤཱཱུ་བྷྃཨཱི་ཨཔན-ཨཔན་ཀཛ་ཨཱ་པརཱིབཱར་ལ྅་ཀ྅་ཨུགཨེ-ཌུམཨེ་ལགལ།་དྷཱཱིརེ-དྷཱཱིརེ་ཨཔན་
གརཱཱིབཱཱིཀེྃ་ཛཧཱིནཱ་བཱིསརཨེ་ལགལ་ཏཧཱིནཱ་མཱཨཱིཀ་ཀཥྚཀེྃ་སེཧོ་བཱིསཻར་གེལ། 

ཛྷ ཱུནཀུཊ་བུཌྷ ་བྷེནེ་རཱཱིཏཱཀ་སམཱཾག་ཁསཱི་པཌ ལ།་སམཱགཾ་ཁསནེ་རཱཱིཏཱཀེྃ་ནེ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཤཀྟཱི་ཨཱ་ནེ་གཨེ-མཧིཾསཀ་སེབཱ-
ཊཧལ་ཀརཻཀ་ཨཱིཙ-ཤཀྟཱི་རཧལ།་ཨཔན་ཨགཱྤཱཱུཀ་ཛནིགཱི་ཀནཱེ་ཙལཏ་ཨཱ་ཀ་ེསཧརཱ་ཀརཏ་ཏེཀར་ཙིན ྤཱ་བཌྷ ཱི་གེལ། 

ཤརཱཱིརཱིཀ་ཤཀྟཱི་གྷཊན་ེརཱཱིཏཱ་སོཙཨ་ེལགལཱཱི་ཛེ་ཨཔན་ཀརྟབྱ་ཏྃ་ཧམ་ཨཱིམནཱ་རཱཁཱི་བེཊཱ་ལེལ་ཀེལཽཾ་མུདཱ་བཊཱེཀ་དྷརམ་ནེ་

ཙཱཧཱི་ཛེ་ཨཔན་མཨཱཱིཀ་དཱུདྷཀེྃ་མོན་རཱཁཏ།་ཛེ་བེཊཱ་དཱུདྷཀ་ཀར་ནཻ་ཙུཀ་སཀཻཨེ་ཨ.ོ..། 

བེཊཱ་ལེལ་ཛེཏེ་ཀེལཽཾ་ཏེཏེ་ཛྃ་སམཱཛ་ལེལ་ཀརཱིཏཽ་ཏྃ་ཨཔན་ཀལྤཱཎ་སཾགེ་སམཱཛཀོེྃ་ཀལྤཱཎ་ཧོཨཱིཏཨེ།་བེཀཏཱཱི་ཁརཱཔ་བྷ྅་

སཀཻཨེ་མུདཱ་སམཛཱ་ནཧཱི།་ཏཁན་སམཱཛཀ་ཤརཎམེ་ཛཱ་ཀསཱི་ཀ྅་པཀཌ བ་སཧཱི་ཧཨེཏ།་ཨོནཱ, སམཱཛོམ་ེཏྃ་ཨཔན་པྲཏཱིཥ ྤཱ་
ཨཚིཨེ།་ནེ་ཀཀེརོ་དྷཱརནེ་ཚཱ་ིཨཱ་ན་ེཀེཀརོསྃ་ཨུཀཊཱ-པུཀཊཱཱི་ཀཧཱིཡོ་བྷེལ།་ཧམ་ཨཔན་ཛིནགཱིཀེྃ་ཀཛམ་ེལགཽནེ་ཚཱི་ཏཁན་
ཀེ་ཧམརཱ་ཨཀཋཱཧ་ཀཱི་ཨནཊཱཧ་ཀཧཏ།་ཧམ་ཀཱི་ཀནོོ་ཛིནགཱིཀེྃ་ཨུཁཋཱཧ་བནཽན་ེཚཱི་ཛ་ེཀཱིཡོ་ཛརཏ-མརཏ།་ཨཔན་ཛིནགཱི་
ཏྃ་སརལ་སརས་ཨཚིཨེ, ཛརཱུར་སམཱཛ་སཾག་དེབེ་ཀརཏ། 

རཱཱིཏཱ་སོཙི་བཱིཙཱརཱི་དོསར་དཱིན་སམཱཛཀ་ལཀོ་སབྷཀེྃ་བཻསཱ་བཛལཱཱི- 

"ཧམ་སམཱཛཀ་བཱཱིཙ་རཧཱི་ཛིནགཱི་བཱིཏེལཽཾ།་ཨཔན་ཤརཱཱིརསྃ་ཀམཱ་པརཱིབཱརཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུ་སསཱརལཽཾ།་མུདཱ་ཧམར་སམཱཾག་ཁསཱི་
པཌ ལ།་བེཊཱ-པུཏོཧུ་སབྷ་ཛེ་ཀརཻཨེ་སེ་ཨཧྃ་སབྷཀ་སོཛྷཧེམེ་ཨཚི།་ཛཁན་བེཊཱ་ལལེ་ཨེཏེ་ཀེལཽཾ་ཏྃ་ཧམར་དྷརམ་བནཻཨེ་
ཛེ་སམཱཛཀ་ལེལ་སེཧོ་ཀཱིཚུ་ཀརཱཱི།" 

ཏཻབཱཱིཙ་བེཙན་བཱཛལ- 

"ཨཔནེཀ་ཨཱིཙ་ཀཱི་ཨཚི་སེ་ཁོལཱི་ཀ྅་ཨཱགྤཱཱུ་བཱཛྤཱཱུ།" 

རཱཱིཏཱ་བཛལཱཱི- 

"ཧམར་ཨནྟཱིམ་ཨཱིཙ་ཨཚི་ཛེ་ཨཔན་ཁེཏ-པཐཱར-ཌཱིཧ-ཌབརཀ་སཾག་གཨེ-མཧིཾས་སབྷ་ཀཱིཚུ་སམཛཱཀེྃ་སཽཾཔཱི་དཱཱི།་ཛཨཱིམེ་
ཨེཀཊཱ་གོཤལཱ་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་ས  ཱུལ་བནཱ་དཱིཨ,ཻ ཛེཀར་ཀགཛ་ཧམ་སམཛཱཀེྃ་བནཱ་དེབ།" 

སམཱཛཀ་སབྷ་ཀཱིཡོ་སརྦ-སམྨཻཏསྃ་བཱིཙཱར་མཱནཱི་ལེལཀ།་ཏཻབཱཱིཙམེ་རམཱརཱཱིཏ་ཨཱགྤཱཱུ་ཨཱབཱི་བཱཛལ- 

"གོཤལཱ་ཨ་ཱས  ཱུལ, དུནྤཱཱུཀ་ཁགཏཱ་སམཛཱམེ་ཨཚི།་གོཤལཱཀ་ཨཱམདནཱཱིསྃ་གརཱཱིབཀ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱ་པཌྷ བོ་ཀརཏ་ཨཱ་གཨེ-
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མཧིཾསཀ་སེབོ་ཀརཏ།"  

བཱིཙེམེ་ཨེཀ་བེཀཏཱཱི་ཋཌྷཱ ་ཧོཨཱིཏ་བཱཛལ- 

"བཌ ་སུནྣར་བཱིཙཱར།་ཛཁན་ཨཀེཊཱ་དུདྷབེཙནཱཱི་ཨཏེེཀ་ཏཱིཡཱག་ཀརཻལེ་ཏཻཡཱར་ཨཚི་སམཱཛཀ་ཁཱཏཱིར་ཏ་ྃཧམ་སམཱཛ་མཱིལཱི་
ཧཱིནཀར་སབྷ་སེབཱ-ཊཧལ་ཛིནགཱི་བྷརཱི་ནཱིམཱཧབ།་དུདྷབེཙནཱཱི་གམཀ་ཨཱིཛྫཏཀེྃ་བཌྷ ཽལཀ།་དྷན་ཨཱ་ཛྙཱན་དུནྤཱཱུཀེྃ་བཌྷ བཻལ་ེཛེ་
པྲཎ་ལེལཱཱི་ཨཚི་ཨོ་སཱཀྵཱཏ་ལཀཱི-སརསྭཏཱཱིཀ་དེབཱཱི་བྷེལཱཱི་ཀཱིན།ེ" 

སམཱཛཀ་ལཀོ་དེབཱཱི་རཱུཔམེ་དུདྷབེཙནཱཱི-་རཱཱིཏཱཀེྃ་མཱལ་ཱཔཧཱིརཱ་སམཱཛམེ་གྷུམབཨེ་ལགལ། 
  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༣.རམཱ་བཱིལསཱ་སཧཱུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲཛཱེམི་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིནྡགཱིཀ་མལོ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
  

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

http://www.videha.co.in/
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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རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༣ 

སྭརྒཀ་སུཁ 

ཀོསཱཱི་ནདཱཱིཀ་ཚཱིཊཔར་བཽཀྤཱཱུ་སདཱཡ་ཁོཔཌ ཱཱི་བནཱ་རཧཻ་ཚལ།་ཨགལ-བགལམེ་ཨཱརོ་ལོཀ་སབྷ་ཀཤ-པཊེརཀ་ཁོཔཌ ཱཱི་བནཱ་
རཧཻ་ཚལ།་ཀོསཱཱིཀ་ཀཊནཱིཡཱྃ་བྷེནེ་མུསཧརཱཱི་ཊོལ་ཨུཛརཻ་གེལ། 

མཱགྷ་མཱསཀ་སམཨེ།་བསྟྲཀ་ཨབྷབསྃ་ཛཌཱ ཀ་མཱརལ་བཽཀྤཱཱུ་ཋཱིཋུརཻཏ་གྷ  ཱུར་ཏཔཻ་ཚལ།་ཛཁནེ་གྷ  ཱུརམེ་ཨཱགཱི་དེལཀ་ཨཱཀཱི་བཽཀྤཱཱུཀ་

བེཊཱ-བེཊཱཱི་སཊཱི་ཀ྅་བཻས་ཨཱགཱི་ཁོརཱི-ཁོརཱི་ཏཱཔཨེ་ལགལ།་པཏ ྤཱཱི་བལབཱབཱལཱཱི་ཁོཔཌ ཱཱིསྃ་བཀརཱཱི་ནཱིཀལཻཏ་ཛོརསྃ་བཛལཱཱི- 

"རཱཏཱིཡོྃ་སཱིདཧཀ་ཨབྷབམེ་སབྷ་ཀོཨཱི་བྷུཁལེ་སུཏཱི་རཧལཽཾ, ཨཱབ་དཱིནོམེ་བཱལ-བཙ ྤཱ་ཀཱི་ཁཱཨེཏ།་བྷཱུཁསྃ་ཏརཻཔ་ཀཱི་བཱལ-
བཙ ྤཱཀ་སཾགེ་ཀསཱཱོིམེ་ཌུམཱི་མརབ།" 

བཽཀྤཱཱུ་སདཱཡ་བཱཛལ- 

"བྷོརེ-བྷོར་ཨེཧེན་ཨཤུབྷ་བཱཏ་ནཨཱི་བཱཛྤཱཱུ།་ཤཱིཏལཧརཱཱི་བྷརཱི་ཀོནོ་ཏརཧེྃ་པརཱན་བྃཙཱཨུ།་པརཱན་བྃཙཏ་ཏྃ་ལཱཁོ་ཨུཔཨེ་
ཀརབ།་ཀནཱིཀ ོ་སམཨེ་ཕརཱིཙ་ཧེཏཻ་ཏྃ་ཁཱཨཱི-པཱཱིབཻཀ་ཛོགར་ཀརབ།་ཨེཀ་ཏྃ་ཀོསཱཱི་མཻཡཱཀ་མཱརལ་ཚཱ་ིདོསར་བྷགབཱནོ་བེམུཁ་
ཨཚི།" 

ཤཱིཏལཧརཱཱིཀ་ཀོན་ོཋེཀན་ནཨཱི་ཨཚ་ིམུདཱ་བྷཱུཁ་ཏྃ་སམཻཔར་ལགཱིཡེ་ཛཱཨཱིཨེ།་བེཊཱ-བེཊཱཱི་རཱཏཱིམ་ེཀཱིཚུ་ནེ་ཁལེཀ།་བྷཱིནསར་
ཧོཨཱིཏེ་ཛོར-ཛོརསྃ་ཁཱཨཱིལེ་མཱགྃཨེ་ལགལ། 

བལབཱབཱལཱཱི་པཌ ོསཱཱིསྃ་དཱུ་སེར་ཨལྷུཨཱ་པཻཾཙ་ཨནཱཱི་གྷ  ཱུརཀ་ཨཱགཱིམེ་པཀ-པཀ་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀེྃ་དེལཀ།་ཨཔནོ་དུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱི་ཁལེཀ།་
ཨྤཱཱུཔརསྃ་པཱནཱི་པཱཱིབ-པཱཱིབ་བྷཱུཁ་མེཊེལཀ། 
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ཀུཧེས་ཀམཱིཏེ་རཽདཀ་དརྴན་བྷེལ།་བལབཱབཱལཱཱི་པཏཱིཀེྃ་ཀཧལཀནཻ- 

"དཱུ་དཱིནསྃ་སུཁལ་རོཊཱཱི་ཨཱ་ཨལྷུཨཱ་ཁ་ཱཀ྅་ཀོནོ་ཏརཧེྃ་དཱིན་ཀཊལཽཾ་མུདཱ་ཨཱཨཱི་བྷཏཀ་ཀནོོ་ཛགོར་ཀརཱུ།" 

བཽཀྤཱཱུ་ཛཱཌ ཀ་ཀོནོ་པརབཱཧ་ནཨཱི་ཀརཻཏ་དྷོཏཱཱིཀ་ཏར-ཨྤཱཱུཔརཱ་ཨོཌྷ ཻཏ་བཱཛལ- 

"སབ་མཱིལཱི་ཙལྤཱཱུ་པརསཱ་ཙཽརཱཱིམེ་དྷཱན་ོལོཌྷ བ་ཨ་ཱགྷོཾགྷཱཱི-ཌོཀ་སེཧོ་བཱཱིཚི་ཨཱནབ།" 

སཱབཱིཀེསྃ་པརསཱ་ཙཽརཱཱིཀ་སིཾགརཱ-བེལཽཌ ་ཨཱ་སཏརཱཛ་དྷཱན་ནཱམཱཱི་ཨཚ།ི 

ཙཽརཱཱི་པཧུྃཙཏེ་བཽཀྤཱཱུ་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀེྃ་ཀཧལཀ- 

"ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་གྷོཾགྷཱཱི-ཌོཀ་བཱཱིཚི-བཱཱིཚི་ཚིཊ ྤཱམེ་རཱཁ་ཨཱ་ཧམ་དུནྤཱཱུ་གོརེ་དྷཱན་བཱཱིཚཻ་ཚཱི།" 

དུནྤཱཱུ་གོརེ་མཱིལཱི་ཀརཱཱིབ་པསེརཱཱི་བྷརཱི་དྷཱན་ལོཌྷ ལཀ།་བེཊཱ-བེཊཱཱི་གྷོཾགྷཱཱི-ཌོཀ་ཚིཊ ྤཱམེ་ཨུཋཽལཀ། 

ཛཁན་གྷར་ཙལལཻེ་ཏཻཡཱར་བྷེལ་ཏྃ་བཽཀྤཱཱུཀ་པཏ ྤཱཱི་བཛལཱཱི- 

"སུཏཻལེ་ཨེཀཊཱེ་གནོཻར་ཨཚི།་ཀཱིཚ་ནཱར་སེཧོ་ནེནེ་ཙལྤཱཱུ།་བཱིཚནཱཽ་མོཊསྃ་དེབཻ།་" 

ནཱར་བཱཱིཚཻཀལ་བཽཀྤཱཱུ་ཨཀེཊཱ་ཨཌྷ ཻཡཱ་བྷརཱིཀ་ཀཚཽཀེྃ་དཁེལཀ།་དེཁཏེ་བཽཀྤཱཱུ་ཀཽཚཀེྃ་ཨུནཊཽལཀ། 

ཀཽཚཀེྃ་ཨུནཊཱ་དེནེ་བྷགལ་ནཨཱི་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།་ཨུཋ་ཱཀ྅་ཏཽནཱཱིམེ་བཱན ལཀ།་དྷཱན་ཨཱ་ནཱར་པཏ ྤཱཱིཀ་མཱཐཔར་དེལཀ་ཨཱ་ཨཔནེ་

བཽཀྤཱཱུ་གྷོཾགྷཱཱི-ཀཚཽ་ལ྅་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀེྃ་སཾག་ཀེནེ་བཱིདཱ་བྷེལ། 

གྷར་པཧུྃཙཏེ་དྷཱན་རཽདམེ་པསཱརལཀ།་པཌ སཱཱོིསྃ་ཨུཀྑཻར-སམཱཋ་ཨཱནཱི་དྷཱན-ཀུཊཱི་ཀ྅་ཙཨཱུར་ཏཻཡཱར་ཀེལཀ།་ཀཽཚཀ་མསཱུ་
བནཱ་རཱན ལཀ།་དོསར་བརཏནམེ་བྷཏ་རཱན ལཀ།་སབྷ་ཀོཨཱི་སཾགེ་ཁེནཱཨཱི་ཁཨཱཱིལེ་བཻསལ། 

ཛཱཌ ཀ་སམཡམེ་སིཾགརཱ-བེལཽཌ ་ཨཱ་དེསཧརཱིཡཱ་དྷཱནཀ་ཙཱཨུརཀ་ལཱལ-ལལཱ་བྷཏ་ཏེལགར་ཨཱ་སྤཱདཱིཥྚ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཏཻཔར་
སྃ་ཀཽཚཀ་མསཱུ་ཨཔན་ེཏེལསྃ་ཨཻཾཋལ-ཨཻཾཋལ, བྷཏཔར་པཌ ཱིཏེ་བྷཏོ་ཏེལསྃ་ཏར-བཏར་བྷ྅་གེལ།་བཽཀྤཱཱུ་བམརོཊཱིཡཱ་
ཧཐསྃ་བྷཏ-མཱསུ་བྃཊབོ་ཀརཨེ་ཨ་ཱཁེབོ་ཀརཨེ།་ཁནཱེཨཱི་ཨདྷཔེཊཱ་བྷེལ་ཏྃ་པཱནཱི་པཱཱིབ་པཱིཡཱས་མཱིཛྷཱ་ནཧམར་སཱྃས་ལཻཏ་
བཱཛལ- 

"ཨེཧེན་ཁེནཱཨཱི་བྷགཤལཱཱིཨེ་ལོཀ་ཁཱཨཱིཨ།ེ་རཱཛཱ-མཧརཱཛཱཀེྃ་ནཤཱིབ་ནཨཱི་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།་ཨཱཱི་ཁེནཱཨཱི་དེཁཏེ་ཀེཧེན-ཀེཧེན་
སཱདྷུ-བབཱཛཱིཀེྃ་སེཧོ་མན་ལལཱིཙ་ཱཛེཏཨཱི།" 

http://www.videha.co.in/
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བྷོཛན་ཀེལཱཔར་བཽཀྤཱཱུ་གྷ  ཱུར་པཛཱརཱི་དེཧ་ཊནཀཽལཀ།་བལབཱབཱལཱཱི་ཨརཱམསྃ་སུཏཻལེ་ཋེཧུན་བྷརཱི་ནཱར་བཱིཚཽལཀ་ཨཱ་བཱལ-
བཙ ྤཱཀ་སཾག་ཨོཨཱིཔར་སུཏལ།་ཨཱ་ཨྤཱཱུཔརསྃ་གོནཻར་ཨོཌྷ ཱི་ལལེཀ།་ཀནཱཱིཀལཀ་པཚཨཱཱིཏ་སབཧཀ་དེཧ་གརམཱ་གེལཨཱི། 

བལབཱབཱལཱཱི་ཧཕཱཱི་ཀརཻཏ་པཏཱིཀེྃ་ཀཧལཱཱི- 

"ཨཽཛྷཀ་མེཧནཏ་སཱཕལ་བྷེལ།་ཨེཧེན་བཱིཀཊ་སམཡམེ་ཨེཧེན་ཁནཱེཨཱི་ཨཱ་ཨེཧེན་ཨཌྷོ ནཱ་བཱིཚནཱཽ་མཱིལལ།" 

ནཱཱིཀ་ཨབསར་དེཁ་བཽཀྤཱཱུ་བཱཛལ- 

"ཨཱཱི་ཚཱི་སྭརྒཀ་སུཁ།་ཨེཧེན་སུཁ་རཛོ-རཛབཱརཀེྃ་སུནྡར་མཧལ་ཨ་ཱསཛལ་པལཾགཔར་ནཨཱི་བྷེཊཻཨེ།་ཨཔནཱ་དེཁཱིཡོ་ཏར་
ནཱརཱཡཎ་ཨཱ་ཨྤཱཱུཔར་གོབཱིནྡ་ཚཻ་ཨ་ཱབཱཱིཙམེ་བཽཀྤཱཱུཀ་པརཱིབཱར་ཨརཱམསྃ་སུཏལ་ཚཨཱི།་ནཨཱི་ཀོན་ོཌར-བྷར་ཚཻ་ཨཱ་བགལེམ་ེཀསཱཱི་
མཻཡཱཀ་དཱིན-རཱཏཱི་པཧརཱ་པཌ ཻ་ཚཨཱི།" 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༤.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིནྡགཱིཀ་མལོ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
  

http://www.videha.co.in/
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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ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༤ 

གྷུསཧ་གྷར 

མུཁཱིཡཱཛཱི་པཾཙཱཡཏཀ་གམེ-གམ་ཨཱམ་སབྷཀ་བཻསཱར་ལེལ་ཌྷལོོ་དཱིཡལཽཻན།་གམཀ་ལཀོ་སབྷ་ཨེཀཛུཊ་བྷ྅་ཨཱམ་སབྷམེ་
པཧུྃཙལཱ།་སབྷཀེྃ་སམྦོདྷཱིཏ་ཀརཻཏ་མུཁཱིཡཛཱཱི་བཛལཱ- 

"ཨཻ་བཻསཱརམེ་སབྷ་ཀཱིཡོ་མཱིལ་ནཱིརྞཨ་ེལཱིཨཨེ་ཛེ་པཾཙཱཡཏཀ་གརཱཱིབ་ཨཱ་མསོམཱཏ, ཛིནཀར་གྷར་ཊུཊལ-ཕཱཊལ་ཧོཨཱི་བཱ་
རཧབཱ་ཡོག་ནཻ་ཧོཨཱི, ཨོཨཱི་བེཀཏཱཱིཀ་སྤཱཱུཙཱི་བནཱཨེལ་ཛཱཨུ།་ཧུནཀ་སབྷཀེྃ་སརཀར་ཏརཕསྃ་གྷར་བནབཻལེ་ཨཱིནྡཱིརཱ-ཨཱབཱས་
ཡོཛནཱསྃ་རཱུཔཻཡཱ་བྷེཊཏཻན།" 

བཱརྜ་སདསྱཀ་སཧཡོགསྃ་མུཁཱིཡཛཱཱི་ལག་ཨཱིནྡཱིར་ཱཨབཱཱསབལཱ་སྤཱཱུཙཱི་པཧུྃཙལ།་བཱིཧནེསྃ་མུཁཱིཡཱཛཱཀི་དལཱལ་སབྷ་སྤཱཱུཙཱིམེ་

ནཱམཱཾཀཱིཏ་བེཀཏཱཱིསྃ་བྷེྃཊ་ཀ྅་ཨེཀ-ཨཀེཊཱ་ཕཱརྨ་ད྅་ཀཧཱི་དལེཀ་ཛ་ེཕཱརྨ་བྷརཱི་ཀ྅་མུཁཱིཡཱཛཱི་ལག་ཛམཱ་ཀརཻ་ཛཱཨུ་ཨཱ་
བཻཾཀམེ་ཁཱཏཱ་སེཧོ་ཁལོབཱ་ལཨཱི་ཛཱཨུ།་སཾགེ་སཾག་པཱྃཙ་ཧཛཱར་རཱུཔཻཨཱ་སེཧོ་དཱིཨཨེ་པཌ ཏ།་ཏཁན་ཨཱིནྡཱིར་ཱཨཱབཱས་

བྷེཊཏ།བཧུཏ་གོཊེ་ཏྃ་ཨཔན་གཨེ-མཧིཾས-བཀརཱཱི-ཚཀརཱཱི-གཧནཱ-ཛེབར་ཛེཀར་ཱཛེ་གར་ལགལ་ཻབེཙ་ིཀ྅་རཱུཔཻཨཱ་ད྅་
རཱུཔཻཨཱ་ཨུཋེལཀ།་ཀཱིཚུ་ཨཱདམཱཱི་ཨེཧནོ་ཚལ་ཛཀེརཱ་སཀར ྤཱ་ནཻ་བྷེལཻ་ཨ་ོབཾཙིཏ་རཧཱི་གེལ།་བདལཱམེ་པཱཨཱིབལཱ་ལོཀ་ཨཔནཱ་
ནཱམེ་ཨུཋཱ་ལེལཀ། 

    ཀཱིཚུ་དཱིནཀ་བཱད་རགྷཱིཡ་ཱམསཽམཱཏ་ཨཱིནྡཱིརཱ-ཨབཱཱས་ལེ་ཕཱརྨ་བྷརཱི་མུཁཱིཡཱ་ཛཱི་ལག་པཧུྃཙལཱཱི།་མུཁཱིཡཛཱཱི་ཕཱརྨ་པཌྷ ཱི་བཛལཱ- 

"པཧཱིལེ་ཨཱིནྡཱིརཱ་ཨཱབཱསམེ་པཙཱིས་ཧཛཱར་བྷེཊཻ་ཚལཻ་ཨཱབ་ཙཱལཱིས་ཧཛཱར་བྷེཊཻ་ཚཻ་མུདཱ་ཨགཱྤཱཱུསྃ་སཱཨཱིཋ་ཧཛརཱ་བྷེཊཏཻ།་ཛཨཱིམེ་
པཙ ྤཱིསམེ་པཱྃཙ་ཧཛཱར་ཨཱ་ཨཁན་ཙཱལཱིསམ་ེདས་ཧཛརཱ་ཁར ྤཱ་ལག་ཻཚཻ་མུདཱ་ཨགཱྤཱཱུ་སཨཱཱིཋམ་ེཔནརཧ་ཧཛཱར་ལགཏཻ།" 
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རདྷཱིཡཱ་སུནཱིཏེ་ཀནཱི-ཀལཻཔ་ཀ྅་ཨཔན་མཛབྤཱཱུརཱཱི་སུནཽལཀཻན།་མུཁཱིཡཛཱཱི་མུཌ ཱཱི་ཌོལབཻཏ་བཛལཱ- 

"ཡཨཱི་ཀཀཱི, ཧམརེ་ཀེནེ་ནཻ་ནེ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ ཌེགེ-ཌགེ་ཧཀཱིམ-ཧུཀུམ་བཻསལ་ཚཨཱི།་ཨོཧོ་ཏྃ་ཀཊཱིཡཱ་སོན ྤཱ་ཀ྅་རཁནེ་རཧཻ་
ཚཻ་ཏེཀརཱ་ཀཱི་ཧེཏཨཱི།་ཨཱ་ཧམརོ་ཀནོོ་དརམཱཧ་བྷེཊཻ་ཚཻ་ཧམཧཱུྃ་ཏྃ་ཨོཧཱིམ་ེནཱིམཧཻ་ཚཨིཻ།་ཏྃ་ཨཱཱི་ཧེཏཽ་ཛེ་ཧམ་ཨཔནབལཱ་ནཻ་

ལེབོ།" 

རདྷཱིཡཱ་སབྷ་བཱཏ་སུནཱི་པརཱིསྠཱིཏཱི་བུཛྷི་ཨཱཔས་ཨཱབཱི་གེལཱཱི། 

    བུདྷནཱཱི་བུཌྷ ཱིཡཱ་གམམེ་སབྷསྃ་ཨུམེརགར།་ཛུཨནཱཱིཡེམེ་གྷརབལཱ་བཱཌྷ ཱིམ་ེཌུམཱི་ཀ྅་མརཱི་གེལཁཱིན།་དཱུཊཱ་བེཊཱཀ་སཾག་
བུདྷནཱཱི་ཀཧཱིཡོ་ཧཱིམྨཏ་ནཻ་ཧརལཱཱི།་སཾགྷརྵ་ཀརཻཏ་ཨཏཱ-ྨནཱིར  རཏཱཔར་དྷཱིཡོ-པུཏོཀེྃ་སཀ ཏ་བནཽནེ་ཚཐཻ།་ཧལཱྃཀཱི་ཨརཱྠཱིཀ་རཱུཔེ་
ཀམཛོརེ་ཚཐཻ། 

ཨེཀ་དཱིན་མུཁཱིཡཱཛཱིཀ་ནཛཻར་བུདྷནཱཱི་བུཌྷ ཱིཡཱཔར་པཌ ལཻན་ཨཱ་དེཁཏ་ེཔུཚལཁཱིན- 

"གམཀ་བཧུཏོ་ལོཀ་སབྷ་ལཱབྷ་ལེལཀ་མུདཱ་ཏྤཱཱུྃ་ཀནོོ་ཕཱརམོ་ནཻ་བྷརལཱཱིཧཱི? ཏོརཱ་ཏྃ་དཱུཊཱ་ལཱབྷ་བྷེཊཏཽཾ།་ཨེཀཊཱ་བྲྀད-
པེཾསན་ཨཱ་དོསར་ཨཱིནྡཱིརཱ་ཨཱབཱསཀ།" 

བདྷནཱཱི་བཛལཱཱི- 

"ཨཻམེ་ཀོན་ོཁརྩོ-བརྩོ་ལགཻཨ?ེ" 

མུཁཱིཡཱཛཱི- 

"ཧྃ, བྲྀད-པེཾསནམེ་པཱྃཙ་སཱཨེ་ཨཱ་ཨཱིནྡཱིརཱ-ཨཱབཱསམེ་པནརཧ་ཧཛཱར།" 

བུདྷནཱཱི- 

"ཧམ་ཨཱཱི་ལཱབྷ་ནཻ་ལེབ།" 

མུཁཱིཡཱཛཱི- 

"ཀཱིཨེ་ནཻ་ལེབ?" 

བུདྷནཱཱི- 
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"གྷ  ཱུས་ད྅་ཀ྅་གྷར་བནཱཨེབ་ཏྃ་ཨཨཱོི་གྷ  ཱུསཧ་གྷརམེ་རཧཻབལཱ་ཀེཧེན་ཧེཏཻ?" 

མུཁཱིཡཱཛཱི་ཨཱ་བུདྷནཱཱི་བུཌྷ ཱིཡཀཱ་གཔ་ཨཔནཱ་གྷརཀ་ཀནོཙར་ལགསྃ་རདྷཱིཡཱ་མསོམཱཏ་སུནཻཏ་ཚེལཱཱི་ཨཔནཱ་མནཀེྃ་བུཛྷབཻཏ་

བཛལཱཱི- 

"ཨཱིནྡཱིརཱ་ཨཱབཱས་ཀཱིཨེ་གྷ  ཱུསཧ་གྷར་ཀཧཱིཡོ་ནེ།" 

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

 

 

 

 

 

༣.༥.རམཱ་བཱིལསཱ་སཧཱུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲཛཱེམི་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར 

བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིནྡགཱིཀ་མལོ"་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 

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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༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
  

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༥ 

ཤཱིཀྵཱཀ་མཧཏ 

ཛཱིབཚ་གྷརཛམཻཡཱ་ཚལ།་ཧུནཀར་པཏ ྤཱཱི་རདྷཱིཡ,ཱ མཱཨེ-བཱཔཀ་ཨེཀལཽཏཱཱི་བེཊཱཱི་བཌ ་དུལཱརཱི་ཚལ།་རདྷཱིཡཀཱ་པཱིཏཱཀེྃ་ཙཱརཱི་བཱཱིགྷཱ་
ཙཱས-བཱས, ཀལམ-བཱྃས་ཨཱ་གཨེ-བཌ ད་ཚལ།་ཁཏཱཱེི-བཱཌ ཱཱིསྃ་ཛིནགཱི་ཙལཻ་ཚེལཻན།་སོཛྷམཏཱིཡཱ་རཧནེ་ཀོནོ་ཚལ-ཀཔཊ་
ནཻ་རཧཻན།་པཱིཏམརཱུ་ཚལཱ།་པརཱིབཱརམེ་ཨཀྵརཀ་བོདྷ་ཀེཀརོ་ནཻ་རཧཻན་ཁལཱཱཱི་ཛཱིབཚ་ཊ-བ་ཀཨེ་ཀ྅་སཀཱྵར་ཚལ།་
རདྷཱིཡཱཀ་པཱིཏཱ་ཛརཱུརཏ་པཌ ལཱཔར་ཛཁན་སམཱཛམ་ེཀོནོ་ལནེ-དནེ་ཀརཻ་ཚལཱ་ཏྃ་ཨཽཾཋེཀ་ནཱིཤན་དཨཱི་ཚལཱ། 

ཨེཀ་སལཱ་ཨེཧེན་སམཨེ་བྷེལཻ་ཛེ་ཨཱིལཱཀཀ་ཨཱིལཱཀ་བཱཌྷ ཱི-པཱནཱིསྃ་དཧཱི་གེལཨཱི།་ནེ་ནེབཱན་ཀརཻལེ་ཨནྣ་ཨ་ཱནེ་དཱྃཏ་ཁོདཧཻལེ་
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ནཱར-པུཨཱར་བྷེལཨཱི།་དོསར་སཱལ་རཽདཱཱི་བྷ྅་གེལཨཱི།་ཨེཀ་ཏྃ་བཱཌྷ ཱིཀ་མཱརལ, དོསར་རཽདཱཱིཀ་ཛརལ།་གརཱཱིབ-གུརབཱཀེྃ་
གུཛར་ཀཊནཱཨཱི་པཧཌ ་བྷ྅་གལེཨཱི།་ཀེཏེཀོ་པརཱིབཱར་ཏྃ་ཨཱན-ཨཱན་གམ་ཨཔན-ཨཔན་ཀུཊུམཻཏཱཱི་ཛཱ་ཀཱིཚུ་དཱིན་སམཨེ་
ཀཊལཀ།་མུདཱ་ཨཱཱི་སུབཱིདྷཱ་སབཧཀ་ནཤཱིབ་ནཻ་ཚེལཨཱི།་གམཀ་ནམཧར་ཛམཱཱིནདཱར, མཱལཱིཀ-གུམས ྤཱ་ཛེ་ཚལཱ་ཧུནཀ་ཏྃ་
པཧཱིལུཀེ་སཱལཀ་པུརནཱ་ཨནྣ་བཁཱརཱཱིཀ-བཁཱརཱཱི་བྷརལ་ཚེལནཻ།་ཧུནཀ་སབྷཀེྃ་ཀོནོ་ཙིན ྤཱ་ནཻ་ཚལེཻན།་རདྷཱིཡཱཀ་མཱཨེ-བཱཔ་
བུཌྷ ་རཧནེ་ཨཱན་གམ་ཛཱ་ཀེནཱ་ཀཛ་ཀརཏ།་ཨོ་དུནྤཱཱུ་གམེམེ་མཱལཱིཀསྃ་ཀཧཱིཡོ་མརཱུཨཱ་ཏྃ་ཀཧཱིཡོ་དྷཱན་ཏྃ་ཀཧཱིཡོ་ཚཱྃཊཱཱི་ཙཨཱུར་
ཀར ྤཱ་ལ྅་སམཨེ་ཀཊཻ་ཚལ།་ཀར ྤཱ་དེནཱིཧར་མཱལཱིཀ་སབྷ་བཱིཔཏཱིཀ་སམཡམེ་གརཱཱིབཀ་ཤོཥཎ་སེཧོ་ཀརཻཏ།་ཨེཀ་མན་
ཨནྣཀ་བདལཱ་དཱུ་མན་ཨ་ཱདོསར་སཱལ་ཙུཀལཱེཔར་ཏཱཱིན་མནཀ་ཀརཱརཱཱིཔར་ཀར ྤཱ་ལགབཻཏ།་ཏེཀར་བཱདོ་ཨཽཾཋཱཀ་ནཱིཤན་

ཨེཀཊཱཀེྃ་ཀེ་ཀཧཨ་ེཛེ་ཏཱཱིན-ཏཱཱིནཊཱ་ཚཱཔ་ཀགཏཔར་ལཨཱི་ཚེལཁཱིན།་གརཱཱིབ་ཨཔན་པརཱན་བྃཙཱཨེཏ་ཨཀཱཱི་ཚཱཔཀ་པརབཱཧ་
ཀརཏ།་ཀར ྤཱ་ཁེནཱིཧར་ཐོཌ ེ་བུཛྷཻ་ཚལ་ཀཱི་ཚཱཔ་དེབཻ་ཀགཏཔར་ཨཱ་ཧམར་ཛམཱཱིན་ཛཏ ྤཱ་ཙལཱི་ཛེཏཻ་ཏཀ ྤཱཔར། 

ཨེཀ་དཱུ་སཱལ་སམཨེ་བཱིཏལཻ།་ཛཱིབཚ་ཨཔན་སོསརཱཨཱིརེམེ་སཱསུ-སསུརཀ་སེབཱ་ཨཱ་ཁེཏཱཱི-བཱཌ ཱཱི་ཀ྅་གུཛར-བསར་ཀརཻ་
ཚལ།་ཀཱིཚུ་སམཨ་ེཔཚཱཨཱིཏ་སསཱུ-སསུར་མརཱི་གལེཁཱིན།་ཤྤཱདྡྷ-ཀརྨསྃ་ནཱིབྲྀཏ་བྷེལེ་ཚལ་ཨཱཀཱི་གམཀ་མལཱཱིཀ-གུམས ྤཱ་
ལོཀཻན་ཨཔན-ཨཔན་ཀགཏ་ལ྅་ཛཱིབཚ་ཨཻཋཱམ་པཧུྃཙཨེ་ལགལཱ།་ཀར ྤཱ་ཏྃ་ཀརཱརཱཱིཔར་དེནེ་རཧཻན།་ཨོ་སམཡ་བཱཱིཏཱི་གེལ་
ཚལ།་ཀར ྤཱ་ཁེནཱིཧར་པཧཱིལེ་ཀགཏཔར་ཚཱཔ་དེནེ་རཧཻན།་ཨོཨཱི་ཀགཏཔར་མཱལཱིཀ-ཛམཱཱིནདཱར་ལོཀནཻ་ཛམཱཱིནཀ་ཁཱཏཱ-
ཁེསརཱ་རཀབཱ་ལཱིཁཱི་ཀ྅་ཨཔན་ནཱཨོཾ་ཀ྅་ལལེཻན།་གརཱཱིབ་སབཧཀ་ཛམཱཱིན་མཱལཱིཀ-གུམས ྤཱ་ཧརཻཔ་ལེལཀཻན།་ཛཨཱིམེ་
རདྷཱིཡཱཀ་ཛམཱཱིན་སེཧོ་ཙལཱི་གལེ།་ཨཱབ་ཛཱིབཚ-རདྷཱིཡཱཀེྃ་དཱུཊཱ་བེཊཱཱི, ཨེཀཊཱ་བེཊཱ་ཨཱ་པརཱིབཱརཀ་བྷརན-པོཥཎ་ཀརནཱཨཱི་
ཀཋཱིན་བྷ྅་གེལ།་ཛཱིབཚ་ཀམཱཨཱི་ཁཱཏཱཱིར་བཱཧར་ཙལཱི་གེལ།་བཱཧརམེ་པཌྷ ལ-ལཱིཁལ་ཨཱདམཱཱིཀེྃ་ནཀོརཱཱི་ཛལ ྤཱཱིཨེ་ཧོཨཱི་ཚལེཻ་ཨཱ་
བེསཱཱི་དརམཱཧ་སེཧོ་བྷེཊཻ་ཚེལཨཱི།་ཛཱིབཚ་བེསཱཱི་པཌྷ ལ་ཏྃ་ནཻ་མུདཱ་སཀཱྵར་ཚལ།་ཛཨཱིསྃ་ཤཱིཀྵཱཀ་མཧཏ་ཛིནགཱིམེ་ཀེཏཀེ་ཧོཨཱི་

ཚཻ་སེ་མོནེ-མན་མཧཤཱུས་ཀརཻ་ཚལ། 

ཛཱིབཚ་ཊ-བ-ཊ་ཀཨེ་ཀཧུནཱ་ཀ྅་ཙིཊ ྤཱཱི་ལཱིཁཱི་གྷར་པཋེལཀ།་ཨཨཱོིམེ་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀེྃ་པཌྷ བཻལེ་རདྷཱིཡཱཀེྃ་པྲརཱེིཏ་ཀརཻཏ་ཀཧཻ་
ཚལ་ཛེ་པཌྷ ཨཱཱིམེ་ཛེཏེ་ཁརཙ་ལགཏ, ཧམ་ཀམཱཨེ་ཀ྅་པཋཱཨེབ་མུདཱ་ཨཧྃ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་པཌྷ བཻམེ་ཀནོོ་ཀོཏཱཧཱི་ན་ཻ
ཀརབ།་རདྷཱིཡོ་མོནེ-མན་སོཙཻ་ཚལཱཱེི་ཛ་ེནཱཱིཀ་ལོཀ་བནབཱཀ་ལེལ་ཤཱིཀྵཱཀ་བཌ ་མཧཏ་ཚཨཱི།་ཛ་ེཧམ་ཨཱ་ཧམར་མཱཨེ-བཱཔ་
ཛྃཨེ་ནཻ་པཌྷ ལ་ཚལེཽཾ་ཏྃཨེ་ནེ་སབྷཊཱ་ཛམཱཱིན་མཱལཱིཀ-གུམས ྤཱ་ཧརཻཔ་ལེལཻན།་ཛཁན་པཌྷ ལ་རཧཱིཏཽཾ་ཏྃ་ཨཱཱི་མུསཱིབཏ་ནཻ་
ཨབཱིཏཱཨེ།་ཧམ་སབྷ་ཛེ་ཀལེཽཾ་སེ་ཀལེཽཾ་མུདཱ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་ཛརཱུར་པཌྷ ཱཨེབ།་ཨཨཱིལེ་ཧམརཱ་ཛ་ེཔརཱིཤྲམ་ཨ་ཱཏཱིཡཱག་ཀརཨེ་
པཌ ཏ་ཨོ་ཀརབ།་ཨོ་སབྷ་དཱིན་ཨཔན་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་སམཻཔར་སཾགེ་ཛཱ་ས  ཱུལ་པཧུྃཙཱབཨེ་ལགལཱཱི། 

རདྷཱིཡཱཀ་ཊོལམེེ་བུཙ ྤཱི་བཱབྤཱཱུ་ཚལཱ།་བུཙ ྤཱི་བཱབྤཱཱུ་ཨཾཙལམ་ེབཌ ཱབཱབྤཱཱུ་ཚཻཐ།་ཚུཊ ྤཱཱིམེ་གྷར་ཨཨཱེལ་ཚཻཐ།་ཧུནཀ་ཀལཱི་བྷོརེ་ཊྲེན་

པཀཻཌ ་ཌ ཱུཊཱཱིཔར་ཛེབཱཀ་ཚལེཻན་སེ་རདྷཱིཡཀཱེྃ་ཀཧལཁཱིན- 

"རདྷཱིཡཱ, ཀཱིཚུ་སམཱན་ཨདྷཱིཀ་ཨཚ།ི་གམམེ་ཀཨེཀ་གོཊེཀེྃ་ཀཧལཱིཨཻ་ཛེ་ཀལཱི་བྷོརཀེ་ཊྲེན་པཀཌ བ་སེ་ཀནཱཱི་སམཱན་
སྚེཤནཔར་པཧུྃཙཱ་དཱིཨ, མུདཱ་ཀཱིཡོ་ཏཻཡཱར་ནཻ་བྷེལ།་ཏྤཱཱུྃ་ཀནཱཱི་པཧུྃཙཱ་དཨཱི།་ཧམ་ཏོཧར་བཌ ་ཨུཔཀར་མཱནབོ།" 
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རདྷཱིཡཱ་བཱཛལ- 

"ཋཱཱིཀ་ཚ,ཻ ཀཨཨེ་བཛ་ཻཙལབ།་ཀཧཱི་དཱིཨ་ཧམ་སམཱན་པཧུྃཙཱ་དེབ།" 

བུཙ ྤཱི་བཱབྤཱཱུ་བཛལཱ- 

"སཱཏ་བཛེ་བྷོརེམེ་ཙལབ།་ཀཱིཨེཀ་ཏྃ་ཨཱཋ་བཛེམ་ེཊྲེན་ཚཨཱི།་ཏཱཱིན-ཙཱརཱི་ཀཱིལོ་མཱིཊར་སྚེཤན་དཱུརོ་ཚཨཱི།" 

རདྷཱིཡཱ་བྷོརེ་ཨུཋཱི་སབྷ་ཀཛ་ཀ྅་ཛལཁཻ་བནཱ་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་ཁཱཨཱིལེ་ད྅་བཛལཱཱི- 

"ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་ཛལ ྤཱཱིསྃ་ཁ,ོ ཨཱཨཱི་ཀནཱཱི་པཧཱིནཧཱིཡེ་ཏོརཱ་སབྷཀེྃ་ས  ཱུལ་པཧུྃཙཱ་དཨཱི་ཚིཡ,ཽ ཏཁན་བུཙ ྤཱི་བཱབྤཱཱུཀ་སམཱན་པཧུྃཙབཻལེ་
ཊཱཱིཤན་ཛཱཨེབ།" 

    ཨེམ ར་བུཙ ྤཱི་བཱབྤཱཱུ་ཏཻཡཱར་བྷ྅་རདྷཱིཡཱཀ་བཱཊ་ཏཀཻ་ཚལཱ།་པཱྃཙ་མཱིནཊ་པཚཱཨཱིཏ་རདྷཱིཡ་ཱཔཧུྃཙལཱཱི།་བུཙ ྤཱི་བཱབྤཱཱུ་
ཏམསཱཨཱིཏ་བཛལཱ- 

"རདྷཱིཡཱ, ཏོརཱ་ཀཧནེ་ཚེལཱིཡ་ཽསཱཏེ་བཛཻ་ཙལཻལ,ེ དེརཱཱི་བྷ྅་གེལ།་ཊྲནེ་ཚུཊཱི་ཛཱཨེཏ།་ཏོརཱ་ཀནོོ་ཙནི ྤཱ་ནཧཱི།" 

རདྷཱིཡཱ་བཛལཱཱི- 

"ཨཔནེ་ཏམསཱཨུ་ནཧཱི།་དྷཱཱིརེ-དྷཱཱིརེ་བཌྷ ཱུ༹་ཧམ་སམནཱ་ལེནེ་ལཕརལ་པཱིཊྛེཔར་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚཱི།་ཀནཱཱི་དྷཱིཡཱ-པུཏཱཀེྃ་ས  ཱུལ་
པཧུྃཙབཻམེ་དེརཱཱི་ལཱགཱི་གལེ།" 

བུཙ ྤཱི་བཱབྤཱཱུ- 

"པཧཱིལེ་སམཱན་པཧུྃཙཱ་དཨཱིཏཻཾ, ཧམརཱ་ཊྲེན་ཚུཊཱི་ཛཱཨཱིཏ།་ཨཀེ་དཱིན་ཏོཧར་བེཊཱ-བེཊཱཱི་ས  ཱུལ་ནཻ་ཛེཏཽ་ཏྃ་ཀཱི་ཧེཏཨཱི།་ཨཀེ ེ་
དཱིན་ཀནོོ་པཌྷ ཱི་ཀ྅་ཀལཀྚར་བནཱི་ཛེཏཽ?" 

རདྷཱིཡཱ་མོནེ-མན་སོཙཨེ་ལགལཱཱི, ཀཧཻ་ཚིཨཻན་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ ཻལེ་སེ་ཨུཋཱིཡེ་ནེ་ཧོཨཱི་ཚཻན།་ཧམ་ཏྃ་ལཕརལ་ཧཱིནཀསྃ་པཧཱིནཧཱི་
པཧུྃཙ་ཛཱཨེབ།་ཊྲེན་ཐོཌ ེ་ཚུཊཏཻན།་ཨཔནེ་བེགརཏེ་ཨཱན ར་ཚཻཐ།་ཨནེརེ་གཚལཽཾ། 

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

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


विदेह ३५८ म अंक १५ निम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८)|| 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༣.༦.ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ-ཱ་པརཱིསྠཱིཏཱིཛནྱ 

ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ 

༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ ཱ

པརཱིསྠཱིཏཱིཛནྱ 

སརྦཤྲེཥྛ་བ ྤཱགར་ཀེ་པུརས ྤཱར་ལ྅  མཾཙ་ས྅  ཨུཏརཱིཏེ་པེྲསཀ་ཀཻམརཱ་ཀེ་ཨསཾཁྱ་ཙམཀ་ཨ ཱ པཏྲཀར་སབྷ  ས' གྷེརཱ་
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གེལཱཧ།་པྲཤྣཀ་ཛྷཌ ཱཱི་མེ་ཨཀེཊཱ་པྲཤྣ་ཨེལཻ -་'ཨཱཧྃ་བ ྤཱག་ལཱིཁབཱ་ལེལ་ཀོནཱ་པེྲརཱིཏ་བྷེལཧུྃ?' ཀཱིཚུ་པལ་གུམྨ་རཧཱི་
བྷཧརལ་སྭརེཾ་བཱཛབ་པྤཱརམྦྷ་ཀེལནཱི -་'སཏྱ་པྤཱཱུཚཱི .... ཏ྅་ཧམར་པརཱིསྠཱིཏཱི .... མཛབྤཱཱུར་ཀ྅་
ཀ྅ .... དྷཀེལཱི་དལེཀ་ཧམརཱ་ཨེཧཱི་དཱིས།  ཧམར་ཛཱིབན-སཾགཱིནཱཱི ...... ཛཱིབན་བྷརཱི་ཧམར་སཾག་ནཧིཾ་
ད྅ .... བཱིཙེ་མེ ་.... ཨསགར་ཚོཌ ཱི  ཙལཱི  གེལཱཱིཧ།་བེཊཱ-བེཊཱཱི་ཀེ .... ཨཔན-ཨཔན་པརཱིབཱར; ཨཔན-
ཨཔན་དུནཱིཡཱ!ྃ་.... ཛེནེརེཤན་གཻཔ་སེ་ཕརཱཀེ...... ཨཱ་སྭབྷབཱིཀ!ོ ཧམར་ཀེ་སུནཡ? སེབཱ-ནཱིབྲྀཏཱིཀ་
པཚཱཏཱི .... ཧམར་སཾཔྤཱཱུརྞ་དུནཱིཡཱྃ་མེ་རཧཱི་གེལ་ཨཀེམཱཏྲ་བྷརཐ!ཱ་.... ཨོཧོ་ནཧིཾ་ཛཱནཱི་པྤཱཱུརྦ་ཛནྨཀ་ཧམར་རྲྀཎཱི་ཚལ་
བཱ་ཀཱི.......་སེ་ནཧིཾ་ཀཧཱི! བཻཧ་ཧམར་མཱིཏྲ, ཧམར་སེབཀ, ཧམར སཧཙ་ར....... ཛེ་བུཛྷཱི .......སབྷ་
ཀཱིཚུ! ཨོ་བྷནས  བནབཻཡཻ .... ཨཱ་ཏཻཾ་ཧམ  ཁཱཨཱཱིཏ་ཚཱི།  ཀན་ས྅་ཨ་ོཨྤཱཱུྃཙ་སུནཻཡ ཻ.... ཏཻྃ  ཨོཀརཱ་སཾག་གཔྤ་
ཀཨཱཱིཡེ་ནེ་སཀཻཏ་ཚཱི།་ཏཻཾ་.......་དཱིན་ཀཊབཱ་ལེལ་བ ྤཱག་ཨནམནཱེ་བནལ.........!'  

གཧིཾར་ནཱིསཱྃས་ཚོཌ ཱི  ཤཱུནྱ་མ་ེཨོ་ཀཱིཚུ་ཏཱཀཡ་ལགལཧཱ། 

ཨཱབ་པྲཤྣ་ཨཱ་ཨུཏྟར་དུཧཱུ་བཽཀ  ཚལ། 
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༣.༧.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ-་ཐཧཱལ་སགཾ 

ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ 
 
ཐཧཱལ་སགཾཱི 
སུཛཱིཏ་ཀཀ་བཱིཙཱརཀ་ཨཨཱོི་དུནཱིཡཱཀྃ་པཧུྃཙལ་ལོཀ,་ཛཻཋཱམ་པཧུྃཙལ་ཱཔཚཱཨཱིཏ་ནཨཱི་བུཛྷི་པཌ ཻཏ་ཛེ་ཨོ་དོས-དུཤྨནཀ་
བཱཱིཙ་ཚཻཐ་ཀཱི་དུཤནྨེཀ་བཱཱིཙ་ཚཻཐ་ཨཱཀཱི་དོསེཀ་བཱཱིཙ་ཚཻཐ།་ཨཱནཀེྃ་བུཛྷཻམེ་ཛེ་ཧོནཱི་མུདཱ་སུཛཱིཏ་ཀཀཀེྃ་ཨཔནོ་ཏྃ་བུདྷཱི-
བཱིབེཀ་ཚཻན ེ།་ཨཔནེ་བུདྷཱི-བཱིབེཀ་ན་ེཨཔན་དོསོ་ཚཱི་ཨཱ་དུཤནྨོ་ཚཱིཧེ།་ནཱཱིཀཀ་བཱཊ་པཀཻཌ ་དོས་བནཻཨེ་ཨཱ་ཨདྷལཱ་བཱཊ་
པཀཻཌ ་ཙལནེ་དུཤྨན་བནཻཨ།ེ་ཨནཱོ,་སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་ཨཔན་ཛཱིབནོ་ཚནཻ་ཨཱ་ཛཧནོ་ཚནཻ ེ།་ཛཱིབན་ོཏྃ་ཛཱིབན་ཚཱིཧེ,་
ཨསགརོཀ་ཧོཨཱིཨེ་ཨཱ་སམྤཱཱུཧོཀ་ཧོཨཱིཨ།ེ་བྷལེྃ་དུནྤཱཱུ་རཾགཀ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧུཨཨེ་མུདཱ་དུནྤཱཱུཀ་བཱཱིཙ་ཨཔན-ཨཔན་སཱཱིམཱ་སེཧོ་
ཨཚིཨེ། 
ཨཱནེ་དཱིན་ཛཀ་ྃསུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་དརབཛྷ ྤཱ་ལཀོསྃ་བྷརལ་རཧཻན།་ཨཔནེ་པཧུྃཙ་དཁེལཽཾ་ཏྃ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛ་ེཨཱདྷཱསྃ་བེསཱཱི་ལོཀ་
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ཨོཧན་ཚཻཐ་ཛེ་བྷརཱི་དཱིན,་པརོཚམེ་ཨདཁོཨཱི-བདཁོཨཱི་སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་བཛཻ་ཚཻཐ་ཨ་ཱཨཻཋམཱ་ཋཧཀ་མརཱཱི་ཧྃསབོ་ཀརཻ་ཚཻཐ་
ཨཱ་བྷརཱི་མུྃཧ་གཔོྤ-སཔྤ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ།་མནེ-མན་སུཛཱིཏ་ཀཀཔར་ཏཱམསོ་ཨུཋཱི་རཧལ་ཚལ་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་ཀནོོ་བཱལ-བོདྷཀེྃ་
ཙེཥྚགར་སཱིཡཱན་ཛྷ  ཱུཋ-ཕྤཱཱུས་བཱཛི་པོལེབོ་ཀརཻ་ཚཐཻ་ཨཱ་པྲབོདྷབོ་ཏྃ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ,་སཨེཧ་སྠཱིཏཱི་ཚཻན།་མུདཱ་བཛལཽཾ་ཀཱིཚུ་ནེ།་
མཧདེབ་ཛཀྃ་མནེ-མན་ཨཔན་བཱཱིཁ་པཱཱིབ་ལེལཽཾ། 
ཨཁན་ཏཀ་ཋཱཌྷ ེ-ཋཱཌྷ ་སབྷ་ཏམཱས་ཱདེཁ་རཧལ་ཚལེཽཾ།་བཛཻཏ-བཛཻཏ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་མུཌ ཱཱི་ཨུཋཱ་ཏཀལཻན་ཏྃ་སོཛྷཱམེ་ཋཱཌྷ ་
དེཁལཻན།་ཨཔྤན་བཱིཙཱརཀ་ཀཌ ཱཱིཀེྃ་མུྃཧཀ་ཤབྡསྃ་ཛོཌ ནཧཱི་རཧལཱ་མུདཱ་ཧཐཀ་ཨཱིཤརཱསྃ་ལགམེ་ཨཱབཱི་བཻསཻལེ་ཀཧལཻན།་

ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཱི་སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་ལགམེ་ཛཱ་ཀ྅་བཻསལཽཾ།་མུདཱ་མན་ཙཀནཱོ་ཧོཨཱིཏེ་རཧཨེ།་ནཛཻརཀེྃ་དཽཌ ཱ-དཽཌ ཱ་སབྷཔར་དཱཱི,་མཱནེ་
ཛེཏེ་གོརེ་སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་དརབཛྷ ྤཱཔར་བཻསལ་རཧཻཐ,་རཾག-བཱིརཾགཀ་ཙེཧརཱ་བུཛྷི་པཌ ཨེ།་ཀཱིཡོ་གྷནཱིཥྛ་སཾགཱི་སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་
བུཛྷི་པཌ ཻཏ་ཏྃ་ཀཱིཡོ་གྷོར-བཱིརོདྷཱཱི།་དེཁ-དཁེ་མན་ཀཚམཚཨཱཱིཏེ་ཚལ་ཛེ་ཨེཧནཱཋཱམ་ཀཱིཚུ་བཱཛབ་ཀནཱེ?་དེཁཏེ་ཚཱི་ཛེ་
གམམེ་ནཱཱིཀོ་ཀཛ་ཧོཨཱིཨེ་ཨཱ་ཨདྷལོ་ཀཛ་ཧོཨཱིཨ།ེ་ནཱཱིཀཀ་ཕལ་ནཱཱིཀ་ཧོཨཱིཨེ་ཨཱ་ཨདྷལཱཀ་ཕལ་ཨདྷལཱ་ཧོཨཱིཨེ།་ཀཧལ་ོགེལ་
ཨཚི་ཛེ་རོཔེ་གུཎ་ཕལ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨཋཱཻམ་ཏྃ་ནཱཱིཀ་ོཀེནཱིཧར་ཚཻཐ་ཨ་ཱཨདྷལོ་ཀནཱེིཧར་ཚཐཱིཨེ།་ནཱཱིཀ་ཀནཱེིཧརཀེྃ་ནཱཱིཀ་

ཀཧབེཀ་ཨཚི་མུདཱ་'ཨདྷལཱ་ཀེནཱིཧརཀེྃ་ཀཱི་ཀཧབ?་ཛྃ་'ཨདྷལ'ཱ་ཀཧབཻ་ཏྃ་ཨནེརེ་རཀ ྤཱ-ཊོཀཱི་ཧཨཏེ།་རཀ ྤཱ-ཊོཀཱིཀ་ཀཱི་
ཨཱཌ ཱི-མེཌ ་ཨཚི་ཛེ་ཀེཏེ་ཧཨེཏ།་སཾཡོག་བྷེལ,་ཏཻབཱཱིཙ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་ཀབཱཱིར་དཱསཀ་བཱིཙཱརམེ་པཧུྃཙ་བཛལཱ- 
"ཀབཱཱིར་བཱབཱ་ཀཧནེ་ཚཻཐ,་བཱིནཱ་སཱབུནཀ་དྷུཨཨཱཱིཡསེྃ,་ལགམེ་བཱིརོདྷཱཱིཀེྃ་རཧནེ་མནཀ་དྷུཨཱཨཱི་ཧོཨཱིཨེ།" 
ཨོནཱ,་སབྷ་དཱིན་སུཛཱིཏ་ཀཀ་ལག་ཌཌྷེ -དཱུ་གྷན ྤཱ་བཻས,་ཨཔནོ་ཛེ་ནཨཱི་བུཛྷཻ་ཚཱི་སེ་པུཚི་ལཨཱི་ཚིཨནཻ་ཨཱ་ཨཱན-ཨཱནཀ་སཾག་
སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཙཱར་སེཧོ་སུནཻ་ཚཱི། 
སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་མནམེ་བྷེལ་ཛེ་པུཚིཨནཻ,་མནཀ་དྷུཨཨཱཱི་བྷེནེ་ཀྲཱིཡཱ-ཀལཱཔཀ་སེཧོ་དྷུཨཨཱཱི་བྷ྅་སཀཻཨེ།་ཛ་ྃ
མན་སཱཕེ་ཨཚི་མུདཱ་ཀྲཱིཡཱ-ཀལཱཔ་གཌ བཌ ,་ཏཁན་ཨེཀ-དོསརཱཀ་སམནྦྡྷ-སྤཱཱུཏྲ་ཀེཧེན་བནཏ?་ཨཱ་ཛ་ྃསམྦནྡྷེ-སྤཱཱུཏྲ་
ཌྷཱཱིལ-ཌྷཱཱིལཱཧ་བནཏ་ཏཁན་མཛགྤཱཱུཏ་ཛཱིབན་ཀེནཱ་བནཱི་སཀཻཨ?ེ་མུདཱ་ལགལེ་ཕེར་ཨཔནེ་མནམེ་བྷེལ་ཛེ་ཨཔནེ་ཏྃ་
པཱཚྤཱཱུཀ྅་ཨལེཽཾ་ཧེན,་ཛྃ་ཀཧིཾ་ཨཻགལཱ་ཨནཱེིཧརཀ་བཱིཙཱརཀ་ཀྲམམེ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་ཧོཐཱི,་ཏཻབཱཱིཙ་ཛྃ་ཨཔནེ་ཌཱིལརཀ་དཀོན་
ཛཀྃ་པཻཚལཱ་ཨེནཱིཧར་པཧཱིནེ་ལཱིཨ་ཙཱཧཏ་ཏྃ་ཛྷཾཛྷཊ་ཧེབེ་ཀརཏ་ཀཱིནེ།་ཨོཧ!་ཛཱནཱིཀ྅་དོཁཱཱི་བནབ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི།་ཙུཔེ་
རཧལཽཾ།་ཨོནཱ,་ཛཱནཱི-ཨནཛཱནཱི་ལོཀ་ཨཔནོ་དཁཱཱོི་བནཻཀ་ཨདྷཱིཀརཱཱི་ཨཚིཨེ་མུདཱ་དོཁཱཱི་བནཻསྃ་པཧཱིནཽཾ་བཧུཏ་པྲཀྲཱིཡཱ་ཨཚི།་
ཏཧཱུམེ་པྤཱཀྲྲྀཏཱིཀ་པྲཀོཔ་ཏྃ་ཨཱརོ་བེསཱཱི་ཨཚི།་དེཁཏེ་ཚཱི་ཛེ་ཡཨེཧ་དུནཱིཡཱྃ་ཚཱི་ཛཁན་ལཀོ་པཏྠརཀེྃ་པཏྠརཔར་གྷྃསཱི-གྷྃསཱི་
ཧཐཱིཡཱར་བནཱ་ཤཱིཀར་ཀརཻ་ཚལ,་པཚཱཨཱིཏ་ལཱཁོ་བརྑཀ་བཱཱིཙ་ཀཱི་སབྷ་བྷེལ་ཨཱ་ཨཁན་དཁེཏེ་ཚཱི་ཛེ་ལཱཋཱཱི-ཕརཱཋཱཱི་ཀམཱི་གལེ་
ཨཚི་ཨཱ་བམ-བཱརཱུད་བེསཱཱི་བྷ྅་གེལ་ཨཚི།་ཏཧཱུམེ་ཨོཧན-ཨོཧན་ཛཨཱིསྃ་གཽཾཨཱྃ-གྷརུཨཱ་ཨཱ་ཨཌ སཱཱོི-པཌ ོསཱཱིཀ་ཀོན་བཱཏ་ཛ་ེ
ཧཛཱརོ་ཀོས་ཧཊལ་དེཤ་དོསར་དེཤཀེྃ་གྷརཻཡཱ་ཤཱིཀར་ཛཀྃ་ཤཱིཀར་ཀརཱིཏེ་ཨཚི། 
ཨཔནེ་བཱཱིཏལ་ཨེཀཊཱ་བཱཏ,་མཱནེ་ཨཔནེ་ཛེ་གམམེ་བྷེལ,་མོན་པཌ ཱི་གེལ།་བྷེལ་ཨཱཱི་ཚལ་ཛེ་ཨེཀགོརེཀེྃ,་དོསརཱཀ་སཾག་
གལཏཱཱི་ཀརཻཏ་དེཁ་མུཧེྃཔར་ཀཧཱི་དེནེ་རཧཱིཨཻ་ཛེ་ཨཧེེན་ཚུཚུཌ པནཱ་ཀཛ་ཀཱིཨེ་ཀརཻ་ཚཧ།་ཨཁན་ཏཀ་ཨཔནེ་བུཛྷབེ་ནེ་

ཀརཻ་ཚེལཽཾ་ཛ་ེཤབྡཀ་མཱིལཱནཱཱི་མཱཏྲསྃ་སམཱཛོ་ཨཱ་སཏྟོ་ཙལཻཨེ།་པྤཱཱིཏམལཱལ་མཱནེ་ཛེཀརཱ་ཀཧན་ེརཧཱིཨཻ,་གམཀ་ཚཨཙཀྤཱཱི་ལོཀ,་
ཀྲྲྀཥྞ་ཛཀྃ་སུདརྴན་ཙཀྲ་ནཧཱི,་མཱཏྲ་ཨོཨཱིམ་ེཚབེཊཱ་ཌྃརཱི་ཁིཾཙལ་ཚཻ,་སེ་བྷེལ་ཚཧཙཀྤཱཱི།་ཏརེ-ཏར་ཀཱི་ཀནཱེ་བྷེལ,་སེ་ཛཁན་
ཏཱཱིན་མཱསཀ་ཛཧལ་ཀཊལཽཾ་ཏཁན་བུཛྷལཽཾ།་ཨཔནཊཱེ་བཱཏ་ནཨཱི་ཀཧཻ་ཚཱི,་ཨཔནཱ་སན-སན་ཀེཏཀེོ་གོརེ་ཀེཏེཀོ་གམམེ་
ཨེཧེན་ཛཧལ་ཀཊནེ་ཚཻཐ། 
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ཨཱཛུཀ་པརཱིབེཤ་ཨོཨཱི་མོཌ པར་ཨཱབཱི་ཋཱཌྷ ་བྷ྅་གེལ་ཨཚི,་ཛཻཋཱམ་བཱིནཱས-བཱིཀས་དུནྤཱཱུ་ཨཚ།ི་མན་ཏེནཱ་ཨཔནེ་གྷུརཱིཡཱ-
མུཌ ཱིཡཱ་གལེ་ཛེ་རསེ-རསེ་དྲྲྀཌྷ ་བྷ྅་གལེ་ཛ་ེཨབེར-སབེརཀ་བཱིཙཱར་ཀེནེ་བཱིནཱ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་ཨཋཱཻམསྃ་ནཧཱི་ཛཱཨེབ།་པཱཚྤཱཱུ-
ཀེ་ཨེལཽཾ,་ཏྃཨེ་ཧམར་མནཀ་པྲཤྣ་པཚུཨ་ཱགེལ,་མུདཱ་ཨཱབཤྱཀ་ཏེཏེ་ཨཚི་ཛེ་བཱིནུ་བུཛྷནེ་ཨནྣ-ཏཱཱིམནཀ་སུཨདཱ་ཐཌོ ེ་
བུཛྷབ,་སོཛྷེ་གཱིར་ལེབ་ཧཨེཏ།་ཨོནཱ,་མན་ཨཱཱིཧོ་ཀཧཻཏ་རཧཨེ་ཛེ་ཨཁན་ཨུཙཀ ྤཱ་སབྷ་ལགམེ་ཨཚ,ི་ཛྃ་སོཛྷཱམེ་བཱཛཱི་ཨཱ་
ཕེར་ཛཧལ་ཀཊབཻཀ་ཨོརཱིཡཱན་ཀ྅་དེཏ,་ཏཨཱིསྃ་ནཱཱིཀ་ཛེ་ཨཔན་བཱིཙཱར་པཱཚྤཱཱུ་ཀལ-ཀེ་རཱཁབ།་ཛཁནེ་བཱིཙཱར་པཚུཨཱཨེཏ་
ཏཁནེ་ཀཙྪཌ -མཙྪཌ ་ཀཊཻབལཱ་སབྷ་པཌ ཱཨེཏ།་ཨཔན་བཱིཙཱརཀ་པྲཤྣ་ཚཱི་ཨཔནེ་མུཧསྃ་ཀཀཀེྃ་པུཚབཻན,་ཨཔནེ་ཀནསྃ་
ཧུནཀ་བཱིཙཱརོ་སུནབ,་པཚཱཨཱིཏ་སམཡཱནུཀྤཱཱུལ་ཌེག་ཨུཋཱཨེབ། 
སཱྃཛྷཀ་ཨཱཋ་བཛི་གེལ།་སཽཾཛྷ ཱུཀ་པྤཱཱུཛཀཱ་གྷཌ ཱཱིགྷན་ྚཀེཏེཀོ་དེབས ྤཱནམེ་བཛི་གལེ།་བེརུཀ་མདབྷཀྵཱཱི་སབྷཀ་མདཀ་ཁུམཱར་སེཧོ་

ཀམཱི་གལེཻན།་ཛཨཱིསྃ་བྷོཛན་ཀེལཱ-པཚཱཏཱིཀ་ཨཱརཱམ་ཀརཻཀ་བཱིཙཱར་མནམ་ེཨུཋཱི་གེལཻན།་གམཀ་བཻསཱར་ཀཱི་ཀོཊ-ཀཙཧརཱཱིཀ་
བཻསཱར་ཚཱི་ཛེ་ནཱིསཙིཏ་སམཡཔར་ཙལཏ,་ཨོ་ཏྃ་གམཻཡཱ་དྷཱར་ཛཀ་ྃཨཚི་ཛེ་ཚཨ་མཱས་སུཁལ་རཧཏ་ཨཱ་ཚཨ་མཱས་བཧཻཏ་
ཙལཏ།་དུཨཱིཡེ་གོརེ་རཧལཽཾ,་མཱནེ་ཨཔནེ་ཨཱ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་རཧལཱ།་མནམེ་བྷེལ་ཛེ་ཨཔན་ེཏྃ་ཛབཱན་ཚཱི,་ཏྃཨེ་དེཧོ་ཨོཏེ་
ཤཀྟཱི་པཻདཱ་ཀརཱིཏེ་ཨཚ,ི་ཛཨཱིསྃ་ཨེཀདྷ་གྷན ྤཱ་བཱིལཻམཱིཡོྃ་སཀཻ་ཚཱ,ི་ཏཧཱུམེ་མནཀ་ཛིཛྙཱས་ཱཔྲབལ་རཧབེ་ཀརཨེ།་མུདཱ་སུཛཱིཏ་
ཀཀ་ཏྃ་སེ་ནཧཱི་ཚཐཻ།་ཤྲེཥྛ་ཚཻཐ,་ཨུམརདཱར་ཚཻཐ,་ཛཨཱིསྃ་ཤཱིཥྚཔནསྃ་མཱནཱིཏེ་ཚིཨཻན,་མུདཱ་ཨེཏེ་ཏྃ་པུཚལེ་ཛཱ་སཀཨཻེ་ཛེ་
'ཀཀ,་བཌ ཱཱིཀལསྃ་བཻསལ་ཚཱ,ི་པཱིཡཱས་ལགཱི་གལེ་ཧཨེཏ།'་མུདཱ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་ཏྃ་ཨཔནེ་ཤཱིཀརཱཱི་ཚཻཐ,་ཨ་ོམནེ-མན་བུཛྷི་
གེལཱ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཨེཧེན་བཱིཙཱར་མནོཧརཀ་མནམེ་ཨུཋཱི་གེལ་ཨཚི་ཛེཀར་ཛབཱབ་སུནཻལེ་མན་ཀཙྪཌ ་ཀཊཱི་རཧལ་ཚཨཱི།་
ཨཔནོ་མན་མཱནཱིཡེྃ་རཧལ་ཚལེཻན་ཛེ་ཛཁན་ཛིནགཱིཀ་ཀོནོ་ཋེཀནེ་ནེ་ཨཚི་ཏཁན་ཏྃ་ཛ་ེཀ྅་ལེབ་ཏེཏེཀཀ་ཧཀདཱར་ཏྃ་

ཧེབེ་ཀརབ།་སབྷ་ཛནཱིཏེ་ཚཱི་ཛེ་ཀཱིཡོ་ཀརེ་ཨཱཔ་ལེ་མཨཱེ་ལེ་ན་ེབཱཔ་ལེ།་སཾཡོག་ནཱཱིཀ་བནལ,་བུདྷཱིཡཱརཱི་ཀཀཱིཀེྃ་ཛནཱེ་བུཛྷལེ་
རཧཻན་ཨཱཀཱི་ཀཱི,་དཱུ-དཱུཊཱ་བཱིསྐུཊ་དཱུཊཱ་པ ེཊམེ་ཨཱྃགནསྃ་དརབཛྷ ྤཱཔར་པཱནཱིཀ་སཾག་པཧུྃཙཱ་གེལཱཱི།་ཛཱབེ་དུནྤཱཱུ་བཱཔྤཱཱུཏ་བཱིསྐུཊ་ཁཱ་
པཱནཱི་པཱཱིལཽཾ,་ཏཱབཏ་དཱུ་ཀཔ་ཙཱཧོ་བུདྷཱིཡཱརཱི་ཀཀཱི་པཧུྃཙཱ་གེལཱཱི། 
ཨཔནཱ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛེ་ཙཱཧ-བཱིསྐུཊ་ཁེལཱ་པཚཨཱཱིཏ་དུནྤཱཱུ་གོརེཀ་མན,་མཱནེ་ཨཔནོ་ཨཱ་སུཛཱིཏོ་ཀཀ ྤཱཀ,་ཨེཀ ེརཾག་བྷ྅་
གེལ།་ཨེཀརཾག་ཧོཨཱིཏེ་བཛལཽཾ- 
"ཀཀ,་ཧམརེ་བྷྲམ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི་ཨཱཀཱི་ཨཧིཾ་བྷརམཱ་གེལ་ཚཱི,་སེ་བུཛྷིཡེ་ནེ་པེབ་རཧལ་ཚཱི།" 
ཨོནཱ,་སུཛཱིཏ་ཀཀ་བུཛྷི་གེལཱ་མུདཱ་བུཛྷལ་བཱཏཀེྃ་མནེམེ་དཱབཱི་བཛལཱ-་"སེ་ཀཱི་མནོཧར?" 
བཛལཽཾ-་"ཀཀ,་ཨཧྃ་བྷལེྃ་བཱིསཻར་གེལ་ཧོཨཱི,་མུདཱ་ཨཔནེ་ཏྃ་བྷུཀྟབྷོགཱི་ཚཱི་ཏྃཨེ་ཛཱིབནམེ་ཀེནཱ་བཱིསརབ།" 
སཧ་དཻཏ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་བཛལཱ-་"ཧྃ,་སེ་བཱིསརབོཀ་ནཨཱི་ཙཱཧཱི།" 
སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་མན་ཨཱརོ་དནདནཱ་གེལ།་དནདནཱཨཱིཏ་བཛལཽཾ- 
"ཀཀ,་ཀནཱིཡེ་པཧཱིནེ,་ཛེཏེ་གོརེཀེྃ་དརབཛྷ ྤཱཔར་བཻསལ་དེཁལཽཾ,་ཏཨཱིམེ་ཨདྷཱཱསྃ་བེསཱཱི་ཨོཧན་ལཀོ་ཚལ་ཛེ་དྷཁཱོབཱཛ་
ཨཚི།་ཨེཧེན་ལོཀ་ཀཁན་སཾག་རཧཏ་ཨཱ་ཀཁན་བཨཱཽཀ྅་དྷོཁཱ་ད྅་པཌ ཱ་ཛཱཨེཏ,་ཏེཀར་ཋེཀན་ནཧཱི།" 
ཨོནཱ,་ཨཔན་བཱིཙཱརཀེྃ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་ཀདྲ་ཀེལཻན་མུདཱ་ཨཔྤན་ཛཱིབན་ཨཱ་བཱིཙཱར་ཏེཏེཀ་ཨྤཱཱུཔར་ཨུཋཱི་གལེ་ཚཻན་ཛཻཋམཱ་
ཨེཧེན-ཨེཧེན་བཱིཙཱརོ་ཨཱ་ཀཛོཀེྃ་ཏུཙྪ་མནཱལ་ཛཱཨཱིཨེ།་ཏུཙྪ་མཱནབ་སོབྷབཱིཀོ་ཨཚིཨ།ེ་ཀཱིཡོ་ཨེཀདཱིནཱ་ཛཧལ་ཛཱཨཱིཨེ་ཨཱ་
ཀཱིཡོ་ནེལཤན་མཾཌེལ་ཱཛཀྃ་ཏཱཱིས་བརཁ་ཛཧལ་ཀཊཨཻེ,་ཏཻཋཱམ་དུནྤཱཱུ་གོརེཀ་ཛཧལ་ཀཊབ་ཐཌོ ེ་ཨེཀརཾག་ཧཨེཏ། 
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མུས ྤཱཱི་མཱརཱི་སུཛཱིཏ་ཀཀ་བཛལཱ- 
"མནོཧར,་ཀཱིཡོ་ཙོར་ཨཚ་ིཀཱི་ཌཀཻཏ་ཨཚི་ཀཱི་ཛྷ ཱུཋ-ེཕྤཱཱུས་བཛནཱིཧར་ལབཌ ཱ-ལུཙ ྤཱ་ཨཚི་ཨཀཱཱི་ཚལ-པྲཔཾཙཱི་དྷོཁེབཱཛེ་ཀཱིཨེ་
ནེ་ཨཚ,ི་ཏེཀར་དུཁ-སུཁ་ཨཔནེ་བྷོགཏ་ཀཱི་ཨཱན,་ཧམར་ཀཱི་ལེཏ།" 
ཨོནཱ,་ཤབྡཀ་ཤཻལཱཱིམེ་སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཙཱར་ནཱཱིཀ་ལགཱལ་མུདཱ་ཨཔྤན་ཏཱཱིན་མཱསཀ་ཛཧལ་མནམེ་མནཱཧཱི་ཀརཱིཏེ་རཧལ་ཛེ་
ཨཻཋཱམ་སུཛཱིཏ་ཀཀ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཛྷཱྃཔཱིཀ྅་བཛལ་ཱཨཚ།ི་བཱཱིཏལ་དཱིནཀ་པྲམཎཱ་སབྷཀེྃ་མནེ-མན་ཨེཀཏྲཱིཏ་ཀརཻཏ་བཛལཽཾ- 
"ཀཀ,་ཨཔནོ་མཱནཻ་ཚཱི་ཛེ་པྤཱཱུརྦཛ་སབྷ་ཀཎྛ་ཕཱརཱི-ཕཱརཱི་ཀཧནེ་ཚཻཐ་ཛེ་ཛེ་ཛེཧེན་ཀརཏ་སེ་ཏེཧེན་པཽཏ།་རོཔེ་གུཎ་ཕལ་
ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་མུདཱ...།" 
ཨཔན་སབྷ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཧཽཾརཱི-ཧྃརཱི་སུཛཱིཏ་ཀཀ་བཛལ-ཱ 
"མནོཧར,་བྷནེ་ཨཁན་དུཨཱིཡེ་བཱཔྤཱཱུཏ་ཚཱ,ི་ཏྃཨེ་ཛཱིབནཀ་མྤཱཱུལ་མརྨཀེྃ་ཀཧཱི་དཨཱི་ཚཨི།" 
སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་མནཀ་ཛིཛྙཱསཱ་ཏེཏེ་ཕུནཕུནཱཀ྅་ཛགཱི་གལེ་ཛེ་ཧུཨཨེ་ཀཁན་སུཛཱིཏ་ཀཀ ྤཱཀ་མུྃཧཀ་བཱཏ་སུནཱཱི།་

བཛལཽཾ- 
"ཀཱི་མརྨ་ཀཧལཱིཨཻ་ཀཀ?" 
སུཛཱིཏ་ཀཀ་བཛལཱ- 
"མནོཧར,་ཨཔན་ཛཱིབནདྷཱར་ཨོཧན་བནཱ་པྲབཱཧཱིཏ་ཀརཱཱི་ཛེ་སྭཡཾ་ནཱིརྨཱིཏ་ཧུཨཨེ།་ཛཁན་ེཨཔན་པྲབཱཧ་ཨཔནཱ་ཨནུཀྤཱཱུལ་
ཙལཏ་ཏཁན་ེདུནཱིཡཱཀྃ་ཨནཱ-བཱཱིརཱནཀ་བྷེད་མེཊཱ་ཛཱཨེཏ།་རཧཏ་མཱཏྲ་ཨཔན་ཀརྨ་༺ཀཛ༻།་སེ་ཏྃ་ཨཔན-ཨཔན་
བཱིབྷཛིཏ་རཧབེ་ཀརཏ།་ཨེཀ ེཊཱ་ནམཧར་ཀཛ་མནཱེ་ཨེཀསྃ་ཨདྷཱིཀ་གོཊཀེ་བཱཱིཙཀ,་རཧཻཨེ་ཛེ་ནཱཱིཀོ་ཧོཨཱིཨེ་ཨཱ་ཨདྷལོ་
ཧོཨཱིཨེ་མུདཱ་ཀེནཱིཧརཀ་སཱིརེ་ཀཱིཚུ་ན་ེཀཧལ་ཛཨཱཱིཨེ,་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་སེཧོ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏེ་ཨཚི།" 
  

-ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱཀི་ཛན་ྨམདྷུབནཱཱི་ཛིལཀཱ་བེརམཱ་གམམེ་5་ཛུལཱཨཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམེ་བྷེལནཻ།་མཎལྜཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་
ཨེབཾ་རཛཱནཱཱིཏཱི་ཤསྟྲམེ་ཨེམ.ཨ.ེཀ་ཨཧར  ྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརན་ཧེཏུ་ཀྲྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལགྣ་བྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརྦཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་
ལཱགཱི་གལཱེ།་སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷ ཱིབཱདཱཱི་ཨེབཾ་སཱམན ྤཱ ཱི་བྱབཧར་སཱམཱཛིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ ལནཻ།་ཕལཏ:་
ཛམཱཱིན ྤཱར,་སཱམནཀྟ་སཾག་གམམེ་པུརཛོར་ལཌ ཨཱཱི་ཋཌྷཱ ་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎྜལཛཱ་ིཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་
ཀེས-མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཱཏྤཱདཱིམ་ེབྱཏཱཱིཏ་ཀེལཱཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵེཏྲམ་ེཨལཱེ།་2008་
ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧུཨ་ལགལཻན།་གཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨེཀཾཀཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་
ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདཱིཏཱཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརན་བྷརཱི་
ནཱཊཀ/ཨཀེཾཀཱི,་པཱྃཙ་སཨཱེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུནྣཻས་གོཊ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཌྷཱ ེ་ཨཋཱསཱཨ་ེཀཐཱ-ཀཧནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་
མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གྲནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཻ། 
མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཤྤཱ ཱི་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདཱན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལཏཱ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་
དྤཱར་ཱགམཀ་ཛནིགཱི'་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གམཀ་ཛིནགཱི་བ་སམགྲ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་
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སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལེལ་སཀཱྵར་དརབྷཾག་
དྤཱར-ཱ་'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷཱརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་
པུརས ྤཱར-་2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམགྲ་ཡདཱོན་ལེལ་ཨེས.ཨནེ.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་
2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལལེ་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་
'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ཀྵེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎྜལ་དྤཱར-ཱ་
'ཀཽམུདཱཱི་སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏ ྲྀཥྚ་སེབཱ་ལེལ་ཨཁཱིལ་བྷརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལ་ཱསཾགྷ་དྤཱར་ཱ'སྭ.་
བཱབྤཱཱུ ་སཱཧེབ་ཙཽདྷརཱཱི་སམ ྤཱན-་2018',་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱཀ་པྲསཱིདྡྷ་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏནཱ་པུརས ྤཱར-་2020',་
མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཧརཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི,་གུབཱཧཊཱཱི-ཨསམ་དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་
ཙཽདྷརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདཱན་ལལེ་ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཾཙ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་
རཥཱ   ཱིཡ་པུརས ྤཱར-་2022' 
 
རཙནཱ་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགརཧམ་མཱགྷ,་4.་སརཱིཏཱ,་5.་
གཱིཏཱཾཛལཱི,་6.་སུཁཱཨལེ་པོཁརཱིཀ་ཛཨཱཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙུནཏཱཱཽི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷེནུ,་11.་
མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གགཾ་-་ཀབཱིཏཱ་སཾགྲཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཾཀཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཀཱ་བེཊཱཱི,་15.་
ཀམྤྲོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སྭཡཾབར-་ནཱཊཀ།་19.་མཽལཱཨཱིལ་གཚཀ་
ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱིཀ་ཛཱཏི,་22.་ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར,ྵ་24.་ནཻ་
དྷཱཌ ཻཨ,ེ་25.་བཌ ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷདབཀ་ཨཋཱ་ཨན ྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་28.་ཋྤཱཱུཋ་གཚ,་29.་
ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾགུ,་32.་ཨཱམཀ་གཚཱ,ི་33.་སུཙཏཱི,་34.་མོཌ པར,་
35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨནྟཱིམ་ཀྵཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསྭཱིནཱཱི-་པྲབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙནཱ།་39.་
ཀལྤཱཎཱི,་40.་སཏམཱཨ,ེ་41.་སམཛྷཽཏཱ,་42.་ཏཱམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགནཱ-་ཨེཀཀཾཱི།་44.་ཏརེགན,་
45.་བཛན ྤཱ-བུཛྷན ྤཱ-་བཱཱིཧཻན་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་46.་ཤཾབྷུདཱས,་47.་རཊནཱཱི་ཁཌྷ -་དཱཱིར   ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་48.་གམཀ་
ཛིནགཱི,་49.་ཨར     གཾཱིནཱཱི,་50.་སཏབྷཻཾཡཱ་པོཁཻར,་51.་གམཀ་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ,་52.་ཨཔན་མན་ཨཔན་དྷན,་
53.་སམརཐཱཨཱིཀ་བྷཱུཏ,་54.་ཨཔྤན-བཱཱིརནཱ,་55.་བཱལ་གོཔཱལ,་56.་བྷཀམོཌ ,་57.་ཨུལབཱ་ཙཱཨུར,་
58.་པཏཛྷཱཌ ,་59.་གཌྷ ཻནགར་ཧཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌ ཱུ༹་སམཡ,་62.་མདྷུམཚཱཱ,ི་63.་
པསེནཱཀ་དྷརམ,་64.་གུཌ ཱ-ཁུད ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧར,་66.་ཁསཻཏ་གཚ,་67.་ཨེགཙ་ཨམཱཀ་གཚ,་
68.་ཤུབྷཙིནྟཀ,་69.་གཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གམ,་71.་གུལེཏཱཱི་དཱས,་72.་མུཌ ཱིཡཱཨལེ་
གྷར,་73.་བཱཱིརཱཾགནཱ,་74.་སྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱནྟཱིཡགོ,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་
པཻཾཏཱཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་དོཧརཱཱི་ཧཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱཱི་ཛིནགཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧུལ་
ལོཀ,་83.་དཱིབཱལཱཱིཀ་དཱཱིཔ,་84.་ཨཔྤན་གམ,་85.་ཁཱིལཏོཌ ་བྷཱུམཱི,་86.་ཙིཏབནཀ་ཤཱིཀར,་87.་ཙཽརས་
ཁེཏཀ་ཙཽརས་ཨུཔཛ,་88.་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙེཏ་ཀཱིསཱན,་89.་བྷཽཀ,་90.་གམཀ་ཨཱཤ་ཊུཊཱི་གལེ,་91.་
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པསེནཱཀ་མོལ,་92.་ཀྲྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་རཾག་
ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གེལ,་97.་ཨནྟཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ,་98.་གྷརཀ་ཁརྩ,་99.་ནཱཱིཀ་ཋཀན་
ཋཀེལཽཾ,་100.་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ་ཛཱིབནཀ་མརྨ,་101.་སཾཙརཎ,་102.་བྷརཱི་མན་ཀཛ,་103.་ཨཱཨེལ་ཨཱཤ་
ཙལཱི་གལེ,་104.་ཛཱིབན་དཱན་ཏཐཱ་105.་ཨཔྤན་སཱཏཱཱི-་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ། 
  

ཨཻ རཙནཱཔར་ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༨.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ-་མཌོ པར་༺དྷཱརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལ 

མཌོ པར ༺དྷཱརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

 
ཏསེར་པཌ བཱ 
པཱིཏཱཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་དེབནཀ་མནམེ་ཛཱིབནཀ་ཨོཧནེ་པྲེམ་ཛགལ་ཛེཧནེ་ཨཔན་སྭཏཏཾྲ་ཛཱིབན་བྷེཊལཔཱར་ཛགཻཨེ།་ཨཔན་

ཀམཱཨཱིཔར་ཛེ་ཀརབ་སཨེཧ་ནེ་བྷེལ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ།་མཏཱཱ-པཱིཏཱཀ་སཾག་བཱལ-བཙ ྤཱཀ་སེབཱ་ཀརབ་སབྷཀ་ཨྤཱཱུཔར་
ཨཚི།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་ཧམ་སབྷ་པཱརཱིབཱརཱིཀ་ཛཱིབན་ཛཱིབཻཀ་ཨབྷ  སཱཱི་ཚཱི།་བཱིཙཱར་ཏྃ་ཨསཱན་ཨཚཨིེ་སེབཱ་ཀརབ,་ཀཧབ།་མུདཱ་སེབཱཀ་
ཛཁན་བཱིརཱཊ་རཱུཔ་སོཛྷཱྃམེ་ཨབཻཨེ་ཏཁན་མནམེ་ཐརཐརཱཱི་ཨབཱིཏེ་ཨཚི།་ཨོནཱ་ཐརཐརཱིཡོ་དཱུ་རཾགཀ་ཧོཨཱིཨ,ེ་པཧཱིལ་
ཧོཨཱིཨེ་བྷརཀ་ཐརཐརཱཱི་ཨཱ་དོསར་ཧོཨཱིཨེ་ནཱིར  རཀ་ཐརཐརཱཱི།་ནཱིར  རཀ་ཐརཐརཱཱིཀ་བཱིཀལྤ་ཡཨེཧ་ན་ེབྷ྅་སཀཻཨེ་ཛ་ེ

ཨཔན་ཛེཏེ་ཤཀྟཱི་ཨཚ་ིཏཨཱི་ཨནུཀྤཱཱུལ་སེབཱ་ཀརབ།་མཱནཱི་ལཱིཨ་ཛཧཱིནཱ་ཡུག-ཡུགནྟརསྃ་གུལཱམཱཱི་ཤསནཀ་སཾག་གུལཱམཱཱི་
བེབས ྤཱམེ་པརཱིབཱརཀ་པརབརཱིས་བྷེལ་ཨཚི,་ཏཧཱི་ཨནུཀྤཱཱུལ་ནེ་སབྷཀ་ཛཱིབན་བནལ་ཨཚ།ི་ཨོཧཱི་སཱཱིམཱཀ་དཱཡརཱམེ་ནེ་ཨཔན་
ཛཱིབནཀ་སཾཙཱལན་ཀརབ།་དེབནཀ་མནམེ་ཨུཋལ་ཛེ་བཱབྤཱཱུ་ཀཧལཱ་ཨཚི་ཛེ་ཛཱབེ་ཏཀ་མནུཀཀྑེྃ་ཨཔན་ཧཐ-པཨེར་
ཙལབཻ-ཛོཀར་སདྷཱན་ནཨཱི་བྷ྅་ཛཱཨཱིཨེ,་ཏཱབེ་དྷརཱི་ཨོཀར་ཧཐ-པཨེར་ཨོཧཱིནཱ་ཚཊཔཊཱཨཱིཨེ་ཛནཱེ་པནཱཱི་བཱིནུ་མཱཚ།་
ཨེཀཨེཀ་དེབནཀ་མནམ་ེཀལཀཏ ྤཱཀ་པྲཏཱི་རཱག་ཛགལ་ཛཨཱིསྃ་པརཱིབཱརསྃ་བཱིརཱག་བྷེལ།་བཱིརཱག་ཛགཱིཏེ་དེབནཀ་མན་

མནེ-མན་ཀཧལཀ-་'བཱབྤཱཱུཀེྃ་དེཁཱ་དེབཻན་ཛ་ེདེབན་ཀེཧེན་ཌྷཧལལེ-བཀལེལ་ཨཚ།ི་ཛཁན་དེཧ་དྷུནནེ་སབྷ་ཀཐུཀ་
པྤཱཔྟཱི་ལོཀ་ཀརཱིཏེ་ཨཚི་ཏཁན་དེབནོ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཀརཏ།་ཀམཨཱཱིལེ་ཛཁན་གྷརསྃ་ནཱིཀཻལ་རཧལ་ཚཱི,་ཏཁན་ཀམཱ་ཀ྅་
གམབལཱ་སབྷཀེྃ་དེཁ་ཱདེབཻན་ཛ་ེདེབནོ་སན་ལོཀ་གམམེ་ཨཚི།' 
ཨོནཱ,་བཻཙཱརཱིཀ་རཱུཔམེ་དེབན་པཚུཨཨཱེལ་ཨཚི,་མུདཱ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱ་ཀམེབཱཀ་བཱིཙཱར་ཛཧཱིཡཱསྃ་མནམེ་ཛགལཻ་ཨཱ་རསེ-རསེ་
བཌྷ ཨེ་ལགལཻ་ཏཧཱིཡཱསྃ་ཛེནཱ་དེབནཀ་མན་ཚལཱགྃ་མཱརཱི་དཽཌ ཻཀ་ཀོཤཱིཤ་ཀརཨེ་ལགལ། 
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པྤཱཏ:་ཀལ,་མཱནེ་དོསར་དཱིན,་སྤཱཱུརྻཀ་དརྴན་ཧོཨཱིཏེ་དེབནཀ་མན་ཨོཧཱིནཱ་ལལཽན་བྷ྅་གལེ་ཛཧཱིནཱ་དུརཱགམན་དཱིན་
ཀནཱིཡཱྃཀེྃ་ཧོཨཱིཨེ།་བྷཡ,་མན་ལལནཽ་ཧེབེ་ནེ་ཀརཏནཻ,་པརཱིབཱར་གཌྷ ཻཀ་བྷར་ནེ་ཀན ྤཱཔར་ལ྅་ནཱིཀཻལ་རཧལ་ཚཻཐ།་
ཨོནཱ,་ཛལེསརཱཱི་མཱནེ་མཱཨ,ེ་བེཊཱཀེྃ་ལགལེ་བཱིསཻར་གལཱཱེི་ཛེ་དེབན་ཨཱཨཱི་གྷརསྃ་ནཱིཀཻལ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཨཱེཏ།་བཱིསརཻཀ་ཀརཎ་
བྷེལཻན་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་ཨུཌ ན ྤཱཱི་སུནནེ་ཚེལཱཱི་ཛ་ེདེབན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཨཱེཏ་ཏཧཱིནཱ་པཏཱིཀ་མུཧསྃ་སུནཱི་པུརན ྤཱཱི་སེཧོ་བྷཨཱིཡེ་གེལ་
ཚེལཻན་མུདཱ་དེབནཀེྃ་ལགམེ་དེཁ་བཱིསཻར་གེལཱཱི།་ཛྃ་མན་རཧཱིཏཻན་ཏྃ་བྷོརེསྃ་ཛཧཱིནཱ་བཱིདཱགརཱཱི་ཀནཱིཡཱཀྃ་བྷོཛནཀ་

ཨོརཱིཡཱནམེ་མཨཱེ་ལགཱི་ཛཱཨཱི་ཚཻཐ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་ཛལེསརཱིཡོ་ལཱགཱི་གེལ་རཧཱིཏཻཐ,་མུདཱ་སེ་ནཧཱི་བྷེལཻན།་ཛལཁ་ཻབེརམེ་དེབན་
བཱཛལ- 
"མཱཨེ,་ཨཱཨཱི་ཧམ་ཙལཱི་ཛེབཽ།" 
དེབནཀ་མུཧསྃ་'ཛཱཨེབ'་སུནཱི་ཛལེསརཱཱིཀ་མན་ཨཀེཨེཀ་ཙཽཾཀལནཻ་ཛེ་ཧཨཱི་རེ་བཱ!་དེབནཀེྃ་ཏེ་བཨེཧ་ཛལཁཻ་དེལཱིཨ་ཻཛེ་
སབྷ་དཱིན་དཨཱི་ཚལཱེིཨཻ..!་ཨཔན་བཱིསརབཔར་ཛལེསརཱཱིཀ་ནཛརཱིཡེ་ན་ེཔཌ ལཻན།་ནཛཻར་པཌ ཱི་གེལནཻ་སོཛྷཱམེ་བཻསལ་
དེབནཔར།་བཛལཱཱི- 
"སེ་ཛེ་ཏོརཱ་ཛཱཨཱི-ཀེ་ཚེལཧ་ཏེ་བྷོརེ་ཀཧཱི་དཨཱིཏཧ་ནེ?" 
བྷབུཀ་མཱཨཱིཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་དེབནཀ་མནམ་ེཨུཋལ་ཛེ་མུྃཧཏོར་ཙཱབུཀ་མཱརབ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི,་བཱཛལ- 
"བཱིསཻར་གེལ་ཚེལཽཾ,་ཏྃཨེ་ནཻ་ཀཧལཱིཡཽ།" 
ཨུཔདེཤཀ་བནཱི་ཛལེསརཱཱི་བཛལཱཱི- 
"ཨེནཱ་ཀཱིཡོ་བཱིསརཻ།་ཨེཧནེ་བཱིསརནཱིཧརཀེྃ་ནེ་ལོཀ་བྷུསཀཽལ་ཀཧཻཨ།ེ" 
ཨུཔདེཤཱི་མཱཨཀེེྃ་དེབན་ཨུཏྟར་དལེཀཻན- 
"མཱཨེ,་གྷར-ཨཱྃགནམེ་ཀཱིཡོ་ཐཌོ ེ་བྷུསཀལཽ་ཧོཨཱིཨེ,་ཨཱཱི་ཏྃ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཛགཧ་ཚཱ།ི་བྷུསཀཽལ་ཧོཨཱིཨེ་ལཀོ་ཨཱིསཀྤཱཱུལ-
ཀཽལེཛམ།ེ" 
དེབནཀ་བཱིཙཱར་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཛལེསརཱཱི་ནཧཱི་སུནལཱཱི།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་མནམེ་ནཙཻ་ཚེལནཻ་ཛ་ེཛལཁཻ་བེརམེ་ཛེ་དེབནཀེྃ་བྷེལ,་སེ་བྷེལ་
མུདཱ་ཀལཽ་ཁཱཨཱི་བེརམེ་པཱྃཙཊཱ་ཏཌ  ཨ་ཱབེཊཱཀེྃ་ཁཱཨཱིལ་ེནཧཱི་དེབ,་ཨེཧེན་ཨདཏྟ་མཱཨེ་ཀཱི་ཧམཧིཾ་ཚཱི།་ཨཔན་ཙྤཱཱུཀ་མེཊབཻཏ་
ཛལེསརཱཱི་བཛལཱཱི- 
"བཽཨཱ,་ཀཱི་ཧེཏཨཱི་ཨཔན་གྷར་ཚཨི།་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཁཱཨཱིལེ་དེལཱིཡཧ་ཨ་ོབཱིསཻར་ཛཨཱིཧཧ་ཛེ་མཱཨེ་ཧམརཱ་གྷརསྃ་བཱིདཱ་ཧེབཱ་དཱིན་
ཨེཧེན་ཁཱཨཱིལ་ེདེན་ེཚལ།་བྷགབཱན་ནཱཱིཀ་ཀརཐུན་ཛ་ེཛཧཱིནཱ་ཧྃསཻཏ་གྷརསྃ་ཛཱཨཱི་ཚཧ་ཏཧཱིནཱ་དུནཱིཡཱམེྃ་ཀཏེཽ་རཧཱིཧཧ,་
ཨཧཱིནཱ་ཧྃསཻཏ་རཧཱིཧཧ།" 
མཱཨཱིཀ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཨསཱིརབཱད་བུཛྷི་དེབན་ཀཱིཚུ་ནེ་བཛཱལ།་བཱཛལ་ཏྃ་ཀཱིཚུ་ནེ་དེབན,་མུདཱ་བྷཱུཁལ་གཨཱིཡཀ་བཙ ྤཱ་ཛཀ་ྃགཨེ་
དཱིས་མཱནེ་མཨཱེ་དཱིས,་ཛརཱུར་ཏཀལཀ།་བེཊཱཀ་དེཁབཀེྃ་ཛལེསརཱཱི་དེབཱཱི་ཛཀ་ྃབཱིཙཌ ཨེ་ལགལཱཱི- 
"བཽཨཱ,་ཧམ་དུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱི་ཏྃ་བུཌྷ ་བྷེལཡཧ།་བུཌྷ ཀ་ཋེཀནེ་ཀོན.!་ཀཧཱིཡོ་ཨཱྃཁཱི་དེཁབ་ཚོཌ ཱི་དེཏ,་ཏྃ་ཀཧཱིཡོ་ཀན་
སུནབ,་མུདཱ་པརཱིབཱརཀ་ཏྃ་ཏྤཱཱུྃ་སེ་ནཧཱི་བྷེལཧ།་ཏོཧིཾ་ནེ་ཨཔན་བྷར་བུཛྷི་ཤྲབཎཀུམཱར་ཛཀྃ་མཱཏཱ-པཱིཏཱཀེྃ་སཱཏོ་དྷཱམ་
ཀན ྤཱཔར་བྷར་བནཱ་དེཁེབཧ།" 
མཱཨཱིཀ་བཱཏ་སུནཱི་དེབནཀ་མན་བྷཱིཏརེ-བྷཱིཏར་ཧཱིལ་གེལ,་མུདཱ་ཧཱིལབཀེྃ་ཐཱཱིར་ཀེལཀ།་ཧཱིལབ་མནཱེ་མནཀ་ཧཱིལབ་ཛེ་དཱུ་
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རཾགཀ་ཧོཨཱིཨ,ེ་ཨེཀཊཱ་ཧོཨཱིཨ་ེནཱཱིཀ་ཧཱིལབ་མཱནེ་ཛཱབིནོཔཡོགཱི་ཨཱ་དོསར་ཧོཨཱིཨེ་ཨནུཔཡོགཱི།་ཀཛཀ་བཏཱ་ཛེ་མནཀེྃ་
སཾཀལྤཱིཏ་ཀརཻཨེ་ཨོ་བྷེལ་ཛཱིབནོཔཡོགཱི་ཨཱ་དོསར་བྷེལ་ཀོནོ་ཨདྷལ་ཱཀཛམེ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་སམཡཀེྃ་ནཥྚ་ཀརབ་ཛཨཱིསྃ་
ཛཱིབན་གམཱ་ཧཱིལབ།་ཛེཀར་བྷརཔཱཨཱི་ཛཱིབནམེ་ནཧཱི་བྷ྅་པབཻཨེ་ཛཨཱིསྃ་ཛཱིབན་ཁལཱིཡཱཨེལ་ཛཀྃ་རཧཱི་ཛཨཱཱིཨེ།་ཨེཧན་ེ

ཧཱིལབ་དོསར་བྷེལ།་སེ་ཏྃ་དེབནམེ་ཚལ་ནཧཱི།་མཨཱཱིཡཀ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཨཾགཱིཀར་ཀརཻཏ་དེབན་བཱཛལ- 
"མཱཨེ,་ཛཁན་ཛ་ེམནམེ་ནཱཱིཀ-ཨདྷལཱ་ཧོཨུ,་ཀཧཱིཧེྃ།་ཧམརཱསྃ་ཛེ་ཀཛ་བྷ྅་སཀཏ་ཧམ་སཨེཧ་ནེ་པུརཱ་པེབཽ,་མུདཱ་
རོགཀ་བྷོག་ཛཧཱིནཱ་སབྷཀེྃ་བྷོགཨེ་པཌ ཻ་ཚཻ་སེ་ཏྃ་བྷོགཨེ་པཌ ཏཽ།་ཀཱིཡོ་ཀཀེརོ་ཐོཌ ེ་བཱྃཊཱི་པབཻཨེ།" 
ཨཔནཱ་ཛནཻཏ་ཨཔན་བཱིཙཱརཀ་བྷར་དེབན་མཱཨེཔར་ཕེཀལཀ,་མུདཱ་མཱཨཱིཡ་ོཏྃ་མཱཨཱིཡ་ེནེ་པརཱིབཱརཀ་བྷེལཱཱི།་མཱཨེ་བཛལཱཱི- 
"བཽཨཱ,་ཨཱབ་ཏོཧཱུྃ་ཛུཨནཱ-ཛཧན་བྷེལཧ,་ཀམེབཧ-ཁཊེབཧ་པརཱིབཱརཀེྃ་དེཁབཧ་ཏཁན་ནེ་ཨཔནོ་མནམེ་བཱིསབཱས་
ཧཨེཏ།་ཏོརོ་བཱིཨཱཧ-དཱན་ཧེཏཧ།་བཱལ-བཙ ྤཱ་ཧེཏཧ,་སབྷཀ་ནཱིམརཛནཱ་ཏོརེ་ན་ེཀརཨེ་པཌ ཏཧ།" 
ཨོནཱ,་ཛལེསརཱཱི་པརཱིབེཤཀ་པྲབཱཧམེ་བཱཛལ་ཚེལཱཱི,་མུདཱ་ཨཔན་པརམྤརཱཀ་ཛེ་དཱཡཱིཏྭ་མཏཱཱ-པཱིཏཱཀ་ནཱིར   རཱིཏ་བྷེལ་ཙལཱི་
ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི,་ཨོ་ཨཚ,ི་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀ་གྷར་བས་ཱམཱནེ་བཱིཨཱཧ-དཱན་བྷེལ་ཱཔཚཱཨཱིཏ,་ཨཔནཱཀེྃ་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀ་བྷར་བཱ་
ཀརསྃ་མུཀྟ་ཧཨེབ། 
དེབནཀ་མནམེ་ཀལཀཏ ྤཱཀ་རཾག-བཱིརཾགཀ་རཱུཔ་ནཱཙིཡེ་རཧལ་ཚལ,་ཛཨཱིསྃ་མན་པྲས ྡུཊཱིཏ་པྲཕ ྡུལཱིཏ་བྷཨཱིཡེ་རཧལ་
ཚལ,་བཱཛལ- 
"མཱཨེ,་ཛཧཱིནཱ་ཀུཤེསར་བྷཻཡཱ་པཱྃཙེ་བརྑཀ་ཀམཱཨཱིམེ་ཨཱིཾཊཱཀ་གྷར་བནཱ་ལལེཻན་ཨཱ་བཧཱིནཀ་བཱིཨཱཧོ་ཀ྅་ལེལནཻ་ཏཧཱིནཱ་
ཧམཧཱུྃ་ཀམཱ་ཀ྅་དེཁཱ་དེབཽ།་ཨཔནཱ་ཏྃ་བཧཱིནཀ་བཱིཨཱཧ་ཨཚི་ནཧཱི,་ཏྃཨེ་དས་ཀཊ ྤཱ་ཁེཏེ་ཀཱིནཱི་ལེབ།" 
ཨཁན་དྷརཱི་བོནཱིཧརཱིན་ཛལེསརཱཱིཀ་མནམེ་སཔནཱ་བནལ་ཚེལནཻ་ཛེ་ཨཔནོ་དས་ཀཊ ྤཱ་ཁེཏ་ཧོཨེཏ་ཛཨཱིསྃ་པརཱིབཱརཀ་

པརབརཱིས་ཨཔནཱ་ཨཱགཱིཡེ-པཱནཱིཡེྃ་ནཱིམཱཧཱི་ཨཔན་ཛཱབིན་ཤཱིཁརཔར་ཙཌྷ ཱིཏཽཾ་མཱན་ེཀཱིསནཱཀ་ཛཱིབན་པབཱིཏཽཾ,་མུདཱ་ཛིནགཱིཀ་
ཨནྟཱིམ་པཌ ཱབམེ་མཱནེ་བུཌྷ ཌཱ ཱཱིམེ་ཛཁན་བེཊཱཀ་མུཧསྃ་ཛལེསརཱཱི་སུནལནཻ་ཏཁན་མནམེ་ཨོཧན་ེབཱིསབཱས་ཛགལཻན་ཛེཧེན་

བྷོརཀ་སཔནཱ་༺ཀལྤནཱ༻་དེཁ་ཀཱིཡོ་ཨཔན་སཔནཱ་པྤཱཱུརྟཱིཀ་དཱིཤམེ་བཌྷ ཱི་ཀྲཱིཡཤཱཱིལ་ཧོཨཱི་ཚཻཐ།་ཛལེསརཱཱི་བཛལཱཱི-་
"བཽཨཱ,་ཨཔནཱ་ཛྃ་ཨོཏབོ་ཁེཏ-པཐཱར་ཧོཨཱིཏ་ཛཨཱིསྃ་སཱགོ-པཱཏ་ཁཱ་གུཛར་ཀརཱིཏཽཾ་མཱན་ེཛཱིབན་ཙལབཱཻིཏཽཾ,་ཏྃ་ཨཔནོ་
པརཱིབཱརཀེྃ་ནེ་ཀཱིསནཱ་པརཱིབཱརཀ་མཱནོ-པྲཏཱིཥ ྤཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཱ་ཨཔནོ་མནཱ-མརཛཱདཱ་བཌྷ ཻཏ།" 
དེབནཀ་མན་ཏེནཱ་ཨུཌ ལ་ཚལ་ཛེ་མཨཱཱིཀ་བཱཏ་སུནབེ་ནེ་ཀེལཀ།་མུདཱ་མཱཨཱིཡཀ་པྲཤཀྣ་ཨུཏྟར་ཏྃ་བེཊཱཀེྃ་དེབ་ཚལ།་

བཱཛལ- 
"མཱཨེ!་ཨཻ་ཧཐ-པཨེར་སྃ་ཛེ་བྷ྅་སཀཏ,་ཏཨཱིམེ་ཧམ་ཐོཌ ་ེབེཨཱིམཱནཱཱི་ཀརབ་ཛེ་ཏྤཱཱུྃ་བཻམནཱ་ཀཧམེྃ།་ཛེ་ཀམེབཽ་ཏོརཱ་
ཧཐ-ཀེ་དེབཨུ།" 
བེཊཱ་ཀམཱཨལེ་པཱཨཱིཀ་ཨཤཱ་དཁེ་ཛལེསརཱཱིཀ་མནམེ་ཨོཧཱིནཱ་ཨཱཤཀ་ཨཱཤ་ལཱགཱི་གེལནཻ་ཛེནཱ་ནཱིརྦསྟྲཀེྃ་ཀཔཌ ཱ་དོཀནམེ་
མནམཱནཱ་ཀཔཌ ཱ་ལཨཱིཀ་ཨདྷཱིཀར་བྷེཊཻཨ།ེ་བྲྀན ྤཱབནཀ་ཀདམཀ་གཚཀ་ཛྷ  ཱུལཀཱ་ཨཱཤ་ཛཧཱིནཱ་ཀྲྲྀཥྞཀེྃ་ཏཧཱིནཱ་བཛབཱལཱཀེྃ་ཛ་ེ
ལགཻ་ཚལེཻན་ཏཧཱིནཱ་དེབནཀ་ཨཤཱ་ཛལེསརཱཱིཀེྃ་ཨཱ་ཛལེསརཱཱིཀ་ཨཱཤ་དེབནཀེྃ་ལཱགཱི་རཧལ་ཚལ།་སབྷ་ཛནཱིཏེ་ཚཱི་ཛེ་ཀྲྲྀཥྞ་
ཨོཧནེ་ནེ་གོཔཱལཀ་ཚལཱ་ཛེཧེན་ཨེཀཊཱ་ཨོཧན་ལཀོ་ཛེ་གཨཱིཡཀ་ཛཱིབན་སདྲྲྀཤ་ཨཔན་ཛཱིབན་དྷཱརཎ་ཀནེེ་པཾཙཱམྲྲྀཏོ་
དཨཱིཨེ་ཨ་ཱཨཔན་པཾཙཱམྲྲྀཏཀ་སཱིརཛན་ཀརཻཏ་ཨཔནོ་ཛཱིབནཀ་དཱིནཙཪ ྤཱ་ནཱིམཱཧཱིཏེ་ཨཚི།་ཨཔན་བྷར་ཨུཏཱརཻཏ་ཛལེསརཱཱི་

བཛལཱཱི- 
"བཽཨཱ,་མརཻཀལ་ནཱནཱཱི་ཛཧཱིནཱ་ཀཧལཱཱི་ཏཧཱིནཱ་ཧམ་ཨོཀརཱ་ཨཱྃཙརཀ-ཁྤཱཱུཊམེ་གཱིརཧ་བཱན ཱི་མནམེ་རཁནེ་ཚཱི།་ཀནོ་དཱིན་ལེ་
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རཱཁབ།་ཀཧུནཱ་ཧམ་བྷེལཱིཡཧ་ཏེ་མཨཱཱིཡེ་བཱཔ་ནེ་བྷེལཱིཡཧ།་ཨཔནཱ་མུཧསྃ་ཛྃ་ཨབཱཙ་ནཱིཀལབ་ཨཱ་ཏོརཱ་བཱིསཱ་ཛ,ཱ་ཏྃཨེ་
ཨེཧེན་ཀཱི་ཧམཧིཾ་གཽ-ཁཀཽ་མཨཱེ་ཧཨེབ་ཛེ་ཏོརཱ་ཨདྷལཱ་ཧུཨ་དེབཧ།" 
མཱཨཱིཀ་བཱཏ་སུནཱི་དེབནཀ་མན་མཱནཱི་གེལ་ཛེ་མཨཱཱིཡོ་ཨཔན་སྤཱཱིཀྲྲྀཏཱིཀ་བཱིཙཱར་དཨ་ེརཧལཱཱི་ཨཚི།་དེབན་བཱཛལ- 
"མཱཨེ,་གྷཱཊ-བཱཊ་ཛཱཨཱིཀ་ཨཚི་ཏྃཨེ་སབྷ་ཙཱིཛ་ཏྤཱཱུཀཔར་མཱནེ་སམཡཱནུསཱར་ཀཛ་ཀར།་ཁེལ་ཱཔཚཱཨཱིཏ་ཀནཱཱི་ཨཚཱོཨཱིནཔར་
ཧཐ-པཨེར་ནཧཱི་མོཌ ཱི་ལེབ་སེཧོ་ནཱཱིཀ་ཧཨེཏ།" 
ཛལེསརཱཱི་བཱིནཱ་ཀཱིཚུ་བཛནེ་ཨཔནཱ་ཀཛ་དཱིས་བཌྷ ཱི་གལཱཱེི།་དེབནཀ་མནམེ་ཨུཋལ་ཛེ་པཱིཏོསྃ་ཀཱིཨེ་ནེ་མུྃཧ-མཱིལཱནཱཱི་ཀརཻཏ་
གྷརསྃ་ནཱིཀལཱཱི།་ཨོནཱ,་ཛལེསརཱཱི་དེབན་ལགསྃ་ཧཊཱི་ཨཔན་བྷནསཀ་ཨོརཱིཡཱནམེ་ལཱགཱི་གལཱཱེི་མུདཱ་མན་ཛནཱེ་སཱཱིཀཔར་ལཊཻཀ་
གེལ་ཧོནཱི་ཏཧཱིནཱ་བྷེལཻན།་མནམེ་ཨཱཱི་ཨུཋལཻན་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་ཨཎྜཱ་བེཙནཱིཧརཀེྃ་ཨཎྜཱཀ་ལཱབྷསྃ་བཀརཱཱི་ཀཱིནཀཻ་མན་བྷེལནཻ་ཛ་ེ

བཀརཱཱིཀ་པོསཀ་ལཱབྷསྃ་གཨེ་ཀཱིནབ།་མུདཱ་ཛལེསརཱཱིཀ་མནམེ་སེ་ནཧཱི་ཨུཋལཻན།་ཨུཋབོ་ཀནཱེ་ཀརཱིཏཻན?་ཛཱིབནཀ་ཨནྟཱིམ་
པཌ ཱབམེ་མཱནེ་བུཌྷ ཱཔཱམེ་པཧུྃཙ་ཛལེསརཱཱི་དེཁ་རཧལ་ཚཻཐ་ཛ་ེཨེཏེ་དཱིན་ཏྃ་ཨཔནོ་དུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱིཀ་དེཧམེ་ཧཱུབཱ་ཚལ་ཛ་ེ

རསེ-རསེ་ནཱིཙེྃ་མུཧེྃ་སསཻར་རཧལ་ཨཚི།་ཨེཀཊཱ་བེཊཱ་དེབན་ཨཚི,་སེཧོ་བཀལེལེ-ཌྷཧལེལ་ཨཚི་ཏེཀར་ཨཱཤ་ཀེཏེ་
ཀརབ།་ལགལེ་ཕེར་ཨཔནེ་མན་ཀཧལཀཻན་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཨཚི་ཨཔན་ཏ་ྃཨཱཤ་བཨེཧ་ཨཚི།་ཀཱིཡོ་ནཱཱིཀེ་ཨཚ་ིཨཱཀཱི་སུནྣརེ་ཨཚ,ི་
ཨོ་ཨཔནཱ་ཀེཏེ་ཀཛ་དེཏ།་མུཨཱིལོ་པཚཱཨཱིཏ་མུྃཧམེ་མུཁབཱཏཱཱི་བཨེཧ་ནེ་ལགཽཏ..!་ཨབྷབསྃ་ཨཔན་ཛརར་ཛཱིབན་དེཁ་
ཛལེསརཱཱིཀ་མནམེ་ཨུཋལནཻ་ཛེ་ཀཧུནཱ་དེབནཱ་ཨེཏབོ་ཀམཱ་ལཱིཨཨེ་ཛེ་དུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱིཀེྃ་མཱན་ེམཱཏཱ-པཱིཏཱཀེྃ་མརཻབེར་ཏཀ་བྷཱུཁེ་
པེཊ་ནཨཱི་ཏཌ པ྅་དཱིཨཨ།ེ་གྷརེ་བནཱཨེཏ་ཨཱཀཱི་ཁཏེེ་ཀཱིནཏ་ཨཀཱཱི་ཨཔན་བཱིཨཱཧེ-དཱན་ཀརཏ,་ཨོ་ཏྃ་ཨཔན་ཀརཏ,་
ཨཔནཱ་ལེ་ཀརཏ།་ཨོནཱ,་མཱཏཱ-པཱིཏཱཀ་སེབཱ་སེཧོ་ཨཔནེ་ཀརྟབྱཀ་སཱཱིམཱམེ་ཨཚི་མུདཱ་ཏེཀར་ཕལཱཕལ་ཏྃ་དོསརེཀེྃ་ནེ་
བྷོགཨེ་པཌ ཻ་ཚཻ།་ཨཁན་ཏཀ་ཛཨཱི་ཨཤཱསྃ་དེབནཀ་སེབཱ་ཀེལཽཾ་ཏཨཱིམེ་ཛ་ེཨོ་ཛཱིབཻཏ་བྷརཱི་རོག-བཱིཡཱདྷཱི་ཨ་ཱབྷཱུཁསྃ་ཏརས྅་
ནཧཱི་དཱིཨཨེ་ཏྃ་བུཛྷབ་ཛེ་བེཊཱ་ནཱིམཱིཏེ་ཛེ་སེབཱ་ཀེལཽཾ་ཏེཀར་ཕལཱཕལ་ཨཔནོ་མེབཱ་བྷེཊབེ་ཀཨེལ། 
ཨཔན་ཨཱཤཀ་ཕལ་དཁེ་ཛལེསརཱཱིཀ་མནམེ་མཏཱྲྲྀཏྭ་ཤཀྟཱི་ཛགཱི་གལེཻན།་ཛཨཱིསྃ་བཱིཙཱར་ཨུཋལཻན་ཛེ་བྷགབཱན་དེབནཱཀེྃ་
སུམཏཱི་དཐེུན་ཛེ་ཛཱབེ་ཨཀོརཱ་ཀམཨཱཱིཀ་ལྤཱཱུརཱི་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ནཧཱི་བྷེལ་ཨཚ་ིསེ་པཧཱིནེ་སཱཱིཁ་ལཱིཨཨེ།་ཛཁནེ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ལྤཱཱུརཱི་

བྷ྅་ཛེཏཻ་ཏཁནེ་ནེ་ཨོ་ལྤཱཱུརཱི་ཨོཀརཱ་ཧཐ་པཀཻཌ ་ཀརེབོ་ཀརཏཻ།་ཀཛེ་ནེ་རཛཱ་ཚཱ,ི་རཱཛེ་ནེ་ཀཛ་ཚཱི།་ཛཁན་ཨོཀརཱ་
ཀམཱཨཱིཀ་ལྤཱཱུརཱི་བྷ྅་ཛེཏཻ་ཏཁན་ཨཀོརཱ་ཨཨཱོི་ཛོཀར་ཨཔན་བུདྷཱིཡོ་ནེ་བྷ྅་ཛེཏཨཱི།་ཛཁན་སེ་བྷ྅་ཛཏཻེ་ཏཁན་ཨོ་

ཨཔན་བུདྷཱི-བཱིབེཀསྃ་བཱིཙཱར་ཀརཏ་ཛེ་བེཊཱ་ཏྃ་ཏཁན་ནེ་བེཊཱ་ཛཁན་ཨོ་བེཊཱ-དྷརྨཀ་པཱལན་ཀརཏ།་ཛཁནེ་སེ་ཀརཨེ་
ལགཏ་ཏཁན་ེནེ་ཨཔན་བཱིབེཀོ་ཀཧཏཻ་ཛེ་ཛཱབེ་ཛཱིབཻཀ་སཱདྷན་ནཧཱི་ཚལ་ཏཱབེ་བཱཧར་ཛཱཨཱིཀ་ཁགཏཱ་ཚལ་མུདཱ་ཛཁན་སེ་
བྷ྅་གེལ་ཏཁན་ཨཀོར་བྱཡ་དྷརམོཙིཏྟ་ནཧཱི་ཀརབ་ཏྃ་ཨོཀརོ་མཱནེ་སཱདྷནཀེྃ་ན་ེཔཱཔོཙིཏྟ་ཨུཔཡོག་ཧཨེཏ།་དུནཱིཡཱཀྃ་

ཀཏཽཀ་བཱསཱཱི་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧོཨཱི་ཨཱ་ཀེཏཽསྃ་ཀེཏཽ་བཱས་ཀཱིཨ་ེནེ་ཀརཱཱི,་མུདཱ་ཛཁན་ཛཱིབནཀ་༺མནུཀྑཀ་ཛཱིབནཀ༻་བཱཱིཙ་བཱས་

ཀརཨེ་ལགབ,་ཏཁན་བཨེཧ་ནེ་ཨཔན་བཱསབྷཱུམཱི་མཱཏྲྲྀབྷཱུམཱི་རཱུཔམེ་སེཧོ་ལཏརཏ-ཙཏརཏ།་མན་བཧལབཻཀ་ཁཱིཡཱལ་
ཨལག་ཚཱ,ི་མུདཱ་ཏྃཨེ་སཧཱི་ཀྲཱིཡཱ་ནཧཱི་ཚཱི་སེཧོ་ནཧཱིཡེྃ་ཀཧལ་ཛཱ་སཀཨཻེ།་ཀཧཻལ་ེཨཔནཱ་སབྷ་ཏྃ་ཀཧཱིཏེ་ཚཱི་ཛེ་སུཁ-དུཁམེ་
སབྷ་སཾག་ཚཱི,་མུདཱ་དུཁ་ཀནཱེ་སུཁ་བནཏ་མནཱེ་དུཁཀ་སཾཙརཎ་སུཁམེ་ཛ་ེཧཨེཏ,་ཏཨཱི་བཱཱིཙཀ་ཛེ་པྲཀྲཱིཡཱ་ཨཚི་ཏཨཱིམེ་ཀེ་
ཀེཏཨེ་ཚཱ,ི་སེཧོ་ནེ་དེཁཨ་ེཔཌ ཏ།་ཨནཱོ,་སབྷ་ཛནཱིཏེ་ཚཱི་ཛེ་ཛེ་ཛན་ྨལེལཀ་སེ་མརབེ་ཀརཏ།་ཏཧཱུམ་ེམནུཀྑཀ་ཛིནགཱིཨེ་
ཀེཏེཊཱ་ཨཚ།ི་ཏཧཱུམེ་ཀེཏེ་ཀལཀ་གརཾཊཱཱི་ཨཚི?་ཀྵཎོམེ་ཀྵཎཀ་ཏྃ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཨེཀཊཱ་བྷཽཏཱིཀ་བཱིཛྙཱནཀེྃ་ཛྃ་ཏཱཀཨེ་
ནཱིཀལབ་ཏྃ་དམཱཨཱིན་ཛཀྃ་པན ྤཱ-མ-ེཔན ྤཱ་ཨཱ་སཱིར-མེ-སཱིར་ཏེཏེ་བྷེཊཏ་ཛེ་སཧཱི་སལཱམཏ་དམཱཨཱིན་ཨུཁཱཌ ཱི་དེབཨུཋཽན་
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པཱབཻནམེ་ཌལ-ཌལཱཱི་སཛཱི་ལེབ,་བཱལ-བོདྷཀ་ཁེལ་ཐོཌ ེ་ཚཱ།ི་ཨཱཱི་མཱནཱི་ལེབ་ཛེ་བྷཽཏཱིཀ་བཱིཛྙཱནཀ་པྤཱཱུརྦ་པཱཱིཋ་ཨདྷ  ཏྨ་བཱིཛྙཱན་ཚཱི་
ཛེཀརཱ་ཛཱིབན་བཱིཛྙཱན་སེཧོ་ཀཧཻ་ཚིཨ,ཻ་མུདཱ་ཨོ་ལགལེ་ཐོཌ ེ་བུཛྷིམེ་ཨབཻཨེ།་ཁཨཱེར་ཛེ་ཨཱབཨེ་མུདཱ་ཛལསེརཱཱིཀ་མནམེ་ཨེཏེ་
ཏྃ་ཁུཤཱི་ཨུཋཱིཡེ་གལེཻན་ཨཚི་ཛ་ེབེབཧརཱིཀ་ཛཱིབནམེ་ནཱརཱཱི་མཱན་ེབེཊཱཱི,་ཏཱཱིན་ཏརཧཀ་སཧཡོགཱིཀ་ཛཱིབནཀ་སཾག་ཛཱིབན་
བཱིཏབཻཨེ།་མཱནེ་བྷེལ་མཏཱཱ-པཱིཏཱཀ་བཱཱིཙ་ཛནྨསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཛཱབེ་བཱིཨཱཧ-དཱན་ནཧཱི་བྷེལ་རཧལ།་བཱིཨཱཧ-དཱནཀ་པཚཨཱཱིཏ་
མཱཏཱ-པཱིཏཱཀ་རཱུཔམེ་སསཱུ-སསུརཀེྃ་པབཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་སཧཡོགཱིཀ་རཱུཔམེ་པཏཱིཀེྃ།་ཨོནཱ,་ཨརབོ-ཨརབ་ལོཀམེ་ཨརབོ-ཨརབ་
ཛཱིབནཀ་སཾག་ཨརབོ-ཨརབ་རཱུཔ-བཱིདྷཱན་སེཧོ་ཨཚིཨེ་མུདཱ་ཨཁན་སེ་ནཧཱི།་ཨཁན་ཨེཏབེ་ཛེ་སདྷཱཱརཎ་དྲྲྀཥྚཱིཡེ་ཛེ་ཛཱིབན་
ཙལཱི་རཧལ་ཨཚ,ི་བས་ཏེཏབེ། 
མཱཏཱ-པཱིཏཱཀ་བཱཱིཙཀ་ཛེ་བེཊཱཱིཀ་ཛཱིབན་ཨཚི་ཨ་ོསེབཱ་རཱུཔམེ་བྷབཀ་ཨཚི་ཛཨཱིསྃ་ཛེ་ཨབྷཱིབྷབཀཀ་བེབཧར་བནལ་ཨབཻཨེ,་
མཱནེ་བེཊཱཱིཀ་ཛཱིབནམེ་ཛེ་ཨབྷཱིབྷབཀཀ་བེབཧར་རཧཻཨེ,་སཱསུར་ཨལཱེ་པཚཱཨཱིཏ་ཨཨཱོིམེ་ཨནེཀ་ོདཱིཤ་དཱིས་པརཱིབཱརཀ་
བེབཧར་ཨབཱིཏེ་ཨཚི།་མཱན་ེཀཱིཚུ་ཨེཧེན་པརཱིབཱར་ཨཚི་ཛཨཱིམེ་པུཏོཧུཀེྃ་བེཊཱཱི་སདྲྲྀཤ་བུཛྷི-མཱནཱི་མཱཏཱ-པཱིཏཱ་མཱནེ་སཱསུ-
སསུར་ཨཔན་ཨོཧན་ཨཱཙརཎ་བནཱ་ཙལ་ཻཚཻཐ་ཛཨཱིསྃ་པརཱིབཱརམེ་བེཊཱ-པུཏོཧུཀ་བཱཱིཙ་པེྲམ་བཌྷ ནེ་བཱིབཱད་ཀམ་ཨཚི།་མུདཱ་
དོསར་ཏརཧཀ་ཛེ་པརཱིབཱར་ཨཚི,་མཱནེ་ཨོཧན་པརཱིབཱར་ཛཨཱིམེ་བེཊཱཀེྃ་ཏྃ་ཨཔན་རཀྟ-བཱཱིཛ་བུཛྷི་ཨཀེ་ཏརཧཀ་
བེབཧར་རཁནཽཾ་ཚཻཐ་མུདཱ་པུཏོཧུཀེྃ་ཨཱན་བཱཱིཛ་རཱུཔ་བུཛྷི་ཏཨཱི་རཱུཔམེ་ནཧཱི་བུཛྷཻ་ཚཻཐ,་ཛཨཱིསྃ་པརཱིབཱརཀ་གཧིཾར-སྃ-
གཧིཾར་དོཁཔྤཱཱུརྞ་བཱཏཱརཎཀ་སེཧོ་སྲྀཛན་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཨནཱོ,་བཧུསཾཁྱ་པརཱིབཱར་གམ-སམཱཛཀ་ཨེཧེན་ཨཚ,ི་ཛཨཱིམེ་མཱཏཱ-
པཱིཏཱ་ཨཔནཱ་ཁུཤཱིསྃ་བེཊཱ-པུཏོཧུཀ་སམྦནྡྷ་ཏོཌ ཱི་བྷཱིན-བྷཱིནཽཛ་བྷ྅་ཛཱིབན་བྷརཱིཀ་ཨཔན་སབྷ་རཱཱིཏཱི-ནཱཱིཏཱི་ཏཱིཡཱགཱི་དཨཱིཏེ་
ཚཻཐ།་ཁཱཨེར་གམོ-གམཀ་ཨཱ་གམོ-གྷརཀ་ཨཔན-ཨཔན་ལཱཱིལཱ་ཨཚིཨེ་ཨཱ་སབྷ་ཨཔན-ཨཔན་ལཱཱིལཱཀ་ལཱཱིལཱདྷར་ཚཱིཧེ,་
ཀཱིཡོ་ཨཔན-ཨཔན་ཛཱིབན་ལཱཱིལཱ་པསཱཨཱིར་བྲྀན ྤཱབནཀ་ཀྲྲྀཥྞ་ཛཀྃ་རཱས་རཙཻཏ་རཧཐུ།་ཛལེསརཱཱིཀེྃ་ཏཨཱི་སབྷསྃ་ཀོན་
མཏལབ་ཚཻན།་ལོཀཀེྃ་མརཻཏ་དཁེཻ་ཚཐཱིན་ཏྃ་ཛལེསརཱཱིཀེྃ་ཨཔནོ་མནམེ་ཧོཨཱི་ཚཻན་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་སབྷ་མརཻཨ་ེཏཧཱིནཱ་ཨཔནོ་

མརབ།་ཨཱཱི་ཐོཌ ེ་བུཛྷཻ་ཚཐཻ་ཛེ་ཀེཀར་མྲྲྀཏྡུ་ཀེཧེན་བྷེལ?་སོཛྷེ་པྤཱཎ་ཏཱིཡཱགཀེྃ་མྲྲྀཏྡུ་བུཛྷཻ་ཚཻཐ།་ལགལེ་ཕེར་ཨཱཱིཧོ་ཨཱཤ་མཱན་ེ
ཛཱིབནཀ་ཨཤཱ,་སེཧོ་དེཁལཱསྃ་མཱནེ་ཛཱིབཱིཏཀེྃ་དེཁལསཱྃ,་ཛཱགཱིཡེ་ཛཨཱཱི་ཚནཻ་ཛེ་ཛཱན-པྤཱཎ་པེབ་ཛཁན་ཛནིགཱི་པེལཽཾ་ཏཁན་
མརབ་ཀཱིཨེ།་ཛཨཱིསྃ་མྲྲྀཏྡུཀ་ཌར་མནསྃ་ཧཊཱིཡེ་ཛཱཨཱི་ཚཻན་ཨ་ཱསོཛྷཱམེ་ཛ་ེདུནཱིཡཱ་ྃདེཁ་ཻཚཻཐ་ཏཨཱིམེ་ཨཔན་ཨཱས-བཱས-ཙཱས་
ཏཀཻཏ་ཛིནགཱི་དཱིས་བཌྷ ཨེ་ལགཻ་ཚཐཻ།་ཏཁན་ཨཱཱི་ཨཤཱ,་མཱནེ་ཛིནགཱིཀ་ཨཱཤ,་ཨོཧཱིནཱ་ཛཱིབ་ཛཨཱཱི་ཚནཻ་ཛནཱེ་ཀཧཱིཡོ་མརབེ་ནེ་
ཀརབ།་ཛཧཱིནཱ་སབྷ་ཛཱིབཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་ཧམཧཱུྃ་ཛཱིབེ་ཀརབ།་བེཙཱརཱཱི་ཛལེསརཱཱི་བུཛྷིཡོ་ཀེནཱ་པེབཏཱཱི་ཛེ་ཛཱིབནཀ་མྲྲྀཏྡུ་སཱིརྥ་ཙེཏན་
ཤཀྟཱི་ཧཊཱི་ཙེཏན་ཤཱུནྱ་བནབེ་ཊཱ་མྲྲྀཏྡུ་ནཧཱི་ཚཱ།ི་ཨཱཱི་ཏྃ་པཾཙབྷཽཏཱིཀ་ཤརཱཱིརཀ་ཀྲཱིཡཱཀ་བཱཱིཙཀ་བྷེལ།་ཛེ་ཨཁན་ཏཀ་ཨཱཁཱིྃ་ཏཱཀཱི་

དུནཱིཡོྃ་དཁེཻ་ཚཨི,ཻ་ཀནསྃ་ཀཱིཚུ་སུནཱིཏོ་ཚཱི་ཨཱ་ཧཐ-པཨེར་ལཱརཱི-ཙཱརཱི་བྷཱུཁོ-པཱིཡཱས་མེཊབཻ་ཚཱི། 
ཤརཱཱིརཀ་སཾག་མནུཀྑམེ་ཨཱཏ ྤཱཀ་བཱས་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་ཛཀེར་ཨཔན་དུནཱིཡོྃཀ་རཾག་ཨ་ཱརཱཱིཏཱི-ནཱཱིཏཱི་སེཧོ་ཚཨཱིཧེ།་ཛེཀརཱ་པཀཻཌ ་
མནུཁ་ཨཔན་མཱནབཱཱིཡ་ཛཱིབནཀ་སཱརྠཀཏཱཀེྃ་པཀཌ ་ཻཚཻཐ།་ཨཱྃཁཱི་བནྣ་ཀེལཀཱ་པཚཱཏཱིཡོ་དུནཱིཡཱྃ་དེཁ་ཻཚཻཐ་ཨཱ་ཀན་བན་ྣ

ཀེལོཔར་སབྷ་ཀཱིཚུ་སུནཻ་ཚཻཐ།་ཁཱཨེར་ཛ་ེཚཻཐ,་ཏཨཱི་སབྷསྃ་ཛལེསརཱཱིཀེྃ་ཀོན་མཏལབ་ཚཻན།་མཏལབ་ཨཏེབེ་ཚཻན་ཛེ་ཨཨཱཱི་
དེབན་གྷརསྃ་ནཱིཀཻལ་པརདེཤ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི,་ཀེཏཨེ་རཧཏ,་ཀཱི་ཁཱཨེཏ-པཱཱིཨཏ་ཨཱ་ཀེནཱ་སུཏཏ-བཻཋཏ.?་ཨཻཋཱམ་
ཨཱབཱི་ཛལེསརཱཱིཀ་མན་ཧརཱིཀ྅་ཧཧརཨེ་ལགཻ་ཚཻན།་མུདཱ་ལགལེ་མན་ཨཱཱིཧོ་ཀཧཻ་ཚཻན་ཛེ་དེབན་ཀཱིཚུ་ཚཱི,་ཀེཧནོ་
བཀལེལ-ཌྷཧལེལ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཨཚི་མུདཱ་ཚཱི་ཏྃ་ཨཔནེ་ཀོཁཱིཀ་སན ྤཱན་ནེ..!་ཨོཀརཱ་ཛྃ་ཀནོོ་ཏརཧཀ་མན་ེབཱ་དེཧེམེ་ཙོཊ-



140 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

ཀཙོཊ་ལགཏཻ་ཨ་ཱདེཧཀ་རཱུཨཱིཡཱྃ་ཏཌ པཏཻ་ཏྃ་ཨཨཱོིསྃ་ཀཱི་ཨཔན་མན་ནཧཱི་ཏཌ པཏ.?་ཨཻཋམཱ་ཨབཻཏ-ཨབཻཏ་ཛལེསརཱཱིཀ་
མན་དེབནཀ་ཨོཨཱི་ཨཱཤ་བྷརལ་ཛཱིབན་ལག་པཧུྃཙ་གེལཻན,་ཛེ་ཨཁན་ཏཀ་སུཏལ་ཚལེཻན།་ཛལེསརཱཱིཀ་མནམེ་ཨུཋལནཻ་
ཛེ་ཨཽཛྷ ཱུཀེ་དཱིནཀ་བྷོཛན་༺ཁཱཨེབ༻་དེབནཀེྃ་གམོ་མནོ་པཱཌ ནེ་རཧཏ།་ཛཁནེ་གམ་མནམེ་ཨཽཏ་ཏཁནེ་ནེ་མཱཏོ-
པཱིཏཱ་ཨཱ་སརོ-སམཱཛ་མོན་རཧཏཻ།་ཏྃཨེ་ཨཨཱཱི་དེབནཀེྃ་ཨོཧན་ཁནཱེཨཱི་ཨཨཱོི་རཱུཔེྃ་ཁུཨཱཨེབ་ཛེ་སབྷ་དཱིན་མོན་རཧཏཻ།་མོནེ་
ཊཱ་ནཧཱི་རཧཏཻ,་ཀལཀཏ ྤཱམེ་རཾག-རཾགཀ་མཱིཋཨཱཱི་ཏྃ་དེཁཏ་མུདཱ་རཾག-རཾགཀ་ཏཌ  ཨཱ-བགྷཌ  ཨ་ཱམཱིཐཱིལཱ་ཛཀྃ་ཐཌོ ེ་དཁེཏ།་
ཛྃ་སེ་རཧཻཏ་ཏྃ་ཨེཀོཊཱ་རོཧུ་ཀལཀཏ ྤཱབལཱ་ཨནཀོ་ཁཨཱེ་དཨཱིཏ།་གུཎ་ཨཚི་ཛེ་ཏཌ  ཨཀཱ་མཧཱིརམེ་ན་ེབུཛྷཻཨེ། 
དེབན་ཨཔན་བཱིཙཱརཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་སོཛྷེ་པཱིཏཱ་ལག་པཧུྃཙལ།་པཱིཏཱཀ་ཧཐ་ཏྃ་ཀཛམེ་ལགཱལ་ཚལེཻན་མུདཱ་མནམེ་དེབནཀ་

ཛཱིབནཀ་གཏཱི་ཏནཱེ་ནཱཙ་ིརཧལ་ཚེལཻན་ཛེ་བཱིཙཱར་གྷནགྷནཱ་རཧལ་ཚལེཻན།་ཨོནཱ,་ཨབྷས་ཛཱིབན་རཧནེ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་ཀཛ་
ཏྃ་ཨཔནཱ་ཌྷཾགེྃ་ཙལཱི་རཧལ་ཚལེཻན,་མུདཱ་ཙེཏནཤཱུནྱ་ཛཀྃ་ཙལཻ་ཚེལཻན།་མནཱེ་ཨཱཱི་ཛེ་མན་ཀེཏཽ་ཚེལཻན་མཱནེ་དེབནཀ་
ཛཱིབན་དེཁ་རཧལ་ཚེལཻན་ཨཱ་དནཱཻིཀ་ཀྲཱིཡཱ,་དཱིན-དཱིནཀ་ཀཛ,་ཧཐ་ཀ྅་རཧལ་ཚེལཻན།་ཨབྷ  སོ་ཏྃ་ཨབྷ  ས་ཚཱིཧེ།་ཛཁནེ་
ཨབྷ  ས་བནཻཨེ་ཏཁནེ་ཨབྷ  སཱཱི་ཛཱིབན་བནཻཏ་ཨབྷས་བནཱིཡེྃ་ཛཱཨཱིཨེ།་ཛཁནེ་ཨབྷས་ཀརྨ་སམཡཀ་སཾག་པཀཻཌ ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཻཏ་
ཙལཻཨེ་ཏཁནེ་ན་ེཨོ་བྷེལ་སམཡཀ་གཏཱིཀ་སཾག་གཏཱི་པཀཻཌ ་གཏཱིཤཱིལ་ཛཱིབན་བནཱི་ཙལབ། 
ཨོནཱ,་ཛཱབེ་ཏཀ་དེབན་མཨཱཱིཀ་སཾག་གཔ-སཔྤ་ཀརཻ་ཚལ་ཏཱབེ་ཏཀཀ་བོལོ-བཱཎཱི་ཨ་ཱབཱིཙཱརོཀ་ཛེ་རཱུཏབཱ་ཚལ་ཨ་ོཔཱིཏཱ་
དཱིས་མུཌ ཱི་རསེ-རསེ་རསཱཨཱིཏ་རས་བནཱི་རཱིསཨེ་ལགལཻ།་ཨཁན་དྷརཱིཀ་པཱིཏཱཀ་སཱིནེཧཀ་སྭརཱུཔ་དེབནཀ་མནཀེྃ་ཏེནཱ་མཐཱི་
དེལཀཻ་ཛེ་བྷཡཱབཧ་རཱུཔ་བནཱི་དེཁཏེ་དེབནཀེྃ་མནམེ་བགྷཛར་ཛཀ་ྃལཱགཱིཡ་ེགེལ།་ཛཨཱིསྃ་ཀོནོ་ཏརཧཀ་ཀཱིཚུ་བཱིཙཱར་
མུཧསྃ་ནཱིཀལབེ་ནེ་ཀཨེལ། 
དེབནཀ་མནཀེྃ་ཛཧཱིནཱ་ཨཔན་བགྷདྷལ་བཱིཙཱར་པཀཻཌ ་ནནེེ་ཚལ,་ཛཨཱིསྃ་བཀར་བནྣ་ཚེལ,ཻ་ཏཧཱིནཱ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀེྃ་སེཧོ་
དེབནཔར་ནཛཻར་པཌ ཱིཏེ་བདྷཛལ་ཛཀྃ་མནམེ་ཀུདཨེ་ལགལཻན།་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་བདྷཛལཀ་ཀརཎསྃ་ཨཔནེ་མནམེ་ག ྤཱནཱི་
ཨུཋཨེ་ལགལནཻ་ཛཨཱིསྃ་ཨཔནཱ་ཨྤཱཱུཔར་ཏཱམསོ་ཨུཋནཻ་ཨཱ་བྷཡཱབཧ་རཱུཔ་དེཁ་ཌརོ་ཧོཨཱིན།་ག ྤཱནཱིསྃ་གལཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་མན་

ཀཧལཀཻན,་'ཀཱི་ཨཔནེ་ཨཁནོ་ཏཀ་ཨཔན་སཱཱིམཱ་བུཛྷི་སཀལཽཾ་ཨཚི།་ཨཀེཊཱ་བེཊཱ་ཨཚི་སེཧོ་གམ-གྷར་ཚོཌ ཱི་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱ་
རཧལ་ཨཚི།་ནཧཱི་ཛཨཱེཏ་ཏྃ་ཁཱཨེཏ་ཀཱི་ཨ་ཱཛཱིབན་ཀནཱེ་ཙལཏཻ།་ཏཧཱུམེ་ཏེཧེན་བཀལེལ-ཌྷཧལེལ་ཨཚི་ཛེ་བཱིཨཱཧོ-དཱན་
ཧེཏཨཱི་ཀཱི་ནཧཱི་ཧེཏཨཱི།་ཨཁན་ཨཔན་ེདུནྤཱཱུ་པརཱནཱཱི་ཛཱིབཻ་ཚཱི་ཏྃ་ཀཧུནཱ-ཀ་ེསཾག་མཱིལཱི་ཛཱིབན་བཱཱིཏཱ་ལཨཱི་ཚཱི།་མུདཱ་ཛཁན་
པརོཚ་ཧཨེཏ་ཏཁན་ཀེནཱ་ཛཱིབན་ཙལཏ།' 
དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་མན་བཱིཙཱརསྃ་ཏེནཱ་གྷེརཱ་གལེ་ཚེལནཻ་ཛེ་ཨཔནཧཱི་བེཀབྤཱཱུ་བནཱི་གེལ་ཚེལཻན,་ཏྃཨེ་མུཧསྃ་ཀོནོ་བཱིཙཱར་
ནཱིཀལབ,་ཨུཙིཏ-ཨནུཙིཏཀ་བཱཱིཙ་ཕྃསཱི་གེལ་ཚེལནཻ།་ཏཻབཱཱིཙ་མནམེ་ཨཱཱིཧོ་བྷཡ་ཧོནཱི་ཛེ་ཛཨཱི་དེབནཀེྃ་གམཀ་ལོཀ་
བཀལེལ-ཌྷཧལེལ་བུཛྷཻཨེ་ཨོ་ཀེནཱ་ཀལཀཏ ྤཱ་སན་ཤཧར-བཱཛཱརམེ་རཧཱི་པཽཏ།་ཏེཏེ་གཌ ཱཱི-སབཱརཱཱི་ཙལཨཻེ་ཛེ་བུདྷཱིཡཱརོཀེྃ་
ཛཱན་བྃཙབ་ཀཋཱིན་རཧཻཨེ,་དེབན་ཏྃ་སཧཛེ་དེབན་ཚཱི..!་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ ཱི་ཨཔན་ེམན་ཀཧལཀནཻ་མནཱེ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་མན་
ཀཧལཀཻན-་ཛཁན་དེབན་ཀལཀཏ ྤཱ་པཧུྃཙ་ཛཱཨེཏ་ཏཁན་ཙཊི ྤཱཱི་པཋབཻལེ་སེཧོ་ཀཧཱི་དེབཻ་ཨཱ་ཨཱཱིཧོ་ཀཧཱི་དེབཻ་ཛེ་སཔ ྤཱཧམེ་
ནཧཱི་ཏྃ་པཁོ-པཁ་ཛརཱུར་ཙཊི ྤཱཱི་ལཱིཁཨེ། 
ཨེཀཨེཀ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་དྷཱིཡཱན་ཨཔན་བཾཤཔར་ཏཌ ཻཔ་ཨོཨཱིཋཱམ་པཧུྃཙ་གལེཻན་ཛཻཋཱམསྃ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་བཱཏ་མོན་

པཌ ལཻན།་ཨཔན་པཻཚལཱ་པཱཱིཌྷ ཱཱི་མཱནེ་བཱབཱསྃ་ཨྤཱཱུཔར,་བཱིནུ་དེཁལ་ཚེལནཻ,་ཏྃཨེ་ཛཧཱིནཱ་མནམེ་ཛགལནཻ་ཏཧཱིནཱ་བཱིལཱཱིན་བྷ྅་
ཧེརཱ་གེལ་ཚེལནཻ།་ཛཧཱིནཱ་ཀནོོ་སུནལ་དེབེས ྤཱན་ཨཀཱཱི་ཏཱཱིརྠེས ྤཱན་མནསྃ་ཧེརཱ་ཛཱཨཱིཨེ་མཱནེ་བཱིསཻར་ཛཱཨཱི་ཚཱ,ི་མུདཱ་ཨཱཁཱིྃཀ་
དེཁལ་ཏཱ-ཛིནགཱི་ཐཌོ ེ་ཧེརཱཨཱིཨ,ེ་ཨོ་ཏྃ་ཚཋཱིཡཱརཱཱིཀ་དཱུདྷ་ཛཀྃ་མྲྲྀཏྡུཀ་སཱཱིམཱ་དྷརཱི་མོན་རཧཻཨེ།་ཛཁན་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་པཱྃཙ་
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བརྑཀ་བྷེལཱ་ཏཁན་བཱབཱཀ་སཾག་པཱིཏོ་ཨཱ་དཱདཱཱིཀ་སཾག་མཱཨཱིཡོཀེྃ་སཾགེ-སཾག་ཁེཏཀ་ཨཱཌ ཱིཔར་ཛཱ་ཁལཱེཨཱི་ཚལཱ་ཨཱ་སབྷ་ཀཱིཡོ་
ཀཛ་ཀརཻ་ཚལཱ།་ཨོཧཱི་ཛཱིབནམེ་བཱབོ་ཨཱ་དཱདཱིཡོཀ་མྲྲྀཏྡུ་དེཁལཽཾ།་པཚཱཨཱིཏ་པཱིཏཱཀ་སཾག་ཨཔན་ོཨོཧཱིནཱ་ཛཱིབན་བཱིཏབཨེ་

ལགལཽཾ་ཛཧཱིནཱ་བཱབཱཀ་སཾག་པཱིཏཱཀེྃ་བཱཱིཏལ་ཚེལཻན།་ཨཨཱཱིཡོ་ཨོཧཱིནཱ་པེཊ-བོནཱིཡཱ་བནཱི་ཛཱིབན་ཛཱིབ་རཧལ་ཚཱི།་ཨཧཱིཋཱམ་སྃ་ནེ་
དེབན་པརཱིབཱརཀ་རཱུཁཱིཀེྃ་མོཌ ཨེ་ཙཱཧཻཨེ།་ཁགཏོ་ཚཨཱིཧེ།་ཏཨཱིལེ་ཏེ་ཛེཏཨེ-ཛེཏཨེ་པརཱིབཱར་གྷུཌ ཻཚ་གལེ་ཨཚི་ཏེཏཨེ-
ཏེཏཨེ་བཱིནུ་མོཌ ་དེནེ་ཀཛོ་ཙལབ་ཏྃ་ཀཋཱིན་ཨཚཨིེ།་ཨེཀཨེཀ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་མནམེ་ཛགལནཻ་ཛེ་ཀཱིཨ་ེནེ་ཨཱཨཱི་དེབནེསྃ་

སབྷ་ཀཱིཚུ་པུཚི་ཨཔན་ཧཱིསཱབ་མཱན་ེཔཱིཏཱཀ་དཱཡཱིཏྭཀ་ཧཱིསཱབ,་ཕཌ ཱིཚབཻཏ་ཙལཱཱི།་ཛིནགཱི་ཀཱི་ཚཱ་ིཨཱ་ཨཀེར་མུཀྟཱི་ཀེནཱ་ཧཨེཏ?་
ཡཨེཧ་ནེ་ཛེ་ནཧཱི་ཧམར་བཾཀཱིཡཽཏ་དུནཱིཡཱྃཔར་རཧལ་ཨཱ་ན་ེདུནཱིཡཱཀྃ་ཧམརཱ་ཨྤཱཱུཔར་རཧལཻ།་ཛཧཱིནཱ་ཁལཱཱཱི་ཧཐ་ཨཱཨལེ་ཚཱི་
ཏཧཱིནཱ་སཱིཀནྡར་ཛཀྃ་དུནྤཱཱུ་ཧཐ་ཛྷ ཱུལབཻཏ་ཙལཱི་ཛཱཨབེ།་ཏཨཱིལེ་ཀཱིཨ་ེཀེཀརོ་ལཊཔཊཱཱིམེ་ལཊཔཊཱཨལེ་ཛནིགཱིཀ་ཧཱིསཱབ་

རཱཁབ།་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛེབེ་ཀརབཧཀ?" 
དྷརཏཱཱི་དཱིས་གཌ ལ་དེབན་ཨཔན་ནཛཻར་༺ཨཱྃཁཱི༻་ཨུཋཱ་ཨཀས་དཱིས་ཏཱཀཱི་བཱཛལ- 
"བཱབྤཱཱུ,་ཀུཤེསར་བྷཻཡཱཀེྃ་ཀཧཱི་དལཱེིཨཻན,་ཨོཧོ་ལ྅་ཛཱཨཱིལེ་ཏཻཡཱར་བྷེལཱ།་ཏཁན?" 
དྷནུཥདྷཱརཱཱི- 
"ཏོརཱ་བུཏེ་ཀཛ་ཀོན་ཀཨེལ་ཧེཏཧ?" 
ཛཧཱིནཱ་ཀུཤེསརཀ་མུཧེྃ་སུནན་ེཚལ་ཏཧཱིནཱ་དེབན་བཱཛལ- 
"ཛཁན་དུནཱིཡཱྃཀ་ཨཱནེ་མནུཁ་ཛཀྃ་ཨཔནོ་ཛནྨ་བྷེལ་ཨཚི་ཏཁན་དུནཱིཡཱྃམ་ེཀོན་ཀཛ་ཨེཧེན་མནུཀྑཀ་ཨཚི་ཛ་ེཨཔནཱ་
བུཏེ་ནཧཱི་ཧཨེཏ།" 
དེབནཀ་བཱཏ་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བུཛྷི་གེལཱ་ཛ་ེབཱིནུ་བུདྷཱིཀ་སུགོ་ཛཁན་སཱཱིཏཱརམཱ,་སཱཱིཏཱརཱམ་རདྷཱེཤྱཱམ,་རཱདྷེཤྱཱམ་ཀརཱིཏེ་ཨཚ,ི་
ཙིཊ ྤཱཱི-པཏྟརཱཱི་སེཧོ་ཨེཀ་རཱཛྱ-སྃ-དོསར་རཱཛྱ་ཨུགྷཱིཏེ་ཨཚི་ཏཁན་དེབནོ་ཨོཧཱི་ཀུཤེསརཀ་སཱིཁཽལཧ་སུག ྤཱ་ཛཀྃ་བཱཛ་ིརཧལ་
ཨཚི།་མན་མནཱཱི་གལེཻན་མཱནེ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་མན་མཱནཱི་གེལཻན་ཛེ་དེབན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛེབེ་ཀརཏ།་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཛཁན་གམ་ཚོཌ ཱི་ཛཱཨཱི་ཚཧ,་ཏཁན་སབེར-སཀལ་གམཀ་སཱཱིམཱ་ཚོཌ ཱི་ཨཱན་གམཀ་སཱཱིམ་ཱཔཀཻཌ ་ལཨེཧ།་ཛཨེཧ་
ཨཔན་གམ་བཱ་པརཱིབཱརཀ་སཱཱིམཱ་ཚཱི,་སཨེཧ་ནེ་དོསར་གམོ་ཨཱ་དོསར་པརཱིབཱརོཀ་སཱཱིམཱ་བྷེལ།" 
ཀལཀཏ ྤཱ་ཛེབཱཀ་ཨཀེ-ཨེཀ་བཱཏཀ་ཛནཏབཀེྃ་མཱན་ེཀཛཀ་བཱཏཀེྃ་དེབན་ཨཁཱིཡཱསཡ་ལགལ།་ཨཁན་དྷརཱིཀ་ཛེ་
སམགྲཏཱ,་པརཱིབཱར་བཱ་སམཱཛཀ་པྲཏཱི,་དེབནམེ་ཛ་ེཀཱིཚུ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚལ,་ཨོ་སམཊཱ་ཨེཀགྲཀ་༺ཀལཀཏ ྤཱ་ཛེབཱཀ་

བཱིཙཱར༻་བཱཊ་པཀཻཌ ་ནེན་ེཚལ།་པཱིཏཱ་ལགསྃ་ཨུཋཱི་དེབན་མཱཨ་ེལག་ཨཱབཱི་བཱཛལ- 
"མཱཨེ,་ཨཁན་བཧུཏ་ཀཛ་བཱྃཀཱི་ཨཚི་ཏྃཨ་ེཔཧཱིནེ་ཁཱཨཱིལེ་ད྅་དེ།་ན་ེཏྃ་ཀཛཀ་དྷུམསཱཧཱིམེ་ཛཁན་པཌ ཱི་ཛཱཨེབ་ཏཁན་
ཁེནཱཨཱིཡེ་བཱིསཻར་ཛཱཨེབ།" 
ཛལེསརཱཱིཀ་ཨཔནོ་མན་མཱནཱིཡེྃ་རཧལ་ཚལེཻན་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཀྵཎ་ལེ་དེབན་གྷརབཻཡཱ་ཨཚི,་ནེ་ཏེ་ཨོ་ཨཱབ་བཧརབཨཱིཡེ་བྷེལ་
ཀཱིནེ།་ཨཁུནཀ་ཁནཱེཨཱི་བེཊཱ་ཛཀྃ་ཨཔནཱ་སོཛྷཱམེ་ཁུཨཱཨེབ་མུདཱ་རཽཏུཀ་ཐཌོ ེ་ཁུཨ་ཱཔཨེབ། 
ཨཔན་རཱུཊིཾགཀ་ཧཱིསཱབེ་དེབན་གྷརཔར་སྃ་བཱིདཱ་བྷ྅་གེལ།་ཛཧཱིནཱ་མནུཁདེབཱ་ཙཌྷ ནེ་ལཀོཀ་ཧཐོ-པཨེར་བཱིནབཱིནཱ་ལགཻ་
ཚཻ་ཨཱ་བུདྷཱིཡོ-བཱིཙཱར་ཛྷ ཱུནཛྷ ཱུནཱ་ལགཱིཏེ་ཚ,ཻ་ཏཧཱིནཱ་དེབནོཀ་བྷཨཱིཡེ་གལེ་ཚལ།་ཀཛ་ཨ་ཱམཛདཱུརཱཱི་མནསྃ་ཧཊཱི་དེབནཀ་
མན་ཨཨཱོིཋཱམ་ཨྃཊཻཀ་གེལ་ཚལ,་ཛཻཋམཱ་ཨཔནེ་སན་བྷཨཱི་བྷཨཱིཡཀ་དཤ་རཧཱིཏོ་མཱནེ་ཀུཤེསརཀ་ཛཱིབན་པཱྃཙེ་བརྑམེ་
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ཨེཏེ་ཀཛ་ཀ྅་ལེལཀ་པཱརཱིབཱརཱིཀ་ཀཛ,་ཛཨཱིསྃ་ཛཧཱིནཱ་མཱཨེ-བཱབྤཱཱུ་ཙཻནསྃ་རཧཻ་ཚཻན,་ཏཧཱིནཱ་ནེ་ཨཔན་ོམཱཨེ-བཱབྤཱཱུ་ཚཻཐ། 
ནཱཱིཀ-བེཛཱ་སོཙཻཀ་དཽཌ མ་ེདེབནཀ་རཱས ྤཱ་ཀཊཱི་གལེ།་དེབནཀེྃ་དཁེཏེ་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཁུཤཱིཀ་ལཧརཱི་ཨུཋཱི་གལེ།་ཨཀེཊཱ་
སཾགཱི་ཛྃ་བྷེཊ་ཛཱཨ་ེཏྃ་དུནཱིཡཱྃཀ་བྷྲམཎ་བཱསོྐ་ཌཱི་གམཱ་ཛཀྃ་ཀཨཱིཡེ་སཀཻ་ཚཱ།ི་ཀུཤེསར་བཱཛལ- 
"བཌྷ ཱིཡཱྃ་ཀེལཧ་ཛེ་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙལཱི་ཨེལཧ།" 
 
 
  

-ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལཛཱིཀ་ཛནྨ་མདྷུབནཱཱི་ཛལཱིཀ་བེརམཱ་གམམེ་5་ཛུལཱཨཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམེ་བྷེལནཻ།་མཎལྜཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་
ཨེབཾ་རཛཱནཱཱིཏཱི་ཤསྟྲམེ་ཨེམ.ཨ.ེཀ་ཨཧར  ྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརན་ཧེཏུ་ཀྲྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལགྣ་བྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརྦཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་
ལཱགཱི་གལཱེ།་སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷ ཱིབཱདཱཱི་ཨེབཾ་སཱམན ྤཱ ཱི་བྱབཧར་སཱམཱཛིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ ལནཻ།་ཕལཏ:་
ཛམཱཱིན ྤཱར,་སཱམནཀྟ་སཾག་གམམེ་པུརཛོར་ལཌ ཨཱཱི་ཋཌྷཱ ་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎྜལཛཱ་ིཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་
ཀེས-མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཱཏྤཱདཱིམ་ེབྱཏཱཱིཏ་ཀེལཱཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵེཏྲམ་ེཨལཱེ།་2008་
ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧུཨ་ལགལཻན།་གཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨེཀཾཀཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་
ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདཱིཏཱཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརན་བྷརཱི་
ནཱཊཀ/ཨཀེཾཀཱི,་པཱྃཙ་སཨཱེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུནྣཻས་གོཊ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཌྷཱ ེ་ཨཋཱསཱཨ་ེཀཐཱ-ཀཧནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་
མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གྲནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཻ། 
མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཤྤཱ ཱི་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདཱན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལཏཱ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་
དྤཱར་ཱ'གམཀ་ཛིནགཱི'་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གམཀ་ཛིནགཱི་བ་སམགྲ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་
སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལེལ་སཀཱྵར་དརབྷཾག་
དྤཱར-ཱ་'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷཱརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་
པུརས ྤཱར-་2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམགྲ་ཡདཱོན་ལེལ་ཨེས.ཨནེ.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་
2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལལེ་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་
'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ཀྵེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎྜལ་དྤཱར-ཱ་
'ཀཽམུདཱཱི་སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏ ྲྀཥྚ་སེབཱ་ལེལ་ཨཁཱིལ་བྷརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལ་ཱསཾགྷ་དྤཱར་ཱ'སྭ.་
བཱབྤཱཱུ ་སཱཧེབ་ཙཽདྷརཱཱི་སམ ྤཱན-་2018',་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱཀ་པྲསཱིདྡྷ་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏནཱ་པུརས ྤཱར-་2020',་
མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཧརཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི,་གུབཱཧཊཱཱི-ཨསམ་དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་
ཙཽདྷརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདཱན་ལལེ་ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཾཙ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་
རཥཱ   ཱིཡ་པུརས ྤཱར-་2022' 
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རཙནཱ་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགརཧམ་མཱགྷ,་4.་སརཱིཏཱ,་5.་
གཱིཏཱཾཛལཱི,་6.་སུཁཱཨལེ་པོཁརཱིཀ་ཛཨཱཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙུནཏཱཱཽི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷེནུ,་11.་
མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གགཾ་-་ཀབཱིཏཱ་སཾགྲཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཾཀཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཀཱ་བེཊཱཱི,་15.་
ཀམྤྲོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སྭཡཾབར-་ནཱཊཀ།་19.་མཽལཱཨཱིལ་གཚཀ་
ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱིཀ་ཛཱཏི,་22.་ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར,ྵ་24.་ནཻ་
དྷཱཌ ཻཨ,ེ་25.་བཌ ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷདབཀ་ཨཋཱ་ཨན ྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་28.་ཋྤཱཱུཋ་གཚ,་29.་
ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾགུ,་32.་ཨཱམཀ་གཚཱ,ི་33.་སུཙཏཱི,་34.་མོཌ པར,་
35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨནྟཱིམ་ཀྵཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསྭཱིནཱཱི-་པྲབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙནཱ།་39.་
ཀལྤཱཎཱི,་40.་སཏམཱཨ,ེ་41.་སམཛྷཽཏཱ,་42.་ཏཱམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགནཱ-་ཨེཀཀཾཱི།་44.་ཏརེགན,་
45.་བཛན ྤཱ-བུཛྷན ྤཱ-་བཱཱིཧཻན་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་46.་ཤཾབྷུདཱས,་47.་རཊནཱཱི་ཁཌྷ -་དཱཱིར   ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་48.་གམཀ་
ཛིནགཱི,་49.་ཨར     གཾཱིནཱཱི,་50.་སཏབྷཻཾཡཱ་པོཁཻར,་51.་གམཀ་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ,་52.་ཨཔན་མན་ཨཔན་དྷན,་
53.་སམརཐཱཨཱིཀ་བྷཱུཏ,་54.་ཨཔྤན-བཱཱིརནཱ,་55.་བཱལ་གོཔཱལ,་56.་བྷཀམོཌ ,་57.་ཨུལབཱ་ཙཱཨུར,་
58.་པཏཛྷཱཌ ,་59.་གཌྷ ཻནགར་ཧཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌ ཱུ༹་སམཡ,་62.་མདྷུམཚཱཱ,ི་63.་
པསེནཱཀ་དྷརམ,་64.་གུཌ ཱ-ཁུད ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧར,་66.་ཁསཻཏ་གཚ,་67.་ཨེགཙ་ཨམཱཀ་གཚ,་
68.་ཤུབྷཙིནྟཀ,་69.་གཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གམ,་71.་གུལེཏཱཱི་དཱས,་72.་མུཌ ཱིཡཱཨལེ་
གྷར,་73.་བཱཱིརཱཾགནཱ,་74.་སྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱནྟཱིཡགོ,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་
པཻཾཏཱཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་དོཧརཱཱི་ཧཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱཱི་ཛིནགཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧུལ་
ལོཀ,་83.་དཱིབཱལཱཱིཀ་དཱཱིཔ,་84.་ཨཔྤན་གམ,་85.་ཁཱིལཏོཌ ་བྷཱུམཱི,་86.་ཙིཏབནཀ་ཤཱིཀར,་87.་ཙཽརས་
ཁེཏཀ་ཙཽརས་ཨུཔཛ,་88.་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙེཏ་ཀཱིསཱན,་89.་བྷཽཀ,་90.་གམཀ་ཨཱཤ་ཊུཊཱི་གལེ,་91.་
པསེནཱཀ་མོལ,་92.་ཀྲྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་རཾག་
ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གེལ,་97.་ཨནྟཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ,་98.་གྷརཀ་ཁརྩ,་99.་ནཱཱིཀ་ཋཀན་
ཋཀེལཽཾ,་100.་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ་ཛཱིབནཀ་མརྨ,་101.་སཾཙརཎ,་102.་བྷརཱི་མན་ཀཛ,་103.་ཨཱཨེལ་ཨཱཤ་
ཙལཱི་གལེ,་104.་ཛཱིབན་དཱན་ཏཐཱ་105.་ཨཔྤན་སཱཏཱཱི-་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ། 
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༣.༩.རམཀཱར་ཙདྷཽརཱཱི-་མདྷུམཧེ 

 

རམཀཱར་ཙདྷཽརཱཱི, སབེནཱཱིབྲྀཏ་ྟཙཱཕི་མནཻཛེར, བྷརཏཱཱིཡ་སྚཊེ་བཻཾཀ 
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མདྷུམཧེ/་ག ྤཱཡསམཱེིཀ་ཨིཾཌཀེ་ྶཨརཽ་ག ྤཱཡསམཱེིཀ་ལཌོ/་མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་པྲཐམ་ཙརཎ་སྠཱིཏཱི/་མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱི་ཀརེ་
དསོར་ཙརཎ་༺྅tage༻/ མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་ཏསེར་ཙརཎ/་མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་ཙརཱཱིམ་
ཨབས ྤཱ༺྅tage༻/ མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་པཱཙྃམ་ཨབས ྤཱ༺྅tage༻/ མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་ཚཨམ་
ཨབས ྤཱ་༺stage༻ 

༡ 

མདྷུམཧེ 

ཨཱཨཱི་ཧམ་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་པར་ཀཱིཚུ་ཨཱབཤྱཀཱིཡ་བཱཏ་བཏཱ་རཧལ་ཚཱི།་སམཱཱནྱཏཿ་ལོཀ་སབྷ་ཨཱཱི་མཱནཱི་རཧལ་ཚཐཱི་ཛ,ེ ཛཾ་
མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་བྷ་གེལ་ཏ་ཨོ་ཀཧཱིཡོ་ཛརཱི་སཾ་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི་ཧོཡཏ་ཨཱ་སབྷ་དཱིན་དབཱཨཱཱི་ཁཨཱཱཱིཡེ་པཌ ཏ།་ཨཱཱི་བཱཏ་ཀཱིཚུ་ཧདྡ་

ཏཀ་སཏྱ་མཱནལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚ,ི ཀརཎ་ཨདྷཱིཀཏར་ལོཀ་ཨཔན་སྤཱསྠྱ་ལེལ་ནཧཱི་ཏ་ཛཱགརཱུཀ་ཧོམཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ནེ་
ཨནུཤསཱིཏ།་ཨཨཱཱི་དཁཱེི་རཧལ་ཚཱི་ཛ་ེཨཱཱི་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་དཱིན་པྲཏཱི་དཱིན་ཨཔནཱ་ཨཱགོཤ་མེ་ཀྲམཱིཀ་རུཔེཎ་ཨདྷཱིཀ་སཾ་ཨདྷཱིཀ་
ལོཀ་ཀེ་ལ྅་རཧལ་ཨཚི།་ཧམརཱ་ཛཱནཏབེ་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱིཀ་བཱིཥཡ་མེ་པྤཱཱུརྞ་ཛཱནཀརཱཱི་བཻཛྙཱནཱིཀ་དྲྲྀཥྚཱི་སཾ་ཧསཱིལ་ཀརབཱཀ་

ཙཱཧཱི།་ཨོཀར་པྤཱཱུརྞཏཡཱ་ཨུན  ཱུལན་ཧེཏུ་ཁཱན-པཱན་མེ་ཨཽར་རཧན-སཧན་མེ་ཨནུཀྤཱཱུལ་པརཱིབརྟན་ཀེནཱཡ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ།ི་
ཨེཧཱི་ལེལ་ཛནཱཀརཱཱི་སཾག་ཁཱན-པཱན་ཨཱ་རཧན-སཧན་ལེལ་སྭཡཾ་མེ་ཨནུཤསཱིཏ་རཧབ་སེཧོ་པརམ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚི།་ཨཱཱི་
བཱིམཱརཱཱི་ཨཱཨཱིཡེ་ནཧཱི་བྷེལ་ཨཚི།་ཨོཀར་ཨཱིཏཱིཧས་པུརཱན་ཨཚ།ི་ཏཁན་ཨཱདྷུནཱིཀཏཱ་ཨཱཨོར་བཱིཀསཀ་ཀྲམེ་ཁཱན་པཱན་མ་ེ
པརཱིབརྟནཀ་ཕལསྭརཱུཔ་ཨོཀར་བཧུཏཱཡཏཱ་མེ་བྲྀདྡྷཱི་བྷེལ་ཨཚི།་ཨཱདྷུནཱིཀཏཱཀ་ཀྲམེ་བཱིཛྙཱནཀ་ཀྵེཏྲ་མེ་སཧོེ་ཨདྷཱིཀདྷཱིཀ་
བཱིཀས་བྷེལ་ཨཚི།་སྤཱསྠྱ་བཱིཛྙཱན་མེ་ཤོདྷ་ཨཨཱོར་ཨནྭཥེཎཀ་ཕལསྭརཱུཔ་ཨནཀེནེཀ་ཛཊཱིལ་ཨཱཨོར་གབྷཾཱིར་བཱིམཱརཱཱིཀ་ཨཱིལཛཱ་
སཧཛ་ཨཱ་བཱིམཱརཱཱི་ཛརཱི་སཾ་ཨུན  ཱུལན་ཡོགྱ་ཨཚི།་ཨོཧཱི་མེ་ཧམརཱ་བུཛྷནེ་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་སེཧོ་ཨུན  ཱུལན་ཡགོྱ་ཨཚ།ི་བཧུཏ་

པྤཱཱུརྦ་མེ་བཻདྱ་ལོཀནཱི་བཱིམཱརཱཱི་སབྷཀ་ཨཱིལཱཛ་ཛཌ ཱཱི་-་བུཊཱཱི, བཱིབྷཱིནྣ་ཏརཧཀ་བྷསྨ་ཨཱ་པཐ་པརཧེཛ་སཾ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ།་ཨོ་
ལོཀནཱི་མུཁྱཏཡཱ་ལཀྵཎ་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཱིལཛཱ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ།་བཧུཏ་པཧཱིལེ་མཱམྤཱཱུལཱཱི་སཾཀྲམཎ་ཨཱཨོར་དུར  ཊནཱ་སཾ་ལོཀ་སབྷ་
བཱཱིམཱར་ཧོཨཱིཏ་ཚལཱཧ།་ཀོནོ་ཀོནོ་སཾཀྲམཎ་ཨོཧེན་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་ཛེ་གམཀ་གམ་སཱཕ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ།་སྤཱསྠྱ་བཱིཛྙཱན་མེ་པྲགཏཱི་
བྷེལཱ་སཾ་ཨཱཱི་སབ་ནཱིཡཾཏྲཱིཏ་བྷ་གེལ།་ཨོཧཱི་ཏརཧེཾ་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་ཧེཏུ་སེཧོ་བཻཛྙཱནཱིཀ་ལོཀནཱི་སཀརཱཏཀྨ་དཱིཤ་མེ་ཨཱགཾ་བཌྷཱི་

རཧལ་ཚཐཱི། སརྦཔྲཐམ་ཨཱཱི་དེཁལ་གེལ་ཛེ་ཨོཧེན་མརཱཱིཛ་ཛེ་ཁྤཱཱུབ་པཱནཱི་པཱིབཨཱཱིཏ་ཚལཱཧ་ཨཽར་ཧུནཀ་ཨདྷཱིཀ་པེཤབ་
ཧོཨཱིཏ་ཚལ།་ཤརཱཱིར་ཀེ་ཏཽལ་དྷཱཱིརེ་དྷཱཱིརེ་ཀམ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ།་ཀཱིཚུ་མཧཱིནཱ་མེ་ཧུནཀ་མྲྲྀཏྡུ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལནཱི།་ཏཏ ྤཱལཱཱིན་

ཙིཀཱིཏྶཀ་ལོཀནཱི་ཧུནཀ་ཨུཔབཱས་ཀརཱ, ཀམ་པཱནཱི་པར་རཱཁཱི, མཱཏྲ་ཧརཱིཡར་ཏརཀརཱཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཁུབཱ་ལཀྵཎ་ཨདྷཱཱརཱིཏ་
ཨཱིལཱཛ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ།་བཱད་མེ་པཱཨོལ་གེལ་ཛ་ེཨོཧེན་མརཱཱིཛ་ཀེ་པེཤབ་མེ་ཙུཊཊཱཱི་ལུདྷཀཻཏ་ཨཚ།ི་ཏཁན་ཙིཀཱིཏྶཀ་ལོཀནཱི་
ཨོཧཱི་བཱིམཱརཱཱི་ཀེར་ནཱམ་མདྷུམེཧ་རཁལནཱི།་ཨེཧཱི་བཱིམཱརཱཱིཀ་ཀརཎ་ཧེཏུ་ཨོཧཱི་སམཡ་མེ་ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེ་ཨནུམཱན་ལགཡལ་

གེལ།་ཀཱིཡོ་ཨནུམཱན་ལགལེནཱི་ཛ་ེཨཱཱི་པཱཙན་ཏཾཏྲ་ཀརེ་ཁརཱབཱཱི་སཾ, ཀཱིཡོ་ཀཧལནཱི་ཀཱིཌནཱཱི་ཀེ་ཁརཱབཱཱི་སཾ, ཀཱིཡོ་ཀཧལནཱི་
མསཱིཥ ་ཀེ་ཁརཱབཱཱི་སཾ།་ཀྲམཱིཀ་རཱུཔ་མེ་ཨནྭེཥཎ་བྷེལ་གེལ་ཨཱ་བཻཛྙཱནཱིཀ་ལོཀནཱི་ཨོཧཱི་ནཱིཥ ར་ྵཔར་པཧུྃཙལཱཧ་ཛེ་ཨགནྤཱཤཡ་

༺Pancrea྅༻ མེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ནཱམཀ་ཧརྨོན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཀར་ཀམཱཱི་སཾ་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་
བཱད་མེ་ཏ་ཨཱཱི་ཧརྨནོ་བཻཛྙཱནཱིཀ་ལོཀནཱི་པྲཡོགཤལཱ་མ་ེབནེབཱ་ལེལ་སཕལ་བྷེལཱཧ།་ཨོཧཱི་སཱིདཾཏ་པར་མརཱཱིཛ་ཀེ་ཨཱིལཱཛ་

ཀེལནཱི, ཀཱིཚུ་ཧདྡ་ཏཀ་སཕལཏཱ་ཛརཱུར་བྷེཊལ་པརཾཙ་ཨཱཱི་ས ྤཱཡཱཱི་ཨཱིལཱཛ་སཾབྷབ་ནཧཱི་བྷ་སཀལ།་བཻཛྙཱནཱིཀ་ཨནྭེཥཎཀ་ཀྲམ་
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མེ་ཀརོྦཧཨཱིཌྲཊ, པོྲཊཱཱིན, བསཱ, ཁནཱིཛ་ཨཽར་བཱིཊཱམཱིན་ཨེཧཱི་སབྷཀ་བྷཱུམཱིཀཀ་སཾདར  ་མ་ེབཱིསྟྲྲྀཏ་ཛྙཱན་བྷེལ་ཨཱཨོར་པཱཨོལ་
གེལ་ཛེ་ཁཱན་པཱན་མེ་ཨུཔལབ  ་ཀརོྦཧཨཱིཌྲཊ་ཨཽར་ཙཱིནཱཱི་ཀེར་ཨདྷཱིཀཏཱ་ཤརཱཱིརཀ་རཀྟ་མེ་ཙཱནཱཱིིཀ་པརཱིམཎཱ་བཌྷ བཻཏ་

ཨཚི། མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱིཀ་སཾདར  ་མེ་པྤཱཱུར་ྞཛཱནཀརཱཱི་ལབཱེ་སཾ་པྤཱཱུརྦ་ཀཱིཚུ་ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ་ཛཱནཀརཱཱི་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚི། 

ཀརྦཧོཨཱིཌྲཊེ 

ཤརཱཱིར་སཾཙཱལན་ཧེཏུ་ཤཀྟཱི་༺Energy༻ ཀེར་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ་ཛེ་ཀརོྦཧཨཱིཌྲཊེ་སཾ་བྷེཊཨཱིཏ་ཨཚི།་
ཧམ་སབ་ཛེ་ཀཱིཚུ་བྷོཛན་ཀརཻཏ་ཚཱ,ི ཨོཀར་ཀརོྦཧཨཱིཌྲཊ་ཨཾཤ་པཱཙནཏཏཾྲ་མེ་བཱིཁཌཾཱིཏ་བྷ་ཤཀྟཱི་ཀེར་སརལཏམ་བྷག་
གྷ  ཱུཀོཛ་མེ་པརཱིབརྟཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱཨོར་ཨ་ོཤོཎཱིཏ་མེ་ཙལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཤོཎཱིཏ་ཀེ་མདཱྱམ་སཾ་ཤརཱཱིར་ཀེ་པྲཏྱེཀ་ཨགཾ་མེ་
ཤཀྟཱི་པྲདཱན་ཀརཻཀ་ཧེཏུ་གྷ  ཱུཀོཛ་པཧུྃཙི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཤོཎཱིཏ་མ་ེཨེཧཱི་གྷ  ཱུཀཛོ་ཀེ་པརཱིམཱཎ་སཱམནཱྱ་སཾ་ཛཱཁན་ཨདྷཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི་ཏ་ཧམ་ཀཧཻཏ་ཚིཡཀཻ་ཛ་ེཨཱཱི་མདྷུམེཧ་ཐཱིཀ།་རཀྟ་པརཱཱིཀྵཎ་མ་ེཛཾ་པརཱིམཱཎ་༧༠་སེ་༡༠༠་མཱིལཱཱི་གྤཱམ་པྲཏཱི་ཌེསཱཱི་ལཱིཊར་
ཨཚི་ཏ་ཨཱཱི་སཱམནཱྱ་ཨཚ།ི་ཀཁནོ་ཀལ་གྷ  ཱུཀོཛ་སར་སམཱཱནྱ་སཾ་ནཱཱིཙ་ཱསེཧོ་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ིཛཀརཱ་ནཱིམྣ་རཀྟ་སརྐརཱ་ཀཧལ་
ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨར ྤཱཏ་སརྐརཱ་ཨསཾཏུལན་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་ཐཱིཀ། 

ཨཱིན ྡུལཱིན 

ཛཁན་ཤོཎཱིཏ་མ་ེགྷ  ཱུཀཛོ་ཀེ་ཨཱབཀ་པྤཱརཾབྷ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཨོཀརཱ་ཤརཱཱིར་ཀེ་པྲཏྱཀེ་ཨཾགཀ་ཀཤཱོིཀ་མེ་པྲབེཤ་ཀརབཻཀ་ལེལ་
བཱཧཀ་ཀེ་རཱུཔ་མེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཀེ་ཀཛ་པཌ ཻཏ་ཚཀཻ།་ཨཧཱེི་པྲཀྲཱིཡཱ་ལེལ་ཧམར་ཨགནྤཱཤཡ་སཀྲཱིཡ་བྷ་ཨོཧཱི་ལལེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཀ་ེ
ཨཱཔྤཱཱུརྟཱི་ཀརཻཏ་ཚཻཀ། 

མདྷུམཧེཀ་པྲཀར 

ཊཱཨཱིཔ་-༡་མདྷུམཧེ :་ཛཁན་ཨཱནུབཾཱཤཱིཀ་ཡཱ་ཨནྱ་ཀོནོ་ཀརཎ་སཾ་ཤརཱཱིར་ཀེ་ཨཔན་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཨཱབཤྱཀཏཱ་སཾ་བཧུཏ་ཀམ་
རཧཻཏ་ཚཻཀ་ཏཁན་ཤཎཱོིཏ་ཀེ་གྷ  ཱུཀོཛ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཀེ་ཨབྷབ་མེ་ཀཤཱོིཀ་སབྷ་མེ་ནཧཱི་ཛཱ་པབཻཏ་ཚཻཀ་ཨཨཱརོ་རཀྟ་པརཱཱིཀྵཎ་མེ་
གྷ  ཱུཀོཛ་བཌྷལ་ཨབཻཏ་ཚཻཀ། 

ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་བཌྷལ་གྷ  ཱུཀོཛ་སར་ཀེ་ཊཱཨཱིཔ་-༡་མདྷུམེཧ་ཀཧལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི 

ཨུཔཙཱར་:་ཨེཀར་ཨུཔཙཱར་ལེལ་ཙིཀཱིཏཀྶ་སམཱཱིཙཱནི་ཁོརཱཀ་མ་ེཨཱིན ྡུལཱིན་དཻཏ་ཚཐཱི། 

ཊཱཨཱིཔ་-༢་མདྷུམཧེ་: ཛཁན་ཤརཱཱིརཀ་ཨཔན་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཨུཔལབ  ཏཱ་པྲཡཱཔྟ་རཧལཱཀ་བཱབཛྤཱཱུད་ཤོཎཱིཏ་མེ་སརྐརཱ་ཡཱ་
གྷ  ཱུཀོཛ་སར་སམཱཱནྱ་སཾ་ཨདྷཱིཀ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཏ་ཨཀོརཱ་ཊཱཨཱིཔ-༢་མདྷུམེཧ་ཀཧལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི 

ཨུཔཙཱར་:་ཨེཀར་ཨུཔཙཱར་ལེལ་ཙིཀཱིཏཀྶ་སམཱཱིཙཱནི་ཁུརཱཀ་མ་ེདབཱཨཱཱི་ལེབཱཀ་ཧེཏུ་སུཛྷཱབ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱཱི་དབཱཨཱཱི་སཾ་
ཨཔན་ཨགནྤཱཤཡ་སཀྲཱིཡ་བྷ་ཨཽར་ཨདྷཱིཀ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཨཱཔྤཱཱུརྟཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཏཱཀཱི་རཀྟ་མེ་ཨུཔསྠཱིཏ་གྷ  ཱུཀོཛ་ཀེ་ཤརཱཱིར་ཀེ་
ཀོཤཱིཀ་སབྷ་མེ་པཧཾུཙཱ་དཀཻ་ཨཱ་རཀྟ་མེ་ཨུཔསྠཱིཏ་སམཱཱནྱ་སཾ་ཨདྷཱིཀ་གྷ  ཱུཀོཛ་ཨཔན་སཱམནཱྱ་སར་པར་ཨཱབཱི་ཛཱཡ། 
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བཱིཤཥེ་གར  ཱིཏ་ཏཐྱ :་༺༡༻ ཛཁན་ཤརཱཱིར་མེ་པྲཙུར་མཱཏྤཱ་མེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཨུཔལབ  ་ཨཚ་ིཏཁན་ཀོན་ཀརཎ་སཾ་
ཊཱཨཱིཔ-༢་མདྷུམེཧ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ ི? 

ཨེཀར་ཨུཏྟར་ཨཚི་ཤརཱཱིར་ཀཤཱོིཀ་མ་ེཨཱིན ྡུལཱིན་པྲཏཱིརོདྷ་ཨུཏྤནྣ་བྷ་གལེཻཀ་ཨཚ,ི ཨར ྤཱཏ་ཀཤཱོིཀ་མེ་གྷ  ཱུཀཛོ་པྲབེཤ་
ཀརེབཱཀ་ཧེཏུ་ཨགནྤཱཤཡ་དྤཱརཱ་སཱམནཱྱ་རུཔེཎ་ཨུཏརྶཱིཏ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཧརྨོན་སཀྵམ་ནཧཱི་བྷ་པཱབཱི་རཧལ་ཚཻཀ།་དབཱཨཱཱི་དེལཱ་
ཨུཔརཱནྟ་ཨགནྤཱཤཡ་ཀ་ེསཀྲཱིཡཏཱ་བཌྷ ཱ་ཨཽར་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཨཱཔྤཱཱུརྟཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ།་ཨོཧཱི་སཾ་ཤོཎཱིཏ་མེ་ཨུཔསྠཱིཏ་ཨདྷཱིཀ་
གྷ  ཱུཀོཛ་ཨགནྤཱཤཡ་དྤཱརཱ་པྲདཏྟ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཀེ་སཧཡོག་སཾ་ཀོཤཱིཀ་སབྷ་མེ་ཙལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཀཻ།་ཕལསྭརཱུཔ་ཤཎཱོིཏ་

ཀེར་གྷ  ཱུཀོཛ་སར་སམཱཱནྱ་བྷ྅ ཛཻཏ་ཨཚ།ི 

༺༢༻ ཨཱཁཱིར་ཤརཱཱིརཀ་ཀོཤཱིཀ་ཨཱིན ྡུལཱིན་པྲཏཱིརོདྷ་ཀོན་ཀརཎ་སཾ་ཀརཻཏ་ཚཻཀ? 

ཀོཤཱིཀ་ཀེ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་སཾ་ཨདྷཱིཀ་གྷ  ཱུཀོཛ་ནཧཱི་ཙཱཧཱི།་ཨགར་ཛབརདས ྤཱཱི་ཨདྷཱིཀ་གྷ  ཱུཀོཛ་ཀོཤཱིཀ་མེ་ཛེཏཻཀ་ཏཁན་

ལཱིཔཱིཌ, ཀལེས ྤཱརོལ་ཨཽར་ཊྤཱཨཱིག ྤཱཱིསརཱཨཱིཌ་ཨདྷཱིཀ་བནཡ་ལགཏཻཀ།་ཨེཧཱི་སབ་ཀརཎ་སཾ་ཀཤཱོིཀ་པྲཏཱིརོདྷ་ཀརཡ་ལགཻཏ་
ཚཻཀ།་ཨགར་ཁཱན་པཱན་མེ་ནཱིཡཾཏྲཎ་ནཧཱི་ཨཱ་སཱིརྥ་དབཱཨཱཱི་པར་ནཱིར  ར་བྷ྅ མདྷུམེཧ་པྲབཾདྷན་ཀརཻཏ་ཚཱ་ིཨཱཱི་ཨུཙིཏ་ནཧཱི།་
ཏེཾ་མདྷུམེཧ་ཀེ་ཨེཀ་པོྲགྲེསཱིབ་བཱིམཱརཱཱི་ཀཧལ་གེལ་ཨཚི།་ཀྲམཱིཀ་རུཔེཎ་པཧཱིལེ་མདྷུམེཧ་ཕེར་རཀྟ་ཙཱཔ་ཕེར་ལཱིཔཱིཌ་

པྲཙུརཏཱ་ཕེར་ཧྲྀདཡ ,ཀཱིཌནཱཱི་ལཱིབར་སཾབཾདྷཱིཏ་ཨནཀེནེཀ་བཱིམཱརཱཱི། 

༺༣༻ ཀཱི་སམྦྷབ་ཨཚི་ཛེ་མདྷུམེཧ་ཀེ་པྤཱཱུརཱ་པྤཱཱུརཱཱི་ཋཱཱིཀ་ཀཡལ་ཛ་ཱསཀཻཏ་ཨཚ?ི 

བཱིལྐུལ་སམྦྷབ་ཨཚི།་ཁཱན་པཱན་སཾ་ཨགར་ཀོཤཱིཀ་དྤཱརཱ་ཨཱིན ྡུལཱིན་པྲཏཱིརོདྷ་ཤཱུནྱ་ཀ྅་ལཻཏ་ཚཱི་ཏ་སཾབྷབ་ཨཚི་ཛེ་མདྷུམེཧ་
པྤཱཱུརྞཏཡཱ་ཋཱཱིཀ་བྷ྅་ཛཱཡཏ།་ཁནཱ་པཱན་ཨོཧེན་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛཱཧཱི་མེ་ཀརོྦཧཨཱིཌྲཊ་ཀམ་ཧོཨཱིཀ་ཨཱ་པོྲཊཱཱིན་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཨདྷཱིཀ།་
ཨེཧཱི་སབ་པར་དྷ  ན་དེབཱཀ་ལེལ་ཀནོོ་ཁདཱྱ་པདཱརྠ་ཀེ་ག ྤཱཨཱཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་ཨཱཨོར་ག ྤཱཨཱཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌེཀྶ་ཀཏེཀ་ཨཚི་ཨཱཱི་བུཛྷི་

པྲཏཱི་དཱིན་ཨཱཧར་ལེབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཨགར་མདྷུམེཧ་ནཧཱི་བྷེལ་ཧོ་ཏཾ་ཨདྷཱིཀཏམ་༡༠༠་ག ྤཱཨཱཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་ཁནཱཱ་པྲཏཱི་དཱིན, ཛཾ་
མདྷུམེཧཔྤཱཱུརྦ་༺Prediabetic་༻ ཀེ་སྠཱིཏཱི་མ་ེཚཱི་ཏཾ་ཀུལ་༥༠་ག ྤཱཨཱཱིསེམཱིཀ་ལཌོ་ཁནཱཱ་པྲཏཱི་དཱིན་ཨཱཨོར་ཛཾ་
མདྷུམེཧ་སཾ་གྲསཱིཏ་ཚཱི་ཏཾ་ཀུལ་༢༥་ག ྤཱཨཱཱིསེམཱིཀ་ལཌོ་ཁཱནཱ་པྲཏཱི་དཱིན་སམུཙིཏ་ཧོཡཏ། 

ཨེཧཱི་ཏརཧེཾ་མདྷུམེཧ་པྤཱཱུརྞཏཡཱ་ནཱིཡཾཏྲཱིཏ་བྷ་སཀཻཏ་ཨཚི། 

  

༢ 

ག ྤཱཡསམཱེིཀ་ཨིཾཌཀེ་ྶཨརཽ་ག ྤཱཡསམཱེིཀ་ལཌོ 

བཱསབཱིཀ་མེ་ཛཏེཀ་ཁཱདྱ་པདཱརྠ་ཨུཔལབ  ་ཨཚ,ི ཨོཧཱི་མེ་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ, པོྲཊཱཱིན, བསཱ, ཁནཱིཛ་ཨེབཾ་བཱིབྷཱིནྣ་པྲཀརཀ་
བཱིཊཱམཱིན་སབྷ་པཱཨོལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ་སརྐརཱ་ཡཱ་གྷ  ཱུཀོཟ་ཀེར་མུཁྱ་སོཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཙཱིནཱཱི ་ཡཱ་གྷ  ཱུཀོཛ་ཤོཎཱིཏ་
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མེ་བཧུཏ་ཏེཛ་རཕ ྤཱར་སྃ་ཤོཎཱིཏ་མེ་པྲབེཤ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཏེཾ་སརྐརཱ་ཨེབཾ་གྷ  ཱུཀོཛ་ཀེ་པྲབེཤ་རཕ ྤཱར་ཀེ་མནཱཀ་མནཱལ་གེལ་

ཨཚི།་ཨར ྤཱཏ་ཛྃ་ཀཱིཡོ་༡༠༠་གྤཱམ་ཙཱིནཱཱི ་གྲཧཎ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཏ་ཧུནཀ་ཤོཎཱིཏ་གྷ  ཱུཀོཛ་༡༠༠་ཀ་ེགཏཱི་སྃ་བཌྷ ཻཏ་ཨཚི།་ཨོཧཱི་
མཱནཀ་ཨནུསཱར་པྲཏྱཀེ་ཁཱདྱ་མེ་ཨུཔལབ  ་ཀརོྦཧཨཱིཌྲེཊ་ཨཨཱོར་ཨོཧཱི་མེ་ཡུཀྟ་ཙཱིནཱཱི ་ཀཏེཀ་ཏེཛཱ་ིསྃ་ཤཎཱོིཏ་མེ་ཙཱནཱཱིིཀ  ་
སར་བཌྷ བཻཏ་ཨཚི་ཨོ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌེཀ་ྶཀཧལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་ཛཱཧཱི་ཁཱདྱ་ཀེ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌེཀ་ྶཀམ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨ་ོ

ཤོཎཱིཏ་ཀེར་ཙཱནཱཱིི ་སར་ཀམ་བཌྷ བཻཏ་ཨཚི།་ཏེཾ་མདྷུམེཧ་ཡུཀྟ་བྱཀྟཱི་ཀེ་ཀམ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌཀེྶ་བལཱ་ཁདཱྱ་ཀེ་ཙུནཱབ་
ཀ྅  ཁེབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཙཱཨུར, གཧཱུམ, མཀཨཱཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཀེ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌེཀྶ་ཛྤཱདཱ་ཨཚི།་ཀརཱཱིབ་༧༥་སྃ་༨༠།་ཏེཾ་ཨོཀར་
ཨཱཊཱ་མེ་ཨགར་ཀམ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌེཀྶ་བལཱ་ཨཱཾཊཱ་མཱིལཱ་དལེ་ཛཱཡ་ཏ་ཤྲེཡསྐར།་ཛེནཱ་ཀཱི་ཙནཱ, སོཡཱ, ཨོཊ, བཱཛརཱ་
ཨཱིཏྤཱདཱི་ཀེར་ཨཱཾཊཱ། 

ག ྤཱཨཱིསམཱེིཀ་ལཌོ 

ཨེཀར་ཨེཀཊཱ་སྤཱཱུཏྲ་ཨཚ།ི 

ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་=་༺ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌཀེ ྶx ཀརོྦཧཨཱིཌྲེཊ༻/༡༠༠ 

ཨར ྤཱཏ་ཀོན་ོཁཱདྱ་མེ་ཨཀོར་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ་ཨཽར་ཨོཧཱི་ཁཱདྱ་ཀ་ེཀཏེཀ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌཀེྶ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ིཨཧཱེི་དུནྤཱཱུ་པར་
ནཱིརྦར་ཀརཻཏ་ཨཚི་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལཌོ། 

ཏེཾ་ཀོནོ་ཁདཱྱ་ཙཡན་སྃ་པྤཱཱུརྦ་ཨོཀར་བཱིཤ ེཥཎ་ཀརབཱཀ་ཚཻཀ་ཛེ་ཨོཧཱི་ཁདཱྱ་མ་ེཀརོྦཧཡཌྲེཊ་ཀམ་རཧཻཀ་ཨཱ་ཨོཀར་

ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌེཀྶ་ཀམ་སེཧོ་རཧཻཀ།ཨེཧཱི་སྃ་སྤཱབྷབཏཿ་ཤརཱཱིར་མེ་ཨཱབཤྱཀཏཱནུསཱར ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལཌོ་པྲཏཱི་དཱིན་ཁཱ་སཀཻཏ་
ཚཱི། 

  

༣ 

མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་པྲཐམ་ཙརཎ་སྠཱིཏཱི-་ཀནཱོ་-་ཀནཱོ ་མདྷུམཧེ ་བཱིམརཱཱཱི ་ཀྲམཱིཀ ་རཱུཔ ་ས ཾ་བཌྷལ ་ཙལ ་ཛཨཱཱིཏ ་ཨཚ།ི 

ཛཁན ་སྤཱསྠྱ ་ཧམར ་བཱིལྐུལ ་ཋཱཱིཀ ་རཧཻཏ ་ཨཚ་ིཨར ྤཱཏ ་མདྷུམེཧ ་ནཧཱི ་པྤཱརཾབྷ ་བྷེལ ་ཨཚ,ི ཏཁན་ཛ ེ་བྷོཛན ་
ཀརཻཏ ་ཚཱི་ཧམ ་སབྷ,  ཏཏ  ཎ ་ཧམར ་ཨགྷ  ཤཡ ་སམཱཱིཙཱིན ་མཱཏྤཱ ་མེ ་ཨཱིན ྡུལཱིན་རཀ ྟ་མ ེ་བྷེཛ ་དཻཏ ་ཨཚ།ི ་ཨཱཱི ་
སམཱཱིཙཱིན ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་རཀྟ ་མ ེ་པྲབཱིཥྚ ་གྷ  ཱུཀཛོ/་ཙཱིནཱཱི ་ཀ྅ རཀྟ ་ནལཱིཀ ་མཱདྱམ ་སཾ ་བཱིབྷཱིནྣ ་ཨཾགཀ ་ཀོཤཱིཀ ་
སབྷ ་མ ེ་ཤརཱཱིརཀ ་ཤཀྟཱི ་ཨུདྱེཤྱ ་པྤཱཱུརཱ ་ཀརཻཀ ་ལེལ ་པཧཾུཙཱ ་དཻཏ  ་ཨཚི།་ཀཁན ོ་ནཱིཡམཱིཏ, ཀཁན ོ་ཨནཱིཡམཱིཏ ་
ཁཱན་-པཱནཀ ་ཀརཎ ེ་བྷོཛན ་སཾ ་པྲདཏ ྟ་ཙཱིནཱཱི་/གྷ  ཱུཀོཛ ་ཨཱཨོར ་ཨགྷ  ཤཡ ་སཾ་སྤཱབཱིཏ ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་ཀེར ་མཱཏྤཱ ་
ཨསཾཏུལཱིཏ ་ཧོམཡ ་ལགཻཏ ་ཨཚ།ི་ཤརཱཱིརཀ ་ཀོཤཱིཀ ་སབྷ ་དྷཱཱིརེ ་དྷཱཱིརེ ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་ལེལ་པྲཏཱིརོདྷ ་ཀརཡ་ལགཻཏ ་
ཨཚི། ་ཨོཧཱི ་སྠཱིཏཱི ་མེ, རཀྟ ་མ ེ་ཁཱན་པཱན ་སཾ ་བནལ ་གླུཀཛོ་/་ཙཱནཱཱིི ་སཱམཱནྱ ་རཱུཔ ་སཾ ་ཀོཤཱིཀ ་སབྷ ་མ ེ་ནཧཱི ་
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ཛཱ ་པབཻཏ་ཨཚི། ་ཏཁན ་རཀྟ ་མ ེ་ཙཱིནཱཱི ་ཀམ ་བེསཱཱི ་ཧོམཡ ་ལགཻཏ ་ཨཚི།་པྤཱརཾབྷ ་མེ་ ཏ ་ཧམར ་ཨགྷ  ཤཡ ་
བཱིལྐུལ ་ཋཱཱིཀ ་རཧཻཏ ་ཨཚ།ི་ཀདཱཙིཏ ་ཛཾ ་ཀཱིཚུ ་ཨདྷཱིཀ ་ཀརོྦཧཨཱིཌྲེཊ་ཡ ཱ་ཨདྷཱིཀ ་ག ྤཱཡསེམཱིཀ་ལོཌ་བལ ཱ་ཁཱནཱ ་ཁ ཱ་
ལཻཏ ་ཚཱི་ཏ ་ཨོཧཱི ་སཾ ་བནལ ་ཨདྷཱིཀ ་གླུཀཛོ ་སེཧོ ་ཨཱསནཱཱཱི ་སཾ ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་དྤཱརཱ་ཀོཤཱིཀ ་སབྷ ་མེ ་ཙལ ་ཛཱཨཱིཏ ་
ཨཚ ི་ཀརཎ ་ཨགྷ  ཤཡ ་ཨདྷཱིཀ ་གྷ  ཱུཀོཛ ་ཨནུརཱུཔ ་ཨདྷཱིཀ ་ཨཱིན ྡུལཱིན་སྤཱབཱིཏ ་ཀརཻཏ ་ཨཚི། ་པརཾཙ ་ཨཱཱི ་
ཤཱིལཤཱིལ ཱ ་ཀཱིཚུ ་སམཡ ་བཱད ་ཨབརུདྡྷ ་བྷ ་ཛཱཨཱིཏ ་ཨཚི་ཀརཎ ་ཀོཤཱིཀ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་ཧེཏུ ་པྲཏཱིརོདྷ ་ཀརཨ ེ་
ལགཻཏ ་ཚཻཀ་། ་ཀོཤཱིཀ ་ཀ ེ་ཨཱབཤྱཀཏཱ ་སཾ ་ཨདྷཱིཀ ་གླུཀཛོ ་ནཧཱི ་ཙཱཧཱི་ཏེཾ ་ཨོ ་པྲཏཱིརོདྷ ་ཀརཡ ་ལགཻཏ ་ཨཚི། ་
ཨཱཱི ་སྠཱིཏཱི ་༤-༥ ་སཱལ ་དྷརཱི ་རཧཱི ་སཀཻཏ ་ཨཚ་ིཨཱཨོར ་བྷ ་སཀཻཏ ་ཨཚ ི་ཛ ེ་ཀོནོ ་ལཀྵཎ ་སཾ ་ཧམསབྷ ་
ཨནབྷཱིཛ ྙ་སེཧོ ་རཧཱི། ་ཀོཤཱིཀ་དྤཱརཱ ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་པྲཏཱིརོདྷཀ ་པྤཱརཾབྷ ་མདྷུམེཧ ་ཀེར ་པྲཐམ ་ཙརཎ ་ཧོཨཱིཏ ་ཨཚི། 

  

༤ 

མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱི་ཀརེ་དསོར་ཙརཎ་༺྅tage༻ 

པྲཐམ ་ཙརཎ ་མེ ་ཛེ་ཤརཱཱིརཀ ་ཀོཤཱིཀ ་སབྷ ་དྤཱརཱ ་ཨཱིན ྡུལཱིན་པྲཏཱིརོདྷ ་པྤཱརཾབྷ ་ཧོཨཱིཏ ་ཨཚ ི་ཏཱཧཱི ་སཾ ་རཀྟ ་
ནལཱིཀ ་མ ེ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་ཨདྷཱིཀཏཱ ་ཧོམཡ ་ལགཻཏ ་ཨཚི།་ཏེཾ ་དོསར ་ཙརཎ་ཀ ེ་ཧཨཱིཔརཨཱིན ྡུལཱིནོམཱིཡ ཱ་སེཧོ ་ཀཧལ ་
ཛཱཨཱིཏ ་ཨཚི།རཀ ྟ་མེ  ་ཨཱབཤྱཀཏཱ ་སཾ ་ཨདྷཱིཀ ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་ཧོཡབ ་ཤརཱཱིར ་ལེལ ་ཋཱཱིཀ ་ནཧཱི།་ཨཱཱི ་
བཌྷལ་ ཨཱིན ྡུལཱིན ་པཧཱིནེ ་ཚོཊ ་ཚོཊ ་རཀ ྟ་ནལཱིཀ ་ཛེ་པྤཱཡཿ ་ཤརཱཱིརཀ ་སབ ་མཧཏྭཔྤཱཱུར ྞ་ཨཾག ་ཏཀ ་པཧཾུཙཻཏ ་
ཨཚ,ི ཨོཀརཱ ་ཀྵཏཱི ་པཧཾུཙེནཱཨཱཱི་པྤཱརཾབྷ ་ཀ་྅  དཻཏ་ཨཚི། ་པཱཏར་-་པཱཏར ་རཀྟ ་ནལཱིཀ ་མསཱིཥ  ་མ,ེ ཨཱྃཁཱི  ་མ ེ་
ཨཽར ་ཨནེཀ ་མཧཏྭཔྤཱཱུར ྞ་ཨཾག ་མ ེ་ཧོཨཱིཏ ་ཨཚི།་ཨཱིན ྡུལཱིན ་ཀེར ་ཀུཔྲབྷབ ་སཾ ་ཨེཧཱི ་པཱཏར ་པཱཏར ་རཀྟ ་
ནལཱིཀཀ་ཨཱཾཏརཱིཀ ་ཛྷིལ ྤཱཱི, ཛཀར ཱ་ཨེནྜོཐེལཱིཨམ ་ཛྷིལ ྤཱཱི ་ཀཧལ ་ཛཱཨཱིཏ ་ཨཚ ི་ཨ ོ་ཀྵཏཱིགྲས ་ཧོམཡ ་ལགཻཏ ་ཨཚི། ་
ཨོཧཱི ་ཀྵཏཱིགྲས་ས ྤཱན ་པར ་ཁཨཱིཋཱཱི་༺Plaque༻ པརཱི་ཛཱཨཱིཏ ་ཨཚི། ་ཨེཧཱི  ་ཁཨཱིཋཱཱི་སཾ ་རཀྟཀ ་
སཱམཱནྱ  ་པྲབཱཧ ་ཨོཧཱི ་ཨཾག ་མ ེ་བཱདྷཱིཏ ་ཧོམཡ ་ལགཻཏ ་ཨཚི། 

མདྷུམེཧ ་ཀེར ་དོསར ་ཙརཎ ་མ ེ་ཀཱིཚུ ་ཀཱིཚུ ་ལཀྵཎ ་སེཧོ ་ཨཱབཡ་ལགཻཏ ་ཨཚ།ི  ་ཨཀརཎ ་ཐཀན་-་ཐཀན ་
སནཀ ་ཨནུབྷཱུཏཱི  ,བཛན ་མ ེ་བྲྀདྡྷཱི, མོཊཱཔཱ, གརྡཻན ་ཀྵེཏྲ ་མ ེ་བཧུཏ ་ཧལ ྤཱ ་ཧལ ྤཱ་ཀརཱཱིཔན ་ཨཱིཏྤཱདཱི ་ཨཱིཏྤཱདཱི ་
ལཀྵཎ ་སབྷ ་ཨཱབཱི ་སཀཻཏ ་ཨཚི།་ཨེཧཱི ་དོསར་ཙརཎ ་ཀེར ་པུཥྚཱི ་རཀྟ ་པརཱཱིཀྵཎ ་སཾ ་ཀཨཱིལ ་ཛ ཱ་སཀཻཏ ་ཨཚི། ་
མདྷུམེཧ ་ཀེ ་དོསར ་ཙརཎ ་སྠཱིཏཱི ་༣-༤ ་སཱལ ་དྷརཱི ་རཧཱི ་སཀཻཏ ་ཨཚི།་ཏེཾ ་ཨོཧཱི ་ཙརཎ ་མ ེ་ཨགར་དྷ  ན ་
དཱཱི ་ཨ ཱ་ཏད ་ཨནུཀྤཱཱུལ ་ཨཔན ་ཁཱན་-་པཱན ་རཧན ་སཧན ་མེ ་སུདྷཱར ་ཀཨ ེ་ལཱཱི ་ཏ་྅  བཧུཏ ་ཤྲེཡསྐར། ་
ཨོཧཱི ་སཾ ་མདྷུམེཧ ་ཀེ ་པྲབེཤ ་ནཱིཥེདྷ ་བྷ ་ཛཱཡཏ། ་ཛ ེ་ཚོཊ ་མོཊ ་སམསྤཱ ་ཨཱབཡ ་ལཱགལ ་ཚལ ་ཨོཧོ ་པྤཱཱུརྞ་
རུཔེཎ ་ཋཱཱིཀ ་བྷ྅་ཛཱཡཏ། 
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༥ 

མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་ཏསེར་ཙརཎ 

ཨེཁན་ཏཀ་ཀེ་སྠཱིཏཱི་མེ་བྷ྅་ཨཱཱི་རཧལ་ཚལ་ཛེ ་ཨསཾཡམཱིཏ་ཁཱན-་པཱན་ཀ་ེཀརཎེ་ཨཀེ་ཏརཕ་རཀྟ་མ་ེགྷ  ཱུཀོཟ་བཌྷཱི་
རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་དོསར་ཏརཕ་ཨཱིན ྡུལཱིན་སེཧོ།་མགར་ཤརཱཱིརཀ་ཀོཤཱིཀ་སབྷ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ལལེ་ནཱིརཾཏར་པྲཏཱིརོདྷ་ཀ་྅་རཧལ་
ཨཚི་།་དཱིནཱནུདཱིན་པྲཏཱིརོདྷ་བཌྷཱིཡེ་རཧལ་ཨཚི། 

ཨེཧཱི་ཀྲམ་མ་ེཨགྷ  ཤཡ ་ཨཱཨོར་ཨོཧཱི་སྃ་ཤྤཱབཱིཏ་ཧོཨཱཱི་བལཱ་ཨཱིན ྡུལཱིན ་
ཨནཱིཡཾཏྲཱིཏ༺unregulated༻ ཧོམཡ་ལགཻཏ་ཨཚི།་ཨར ྤཱཏ་ཀཁནོ་ཀམྨེ་ཨཨཱོར་ཀཁནོ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་སྃ་
ཨདྷཱིཀེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཤྤཱབཱིཏ་ཧོམཡ་ལགཻཏ་ཨཚ།ི་ཀཁན་ོཀལ་བྷོཛན་ཨུཔརཱནྟ་ཨགྷ  ཤཡ་ཁྤཱཱུབ་ཨདྷཱིཀ་ཨིཾསུལཱིན་ཤྤཱབཱིཏ་ཀ་དཻཏ་
ཨཚི། 

ཨཱཱི་ཛེ་སྠཱིཏཱི་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཨོཧཱི་མེ་ཛཁན་རཀྟ་མེ་ཙཱནཱཱིི་ཀེར་པརཱཱིཀྵཎ་ཀརབཻཏ་ཚཱི་ཏ ་བྷུཁལ་པེཊ་བལ་ཱཔརཱཱིཀྵཎ་རཱིཔོརྚ་
སཱམཱནྱ་སྃ་ཀམ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་བྷོཛན་ཨུཔརཱནྟ་ཛཏེཀ་བཌྷ ལ་ཨབཻཀ་ཙཱཧཱི་ཨེཧཱི་སྃ་བཧུཏ་ཀམ།་ཨེཧནོ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་
བྷུཁལ་པེཊ་བལ་ཱརཀྟ་པརཱཱིཀྵཎ་རཱིཔོརྚ་སར་སྃ་བྷོཛན་ཨུཔརཱནྟ་བལཱ་རཀྟ་པརཱཱིཀྵཎ་རཱིཔོརྚ་པརཱིཎམ་ཀམྨེ་ཨབཻཀ། 

ཨོཧེནཀ་སྠཱིཏཱི་ཛྃ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཏ་ཨོཀར་ཱཧཨཱིཔོག ྤཱཨཱིསཱཱིམཱིཡཱ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨར ྤཱཏ་ན ཱུན་སརྐརཱཀ་སྠཱིཏཱི།་ཨོཧཱི་སྠཱིཏཱི་མེ་
ཀོནོ་སཾདར  ཱིཏ་ཀུཤལ་ཙིཀཱིཏྶཀ་སྃ་པརཱམརྴ་ཀ་ལེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛཱཧཱི་སྃ་སུནཱིཤཱིཏ་བྷ་སཀཡ་ཀཱི་ཨཱཁཱིར་ཀཱི་བཱཏ་ཚཻཀ། 

མདྷུམེཧ་ཀེ་ཏེསར་ཙརཎ་མེ་ཀཱིཚུ་ལཀྵཎ་སབ་སེཧོ་པརཱིལཀྵཱིཏ་བྷ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཛནཱེ་ཀཱི་བྷཱུཁ་ཀེ་བཧུཏ་ཏཱཱིབ་ཨནུབྷཱུཏཱི།་
ཀནཱིཡོ་དེརཱཱི་བྷེལ་ཱཔར་ཙིཌ ཙིཌ ཱཔན་ཨར ྤཱཏ་ཨནཱབཤྱཀ་ཀྲདྷོ།་སདཱིཁན་ཀཱིཚུ་ན་ེཀཱིཚུ་ཁཱཡ་ལལེ་མནོ་ཚུཚབཻཏ་རཧནཻ།་

བཛན་ཨཽར་མོཊཱཔཱ་བཌྷཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།་སདཱིཁན ་བཱིནཱ་ཀརཎ , ཐཱཀལ་-་ཐཱཀལ་ཛཀྃ་ལགཻཏ་རཧནཱཨཱི།་རཀྟ་ཙཱཔ་སེཧོ ་
བཌྷ ལ་ཀེ་ཀྲམ་མ ེ་བྷ྅་སཀཻཏ་ཨཚ།ི་བྷོཛན་ཀེལཀཱ་ཨུཔརཱནྟ་བཧུཏ་ཨཱནནཀྡ་ཨནུབྷབ་། ་བྷོཛན་ཨུཔརཱན ྟ་ཨོཾགཧཱི་
ལཱགཡ་ལགཻཏ་ཨཚ།ི་མཱིཋཱཨཱཱི་ཁེབཱཀ་ཨཱིཙ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི། 

ཨེཧཱི་ཙརཎ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཧམ་བུཛྷཻཏ་ཚཱི ་ཧམྨར་ཙཱིནཱཱི་ཏ་ཀམ་ཨཚ།ི་ཐོརེ་མོརེ་མཱིཋཱཨཱཱི་ཡཱ་ཙཱིནཱཱི་ཁཱཡལ་ཀརབ་ཏ་
ཨོ་ཨཔནེ་ཋཱཱིཀ་བྷ་ཛཱཡཏ།་ཀཱིཚུ་ལོཀ་སབྷ་སེཧོ་ཨོཧནེ་པརཱམརྴ་དཻཏ་ཚཐཱི། 

མགར་ཨཱཱི་བཱཏ་བཱིལྐུལ་ནཧཱི།་རཀྟ་པརཱཱིཀྵཎ་ཨཽར་ཀུཤལ་ཙཀཱིིཏྶཀ་སྃ་པརཱམརྴ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚི་ཨོཧཱི་སྠཱིཏཱི་མེ། ་ཧྃ, ཁཱན་
པཱཱིན་ཨོཧེན་ཛརཱུར་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛེ་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ་ཀནཱཱི་ཀམ༺ ་པྲཏཱི་དཱིནཀ་ལེལ་སམུཙིཏ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་
ཨནུརཱུཔ༻།་ཨོཧེན་ཨནཱཛ་ཛཱཧཱི་མ་ེཔོྲཊཱཱིན་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཛྤཱདཱ་ཧོཨཱིཀ་ཨཱ་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ ་བཧུཏ་ཛྤཱདཱ་ནཧཱི། ་ཧརཱིཡར་ཏརཀརཱཱི་
སབ , ཤུཥ ་ཕལ་སབྷ༺་ནཊ༻ྶ། ་ཛཀར་ག ྤཱཡསེམཱིཀ་ཨིཾཌཀེ ྶ་ཨཽར་ཏདནུརཱུཔ ་ཤུདྡྷ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་ཀམ་ཧོཨཱིཀ་
ཨོཧེན་ཕལ་སབྷ་སེཧོ་ཁཱ་སཀཻཏ་ཚཱི། 
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མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་བཱིལྐུལ་ཚུཊཡ་ཏརཕ་བྷ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཛྃ་ཨཔན་ཁནཱ་པཱན ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨིཾཌེཀ ྶ་ཨརཽ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ ་
ལོཌ་ཨདྷཱཱརཱིཏ་ཨུཔཡུཀྟ་ཌཨཱིཊ་ལནཱེཨཱི་པྤཱརམྦྷ་ཀརཻཏ་ཚཱི། 

ཨོནཱ་ཀུཤལ་ཙཀཱིིཏཀྶ་སྃ་པརཱམརྴ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ་ིཨཧཱེི་སབྷ་ལེལ། 

  

༦ 

མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་ཙརཱཱིམ་ཨབས ྤཱ༺྅tage༻ 

ཨེཁན་ཏཀ་རཀྟཀ་གྷ  ཱུཀོཛ་སར་ཀྲམཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་བཌྷཱི་རཧལ་ཨཚི, ཨཱིན ྡུལཱིན་སེཧོ་བཌྷཱི་རཧལ་ཨཚི་ཀརཎ་ཀོཤཱིཀ་དྤཱརཱ་
པྲཏཱིརོདྷཀ་ཀྲམ་སེཧོ་བཌྷཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཡདྱཔཱི་ཨེཁན་ཏཀ་ཀནོོ་ཁཱས་ཨདྷཱིཀ་གཾབྷཱིར་ལཀྵཎ་པརཱིལཀྵཱིཏ་ནཧཱི་ཨཚི་ཨཽར་
ཧམ་སབ་ཨེཀརཱ་བཱིལྐུལ་ཧལ ྡུཀ་མེ་ལཻཏ་ཚཱི། 

ཨཱབ་ཏེསར་ཙརཎ་ཀེ་བཱད་རཀྟ་པརཱཱིཀྵཎ་མ་ེབྷུཁལ་པེཊ་མེ་གྷ  ཱུཀོཟ་སར་༡༢༥་ཏཀ་ཨཽར་ནཱས ྤཱ་བྷོཛན་ཨུཔརཱནྟ་༢༠༠་

ཏཀ་ཨཱབཡ་ལཱགཻཏ་ཨཚི།་ཨོཧཱི་པརཱིསྠཱིཏཱི་མེ་ཨདཾར་-ཨཾདར ་ཁརཱབཱཱི་བཌྷཱི་རཧལ་ཨཚི་པརཉྩ་ཨཁེནོ་ཨྤཱཱུཔར་-ཨྤཱཱུཔར ་
ཧལ ྡུཀ ་ཕལ ྡུཀ ་ལཀྵཎ་དེཁཱ་པཌ ཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཛེནཱ་ཀཱི་རཀྟ་ཙཱཔ་བཌྷ ལ་ཨཱབཱི་སཀཻཏ་ཨཚི, ཐཀན་ལཱགཱི་སཀཻཏ་
ཨཚ,ི བྷཱུཁ་པྤཱས ་བེསཱཱི་ཛོཌ ་སྃ་ལགཱཱི་སཀཻཏ་ཨཚ ི, ཀོལེས  ལ་སེཧོ་བཌྷ ལ་ཨཱབཱི་སཀཻཏ་ཨཚ,ི མོཊཱཔཱ་ཨཽར་ཤརཱཱིརཀ་
བཛན ་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་བཌྷཱི་སཀཻཏ་ཨཚི། ་ཨཱིཧོ་སྠཱིཏཱི་༢-༣་སཱལ་དྷརཱི ་རཧཱི་སཀཻཏ་ཨཚི། 

བཱསབཱིཀ་མེ་ཨཱཱི་ཙརཎ ་བཱིལྐུལ ་ཌཡབཱིཊཱིཀ་ཙརཎ་ཨེབཱཀ ་པྤཱཱུརྦ་ཀེ་ཙརཎ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨོཧཱི་སྠཱིཏཱི ་ཀ ེ་
ཨུལཊེནཱཡ༺rever྅e ཀེནཱཡ༻་ཧེཏུ་ཛེ་ཨཱབཤྱཀ་ཚཻཀ་ཨོ་ཨབཤྱ་པྤཱརམྦྷ་ཀ་དེབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཨཱཱི ་པྤཱཱུརྞ་
ཌཡབཱིཊཱིཀ་སྠཱིཏ་པཧུྃཙབཱཀ་ཤཱིམཱ༺བོརྜེར༻་ཨཚི། 

ཁཱན-་པཱན, རཧན་སཧན་མེ་ཨནུཀྤཱཱུལ་པརཱིབརྟན་ཀེནཱཡ་པརམ་ཨཱབཤྱཀ།་ཀནོོ་ཙཀཱིིཏྶཀ་སྃ་པརཱམར་ྴཀཡ་ཨཱཱི་སུནཱིཤཱིཏ་
ཀ་ལེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛེ་བཱསབཱིཀ་མེ་ཀོན་ཙརཎ་མ་ེཨོ་བཱིམཱརཱཱི་ཨཚི། ་ཛྃ་ཙིཀཱིསཀ་པརཱམར་ྴསྃ་བྷུཁལ་པེཊ་གྷ  ཱུཀོཛཀ་
པརཱཱིཀྵཎ, བྷོཛནཀ་བཱད་གྷ  ཱུཀོཟ་པརཱཱིཀྵཎ, ༥་གྷཾཊཱ་བལཱ་ཛཱིཊཱཱིཊཱཱི་ཨཱིན ྡུལཱིན་སཧཱིཏ་པརཱཱིཀྵཎ, ཨེཙབཱཱིཨེ༡སཱཱི ་པརཱཱིཀྵཎ ་
ཀརཱཡལ་ཛཱཡ་ཏ་སུནཱིཤཱིཏ་བྷེལ་ཛ་ཱསཀཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཁཱིར་ཀོན་སྠཱིཏཱི་ཏཀ་མདྷུམེཧ་པཧུྃཙལ་ཨཚི།་སབྷ་རཱིཔོརྚཀ་བཱིཤ ེཥཎ་

ཀཡ་ཙིཀཱིཏྶཀ་བཏཱ་སཀཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨཧྃ་ཨམུཀ་ནེ་ཨམུཀ་སྠཱིཏཱི་མེ་ཚཱི།་པརཱིམཱརན་ཧེཏུ་ཨཧྃ་ཀཱི་སབ་ཀརཱཱི , ཙིཀཱིཏཀྶ་
ཨུཙིཏ་པརཱམརྴ་ཨབཤྱ་དེཏཱཧ། 

ཨོནཱ་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ་ཨཽར་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཌཨཱིཊ ་ཨར ྤཱཏ་ཀམ་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ , ཀམ་ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ཨཱིནྜེཀ ྶ་བལཱ་
ཁཱདྱ་པདཱརྠ་ཨཔན་ཌཨཱིཊ་མ་ེཤམཱིལ་ཀརཱཱི།་ཨཱཱི་དྷ  ན་མེ་ཨབཤྱ་རཱཁལ་ཛཱཡ ་ཛེ་བྷརཱི་དཱིནཀ་ཨཱཧར་མེ་ཧམར་ཀུལ་
ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་སམུཙིཏ་སྃ་བཱིཤེཥ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཀ། 
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ཨཱཱི་ཧམ་བཱརམ ྤཱར་པུནརཱབྲྀཏྟཱི་ཀ་རཧལ་ཚཱི་ཀརཎ་ཌཡབཱིཊཱཱིཛ་ཧེཏུ་མུཁྱ་ཀརཀ ་ཙཱིནཱཱི་ཨཽར་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ་མེ་བཱིདྱམཱན་
གྷ  ཱུཀོཟ་ཨཚི། ་ཏེཾ་ཨོཧཱི་པར་དྷ  ན་དེནཱཡ་ཨཏཱི་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚི། 

༧ 

མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་པཱཙྃམ་ཨབས ྤཱ༺྅tage༻ 

  

མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱིཀ་པཱྃཙམ་ཨབས ྤཱ,  པྤཱཱུརྦ་མདྷུམེཧ་སྠཱིཏཱི་༺prediabetic ྅tage༻ ཀེ་བཱདཀ་
ཨབས ྤཱ་ཐཱིཀ། 

ཨེཧཱི་སྠཱིཏཱི་མེ་ཨཱབ་རཀྟ་གྷ  ཱུཀོཛཀ་སར་ཁཱལཱཱི་པེཊ་༡༢༥་སྃ་ཨྤཱཱུཔར་ཏཐཱ ་ནཱས ྤཱ་ཁཱནཱ་བཱད་༢༠༠་སྃ་ཨྤཱཱུཔར་ཧོམཡ ་ལགཻཏ་
ཨཚི།་ཀུཤལ་ཙིཀཱིཏྶཀ་སྃ་དཁེེལཱཀ་བཱད་ཨོ༺ཙིཀཱིཏྶཀ༻་ཨཱབ་མོཧར་ལག་དཻཏ་ཚཐཱི་ཨར ྤཱཏ་སུནཱིཤཱིཏ་ཀ྅་ཀཧཱི་
དཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་མདྷུམེཧ་བྷཨེ་གལེ།་ནཱིབཱརཎ་ཧེཏུ་ཙཀཱིིཏྶཀ་དབཱཨཱཱི་སེཧོ་པྤཱརམྦྷ་ཀརབཱཀ་སུཛྷཱབ་དཻཏ་ཚཐཱི།་ཨེཧཱི་ཨབས ྤཱ་ཀེ་

ནཱམ་ཙཀཱིིཏ ྤཱ་ཀྵེཏྲ་མ་ེཊཱཨཱིཔ་༢་མདྷུམེཧ་༺Type-༢ Diabete྅e་Milletu྅༻ ཀཧལ་
ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི 

མརཱཱིཛ་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེཧམརཱ་ཨཱབ་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་བྷཡ་གེལ་ཨཱ་ཨཱབ་ཧམརཱ་སབྷ་དཱིན་དབཱཨཱི་པར་ཨཤཱྲཱིཏ་རཧཡ་
པཌ ཏ།་ཀཱིཚུ་མརཱཱིཛ་བྷཡབྷཱིཏ་སེཧོ་བྷཡ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨཱཱི་བཱིམཱརཱཱི་ཏ་ནཱིརནྟར་བཌྷ ཻ་བལཱ་

༺Progre྅྅ive༻ ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏེཾ་ཨཱབ་ཨོཀར་ནཱིདཱན་ཧེཏུ་བཱིཤེཥ་དྷ  ན་དེབ་ཨཱབཤྱཀ་བྷ྅་གེལ། 

བཱསབཱིཀ་མེ་ཨཱཱི་ཨབས ྤཱ་ཨཀེཨེཀ་ནཧཱི་ཨཱཡལ་ཨཚི།་ཨོཀརཱ་ཨབཻ་མེ་༡༠ -༡༥་སཱལ་ལགཱཱི་གལེ་ཧེཏཻཀ་།་ཛཁན་ཨཱཱི་བཱིམཱརཱཱི་
ཨཱཡལ་ཨཚི་ཏ་ཨཱཱི་བུཛྷ  ཱུ་ཛེ་བཱཱིས་པྲཏཱིཤཏ་ཧམར་ཨཱྃཁཱི་ཀེ་ཀྵཏཱི་པཧུཙཱ་དེལཀ།་ཨནཱ་ཨཱན་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཨགྃ་ཀེ་ཀཱིཚུ་ན་ེཀཱིཚུ་
ཀྵཏཱི་པཧུྃཙེནེ་སེཧོ་ཧོཡཏ། 

ཨཱདྷུནཱིཀ་ཤོདྷ་ཨཽར ་ཨནྭེཥཎ་ཀེར་སཾཀལྤནཱ་༺concept༻ ཨནུསཱར ་ཨཱིཧོ་ཨབས ྤཱ ་ཨཡལཱཀ་ཨུཔརཱནྟ་
བཱིཤེཥ་ཌརཀ་ཀོན་ོབཱཏ་ནཧཱི།་ཨཱདྷུནཱིཀ་ཤོདྷ་ཀཧཻཏ་ཨཚི་ཛ་ེཨཱཱི་བཱིམཱརཱཱི་ཀོཤཱིཀ་སབྷ་དྤཱརཱ་པེྲཥཱིཏ་ཨཱིན ྡུལཱིན་པྲཏཱིརོདྷཀ་སྠཱིཏཱི་

ཨུཏཔནྣ་ཀེལཱ་སྃ་ཨུཏྤན ྣ་བྷེལ་ཨཚི།་ཛ ྃ་ཀྲམཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་ཨེཧཱི་པྲཏཱིརོདྷ་ཀེ་ནཱིཡཾཏྲཱིཏ་ཀ྅་ལཻཏ་ཚཱི ་ཏྃ་ཨེཧཱི་སྠཱིཏཱི་ཀེ་
པལཊཱ༺rever྅e༻ ཀ྅་སཱམནཱྱ་ཨབས ྤཱ་ཀེ་པྤཱཔྟ་ཀ྅་སཀཻཏ་ཚཱི། 

ཀུཤལ་ཙིཀཱིཏཀྶ་པརཱམརྴ་ཨནུསཱར་དབཱཨཱི ་སཾག་-་སཾག ་ཨཔན་ཌཨཱིཊ་ཀེ་ཛ ྃ་ཨནུམོདཱིཏ་ཀརོྦཧཡཌྲེཊ་ཨཽར་
ག ྤཱཨཱིསེམཱིཀ་ལོཌ་ཨདྷཱཱརཱིཏ ་སུདྷཱར་ཀ྅་ལཻཏ་ཚཱི་ཏ་སམྦྷབ་ཨཚི་ཛེ་ཨེཧཱི་བཱིམཱརཱཱི་སྃ་ནཱིཛཱཏ་པཱབཱི་ཛཻ། 

མཱཏྲ་ཛྃ་དབཱཨཱི་པར་ཨཱཤྲཱིཏ་རཧཻཏ་ཚཱི་ཨ ཱ་ཁཱན་པཱན་པར་དྷ  ན་ནཧཱི་དཻཏ་ཚཱི་ཏྃ་ཀྲམཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་ཤརཱཱིར་མེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་བཌྷ ཻཏ་
ཙལ་ཛཱཡཏ་ཛེ་ཀཱི་དྷཱཱིརེ་དྷཱཱིརེ་ཤརཱཱིར་མེ་ཨཱན་ཨཱན་ཏརཧཀ་ཀྵཏཱི་པཧུཙེབཱཀ་ཀྲམ་རཁནཧཱིཡེ་རཧཏ།་དབཱཨཱི་སྃ་ཨཱཱི་པྲབནྡྷ་
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ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨགྷ  ཤཡ་སཀྲཱིཡ་བྷ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཤྤཱབ་ཀརཡ།་ཨེཧཱི་སྃ་༺་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཤྤཱབ་སྃ༻ ་རཀྟ་མེ་ཨུཔསྠཱིཏ ་
ཨསཱམནཱྱ་གྷ  ཱུཀཛོ ་ཀོཤཱིཀ ་སབྷ་མེ་པྲབེཤ་ཀརཻ་མེ་སཀྵམ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨ་ཱཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་ཤརཱཱིརཀ་གླུཀོཟ་ནཱིཡཾཏྲཎ་
དྲྲྀཥྚཱིགཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི 

གྷ  ཱུཀོཛ་ཏ་ནཱིཡནྟྲཱིཏ་བྷ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ་ིཔརཉྩ་དབཱཨཱི་མརྥ ད་ཤྤཱབཱིཏ་ཨཽར་ཨདྷཱིཀ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཏ་ཨཱན་ཨནཱ་ཁརཱབཱཱི་པཧུྃཙཱ་

སཀཻཏ་ཨཚི།་ཏེཾ་ཧེཏུ་ཛྃ་ཁནཱ་པཱན་སེཧོ་སམུཙིཏ་ཀརཻཏ་ཙལ་ཛཱཡབ་ཏཁན་ཙིཀཱིཏྶཀ་ཀེཾ་སུབཱིདྷཱ་ཧོཡཏན ཱི ་ཛེ་ཨ་ོདབཱཨཱི་
ཁུརཱཀ་ཀེ་ཀུཤལ་པྲབནྡྷན་ཀ྅་སཀཏཱ་། ་ཨོ་༺ཙིཀཱིཏྶཀ༻་སམུཙིཏ་ཨཱཨོར་ཀམ་སེ་ཀམ་ཤཀྟཱིཀ་དབཱཨཱི་ཨཱ་ཀམ་སྃ་

ཀམ་དབཱཨཱིཀ་ཁུརཱཀ་ཀེར་སུཛྷཱབ་ད྅   བཱིམཱརཱཱི་ཀེ་ནཱིདཱན་ཀརཻཀ་ལེལ་པརཱམརྴ་ད྅་སཀཏཱ། 

ཨེཧཱི་སྃ་ཨཱཱི་ཧོཡཏ་ཛེ་ཨགྷ  ཤཡ་མེ་བཱིདྱབཱན་བཱཱིཊཱ་སེལ་ཛེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཤྤཱབཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཻཀ་ཨོཀར་ཀྲམཱིཀ་ཀྵརཎ་ཀམ་སྃ་ཀམ་
ཧོཡཏ་།་ཨགྷ  ཤཡ་བཧུཏ་ཛལ ྤཱཱི་ཁརཱབ་ནཧཱི་ཧོཡཏ། 

 ཨཱཱི་བྷེལ་པཱྃཙམ་ཨབས ྤཱ་ཨར ྤཱཏ་ཊཱཨཱིཔ་༢་མདྷུམེཧ། 

༨ 

མདྷུམཧེ་བཱིམརཱཱཱིཀ་ཚཨམ་ཨབས ྤཱ་༺stage༻ 

ཨཱཱི་ཨབས ྤཱ་ཐཱིཀ་ཤརཱཱིར་མ་ེཨཱིན ྡུལཱིན་ཀེར་ཨབྷབ།་ཛཁན་ཨགྷ  ཤཡ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཀེ་ལགཏཱར་ཤྤཱབ་ཀརཻཏ་ཀརཻཏ་ཨཔན་
སཀྵམཏཱ་ཀམ་ཀརཡ་ལགཻཏ་ཨཚ་ིཨཱ་བཧུཏ་ཀམ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཤྤཱབ་ཀ་པབཻཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཚཋམ་ཨབས ྤཱ་ཀེར་ཨཱགམན་

པྤཱརམྦྷ་བྷs ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨགྷ  ཤཡཀ་བཱཱིཊཱ་ཀཤཱོིཀཀ་སཾཁྤཱ་ན ཱུན་བྷ་ཛེབཱཀ་ཀརཎེ་ཨཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨཱིན ྡུལཱིནཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཏ་
བཱཱིཊཱ་ཀོཤཱིཀཀ་མདཱྱམེ་སྃ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ི།་ཨ་ོན ཱུན་བྷ་གེལ་ཏྃ་སྤཱབྷབཏཿ་བཧུཏ་ཀམ་ཨཱིན ྡུལཱིནཀ་ནཱིར ྤཱཎ་བྷ་རཧལ་ཨཚི་ཨེཧཱི་

ཨབས ྤཱ་མེ། ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཀེར་བྷཱུམཱིཀ་རཀྟ་སྃ ་ཤརཱཱིརཀ་ཀོཤཱིཀ་སབྷ་མེ་གྷ  ཱུཀོཟ་ཀེ་ཨུགྷཱི་ལ་ཛེནཻ་ཨཚི་ཛེཀཱི་དཱིན་པྲཏཱི་དཱིནཀ་
ཨཱབཤྱཀ་ཤཀྟཱི་ལེལ་པརམ་ཛརཱུརཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨར ྤཱཏ་ཨཱིན ྡུལཱིན་གྷ  ཱུཀོཛ་ཀེར ་བཱཧཀ༺ carrier༻ ཐཱིཀ། ་
ཤརཱཱིར་མེ་ཨཔན་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཨཱིན ྡུལཱིནཀ་ཨབྷབ་མ་ེཨབཱ་ཙིཀཱིཏྶཀ་མརཱཱིཛ་ལེལ་བཱཧར་སྃ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ཧེཏུ་སུཛྷཱབ་ཀརཻཏ་
ཚཐཱིན ་།་ཀརཎ་ཨཱཱི་ཛེ་ཨཱབ་བཱཧརཱཱི་དབཱཨཱི་ཨགྷ  ཤཡ་ཀེ་ཨཱིན ྡུལཱིན་བནེབཱ་ཧེཏུ་སཀྲཱིཡ་ནཧཱི་ཀ་པབཻཏ་ཨཚ་ི།་ཨཱབ་ཨགྷ  ཤཡ་
ཨཱིན ྡུལཱིན་སྃ་ཨབྷབགྲས་བྷ་གེལ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཛ་ེཨབས ྤཱ་ཐཱིཀ་ཨོ་མདྷུམེཧཀ་ཚཋམ་ཨབས ྤཱ་ཀཧབཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་མེཾ་ནཱིདཱནཀ་
ཧེཏུ་ཨེཀ་མཏཱྲ་བཱིཀལྤ་བཱཧར་སྃ་ཨཱིན ྡུལཱིན་ལེབ་ཨཚ།ི 

ཨཱཱི་ཨབས ྤཱ་ནཧཱི་ཨཱབཡ་ཏཱཧཱི་ལེལ་པཱྃཙམ་ཨབས ྤཱ, ཨ་ཱསམྦྷབ་ཧུཨེ་ཏྃ་ཨོཧཱི ་སྃ་པྤཱཱུརྦཧཱི་སྃ་ཨཔན་ཁཱན་པཱན་དུརུས་ཀ་
ཨོཀར ཱ་ཧེཏུ་ནཱིབཱརཎ་ཀརཱཱི།་ཨཱཱི ་སུརཀྵཱཏཀྨ་སརོྦཏྟམ་པྲཡཱས་ཧོཡཏ། 

ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་ཧམ་མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱི་ཨཱ་ཨཀོར་སབྷ་ཨབས ྤཱཀ་བཱིསྟྲྲྀཏ་ཙར ྤཱ་ཀཡལཧུྃ་ཨཚི།་པྤཱཱུརཱ་དེཤ་མ་ེཛཧཱཱི་ཏརཧེྃ་ཨེཧཱི་

མདྷུམེཧ་བཱིམཱརཱཱིཀ ་དྲུཏ་པྲསཱར་བྷs རཧལ་ཨཚ ི་ཨོ་བཧུཏ་ཙིན ྤཱཀ་བཱིཥཡ་ཨཚ།ི་ཧམར་ཨེཧཱི་ཨཱལཁེཀ་མུཁྱ་ཨུདྡེཤྱ་ཨཱཱི་
ཨཚི་ཛེ་ཨཱམ་ལོཀ་སབྷ་མེ་སཛགཏཱ་ཨཱབནཱི་ཏཱཀཱི ་ཨེཧཱི་བཱིམཱརཱཱི་སྃ་པྤཱཱུརྞ་རཱུཔེཎ་བཱྃཙལ་ཛ་ཱསཀཡ།་བྷརོས་ཛརཱུར་ཨཚ ི་ཛེ་
ཨེཧཱི་ཨཱལེཁ་སྃ་ཀཱིཚུ་ན་ེཀཱིཚུ་ལཱབྷ་ལོཀ་ཀེ་ཛརཱུར་ཧོཡཏན ཱི། 
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སཱྃཛྷམེ་སུདྷཱཀར་ཙཱརཱུ་ལཋཻཏཀ་སཾགེ་པཱཋཤལཱ་ལག་པཧུྃཙལཱཧ་།་པཱཋཤལཱ་ཏྃ་ཨ་ོནཱམཀེ་ཚལ་། ཕྤཱཱུསཀ་
བནལ་ཨོཀར་ཙཱར་ཁསབཱ་ཧེཏུ་ཨུདྱཏ་ཚལ་།་ཀཏཀེོ་སཱལསྃ་ཨཀོར་དེཁ-རེཁ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་།་པུསཀལཡཀ་ས ྤཱནཔར་
ཏརཀརཱཱི་རོཔལ་ཚལ་།་སཛམནཱི,ཀདཱཱིམ,ཱརཱམཛྷིམནཱཱི ,ཊམཱཊར,ཀོབཱཱི་སབྷ་ཏརཧཀ་ཏརཀརཱཱིཀ་སམཱབེས་ཀེནེ་ཚལཱཧ་།་
སུདྷཱཀརཀ་སཱལབྷརཱི་ཏརཀརཱཱི་ཨོཧཱིཋཱམསྃ་ཨུཔཛི་ཛཨཱཱིཏ་ཚལནཱི་།་ཀགཛཱི་ནེབོཀ་གཚ་ཏཏེཀ་ཛྷམཊགར་ཚལ ་ཛེ་སཽཾསེ་
སཱལ་ནེབོ་ཨཔན་ོཁཱཨཱིཏ་ཚལཱཧ་ཨཱ་ཧཊཔར་བེཙིཏོ་ཚལཱཧ།་ཀནོཔར་ཊཱབྷནེབོཀ་གཚམེ་བཌ ཀ-བཌ ཀ་ཊཱབྷནེབོ་ཕཌ ལ་
ཚལ་།་ཨསལམེ་ཛཧཱིཨཱསྃ་ཛཡནྟ་གམ་ཨཨེལཱཧ་ཨཱ་ཨོཧཱི་པཱཋཤལཱ་ལག་རཧཨེ་ལགལཱཧ་ཏཧཱིཨེསྃ་སུདྷཱཀར་པརེསཱན་

ཚལཱཧ་།་ཧུནཀ་མོནམེ་ཏརཧ-ཏརཧཀ་བཱཏསབྷ་གྷུམཨེ་ལགལནཱི་། 

"ཀེཧན་བཌྷ ཱིཨཱྃ་ཛཱནཀཱིདྷཱམམེ་པཌྷ ཻཏ-ལཱིཁཻཏ་ཚལཧུྃ་།་ཨེཧཱིཋཱམ་ཀཱི་རཱཁལ་ཚཻཀ་ཛེ་ཨནེརེ་ཨཔསཱིཡཱྃཏ་
བྷེལ་ཚཱི།"-སུདྷཱཀར་བཛཻཏ་ཚཐཱི་། 

ཛཡནྟསྃ་ཛེཋ་ཚལཁཱིན་སུདྷཱཀར་།་དུནྤཱཱུཀ་པཱིཏཱ་སཧོདརེ་བྷཨེ་རཧཐཱི་།་ཛཡནྟཀེྃ་གམསྃ་ཙལཱི་གལཱེཀ་བཱད་
པཱཋཤལཱཀ་ཛམཱཱིནཔར་སོལཧོ་ཨཱནཱ་ཧཀ་སུདྷཱཀརཀ་ཀཡམ་བྷཨེ་གེལ་རཧནཱི་།་ཨེཧཱིམེ་ཨཱབ་ཛཡནྟ་ཨེཏཀེ་དཱིནཀ་བཱད་

ཨཱབཱི་ཀཨེ་བཱདྷཱ་ཀརཐཱི་སེ་ཧུནཀ་ཀནཱོ་ནཱཱིཀ་ལགཱིཏནཱི? 

སུདྷཱཀརཀ་བྱབཧརསྃ་ཛཡནྟཀེྃ་ཏཏེཀ་ཀཥྚ་བྷེལནཱི་ ཛེ་ཨོ་གུམྨ་པཌ ཱི་གེལཱཧ་།་ཏཁནསྃ་པེཊཀུནཱིཨཱ་དནེེ་
པཌ ལ་རཧཐཱི་།་བཱིནཱ་ཀཱིཚུ་ཁནེེ-པཱཱིནེ་སཽཾསེ་དཱིན་བཱཱིཏཱི་གེལ་།་ཏཀར་ཀོན་ོཙིཾཏཱ་སུདྷཱཀརཀེྃ་ནཧཱི་བྷེལནཱི་།་ཨོ་ཏྃ་པཱཋཤལཀཱ་
ཛགཧ་པར་ཨཔན་ཀབ ྤཱ་ཀཡམ་རཁབཱཀ་ཧེཏུ་བྱགྲ་རཧཐཱི་།་སུདྷཱཀརཀ་བཱཛབ་སུནཱི་ཛཡནྟ་ཚགུཾཏཱམེ་རཧཐཱི་།་བཀར-
བཀར་ཧུནཀ་དེཁཻཏ་རཧཱི་གེལཱཧ་།་ཏཱབཏེམེ་པཱནཱི་ཧོབཨེ་ལགལཻཀ་།་པཱཋཤལཱཀ་གྷར་ཏྃ་བུཛྷ  ཱུ་ཁསལེ་ཚལ་།་ཀོནཔར་

ནཱན ཱིཊཱ་ཙཱར་བཱྃཙལ་ཚལ་ཛཱཧཱིམེ་ཀཻཀཊཱ་སོཾགར་ལཱགལ་ཚལ་ཛཱཧཱིསྃ་ཨོ་ཀཧུནཱ་ཀཨེ་ལཊཀལ ་ཚལ།་ཏཀརེ་ཏརམེ་ཛཡནྟ་
ཨཱཨཱི་ཨེཀམཱསསྃ་པཌ ལ་ཚལཱཧ་།་ཨེཀཧུ་བེར་སུདྷཱཀར་ཧལ-ཙཱལ་ལེབཨེ་ནཧཱི་ཨཨེལཱཧ།་ཨཱཱི་སུནཱིཨོ་ཀཨ་ེཛེ་ཧུནཀ་
ཨཱྃཁཱིམེ་སམསྤཱ་ཚནཱི་ཨོ་ཧཊལ-ཧཊལ་རཧལཱཧ་།་མུདཱ་ཛཁན་པཱཋཤལཱ་ཧེཏུ་བཻསཱར་བྷེལ་ཏྃ་ཨོ་སམས་པུརཥརྠསྃ་པྲཀཊེ་
ནཧཱི་བྷེལཱཧ,ཨཔན་ལཋཻཏཀ་སཧཡོགསྃ་བཻསཱརམེ་ཧཌ བཱིཌ རོ་མཙཱ་དེལཱཧ་། 

ཛཡནྟ་སཔནོམེ་ནཧཱི་སོཙི་སཀལ་རཧཐཱི་ ཛེ་ཧུནཀར་པཻཏྲྲྀཀ་ས ྤཱནམེ་བནལ་པཱཋཤལཱ་པུནརཱིར ྤཱཎ་
ཀརབཱཀ་ཧུནཀ་པྲཡཱསམེ་སབྷསྃ་པཻགྷ་ བཱདྷཀ་ཧུནཀེ་པཱིཏཱིཨཽཏ་སུདྷཱཀར་བྷཨེ་ཛེཏཱཧ་།་མུདཱ་སྤཱརམྠེ་ལཀོ་ཨཱན ར་བྷཨེ་
ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ི།་ཕེར་ཛཁན་ཨནཀར་སཾཔཏྟཱི་བྷོགབཱཀ་ཨཱདཏཱི་པཌ ཱི་ཛཨཱུཀ་ཏྃ་ཨོཧཱིཔརསྃ་བེདཁལ་ཧོཨེབ་བཧུཏ་ཀཥྚཀརཱཱི་
བྷཨེ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ི།་ཛཡནྟཀ་པཱིཏཱཀ་ཧཱིས ྤཱམ་ེཔཱཋཤལཱཀ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་པཱཋཤལཱསྃ་སཊལེ་མཱཏྲ་པཱྃཙ་ཀཋ ྤཱ་ཛམཱཱིན་རཧནཱི་།་
ཨོཧཱིསྃ་ཨོ་སཱལབྷརཱི་གུཛར་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ་།་ཀཧཱིཨོ་ཀཀརོསྃ་ཀཱིཚུ་ཡཱཙནཱ་ཀརབ་ཧུནཀ་སྭབྷབམེ་ནཧཱི་ཚལ་།་སུདྷཱཀར་

པཱཋཤལཱ་ཨཱ་ལགཱིཙཀ་ཛམཱཱིན་ཀཏེཀོ་སཱལསྃ་ཀབ ྤཱ་ཀཨེ་ལེནེ་རཧཐཱི་།་པཱཋཤལཀཱ་ཛགཧཔར་ཨེཀདཱིས་མལཱ-ཛཱལ་བཱན ལ་
ཀརཐཱི་།་ཁལཱཱཱི་ཛགཧམེ་ཏཱིམན-ཏརཀརཱཱི་ཨུཔཛཱབཐཱི་།་མུདཱ་སུདྷཱཀརཀེྃ་ཨཱབ་བཌ ཀ་ཙིཾཏཱ་བྷཨ་ེགེལ་རཧནཱི་།་"ཀཧུནཱ་
ཀཨེ་ཛཡནྟཀ་ཛྷཾཛྷཊ་ཁཏམ་ཧོཨཨེ་ཏྃ་ཙཻན་ཧོཨཱི།"-སུདྷཱཀར་སོཙལ་ཀརཐཱི་། 
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སུདྷཱཀརཀེ་ལཋཻཏཀ་སཾགེ་ཨཱཨལེ་དཁཱེི་ཛཡནྟཀེྃ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་ཕུརཱཨཱིནཱི་།་ཨོ་ཨབཱཀ་བྷེལ་ཙཱར་དཱིས་དཁེཻཏ་
རཧཱི་གེལཱཧ་། 

"ཨཱཨཱི་ནཽ-ཚཨཽ་ཀཨཱིཨེ་ལེབ་།་ཨེཧཱི་པཱར་ཀཱི་ཨོཧཱི་པཱར་།་བཱིདྤཱན་ཚཐཱི་ཏྃ་ཨཔནཱ་གྷརམེ་།་ཧམརཱ་ཏཱཧཱིསྃ་ཀཱི་
མཏལབ? པཌྷ ཱི་-ལཱིཁཱི་ཀཨེ་ནབ-ནབ་ཛྷཾཛྷཊ་བེསཱཧཱི་རཧལ་ཚཐཱི་།་ཨཱཱི་ཀནོ་ནཱཱིཀ་བཱཏ་བྷེལཻཀ?"-སུདྷཱཀར་མནོེ-མོན་
སོཙཐཱི་།་ཛཁན་ཛཡནྟ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་བཛལཱཧ་ཏྃ་སུདྷཱཀར་ཏམསཱཨཱིཏ་བཌ བཌ ཱཨཱིཏ་ཙལཱི་གེལཱཧ- 

"ཀན་ཁོལཱི་ཀཨེ་སུནཱི་ལཨེཧ་།་ཨཱཱི་སཾཔཏྟཱི་ཧམར་ཨཚི་།་བཱབཱ་མརཻཏ་ཀལ་སཱཕ་ཀཨེ་གེལ་རཧཐཱི་ཛ་ེཨཱཱི་
སབྷཊཱ་ཙཱིཛ-བསྟུ་སུདྷཱཀརཀེྃ་ཧེཏནཱི་།་ས ྤཱམྤཔེཔརཔར་སབྷཊཱ ་ལཱིཁཱི་གེལ་ཚཐཱི་།་ཏཱཧཱིཔར་ཛེ་ཏྤཱཱུྃ་ཨནུཙཏི་པྲཡཱས་ཀརབཧ་
སེ་ནཧཱི་ཙལཏཧ།"- སེ་ཀཧཱི་སུདྷཱཀར་ལཋཻཏསབྷཀ་སཾགེ་བཱཧར་བྷཨེ་གེལཱཧ་། 

ཛཡནྟ་ཊུཀུར-ཊུཀུར་དཁེཻཏ་རཧལཱཧ་།་སུདྷཱཀར་ཨཔན་ལཋཻཏ་སབྷཀ་སཾགེ་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ ཱི་གལཱེཧ་། 

"ཨཧྃ་ཀཧཱི་ཏྃ་ཨེཀརཱ་ཨཀེཧཱི་བེརམེ་དྷཱརཀ་པཱར་ཕེཀཱི་ཨཱབཱཱི།"-ཨེཀཊཱ་ལཋཻཏ་བཱཛལ་། 

"ཨེཀར་སཧཱི་ཨཱིལཱཛ་ཏྃ་ཧམརཱ་ལག་ཨཚི་།-དོསར་ལཋཻཏ་བཱཛལ། 

"ཧམརཱ་ཏྃ་ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་བྷོར་ཧོཨཱིཏ-ཧོཨཱིཏ་ཨོ་ཨཔནེ་སཱཕ་བྷཨེ་ཛཨཱེཏ་།་ཀཀརོ་ཀཱིཚུ་ཀརབཱཀ་ཀཛ་ནཧཱི་
པཌ ཏ་།"་-ཏེསར་ལཋཻཏ་བཱཛལ་། 

"སེ་ཀཱི?" 

"་དེཁཻཏ་ནཧཱི་ཚཧཀ་།་ཨཱཱི་ཙཱར་ཀཁནོ་ཁསཱི་སཀཻཏ་ཚཻཀ་།་ཛཡནཀྟེྃ་ལནེེ-དེན་ེསཱཕ་།"་-ཙཱརཱིམ་ལཋཏཻ་
བཱཛལ་། 

"ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་སབྷདཱིན་མྤཱཱུརྑེ་རཧཱི་གེལཧ་།་ཧམརཱ་ཛཡནྟསྃ་ཀཱི་མཏལབ་ཨཚི་།་ཛཱིབཨེ-མརཨ,ེ ཛཏཨེ་ཛཨཱེ་།་
ཧམར་ཙཱིཛ-བསྟུཔར་སྃ་ཧཊཱི་ཛཱཨེ་།་བེསཱཱི་ལཕརཱསྃ་ཀོན་མཏལབ?"-སུདྷཱཀར་བཛལཱཧ་། 

ཨེཧཱིནཱ་གཔྤ-སཔྤ་ཀརཻཏ་ཨོསབྷ་ཙལཱི་གེལཱཧ་།་ཛཱཨཱིཏ-ཛཱཨཱིཏ་ཨཔན-ཨཔན་ལཱཋཱཱི་ཛོར-ཛོརསྃ་པཊཀཻཏ་
ཛཡནྟ་དཱིས་ཨཱཁཱིྃ་ཏརེརཻཏ་པཱཋཤལཱཀ་ཙཱརཀ་ཨེཀཊཱ་སོཾགར་ཧཊཱ་དེལཀ་། 

ཀཧུནཱ་ཀཨེ་ལཊཀལ་ཨོ་ཙཱར་ཨཱཨོར་ཨཀེཧཐ་ཨཱགྤཱཱུ་སསརཱི་ གེལ་།་བཱཱིཙཀ་ཕཱྃཀསྃ་པཱནཱི་ཛྷཧར-ཛྷཧར་
ཁསཨེ་ལཱགལ་།་ཛཡནྟ་ཨཁནོ་ཨོཧཱི་ཙཱར་ཏར་བཻསལ་རཧཐཱི་།་དོསར་ཀོནོ་ཨུཔཱཡ་ནཧཱི་ཚལ། 

 ཙཱརསྃ་ཁསཻཏ་བརཁཱཀ་པཱནཱིསྃ་སཽཾསེ་དེཧ་བྷཱིཛི་རཧལ་ཚལ་། 
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ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ' 

བཱིནཱ་བཧར་ཨ་ཱཀཕཱིཡ་ཱགཛལ་ཀནཱོ་བྷལེ ཻ

༺ཨཱཱི་ཨཱལཁེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱིསྃ་མཱནྱཏཱ་པྤཱཔྟ་ཀཐཱིཏ་ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨེསོསཱིཡེཤན་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་པཏྲཱིཀམ་ེཀྃཊ-ཚཱཊྃཀ་སཾག་
པྲཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཚལ།་ཨེཏ྅་ཨོཨཱི་ཨཱལེཁཀ་མྤཱཱུལ་ཨཱ་པྤཱམཱཎཱིཀ་སཾསྐརཎ་དེལ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚི།-་སམ ྤཱདཀ༻ 

  

སཱཧཱིཏྱམ ེ་གདྱམེ་ཀཐ,ཱ ནཱཊཀ, ཨུཔནྤཱས, སཾསྨརཎ, ཛཱིབནཱཱི, ཨཱཏྨཀཐ,ཱ སམཱཱིཀྵཱ, ཨཱལོཙནཱ་ཨཱདཱི་ལཱིཁལ་ཛཨཱཱིཏ་
ཨཚ,ི པདྱམེ་དོཧ, ཀབཱིཏཱ, གཱིཏ, གཛལ, ཁཾཌ་ཀབྱ་ཨཱ་མཧཀབྱ་ཨཱདཱི་ལཱིཁལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་སབྷ་བཱིདྷཱཀ་ཨཔན-
ཨཔན་བཱིཤེཥཏཱ་ཚ,ཻ ཛཱཧཱི་ཀརཎེ་ཨོ་ཨསཱིཏྭམེ་ཨཚི། 

བཙ ྤཱ་སབྷ་ཨཔན་མཱཡ-བཱབྤཱཱུ,དཱདཱ-དཱདཱཱི,ཀཀ ྤཱ-ཀཀཱི,ཊོལ་པཌོསཀ་ཨཱན་བཙ ྤཱ་སབྷསྃ་བཛནཱཨཱི་སཱིཁཻཏ་ཨཚི་།་བཱདམ ེ་
ཤུདྡྷ་བཛནཱཨཱི་ཨཱ་ལཱིཁནཱཨཱི་སཱིཁཻཏ་ཨཚ་ི།་བྤཱཀརཎཀ་ཨུཔེཀྵཱ་ཀ'ཀ'་ཤུདྡྷ་བཱཛབ་ཨཱ་ལཱཱིཁབ་སཾབྷབ་ནཧཱི་བྷ'་སཀཻཏ་
ཚཻཀ་།་སཱཧཱིཏྱ་སྲྀཛནམེ་བྤཱཀརཎོཀ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཡོགདཱན་ཚཻ་། 

གཛལ་སེཧོ་བྷརཏཱཱིཡ་བྷཥམེ་ལཀོཔྲཱིཡ ་ས ྤཱན་གྲཧཎ་ཀ'་ཙུཀལ་ཨཚི་།་ཧཱིན ྤཱཱིམེ་སེཧོ་གཛལཀ་བྤཱཀརཎ་པཙཱསོ་བརཁ་
པཧཱིནེ་ཨཱབཱི་ཙུཀལ་ཨཚི་། 

ཀཱིཚུ་པཌྷ ཱིཀ'་ཨཱ་སྤཱཱུནཱིཀ'་ཧམ 1983 མེ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་གཛལ་ཀཧབ་ཨཱརམྦྷ་ཀེལཧུྃ་།་ཀཱིཚུ་རཙནཱ་མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར་ཨཱ་
མཱཊཱི-པཱནཱིམེ་ཚཔབོ་ཀཨེལ, མུདཱ་ཨཔནཱ་སཾཏུཥྚཱི་ན་ཻབྷེལ་།་ཧཱིན ྤཱཱིམེ་སེཧོ་ལཱིཁཡ་ལགལཧུྃ་།་ཀཱིཚུ་རཙནཱ་ཀོནོ-ཀོན་ོ
པཏྲཱིཀམེ་ཚཔབོ ་ཀཨལེ, མུདཱ་བྤཱཀརཎཀ་ཛནཱཀརཱཱིཀ་ཨབྷབ་ཁཊཀཻཏ་རཧལ་།་ཨཱར.པཱཱི.ཤར ྤཱ་'མཧརྵཱི'ཀ་ལཱིཁལ་ཧཱིན ྤཱཱི་
གཛལཀ་བྤཱཀརཎ་དེཁལཧུྃ, མུདཱ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་གཛལཀ ་ཛཱནཀརཱཱི་མཐཱཻིལཱཱི་གཛལ་ཨཱ་ཤེརོ-ཤཡརཱཱིཀ་ལེལ་སམརྤཱིཏ་བ ྤཱག་
'ཨནཙནི ྤཱར་ཨཱཁར'་པར་པཪ ྤཱཔྟ་སཱམགྤཱཱི་དེཁཱི་ཧརྵཱིཏ་བྷེལཧུྃ།་ཨེཧཱི་བ ྤཱགཔར་ཨེཀེ་ཋཱམ་ཏེརཧ་ཁཎམྜེ་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར་དྤཱརཱ་
པྲསྟུཏ་གཛལ་ཤསྟྲམེ་གཛལཀ་བཱིབེཙན་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཥཀ་ཏཏྭཔར་ཀཨེལ་བྷེཊལ །་ཏཀར་བཱད 22.07.2011 ་
ཨཱ  21.09.2011 ཀེ་བཱཱིཙམེ་ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙིན ྤཱར་དྤཱརཱ་པཙ ྤཱིས་ཁཎྜམེ་མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་བྤཱཀརཎ་ཨོ་ཨཱིཏཱིཧས་
'གཛལཀ་སཾཀྵཱིཔྟ་པརཱིཙཡ'ཀ་ཨཾཏརྒཏ་པྲསྟུཏ་ཀཨེལ་གལེ་།་ཀཏེཀ་རཱས་གཛལཀརཀེཾ་ཨེཀ་མཾཙཔར་ཨནབཱཀ་ཀཛ་
ཀེལཀ་ཨཱཱི་མཾཙ།་ཨཱཱི་བ ྤཱག་མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་བྤཱཀརཎཀེཾ་སཧཛཏཱསྃ་ལོཀཀ་སམཀྵ་ཨཱནཱི་ཤུདྡྷ་གཛལ་ལཱིཁབཱཀ་བཱཊ་པྲཤས་
ཀེལཀ། 

ཛཱཧཱི་སམཡམེ་མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་བྤཱཀརཎ་ཨུཔལབ  ་ནཧཱི་ཚལ, ཏཁནོ་ཤུརུཨཱཏམ་ེསྭསྠ་གཛལ་ཀཧལ་གེལ་ཚལ་ཛེ་ཀཱི་
ཨོཧཱི་སམཡཀ་གཛལཀརཀ་ཛྙཱནཀ་པརཱིཙཱཡཀ་ཨཚ།ི་མུདཱ་བཱཱིཙམེ་ཀཱི  ཱཚུ་བེསཱིཨེ་བརྑ་མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་ཨེཧན་ཨབས ྤཱ་

རཧལཻ་ཛཱཧཱིམེ་ཛཀརཱ་ཛཱཧཱི་ཏརཧེ་བྷེལཻ་ཨོ་གཛལཀེྃ་གཱིཛི་དལེཀཻ་ཨ་ཱསེ་ཀེཁནོ་ཀྤཱཾཏཱིཀ་ནཱཔར, ཀེཁན་ོཀཐྱཀ་ནཱམཔར་ཏྃ་
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ཀེཁནོ་པྲགཏཱིཤཱིལཏཱཀ་ནཱམཔར།་ཨཱབ་ཛཁན་གཏ་བཱརཧ་བརཁསྃ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་གཛལཀ་བྤཱཀརཎ་ཨུཔལབ  ་ཨཚི, ཏཁན་
ཨཱབ་གཛལཀ་སྤཱསྠྱ་སུནཱིཤཱིཏ་ཀརབཱཀ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཨཚི།་ཀཕཱིཡཱ་ཨཱ་བཧརཀ་ལེལ་ཐཌོ ེཀ་ཨབྷ  ས་ཨཱ་སབཱདྷཱནཱཱི་རཁཻཏ་ཨེཧཱི་

ལཀྵྱཀེཾ་པྤཱཔྟ་ཀཡལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་། ་ཧམརཱ་གཛལཀ་བྤཱཀརཎཀ་ཛེ་ཛཱནཀརཱཱི་ཨཚི་ཏཀར་མུཁྱ་སོཏ ་མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་
ལེལ་སམརྤཱིཏ་བ ྤཱག་'ཨནཙིན ྤཱར་ཨཁཱར'་ཨཚི། 

ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིན ྤཱར་དྤཱར་ཱཔྲསྟུཏ་'མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་བྤཱཀརཎ་ཨོ་ཨཱིཏཱིཧས'་ཨཽར་'མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་རེཌཱི་རེཀནར'་མེ་སེཧོ་
བཱིས ྤཱརསྃ་མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་སབྷ་པཀྵཔར་བཱིཙཱར་པྲསྟུཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི་།་ཧམརཱ་ཨོཀར་བཧུཏ་ཐོཌ ་ཛནཱཀརཱཱི་ཨཚི་། 

ཧམརཱ་གཛལ་ལེཁན་ལེལ་ཛེ་ན ཱུནཏམ་ཛཱནཀརཱཱི་ཨཔེཀྵཱིཏ་ལཱགལ་ཨཚི་ས ེ་ཨེཏཡ་པྲསྟུཏ་ཀཨེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་: 

1.  གཛལ་ལེལ་མྤཱཱུལ་ཏཏྭ་ཨཚི་༺i༻སཧཱི་ཀཕཱིཡཱ་༺II༻ ཨེཀ་སམཱན་བཧར་ཨཱ་༺iii༻ དམདཱར་
ཀཐན་། 

བཧར,ཀཕཱིཡཱ་ཨཱ་རདཱཱིཕ་:་ཨེཀཊཱ་གཛལཀ་ཤེར་སབྷ་དེཁྤཱཱུ་: 

ལོཀ་ནཱཱིཙཱྃ་ཨུཏརཱི ་ཛཱཨཱིཨ ེ

མཱརཱི་སབྷཋཱྃ་བཛརཱི་ཛཱཨཱིཨ ེ

ཨཱཱི་གཛལཀ་པཧཱིལ་ཤེར་ཨཚི་།་ཨེཧཱི ་ཤེརཀ་དཱུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིཀ་ཨནམྟེ་སམཱན་ཤབྡ་ཨཚི་'ཛཱཨཱིཨ'ེ་ཨཱ་ཨེཧཱི་ཤབྡཀ་པཱཚཱྃ་པཧཱིལ་
པཱྃཏཱཱིམེ་ཨཚི་ཤབྡ་'ཨུཏརཱི'་ཨཱ་དོསར་པཱྃཏཱཱིམེ་ཨཚི་ཤབྡ་'བཛརཱི'་ཨར ྤཱཏ་དཱུནྤཱཱུ་ཤབྡམེ་'རཱི'་ཨཱ་ཨཀོརཱ་པཱཚཱྃ་'ཨ'་
དྭནཱི/་མཏཱྤཱ ་སམཱན་ཨཚི་།་ཨཏཿ་ཤབྡ་'ཛཱཨཱིཨ'ེ་བྷེལ་ཨེཧཱི་གཛལཀ་རདཱཱིཕ་ཨཱ་'ཨ'་དྭནཱིཀ་སཾག་'རཱི'་བྷེལ་ཀཕཱིཡཱ་།་
པཧཱིལ་ཤེརཀེཾ་མཏལཱ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི, ཤེརཀ་དཱུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིཀེཾ ་ཨལག-ཨལག་མཱིསརཱ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་། 

དཱུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིམེ་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚི་: 

2122-12-212 

ཡཻཧ་བྷེལ་ཨེཧཱི་གཛལཀ་བཧར་ཨར ྤཱཏ་ཚཾད་།་ཨཱ་ཛ་ེབཧར་མཏལཱམེ་ལེལ་གེལ་ཨཚི་ཏཀརེ་ནཱིར ྤཱཧ་པྤཱཱུརཱ་གཛལམེ་ཧེབཱཀ་

ཙཱཧཱི།་ཏེནཱཧཱིཏེ་ཨཱན་གཛལམེ་ཛེ་བཧར་ཧོ་སཨེཧ་བཧརཀ་ནཱིར ྤཱཧ་ཧེཏཻ།་ཨེཀཊཱ་གཛལམ་ེཨེཀསྃ་བེསཱཱི་མཏལཱ་བྷ'་སཀཻཏ་
ཨཚི་།་ཨེཧཱི་གཛལམེ་དོསར་ཨཱ་ཏེསར་ཤེར་སེཧོ་པཧཱིལ་ཤེར་ཛཀྃ་དཱུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིམ་ེརདཱཱིཕ,  ཀཕཱིཡཱ་ཨཱ་སམཱན་མཏཱྤཱཀྲམསྃ་
ཡུཀྟ་ཨཚ,ི ཨཱ་ཏེཾ་ཨཱཱིཧོ་དཱུནྤཱཱུ་ཤེར་མཏལཱ་ཨཚི་- 

གཚ་ཀཧཱིཡོ་མཛརཱི་ཛཱཨཱིཨ ེ

ཕེར་ཀཧཱིཡོ་ཛྷཁཌ ཱི་ཛཱཨཱིཨ ེ
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ཨཱགཱི་སབྷཋཱྃ་པསརཱི་ཛཱཨཱིཨེ 

ཁེལ་སབྷཊཱ་ཨུསརཱི ་ཛཱཨཱིཨ ེ

ཨཱབ་ནཱཱིཙཱྃཀ་ཤེར་སབཧཀ་དོསར་པཱྃཏཱཱིམེ་སམཱན་རདཱཱིཕ, ཀཕཱིཡཱ་ཨཱ་སབྷ་པཱྃཏཱཱིམེ་སམཱན་མཱཏྤཱཀྲམ ་དེཁལ་ཛཱཨེ་: 

པཱཨཱི ་རཱཁྤཱཱུ ་ཨཧྃ ་བཻཾཀམ ེ

པཱཨཱི་ཧཐསྃ་སསརཱི་ཛཱཨཱིཨེ 

  

མྤཱཱུནཱི ་རཱཁབ་ཀཐཱཱི་ཀནོཋཱ ྃ

མྤཱཱུས ་སབྷཊཱ་ཀུཏརཱི་ཛཱཨཱིཨ ེ

  

ལོཀ ་ཀཏབོ ་ཧུཨེ ་ཛོརགར 

ཨེཀ་དཱིན་སབྷ་ནཙརཱི་ཛཱཨཱིཨེ 

ཨཏཿ་ཨུཔརོཀྟ་གཛལམ་ེ'ཛཱཨཱིཨ'ེ་ཤབྡ་རདཱཱིཕ་ཨཚི,་'ཨ'་དྭནཱིཀ་སཾག་'རཱི'་ཀཕཱིཡཱ་བྷེལ་ཨཱ་བཧར་བྷེལ་
མཱཏྤཱཀྲམ 21-22-12-212. 

གཛལཀ་ཨཾཏཱིམ་ཤེར་ཛཱཧཱིམེ་གཛལཀརཀ་ནཱམ་/་ཨུཔནཱམ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཀོརཱ་མཀཏཱ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཚ་།་ཨེཁན་དྷརཱི་ཨཱཱི་
གཛལ་བཱིནཱ་མཀཏཱཀ་གཛལ་ཨཚི་།་མཀཏཱཀ་རཱུཔམ་ེཨཱཱི་ཤེར་ལལེ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་: 

མཱས་ཨགཧན་ཨབཻ་ཚ་ཻ'ཨནཱིལ' 

ལོཀ་ཀཏཱིཀ་བཱིསརཱི་ཛཱཨཱིཨ ེ

ཨུཔརོཀྟ ་ཨུདཱཧརཎཀ་སཾག ་རདཱཱིཕ, ཀཕཱིཡཱ་ཨཱ་བཧརཀ་ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ ་པརཱིབྷཥ་དེལ་ཛཱ་སཀཻཚ་: 
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རདཱཱིཕ ་:་གཛལཀ་མཏལཱཀ ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིཀ་ཨནམྟེ་ཨ་ཱབཱད་བལཱ་ཤེར་སབྷཀ་དོསར་པཱྃཏཱཱིཀ་ཨནམྟེ་ཀནོོ་སམཱན་བརྞ་ཨཐབཱ་
ཤབྡ་ཨཐབཱ་ཤབྡཀ་སམྤཱཱུཧ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ི། 

ཀཕཱིཡཱ་:་གཛལཀ་མཏལཀཱ ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱི་ཨཱ་བཱདཀ་སབྷ་ཤེརཀ་དོསར་པཱྃཏཱཱིམེ་རདཱཱིཕསྃ་པཧཱིནེ་སྭར་སཱམྱ་ཡུཀྟ་ཏུཀནཀྟ་
ཧོཨཱིཏ ་ཨཚ ི་ཀཕཱིཡཱ་།་ཨཱཱི་ཀནོོ་དནྭཱི༺་མཏཱྤཱ༻ཀ་སཾག ་ཀོནོ་བརྞ་ཨཐབཱ ་ཀཱིཚུ་བརྞཀ་སམྤཱཱུཧཀ་རཱུཔམེ་ཨཐབཱ་མཏཱྲ་
ཀོནོ་དནྭཱིཀ་རཱུཔམེ་རཧཻཏ་ཨཚི་། 

བཧར་:   ་གཛལཀ་སབྷ་པཱྃཏཱིམེ་སམཱན་མཱཏྤཱཀྲམཀེཾ ་བཧར་ཨར ྤཱཏ་ཚཾད ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་། 

2. མཱཏྤཱཀ་གཎནཱ་: 

ཧསྭ་ཨཐབཱ་ལགྷུ་མཏཱྤཱཀེཾ 1 ཨཱ་དཱཱིར  ་ཨཐབཱ་གུརུ་མཱཏྤཱཀ ེ2 སྃ་པྲདརྴཱིཏ་ཀཨེལ 

ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ི། 

ཧསྭ་བརྞ་༺ 1 མཱཏྤཱ་བལཱ་༻:       ་ཨ,ཨཱི,ཨུ, 

ཀ་སྃ་ང, 

ཙ་སྃ་ཉ, 

ཊ་སྃ་ཎ, 

ཏ་སྃ་ན, 

པ་སྃ་མ, 

ཡ་སྃ་ཧ་དྷརཱི, 

ཙཾདྲབཱིན ྡུ་བལཱ་བརྞ་། 

དཱཱིར  ་བརྞ་༺ 2 མཱཏྤཱ་བལཱ་༻་:་ཨ,ཱཨཱཱི,ཨ,ེཨཻ,ཨོ,ཨཽ,ཨ,ཾཨ:,ཨཻཀར,ཨོཀར,ཨཽཀར,ཨནུསྤཱར,བཱིསརྒ་བལཱ་
བརྞ, སཾཡུཀ ྤཱཀྵརསྃ་པཧཱིནེ་བལཱ་བརྞ་༺སེ་ཙཱཧེ་ཨེཀ་ཤབྡམེ་ཧོ་བཱ་ཀཱི་དཱུ་ཨལག-ཨལག་ཤབྡམེ༻།་ཨེཧཱིཀེྃ་ཨརཱིཏཱིཀྟ་
གཛལམ་ེ༺མཏཱྲ་གཛལམེ༻་ཀོན་ོཤབྡམེ་ཨཀེཻ་སཾག་བཱཛལ་ཛཱཨེ་བལ་ཱདཱུ་ཊཱ་ལགྷུཀེྃ་སེཧོ་དཱཱིར  ་མཱནལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻ་ཛནཱེ་

"གཌ བཌ "་ཨཱཱི་ཤབྡ་སཾསྲྀཏཀ་ཧཱིསཱབེཾ 1111 ཚཻ་མུདཱ་གཛལམེ་ཨཀེར ཱ22 མཱནལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻ།་སཾསྲྀཏཀ་ཚཾད་
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ཨེབཾ་ཨནྱ་པྤཱཙཱིན་ཚཾདམེ་གཌ བཌ ་ཤབྡཀེྃ 22 མཱནབ་ནཱིཥེདྷ་ཚ།ཻ་གཛལཀ་ཨརཱུཛཱི་སབྷ་གཛལམེ་པྲབཱཧ་ཨནབཱཀ་ལེལ་
ཨེཧན་བྱབས ྤཱ་ཀེནེ་ཚཐཱི། 

3.སཧཱི་ཀཕཱིཡཱ-ཤབྡཀ་ཨུདཱཧརཎ་: 

པཧཱིལ་ཤེར་/་མཏལཱམེ་ཀཕཱིཡཱ-ཤབྡ    ་ཨནྱ་ཤརེ་སབྷལེལ་ཨུཔཡུཀྟ་ཀཕཱིཡཱ 

པཱཏཀ་/་བཱཊཀ                     ་བཱལཀ་/་པཱལཀ་/་ཙཱལཀ་/་ཧཐཀ 

བཱཊཔར་/་ཁཱཊཔར                   ་ཧཊཔར་/་གྷཱཊཔར་/་ཊཱཊཔར 

པཱནཱིཀ་/་ཨཱནཱིཀ                   ་ཧནཱིཀ་/ 

ཧཐམེ་/་པཱཏམ ེ                    ་བཱཊམེ་/་བྷཏམེ་/་ཀཏམེ་/་ཙཱསམ ེ

ཀལམསྃ་/་པཏནསྃ                   ་གགནསྃ་/་ཙལནསྃ་/་མནནསྃ་/པབནསྃ 

བསནྟ་/་ཨནན ྟ                   ་དཱིགནྟ་/་བྷཱིཌ ནྟ་/་ཙལན ྟ

ཛཱིབན་/་ཏཱཱིམན                     ་བྷོཛན་/་པཧཱིརན་/་ཨནམན 

གྷར་/ ་ཌར                          ་ཧར་/་ཏར་/་ཙར་/ 

ཨཁབཱར་/་བཱཛཱར                     ་སཾསཱར་/་ཨུཔཧར་/་ལཱཙཱར་/་བྤཱཔཱར 

4. ་༺i༻ མཱཏྤཱཀ་གཎནཱཀ་ཨུདཱཧརཎ་: 

ཀམལ་/་ཀཏེ་/་སུནྤཱཱུ་/་ཀཧཱུ་/་ཙལྤཱཱུ་/་ཨཧྃ་/་བཱིནཱ  ་: 12 

སདཱཤཱིབ་/་མཧཛན་/་ནཱིཤཀར་/་དནཱདན་/་ཙཀཙཀ་: 122 

དེཁལ་/་སྤཱཱུནལ་/་བྷགལ་/་ནོཏལ་/་ཀན ྤཱ ་/་སདཱིཁན་/་ནཱིཤཱིཏ  ་: 22 

དྷ  ན་/་ནཱམ་/་མེགྷ་/་རཱཏཱི་/་ཨནྟ་/་དྷནོ ཱི་/་ལཀོ་/ ་: 21 

པྲཏྱཀྵ་: 221་/ ཨཱབཤྱཀ་: 222 
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༺ii༻ མཱཏྤཱཀྲམཀ་ཨུདཱཧརཎ་: 

'སདཱཤཱིབ'-་ཨེཧཱི་ཤབྡམེ་སདཱ་ཨཱ་ཤཱིབ་ཤབྡཀ་ས ྤཱན་པརཱིབརྟན་ཀེལཱསྃ་ཀཏེཀ་ཤབྡ་ཨཐབཱ་ཤབྡཀ་སམྤཱཱུཧ་བནཱི་སཀཻཏ་
ཨཚི་ཨཱ་ཏདནུསཱར་ཨོཏེ་ཏརཧཀ་མཱཏྤཱཀྲམ་སེཧོ་།་ཛེནཱ་ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ་ཤབྡ-སམྤཱཱུཧ་ཨཱ་ཨོཀར་མཏཱྤཱཀྲམཀ་ཨབལོཀན་ཀཡལ་
ཛཱཨེ་: 

ཤབྡ་སམྤཱཱུཧ         ་མཱཏྤཱཀྲམ 

སདཱ་ཤཱིབ་ཤཱིབ       1222 

སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ                12212 

སདཱ་སདཱཤཱིབ                12122 

ཨེཧཱི་ཤབྡ་སམྤཱཱུཧཀ་ཀཡ་བེར་ཨཱབྲྀཏཱི་སེཧོ་ཨེཧཱི་པྲཀརེཾ་བྷ'་སཀཻཏ་ཨཚི་: 

སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ་ཤཱིབ          ་                        122-122 

སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱཤཱིབ                  122-122-122 

སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱཤཱིབ་སདཱཤཱིབ 122-122-122-122 

སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ-སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ                         1222-1222 

སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ-སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ་སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ  1222-1222-1222 

སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ-སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ་སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ་སདཱཤཱིབ་ཤཱིབ 1222-1222-1222-1222 

སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ-་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ                                 12212-12212 

སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ-་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ-་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ   12212-12212-12212 

སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ-་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ-་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ-་སདཱ་ཤཱིབ་སདཱ 12212-12212-12212-
12212 
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སདཱ་སདཱཤཱིབ་སདཱ་སདཱཤཱིབ                   12122-12122 

སདཱ་སདཱཤཱིབ་སདཱ་སདཱཤཱིབ་སདཱ་སདཱཤཱིབ              12122-12122-12122 

སདཱ་སདཱཤཱིབ་སདཱ་སདཱཤཱིབ་སདཱ་སདཱཤཱིབ་-་སདཱ་སདཱཤཱིབ 12122-12122-12122-12122 

ཨྤཱཱུཔར་ཨཾཀཱིཏ་བཱིབྷཱིནྣ་མཱཏྤཱཀྲམམེ་ཨར ྤཱཏ་བཱིབྷཱིནྣ་བཧརམེ་གཛལ་ཀཧབཱཀ་ཨབྷ  ས་ཀཡལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་། 

པཧཱིནེསྃ་ཌེཌྷ་དརནསྃ་ཨདྷཱིཀ་བཧར་ཙལནམེ་ཨཚི་། 

ཨུདཱཧརཎ་ཨཱ་ཨབྷ  ས་ཀརབཱཀ་ལེལ་ཀཱིཚུ་གཛལཀ་པཧཱིལ་ཤེར་པྲསྟུཏ་ཨཚི་༺ཨུདཧརཎ་སབྷ་དེབཱསྃ་པཧཱིནེ་ཨཱཱི་སྤཥྚ་
ཀ྅་དཱཱི་ཛེ་གཛལམེ་བཧརཀེྃ་པཱལན་ཀརཻཏ་ཀལ་ཛེ་ཨནུཤསཱིཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི་ཏཱིནཀ་ལེལ་ཀཱིཚུ་ནཱིཡམ་ཤཻཐཱིལྱ་༺བཱ་ཀཱི་

ཚྤཱཱུཊ༻་སེཧོ་བྷེཊཻཏ་ཚནཱི་ཨཱ་ཨཀེར་སཾཔྤཱཱུརྞ་ཛཱནཀརཱཱི་ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིན ྤཱརཀ་"མཻཐཱིལཱཱི་གཛལཀ་བྤཱཀརཎ་ཨོ་ཨཱིཏཱིཧས"་
ནཱམཀ་པོཐཱཱིམེ་བྷེཊཏ།་ཨུདཱཧརཎ་དཻཏ་ཀལ་ཧམ་ཨཱཱི་ནཱིཡམ་ཤཻཐཱིལྱ་ཀེར་སེཧོ་ཨུལ ེཁ་ཀེལཧུྃ་ཨཚི་ཛཱཧཱིསྃ་པཱཋཀཀེྃ་

བུཛྷབཱམེ་སུབཱིདྷཱ་ཧོཨཱིན།༻་: 

༺1༻ 

ཛཁན་གྷ  ཱུརཱི་པཱཚཱྃ་ཏཀཻ་ཚཱ་ི༺122-122-122་༻ 

ཨཧྃ་མོན་ཧམརཱ་པཌ  ཻ་ཚཱི་༺ 122-122-122་༻ 

༺ ཀཕཱིཡཱ་'ཨཻ'ཀ་མཏཱྤཱ་ཨཚི་༻ 

༺2༻ 

ཧསཻ་ཚཱི་ཀནཻ་ཚཱི་གཛལ་གཱིཏམེ་ཧམ་༺122-122-122-122་༻ 

ཨཧཱིཀེཾ་ཏཀཻ་ཚཱི་གཛལ ་གཱིཏམེ་ཧམ་༺ 122-122-122-122་༻ 

ཨཐབཱ 

ཧམར་མཻཐཱིལཱཱི ་ཨཱཱི་ཧུནཀ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨཱཱི    ་༺ 122-122-122-122་༻ 

ཨཧྃཀ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱཱི་སབྷཀ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨཱཱི  ་༺122-122-122-122 ་༻ 
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༺ཀཕཱིཡཱ་'ཨ'་དྭནཱིཀ་སཾག་'ཀ'་ཨཚི་༻ 

༺3༻ 

མོནམེ་གམ་ཨཚི་གམམེ་ཨཱམ་ཨཚི་༺ 212-212-212-212་༻ 

གཚཔར་ཨཱམ་ཨཚི་དེཧཔར་གྷཱམ་ཨཚི་༺212-212-212-212་༻ 

༺ཀཕཱིཡཱ་'ཨཱ'་མཱཏྤཱཀ་སཾག་'མ'་ཨཚ ི་༻ 

༺4༻ 

གམོ་ཀཧཡ་ཛཡ་མཻཐཱིལཱཱི་༺ 2212-2212་༻ 

ཤཧརོ་ཀཧཡ་ཛཡ་མཻཐཱིལཱཱི་༺ 2212-2212་༻ 

༺ ཀཕཱིཡཱ་'ཨོ'ཀ་མཏཱྤཱ་ཨཚི་༻ 

ཨུཔཡུཀྟ་ཀཕཱིཡཱཀ་སཾག་ཨེཧཱི་ཙཱརཱུ་པཧཱིལ་ཤེརཀ་ཨནུསཱར་ཨནྱ་ཀམ-སྃ-སམ་ཙཱརཱིཊཱ་ཤེར་ཀཧཱི་གཛལ་པྤཱཱུརྞ་ཀཡལ་ཛཱ་
སཀཻཏ་ཨཚི་།་མནེ་གཛལམེ་ཀམསྃ་ཀམ 5 ཊཱ་ཤརེ་རཧབཱཀ་ཙཱཧཱི། 

5. མཱཱིར-བཧར་:་ཨཱཱི་བཧར་ཨེཀཊཱ་ནཱིཡམ་ཤཻཐཱིལྱ་ཀེར་ཏཧཏ་བནལ་ཚཻ་ཛཀར་ཨུདྱཤེྱ་ཚ་ཻནབ་གཛལཀརཀེྃ་སུབཱིདྷཱ་
ཧོཨཱིན།་ཨུར  ཱུ་ཨཱ་ཧིཾདཱཱི་དཱུནྤཱཱུམེ་སེཧོ་ཨེཧཱི་བཧརཀ་པྲཡོག་ཀཨལེ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻ།་ཨེཧཱིམེ་གཛལཀ་པཧཱིལ་ཤརེཀ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིམ་ེ

དཱུཊཱ་ཨལག-ཨལག་ཤབྡཀ་ལགྷུ་བརྞཀེཾ་མཱིལཱཀ'་ཨེཀཊཱ་དཱཱིར  ་མནཱལ་ཛ་ཱསཀཻཨེ་ཡདཱི་ཨཱན་སབྷ་ཤེརཀ་སབྷ་པཱྃཏཱིམེ་སེཧོ་
དཱཱིར  ཀ་སཾཁྤཱ་པཧཱིལ་ཤེརཀ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱིཀ་དཱཱིར  ཀ་སཾཁྤཱཀ་སམཱན་བྷ'་ཛཱཨཱི་།་ཨེཧཱི་བཧརཀེཾ་མཱཱིར-བཧར་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་།་
ཨཧཱིནཱ་ཨཽར་བཧར་ཨཐབཱ་ཚནྡ་ཨཽར་ཀཕཱིཡཱཀ་ཛཱནཀརཱཱིཀ་ལལེ་'ཨནཙནི ྤཱར་ཨཱཁར'བ ྤཱགཔར་སྠཱིཏ་གཛལ་ཤསྟྲ་ཨཱ་
བྤཱཀརཎཀ་ཨདྱཡན་ཀཡལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱི་། 

6. ཨཔན་པསཾདཀ་བཧར་: 

ཨཔན་པསཾདཀ་བཧརམེ་སེཧོ་གཛལ་ཀཧལ་ཛ་ཱསཀཻཏ་ཨཚི་།་ཨཔནཱ་པསཾདཀ་ཨེཀ་པཱྃཏཱཱི་ལཱིཁྤཱཱུ་ཛཱཧཱིམེ་རདཱཱིཕ ་ཨཱ་ཀཕཱིཡཱ་

ཧོ, ཨོཀར་མཱཏྤཱཀྲམ་དཁེྤཱཱུ, ཨོཧཱི་མཱཏྤཱཀྲམམེ་དོསར་པཱྃཏཱཱི ་སེཧོ་ལཱིཁྤཱཱུ་།་གཛལཀ་པཧཱིལ་ཤེར་བྷེལ་།་ཨཱབ་ཨཧཱི་མཱཏྤཱཀྲམམེ་
ཀམ-སྃ-ཀམ་ཨཽར་ཙཱརཱིཊཱ་ཤེར་ལཱིཁཱིཀ'་གཛལ་པྤཱཱུརྞ་ཀ'་སཀཻཏ་ཚཱི་།་ཨུདཱཧརཎ་: 

མཱཊཱི-པཱནཱི་མཱིཐཱིལཱ་ཀེར་བཱཛཡ་ཛཡ་མཱིཐཱིལཱ་ཛཡ་མཐཱཻིལཱཱི 
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གཚ-པཱཏ་མཱིཐཱིལ ཱ་ཀེར་གབཡ་ཛཡ་མཱིཐཱིལཱ་ཛཡ་མཻཐཱིལཱཱི 

བཱཛཡ་ཨཱ་གབཡ་ཀེར་ཨནུརཱུཔ་པཱབཡ, མཱནཡ,ཛནཱཡ, ལཱབཡ་ཨཱདཱི་ཤབྡཀ་ཨུཔཡོག་ཀཕཱིཡཱཀ་ལེལ་ཀཡ་'ཛཡ་
མཱིཐཱིལཱ་ཛཡ་མཐཱཻིལཱཱི'་རདཱཱིཕ་རཁཻཏ་ཨཧཱི་མཱཏྤཱཀྲམམ་ེཨཽར་ཙཱརཱིཊཱ་ཤེར་པྤཱཱུརྞ་ཀཡ་གཛལ་པྤཱཱུརྞ་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་། 

7.  བཱིནཱ་རདཱཱིཕཀ་གཛལ་བྷ'་སཀཻཏ་ཨཚི་།་ཨུདཧརཎ་ལེལ་ཨེཀཊཱ་གཛལཀ་པཧཱིལ་ཤེར་དེཁལ་ཛཨཱེ་: 

ཀཽཨཱཀེཾ་ཀཽཨཱ་ཀཧཱི་དེལ 

བྤཱཱུཛྷ  ཱུ ་བཌ ཀ་གལཏཱཱི་བྷེལ 

ཨེཧཱིམེ་'དེལ'་ཨཱ་'བྷེལ'་ཀཕཱིཡཱཀ་ཤབྡ ་ཨཚི་། ་དཱུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིམེ་མཱཏྤཱ་ཀྲམ 22222221 ཨཚ་ི།་ཡཻཧ་བྷེལ་
བཧར་།་ཨེཧཱིམེ་རདཱཱིཕ་ནཧཱི་ཨཚི་།་ཨཱབ་ཨགཱྃ་ཨེཧཱི་གཛལཀ་དོསར,ཏེསར,ཙཱརཱིམ,པཾཙམ་ཤེར་ཨར ྤཱཏ་ཙཱརཱིམ་
ཚཋམ,ཨཱཋམ,དསམ་ཨཱདཱི་པཱྃཏཱཱིམེ་ཀཕཱིཡཱ་'དེལ'་ཨཱ་'བྷེལ'་སྃ་མཱིལཻཏ-ཛུལཻཏ་ཤབྡ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི་།་ཨཀེར་སཾགཧཱི་སབྷ་
པཱྃཏཱཱིམེ་མཱཏྤཱ་ཀྲམ  22222221 རཧབཱཀ་ཙཱཧཱི་།་ཛནཱེ 

མུཨཱིལཱ་བཧུཏོ་ཛན་མཧགཱིསྃ 

ཨཱ་ཧུནཀར་བེཏན་བཌྷ ཱི་གེལ 

ཨུཔརོཀྟ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིམེ་སེཧོ་མཏཱྤཱ་ཀྲམ་ཨཚི་: 22222221 

ཨཧཱིནཱ་སབྷ་ཤེརམེ་སམཱན་མཏཱྤཱ་ཀྲམ་རཁཻཏ་ཀཕཱིཡཀཱ་ལེལ ་ཁེལ་/་ཛེལ་/་ཏེལ་རཁཱཱི་གཛལ་པྤཱཱུརྞ་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཻཏ་
ཨཚི་། 

ཨཱབ་ཨེཀཊཱ་དོསར་གཛལཀ་པཧཱིལ་ཤེར་དེཁལ་ཛཨཱེ་: 

ཨཔན-ཨཔན་ལཱཙཱརཱཱི་ཚ ཻ

དུཁ་སབཧཀ་བཌ ་བྷརཱཱི་ཚ ཻ

ཨེཧཱིམེ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིཀ་ཨཾཏཱིམ་ཤབྡ་'ཚ'ཻ་ཨཚི་།་ཡཻཧ་'ཚ'ཻ་རདཱཱིཕ་ཨཚི་།་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིམེ་'ཚ'ཻ་སྃ་པཧཱིནེ་'ཨཱ'་མཱཏྤཱཀ ་སཾག་
'རཱཱི'་ཨཀྵརབལཱ་ཤབྡ ་ཨཚ,ི ཨཱཱི་ཀཕཱིཡཱ་བྷེལ་།་ཨབཱ་དོསར,ཏེསར,ཙཱརཱིམ,པཾཱཙམ་ཤེརཀ་དོསར་པཱཾཏཱཱིམེ་རདཱཱིཕ་'ཚཻ'་
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རཧབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཨཽར་'ཨཱ'་ཨུཙ ྤཱརཎཀ་སཾག་རཱཱི'་ཨཀྵར་བལཱ་ཤབྡཀ ་ཀཕཱིཡཱ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛེནཱ་སརཀརཱཱི་/་སབཱརཱཱི་/་
ཨནཱརཱཱི་/་ཨུདྷཱརཱཱི་ཨདཱཱི་།་ཨཱབ་ཨེཧཱི་ཤེརམེ་བཧར་དེཁྤཱཱུ་: 

ཨཔན-ཨཔན་ལཱཙཱརཱཱི་ཚཻ་༺12-12-2222༻ 

དུཁ་སབཧཀ་བཌ་བྷརཱཱི་ཚཻ་༺222-2222༻ 

པཧཱིལ་པཱྃཏཱིཀ་མཱཏྤཱ་ཀྲམ་ཨཚི་: 12-12-22-22 ཨེཧཱིམེ་དཱུཊཱ་ལགྷུ་ཚཻ༺1-1༻ ཛཀརཱ་ཨེཀ་དཱཱིར  ་
༺ 2་༻ མཱནལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་།་ཏཁན་ཨེཀརོ་མཱཏྤཱ་ཀྲམ 222-2222 བྷ'་ཛཱཨེཏ་།་ཨཧཱིནཱ་ཤེཥ་སབྷ་
ཤེརཀ་དཱུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱིམེ་མཏཱྤཱཀྲམ 222-2222 རཁཻཏ ་གཛལ་པྤཱཱུརྞ་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་། 

8. མཻཐཱིལཱཱིམེ་'ག'་ཨཱ་'ཛ'་ཨཱདཱིམེ་ནུཀ ྤཱ་ནཧཱི་ལགཻཏ་ཚཻཀ, ཏེཾ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་གཛལ་ཤབྡམེ་'ག'་ཨཱ་'ཛ'་མེ་ནུཀ ྤཱ་ནཻ་དལེ་
ཛཱཨཱི་ཚཻ་། 

9. གཛལམེ་ཨར   -བཱིརཱམ་ཨཐབཱ་བཱིརཱམཀ་ཨུཔཡོག་ནཻ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་། 

10. གཛལཀ་ཀོན་ོཤཱིརཀྵ་ནཧཱི་རཧཻཏ་ཨཚི་། 

11.པཏྲཱིཀ་སབྷམེ་གཛལཀེཾ་གཛལ་ཛཀྃ་ཚཱཔལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱི, ཀབཱིཏཱ་ཛཀྃ་ནཧཱི་།་དཱུཊཱ་ཤེརཀ་བཱཱིཙ་ས ྤཱན་རཧབཱཀ་ཙཱཧཱི་། 

12. བཧརཀ་ནཱམ་ཨཐབཱ་མཱཏྤཱཀྲམཀ་ཨུལ ཁེ་རཧབཱཀ་ཙཱཧཱི་། 

13.ཨནུབྷབཱཱི་ལོཀ་སབྷཀ་ཀཧབ་ཚན ཱི་ཛེ་ཤབྡ་སབཧཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་དཱིན་ཁེལཨཱཱིཏ-དྷུཔཱཨཱིཏ་ཨེཧེན་སྠཱིཏཱི་ཨབཻཏ་
ཚཻཀ, ཛེ་ཛེ་པཱྃཏཱཱི ་མོནམེ་ཨུཏརཻཏ་ཚཻ་སབྷ་བཧརམེ་རཧཻཏ་ཚཻ་། 

ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ་གཛལ་སབྷམེ་ཨཱབཤྱཀ་ཏཏྭཀ་ཨུཔསྠཱིཏཱིཀ་སམཱཱིཀྵཱ་ཀཡལ་ཛཱ 

སཀཻཏ་ཨཚི་། 

༺1༻ 

དཱུབྷཱི་ཨཽར་དྷཱན་ཚཱ་ིཨཧྃ 

པཱན་ཨཱ་མཁནཱ་ཚཱི་ཨཧྃ 
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ཀྤཱཱུདཱི-ཕཱནཱི་ཐཀཱཱི་གལེ་ཚཱ ི

དཱུར་ཨཱསམཱན་ཚཱི་ཨཧྃ 

  

བེར-བེར་གབཱི་དེཁལཽཾ 

བེད་ཨཱ་པུརཱཎ་ཚཱི་ཨཧྃ 

  

བྷོརཀེར་སྤཱཱུརྻ་ཚཱི་ཨཧིཾ 

རཱཏཱིཀེར་ཙཱན་ཚཱི་ཨཧྃ 

  

པཻགྷ-པཻགྷ་བཱཏ་མོནམ ེ

ཨེཀཊཱ་ནཱིདཱན་ཚཱི་ཨཧྃ 

  

ཨཱྃཁཱི་མྤཱཱུྃཧ་ཀན་ཚཱི་ཨཧིཾ 

དེཧ་ཧམ་པརཱན་ཚཱི་ཨཧྃ 

ཨེཧཱི་གཛལམ ེ

༺i༻ རདཱཱིཕ ་ཨཚི་'ཚཱི་ཨཧྃ' 

༺ii༻ པཧཱིལ་ཤེརཀ་དུནྤཱཱུ་པཱཾཏཱི་ཨཱ་ཤེཥ་སབྷ་ཤེརཀ་དོསར་པཱཾཏཱིམེ་ཀཕཱིཡཱ་ཨཚི་'ཨ'ཱ་དྭནཱིཀ་སཾག་'ན'་/་'ཎ'་
བརྞསྃ་ཨནྟ་བལཱ་ཤབྡ་དྷཱན, མཁཱན,ཨཱསམཱན,པུརཱཎ,ཙཱན,ནཱིདཱན,པརཱན་། 

༺iii༻ བཧར་ཨར ྤཱཏ་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚ ི21-21-21-21-2 
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2. 

ཨཱནནྡཱིཏ་རཱཁཡ་ཛེ་སདཱིཁན་སེ་རས ྤཱ་ནཧཱི་དེཁལ་ཚལ 

དུཁམེ་སུཁ་ཚཻ་སུཁམེ་དུཁ་ཚཻ་སེ་ཧམརཱ་ནཧཱི་བྤཱཱུཛྷལ་ཚལ 

  

ནཱཱིཀ ེ་སོཙཱི ་ནཱཱིཀ ེ ་བཱཛཱི་ནཱཱིཀ ེ་དེཁཱཱི་ས ེ་སཱིཁལཽཾ 

ནཱཱིཀཀ ་ཕལ་ནཱཱིཀེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཚ་སེ་དུནཱིཡཱམེྃ་སྤཱཱུནལ་ཚལ 

  

ཧམརཱ་བྷགྱཀ་ནཱིརམཱཏཱ་དོསར་ནཻ་ཀོ་ཨཔནཧཱི་ཚཱ་ིཧམ 

ཛཻ ་པོཁརཱིམེ ་ཌྤཱཱུབལ་ཚཱ ི་སེ་ཨཔནཧཱི ་ཧཐེཾ་ཁྤཱཱུནལ་ཚལ 

  

དྷ  ནཱཱི ་གྤཱནཱཱི ་ཨཱ ་བཱིཛྙཱནཱཱི་ཀལེནཱི་ལོཀེལཡ ་སབྷཊཱ 

སེ ་སབྷཊཱ་པཽལཀ་ཛཱིབནམེ་ཛེ་ཛཻ་ཁཱཏཱིར ་བྷཱུཁལ་ཚལ 

  

ཛཻལཡ ་སདཱིཁན ་ཛྷགཌ ཱ-ཛྷཱྃཊཱཱི ་སེ་གཚཱི་ཧམར ོ་སབཧཀ 

ཀཱིཚུ་ཧམརོ་སབཧཀ་རོཔལ་ཨཚི་ཀཱིཚུ་བཱབཱཀེ་རོཔལ་ཚལ 

  

  

ཨཔནེ་ཙུནལཽཾ་ཧམ་ཨཔནཱལཡ ་ཨཱམཀ་ཊཱིཀུལཱ་སན ་ཛཱིབན 

སཱཱིཁཻ་ཚཱ་ིསབྷདཱིན་ཀཱིཚུ་ནབ-ནབ་ཛེ་པཧཱིནེ་ནཧཱི་སཱཱིཁལ ་ཚལ 
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ཨེཧཱི་གཛལམེ- 

༺i༻ རདཱཱིཕ ་ཨཚི་'ཚལ' 

༺ii༻ པཧཱིལ་ཤེརཀ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱི་ཨ་ཱཤེཥ་སབྷ་ཤེརཀ་དོསར་པཱྃཏཱཱིམེ་ཀཕཱིཡཱ་ཨཚི་'ཨ'་དྭནཱིཀ་སཾག་'ལ'་བརྞསྃ་
ཨནྟ་བལཱ་ཤབྡ་སབྷ་-་དེཁལ་/་བྤཱཱུཛྷལ་/་སྤཱཱུནལ་/་ཁྤཱཱུནལ་བྷཱུཁལ་/་རོཔལ་/་སཱཱིཁལ་། 

༺iii༻ བཧར་ཨར ྤཱཏ་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚ ི2222 ་2222 ་2222 ་222 

3. 

ཀཁནོ་ལཱཋཱཱི ་ཀཁནོ་བྷལ ཱ་ཀཁནོ་ཏཱཱིར-ཀམནཱ་གཛལ 

ཀཁནོ་ལཱགཡ ་ཨཱིཾཊཱ-པཱཐར ་ཀཁན ོ་པཱན-མཁཱན་གཛལ 

  

ཀཁནོ་ཁུརཔཱཱི་ཀུཌཧརཱི་ཁཾཏཱཱི་ཨྤཱཱུཁཌ ཱི་ཨཽར་སམཱཋ་བནལ 

ཀཁནོ་བཱཌ ཱཱི་ཀཁནོ་གཚཱ་ིཀཁནོ་བྷེལ་མཙཱན་གཛལ 

  

ཀཁནོ་ཨཱངནམེ་ཨརཱིཔན-སན ་ཀཁནོ་ནཱར-པུཨཱར་ཛཀ ྃ

ཀཁནོ་བཱཌྷ ནཱི་ཀཁནོ་ཙལཱནཱི་ཀཁན་ོསྤཱཱུཔ་སམཱན་གཛལ 

  

ཀཁནོ་གམཀ་ཙཽབཊཱིཡཱ་ལག་མདཾཱིར་ཨཽར་ཨཱིནཱར་ཛཀྃ 

ཨཱ་ཀཁནོ་སཱཱིམཱཔར་ལཌཨཱིཏ་དཤེཀ་བཱཱིར་ཛབཱན་གཛལ 

  

ཀཁན ོ ་མཽནཱཱི ་ཨཱ ་པཽཏཱཱིམ ེ་སཱྃཋལ་ཛཱིར-མརཱཱིཙ ་ཛཀ ྃ
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ཀཁནོ་ཀོསཱཱིམེ་ཧལཙལ་ཨཱ་ཚཊཔཊ་ཀཊཱོི་པརཱན་གཛལ 

ཀཱིནཀོ་ཁཱཏཱིར་མུརཧཱི་ཀཙརཱཱི་ཛམཱུན་ཨམཱ་ལཏཱམ་'ཨནཱིལ' 

ཧམརཱ ་ཁཱཏཱིར ་དཱཱིཡཱབཱཏཱཱི ་ཚཋཱི་ཨ ཱ་དེབ-ཨུཋཱན ་གཛལ 

ཨེཧཱི་གཛལམ ེ

༺i༻ རདཱཱིཕ ་ཨཚི་'གཛལ' 

༺ii༻ པཧཱིལ་ཤེརཀ་དུནྤཱཱུ་པཾཱཏཱི་ཨཱ་ཤེཥ་སབྷ་ཤེརཀ་དོསར་པཾཱཏཱིམེ་ཀཕཱིཡཱ་ཨཚི་'ཨ'ཱ་དྭནཱིཀ་སཾག་'ན'་བརྞསྃ་
ཨནྟ་བལཱ་ཤབྡ་: 

ཀམཱན་/་མཁནཱ་/་མཙཱན་/་སམཱན་/་ཛབཱན་/་པརཱན་/་ཨུཋཱན་། 

༺iii༻ བཧར་ཨར ྤཱཏ་སབྷ་པཱྃཏཱཱིམེ་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚི་: 2222- ་2222་-་22-21-121-12 

༺iv༻ ཨེཧཱིམེ་དཱུ་ཊཱ་ལགྷུ་༺1-1༻ ཀ་བདལཱ་ཨཀེ་དཱཱིར  ་༺2༻ སེཧོ་ལཱཱིཁལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་།་
ཏཁན་མཏཱྤཱཀྲམ་བྷ'་ཛཱཨེཏ  2222་2222་2222་222 

༺v༻ ཨེཧཱི་གཛལཀ་ཨཾཏཱིམ་ཤེརམ་ེགཛལཀརཀ་ནཱམ་ཨཚི་།་ཨེཧཱི་ཨཾཏཱིམ་ཤེརཀེཾ་མཀཏཱ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ི། 

4. 

ཏཱམ-ཛྷཱམ ་ཨ ཱ་ཏཌ ཀ-བྷཌ ཀ ་ཙལཱིཏེ་རཧལ ཻ

ཨཧཾཀར ་ནབ  ་ཀཱིརྟཱིམནཱ  ་གཌྷ ཱིཏེ ་རཧལཻ 

  

ཚིཏཱི་ཛལ་པཱབཀ་གགན་པབན་སབྷ་ཋཱྃ་དྷཱུཨཱྃ 

ཨཻ ་དུརདཱིནམ ེ་སབྷཀེཾ ་སབྷ ་ཋཀཱིཏེ ་རཧལཻ 
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ཁ ཏམ ་ནེ ་ཀཧཱིཡོ་བྷེལ ་མཧབྷརཏ་ཛགམ ེ

པཱཎྜབ ་ཨཱ ་ཀཽརབཀ ་ཡུདྡྷ ་ཙལཱིཏེ་རཧལཻ 

  

ཛཀར ་པསེནཱསྃ  ་ཧོཨཱིཨེ ་དྷརཏཱཱི ་ཧརཱིཡར 

སེ་ཧཀནྣ་ཨཧཱིནཱ་སབྷ་དཱིན་ཀནཱིཏེ་རཧལཻ 

  

མཧཱིཥསུརཀེ ་བྷེཥ ་མཱཏྲ ་བདལཻཏ ་རཧལ 

ནཡནསྃ ་ནོརོ ་ནཱིརབྷཡཱཀ་ཛྷཌ ཱིཏེ་རཧལཻ 

  

ལཱལ་ཀཱིལཱ་ཏྃ་སབྷདཱིན་ཏཱལ་ཋཀོཻཏ་རཧལ 

ཛནྟར-མནྟརཔར ་དྷརནཱ ་པཌ ཱིཏེ ་རཧལཻ 

  

ཀྃཔཡ་དྷརཏཱཱི་ནབ་ནབ་ཨསལཱཱི་རཱབཎསྃ 

ནཀལཱཱི་རཱབཎ་ཏ་སབྷ་སལཱ་ཛརཱིཏེ་རཧལཻ 

ཨེཧཱི་གཛལམ ེ

༺i༻ རདཱཱིཕ ་ཨཚི་'རཧལཻ' 

༺ii༻ པཧཱིལ་ཤེརཀ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱཱི་ཨ་ཱཤེཥ་སབྷ་ཤེརཀ་དོསར་པཱྃཏཱཱིམེ་ཀཕཱིཡཱ་ཨཚི་'ཨཱི'་དྭནཱིཀ་སཾག་'ཏེ'་སྃ་ཨནྟ་
བལཱ་ཤབྡ་སབྷ་--------- ་ཙལཱིཏེ་/་གཌྷཱིཏེ་/་ཋཀཱིཏེ་/་ཙལཱིཏེ་/་ཀནཱིཏེ་/་ཛྷཌ ཱིཏེ་/་པཌ ཱིཏེ་/་ཛརཱིཏེ་། 

༺iii༻ བཧར་ཨར ྤཱཏ་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚ ི2222 ་2222 ་222 
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༺iv༻དཱུ་ཊཱ་ཨལག-ཨལག་ལགྷུཀེཾ་ཨེཀཊཱ་དཱཱིར  ་མནཱལ་གེལ་ཨཚི་། 

༺v༻ཏེསར་ཤེརཀ་པཧཱིལ་པཱྃཏཱིཀ་ཨཾཏཱིམ་དཱཱིར  ཀ་གཱིནཏཱཱི་ལགྷུམེ་བྷེལ་ཨཚི་། 

༺vi༻ཨཾཏཱིམ་ཤེརཀ་པཧཱིལ་པཱྃཏཱིཀ་ཨཾཏཱིམ་ལགྷུཀ་གཱིནཏཱཱི་དཱཱིར  མེ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི་། 

༺5༻ 

  

མཱཚ-དཧཱི་ཛཏརཱལཡ་ཀཱི 

ཨཱཱི་དུནཱིཡཱ་ཀཀརལཱཡ་ཀཱི 

  

  

ཛེ་དཻ་ཚ་ཻདེབེ་ཀརཏ ཻ

ནཻ་ཀཧཏཻ་ཧམརཱལཡ་ཀཱི 

  

ཀཱིཚུ་བཱཛཏ་ཨཱ་ནཋཱི་ཛཱཡཏ 

བཱིཔཊཱ་ཨཱ་ལབརཱལཡ་ཀཱི 

  

ཀཏཧུ་བཻསཱིཀཡ་ཁཱ་ལེཏ ཻ

ཋཱྃ-པཱཱིཌྷ ཱཱི་བགཌ ཱལཡ་ཀཱི 

  

ཨེཀེ་ཋཱྃ་སུཏབོ་ཀརཏཻ 
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མཱརཱི-གརཱི་ཛྷགཌ ཱལཡ་ཀཱི 

  

དེཤཀ་ཁཱཏཱིར་ལཌྤཱཱུ-མརཱུ 

བྷཻཡཱརཱཱི་བཁརཱལཡ་ཀཱི 

  

དུནཱིཡཱྃལཡ་ཕགུཨཱ་ཨཱ་ཨཱཱིད 

བཀརཱཱི་ཨཱ་བཀརཱལཡ་ཀཱི 

  

ཨཧྃ་བྷོཛ་ཀཡ་ནཱམ་ཀརཱུ 

ཛེ་མུཨཱིལཻ་ཏཀརཱལཡ་ཀཱི 

ཨེཧཱི་གཛལམ ེ

༺i༻ རདཱཱིཕ་ཨཚི་'ཀཱི' 

༺ii༻ པཧཱིལ་ཤེརཀ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱི་ཨཱ་ཤེཥ་སབྷ་ཤེརཀ་དོསར་པཱྃཏཱིམེ་ཀཕཱིཡཱ་ཨཚི་'ཨ'་དྭནཱིཀ་སཾག་'རཱལཡ' ་སྃ་
ཨནྟ་བལཱ་ཤབྡ་སབྷ་།                              ་༺iii༻ བཧར་ཨར ྤཱཏ་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚི 2222  ་
222 

༺iv༻དཱུ་ཊཱ་ཨལག-ཨལག་ལགྷུཀེཾ་ཨེཀཊཱ་དཱཱིར  ་མནཱལ་གེལ་ཨཚི་། 

༺6༻ 

ནཀྵཏྲ-གྲཧཀ ་ཕེརམེ ་པཌ བཱཀ ་ཀཛ་ནཻ་ཚ ཻ

བྷདབཱ་ཨཱ་དཱིགཤཱུལ་སྃ་ཌརབཱཀ ་ཀཛ་ནཻ་ཚ ཻ
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སབྷ་ཤསྟྲ་ཨཱ་པུརཱཎཀ་ཨམྲྲྀཏ་བཙཱཀ'་རཱཁྤཱཱུ 

ཏན-མནམ ེ་ཐཱལ-ཀདོ་བྷརབཱཀ་ཀཛ་ནཻ་ཚ ཻ

  

སབྷ་ཐཱིཀཧ་ཨཔནེ་སདཱིཁན་སེ་དྷ  ན་རཱཁཱཱི 

ནཱམཔར ་ཛཱཏཱི-དྷརྨཀ ་ལཌ བཱཀ་ཀཛ་ནཻ་ཚ ཻ

  

པརམཱཏམཱཀ ་སཾཏཏཱི ་ཨཧིཾ ་དེབཏཱ་ཨ ཱ་དེབཱཱི 

དྷན ་ལེལ་མཱརབཱཀ་ཨཱ་མརབཱཀ་ཀཛ་ནཻ་ཚཻ 

  

པཱབན ་ཨཱཱི་བྷཱུམཱི ་མཱིཐཱིལ་ཱཨཱཱི་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ནཻཧར 

ཨེཧཱི་ཋཱྃ་ཀོན་ོམོཀདཱིམཱ་ཀརབཱཀ་ཀཛ་ནཻ་ཚཻ 

  

ཏཔ ་ཏྤཱག་ཨཽར་ཤཱིལཀ་སཾས ྤཱར་ཨཚ་ིཛརཱུརཱཱི 

ཨཱཱི་སྭར་ྞབསྟྲ་བྷོཛ་ཨཽར་མཌ བཱཀ་ཀཛ་ནཻ་ཚ ཻ

  

བཱིཥ ་ཐཱཱིཀ་མཱཾས-མདཱིར་ཱཔཱཔཌ ་ཨྃཙཱར་ཙིན ྤཱཱི 

ཏཱིལཀོརཀེར ་ཏཌ  ཨ ཱ་ཏཌ བཱཀ ་ཀཛ ་ནཻ་ཚ ཻ
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ཤབྡཀ ་ནཤམ ེ་བྷེཊཏ་ཨཱནནྡཀེར ་ཁཛཱནཱ 

སཾགཏཱི ་ཤརཱབ ་བྷངཀ ་དྷརབཱཀ་ཀཛ་ནཻ་ཚ ཻ

  

ཛྙཱནེཀ ་གཾག-དྷཱར ཱ་ཏན-མན ་ཀརཻཚ ་པཱབན 

ཐཱིཀ་ཨགཱཱི་བྷཡ་ཨཱ་ཙནི ྤཱ་ཛརབཱཀ་ཀཛ་ན་ཻཚ ཻ

ཨེཧཱི་གཛལམ ེ

༺i༻  རདཱཱིཕ་ཨཚི་'ཀཛ་ནཻ་ཚ'ཻ 

༺ii༻ ཀཕཱིཡཱབལཱ་ཤབྡ་སབྷ ་ཨཚི་ཛཀར་ཨནྟམེ་'ཨ'་ཨུཙ ྤཱརཎཀ་སཾག་'རབཱཀ'་ཨཐབཱ་'ཌ བཱཀ'་བརྞ-སམྤཱཱུཧ་
ཨཚི་:་པཌ བཱཀ་/་ཌརབཱཀ་/་བྷརབཱཀ་/་ལཌ བཱཀ་/་མརབཱཀ་/་ཀརབཱཀ་/་མཌབཱཀ་/་ཏརབཱཀ་/་དྷརབཱཀ་/་
ཛརབཱཀ་། 

༺iii༻ བཧར་ཨཚི་:་སརལ་བཱརྞཱིཀ་བཧར, པྲཏྱེཀ་པཱྃཏཱིམེ་བརྞཀ་སཾཁྤཱ་ཨཚི་: 17 

 

ཨུཔརོཀྟ་སབྷ་ཨུདཱཧརཎསྃ་སྤཥྚ་ཨཚི་ཛེ་བྤཱཀརཎ-སམྨཏ་མཻཐཱིལཱཱི་གཛལ་ཀཧབཱཀ་མཱརྒ་སཱམནཱྱ་ཨཚི, ཛཊཱིལ་ནཧཱི། 

སཾཔརྐ་: 8789616115 

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

  

 

 

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


विदेह ३५८ म अंक १५ निम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८)|| 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༣.༡༢.ནཱིརྨལ་ཱཀར-ྞ་ཨགྣཱི་ཤཱིཁ་ཱ༺བྷག-་༩༻ 

ནཱིརྨལ་ཱཀར ྞ༺༡༩༦༠-་༻, ཤཱིཀྵཱ - ཨེམ་
ཨེ, ནཻཧར - ཁརཱཛཔུར,དརབྷངྒཱ, སཱསུར - གོཌྷ ཱིཡཱརཱཱི ༺བལཧ༻, བར  མཱན་
ནཱིབཱས - རཱྃཙཱི,ཛྷཱརཁཎ,ྜ ཛྷཱརཁཾཌ་སརཀར་མཧཱིལཱ་ཨེབཾ་བཱལ་བཱིཀས་སཱམཛཱིཀ་སུརཀྵཱ་བཱིབྷག་མེཾ་བཱལ་བཱིཀས་པརཱིཡོཛནཱ་
པདཱདྷཱིཀརཱཱི་པད་སྃs སེབཱནཱིབྲྀཏྟཱི་ཨུཔརཱནྟ་སྭཏཾཏྲ་ལེཁན། 

མྤཱཱུལ་ཧཱིན ྤཱཱི-་སྭརཱིཡ་ཛཏིནེྡྲ་ཀུམརཱ་ཀར,ྞ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནུབདཱ-་ནཱིརྨལ ཱཀར ྞ
ཨགྣཱི་ཤཱིཁ ཱ༺བྷག -་༩༻ 
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པྤཱཱུརྦ་ཀཐ ཱ
རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་ཨེཀ་སཡ་ཨཱཋམ་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་ཀེ་ལེལ་ཨཱབཤྱཀ་ནཱིརྡཤེན་ལེམཡ་ཀེ་བཱསེ་རྲྀཥཱི་ཨགསྟྱ་ཀེ་ཨཱཤྲམ་མེཾ་

ཨཔན་པྲདྷཱན་ཨམཱཱཏྱ་ཀེ་སཾག་ཛཨཱཱཱི་ཚཐཱི,ཨཱ་ཧུནཀ་སཾs་ནཱིརྡེཤན་ལཻཏ་ཚཐཱི་། 
 
ཨབཱ་ཨགཱྤཱཱུ 
ཡཛྙཀ་གྷཌོ ཱ་ཛཾབྤཱཱུདྤཱཱིཔ་ཀ་ེནཱིརྦཱིགྷྣ་པཱར་ཀs་གེལ་ཚལ་།་ཨཱབ་ཨོ་ཤཀདྤཱཱིཔ་མེཾ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ལ་ཛཨཱཱཱིཏ་ཚལ་l་ཨཱཱིཧོ་དྤཱཱིཔ་ནཱིརྦཱིགྷྣ་
པཱར་ཀs་ལེལཀ་l་ཨེཧཱི་ཏརཧེཾ་ཀྲཽཾཙ་དྤཱཱིཔ,ཤལྨལ་དྤཱཱིཔ,གོམེདཀ་དྤཱཱིཔ་ཨཱ་པུཥ ར་དྤཱཱིཔ་ཀེ་པཱར་ཀརཻཏ་ཨོ་ཤྱཱམ་ཀརྞ་ཨཤྭ་
ཨཱབ་ཀུཤ་དྤཱཱིཔཀ་སཱཱིམ་ཱཀེ་ཨཾཏརྒཏ་བཱིཤལ་སཱགར་ཀ་ེཔཱར་ཀརཻཏ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ལ་l 
ཨེཏབཱ་མེཾ་པཏཱལ་ལཀོ་སsཾ་དཱནབ་རཱཛ་ཀཤཱེི་ནཱིཀསཱི་པཌ ལ་l་ཨོཀར་ཨེཀ་གོཊ་སཧཡོགཱི་བཱིརོཙན་ཡཛཀྙ་ཨཤྭ་ཀེ་ལགམ་
ཐཱམཱི་ལལེ,ཨཱ་ཨོཧཱི་ཨཤྭ་ཀེ་ལs་ཀs་པཏཱལ་ལོཀ་དཱིས་བཱིདཱ་བྷེལ་l་ཨོཀརཱ་པཱཚྤཱཱུ་པུརཱུརབཱ་ཀེ་སབྷ་ཡོད་བྷགལ་l་
ཏལབཱརཀ་ཁནཁནཱཧཊ་སཾག་བྷལ་ཱབརཚཱིཀ་ཋན-ཋནཱཧཊ་སཾs་དཱིག་དཱིགཾཏ་གུཾཛིཏ་བྷs་ཨུཋལ་།་དཁཱེིཏེ་དེཁཻཏ་
དཱནབཀ་ཛཏ ྤཱཀ་ཛཏ ྤཱ་ཨུམཌ ཱི་གེལ་l་དཱནབ་རཱཛ་ཀཤཱེི་པུརཱུརབཱ་ཀེ་ཡུདྡྷཀ་ནཱིམཱིཏ་ྟལལཀརལཀ་l་དཱནབ་གཎཀ་སམྨཱིལཱིཏ་
བྷཡཾཀར་ནཱིནཱད་སsཾ་པྲྲྀཐྤཱཱི་ཨེབཾ་གགན་མཾཌལ་གུཾཛཏི་བྷs་ཨུཋལ་l་གདཱ་ལs་པུརཱུརབཱ་ཀེཤཱི་རཱཛ་སཾs་ཡུདྡྷརཏ་བྷེལཱཧ་
l་དཱནབ་རཱཛ་ཀེཤཱི་ཀུཌ ཧཌ ཱི་ལs་དཾད་ཡུདྡྷ་ཀརs་ལཱགལ་l 
ཨེམ ར་མུསཌ ཱི་ཨེབཾ་པྤཱས་ལs་ཤཾཀུ་དཱནབ་གཎ་ཀེཾs་ཧsར་སཾs་ཛྷཱིཀ་ཛྷཱིཀ་ཀs་ཨེཧཱི་པྲཀརེཾ་ནཥྚ་ཀརཡ་ལགལཱཧ་ཀིཾབཱ་
ནྤཱཡཔྲཱིཡ་མཾཏྤཱཱི་ཀོནོ་ཨནཱཙཱརཱཱི་ཨཔརཱདྷཱཱི་ཀེ་ཨནྟ་ཀརཻཏ་ཧོཡ་།་ཏལབཱར་ཨཱ་ཌྷཱལ་དྷཱརཎ་ཀཨེནེ་བཱཱིར་པུཎྱ་དཾཏ་དཻཏྱ་ཨེབཾ་

དཱནབ་གཎ་པར་པྲཧར་ཀs་རཧལ་ཚལཱཧ་།་ཨ་ོཀཀེརོ་དཱུ་དཱུ་ཨཱ་ཀེཀརོ་ཏཱཱིན-ཏཱཱིན་ཊུཀཌ ཱཱི་མེཾ་བཱིབྷཀྟ་ཀརཻཏ་ཙལཱི་
གེལཱཧ་།་ཀཏཀེོ་དཱནབ་ཀེ་ཨནེཀ་ཁཌཾ་མེཾ་བཱིབྷཀྟ་ཀs་དེལཐཱི་ཨོ་l 
པིཾགལ་དཾཌ་ཨུཋཱཀs་ཛཏཧ-ཛཏཧ་དཽཌ ལཐཱི,ཨཏོཧ-ཨོཏཧ་དཻཏྱ་ཀེ་ཤབཀ་ཌྷེརཱཱི་ལགཱཻཏ་གེལ་|་པཉྩཤཱིཁ་མུགྡར་
གྷུམཱs་གྷུམཱs་བལཔྤཱཱུརྦཀ་ཤཏྲུ་སབཧཀ་སཾཧར་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ་l་ཨོ་པྲབལ་བེགབཱན་གཱིརཱི་བྷེདཱཱི་ཐཔྤཌ ཀ་བྷཱིཥཎ་པྲཧར་
ཀs་ཨོཀར་ཨགྷཱཱཏེ་སཾs་སབཱར་སཧཱིཏ་ཧཐཱཱི་ཨེབྃ་རཐཱཱི་སཧཱིཏ་རཐ་ཀེ་ཙྤཱཱུརྞ-བཱིཙྤཱཱུརྞ་ཀརs་ལགལཱཧ་|་བལབཱན་ནཱཌ ཱཱི་
ཛཾགྷ,་པཨེར,་མུཥྚཱི་པྲཧར་ཨེབཾ་བཛྲ་ཀེ་སམཱན་ཋཧེུནཀ་པྲཧར་སཾs་ཨསུར་ཀེ་མཱརཡ་ལཱགལཱཧ་l་ཨཔན་ཨསཱཱིམ་སེནཱ་
དལ་ཀེ་པརཱཛཡ་སཾs་ཌེརཱཨེལ་ཀེཤཱི་སེནཱཔཏཱི་བནཱ་ཛམྦྷ་ཀེ་པཋལཽཀ་l་ཨོཀར་སེནཱཔཏཱིཏྭ་མེཾ་ཡུདྡྷ་ཨཱར་བྷཡཾཀར་བྷs་
གེལ་l་ཛམྦྷ་དཱནབཱཱི་མཱཡཀཱ་སཧརཱ་ལེལ་l་ཙཧཾུ་དཱིཤ་གྷནགྷོར་ཨན ྤཱར་པསརཱི་གེལ་l་ཨཱཱི་དཁེ་མཏཱིམཱན་ཨགཱྣེཡཱསྟྲཀ་པྲཡོག་
ཀེལཐཱི་l་ཙཏུརྡཱིཀ་ཏཱཱིབ་པྲཀཤ་སsཾ་ཛྷམཀཱི་གེལ་ཚལ་l་ཨེཧཱི་མེཾ་ཨནཀེ་མཱནབ་ཨཱ་དཱནབ་དུནུཀ་བྷཱིཥཎ་སཾཧར་བྷེལ་l་
ཛམྦྷཀ་མཱཡཱ་སཾs་ཨཱཀཤ་མརཱྒ་སཾs་མཱཾསཀ་ལོཐཌ ་ཱཨཱ་རུདྷཱིརཀ་བར ྤཱ་ཧོམཡ་ལགཱལ་l 
པུརཱུརབཱ་ཀེ་པོྲཏ ྤཱཧན་སཾs་ཀུམཱར་ཀྲྲྀཏུ་ཀེ་སེནཱཔཏཱིཏྭ་མེཾ་སར ྤཱསྟྲཀ་པྲཡོག་ཀཨེལ་གེལ,ཛཱཧཱི་སsཾ་སརྤཀ་བྲྀཥྚཱི་ཧོམཡ་
ལཱགལ་l་ཨནཀེ་སརྤ་དཱནབགཎ་ཀེ་ཨཔན་གྤཱས་བནབs་ལཱགལ་།་ཨམེ ར་ཛམྦྷ་ཛྲྲྀམྦྷཀ་ཨསྟྲ་ཀེཾs་པྲཡོག་ཀེལཀ་།་ཕལ་
སྭརུཔ་སབྷ་མཱནབ་ཡོད་མེཾ་ཨལཱསྱ་བྷབ་ཨཱབཱི་གེལ,ཨོ་ནཱིདྤཱཀ་ཨནུབྷབ་ཀརཡ་ལགཱལ་།་ཨཱཱི་དེཁཱི་ཀུམཱར་ཀྲྲྀཏུ་སབྷ་བཱཱིར་ཀེ་
པོྲཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀེལཐཱི།་ཧུནཀ་པོྲཏ ྤཱཧན་ཀེ་སཀརཏཱྨཀ་པྲབྷབ་པརལ,ནཱིདྤཱ་ཀེ་ཛྷཊཀཱི་པུརཱུརབཱཀ་ཤཱུརབཱཱིར་རཱཀྵས་སབྷ་པར་
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པྲཧར་ཀརཡ་ལཱགལ་l་མཱཡཱབཱཱི་རཱཀྵས་མཱཡཱཡུདྡྷ་པྤཱརཾབྷ་ཀེལཀ,་ཛཱཧཱི་སsཾ་ཨབཱ་ཨེཀཧཱི་གོཊ་རཀཱྵས་ཨནེཀ་སཾཁྤཱ་མེཾ་
དྲྲྀཥྚཱིགོཙར་ཧོམཡ་ལགཱལ་l་ཨེཧཱི་མཱཡཱཡུདྡྷ་ཀེ་ཀུཛམྦྷ་ཏོཌ ལཐཱི་l་ཨེཧཱི་པྲཀརེཾ་ཨཱཱི་མཱཡཱབཱཱི་ཡུདྡྷ་པནྡྲཧ་དཱིན་ཏཀ་ཧོཨཱིཏ་
རཧལ་l 
བཧུཏཱཡཏ་མེཾ་ཨཔན་ཨསུར་སཻནཱིཀ་ཀེ་ཧཏཱཧཏ་ཧོཨཱཱིཏ་དེཁཱི་དཱནབ་རཱཛ་ཀེཤཱི་ཡུདྡྷ་ཚཌོ ཱི་ཀs་སམུདྲ་མཱརྒ་སs་པཱཏཱལ་
ལོཀ་ཙལཱི་གལེ་l་ཨཔན་རཱཛཱ་ཀ་ེཨེཧཱི་ཏརཧེཾ་ཡུདྡྷ་བྷཱུམཱི་སཾs་ཀཡར་སན་པཌ ཱཨཱིཏ་དེཁ་ཀs་ཧཏཱཤ་བྷs་ཤེཥ་དཱནབ་
ཡོད་ཨཔན་རཱཛ་ཱཀེ་ཨནུགམཱཱི་བྷེལ་།་ཨོཧོ་སབྷ་ཤྱཱམ་ཀརྞ་ཨཤྭ་ཀེ་ཚོཌ ཱི་ཀs་བྷགཱི་པཌ ཱཡལ་།་དཱནབ་རཱཛ་ཀེཤཱི་ཛེ་དེབརཱཛ་
ཨིཾདྲ་ཀེཾs་པརཱཛིཏ་ཀཨེན་ེཚལ,ཨོ་པུརཱུརབཱ་སཾs་ཧརཱི་གེལ་l 
ཡཛྙཀ་ཨཤྭ་ཨཱབ་ནཱིརྦཱིགྷྣ་ཀུཤ་དྤཱཱིཔ་མེཾ་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ s་ལཱགལ་l་ཨཱབ་ཀཱིནཀོ་ཨོཧཱི་ཨཤྭ་ཀེ་རོཀབཱཀ་ཧཱིམྨཏ་ནཧཱི་བྷེལནཱི་l 
ཏཏྤཤ ྤཱཏ་ནཱིརྦཱིགྷྣ་པྲྲྀཐྤཱཱིཀ་པརཱིབྷྲམཎ་ཀs་ཨོ་ཨཤྭ་སཏཱ་མཱཧ་ཨུཔརཱནྟ་ཡཛྙ་སབྷ་མེཾ་ཨུཔསྠཱིཏ་བྷེལ་l་རྲྀཥཱིགཎ་བཱིདྷཱིབཏ་
ཡཛྙཀ་པྤཱཱུར ྤཱཧུཏཱི་དེལནཱི་l་ཏཏྤཤ ྤཱཏ་བཱིཤལ་རཾགརཾག་ཀརྻཀྲམཀ་ཨཱཡཛོན་བྷེལ,ཛཱཧཱི་མེཾ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་ཀེ་སཱཏོ་དྤཱཱིཔཀ་
ཙཀྲབར ྤཱཱི་མཧན་སམྤཱཊ་གྷོཥཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་l་དེབརྵཱི་ནཱརད་བཱིཤེཥ་རཱུཔ་སཾs་པྲསནྣཏཱ་བྱཀྟ་ཀེལནཱི་l་ཨོ་རྲྀཥཱིགཎ་ཀ་ེ
པྲཏཱི་ཤྲད་ཛྙཱཔཱིཏ་ཀེལནཱི་l་སམ  ཱུརྞ་མཧཱིཔཱལ་ཨུཙིཏ་བྱཀྟཱི་ཀེ་སམྤཱཊ་བནཨཱཱི་སs་ཨཱཱིར  ་རཧཱིཏ་བྷབ་སཾs་ཨཏྱནྟ་པྲསནྣ་
ཚལཱཧ་l་ཨེཧཱི་ཨབསར་པར་གཾདྷརྦ,ཀཱིནྣར,ཨཔྶརཱ,ཨཱདཱི་ཨཀཱཤ་ཀེ་བཱིབྷཱིནྣ་དཱིཤ་སཾs་ཨཱབཱི་པུཥྤ་བར ྤཱ་ཀརs་ལགལཱཧ་l 
བྷགབཱན་བཱིཥ ྡུ་པརྻཾཏ་ཨཱཀཤ་མཱརྒ་མེཾ་ཨཔན་རཐ་པར་ཨཱརཱུཌྷ ་བྷཡ་སྭསཱི་བཱཙན་ཀཨལཱེཧ་།་ཧུནཀ་སྭསཱི་བཱཙན་ཀརཻཏ་

དེཁཱི་བཧ ྤཱ་ཨེབམ་བྷགབཱན་ཤཾཀར་སྭཡཾ་ཨཱབཱི་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་ཀེ་ཨཱཤཱིར ྤཱད་དལེནཱི་l་ཨུཏྶབ་སམཱཔྟ་བྷs་གལེ་l་སབྷ་ཨཱགཏ་
ཨཏཱིཐཱི་ཨཔན-ཨཔན་ནཱིབཱས་སྠལཀ་དཱིཤ་མེཾ་ཙལཱི་བྷེལཐཱི་l་ཨཱཨཱཱི་པུརཱུརབཱཀ་མནོཀམནཱ་པྤཱཱུར་ྞབྷེལ,བྷགབཱན་བཱིཥ ྡུ་ཀེ་ཀྲྲྀཔཱ་
སཾs་ཨོ་སཱཏོ་དྤཱཱིཔ་སཧཱིཏ་སཾཔྤཱཱུརྞ་པྲྲྀཐྤཱཱིཀ་སམྤཱཊ་གྷོཥཱིཏ་བྷs་གེལ་ཚལཱཧl་ཏཱཱིནྤཱཱུ་ལོཀཀ་ཨེཤྭར་ྻཧུནཀ་བྷེཊ་གེལ་ཚལནཱི་l 
ཀྲམཤཿ 

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

༣.༡༣.ཌ.་བཱིཔཱིན་ཀུམརཱ་ཛྷཱ-་མཧཀབཱི་བྷས་པྲཎཱིཏ་ཀརབྷྞརམ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནུབདཱ་༺བྷག-༦༻ 

མཧཀབཱི་བྷས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད 
༺ཚཨམ བྷག༻ 
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ཌ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ 
༺སཾས ྤཱཔཀ་ཨཱ་སམ ྤཱདཀ-་ཛཱཧྣབཱཱི་སཾསྲྀཏ་ཨཱཱི-ཤོདྷཔཏྲཱིཀ༻ 
མཧཀབཱི་བྷས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད 
༺ཚཨམ བྷག༻ 
༺ཨེཧཱི་སྃ་པྤཱཱུརྦ་མཧཀབཱི་བྷས་ཀེར་ལཱིཁལ་ཀརྞབྷརམ་ཛེ་ཀརཀྞ་མནོབྱཐཱ་པར་ལཱིཁལ་གེལ་པྤཱཙཱནིཏམ་ཨེཀཀཾཱི་ཨཚ,ི་
སཾསྲྀཏ་མེཾ་ལཱིཁལ་ཨེཧཱི་གྲནྠཀ་པཱཾཙམ་པྲབྷག་དྷརཱི་མཐཱཻིལཱཱི་རཱུཔཱནྟར་པཌྷན་ེརཧཱི་ཨཧྃ་སབ, ཨཱཨཱཱི་ཨོཧཱི་སཾ་ཨཱགྤཱཱུ༻ 

  

ཀརྞཿ-་བྷགབན!་ཀིཾ་ནཾ་བཀྟབཾྱ་དཱཱིར   ཡུར  བེཏཱི།་ཨཐབཱ་ཨེཏདེབ་ཤོབྷནམ།་ཀུཏཿ- 

ཧེ་བྷགབན་!་དཱཱིར   ཡུ་ཧོཨྤཱཱུ་ཨཱཱི་ཀཱིཡཱཀ་ནཧཱི་ཨཱཤཱིར ྤཱད་དེལཧུ།་ཨཐབཱ་ཡཻཧ་ཋཱཱིཀ་ཨཚི་ཀཱིཡཀཱ་ཏ- 

དྷརྨོ་ཧཱི་ཡཏྣཻཿ་པུརུཥེཎ་སཱདྱ ོ
བྷུཛངྒཛིཧྤཱཙཔལཱ་ནྲྀཔཤྲཱིཡཿ། 
ཏས ྤཱཏྤྲཛཱཔཱལནམཱཏྲབུད  
ཧཏེཥུ་དེཧེཥུ་གུཎ་དྷརནྟེ་༎་17་༎ 
  

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


विदेह ३५८ म अंक १५ निम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८)|| 181 

བྱཀྟཱི་ཀེ་དྷརྨཀ་སདྷཱནཱ་བཱིཤེཥ་རཱུཔ་མེཾ་ཀརབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཀཱིཡཱཀ་ཏ་རཛཱལཀཱི་ཏ་སརྤཛིཧྤཱ་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨེཧཱི་ཀརཎ་

པྲཛཱཔཱལནནཱིམཱིཏ་ྟཛེ་རཱཛ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཨོ་མརལ་ོཔར་གུཎཔྲབྷབ་སཾ་ཛཱིབཱིཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི། 

  

བྷགབན, ཀཱིམཱིཙྪསཱི།་ཀཱིམཧཾ་དདཱམཱི། 

ཧེ་བྷགབན་!་ཨཧཾ་ཀཱི་ཙཱཧཻཏ་ཚཱ?ི་ཧམ་ཀཱི་དཡ་སཀཻཏ་ཚཱ?ི 

  

ཤཀྲཿ-་མཧཏྟརཾ་བྷཱིཀྑཾ་ཡཱཙེམཱི།་༺མཧཏྟརཱཾ་བྷཱིཀྵཱཾ་ཡཙཱེ།༻ 

ཨཱིནྡྲ་:་བཧུཏ་པཻགྷ་བྷཱིཀྵཱཀ་ཡཱཙནཱ་ཀརཻཏ་ཚཱ ི

  

ཀརྞཿ-་མཧཏྟརཱཾ་བྷཱིཀྵཱཾ་བྷབཏེ་པྲདཱསྱེ།་ཤ ཱུཡན ྤཱཾ་མདཱིབྷབཱཿ། 

ཀརྞ་:་ཡཱཙིཏ་བྷཱིཀྵཱ་དེབ།་ཧམར་བཱིབྷབ་སུནལ་ཛཨཱུ་། 

  

གུཎབདམྲྲྀཏཀལྤཀྵཱཱིརདྷཱརཱབྷཱིབརྵཱི 

དཱིཛབར!་རུཙིཏཾ་ཏེ་ཏྲྲྀཔྟབཏ ྤཱནུཡཱཏྲམ། 

ཏརུཎམདྷཱིཀམརྠཱིཔྤཱརྠནཱཱིཡཾ་པབཱིཏྲ ཾ

བཱིཧཱིཏཀནཀཤ ྲྀངྒཾ་གོསཧསཾ་དདཱམཱི་༎་18་༎ 
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གུཎཤལཱིནཱཱི་བྤཱཧྨཎ་དྤཱརཱ་པྤཱརྠཱིཏ་སོནཱ་སཾ་མཌྷལ་སིཾགྷབཱལཱཱི་ཨམྲྲྀཏམཡ་དཱུདྷ་དེནཱིཧརཱི་ཏྲྲྀཔྟ་བཙ་སཧཱིཏ་ཧེ་དཱིཛབར་ཡདཱི་

ཨཧཾ་ཀེ་ཨཱིཙ་ཧོ་ཏ་ཨེཧེན་ཧཛཱརོ་གཡ་དཡ་སཀཻཏ་ཚཱི། 

  

ཤཀྲཿ-་གོསཧསྶཾ་ཏྟཱི།་མུཧུཏྟཨཾ་ཁཱིརཾ་པཱིབཱམཱི།་ཎེཙམཱི་ཀཎྞ!་ཎེཙམཱི།་༺གོསཧསམཱིཏཱི།་མུཧཱུརྟཀཾ་ཀྵཱཱིརཾ་པཱིབཱམཱི།་ནེཙམཱི་ཀརྞ!་
ནེཙམཱི།༻ 

ཨཱིནྡྲ་:་ཧཛཱར་ཛཱཡ...་ཀཱིཚ་དཱིན་དཱུདྷ་པཱཱིཡབ....་ནཻ་ཙཱཧཱི་ཀརྞ་..་ནཻ་ཙཱཧཱི 

  

ཀརྞཿ-་ཀིཾ་ནཙེྪཏཱི་བྷབཱན།་ཨཱིདམཔཱི་ཤ ཱུཡཏཱམ། 

ཀརྞ་:་ཀཱི་ཨཱཱི་ནཻ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་ཨཧཾ?་ཨཽརོ་སུནྤཱཱུ 

  

རབཱིཏུརགསམཱནཾ་སཱདྷནཾ་རཛཱལཀ   ཿ 

སཀལནྲྀཔཏཱིམཱནྱཾ་མནཱྱཀམྦོཛཛཱཏམ། 

སུགུཎམནཱིལབེགཾ་ཡུདྡྷདྲྲྀཥ ྤཱཔདཱན ཾ

སཔདཱི་བཧུ་སཧསཾ་བཱཛིནཱཾ་ཏེ་དདཱམཱི་༎་19་༎ 

  

སྤཱཱུརྻ་ཀཱིརཎ་ཀེར་སམཱན་རཱཛལཀཱིཀ་སཱདྷན་སམས་རཱཛཱ་དྤཱརཱ་མནཱྱ་ཀམྦོཛ་ཀུལ་མེཾ་ཛནམལ་བཱཡུ་སམཱན་བེག་བལཱ་ཡུདྡྷ་མེཾ་

པཱཱིཋ་ནཻ་དེཁནཱེིཧར་ཧཛཱརོ་གྷོཌ་སཔདཱི་དཻཏ་ཚཱ།ི 
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ཤཀྲཿ-་ཨསྶ་ཏྟཱི།་མུཧུཏྟཨཾ་ཨལཱ  ཧམཱི།་ཎེཙམཱི་ཀཎྞ!་ཎེཙམཱི།་༺ཨཤྭ་ཨཱིཏཱི།་མུཧཱུརྟཀམཱརོཧམཱི།་ནེཙམཱི་ཀརྞ!་ནེཙམཱི།༻ 

ཨཱིནྡྲ་:་གྷོཌ....་ཀནཱི་དཱིན་ཙཌྷབ....་ནཻ་ཙཱཧཱི་ཀརྞ་ནཻ་ཙཱཧཱི 

  

ཀརྞཿ-་ཀིཾ་ནཙེྪཏཱི་བྷགབཱན།་ཨནྱདཔཱི་ཤ ཱུཡཏཱམ། 

ཀརྞ་:་ཀཱི་ཨཱཱི་ནཻ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་ཨཧཾ?་ཨཽརོ་སུནྤཱཱུ 

  

མདསརཱིཏཀཔོལཾ་ཥཊྤདཻཿ་སེབྱམཱན ཾ

གཱིརཱིབརནཱིཙཡཱབྷཾ་མེགྷགམ   ཱིརགྷོཥམ། 

སཱིཏནཁདཤནཱནཱཾ་བཱརཎནཱམནེཀཾ 

རཱིཔུསམརབཱིམརྡཾ་བྲྀནྡམེཏད་དདཱམཱི་༎་20་༎ 

ནཱིརནྟར་མདཙུབཻཏ་ཚཻ་ཛེཀར་ཀཔོལ་བལཱ,་བྷཽཾརཱ་ས་སེབཱིཏ་པརྦཏཱཱིཡ་བྷཱུམཱི་མེཾ་སཧཛ་དཽཌཡབལཱ་མེགྷ་ཛཀཾ་ཙིགྷ   ར་ཀརཡ་
བལཱ་ཨཔན་ཤྭེཏ་ནཁདན་ྟསཾ་ཤཏྲུསམྤཱཱུཧ་ཀེ་མརྡན་ཀརཻ་བལཱ་ཧཐཱཱིསམྤཱཱུཧ་དཻཏ་ཚཱི། 

  

ཤཀྲཿ-་གཨ་ཏྟཱི་མུཧུཏྟཨ་ཾཨཱལ  ཧམཱི།་ཎེཙམཱི་ཀཎྞ!་ནེཙམཱི།་༺གཛ་ཨཱིཏཱི།་མུཧཱུརྟཀམཱརོཧམཱི།་ནེཙམཱི་ཀརྞ!་ནེཙམཱི།༻ 

ཨཱིནྡྲ་:་ཧཐཱཱི....་ཀནཱི་དཱིན་ཙཌྷབ...་ནཻ་ཙཱཧཱི་ཀརྞ་ནཻ་ཙཱཧཱི... 

  

ཀརྞཿ-་ཀིཾ་ནཙེྪཏཱི་བྷབཱན།་ཨནྱདཔཱི་ཤ ཱུཡཏཱམ།་ཨཔཪ ྤཱཔཾྟ་ཀནཀཾ་དདཱམཱི། 
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ཀརྞ་:་ཀཱི་ཨཱཱི་ནཻ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་ཨཧཾ?་ཨཽརོ་སུནྤཱཱུ་ཨཔཪ ྤཱཔྟ་སོནཱ་དཻཏ་ཚཱ ི

  

ཤཀྲཿ-་གཧཱིཎཨ་གཙམཱི།་༺ཀིཾཙིདཏྒྤཱ༻་ཎཙེམཱི་ཀཎྞ!་ཎེཙམཱི།་༺གྲྲྀཧཱིཏྤཱ་གཙམཱི།་ནེཙམཱི་ཀརྞ!་ནཙེམཱི།༻ 

ཨཱིནྡྲ་:་གྲཧཎ་ཀཡ....་ནཻ་ཙཱཧཱི་ཀརྞ་...ནཻ་ཙཱཧཱི 

  

ཀརྞཿ-་ཏེན་ཧཱི་ཛིཏྤཱ་པྲྲྀཐཱིབཱིཾ་དདཱམཱི། 

ཀརྞ་:་ཏ་ཛཱིཏ་ཀཡ་པྲྲྀཐྤཱཱི་དཻཏ་ཚཱ ི

  

ཤཀྲཿ-་པུཧུབཱཱིཨེ་ཀིཾ་ཀརཱིསྶམ།་༺པྲྲྀཐཱིབྤཱ་ཀིཾ་ཀརཱིཥྤཱམཱི།༻ 

ཨཱིནྡྲ་:་དྷརཏཱཱི་ལཡ་ཀཱི་ཀརབ? 

  

ཀརྞཿ-་ཏེན་ཧྱགྣཱིཥྚོམཕལ་ཾདདཱམཱི། 

ཀརྞ་:་ཏ་ཨགྣཱིཥྚམོཕལ་དཻཏ་ཚཱི། 

  

ཤཀྲཿ-་ཨགྣཱིཊྛམོཕལ ེཎ་ཀིཾ་ཀཡྻ།ཾ་༺ཨགྣཱིཥྚོམཕལནེ་ཀིཾ་ཀརམྻ།༻ 

ཨཱིནྡྲ་:་ཨགྣཱིཥྚམོཕལ་ཀ་ཀོན་ཀཛ? 
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ཀརྞཿ-་ཏེན་ཧཱི་མཙྪིརོ་དདཱམཱི། 

ཀརྞ་:་ཏ་ཧམ་ཨཔན་མྤཱཱུཌཱི་དཱིཡ? 

  

ཀྲམཤཿ... 

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

 

 

༤.པདྱ་ཁཎ ྜ

༤.༡.རཛཱ་ཀཱིཤརོ་མཱིཤྲ-་ཀཧཀ'་ཨཧ 

 

རཛཱ་ཀཱིཤརོ མཱིཤྲ,་རཱིཊཱཡར་ྜཙཱཕི་ཛནེརལ་མནཻཛེར་༺ཨཱཱི༻,་བཱཱི.ཨསེ.ཨནེ.ཨལེ.༺མུཁྤཱལཡ༻,་དཱིལ ྤཱཱི,གམ-་
ཨརརེ་ཌཱིཧ,་པ.ོ་ཨརརེ་ཧཊ,་མདྷུབནཱཱི 

ཀཧཀ'་ཨཧཱི 
 
དུཿ་ཁཀ'་བཱདརཱི་ཛཱཧཱི་མ་ན་མ,ེ 
ཨུཋཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་གྷུམཌ ཱི་-གྷུམཌ ཱི་, 
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ཨོ་མེགྷ་ཏརལ་བྷ'་ནཡན་སྃ 
བནཱི་ནོར་ཁསཻཏ་ཨཚི་ཛྷཧརཱི་-ཛྷཧརཱི་། 
 
པཱནཱི་བྷརལ་སརོ་བར་མེ, 
ཀཧྃ་བྷཱིཛཻཏ་ཨཚི་པུཌ ཻནཱིཀ'་པཱཏ, 
བཱིནུ་བྷཱིཛནེ་ཨན ྤཱར་སྃ, 
ཨཱིཛོཏ་བཧརཱཨཱིཏ་ཨཚི་,་བནཱི་པརཱཏ། 
 
ཚལ་ཀ'་ནཱིམཾཏྲཎ-པཏྲ་པར, 
ཧར་ཤབྡ་ཨཚི་ཥཌཡཾཏྲ, 
ཨཱ',་'ནཱིབེདན'་ཀ ཱུར་བཱིཔཏྟཱི་ཀེ 
ལཱིཁལ་ཧཐ་སྃ་པཏྲ། 
 
ཨཾདྷབཱིཤྭཱས་ཛེ་པསརལ་ཨཚི་, 
ཨཚ,ི་ཨཱཱིཧོ་ཨེཀ་ཏརཧཀ་ཨཔརཱདྷ, 
བྷ'་ཛཱཨཱི་ཨཀེར་དེཧབསཱན་, 
ཨཱ,་སབ་མཱིལཱི་ཀཨེ་དཱིཨ་ཻསརཱདྷ། 
 
ཨནཀར་བཱིཔཏྟཱི་ཀེ་དཁཱེི་ཀཨེ, 
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་མནོ་ཧརྵཱིཏ་ཛིནཀར, 
མདྡཏཱི་པེབཱཀ་ཨདྷཱིཀར་ནཧཱི་, 
དུཿ་ཁ་ཨཱབཨེ་ཛཁན,་ཧུནཀར་སཱིར་པར། 
 
ནཧཱི་སམཱན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་,་སབྷདཱིན 
ཨལག-ཨལག་ཚཻ་ཌྷགཾ, 
ཤ ྲྀཾག,་རསཱཏལ་ཨཱ་སམཏལ, 
ཛགཧེཀ་སབྷ་ཨཚི་རཾག། 
 
མཱནལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཤཱིཥ ྤཱཙཱར, 
ཀོནོ་སབྷཏཱ་ཀེ་རཱཛདཱུཏ, 
པྲཐམཧཱི་སུནྡར་པརཱིཙཡ་སྃ, 
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བྷབཱིཥྱ་-ཚབཱི་,་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་མཛབྤཱཱུཏ། 
 
ཨཽཔཙཱརཱིཀཏཱ་ཨཱབཤྱཀ, 
མུདཱ,་རཧཻཚ་ཡཐཱརྠ་སྃ་དཱུར, 
ཧྃསབ,་གྷུགྷནོ་ལཊཀལ་མ,ེ 
ཀརཨཱི་ཚཻ་ཨཱིཨེཧ,་མཛབྤཱཱུར། 
 
ཌྷོཾག་པསཱརཻཏ་ཨཚི་བྷབྷཊ, 
བནཱི་ཀ'་ཁྤཱཱུབ,་གཌ ཱར, 
བྷབྷཾསོ་ཀཱིཚུ་ནེ་ཧོཨཱིཏ་ཚ,ཻ 
ཨཱ,་ཨཾཏ་མ་ེཧོཨཱིཚ་དཁཱེར། 
 
ཨཛབཱརཱི་ལེཐཱི་ཨོ་མོན་ཀ,ེ 
ཛིནཀ་མེ་བྷརལ་ཨཚི་ཌཧ, 
ནཧཱི་ཏ'་ཀརཏན ཱི་,་དྷདྷཀཱི་-དྷདྷཀཱི་, 
ཨཔནཧཱི་སརྦསྭ་སུཌ ྤཱཧ། 
 
ཨཱིཏཱིཧས་པྲམཱཎ་ལཨེ་ཋཌྷཱ ་ཨཚ་ི, 
བུཛྷབཨེ་ལེལ་ཨཱཱི་བཱ་ཏ, 
ཨན ེརཀ་'ཛིནགཱི་ནཧཱི་རཧལཻ, 
བཌྷ ཱི་ཀ'་རཱཏཱི་སྃ་པྤཱཏ། 
 
ཛཱདྷརཱི་,་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱིཛོ་ཏ, 
ནཧཱི་ཨཱབཱི་སཀཻཏ,་ཨཚི་ཨན ྤཱ་ར, 
མུདཱ,་ཨཱིཛོཏ་ཛཁན་ཙཱཧཨ,ེ 
ཨན ྤཱར་ཀེ་ཀ'་དཻཚ,་བཧར། 
 
ཨཔནཻཏཱཱི་སྃ་ཛཱིཏལ་ཛཱཨཱིཚ་མོན, 
ཛཱིཏལ་ནེ་ཛཱཨཱིཚ་བརཛོརཱཱི་, 
མོམ་གྷམཻཏ་ཨཚ་ིཔཱབཱི་དྷཱ་ཧ, 
ནཧཱི་གྷམཏ,་ཀཏབོ་ཁཁོརཱཱི་། 
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ནཧཱི་ཛནཻཏ་ཚཱི་,་བྷབཱི་ཥྱ-ཀོ་ཁ་མ,ེ 
ཨཚི་ཨཀེཚཱཧེ,་ཕྤཱཱུལ་ཀཱི་ཀྃཊ, 
མུདཱ་,་པྲཀྲྲྀཏཱིཀ་ནཱིཡམ་ཨཱིཨེཧ་ཨཚི་, 
ཨགབེ་དུཿ་ཁ་ན,ེ་པཌ ཻ་ཚཻ་ཕཱྃཊ། 
 
མྲྲྀཏྡུ་-ལཀོ་མེ་ཀཱིརྟཱི་ཊཱ་, 
ཀཨེནེ་ཨཚི་ཨམྲྲྀཏ་-པཱན, 
མཱཊཱི་ཀ'་གྷཊ,་ཕུཊཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་, 
མུདཱ་,་ཀཱིརྟཱི་ནེ་ཛཱཨཱིཚ་མསཱན། 
 
དུཿཁ་ཀེ་དྤཱརཱ་དེལ་ནཱིམཏཾྲཎ, 
ཀཱི་ཀརཏཨཱི་ཀཱི་ཨོ་སྤཱཱིཀར? 
མུདཱ་,་ཀུམཏཱི་,་ཛིནཀར་པོསལ, 
ཛཱ་དཻཚ,བཱིཔཏྟཱི་,་ཧཀར། 
 
སཛྫནཏཱ་-བྱབཧ་ར་-པཏྲ, 
ཨཚི་ཤཱི་ཥ ྤཱ་ཙཱ་ར-མོ་སཱི་སྃ་ལཱི་ཁལ། 
སུབཱི་ཙཱ་རཀ,་ཨུཔཀ་རཀ་ཨཱཁར, 
མོ་ཏཱཱི་སན,་ཨོཧཱི་པར་ཨཚི་ནཱི་ཁརལ། 
 
སཏྱ་-ཁེཏ་མེ་ཨུཔཛལ,་སུཁ་ཀ ེ
དཱ་ནཱ་མ་ེཨཚི་ནཻཏཱི་ཀཏཱ་-སྤཱ་ད, 
ཧཱི་ཏཻཥཱི་ཨཱཨོར་སདཱ་མུདཱི་ཏཀར, 
ཀལྤཱ་ཎཀ་རཱཱི་,་ནཱི་རྦཱི་བཱ་ད། 
 
ཨཱཨེལ་ཛཁན་ཨན ར་-བཱི་ཧ་རཱི་, 
པཀཌ ཱི་ལེལཧུྃ་ཧམ་དྷཻརྻཀ་ཁ་ཱམ , 
ནཙི་ཏེ་ཨཱཔས་གེལ,་མུདཱ་ཧམ 
བྷེལཧུྃ་ནེ་ཊས-མས,་ཨཔན་ཋ་ཱམ། 
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བཱི་ནཱ་ཤ,་ཤཾ་ཏཱི་ཀ་དལཱ་ན་པར 
ཨཱཨེལ,ཀཨེ་ཀ'་བཱི་དྭཾས, 
ཤཾ་ཏཱི་ཀཧལཱི་-'ཨཨེལཧུྃ་བཛབཨེ་, 
ཛཁན་བྷེལཧུྃ་ནཱི་རྦཾཤ་'? 
 
བཨེན་པཋཽ་ལཐཱི་ཛེ་གྷར་-གྷར་མ,ེ 
ཨཔནཱ་པནཀ'་ཨོ་ཨཱཤཱི་ར ྤཱ་ད, 
བཌྷ ཱི་གེལཻན ཱི་མཱཾ་གལྱ་ཧུནཀ་གྷར, 
བྷེལཻན ་ནེ་ཀཧཱི་ཨ,ོ་ཀོ་ནོ་ཧརམཱ་ད། 
 
ཛི་ནཀར་ཀརཏབ་-ཀབཙ་ཨོཧན, 
ཛེ,་ཧོ་ཨཱིཚ་ཨདཱི་ནཏཱ་-གྷཱ་ཏ,་བེཀ་ར, 
བདལབ་ཛནཻཏ་ཚཐཱི་བྷ་ག་ཀ་རེགྷཱ་, 
ལཱི་ཁལོ་ཛྃ་དུརྡཱི་ན,་ཧུནཀ་ཀཔཱ་ར། 
 
མནོ་རཐ་ཀཀར་ནེ་ཧོ་ཨཱིཏ་ཚ?ཻ 
སདཱི་ཁན་རཧཨེ་སུཁ་སཾག, 
པར,་ཚུཙྪེ་སུཁ་བྷེཊལཻ་ཀཀརོ་? 
སྤཱཱུརྻོ་ཚཐཱི་,་གྲཧཎ་སྃ་ཏཾག། 
 
ཨཱིཛོ་ཏ་སྃ་ཊུཊཱི་ཛཱ་ཨཱིཏ་ཨཚི་, 
ཨན ྤཱ་རཀ་ནམཧར་ཨཧཾཀ་ར, 
པྲབྷ་-པརཱི་དྷཱི་མེ་ཧ་རལ་ཏམ་པར, 
ཨཱིཛོ་ཏ་ཀ'་ཧོ་ཨཱིཏ་ཨཚི་ཛཡཛཡཀ་ར། 
 
ནབྷ-ཛལཀ་བཱི་ཥམ་བཊབཱ་རཱ་སྃ, 
ཨུཋལ་མེགྷ་པར,་ནམཧར་བཱི་བཱ་ད, 
ཀཏཧུ་བྷཱུམཱི་སུཁཱ་ཨལེ་ཨཚ ི
རཽ་དཱཱི་ཀཏཧུ,་ཀཏཧུ་ཨཱབཱ་ད་། 
 
བྷཱུ་པར་སུཁལཱ་ཧ་མརུབྷཱུམཱི་, 
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ཨཱཱི་ཏ'་མེགྷ་ལལེ་ཨཚ་ིཁཱི་དྷཱཾ་ས, 
ཨལྤ་-སཱིཾ་ཙལ,་བཾྱགྱ,་ཨཱ 
ཛཏ་'པྤཱཱུརྞ་བྲྀཥྚཱི་,་སེ་ཏ'་ཡཤཾ་ཤ། 
 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

 

༥.སསཾྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༥.༡.ཌ.་དཱཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ཱུསཧཱཱིཏྱཡཤ་ོབཱིལསཱཿ་༺པཉྩམཙོྪབསཱཿ༻ 

ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ 
༺པཉྩམོཙྪབཱསཿ༻ 

  

ཌ.་དཱཱིཔཱིཀ 

༺སྭཏནྟྲལཁཱེིཀ་བེདབཏཱཱི-མཧབཱིདྤཱལཡསྱ་པྤཱཀནྟཔྤཱདྷ  པཱིཀ་ཙ༻ 

[ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱབཱགཱིལཱསསྱ་པཉྩམེ྅ཧྣཱི་བྷབཏཱཾ་བྷབཏཱཱིནཱ་ཾཙ་སམེཥཾ་ཧརྡཾ་སྤཱགཏཾ་བྤཱཧྲྀཏྱ་ཨདྱཏནཱཱིཡབཱིཥཡབསྟུམཱདཱཡཱཏྲ་
པྲསྟུཏཱ྅སྨཱི།་ཨདྱ་མཧཀབཱིབྷོཛརཱཛཀྲྲྀཏཙམ  ཱུརཱམཡཱཎབཱིཥཡེ་བཱིདུཥཾ་ཏཏྲ་བྷབཏཱཾ་བྷབཏཱཱིནཱཉྩཱམོདཔྲམོདཱཡ་ཀཱིཉྩཱིཏྤྲསཽམཱི།] 
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ཏཏྤཱདཽ་སརྦཔྲཐམཾ་མཧཀབཱིབྷོཛརཱཛཔརཱིཙཡཿ- མཧཀབཱིཿ་བྷོཛརཱཛཿ་པརམཱརབཾཤཱིཡཿ་ཀྵཏྲཱིཡཿ་ཨཱསཱཱིཏ་།་
སརསྭཏཱཱིཀཎ ྤཱབྷརཎེ་བྷོཛདེབཿ་སྭཀཱིཡབཾཤསྱ་པརཱིཙཡཾ་དཏྟབཱན་ཨསཱི།་པརམཱརབཾཤཿ་ཨགྣཱིཏཿ་ཨུདྷ   ཱུཏཿ་ཨཱིཏྱནེན་མནྱཏེ། ་
ཨསྱ་ཨནེཀནཱི་ཏཱམྲཔཏྤཱཎཱི་ཨཐ་ཙ་བྷཱུརཔཏྤཱཎཱི་པྤཱཔྱནྟེ་ཡེཥཾ་པྲཀཤན་ཾཀབྱམཱལཱཡཱ་ཾཔྤཱཙཱིནལཁེམཱལནཱཱམ ྤཱ་མུདྤཱཔཱིཏཱནཱི།་བྷོཛསྱ་

རཱཛཀལཿ་རཱཛམྲྲྀགང ནེ་སཱིདྱཏེ།་རཱཛམྲྲྀགང ཀལཿ 1099 བཱིཀྲམཱབྡཿ་བརྟཏེ།་ཨལབརཱུནཱཱི་ཨཔཱི་བྷོཛསྱ་རཱཛཀལཿ་
ཨེབམབ་པྲསཽཏཱི་ཨནེན་སཧཻབ་ཛཡསིཾཧཿ་ཨཔཱི་ཨེབམེབ་སྤཱཱིཀརོཏཱི།་པྲཐཱིཏཿ་བལ ྤཱལཔཎྜཱིཏཿ་བྷོཛབཱིཥཡེ་ལཱིཁཱིཏབཱན་ཡཏ 

པཉྩཱཤཏ་པཉྩབར ྤཱཎཱི་སཔམྟསཱ་ཾདཱིནཏྲཡམ། 

བྷཛོརཛཱནེ་བྷཀོབྟྱཿ་སགཌཽ་ོདཀྵཱིཎཔཐཿ༎ 

བྷོཛརཱཛཿ་དེཤབཱིཤེཥེ་དེབམནྡཱིརཾ་ནཱིར ྤཱཔཱིཏབཱན་།་རཛཱཏརངྒཱིཎྤཱཾ་མཧཀབཱིཀཧ ཎཿ་ནགདཏཱི- 

མལཱབདྷཱཱིཔཏཱིར  ཛོཿ་པྲཧཏཿཻ་སྭརསྞཉྩཡཿཻ། 

ཨཀརཡདྱནེ་ཀུཎཡྜཛོན་ཾཀཔཊཤེྭར༎ེ 

 བསྟུཏསྟུ་བྷོཛདེབཿ་སྭཀཱིཡེ་ཤསནེ་བཱིཀྲམདཱཱིཏྱོཔཱཁྤཱཡུཏཿ་ཨཱསཱཱིཏ།་ཏསྱ་རཛཱདྤཱརེ་ཀབཱཱིནཱཾ་སམྱཀ་སཏ ྤཱརཿ་ཨཱསཱཱིཏ་།་ཨེཏསྨཱིན་
སནྡར  ེ་ཨེཀ་བྷཎཱིཏཱིཿ་ཤ ཱུཡཏེ་"པྲཏྱཀྵརལཀྵཾ་དདཽ"། ་ཡདྱཔཱི་ཨེཥ་བྷཎཱིཏཱིཿ་ཨཏྡུཀྟཱིརཱུཔཱ་སྤཱཏ་ཀཱིན ཱུ་ནཻབ་ནཱིར  ཱུལཱ། 

བྷོཛརཱཛེན་ནཀཻེ་རཙནཱཿ་ལཱིཁཱིཏཱཿ་ཏེཥུ་ཀེཙན་པྲསཱིདཿ་སནྟཱི- 

ཀྲམ. གྲན ྤཱཿ བཱིཥཡཿ 
1 ཨཱདཱིཏྱཔྲཏཱཔསཱིདནྟཿ ཛྱོཏཱིཥམ 
2 རཱཛམཱར  ཎྜཿ ཛྱོཏཱིཥམ 

3 རཱཛམྲྲྀགང ཿ ཛྱོཏཱིཥམ 

4 བཱིདཛྫནབལ བྷཿ ཛྱོཏཱིཥམ 

5 ཨཱཡུརེྦདསརྦསྭམ བཻདྱཀམ 
6 བཱིཤྤཱནྟབཱིདྤཱབཱིནོདཿ བཻདྱཀམ 
7 ཙཱཎཀནཱཱིཏཱིཿ ནཱཱིཏཱིཤསྟྲམ 
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8 ནཱམཏཱལཱིཀ ཀོཥཤསྟྲམ 
9 ཏཏྭཔྲཀཤཿ ཤཻབཤསྟྲམ 
10 ཤཱིབཏཏྭརཏྣམཱལཱིཀ ཤཻབཤསྟྲམ 

11 ཡུཀྟཱིཀལྤཏརུཿ ཤཻབཤསྟྲམ 

12 སཱིདནྟསཾགྲཧཿ ཤཻབཤསྟྲམ 

13 རཱཛམཱར  ཎྜཿ པཱཏཉྫལཡོགསྤཱཱུཏྲཊཱཱིཀ 
14 བྱབཧརསམུཙཡཿ དྷརྨཤསྟྲམ 
15 ཙཱརུཙཪ ྤཱ དྷརྨཤསྟྲམ 
16 ཤལཱིཧོཏྲམ ཨཤྭབཻདྱཀམ 
17 ཤབ ྤཱནུཤསནམ བྤཱཀརཎམ 
18 སམརཱངྒཎསྤཱཱུཏྲདྷཱརཿ ཤཱིལྤཤསྟྲམ 
19 སུབྷཥཱིཏཔྲབནྡྷཿ སུབྷཥཱིཏམ 
20 སརསྭཏཱཱིཀཎ ྤཱབྷརཎམ ཨལང ྤཱརགྲནྠཿ 
21 ཙམ  ཱུརཱམཱཡཎམ ཙམ  ཱུཀབྱམ 
22 ཧནུམན ྤཱཊཀ་༺Catalogues་

Catalogarum གྲནྠེ༻ 
----- 

ཀྲམཤཿ.. 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༦.་བཱིདཧེ་སྤཱཱུཙནཱ་སཔཾརྐ་ཨནྭཥེཎ་ 

སྤཱཱུཙནཱ 

༡ 

"བཱིདེཧཀ་ཛཱིབཱིཏ་སཱཧཱིཏྱཀར-སམ ྤཱདཀ་ཨ་ཱརཾགམཙཾཀར ྤཱཱི-་རཾགམཾཙ-ནཱིརྡེཤཀ་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ཤྲྲྀཾཁལ"ཱ 

༣༡་དཱིསམྦར་༢༠༢༢་ཀ་ལགཏཱི་ཨཱགམཱཱི་ནབ་བཱིཤེཥཀཾཔར་ནཱིརྞཡ་ཧཨེཏ།་བཱིཤེཥཾཀམེ་རཙནཱཀར/་ཀལཱཀར ྤཱཱིཀ་ཀཛ,་
རཙནཱ-སཾཔཱདན,་སཾསྨརཎ་ཨཱ་ཨནྱ་རཙནཱཏྨཀ་ཀརྻཔར་སབྷ་པྲཀརཀ་རཙནཱ་༺སཾསྨརཎ,་ཨཱལོཙནཱ,་སམཱལོཙནཱ,་
སམཱཱིཀྵཱ་ཨཱདཱི༻་དེལ་ཛཱཡཏ།་ཨཧྃསྃ་ཨཻ་ལེལ་སུཛྷཱབ་སཱདར་ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཨཚི་ཨཱཱི-མེལ་
editorial.staff.videha@gmail.com་པར།  

-གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར,་སམ ྤཱདཀ་བཱིདེཧ,་whatsapp་no་

+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN་2229-
547X་VIDEHA 

༢ 

"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལ ཱ

http://videha.co.in/
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བཱིདེཧ་ཨཔན་ཛཱིབཱིཏ་རཙནཱཀར/་ཀལཀཱར ྤཱཱི་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ཤྲྲྀཾཁལཱཀ་ཨནྟརྒཏ་༺༡༻ཨརབཱིནྡ་ཋཀཱུར,་
༺༢༻ཛགདཱཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་ཨནཱིལ,་༺༣༻རཱམལོཙན་ཋཀཱུར,་༺༤༻་རཱཛནནྡན་ལལཱ་དཱས,་
༺༥༻རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར,་༺༦༻་ཀེདཱར་ནཱཐ་ཙདྷཽརཱཱི,་༺༧༻་པྲེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེྲམ'་ཨ་ཱ༺༨༻་

ཤརདཱིན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི བཱིཤེཥཾཀ་ནཱིཀལནེ་ཨཚ།ི 
ཨཧཱི་སནྡར  མེ་ཨཋཱོ་སཱཧཱིཏྱཀར་པར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལཱ་ཨནྟརྒཏ་"མནོོགྤཱཕ"་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་ཀཡལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི། 
"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལཀཱ་བཱིབརཎ་ནཱིམྣ་པྲཀར་ཨཚི: 
༺༡༻་ཨཱིཙྪུཀ་ལཁེཀ་ཨྤཱཱུཔརམེ་ཀོནོ་ཨཀེ་རཙནཱཀར་པར་ཨཔན་མོནོགྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་

ཨཱིཙ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཱ་སཀཻ་ཚཐཱི།་མནོོགྤཱཕ་
ལཱིཁབཱཀ་ཨབདྷཱི་སཱམནཱྱཿ་ཨེཀ་མཱས་རཧཏ། 
༺༢༻་བཱིདེཧ་ཨཱཋ་རཙནཱཀརཔར་ཨཱཋ་ལེཁཀཀ་ནཱམ་མནོོགྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་ལེལ་ཙཡནཱིཏ་ཀ྅་ཨཀོར་སཱརྦཛནཱིཀ་
གྷོཥཎ་ཀརཏ། 
"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁབཱཀ་ནཱིཨམ: 
༺༡༻་མོནགོྤཱཕ་པྤཱཱུརྞ་རཱུཔེྃ་རཙནཱཀརཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་ཧུཨཡ།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི, ཨེན.བཱཱི.ཊཱཱི.་ཨ་ཱཀཱིཚུ་བྱཀྟཱིགཏ་རཱུཔེྃ་
ལཱིཁལ་མོནོགྤཱཕ/་བཱཡོགྤཱཕཱཱིམེ་ལེཁཀ་སཾསྨརཎ་ཨཱ་བྱཀྟཱིགཏ་པྲསཾག་ཛོཌ ཱི་ཀཡ་རཙནཱཀརཀ་བཧནྣེ་ཨཔན-ཨཱཏྨ-པྲཤཾསཱ་
ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི།་"བཱིདེཧ་མོནགོྤཱཕ"་ཕཱཱིཕཱ་བར  ་ཀཔ་ཕུཊབཱལ་སན་རཧཏ།་ཕཱཱིཕཱ་བར  ་ཀཔ་ཕུཊབཱལ་ཨེཧེན་ཨེཀམཱཏྲ་
ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎ་ྚཨཚི་ཛཏཡ་ཀནོོ་"ཨོཔེནིཾག"་བཱ་"ཀོཛིཾག"་སེརཱཱིམནཱཱི་ནཻ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་ཨཱ་ཏཀར་ཀརཎ་ཚཻ་ཛེ་"ཨོཔེནིཾག"་བཱ་
"ཀོཛིཾག"་མེ་ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎྚམ་ེནཻ་ཁེལཱ་རཧལ་ལཀོ་མུཁྱ་ཨཏཱིཐཱི/་ཨཏཱིཐཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཕོཀས་ཁཱིལཱཌ ཱཱི་སྃ་དཱུར་ཙལཱི་ཛཨཱཱིཏ་
ཨཚི།་ཕཱཱིཕཱ་མཱཏྲ་ཨཱ་མཏཱྲ་ཕུཊབཱལ་ཁཱིལཱཌ ཱཱིཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་སེ་ཨོཀར་ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎྚ་"ཨོཔེནིཾག་སེརཱཱིམནཱཱི"་ནཻ་བརན་
སོཛྷེ་"ཨོཔེནིཾག་མཻཙ"་སྃ་ཨཱརམྦྷ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨོཀར་སམཱཔན་"ཀོཛིཾག་སེརཱཱིམནཱཱི"སྃ་ནཻ་བརན་"ཕཱཨཱིནལ་མཻཙ་
ཨཱ་ཊྤཱཕཱཱི"སྃ་ཁཏམ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ིཨཱ་ཕོཀས་མཏཱྲ་ཨཱ་མཱཏྲ་ཁཱིལཱཌ ཱཱི་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཏཧཱིནཱ་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་མཱཏྲ་ཨཱ་མཱཏྲ་
ཨཻ་"སཱཏོ་རཙནཱཀར"པར་ཀེནྡྲཱིཏ་རཧཏ་ཨཱ་ཀོནོ་སཾསྨརཎ་ཨཱདཱི་ཛོཌ ཱི་ཀ྅་ཕོཀས་རཙནཱཀརསྃ་ཨཔནཱཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་
ཀརབཱཀ་ཨནུམཏཱི་ནཻ་རཧཏ། 
༺༢༻་མོནགོྤཱཕ་ལེལ་"བཱིདེཧ་པེཊཱར"མེ་ཨུཔལབ  ་སཱམགྤཱཱིཀ་སནྡར  ་སཧཱིཏ་ཨུཔཡོག་ཀཡལ་ཛཱ་སཀཻཨེ། 
༺༣༻་བཱིདེཧམེ་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་རཙནཱ་སབྷཀ་ཀཔཱཱིརཱཨཱིཊ་ལེཁཀ/སཾགྲཧཀར   ་ལཀོནཱིཀ་ལགམེ་རཧཏན ཱི།་
སམ ྤཱདཀ 'བཱིདེཧ' ཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་པྲཀཤཱིཏ་རཙནཱཀ་པྲིཾཊ-བེབ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ/་ཨརཱྐཱཨཱིབཀ་ཨནུབཱདཀ་ཨཱ་མྤཱཱུལ་ཨཱ་
ཨནྤཱཱུདཱིཏ་ཨརཱྐཱཨཱིབཀ་ཨཱཱི-པྲཀཤན/་པྲིཾཊ-པྲཀཤནཀ་ཨདྷཱིཀར་རཁཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཻ་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་ཀོནོ་རོཡལ ྤཱཱིཀ/་
པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་པྤཱབདྷཱན་ནཻ་ཚཻ། 
༺༤༻་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"ཀ་ཕཱརྨེཊ:་རཙནཱཀརཀ་པརཱིཙཡ་༺རཙནཱཀརཀ་ཛནྨ, ནཱིབཱས-ས ྤཱན་ཨ་ཱཀརྻསལྠཀ་
བྷཽགོལཱིཀ-སཱཾསྲྀཏཱིཀ་བཱིབེཙནཱ་སཧཱིཏ༻་ཨཱ་རཙནཱབལཱཱི་༺སམཱཱིཀྵཱ་སཧཱིཏ༻། 
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གྷོཥཎ:་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལཱ་ཨནྟརྒཏ་༺༡༻་རཱཛནནྡན་ལཱལ་དཱས་ཛཱི་པར་མོནོགྤཱཕ་ནཱིརྨལཱ་ཀར,ྞ་
༺༢༻་རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་པར་མུན ྤཱཱི་ཀམཏ་ཨ་ཱ༺༣༻་ཀེདཱར་ནཱཐ་ཙདྷཽརཱཱི་པར་པེྲམ་མོཧན་མཱིཤྲ་དྤཱརཱ་ལཱིཁལ་

ཛཱཡཏ།་མཐཱཻིལཱཱི་པུཏྲ་པྲདཱཱིཔ་པར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁཏཱཧ་པྲེམཤཀཾར་ཛྷཱ་"པབན"། 
ཤེཥ་༥་གཊོེཔར་ནཱིརྞཡ་ཤཱིགྷ་ཀཨེལ་ཛཱཡཏ། 

གྷོཥཎ་༢:་ཨོནཱ་ཏྃ་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པྲདཱཱིཔ་པར་བཱིདེཧ་བཱིཤེཥཾཀ་ནཻ་ནཱིཀལནེ་ཨཚི,་མུདཱ་ཧུནཀར་ཨབདཱན་ཀེྃ་དེཁཻཏ་
པེྲམཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"ཀ་ཧུནཀ་ཨྤཱཱུཔར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁབཱཀ་བཱིཙཱར་ཨཱཡལ་ཏྃ་ཨཀོརཱ་སྤཱཱིཀར་ཀཡལ་གལེ།  
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༣ 

བཱིདེཧ་བྤཱཌཀསྚ་ལཱིས ྚ

 
བཱིདེཧ WWW.VIDEHA.CO.IN སམྦན   ཱི་སྤཱཱུཙནཱ་ལལེ་ཨཔན་whatsapp་ནམྦར་

ཧམར་whatsapp་no་+919560960721་པར་པཋཱཨུ,་ཨོཀར་པྲཡོག་མཱཏྲ་བཱིདེཧ་
སམྦན   ཱི་སམཱཙཱར་དེབཱཀ་ལལེ་ཀཨེལ་ཛཱཨེཏ། 

༤ 

བཱིདེཧཀ་"སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷྲཥ ྤཱཙཱར་བཱིཤེཥཾཀ" 

བཱིདེཧ་"སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷྲཥ ྤཱཙཱར་བཱིཤེཥཾཀ"་ལལེ་ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ་བཱིཥཡཔར་ཨཱལེཁ་ཨཱཱི-
མེལ editorial.staff.videha@gmail.com པར་ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཨཚི། 
༡.སཱཧཱིཏྱ,་ཀལཱ་ཨཱ་སརཀརཱཱི་ཨཀདམཱཱིཿ- 
༺ཀ༻་པུརས ྤཱརཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི 
༺ཁ༻་སརཀརཱཱི་ཨཀདེམཱཱིམ་ེཔཻསབཱཀ་གཨེར-ལོཀཏཱཾཏྲཱིཀ་བཱིདྷཱན 
༺ག༻་སཏ ྤཱགུཊ་ཨཱ་ཨཀདམཱཱི་ཀེར་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ཏརཱཱིཀ 
གྷ༻་སརཀརཱཱི་སཏ ྤཱཀ་ཚདྨ་བཱིརོདྷམེ་ཨུཔཛལ་ཏཱཏ ྤཱལཱིཀ་སམནཱཱཾཏར་སཏ ྤཱཀ་ཀརྻཔདྡྷཏཱི 
ང༻་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱརམེ་པཱཨཱི་ཕཻཀྚརཿ་མཱིཐཀ་བཱ་ཡཐཱར ྠ
༢.བྱཀྟཱིགཏ་སཱཧཱིཏྱ་སཾས ྤཱན་ཨཱ་པུརས ྤཱརཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི 
༣.པྲཀཤན་ཛགཏམེ་པསརལ་བྷྲཥ ྤཱཙཱར་ཨཱ་ལཁེཀ 
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༤.་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཚདྨ་ལེཁཀ་སཾགཋན་ཨཱ་ཨོཀར་པདཱདྷཱིཀརཱཱི་སབཧཀ་ཨཱཙརཎ 
༥.ས  ཱུལ-ཀལེཛཀ་མཐཱཻིལཱཱི་བཱིབྷགམེ་པསརལ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷྲཥ ྤཱཙཱརཀ་བཱིབཱིདྷ་རཱུཔ- 
༺ཀ༻་པཱཋྱཀྲམ 
༺ཁ༻་ཨདྱཡན-ཨདྷ  པན 
༺ག༻་ནཱིཡུཀྟཱི 
༦.་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་པཏྲཀརཱིཏཱ,་རཱིབ ཱུ,་མཾཙ-མཱལཱ-མཨཱཱིཀ་ཨཱ་ལོཀརྤཎཀ་ཁེལ-ཏམཱཤ 
༧.ལེཁཀ་སབཧཀ་ཛནྨ-མརཎ་ཤཏཱབ ྤཱཱི་ཀེར་ཙུནཱབ་,་ཀཻལེཾཌརབཱད་ཨཱ་ཏཀརཱ་པཱཚྤཱཱུཀ་རཛཱནཱཱིཏཱི 
༨.དལཱིཏ་ཨེབཾ་ལཁཱེིཀ་སབཧཀ་སཾགེ་བྷེད-བྷབ་ཨཱ་ཨོཀར་ཤོཥཎཀ་བཱིབཱིདྷ་ཏརཱཱིཀ 
༩.་ཀོནོ་ཨཱན་བཱིཥཡ། 
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