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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་ཨཱི-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་༣༥༨་པར་ཊིཔྤཎཱ ི

༢.གདྱ་ཁཎ ྜ

༢.༡.ནིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ-་བྷཱག-༡་༺གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར༻ 

༢.༢.སཾཏྡོཥ་ཀུམཱར་རཱཡ་'བཊྡོཧཱི'-་མཾགརཽནཱ-་དྷཱརཱབཱཧིཀ་ཨུཔནྤཱས-་ཨཱཋམ་ཁེཔ 

༢.༣.རབཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མིཤྲ-་མཱཏྐྲྀབྷཱཥམེ་ཤིཀྵཱ་ཨབྷིཡཱན་ཨཱ་ཛཡཀཱནྟ་མིཤྲ 

༢.༤.རྡོཤན་་ཛནཀཔུརཱ-ི་སམཡཀེ་ཀཐ ཱ

༢.༥.ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ-་ཨཱཏྨབལ 

༢.༦.ཛགདཱཤི་པྲསཱད་མཎལྜ-་མྡོཌ༹པར་༺དྷཱརབཱཱཧིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

༢.༧.རབཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཤིྲ-་མཏཱྐྲྀབྷཱུམི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༦མ་ཁེཔ 

༢.༨.ནིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨག ི་ཤིཁཱ་༺བྷཱག-་༡༠༻ 

༢.༩.རམཱཀར་ཙཽདྷརཱ-ི་ཨལེརཛཱི/་མནུཥྱཀ་རཀ/ྟ་བིབྷིན ་པྲཀཱརཀ་རཀྟ་སམྦཾདྷིཏ་ཨནྱ་ཛཱནཀཱརཱི/་རཀྟ་
སམྤཱཱུཧ༺Blood་Group༻/་ཨུཙྩ་རཀྟ་ཙཱཔ༺Hypertension༻/་



 

 

པྲཏིཨཽཀ ྤཱིཀཱརཀ༺Antioxidant༻/་པཱཙན་ཏཾཏ།༺Digestive་
System༻/་གསཻ ྡོཨྡོསྡོཕེཛིཨལ་རིཕ ཀྶ་བཱིམཱརཱི༺GERD༻ 

༢.༡༠.རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༡.རཱཛདེབ་མཎྜལ་༥་ཊ་ཀཐ-ཱ་ཀཐཱ-༢་ཛཨཔིར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༢.རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༣.རཱཛདེབ་མཎལྜཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༤.རཱཛདེབ་མཎལྜཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༥.ཀུམཱར་མནྡོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊ་ལགྷུཀཐཱ-་ཌ྅ར་ཀཐཱི་ཀ ེ

༣.པདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.རཱཛ་ཀིཤྡོར་མཤིྲ-་དྷྡོཁ ཱ

༣.༢.ཨཱཤིཥ་ཨནཙིན ྤཱར-་དཱུ་ཊ་གཛལ 

༤.སསཾྐྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༤.༡.ཌཱ.་དཱིཔིཀཱ-་ཙམ ྚྲཱྤཱུསཱཧིཏྱཡཤྡོ་བིལཱསཿ་༺ཥཥྛྡོཙྪབཱསཿ༻ 
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ཨ་ཻཨཀཾམ་ེཨཚི:- 

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

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༨་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 
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༡.༡.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཀཾ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 

༡ 

First་Time་for་Maithili 

Diorama་International་Film་Festival་is་going་to་be་
held་from་30th་November་to་04th་December 
The་Venue་is་Instituto་Cervantes,་Hanuman་Mandir་
Road,་Connaught་Place,་New་Delhi 
https://www.diorama.in/ 
https://watch.diorama.in/story-market/ 
https://watch.diorama.in/story/the-science-of-
words/ 
DIORAMA་2022་PRESENTS 
Title:་The་Science་Of་Words་༺Three་Maithili་Stories་
translated་into་English་by་the་Author་himself༻ 
AUTHOR་BIO:་THE་AUTHOR་GAJENDRA་THAKUR་IS་
EDITOR་OF་VIDEHA 
Synopsis:་The་Sun་is་in་the་fifth་sign་of་the་zodiac,་
normally་between་the་sixteenth་of་August་to་the་
sixteenth་of་September.་If་you་want་to་dry་
something་then་it་is་the་best་time་to་do་so,་since་
during་this་period་the་most་intense་light་and་heat་of་
the་Sun་falls་on་earth.་During་this་fifth་sign་of་the་
zodiac་the་palm་leaves་remain་under་the་Sun,་a་part་
of་Milu's་fathers་annual་preservation་plan,་to་instill་
life་in་these་palm་leaves. 
STEP་1:་Click་on་the་'Register'་Button་at་the་top་and་

make་the་payment.་Once་completed,་you་will་get་an་

email་confirming་the་payment་and་you་will་get་

http://www.videha.co.in/
https://www.diorama.in/
https://watch.diorama.in/story-market/
https://watch.diorama.in/story/the-science-of-words/
https://watch.diorama.in/story/the-science-of-words/
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access་to་the་platform་within་an་hour. 
STEP་2:་For་the་log-in་process,་enter་your་registered་

email་address་only་that་you་have་used་while་
registering. 
STEP་3:་The་system་will་send་an་OTP་to་your་
registered་email་address.་Once་you་have་submitted་

the་valid་OTP་and་successfully་logged་in,་you་will་be་
able་to་access་all་the་content. 
STEP་4:་If་you་have་already་registered་and་yet་are་
unable་to་login་to་the་website་then: 
a.་Ensure་you་are་using་your་registered་email་
address,་without་any་extra་space་or་characters.་b.་If་
you་have་recently་bought་the་pass་then་please་wait་
for་at་least་60་minutes་for་account་activation་c.་
Contact་support་team་using་our་email་
festival༺at༻diorama.in 

༢ 

རཛཱདབེ་མཎལྜ་པར་གཛནེྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔཎྤཱི 

Parallel་Literature་in་Maithili་and་Videha་Maithili་
Literature་Movement 

T.K.་Oommen་writes་in་the་"Linguistic་Diversity"་
Chapter་of་"Sociology",་1988,་page་291,་National་
Law་School་of་India་University/་Bar་Council་of་India་
Trust་book:་"...་the་Maithili་region་is་found་to་be་
economically་and་culturally་dominated་by་Brahmins་
and་if་a་separate་Maithili་State་is་formed་they་may་
easily་get་entrenched་as་the་political་elite་also.་This་
may་not་be་to་the་liking་and་advantage་of་several་
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other་castes,་the་traditionally་entrenched་or་
currently་ascendant་castes.་Therefore,་in་all་
possibility་the་latter་groups་may་oppose་the་
formation་of་a་separate་Maithili་state་although་they་
also་belong་to་the་Maithili་speech་community.་This་
type་of་opposition་adversely་affects་the་
development་of་several་languages." 

T.K.་Oomen་further་writes:་"...་even་when་a་
language་is་pronounced་to་be་distinct་from་Hindi,་it་
may་be་treated་as་a་dialect་of་Hindi.་For་example,་
both་Grierson་who་undertook་the་classic་linguistic་
survey་of་India་and་S.་K.་Chatterjee,་the་national་
professor་of་linguistics,་stated་that་Maithili་is་a་
distinct་language.་But་yet་it་is་treated་as་a་dialect་of་
Hindi".་༺ibid,་page་293༻ 

Parallel་Literature 

The་references་to་parallel་literature་are་found་in་

Vedas,་where་Narashanshi་is་referred་to་as་parallel་
literature. 

Parallel་Literature་in་Maithili 

The་need་for་parallel་literature་in་Maithili་arose་due་
to་the་constant་onslaught་on་literature་and་dignity་
by་the་Public་and་Private་Academies,་for་example,་
Maithili-Bhojpuri་Akademi་of་Delhi,་Maithili་
Akademi་of་Patna,་Sahitya་Akademi་of་Delhi,་
Nepal's་Prajna་Pratishthan,་all་of་which་are་
government་Academies.་In་addition་to་these་

http://www.videha.co.in/
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Academies,་the་onslaught་on་Maithili་Literature་and་

dignity་was་constantly་done་by་the་so-called་literary་
associations་which་were་recognised་by་the་Sahitya་
Akademi་and་were་the་main་tool་for་usurping་all་the་
literary་space་meant་for་this་language.་Besides་
these,་the་funding་to་these་and་other་parochial་
associations་and་organisations་led་to་the་
presentation་of་an་interface་in་the་name་of་Maithili,་
which་was་mediocre་and་non-representative. 

VIDEHA་MAITHILI་LITERATURE་MOVEMENT་AND་A་

PARALLEL་HISTORY་OF་MAITHILI་LITERATURE 

Therefore,་the་missing་portions,་the་ignored་and་

non-represented་aspects་of་society,་started་to་be་
chronicled.་It་led་to་the་depiction་marked་by་the་
richness་of་vocabulary་and་experiences་and་was་a་
revolution་in་literature་and་art་as་far་as་people་
speaking་Maithili་are་concerned.་The་quality་now་

has་not་remained་mediocre.་The་real་power་of་the་
Maithili་language་was་realised་by་the་native་
speakers,་mediocrity་was་replaced་by་excellence.་
This་attempt་at་the་writing་of་History་of་Parallel་
Literature་for་the་Maithili་Language་arose་as་the་
mediocre་agency་༺private་and་governmental༻་

funded་so-called་mainstream་literature,་which་has་
no་readership,་and་no་acceptance་among་the་
speakers་of་Maithili་continued་to་be་presented་by་
these་Akademies་as་representative་literature.་
Literary་journals་like་Museindia་
༺www.museindia.com ༻་were་also་used་for་their་

http://www.museindia.com/
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sinister་design.་The་mediocre་interface་of་Maithili་
literature་was་presented་by་the་government་radio་

and་television་stations་also. 

  

RAJDEO་MANDAL-་THE་POET,་THE་NOVELIST 

The་constant་shedding་of་Tears་-Maithili་poem་by་
Sh.་Rajdeo་Mandal་-་from་his་anthology་of་poems་
"Ambara" 

Out་of་the་eyes་of་my་beloved 

tears་like་a་river 

always་keep་flowing 

and་in་that་water་of་tears 

people་plunge 

some་feel་cold 

and་some་feel་hot 

some་say་wow! 

and་some་feel་bad. 

but་my་blind-deaf་accomplice 

does་not་care, 

her་tears་always་keep་flowing 

http://www.videha.co.in/
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but་after་some་time་her་tears་stopped་coming་out 

now་perhaps་she་has་emptied་herself་of་tear 

or 

is་she་storing་it་!? 

The་verse་is་not་a་popular་genre,་but་it་is་
appreciated་by་a་few.་For་a་language་like་Sanskrit,་
the་volunteers་who་are་engaged་in་its་
popularisation,་are་using་simple་Sanskrit་prose་for་
it.་They་translate་short་stories་and་novels་from་

other་Indian་languages་into་simple་Sanskrit.་Here་
the་translation་of་the་verse་is་barred་as་the་verse་is་
read་by་none.་In་a་language,་the་number་of་
speakers་is་so་little་that་a་need་has་been་felt་for་
organising་camps་for་its་spoken་form,་translation་

from་verse་into་that་language་is་considered་a་
misuse་of་resources.  

In་Maithili,་the་situation་has་become་grave.་If་we་
envisage་a་situation་where་there་are་no་villages་left,་
the་number་of་speakers་of་this་language་would་

become་almost་NIL.་People་would་speak་in་Maithili་
only་in་seminars་and་sittings.་The་need་is་already་
being་felt་for་pronunciation་and་vocabulary་
enrichment་classes་even་for་the་authors་and་

singers་of་Maithili.  

Then་what་is་the་purpose་of་writing་verse་in་this་
language?་What་is་the་purpose་and་what་is་the་need་
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for་it?་People་write་verse་due་to་paucity་of་time,་as་
the་other་genres་require་the་devotion་of་more་time.་
The་situation་becomes་even་more་grave་when་

people་give་the་reason་for་writing་verses་in་this་
way.  

In་this་situation,་the་happenings་of་the་
neighbourhood,་personal་ambition,་derogatory་
remarks་about་others;་and་the་travelogue,་all་have་
become་the་subject་matter་of་verse.་But་why་not་use་
prose་for་these་kinds་of་subjects?་The་short་stories་
are་transformed་into་drama་form་to་stage་it.་But་
what་is་the་purpose་of་converting་prose་into་a་
poem? 

 The་answer་is་both་obvious་and་simple་for་those་
who་know་the་so-called་dried་main་channel་of་
Maithili་literature.་The་readers་of་the་converted་

poems་are་only་the་partisan-critiques.་And་writers་
of་those་great་poems་themselves་throw་eulogies་on་

themselves་as་they་have་understood་the་call་for་self-
sufficiency་in་this་way.་Why་depend་on་others་for་it?་
They་write་long་prefaces་in་prose་and་add་it་to་their་
collection་of་verses,་declaring་their་verses་as་great་
and་path-breaking! 

Who་will་understand་the་value་of་the་creation་of་
verse?་The་personal་worldly་experiences,་if་these་
are་not་allowed་to་percolate་deep་down,་would་not་
be་able་to་transform་into་great་poems,་even་though་

those་might་be་in་rhythm.་The་spiritual་and་other-

http://www.videha.co.in/
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worldly་thinking,་howsoever་non-concrete་would་

still་not་be་able་to་mesmerise,་if་that་is་not་able་to་

meet་the་worldly་and་make་itself་relevant,་even་

though་it་is་non-rhythmic་or་subscribes་to་a་
particular་partisan་grouping་or་uses་crutches་of་
ideology.་The་essential་needs་of་man་are་food,་
clothes་and་housing.་And་after་that་the་spiritual་
thinking་and་related་needs.་When་Buddha་asked་

this་question་to་all་those་who་were་seen་

participating་in་the་festivities,་asked་whether་they་
know་the་eventuality་of་death་and་if་they་do,་how་

can་they་participate་in་those་festivities.་Likewise,་
the་modern་Maithili་poets,་when་they་find་the་base་
of་their་language-culture་and་economics་missing་

behind་their་feet,་even་then་they་refuse་to་accept་
that་truth་and་then་they་try་to་insert་the་-isms་to་the་
national-international་happenings་into་their་
poems,་they་want་to་create་patronising་literature་
for་the་depressed་classes་and་the་natives,་they་want་
to་become་a་benefactor་and་so་it་fails་to་have་a་
cutting-edge་effect. 

But་when་Rajdeo་Mandal་writes: 

From་the་percolating་drops་of་blood 

The་earth་has་become་freshly-bathed 

The་bird་then་asks 

Asks་from་its་heart 
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In་the་incoming་heavy་and་pitch-dark་night 

Would་our་species་survive? 

,་then་it་goes་into་our་blood་and་the་blood་starts་
running་fast.་The་species་of་the་poetics་of་the་poet་
or་the་species་of་that་bird?་No་nod་of་partisan་

critiques་or་a་self-obsessed་preface་is་required་for་
this་poem.་No་cartel་or་crutches་of་ideology་are་
required་for་this་creation. 

So་the་poem་needs་excellence.་It་requires་a་base་of་
language་and་culture.་It་does་not་need་imported་

plots་and་subjects,་which་are་imported་to་do་

favours་to་the་poem.་It་also་does་not་need་the་
imported་emotion,་which་would་be་a་superficial་
attempt་for་searching་for་the་disappearing་

language,་and་culture,་which་has་gone་missing;་and་

during་times་of་dwindling་economy་of་the་region. 

A་good་poem་can་be་written་on་any་subject,་it་can་be་
written་on་the་anxiety་of་Buddha,་regarding་the་
future་of་mankind,་for་consoling་the་heart་also་

otherwise་people་will་have་to་go་to་the་pseudo-
preachers,་on་and་for་the་language,་culture་and་

economy་otherwise་we་will་soon་have་to་start་
camps་for་Maithili.་The་transmigration་of་imagery་is་
also་required,་otherwise,་we་will་have་to་create་an་

artificial་atmosphere་for་the་poet;་for་their་poems,་
we་will་have་to་arrange་stages,་and་a་staging་camp་

will་have་to་be་organised་for་their་artificial་
vocabulary་and་ideology.་And་people་would་have་to་
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be་trained་for་it.་The་poets་of་the་so-called་mainline་
of་the་dried་drain་are་just་doing་that. 

The་rhythm་and་ups་and་downs་of་the་Maithili་
language,་the་cultural་and་professional་superiority་
of་its་proletariat་brimming་with་confidence,་having་

all་kinds་of་professional་and་cultural་skills,་the་
superiority་of་its་cooperative་living་style,་cultural་
conservatism,་polity,་daily་affairs,་social་values,་
morality,་economic་situation་and་adaptation་amid་

flood-ravaged་economy;་the་religion་and་

philosophy་all་should་be་the་subject་of་Maithili་
poem.་And་if་that་does་not་happen་it་would་become་
one-sided,་it་will་get་entrenched་after་getting་

lopsided,་would་become་dead,་fit་to་be་framed་and་

put་onto་the་wall. 

To་create་poetry་is་a་necessity,་a་literary་urge་for་
creation་fulfilling་this་urge.་When་the་people་of་
Mithila་would་go་to་the་camps་for་learning་the་
Maithili་language,་then་can་only་we་start་
questioning་the་need་for་writing་poems་and་the་
purpose་for་creating་all་types་of་verse་forms.་Only་
then་we་should་discuss་the་futility་of་writing་poems་
in་Maithili.་And་that་day་must་not་come,་for་the་
poets་would་have་to་remain་alert.་And་so་is་Rajdeo་

Mandal་and་that་is་why་"Ambara"་a་collection་of་the་
poem་written་by་him་has་become་the་best་collection་

of་this་genre་in་the་first་decade་of་the་21st་Century.་
His་collection་of་poems་"Vasundhara"་is་the་next་
step.་The་excellence་of་verse་created་by་Rajdeo་
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Mandal་is་because་of་its་foundation,་the་foundation་

of་language་and་culture.་The་excellence་is་because་
he་does་not་have་to་import་the་contents་of་his་
subjects.་He་does་not་import་emotions་either,་you་

will་find་none.་The་expressions་of་his་imagery་lie་in་

the་rich་vocabulary་that་he་possesses.་Creating་a་
poem་is་the་only་way་left་for་Rajdeo་Mandal.་He་has་
to་create་poems,་it's་a་literary་hunger་and་

essentiality་of་his་literary་existence.་The་emotions་
are་poured་out་in་a་spinning་rhythm་and་become་
his་poetry. 

  

"Rahab་Ahink་Sang"-་༺Will་remain་with་you་only༻-་
From་"Ambara" 

Crying,་calling 

My་throat་dried 

The་lips་dried 

As་if་I་was་thirsty 

The་corpses་all་around 

Are་laughing་at་me 

Nobody་is་listening་to་my་voice 

Where་has་went 

My་society 
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It་was་necessary་to་break 

The་conservatism 

Turning་of་direction 

For་the་future 

You་all་are་yourself་the་Greats 

Move་forward་and་leave་the་squabbling 

No་interruption་will་be་able་to་stop་it 

I་have་not་done་any་big་crime 

Hey་Respected་you,་come་here 

Do་not་get་angry 

I་will་not་break་any་law་henceforth 

I་will་not་bother་any་of་you་now-on 

Keep་your་kingdom 

I་do་not་want་the་headgear,་the་throne 

I་will་not་change་my་colour་anymore 

I་will་be་with་you་all་only,་peacefully. 

RAJDEO་MANDAL-་THE་FICTION་WRITER 

"Paro"་of་Nagarjun-Yatri,་༺notwithstanding་the་
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unanswered་question་of་whether་it་was་written་

originally་in་Maithili་or་was་a་translation་from་Hindi་
into་Maithili་by་the་author་himself༻་did་depict་first-
hand་hand་account་of་the་dwindling་culture་of་his་
Maithil་Brahmin་caste་of་contemporary་times.་He་
did་depict་the་socio-cultural་situation་of་the་period.་
The་novel་"Hamar་Tol"་༺My་quarter་of་the་village༻་

by་Rajdeo་Mandal་is་a་first-hand་account་of་his་
"Dhanuk"་caste་of་Mithila་and་has་been་written་in་

the་settings་of་the་socio-cultural་situation་that་this་
caste་is་peculiarly་placed་in.་He་inserts་everything་in་

it,་the་belief,་which་is་sometimes་not་rational;་social་
reform,་love,་hate,་hope་as་well་as་disappointment.་
There་was་a་void་after་Lalit.་The་mainstream,་as་it་is་
called,་writers་of་the་Maithili་language་got་
themselves་into་a་maze་due་to་their་chosen་

subjects.་The་dark་enveloped་the་literary་scene་
wherein་they་found་the་exit་tough,་the་going-on་

impossible. 

The་"Hamar་Tol"་of་Rajdeo་Mandal་purifies་the་
account་of་the་second-hand་account་by་Lalit་in་

"Prithviputra"; ་and་as་a་result,་the་parallel་
movement་of་the་stream་was་able་to་take་along་the་
main་course་of་literature་and་moved་it་forward་and་

made་it་relevant. 

The་author,་being་a་realistic་writer,་has་been་forced་

to་make་the་ending་a་tragic་one.་He་refuses་to་see་
some་struggles་or་is་not་able་to་see་those,་or་
nobody་can་see་these.་But་he་gives་details་of་those་
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struggles་too. 

"Everyone་left་the་scene་in་a་hurry. 

There་began་a་fight་between་the་Crow་and་the་
Myna.་That་fight་remained་unseen,་only་the་tree་
saw་it.་And་the་tree་saw་many་more་things,་but་yet་
the་tree་remained་silent". 

The་complexity་and་perplexity་of་that་silence་could་

be་refined་and་presented་owing་to་the་first-hand་

experiences་of་those་unseen་things་by་second-hand་

accounts.་And་that's་why་this་novel་has་secured་its་
position་in་the་literary་history་of་Maithili་literature. 

Five་short་stories་by་Rajdeo་Mandal 

Rajdeo་Mandal་adjudged་the་following་five་stories་
as་the་best་of་his་short་stories: 

Rusal་Bauwa་༺An་Angry་Boy༻ 

Avak་༺Speechless༻ 

Bechuak་Suiter་༺A་Sweater་for་Bechua༻ 

Electionak་Bhoot་༺The་Ghost་of་Election༻ 

and་Rakhbar་༺The་Village་Guard༻. 

The་first་one་Rusal་Bauwa་༺An་Angry་Boy༻་was་
written་for་the་"82nd་Sagar་Raati་Deep་Jaray",་a་
night-long་short་story་recitation་programme་held་

every་three་months་in་the་villages་of་Mithila,་where་
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the་short-story་writers་read་their་new་and་

unpublished་short་stories.་Another་writer་critically་
acclaims་the་read་short་stories་and་the་process་
goes་from་evening་to་morning.་This་time་it་was་
decided་that་only་children's་literature་༺short་
stories༻་would་be་recited་and་this་event་was་held་in་

my་village.་The་criticism་of་Rajdeo་Mandal's་short་
story་was་assigned་to་Narayani.་Narayanji་noted་

that་this་short་story་reminded་him་of་Premchand's་
famous་short-story་Idgah.་The་story་goes་on་like་
that.་The་son་of་Fekan་is་angry,་he་wants་new་

clothes་otherwise་he་won't་go་to་the ་Durga་Pooja་
fair.་The་son་of་Dhirendra་Babu་has་new་clothes.་
Dhirendra་Babu་is་rich་but་Fekan་is་poor,་but་his་son་

is་much་ahead་of་Amit,་son་of་Dhirendra་Babu་in་

every་respect,་be་it་study་or་sports.་A་discussion་

ensues་between་Fekan་and་his་wife,་his་wife་accuses་
him་of་not་fulfilling་his་responsibility་even་towards་
his་son.་His་son་listens་to་all་these་discussions་and་

consoles་his་father. 

Avak་༺Speechless༻་begins་with་some་hilarious་
moments.་Jitu་reaches་his་in-law's་house་where་his་
brother-in-law་introduces་him་to་his་friend.་This་
person་seems་to་be་part་of་the་robber་gang,་and་he་
saved་his་life. 

Bechuak་Suiter་༺A་Sweater་for་Bechua༻་deals་with་

bonded་labour,་and་poverty་and་hints་at་thinking་

along་caste་lines་among་the་police་force་also.་The་
boy་at་the་teashop་is་a་child་labourer.་It་depicts་
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entrenched་corruption་in་the་police་force. 

Electionak་Bhoot་༺The་Ghost་of་Election༻་is་a་
commentary་on་the་electoral་process་and་

democracy.་The་craft་where་the་protagonist་depicts་
a་sequence་of་events,་which་turns་out་to་be་
happening་in་his་dream,་is་a་wonderful་treat. 

 Rakhbar་༺The་Village་Guard༻་is་the་story་of་
Musba,་the་guard.་His་son་gives་a་spear་to་his་wife་
༺Musba's་daughter-in-law༻་and་instructs་her་to་

pierce་the་body་of་Musba་in་case་Musba་quarrels་
with་her.་Musba,་who་is་a་terror་outside་is་tamed་

inside་his་house.་Then་the་wordplay་extends་to་the་
story་of་Sumna་who་attacks་him་when་he་is་
behaving་lecherously་with་her. 

 In་all་the་stories་you་will་find་the་use་of་words་and་

contexts་which་is་absent་in་mainstream་literature.་
The་vibrant་life,་the་story་of་gloom,་and་cultural་
paraphernalia་even་amid་poverty་were་never་heard་

of་before་the་parallel་tradition་storytellers་came་to་

the་scene. 

 Issue་No.་88་༺November-December་2019༻་of་
Muse་
India at http://museindia.com/Home/PastIssue  di
splays་Maithili་literature་in་a་very་poor་light.་
Moreover,་it་wrongly་claims་to་be་a་representative་
review་of་Maithili་Literature,་whereas་it་was་only་in་

line་with་the་Sahitya་Akademi,་Delhi;་a་mere་
representation་of་the་so-called་"dried་main-drain".་

http://museindia.com/Home/PastIssue
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It་is་expected་that་Muse་India་will་correct་itself་by་
announcing་an་issue་exclusively་devoted་to་the་
parallel་tradition་of་Maithili་literature. 

 

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

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 19 

༡.༢.ཨཀཾ་༣༥༨་པར་ཊཱིཔཎྤཱི 
ཨཾཀ་༣༥༨་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 
ཀལྤནཱ་ཛྷཱ, པཊནཱ 

༡.་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་སཾསྨརཎ་སཱཧཱིཏྱ་[བཱཏ-བཱཏཔར་བཱཏ་༺I-IV༻]/ ༢.་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་སཾསྨརཎཏྨཀ་
ཧཱསྱ-བཾྱགྱ་སཾགྲཧ-་'ཛྃ་ཧམ་ཛནཱིཏཧྃ'༣.་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཏཱིནཊཱ་བཾྱགྱ་སཾགྲཧ-་'བཌ༹་ཨཛགུཏ་དེཁལ..',་
'གོབརགཎེཤ'་ཨཱ་'ཀརཱིཡཱ་ཀཀ ྤཱཀ་ཀོརམཱཱིན'- གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 

བཧཏ་ནཱཱིཀ, སམཱཱིཙཱིན་ཏཱིནྤཱཱུ་ཨལཱེཁ།་ཨེཀཧཀ་ཊཱ་བཱིན ྡུཀེྃ་ཕཌཱི༹ཚཱ་ཀ྅་ལཱིཁལ་གེལ་ཨཚ།ི་ཨཱཱི་ཏཱིནྤཱཱུ་ཨལཱེཁ་པཌྷཱི༹་ཤརདཱིན ྡུ་
སརཀ་བྱཀ ཱིཏྭ་ཨཱ་ཧནཀ་དྤཱརཱ་རཙིཏ་པོཐཱཱི་སབྷསྃ་ལོཀ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་པརཱིཙིཏ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ།་བཧཏ་མེཧནཏསྃ་ཏཻཡཱར་ཀཨེལ་

གེལ་ཏཱིནྤཱཱུ་ཨཱལཁེ, ཛེ་པཌྷཻ༹ཏ་རོཙཀ་སེཧོ་ལཱགལ།་མཱནེ་བོརིཾག་ནཧཱི་ཨཚ།ི་སདྷཱུབཱདཀ་པཱཏྲ་ཐཱིཀཧྃ་ཨཔནེ, བཧཏ་
མནོཡོགཔྤཱཱུརྦཀ་ཏཻཡཱར་ཀཨལེ་ཏཱིནྤཱཱུ་ཨཱལཁེ། 

མདྷུཀན ་ཛྷཱ 
 
བཱིདེཧཀ་ཤརདེན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ་མེ་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱི་ཀེ་"སམཡ་སཱལ་པཏྲཱིཀ" སཾཔཱདན་པར་ཨཛཱིཏ་ཛྷཱ་ཛཱི་ཀེ་ཨཀེ་ལཁེ་
ཨཚི།ཙཀཾཱི་ཨུཀ ་པཏྲཱིཀ་སཾཙལཱན་སཾ་ཛུཌ༹ལ་རཧལཧཾ་ཏེཾ་ཨེཀར་ཙར ྤཱ་ཨཱཧ ྤཱདཱིཏ་ཀཡལཀ།་ཨཛཱིཏ་ཛཱི་ཀེཾ་དྷནྱབཱད། སམཡ་
སཱལ་པཏྲཱིཀ་གཻར་སཱཧཱིཏྱཀརོ་ཀེ་མཐཱཻིལཱཱི་པཌྷབཱ་ལཱིཁབཱཀ་ལེལ་ཨུཏ ེརཀ་བནཏ་སེ་ཀམནཱ་རཱཁཱི་ཨཱརཾབྷ་བྷེལ་ཚལ།་ཨེཀར་
ལཱབྷ་སབྷ་སཾ་བེསཱཱི་ཧམརཱ་བྷེཊལ་སེ་སྤཱཱིཀར་ཀརཻཏ་ཚཱ།ི་ཨེཧཱི་ལེལ་སཾཔཱདཀ་ཤརདེཾདུ་ཛཱིཀ་སདཱ་ཨཱབྷཱརཱཱི་རཧབ།་སམཡ་སཱལ་

ཛཁན་པྲཀཤཱིཏ་ཧོབཡ་ལཱགལ་ཏཧཱིཡཱ་མཐཱཻིལཱཱི་མེཾ་ཨཀེ་པཏྲཱིཀ་ནཧིཾ་རཧཱི་གེལ་ཚལ། ཛཧཾཱ་དྷརཱི་སམཡ་སཱལ་པཏྲཱིཀ་ཀ་ེ
ཨཾཏཱིམ་པྲྲྀཥྛ་ཀེ་ཨཤ ྤཱཱིལ་ཧེབཱཀ་བཱཏ་ཨཚི་སེ་བཱཏ་ཨནེཀ་བཱིཤུདྡྷབཱདཱཱི་ལོཀ་ཀཧཻཏ་ཚལཱཧ།་ཨཛཱིཏ་ཛཱི་སེཧོ་ཙར ྤཱ་ཀཡལནཱི།་

ཤརདེཾདུ་ཛཱི་ཛཾ་ཨཀོརཱ་ཨཤ ྤཱཱིལ་ནཧཱི་སྤཱཱིཀར་ཀཡལནཱི་ཏཾ་ཨོཀར་ཀརཎ་ཨཚི། ཛཱིབན་མེ་བྷོཛན་ཨཱ་ཀམུཀཏ་
༺Food་and་Sex༻ སརོྦཙྩ་ས ྤཱན་རཁཻཏ་ཨཚ།ི ཀོན་མཻཐཱིལ་བཱལཱཱིབུཌ་སཾ་པྲབྷཱབཱིཏ་ནཧིཾ?ཛཏཡ་སེཀ ྤཱཱི་
ཕཱིལྨ་ཀེ་བཱཌྷཱི་བཧཻཚ། ཀོན་གཱམ་ཨཚི་ཛཏཡ་ཨཤ ྤཱཱིལ་བྷོཛཔུརཱཱི་ཨཱ་པཾཛཱབཱཱི་ཧརཱིཡཱཎབཱཱི་གཱཱིཏ་དཱིན་རཱཏཱི་ལཱཨུཌས ྤཱཱིཀར་ནཧིཾ་
སུནབཻཏ་ཨཚ།ི བཱིཛ་སནཀ་ནཱམཱཱི་པཏྲཱིཀ་ཀེ་ཨཾཏཱིམ་པྲྲྀཥྛ་ཨེཧཱཱི་སཽཾདརྻ་ཀེ་པྲཏཱིཀ་ཚལ། སམཡ-སཱལ་མ་ེབཱར ྤཱལཱཔཀ་ཨཾཏཱིམ་
པྲྲྀཥྛ་པརདཱཀ་ཨཾདར་རཧཻཏ་ཚལ,་ཨཤ ྤཱཱིལ་ཀཧབ་ཀནཱཱི་ཀཋཱཨཱིན་ལགཚཻ། སམཡ་སཾག་ཙལབཱཀ་ཨཀེ་པྲཡཱས་ཚལ།ཨོནཱ་
ཨཔན་ཨཔན་མཏ། སཙ་ཀཧཱུ་ཏ་ཾཨོཧཱི་ཨཾཏཱིམ་པྲྲྀཥཀྛ་"ལཏཱིཀ"ཧམ་སྭཡ་ཾཚལཧཾ།་ཏེཾ་ཨུཔརོཀ ་གལཏ་སཕཱཨཱཱི་།་ཨོནཱ་
ཨེཀར་པྲཤཾསཀ་ཀམ་ནཧིཾ་ཚལ།ཱ ཧམ་ཨུཀ ་པྲྲྀཥྛ་ཀེ་དཱུ་པོཐཱཱི་ཀེ་རཱུཔ་མེ་པྲཀཤཱིཏ་ཀཡལ།་ལཊ་ལཱཱིལཱ་ཨཱ་ནཊལཱཱིལ།ཱ་
ནཱམཀརཎ་ཨཛིཏ་ཨཛཱཱད་ཀཡལནཱི།་ཛཀརཱ་ཙཱཧཱཱི་པཋཱ་དེབ།་ཨོཏེཀ་ཁརཱཔ་ནཧིཾ་ལགཱཏ།་པུནཿ་ཨཛཱིཏ་ཛཱི་ཀེ་དྷནྱབཱད།་
ཨཔརཱདྷ་ཀེ་ཀྵམཱ་ཀརཱཱི། 

  

ཀདཱེར་ཀནན 
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ཤརདིཾདུ་ཛཱི་པར་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཀཛ་སམནྤྣ་ཀཡལཧཾ་ཨཧཾཱལོཀནཱི།་དྷནྱབཱད་ཀ་པཱཏྲ་ཐཱིཀཧཾ།་ཤུབྷཀམནཱ། 

  

ཀམཤེྭར་ཙདྷཽརཱཱི,་བཱིཀསཔུརཱཱི,་ནཨཱཱི་དཱིལ ྤཱཱི 
པྲཱིཡ་ཤརདེཾདུཛཱི་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ནཱཱིཀ་ལགཱལ།ཧནཀ༹་བྷཱཥ་པྲེམ,་སཱཧཱིཏྱཀ་ཀརྨཋཏ་ཨཽར་མཻཐཱིལཱཱི་སེབཱ་པྲེརཎཔྲད་རཧ་ཨཚི།་
ཧམར་༺ECRly༻་མེཾ་པཊནཱ་པྲབཱསཀ་ཨཾཏརཱལམེ་གྷནཱིཥྛ་སམྦནྡྷ་རཧལ.་UPSCཀ་སཱིབལ་

Service་ཀ་ལལེ་ཨཔནཱ་ཁརྩ་པར་ཀཱིཏབ་པཋབཐཱི། 
པྤཱཱུཛྱ་པཱིཏཀ་ཨནུཤརན་ཀརཻཏ་སཱཧཱིཏྱཀར་རཙནཱ་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ།མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥ་པྲསཱརམེཾ་ཧཱིམལ་བྷཱུམཱིཀ་སྨརཎཱིཡ་རཧཏ། 
ཧཱིནཀ་དཱཱིར ཛྒྷཱིབནཀ་ཤུབྷཀམནཱ 

  

ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནིྒྷྤཱར 
བཱིདེཧམེ་རམཱཀར་ཙཽདྷརཱཱིཛཱི་དྤཱརཱ་བཱིབྷཱིནྣ་རོག་པར་ཛེ་ཙར ྤཱ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚི་སེ་ཧརེཀ་ཨཾཀམ་ེཨེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཨེཧཱི་བེརཀ་

ཨཾཀམེ་ཛེ་མདྷུམེཧཀ་ས ེཛ-བཱཨཱི-ས ཛེ་བརྞན་ཨཚི་སེ་ཨུཔཡོགཱཱི་ཨཚི་ཨ་ཱལགཨཻེ་ཛནཱེ་རོགཱཱི་ཨཔན་ཨུཔཙཱར་སརལཏསྃ་
ཨཔནཧཱི་ཀ྅་སཀཏཧ། 
ཀུམཱར་མནཛོ་ཀཤྱཔ་ཛཱི་ཀེར་ལགྷུཀཐཱ་ནཱཱིཀ་ཨཚི། 

  

ཌཱ་བཱིཛཡནེྡྲ་ཛྷཱ 
བཱཔ་རེ་བཱཔ!་ཨཔནེ་ཨེཏེཀ་ཀཛ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཀ'་རཧལ་ཚཱ,ི་ཧམརཱ་བུཛྷནེ་ཨཔནེཀ་ཀཛཀ་སམཀྵ་མཐཱཻིལཱཱི-་སཱཧཱིཏྱ་
ཛགཏམེ་པྤཱཡཿ་སབྷ་ཛྷ  ཱུས་པཌཱི་ཛཨེཏཧ།་ཨཔནེཀ་ཨེཧཱི་བཱིརཱཊ་ཨཱ'་བཱིཤལ་སཱམགྤཱཱིཀེཾ་པཌྷབཱཀ་ལེལ་ཡཐེཥ ་སམཡ་ཨ'ཱ་
ཨསཱཱིམ་དྷཻརྻ་ཙཱཧཱཱི།་ཧམརཱ་ཨུཏ ྡུཀཏ་བཧཏ་ཨཚི་ཨཀེརཱསབྷཀེཾ་པཌྷབཱཀ་ཨཱ'་ཧམ་ཨབཤྱ་པཌྷབ་།་ཀནཀེ་པལཁཏཱི་བྷེཊཻཏ་
ཨཚི་ཏཁན།་ཏ'་ཧམ་སབྷཊཱཀེཾ་'སེབྷ'་ཀ'་ཀཨེ་རཱཁལ་ཨཚི།་ཧམ་ཨཀེཊཱ་ཨནུཥ ྤཱནམ་ེལཱགལ་ཚཱ།ི་ཤཱིགྷྲཧཱི་ཨེཀརཱ་
ནཱིཔཊཱཨེ་ཨཔནེཀ་ཨེཧཱི་ཨམྤཱཱུལྱ་དྷརོཧརསབྷཀ་རསཔཱན་ཀརབ།་བཧཏ-བཧཏ་ཨཱབྷཱར,་སཱདྷུབཱད་ཨ'ཱ་པྲཎམ! 

 
ཌཱ.་པྲམདོ་ཀུམརཱ,་པནཱྜཱིཙརཱཱེི 

བཱིདེཧཀ་༣༥༨་བཾཱ་ཨཾཀ་པཌྷལ་།་ཨཱཱི་ཨཾཀ་ཤྤཱཱི་ཤརདནེ ྡུ་༺ཤརདེན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ་ཨཚི།་སབས'་པཧཱིནེ་ཧམ་ཤྤཱཱི་གཛེནྡྲ་
ཋཱཀུར་ཛཱི་༺སཾཔཱདཀ༻་ཀེཾ་ཀོཊཱི་ཀཊཱོི་དྷནྱབཱད་དཻཏ་ཚིཡཻནྷ་ཛེ་ཨོ,་ཀོན་ཀརཎ་ས'་སེ་ནཻ་ཛཱནཱི་མུདཱ་ཨོཧན་
སཱཧཱིཏྱཀར,་ཀབཱི་,་ཨཱལོཙཀ་བཱ་པཏྲཀར་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ནཱིཀལཱི་རཧལ་ཚཐཱི་ཛིནཀ་གད ྤཱཱི་པར་བཻསལ་ལོཀ་ཡཱ་ཏ'་བཱིསརཱཱི་
གེལཱཧ་བཱ་ཊཱརཱི་དེལཁཱིནྷ།་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥ་སཱཧཱིཏྱཀ་བཱིཀས་མེ་བཧཏོ་ཨེཧནོ་མནཱཱིཥཱི་ལཀོནཱི་བྷེལཱཧ་ཛེ,་ཛཱི་ཛནཱ་ས'་མཱྃ་མཻཐཱིལཱཱི་
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ཀེར་སེབཱ་ཀཻལཻནྷ་།་ནཱིཿ་སྤཱར།ྠ་ཏེཀར་ཨཱཱི་ཨརྠ་ན་ཻཛེ་ཧནཀ་ཀཏ་ཀ'་དེལ་ཛནཱྷཱི་།་ཤྤཱཱི་ཛགདཱཱིཤ་ཙཾདྲ་ཋཱཀུར་སཾག་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་མེཾ་
བོ་སྤཱཱིཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་མེཾ་ཤཱིར་ྵཔུརས ྤཱརཀ་ལེལ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་མེཾ་ཡགོདཱན,་སཱཧཱིཏྱཀ་ཀཽཤལ,་ནཱིཔུཎཏ་བཱ་
མཽལཱིཀཏཀ་གུཎ་རཧནཱཨཱཱི་པཪ ྤཱཔ ་ན,ཻ་ཨོཀརཱ་ལལེ་ཀལཡུགཱིཡཱ་གུཎཀ་ཁགཏ་ཧོཨཱིཏ་ཚ།ཻ་ཛེ་ཧནཀ་ནཻ་ཚནྷཱི་ཨཱ་ཏེཾ་ཧནཀ་
ཨནདེཁ་ཱཀཻལ་གེལནཻ།་ཤྤཱཱི་ཀཔརཱཱི་ཛཱིཀ་ལེཁ་ནཱིཀ་ལགཱལ་མུདཱ་ཧམརཱ་ཨོ་ལེཁ་ཀམ་སཾསྨརཎ་བེསཱཱི་ལགཱལ།་ཤྤཱཱིམཏཱི་ཀལྤནཱ་
ཛྷཱཀ་ལཁེ་ཨཱཱིམནཱདཱར་ལགཱལ།་ཨོ་སྭཡཾ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཧནཀ་ཤྤཱཱི་ཤརདེན ྡུ་ཛཱིཀ་བཱིཥཡ་མེཾ་བེསཱཱི་ན་ཻབུཛྷལ་ཚལནཻྷ་།་ཀཱིཏབ་

མཾགཱ་ཀ་པཌྷལཱཀ་བཱདེ་བོ་ལཱིཁལཱཱི་ཨཚ།ི་ཀུལ་མཱིལ་ཱཀ'་ཧམརཱ་ཨཱཱི་ཨཀཾ་བཧཏ་ནཱིཀ་ལཱགལ། 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢.གདྱ་ཁཎ ྜ
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༢.༡.ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ-་བྷཱག-༡་༺གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར༻ 

༢.༢.སཾཏོཥ་ཀུམཱར་རཱཡ་'བཊོཧཱཱི'-་མཾགརཽནཱ-་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས-་ཨཱཋམ་ཁེཔ 

༢.༣.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ-་མཱཏྲྲྀབྷཱཥམེ་ཤཱིཀྵཱ་ཨབྷཱིཡཱན་ཨཱ་ཛཡཀན ་མཱིཤྲ 

༢.༤.རོཤན་་ཛནཀཔུརཱཱི-་སམཡཀེ་ཀཐ ཱ

༢.༥.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ-་ཨཱཏྨབལ 

༢.༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ-་མཌོ༹པར་༺དྷཱརབཱཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

༢.༧.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ-་མཏཱྲྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༦མ་ཁེཔ 

༢.༨.ནཱིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨགྣཱི་ཤཱིཁཱ་༺བྷཱག-་༡༠༻ 

༢.༩.རམཱཀར་ཙཽདྷརཱཱི-་ཨལེརཛཱི/་མནུཥྱཀ་རཀ /་བཱིབྷཱིནྣ་པྲཀརཀ་རཀ ་སམྦཾདྷཱིཏ་ཨནྱ་ཛཱནཀརཱཱི/་རཀ ་
སམྤཱཱུཧ༺Blood་Group༻/་ཨུཙྩ་རཀ ་ཙཱཔ༺Hypertension༻/་
པྲཏཱིཨཽཀ ྤཱཱིཀརཀ༺Antioxidant༻/་པཱཙན་ཏཾཏྲ།༺Digestive་
System༻/་གསཻ ོཨོསོཕེཛིཨལ་རཱིཕླཀྶ་བཱཱིམཱརཱཱི༺GERD༻ 

༢.༡༠.རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༡.རཱཛདེབ་མཎྜལ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐཱ-༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 
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༢.༡༢.རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༣.རཱཛདེབ་མཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༤.རཱཛདེབ་མཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༥.ཀུམཱར་མནོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐཱ-་ཌ྅ར་ཀཐཱཱི་ཀ ེ

 

 

 

 

༢.༡.ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ-་བྷཱག-༡་༺གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར༻ 

ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ- བྷཱག-༡ 

ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ- སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབཀ་སམསྟ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཱ་ཨཨཱོིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

  

རཨཱཱིཊར་ྶབ ྤཱཀ- མཐཱཻིལཱཱིཀ་སམནཱཱན ར་དྷཱརཀཱ་ལཁེན- སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབཀ་སམསྟ་སཧཱཱིཏྱཀ་སནརྡ མྒྷ ེ
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སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡཱདབ་༺༡༩༤༨-་༻, ཛནྨ་༠༥་མཱརྩ་༡༩༤༨, མཱཏྲྲྀཀ་དཱཱིབཱནགཛཾ, སུཔཽལམེ།་པཻཏྲྲྀཀ་ས ྤཱན:་བལབ-ཱ
མེནཱཧཱཱི, སུཔཽལ། 

མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱི་ལཁེན་པཧཱིལ་ཙརཎ:་གྷརདེཁཱིཡ ཱ༺༡༩༨༣༻ 

མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱི་ལཁེན་དསོར་ཙརཎ:་བནཻཏ་བཱིགཌཻ༹ཏ་༺བཱིདེཧ་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་༢༠༠༨་སྃ་༢༠༠༩་དྷརཱི,་ཕེར་པུསྟཀཀར་
༢༠༠༩་མེ༻,་གུལོ་༺མཱིཐཱིལཱ་དརནྴམེ་པྲཀཤན,་༢༠༡༤,་ཕེར་པུསྟཀཀར་༢༠༡༥་མེ༻,་རམཏ་ཛགཱཱོི་
༺༢༠༡༩༻,་མཌར་༺༢༠༢༡༻,་རཛཱཀམལ་ཙདྷཽརཱཱི་མནོོགྤཱཕ་༺༡༩༩༦་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར་ཱརཱིཛེཀ ,་
རཙནཱ་པཏྲཱིཀམེ་༢༠༠༥-༠༦་ཨ་ཱཔུསྟཀཀར་༢༠༢༢་མེ་"ནཱིཏ་ནབལ་རཛཱཀམལ"་ནཱམསྃ༻,་བྷོཊ་༺༢༠༢༢༻། 

 "ཛ་ེསུནབཨཻ་ེཁཱིས ྤཱ་ས་ེརཛཱ་ཀརཨཻ་ེཨ་ཻསསཾརཱཔར"-་ཧཔཱཱོི་ཨམརཱེིཀཱི་ཀབཱཱིལཀཱ་ལཀོཀོ ཱི། 

  

ཨ་ཱསུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ་ཁཱིས ྤཱ་སུནནཱེཨཱི་ཚཌཱོི༹་དལེནྷཱི། 

  

"སྭཔྣསུནྡརཱཱི་ཨཎེྜ་ད་མཻཛིཀལ་བར   ་ཨཱཕ་མཱིཐཱིལ"ཱ་༺གཱཱིཏ་དྷརྨརཛཱན, ཀཐ,ཱ ༡༩༩༦༻ 

མཱིཐཱིལཱཀ་ཊུནམུནཱིཡཱ་རཛཱཀུམཱརཱཱི་སྭཔྣསུནྡརཱཱིཀེྃ་གཱབཻབལཱ་ཙིཌཻ༹་སབྷ་བཌྜ་པསཱིནྣ་ཚལཻ།་མུདཱ་ཨོ་མཚཱ, བཀཌཱཱི༹་ཨཱ་གཱཡ་སབྷཀེྃ་
སེཧོ་ཙིཌཻ༹་བནཱ་དཻཏ་ཚལཱཱི། 

པྲཛཱ་སབྷ་རཛཱཀུམཱརཱཱིཀེྃ་ཨུཔརགཱ་དེལཀ, རཛཱཀུམརཱཱཱི་རཱུསཱི་གེལཱཱི་ཨ་ཱཙིཌ༹་ཻབནེནཱཨཱི་བན་ྣཀ྅་དེལནཱི།་ཨ་ོམཧལསྃ་བཱཧརོ་
ནཻ་ཨབཻ་ཚལཱཱི།་ཛདཱཱུབལཱ་དེཤ་མཱིཐཱིལཱསྃ་ཛེ་བཱྃཙལ་ཙཌིཻ༹་ཚལ་སེཧོ་ནཱིཔཏ ྤཱ ་བྷ྅་གེལ། 

ཛནཱཱིཛཱཏཱི་ཁེཏམེ་ཨཁནོ་གབཻཏ་ཚལཱཱི, མུདཱ་བཱིནུ་རང-བཱིརངཀ་ཙིཌ༹ཀཻ་ཨཱཱི་མཱིཐཱིལ་ཱཨཱབ་ཨོ་མཱིཐཱིལཱ་ནཻ་ལགཻཏ་ཚལ། 

ཨཱ་ཕེར་ཨཱཡལ་གཱཚཀ་པཻཀར་སབྷ, བཱིནུ་ཙིཌཻ༹་གཱཚཀ་ཀོན་ཀཛ, ཨཱཱི་གཔ་ལཀོ་སབྷཀེྃ་བུཛྷཱ, ཋཀཱི་ཀ྅་ཨོ་སབྷ་
མཱིཐཱིལཱཀ་སབྷཊཱ་གཱཚཀེྃ་ཀཊཱི་ཀ྅་ལ྅་གེལ། 

ཛནཱཱིཛཱཏཱི་སབྷ, སབྷཊཱ་ཛུགཏཱི་བྷཱིཌེ༹ལནཱི་ཛ་ེཀཱིཚུ་གཱཚ་བཙི་ཛཱཡ, མུདཱ་སེ་བྷ྅་ནཻ་སཀལ།་བཱིནུ་གཱཚཀ་སབྷཊཱ་དྷཱར་སུཁཱ་
གེལ།་བཱིནུ་གཱཚཀ་ལོཀ་སབྷ་ཧོཨཱིཏ་གེལ་གརཱཱིབ་ཨཱ་པཻཀར་སབྷ་ཧོཨཱིཏ་གེལ་དྷནཱཱིཀ། 

ཛནཱཱིཛཱཏཱི་སབྷ་གེལཱཱིཧ་རཛཱཀུམཱརཱཱི་ལག, ཀནཻཏ, ཀཧཻཏ་ཛེ་རཛཱཀུམཱརཱཱི, མདཏཱི་ཀརཱུ, ཧམ་སབྷ་གལཏ་ཚལཽཾ། 
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སྭཔྣསུནྡརཱཱི་བཻསལ་ཚལཱཱི་ཨཔན་ཀོཋལཱཱིམ,ེ ཛཏ྅་ཙཱརཱུཀཏ་དེབཱལཔར་ཚལ་རང་བཱིརངཀ་ཙཌིཻ༹་སབྷཀ་ཙིཏྲ།་ཨོཨཱི་ཙིཌ༹ཀཻ་
ཙིཏྲ་སབྷཀེྃ་དེཁཻཏ་མཱིཐཱིལཱཀ་རཛཱཀུམཱརཱཱི་སྭཔྣསུནྡརཱཱི་ཨུདཱས་བྷ྅་བཛལཱཱི- ན,ཻ ཨཧཱིཾ་སབྷ་ཋཱཱིཀ་ཚལཽཾ།་ཁལཱཱཱི་ཙིཌཻ༹་ཧམར་ཱ
སབྷཀེྃ་པྲསནྣ་ནཻ་རཁཱཱི་སཀཻཨེ། 

མུདཱ་ཛནཱཱིཛཱཏཱི་སབྷ་བཛལཱཱི- བཱིནུ་ཙིཌཻ༹་སེཧོ་ཧམ་སབྷ་པྲསནྣ་ནཻ་རཧཱི་སཀབ, ཨོ་ཙིཌ༹་ཻསབྷ་གྷུར་ཱཀ྅་ཨཱནཱི་དཱིཨ་
རཛཱཀུམཱརཱཱི། 

མུདཱ་རཛཱཀུམཱརཱཱི་ཏཏེཀ་ཨུདཱས་ཚལཱཱི་ཛེ་ཨོ་ཛདཱཱུ་ནཻ་ཀ྅་སཀལཱཱི།་ཏཁན་ཛནཱཱི-ཛཱཏཱི་སབྷ་ཀཧལནྷཱི- ཙིན ྤཱ ་ན,ཻ ཧམ་སབྷ་
གཱཚ་རོཔབ་ཨཱ་གཱབཻབལཱ་ཙིཌཻ༹་སབྷ་གྷུརཱི་ཨཱཨོཏ།་ཨ་ཱཨཻབེར་ཀཀརོ་བེཨཱིམཱནཱཱི་སེཧོ་ཧམར་ཱསབྷ་ནཻ་ཀར྅་དེབཻ། 

ཨཱ་བཏཧ་སན་ཁཊ྅་ལཱགལ་སམ  ཱུར་ྞམཱིཐཱིལཱ།་ཀཀརོ་ཀོནོ་པལཁཏཱི་ན,ཻ ཨཱ་ཨོ་སབྷ་གཱབཱི་ཀ྅་ནཱཙི་ཀ྅་རོཔ྅་ལཱགལ་
ཨཱ་པཊབ྅་ལཱགལ་གཱཚ།་ཨ་ཱགཱཚ་ཛེནཱ-ཛེནཱ་བཌྷ྅༹་ལཱགལ་ཨཱ་ཙཀརགར་ཧོཨཱིཏ་གལེ་སབྷ་ཧྃས྅་ལགལཱ, ཨཱ་ཐོཔཌཱཱི༹་
པཱར྅་ལགལཱ།་སཾག་མཱིལཱི་ཀ྅་ཀཛ་ཀེལཱསྃ་ཧནཀ་སབྷཀེྃ་ཁུཤཱི་ཧོཨཱིན།་ཨཱ་ཨཻ་སྃ་གཱཚོ་སབྷ་ནཱཱིཀསྃ་ཨཱ་ཛལ ྤཱ ཱིསྃ་བཌྷ༹྅་
ལཱགལ།་ཨཱ་སྭཔྣསུནྡརཱཱིཀ་དེཤ་མཱིཐཱིལཱམེ་ཚཊོ-པཻགྷ་གཱཚ་སབྷ་མུས ྤཱ ཱི་དེམ྅་ལཱགལ་ཙརཱཱུ་ཀཏ།་ཛཱདཱུབལ་ཱསཾགཱཱིཏ་ཙཱརཱུ་དཱིས་
པསརཱི་གེལ།  

ལཱལ་རངཀྒ, ཛོམཀ་རངགཀ, ཨཀསཱཱི, པཱཱིཨར, གུལཱབཱཱི་ཨཱ་པནཱིསོཁཱ་སན་སཱཏ་རངཀ་ཙིཌཻ༹་སབྷཀ་ཌརེ་ཱབནཏ་ཨཱཱི། 

རཛཱཀུམཱརཱཱི་ཀཧལནཱི་ཛནཱཱིཛཱཏཱི་སབྷསྃ- ཧམར་དེཤཀ་བཙིཡཱསབྷ་པཱཋཤལཱ་ཛཐཱཱི, ཨཱཱི་ཧམར་སབྷ་དཱིན་སྃ་སཔནཱ་ཨཚི།་
ཛནཱཱིཛཱཏཱི་སབྷ་བཛལཱཱི- ཧྃ་རཛཱཀུམཱརཱཱི, ཛྃ་ཧམ-སབྷ་པཌྷ༹ལ་ལཱིཁལ་རཧཱིཏཽཾ་ཏྃ་ཀོནོ་པཻཀར་ཧམར་ཱསབྷཀེྃ་ཋཀཱི་ནཻ་
སཀཱིཏཡ། 

མུདཱ་ཨཱཡལ་ཨེཀཊཱ་ཛྷམེལ།་ཛནཱཱིཛཱཏཱིམེ་སྃ་ཀཱིཚུ་ཀཧལནཱི- མུདཱ་ཏཁན་གྷརཀ་ཀཛ་ཀེ་ཀརཏ? 

ཏཁན་མཱིཐཱིལཱཀ་རཛཱཀུམཱརཱཱི་ཨཱདཤེ་དལེནཱི- བཱལཀ་སབྷ་བཱལཱིཀཀ་ཀཛ་སཱཱིཁཏ་ཨཱ་བཱལཱིཀ་སབྷ་བཱལཀཀ་ཀཛ།་མཱིལཱིཡེ-
ཛུལཱི་ཀ྅་ཨགཱཱྃ་བཌྷཻ༹མེ་སབྷཀེྃ་ནཱཱིཀ་ལགཱཏ། 

ཨཱ་སྭཔྣ་སུནྡརཱཱི་སབྷ་པཌྷཻ༹བཱལཱཱི་བཱལཱིཀཀེྃ་དལེནྷཱི་ཨེཀཊཱ་སཱཨཱིཀཱིལ།་སྭཔྣ་སུནྡརཱཱི་བུཛྷེལཁཱིན-ྷ སཾསཱར་བྷརཱིམེ་ཨོ་སབྷ་པྲསནྣ་
ཚཐཱི་ཛེ་ཨེཀ-ཋཱམསྃ་དོསར་ཋཱམ་ཛལ ྤཱ ཱི་པཧྃཙི་ཛཨཱཱི་ཚཐཱི, ཀརཎ་ཏཨཱིསྃ་ཨོ་སབྷ་སབྷཊཱ་ཀཛ་ཛལ ྤཱ ཱི-ཛལ ྤཱ ཱི་པྤཱཱུར་ཱཀ྅་ལཻ་
ཚཐཱི།་ཛནཱཱིཛཱཏཱི་སབྷ་པུཚལནྷཱི- ཀཱི་ཧམ་སབྷ་སཱཨཱིཀཱིལ་ནཻ་ཙལཱ་སཀཻ་ཚཱི? རཛཱཀུམཱརཱཱི་ཀཧལནྷཱི- ཀཱིཨེ་ནཻ? མཧཱིལཱཀེྃ་ཨོ་
སབྷ་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ཛེ་ཨཀོར་ཱནཱཱིཀ་ལགཻ་ཚཻ། 

ཀཱིཚུ་གཊོེ་རཛཱཀུམཱརཱཱིསྃ་པུཚལནྷཱི- མུདཱ་ཊཱཀ་ཀཏ྅་སྃ་ཨཱཨོཏ? མུདཱ་སབྷ་ཨོཀར་ཱདབཱཌཱི༹་དེལཀ།་སབྷཊཱ་ཀཛ་
རཛཱཀུམཱརཱིཡེ་ཀརཏཱི? ཨཱ་ལགེལཀ་སབྷ་ཨེཀཊཱ་བཌ༹ཀ་མལཱེ།་པཱཨཱི་ཛམཱ་བྷེལ, ཨཱ་བནལ་རཛཱཀུམཱརཱཱི་སྭཔྣསུནྡརཱཱིཀ་
པཱཋཤལཱ། 
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པཱཋཤལཱ་ཀརཻཨེ་ཛཱདཱུ, ཨོཏ྅་བཙ ྤཱ ་སབྷ་ཛཱ་ཀ྅་བནཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེནཱ་ཧོཐཱི་རང-བཱིརངཀ་ཙིཌཻ༹་།་ཨཧཱུྃ་ཀཱིཨེ་ནཻ་ཨབཻ་
ཚཱི་པཱཋཤལཱ་རཛཱཀུམཱརཱཱི? རཛཱཀུམཱརཱཱི་ཨཀེ་དཱིན་པཱཋཤལཱ་ཨེལཱཱི, དོསར་དཱིན་ཨེལཱཱི་ཨཱ་སབྷ་དཱིན་ཨཱབཡ་ལགལཱཱི།་ཨཱ་ཕེར་
ཨོ་ཀཧལནཱི་ཛེ་བཙ ྤཱ ་སབྷཀ་མཱཡ་བཱབྤཱཱུ ་སེཧོ་ཨཱབཐུ་པཱཋཤལཱ། 

ཨཱ་ཕེར་རཛཱཀུམཱརཱཱི་ཕེརསྃ་ཀར྅་ལགལཱཱི་ཛདཱཱུ།་མུད་ཨཻབེར་ཨོ་ཁཱལཱཱི་བེཀར་ཙཱཛི་སབྷཀེྃ་བནབ྅་ལགལཱཱི་ཙིཌ༹།ཻ 

ཨཱ་བཧཏ་རསཱ  ཀཨེཀ་རངགཀ་པཱྃཁཱིབལཱ་ཙིཌཻ༹་སབྷ་སེཧོ་གྷུརཱི་ཨཱཡལ་ཨཚི་མཱིཐཱིལམཱེ,་བཱིནུ་ཛཱདཱུ་ཀཡནེ། ་སབྷ་ཨཔནཱ་
ལོལམེ་ཨེཀ-ཨཀེ་ཧཛཱར་པོཐཱཱི་ལེན,ེ་ཨུལ ྤཱས་ཨཱནཻབལཱ་པོཐཱཱི་སབྷ,་ལཱལ,་གུལཱབཱཱི་ཨཱ་ཨཀསཱཱི་རངཀ།་ལཱལ,  ཛོམཀ་
རངགཀ, པཱཱིཨར, གུལཱབཱཱི་ཨཱ་པནཱིསོཁཱ་སན་སཱཏ་རངཀ, ཀརཎ་རེཏཀ་ས ྤཱན་ལ྅་ལལེཀ་ཨཚི་ཧརཱིཡར་ཀཙོར་གཱཚ་
སབྷ། 

ཨཱ་ཙིཌཻ༹་སབྷ་གཱབཱི་རཧལ་ཨཚ-ི བཱིནུ་ཛྙཱན་སུནྡརཏ་ཨཚི་སུཁཱཡལ་དྷཱར་སན། 

ཨཱ་ཨོཨཱི་ཊུནམུནཱིཡཱ་རཛཱཀུམཱརཱཱིཀ་མཱིཐཱིལཱ་བནཱི་གལེ་བཱིཤྭཀ་སབྷསྃ་བེཤཱི་ཧརཱིཡར་ཨཱ་པྲཕུལླཱིཏ་དེཤ། 

ལོཀ་སབྷ་ཏྃ་ཨཱཱིཧོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨཧཱཱི་ཙཌིཻ༹་སབྷཀ་ཀརཎ་མཱིཐཱིལཱཀ་ཧབཱམེ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཛདཱཱུ་སདཱིཁན། 

ཨཱ་ཛྃ་ཀཧཱིཡོ་ཧམརོ་སབྷཀེྃ་བྷེཊཱི་ཛཱཡ་ཨེཀཊཱ་ཨེཧེན་ས ྤཱན, ཛཏཡ་མཧཱིལཱ་ཨཱ་པུརུཁ་སོཙི་སཀཐཱི་པཻགྷ-པཻགྷ་གཔ! ཨཱཱི་
ཛཱདཱུབལཱ་ས ྤཱན་ཧམར་ཱསབྷཀ་ལག-ེཔཱསམེ་ཏྃ་ན?ཻ ཨཱཱི་ས ྤཱན་ཛཏ྅་ཛཱདཱུབལཱ་བཽསྟུ་སབྷ་ཨཚ,ི ཧམརེ་སན་སཱདྷཱརཎ་
ལོཀཀ་བྷཱིཏརེ་ཏྃ་ནཻ་ཨཚ?ི ཛྃ་ཨཧཱྃཀེྃ་བྷེཊཡ་ཨཱཱི་ས ྤཱན, ཛཏ྅་ཀཏཽ྅, ཏྃ་སྤཱཱུཙིཏ་ཀརཱུ་ཧམར་ཱཧམར་ཨཱཱི-པཏྲ་
སང ེཏ editorial.staff.videha@gmail.com པར། 

  

སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཁཱིས ྤཱ་སུནེནཱཨཱི་ཚཌཱོི༹་དལེནྷཱི། 

མུདཱ་ཨོ་༡༩༨༣་སྃ་ཨཌལ༹་རཧལཱཧ་ཨསགརེ, ཨཱཨཱིཀ་ཏཐཱཀཐཱིཏ་ནཱིམ་ྣབརྒཀ་ཀཱིཚུ་ལཁེཀ་སབྷ་སེཧོ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཱབྷཱསཱཱི་
བརྟནཱཱིཀ་སངྒ་ཙལཱི་གལཱེ་ཨཱ་ཚོཌཱི༹་དེལཁཱིནྷ་ཨསགར་ཧནཀ,་ཨོ་སབྷ་གཻསལཱཨཱིཊིཾགཀ་ཤཱིཀར་བྷ྅་གེལཱ།་པཻཀར་སབྷ་
ཙཱརཱུཀཏ་སཧསཧ་ཀར྅་ལཱགལ།་ཨཨཱོི་ཊུནམུནཱིཡཱ་རཱཛཀུམཱརཱཱི་སན་ཨོ་དཁེཻཏ་རཧལཱཧ .. 

མུདཱ་༠༡.༠༡.༢༠༠༨་སྃ་༨་སཱལཀ་ཏཻཡཱརཱཱིཀ་བཱད་བཱིདེཧ- མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀ་གཱཚ་རོཔབ་ཤུརཱུ་
ཀེལཀ, མཱིཐཱིལམཱ,ེ པཀྵ-དར-པཀྵ, ཨཱ་གྷུརཱི་ཀ྅་ཨཱབཡ་ལཱགལ་རང-བཱིརངཀ་ཙིཌཻ༹་སབྷ། 

ནཙིཀེཏ་༢༥་བརྑཀ་མཽནབྷཾགཀ་བཱད་བཱིདེཧ་པཱཀྵཱིཀ་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀ་མ ེནོ་ཨཎེ   ཱི: མཱ་པྲབཱིཤ པྲཀཤཱིཏ་ཀརཡ་ལགལཱཧ་ཨ་ཱ
ཨོཧཱཱི་བརྑ་༢༥་བརྑཀ་བཱད་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ་བཱིདེཧཀ་པཱཋཀཀེྃ་ཁཱིས ྤཱ་སུནབཡ་ལགལཱཧ  པཀྵ-དར-པཀྵ།  སུབྷཱཥ་
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ཙནྡྲ་ཡཱདབཀ་གྷརདེཁཱིཡཱ་ཨཱཡལ་༡༩༨༣་མེ་ཨཱ་༢༥་བརྑཀ་བཱད་"བནཻཏ་བཱིགཌཻ༹ཏ" ༢༠༠༨-༠༩་མེ་བཱིདེཧམེ་ཨཱཱི-
པྲཀཤཱིཏ་བྷེལཱཀ་བཱད་༢༠༠༩་མ ེ པྲཱིཎ མེ་སེཧོ་ཨཱབཱི་གེལ། 

"ཛེ་སུནཱཡཏ་ཁཱིས ྤཱ་སཨེཧ་རཱཛ་ཀརཏ་ཨཻ་སཾསཱརཔར"་ཨཱ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱ་སུནཱ་རཧལ་ཨཚ་ིཁཱིས ྤཱ།་མཱིཐཱིལཱཀ་ཀཨེཀ་
རངགཀ་པཱྃཁཱིབལཱ་ཙཌིཻ༹་སབྷ་གྷུརཱི་ཨཱཡལ་ཛེནཱ་སན ྤཱཱིཔ་ཀུམཱར་སཱཕཱཱི, ཨུམེཤ་པཱསབཱན, བེཙན་ཋཱཀུར, ཀཔཱིལེཤྭར་
རཱཨུཏ, ཨུམེཤ་མཎལྜ, རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ, རཱཛདབེ་མཎྜལ, ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ,་ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ, དུརྒཱནནྡ་
མཎྜལ,་རཱམཱནནྡ་མཎལྜ,་ལལན་ཀུམཱར་ཀམཏ, ནཱརཱཡཎ་ཡཱདབ, མུན ྤཱཱི་ཀམཏ, ཤཱིབ་ཀུམཱར་པྲསཱད, དྷཱཱིརེནྡྲ་
ཀུམཱར, རཱམདེབ་པྲསཱད་མཎལྜ་"ཛྷཱརཱུདཱར"་ཨེལ་ཱརང་བཱིརངཀ་ཀཐཱ་ཨཱ་གཱཱིཏཀ་སང། 

གྷུརཱི་ཨཱཡལ་ཨཚི་སབྷ་ཨཔནཱ་ལལོམེ་ཨེཀ-ཨཀེ་ཧཛཱར་པོཐཱཱི་ལེན,ེ་ཨུལ ྤཱས་ཨཱནཻབལ་ཱཔོཐཱཱི་སབྷ,་ལཱལ,་གུལཱབཱཱི,་ཛོམཀ,་
པནཱིསོཁཱཀ་སཱཏ་རངཀ་ཨཱ་ཨཀསཱཱི་རངཀ། ་ཀརཎ་རེཏཀ་ས ྤཱན་ལ྅་ལལེཀ་ཨཚི་ཧརཱིཡར་ཀཙོར་གཱཚ་སབྷ། 

ཨ་ཱསུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ་ཁཱིས ྤཱ་སུནནཱེཨཱི་ཕརེས་ྃཤུརཱུ་ཀ྅་དལེནྷཱི།་  

བནཻཏ་བཱིགཌཻ༹ཏཀ་བཱད་ཨཱཡལ་རམཏ་ཛོགཱཱི, གུལ,ོ མཌར, བྷོཊ།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར་རཱིཛེཀ ་ཀཨེལ་རཱཛཀམལ་
ཙཽདྷརཱཱི་མནོོགྤཱཕ་ཨཱཡལ "ནཱིཏ་ནབལ་རཛཱཀམལ" ནཱམསྃ།་ཨཱ་ཏེྃ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ་ཚཐཱི "ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་
ཡཱདབ"། 

མཐཱཻིལཱཱི་ས རཱཱོི་སཨཱིཾས ༺མཐཱཻིལ་ཱཀཐཤཱསྟྲ༻ ཨ་ཱསུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ 

མཱིཤེལ་ཕོཀ ོ༺Foucault༻ཀ "ཨནུཤསན་སཾས ྤཱ" བཱ་མནོབཻཛྙཱནཱིཀ་བཱར ན་ཨཱ་
ཧྤཱཨཱིཊཧེཌཀ "གཻསལཱཨཱིཊིཾག" དུནྤཱཱུཀ་ལཀྵྱ་ཨཀེ ེ་ཚཻ།་མཱིཤེལ་ཕོཀོཀ "ཨནུཤསན་སཾས ྤཱ" ཨཚ,ི སོཛྷཱྃབལཱཀེྃ་
ཨནུཤསནམ་ེཨཱནྤཱཱུ་ཨཱ་ཏཨཱི་ལེལ་སབྷཀེྃ་ཨཱཔསེམེ་ལཌཱ༹ཨུ, ཀཱིཚུཀེྃ་པུརསྲྀཏ་ཀརཱུ་ཨཱ་ཛེ་ཨནུཤསནམེ་ནཻ་ཨབཻཨེ་ཏཀརཱ་
ཨཱསེྟ-ཨཱསེྟ་མཱཧར་དཱིཡཽ།་གཻསལཱཨཱིཊིཾགམ་ེསོཛྷཱྃབལཱ་ཀེྃ་བཱིཤྭཱས་དཱིཨཱཨལོ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཧཱྃ་ཛ་ེཡཐཱསྠཱིཏཱིཀ་བཱིརོདྷ་ཀ྅་
རཧལ་ཚཱི་སེ་ཀོནོ་བཱིརོདྷ་ན,ཻ ཨཱཱི་ཏྃ་སབྷ་ཀ྅་རཧལ་ཨཚ,ི ཨཧཱྃ་ཏྃ་བཱིརོདྷཀ་ནཱམཔར་བཱིརོདྷ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི་ཨཱ་སེ་
ཨཔན་ཀམཱཱི་ནུཀེབཱ་ལལེ།་ཨམཻེ་སམཱཛམེ་བརྟམནཱ་ཨཱདྷཱརབྷཱུཏ་ཀམཱཱིཀ་སཧཱཡཏ་སེཧོ་ལེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི, ཨཱ་ཨཱསེྟ-ཨཱསེྟ་
ཊཱརགེཊ་བཏཧ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་བཱ་པལཱཡན་ཀ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 

ས་ེསུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབཀ་རཨཱཱིཊར-ྶབ ྤཱཀ སམཱནཱྱ་རཨཱཱིཊར་ྶབ ྤཱཀ་ན་ཻཚལ, ཨཱཱི་ཚལ "གསཻལཨཱཱིཊིཾག"། 

མུདཱ་ཨཀེར་པྲཏཱིཀརམེ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ས ོརཱཱི་སཨཱིཾས, ཀོན་ཀཐཱ་སུནེལཱསྃ་ལཀོ་ཨཱ་སམཛཱཔར་ཀཱི་ཨསར་པཌ༹ཏ, ཨཱཱི་ཨཨཱོི་
ཨཱདྷཱརཔར་པྤཱཱུརྦ-བཱིཤླེཥཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

སེ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱ་མཱཧརཀེྃ་མཱཧརསྃ་ཀཊབཱཀ་ནཱིརཡྞ་ལེལཀ། 
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ཨོ་མྤཱཱུལདྷཱརཱཀ་སཱཧཱིཏྱཀར་སབྷ་ཛེ་མཱནཀཱིཀརཎཀ་ནཱམཔར་བྷཱཥཀེྃ་མརོཌ༹་ཻཚལ,ཱ ཨོ་ས ོརཱཱི་སཱཨིཾསཀ་སཾག་གཻསལཱཨཱིཊིཾགཀ་
ཨཱདྷཱརཔར་ཀཛ་ཀ྅་རཧལ་ཚལཱ།་ཧནཀར་ཨུདྡཤེྱ་ཚལ་བརྟནཱཱིཀ་བྷཱིནྣཏཀེྃ་ཨཤུདྡྷཏཀ་ནཱམ་དེབ།་རམཱདེབ་ཛྷཱ་

གྷརདེཁཱིཡཱཀེྃ་ལཀྵཱིཏ་ཀ྅་ཨཱཱི་སབྷ་ལཱིཁལནྷཱི་ཛེ, ཛ་ེལཱིཁབ་སེ་བཱཛབ་ཨསམཱིཡོ་མེ་ཨསཕལ་བྷེལ་སེ་མཐཱཻིལཱཱིཡོམེ་ཧཨེཏ། 

ཨཱ་སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡདཱབ་ཨསགར་པཌཱི༹་གེལཱཧ། 

མུདཱ་ཛཁན་རམནཱནྡ་ཛྷཱ 'རམཎ' ཨཧཱཱི་ས ོརཱཱི-སཱཨིཾསཀ་པྲཡོག་བཱིསཱྃཌྷ༹ཀ་སང་ཀེལནྷཱི, ཨཱ་ཏཀར་ཨཱལཀོམེ་ཛགདཱཱིཤ་
པྲསཱད་མཎལྜཀ་ཤཱིབཤཾཀར་ཤྤཱཱིནཱིབཱས་དྤཱརཱ་བརྟནཱཱི-སཾཤོདྷན་ཀཨེལ་ཀཐ ཱ༺ཛཨཱི་ལེ་ཨོ་ཨཤུདྡྷཏ་དཱུར་ཀརབཱ་ལེལ་ཏཱིན་

དཱིན་མེཧནཏཱི་ཀཨེལ, ཨཧཱི་ཏརཧཀ་ཨཧསཱན་སེཧོ་ཛཏེལནྷཱི༻ ཨུམེཤ་མཎྜལཛཱི་ཛཁན་ཧམརཱ་པཋེལནྷཱི་ཏྃ་ཧམར་
ཀན་ཋཌྷཱ༹་བྷ྅་གལེ། 

ཀརཎ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབཀ་བརྟནཱཱིཀ་ཀཐཱ་བཱིདེཧམེ་ཏབཏ་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་བྷེནཱཨཱི་ཤུརཱུ་བྷ྅་གལེ་ཚལ།་ཧམ་ཨུམེཤ་
མཎྜལ་ཛཱི་ཀེྃ་ས ོརཱཱི-སཱཨིཾསཀ་མརྨ་བུཛྷེལཱིཡནྷཱི་ཨཱ་བཱིནུ་ཏཐཱཀཐཱིཏ་ཤུདྡྷ་ཀཨལེ་བརྟནཱཱིབལཱ་རཱུཔ་བཱིདེཧམེ་ཚཔབ་ཤུརཱུ་
བྷེལ [དེཁྤཱཱུ དུདྷ-པཱནཱི་ཕརཱཀ-ཕརཱཀ་༺ཀཐཱ་ཨབཾེ་པཱཎ ྡུལཱིཔཱི་ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལ༻- ༺ཚཡཱཱ་ཨེབཾ་སམ ྤཱདན-་
ཨུམེཤ་མཎྜལ༻]། 

ཨཱ་ཨུམཤེ མཎྜལ་སྤཱཱུཙིཏ་ཀེལནྷཱི་ཛ་ེ བརྟནཱཱི་ཤུདྡྷཏཀ་བཱད་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ་ཛཱི་གུམ་རཧ྅་ལགཱལ་ཚལཱཧ, ཨཱ་
ཛཧཱིཡཱསྃ་ཨོ་སུནལནྷཱི་ཛ་ེབརྟནཱཱིཀ་ཤུདྡྷཏ་བལཱ་རཙནཱ་བཱིདེཧམེ་རཱིཛེཀ ་བྷ྅་གེལ་ཚནྷཱི་ཨཱ་ཧནཀར་ཨསལཱཱི་བརྟནཱཱིབལཱ་

བརྶན་ཨཱབ་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་ཧེཏནྷཱི་ཏཧཱིཡཱསྃ་ཧནཀམེ་ནབ་ཨུཏ ྤཱཧ་ཨཱབཱི་གལེ་ཚནྷཱི། 

ཕེར་ཨུམེཤ་མཎལྜ་ཛཱཀི་གཔ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབསྃ་བྷེལནྷཱི, ཏྃ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཛཱི་སྤཱཱུཙིཏ་ཀེལཁཱིནྷ་ཛེ་མྤཱཱུལདྷཱརཱ་བལཱ་
སབྷ་ཀཱིཚུ་ལཱིཁཱི་དཱིཡ,ཽ སུནབེ་ནཻ་ཀརཏ་ཀན-ེབཱཏ་ནཻ་དེཏ།་རཛཱམོཧན་ཛྷཱ་བྷཱཨཱི་སཱཧེབཔར་སེཧོ་བཌྜ་བཱིཤྭཱས་ཀཨེལ་གལེ་
རཧཡ, མུདཱ་ཨོ་སྭཡ་ཾསཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་པུརས ྤཱར་ལ྅་ཀ྅་ཨཔནཱཀེྃ་རཛཱནཻཏཱིཀ་བྱཀ ཱིབཱདཱཱི་སཱིདྡ་ཀལེནྷཱི། "ཏྃ་ཏཀར་
ཨུཔཱཡ?"་"ཨུཔཱཡ་བཨེཧ་ཛེ་ཨཧཱྃ་སབྷ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱ,ི མནཱེ་ལེཁཀ་བཌྷཱ༹ཨུ།" 

ཨཱ་ས ོརཱཱི་སཱཨིཾས་སེཧོ་སཨེཧ་ཀཧཻཨེ, ཛེ་ཀཐ་ཱསུནཱཡཏ་སེ་ཀརཏ་རཱཛ, ཨཱ་ཛེ་ཛཏ ེ་ཀཐཱ་སུནཱཨོཏ་སེ་ཏཏ ེ་ཨཱགཱྃ་བཌྷ༹ཏ།་
ཨཱ་ཨསགར་བྲྀཧསྤཏཱིཡོ་ཛྷ  ཱུཋ།་མུདཱ་ཨཻབེར་དོསར་ཙརཎམེ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཨསགར་ནཻ་རཧཐཱི། 

ཨཱ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱ་ཀཐཱ་སུནཱ་རཧལ་ཨཚི་༡༥་སཱལསྃ་ཨཱ་མྤཱཱུལདྷཱརཱ་སུནཱི་རཧལ་ཨཚི། 

ཛཁན་ཀཱི་མཱིཤེལ་ཕོཀོཀ་སབྷཊཱ་ཌཱིསཱཱིཔླཱིནརཱཱི་ཨིཾས ྤཱཱིཊ ཱུཤན "ཨནུཤསན་སཾས ྤཱ" ཛེནཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི, མཻཐཱིལཱཱི་
ཨཀདམཱཱི, མཻཐཱིལཱཱི་བྷོཛཔུརཱཱི་ཨཀདམཱཱི, ཨཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱརཱ་མནཱྱཏ་པྤཱཔ ་ཀཐཱིཏ་ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨསོསཱིཡེཤན་སབྷ་མྤཱཱུལ་
དྷཱརཱ་ལག་ཚཻ། 

མུདཱ་མཱིཤེལ་ཕོཀཀོ་སབྷཊཱ་ཌཱིསཱཱིཔླཱིནརཱཱི་ཨིཾས ྤཱཱིཊ ཱུཤན་ཨཱ་མྤཱཱུལདྷཱརཱཀ་གཻསལཨཱཱིཊིཾགཀ་ཊཀེྣཱིཀ, གཱརཱིཡན་བནབཱཀ་ཨཱཕརཀ་

http://www.videha.co.in/
https://drive.google.com/file/d/1GAR36pr9dg8cyLxhJBqZUX7o2v1l138T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GAR36pr9dg8cyLxhJBqZUX7o2v1l138T
https://drive.google.com/open?id=1GAR36pr9dg8cyLxhJBqZUX7o2v1l138T
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ཊེཀྣཱིཀ་ས ོརཱཱི་སཨཱིཾས་དྤཱརཱ་ཁཏམ་ཀ྅་དལེ་གེལ་ཚཻ། 

ས ོརཱཱི་སཱཨིཾས་ཏརཱནནྡ་བཱིཡོགཱཱིཀ་ཤབ ྤཱབལཱཱི ༺༡༻ ཛེནཱ་ཐོཀཀ་ཧཱིསཱབེཾ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཨུཔནྤཱས་བཧརཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི་
༺༢༻ མེཧཏརཀ་བྷཱཥ་ཨ ཱ༺༣༻ ཀྤཱཱུཌ༹-ཱཀཌ༹ཀཊཀ་པཧཱཌ༹་ཋཱཌྷ་༹ཀརབཱཀ་སཛཱིཤ་བཱ་རམཱནནྡ་
ཛྷཱ "རམཎ"ཀ་ཤབ ྤཱབལཱཱི ༺༡༻་"ཧཱཊ-བཛཱརཀ་བྷཱཥ"་༺ཌཱ. པྲམོད་ཀུམཱརཀ 'ཀནཀཱིརབཱ' ཀ་
ཨཱམུཁམ༻ེཀེྃ་ཨུགྷཱར་ཀེལཀ། 

ཨཱཱི་སབྷ་ཧཏོཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀརབཱ་ལེལ་ཨུཔཡུཀ ་གཻས-ལཨཱཱིཊིཾག་ཀེར་ཊེཀྣཱིཀ་ཨཚི་ཛཀརཱ་སམནཱཱན ར་དྷཱརཱ་དྤཱརཱ་ས ོརཱཱི་སཨཱིཾསཀ་
མདཏཱིསྃ་ཁཏམ་ཀ྅་དེལ་གལེ་ཨཚི།་ཏྃ་ཨཱཱི་ཨུདཱཧརཎ་སཱིདྡྷ་ཀརཻཨེ་ཛེ་མྤཱཱུལ་དྷཱརཱམེ་སབྷ་ཛཱཏཱིཀ་ལོཀ་ཨཚི་ཨཱ་སམནཱཱན ར་

དྷཱརཱམེ་སེཧོ།་ས ོརཱཱི་སཱཨིཾསཀ་མདཏཱིསྃ་བྤཱཧྨཎབཱདཀ་སཾག་གཨེར-བྤཱཧྨཎཀ་ནབ-བྤཱཧྨཎབཱདཀེྃ་སེཧོ་ཙིནྷཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་
ཨཚི། 

ཨཱ་སཨེཧ་ཀརཎ་ཚཻ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀཐཱ་སུནེབཱཀ་ཨཱཡཛོན "སགར་རཱཏཱི་དཱཱིཔ་ཛརཡ"ཀེྃ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་དྤཱརཱ་གཱཱིཌཱི༹་ལེབཱཀ་
པྲཡཏྣ་བྷེལ་ཨཱ་སེ་བཱིཕལ་བྷ྅་གེལཱཔར་རམཱནན་ྡཛྷཱ 'རམཎ' སཧཱིཏ་མྤཱཱུལ་དྷཱརཱ་ཨཔན་མཱནསཱིཀ་སན ཱུལན་བནཱ་ཀ྅་ན་ཻ
རཱཁཱི་སཀལཱ།་རམནཱནྡ་ཛྷཱ 'རམཎ' ཏྃ་སབྷཊཱ་སཱཱིམཱཀ་ཨཏཱིཀྲམཎ་ཀརཻཏ་ཨཀེཊཱ་བྤཱཧྨཎབཱདཱཱི་སཾས ྤཱཀ་པཏྲཱིཀམེ་བཱིནུ་ནཱམ་
ལེནེ་ཧམརཱ་ཨཱ་ཨུམཤེ་མཎལྜཀེྃ་ཨབཱཙ་ཀཐཱ་སེཧོ་ཀཧལནྷཱི་ཨཱ་ཏཀར་ཨུཔཧཱར་སྭརཱུཔ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་ཨོཨཱི་སཾས ྤཱཀེྃ་

ཀཐཱིཏ་ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨེསོསཱིཡེཤནཀ་རཱུཔམ་ེམཱནྱཏ་དལེཀ།་ཨཱཱི་གྷཊནཱ་ས ོརཱཱི-སཱཨིཾསཀ་པྲབྷཱབཀེྃ་དརྴཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

མུདཱ་ཨཤོཀ་གཏ་དས་སལཱསྃ 'སགར་རཱཏཱི་དཱཱིཔ་ཛརཡ' ཀེར་ཨཱཡོཛན་སམནཱཱན ར་དྷཱརཀཱ་ལཁེཀ་སབྷ་དྤཱརཱ་ཀཨེལ་
ཛེབཱསྃ་ཨཱཧ ྤཱདཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཀཧཻ་ཚཐཱི-་"ཨེཀར་པྤཱརམཱིཀ་ཨུདྡེཤྱ་རཧཻ་གཱམ-གཱམ་གོཥ ྤཱཱི་ཀརབཱཀ, སེ་ཨཱབེ་ཛཱ་ཀ྅་བྷ྅་
རཧལ་ཚཻ།" ཡཨེཧ་གཔ་ཧམར་གཱམམེ་བྷེལ་༨༢་མ་སགར་རཱཏཱི་དཱཱིཔ་ཛརཡ [ཀཐཱ་བཽདྡྷ་སཱིདྡྷ་མེཧཐཔཱ་༺བཱལ་

སཱཧཱིཏྱ་ཀེནྡྲཱིཏ༻་མེཾཧཐ]མེ་ཤཱིབཤཀཾར་ཤྤཱཱིནཱིབཱས་སེཧོ་བཱཛལ་ཚལ-ཱ་"ཛཁན་ཧམ་སབྷ 'སགར་རཱཏཱི་དཱཱིཔ་
ཛརཡ' ཤུརཱུ་ཀེནེ་ཚལཽཾ་ཏཁན་ཨཀེར་ཨུདྡེཤྱ་ཚལ་ཛེ་ཨཱཱི་གཱམེ-གཱམ་ཧཨཡ, མུདཱ་ཨཱཱི་ཏྃ་པཊནཱ-ཙེནྣཻ་གྷུམ྅་ལཱགལ།" 

ཨཱ་ཨོམྷར་རཱམབྷརོས་ཀཔཌཱི༹ 'བྷྲམར' ཨཱ་པརམེཤྭར་ཀཔཌཱི༹་སེཧོ་པཱཡཱཔཱར་ནེཔཱལ་མེ་ཨཌ༹ལ་ཚལཱ།་བྷཱརཏཀ་སརཀརཱཱི་
སཾས ྤཱཀ་སཾཀལནམེ་ཧནཀར་སབྷཀ་རཙནཱ་བཱཧརཱཱི ༺ནེཔཱལཀ༻ ཧེབཱཀ་ཀརཎ་ནཻ་དལེ་གལེནཱི་མུདཱ་ཨོཧཱཱི་ནེཔཱལཀ་
དོསར་ལེཁཀ, ཛེ་ས ེཊས-ཀོ་ཀེར་སང་ཚལ,ཱ ཀེར་ཀཐཱ་དལེ་གལེཻ་། 

ཨབཱ་ཨཨཱུ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབཀ་སབྷཊཱ་མྤཱཱུལ་རཙནཱཀ་བརེ-ཱབརཱཱེི་པུནར ྤཱཋ་ཀརཱཱི.... 

  

གུལ ོ

https://drive.google.com/file/d/1qL58Fd8-Mi1GVcdeBV-cudi1SI_gusUl/view
https://drive.google.com/file/d/1qL58Fd8-Mi1GVcdeBV-cudi1SI_gusUl/view
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༺གུལོ་མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨཱ་གུལོ་ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཨནུབཱད ༺ཨཾཏཱིཀ་པྲཀཤན༻ ཀ་པཱཋཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ།༻ 

  

གུལ་ོཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབདཱ 

པཧཱིནེ་གུལོཀ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱདཔར་ཊཱིཔྤཎཱི། ༺སཻདཾཏཱིཀ་བཱིབེཙན་ལེལ་དེཁྤཱཱུ་ཧམར་པོཐཱཱི- མཻཐཱིལཱཱི་སམཱཱིཀྵཱཤསྟྲཀ་མཐཱཻིལཱཱི་
ལེལ་ཨཀེཊཱ་ཨནུབཱད་སཱིདན ་ཨཱ་ཨནྤཱཱུདཱིཏ་སཱཧཱིཏྱཀ་སམཱཱིཀྵཱཤསྟྲ, བཱིདེཧ་
པེཊཱར http://www.videha.co.in/pothi.htm མེ་ཨུཔལབ །ྒྷ༻ 

ཛེནཱ་ཀནོོ་ཧཱིཊ་ཕཱིལྨ་ཛནཱེ་ཀནྣཌཀ༹ "ཀནཏར"ཱ ཛྃ་ཨཧཱྃ་པཱཱི.བཱཱི.ཨཱར. མེ་དཁེ་ལེན་ེཚཱི་ཏྃ་ཀཱི་པཱྃཙོ་མཱིནཊ་ཏཀརཱ་ཨཧཱྃ་
ཨོ.ཊཱཱི.ཊཱཱི. པེླཊཕཱརྨཔར་དེཁཱི་སཀཻ་ཚཱི། 

ཛེནཱ་ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱ་ཀེར "ཀནྤཱདཱན"ཀ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད ༺བཱིབྷཱ་རཱནཱཱི་དྤཱརཱ༻ དེཁཱི་ཀཡ་ཧནཀར་པུཏྲ་རཱཛམོཧན་ཛྷཱ་
དུཁཱཱི་བྷ྅་མཱཐ་པཀཌཱི༹་ལེནེ་ཚལཱ, སཻཀྲེཌ་གམེྶཀ་ཨནུརཱག་ཀཤྱཔ་དྤཱརཱ་གྷཊཱིཡཱ་བེབ་སཱཱིརཱཱིཛ་རཱུཔཱན རཎ་དེཁཱི་ཀ྅་ལཁེཀ་
བཱིཀྲམ་ཙནྡྲཱ་དུཁཱཱི་བྷེལ་ཚལ,ཱ སཨེཧ་ཨནུབྷཱུཏཱི་གུལཀོ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད་དེཁཱི་ཀ྅་ཧམར་ཱབྷེལ། 

མྤཱཱུལ་དྷཱརཀཱ་ལཀོ་བཱིནུ་ཨནུབཱད་སཱིདན ་པཌྷ༹ན་ེཨནུབཱད་ཀརཻཨེ, མྤཱཱུལ་དྷཱརཱཀ་བྤཱཧྨཎབཱདཱཱི་ཨཱ་ནབ-བྤཱཧྨཎབཱདཱཱི་ལེཁཀ་
སབྷཀ་ཛཁན་མལཱཽིཀ་ལེཁནམེེ་ཤབྡ-བྷཎྜཱརཀ་སུཁརཱ་རཧཻ་ཚཻ་ཏྃ་ཨནུབཱདཀ་ཀཐེ་ཀནོ།་ཨནུབཱདཀ་རམཎ་ཀུམཱར་སིཾཧ་
ལག་ནེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཤབྡ-བྷཎྜཱར་ཚནྷཱི་ཨཱ་ནེ་ཧཱིན ྤཱཱིཀ།་ཨཁབཱརཱཱི་བྷཱཥམེ་ཨོ་གུལོཀ་ཨནུབཱདཀ་པཧཱིལེ་པཱྃཏཱིམེ "ཏཱིལཱ་
སཀརཱཾཏཱི"ཀ་ཨནུབཱད "མཀར་སཾཀྤཱན ཱི" ཀརཻཏ་ཚཐཱི! ཀཱི་མཀར་སཾཀྤཱན ཱི་མཐཱཻིལཱཱིཀ་མྤཱཱུལ་དྷཱརཱཀ་བྤཱཧཎྨབཱདཱཱི་ཨཱ་ནབ-
བྤཱཧྨཎབཱདཱཱི་ལེཁཀ་སབྷ་ནཻ་པྲཡུཀ ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི, ཨཱ་གུལོཀ་པཧཱིལ་པཱྃཏཱིམ ེ"ཏཱིལཱ-སཀརཱཾཏཱི"ཀེྃ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་
ཡཱདབ "མཀར་སཾཀྤཱན ཱི" ནཻ་ལཱིཁཱི་སཀཻ་ཚལ?ཱ 

སེ་ཛྃ་ཨཧཱྃཀེྃ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབཀ་གུལོ་ཀེྃ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི་དུནྤཱཱུམ་ེཔཌྷ༹བཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་ཧཨཡ་ཨཱ་གཻསལཨཱཱིཊིཾགཀ་སཱིདཾཏཀ་
པྲཡོག་དེཁབཱཀ་ཧཨཡ་ཏྃ་པཧཱིནེ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད་པཌྷཱུ༹༹་ཨཱ་ཕེར་མྤཱཱུལ་མཻཐཱིལཱཱི་པཌྷཱུ༹༹།་ཀརཎ་མྤཱཱུལ་མཻཐཱིལཱཱི་ཛྃ་ཨཧཱྃ་པཧཱིནེ་པཌྷཱི༹་

ལེལཽཾ་ཏྃ་ཨཧཱྃཀེྃ་སཱིནམཱེཀེྃ་པཱཱི.བཱཱི.ཨཱར.མེ་དེཁབཱཀ་ཨནུབྷཱུཏཱི་ཧཨེཏ, ཨཱ་ཛྃ་པཧཱིནེ་ཨཧཱྃ་མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱི་པཌྷཱི༹་ལེབ་ཏྃ་ཧཱིན ྤཱཱི་
ཨནུབཱད་ཨེཀ ་ོཔན ྤཱ་ནཻ་པཌྷཱི༹་སཀབ, ཨཱ་ཏཁན་གཻསལཱཨཱིཊིཾག་ཀེར་པྲཡོག་ཀནཱེ་དཁཱེི་སཀབ? ཧམར་ཨཱིཙྪཱ་ཨཚི་ཛེ་ཨཧཱྃ་
ཨཱཱི་པྲཡོག་དེཁཱཱི། 

ཨཧཱཱི་སནྡར ྒྷམེ་༢༠༢༡་མེ་གཨེར-སབརྞཀེྃ་པཧཱིལ་བེར་དེལ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱརཀ་ཙར ྤཱ་ཀརབ་ཨཱབཤྱཀ་
ཨཚི།་ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜཀ་ཨུཔནྤཱས "པཾགུ" ཨོཏ྅་སྃ་ཤུརཱུ་ཧོཨཱིཨེ་ཛཏ྅་ཡཱཏྤཱཱིཀ་བལཙནམཱ་ཁཏམ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚ,ི་ཨཱ་མྤཱཱུལ་དྷཱརཱཀ་ལོཀ་ཚཌ༹པཊཱཡ་ལགལཱ་ཛེ་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎྜལ་ཡཏཱྤཱཱིཛཱི་སྃ་ཨགཱྤཱཱུ་ཀནཱེ་བཌྷཱི༹་གལེ་ཱཨཱ་ཨོ་སབྷ་
ཡཱཏྤཱཱིཛཱི་སྃ་པཱཚཱྃ་བཌྷ༹བ་ཏྃ་དཱུར་པཱཚུཨེ་ཀཱིཨེ་ཛ་ཱརཧལ་ཚཐཱི?་༢༠༡༨་མ་ེཨཱཱི་ཨུཔནྤཱས་བཱིདེཧམེ་༩་ཁཎྜ་མེ་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་

http://www.videha.co.in/
http://www.videha.co.in/pothi.htm
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བྷེལ་ཨཱ་སཾཀལཱིཏ་བྷེལ བཱིདེཧ:སདེཧ ༢༡ མ ེ༺པྲྲྀ. ༦༧༧-༧༧༩༻, ཕེར་ཨོ་པུསྟཀཀར་ཨཱཡལ་ཨོཧཱཱི་བར,ྑ ཨཱ་
ཨཱབ་ཨོ བཱིདེཧ་པེཊཱར མེ་སེཧོ་ཨུཔལབ ་ྒྷཨཚི།་ཨཻ་པོཐཱཱིཀ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད་རམཱེཤྭར་པྲསཱད་མཎལྜ་དྤཱརཱ་ཀཡལ་
གེལ ༺པལླབཱཱི་པྲཀཤན༻ ཨཱ་ཧམར་ཨནུརོདྷ་ཨཚི་ཛ་ེཨཱཱི་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད་ཨཧཱྃ་མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱི་པཌྷལ༹ཀཱ་བཱད་
པཌྷཱུ༹༹, ཨཧཱྃ་པྤཱཱུརཱ་པོཐཱཱི་པཌྷཱི༹་སཀབ།་པཾགུཀ མྤཱཱུལ ཨ ཱཧཱིན ྤཱཱི དུནྤཱཱུ བཱིདེཧ་པེཊཱར མེ་ཨུཔལབ ་ྒྷཨཚ།ི 

ཕེར་གྷུརཱུ་གུལོཀ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད་པར, སེ་ཨནུབཱད་ཀེནཱ་བྷེལ་ཨ་ཱཀེནཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཱིན ྤཱཨཱིཌར་བ ཱུ་ཧཱིན ྤཱཱི-ཨནུབཱད་བརནམེ་
ཨཱཨུཊསཨཱཱིཌར་བ ཱུ་བནཱི་གལེ་ནབ-བྤཱཧྨཎབཱདཀ་ཨནྤཱཱུདཱིཏ-ས ོརཱཱི-སཱཨིཾསཀ་པྲཡོག་སྃ, སེ་ནཱཱིཙཱྃ་ཊེབུལམེ་དེལ་
ཨཚི། བཧཏ་ཋཱམ་ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཤབྡཀོཥཀ་ཨཀལཀ་ཀརཎ་ཤབྡ་ལེལ་ཤབྡ་ནཻ་བརན་བཱིབརཎ་དེལ་གལེ་ཨཚ,ི སེཧོ་བཧཏ་ཋཱམ་
ཨཤུདྡྷ་ཨཱ་བཧཏ་ཋཱམ་ཨནྤཱཱུདཱིཏ་བྷེབེ་ནཻ་ཀཨེལ, ཨཱཀཱི་ཨརཀྠ་ཨནར་ྠཀརཻཏ་ཤབྡཱིཀ/ ཨར  ྤཱནུབཱད་བྷེལ། 

མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱི "གུལ"ོ ཨནྤཱཱུདཱིཏ་ཧཱིན ྤཱཱི "གུལ"ོ 
ཏཱིལཱ-སཀརཱཾཏཱི མཀར་སཾཀྤཱན ཱི 
ཨེཀ ེ་སསཔེན་མེ་མུྃཧ་ཏོཌཱི༹ ཨེཀ་ཧཱཱི་སསེྤན་སེ་མུྃཧ་ཏོཌ༹ 
ཨོཀརཱ་ཊཱཾསལཀ ཻ ཨུསཀ་གྷཱཱི་བནཱཡ ཱ
གྷརནཱིཡོ* པཏ ྤཱཱི་བྷཱཱི 

ཊུཀདུམ-ཊུཀདུམ ཀཱིསཱཱི་ཏརཧ 
ཀབཨཱི ཀབཨཱཱི་མཚལཱཱི 
དབཱིཡཱ དཱབ 
དེཁབཧཀ་ཚཽཌཱི༹ཨ!ེ དེཁེགཱཱི་ཏྤཱཱུ, 
དེལཱིཡཧ ཨཱཔཀོ་དཱིཨ ེ
ཨམཱཋཱཱི ཨཱམ་ཀཱི་ཊཧནཱིཡཱ ྃ
ཀརཙཱི བཱྃས་ཀཱི་ཚཌཱི༹ཡཱ ྃ
ཀཋུཨཱཡལ སཾྟབྷཱིཏ 
དཱབ-དཱབ་ཀརཻཏ་རཧཻ་ཚཻ དབཱབ་བནཱཨེ་རཁཏེ་ཧཻཾ 

བཱཏ་ཨུནཊཱ་དཨཱི་ཚ*ཻ* བཱཏ་ཀོ་པལཊ་དེཏཱི་ཧཻ 
པནཱིཛཱབ པཾཛཱབ 
མུྃཧ་བཱབཱི་ཀ྅ ཧཏཤ 
སཌ༹ལཱཧ་ཁུཊ ྤཱ གྷུན་ལགེ་ཁྤཱཱུཊྃ ེ
ཨུཔརེལཀ ཌྷ  ཱུཌྷ༹ཀར་ལཨཱཱཱི 
གཛྫན ཨཱིཛྫཏ 
ཨོགརཨཱི-ཨེ དེཁབྷཱལ་ཀརཏ་ཧ ཻ
རམརཱཧཌཱི༹ ཨརཧར 
ཋཱིཋུཨ*ཱ** ཋཱིཋུཨ ཱ

https://ia902509.us.archive.org/32/items/videha-shishu-utsav/VIDEHA_SADEHA_21.pdf
http://videha.co.in/pothi.htm
https://drive.google.com/file/d/1bIZA3fOamAODSEkFgRKmUynbv2H7K9f1/view
https://drive.google.com/file/d/1lvLXPqLB3n9FLY3D_K3_mjUO64yNUSHT/view
http://videha.co.in/pothi.htm
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ཀོཡ་ལཊལེཀ ཀོཨཱཱི་ཨུསེ་ཧཐེལཱཱི་པར་རགཌ༹ཏ་ཧཻ 
བྷཱཀན ཛལཀུམ   ཱི 
པརཙཱརཻ་ཚཻ ཏནཱ་དཏཱེི་ཧཻ 
བྷོཊཱིཡཱ སུཛནཱཱི 
བྷོམཧཻར་ལེཏཻ ཀཊ་ཁཨཱེྃག ེ
ཧཔཀུནཱིཡཱྃ ཨུཾཀཌཱུ༹༹ ཾ
ཙཱས, སམཱར་ཨཱ་ཙཽཀཱི*** ཙཱས, སམཱར་ཨཽར་ཙཽཀཱི 
ཊོན་ཀརཨཱི-ཨེ ཊུཀཌ༹-ེཊུཀཌེ༹་ཀརཏཱི་ཧཻ 
པཾཱགཡ་ལཱགལ ཀཊནེ་ལགཱ 
ཁརཱཡ ཌཾཋལ་སྤཱཱུཁཀར་སཁ  
གོསཱཾཨཱི་ཌུམཱནཱཱི སྤཱཱུརྻ་ཌྤཱཱུབན ེ
པཚཌཻ༹ཏ-པུཚཌཻ༹ཏ ཀཱིསཱཱི་ཏརཧ 
སཱིདཧཱ བྷོཛན་ཀཱི་སཱམགྤཱཱི 
གུལོ་ཨུཀཊཱི་དལེཀ ཻ གུལོ་ནེ་ཀཧཱ 
ཛུམཱ་ཀཨ ེ ནཱིཤནཱ་སཱདྷཀར 
ཧཔསཱི-ཧཔསཱི ཧཱྃཕ ཧཱྃཕ 
བྷཱསཱི་གེལ ཧཱིལ་གཨ ེ
པཱཌྷཱི༹ ཚཔྤར་ཀོ་ཊེཀནེབཱལ་ཱཨཱདྷཱར 
ཧཊཧཊ པཏྠར 
གཱིརཧཏ་དཧཱིཏ་རཧཻ གྲྲྀཧསྠ་ཨུདཱར་ཐ ཱ
ཚཱིལ-མོཋཱི ཚཱིལཀར 
ཧཌཽ༹ཐ ཧཌཽ༹ཐ་བཱྃས 
ཁཌྷ༹་ཨུཚཱཧཱི་དེལཀ ཻ ཕྤཱཱུས་ཨུཌ༹་གཨཱཱི 
ཀལཱཱིབཾདཱཱིཀ་སེབཱ ཀལཱཱིབཾདཱཱི་ཀཱི་པྤཱཱུཛ ཱ
ཀུཤཀ་ཀལེཔ*** ཀུཤ་ཀ་ཀལེཔ 
པཱཊ ཨཾཏར   ན 
ཨཱརཱ བགཱཱིཙཱ 
གཱཚཱ ི ཨཱམ་ཀེ་བགཱཱིཙ ེ
གཻཌྷ ༹ ཀཊཀར 
ཚཽཌཱཱི༹་ཀཨེ་སམཱཾགེ་ནེ་ཧོཨཱི་ཚ ཻ ཨུསཀཱི་ཏབཱཱིཡཏ་ཋཱཱིཀ་ནཧཱིཾ་ཧ ཻ
ཊཱཊ གྷཱས་ཕྤཱཱུས་སེ་བནཱཱི་དཱཱིབཱར 
དོསར་བཱིཚེལཀ དཱུསརཱཱི་བནཱནེ་ལགཱ་ཧཻ 
ཨཱལན ཨསྟར 
ཛཻརཱཋ ོ ཛཌེ༹ཾ 
དཱུ་གོ་སུཔཱརཱཱི་ནོཏ་མེ་ཨཱཡལ་ཚ ཻ ནཱིམཾཏྲཎ་ཀཱི་སུཔཱརཱཱི་མཱིལཱཱི་ཧཻ 

http://www.videha.co.in/
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བཱཚཡ་ལཱགལ ཨལག་ཀརཀེ་རཁནེ་ལགཱ 
ཊཱིརསཱི་ཀཨེ གུསྶེ་མེཾ 
ཀནནམུྃཧ རུཨཱྃསཱ 
བཱཱིཊ་ལགཱཨེཏ བཱྃས་རོཔེགཱ 
སཱིསོཧཱི་ལེལཀཻ ཏོཌ༹་ལེ་གཡ ཱ
ཨརཱིཀཾཙན*** ཨརཱིཀཾཙན 
ལཱཊ་མེ་ཛྷྒྷཱུནཱིཡོ་རཧཻ ཛྷྒྷཱུནཱིཡཱ་བྷཱཱི་ཐཱཱི 
ཨཌྷ༹-ེཨཌྷ༹ ཙཔཀེ་སེ 
ནཽ་བཛེ་རཱཏཱི་མ ེ དས་བཛེ་རཱཏ་མེཾ 
ཨོལཻཏ ཙནཏ 
ཛྷཁཨཱི ཨཕསོས་ཛཏ་རཧཱ 
ཌཾགེལཀ ཨུསེ་ཏཻཡཱར་ཀཱིཡཱ 
ཊཔཡ ཨཱན ེ
ཛོགཏ ཻ རཁབཱལཱཱི་ཀཽན་ཀརེགཱ 
སཱཏ-ཨཱཋ་ཊཱ་ནབྷཀ་ཁུཊ ྤཱ་ཀཊཱི ཁྤཱཱུྃཊེ་ཀཊ་རཁ ེ
ཁཱིཁཱིར ནེབལཱ 
པཛོཋན ེ ལེཀར 
ཧཱཀ་དཱཨ ེ བུལཱཀར 
ཛུཨཱཡལ*** ཛུཨཱཡཱ་ཧཨ ཱ

གལཱི་ཀཨེ་བྷཱཏ་བྷཱཨེ་ཛེཏ*ཽ*** གལཀར་བྷཱཏ་ཧོ་ཛཨཱེགཱ 

ཏུམ ྤཱ*** ཏུམ ྤཱ 
ཨབཱཙ་ཀཐ ཱ བུརཱཱི་བཱཏ 
བྷཱུམཀམ བྷཱུཀམྤ***** 
བྷཱུཀམྤ བྷཱུཀམྤ***** 
ཋཋརཱཱི*** ཋཋརཱཱི 
ཨྤཱཱུཀ མུཁཱགྣཱི 
ཧཱིན  ཱུ ཧཱིན  ཱུ 
ཀརཨཱི་ཚཻ་ཀནཱེ བོལཏ་ཀྤཱ་ཧཻ 
ཨརབཱ-ཨརབཱཨཱིན*** ཨརབཱ-ཨརབཱཨཱིན 
ཛྷོཌཱ༹ བཊུཨཱ 
ཊཱནཱི་ཀཨ ེ ལེཀར 
ཨཁར*ཱ** ཨཁར ཱ
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*སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ་པཏ ྤཱཱི་ལེལ་གྷརནཱཱི་ཨཱ་ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལ་བྷནསཱིཡཱ་ཀེར་པྲཡོག་ཀརཻ་ཚཐཱི, དུནྤཱཱུ་དཱུ-སྠཱིཏཱིམེ་དཱུ་
ཏརཧཀ་པྲཡོག་ཚཻ།་ཨནུབཱདཀ་ཀཱི་དུནྤཱཱུ་ལེལ "པཏ ྤཱཱི" ཤབྡཀ་པྲཡོག་ཀརཏ? 

**བཱཏཀེྃ་པལཊཱི་དེནཱཨཱི་བྷེལཻ་གྷུམཱ་དེནཱཨཱི, ཨེཏ྅་ཚཻ་ཚུཊཱིཏེ་ཨུནཊཱ་ཛབཱབ་དནཱེཨཱི། 

***ཨནྤཱཱུདཱིཏ་ན་ཻབྷེལ 

****ཤབྡཱིཀ་ཨནུབཱད 

*****ཨར ྤཱནུབཱད 

ཧཱིན ྤཱཱི་བརནམེ་ཨདྷ  ཡ་པརཱིབརྟན་སེཧོ་པཏ་ནཻ་ཙལཏཻ་ཨཚ,ི མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱིམེ་ནབ་པྲྲྀཥྛསྃ་བཱིབརཎ་ཤུརཱུ་ཀ྅, ཨཱ་ཛཏ྅་
ཛགཧ་ཁཱལཱཱི་ཚཻ་ཨོཏ྅་ཕོཊོ་པཱཌཱི༹་ཀ྅་ཨདྷ  ཡ་པརཱིབརྟན་སྤཥ ་ཀཨེལ་གེལ་ཚཻ། 

ཌེནམཱརྐཀ་ཤབྡཀོཥ་བཌ་བཱིསྟྲྲྀཏ་ཚ,ཻ པྤཱཡཿ་༢༣་བོལ ཱུམ་སྃ་བེཤཱིམེ་ཚ,ཻ  ཨཱཔྲབཱསཱཱི་པྤཱཡཿ་ཨོཀར་ནཱགརཱིཀཏ་ལལེ་ལཻ་
ཛཱཨེབལཱ་ཌནཱེིས་བྷཱཥཀ་པརཱཱིཀྵཱམེ་ཨནུཏ ྤཱཱིརྞ་བྷ྅་ཛཨཱཱི་ཚཐཱི།་ཨེཀཊཱ་མཧཱིལཱ་ཛེ་ཌནཱེིསསྃ་བཱིབཱཧ་ཀེནེ་རཧཐཱི་ཧནཀར་བཙ ྤཱ་

ཌེནམཱརྐཀ་ནཱགརཱིཀ་བྷ྅་གེལ་མུདཱ་ཨོ་ཀཧལནྷཱི་ཛ་ེབྷཱཥ་པེཔར་བཌྜ་ཀཋཱིན་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ ཌེནཱིས་སེཧོ་ཨོཨཱིམེ་ཨནུཏ ྤཱཱིརྞ་བྷ྅་
ཛཱཨཱི་ཚཐཱི།་ཛནསཾཁྤཱ་བཱ་ཀྵེཏྲཕལཀ་ཚཊོ་རཧབ་ཌེནཱིས་བོཀབུལེརཱཱི་ལེལ་ཧཱནཱིཀརཀ་ནཻ་བྷེལཻ། 

ཧཱིན ྤཱཱི་ཛཻ་ཧཱིསཱབེ་ཨཔན་བྷཱུགོལ་བཌྷལེཀ་ཨཚི་ཨཨཱོི་ཧཱིསཱབེ་ཨོཀར་ཤབ ྤཱབལཱཱི་ནཻ་བཌྷ༹ལ་ཚཻ་།་ཨམེརཱིཀམ་ེ༣༥༠་ཤབྡཀ་

ཨཾགྲེཛཱིཀ་"ཧཱཨཱི་པེྲཀེན ྤཱཱི"་ཨཱ་༣༥༠༠་"བེསཱིཀ་བརྜ་ལཱིས "་ཧཱཨཱི་ས  ཱུལཀ་ཚཏཱྲ་ལལེ་ཚཻ་ཛེ་ཀྲམཤཿ་ཀལེཛ་ཨཱ་གྲེཛུཨཊེ་
ས  ཱུལ་༺ཨོཏཨེ་པོས ་གྲེཛུཨཊེཀེྃ་གྲཛེུཨཊེ་ས  ཱུལ་ཀཧལ་ཛཱཨཱི་ཚ༻ཻ་དྷརཱི་པཧྃཙལཱཔར་དུགུནཱ་༺གཨེར་བྷཱཥ་ཕེཀལ ྤཱཱིཀ་

ཚཱཏྲ་ལལེ༻་བྷ྅་ཛཱཨཱི་ཚ།ཻ་སཱཧཱིཏྱཀ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི/་སཧཱཱིཏྱཀར་ལེལ་ཨཻ་སྃ་དས་གུཎ་ཨཔེཀྵཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཧཱིན ྤཱཱིམེ་
ཨཔབཱད , ཛཀརཱ་ཧཱིན ྤཱཱིཀ་པུརོདྷཱ་ལོཀནཱི་ཨུཔཧཱསམེ་ཨཱཾཙལཱིཀ་ཨུཔནྤཱས/་ལེཁན་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨཀེ་ཏརཧེྃ་ནཀརཻཏ་
ཚཐཱི, ཀེྃ་ཚོཌཱི༹་ཧཱིན ྤཱཱིཀ་ཀབཱི་ཨ་ཱཨུཔནྤཱསཀར་ཨཋམཱ་བརྒཀ་༢༠༠༠་ཤབྡཀ་ཤབ ྤཱབལཱཱིསྃ་སཱཧཱིཏྱ་༺པདྱ, ཨུཔནྤཱས༻་

རཙཻ་ཚཐཱི་ཨ་ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཱིཚུ་སཱཧཱིཏྱཀར་ཨཻ་བེསཱིཀ་༢༠༠༠་ཤབྡཀ་བརྜ་ལཱིས ་དྷརཱི་སཱཱིམཱིཏ་རཧཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཐཱི, ཛཁན་ཀཱི་
ཛཱཔཱནཱཱི་ཨལ ྤཱབེཊཀ་ཙེན་ྷ༥༠༠་དྷརཱི་པཧྃཙི་ཛཱཨཱི་ཚ།ཻ 

ཛཨཱི་བྷཱཥམེ་རཱམལཙོན་ཤརཎ་༡༤-༡༥་ཧཛཱར་པཱྃཏཱིཀ་ཤྤཱཱིརམཱཙརཱིཏ་མཱནསཀ་ཨནུབཱད་སན་
༡༩༦༨ ༺བཱི. ༢༠༢༥༻ མེ་པྤཱཱུརྞབྷཱབ་རཀྵཱིཏ་མཻཐཱིལཱཱི་རཱུཔམེ་ཀལེནྷཱི་ཨོཏ་སན་༢༠༢༡ ༺བཱི. ༢༠༧༨༻ མེ་
གུལོཀ་ཨཻ་ཏརཧཀ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད་མོནཀེྃ་བཱིཁཱིནྣ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

  

གུལ་ོཀརེ་ ཨམཱུཁ "ཨཁཱཱིརཱཱི་བཱིཔན་ྣམནུཀཀྑ་གཱཐ"ཱ- ལཁེཀ་ཀདཱེར་ཀནན 
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མྤཱཱུལ་མཐཱཻིལཱཱི་གུལོཀ་པྤཱརམསྃ་པྤཱཱུརྦ་ཨེཀཊཱ་ཨཱམུཁ་ཨཚི "ཨཱཁཱིརཱཱི་བཱིཔནྣ་མནུཀྑཀ་གཱཐ"ཱ།་ཨཱཱི་ཨཚི་མྤཱཱུལ་དྷཱརཱཀ་ཀན ྤཱརོཧཊ་
ཨཱ་ཨཻ་བེར་ཨོཨཱི་ཀན ྤཱརོཧཊཀ་བྷཱར་ཚནྷཱི་ཀདཱེར་ཀནནཀ་ཀནྷཔར,་ཨཱ་ཨཱཱི་ལཱིཁལ་གལེ་ཨཚ་ིཏཱིལཱ-སཾཀྤཱན ཱི་དཱིན! 

མུདཱ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཏྃ་ཨཁཱཱིརཱཱི་བཱིཔནྣ་མནུཀྑཀ་གཱཐཱ་ལཱིཁབེ་ནཻ་ཀནེེ་ཚཐཱི།་ཨཱཱི་ཨཱམུཁ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབཀ་ལེཁནཱཱིཀེྃ་

ཨོཨཱིཔཱར་ཋཱཌྷ༹་ཀརབཱཀ་ཀུཏྶཱིཏ་པྲཡཱས་ཨཚི།་ཨོ་ཏྃ་ལཱིཁནེ་ཚཐཱི་གུལོ་མཎྜལཀ་ཛཱིབནཱཱི, ཨོ་གུལོ་མཎལྜ་ཛེ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི- 

"ཧམརཱ་ཙིནྷཻ་ཚིཧཱཱི? ནེ་ཙིནྷཻ་ཚིཧཱཱི་ཏ྅་ཙཱནིྷ་ལ།ེ་ཧམ་ཚིཨཻ་གུལོ་མཎྜལ།་ཨཧཱཱི་ཙཽཀ་པར་གྷར་ཚ།ཻ་ཧམརཱ་སཾགེ་ཋེཋཔནཱཱི་
ཀེལཧཱཱི་ཏ྅་བྤཱཱུཛྷི་ལེ།་ཧམ་ཚིཨཻ་གུལོ་མཎྜལ།" 

ཨཱ་ཀེདཱར་ཀནན་ཀ྅་རཧལ་ཚཐཱི་ཋཋེཔནཱཱི་གུལོ་མཎྜལཀ་སང། 

"བཌ༹ཀ-བཌ༹ཀ་ཋོཔ-ཙཱནན་ཀཡནཱིཧཱར་བྷཱཥ་ཀེཾ་དཱུཥཱིཏ་ཀརབ་མཱནཻཏ་ཚཐཱི།"- ཀེདཱར་ཀནན་ལཱིཁ་ཻཚཐཱི། 

མུདཱ་ཨཨཱོི་ཋོཔ-ཙཱནན་ཀཡནཱིཧཱརཀ་ནཱམ་ལེབཱཀ་སཱཧས་ཀེདཱར་ཀནནམེ་ན་ཻཚནྷཱི། 

ཀེདཱར་ཀནན་སབྷཊཱ་ལཱབྷ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདེམཱཱིཀ་ ཋོཔ-ཙཱནན་ཀཡནཱིཧཱརསྃ་ལཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱ་ཨཱབ་ཛཁན་
ཨོ་ཋོཔ-ཙཱནན་ཀཡནཱིཧཱར་མརནཱསནྣ་ཚཐཱི,་ཀཱིཚུ་བཱསྟབཱིཀ་རཱུཔམེ་མརཱིཡོ་གེལ་ཚཐཱི,་ཏྃ་ཨོ་ཨཔནཱཀེྃ་ཨོཀརཱསྃ་ཨལག་
དེཁཱབཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི། 

ཨཱ་ཋོཔ-ཙཱནན་ཀཡནཱིཧཱརཀ་བཱལ་བཙ ྤཱ་སབྷ་ཛྃ་ཀདཱེར་ཀནནཀེྃ, བཱཱིཎ་ཋཱཀུརཀེྃ, ཨཤོཀ་ཨབཱིཙལཀེྃ་ཨཱ་ཨཱན་ལཱཁཀ-
ལཱཁ་ཊཱཀཀ་ཨནུབཱད/ སམ ྤཱདནཀ་ཨསཱཨཱིནམེཎ ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེིཀ་བཱལ/ ཨནུབཱད་པུརས ྤཱར་ལནཱེིཧཱར་ཀེྃ་ཀྲྲྀཏགྷྣ་
ཀཧཱི་རཧལ་ཚནྷཱི་ཏྃ་ཨོ་ཧནཀ་ལཀོནཱིཀ་ཨཱཔསཱཱི་མམཱཱིལཱ་ཚནྷཱི།་མུདཱ་ཋོཔ-ཙཱནན་ཀཡནཱིཧཱརཀ་བཱལ་བཙ ྤཱཀ་པུརཁཱཀ་ཀྲྲྀཔཱསྃ་
ཧནཀ་སབྷཀེྃ་ཨཱཱི་སབྷ་བྷེཊལནྷཱི་སེ་ཏྃ་སཏྱ་ཚཻཧེ། 

སཾགཧཱི་ཛྃ་ཨཧཱྃ་ཋོཔ-ཙཱནན་ནཻ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱ,ི་བཱ་དྷོཏཱི-ཀུར ྤཱ་ནཻ་བརན་པེཎ -ཤར ་པཧཱིརཻ་ཚཱི་བཱ་ཨཧཱཱི་ཨཱལེཁམ་ེཀནེ་
ཨྤཱཱུཔར་བཱིཤླེཥཱིཏ་ནབ-བྤཱཧྨཎབཱདཱཱི་ཚཱི་ཏྃ་ཨཧཱྃཀེྃ་སབྷ་ཚལ-པྲཔཉྩཀ་ཨདྷཱིཀར་སྭཏཿ་བྷེཊཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི,་སེ་ཀེདཱར་
ཀནནཀ་ཨཱམུཁ་སྃ་ཛནཏབ་བྷེཊཻཏ་ཨཚི། 

གུལོ་༢༠༡༥་མེ་པྲཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཀེདཱར་ཀནན་ཛཱི་ཀརེ་ཨཱམུཁཀ་སཾག། 

༢༠༡༩ཀ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་ཨནུབཱད་པུརས ྤཱར་ཀེདཱར་ཀནན་ཛཱ་ིཀེྃ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཀབཱིཏ་སཾགྲཧ "ཨཀལ་མེཾ་སརཱས"་
༺ལེཁཀ- ཀེདཱར་ནཱཐ་སིཾཧ༻ཀ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱདཔར་དེལ་གེལ།་ཨཱབ་ཨཧཱྃ་ པཧཱིནེ་ཧམརཱ་བཏཨུ་ཛེ་ཀ་ེཨེཧན་
ལོཀ་ཨཚི་ཛེ་ཧཱིན ྤཱཱིཀ་ཀབཱིཏ་སཾགྲཧ་ན་ཻཔཌྷཱི༹་སཀཻཨེ་ཨཱ་སེ་ཨོཀརཱ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནུབཱདཀ་ཁགཏ་ཚ?ཻ ཨཱ་ཨ་ཻམེ་ཀེདཱར་
ཀནནཀེྃ་ཨནུབཱད་ཨསཨཱཱིནམཎེ ་ཨཱ་པུརས ྤཱར, ཌབལ་ཕཨེདཱ་བྷེལནྷཱི་སཨེཧ་ནེ།་ཀརཎ་རམཏ་ཛགཱཱོི་༺༢༠༡༩༻་མེ་

ཀེདཱར་ཀནན་ནཱིཔཏ ྤཱ་ཚཐཱི,་མཌར ༺༢༠༢༡༻་མེ་ཀནོོ་ཨམཱུཁ་ན་ཻཨཚ།ི 
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མུདཱ་བྷོཊ ༺༢༠༢༢༻ མེ་ཀདཱེར་ཀནན་བཻཀ-ཀབརམེ་༨་པཱྃཏཱི་ལཱིཁནེ་ཚཐཱི- མུདཱ་ཨཀེ ོཊཱ་ཀྤཱན ཱིཀརཱཱི་པཱྃཏཱི་ཨོཨཱིམེ་
ནཻ་ཨཚ,ི་ཀཱིཨ?ེ 

ཨཱབ་"གུལོ"་ཨུཔནྤཱསཀ་སང་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་ཀཱི་ཀེལཀ། 

༢༠༡༦-༢༠༢༠་མེ་པྲཀཤཱིཏ་རཙནཱཀེྃ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར་༢༠༢༢་མེ་དེལ་ཛཡཏཻ།་མནཱེ་གུལོ་རེསསྃ་བཱཧར། 

མཱནེ་གུལོཀ་ཀྤཱན ཱིཀརཱཱི་ཨཱམུཁ་ལཱིཁནཱིཧཱརཀེྃ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་ཨནུབཱད་པུརས ྤཱར་ཨཱ་གུལོ་རེསསྃ་བཱཧར། 

ཏྃ་གུལོཀ་ཨཱམུཁ་བཻཀམེལིཾག་ཚལ? བུཛྷི་ཏྃ་སཨེཧ་པཌཻ༹ཨེ། 

གུལོཀ་ཨཱམུཁམེ་ཨཱར་བཧཏ་རཱས་ཀན ྤཱརོཧཊ་ཨཚི། 

'དེསཱིལ་བཡནཱ་སབ་ཛན་མཱིཊ ྤཱ', མྤཱཱུལ་དྷཱརཱཀ་སབྷཀེྃ་ཨཱཱི་རཊལ་ཚ,ཻ སེ་ཀེདཱར་ཀནནཀེྃ་སེཧོ་རཊལ་ཚནྷཱི།་ མུདཱ་
ཨབཧཊྛ་ཏྃ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷཱཥ་ཚལ། 

མུདཱ་ཛྱོཏཱིརཱཱིཤྭར-པྤཱཱུརྦ་བཱིདྤཱཔཏཱི་སཾསྲྀཏ་ཨཱ་ཨབཧཊྛཀ་བཱིདྤཱཔཏཱི་ཋཀ ཱུརཿ་སྃ་བྷཱིནྣ་ཚཐཱི།་སམབཏཿ་བཱིས ྤཱཱི་གཱམཀ་བཱརྦར་
ཀས ཀ་ཤྤཱཱི་མཧེཤ་ཋཱཀུརཀ་པུཏྲ།་སམཱནཱན ར་པརམྤརཱཀ་བཱིདཱཔཏ་ནཱཙམེ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པདཱབལཱཱིཀ་༺ཛྱོཏཱིརཱཱིཤྭརསྃ་

པྤཱཱུརྦསྃ༻་ནྲྀཏྱ-ཨབྷཱིནཡ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛྱོཏཱིརཱཱིཤྭར་པྤཱཱུརྦ་བཱིདྤཱཔཏཱིཀ་བཱིབརཎ-་ཀཤ ྤཱཱིརཀ་ཨབྷཱིནབ་གུཔ ་༺དཤམ་

ཤཏབ ྤཱཱིཀ་ཨན ་ཨཱ་ཨགཱེརཧམ་ཤཏབ ྤཱཱིཀ་པྤཱརམ༻-་གྲནྠ་"ཨཱཱིཤྭར་པྲཏྤཱབྷཱིཛྙཱ-་བཱིབྷརྵཱིཎཱི" མེ་ཨོ་བཱིདྤཱཔཏཱིཀ་ཨུལླེཁ་ཀརཻ་
ཚཐཱི།་ཤྤཱཱིདྷར་དཱསཀ་སདུཀ ཱིཀར ྤཱམྲྀཏ ༺རཙནཱ་༡༡་ཕརབརཱཱི་༡༢༠༦, དེཁྤཱཱུ་མདྱཀལཱཱིན་མཱིཐཱིལ,ཱ བཱིཛཡ་ཀུམཱར་
ཋཱཀུར༻-་ཤྤཱཱིདྷར་དཱས་བཱིདྤཱཔཏཱིཀ་པཱྃཙ་ཊཱ་པད་ཨུདྷ  ྲྀཏ་ཀེན་ེཚཐཱི་ཛེ་བཱིདྤཱཔཏཱིཀ་པདཱབལཱཱིཀ་བྷཱཥ་ཚཱ།ི་"ཛཱབ་ན་མཱལཏོ་
ཀར་པརགཱས་ཏབེ་ན་ཏཧཱི་མདྷུཀར་བཱིལཱས།" ཨཱ "མུནྡལཱ་མུཀུལ་ཀཏཡ་མཀརན"ྡ།་ཛྱོཏཱིརཱཱིཤྭར་༺༡༢༧༥-
༡༣༥༠༻་ཥཥྛཿ་ཀལློལ-་༎ཨཐ་བཱིདྤཱབན ་བརྞནཱ༎་ཨཥ མཿ་ཀལླལོཿ-་༎ཨཐ་རཱཛྱ་བརནྞཱ༎་མེ་བཱིདཱཔཏ་ཀེར་ཨུལླེཁ་
ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་སེ་བཱིདྤཱཔཏཱི་ཏཏེཀ་པྲསཱིདྡྷ་བྷ྅་གལེ་རཧཐཱི་ཛེ་ཛྱོཏཱིརཱཱིཤྭར་ཏཀར་ཨུལླཁེ་ནཙཀ་རཱུཔམེ་ཀེལནྷཱི། 

ཀེདཱར་ཀནན་ཏཀར་བཱད་གུལོ་ཨུཔནྤཱསཀ་སཱརཱཾཤ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི།་ལགཻཨེ་ཨོ་ཋཱཱིཀསྃ་ཨུཔནྤཱས་པཌྷ༹ལནྷཱི་ནཻ་བཱ་ཨརྠ་བུཛྷི་ནཻ་

སཀལཱ།་ཨོ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི-་"ཨནབརཀེྃ་བྤཱཱུཛྷལ་ཚཻཀ་ཛ་ེབུཌྷཱི༹ཡཱ ༺སུཁབཱཀ་མཱཡ༻ ལག་པཱཨཱི་ཚཀཻ།་ཨཀོར་ཀོནོ་པྲཡཱས་
ནཱིརརྠཀ་ནཧཱི་ཧེཏཻཀ། .. ཨཻཾཋ་ལེཏ" ཨཱར་ཀཱི་ཀཱི། 

མུདཱ་ཨུཔནྤཱསམེ་སེ་ཚཻཧེ་ན,ཻ ཨནབརེ་ནཻ་ཨཱནོ་པཱཏྲ་ཨེཧེན་ནཻ་ཀརཻཨེ་ཛེ་ཀེདཱར་ཀནན་བུཛྷཱབཡ་ཙཱཧཻ་ཚཐཱི།་པལཱཨཱིབལ་ཱ
པཱཨཱི་དཻཨེ་ཛཁན་སབྷཀེྃ་ཧོཨཱི་ཚ་ཻཛེ་ཨ་ོནཻ་དེཏ།་པཾཁཱབལཱ་པཾཁཱ་བདལཱི་ཀ྅་ད྅་དཻཨེ་ཛཁན་གུལོཀེྃ་སེཧོ་ཨཱཤཾཀ་རཧཡ་

ཛེ་ཨོ་ན་ཻབདལཏ།་ཨནབར་ཏྃ་ཀཏེཀ་བེར་མདཏཱི་ཀེལཀཻ, བཱདམེ་སཏརྐོ་ཀལེཀཻ་ཛ་ེགཱིདྡྷ་སབྷ་པཱཨཱི་ལེལ་མཌ༹རཱ་རཧལ་
ཚཻ།་ཧྃ་ཀཏཀ་བེར་པཱཨཱི་ནཻ་བྷེཊལཱཔར/་བྷེཊཻམེ་དརཱཱེི་བྷེལཱཔར་ཨེཀ་བེར་ཨོ་ཨནཋནེེ་ཛརཱུར་རཧཻ། 
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གུལོ་ཀེར་བྷཱཥསྃ་ཀེདཱར་ཀནན་ཨཙམཱིཏ་ཚཐཱི, མྤཱཱུལ་དྷཱརཱ་ཀེར་ལོཀཀེྃ་ཧེབཱཀོ་ཙཱཧཱཱི།་མུདཱ་སེ་ཧནཀར་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱསྃ་
༡༥་སཱལསྃ་དཱུར་ཧོཡབ་མཱཏྲ་དརྴཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

ཀེདཱར་ཀནནཀེྃ་ཨནཱོ་བཧཏ་ཙཱིཛཔར་ཨཱཤྩརྻ་ཧོཨཱི་ཚནྷཱི, ཨུཔནྤཱསཀ་ཨེཀཊཱ་ཛྷགཌཱ༹ཀ་བཱདཀ་སྠཱིཏཱིཔར་ཨོ་ལཱིཁ་ཻཚཐཱི་
ཛེ "ཏཐཱཀཐཱིཏ་བྷདྲ་སམཛཱམེ་ཨེཏབེ་ཊཱ་གྷཊནཱ་ཀཱི་སྃ་ཀཱི་ཀ྅་དཻཏ་ཨཚི་མུདཱ་སཱམཱནྱ་ལོཀཀ་གྷརམེ་ཨེཧན་གྷཊནཱ་
རཧརཧཾཱ."། 

ཀེདཱར་ཀནནཀ་ཨ་ཻཏརཧཀ་ཨཙམཱིཏ་ཧོཡབཱཀ་སྤཱང་ཧཱསྱ་ཨུཏནྤྣ་ཀརཻཏ་ཨཚ,ི མྤཱཱུལདྷཱརཱཀ་ཨཻཾཋཱཱིཀ་རཱུཔམེ་ཧམ་ཨེཀརཱ་
དེཁཻཏ་ཚཱི།་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨོ་ཀོནོ་དོསར་གྲཧསྃ་ཨཱཡལ་ཚཐཱི་ཨཱ་སུཔཽལཀ་ཨཀེཊཱ་བཌཀ༹་མཧལམ་ེརཧཻ་ཚཐཱི,་དཱཱིན-
དུནཱིཡཱྃ་སྃ་དཱུར། 

༩་པན ྤཱཀ་ཨཱཱི་ཨཱམུཁ་གུལོཀ་པཱཋམེ་བྱབདྷཱན་ཨུཏནྤྣ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་སེ་ཨཧཱྃསྃ་ཨཱགྲཧ་ཛ་ེཔྲྲྀ. སཾ༡༧་སྃ་སོཛྷེ་གུལོ་པཌྷ༹ནཱཨཱི་
ཤུརཱུ་ཀརཱུ།་ཨཀེ་ནཱིསཱྃསམེ་ཨུཔནྤཱས་པཌྷཱི༹་ཛཱཨུ།་ཕེར་གྷུརཱི་ཀ྅་ཨཱཱི་ཨམཱུཁ་བཱ་ཀན ྤཱརོཧཊ་ཧཱསྱ་ཨཱལཁེཀ་རཱུཔམེ་པཌྷཱུ༹༹། 

ཨཱ་ཨཱཨུ་གུལོཔར། 

གུལ ོ

གུལོ་མེ་གཱིརཧཏ་ཨཱ་མཱལཱིཀཀ་ཙརྩ་མཏཱྲ་བྷེལ་ཨཚི,་ཛིནཀར་ཀལམ-གཱཚཱི་ཚནྷཱི, མུདཱ་བས་ཙརྩེ་ཨཚ,ི ཨཱ་ཨེཀ་བེར་
བབྷནཱ་ཀཧཱི་ཀ྅་སམྦོདྷན་ཨཚ,ི མཱནེ་ཨོ་བྤཱཧྨཎ་ཐཱིཀ། 

མཱཏྲ་གུལོཀ་མརལཱཀ་བཱད་ཌཱཀ ར་མལཱིཀ་ཨབཻ་ཚཐཱི, ཛེ་ཀནཻཏ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨཱབ་ཧནཀ་མཱལཱིཀ་ཀེ་ཀཧཏནྷཱི, མཱནཱི་
ལཱིཨ་ཨོ་ཀཡསྠ་ཚཐཱི, མུདཱ་ཨཻ་ཨུཔནྤཱསམེ་ཧནཀར་ཛཱཏཱིཀ་བཱིབརཎ་ནཻ་ཨཚི།་སེ་ཨེཀཊཱ་གཱིརཧཏ/ མཱལཱིཀ་དཱུ-ཙཱརཱི་བེར་
ཨཱ་ཌཱཀ ར་སཱཧེབ་ཨེཀ་བེར། 

ཨཱ་སབྷསྃ་པཱཨཱིབལཱ་ཚཐཱི་པལཱཨཱི་མཱིལཀ་མལཱཱིཀ- དཤརཐ་མཎལྜ། 

ཨཱཱི་ཨུཔནྤཱས་མོཊཱ-མོཊཱཱི་༡༤་ཁཎྜམེ་བཱིབྷཀ ་ཨཚ,ི ཨཱ་ཕླཻཤབཻཀཀ་སཾག་གུལོ་མཎྜལཀ་ཛཱིབནཀ་བཱིབརཎ་ཨོཀར་ལགཀ་
བཱཏབརཎཀ་བཱིབརཎཀ་སཾག་དཻཏ་ཨཚི།་ཨུཔནྤཱསཀ་ཨུདྡཤེྱ་ཀལ-ས ྤཱནཀ་བཱིས ྤཱརཔྤཱཱུརྞ་བཱིབརཎ་དེབཱཀ་ནཻ་ཨཚ,ི ཨཱ་སེ་
སམཱཛ་བཱ་ཨརྠབྱབས ྤཱཀ་ཨན རཱིཧཱིཏ་སམསྤཱཀ་བཱིཤླེཥཎ་ཨཱཱི་ན་ཻཀརཻཏ་ཨཚ།ི་གུལ་ོམཎལྜཀ་ཙཱརཱུ་ཀཏ་ཨཱཱི་གྷུམཻཏ་ཨཚི།་གུལོ་

མཎྜལཀ་ཨཱྃཁཱི, གུལོ་མཎལྜཀ་ཨབྷཱཱསཱཱི་བཱ་བཱསྟབཱིཀ་ཨུཔསྠཱིཏཱི་ཛཏ྅་ཛཏ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཏ྅་ཏཏ྅་ཨཱཱི་ཨུཔནྤཱས་
བཱིཙརཻཏ་ཨཚི།་ཀནེ་ཀལ་ལེལ་ཨེམྷར-ཨོམྷར་གེབོ་ཀཨེལ་ཏྃ་ཕེར་ཨཱཔས།་མྲྀཏྡུཀ་བཱདོ་ཛཁན་ལོཀ་ཨནུཀམ ྤཱ་རཤཱཱིམེ་
ཨཔན་ཧཱིས ྤཱཀ་ལལེ་ཛགཱོར་ཀ྅་རཧལ་ཚཐཱི, ལེཁཀ་རཱིརཱིཡཱཾ་ལག་གྷུརཱི་ཨབཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་གུལཀོ་ཧཱཀ་རཱིནཱིཡཱྃཀེྃ་སུནཱཨཱི་པཌཻ༹་
ཚཻ, ཨོ་བཱབཱཀ་ཨེཀཊཱ་ཨཱར་ཧཱཀཀ་ཨཱསམེ་ཀན་པཐནེ་ཨཚ།ི "ཨཀནཻཏ་རཧཨཱི-ཨེ།" ཨཱ་ཨུཔནྤཱས་ཁཏྨ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ-ི་
"བབཱ་ཏཨེ་ཙལཱི་གེལཨཱི།་རཱིནཱིཡཱཾ་ཀནཨཱི-ཨེ།"་  
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ཨཱཱི་པོཐཱཱི་སཱམནཱྱ་ཨུཔནྤཱསསྃ་བྷཱིནྣ་ཤབྡ་ཨཱ་བཱཀྱཀ་པཱཋྱཏ ༺ཊེཀ  ྶྚུཨེལཱིཊཱཱི༻ ཀ་རཱུཔམེ་བཱིཤླེཥཎ་མཾགཻཏ་ཨཚི།་ ཛུལཱིཡཱ་
ཀྲཱིས ོབཱཀ་ཨནུདཻར  ་སམྦནྡྷ་བལཱ་དྷཱུརཱཱི་ཛ་ེལེཁཀ་ཨཱ་པཱཋཀཀེྃ་ཛོཌཻ༹ཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨུར   དྷར་དྷཱུརཱཱི་ཛེ་ཨཻ་པཱཋཀེྃ་དོསར་པཱཋ་སཾག་
ཛོཌཻ༹ཏ་ཨཚ།ི་ཛཀེྶ་དེརཱཱིདཱཀ་བཱིཁཎནྜཱཏཀྨ་པདྡྷཏཱིསྃ་ཛུལཱིཡཱ་ཀྲཱིས ོབཱཀ་པདྡྷཏཱིཀ་པརཱིཎམཀ་ཛཱཙྃ་ཀཨལེ་ཛཱཡཏ། 

གུལོ་ཨདྷ  ཡམེ་བཱིབྷཀ ་ནཻ་ཨཚ,ི ཨཱཱི་ཨེཀཊཱ་དྷཱར་སན་བཧཻཏ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི, མུདཱ་ཊཱཨཱིཔོགྤཱཕཱཱིཀ་པྲཡོགསྃ་པྲཱིཎ ་བརྶནམེ་
ཨདྷ  ཡ་བཱ་ཁཎ་ྜཔཱཋཀཀ་སུབཱིདྷཱ་ལལེ་སམབ་ཀཨལེ་གེལ་ཨཚི།་ཨནཱོ་ཀཨེ་བེར་ཁཎྜཀ་བྷཱཱིཏར་པཻརཱགྤཱཕ-སེྤས་ད྅་ཀ྅་
ཁཎྜཀ་བྷཱཱིཏར་ཨུཔཁཎྜ་སེཧོ་བནཱཨོལ་གེལ་ཨཚི། 

ཨབཱ་ཨཀེབརེ་གུལ་ོཀརེ་པུནར ྤཱཋ་ཀརཱཱི། 

  

གུལཀོ་པཧཱིལ་ཁཎ ྜ

པཱཋ་ཤུརཱུ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཱིལཱ་སཀརཱཾཏཱི་སྃ, མཀར་སཾཀྤཱན ཱིསྃ་ན!ཻ་༺ཨནུབཱདཀཀ་ལེལ་ཨཱཱི་གཔ་ཨཚི།༻ 

ཨཱངན་ནཱཱིཔཱི་རཧལ་ཨཚི་རཱིནཱིཡཱཾ ༺གུལོཀ་ཚོཊཀཱི་བེཊཱཱི༻, གཱཱིཏ་གཱབཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཀཱི་ཨཧཱྃཀེྃ་ཀན ྤཱརོཧཊ་བཱ་ཀོནོ་
ཧཱཱིན་བྷཱབནཱ་གུལཀོ་པརཱིབཱརམེ་དེཁཱ་རཧལ་ཨཚི།་སཱིནོམེཊོགྤཱཕཱིཀ་ཨནུབྷབ་ལཱིཨ, སོཙྤཱཱུ-གུཎྤཱཱུ, གཱཱིཏ་གབཻཏ་ནཱཱིཔབ, ཕེར་
པཱནཱིཀ་ཕཱཧཱ་ཛཀྃ་ཨོས, པཚིཡཱ་ཧབཱ, བཌྜ་ཛཱཌ,༹ རཱིནཱིཡཱཾ་པཧཱིརནེ་ཨཚི་ཁཱལཱཱི་སལབཱར་ཨཱ་ཕརཱཀ་ཨ་ཱམཡཱཀ་ཧཱཀ-་"ཨཱཱི་
ཚཽཌཱཱི༹་ཧམརཱ་ཛཱཨིཡ་ནཻ་དེཏ།་གེ་ཙདྡརཱི་ཨོཌྷཱི༹་ན་ེལེ།" ཨཱ་ཀརཱུ་ཨ་ཻདྲྲྀཤྱཀ་མཙཾན།་མུདཱ་ནཱཱིཔཻ་ཀལམེ་ཙདྡརཱི་ལེཊཱ་
ཛེཏཻ, མཻལ་ལེཊེལཀཱ་བཱད་ཧེཏ ཻ༺ཨནུབཱདཀཀ་ལེལ་ཨཱཱི་གཔ་ཨཚ།ི༻ 

ཨཱ་ཨཱབ་སོཙྤཱཱུ་ཛེ་ཨཱཱི་གུལ་ོམཎལྜ་ནཻ་ཏཐཱཀཐཱིཏ་བྷདྲ་སམཱཛཀ་གུལོ་ཀནནཀ་གྷར་ཨཚ།ི 

ཏཐཱཀཐཱིཏ་བྷདྲ་སམཛཱམེ་སེཧོ་ཨཧཱིནཱ་བྷོར་ཧོཨཱི་ཚཻ, ཨཧཱིནཱ་ཏཱིལཱ་སཀརཱཾཏཱི་བཱཛལ་ཛཱཨཱི་ཚ,ཻ ཨཧཱིནཱ་ནཱཱིཔལ་ཛཱཨཱི་ཚ,ཻ ཨཱ་
ཨཧཱིནཱ་མཱཡ་ཙཙིིཨཱཨཱི་ཚཻ "ཨཱཱི་ཚཽཌཱཱི༹་ཧམརཱ་ཛཱིཨཡ་ནཻ་དེཏ།་གེ་ཙདྡརཱི་ཨོཌྷཱི༹་ནེ་ལེ།"  

གུལོཀ་པརཱིབཱརཀ་བྷོརུཀ་ཨཱན་སབྷ་བཱཏ་སེཧོ་ཨཧཱྃཀེྃ་ཨེཏ྅་བྷེཊ་ཛཱཡཏ། 

གུལཀོ་དསོར་ཁཎ ྜ

"ཧམརཱ་ཙིནྷཻ་ཚིཧཱཱི? ནེ་ཙིནྷཻ་ཚིཧཱཱི་ཏ྅་ཙཱནིྷ་ལ།ེ་ཧམ་ཚིཨཻ་གུལོ་མཎྜལ།་ཨཧཱཱི་ཙཽཀ་པར་གྷར་ཚ།ཻ་ཧམརཱ་སཾགེ་ཋེཋཔནཱཱི་
ཀེལཧཱཱི་ཏ྅་བྤཱཱུཛྷི་ལེ།་ཧམ་ཚིཨཻ་གུལོ་མཎྜལ།" 

ཕཻླཤབཻཀ་ཨེཀ་པཱརཱགྤཱཕམ,ེ གུལོཀ་བཱཔ་མུནཱཱིལཱལ, གུལོཀ་དཱུཊཱ་ཚོཊ་བཧཱཱིན, ཨོཀར་མཱཡཀ་མརབ, བཱཔཀ་རེལབེཀ་
ནོཀརཱཱི་ཚཌོ༹བ, སཧརསཱཀ་རེལབེཀ་བཌཱ༹བཱབྤཱཱུ་བནརཛཱི་སཱཧེབཀ་མོན་ནཻ་རཧཻ་ཛེ་མུནཱཱིལཱལ་ནོཀརཱཱི་ཚོཌཡ༹, ཨོཀརཱ་
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བཌ༹ཀ-བཌ༹ཀ་ཛནི ྤཱ་ཀབཨཱི་ཀེ་དེཏཻ?།་མུནཱཱིལཱལཀ་ཛེཋཀཱི་བེཊཱཱིཀ་མཱགཾ་ཏཱིན་སཾཏནཀ་བཱད་པོཚཱཡ་གལེཻ, མུནཱཱིལལཱ་སབྷཀེྃ་
ཨཔནེ་ལག་ལཱཨེ་ཨནཱལཀ།་ནཱཏཱི་ཙརཕར-ཙལཱཀ་རཧཻ ༺མཧེནྡར༻.. བཱསཌཱཱིཧ་ལཱིཁཱ་ལེལཀ།ཻ་གུལོ་བྷཱགཱི་ཀ྅་ཀསཱཱོི་
ཙཽཀ, སཱིཔཽལ་ཨཱབཱི་གེལ།་བཱིཧཱར་སརཀརཀ་ཛམཱཱིནཔར་བསཱི་གེལ།    

རེལབེ་མེ་རཧཻཏ་མུནཱཱིལཱལ་ལོཧཱ-ལཀ ཌཀ༹་བཧཏ་སམཱཱན་བནབེནེ་རཧཡ།་ཚོཊ-པཻགྷ་
ཁུརཔཱཱི, ཀོདཱརཱི, ཁཾཏཱི, དབཱིཡཱ, ཀུཌ༹ཧརཱི, བྷཱལ,ཱ བརཚཱི།་ཨཱཱི་སབ་ཨཁནཱིཡོ་གུལོཀ་གྷར་མེ་ཚ།ཻ་ཨཱིཨཧེ་ཨོཀར་བཔཽཏཱི་
ཚིཨཻ།་བཱཔ-པུརཁཱཀ་ཚོཌལ༹་ཨཽར་ཀུཨཱིཚ་ན་ཻཚཻ། 

ཕེར་རཱིནཱིཡཱཾཀ་ཙཾཙལཏ།་ཨཀོརཱ་ས  ཱུལམེ་པཱྃཙ་སཡ་ཊཱཀ་བྷེཊལ་རཧཨཱི, པོཤཀ་རཱཤཱི།དཱཱིདཱཱིཛཱི་ཀཧནེ་རཧཨཱི-་'ཛུཏ ྤཱ་ཀཱིན་
ལཱིཧེ།' མུདཱ་གུལ་ོདོསར་བེགརཏམེ་སེ་ཁརྩ་བྷ྅་གེལཻ, རཱིནཱིཡཱྃམ་ཀཧཻ་ཚ.ཻ. སབྷཊཱ་ཙཱཊཱི་གལེཧ། 

གུལཀོ་ཏསེར་ཁཎ ྜ

ཚོཊུཨ ཱ༺གུལོཀ་ཚོཊཀ་བེཊཱ༻ ཨཱ་རཱིནཱིཡཱཾཀ་ཀཛཀ་པྲཏཱི་དྲྲྀཥ ཱིཀོཎཀ་དྭནྡྭ། 

གུལཀོ་ཙརཱཱིམ་ཁཎ ྜ

ཨེཀ་མཱས་པཧཱིནེ་གུལཀོ་བཌ༹ཀ་བེཊཱ་ཨརཛུནམཱ་པནཱིཛཱབ ༺པཾཛཱབ་ནཻ༻ ཙལཱི་གལེཻ།་ཀདཾཱཧཱབཱལཱཱི ༺ཨརཛུནམཀཱ་

བཽཧ༻ ཨཱ་སུཛཱིཏ ༺ཨརཛུནམཱཀ་བེཊཱ༻། 

རཱིནཱིཡཱྃཀ་པེཊམེ་ཙལཱཱཱི་ཚ་ཻཀརཎ་ཨ་ོཔཙཔཙ་ཐྤཱཱུཀ་ཻཚ།ཻ 

ནཡཱ་སཱལ་དཱིན་མཱཚ་བནལ་རཧཡ, ཀརཎ་ནཡ་ཱསལཱ་ཨཱབ་ཨུཏྶབཀ་དཱིན་བནཱི་གེལ་ཚཻ་སབྷཀ་ལེལ།་ཨཨཱོི་དཱིན་རཱིནཱིཡཱ་ྃ
མཱཚ་བོཀརཱི་དེན་ེརཧཡ།་ཨོནཱ་རཱིནཱིཡཱཀྃ་ཨཱགྲཧ་རཧཻ་མཽཾས་ཁེབཱཀ། 

གུལོཀ་བགལེ་མེ་ཨནབར་ཨེགོ་ཀཋགྷརཱ་མེ་བཻཋཨཱི-ཨེ།་ཨྤཱཱུ་སུཨཱིཡཱ་དཻ་ཚ།ཻ་ཨེག་ོསུཨཱིཡ་ཱདཨཱི་ཀེ་དས་ཊཀ་ལཻ་ཚ།ཻ 

གུལོཀ་སསུརཱརཱི་ཚ་ཻབེལཱ་ཨཱ་ཨོཀར་པཏ ྤཱཱིཀ་ནཱམ་ཚ་ཻབེལཱབཱལཱཱི། 

པཧཱིནེ་གུལོཀེྃ་གཱཛཱ་པཱཱིཨཻཏ-པཱཱིཨཻཏ་དམ ྤཱ་ཨུཁཌཱི༹་གལེཻ།་ཙརཱཱུ་ཀཏ་མཱནེ་གཱཛཱཀ་ནཤཀ་བྤཱཔཱར་ཧོཨཱིཏ་ཧེཏཻ།  སེ་
བེལཱས~ ཨོཀར་སརཧོཛི་ཨཔན་ནནདཱི་མནཱེ་གུལཀོ་པཏ ྤཱཱིཀ~ེ དེཁཡ་ཨཱཡལ་ཚཻ་ཨ་ཱཀཧཻ་ཚ-ཻ་"ཨཱཱི་གཛཔཱཱིཨཱ་ཧམར་
བཧཱཱིན་ཀཨེ་མཱརཱི་དེལཀ།" 

ཀཾདཱཧཱབཱལཱཱི་ཛརནཱ་ཨུཔརེལཀ ༺ཛོགཱར་ཀལེཀ, ཏཀཱི་ཀ྅་ནཻ་ཨནལཀ- ཨནུབཱདཀཀ་ལེལ་ཊཱིཔྤཎཱི༻། 
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བྷགཱིནཱཀ་བཱིཡཱཧཀ་ནོཏ་པུརབཱཀ་ཀྲམ, སཱཌཱཱི༹, སཱཡ,ཱ བཱིལཱཨུཛ་ཨཱ་དཱུ་སཡ་ཨཀེབན་ཊཱཀ་དཱིཨ་པཌ༹ཏ།ཻ་ཨོ་སོནཀ་
ཛཱཨཱིཨ,ེ ཚོཊུཨཱ་ཨཱ་རཱིནཱིཡཱཾ་སཾག་ཚཻ།་རུནཱིཡཱྃ་སེཧོ་ཨཡཱལ་ཚཻ, བཧཱཱིན་རཱིནཱིཡཱྃཀེྃ་ཨཔན་སསཱུར་ལ྅་ཛཱཡ་ཙཱཧཻ་ཚཻ།་མུདཱ་ཨོ་
མནཱ་ཀ྅་དལེཀ,ཻ ལོཀ་ཀཧཏཻ་ཛེ་བཱཔ་རོགཱཧ་བྷ྅་གེལཻ, དཱིན་ཊགཱི་གེལཻ་ཏེྃ་པེཊ་པོསཻ་ལཨེ་ཨཱཡལ་ཚཻ།་ཨོ་བཌྜ་
ཀནལ, གུལོ་ཀེྃ་ཚགུན ྤཱ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ ཚཽཌཱཱི༹་ཨཱཱི་སབ་བཱཏ་ཀེནཱ་བྤཱཱུཛྷི་གེལཻ། ཀནཱིཡཱྃ་དབ་ཚཻ་མུདཱ་མནཱ་ཀརཱིཏ་ཻཏྃ་ཀོནོ་གཛྫན་
བཱྃཀཱི་རཧཱིཏཡ ༺ཀོནོ་ཀརྨ་བཱྃཀཱི་རཧ ཡ, ཨཱིཛྫཏ་ཏྃ་ཚོཊ་ཤབྡ་ཚ-ཻ ཨནུབཱདཀཀ་ལལེ་ཊཱིཔྤཎཱི༻,་"མཱརཱིཡོ་
ཁཨཱིཏཽཾ..།" 

རཱིནཱིཡཱྃ་ལེལ་སོནཀ་ཀོན་ོཏཱིརཐསྃ་ཀམ་ནཻ་ཀརཎ་ཨ་ོཨཁཻནདྷརཱི་རེལགཱཌཱི༹ཡོ་ནཻ་དཁེནེ-ཨ,ེ མཱནེ་ཙཌྷལ༹་ཏྃ་ནཧཱིཡེ་
ཨཚ,ི དེཁབོ་ནཻ་ཀནེེ་ཨཚ,ི མཱནེ་མཱཏྲ་སུནནེ་ཨཚ།ི་ཀཱིཚུ་གོཊེ་ལཱིཁལནྷཱི་ཛ་ེརཱིནཱིཡཱཾ་པཧཱིལ་བེར་རེལགཱཌཱཱི༹པར་ཙཌྷ༹ལ་སེ་
ཨཻ་ཨུཔནྤཱསམེ་ནཻ་ཚ,ཻ ཨོ་མཱཏྲ་སུནནེ་ཧཨེཏ, བེཤཱིསྃ་བེཤཱི།་སེ་དཱུཊཱ་ཨཱིཎྜཱིཡཱ་ཚ།ཻ 

གུལཀོ་པཱཙྃམ་ཁཎ ྜ

གྷ  ཱུར-དྷུྃཨཱ། "ཨནབར་ཀོནོ་ཛབཱབ་ནཻ་ད་ཻཚཻ།་ཨྤཱཱུ་པཧཱིནེ་ཀཨེཀ་བེར་མདད་ཀནེེ་ཚ,ཻ ཊཱཀ་དེནེ་རཧཻ, དབཱཨཱི་དེནེ་
རཧཻ, སུཨཱིཡཱ་དེནེ་རཧཻ། .. གུལོ་གྷུརབཻ་ཀེ་ནཱམ་ནཻ་ལཻ་ཚ།ཻ" 

གུལཀོ་ཚཨམ་ཁཎ ྜ

རཱཛིནདར་ཌཱཱིལར་ཨཱ་ཨོཀར་སམདཱཧཱཱི་ཨཱིནརཱ་གཱནཧཱཱི།་ཨཱིནརཱ་གཱནཧཱཱིཀ་ཛཋེཀ་ཌམཱོ་ཀཱིརནཱཱ་ཀེ་དོཀན་ཀརཻ་ཚ༎་དོསར་

བེཊཱ་ཀེ་པཱནཀ་དོཀན་ཚ,ཻ སབ་ཏརཧཀ་ཙཱརར་རཱཁན-ེཨེ་ཨཱ་ཨེཀཊཱ་མོབཱཨཱིལ་ཙཱར་ཀརཨཱི་ཀ་ེཔཱྃཙ་ཊཀ་ལཻ་ཚཻ།་
པུནརབཱས་མེ་བཧཏ་ཀཨེ་བཱིཛལཱཱི་ནཻ་ཚཻ།་ཏེསར་བེཊཱ་མོབཱཨཱིལ་རཱིཙརཱ་ཀརཨཱི-ཨ,ེ ཕཱིལཱིམ་ཨཱ་གཱནཱ་ཌཱཨུནལོཌ་ཀརཨཱི-
ཨེ།་ཕོཊོ་ཨེསཊཊེ་ཀརཨཱི-ཨེ།་ཕོཊོ་ཁཱིཾཙཨཱི-ཨེ།་ཙརཱཱིམ་བེཊཱ་བརཛེཤ  དབཱཨཱི་ཀེ་དོཀན་ཀརཨཱི-ཨེ།་ཨོཀར་ཀཧབ་ཚ-ཻ་
'ཀོནོ་ཌཱཀ ར་ཨཱ་ཧམརཱ་མེ་ཕརཀ་ཨེཏབེ་ཙཻ་ཛེ་ཌཱཀ ར་ཀཨེ་ཌཱིགརཱཱི་ཚཻ་ཨཱ་ཧམརཱ་ཌཱིགརཱཱི་ནཻ་ཚཻ། 

གུལཀོ་སཏཱམ་ཁཎ ྜ

ཀཾདཱཧཱབཱལཱཱིཀེྃ་མལཧདཀ་ཙཱྃཔམ་ེམཁནཱཀ་ཀམཽནཱཱིཀ་ནབ-རོཛགཱར་བྷེཊལཨཱི-ཨེ། 

སུཁབཱ་ཨཔན་མཱཡ་ཀཨ་ེགྷར་སཨེ་ནཱིཀལཱི་དལེཀ།་ཨོ་ཚཻ་ཨཱིནརཱ་གཱནཧཱཱིཀ་པཱིཏཱིཡཱ་སཱསུ། 

སུཁབཱ་མཱཡ་ཀཨེ་གྷར་ལཱཨེ་ཨནཱལཀ། 

གུལཀོ་ཨཋཱམ་ཁཎ ྜ

མྤཱཱུཾགཀ་བཱཱིཡཱ་བཱཨུག་ཧེཏཻ, ཧརབལཱ་ཙཱས, སམཱར་ཨཱ་ཙཽཀཱི་དཨཱི་ཀེ་ཨཌྷ༹ཨཱཱི་སཡ་མཱཾག་ཻཚཻ། 
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ཀལ་ཋཱཱིཀ་ཀརེབཱཀ་ཚ།ཻ 

"ཨེམཔཱཱི་ཀེ་ཨེལཀེཤན་ཚིཨ།ཻ་ཀགཾརེས་རཾཛཱིཏ་རཾཛན་ཀཨེ་ཋཱཌྷ༹་ཀེནེ-ཨེ།"ནརེཤབཱ་རཾཛཱིཏ་རཾཛནསྃ་གུལོ་ཀེྃ་ཨེཀ་
ཧཛཱར་ཊཀ་དཱིཨེཏ,ཻ གུལོཀ་གྷརམེ་ཚཧཊཱ་བྷོཊ་ཚ།ཻ་མུདཱ་ནརེཤབཱ་ནཱིཔཏ ྤཱ་བྷ྅་གལེཻ།མུདཱ་ཕུལབཱ་མོདཱཱིཀེྃ་ཛིཏེཏཻ, མུདཱ་
གུལོ་ནཻ་ཛཱཨེཏ་མཱཱིཊིཾགམ ེ"ཏོར ཱ༺ཕུལབཱཀེྃ༻ མོཊཀ་གཌ ྤཱཱི་བྷེཊལ་ཧེཏཽ།་ཏྤཱཱུ་ཀར་ག ེ༺མཱཱིཊིཾག༻།" 

ཕེར་གྷར་ཛྷགཌཱ༹, ཀཾདཱཧཱབཱལཱཱི་སསརཕཱནཱཱི་བནེལཀ་ཨཱ་གརདནཱི་མེ་ཕྃསཱ་ལེལཀ།་ཀདཾཱཧཱབཱལཱཱི་བོཨཱིནབལཱ་གཧཱུམ་ཌརཱམམ་ེ
བནྣ་ཀ྅་ཏལཱ་ལགཱ་ནཻཧར་ཙལཱི་གེལ། 

གུལཀོ་ནཨམ་ཁཎ ྜ

གུལོཀ་དཱུཊཱ་གྷར་བྷཱསཱི་གེལ།ཻ 

བཱབཱ་ཀཧལཀཻ, གྷརཔར་མརཚཱཨུར་ཚཱིཊ་དནེེ་ཚཧ།་ཛཾཏར་དེལཀཻ, མུདཱ་ཨོ་ཀོནོ་ཀཛཀ་ནཻ། 

ཀལཱཱིབན ྤཱཱིཀ་སེབཱ, བྷགཻཏ, ཕུལཧཱསཱི།་ཨཱབ་ཀུཤཀ་ཀལེཔོ་ནཻ་ལགཏཻ། 

གུལཀོ་དསམ་ཁཎ ྜ

ཚོཊུཨཱ་ཀཛ་ཀརཻཨ་ེཔཱིལཱཨཱི་མལཱཱིཀ་དཤརཐ་མཎྜལ་ཨོཨཱིཋཱམ།་ཀལ་ཋཱཱིཀ་ཀརབཻལེ་༡༢༠༠་ཊཱཀ་ཨཌེབཾཱས་མཱགཻཨེ, ༡༠༠༠་
བྷེཊཻ་ཚཻ།་མུདཱ་ཀལ་ཋཱཱིཀ་ཀརེབཱཀ་བདལཱ་ཨོ་སཨཱཱིཀཱིལ་ཀཱིནཱི་ལཻཨེ་ཀརཎ་ཨརཛུནམཱ་ཨཔན་པཱཨཱིསྃ་ཀཱིནལ་སཱཨཱིཀཱིལ་བེཙི་
ལེནེ་རཧཻ།་ཨོཀརཱ་དེཁེབཱཀ་ཚཻ། 

ཨནབར་རཱིནཱིཡཱཾཀ་བོཁཱར་ཨུཏརབཱཀ་ལེལ་གོལཱཱི་དལེཀཨཱི། 

གུལཀོ་དསམ་ཁཎ ྜ

གུལོ་ཀེྃ་དཱུཊཱ་སུཔཱརཱཱི་དཱུཊཱ་ནོཏ་མེ་ཨཱཡལ་ཚ-ཻ ཨེཀཊཱ་ལཱལོ་པཎྜཱིཏ་ཀེ་པོཏཱི་ཀེ་བཱིཡཱཧ , དོསར་སཱརཱི་ཀེ་ཛཻདྷཱཱི་ཀེ་བཱིཡཱཧ། 

གུལཀོ་ཨགཱེརཧམ་ཁཎ ྜ

གུལོ་མལཱཱིཀསྃ་ཊརཽྩ་མཱཾགཏ, ཨོ་ནཻ་དེཏཻ་ཏ྅་ཨེཀ ོ་གོ་ཨཱམ་ཀཱི་ལུཙ ྤཱི་བྷོག་ན་ཻཧཨཡ་དེཏ། 

བཱྃས་ཌེཌྷ༹་སཡ་སཨེ་ཀམ་མ་ེནཻ་བྷེཊཻ་ཚཻ, གུལོ་ཙོརཱ་ཀཨེ་བེཙཏ་ཏཻཾ་ཨཀེ ེ་སཡ་མེ་དཱིཨཡ་པཌ༹ཏཻ།་པཱཙ་ཊཱ་བཱྃསཀ་པཱཨཱི་
བྷེཊལཻ, པཱན་སཡ་མེ་རཱིནཱིཡཱྃ་པཱཋཱཱི་ཀཱིནལཀ།་གྷཌཱི༹ཨ་ེགྷཾཊཱ་མ་ེཔཱཋཱཱི་རཱིནཱིཡཱྃ་ཀཨེ་ཙཱནིྷ་གེལ།ཻ 

གཱིརཧཏ་ཊཽརྩ་ནཻ་དལེཀ,ཻ ཨཔནཱ་པཙཱས་ཊཀ་ལགཱ་ཀཨེ་ཀཱིནལཀ། 
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ཙོརབཱ་སཽཾསེ་གཱཚཀ་ལུཙ ྤཱི་སཱིསོཧཱི་ལེལཀ།ཻ་ཨཀེཊཱ་ཋཀུརབཱ་སེནཱིཡལ་ཙོར་ཚཻ། 

རཱིནཱིཡཱཾ, ཛྷྒྷཱུནཱིཡཱཾ་ཨ་ཱབརསྶེརབཱལཱཱི་ལུཙ ྤཱི་ཙོརབཻཨེ། 

'པཀཌ༹ལཀཧ་བ?ཻ'- རཱིནཱིཡཱྃ་པུཚལཀ།ཻ 

'ཨྤཱཱུ་བབྷནཱ་ཧམརཱ་པཀཌ༹ཏ?་.."་༺བརསྶེརབཱལཱཱི༻ 

གུལོཀ་བཌཀཱི༹་བེཊཱཱི་རུནཱིཡཱྃ་བཱཱིནཱམ་ེབཱིཡཱཧལ་ཚཻ།་ཨནབརཀ་མོབཱཨཱིལཔར་ཕོན་ཨེལཻ་ཨོཀར།་གུལོ་ཨོཏ྅་ཛཱཨཱིཨེ, ཚོཊུཨ་ཱ
སེཧོ་སང་ཛཱཨཱི་ཚཻ།་རཱིནཱིཡཱཾབལཱ་ལུཙ ྤཱི་སནེས་བནཱི་ཛཨཱཱི་ཚཻ། 

མྤཱཱུཾགཀ་པཧཱིལ་ཏོཌ༹་རཱིནཱིཡཱ་ཾསཏལརེནམཱཀེྃ་དེལཀ, ཨོ་བཱཱིས་ཊཱཀ་དེལཀཻ། 

རུནཱིཡཱྃ་ཀེ་དཱཱིཡར་ནེརཧཱུ་ཨེལ,ཻ ཨོ་ཙཔཙཱཔ་རཱིནཱིཡཱཾ་ཀེ་དེཁཻཏ་རཧཨཱི-ཨེ་ཨཱ་མུས ྤཱཱི་ཚཌོ༹ཨཱི-ཨེ། 

དཤརཐ་མཎྜལཀ་སཱཌྷཱུ༹༹ཀ་ལཌ༹ཀ་ནེཔཱལམེ་ཚཻ, རཱིནཱིཡཱཾ་ལེལ་ཀཐཱ་ཨབཻ་ཚ།ཻ་མུདཱ་གུལོ་ཙཱརཱི་མཱསཀ་ཊེམ་
མཾགཻཨ,ེ ཨརཛུནམཱ་ནཱལཱཡཀ་ཚཻ་མུདཱ་ཏཻཡོ་ཨོཀརསཱྃ་པུཚཏཻ། 

གུལཀོ་བརཱཧམ་ཁཎ ྜ

ཨནབརཀ་མོབཱཨཱིལཔར་ཕོན་ཨེལཻ་ཨརཛུནམཀཱ, ཨོ་རབཱཌཱི༹་དཻ་ཚཻ། 

གུལོཀེྃ་ཁོཾཁཱཱི་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ དཱུ་སཡ་ཊཱཀམེ་དཱུ་ཀཊ ྤཱ་ཐཀོཌཱ༹་ཨོལཨཱི་ཀེ་བཱཏ་བྷེལཻ།་ཀཏེཀ་གརདཱ་ཕེཕཌཱ༹མེ་གལེ་ཧེཏཨཱི།་ཁཽཾཏ་
བཱཌཱི༹་དེལཀ,ཻ དས་ཊཱཀཀ་པཾཁཱ་ཊྤཱཱུཊཱི་གལེཻ་མུདཱ་ནགཾཌཱ༹་དོསར་བདལཱི་དལེཀཻ། 

གུལཀོ་ཏརེཧམ་ཁཎ ྜ

ཨེཀ་བེར་རཱིནཱིཡཱྃ་གཚཔཀ  ཱུ་ཨཱམ  ལཱཨེ་ཀཨ་ེགེལ་རཧཻ་ཏ྅་མཱལཱིཀ་པཙཱས་གོ་ཊཱཀ་དནེེ་རཧཻ།་མལཱིཀནཱི་ཁཱཨཱི་ལཨེ་དེན་ེ
རཧཻ། 

བེལཱབཱལཱཱིཀ་བོཀར་ཨུཏརཱིཏེ་ནཻ་ཚཻ།་ཀོན་ཚཽཌཱ༹, ཀོན་མཽགཱཱི་ཀཨེ་ཊཱ་ཨཱམ་ལཱཨེ་གེལཨཱི། 

གུལོ་བྷརཱི་རཱཏཱི་ཚཊཔཊ་ཀརཻཏ་རཧལ།་དམ་ཕུལཨཱི་ཨཱ་ཁོཾཁཱཱི་ཧོཨཱི། 

"བུཌྷཱིཡཱ་ཀཨེ་བོཁཱར་ལཱགལ་ཚ།ཻ་ཨོཀར ཱ༺གུལ༻ོ ཨཔནཱ་ཨུཋལེ་ནེ་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།.. ཚུཌཱཱི༹་ཨསཀརེ་ཀཁྤཱཱུན་གྷར་ཏ྅་
ཀཁནྤཱཱུ་གཱཚཱི་དཽཌཻ༹ཏ་རཧཨཱི་ཚཨཱི།་ཚཌཱཽ༹་ཨཱཋ་བཛེ་དྷརཱི་སུཏལེ་རཧཻ་ཚཻ།" 
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གུལཀོ་ཨན ཱིམ་ཁཎ ྜ

གུལོ་སཱཏ-ཨཱཋ་ཊཱ་ནབྷཀ་ཁུཊ ྤཱ་ཀཊཱི་ཀཨེ་རཱཁན-ེཨེ། .. ཨཱབ་ཏ྅་སཀེ་ནེ་ལཱགཨཱི་ཚཻ་ཛ་ེཀུཚ་ོཀརཏ། 

རཱིནཱིཡཱྃཀ་པཱཋཱཱི་ཁཱཨཱི-པཱཱིཨཨཱི་ནཻ་ཚཻ།་ནཻ་ཛཱནཱི་ཀཱི་བྷཱཨེ་གེལཻ། 

ཨཱན་བེར་གུལོ་རཱཏཱིཨོ་ཀཨེ་གཱཚཱི་ཨགོརཻཏ་རཧཡ།་ཨ་ཨཱི་བེར་ནཻ་ཨགོརཱི་བྷེལཻ།་ཨཱབ་ཨོཏ་པཻརུཁ་ནཻ་ཚ.ཻ. 

.. ཀཾདཱཧཱབཱལཱཱི་པཧྃཙ་གེལཨཱི།'པཔཱ, ཀལ་བལཱ་མཱིསཏརཱཱི་ཀཨེ་བཛཱ་ཨཱནཐཱིན།་ཋཱཱིཀ་ཀཨེ་དེཏཻ།' 

གུལོ་བཱཛལ-་'ཀནཱིཡཱ,ྃ ཨོཨཱི་མེ་ཨཀེ་ཧཛཱར་ལཱགཏཻ།་ཧམརཱ་ཧཱཐ་པར་ཨེཀ ོ་གོ་ཊཀ་ནཻ་ཚ།ཻ' 

'བཛཱ་ཀཨེ་ཨཱནཐཱིན་ན།ེ་ཛེ་ལཱགཏཻ་སེ་དེབཻ།' 

ཨརཛུན་པནཱིཛཱབ་སཨེ་གྷ  ཱུརཱི་ཨཱཡལ། 

བྷགཱིནཱ་མཧཱིནདར་ཛ་ེབེཨཱིམཱནཱཱི་ས྅་གུལཀོ་གྷརཌཱཱཱི༹་གུལོཀ་བཱཔ་ས྅་ལཱིཁབཱ་ལེནེ་རཧཻ་སེ་ཋཀཧརབཱ་བྷགཱིནཱ་སུནལཀཻ་ཛེ་
མམཱ་བེམཱར་ཚཻ་ཏ་བྷེཾཊ་ཀརཡ་ཨེལ།ཻ་གུལ་ོཨོཀརཱ་ཨབཱཙ་ཀཐཱ་ཀཧཱི་དེལཀ།ཻ 

མཧཱིནདར་སཏལརཱཨེན་བྷགབཱནཀ་པྤཱཱུཛཱ་ཀརེལཀ།་རཱིནཱིཡཱཾ་ཨོཏ྅་གལེ, བྷཽཛཱི་རཱཏཱིམེ་རོཀཱི་ལེལཀཻ།་རཱིནཱིཡཱཾཀེྃ་པཏ་ཙལལཻ་
ཛེ་གུལཀོ་མན་བཧཏ་ཁརཱཔ་ཚཻ།་ཨོ་བྷོརེ་ཨཱབཱི་གལེ། 

ཨ་ཻཨུཔནྤཱསཀ་མཧཱ-ཨན .. ཀལ་ཱདཁེྤཱཱུ.. 

མཱཡ་རཏུཀ་པྤཱཱུཛཱ་དཱིཨཱ་པུཚལཀཻ།་ཨཽཏཽཀ་ཧཱལ་སུནབཨཱི་མེ་རཱིནཱིཡཱཾ་ཀཨེ་མན་ན་ཻལཱགལཻ།་མཱཨེ་ཀཨེ་ཀཧལཀ-་
'མཱཡ, པཻསཱ་དཧཱཱི་ནེ།་བབཱ་ཀཨེ་གོལཱཱི་ལཱབཱི་དཨཱི་ཚཨིཻ།' 

.. 

རཱིནཱིཡཱཾ་ཀནཧཱ་པཀཌཱི༹་ཀཨེ་ཌལོེལཀཻ-་'བབཱ!' 

ཀུཨཱིཚ་ནཻ།་ཀཏ་ཽཀུཨཱིཚ་ནཻ། 

'མཱཡ, དཽཌ༹་ག།ེ་དཁེཧཱཱི་ནེ་བབཱ་ཀཨེ་ཀཱི་བྷེལཻ་གེ! བབཱ་ཧཽ! ཧཽ་བབཱ! བབཱ་ཧཽ་བབཱ!' 

.. 
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'ཧཾསཱ་ཨུཌཱི༹་གེལ།ཻ' 

ཕེར་པཱཨཱིཀ་ཨབྷཱབམེ་ལཀཌཱཱི༹་ནཻ་ཨཱ་ལཀཌཱཱི༹ཀ་ཨབྷཱབམེ་གུལོཀེྃ་གཱཌཱི༹་དེལ་ཛེཏཻ། 

".. བྷཱུམཀམ་ཧོཨཱི་ཚཻ་ཧཽ!" པརམེསར་བཱཛལ། 

.. 

བྷཱུཀམྤ་ཕེར་ཨེལཻ། 

ཨྤཱཱུཀ་དཨཱིཏཱིཨེ་ཏ་དཱུ་གཊོེ་མཊོརསཱཨཱིཀཱིལ་སཨེ་ཨལེ,ཻ ཀནྷཻཡཱ་ཨ་ཱཛགདཱཱིས། 

ཕེར་མྲྀཏ་གུལོ་ཨསྤཏལ་ཛཱཨཱིཨ,ེ ཨོཀར་པོས མཱར མ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ ཨོ་བྷཱུཀམྤསྃ་གུལ་ོམརལཻ་སེ་པཧཱིནཧཱིཡེསྃ་ཨསྤཏལམེ་ཧལ ྤཱ་
རཧཻ, སེ་ཀགཙ་བནཱི་གེལ།ཻ 

ཕེར་དོབཱརཱ་གུལོཀེྃ་ཨསམསནཱ་ཨནཱལ་གེལཻ།་ཨྤཱཱུཀ་དལེཀཻ་ཚཊོུཨཱ་དུནྤཱཱུ་ཀདོརབཱཧ་མཱཊཱི་སཨེ་གུལཀོེྃ་ཏོཔཱི་དེལཀཻ། 

ཀཱིཚུ་ཁརཧཱུ་ཨཱ་ཛནཱཱིཛཱཏཱི་ཛ་ེམུསལམནཱ་རཧཻ་སེ་ཨཱགཱི་དཻཏ་ཨཱ་དཕན་ོཧོཨཱིཏ་དེཁཱི་བཱཛ་ཻཚཻ- ཨཱཱི་ཧཱིན  ཱུ་ཧཨཱི་ཀཱི་
མུསལམཱན.. ཧཱིན ཱུཨོ་ཀེ་ཀོནོ་དྷརམ་ཧཨཱི!... དྷརམ་ལེ་ཀེ་ཀཱི་ཧོཏཨཱི? པཻསཱ་ཧོཨཱི་ཧཨཱི་ཏ་བཱལོབཙ ྤཱ་གུཛར་
ཀརཱིཧཨཱི།.. 

ནེཏ/ མཾཏྤཱཱི་སབྷཀ་བྷཱུཀམྤཀ་བཱད་ཨནུཀམ ྤཱ་རཱཤཱི་དབཱེཀ་པྲཏཱིཡོགཱིཏ།་ཀནོོ་པྤཱཀྲྲྀཏཱིཀ་ཨཱཔདཱ་ཨེལཱཔར་ཀནཱེ་མུཨཱིལ་ལོཀཀེྃ་
ཨནུཀམ ྤཱ་རཱཤཱི་དེབཱལལེ་ཨཱཔསམེ་པྲཏཱིཡོགཱིཏ་ཧོཨཱི་ཚཻ་ཨཱ་སེ་ན ཱུཛ་མེ་རཧབཱཀ་ལེལ, སེ་ལེཁཀ་ཨེཏ྅་དེཁབ྅་ཙཱཧཻ་ཚཐཱི། 

བཱཌ་ཀམཱིཤནར་པནརཧ་སཽ་ཊཱཀ.. 

ཨེམཔེ .. པཱྃཙ་ཧཛཱར་ཊཱཀ.. 

མཾཏྤཱཱི.. དས་ཧཛཱར.. 

སརཀརཱཱི་ཨཱདམཱཱི.. ཙཱརཱི་ལཱཁཀ་ཙེཀ.. 

ཨཱ་ཕེར་ཨོཨཱི་པཱཨཱི་ལེལ་རགཌ༹.ཱ. 

ཛགདཱཱིས་ཀེྃ་ཨོཨཱིམ་ེསྃ་ཨེཀ་ལཱཁ་ཙཱཧཱཱི།མུདཱ་ལེཁཀ་གྷུརཻ་ཚཐཱི་རཱིནཱིཡཱྃ་ལག། 
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"རཱིནཱིཡཱཾ་ཨུདཱས་ཨཡ།་བབཱ་མན་པཌཻ༹་ཚཻ།.. དཱཨཱི་གེ! ཀཏེ་སཱཕ་ཨབཱཛ་རཧཻ།.. ཨོཀརཱ་བྷེལཻ་ཛ་ེཧཱཀ་དཨཱི- བབཱ! ཧཽ་
བབཱ!.." 

  

ཛུལཱིཡ་ཱཀྲཱིས བོཀཱ་ཨནུདརཻ  ་སམནྦྡྷ་བལ་ཱདྷཱུརཱཱི, ཛུལཱིཡ ཱཀྲཱིས བོཀཱ་ཨུར   དྷར་སམནྦྡྷ་བལ་ཱདྷཱུརཱཱི 

ཛྤཱཱུལཱིཡཱ་ཀྲཱིས ོབཱ་ཨཔན་པོཐཱཱི "བརྜ, ཌཱཡལཱག་ཨེཎྜ་ནོབལ"མེ་ཨཱིཎ ར-ཊེཀ  ྶྚུཨལཱིཊཱཱི་མནཱེ་ཨན ར-པཱཋྱཏཀ་སཾཀལྤནཱ་
དེལནྷཱི, མནེ་ཀོནོ་པཱཋ་ཨེཀཊཱ་དེབཱརམེ་བནྣ་ནཻ་རཧཱི་སཀཻཨེ།་སེ་ཨོ་པཱཋཀེྃ་སཾཀལན་ཀཧཻ་ཚཐཱི། 

ཨཱབ་གུལོམེ་དེཁྤཱཱུ, རཾཛཱིཏ་རཾཛནསྃ་ཚཧ་བོཊཀ་ཨཀེ་ཧཛཱར་ཊཀ་ནརེཤབཱ་དཱིཡེཏཻ།་མུདཱ་ཨོ་ནཱིཔཏ ྤཱ་བྷ྅་ཛཱཨཱི་ཚཻ།་ཕུལབཱ་
མོདཱཱིཀེྃ་ཛིཏེཏཻ།་ཨམེ.པཱཱི. ཀེར་ཨེལེཀྴན་ཚིཨཻ། 

སེ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཊཀེ  ཀ་ཀནཊཀེྶཊ་ཏཀཱི་ལེནེ་ཚལཱ་༢༠༡༥་མེ།་སེ་ཧནཀ་བྷཱཱིཏར་གྷུརཱིཡཱཨཱིཏ་ཧེཏནྷཱི་ཨཱ་སེ་བཱིསྟྲྲྀཏ་

རཱུཔམེ་བཧཱར་བྷེལ "བྷོཊ"མེ་ཨེམ.ཨེལ.ཨ.ེ ཀེར བྷེལ ཨེལེཀྴནཀ་སཾག ༢༠༢༢་མེ།་སེ་ཨན ར-པཱཋ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀརཻཏ་
ཨཚི་ཨན ར-བཱིཥཡཀ་བཱིཥཡ-བསྟུ།་ཨཱཱི་སབྷཊཱ་པཱཋ་ཨཱ་བཱིཥཡ་ཨེཀ་དོསརཱསྃ་རགཌཱ༹་ལཻཏ་རཧཻཨེ་ཨཱ་ཨཀེ་དོསརཱཀ་
པྲབྷཱབཀེྃ་ཁཏམ་ཀརཻཏ་རཧཻཨེ, ཀཁནོ་ཀནོོ་པཱཋ་ཨཱགཱྃ་ཏྃ་ཀཁནོ་དོསར།་ཨཱ་ཨཻ་པཱཋཀེྃ་ཨཧཱྃ་སམཱཛ་ཨ་ཱསཾསྲྀཏཱིཀ་
ཨཱདྷཱརསྃ་ཨལག་ནཻ་ཀ྅་སཀཻ་ཚཨིཻ།་སེ་སམཱཛ-སཾསྲྀཏཱིཀ་པཱཋ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱཀ་པཱཋ་མཱིཛྷ རྒྷ་བྷ྅་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི། 

པཱཋ་ཨབྷ  ས་ཨཱ་ཨུཏ ྤཱདནཀ་བཱིཥཡ་ཨཚི།་སེ་པཧཱིནེསྃ་སམཱཛ-སཾསྲྀཏཱིཀ་པཱཋ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་པཱཋ་དཱུ་ཏརཧཀ་སྭར་ནཱིཀལཻཏ་
ཨཚི། 

བཱིཙཱརདྷཱརཱཀ་སཾགྷརྵ་ཨཱ་ཏནཱབཀེྃ་པཱཋ་སམཱཧཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

ཛུལཱིཡཱ་ཀྲཱིས ོབཱཀ་ཨནུདཻར  ་སམྦནྡྷ་བལཱ་དྷཱུརཱཱིམེ་སོཛྷེ་ལེཁཀ་ཨཱ་པཱཋཀཀ་བཱཱིཙ་བཱར ྤཱ་ཧོཨཱི་ཚ།ཻ་མནཱེ་ལཱིཕཱཕཀ་བཽསྟུ་ཨཱ་
ལཱིཕཱཕཔར་ལཱིཁལ་པཏ་ཀེར་བཱཱིཙ་སོཛྷེ་བཱར ྤཱ་ཧོཨཱི་ཚ།ཻ་མུདཱ་ཛུལཱིཡཱ་ཀྲཱིས ོབཱཀ་ཨུར   དྷར་སམནྦྡྷ་བལཱ་

དྷཱུརཱཱིམེ "པཱཋ" མྤཱཱུལདྷཱརཱཀ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་ཚོཊ་ཀལཱབདྷཱིམེ་བྷེལ་གྷཊནཱཀ་བཱཱིཙ་བཱར ྤཱ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི  མཱནེ་པཱཋ་ཨ་ཱ
ཨོཀར་སནྡར ྒྷཀ་བཱཱིཙ་བཱར ྤཱ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ ཨེཀ་ལཁེཀཀ་པཱཋ་དོསརཀ་ལེཁཀཀ་པཱཋ་སཾག་བཱར ྤཱ་ཀརཻཨེ། 

ཨཱཱི་དུནྤཱཱུ་དྷཱུརཱཱི་ཛཁན་ཨེཀ་དོསརཱཀེྃ་ཀཊཨཻེ་ཏཁན་ཤབྡ་བཱ་པཱཋ་ཨུཏྤནྣ་ཧོཨཱིཨ་ེཛཨཱིམེ་ཀམསྃ་ཀམ་ཨཀེཊཱ་ཨཱར་པཱཋ་
པཌྷ༹ལ་ཛཱ་སཀཻཨ།ེ 

ཛུལཱིཡཱ་ཀྲཱིས ོབཱ་བོལཱཱི-བཱནཱཱིཀེྃ་ཡཐཱབཏ་རཱཁབཱཀ་ཨཱ་ཀཱིཚུ་པཱཋ་ཛེ་མནུཀྑསྃ་ཨལག་ཨཚི་ཀེར་རཱུཔམེ་ལཁེཀཀ་ཨདྷཱིཀར་ཨཱ་
ཀརྟབྱཀ་བརྞན་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།  
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༺ཛརཱཱཱི..༻ 

  

ཨནུལགཀྣ-༡ 

བནཏཻ-བཱིགཌ༹ཏཻ-སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡདཱབཀ་ཀཐ་ཱསགཾྲཧཀ་སམཱཱིཀྵཱ ༺བཱིདཧེ་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀ ISSN་2229-
547X་VIDEHA་༺since་2004༻ www.videha.co.in  མ་ེ
༢༠༠༩་མ་ེཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་ཧམར་ཨལཱཁེ༻ 

སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡཱདབཛཱཀི་"བནཻཏ་བཱིགཌཻ༹ཏ"་ཀཐཱ-སཾགྲཧཀ་སབྷ་ཀཐཱམེ་སྃ་ཨདྷཱིཀཾཤམེ་ཨཱཱི་བྷེཊཏ་ཛ་ེཀཐཱ་ཁཱིས ྤཱསྃ་བེཤཱི་
ཨེཀཊཱ་ཐཱཱིམ་ལཨེ་ཨགཱཱྃ་བཌྷ༹ལ་ཨཚི་ཨ་ཱཨཔན་ཀཛ་ཁཏམ་ཀརཱིཏཧཱི་ཨན ་པྤཱཔ ་ཀཨནེེ་ཨཚ།ི་དོསར་བཱིཤཥེཏ་ཨཚི་ཨེཀར་
བྷཱཥ།་བལཙནམཱཀ་བྷཱཥ་ཨོཧཱི་ཨུཔནྤཱསཀ་མུཁྱ་པཱཏྲཀ་ཨཱཏཀྨཐཱཏཀྨ་བྷཱཥ་ཨཚི་མུདཱ་ཨེཏཨེ་ཨཱཱི་བྷཱཥ་ཀཐཱཀརཀ་ཨཔན་

ཚནྷཱི་ཨཱ་ཏཧཱི་ཨརྠེྃ་ཨཱཱི་ཨཀེཊཱ་བཱིཤཱིཥ ་སྭརཱུཔ་ལཻཏ་ཨཚི།་ཨཀེ་དཱིས་ཀཐཱཀ་ཨུཔདཤེཏཀྨ་ཁཱིས ྤཱ-པཱིཧཱནཱཱི་སྭརཱུཔ་གྲཧཎ་
ཀརབཱཀ་པརཱིཔཱཊཱཱིཀ་བཱིརུདྡྷ་སུབྷཱཥཛཱིཀ་ཀཐཱཀེྃ་ཨེཀཊཱ་སཱཱིམཱིཏ་པརཱིམཱིཏཱིམེ་ཐཱཱིམ་ལ྅་ཀཨེ་ཙལབཱཀ, བྷཱཥཀ་ཤཱིལྤ་ཛེ་ཁཱཊཱཱིྃ་
དེཤཱི་ཨཚི་པར་དྷ  ན་དེབཱཀ་སམྨཱིལཱིཏ་ཀརཎསྃ་པཱཋཀཀ་ཨཀེ་བརྒཀེྃ་ཨེཧཱི་སཾགྲཧཀ་ཀཐཱ་སབྷམེ་ཨསཱཱིམ་ཨཱནནྡ་བྷེཊཏནྷཱི་

ཏྃ་སཾགེ-སཾག་ཁཱིས ྤཱ-པཱིཧཱནཱཱིསྃ་བཱཧར་ནཧཱི་ཨཱབཱི་སཀལ་པཱཋཀ་བརྒཀེྃ་ཨཱཱི་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་ནཱིརཱཤ་ནཧཱི་ཀརཏ་བརན་ཧནཀར་
སབྷཀ་རུཙིཀ་པརཱིཥ རཎ་ཀརཏ། 

ཀཱིཚུ་བྷཱཥཡཱཱི་མཱནཀཱིཀརཎ་པྲསཾག-་ཛནཱེ་ཨཻཚ, ཨཚི, ཨ་ཨཱི་ཚ་།་ཛཱཧཱི་ཀལམ་ེམཱནཀཱིཀརཎ་བྷ྅་རཧལ་ཚལ་ཨོཧཱི་སམཡ་
ཨེཧཱིཔར་དྷ  ན་དེབཱཀ་ཨཱབཤྱཀཏ་རཧཨེ།་ཛནཱེ་"ཛཨཱཱིཏ་རཧཱཱི"་ཀེྃ་"ཛཱཏཱི་རཧཱཱི"་ལཱིཁཱཱི་ཨཱ་ཕེར་ཛཱཏཱི་༺ཛཱ་ཨཱི་ཏ༻་

ལེལ་པོྲནནྶཱིཨེཤནཀ་ནཱིཨམ་བནཱབཱཱི་ཏེཧནེ་སན་ཨཚཻ་སཾགེ་ཨཚ།ི་མུདཱ་ཨཱབ་དེརཱཱི་བྷ྅་གེལ་ཨཚི་སེ་ལཁེཀོ་ཀནཱིཡཱྃ-པུཏརཱ་
མེ་ཨེཀར་པྲཡོག་ཀཨེ་དཱིཤ་དཁེབཻཏ་ཚཐཱི་མུདཱ་དསོར་ཀཐཱ་སབྷམེ་གྷུརཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་མུདཱ་ཨེཧཱིསྃ་ཨཱཱི་ཨཱབཤྱཀཏ་ཏྃ་སཱིདྡྷ་

ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཛེ་ཨེཀཊཱ་མཱནཀ་རཱུཔ་སྠཱིར་ཀཨེལ་ཛཨཱེ་ཨཱ་"ཚཻ"་ལཱིཁབཱཀ་ཨཚི་ཏྃ་སེཧོ་ཋཱཱིཀ་ཨ་ཱ"ཚཀཻ"་ལཱིཁབཱཀ་ཨཚི་
ཏྃ་"ཨན ཀ་'ཀ'་སཱཨཱིལེན ་ཨཚི"་སེ་པོྲནནྶཱིཨཤེནཀ་ནཱིཨམ་བནཨ།ེ་མུདཱ་སེ་ཛལ ྤཱཱི་བནཨེ་ཨཱ་སརྦགྤཱཧྱ་ཧོཨཨེ་ཏཀར་
བེགརཏ་ཧམརཱ་བུཛྷཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཨཱཛུཀ་ལོཀཀེྃ་"ཡ"་ལཱིཁལ་ཛཱཨེ་བཱ་"ཨ"ེ་ཨེཧཱིཔར་བྷརཱི་ཛིནགཱཱི་ལཌ༹བཱཀ་སམཡ་
ནཧཱི་ཚ,ཻ ཛེ་དྭནཱི་སཱིདཾཏ་ཀཧཻཏ་ཨཚི་སེ་མནཱྤཱཱུ, ཨཱ་ནཧཱི་ཏྃ་པོྲནནྶཱིཨེཤནཀ་ནཱིཨམ་བནཱཨྤཱཱུ།་"ནཧཱི"་ལེལ་"ནཉཱི"་
ལཱིཁབ་ཏྃ་བུཛྷབཱམེ་ཨབཻཏ་ཨཚི་མུདཱ་ནཨིྃ་༺ཨན ཱིཀ༻, ནཨིཾ་༺ཨེན.བཱཱི.ཊཱཱི.༻་ཨཱ་ནྃཨཱི་༺སཱཀེཏནནྡ་-་
ཀལརཱཏྲཱིཤྩ་དཱརུཎ༻་མེ་སྃ་སཀཱེཏནནྡཛཱི་བལཱ་པྲཡོག་དྭནཱི-བཱིཛྙཱན་སཱིདཾཏསྃ་བེཤཱི་སམཱཱིཙཱིན་སཱིདྡྷ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་སེ་
བཱིཤྭཱས་ནཧཱི་ཧོཨཨེ་ཏྃ་དྭནཱི་པྲཡོགཤལཱ་སབྷཀ་མདཏཱི་ལཱིཨ།༺བཻཛྙཱནཱིཀ་ཨ་ཱམཱནཀ་མཐཱཻིལཱཱི་བརམྞཱལཱཀ་ཨཱཌཱིཡོ་ཕཱཨཱིལ་

བཱིདེཧ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་༺http://www.videha.co.in/༻ བཱིདེཧ་ཨཱཌཱིཡོ་ལིཾཀཔར་
ཌཱཨུནལཌོ/ཤྲབཎ་ལེལ་ཨུཔལབ ་ྒྷཨཚི།༻ 
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"བནཻཏ་བཱིགཌཻ༹ཏ"་པོཐཱཱིཀ་ཨཱཱི་ཨཀེཊཱ་བཱིཤེཥཏ་ཨཚི་ཛེ་སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡཱདབཛཱི་ཨཔན་བཱིཤཱིཥ ་ལཁེན-ཤལཱཱཻིཀ་པྲཡོག་
ཀཨེནེ་ཚཐཱི་ཛ་ེདྭནྤཱཏྨཀ་ཨཚི་ཨ་ཱམཱནཀཱིཀརཎ་སམྤཱདཀེྃ་ཨགཱཱྃ་ལཨ་ེཛཨེབཱམེ་སཀྵམ་ཨཚི། 

  

ཀཐཱཀ་ཡཏཱྤཱ-་བཻདཱིཀ་ཨཱཁྤཱན, ཛཱཏཀ་ཀཐ,ཱ ཨཻཤཔ་ཕེབལྶ, པཾཙཏཾཏྲ་ཨཱ་ཧཱིཏོཔདེཤ་ཨཱ་སཾག-སཾག་ཙལཻཏ་རཧལ་
ལོཀགཱཐ་ཱསབྷ།་སབྷ་ཋཱམ་ཨབྷཱིཛཱཏྱ་བརྒཀ་ཀཐཱཀ་སགཾ་ལོཀགཱཐཱ་རཧཱིཏེ་ཨཚི། 

ཀཐཱམེ་ཨསཕལཏཀ་སམ   བནཱ་ཨུཔནྤཱས-མཧཱཀབྱ-ཨཱཁྤཱན་སྃ་བེཤཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཀརཎ་ཨུཔནྤཱས་ཨཚ་ི"སོཔ་ཨོཔེར"ཱ་
ཛེ་མཧཱིནཱཀ-མཧཱིནཱ་ཨཱ་སཱལཀ-སཱལ་དྷརཱི་ཙལཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་སབྷ་ཨེཔཱཱིསོཌཀ་ཨན མེ་ཨཀེཊཱ་བཱིན ྡུཔར་ཨཱབཱི་ཁཏམ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི།་མཱནེ་སཏ རཱི་ཨེཔཱཱིསོཌཀ་ཨུཔནྤཱསམེ་ཨུནཏྷ རཱི་ཨེཔཱཱིསོཌ་དྷརཱི་ཏྃ་ཨཱཤ་བནཱིཏེ་ཨཚི་ཛེ་ཀཐཱ་ཨེཀཊཱ་མོཌ༹་ལེཏ་ཨཱ་ཨན ་
དྷརཱི་ཛེ་ཀཐཀཱ་དཱིཤ་ནཧཱིཨེ་བདལལ་ཏྃ་པུརནཀ་སབྷཊཱ་ཨེཔཱཱིསོཌ་ཧཱིཊ་ཨཱ་མཏཱྲ་ཨན ཱིམ་ཨེཔཱཱིསོཌ་ཕ ྤཱཔ།་མུདཱ་ཀཐཱ་ཨེཀར་

ཨནུམཏཱི་ནཧཱི་དཻཏ་ཨཚ།ི་ཨཱཱི་ཨེཀ་ཨེཔཱཱིསོཌ་བལཱ་རཙནཱ་ཚཱི་ཨཱ་ནཱཱིཀ་ཏྃ་ཁྤཱཱུབེ་ནཱཱིཀ་ཨཱ་ནཧཱི་ཏྃ་ཁརཱཔེ-ཁརཱཔ། 

  

ཀཐཱ-གཱཐ་ཱསྃ་བཌྷཱི༹་ཨཱགྤཱཱུ་ཛཱཨཱི་ཏྃ་ཨཱདྷུནཱིཀ་ཀཐཱ-གལྤཀ་ཨཱིཏཱིཧཱས་ཨུནྣཻསམ་ཤཏབ ྤཱཱིཀ་ཨན མེ་བྷེལ།་ཨེཀརཱ་ལགྷུཀཐ,ཱ ཀཐཱ་
ཨཱ་གལྤཀ་རཱུཔ་མནཱལ་གེལ།་ཨོནཱ་ཨེཧཱི་ཏཱིནྤཱཱུཀ་བཱཱིཙཀ་བྷེད་སེཧོ་ཨནཱབཤྱཀ་རཱུཔསྃ་བྤཱཁྤཱཡཱིཏ་ཀཨལེ་གལེ།་རབཱཱིནྡྲནཱཐ་
ཋཱཀུརསྃ་ཤུརུ་བྷེལ་ཨཱཱི་ཡཱཏྤཱ་བྷཱརཏཀ་ཨཀེ་ཀོནསྃ་དསོར་ཀོན་དྷརཱི་སུདྷཱརབཱད་རཱུཔཱཱི་ཨནཱྡོལནཀ་པརཱིཎམསྭརཱུཔ་ཨགཱཱྃ་

བཌྷ༹ལ།་ཨསམཱིཡཀཱ་བེཛབརུཨཱ, ཨུཌཱི༹ཡཱཀ་ཕཀཱིར་མོཧན་སེནཱཔཏཱི, ཏེལུགུཀ་ཨཔ ྤཱརཱབ, བཾགལཱཀ་ཀདཱེརནཱཐ་བནར ྤཱཱི་ཨཱཱི་
སབྷ་གོཊེ་ཀཁན་ོནཱརཱཱིཀ་པྲཏཱི་སམརནྠམེ་ཏྃ་ཀཁནོ་སམཱཛཀ་སྤཱཱུདཁོརཀ་བཱིརུདྡྷ་ཨབཻཏ་གལཱེཧ།་ནེཔཱལཱཱི་བྷཱཥམེ་"དེབཱཱི་ཀོ་
བལཱི"་སྤཱཱུརྻཀན ་ཛྙབཱལཱཱི་དྤཱརཱ་དསཧརཱཀ་པཤུབལཱི་པྲཐཱཀ་བཱིརུདྡྷ་ལཱིཁལ་གལེ།་ཀོནོ་ཀཐཱ་པེྲམཀ་བཾདྷནཀ་མདྱ་ཛཱཏཱི-
དྷནཀ་སཱཱིམཀཱ་བཱིརུདྡྷ་ཏྃ་ཀོནོ་དལཱིཏ་སམཛཱཀ་སྠཱིཏཱི་ཨཱ་དྷཱརྨཱིཀ་ཨཾདྷབཱིཤྭཱསཀ་བཱིཥཡམེ་ལཱིཁལ་གལེ།་ཨཱ་ཨཱཱི་སབྷ་ཀརཻཏ་
སརྦདཱ་ཀཐཱཀ་ཨན ་སུཁད་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་སེཧོ་ནཧཱི། 

བཱད:་སཱཧཱིཏྱ:་ཨུཏ ར་ཨཱདྷུནཱིཀ, ཨསྟཱིཏྭབཱདཱཱི, མནཱབཏབཱདཱཱི, ཨཱཱི་སབྷ་བཱིཙཱརདྷཱརཱ་དརྴནཤསྟྲཀ་བཱིཙརཱདྷཱརཱ་ཐཱིཀ།་པཧཱིནེ་
དརྴནམ་ེབཱིཛྙཱན, ཨཱིཏཱིཧཱས, སམཱཛ-རཱཛནཱཱིཏཱི, ཨརྠཤསྟྲ, ཀལཱ-བཱིཛྙཱན་ཨཱ་བྷཱཥ་སམྨཱིལཱིཏ་རཧཻཏ་ཚལ།་མུདཱ་ཛེནཱ-ཛེནཱ་
བཱིཛྙཱན་ཨཱ་ཀལཱཀ་ཤཁཱ་སབྷ་བཱིཤཱིཥ ཏ་པྤཱཔ ་ཀརཻཏ་གལེ, བཱིཤེཥ་ཀཨེ་བཱིཛྙཱན, ཏྃ་དརྴནམེ་གཎཱིཏ་ཨཱ་བཱིཛྙཱན་
མཻཐེམེཊཱིཀལ་ལཱཛཀི་དྷརཱི་སཱཱིམཱིཏ་རཧཱི་གེལ།་དཱརྴནཱིཀ་ཨཱགམན་ཨ་ཱནཱིགམནཀ་ཨདྱཡན་པྲཎལཱཱི, བཱིཤླེཥཎཏྨཀ་པྲཎལཱཱི་
དཱིས་བཌྷ༹ལ།་མརཱ  ་ཛེ་དུནཱིཡཱ་བྷརཱིཀ་གརཱཱིབཀ་ལེལ་ཨེཀཊཱ་དཻབཱཱིཡ་ཧསྟཀྵེཔཀ་སམཱན་ཚལཱཧ, དྭན ྤཱཏཀྨ་པྲཎལཱཱིཀེྃ་ཨཔན་
བྤཱཁྤཱཀ་ཨཱདྷཱར་བནཨོལནྷཱི།་ཨཱཨཱི-ཀལཱིཀ་"ཌཱིསཀསན"་བཱ་དྭནྡ་ཛཱཧཱིམ་ེཔཀྵ-བཱིཔཀྵ, དུནྤཱཱུ་སམྨཱིལཱིཏ་ཨཚ,ི དརྴནཀ་
༺བཱིཤེཥ་ཀཨེ་ཥཌདརནྴཀ-་མཱདྷབཱཙཱརྻཀ་སརྦདརྴན་སཾགྲཧ-དྲཥ བྱ༻་ཁཎྜན-མཎྜན་པྲཎལཱཱིམ་ེཔཧཱིནཧཱིསྃ་
བཱིདྱམཱན་ཚལ། 

སེ་ཨཱིཏཱིཧཱསཀ་ཨན ཀ་གྷོཥཎ་ཀཨནཱེིཧཱར་ཕྤཱཾསཱིས་ཕུཀཱིཡཱམཱ་-ཛ་ེཀམྱུནཱིས ་ཤསནཀ་སམཱཔ ཱིཔར་ཨཱཱི་གྷོཥཎ་ཀཨེནེ་ཚལཱཧ-་
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ཀཱིཚུ་དཱིན་པཧཱིནེ་ཨེཧཱིསྃ་པལཊཱི་གེལཱཧ།་ཨུཏ ར-ཨདྷཱུནཱིཀཏབཱད་སེཧོ་ཨཔན་པྤཱརམཱིཀ་ཨུཏ ྤཱཧཀ་བཱད་ཋམཀཱི་གེལ་ཨཚི།་
ཨསྟཱིཏྭབཱད, མཱནབཏབཱད, པྲགཏཱིབཱད, རོམེན ཱིསཱིཛྨ, སམཱཛཤས  ཱིཡ་བཱིཤླེཥཎ་ཨཱཱི་སབྷ་སཾཤླེཥཎཏྨཀ་སམཱཱིཀྵཱ་པྲཎལཱཱིམེ་
སམྨཱིལཱིཏ་བྷཨེ་ཨཔན་ཨསྟཱིཏྭ་བཙནེེ་ཨཚ།ི 

སཱཨཱིཀོ-ཨནེེལཱིསཱིས་བཻཛྙཱནཱིཀཏཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་རཧབཱཀ་ཀརཎ་དྭན ྤཱཏཀྨ་པྲཎལཱཱི་ཛེཀྃ་ཨཔན་ཨསྟཱིཏྭ་བཙནེེ་རཧཏ། 

ཨཱདྷུནཱིཀ་ཀཐཱ་ཨཚི་ཀཱི? ཨཱཱི་ཀེཧན་ཧོཨེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི? ཨེཀར་ཀཱིཚུ་ཨུདྡཤེྱ་ཨཚ་ིཨཱཀཱི་ཧོཨེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི? ཨཱ་ཏཀར་
ནཱིར   རཎ་ཀནཱོ་ཀཨལེ་ཛཨཱ ེ? 

ཀོནོ་ཀཐཱཀ་ཨདྷཱཱར་མནོབཱིཛྙཱན་སེཧོ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀཐཱཀ་ཨུདྡེཤྱ་སམཱཛཀ་ཨཱབཤྱཀཏཀ་ཨནུསཱར་ཨཱ་ཀཐཱ་ཡཱཏྤཱམ་ེ
པརཱིབརྟན་སམཱཛམེ་བྷེལ་ཨཱ་ཧོཨཱིཏ་པརཱིབརྟནཀ་ཨནུརཱུཔེ་ཧོཨེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་མུདཱ་སཾགམེ་ཨོཧཱི་སམཱཛཀ་སཾསྲྀཏཱིསྃ་ཨཱཱི་ཀཐཱ་
སྭཡམེབ་ནཱིཡནྟྲཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱ་ཨེཧཱིམ་ེཨོཧཱི་སམཱཛཀ་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་ཨསྟཱིཏྭ་སོཛྷཱྃ་ཨབཻཏ་ཨཚ།ི 

ཛེ་ཧམ་བཻདཱིཀ་ཨཁཱྤཱནཀ་གཔ་ཀརཱཱི་ཏྃ་ཨོ་རཱཥ ཀ་སཾག་པེྲམཀེྃ་སོཛྷཱྃ་ཨནཻཏ་ཨཚི།་ཨ་ཱསམཱཛཀ་སཾག་མཱིལཱི་ཀཨེ་རཧནཱཨཱི་
སཱིཁབཻཏ་ཨཚི། 

ཛཱཏཀ་ཀཐཱ་ལོཀ-བྷཱཥཀ་པྲསཱརཀ་སཾག་བཽདྡྷ-དྷརྨ་པྲསཱརཀ་ཨཱིཙྪཱ་སེཧོ་རཁཻཏ་ཨཚི། 

མུསཱིམ་ཛགཏཀ་ཀཐ་ཱཛེནཱ་རཱུམཱཱིཀ་"མསནབཱཱི"་ཕཱརསཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་བཱིཤཱིཥ ་གྲནྠ་ཨཚི་ཛེ་ཛྙཱནཀ་མཧཏྭ་ཨ་ཱརཱཛྱཀ་ཨུནྣཏཱིཀ་
ཤཱིཀྵཱ་དཻཏ་ཨཚི། 

ཨཱཛུཀ་ཀཐཱ་ཨེཧཱི་སབྷ་བསྟུཀེྃ་སམེཊཻཏ་ཨཚ་ིཨཱ་ཨཀེཊཱ་པྲབུདྡྷ་ཨཱ་མནཱབཱཱིཡ་༺!༻་སམཱཛཀ་ནཱིར ྤཱཎཀ་དཱིས་ཨགཱཱྃ་
བཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི།་ཨ་ཱཛེ་སེ་ནཧཱི་ཨཚི་ཏྃ་ཨཱཱི་ཨོཀར་ཨུདྡཤེྱམེ་སམྨཱིལཱིཏ་ཧོཨེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཨཱ་ཏཁནེ་ཀཐཱཀ་བཱིཤླཥེཎ་ཨཱ་
སམཱལོཙནཱ་པཱཋཀཱིཡ་བཱིབཤཏ་བནཱི་སཀཏ། 

ཀམ ཱུནཱིས ་ཤསནཀ་སམཱཔ ཱི་ཨཱ་བརཱིནཀ་དེབཱལཀ་ཁསབཱཀ་བཱད་ཕྤཱཾསཱིས་ཕུཀཱིཡཱམཱ་གྷོཥཱིཏ་ཀཨལེནྷཱི་ཛེ་བཱིཙཱརདྷཱརཱཀ་ཨཱཔསཱཱི་
ཛྷགཌཱ༹སྃ་སྲྀཛིཏ་ཨཱིཏཱིཧཱསཀ་ཨཱཱི་སམཱཔ ཱི་ཨཚི་ཨ་ཱཨཱབ་མཱནབཀ་ཧཱིཏཀ་བཱིཙཱརདྷཱརཱ་མཱཏྲ་ཨགཱཱྃ་བཌྷ༹ཏ།་མུདཱ་ཀཱིཚུ་དཱིན་
པཧཱིནཧཱི་ཨོ་ཨེཧཱི་མཏསྃ་ཨཱཔས་བྷ྅་གེལཱཧ་ཨཱ་ཀཧལནྷཱི་ཛེ་སམཱཛཀ་བྷཱཱིཏར་ཨཱ་རཱཥ  ཱིཡཏཀ་མདྱ་ཨཁེནོ་བཧཏ་རཱས་བྷཱིནྣ་
བཱིཙཱརདྷཱརཱ་བཱྃཙལ་ཨཚ།ི་ཏཧཱིནཱ་ཨུཏ ར་ཨདྷཱུནཱིཀཏབཱདཱཱི་བཱིཙཱརཀ་ཛཻཀྶ་དེརཱཱིདཱ་བྷཱཥཀེྃ་བཱིཁཎྜཱིཏ་ཀཨེ་ཨཱཱི་སཱིདྡྷ་ཀཨེལནྷཱི་ཛེ་
བཱིཁཎྜཱིཏ་བྷཱག་ཌྷེར་རཱས་བཱིབྷཱིནྣ་ཨཱདྷཱརཔར་ཨཱཤྲཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་བཱིནཱ་ཨོཀརཱ་བུཛྷནེ་བྷཱཥཀ་ཨརྠ་ཧམ་ནཧཱི་ལགཱ་སཀཻཏ་ཚཱ།ི 

མནོབཱིཤླེཥཎ་ཨཱ་དྭན ྤཱཏྨཀ་པདྡྷཏཱི་ཛེཀྃ་ཕུཀཱིཡམཱཱ་ཨཱ་དེརཱཱིདཱཀ་བཱིཤླེཥཎ་སེཧོ་སཾཤླེཥཱིཏ་བྷཨེ་སམཱཱིཀྵཱཀ་ལལེ་ས ྤཱཡཱཱི་པྲཏཱིམཱན་
བནལ་རཧཏ། 

སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབཀ་ཀཐཱ-སཾགྲཧ་བནཻཏ་བཱིགཌཻ༹ཏ: 

སྭཏནྟྲཏཀ་བཱདཀ་པཱཱིཌྷཱཱི༹ཀ་ཀཐཀཱར་ཚཐཱི་སུབྷཱཥཛཱི།་ཀཐཱཀ་མཱདྱམསྃ་ཛཱིབནཀེྃ་རཱུཔ་དཻཏ་ཚཐཱི།་ཤཱིལྤ་ཨཱ་ཀཐྱ་དུནྤཱཱུསྃ་ཀཐཀཱེྃ་
ཨལཾཀྲྲྀཏ་ཀཨེ་ཀཐཱཀེྃ་སཱརྠཀ་བནབཻཏ་ཚཐཱི།་ཨསྟཱིཏྭཀ་ལེལ་སཱམནཱྱ་ལཀོཀ་སཾགྷར་ྵཏྃ་ཨེཧཱི་སྠཱིཏཱིམེ་ཧཱིནཀར་ཀཐཱ་སབྷམེ་
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བྷེཊབ་སྤཱབྷཱབཱིཀེ།་ཀཨེཀ་དཤཀ་པྤཱཱུརྦ་ལཱིཁལ་ཧཱིནཀ་ཀཐཱ་"ཀཋཀ་བནལ་ལོཀ"་ཀ་བདརཱིཡཱ་སཱཨཱིཏེ་སཡཾོག་ཧཾསཻཏ་
རཧཨེ།་ཨེཧ་ཀཐཱ་སཾགྲཧཀ་སབྷ་པཱཏྲ་ཨེཧནེ་སན་བཱིཤེཥཏ་ལེནེ་ཨཚི།་ཧཱས ྤཱཱིཊལམེ་ཀནཻཏ-ཀནཻཏ་སུཏལཱཀ་བཱད་ཨུཋཱི་
ཀཨེ་ཀནོོ་པཱཏྲ་ཕེརསྃ་ཀནཨེ་ལགཻཏ་ཚཐཱི་ཏྃ་ཀནོོ་པཱཏྲ་པྲེམམེ་པཌ༹ལ་ཚཐཱི།་ཀཱིནཀོམེ་བཱིཛནེས་སེནྶ་ཚནྷཱི་ཏྃ་ཧརཱིབཾཤ་

སན་པཱཏྲ་སེཧོ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨུཔཀརཀ་བདལཱ་སཱིས མ་ཕཱལ ཀ་ཀརཎ་ཨཔཀར་ཀཨེ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨཱབ་"བནཻཏ་བཱིགཌཻ༹ཏ"་
ཀཐཱ་སཾགྲཧཀ་ཀཐཱ་སབྷཔར་གཧིཾཀཱི་ནཛརཱི་དཽགཱབཱཱི། 

ཀནཱིཡཱྃ-པུཏརཱ-་ཨེཧཱི་ཀཐམཱེ་རས ྤཱམེ་ཨེཀཊཱ་བཙིཡཱ་ལེཁཀཀ་པཨེར་ཚཱནཱི་ཕེར་ཋེཧནཔར་མཱཐ་རཁཱཱི་ནཱིཤྩཱིན ་ཨཚ,ི ཛེནཱ་
མཱཨེཀ་ཋེཧནཔར་མཱཐ་རཁནེ་ཧོཨཨེ།་ནེབོ་སན་ཀནོོ་ཀཌག༹ར་ཙཱིཛ་ལེཁཀསྃ་ཊཀརེལནྷཱི།་ཨཱཱི་ལཌ༹ཀཱིཀ་ཚཱཏཱི་ཚཨིཻ།་

ལཌ༹ཀཱི་ནཱིརྦཱིཀར་རཧཨེ་ཛེནཱ་བཱཔ-དཱདཱ་བཱ་བྷཱཨ་ེབཧཱིན་ས྅་སཊལ་ཧོ།་ལཁེཀ་སོཙཻཏ་ཚཐཱི, ཨཱཱི་སཱཱིཏ་བནཏ་ཀཱི་དྲཽཔདཱཱི།་
རཱབན་ཨཱ་དུརདྷོནཀ་ཨཱཤཀཾ་ལཁེཀཀེྃ་གྷེར་ལཻཏ་ཚནྷཱི། 

ཀནཱིཡཱྃ-པུཏརཱ་པཌྷ༹བཱཀ་བཱད་བཻཧ་སཌ༹ཀཀ་ཙཽབཊཱིཡཱ་ཨཚི་ཨ་ཱབཻཧ་རེཌ-ལཱཨཱིཊཔར་གཱཌཱཱི༹་ཙལབཻཏ-རོཀཻཏ་ཀལ་བཱལཀ-
བཱལཱིཀ་སབྷ་དེཁབཱམེ་ཨབཻཏ་ཚཐཱི།་མུདཱ་ཨཱབ་དྲྲྀཥ ཱིམ་ེཔརཱིབརྟན་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཀརཀ་ཤཱིས་ཱཔོཚི་པཱཨཱི་མྃགནཱིཧཱར་

བཱལཀ-བཱལཱིཀཀེྃ་པཱཨཱི-དནེེ་བཱ་བཱིན་དནེ,ེ མུདཱ་བཱིནུ་སོཙནེ་ཨགཱཱྃ་བཌྷཱི༹་ཛཨཱེབལཱ་དྲྲྀཥ ཱིཀ་པརཱིབརྟན།་ཀནཱིཡཱྃ-པུཏརཱ་
པཌྷ༹བཱཀ་བཱད་ཀཱི་ཧནཀར་དྲྲྀཥ ཱིམེ་ཀནོོ་པརཱིབརྟན་ནཧཱི་ཧོཨེཏནྷཱི? བཱལཀ་ཏྃ་པཻགྷ་བྷཨེ་ཙོརཱི་ཀརཏ་བཱ་ཀོནོ་ཌྲག་
ཀར ེལཀ་སབྷསྃ་ནཱིཙལཀ་སཱཱིཌྷཱཱི༹་བནཏ་མུདཱ་བཱལཱིཀ ? ཨོ་སཱཱིཏ་བནཏ་ཨཱཀཱི་དྲཽཔདཱཱི་ཨཀཱཱི་ཨམཱཔཱལཱཱི།་ཛ་ེསཱམཱཛཀི་
སཾས ྤཱ, ཧ ཱུམན་རཱཨཱིཊྶ་ཨཱརགནཱེཨཱིཛཤེན་ཀོནོ་པེྲམཱཱིཀ་བཱིཛལཱཱིཀ་ཁམཱྷཔར་ཙཌྷཱི༹་པྤཱཎ་དེབཱཀ་དྷམཀཱིཔར་ནཱཱིཙཱྃ་ཛཱལ་པསཱརཱི་
ཀ྅་ཊཱཱི.བཱཱི.ཀཻམརཱཔར་ཨཔན་ཨཱ་ཨཔན་སཾས ྤཱཀ་ནཱམ་པྲཙཱརཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཨ་ོཨེཧཱི་ཀཐཀཱེྃ་པཌྷ༹ལཀཱ་བཱད་ཨོཧཱི་པུརཱཏན་
དྲྲྀཥ ཱིསྃ་ཀཛ་ཀཨེ་སཀཏཧ? ཨོ་སརཀར་ཛེ་ཀོནོ་ཧཱས ྤཱཱིཊལཀ་ནཱམ་བདལཱི་ཀཨ་ེཛཡཔྲཀཤ་ནཱརཱཡཎཀ་ནཱམཔར ་ཀརཻཏ་
ཨཚི་བཱ་ཧཱརྜིཾག་པཱརྐཀ་ནཱམ་བཱཱིར་ཀུྃཨར་སིཾཧཀ་ནཱམཔར་ཀཨེ་ཨཔན་ཀར  བྱཀ་ཨཱིཏཱིཤྤཱཱི་མཱནཱི་ལཻཏ་ཨཚི་ཨོ་སམསྤཱཀ་ཛཌཱི༹་

དྷརཱི་པཧྃཙི་ནབ་པཱརྐ་ཨཱ་ནབ་ཧཱས ྤཱཱིཊལ་བནཱ་ཀཨེ་ཛཡཔྲཀཤ་ནཱརཱཡཎ་ཨཱ་བཱཱིར་ཀུྃཨར་སིཾཧཀ་ནཱམཔར་ཀརཏ ་ཨཱཀཱི་
དོསརཀ་ཀཨེལ་ཀཛམ་ེ"མེཌ་བཱཨཱི་མཱཱི"་ཀེར་ས ྤཱམ་ྤལགཱཨོཏ? ཨཱཱི་སཾས ྤཱ་སབྷ་ཨཱཨཱི་དྷརཱི་མེཧནཏཱིསྃ་བཙཻཏ་ཨཨེབཱཀ་ཨ་ཱ
སརལ་ཨུཔཱཡ་ཏཀབཱཀ་པྲབྲྀཏ ཱིཔར་རོཀ་ནཧཱི་ལགཱཨོཏ? 

ཨསུརཀྵཱིཏ-་ཊནེསྃ་ཨུཏརལཱཀ་བཱད་གྷརཀ་༢༠་མཱིནཊཀ་རས ྤཱཀ་རཱཏཱི་ཛཏེཀ་ཨསུརཀྵཱིཏ་བྷ྅་གལེ་ཨཚི་ཏཀར་སཙིཏྲ་
བརྞན་ཨཱཱི་ཀཐཱ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་པཧཱིནེ་ཏྃ་ཨེཧན་ནཧཱི་རཧཻཀ-་ཨཱཱི་ཨཚི་ལཀོཀ་མཱནསཱིཀ་ཨབས ྤཱ།་མུདཱ་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་སམསྤཱ་
དཱིས་ཀཀརོ་དྷ  ན་ཀཧཱྃ་ཚཻ།་པཻགྷ-པཻགྷ་སམསྤཱ, ཨུདཱརཱཱིཀརཎ་ཨཱན་ཀཏེཀ་བཱིཥཡཔར་མཱཱིཌཱིཨཀཱ་དྷ  ན་ཚཻ།་ཙཽཀ-ཙཽརཱཧཱཀ་
ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་སམསྤཱཔར་ནབ་དྲྲྀཥ ཱི་ཨབཻཏ་ཨཚ,ི ཨེཧཱིམེ་ས ེཤནསྃ་གྷརཀ་བཱཱིཙཀ་དཱུརཱཱི་རཱཏཱིཀ་ཨནྒྷྤཱརམེ་པཧཱཌ༹་སན་བྷ྅་
ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་པྲདེཤཀ་ཏཏ ྤཱལཱཱིན་ཀནྤཱཱུན-བྱབས ྤཱཔར་ཨཱཱི་ཨེཀ་ཏརཧཀ་ཊཱིཔྤཎཱི་ཨཚི། 

ཨེཀཀཱི-་ཨེཧཱི་ཀཐཱམ་ེཀུསེསར་ཧཱས ྤཱཱིཊལམེ་ཚཐཱི།་ཧཱས ྤཱཱིཊལཀ་སཙིཏྲ་བཱིབརཎ་བྷེལ་ཨཚ།ི་ཨོཏཨ་ེཨེཀཊཱ་ས  ཱི་པཏཱིཀ་མྲྀཏྡུཀ་
བཱད་ཀནཻཏ-ཀནཻཏ་པྤཱཡཿ་སུཏཱི་གེལཱི་ཨཱ་ཕེར་ནཱིནྣ་ཊུཊལཱཔར་ཀནཨེ་ལཱགལཱི།་ཨེནཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀཐཀཱར་མཱནབ་
ཛཱིབནཀ་ཨཀེཊཱ་སཏྱཏ་དཱིས་ཨཱིཤར་ཱདཻཏ་ཨཱ་ཧཱས ྤཱཱིཊལཀ་བཱཏ-བྱབས ྤཱཔར་ཊཱིཔྤཎཱི་ཏེནཱ་བྷ྅་ཀཨེ་ནཧཱི་བརཎ་ཛཱིབན ཏ་
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དེཁཱ་ཀཨེ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི། 

ཨོ་ལཌཀཱི༹-་ཨེཧཱི་ཀཐཱམེ་ཧཱས ལཀ་ལཌ༹ཀ-ལཌ༹ཀཱིཀ་ཛཱིབནཀ་བཱཱིཙ་ནབཱཱིན་ནཱམཀ་ཡུབཀ་ཨཀེཊཱ་ལཌ༹ཀཱིཀ་ཧཱཐམེ་ཨཻཾཋ་
ཁཱལཱཱི་ཀཔ, ཛེ་ཨོཧཱི་ལཌཀཱི༹ཀ་ཨཱ་ཨོཀར་པྲེམཱཱིཀ་ཨཚི, དེཁཻཏ་ཨཚི།་ལཌཀཱི༹་ནབཱཱིནཀེྃ་པུཚཻཏ་ཚཻ་ཛེ་ཨོ་ཀེམྷར་ཛཱ་རཧལ་
ཨཚི།་ནབཱཱིནཀེྃ་ཧོཨཱིཏ་ཚ་ཻཛེ་ཨ་ོཨོཀརཱ་ཨཔནཱསྃ་དབ་བུཛྷི་ཀཔ་ཕེཾཀབཱཀ་ལེལ་པུཚལཀ།་ནབཱཱིན་ཨཀོར་ཱམནཱ་ཀ྅་དཻཏ་

ཨཚི།་བཱིཙཱར་སབྷ་ཨོཀར་མོནམེ་གྷུརམཻཏ་རཧཻཏ་ཚཻ།་ཨཱཱི་ཀཐཱ་ཨཀེཊཱ་ཚཊོ་གྷཊནཱཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི...ཛེ་ཨོ་ཧམརཱ་
དབ་བྤཱཱུཛྷི་ཙཱཧཀ་ཀཔ་ཕེཀབཱཀ་ལེལ་ཀཧལཀ? ཨཱ་ཨོ་དྲྲྀཌྷཏ༹སྃ་ནཧཱི་ཀཧཱི་ཨཱགཱ་ྃབཌྷཱི༹་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨེཀཀཱི་ཛེཀྃ་ཨཱཱི་ཀཐཱ་
སེཧོ་མནོབཻཛྙཱནཱིཀ་བཱིཤླེཥཎཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི། 

ཨེཀཊཱ་པྲེམ་ཀཐཱ-་པཧཱིནེ་ཛཀརཱ་གྷརམེ་ཕོན་རཧཻཏ་ཚལ་ཏཀརཱ་གྷརམེ་དོསརཱཀ་ཕོན་ཨབཻཏ་རཧཻཏ་ཚལ, ཛེ་ཨེཀརཱ་
ཏྃ་ཨོཀརཱ་བཛཱ་དཱིཨ།་ལེཁཀཀ་གྷརམེ་ཕོན་ཚལནྷཱི་ཨཱ་ཨོ་ཨཀེཊཱ་པེྲམཱཱིཀ་པེྲམཱིཀཀ་ཕོན་ཨཨལཱེཔར, ཨོཀར་པྲེམཱཱིཀེྃ་
བཛབཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་པྲེམཱཱི་མོབཱཨཱིལ་ཀཱིནཱི་ལཻཏ་ཨཚ་ིསེ་ཕོན་ཨཱཨེབ་བནྡ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་མུདཱ་པེྲམཱཱི་དྤཱརཱ་ནམྦར་བདལཱི་

ལེལཱཔར་པྲེམཱིཀཀ་ཕོན་ཕེརསྃ་ལེཁཀཀ་གྷརཔར་ཨབཻཏ་ཨཚི།་པྲེམཱིཀ, པེྲམཱཱིཀ་མམཱིཡཽཏ་བཧཱིནཀ་སཁཱཱི་རཱིཏུ་ཚཐཱི་ཨཱ་
ལེཁཀ་ཨོཀར་སཧཱཡཏཀ་ལལེ་ཙནི ཱིཏ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨེཧཱི་ཀཐཱམ་ེཔྲེམཱཱི-པེྲམཱིཀ, མོབཱཨཱིལ་ཨཱ་ཕོན་ཨཱཱི་སབྷ་ནབ་
ཡུགཀ་སཾག་ནབ་ཀཐཱམ་ེསེཧོ་སྤཱབྷཱབཱིཀ་རཱུཔེྃ་ཨབཻཏ་ཨཚི། 

ཊཱཨཱིཊལ་ཀཐཱ་ཨཚི་བནཻཏ-བཱིགཌཻ༹ཏ།་ཏཱིན་ཊཱ་ནཱམཱིཏ་པཱཏྲ་།་མཱལཱ, ཨོཀར་པཏཱི་སཏ ོ་ཨཱ་པོཏཱི་མུནཱིཡཱྃ་།་གཱམ-གྷརཀ་ཛེ་
སཱས-པུཏོཧཀ་གཔ་ཚཻ, སེཧན ྤཱ་རཧཱི་གེལ་ཛེ་ཀཧཱིཡོ་ནཧེལཱཀ་བཱད་ཁཱཨཱི་ལལེ་པུཚིཏཨ,ེ ཨེཧན་སན།་མུདཱ་སཻཧ་བེཊཱ-
པུཏོཧ་ཛཁན་བཱཧར་ཙལཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཏྃ་བཻཧ་སཱསུ་ཀར་ཀཽཨཱཀ་ཊཱཧཱིཔར་ཙིན ཱིཏ་ཧོམཨེ་ལགཻཏ་ཚཐཱི།་མཱཨཱིགྲེཤནཀ་
བཱདཀ་གཱམཀ་ཡཐརཱྠཀེྃ་ཙིཏྲཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱཱི་ཀཐ།ཱ་སཏ ོཀ་སཾག་ཀཽཨཱ་སེཧོ་ཨེཀ་དཱིན་བཱིལཱ་ཛཨེཏ་ཨཱ་མུནཱིཡཱྃ་ཀཨཱཽ་ཨཱ་

དཱདཱ་དུནྤཱཱུཀེྃ་ཏཀཻཏ་རཧཏ།པྲབཱསཱཱིཀ་ཀཐ,ཱ བེཊཱ-པུཏོཧཀ་ཨཱ་པོཏཱིཀ་ཀཐ,ཱ སཱསུ-པུཏོཧཀ་ཛྷགཌཱ༹་ཨ་ཱཔེྲམ་! 

ཨཔན-ཨཔན་དུཿཁ་ཀཐཱམེ་པཏ ྤཱཱི, ཨཔན་ཨབཧེལནཱཀ་སྠཱིཏཱིམེ, དྷཱཱིཡཱ-པུཏཀེྃ་སརཱཔཻཏ་ཚཐཱི།་རཱཏཱིམ་ེདྷཱཱིཡཱ-པུཏཀ་
ཁེནཱཨཱི, ཁཱ་ལེབཱ་ཨུཏ ར་བྷནསཱགྷརཀ་ཏལཱ་བནྡ་རཧབཱཀ་སྠཱིཏཱིམེ་པཏ ྤཱཱིཀ་བྷཱུཁལ་རཧབ་ཨཱ་པརཱིཎམསྭརཱུཔ་པཏཱིཀ་ཕོཾཕཀ་
སྭརསྃ་ཀུཔཱིཏ་ཧོཨེབ་སྤཱབྷཱབཱིཀ།་སབྷཀ་ཨཔན་སཾསརཱ་ཚཻ།་ལོཀ་བུཛྷཻཨེ་ཛེ་ཨོཀརེ་སཾསཱརཀ་སུཁ་ཨཱ་དུཿཁ་མཱཏྲ་སམ  ཱུརྞ་ཚ་ཻ

མུདཱ་སེ་ནཧཱི་ཨཚ།ི་སབྷཀ་ཨཔན་སུཁ-དུཿཁ་ཚ,ཻ ཨཔན་ཨཱཤ་ཨཱ་ཨཱཀཀཾྵཱ་ཚ།ཻ་ཀཐཱཀར་ཨོཧན་སཏྱཀེྃ་ཨུདྷ   ཊཱིཏ་ཀརཻཏ་
ཚཐཱི, ཛེ་ཧནཀར་ཨནུབྷབཀ་ཨཾཏརྒཏ་ཨབཻཏ་ཚནྷཱི།་ཨཏཱ ྤཱནུབྷཱུཏཱི་པརཱིབེཤ་སྭཏཾཏྲ་ཀནཱོ་བྷཨེ་སཀཏ་ཨ་ཱསེ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་
ཡཱདབཛཱིཀ་སབྷ་ཀཐཱམ་ེསོཛྷཱྃ་ཨབཻཏ་ཨཚ།ི 

ཨཱཏཾཀ་ཀཐམཱེ་ཀཐཱཀརཀེྃ་པུརཱན་སཾགཱཱི་ཧརཱིབཾཤསྃ་ཀཪ ྤཱལཡམེ་བྷེྃཊ་ཧོཨཱིཏ་ཚནྷཱི།་ལེཁཀཀ་དཱཁཱིལ-ཁཱརཱིཛ་བལཱ་ཀཛ་ཨེཧཱི་
ལ྅་ཀ྅་ནཧཱི་བྷེལནྷཱི་ཛེ་ཧརཱིབཾཤཀ་ས ྤཱནཱན རཎཀ་པཤ ྤཱཏ་ནེ་ཀྱོ་ཧནཀསྃ་གྷ  ཱུས་ལེལཀ་ཨཱ་ཏཧཱི་དྤཱརེ་ཀཛོ་ནཧཱི་ཀེལཀ།་

ཧརཱིབཾཤཀ་བགེབཱནཱཱི་གྷ  ཱུསཀ་ཨནེར་པཱཨཱིཀ་ཀརཎ་ཚལ་སེ་དོསར་ཀཱིཨེཀ་ཨཔན་པཱཨཱི་ཚཌོ༹ཏ ? ལེཁཀ་ཨཱཏཾཀཱིཏ་ཚཐཱི།་
ཀཪ ྤཱལཡཀ་པརཱིབེཤ, བྷྲཥ ྤཱཙཱར་ཨཱ་ཨེཀ་གཊོེཀ་ས ྤཱནཱཾཏརཎསྃ་བདལཻཏ་སཱམཛཱིཀ་སམྦནྡྷ་ཨཱཱི་སབྷ་ཨེཏཨེ་བྱཀ ་བྷེལ་ཨཚ།ི་
ཨཱཨཱི་ཀལཱི་ཧམ་ཨཱཀཱི་ཨཧཱྃ་བ ྤཱཀམེ་བཱ་སཙིབཱལཡམ་ེཀོནོ་ཀཛ་ལལེ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཱ,ི ཏྃ་ཡཻཧ་ནེ་སུནཨེ་པཌ༹ཏཻ་ཨཚ,ི ཛེ་པཱཨཱི་ཛེ་
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མཱྃགཏ་སེ་དཨེ་དེབཻཀ་ཨཱ་ཏཁན་ཀོནོ་དཱིཀ ཏ་ཧོཨཨེ་ཏྃ་ཀཧབ་!་ཨཱ་པཱཨཱིཀ་བདལ་ཱཀཀརོ་ནཱམ་བཱ་པཻརབཱཱི་ལཨེ་གེལཧྃ་ཏྃ་
ཀརྨཙཱརཱཱི་ནེ་པཱཨཱིཡེ་ལེཏ་ཨཱ་ནཧཱིཡེ་ཨཧཱྃཀ་ཀཛ་ཧཨོེཏ། 

ཨེཀཊཱ་ཨན ་ཀཐཱམེ་སསུརཀ་མྲྀཏྡུཔར་ལེཁཀཀ་སཌྷཱཱུ༹༹་ཀེཤ་ཀཊནེེ་ཚཐཱི་ཨཱ་ལེཁཀ་ནཧཱི, ཨེཧཱིཔར་ཀཻཀ་ཏརཧཀ་གཔ་
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་སཱཌྷཱུ༹༹་ཀེཤ་ཀཊཱ་ཀ྅་ནཱིཤྩཱིན ་ཚཐཱི།་ཨཱཱི་ཛེ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སཱིམྦོལཱིཛྨ་ཨཨཱེལ་ཨཚི, ཛེ་པཀཌཱ༹་གལེ་སེ་ཙོར་ཨཱ་ཁརཱཔ་
ཀཛ་ཀནཱེིཧཱར, ཛེ་ནཧཱི་པཀཌཱ༹ཨལེ་སེ་ཨཱདརྴབཱདཱཱི།་པྤཱཱུརཱ-པྤཱཱུརཱཱི་ཏྃ་ནཧཱི, མུདཱ་ཨཧཱུ་ཀཐཱམ་ེཨེཧནེ་ཨསཱ ྤཱ་ཛནྨ་ལཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱ
ཊྤཱཱུཊཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཧརཱིཡཱཎམེ་བཱཔོ་མརལཱཔར་ལོཀ་ཀེཤ་ནཧཱི་ཀཊབཻཏ་ཨཚ,ི ཏྃ་ཀཱི་ཨཀོར་དུཿཁམེ་ཀནོོ་ཀམཱཱི་རཧཻཏ་ཚཻ་
ཏེྃ ? པཾཛཱབཀ་མཧཱིལཱ་ཨེཀ་བརཁཀ་བཱད་ནེ་སཱིནྤཱཱུར་ལགབཻཏ་ཚཐཱི་ཨ་ཱནེ་ཙྤཱཱུཌཱཱི༹་པཧཱིརཻཏ་ཚཐཱི་མུདཱ་པཧཱིལ་བརཁ་ཀནྷ་
དྷརཱི་ཙྤཱཱུཌཱཱི༹་བྷརལ་རཧཻཏ་ཚནྷཱི, ཏྃ་ཀཱི་བཱིཡཱཧཀ་པཧཱིལ་བརཁཀ་བཱད་ཧནཀར་པཏཱི-པེྲམམེ་ཀནོོ་གྷཊཾཏཱི་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཏ་
ཚནྷཱི ? 

ཀབཱཚུ་ཀཐཱ་མེ་ཙམ ྤཱཱིབལཱཀ་ལེཁཀ་ལག་ཨཱཨེབ, ཛཱྃགྷཔར་ཧཱཐ་རཱཁབ།་ཨབྷཱིཛཱཏྱ་སཾས ྤཱརཀ་ལོཀ་ལག་བཻསལ་རཧབཱཀ་
ཀརཎསྃ་ལེཁཀ་དྤཱརཱ་ཨཀོར་ཧཱཐ་ཧཊཱཨེབ་།་ཙམ ྤཱཱིབལཱ་དྤཱརཱ་ཨཱཱི་གཔ་བཱཛབ་ཛེ་ཚུཨལ་དེཧཀེྃ་ཚྤཱཱུལམཱེ་ཀནོ་སཾཀོཙ།་ཛེནཱ་
ཙམ ྤཱཱིབལཱ་ལཁེཀཀེྃ་བུཛྷཱཨཱིཡ་རཧནྷཱི་ཛེ་ཧནཀ་ཡུབཏཱི་བུཛྷི་རཧལ་ཚལནྷཱི།་ལེཁཀཀེྃ་ལགཻཏ་ཚནྷཱི་ཛེ་ཨོ་ས  ཱི་ཚཐཱི་ཨཱ་

ཙམ ྤཱཱིབལཱ་ཨཀོར་པུརཱན་ཡཱར།་ཋཱམ-ཀུཋཱམ་ཨཱ་སམཡ-ཀུསམཡཀ་མཧཱཱིན་སམཛྷ་ཙམ ྤཱཱིབལཱཀེྃ་ནཧཱི་ཚཨཱི, ནཧཱི་ཏྃ་ལེཁཀ་
ཨོཏེཀ་གརམཱཱིཡོམ་ེཙམ ྤཱཱི་ཀརཱ་ལཻཏཨེ།་ཙམ ྤཱཱིབལཱཀ་དཱཱིནཏཔར་ཨཕསོཙ་བྷེལནྷཱི་མུདཱ་ཨོཀར་ཤཱི-ཨཱི-ཨཱི་ཀེྃ་མོན་པཱཌཻ༹ཏ་
བཱིཏྲྲྀཥ ྤཱ་སེཧོ།་ཕྤཱཡཌཀ་མནོབཱིཤླེཥཎཀ་བཌྜ་ཨཱལཙོནཱ་བྷེལ་ཛེ་ཨོ་སེཀྶཀེྃ་ཀེནྡྲམ་ེརཱཁཱི་གཔ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་མུདཱ་ཨནུབྷབསྃ་ཨཱཱི་

གཔ་སོཛྷཱྃ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཛ་ེསེཀྶསྃ་ཛཏེཀ་དཱུརཱཱི་བནཱཨབེ, ཛཏེཀ་ཨེཀརཱ་བཱར ྤཱལཱཔ-ཀཐ-ཱསཱཧཱིཏྱསྃ་དཱུར་རཱཁབ, ཨོཀར་
ཨཱཀྲམཎ་ཏཏེཀ་ཏཱིབ་ཧོཨེཏ།་   

ཀརབཱར་མེ་ལེཁཀཀ་བྷེྃཊ་མཱིས ར་བར ྤཱ, སཱིནྒྷྤཱ་ཨཱ་དཱུ་ཊཱ་ཨཱར་གཊོེསྃ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་བཱར་མེ་སཱིནྒྷྤཱ་དོས ྤཱཱི་ཨཱ་བཱིཛནེསཀེྃ་ཕརཱཀ་
ཀཧཻཏ་དཱུ་ཊཱ་ཁཱིས ྤཱ་སུནབཻཏ་ཨཚ།ི་སབྷ་ཙཱིཛཀ་མོལ་ཨཚ,ི ཨེཧཱིཔར་ཨེཀཊཱ་དོསྟཀ་བཱཨཱིཕ་ལེལ་ཊཱཱི.བཱཱི.་ཀཱིནབཱཀ་བཱད་
ཕཱིཛཀ་ཌཱིམནཱྜ་ཨཨེབཱཀ་གཔ་བཱཱིཙེམེ་ཁཏམ་བྷ྅་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་དོསར་ཁཱིས ྤཱམ་ེཨེཀཊཱ་ས  ཱི་པཏཱིཀ་ཛཱན་བཙབཨེ་ལེལ་
ཌཱཀ རཀ་ཕཱཱིས་དེབཱཀ་ལེལ་པྤཱཱུརྦ་པེྲམཱཱི་ལག་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་པྤཱཱུརྦ་པེྲམཱཱི་པཱཨཱི་དེབཱཀ་བདལམཱེ་ཨོཀར་ཱསཾགེ་རཏཱཱི་བཱིཏབཨེ་ལེལ་

ཀཧཻཏ་ཚཻ།་སཱིནྒྷྤཱ་ཨེཧཱི་ཀཐཱམེ་ཀཀརོ་གལཏཱི་ནཧཱི་མནཱཻཏ་ཚཐཱི, ཌཱཀ ར་བཱིནཱ་པཱཨཱི་ལནེེ་ཀཱིཨེཀ་ཨཱིལཱཛ་ཀརཏ, པྤཱཱུརྦ་པེྲམཱཱི་
མྃགནཱཱིམ་ེཔཱཨཱི་ཀཱིཨཀེ་དེཏ་ཨཱ་ཨོ་ས  ཱི་ཛ་ེཔྤཱཱུརྦ་པེྲམཱཱི་སཾག་རཱཏཱི་ནཧཱི་བཱིཏཨོཏ, ཏྃ་ཨོཀར་པཏཱི་མརཱི་ཛཨེཏཀཻ། 

ཨཱབ་བཱརསྃ་ལེཁཀ་ནཱིཀལཻཏ་ཚཐཱི་ཏྃ་དརབཱནཀ་སལཱམ་མཱརལཱཔར་ཨཧཱུམེ་པཻསཱཀ་ཊནཀ་སུནཱཨཱི་པཌཨེ༹་ལགཻཏ་ཚནྷཱི །་

པྤཱཙཱིན་མྤཱཱུལྱ, དོས ྤཱཱི-ཡཱརཱཱི་ཨཱ་ཨདཱརྴཀ་ཊྤཱཱུཊབཱཀ་སྠཱིཏཱི་ཨེཀཊཱ་ཨེཀཀཱིཔནཀ་ཨནུབྷབ་ཀརབཻཏ་ཨཚི། 

ཀུཤ ྤཱཱི་མེ་སེཧོ་ཕྤཱཡཌ་སོཛྷཱྃ་ཨབཻཏ་ཚཐཱི, ཀཐཱཀ་པྤཱརམ་ལུཾགཱཱིཔརཀ་སུཁཱཨལེ་ཀཌག༹ར་བྷེལ་དཱགསྃ་ཤུརཱུ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་མུདཱ་
ཏུརཏ ེ་སྤཥ ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཛེ་ཨོ་སེ་དཱག་ནཧཱི་ཨཚ,ི བརན་གྷཱབཀ་དཱག་ཨཚི།་ཕེར་ཧཱཊཀ་ཀུཤ ྤཱཱིམེ་གཱམཀ་སམསྤཱཀ་
ནཱིཔཊཱརཱ, ཧེལྠ་སེན རཀ་བནྡ་རཧབ, ཨོཏཨེ་ཨཱིཾཊཱཀ་ཙོརཱིཀ་ཙརཙ་ཱཨབཻཏ་ཨཚི།་ཚོཊ་བྷཱཨཱི་ཀོནོ་ཨཱིལཛཱཀ་ཀྲམམེ་
ཨེལོཔཻཐཱཱིསྃ་ཧཊཱི་ཀཨེ་ཧོམོཔཻཐཱཱིཔར་བཱིཤྭཱས་ཀརཨེ་ལགཻཏ་ཚཐཱི, ཨེཧཱི་གཔཀ་ཙརཙཱ་ཨཱཨལེ་ཨཚི།་ལཀོ་སབྷཀ་གྷཱབཀ་
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སམཱཙཱར་པུཚབཱ་ལ྅་ཨཨནཱེཨཱི་ཨཱ་ལེཁཀ་དྤཱར་ཱསབྷཀེྃ་བཱིསྟྲྲྀཏ་བཱིབརཎ་ཀཧཱི་སུནཨནཱོཨཱི་མུདཱ་ཨུམརཱིམེ་ཀམ་བཡསཀ་

ཀཻཀ་གཊོེཀེྃ་ཊཱརཱི་དེནཱཨཱི, ཨཱཱི་སབྷ་ཀྲམ་ཨེཀཊཱ་བཱཏབརཎཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

ཀཻནརཱཱི་ཨཱཨཱིལཻཎཀྜ་ལཱརེལ་ཀཐཱམ་ེསུབྷཱཥ་ཨཱ་ཨུཔཱིཡཱ་ཀཐཱཀ་ཙརཱིཏྲ་ཚཐཱི།་ཨེཏཨེ་ཨེཀཊཱ་བཱིམྦ་ཨཚི-་ཛནཱེ་ནཱིརྞཡ་ཀོསཱཱིཀ་
དྷསནཱ་ཛཀ།ྃ་མམཱིཡཽཏ་བྷཱཨཱིཀ་ཙཊི ྤཱཱི, ཀཊཱརཱི་དེནེ་ནཱཧཔར་ཛཨེབཱཀ, གེརུཨཱ་པཱནཱིཀ་དྷཱརམེ་ཨཱཨེབ, ནཱཧཀ་ཚཱིཊཔར་
ཨུཏརབ, ཚཱིཊཀ་བཱདོ་བཧཏ་དཱུར་དྷརཱི་ཛཱགྷྃ་བྷརཱི་པཱནཱིཀ་རཧབ།་དྷཱཱིཔལ་བཱལུཔར་སཱཨཱིཀཱིལཀེྃ་ཋེལཻཏ་དེཁཱི་ཀྱོ་ཀཧཻཏ་
ཚནྷཱི-་"སཱཨཱིཀཱིལ་སསུརརཱཱིམེ་དེལཀ-ཨ?ེ ཀནེ་བཌ༹ད་ཛཀྃ་ཊཱིཊཀར་དཱིཡཽཀ"།་དཱཱིདཱཱི-པཱཱིསཱ་ཨཧཱིཋམཱ་ཨེཧཱི་གཔཀ་
ཙརཙཱ་སུནལནྷཱི, ཛེ་ཀཊོཀ་ཁཱཏཱིར་ཧནཀར་བེཊཱཱིཀ་བཱིབཱཧ་དཱུ་དཱིན་རུཀཱི་གེལ་ཚལནྷཱི་ཨཱ་ཨཱཱིཧོ་ཛེ་བེསཱཱི་པཌྷ༹ནེ་ལཀོ་བཏཧ་
བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།སུབྷཱཥ་ཙཱཧཱིཡོ་ཀ྅་དཱུ་སཨེ་ཊཱཀ་ནཧཱི་མཱྃགཱི་པབཻཏ་ཚཐཱི, དཱཱིདཱཱིཀ་བྱབཧཱར་ཨསྤཥ ་ཚནྷཱི, སུབྷཱཥ་ཨཱཤྭསྟ་
ནཧཱི་ཚཐཱི་ཨ་ཱགྷུརཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི། 

ཏྲྲྀཥ ྤཱ་ཀཐཱམེ་ལེཁཀཀེྃ་ཨཁཱིལན་བྷེཊཻཏ་ཚནྷཱི།་ཤྤཱཱིལཏསྃ་ཨོ་ཨཔན་བྷེྃཊཀ་བཱིབརཎ་ཀཧཱི་སུནབཻཏ་ཨཚི།་པཱྃཙམ་དཱིན་

གྷུརལཱཀ་བཱད་ཊེནམ་ེཨོ་ནཧཱི་བྷེཊལཱཱིཧ།་ཨཱབ་ཨཁཱིལན་ཀཱི་ཀརཏ, བཱིཤཁཱཔཏ ནམ་ཨཱ་བཱིཛཡབཱཌཱ༹ཀ་བཱཱིཙཀ་རས ྤཱམ་ེཙཀ ར་
ཀཊཏ་ཨཱཀཱི་སྲྀཏཱིཀ་སཾག་དཱིན་ཀཊཏ། 

ཚོཊ-ཚོཊ་བྷཱབནཱཏཀྨ་གྷཊནཱཀ་བཱིཤླེཥཎ་ཨཚི་ཀཐ་ཱ"ཀཻནརཱཱི་ཨཱཨཱིལཻཎཀྜ་ལཱརེལ"་ཨ་ཱ"ཏྲྲྀཥ ྤཱ"། 

དཱནཱ་ཀཐཱམེ་མོཧན་ཨཱིན རབ ཱུ་ལེལ་གེལ་ཨཚ,ི ཨོཏཨེ་སཧྲྀདཡ་ཙཔརཱསཱཱི་སྤཱཱུཙིཏ་ཀརཻཏ་ཚཻ་ཛེ་བཱཧརཱཱིཀེྃ་ནཧཱི་ལཻཏ་
ཚཻ, པཱཱི.ཨེཙ.ཌཱཱི.་རཧཱིཏཨེ་ཏྃ་ཀོནོ་བཱཏ་རཧཱིཏཨེ།་མོཧནཀེྃ་སབྷ་ཙཱིཛ་བཱཱིམཱར་ཨཱ་ཨུདཱས་ལགཻཏ་རཧཨེ།་ཕུད ྤཱཱི་ཨཱ་མནཱཻ་
པཱབརོཊཱཱིཀ་ཊུཀཌཱཱི༹པར་ཙཱི-ཙཱི་ཀརཻཏ་ཛྷཔཊཻཏ་རཧཨེ།པྲཏཱིཡོགཱཱི་པརཱཱིཀྵཱཀ་སཱཀྵཱཏ ྤཱརམ་ེབཱཧརཱཱི་ཨཱ་ལོཀལ་ཀེར་ཛེ་སཾཀལྤནཱ་
ཨཱཨེལ་ཨཚི་ཏཀར་སམེདནཱཏྨཀ་བརྞན་བྷེལ་ཨཚི།  

དྲྲྀཥ ཱི་ཀཐམཱེ་པཌྷཱ༹ཨཱི་ཁཏམ་བྷེལཱཀ་བཱད་ནོཀརཱཱིཀ་ཁཛོ, གཱམམེ་ལཀོསབྷཀ་ཏཱིཀྵྞ་ཀཊཱཀྵ།་ཕེར་དཀྵཱིཎ་བྷཱརཏཱིཡ་པཏྲཀརཀ་
པེྲརཎསྃ་ཀནཱིཡཱྃཀ་བཱིརོདྷཀ་བཱབཛྤཱཱུད་གཱམམེ་ལེཁཀཀ་ཁེཏཱིམེ་ལགཱབ།་ཨཱཱི་སབྷ་གཔ་ཨེཀཊཱ་སམཱཱནྱ་ཀཐྱ་རཧལཱཀ་བཱདོ་

ཋཱམ-ཋཱམ་སམཱཱཛིཀ་སཏྱ་ཨུདྷ   ཊཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཨཏེཨེ་གཱམཀ་ལོཀཀ་ཀུཊཱཱིཙཱལཱཱི་ཨཚ,ི ཛེ་ཀཛཀ་ཨབྷཱབམེ་ཁཱལཱཱི་སམཡ་
བེཤཱི་རཧལཱཀ་ཀརཎ་ཨབཻཏ་ཨཚ།ི ་སཾགམེ་ཨཱཨཱི-ཀལཱིཀ་ས  ཱིཀ་ཤཧརཱཱི་ཛཱིབན་ཛཱིབཱཀ་ཨཱཀཾཀྵཱ་སེཧོ་པྲདརྴཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི།  

ནདཱཱི་ཀཐཱམེ་ཀཐྱ་ཀཐཱཀ་སཾག་ེཙལཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱཁཏམ་བྷཨེ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་གགནདེབཀ་གྷརཔར་བཱིཧཱརཱཱི་ཨཱཨེལ་ཚཻ།་
ཤཧརམེ་ཨོཀརཱ་ཨཀེ་སལཱ་རཧབཱཀ་ཚཻ།་གགནདེབཀེྃ་ཨོཀརཱ་སཾག་མཀན་ཁཛོབཱཀ་ཀྲམམེ་ཨཀེཊཱ་ལཌཀཱི༹སྃ་བྷེྃཊ་ཧོཨཱིཏ་
ཚཻ།་ཨཀོརཱ་ཚོཌཱི༹་ཨཱགཱྃ་བཌྷལ༹་ཏྃ་ཨཱཱི་བུཛྷལཱཀ་བཱདོ་ཛ་ེཨཱབ་ཨོཀརཱསྃ་ཕེར་བྷེྃཊ་ནཧཱི་ཧེཏཨཱི་ཨོ་ཨུལ ྤཱས་ཨ་ཱཔེྲམཀ་
ཨནུབྷཱུཏཱིསྃ་བྷརཱི་གེལ། 

པརལཡ་བཱཌྷཱིཀ་ཀཐཱ་ཐཱིཀ, ཀོསཱཱིཀ་ཀཐཱ་ཀཧལ་གལེ་ཨཚི་ཨེཏཨེ།་བཽཀཱི་བུནཚེཀཀ་ཨཱིན ཛཱརཱཱིམེ་ཨཚི།་མུདཱ་དྷཱརམེ་པཱནཱི་
བཌྷཱི༹་རཧལ་ཚཻ།་ཀོཤཱིཀ་བཱཌྷཱི༹་བཌྷ༹ལ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚཻ་ཨཱ་ཨེམྷར་མཨཱེཀ་རདྡ-དསྟསྃ་ཧཱལ-བེཧཱལ་ཚཻ།་མལཱ-ཛཱལ་བྷཱུཁསྃ་
ཌཱིཀརཻཏ་རཧཻ།་རཱམཙརནཀ་གྷརམེ་ཨནྣཔཱནཱི་བེཤཱི་ཚཻ་སེ་ཨོ་སབྷཀེྃ་ནཱཧཀ་ཨཱིན ཛཱམ་ལེལ་ཀཧཻཏ་ཚཻ།་བཽཀྤཱཱུཀ་གྷརསྃ་
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ཀཊནཱིཡཱྃ་དཱུར་རཧཻ།་མྲྀཏྡུ་ཨ་ཱབཱིནཱཤ་བཽཀྤཱཱུཀེྃ་ཀཋོར་བནཱ་དེལཀཀཻ, མོཧ་ཏོཌཱི༹་དེལཀཀཻ།་མུདཱ་བརཁཱ་རུཀཱི་གེལཀཻ།་བཽཀྤཱཱུ་
ཙཱིཛ་སབྷཀེྃ་ཙིནྷབཱཀ་ཨཱ་སྨརཎ་ཀརབཱཀ་པྲཡཏྣ་ཀརཨེ་ལཱགལ། 

བཱཏ་ཀཐཱམེ་སེཧོ་ཀཐཱཀར་ཨཔན་ཀཐནཱཀཀེྃ་བཱཊ་ཙལཱིཏེ་ཏཀཱི་ལཻཏ་ཚཐཱི་ཨ་ཱཤཱིལྤསྃ་ཨཀོརཱ་ཨགཱཱྃ་བཌྷབཻ༹ཏ་ཚཐཱི།་ནེབོ་
དོཀནཔར་ནེབོབལཱ་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་ལོཀཀ་བཱཱིཙམེ་བཧས་སུནཻཏ་ལེཁཀ་བཱཱིཙམེ་ཀྤཱཱུདཱི་པཌཻ༹ཏ་ཚཐཱི།་ནེབོབལསཱྃ་ཨེཀ་གོཊ་ེ

ཨཔན་ཚཏ ྤཱ་མཱྃགཱི་རཧལ་ཨཚི་ཛེ་ཨོ་ནཱཱིཙཱྃ་རཁནེ་རཧཨེ།དུཁཀ་གཔ, ལེཁཀཀ་ཨནུསཱར, བེཤཱི་དཱིན་དྷརཱི་ལོཀཀེྃ་མོན་
རཧཻཏ་ཚཻ། 

རཾབྷཱ་ཀཐཱམེ་པུརུཥ-ས  ཱིཀ་བཱཱིཙཀ་བདལཻཏ་སམྦནྡྷཀ་ཏཱིབ་གཏཱིསྃ་བརྞན་བྷེལ་ཨཚ།ི་པུརུཥ་ཡཱབཏ་ས  ཱིསྃ་དཱུར་རཧཻཏ་ཨཚི་
ཏྃ་སབྷ་ཨོཀརཱ་མེནཀ་ཨཱ་རམ   ་དཁཱེཨཱི་པཌཻ༹ཏ་ཚཻ།་མུདཱ་ཛེ་སམྤཱདཀ་པྤཱརམ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏྃ་བཱདམེ་ལཁེཀ་ཀེྃ་ལགཻཏ་ཚནྷཱི་

ཛེ་ཨོ་བེཊཱཱིཡེ་ཚཱི།རས ྤཱམ་ེཨེཀ་ས  ཱི་ཨབཻཏ་ཨཚི།་ལེཁཀ་སོཙཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེཨཱཱི་ཀེ་ཚཱ,ི རམ   , མེནཀ་ཨཱཀཱི...།་ཨོཀརཱ་སཾག་བེཊཱ་
ཚཻ, ཨོཏེཀ་སུནྣར་ནཧཱི, ཀརཎ་ཨེཀར་བར་སུནརྡ་ནཧཱི་ཧོཨེཏཻཀ།་ཨོ་གཔཤཔམེ་ཀཁནོ་ལཁེཀཀེྃ་སསུར་ཛཀྃ, ཀཁནོ་
ཨཔནཱཀེྃ་ཧནཀར་བེཊཱཱི་ཏུལྱ་ཀཧཻཏ་ཨཚི།་པཧཱིནེ་ལཁེཀཀེྃ་ཁརཱཔ་ལགལནྷཱི།་མུདཱ་བཱདམེ་ལཁེཀཀེྃ་ནཱཱིཀ་ལགལནྷཱི།་མུདཱ་
ཨན མེ་ཨོཀར་པཨེར་ཚྤཱཱུབཨེ་ལེལ་ཛྷྒྷཱུཀབ་མུདཱ་བཱིན་ཚྤཱཱུནེ་སོཛྷ་བྷ྅་ཛཱཨེབ་ནཧཱི་བུཛྷིམེ་ཨཨེལནྷཱི། 

ཧམར་གཱམ་ཀཐམཱེ་ལཁེཀཀ་གཱམཀ་རས ྤཱ, ཀཊནཱིཡཱྃ་སྃ་མེནཱཧཱཱི་གཱམཀ་ལཀོཀ་ཚཌཱིི༹ཨཱཨེབ་ཨ་ཱབཱནྷཀ་བཱཱིཙམེ་ཨཧརཱིཡཱ་
ཀཊཻཏ་ལཀོཀ་བརྞན་ཨཚ།ི་ཀོསཱིཀནྒྷྤཱཀ་ལཀོ-་ཛནཱབརཀ་སམཱན, ཛཱནབརཀ་ཧཱལཏམེ།་ཀཊནཱིཡཱྃམེ་ལཁེཀཀ་གྷར་ཀཊཱི་
གེལནྷཱི་སེ་ཨ་ོནཐུནཱིཡཱྃ་ཨེཧཱིཋཱམ་ཊཱིཀཻཏ་ཚཐཱི།་མཚབཱཧཱི་ཨཱ་ཙིཌཻ༹་བཛྷཱབ྅་ལལེ་ནཐུནཱཱི་ཛོགཱར་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཛམཱཱིནཀ་

ཛྷགཌཱ༹་ཚནྷཱི, ཨེཀ་ཧཱིསྶདཱེརཀ་ཛམཱཱིན་དྷཱརམེ་ཌྤཱཱུམལ་ཚཻ་སེ་ཨོ་ལེཁཀཀ་གཧཱུམབལཱ་ཁེཏ་ཧཌ༹པཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཨཚི།་ཤན་ཨ་ཱ
ས  ཱིཀ་༺!༻་པཱཚྤཱཱུ་ལོཀ་བེཧཱལ་ཨཚི། 

ས  ཱིཀ་པཱཚྤཱཱུ་བཱིན་ཀརཎ་ལཁེཀ་པཌཱི༹་གེལ་ཚཐཱི་ཛནཱེ་བཱིཥ ྡུ་ཤར ྤཱ་པཾཙཏཾཏྲམེ་ཀཐཱ་ཀཧཻཏ-ཀཧཻཏ་ཤཱུདྲ་ཨཱ་མཧཱིལཱཀ་པཱཚཱྃ་པཌཱི༹་
ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི། 

ཡཱབཏ་སབྷ་ཀམལཀ་གྷ  ཱུར་ལག་ཀཔཀ་ཨབྷཱབམེ་བེརཱ-བེརཱཱི་ཙཱཧ་པཱིབཻཏ་ཚཐཱི, ཕསཱིལ་ཀཊཱི་ཀ྅་སཱིབནནཀ་ཨེཏཨེ་ཙལཱི་
ཛཱཨཱི-ཨེ།་ཛྷཽཨ,ཱ ཀས, པཊེརཀ་ཛཾགལ་ཛཁན་རཧཨེ, ཙིཌཻ༹་བཌྜ་ཨཱབཨ,ེ ཨཱབ་ཀམ་ཨབཻཏ་ཨཚི།་
ཁཌྷཱི༹ཡ,ཱ ཧརཱིན, མཱཚ, ཀཚུ, ཌོཀ་སབྷ་ཁཏམ་བྷ྅་རཧལ་ཚཻ-་ཛཱིབནཀ་སདྷཱན་དུརབྷ་བྷ྅་གེལ་ཨཚི།་སཱྃཛྷམ་ེ
ཛམཱཱིནཀ་པཾཙཻཏཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།སཏ ོཀ་བཀཌཱཱི༹་མརཱི་གལེཻཀ, པུཏོཧ་ཨེཀར་ཀརཎ་སཱསུཀ་སརཱཔབ་ཀཧཻཏ་ཨཚི།་སཱསུ་ཨེཀར་
ཀརཎ་བལཱི་གཚལོཔར་པཱཋཱཱི་སབྷཀེྃ་བེཙབ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི།་སཏ ཀོ་བེཊཱཱིཀ་ཛཽབནཀ་ཨུབྷཱརཀེྃ་ལཁེཀ་པུརུཥ་སམྤརྐཀ་སཱཀྵཱཱི་

ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་སཀརཎ་ཕེརསྃ་མཧཱིལཱཀ་པཱཚཱྃ་པཌཱི༹་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི, ཀརཎ་ཨཱཱི་དྷཱརཎ་ལོཀམེ་ཚཻ།་སཏ ཀོ་བེཊཱཱི་ཨེཁན་སཱསུར་
ནཧཱི་བསཻཏ་ཚཻ།་སུཀན་རཱམཀ་ཨེཧཱིཋཱམ་ཁཱཨཱིཏ་ཀལ་ལེཁཀཀེྃ་སཾཀོཙ་བྷེལནྷཱི, ཛཀརཱསྃ་ཨུབརབཱཀ་ལེལ་ཨོ་བཛལཱཧ-་
ཨཱཨཱི་ཏོརཱ་ཛཱཏཱི་བནཱ་ལེལཱིཨཧ།་ཀོསཱཱི་སབྷ་བྷེདབྷཱབཀེྃ་པཱཊཱི་དེལཀ, ཌོམ, ཙམཱར, མུསཧར, དུསདྷཱ, ཏེལཱཱི, ཡཱདབ་
སབྷ་ཨེཀེ་ཀལསྃ་པཱནཱི་བྷརཻཏ་ཨཚི།་ཨེཀེ་པཊཱིཡཱཔར་བཻསཻཏ་ཨཚི། 

ཀཀརཱ་ལལེ་ཀཐཱ་ལཱིཁཱཱི? བཱ་ཀཧཱཱི? ཀཐཱཀ་བཱད: ་ཛིནཀ་བཱིཥཡམ་ེལཱིཁབ་སེ་ཏྃ་པཌྷ༹ཏཧ་ནཧཱི།་ཀཐཱ་པཌྷཱི༹་ལོཀ་པྲབུདྡྷ་
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བྷ྅་ཛཨེཏ ? གཱཱིཏཀ་སཔྤཏ་ཁཱ་ཀཨེ་ཛྷ  ཱུཋ་བཛནཱིཧཱརཀ་སཾཁྤཱ་ཀམ་ནཧཱི།་ཏེྃ་ཀཱི་ཨེཧན་ཀསཽཊཱཱིཔར་རཙིཏ་ཀཐཀཱ་མཧཏྭ་
ཀམ་བྷཨེ་ཛཨེཏ ? 

སབྷ་པྲབུདྡྷ་ནཧཱི་ཧོཨེཏཧ་ཏྃ་སྭསྠ་མནོརཾཛན་ཏྃ་པྤཱཔ ་ཀ྅་སཀཏཧ།་ཨ་ཱཛེ་ཨེཀོཊཱ་བྱཀ ཱི་ཀཐཱ་པཌྷཱི༹་ཨོཧཱི་དཱིཤམེ་སོཙཏ་ཏ་ྃ

ཀཐཱཀ་སཱརཀྠཏ་སཱིདྡྷ་ཧོཨེཏ།་ཨཱ་ཛཀརཱ་ལལེ་རཙིཏ་ཨཚི་ཨཱཱི་ཀཐཱ་ཛེ་ཨོ་ནཧཱི, ཏྃ་ཨོཀར་ཨོཧཱི་པརཱིསྠཱིཏཱིམེ་ཧསྟཀྵེཔ་
ཀརབཱམེ་སཀྵམ་བྱཀ ཱི་ཏྃ་པཌྷ༹ཏཧ།་ཨཱ་ཛཱ་ཨཱཱི་རཧཏ་ཏདྷརཱི་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཀཐཱ་རཙིཏ་ཀཨེལ་ཛཱཨཱིཏ་རཧཏ། 

ཨཱ་ཛེ་སམཱཛ་བདལཏ་ཏྃ་སམཱཱཛཀི་མྤཱཱུལྱ་སནཱཏན་རཧཏ ? པྲགཏཱིཤཱིལ་ཀཐམཱེ་ཨནུབྷབཀ་པུནརཱིར ྤཱཎ་
ཀརབ, པརཱིབརྟནཤཱིལ་སམཱཛཀ་ལལེ, ཛཱཧཱིསྃ་པྤཱཀྲྲྀཏཱིཀ་ཨཱ་སཱམཛཱིཀ་ཡཐརཱྠཀ་བཱཱིཙ་སམཱཡོཛན་ཧོཨཨེ།་ཨཱཀཱི་ཨེཧཱི་
པརཱིབརྟནཤཱིལ་སམཡཀེྃ་ས ྤཱཡཱིཏྭ་དེབཱ་ལེལ་པརམྤརཀཱ་ས ྤཱཡཱཱི་ཨཱ་མྤཱཱུལ་ཏཏྭཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཀཐཀཱ་ཨཱབཤྱཀཏ་ཨཚ ི? བྱཀ ཱི-
ཧཱིཏ་ཨཱ་སམཱཛ-ཧཱིཏམེ་དྭཻདྷ་ཨཚི་ཨཱ་དུནྤཱཱུ་པརསྤར་བཱིརོདྷཱཱི་ཨཚི།་ཨེཧཱིམེ་སཾཡོཛན་ཨཱབཤྱཀ།་བཱིཤྭ་དྲྲྀཥ ཱི་ཨཱབཤྱཀ།་ཀཐཱ་
མཱཏྲ་བཱིཙཱརཀ་ཨུཏྤཏ ཱི་ནཧཱི་ཨཚི་ཛེ་རོཤནཱཨཱིསྃ་ཀགཏཔར་ཛེནཱ-ཏེནཱ་ཨུཏརཱི་དལཱེིཡཻཀ།་ཨཱཱི་སམཱཱཛཀི-ཨཏཱཻིཧཱསཱིཀ་དཤསྃ་
ནཱིརཱིཤཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 

ཏྃ་ཀཐཱ་ཨདཱརྴབཱདཱཱི་ཧོཨཨ,ེ པྲཀྲྲྀཏཱིབཱདཱཱི་ཧོཨཨེ་བཱ་ཡཐཱརྠབཱདཱཱི་ཧོཨཨེ།་ཨཱཀཱི་ཨེཧཱིམེ་སྃ་མཱནབཏབཱདཱཱི, སཱམཱཛཀིཏབཱདཱཱི་བཱ་
ཨནུབྷབཀེྃ་མཧཏྭ་དམེཨེབལཱ་ཛྙཱནེནྡྲཱིཡ-ཡཐཱརྠབཱདཱཱི་ཧོཨཨ ེ? ཨཱ་ནཧཱི་ཏྃ་ཀཐཱ་པྲཡོཛནམྤཱཱུལཀ་ཧོཨཨ།ེ་ཨེཧཱིམེ་
ཨུཔཡོགཱིཏབཱད, པྲཡོགབཱད, བྱབཧཱརབཱད, ཀརཎབཱད, ཨརྠཀྲཱིཡཱབཱད་ཨཱ་ཕལབཱད་སབྷ་སམྨཱིལཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་སབྷསྃ་
ཨཱདྷུནཱིཀ་དྲྲྀཥ ཱིཀཎོ་ཨཚི།་ཨཔནཱཀེྃ་ཨབྷཱིབྱཀ ་ཀཨེནཱཨཱི་མཱནབཱཱིཡ་སྭབྷཱབ་ཨཚ།ི་མུདཱ་ཨོ་སཱམཱཛཀི་ནཱིཨམམེ་སཱཱིམཱིཏ་བྷ྅་
ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་པརཱིསྠཱིཏཱིསྃ་པྲབྷཱབཱིཏ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི 

ཏྃ་ཀཐཱ་ཨནུབྷབཀེྃ་པུནརྲཙིཏ་ཀཨ་ེགཌྷལ༹་ཛཨེཏ།་ཨཱ་བྱཀ ཱིགཏ་ཙེཏནཱ་ཏཁན་སམཱཱཛིཀ་ཨཱ་སམཱྤཱཱུཧཱིཀ་ཙེཏནཱ་བནཱི་ཨཨཱོཏ།་
ཤོཥཀཀེྃ་ཨཔན་པྲབྲྀཏ ཱིཔར་ཨཾཀུཤ་ལགབཨེ་པཌ༹ཏནྷཱི།་ཏྃ་ཤོཥཱིཏཀེྃ་ཨེཀར་བཱིརོདྷ་མུཁར་རཱུཔམེ་ཀརཨ་ེཔཌ༹ཏནྷཱི། 

སྭཏཾཏྲཏ-་སཱམཛཱིཀ་པརཱིབརྟན་།་ཀཐཱ་ཏཁན་སཾཔེྲཥཱིཏ་ཧོཨེཏ, སཾབཱདཀ་མཱདྱམ་བནཏ།་ཀཐཱ་སམཱཛཀ་ལེལ་ཤསྟྲ་ཏཁནེ་
བནཱི་སཀཏ, ཤཀ ཱི་ཏཁནེ་བནཱི་སཀཏ། 

ཛེ་ཀཐཀཱར་ཨུཔདེཤ་དེཏཧ་ཏྃ་ཛྙཱནཀ་ཧས ྤཱཾཏརཎ་ཀརཏཧ, ཛཀར་ཨཱབཤྱཀཏ་ཨཱབ་ནཧཱི་ཚ།ཻ་ཛཁན་ཀཐཱཀར་སམྤཱད་
ཤུརཱུ་ཀརཏཧ་ཏཁནེ་མུཀ ཱིཀ་བཱཏབརཎ་བནཏ་ཨཱ་སམྤཱདམེ་བྷཱག་ལནཱེིཧཱར་པཱཋཀ་ཛཌཏ༹སྃ་ཏྤཱཎ་པཨཏོཧ། 

ཀཐཱ་ཀྲམབདྡྷ་ཧོཨཨེ་ཨ་ཱསུགྤཱཧྱ་ཧོཨཨེ་ཏཁན་ེཨཱཱི་ཨུདྡེཤྱ་པྤཱཔ ་ཀརཏ།་བུདྡྷཱིཔརཀ་ནཧཱི་བྱབཧཱརཔརཀ་བནཏ།་བཻདཱིཀ་
སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཁཱྤཱནཀ་ཨུདཱརཏ་སཾབཱདཀེྃ་ཛནྨ་དཻཏ་ཚལ་ཛེ་པཽརཱཎཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀ་རུཌྷཱི༹བཱདཱིཏ་ཁཏམ་ཀཨ་ེདལེཀ། 

ཨཱ་སཾབཱདཀ་པུནར   པནཱ་ལལེ་ཀཐཱཀརམེ་བཱིཤྭཱས་ཧོཨེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི-་ཏརྐ-པརཀ་བཱིཤྭཱས་ཨཱ་ཨནུབྷབཔརཀ་བཱིཤྭཱས, ཛེ་
སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡཱདབམེ་ཚནྷཱི།་པྲཏྱཀྵབཱདཀ་བཱིཤླེཥཎཏཀྨ་དརནྴ་བསྟུཀ་ནཧཱི, བྷཱཥཱིཀ་ཀཐན་ཨཱ་ཨབདྷཱརཎཀ་བཱིཤླེཥཎ་
ཀརཻཏ་ཨཚི་སེ་སུབྷཱཥཛཱིཀ་ཀཐམཱེ་སརྦཏྲ་དེཁབཱམེ་ཨཱཨོཏ།་བཱིཤླེཥཎཏྨཀ་ཨཐབཱ་ཏརྐཱིཀ་པྲཏྱཀྵབཱད་ཨཱ་ཨསྟཱིཏྭབཱདཀ་ཛནྨ་
བཱིཛྙཱནཀ་པྲཏཱི་པྲཏཱིཀྲཱིཡཱཀ་རཱུཔམེ་བྷེལ།་ཨེཧཱིསྃ་བཱིཛྙཱནཀ་དྭཱིཨར ྤཱཱི་བཱིཙཱརཀེྃ་སྤཥ ་ཀཨེལ་གེལ། 
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པྲགྷཊནཱཤསྟྲམེ་ཙེཏནཱཀ་པྲདཏ ཀ་པྲདཏ ་རཱུཔམེ་ཨདྱཡན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨནུབྷཱུཏཱི་བཱིཤཱིཥ ་མཱནསཱིཀ་ཀྲཱིཡཀཱ་ཏཐྱཀ་

ནཱིརཱཱིཀྵཎ་ཨཚི།་བསྟུཀེྃ་ནཱིརཔེཀྵ་ཨཱ་བཱིཤུདྡྷ་རཱུཔམེ་དཁེབཱཀ་ཨཱཱི་མདཱྱམ་ཨཚི།་ཨསྟཱིཏྭབཱདམེ་མནུཥྱ-ཨཧཱི་མཱཏྲ་མནུཥྱ་ཨཚི།་
ཨོ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ནཱིར ྤཱཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨོཧཱིསྃ་པྲྲྀཐཀ་ཨོ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་ཨཚ,ི སྭཏཾཏྲ་ཧོཨེབཱ་ལེལ་ཨབྷཱིཤཔ ་ཨཚི་༺སཱརྟྲ༻།་
ཧེགེལཀ་ཌཱཡལེཀ ཱིཀ་ྶདྤཱརཱ་བཱིཤླེཥཎ་ཨཱ་སཾཤླེཥཎཀ་ཨཾཏཧཱཱིན་ཨཾཏསྶཾབཾདྷ་དྤཱར་ཱཔྲཀྲཱིཡཱཀ་གུཎ་ནཱིརྞཡ་ཨ་ཱཨསྟཱིཏྭ་ནཱིརྞཡ་
ཀརབཱཔར་ཛོར་དེལནྷཱི།་མྤཱཱུལཏཏྭ་ཛཏེཀ་གཧཱིཾར་ཧོཨེཏ་ཨོཏེཀ་སྭརཱུཔསྃ་དཱུར་རཧཏ་ཨཱ་བཱསྟབཱིཀཏསྃ་ལག། 

ཀྤཱན མ་སཱིདན ་ཨཱ་ཨནསརཊེན ྤཱཱི་པྲཱིནྶཱིཔལ་སེཧོ་ཨཱདྷུནཱིཀ་ཙནི ནཀེྃ་པྲབྷཱབཱིཏ་ཀཨེནེ་ཨཚི།་དེཁཨཱཱི་པཌ༹ཨབེལཱ་བཱསྟབཱིཀཏ་སྃ་

དཱུར་བྷཱཱིཏརཀ་ཨཱ་བཱཧརཀ་པྲཀྲཱིཡཱ་སབྷ་ཤཀ ཱི-ཨྤཱཱུར ྤཱཀ་ཚོཊ་ཏཏྭཀ་ཨདཱཱན-པྲདཱནསྃ་སམབ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨནཱིཤྩཱིཏཏཀ་
སཱིདན ་དྤཱརཱ་སྠཱིཏཱི་ཨཱ་སྭརཱུཔ, ཨན ྤཱཛསྃ་ནཱིཤྩཱིཏ་ཀརཨེ་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི། 

ཏཱིནསྃ་བེཤཱི་ཌཱཨཱིམེནྶནཀ་བཱིཤྭཀ་པརཱིཀལྤནཱ་ཨཱ་ས ྤཱཱིཕན་ཧཱཀཱིནྶཀ་"ཨ་བཱིཕ་ཧཱིས  ཱི་ཨཱཕ་ཊཱཨཱིམ"་སོཛྷེ-སོཛྷཱི་བྷགབཱནཀ་
ཨསྟཱིཏྭཀེྃ་ཁཏམ་ཀཨེ་རཧལ་ཨཚི་ཀརཎ་ཨེཧཱིསྃ་བྷགབཱནཀ་མྲྀཏྡུཀ་ཨབདྷཱརཎ་སེཧོ་སོཛྷཱྃ་ཨཱཨེལ་ཨཚ,ི སེ་ཨེཁན་
བཱིཤྭཀ་ནཱིཡན ྤཱཀ་ཨསྟཱིཏྭ་ཁཏརཱམེ་པཌ༹ལ་ཨཚ།ི་བྷགབཱནཀ་མྲྀཏྡུ་ཨཱ་ཨཱིཏཱིཧཱསཀ་སམཱཔ ཱིཀ་པརཱིཔེྲཀྵྱམེ་མཐཱཻིལཱཱི་ཀཐཱ་ཀཧཱིཡཱ་

དྷརཱི་ཁཱིས ྤཱ་ཀཧཻཏ་རཧཏ ? ལགྷུ, ཨཏཱི-ལགྷུ་ཀཐ,ཱ ཀཐ,ཱ གལྤ་ཨདཱཱིཀ་བཱིཤླེཥཎམེ་ལཱགལ་རཧཏ?  

ཛེནཱ་བརྩུཨལ་རཱིཨལཱིཊཱཱི་བཱསྟབཱིཀཏ་ཀེྃ་ཀྲྲྀཏྲཱིམ་རཱུཔེྃ་སོཛྷཱྃ་ཨཱནཱི་ཙེཏནཱཀེྃ་ཨཀོརཱ་སཾག་ཨཀེཀར་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་བཱིནཱ་
ཏཱིནསྃ་བེཤཱི་བཱཱིམཀ་པརཱིཀལྤནཱཀ་ཧམ་པྲཀཤཀ་གཏཱིསྃ་ཛེ་སཱིནྡྷུགྷཱཊཱཱི་སབྷྱཏསྃ་ཙལཱཱི་ཏྃ་ཏཨཱིཡ་ོབཧ ྤཱཎྜཀ་པཱར་ཨཱཨཱི་དྷརཱི་

ནཧཱི་པཧྃཙི་སཀབ།་ཨཱཱི་སྤཱཱུརྻ་ཨརབ-ཁརབ་ཨཱན་སྤཱཱུརྻམེསྃ་ཨེཀཊཱ་མདྱམ་ཀོཊཱིཀ་ཏརེགཎ-་མེཌཱིཨཀོར་ས ྤཱར-་ཨཚི།་ཨོཧཱི་
མེཌཱིཨོཀར་ས ྤཱརཀ་ཨེཀཊཱ་གྲཧ་པྲྲྀཐྤཱཱི་ཨཱ་ཨོཀར་ཨཀེཊཱ་ནགར-གཱམམེ་རཧནཱིཧཱར་ཧམ་སབྷ་ཨཔན་མཱཐཔར་ཧཱཐ་རཱཁཱི་
ཙིན ཱིཏ་ཚཱི་ཛེ་ཧམར་སམསྤཱསྃ་པཻགྷ་ཀཀར་སམསྤཱ ? ཧམར་ཀཐཱཀ་སམཀྵ་ཨཱཱི་སབྷ་བཻཛྙཱནཱིཀ་ཨཱ་དཱརནྴཱིཀ་ཏཐྱ་ཙནཽཏཱིཀ་
རཱུཔམེ་ཨཱཨེལ་ཨཚ།ི 

ཧོལཱིས ཱིཀ་ཨཀཱཱི་སམ  ཱུརཏྞཀ་སམནྭཡ་ཀརཨེ་པཌ༹ཏ་!་ཨཱཱི་དརྴན་དཱརནྴཱིཀ་སྃ་བཱསྟབཱིཀ་ཏཁནེ་བནཏ། 

པོས ས ཀྩརལ་མཐེོཌལོོཛཱི་བྷཱཥཀ་ཨར,ྠ ཤབྡ, ཏཀར་ཨར,ྠ བྤཱཀརཎཀ་ནཱིཨམ་སྃ་ནཧཱི་བརན་ཨར་ྠནཱིར ྤཱཎ་པྲཀྲཱིཡཱསྃ་
ལགབཻཏ་ཨཚི།་སབྷ་ཏརཧཀ་བྱཀ ཱི, སམྤཱཱུཧ་ལེལ་ཨཱཱི་བཱིབྷཱིནྣ་ཨརྠ་དྷཱརཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་བྷཱཥ་ཨཱ་བཱིཤྭམེ་ཀནོོ་ཨན ཱིམ་སམྦནྡྷ་
ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཤབྡ་ཨཱ་ཨཀོར་པཱཋ་ཀེར་ཨན ཱིམ་ཨརྠ་བཱ་ཨཔན་བཱིཤཱིཥ ་ཨརྠ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 

ཨཱདྷུནཱིཀ་ཨཱ་ཨུཏ ར་ཨཱདྷུནཱིཀ་ཏརྐ, བཱསྟབཱིཀཏ, སམྤཱད་ཨཱ་བཱིཙཱརཀ་ཨདཱཱན-པྲདཱནསྃ་ཨཱདྷུནཱིཀཏཀ་ཛནྨ་བྷེལ་།་མུདཱ་
ཕེར་ནབ-བཱམཔཾཐཱཱི་ཨཱནྡོལན་ཕྤཱཾསམེ་ཨཱཨལེ་ཨཱ་སརྦནཱཤབཱད་ཨཱ་ཨརཛཱཀཏབཱད་ཨཱནྡོལན་སན་བཱིཙཱརདྷཱརཱ་སེཧོ་ཨཱཨེལ།་
ཨཱཱི་སབྷ་ཨཱདྷུནཱིཀ་བཱིཙཱར-པྲཀྲཱིཡཱ་པྲཎལཱཱི་ཨོཀར་ཨསཱ ྤཱ-ཨབདྷཱརཎསྃ་བཧཱར་བྷེལ་ཨབཱིཤྭཱསཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཚལ། 

པཱཋམེ་ནུཀཨེལ་ཨརྠཀ་ས ྤཱན-ཀལ་སཾདར ཀྒྷ་པརཱིཔེྲཀྵྱམེ་བྤཱཁྤཱ་ཤུརཱུ་བྷེལ་ཨཱ་བྷཱཥཀེྃ་ཁེལཀ་མཱདམྱ་བནཱཨོལ་གལེ-་
ལཾགུཨེཛ་གེམ།་ཨཱ་ཨེཧཱི་སབྷ་སཏ ྤཱཀ་ཨཱ་བཻདྷཏ་ཨཱ་ཨཀོར་སྟརཱཱིཀརཎཀ་ཨཱལཙོནཱཀ་རཱུཔམེ་ཨཨཱེལ་པོས མཌཱརཱིཛྨ། 
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ཀཾཔྱུཊར་ཨཱ་སྤཱཱུཙནཱ་ཀྤཱན ཱི་ཛཱཧཱིམེ་ཀོནོ་ཏཾཏྤཱཾཤཀ་ནཱིར ྤཱཏ་ཨོཀར་ནཱིར ྤཱཎ་ཀཨེ་ཨཀོརཱ་བཱིཤྭབྤཱཔཱཱི་ཨན ར ྤཱལཔར་རཱཁཱི་དཻཏ་ཚཐཱི་

ཨཱ་ཨོ་ཏཾཏྤཱཤཾ་ཨཔན་ནཱིར ྤཱཏསྃ་སྭཏཾཏྲ་ཨཔན་ཀཛ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི, ཀཱིཚུ་ཨོཧནོ་ཀརྻ་ཛ་ེཨེཀར་ནཱིར ྤཱཏ་ཨཀོརཱ་ལེལ་
ནཱིརྨཱིཏ་ནཧཱི་ཀཨེནེ་ཚཐཱི།་ཨཱ་ཀཱིཚུ་ཧསྟཀྵེཔ-ཏཾཏྤཱཾཤ་ཛེནཱ་བཱཡརས, ཨེཀརཱ་མཱརྒསྃ་ཧཊཱབཻཏ་ཨཚ,ི བཱིདྭཾསཀ་བནབཻཏ་
ཨཚི་ཏྃ་ཨེཧཱི་བཱཡརསཀ་ཨེཾཊཱཱི་བཱཡརས་སེཧོ་ཨེཀཊཱ་ཏཾཏྤཱཾཤ་ཨཚ,ི ཛེ་ཨོཀརཱ་ཋཱཱིཀ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཛེ་ཨཀོརོ་སྃ་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི་
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཀམ ྶྚུཊརཀ་བཻཀཔ་ལཨེ་ཨོཀརཱ་ཕཱརྨེཊ་ཀཨེ་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི-་ཀ ྤཱཱིན་སེཊ་! 

པྤཱཱུྃཛཱིབཱདཀ་ཛནམ་བྷེལ་ཨདཽྱོགཱིཀ་ཀྤཱན ཱིསྃ་ཨཱ་ཨཱབ་པོས ་ཨཱིནསྜ ཱིཡལ་སམཛཱམེ་ཨུཏ ྤཱདནཀ་བདལཱ་སྤཱཱུཙནཱ་ཨཱ་སཾཙཱརཀ་མཧཏྭ་

བཌྷཱི༹་གེལ་ཨཚ,ི སཾགཎཀཀ་བྷཱུམཱིཀ་སམཱཛམ་ེབཌྷཱི༹་གེལ་ཨཚི།་མོབཱཨཱིལ, ཀྲེཌཱིཊ-ཀརྜ་ཨཱ་སབྷ་ཨེཧན་བསྟུ་ཙིཔྶ་ཨཱདྷཱརཱིཏ་
ཨཚི།་ཨེཧཱི་བེརུཀ་༺༢༠༠༨༻་ཀསཱཱོིཀ་བཱཌྷཱི༹མེ་ཨནལཀན ཛཱི་གཱམམ་ེཕཱྃསལ་ཚལཱཧ, བྷོཛན་ལེལ་མཱརཱི་པཌཻ༹ཏ་རཧཨེ་
མུདཱ་ཀྲཌཱེིཊ་ཀརྜསྃ་ཨེ.སཱཱི.ཊཱིཀཊ་བུཀ་བྷཨེ་གེལནྷཱི།་མཱིཐཱིལཀཱ་སམཱཛམེ་སྤཱཱུཙནཱ་ཨ་ཱསཾགཎཀཀ་བྷཱུམཱིཀཀ་ཨཱར་ཀོན་དོསར་
ཨུདཱཧརཎ་ཙཱཧཱཱི? 

ཌཱཱི་ཀནཊྶཀྴན་ཨཱ་རཱཱི་ཀནྶཊཀྴན་བཱིཙཱར་རཙནཱ་པྲཀྲཱིཡཱཀ་པུནརྒཋན་ཀེྃ་དེཁབཻཏ་ཨཚ་ིཛེ་ཨུཏ ར་ཨཽདྱགཱོིཀ་ཀལམེ་
ཙེཏནཱཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ནབ་རཱུཔམེ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ཨཱིཏཱིཧཱས་ཏྃ་ནཧཱི་མུདཱ་པརམྤརཱགཏ་ཨཱིཏཱིཧཱསཀ་ཨན ་བྷ྅་གེལ་ཨཚི།་

རཱཛྱ, བརྒ, རཱཥ , དལ, སམཱཛ, པརཱིབཱར, ནཏཱཻིཀཏ, བཱིབཱཧ་སབྷ་ཕེརསྃ་པརཱིབྷཱཥཱིཏ་ཀཨེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་མཱརཏེ་
རཱས་པརཱིབརྟནཀ་པརཱིཎམསྃ, བཱིཁཾཌཱིཏ་བྷཨེ་སནརྡ ྒྷཧཱཱིན་བྷ྅་གེལ་ཨཚི་ཀཏེཀ་སཾས ྤཱ། 

  

ཨེཧཱི་པརཱིཔེྲཀྵྱམེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀཐཱ་གཱཐཱཔར་སེཧོ་ཨེཀཊཱ་གཧིཾཀཱི་ནཛརཱི་དགཱཽབཱཱི། 

རཱམདེབ་ཛྷཱ་ཛལདྷར་ཛྷཱཀ་"བཱིལཀྵཎ་དཱམཏྤྱ"་༺མཻཐཱིལ་ཧཱིཏ་སཱདྷན, ཛཡཔུར, ༡༩༠༦་ཨཱཱི.༻་ཀེྃ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་

ཨཱདྷུནཱིཀ་ཀཐཀཱ་པྤཱརམ་མཱནལནྷཱི་།་པུལཀཱིཏ་མཱིཤྲཀ་"མོཧཱིནཱཱི་མོཧན"་༺༡༩༠༧-༠༨༻, ཛནསཱཱིདནཀ་"ཏརཀཱ་
བཻདྷབྱ"་༺མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར, ༡༩༡༧་ཨཱཱི.༻, ཤྤཱཱིཀྲྲྀཥྞ་ཋཀཱུརཀ་ཙནྡྲཔྲབྷཱ, ཏུལཱཔཏཱི་སིཾཧཀ་མདནརཱཛ་ཙརཱིཏ, ཀལཱཱི་
ཀུམཱར་དཱསཀ་ཨདལཱཀ་བདལཱ་ཨ་ཱཀམཱིནཱཱིཀ་ཛཱིབན, ཤྱཱམཱནན་ྡཛྷཱཀ་ཨཀཱིཉྩན, ཤྤཱཱི་བལླབྷ་ཛྷཱཀ་བཱིལཱསཱིཏ, ཧརཱིནནྡན་
ཋཱཀུར་"སརོཛ"ཀ་ཨཱཱིཤྭརཱཱིཡ་རཀྵཱ, ཤརདཱནནྡ་ཋཀཱུར་"བཱིནཡ"ཀ་ཏརཱ་ཨཱ་ཤྱཱམ་སུནྡར་ཛྷཱ་"མདྷུཔ"ཀ་པྲཏཱིཛྙཱ-
པཏྲ, བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་"བཱིདྤཱསཱིནྡྷུ"ཀ་གཔྤ-སཔྤཀ་ཁརཱིཧཱན་ཨཱ་པྲབོདྷ་ནཱརཱཡཎ་སིཾཧཀ་བཱཱིཚལ་ཕྤཱཱུལ་ཨཨཱེལ།་ཧརཱིམོཧན་
ཛྷཱཀ་ཀཐཱ་ཨཱ་ཡཏཱྤཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱསཱིཀ, རཱཛཀམལ་ཙཽདྷརཱཱི, ལལཱིཏ, རཱམདེབ་ཛྷཱ, བལརཱམ, པྲབྷཱས་ཀུམརཱ་
ཙཽདྷརཱཱི, དྷཱུམཀེཏུ, རཱཛམོཧན་ཛྷཱ, སཱཀེཏནན,ྡ བཱིབྷཱུཏཱི་ཨཱནནྡ, སུནྡར་ཛྷཱ་"ཤས  ཱི", དྷཱཱིརེནྡྲ, རཱཛེནྡྲ་ཀཱིཤོར, རེབཏཱི་
རམཎ་ལཱལ, རཱཛེནྡྲ་བཱིམལ, རཱམབྷདྲ, ཨཤོཀ, ཤཱིབཤཾཀར་ཤྤཱཱིནཱིབཱས, པྲདཱཱིཔ་བཱིཧཱརཱཱི, རམེཤ, མནཱེཤྭར་
མནུཛ, ཤྱཱམ་དརཱིཧརེ, ཀུམཱར་པབན, ཨནམོལ་ཛྷཱ, མཱིཐཱིལེཤ་ཀུམཱར་ཛྷཱ, ཧརཱིཤྩནྡྲ་ཛྷཱ, ཨུཔཱདྷ  ཡ་
བྷཱུཥཎ, རཱམབྷརོས་ཀཔཌཱི༹་"བྷྲམར", བྷུབནེཤྭར་པཱཐེཡ, བདརཱཱི་ནཱརཱཡཎ་བར ྤཱ, ཨཡོདྷ  ནཱཐ་
ཙཽདྷརཱཱི, རཱ.ནཱ.སུདྷཱཀར, ཛཱིཏེནྡྲ་ཛཱིཏ, སུརེནྡྲ་ལབྷཱ, ཛཡནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་"ཛིཛྙཱསུ", ཤྱཱམ་སུནྡར་"ཤཤཱི", རམེཤ་
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རཉྫན, དྷཱཱིརེནྡྲ་པེྲམརྵཱི, པརམེཤྭར་ཀཔཌཱི༹, ཏརཱནནྡ་བཱིཡོགཱཱི, ནཱགེནྡྲ་ཀུམར, ཨམརནཱཐ, དེབཤཾཀར་
ནབཱཱིན, ཨནལཀན , ཤྤཱཱིདྷརམ, ནཱཱིཏ་ཛྷཱ, བཱིབྷཱ་རཱནཱཱི, ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན, སུསྨཱིཏ་པཱཋཀ, ཤེཕཱལཱིཀ་བར ྤཱ, ཛྱོཏྶནཱ་
ཙནྡྲམ, ལཱལཔརཱཱི་དེབཱཱི་ཨེཧཱི་ཡཱཏྤཱཀེྃ་ཨགཱཱྃ་བཌྷེ༹ལནྷཱི། 

མཻཐཱིལཱཱིམ་ེནཱཱིཀ་ཀཐཱ་ནཧཱི, ནཱཱིཀ་ནཱཊཀ་ནཧཱི? མཻཐཱིལཱཱིམེ་བྤཱཀརཎ་ནཧཱི? པནཱིསོཧ་ཨཱ་པནཱིགར་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་བཱིཤླེཥཎ་
ཀཏཨེ་ཨཚ་ིམཻཐཱིལཱཱི་བྤཱཀརཎ་མ,ེ བཻཧ་ཨནལ, པཱབཀ་སབྷ་ཨཚི་!་མུདཱ་དཱཱིནབནྡྷུ་ཛྷཱཀ་དྷཱཏུ་རཱུཔ་པཐཱཱོིམེ་ཛེ་༡༠༢༥་ཊཱ་
ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཁཱྃཊཱཱི་རཱུཔ་ཨཚ,ི རམཱནཐ་ཛྷཱཀ་མཱིཐཱིལཱབྷཱཥཔྲཀཤམ་ེཛེ་ཁཱྃཊཱཱི་མཐཱཻིལཱཱི་བྤཱཀརཎ་ཨཚ,ི ཨཱཱི་དུནྤཱཱུ་རཱིསོརྶ་བུཀ་
ལཨེ་མནཱཀཱིཀརཎ་ཨཱ་བྤཱཀརཎཀ་ནཱིར ྤཱཎ་སརྦཐཱ་སཾབྷབ་ཨཚི།་མུདཱ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི་ཨཱཱི་ཛེ་པཱནཱཱིཔཏཀ་པཧཱིལ་ཡུདྡྷཀ་
བཱིཤླེཥཎམེ་ཨཱཱི་ལཱིཁཱཱི་ཛེ་པཱནཱཱིཔཏ་ཨཱ་བཱབརཀ་བཱཱིཙམེ་ཡུདྡྷ་བྷེལ།་རཱམབྷདྲཀེཾ་དྷཱཱིརེནྡྲ་སརྦཤྲེཥྛ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀཐཀཱརཀ་རཱུཔམེ་

བརྞཱིཏ་ཀཨེནེ་ཚཐཱི, མུདཱ་ཨཁེན་དྷརཱི་ཧནཀར་ཀཨེཀ་ཊཱ་ཀཐཱཀ་བཱིཤླེཥཎ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི ? ནཙཀིེཏཀ་ནཱཊཀ་ཨཱ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་སེཀྶཔཱིཨར་མཧེནྡྲ་མལཾགཱིཡཱཀ་ཀཛཀ་ཨཱ་རཱམབྷདྲ་ཨཱ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབཀ་ཀཐཱ་ཡཏཱྤཱཀ་སནརྡ ྒྷམེ་ཨཱཱི་གཔ་ཀཧབ་
ཨཱབཤྱཀ་ཚལ། 

ཛཱཧཱི་སམཡ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སམསྤཱ་གྷར-གྷརསྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ནཱིཥ ྤཱསན་ཨཚ,ི ཛཁན་ཧཱིན ྤཱཱིམེ་ཨེཀ་ཧཱཐ་ཨཛམེལཀཱ་བཱད་ནཱམ་ནཧཱི་
བྷེལཱ་ཨུཏ ར་ལོཀ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཐཱ-ཀབཱིཏ་ལཱིཁཱི་ཨཱ་སམ ྤཱདཀ-ཨལཱོཙཀ་བྷཨ,ེ ཨཔན་མཧཏྤཱཀཾཀྵཱཀ་བྷཱརསྃ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀཐཱ-
ཀབཱིཏཀ་བཱཏབརཎཀེྃ་བྷརཱིཡཱ་རཧལ་ཚཐཱི, མཱར  བཱད, ཕེམཱིནཱིཛྨ་ཨཱ་དྷརྨནཱིརཔེཀྵཏ་གྷོསཱིཡཱ-གྷོསཱིཡཱ་ཀཨེ་ཀཐཱ-ཀབཱིཏམེ་
བྷརལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚ,ི ཏཁན་སྟརཀ་ནཱིར   རཎ་སཨེཧ་ཀ྅་རཧལ་ཨཚ,ི སྟརཧཱཱིནཏཀ་བེཌྷ༹་བཱད་བནལ་ཨཚི།་ཛ་ེ
གརཱཱིབ་ཨཱ་ནཱིམྣ་ཛཱཏཱིཡཀ་ཤོཥཎ་ཨཱ་ཨོཀརཱ་ཧཏོཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀརབཱམེ་ལཱགལ་ཚཐཱི་སེ་མཱར  བཱདཀ་ཤརཎམ,ེ ཛེ་མཧཱིལཱཀེྃ་
ཨཔམཱནཱིཏ་ཀེལནྷཱི་སེ་ཕེམཱིནཱིཛ་ྨཨཱ་མཱིཐཱིལཱ་རཛཱྱ་ཨཱ་སཾགྷཀ་ཤརཎམེ་ཨཱ་ཛེ་སཱམ དཱཡཱིཀ་ཚཐཱི་ཨ་ོདྷརྨནཱིརཔེཀྵཏཀ་ཤརཎམེ་

ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨནཱོ་སམཱ དཱཡཱིཀ་ལོཀ་ཕེམཱིནཱིས , མཧཱིལཱ་བཱིརོདྷཱཱི་མཱར  ཱིས ་ཨཱ་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཀཏེཀ་གཋབཾདྷན་ཨཱ་མཋམེ་
ཛཱཨཱིཏ་དེཁལ་གལེ་ཚཐཱི།་ཀྱོ་རཱཛཀམལཀ་བཌཱ༹ཨཱིམ་ེལཱགལ་ཨཚ,ི ཏྃ་ཀྱོ་ཡཱཏྤཱཱིཀ་ཨཱ་དྷཱུམཀེཏུཀ་ཏྃ་ཀྱོ་སུམནཛཱིཀ, ཨཱ་
ཧནཀ་ལོཀནཱིཀ་ཏྃ་ཀཱི་པཀྵ་རཱཁཏ་ཏཀར་ཨཱརཱིམེ་ཨཔནཱཀེྃ་ཨཱགཱྃ་རཁཱཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་ཡཱཏྤཱཱིཀ་པཱརོཀེྃ་ཨཱ་རཛཱཀམལ་ཨཱ་

དྷཱུམཀེཏུཀ་ཀཐཱཀེྃ་ཨཱཨཱིཡོ་སྤཱཱིཀར་ནཧཱི་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི-་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཨནརྒལ་པྲལཱཔ་!་ཀྱོ་ཏཐཀཱཐཱིཏ་བཱིབཱདཱསྤད་
ཀཐཱཀ་སམ ྤཱདན་ཀཨེ་སྭཡཾ་བཱིབཱད་ཨུཏྤན་ྣཀཨ་ེཨཔནཱཀེྃ་ཨགཱཱྃ་རཱཁཱི་རཧལ་ཚཐཱི།་མཱཏྲ་མཻཐཱིལ་བྤཱཧྨཎ་ཨཱ་ཀརྞ་ཀཡསྠཀ་

ལེཁནཀ་བཱཱིཙ་སཱཱིམཱིཏ་པྲཏཱིཡོགཱིཏ་ཛཱཧཱི་ཀབཱི-ཀཐཱཀརཀེྃ་བཱིཙལཱིཏ་ཀཨེ་རཧལ་ཚནྷཱི་ཨཱ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཚོཌཱི༹་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཨཨེབཱཀ་བཱད་
ཛཱཧཱི་གཏཱིསྃ་ཨོ་ཨཱཱི་སབྷ་ཀརཏབ་ཀཨེ་རཧལ་ཚཐཱི, ཏཱིནཀ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་མུཁྱ་སམསྤཱཔར་དྷ  ན་ཀཧཱིཡཱ་ཛཨཏེནྷཱི་སེ་ནཧཱི་
ཛཱནཱི ? ལོཀ་ཨཱཱིཧོ་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེཧཱིན ྤཱཱིཀ་བཱད་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱིམ་ེལཱིཁབ , ཏྃ་སྤཱཱིཀྲྲྀཏཱི་ཏྭརཱིཏ་གཏཱིཨེྃ་བྷེཊཏ ? ཛེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་
རཙནཱཀརེྃཀེྃ་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་བྷྲམ་ཚནྷཱི་ཨཱ་ཨཱཏྨབཱིཤྭཱསཀ་ཨབྷཱབ་ཚནྷཱི, ཨཔན་མཱཏྲྲྀབྷཱཥཀ་སཾཔེྲཥཎཱིཡཏཔར་ཨབཱིཤྭཱས་
༺!༻, ཏཁན་ཨེཧཱི་བྷཱཥཀ་བྷབཱིཥྱ་ཧཱིནཀ་ལཀོནཱིཀ་ཀནྷཔར་དཨེ་ཀོན་ཚདྨ་ཧམ་སབྷ་སཾཛོགཱི་རཧལ་
ཚཱི ? སེམཱཱིནཱརམེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི་པུརས ྤཱར་པྤཱཔ ་ཨེཧན་ཛུཛྷཱརཱུ་ཀཐཀཱར, སམ ྤཱདཀ་ཨཱ་སམཱལཙོཀ་སབྷཀེྃ་ཨཔན་པུཏྲ-
པུཏྤཱཱི-པཏ ྤཱཱིཀ་སཾག་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ནཧཱི་བརན་ཧཱིན ྤཱཱི་མེ་༺ཨཾགྲེཛཱི་པྤཱཡཿ་སམཱརྠྱསྃ་བཱཧར་ཚནྷཱི་ཏེྃ༻་གཔ་ཀརཻཏ་དེཁཱི་

ཧཏཔྲབྷ་རཧཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཱི།་མཐཱཻིལཱཱིམེ་བཱཱིས་ཊཱ་ལཱིཁནཧཱར་ཚལཱཧ་ཨཱ་པཱྃཙཊཱ་པཌྷནཱི༹ཧཱར, སེ་ཀོན་བཱིབཱད་ཨུཋལ་
ཧོཨེཏ? རཱཛཀམལ/་ཡཱཏྤཱཱིཀ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ལེཁན་སཽམ་ཨཚ,ི སེ་ཧནཀར་སབྷཀ་གོཊ-གོཊ་རཙནཱ་པཌྷཱི༹་ཀཨེ་ཧམ་ཀཧཱི་
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སཀཻཏ་ཚཱི།་ཏཧཱི་སྠཱིཏཱི་མེ-་ཨཱཱི་བཱིབཱད་རཧཨེ་ཨེཧཱི་ཀབཱིཏམེ་ཨཱ་ཨེཧཱི་ཀཐཱམེ-་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་གཔ་ཨཱནཱི་ཨ་ཱཨོཀར་པཀྵམེ་
ཨཔན་ཏརྐ་དཨེ་ཨཔན་ལེཁནཱཱི་ཙམཀཨེབ ? ཨཱ་ཏཀར་བཱད་ཡཱཏྤཱཱིཀ་བཱད་པཧཱིལ་ཨུཔནྤཱསཀར་ཕལནཱ་ཨཱ་རཱཛཀམལཀ་
བཱད་པཧཱིལ་ཀབཱི་ཙིལནཱ-ཨཱབ་ཏྃ་ཀཐཱཀར་ཨ་ཱཀབཱིཀ་ཛོཌཱཱི༹་སེཧོ་སོཛྷཱྃ་ཨབཻཏ་ཨཚ,ི ཨེཀ་དོསརཱཀ་བྷཀ ཱིམེ་ཨཱ་ཨཱཔསཱཱི་
བཱདཀེྃ་ཨཱགཱྃ་བཌྷཨེ༹བཱ་ལེལ།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་མུཁྱ་སམསྤཱ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཱི་བྷཱཥ་ཨེཧཱི་སཱཱིམཱིཏ་པྲཏཱིཡོགཱཱི་༺དུར རྒྷྵ!༻་སབྷཀ་ཨཱཔསཱཱི་

མཧཏྤཱཀཾཀྵཱཀ་མཱརཱིཀ་བཱཱིཙ་མརཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཀབཱི-ཀཐཱཀར་མཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་ཨཔན་ཀཻརཱིཨར་བནཱ་ལལེནྷཱི, གྷརམེ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་
ནཱིཥ ྤཱསཱིཏ་ཀཨེ་སེམཱཱིནཱརཀ་བསྟུ་བནཱ་དེལནྷཱི།་ཏཁན་ཀཏཨེ་པཱཋཀ་ཨཱ་ཀོན་བཱིབཱད་!་ཛེ་སམསྤཱ་ཧམ་དཁཱེི་རཧལ་ཚཱི་ཛེ་
བཙ ྤཱཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱཏབརཎ་བྷེཊཨོ་ཨཱ་སབྷ་ཛཱཏཱིཀ་ལོཀ་ཨེཧཱི་བྷཱཥསྃ་པེྲམ་ཀརཐཱི་ཏཧཱི་ལལེ་ཀཐཱ་ཨཱ་ཀབཱིཏ་ཀཏཨེ་ཨགཱཱྃ་

ཨཚ ི? ཀཨེཀཊཱ་བཱིཛྙཱན་ཀཐ,ཱ བཱལ-ཀཱིཤོར་ཀཐ-ཱཀབཱིཏ་ཀཻརཱིཡརཛཱིབཱཱི་ཀབཱི-ཀཐཱཀར་ལཱིཁཱི་རཧལ་ཚཐཱི།་ཨཱ་ཨོ་གྷར-
གྷརམེ་པཧྃཙཨེ་ཏཧཱི་ལེལ་ཀོན་པྲཡཱས་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི ? སཨེ-དཱུ་སཨེ་ཀཔཱཱི་པོཐཱཱི་ཚཔབཱ་ཀཨ ེ, ཏཀར་སམཱཱིཀྵཱ་
ཀརབཱ་ཀཨེ, སཨེ-དཱུ་སཨེ་ཀཔཱཱི་ཚཔཨེབལཱ་པཏྲཱིཀམེ་ཚཔབཱ་ཀཨེ , ཏཀར་ཕོཊོས ེཊ་ཀཔཱཱི་ཕོལྜར་བནཱ་ཀ྅་གྷརམེ་
རཱཁཱི་པུརས ྤཱར་ལེལ་ཨཱ་སཱིལེབསམེ་ཀཱིཏབ་ལགེབཱ་ལལེ་ཀཨལེ་གེལ་ཏཱིཀཌམ༹ཀ་བཱཏབརཎམེ་ཧམར་ཨསཱ་གཻར་མཻཐཱིལ་

བྤཱཧྨཎ-ཀརྞ་ཀཡསྠ་པཱཋཀ་ཨཱ་ལཁེཀཔར་ཛཱཨེ་སྠཱིར་བྷཨེ་གེལ་ཨཚི། 

  

ཛེ་ཨཔན་གྷར-པརཱིབཱར་ནཧཱི་སམྒྷྤཱརཱི་སཀལཱཧ་སེ་ཌྷེརཱཱི-ཌྷཱཀཱི་བྷཱཥཡཱཱི་པུརས ྤཱར་ལཨེ་བཻསལ་ཚཐཱི, མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱ་བནཨེབཱམེ་
ལཱགལ་ཚཐཱི , པཏ་ནཧཱི་རཱཛྱ་ཀནཱོ་སམྒྷྤཱརཱི་སཀཏཧ་ཨཱ་ཨོཀར་བཱིདྷཱན་སབྷཱམེ་ཀནོ་བྷཱཥམེ་བཛཏཧ, ཛཁན་ཧནཀ་
ཨོཏཨེ་པུརསྲྀཏ་ཀཨེལ་ཛཨེཏནྷཱི། 

ཛེ་གྷརམེ་མཐཱཻིལཱཱི་ནཧཱི་བཛཻཏ་ཚཐཱི་སེ་ལེཁཀ་ཨཱ་ཀབཱི་བནལ་ཚཐཱི་༺ཧཱིན ྤཱཱི-མཻཐཱིལཱཱིམེ་སམཱན་ཨདྷཱིཀརསྃ༻་ཧཱིན ྤཱཱིམེ་སོཙི་

ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཏཁན་ཨནུབཱད་ཀཨ་ེམཽལཱིཀ་མཐཱཻིལཱཱི་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི་!་མཐཱཻིལཱཱི་ཀཐཱ-ཀབཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི!! 

མརཱཋཱཱི, ཨུར  ཱུ, ཏམཱིལ, ཀནྣཌ༹སྃ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་པུརས ྤཱར་ནཱིརཛྫཏསྃ་ལཻཏ་ཚཐཱི , བཎཀ མ་ཀེར་ཨརྠ་པུཚབནྷཱི་སེ་
ནཧཱི་ཨབཻཏ་ཚནྷཱི, ཨལཱིཕ-བེ-སེ་ཀེར་ཛྙཱན་ནཧཱི, མརཱཋཱཱིམེ་ཀོནོ་བཙ ྤཱསྃ་གཔ་ཀརབཱཀ་སཱམརྠྱ་ནཧཱི་ཚནྷཱི།་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་
ཧནཀར་མཱཐ་ཕུཊབཱསྃ་ཨེཧཱི་དྤཱརེ་བཙི་ཛཱཨཱིཏ་ཚནྷཱི་ཀརཎ་ཨཔནེ་ཚཔབཱ་ཀཨ་ེསམཱཱིཀྵཱ་ཀརབཻཏ་ཚཐཱི, སེ་པཱཋཀ་ཏྃ་ཚནྷཱི་
ནཧཱི།་པཱཋཀ་ནཧཱི་རཧཨེམེ་ཧནཀ་ལོཀནཱིཀེྃ་ཕཱཨདཱེ་ཚནྷཱི།་ཨཱ་ཨེཧཱི་པུརས ྤཱར་སབྷམེ་ཛྤཱཱུརཱཱི་ཨཱ་ཨཌེབཱཨཱིཛརཱཱི་བོརྜ་ཨཔནཱཀེྃ་
ཨཱགཱྃ་ཀརབཱམེ་ཛཁན་སྭཡཾ་ཨགཱཱྃ་ཨབཻཏ་ཚཐཱི་ཏཁན་ཨེཧཱི་སཱཱིམཱིཏ་པྲཏཱིཡོགཱཱི་ལོཀནཱིཀ་ཨཏཱྨབཱིཤྭཱས་ཀཏེཀ་དུརྦལ་

ཚནྷཱི , སཨེཧ་སོཛྷཱྃ་ཨབཻཏ་ཨཚི་།་སཱརཾག་ཀུམཱར་ཚཐཱི, ཏྃ་བལརཱམཀ་ཙརཙཱ་ཕེརསྃ་ཀཐཱཀརཀ་རཱུཔམ་ེཤུརཱུ་བྷེལ་ཨཚི་།་
ཨཱ་ཛིནཀར་སན ྤཱན་སཱཧཱིཏྱམེ་ནཧཱི་ཨཨེལཱཧ་ཧནཀར་ཙརཙཱ་ཕེར་ཀོནཱ་ཧོཨེཏ, ཧནཀར་པཀྵ་ཀེ་ཨཱགཱ་ྃརཱཁཏ ? ཛཱིབཻཏ་
དྷརཱི་ནེ་སབྷ་ཨཔན་པཀྵ་སྭཡཾ་ཨཱགཱྃ་རཁཱཱི་རཧལ་ཚཐཱི ? མུདཱ་མུཨཱིལཱཀ་བཱད ? མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཧཱེི་སཏྱཀེྃ་དེཁཱར་
ཀརབཱཀ་ཨཱབཤྱཀཏ་ཨཚི་།་ཨཱྃཁཱི་མུནཱི་ཀཨེ་སེཧོ་ཨཀེར་སམཱདྷཱན་ལཀོ་མུདཱ་ཏཀཱིཡེ་རཧལ་ཚཐཱི། 

ཀྱོ་ཙིཏྲགུཔ ་སབྷཱ་ཁོལཱི་མཎཱིཔདཀྨེྃ་བེཙི་རཧལ་ཚཐཱི་ཏྃ་ཀྱོ་མཻཐཱིལ་༺བྤཱཧྨཎ༻་སབྷཱ་ཁོལཱི་སུམནཛཱིཀ་བྤཱཔཱརམེ་ལཱགལ་

ཚཐཱི-མཎཱིཔད་ྨཨཱ་སུམནཛཱིཀ་ཨཱརཱིམེ་ཨཔན་དྷདྷཾཱ་ཙམཀ་རཧལ་ཚཐཱི་ཨཱ་མཎཱིཔདྨ་ཨཱ་སུམནཛཱཀིེྃ་ཨཔམཱནཱིཏ་ཀཨ་ེརཧལ་
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ཚཐཱི།་ཀཐཱ-ཀབཱིཏ་སཾགྲཧ་སབྷཀ་སམ ྤཱདཀཀ་ཙེལཱ་ཙཔཱཊཱཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སརྦཀལཱཱིན་ཀཐཀཱར-ཀབཱིཀ་སཾཀལནམེ་ས ྤཱན་པཱབཱི་
ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི , བྷནེ་ཧནཀར་ཀོནོ་པཧཱིལེ་སཾགྲཧ་ཨཱཨེལ་ཧོཨཱིནྷཱི་བཱ་ཀཐཱ-ཀབཱིཏཀ་སཾཁྤཱ་ཧཱསྤཱསྤད་རཱུཔསྃ་ཀམ་ཧོཨཱིནྷཱི།་
པཏྲཱིཀ་སབྷཀ་སེཧོ་བཨེཧ་སྠཱིཏཱི་ཨཚི།་བྱཀ ཱིགཏ་མཧཏྤཱཀཾཀྵཱམ་ེཀཊཱཨུཛྷ་ཀརཻཏ་བཱིན་པཱཋཀཀ་ཨཱཱི་པཏྲཱིཀ་སབྷ་སྭཡཾ་མརཱི་
རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་མཱརཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་ཌྤཱཨིཾག་རཱུམམེ་བཱིནཱ་ཕཱཱིལྜབརྐཀ་ལཱིཁལ་ལོཀཀཐཱ་ཛཱཧཱི་བྷཱཥམེ་ལཱིཁལ་ཛཱཨཱིཏ་

ཧོཨཨེ, ཨོཏཨེ་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཧཱསྤཱསྤད་ཀཊཱཨུཛྷ་སྤཱབྷཱབཱིཀ་ཨཚི།་ཨཱབ་ཏྃ་ཨན ར ྤཱལཔར་སེཧོ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཱིཚུ་ཛལཱབྲྀཏ པར་
ཛཱཏཱིགཏ་ཀཊཱཨུཛྷ་ཨཱ་ཨཔཤབྡཀ་པྲཡོག་དེཁབཱམེ་ཨཱཨེལ་ཨཚི། 

མཱར  ཱིས ་ཨཱ་ཕེམཱིནཱིས ་བནཱི་ཏཀརོ་བྤཱཔཱར་ཤུརཱུ་ཀརབ་ཨཱ་ཨཔན་སྟརཀ་ན ཱུནཏཀ་ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་པྤཱཱུརྟཱི་ཀརབ, སཱཱིམཱིཏ་
པྲཏཱིཡོགཱིཏ་མདྱ་ཨལྤ་པྲཏཱིབྷཱཡུཀ ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་ཨཱཱི་ཧཐཱིཡཱར་བནཱི་གེལ་ཨཚི།་ཛ་ེམཱར  ཀ་ཨདཱར་ཀརཏ་སེ་ཨཱཱི་ཀཱིཨེཀ་ཀཧཏ་

ཛེ་ཧམ་མཱར  བཱདཱཱི་ཨཱལཙོཀ་ཨཀཱཱི་ལཁེཀ་ཚཱ ི? ཧྃ་ཛེ་མཱར  ཀ་དྷདྷཾཱ་ཀརཏ་ཏཀར་བཱིཥཡམེ་ཀཱི་ཀཧཱཱི, དྷཾདྷཱ་ཏྃ་
སུམན, རཱཛཀམལ, ཡཱཏྤཱཱི, མཎཱིཔདྨ, དྷཱུམཀེཏུ......སབྷཀ་ཤུརཱུ་བྷེལ་ཨཚ།ི་ཨཱ་ཏཀར་ཀརཎ་སེཧོ་སྤཥ །་རཱཥ  ཱིཡ་
སརེྦཀྵཎ་ཨཱཱི་དེཁབཻཏ་ཨཚི་ཛེ་སཾསྲྀཏ, ཧཱིན ྤཱཱི, མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱ་ཨནཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཀལཛེམེ་བཻཧ་པཌྷཻ༹ཏ་ཚཐཱི་ཛིནཀ་དོསར་བཱིཥཡམེ་
ནཱམཱཾཀན་ནཧཱི་བྷེཊཻཏ་ཚནྷཱི, པཏྲཀརཱིཏམེ་སེཧོ་ཡཻཧ་སབྷ་ཨབཻཏ་ཚཐཱི།་པྲཏཱིབྷཱ་བཱིཔནྣ་ཨེཧནེ་སཱཧཱིཏྱསེབཱཱིཀེྃ་སཱཧཱིཏྱཀ་ཙཤ ྤཱ་
ལཱགལ་ཚནྷཱི་ཨ་ཱཧཱིནཀེ་ཧཱཐམེ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་བྷབཱིཥྱ་སུརཀྵཱིཏ་རཧཏ? མུདཱ་ཨེཧཱི་བཱསྟབཱིཀཏཀ་སཾག་ཨགཱཱྃཀ་བཱཊ་ཧམརཱ་
སབྷཀ་པྲཏཱིཀྵཱམེ་ཨཚ།ི་སུཙ ྤཱ་མཐཱཻིལཱཱི་སེབཱཱི་ཀཐཀཱར་ཨ་ཱཔཱཋཀ་ཛེ་དྷཱུརཱ-གརདཱམ་ེཛཨེབཱ་ལལེ་ཏཻཡཱར་ཧོཐཱི, བཙ ྤཱ་ཨཱ་ས  ཱི་
ཛནཏཀ་སཱཧཱིཏྱ་རཙཐཱི་ཨཱ་ཨཔན་ཨྤཱཱུར ྤཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་ཛཱབཱིིཏ་རཁབཱ་མཱཏྲམེ་ལགཱབཐཱི་ཨོ་ཤྲཎཱེི་ཏཻཡཱར་ཧོཨེབེ་ཊཱ་ཀརཏ། 

  

མཻཐཱིལཱཱིཀ་ནཱམཔར་ཀོན་ོཀམ མཱོཨཱིཛ་ནཧཱི།་སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡཱདབཛཱིཀ་ཨཱཱི་སཾགྲཧ་དྷཱརཱབཧཱིཀ་རཱུཔམེ་"བཱིདཧེ"་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་
༺http://www.videha.co.in༻ ཨན ར ྤཱལཔར་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་བྷཨེ་ཧཛཱརཀ-ཧཛཱར་
པཱཋཀཀ་སེཧ་པཨོལཀ, ཨཱནལཱཨཱིན་ཀམེན ་ཨེཧཱི་ཀཐཱ་སབྷཀེྃ་བྷེཊལཻཀ་ཛཱཧཱིམེ་བེཤཱི་པཱཋཀ་གཻར་མཐཱཻིལ་བྤཱཧྨཎ་ཨཱ་ཀརྞ་
ཀཡསྠ་རཧཐཱི, སེ་ཧམ་ཧནཀར་སབྷཀ་ཨུཔནཱམ་དེཁཱི་ཨན ྤཱཛ་ལགཱཨལོ།་ཨེཏཨེ་ཨཱཱིཧོ་གཔ་སོཛྷཱྃ་ཨཨཱལེ་ཛེ་ཤཱིཀྵཱཀ་
ཨབྷཱབཀ་ཀརཎ་སེཧོ, བྷཱཥཀ་ཨུཙ ྤཱརཎ་ཨཱ་བཱཙན་མེ་ཨཾཏར་ཨབཻ-ཨེ།་ཏཀར་ཨཱཱི་མཏལབ་ན་ཻཛེ་བལཙནམཱཀ་བྷཱཥ་
ཨེཁནོ་ཡདཱབ་ཛཱི་བཛཻཏ་ཚཐཱི, ཨཱབ་ཛེ་ཨོ་བྷཱཥ་ཀཐཱཀ་ཡཱདབ་པཱཏྲ་ལེལ་པྲཡོག་ཀརབ་ཏྃ་ཤཾཀུན ལམ་ཀེར་སཾསྲྀཏ་
ནཱཊཀཀ་བཱཱིཙ་ཛནསཱམནཱྱཀ་ལེལ་པྲཡུཀ ་པྤཱཀྲྲྀཏ་ཛཀེྃ་ལཱགཏ, ཨཱ་ཨོཧཱི་བརྒཀ་ལོཀཀེྃ་ཨཔམཱནཛནཀ་སེཧོ་ལགཏནྷཱི།་བྷཱཥ་
ཙལཱཡམནཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ལཁེན་པརམྤརཱ་ཨཀོར་མདྱ་སྠཱིརཏ་ཨནཻཏ་ཨཚི།་སེ་སུབྷཱཥཛཱཀི་བྷཱཥམེ་སེཧོ་ཨཱཱི་ཨན ར་སྤཥ ་

དེཁབཱམེ་ཨབཻཏ་ཨཚ,ི ཧནཀར་ཀཐཱཀ་བྷཱཥ་ཨཱ་ནཱིབན   དཱིཀ་བྷཱཥ་མདྱ། 

  

མཻཐཱིལ་བྤཱཧྨཎ་ཨཱ་ཀརྞ་ཀཡསྠ་ཏྃ་པཱཋཀ་བནཱི་རཧཱིཡེ་ནཧཱི་སཀཻཏ་ཚཐཱི, ཤཱིགྷྲ་ཡཏཱྤཱཱིཀ་བཱདཀ་ཨེཀམཱཏྲ་ཛན་ཨུཔནྤཱསཀར་
ཨཱ་ཀུལནཱནྡ་མཱིཤྲཀ་བཱདཀ་ཨཀེམཱཏྲ་སཧཱཱི་ཨརྠམེ་ཀབཱིཀ་ཨུཔཱདྷཱི་ལེལ་ལཱལཱཡཱིཏ་བྷཨེ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨཔནཱཀེྃ་གྷཌཱོ༹་ཨཱ་བཱགྷ་

ཨཱ་དོསརཀེྃ་གདྷཱ་ཨཱ་བཀརཱཱི་ཀཧབཱ་ཀལ་ཨོ་མྤཱཱུལ་དཱིཤ་ཨཱ་སམསྤཱསྃ་ཨཔནཱཀེྃ་ཕརཱཀ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཔན་ཀཐཱ-ཀབཱིཏཔར་
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ཨཔནེ་སམཱཱིཀྵཱ་ཀཨེ་ཨཱཏམྨུག ཏྒྷཀ་ཨཱཱི་སྠཱིཏཱི་སམཱཱིཀྵཱཀ་དུརྦལཏསྃ་ཨཱཨེལ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་ཨེཀམཱཏྲ་ཤབྡསྃ་ཧམརཱ་བཱིཏྲྲྀཥ ྤཱ་ཨཚི་ཨཱ་

ཏཀར་ནཱིདཱན་ཧམ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་དལེ་སོ-པོཨཱིཛནིཾགཀ་བཱིརུདྡྷ་"བཱིདེཧ"་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀཀ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨནཱྡལོནམེ་དེཁཻཏ་
ཚཱི།་ཨེཏཨ་ེསཱལ་བྷརཱིམེ་སཨེསྃ་བེཤཱི་ལེཁཀ་ཛུཌ༹ལཱཧ་ཏྃ་པཱཋཀཀ་སཾཁྤཱ་ལཱཁ་ཊཔཱི་གེལ།་བཙ ྤཱ་ཨཱ་མཧཱིལཱཀ་སཾག་ཛཱཧཱི་ཏརཧེྃ་

གཻར་མཻཐཱིལ་བྤཱཧྨཎ-ཀར་ྞཀཡསྠ་པཱཋཀ་ཨཱ་ལེཁཀ་ཛུཊལཱཧ་སེ་ཨདྷ  ྶྚུཏ་ཚལ།་ཧམར་ཨེཧཱི་གཔཔར་དེལ་ཛོརཀེྃ་ཀཱིཚུ་གོཊ་ེ
༺མཻཐཱིལཱཱི༻་སཱཧཱིཏྱཀེྃ་ཁཎྜཱིཏ་ཀརབཱཀ་པྲཡཱས་ཀཧཏཧ་མུདཱ་ཧམར་པྤཱཐམཱིཀཏ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨཚ,ི མཐཱཻིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨཱནྡལོན་
ཨཚ,ི ཨཱཱི་བྷཱཥ་ཛེ་མརཱི་ཛཨེཏ་ཏཁན་ཨཀོར་ཌྤཱཨིཾག་རཱུམམེ་བཻསལ་དུར རྒྷྵ་སམ ྤཱདཀ-ཀབཱི-ཀཐཀཱར-མཱིཐཱིལཱ་རཛཱྱ་
ཨཱནྡོལཀར ྤཱ་ཨཱ་སམལཱོཙཀཀ་ཀཱི་ཧོཨེཏནྷཱི།་སུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡཱདབཛཱིཀ་ཀཐཀཱ་པུནཿ་པཱཋ་ཨཱ་བྷཱཥཀ་པུནཿ་པཱཋ་ཨེཧཱི་རཱུཔམེ་
ཧམརཱ་ཨཱར་ཨཱཀརྵཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨཱ་ཨེཏཨ་ེཨཱཱིཧོ་སནྡར ྒྷམེ་སམྨཱིལཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེསུབྷཱཥཙནྡྲ་ཡདཱབཛཱིཀ་ཨཱཱི་སཾགྲཧ་

དྷཱརཱབཧཱིཀ་རཱུཔམེ་ཨན ར ྤཱལཔར་ཨཱཱི-པྲཀཤཱིཏ་བྷཨེ་པྲིཾཊ་ཕཱརྨམེ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚ,ི ཀཐཱཀ་པུནཿ་པཱཋ་ཨཱ་བྷཱཥཀ་པུནཿ་
པཱཋ་ལཨེ།་ཨཱ་ཨཱཱི་གྷཊནཱ་སབྷ་དཱིན་ཨཱ་སབྷ་པ༹ཀྵམེ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་སབལ་ཀརཏ་སེ་ཨཱཤ་ཨཚི། 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༢.སཏཾཥོ་ཀུམརཱ་རཡཱ་'བཊཧཱཱོི'-་མགཾརནཱཽ-་དྷཱརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས-་ཨཋཱམ་ཁཔེ 

སཏཾཥོ་ཀུམརཱ་རཡཱ་'བཊཧཱཱོི' 

མགཾརནཱཽ-་དྷཱརབཱཧཱཱིཀ ཨུཔནྤཱས- ཨཋཱམ་ཁཔེ 
 
སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨཱིས  ཱུལ་དཱིས་དཽཌལ༹་ཛཱ་རཧལ་ཚ།ཻ 
"ཀཱི་བྷེལཻ་?" 
"ཨཱིས  ཱུལ་དཱིས་ཛེབཧཀ་ཏ་མཱལྤཱཱུམ་ཧོཨེཏཻ་ནེ་?" 
"་བཌཱི༹་གཌ༹བཌ༹་བྷེལཻ་?" 
"ཀཱི་བྷེལཻ་?" 
"་ཨེམཌཱཱིཨམེ་མེ་ཀཱིཌཱ༹་མརཱི་གེལ་ཚེལཻཀ་...།" 
"་ཀཱིཚུ་བཙ ྤཱ་ཁ་ཱལེལཀཻ་ཨམེཌཱཱིཨམེ་།" 
"་ཨཱབ་ཀཱི་ཧེཏཻ་?" 
"་ཨཱབ་ཀཱི་ཧེཏཻ་-་ཧེཌམཱས ར་པར་ཀརྲབཱཨཱཱི་ཧེཏཻ་?' 
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ཛིལཱ་པརཱིཥད,་མུཁཱིཡཱ་,་བཱརྜ་མེཾབར་ཨཱདཱི་ལཀོནཱི་པཧྃཙལ་ཚལཱཐཱི་ཨཱིས  ཱུལ།་ཨཱིས  ཱུལ་ཀེ་པྲདྷཱནཱདྷ  པཀ་ཀེྃ་ཀཀྵ་མེ་ཧོ་ཧཾགཱམཱ་
བྷ་རཧལ་ཚེལཻཀ།་གྤཱམཱཱིཎ་ཀེྃ་ཤཱིཀཡཏ་ཚལནྷཱི་ཛ་ེཛབ་བཙ ྤཱ་དེཁཱི་གལེཻ་ཛེ་ཨེམཌཱཱིཨེམ་མེ་གཱིརགཱིཊ་པཌ༹ལ་ཚཻ་ཏs་ཁཱནཱ་ནཧཱི་
ཁཱཡ་དཻཏཱིཡཻཧ།་ཨགར་ཁཱ་ལལེཀཻ་ཏs་ཨུ་ཙརཱཱུ་བཙ ྤཱ་ཀེ་ཏུརཾཏ་ཨཱིལཛཱ་ཀྤཱཀ་ནཧཱི་ཀལེ་གེལ་ཻ?་ཀམརཱ་མེ་བནྣ་ཀsཀེ་ཀྤཱཀ་
རཁལཱིཡཻ་? 
 
"་ཧམ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་ཀཧབ་ཨཱབ་;་ཧམ་བཱཱིཨཱརསཱཱི་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི་།" 
"་ཀཱིཚུ་བྷs་གེལཻཀ་བཙ ྤཱ་སབྷ་ཀེྃ་ཏs་ནཱཱིཀ་ནཧཱི་ཧོཡཏ་དེབཱཱིཛཱི་།" 
 
དེབཱཱིཛཱི་བཱཧར་ནཱིཀཻལ་ཀs་ཕཊཕཊཱིཡཱ་གཱཌཱཱི༹་པར་ཙཌྷཱི༹་ཀs་ཨཾདྷརཱ་དཱིས་བཱིདཱ་བྷེལཱིཧ་།་ཨཱིས  ཱུལ་པར་ཡྤཱཱུཊ ཱུབ་ཙཻནལ་བཱལཱ་
སབྷ་ཨཱབཱི་གེལ་ཚལ།་ཨུལཊཱ་-་པུལཊཱ་ཁབར་བནཱ་ཀs་སོཤལ་མཱཱིཌཱིཡཱ་པར་ཌཱལཱི་དེལཐཱིནྷ།་དོཁཱཱི་དོཁཱཱི་ནཧཱི་!་གྤཱམཱཱིཎ་ཀེྃ་
ཡྤཱཱུཊ ཱུབར་དབཾག་གྷོཥཱིཏ་ཀེལཐཱཱི་ཨཽར་ཧེཌམསཱ ར་ཨཨཱོར་བྷནསཱིཡཱ་ཀེྃ་ནཱིརཁཱཱོི། 
 
ཨཱི་གྷཊནཱ་པཻགྷ་ནཧཱི་ཏs་ཚོཊོ་ནཧཱི་ཀཧལ་ཛཱ་སཀཏཻ་ཨཚི།་ཨཾདྷརཱ་མ་ེཨུཔཙཱརཀ་བཱད་ཙརཱཱུ་བཙ ྤཱ་གྷར་ཨཱབཱི་གེལཻ།་ཛཱན་
བཙལཻ་ཙཱརཱུ་ཀེྃ།་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་བྷེལཻ།་དེབཱཱིཛཱི་ཀམརཱ་མེ་ཙརཱཱུ་བཙ ྤཱ་ཀེྃ་བནྣ་ཀེནེ་ཚལཱཐཱི་ཨཱི་པཻགྷ་ཛུརྨ་ཚལེཻཀ།་སབྷ་མཱམལཱ་ཨཱབ་

རཕཱ-དཕཱ་བྷs་གེལཻ་།་གཱམ་ཤཾཾཏ་བྷs་གེལ་ཚལ།་ཨཱིས  ཱུལ་མ་ེབེབས ྤཱ་ཋཱཱིཀ་རཧཀ་ཙཱཧཱཱི།་སཱཕ-སཕཱཨཱཱི་པར་དྷེཡཱན་དེབཱཀ་
ཙཱཧཱཱི།་བྷནསཱིཡཱ་སབྷ་སཏརྐ་རཧཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཀཱིཡཱཀ་ཏs་བྷཱརཏ་ཀེྃ་བྷབཱིཥྱ་ཀེ་ནཱིར ྤཱཎ་ཨཀོར་ཨཱིས  ཱུལ་ཀེྃ་ཀཀྵཱ་མེ་བྷs་རཧལ་
ཚཻ། 
 
དས་དཱིན་དྷརཱི་ཨཱི་གྷཊནཱ་གཱམཀ་ཨཱཀཤ་མེ་ཀལཱོཧལ་ཀེནེ་རཧལཻ།་པརཾཙ་ཨཱབ་གཱམ་ཤཾཏ་བྷs་གེལ་ཚ།ཻ་ཨོཧཱིནཱ་ཙཀཽ-
ཙཽརཱཧ་ཚཻ།་སབྷ་ལོཀནཱི་དྷཱན་ཀཊནཱཱི་མེ་ལཱགཱི་གེལ་ཚཐཱི།་ཨགཧན་མཱས་ཨཱབཱི་གལེཻ།་དྷཱནཀ་ཁེཏ་མེ་ནབ་དུལཱིན་ཛཀྃ་གྷོགྷ་

ཏནཱི་ཀs་ཋཱཌ༹་དྷཱནཀ་པཱྃཏཱི་དེཁཻ་མེ་ནཱཱིཀ་ལགཱཱི་རཧལ་ཚཻ།་རཽད་མེ་དྷཱནཀ་ཤཱིཥ་སོནཱ་ཛཀྃ་ཙམཻཀ་རཧལ་ཚཻ། 
 
དྷཱན་ཀཊནཱིཧཱར་ནཧཱི་བྷེཊ་རཧལ་ཚཻ་ཨཱབ།་སབྷཀ་གྷར་ཨནྣ་སྃ་བྷརལ་ཚཻ།་གརཱཱིབ་ཀེྃ་གྷར་ཨན་སྃ་བྷརལ་ཚཻ་།་རཱཤན་

དུཀན་པར་ཕྤཱཱི་མེཾ་ཙཽར-གཧཱེུྃ་བྷེཊ་རཧལ་ཚཻ་ཨཱབ།་ཨཱབ་ཀཀརོ་པེཊཀ་ཙིཾཏ་ནཧཱི་རཧཱི་གེལཀཻ།་བཱཧར་སྃ་དས་ཧཛཱར་ཊཱཀ་
ཨཱབཱི་ཛཱཨེཏ་ཚ,ཻ་ཏs་ཨཱབ་ཀོནཧ་ཏཀལཱཱིཕ་ནཧཱི་རཧལཻ་གརཱཱིབ་ཀེྃ།་པྲདྷཱནམཾཏྤཱཱི་ཨཱབཱས་ཡོཛནཱ་སྃ་གྷར་ཨཱཨོར་ཤཽཙཱལཡ་
བནཱི་རཧལ་ཚཻ།་གརཱཱིབ་ཨཱབ་གརཱཱིབ་ནཧཱི་རཧལཱཧ,་པརཾཙ་ཤཱིཀྵཱ་ཏཏེཀ་མྃཧག་བྷ་གེལཻ་ཛེ་གརཱཱིབཀ་བཙ ྤཱ་ཨཱབ་ཌཱགཌར་
ནཧཱི་བནཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།་དས་ལཱཁ་ཕཱཱིསཀ་ཛུཊཱན་ཀཏs་སྃ་ཧོཨེཏཻ།་གརཱཱིབ་མཛྤཱཱུརཱཱི་ཀsཀེ་ཁཱཡཏ་རཧཏཧ། 
 
གཱམ་མེ་ཨཱབ་ཀཱིཡོ་བོནཱིཧཱར་ནཧཱི་རཧཱི་གེལཱཧ་ཨཚི།་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨཱིཾཊཀ་གྷར་བནཱ་རཧལ་ཨཚི།་གྷར་མེ་ཊཱཨཱིལྶ་ལགཱཱི་རཧལ་
ཚཻ།་གྷར་ཀེྃ་ནཱིར ྤཱཎ་པར་སབྷཀ་དྷེཡཱན་ཨཁཽནདྷརཱི་བེསཱཱི་ཚནྷཱི།་གཱམ་ཤཧར་མཱཕཱིཀ་བནཱི་རཧལ་ཚཻ།་པརཉྩ་བྷཱཱིམ་བྷཻཡ ྤཱ་ཀེར་

དཱལཱན་ཨཁནོ་དྷརཱི་ཏཤ་ཁེལནཱིཧཱརཀ་ཀེནྡྲ་བནལ་ཨཚི།་ཨོཧཱིནཱ་ཨཁནོ་ལཀོནཱི་ཨོཏs་ཏཤ་ཁེལཐཱཱི་ཚཐཱི།་གཱམ་མེ་
ཨཁབཱར་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚཻ།་གཱམ་མེ་པུསྟཀལཡ་ཁུལཱི་གེལ་ཚཻ་,་ཨོཧཱི་པུསྟཀལཡ་ཀེྃ་ཀཱིཡོ་ཨུཔཡགོ་ཀེནཱིཧཱར་ནཧཱི་ཚཐཱི།་
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བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷ་ཏེལཱིཡཱ་ཀལམ་ཨོགརནེ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་པུལ-པུལཱིཡཱ,་ཨརྫུནཀ་ཀལམ་ཧནཀར་ཨཌ ྤཱ་བནལ་ཚནྷཱི།་གཱཛ,ཱ་བྷཱཾག,་
དཱརཱུ་པཱཱིབཱི་ཀེྃ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷ་མསྟ་རཧཻཏ་ཚཐཱི། 
 
བཌཱི༹་དཱིནཀ་བཱད་ཙཱརཱིཊཱ་གྤཱམཱཱིཎ་བཱིཧཱར་སརཀར་མེ་ནཱིཡོཛིཏ་ཤཱིཀྵཀ་བྷེལཱཧ་ཨཚི།་ཨཱི་ཙརཙཱ་གཱམ་མེ་བྷs་རཧལ་ཨཚི།་
གཱམ་མེ་དོསར་ཀྵེཏྲ་མ་ེབཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཀེ་གམན་ནཧཱི་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཨཱབ་ཏs་སེནཱ་མེ་ཙཱརཱི་སལཱཀ་ནཀཽརཱཱི་ཨབཱཱི་གེལཻ་,་ཏཀར་
ཏཻཡཱརཱཱི་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་གཱམཀ་ཀོཙིཾག་སཾས ྤཱན་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཀེ་པཌྷཱ༹་རཧལ་ཨཚི།་ནཱཱིཀ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ནཱིཀལཻ་རཧལ་ཚཐཱི།་གཱམ་མེ་

ཕས ་ཌཱིབཱིཛན་བཱལཱ་སབྷ་ཀེ་ཀཱིཚུ་ལཀོནཱི་པུརས ྤཱར་དsཀེ་པྲེརཱིཏ་ཀs་རཧལ་ཚཐཱི། 
 
བཱསུདེབ་ཛཱི་པླས་ཊྤཱཱུ་མེཾ་སཱཨིཾས་ཊཱཱིཙར་ཚཐཱི་།་གཱམཀ་ཤཱིཀྵཱ་བེབས ྤཱ་ཀེ་ནཱིཁཱརཻ་ལལེ་ཛཱིཛནཱ་སྃ་ལགཱལ་རཧཏཱི་ཚཐཱི།་མཻཊཱིཀ་

ཨཱཨོར་ཨིཾཊར་ཀེྃ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཀེར་ཏཻཡཱརཱཱི་ཀརབཱ་མེ་མདད་ཀརཻཏ་ཚཐཱིནྷ།་དུརྒཱ-ས ྤཱན་མ་ེཌེརཱ་ཛམཽནེ་རཧཏཱི་ཚཐཱི།་མཻཊཱིཀ་
ཨཱཨོར་ཨིཾཊར་ཀེྃ་པརཱཱིཀྵཱ་མེ་ཨུཏ རཔུསྟཱིཀ་མེ་བཌཱི༹་རསཱ་ཙཱིཛ་བྷརs་པཌཻ༹ཏ་ཚཻ།་ཨཀོར་ཨབྷ  ས་གྷར་པར་ཛརཱུརཱཱི་ཚཻ་,་ནཧཱི་
ཏྃ་ཀཔཱཱི་པེཾཌིཾག་བྷs་སཀཻཏ་ཚཻ།་ཤཱིཀྵཱ་ཀེྃ་ཀྵཏེྲ་མེ་ཨཔན་བེས་ཀཱིམཏཱི་སམཡ་དནཱེིཧཱར་སབྷ་ཀེྃ་'་མཾགརཽནཱ་'་རྲྀཎཱི་རཧཏ།་
གཱམཀ་ཤཱིཀྵཱ་བེབས ྤཱ་ཀ་ེདུརཱུསྟ་ཀནཱེིཧཱར་སབྷ་ལོཀནཱི་ཀེ་དྷནྱབཱད་དེལ་ཛཱཨྤཱཱུ། 
 
མཱྃ་དུརྒཱ་ཀེྃ་ཨསཱཱིམ་ཀྲྲྀཔཱ་སྃ་གཱམཀ་བཱིཀས་བྷ་རཧལ་ཚཻ།་སལཧེས་མཧཱརཱཛ་ཀེྃ་གཧབར་ཀེྃ་པཀ ྤཱ་གྷར་བནཱ་ཀs་ཙཱརཱུ་དཱིས་
སྃ་ཚཧར་དཱིབཱལཱཱི་དེལ་གལེཻ།་ཨཨཱི་གཧབར་ཀེྃ་བནལཱཽཐཱི་ཤྤཱཱི་རབཱིཀཾཏ་རཱཡ་'་ཤས  ཱི་'་ཛཱི།་ཨོ་བཌཱི༹་ནཱཱིཀ་ཀཐཱབཱཙཀ་ཚཐཱི།་
གཱམཀ་མཧཽལ་ཀེྃ་ནཱཱིཀ་ཀརབཱ་མེ་དྷཱརྨཱིཀ་ས ྤཱན་ཀེྃ་ཨུདར་ཀེནཻ་ཛརཱུརཱཱི་ཧོཨེཏ་ཚ།ཻ་ཨཱི་མཱནཱི་ཀs་ཨོ་ལཱགལ་ཚཐཱི་དྷཱརྨཱིཀ་ས ྤཱན་
ཀེྃ་ཙིཀནྣ་ཀརབཱ་མེ།་བརཧམ་བཱབཱ་ས ྤཱན་མེ་ཀྲྲྀཥྞ་པྲཎམཱཱི་མཌཾཔ་ཀེར་ནཱིར ྤཱཎ་ཨོ་ཀེལཱཐཱི།་གཱམཀ་ཨུཏ ར་མེ་ཤྤཱཱི་ཤྤཱཱི་108་
བཱབཱ་ནཱཱིལཀཾཋ་མཧཱདེབ་ཀེྃ་མཾདཱིར་ནཱིར ྤཱཎ་མེ་ཧནཀར་སཧཡོག་རཧལནྷཱི་།་གཱམཀ་པུསྟཀལཡཀ་སཛཱ-སཛྷ ྤཱ་ཀེར་ལེལ་ཨ་ོ
ཀཱིཚུ་རཱཤཱི་དཱན་ཀེལཱཐཱི། 
-སཾཏོཥ་ཀུམཱར་རཱཡ་'བཊོཧཱཱི', གྤཱམ་-་མགཾརཽནཱ 
  

༺མགཾརནཱཽ་ཨུཔནྤཱསཀ་པཧཱིལས་ྃསཏཱམ་ཁཔེ་པཋཱཀཀ་སུབཱིདྷཱ་ལལེ་ནཱཱིཙཱ་ྃདལེ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚ།ི-་སམ ྤཱདཀ།༻ 
 
པཧཱིལ་ཁཔེ 
ཨཱི་མཾགརཽནཱ་གཱམ་ཚིཡཻཡ།་ཨམཱཏ་ཛཱཏཱིཀ་རཱཛདྷཱནཱཱི་ཀཧལ་ཛཱཨེཏ་ཚཻ།་ཨཱི་གཱམ་རཛཱནཱཱིཏཱི,་སཱཾསྲྀཏཱིཀ,་དྷཱརྨཱིཀ,་སཱམཱཛཀི་
ཨཱཨོར་ཨཱརྠཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་ཋཱཱིཀ-ཋཱཀ་ཀཧལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཱི་གཱམ་དརཱིབྷཾགཱ་རཱཛྱ་ཀེྃ་སམཡ་མེ་བསཽལ་གལེ་ཚལ།་བརྟམཱན་
དརཱིབྷཾགཱ་ཛིལཱ་ཀ་ེབྷརཽཌཱ༹་གཱམ་ཀེ་ཨཱསཔཱས་སྃ་ཨཱབཱི་ཀs་པཱྃཙ་བྷཱཨཱཱི་༺པཱྃཙ་པཾཱཌབ༻་ཨུཔཛཱཨྤཱཱུ་ཀྵེཏྲ་དེཁཱི་ཀs་ཨཨཱི་
ཛགཧ་བསཱི་གེལཱཧ།་བོ་པཱྃཙ་བྷཱཨཱཱི་ཚལཱཧ-་རྲྀཥཱི་ཁབཱས,་ཧལཱས་ཁབཱས,་ཏརཱ་ཁབཱས,་བྷཾཛན་ཁབཱས་ཨཨཱོར་བྷཱིཀྵུཀ་
ཁབཱས།་ཧཱིནཀར་པཱིཏཛཱིཀ་ནཱམ་ཀཱི་ཚལནྷཱི་སེ་ཨཛྙཱཏ་ཨཚི།་སུནབཱ་མ་ེཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱི་པཱྃཙོཾ་བྷཱཨཱཱི་དརཱིབྷཾགཱ་རཱཛཱ་ཀེ་
ཨོཧཱིཋཱམ་ཁབཱསཱཱི་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ། 
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ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་ཨཱཨོར་སཱམཱཛཀི་དྲྲྀཥ ཱི་སྃ་'་ཁ༹བཱས'་ཤབྡ་བཱིཤེཥ་ཨརྠ་རཁཻཏ་ཚཻ།་པརཉྩ་'ཁ༹བཱས'་ཤབྡ་ཨཁུནཀ་སམཡ་མེ་
ནཱིགེཊཱཱིབ་ཨརྠ་མེ་ལེལ་ཛཱཨེཏ་ཚ།ཻ་ཁ༹བཱས་ཡཱནཱཱི་སེབཱ་ཀརཻ་བཱལཱ་དཱས།་'ཁ༹བཱས'་ཁཱས་ཤབྡཀ་བཱིཀྲྲྀཏ་རཱུཔ་ཨཚི།་ཁཱས་མཱནེ་
བཱིཤེཥ་ཧོཨེཏ་ཚཻ།་ཁ༹བཱས་ལོཀནཱི་རཱཛཱ་ཀེྃ་ཁཱསམཁཱས་ཁཱི༹དམཏགཱར་ལོཀནཱི་ཧོཨེཏ་ཚལ་།་ཛནིཀར་ཀཛ་ཚལནྷཱི-་རཛཱཱ་ཀེ་
ཁཱི༹དམཏ་ཀརནཻ་ཡཱནཱཱི་ཨཾགརཀྵཱ་ཀརནཻ། 
 
ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་དྲྲྀཥ ཱི་སྃ་ཁ༹བཱས་རཱཛཱ་ཀེྃ་སབས་ནཱིཀཊ་རཧཻ་བཱལཱ་ལོཀནཱི་ཚལཱཧ་།་ཨཨཱི་སྃ་ཛཱཧཱིར་ཨཚི་ཛེ་སམཱཱཛིཀ་རཱུཔ་སྃ་
ཁ༹བཱས་ཨུཙྩ་མཱནལ་ཛཨཱེཏ་ཚལ།་ཡུདྡྷ་ཀཽཤལ་མེ་ནཱིཔུཎ་རཧལཱ་ཀེྃ་ཀརནེ་ཨཱི་པཱྃཙོཾ་བྷཱཨཱཱི་རཛཱཱཀ་ཁཱས་ཚལཱཧ།་རཱཛཱཀ་
སམཱཱིཔཏཀ་ཀརནེ་ཨཱི་ཀྵཏྲཱིཡ་ཚལཱཧ་ཨཨཱི་གཔྤ་སྃ་ཧམ་མུྃཧ་ནཧཱི་མོརཱི་སཀཻཏ་ཚཱི།་ཀཧལ་ཛཨཱེཏ་ཚཻ་ཛེ་ཨཱི་ཛགཧ་དརཱིབྷཾགཱ་
རཱཛཱ་ཡུདྡྷ་མ་ེསཧཡོག་ཀེ་ཨེབཛ་མེ་པཱྃཙོཾ་བྷཱཨཱཱི་ཀེ་དཱན་དེནེ་རཧཐཱིན།ྷ 
 
བརགད་གཱཚ་ཀ་ེསམཱཱིཔ་ཨཔན་པཧཱིལ་ནཱིབཱས་བནཽལཐཱི་པཱྃཙོཾ་བྷཱཨཱཱི།་བརགད་གཱཚ་ཨཁནོ་དྷརཱི་ཚེབེ་ཀརཻ།་ཨོཨཱི་གཱཚ་ཀེ་

ཨཱསཔཱསཀ་ཀྵེཏྲ་ཕུལབཱརཱཱི་ཀཧལ་ཛཱཨེཏ་ཨཚི།་ཕུལབཱརཱཱི་མེ་ཕྤཱཱུལ་ཏs་ཧམ་ནཧཱི་དཁེཻཏ་ཚིཡཻཡ།་པཧཱིནཧཽཾ་ཕུལབཱརཱཱི་མེ་ཕྤཱཱུལ་
ནཧཱི་ཚེལཻ། 
 
ཨཾགྲེཛཱི་ཤསན་ཀལ་མེ་མཾགརཽནཱ་དརཱིབྷཾགཱ་རཱཛྱཀ་ཨགཾ་ཚེལ།ཻ་ཛྷཾཛྷཱརཔུར་ཐཱནཱ་ཚེལ།ཻ་ཛྷཾཛྷཱརཔུར་པུརནཱ་བཱཛཱརཀ་ཧཱཊ་

བྱབསཱཡཀ་ཀེནྡྲ་ཚལ།་དྷཱནཀ་ཁེཏཱི་བེསཱི་ཧོཨེཏ་ཚེལ།ཻལོཀ་གེཧཱུྃ་ཀམ་ཨུཔཛཱབཻཏ་ཚལཱཧ།་མརུཨཱ་,་ཏེབཁཱ,་རཱཧཻར,་བདཱམ་
བགཻརཧ་ཁྤཱཱུབ་ཨུཔཛཻ་ཚེལཻ།་སརསོཾཾ་ཀེ་ཁེཏཱི་ཁྤཱཱུབ་ཧོཨེཏ་ཚེལཻ།་བོ་པཱྃཙོཾ་བྷཱཨཱཱི་ཨཔནཱ་སཾགེ་ལཽབཱ་ཨཨཱོར་ཙམཱར་ཀེ་བསཽལནྷཱི།་
ཏེལཱཱི་སཧོ་བཱད་མེ་བཻས་གེལ།་ཨཀེཊཱ་གྷར་ཡཱདབ་ཨཨཱོར་ཨེཀཊཱ་གྷར་ཀེབཊ་ཀེྃྃ་ཚནྷཱི། 
 
ཨཾགྲེཛཱི་ཤསན་ཀལ་ཨཱཨོར་དཤེཀ་ཨཱཛཱདཱཱི་ཀེ་བཱད་1960་དྷརཱི་གཱམ་གྲྲྀཧཡུདྡྷ་མེ་ཕྃསལ་རཧལ།་1957-58་
ཀེ་དརམཱིཡཱན་ལཀཱིནཱརཱཡཎ་རཱཡ་ཛཱི་ཀེྃྃ་ཧཏྤཱ་ཀེྃ་བཱད་གཱམ་མ་ེཀཱིཚུ་སཱལ་ཏཀ་ཨཤན ཱི་རཧལ།་ཕེར་ཀཱིཚུ་སལཱཀ་བཱད་གཱམ་

ཤཾཏ་ཏs་བྷ་གེལ,་པརཉྩ་གཱམ་དུཊཱ་ཁམཱེ་མ་ེབྃཊལ་ེརཧལ། 
 
བྷཱིཀྵུཀ་ཁབཱས་ཀེ་བེཊཱ་ནཧཱི་བྷེལནྷཱི།་ཧནཀ་བེཊཱཱིཨེ་ཊཱ་ཚལནྷཱི།་ཨ་ོབེཊཱཱིཀ་བྤཱཧ་ཀོན་གཱམ་ཀལེནྷཱི་ཏཀར་ཀོནཧ་ཛཱནཀརཱཱི་

ནཧཱི་ཨཚི།་རྲྀཥཱི,་ཧལཱས་ཏརཱ་ཨཱཨོར་བྷཾཛན་ཀེ་བཾཤ་ཨཱགཱྃ་བཌྷ༹ལནྷཱི།་ཨཱཛུ་བྷརཱི་གཱམ་ཛེ་ཤོར་བྷs་རཧལ་ཚཻ་ཨཱི་ལོཀནཱི་
ཧནཀེ་བཾཤཛ་ཚིཡཱཧ།་བཱད་མེ་ཀཱིཚུ་བྷགཱིམནཱ་བཻས་གེལཱཧ།་ཀཱིཚུ་དོསར་གཱམ་སྃ་ཨཱབཱི་ཀs་བཻས་གེལཱཧ། 
 
ཨཱི་གཱམ་ཤཻཀྵཎཱིཀ་དྲྲྀཥ ཱི་སྃ་ཀེརལ་ཀཧལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཀེཊཱ་བཻཛྙཱནཱིཀ,་ཨེཀཊཱ་ཛེལར,་ཨེཀཊཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་ཀེ་
རཛིས  ར་བནལ་ཚཐཱི།་ཤཱིཀྵཀ་ཌྷེ༹ར་རཱས་ཨཚི།་ཨེཡརཕོརྶ་མེ་ཨེཀཊཱ,་བཱཱིཨེསཨེཕ་མེ་ཨེཀཊཱ,་ཨེཀཊཱ་ཨེམབཱཱིབཱཱིཨེས་ཌཱཀ ར་
ཨཚི།་ཙཱིན་ཨཨཱོར་པཱཀཱིས ྤཱན་ཀེ་སཾག་ཡུདྡྷ་ཀེ་སམཡ་ཏཱིན་ཊཱ་ནཽཛབཱན་སེནཱ་མེ་བྷར ྤཱཱི་བྷེལཱཧ-་ཧབལདཱར་རཱམཧ ྲྀདཡ་
རཱཡ,ཧབལདཱར་ཏེཏར་ཋཱཀུར་ཨཱཨོར་ཧབལདཱར་ཀཱིཤན་ཋཱཀུར། 
 
གཱམཀ་ཙཽཧད ྤཱཱི་ཨཚ་ི-་ཨུཏ ར་མེ་གནཽལཱཱི,དཀྑཱིན་མེ་ཤཱིབཱ,་པཚིམ་མེ་སཧརཱིཡཱ་ཨཱཨོར་པྤཱཱུརབ་མེ་པས ན།་གཱམ་མེ་གཽཌགཱ༹མཱ་
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ནཱམཀ་ཛགཧ་པར་ཨེཀཊཱ་ཧཱཨཱཱི་ས  ཱུལ་ཚ,ཻ་མཁནཱཧཱཱི་༺མཱཁནཔུརཱ་ཊལོ༻་པར་མཱིཌཱིལ་ས  ཱུལ་ཨཱཨོར་པུརནཱཱི་པོཁརཱི་པར་

སཾསྲྀཏ་ས  ཱུལ་ཨཚི།་གཱམཀ་པཧཱིལ་ནེཏྲྲྀཏྭཀར ྤཱ་ཡུགེཤྭར་རཱཡ་ཚལཱཧ་།ཏདུཔརཱཾཏ་ཤྤཱཱི་ཨུམཱཀཾཏ་རཱཡ,་ཤྤཱཱི་སརེྦཤྭར་རཱཡ,་ཤྤཱཱི་
བཱིཤྭེཤྭར་རཱཡ་ཨཱདཱི་ནཏེྲྲྀཏྭ་ཀེལནྷཱི།་ཨཁཻན་གཱམ་ཨནཱཐ་ཨཚི། 
 
1999་མེ་རཱཛེཤྭར་རཱཡ་མསཱ ར་སཱཧབ་ཀེྃྃ་ཧཏྤཱ་བྷs་གེལནྷཱི།་ཧནཀར་ཧཏྤཱརཱ་ཨཁནོ་དྷརཱི་པུལཱིས་ཀ་ེགཱིརཕ ་སྃ་བཱཧར་
ཨཚི། 
 
གཱམ་མེ་པཱྃཙ་ཊཱ་པོཁཻར་ཨཚི།་གཱམཀ་བཱཧར་སཱིམརཱཧཱ་པོཁཻར,་ནཱིམཻཚཔོཁཻར,་གཽཌ༹གཱམཱ་པོཁཻར,་སུགནཱཽ་པཊ ྤཱཱི་པོཁཻར,་
ཤཱིབསཱགར་པོཁཻར་ཨཱཨོར་ཨགརབལ ྤཱ་པོཁཻར་ཨཚ།ི་གཱམ་མེ་ཙཱརཱི་ཊཱ་མཾདཱིར་ཨཚ་ི-་དཱུཊཱ་ཧནུམཱན་མཾདཱིར་,་ཨེཀཊཱ་
མཧཱདེབ་མཾདཱིར་ཨཱཨོར་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་དུརྒཱ་མདཾཱིར། 
 
ཨིཾཛཱིནཱིཡར་བཧཏ་རཱས་ཨཚི།་ཨཨཱཱཱིཨཱཨཱཱིཊཱཱི་པཱས་ཀེལཧཱ་ཨཚི-་ཤྤཱཱི་ཨཁཱིལཤེྭར་ནཱིརཱལ,ཱཤྤཱཱི་ཧེམཾཏ་ཀུམཱར་རཱཡ་།པཱཱིཨེཙཌཱཱི་
ཀེལཱཧ་ཨཚི་-་ཌཱ༠་གཽརཱཱིཤཾཀར་རཱཡ,་ཌཱ༠་བེད་པྲརཀཤ་རཱཡ,་ཌཱ༠་སུདྷཱཾཤུ་རཱཡ,་ཌཱ༠་ཀྲྲྀཥྞ་ཀུམཱར་རཱཡ,་ཌཱ༠་བཱསུདེབ་
རཱཡ,་ཨཱཨོར་དཱུཊཱ་ལེཌཱིཛ་།རཱིསརྩ་ས ྤཱལར་ཚཐཱི-་ཤྤཱཱི་སཾཏོཥ་ཀུམཱར་རཱཡ,་ཤྤཱཱི་ཨཁཱིལཤེྭར་ནཱིརཱལ,ཱ་ཤྤཱཱི་ཨཁཱིལེཤ་རཱཡ། 
 
གཱམ་མེ་ཛནབཱིཏརཎ་པྲཎལཱཱི་ཀེྃ་དཱུཊཱ་ཌཱཱིལར་ཚཐཱི་-་ཤྤཱཱི་སུརེཤ་རཱཡ་ཨཱཨོར་ཤྤཱཱི་བེཙན་རཱམ།་གཱམ་མེ་པཧཱིལ་ཨཱིཾཊ་ཨུདྱོག་
ཚལནྷཱི་སྭ༠་ཨུམཱཀཾཏ་རཱཡ་ཛཱི་ཀེྃ་ཨཱཨོར་དོསར་ཚནྷཱི་ཤྤཱཱི་ཀཽཤལ་རཱཡ་ཛཱི་ཀེྃ།་ཤྤཱཱི་མནོཛ་རཱཡ་མཱཚཀ་བྱབསཡཱ་སྃ་ཛུཌ༹ལ་ཚཐཱི། 
 
གཱམ་མེ་སབསྃ་མཧཏྟྭཔྤཱཱུརྞ་ཨཚི་-'་དུརྒཱ་མཾདཱིར'།་2016-17་མེ་བཱིབཱདཀ་ཀེཾདྲ་མ་ེརཧལ་ཨཱི་མཾདཱིར།་གཱམ་དཱུ་
བྷཱག་མེ་ཁཾཌཱིཏ་བྷs་གེལ།་མཾགརཽནཱ་ཨཱིཏཱིཧཱས་མེ་ཨཱི་བཌཱི༹་པཻགྷ་གྷཊནཱ་ཚལ།་གཱམ་མེ་གྷྲྲྀཎཀ་བཱཏབརཎ་བནཱི་གེལ།་ཨཔན་
གཱམ་མེ་ཨཔན་ལཀོ་སྃ་གཔྤ་བནྣ་བྷs་གེལ།་ཨཀེ-དོསརཀ་མུྃཧ་དེཁན་ཻབནྣ་བྷs་གེལ།་བྷཱཏ-པཱནཱི་བནྣ་བྷs་གེལ།་
1957-58་ཊཱིས་ཀེ་པརཱིཎཏཱི་2016-17་མེ་ཕེར་བེསཱི་བྷs་གེལ། 
 
"ཀཱི་ཨཧཱྃ་པཋཻཏ་བནབཻ?" 
"སོཙི་ཀs་ཀཧཻཏ་ཚཱི་།" 
"་གཱམཀs་སབྷ་དཱིས་སྃ་ཨཨཱི་ཊཱཱིམ་མེ་ལཀོ་ཀེྃ་ཛཌོུ༹༹།" 
"ཧྃ,་ཛོཌ༹ལ་ཛེཏ.ཻ..།" 
 
ཀལཤ་ཡཏཱྤཱ་ནཱིཀཻལ་རཧལ་ཚ།ཻ་གཱཌཱཱི༹་པར་ཌཱཱིཛེ་པཱཱིཚཱ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཱགཱྃ-ཨགཱཱྃ་ཀཏརབདྡྷ་ཀལཤ་བྷརནཱིཧཱརཱིན-
བྷརནཱིཧཱར་ཛཱ་རཧལ་ཚཐཱི།་སབས་ཨཱགཱྃ་གཾགཱཛལ་ཚཌི༹ཀཻཏ་ཨེཀ་ཛན་བཌྷཱི༹་རཧལ་ཚཐཱི།་དོསར་ཛན་'ཙར'་ཌོལབཻཏ་ཛཱ་
རཧལ་ཚཐཱི།་པུཛཱརཱཱི,་ཨཱཙཱརྻཛཱ,ི་ཨནྱ་པཾཌཱིཏགཎ,་པཾཙ་མུཁྱ་ཀལཤ་བྷརནཱིཧཱར་ཨཱགཱྃ་ཚཐཱི། 
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"་དུརྒཱ་མཧརཱནཱཱི་ཀཱི།" 
"ཛཡ།" 
"མཧཱིཥསུརམརཱིནཱཱི་ཀཱི།" 
"ཛཡ།" 
"རམཾཏ་མཧརཱཛ་ཀཱི།" 
"ཛཡ།" 
"མཧཱདེབ་བཱབཱ་ཀཱི་།" 
"ཛཡ...།" 
 
སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨཱགཱྃ་ཀམལཱ་དཱིས་པཌཱ༹ཨཱིཏ་ཛཱ་རཧལ་ཚཐཱི།་མཱཁནཔུརཱ་ཊོལ་སྃ་ལཀs་ཤཱིབཱ་ཙཽཀ་དྷརཱི་ཀཏརབདྡྷ་ལོཀ་ཛ་ཱ
རཧལ་ཚཐཱི།་གྷཌཱཱི༹གྷཾཊ,་ཤཾཁ་བཱཛི་རཧལ་ཨཚ།ི་'མཱྃ་ཤེརཱབལཱཱི་ཀཱི་ཛཡ'་ཀེྃ་ནཱརཱ་ལགཱཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་སབྷཧཀ་མུྃཧ་པར་
ཁུཤཱིཀ་རེཁཱ་དེཁཱི་སཀཻཏ་ཚཱི།་ཚོཊ-ཚཊོ་བཱལཀ-བཱལཱིཀ་ཀྤཱཱུདཱི-ཀྤཱཱུདཱི་ཀs་ཨཔན་ཁུཤཱི་ཛཱཧཱིར་ཀs་རཧལ་ཚཐཱི།་ཤཱིབཱ་ཙཀཽ་
སྃ་གྷོཾགྷརཌཱི༹ཡཱ་ཧོཨེཏ་གཱཌཱཱི༹་ཨཱཨོར་ཀཏར་ཚཧར་ཊཔཱི་ཀམལཱ་དཱིས་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི། 
 
ཨཱི་དྲྲྀཤྱ་དྷཱརྨཱིཀ་ཨཱས ྤཱཀ་ཚཱ།ི་དྷརྨ་ལཀོ་ཀེྃ་ཨེཀཏཀ་སྤཱཱུཏྲ་མེ་བནྷཻཏ་ཚ།ཻ་དྷརྨ་ལཀོ་ཀེྃ་ཛོཌཻ༹ཏ་ཚཻ།་དྷརྨ་སབྷ་ཨཧཾཀར་ཀེྃ་དཱུར་

བྷགཱ་ཀs་ལོཀ་ཀེྃ་བྷཱཨཱཱིཙཱརཀཱ་བནྷན་མེ་བཾཱདྷཻཏ་ཚ།ཻ་དྷརྨ་པེྲམ་ཨཨཱོར་སེཧཀ་དོསར་རཱུཔ་ཚིཡཻཡ།་ཨཱི་གྷྲྲྀཎ,་དྭེཥ་བགཻརཧ་
ཀེྃྃ་དཱུར་ཀརཻཏ་ཚཻ།་པརཉྩ་གཱམ་མེ་བྷཱཏ-པཱནཱི་བནྣ་བྷs་གེལ་ཚཻ།གཱམ་མེ་ཀེས-ཀསཱེམལཻ་བྷs་གེལ་ཚཻ།་ཨཧཾཀརཀ་
པརཱཀཥ ྤཱ་ཨཱི་ཐཱིཀ།་གཱམཀ་ཨཱིཛྯཏ་ཨཁབཱརཀ་པེཛ་པར་བཱིཀ་རཧལ་ཨཚི།་'དུརྒཱ་མདཾཱིརཀ་བཱིབཱད་མེ་ཀོཏབཱལ་ཀ་ཧཱཐ་
ཊྤཱཱུཊཱ'་ཨཁབཱརཀ་ཨཱི་སུར ྤཱཱི་ཨཚི། 
 
གཱམ་བཽརཱ་གེལ།་ལཀོ་བཽརཱ་གེལ།་ཨཱི་སཽ་སཱལཀ་སཱམཾཏབཱདཀ་བཱིརཱུདྡྷ་ཨམཱ་ལཀོཀ་ཨཱབཱཟ་ཚིཡཻཡ།་དུརྒཱ་མདཾཱིར་ཨེཀཊཱ་བཧཱནཱ་

ཚིཡཻཡ།་གརཱཱིབ-གུརབཱཀ་སམཱཾཏཤཧཱཱི་ལཀོཀ་བཱིརཱུདྡྷ་དྷདྷཀཻཏ་ཨགཱཱི་ཚིཡཻཡ་ཨཱི་མཾདཱིར་བཱིབཱད།་ཛེ་གཱམཀ་བཱིབྷཱཛན་ཀs་
དེལཀཻ།་དོཁཱཱི་ཀེྃ་ཚཐཱི་?་ཨཱི་བྷབཱིཥྱ་ནཱིཥ རྵ་དེཏ།་མགཾརཽནཱ་ཨཱབ་མཾགརཽནཱ་ནཧཱི་རཧལ།་གརཱཱིབཀ་ཨཱབཱཟ་ཀེྃ་ཨཧཱྃ་ཀཏེཀ་
དཱིན་དབཱ་སཀཻཏ་ཚཱ་ི? 
  

༺དསོར་ཁཔེ༻ 
 
ཨཱཙཱརྻཛཱི་མཾཏྲ་པཌྷཱ༹་རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་པུཛཱརཱཱི་བཱབཱ་པཱཱིཚཱ-པུཚཱ་པཌྷཱི༹་རཧལ་ཚཐཱི། 
 
"ཨོམ་ཨཱིདཾ་དུར ྤཱདལཾ་.....ནམ:།" 
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"ཨོམ་ཨཱིདཾ་ཨེཥ་པུཥྤམ་ཤྤཱཱི་དུརྒཱ་དེབཻྱ་ནམ:།" 
བགཻརཧ-བགཻརཧ་མཾཏྲོཙ ྤཱརཎཀ་བཱཱིཙ་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཀལཤ་བྷརནཱིཧཱརཱིན-བྷརནཱིཧཱར་ཀཏརབདྡྷ་ཀམལཱ་ཀེྃ་ཛལ་ཀལཤ་མེ་
བྷརཱི་རཧལ་ཚཐཱི།་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཀེྃ་མཐཱ་པར་ལལཀ་པགཌཱཱི༹་ནཱཱིཀ་ལགཱཱི་རཧལ་ཚནྷཱི།་ཕུལཀཱི་བཱལཱ་པགཌཱཱི༹།་ཀམལཱ་ཀཱིནཱརེ་པྤཱཱུཛཱ་

བྷེལཱཀ་བཱད་ཨཱཙཱརཛྻཱ,ི་པུཛཱརཱཱི་བཱབཱ་ཨཱགུ-ཨཱགུ་བཌྷཱི༹་རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་ཨེཀཊཱ་སཱཨཱིཌ་མེ་ཙར་ཌོལཱབཏཱི་ཨཨཱོར་དོསར་སཱཨཱིཌ་
མེ་གཾགཱཛལ་སྃ་བྷཱུམཱི་ཀ་ེཤུདྡྷ་ཀརཻཏ་དཱུ་ཛནེ་ཨགཱཱ་བཌྷཱི༹་རཧལ་ཚཐཱིན།ྷ 
 
ཏརཱཔཊ ྤཱཱི་ཧོཨེཏ་ཀལཤ་ཡཱཏྤཱ་གྷོཾགྷཌ༹རཱིཡཱ་ཨཱབཱི་གེལ།་ཨཨཱི་གཱམཀ་ལཀོནཱི་ཨཔན-ཨཔན་གྷརཀ་སོཛྷཱ་མེ་རས ྤཱ་ཀེྃ་པཱནཱི་སྃ་
དྷོནེ་ཚཐཱི། 
 
"གཎེཤ་བྷགབཱན་ཀཱི....།" 
"ཛཡ...།" 
"ཀརྟཱིཀ་བྷགབཱན་ཀཱི།" 
"ཛཡ།" 
"དུརྒཱ་མཧརཱནཱཱི་ཀཱི།" 
"ཛཡ།" 
"སརསྭཏཱི་མཱྃ་ཀཱི།" 
"ཛཡ།" 
བགཻརཧ-བགཻརཧ་ནཱརཱ་ལགབཻཏ་ཀལཤ་ཡཱཏྤཱ་ཨཱགཱྃྃ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི།་གྷཌཱཱི༹གྷཾཊ,་ཤཾཁ་བགཻརཧཀ་བཱཱིཙ་པྤཱཱུརཱ་གཱམ་བྷཀ ཱི་མེ་
ཌུབལ་ཨཚི། 
ཀལཤ་ཡཏཱྤཱ་ཀེ་པྤཱཱུརཱ་གཱམ་མ་ེགྷུམཽལ་གེལ། 
 
"ཧཽ་,་ཀལཤ་ཀཏརབདྡྷ་རཱཁལ་ཛེཏཻ།" 
"ཋཱཱིཀ་ཚཻ་ཙཱཙཱཛཱ།ི" 
"སརོཛ,་མུཁྱ་ཀལཤ་ཨྤཱཱུཔར་ལs་ཛཱཨུ།" 
"ཋཱཱིཀ་ཚཻ།" 
"བཱཀཱི་ཀལཤ་ཀེ་མདཾཱིར་ཀེྃ་ཙརཱཱུ་ཨོར་ཀཏརབདྡྷ་རཱཁལ་ཛཨཱུ།" 
 
སབྷཊཱ་ཀལཤ་ཀེྃ་མཾདཱིརཀ་བེསམེཾཊ་ཀེ་ཙརཱཱུ་ཨོར་རཁཱལ་གལེཻ། 
 
"མཱཏ-བཧཱིན,་དྷ  ན་དེབཻ-་ཤརབཏ་པཱཱི་ཀེྃ་ཛཱཡབ།" 
"མཱྃ་ཤེརཱབཱལཱཱི་ཀཱི།" 
"ཛཡ།" 
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སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨེནཱཨུཾསར་ཀེ་སཾག་དལེཐཱིན།ྷ 
 
མེལཱ་ལགཱཱི་གལེ་ཚཻ།་ནཱཙ,་ནཱཊཀ,་ཐཱིཡེཊར,་བཌ༹ཀ་ཛྷ  ཱུལ,ཱ་མཱིཋཱཨཱཱི་དུཀན,་མནཱིཧཱརཱ་,་པཱན་བཱལཱ་བགཻརཧ་མེལཱཀ་རཽནཀ་
ཀེྃ་བཌྷཱ༹་རཧལ་ཚཻ། 
 
ཨཻཾ་རཽ་སཾཏོཁ་,་མཱྃ་ཀཏs་གེལ་ཚཽ་?" 
"ཧམརཱ་ནཧཱི་བུཛྷལ་ཨཚི་བཱབཱ།" 
"དྷཱནཀ་ཏཱིན་བརཁ་ལེལ་ཱབྷs་གེལ།ཻ་ཀཧཱིཡཱ་དེཏཻ་?" 
"ཧམརཱ་ནཧཱི་བུཛྷལ་ཨཚི་བཱབཱ།" 
 
གརཱཱིབཀ་ཛིནགཱཱི་ནརཀ་ཧོཨེཏ་ཚཻ།་གྷར་མེ་ཨེཀ་ོཀནམཱ་དྷཱན་ནཧཱི་ཚ།ཻ་མརཱུཨཱ་ཁེཏ་བཱབྤཱཱུ་བེཙ་དལེཐཱིན།ྷ་སུགཽནཱཔཊ ྤཱཱིཀ་ཁེཏ་

བཱིཀ་གེལཻ།་ཨོཏs་རཱཧཻར་ཨཱཨོར་མརཱུཨཱ་ཨུཔཛཻཏ་ཚལཻ།་ཨགཧན་སྃ་པཧཱིནེ་ཨཱི་ཛནཱ་བཙཱབཻཏ་ཚལ།ཻ་ཨགཧན་མེ་བོཨཱིན་
སྃ་ཋཱཱིཀཋཱཀ་དྷཱན་བྷs་ཛཱཡཏ་ཚལ།ཻ་དྷཱནཀ་ཀཊནཱཱིཀ་བཱད་གྷར་མེ་དྷཱནཀ་ཌྷེར་ལགཱཱི་ཛཱཡཏ་ཚལཻ།་གརཱཱིབཀ་གྷར་བྷརཱི་
ཛཱཨེཏ་ཚལ།ཻ 
 
ཀམཱཡ་བཱལཱ་ཀཱིཡོ་ནཧཱི།་ཁཱཡ་བཱལཱ་ན་ཊཱ་ལཀོ།་པརཱིབཱརཀ་ཀཱི་དཤ་ཧེཏཻ་སེ་ཨཾདཱཛཱ་ལགཱ་སཀཻཏ་ཚཱི། 
པཧཱིལ་བེཊཱིཀ་བྤཱཧ་མེ་སུགཽནཱཔཊ ྤཱཱི་བཱིཀ་གེལནྷཱི་།་དསོར་བེཊཱིཀ་བྤཱཧ་མེ་ཀམལཱཛཱིཏ་བཱིཀ་གེལནྷཱི།་པཚབཻར་བཱདྷཀ་ཨཱཨོར་
ཛམཏརཀ་ཁེཏ་ཕུསིཾཡཽཾཧཀ་ཛྙཱན་བགྷཱརཻཏ་བཱབྤཱཱུཛཱི་བེཙལཱཐཱི། 
 
"བེཊཱ་མརཏཽ།" 
"གཻ་བེཊཁཽཀཱི་,་ཏོརེ་བེཊཱ་མརཏཽ་།" 
"ཧེ་སྤཱཱུརཱུ་སརཀར་ནཱིསཱཕ་ཀརཱིཡཧ..།" 
"ཨཱགཱི་ནཧཱི་ཨུཋཱབཧཱཱི་གཻ་བེཊཙོདཱཱི...་ཛམཱཨེ་མརཏཽ།" 
"ཨེཀཊཱ་ཨལཾག་ཛཱབེ་ནཧཱི་ཏོཌ༹བཽ,་ཏབེ་ཨཱབ་ཧམ་ཤན ་ནཧཱི་ཧེབཻ།" 
 
ཨཱི་གཱམཀ་སོཧར་ཚིཡཻཡ།་སཱཛྷྃ-བཱིཧཾསར་གུཧཱྃ་གཱིཛྫར་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཨེཀ་དྷུར་ཛམཱཱིནཀ་ལལེ་ཛྷགཌཱ༹་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་
ཨམཱཱིན་ལཽལ་གལེ་ཚལེཻ,་པརཉྩ་ཨམཱཱིན་ཀེྃ་གཔྤ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཕུསཱི་བྷs་གེལ།ཻ 
 
ཀཱིཚུ་བཙ ྤཱ་ས  ཱུལ་ཛཻཏ་ཚལ།་སཾསྲྀཏ་ས  ཱུལ་པཱར་ཀརཻཏ་དུརྒཱ་ས ྤཱན་དཱིས་ནཱིཚོཧ་བྷཱགཱི་རཧལ་ཚལཻ།་མཁནཱཔུརཱ་ཊོལ་པར་
རཱཛཀཱིཡ་པྤཱཐམཱིཀ་བཱིདྤཱལཡ་ཚཻ།་ཨཱི་ས  ཱུལ་མཾགརཽནཱ་གཱམཀ་ཤཱིཀྵཱ་བེབས ྤཱཀ་རཱཱིཌྷཀ༹་ཧཌ ྤཱཱི་ཀཧལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ས  ཱུལ་ཀེྃྃ་

ས ྤཱཔནཱ་མེ་རམཱ་ཨབཏར་མསཱ ར་སཱཧབ་ཀེྃ་བཌཱི༹་བྷཱུམཱིཀ་རཧལནྷཱི་ཨཚ།ི་ས  ཱུལ་ཨཱབ་རཱཛཀཱིཡ་ཨུཏྐྲམཱིཏ་མད་ྱབཱིདྤཱལཡ་ཤཱིབཱ-
མཾགརཽནཱ་བྷs་ཙཀལ་ཨཚི། 
 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 69 

ས  ཱུལ་ཀ་ེཨཔགྲེཌ་བྷེལཀཱ་བཱདོ་ས  ཱུལ་མ་ེཔཌྷཱ༹ཨཱཱི-ལཱིཁཨཱཱཱི་ནཧཱི་ཧོཨེཏ་ཚཻ།་ས  ཱུལ་ཀེྃ་པཱཱིཚཱ་མེ་ཀལམ་མ་ེབཱིདྤཱར ྤཱཱི་སབྷ་ཁེལཱཏཱི་
རཧཻཏ་ཚཻ་ཨཱཨོར་མཱས ར་སབྷ་ཊེབུལ་ཀེྃ་ཙཱརཱུ་དཱིས་བཻས་ཀs་གོལམེཛ་སམྨེལན་ཀརཻཏ་ཚཐཱིནྷ།་ཧནཀ་ལོཀནཱི་ཀེྃ་ཀཧཻ་
བཱལཱ་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་ཚནྷཱི་ཛེ་མཱས ར་སཱཧབ་པཌྷ༹བཻ་ཀྤཱཀ་ནཧཱི་ཚིཡཻཡ།་ཕཱིལཧཱལ་བཱཱིཎ་དེབཱཱི་པྲདྷཱནཱདྷ  པཀ་ཚཐཱིནྷ། 
 
བཱཱིཎ་དེབཱཱི་ཨཱྃཁཱི་པར་ཙཤ ྤཱ་ལགནཽེ་རཛིས ར་མེ་གྷུསལ་རཧཏཱི་ཚཐཱིནྷ་ཨཱཨོར་བཱཀཱི་མཱཧཊར་གཔྤ་ཀརབཱ་མ་ེམསགུལ་རཧཏཱི་
ཚཐཱིནྷ།་ཊཱཨཱིམ་པཱས་ཀོནཱ་ཀལེ་ཛཨཱེཏ་ཨཚ་ིསེ་ཨཨཱི་མཱཧཊར་སབྷ་སྃ་སཱཱིཁ་སཀཻཏ་ཚཱི།་བཱིདྤཱལཡ་ཀེྃ་གཔྤཤལཱ་བནཽནེ་ཚཐཱི། 
 
མཱིཌ-ཌེ་མཱིལ་ས  ཱུལ་ཀེ་ལལེ་ཨཱཨོར་ས ྤཱཕ་ཀེ་ལལེ་དུདྷཱརཱུ་གཱཡཀ་སམཱན་ཡཛོནཱ་ཨཚི།ཁཱ-ཁཱ་ཀs་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨལསཻཏ་ཚཐཱི།་
པཌྷཱ༹ཨཱཱི-ལཱིཁཱཨཱཱི་ཛཱཨུ་བྷཱྃཌ༹་མེ།ས  ཱུལ་ཀ་ེསེཀྲཊརཱཱི་སེཧོ་ཁུཤ་ཨཨཱོར་མཱཧཊར་སེཧོ་ཁུཤ།བཱཧ་རེ!་མུརྒཱ་བྷཱཏ།མཱིཌ-ཌ་ེམཱིལ་
ཡོཛནཱ་གརཱཱིབ་ཚཏཱྲ་ཀེྃ་ྃས  ཱུལ་སྃ་པཽཥ ཱིཀ་ཨཱཧཱར་བྷེཊབཱཀ་ཡོཛནཱ་ཚལ།་བཌཱི༹་པཻགྷ་སོཙ་ཚལ་སརཀར་ཀེྃ་ཨཨཱི་ཡོཛནཱཀ་པཱཱིཚཱ་
མེ། 
 
གརཱཱིབཀ་གྷར་མེ་པཽཥ ཱིཀ་ཨཱཧཱར་དྷཱིཡཱ-པུཏ་ཀེྃ་ནཧཱི་མཱིལལཱཀ་ཀརནེ་ཀུཔོཥཎ་ཀེ་ཤཱིཀར་ནེནཱ-བྷཱུཊཱ་སབྷ་བེམཱར་ཧོཨེཏ་
རཧཏཱི་ཚཐཱི།་ཛིནགཱཱིབྷརཱི་ཕཱིརཱིཤན།་ཁཱིཙཌཱཱི༹,་ཕལ,་ཨཾཌཱ་བགཻརཧ་ཀེྃྃ་གྷོཊཱལཱ་པྤཱཱུརཱ་དེཤ་མེ་ས  ཱུལ་མེ་བྷs་རཧལ་ཚཻ,་པརཉྩ་
ཨཨཱི་པར་ཏེསར་ཨཱྃཁཱི་ཀེ་རཱཁཏ་?་སབྷ་ལུཊཱི་ཁཽ་སརཀརཀ་དྷན།་ཀནཱཱི་ཨཧཱྃ་ཁཽ,་ཀནཱཱི་ཧམ་ཁཡཱབ་,་ཀནཱཱི་བོ་ཁེཏཧ,་
ཀནཱཱི་མལཱཱིཀ་ཁེཏཧ་,་ཀནཱཱི་ཧཱཀཱིམ,་ཨྤཱཱུཔར་སྃ་ནཱཱིཙཱ་དྷརཱི་སབྷ་ཧཱཀཱིམ་ཁཽ།་སུཤསནཀ་སརཀར་ཨཚི་དེཤ་མེ་ཨཱཨོར་རཱཛྱ་མེ། 
 
བཱིདྤཱར ྤཱཱིཀ་ཁཏཱ་པར་ཨཱཡལ་པཻ་པར་སེཧོ་ཌཱཀ་པཌ༹ཏཱི་ཚཻ།་ཙཱཧ་ཨཨཱོར་ནཱཤ ྤཱ་ལེལ་བྷཱཱིཁ་མཱྃགབཱ་མེ་ཨྤཱཱུཔར་སྃ་ནཱཱིཙཱ་དྷརཱི་
ཧཱཀཱིམ་སབྷ་མཧཱརཏ་ཧཱསཱིལ་ཀེནེ་ཚཐཱི། 
 
"ཨཻཾ་ཡཽ་,་ཧནཀ་དེལཱིཡནྷཱི་,་ཧམརོ་བནཻ་ཚཻ;་ཀཱིཚུ་ཏྃ་ཧམརོ་དེལ་ཛཱཨུ།" 
"ཧྃ,་སར་!་ཨཧྃ་ཀེྃ་བྷེཊཏ།" 
 
སབྷཊཱ་ནཱིརཛྫ་བྷs་ཙཀལ་ཨཚ་ིཧཱཀཱིམ།་ཨཨཱི་བྷྲཥ ྤཱཙཱར་པར་ནཀེལ་ཀེ་ཀསཏ་?་ཛེ་ནཀེལ་ཀསཻ་ཀེ་ཀཤཱོིཤ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་
,བོ་མཱརལ་ཛཱཨེཏ་ཨཚི། 
 
བེནཱཱིཔཊ ྤཱཱི་མེ་ཀཱི་བྷེལཻ་ཨབཱིནཱཤ་ཀེྃ་?་ཨཱཨོར་ཛྷཾཛྷཱརཔུར་མེ་ཀཱི་བྷེལནྷཱི་ཨཌཱཱེིཛེ་པྲཐམ་ཨབཱིནཱཤ་ཀེྃྃ་?་བཱིཧཱར་མེ་སབྷ་ཀཱིཚུ་
བྷs་སཀཻཨེ-་ཀུཏ་ཀཱི་ཀཱི་ནེ་ཀརཽཏ།་ཛནཏ་མརཱི་རཧལ་ཨཚི།་དུནཱིཀ་མེ་ཛེ་ཛཏེཀ་བཌཀ༹་ཋག་ཨཚི་ཨཀོར་ཨོཏེཀ་བེསཱཱི་
བཱིཀས། 
 
ཀཏེཀ་བེར་རཱམདྷནཱཱི་སེཧོ་པརཡཱས་ཀེལནྷཱི་ཨཚི་ཛེ་ཧམཧ་བེལཱཀ་མེ་ཀནོོ་ཧཱཀཱིམ་བྷs་ཛཱཨུ,་པརཉྩ་གྷུས་དེབཱཀ་པཻ་
ཧནཀ་ཛོགཱཌ༹་ནཧཱི་བྷེལནྷཱི། 
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"ཨཧཱྃ་,་ཨེནཱ་ནཧཱི་མཱརཱིཡཽ།་ཚཽཌ༹་ཱམརཱི་ཛེཏཻ།་ཀཱི་ཨཔརཱདྷ་ཀེལཀ་?" 
"སཱར་མཱརཱི་དེབཽ,་དོསར་དཱིན་ཧམར་ཀལམ་དཱིས་ནཧཱི་ཨབཱིཨེྃཧ།" 
"་ཀཱི་ཀེལཀ་ཧམར་བཨུབཱ་?" 
"ཚཽཌཱ༹་ཀེྃ་སམཧཻལ་ལ,ེ་ནཧཱི་ཏྃ་གྷེཾཊ་ཏོཌཱི༹་དེབཻ་ཀུནོ་དཱིན།" 
"སེ་བཱིནཱ་ཀརནེ་ཨཧཱྃ་ཀོནཱ་ཏོཌཱི༹་དེབཻ་?" 
"་སཱར,་ཧམར་ནབཀ་ཀལམ་མ་ེབྷཱིཌ༹ལ་ཀྤཱཀ་?" 
"་མཱཊཱིཀ་བྷཱཱིཏ་མེ་ཀནཀེ་བྷཱིཌེ༹་གེལཻ,་ཏྃ་ཏོཾ་ཨེནཱ་མརཱབཧཀ་།" 
"ཏོཌོ༹,་ཏོཌཱི༹་དེབཽ།" 
"་རཽ་སཱར,་མཱཨེཀ་དཱུདྷ་པཱཱིནེ་ཚཻཾ,་ཏྃ་ཕརཙིཡཱ་ལེ།" 
 
ཨཱབ་ལཏམ-་ཛུཏམ་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཀཱིཚུ་ལཀོནཱི་དྷཌ༹ཧརཱིཡཱ་ཚཐཱི།་དུནུ་ཀེ་བཱཱིཙ་བཙཱབ་ཀརཻཏ་ཚཐཱིན།ྷ་ཨཱིཨེཧཱ་གཱམ་
'མཾགརཽནཱ'་ཚིཡཻཡ-་'མཾགརཽནཱ';་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་གཱམ་;་ཛཏs་དུརྒཱ་མདཾཱིར་ཚཻ།་ནེཔཱལ་སྃ་ལཀs་པྤཱཱུརཱ་བཱིཧཱར་བྷརཱི་མེ་ཙཻཏཱི་
དུརྒཱ་མལཱེ་ལལེ་ཁྤཱཏ་ཚཻ། 
 
ཙིརཾཛཱིབ་བྤཱས་ཛཱི་གུཛཻར་གེལཱཧ།་གརཱཱིབ་ཚལཱཧ།་ཙཱརཱིཊཱ་བེཊཱ་རཧཻཏཧྃ་ཧནཀ་མུཁཱགྣཱི་ཨཔན་བེཊཱཀ་ཧཱཐ་སྃ་ནསཱཱིབ་ནཧཱི་

བྷེལནྷཱི།་ཚཊོ་བེཊཱ་དརཱིབྷཾགཱ་མེཾ་པཌྷཻ༹ཏ་ཚལནྷཱི།་བཌཀ༹་བེཊཱ་སཱརཀ་བྤཱཧ་མེ་མདྷུབནཱཱི་མེ་ཨཱཡལ་ཚལ,་པརཉྩ་གཱམ་པར་
ཀཱིནཀོ་ནཧཱི་ཁབར།་བཱཔ་མརཱི་གེལ་ཚནྷཱི་ཨཱཨོར་བོ་སཱརཀ་བྤཱཧ་མེ་ལཱགལ་ཚཐཱི།་གྷོར་ཀལཱིཡུག་!!་ཋཱཱིཀ་ེཀཧལ་གེལ་ཚཻ-་
'ན་ཊཱ་བེཊཱ་རཱམ་ཀེ་ཨེཀ ་ོཊཱ་ནཧཱི་ཀམ་ཀེ'་། 
 
ཨཱཨཱི་བྤཱསཛཱིཀ་ནཧཀེཤ་ཚིཡནྷཱི།་བཌ༹ཀ་བེཊཱ་པཧྃཙ་གེལཱཧ་ཨཚི།་ཨུཏརཱཱི་ཨཱབ་ཧནཀ་གལཱ་ཛེཏནྷཱི།་ཏེརཧབཱིཾ་བྷs་གེལནྷཱི་
ཨཚི།་བཱཔ་བཱཔ་ཧོཨེཏ་ཚཻ། 
 
བཱཔ་མུཨཱིལཱ་པར་སཾཏོཁ་བཽཀ་བྷs་གེལཱཧ་ཨཚི།་ཚཊོ་བཧཱིནཀ་བྤཱཧཀ་ཀརྻབྷཱར་ཨཱབ་སཾཏོཁ་པར་ཨཱབཱི་གེལནྷཱི།་སཾཏོཁ་
སཱཨིཾས་མེ་ཀམེེས  ཱི་ཨཱནརྶ་སྃ་ཨཱར་ཀེ་ཀལེཛ་མདྷུབནཱཱི་མེ་དཱཁཱིལཱ་ཏྃ་ལs་ལེལཱཐཱི་,པརཉྩ་ཚོཊ་བཧཱིནཀ་ཨུམར་བེསཱི་བྷ་
རཧལ་ཚནྷཱི་ཨཱི་སོཙི་ཨོ་པགལཱ་གེལཱཐཱི།་སཾཏོཁ་པཱགལ་བྷs་གེལཐཱཱི།་ཀནོཧྃ་དྷརཱནཱཱི་བཧཱིནཀ་བྤཱཧ་སཾཔནྣ་བྷེལནྷཱི་ཛབདཱཱི་
མནོཛ་རཱཡ་སྃ། 
 
'ཛཱིཏེ་ཛཱི་གུྃཧཱ་བྷཏ ྤཱ-་མརཱིཏེ་དུདྷཱ་བྷཏ ྤཱ'་ཋཱཱིཀེ་ཀཧལ་ཛཱཨེཏ་ཚཻ།་ཨགཱེརཧ་དུནཱ་བཱཨཱཱིས་ཛན་ཨཱཨོར་ཊལོབཻཡཱ་ལཀs་བྷོཛ་
ཀེལཐཱི་ཏཱིནུ་བྷཱཨཱཱི། 
 
ཚཧ་སཱལ་སྃ་སཾཏོཁ་དཱིལ ྤཱཱི་ཨགོརནེ་ཚཐཱི།་ཛྷལཀྤཱཱུ་བཱབཱ་ཀེྃ་ཌར་སྃ་ཨོ་གཱམ་ནཧཱི་ཨཱབཻཏ་ཚལཱཧ་ཨཚི།དཱིལ ྤཱཱི་མེ་བོ་མནཏོཁ་

བཱབཱ་ཀེྃ་དས་ཧཛཱར་དེནེ་ཚལཐཱིནྷ་ཨཱཨོར་ཀཱིཚུ་ཧཛརཱ་ཧནཀར་བཌ༹་བྷཻཡ ྤཱ་དེལཐཱིན,ྷ་པརཉྩ་ཛྷལཀྤཱཱུ་བཱབཱ་ནཧཱི་མཱནལཀནྷཱི་
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ཨཚི། 
 
2009་མེ་སཾཏོཁ་ཨཔནེ་ཧཱཐ་སྃ་21,000་ཧཛཱར་རཱུཔཡཱ་དཀs་མཧཱཛན་སྃ་ཕཱརཀཏཱི་བྷེལཱཐཱི།་ཏཱིན་སལཱ་མེ་
དས་ཧཛཱརཀ་སུདཱི-མུརཱི་པཻཾཏཱིས-ཚཏ ྤཱཱིས་ཧཛཱར་དེམs་པཌ༹ལནྷཱི། 
 
ཨཱི་'མཾགརཽནཱ'་གཱམ་ཚིཡཡཻ་།་གརཱཱིབཀ་ཁཱལ་ཨུཏརཻ་བཱལཱ་གཱམ།་ཏཱིལཱ་སཾཀྤཱཾཏཱི་མེ་'ལཱཨཱཱི'་ཀེྃ་ལེལ་མོནྤཱཱུ་ཋཀཱུར་ཀེྃ་ཛཱན་ཙལཱི་
གེལནྷཱི་ཨཚི།་གརཱཱིབཀ་ཛནཱཀ་ཀོནཧ་མོལ་ནཧཱི།་བེཙཱརཱ་ཛྷཔཀཱི་པོཁཻར་མེཾ་ཤཱིཏལཧརཱཱི་མེ་པོཁཻར་མེ་'ལཱཨཱཱི'་ཁེབཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་སྃ་
ཧེལཀs་ཨོཨཱི་པཱར་སྃ་དོསར་པཱར་ཛེབཱཀ་ཀྲམ་མ་ེཛཱན་གམཱ་དལཱེཐཱི། 
 
ཙིཨུརཱ-མུརཧཱཱི-ལཱཨཱཱི་ཁེབཱཀ་སཛཱ་བྷེཊལནྷཱི་ཧནཀ་བཱ་གརཱཱིབ་ཧེབཱཀ་སཛཱ་?་'མཾགརཽནཱ'་བཌཱི༹་རཱས་ཨཔརཱདྷཱཱི་ཀེྃ་པཙཱ་ལནེེ་
ཚཐཱི།་གཱམཀ་ཨེཀཏ་ཨཨཱི་མཱམལཱ་མེ་བེཛཌོ༹་ཨཚི། 
 
བལུཨཱཧཱ་བཱནྷ་པར་སཱྃཛྷ་མེ་ཚཽཌཱ༹་སབྷ་བྷཌ༹ལ་རཧཏཱི་ཚཻ་;་ཨཱཨོར་དེར་རཱཏཱི་དྷརཱི་བྷཌ༹ལ་རཧཏཱི་ཚཻ།་ཀཱིཚུ་མཧཱན་ཀཛཀ་
ཡོཛནཱ་བནཱི་རཧལ་ཚཻ་ཨརྫུནཀ་ཀལམ་ལག་བམ ྤཱ་པར་དེར་རཱཏཱི་མེ། 
 
'མཾགརཽནཱ'་གཱམཀ་བྷབཱིཥྱ་ཤཱིབཱ་ཙཽཀ་པར་བནཏཱི་ཨཚི།་གཱམཀ་ཨཨཱོར་པཾཙཱཡཏཀ་བཱིཀསཀ་ཡོཛནཱ་ཤཱིབཱ་ཙཽཀ་པར་ལཱིཁཻཏ་
ཨཚི།་བཌཱི༹་ནཱཱིཀ་!་ཌྷེར་རཱས་ནཱཱིཀ་-་'ཕལཱྃ་ཚཽཌཱཱི༹་བྷཱགཱི་གེལཻ་ཕལཱ་ྃཚཽཌ༹་ཱསཾག'་ཨཱི་བཱིཀསཀ་ཡོཛནཱ་ཚིཡཻཡ། 
 
༺ཏསེར་ཁཔེ༻ 
 
"ལབ་མཱནེ་པེྲམ་ཧོཨེཏ་ཚཻ་ཀཱི་པྤཱར་?" 
"ཧམརཱ་སེ་ནཧཱི་བུཛྷལ་ཨཚི།" 
"་ནཱཱིཏྤཱཱུ་ཨཧཱྃྃ,་ཨཧཱྃ་བཏཨུ།" 
"བཧཱིན,་ཧམརཱ་ལགཻཏ་ཨཚ-ི'པེྲམ'་།" 
 
ཨཱི་ཚིཡཻཡ་ཨཱར་ཀེ་ཀལཛེ་ཀ་ེཔྤཱཾགཎ།་དཱུ་གཊོ་སཧེལཱཱི་བཱཱིཨེ་པཱར ་བན་མེ་པཌྷཱི༹་རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་པཧཱིལ་སཱལ་མཽཛ-མས ྤཱཱི་མེ་
བཱཱིཏ་ཛཱཨེཏ་ཚཻ་།་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཀེ་པཏ་ནཧཱི་ཙལཻཏ་ཚཻ།་ཤཱིཏལཧར་ཀེ་བཱཱིཙ་ཀལེཛ་མེ་དོསརེ་མཛཱ་ཚཻ། 
 
"་ནཱཱིཏྤཱཱུ,་བུཛྷཽལ་ཚཽ-་ཨམཱཱིནཱ་ཚེལཧ་ན,ེ་བོ་གོལྤཱཱུ་ཀེ་སཾག་བྷཱགཱི་གལེཻ།" 
"ཧྃ,་ཨོཀརཱ་དུནྤཱཱུ་ཀེྃ་བཱཱིཙ་བཌཱི༹་དཱིན་སྃ་ཁཱིཙཌཱཱི༹་པཀཱི་རཧལ་ཚེལཻ།་ཧམརཱ་ཏs་པཧཱིནེ་སྃ་བུཛྷལ་ཚལ།" 
"མོན་མེ་ཧམརོ་གུདགུདཱཱི་བྷs་རཧལ་ཨཚི།་" 
"དུ་སཱལ་སྃ་ཨུ་དུནྤཱཱུ་ཀབཌ ྤཱཱི་ཁལེཻཏ་ཚལེཻ།" 
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"ཏུཧོཾ་ཏs་གུལ་ཁཱིལཱ་རཧར་ཚཻཾ་རོཧཱིཏ་ཀེྃ་སཾག།" 
"ནཧཱི་གཻ,་ཧམ་ཨོཧཱིནཱ་གཔྤ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཱི།" 
"ཀལེཛ་ཀ་ེཔཱཱིཚཱ་ཧརཱིཛན་ཧཱས ལ་མེ་ཀ་ེགེལ་རཧཻ།" 
"དྷཏ,་ཏྤཱཱུཾ་ཏs་སབྷཊཱ་ཨུགྷཻརེ་དེལཧཱཱི།" 
"་ཧ,ྃ་ཏྤཱཱུ་ལབཀཱི་པོཁཻར་པར་ཀཱི་ཀརཻཏ་ཚེལཧཱཱི་?" 
 
དུནྤཱཱུ་ཚཌཱཱཽི༹་ཀེ་མོན་མེ་གུདགུདཱཱི་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་དུནྤཱཱུ་གཱིལེཤན་བཱཛཱར་ཛཻ་ཀེྃ་ཡོཛནཱ་བནཽལཐཱི།་པཻར་གཱིལཤེན་དཱིས་དུནྤཱཱུ་
བཌྷཱ༹་དེལཐཱི།་ཨཱཨཱི-ཀལཱི་ཀལེཛ་མེ་པཌྷཱ༹ཨཱཱི-ལཱིཁཱཨཱཱི་སྃ་བེསཱཱི་བྤཱཡ-གར་ཕྤཱཨིཾཌ་བནབཻ་ཀེ་ཊེཾཌ་ཙལཱི་རཧལ་ཚཻ།་པཌྷ༹ཨཱཱཱི-
ལཱིཁཱཨཱཱི་གེལཻ་ཏེལ་ལབཻ་ལེལ། 
 
མོནྤཱཱུ་ཨཨཱོར་ཤྲེཡཱ་ཀེྃ་བཱཱིཙ་ཙཱརཱི་སལཱ་སྃ་པེྲམ་པྲསཾག་ཚཻ།་ཀཏེཀ་བེར་པཚབཻར་བཱདྷ་མེ་དེཁལ་གེལཻ་ཨེཀ་སཾག།་ཨེཀ་དཱིན་

དེབཧཱར་མེ་མུཀ ེཤྭར་ས ྤཱན་མེ་མྤཱཱུརཧཱཱི-ཀཙཌཱཱི༹་ཁཻཏ་ཚལཱི་ཨཀོརཱ་སཾག།་ཨདྷཾརཱ་མ་ེཀུམཱར་ཊཱཀཱིཛ་མེ་ཕཱིལྨ་དེཁཻ་ལལེ་ཛཻཏ་
ཚལཱཱིཧ།་མནོྤཱཱུ་ཨེམ་ཨེ་མ་ེཚཐཱི།་གཱཛཱྃ་པཱིབཏཱི་ཚཐཱི་ཨརྫུན་ཀལམ་མེ་ཛཱ་ཀs།་ཀཱིཚུ་ཨཨཱོར་ཚཽཌཱ༹་སབྷ་སེཧོ་སཾག་དཻཏ་ཚནྷཱི། 
 
གཱམ་མེ་དཱརཱུ་བྷེཊ་རཧལ་ཚཻ།་གཱཛཱ་པཱཱིབཻ་བཱལཱ་བེསཱཱི་ཨཚི་གཱམ་མེ།རཏན་ཨཀེ་དཱིན་གཱིནལཀ-'་གཱམ་མེ་23་ཊཱ་པཱགལ་
ཚཻ།'་དཱིམཱགཱཱི་རཱུཔ་སྃ་ལོཙཱ་བཱལ་ཱལོཀ་ཛྤཱདཱ་གཱམ་མེ་དཁེལ་ཛཱ་རཧལ་ཚཻ། 
 
དུརྒཱ་དཱརཱུ་པཱཱིབ་ཀs་ཨཾདྷརཱ་མེ་ལུཌྷཻ༹ཀ་གེལ་ཚལཻ།་ཨཀོརཱ་ལཱབཻ་ལེལ་ཏཱིན་ཨཱདམཱཱི་ཨཾདྷརཱ་བྷེཛལ་གལེཻ།་ཨཱི་ཧཱལ་ཚཻ་ཡུབཱ་ཀེྃ།་
པཌྷཻ༹་ཀེ་ནཱམ་པར་སབྷཊཱ་བོཀབཱ་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཙརཱཱི-པཱྃཙ་པཱྃཏཱི་ཤུདྡྷ-ཤུདྡྷ་ལཱིཁལ་ནཧཱི་ཧོཨེཏ་ཚཻ་ཨཱ་བོ་ཨེམ་ཨེ་པཱས་
ཚཐཱི། 
 
"ཧཽ་གཛབ་བྷs་གེལཻ།" 
"སེ་ཀཱི་བྷེལཻ་?" 
"་རེབཏཱི་བྷཱགཱི་གེལཱཱིཧ་རཱཏཱི་མེ།" 
"ཀེཀརཱ་སཾགེ་?" 
"་ཏེཏརཱུ་སཾགེ།" 
"ཨོཀར་མཱཨེ་སཏབརཏཱི་བནལ་ཚལཱཱིཧ།" 
"ཧྃ,་ཀཱིཡོ་ཨགར་ཧནཀ་ཀཧཻཏ་ཚལནྷཱི་ཛེ་རེབཏཱི་ཛབཱན་བྷs་གེལ་ཀཀཱི,་ཏྃ་ཛབཱབ་དཏཱི་ཚལཐཱིནྷ་-"་ཏོཌོ༹་བཧཱིན་
ཛབཱན་བྷs་གེལ་ཚཽ།" 
"་དེཤ-དུནཱིཡཱ་ཁརཱབ་ནཧཱི་བྷེལཻཨ,ེ་བལཱི་ལོཀ་སབྷ་ཁརཱབ་ཀརབཱ་མེ་ལཱགལ་ཚཻ།" 
"ཧྃ,....།" 
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གཱམ་མེ་བྷཱགཱ-བྷཱགཱཱི་བེསཱཱི་བཌྷཱི༹་གེལཨཻེ།་ཛབཱན་ཚཽཌཱ༹-ཚཽཌཱཱི༹་ནཡན-མཊཀ ྤཱཀ་ཁེལ་བེསཱཱི་ཁེལs་ལཱགལ་ཨཚི།་གཱམཀ་ཕལཱྃ་ཀེྃ་
བཧཱིན་ཀེྃ་ཨོ་བཧཱིན་མཱནཻ་ལེལ་ཏཻཡཱར་ནཧཱི་ཚཻ། 
 
གཱམཀ་བཱཏབརཎ་ཀེྃ་བཱིགཱཌཻ༹་མ་ེཌཱཱིཛེ་ཀེྃྃ་བྷཱུམཱིཀ་མཻན་ཚཻ།་ཌཱཱིཛེ་པར་བཛཻཏ་ཨཤ ྤཱཱིལ་གཱཱིཏ་ཛབནཀ་སྃ་བེསཱཱི་བུཌྷ༹བོ་ཀེྃ་ཧཌ ྤཱཱི་མེ་
ཛཱན་ལཱབཱི་དཻཏ་ཚཻ། 
 
བཱབཱ་བཱྃས་ཏs་དཱརཱུབཱཛ,་གྃཛེརཱཱི,་ནཤེརཱཱི་ཀེྃ་ཨཌ ྤཱ་བནཱི་གེལ་ཚ།ཻ 
 
ཨཱི་ཐཱིཀ་གཱམ་'མཾགརཽནཱ'།་ཨུདཡ་ཛཱི་ཀེྃ་སརཀརཱཱི་ཛབཱ་བྷེཊལཱཀ་བཱད་གཱིནཱཨུ་ཛ་ེཀཱིཡོ་ཀམ ྤཱཱིཊཱཱིཤན་པཱས་ཀནཻེ་ཧོཨེཏ་,་ནཧཱི་
ནེ་?་ཨཱི་གཱམཀ་བཱིཀས་ཚིཡཻཡ།་གཱམ་བཽརཱ་གལེཻ།་བཻཛྤཱཱུ་རཱམ་ཀེྃ་ལཌཀ༹་བྷཱགཾ་ཁཀཱs་པཱགལ་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་སབྷ་ཡུབཱ་བྷཊཻཀ་
རཧལ་ཚཻ།་གཱརཱིཡན་རོཀབཱ་མེ་ཨསམརྠ་ཚཐཱི། 
 
སཾཙཱར་ཀྤཱཾཏཱི་ཡུབཱཀ་ལེལ་ནཱཱིཀ་ཚཻ་ཏྃ་ཁརཱབོ་ཚ།ཻ་ཛྤཱདཱཏར་ཡུབཱ་མོབཱཨཱཱིལ་གྷཱཾཊཻ་མེ་ལཱགལ་རཧཏཱི་ཚཐཱི།་ཨཱི་ཚིཡཻཡ་ཡུབཱཀ་

ནཤ།་སོཤལ་མཱཱིཌཱིཡཱ་པར་ཨནཱཔ-ཤནཱཔ་ལཱིཁནཻ་ཀེྃ་ཨོ་ཨཔན་དྷརྨ་སམཻཛྷ་རཧལ་ཚཐཱི།་སཱྃཛྷ-བཱིཧནསར་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཀེ་
ཨཔན-ཨཔན་དལནཱ་པར་བཱ་གྷར་མེ་པཌྷཻ༹་ཀེྃ་རབཱཟ་ཚེལཻ་སེ་ཁཏམ་བྷs་གེལ།ཻ་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་པཌྷཻ༹ཏ་ཨཚ་ི།་སབྷ་ཀཱིཡོ་བཱིནཱ་
པཌྷ༹ནེ་བཱིདྤཱན་བྷs་གེལཱཧ་ཨཚི། 
 
"ཀཱི་ར,ཽ་པཊལཽ་ཀཱི་ནཧཱི་?" 
"ཀཱི་ཀཧལཱཱིཧ་?" 
"་པཊབཻཏ་པཊབཻཏ་པཱནཱི་ནཱིཀཻལ་གེལ,་པརཉྩ་ཨཱི་བེབཱཱི་ཌཱལ་བྷཱབེ་ནཧཱི་དཏཱི་ཨཚི།་ཀཱི་ཀརཱཱིཡཻ་?" 
"་ཨེཀ་དཱིན་པཀཌཱི༹་ཀེྃ་ལཱ་ནེ།" 
"་ཁྤཱཱུབ་ཀs་དཏཱི་ཚིཡཻཨེ།" 
"་ཌར་ནཧཱི་ཧོཨེཏ་ཚཽ།" 
"ཛེ་ཌརཱི་གེལཻ་སེ་མརཱི་གེལཻ།" 
 
པུལཱིས་ཀེྃྃ་གཱཌཱཱི༹་ལཱགལ་ཚཻ།་པབན་ཀེྃ་མཱརཱི་ཀs་བྷཻཊལཱ་བཱནྣ་ཀེ་པུལཱིཡཱ་ཏར་མ་ེཕེཀ་དནེེ་ཚེལ།ཻ་མཐཱཱ་པར་ཛེནཱ་པཱཐར་སྃ་
ཙོཊ་མཱརནེ་ཚཻ།་པུལཱིས་ཀེྃ་ཀཻམརཱ་མཻན་ཕོཊ་ོཁཱིཙལཐཱིནྷ།་པུལཱིས་པོས མརཱ མ་ལེལ་ལཱཤ་ཀེྃ་མདྷུབནཱཱི་བྷེཛ་དེལཐཱིནྷ།་པེྲམ་

མཏལབ་'མརྜར'་ཧོཨེཏ་ཚཻ་མཱིཐཱིལཱ་མེ། 
 
"པཚམཱཱི་སབྷྱཏཀ་ནཀལ་ཨཱཨོར་ཤཧརཱཱི་བཱཏབརཎ་ཀེ་ནཀལ་སྃ་གཱམ་ཁརཱབ་བྷs་ཛཱ་རཧལ་ཚ།ཻ" 
"སབྷཊཱ་ཨུགྷཻརེ་ཀེྃ་ཙལནཻ་ཋཱཱིཀ་ཚིཡཻཡ་?" 
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"་མོབཱཨཱཱིལ་ནནཱེ-བྷུཊཱ་སབྷ་ལག་ཚཻ།་ཙཽདཧ་བརཁ་ཧོཨེཏ་ཚཻ་ཨཱཨོར་ཨོ་པརེམ་ཀརs་ལགཻཏ་ཨཚི།་" 
"ཨོཀརཱ་བུཛྷཻཏ་ཚཻ་པརེམ་མཱནེ་གྷཱིཙྩམ-ཏཱིརཱ།" 
 
མདྷུ་ཨཨཱོར་ཛགཏ་གཔ་མེ་ལཱགལ་ཚལཱཐཱི།་པརཾཔརཱ,་མཱིཐཱིལཀཱ་རཧན-སཧན,་སཾསྲྀཏཱི་བགཻརཧ་དུནཱིཡཱ་ཀེྃ་ཨཱན་ཀོནཱ་སྃ་
ཨལགེ་ཚཻ།་བྷགཱ-བྷག ྤཱཱི་གཱམ་མ་ེབཌྷཱི༹་གལེ་ཚཻ། 
 
གྷོཾགྷཌ༹རཱིཡཱ་མེ་ཀརྟཱིཀ་མལཱེ་མེ་ཚཽཌཱ༹་སབྷ་ཨུཏ ྤཱཏ་མཙནཽེ་རཧཻ།་ཁྤཱཱུབ་མཱརཱི་ཁེལཐཱཱི།་ཐུཐུན་ཕུལཱི་ཀs་ཕྤཱཱུཊབཱལ་བྷs་གེལ་
ཚལནྷཱི།་གཱམཀ་ཨཱིཟྯཏ-ཨཱབརཱུ་པར་ཧཱཐ་ཌཱལནཻ་ཀཏཧྃ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་ཀཧལ་ཛ་ཱསཀཻཏ་ཨཚ།ི་ཌྷེར་རཱས་མཱརཱི་ལགལནྷཱི། 
 
བྷཱགཱི་ཀs་བྤཱཧ་ཀརཻ་ཀེྃ་པརཾཔརཱ་བཌྷཱི༹་རཧལ་ཚཻ།་སམཱཛ་མེ་ཨཱི་སྤཱཱིཀརོཀ ཱི་བཌྷཱི༹་རཧལ་ཚ།ཻ་པརཱིབཱར་ཨཱཨོར་སམཱཛ་ནཧཱི་
སྤཱཱིཀར་ཀརཏཱིཧཱཱིན་ཏྃ་ཧནཀ་ལག་ཙཱར་ཱཀོན་ཚནྷཱི།་ཏྃ་ཛོ་བཱཨུ་ཛིནགཱཱི་ཏོཧར་ཛིབཻ་ཀེ་ཏོཧར་ཨདྷཱིཀར་ཚཽ།་མཱརཱི-དགཾཱ་སྃ་ཨཱི་
རོཀལ་ནཧཱི་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་སཾས ྤཱར་ཨཱཨོར་པརབརཱིས་ཨེཀར་ཛིམྨེདཱར་ཨཚི།་ཨོནཱ་ཏྃ་ཨཱི་རོཀནཻ་ཀཋཱིན་ཚཻ། 
 
"ཀཱི་ཧཱལཙཱལ་ཨཚི་?" 
"གརཱཱིབཀ་ཧཱལ་ཀཱི་པྤཱཱུཚཻཏ་ཚིཡཻཡ་མཱལཱིཀ་?" 
"གརཱཱིབ་ལུཊཱི་ལབཻཨེ་ཨཱཨོར་ཀུཊཱི་ཁཻཏ་ཨཚི།" 
"སཾཏོཥ་པཌྷཻ༹ཏ་ཚཐཱི,་ནེ་?" 
"ཧྃ,་མཱལཱིཀ་དརཱིབྷཾགཱ་མེ་པཌྷཻ༹ཏ་ཨཚ།ི" 
"་པཌྷ༹s་དཱིཨཽ།" 
 
སཱཱིཨེམ་སཱཨིཾས་ཀལེཛ་མེ་པཌྷ༹ལཱཀ་བཱད་ཨོ་ཛཡཔུར་ཙལཱི་གལཱེཧ།་ཛཡཔུར་མེ་པཧཱིལ་ཀཛ་ནབཀ་མཀན་མེ་པུཏཨཱཱི་བཱལཱ་

ཀཱིཚུ་དཱིན་དྷརཱི་ཀལཱེཧ།་ཏདོཔརཱཾཏ་ཧོཊལ་མེ་ཀཱིཚུ་དཱིན་ཀཛ་ཀལཱེཧ།་ཏཱིན་ཨཀ  ཱུབར,་2003་ཀེྃ་ཨོ་དཱིལ ྤཱཱི་ཙལཱི་གལཱེཧ།་
དཱིལ ྤཱཱི་མེ་ཀཛ་ནཧཱི་བྷེཊཻཏ་ཚལནྷཱི་ཏs་ཧནཀར་བཌ༹་བྷཱཨཱཱི་ཀཧལཀནྷཱི,་"ཏྤཱཱུ་གཱམ་ཙལཱི་ཛཱ།" 
 
ཨཧཱི་བཱཱིཙ་གཱརྜཀ་ནཽཀརཱཱི་ཧཱིནཀ་བྷེཊལནྷཱི།ཨཱི་གཱརྜཀ་ནཽཀརཱཱི་ཀརs་ལཱགལཐཱཱི་ལཛཱཔཏ་ནགར་མཱརྐཱིཊ་མ།ེ་ལགབྷག་12་
སཱལ་དྷརཱི་ཨཱི་གཱརཀྜ་ནཀཽརཱཱི་ཀལཱེཐཱི།སཾག་མེ་དཱིན་མེ་ཛཱམཱིཡཱ་མ་ེཔཌྷཻ༹ཏ་ཚལཱཧ།་ཀཱིཚུ་ཊ ཱུཤན་དཻཏ་ཚལཐཱིཧཱིན།་ཛནིགཱཱི་བཌཱི༹་
སཾགྷརྵཀ་ནཱམ་ཚིཡཻཡ།་ཨནཱཐ་ཚལཱཐཱི་སཾཏོཁ།་བཱབྤཱཱུཛཱི་ཀེྃ་མརལཱ་ཀེྃ་བཱད་བཱིཁཾཌཱིཏ་པརཱིབཱར་མེ་ཀམཽབཱ་རཧལཱཀ་བཱདོ་ཨེཀཊཱ་
ཧོནཀར་ཀེྃ་པཌྷཽ༹ལ་ནཧཱི་བྷེལནྷཱི་ཀཱིནཀོ།་གཱམ་སམཛཱ་ཀེྃ་ཀོན་མཏལབ། 
 
 
"ཛིནྡགཱཱི་ཀཱིརཱཡ་ེཀ་གྷར་ཧཻ,་སབཀོ་ཨེཀ་དཱིན་ཛནཱཱ་པཌེ༹གཱ།" 
 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 75 

ནཱིརགུན་གབཻཏ་སཱིཡཱལཱལ་བཱབཱ་མཊཻཀ་རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་སཱིཡཱལཱལ་བཱབཱ་བེཛོར་གབཻཏ་ཚལཐཱིཧཱིན-་"ཨཔནེ་ཁཻཾཧེཾ་མཱཚཀ་
ཀུཊཱིཡཱ་,་པཱིཡཱ་ཀེ་དཱིཡཻཧ་ཛྷོར།་བེཊཱཱི་ཀཧཱིཡོ་ནཧཱི་ཧཨཱོིཧཻཾ་ཀམཛོར།" 
 
ལོཀ་ཀལཱཀར་ཚལཱཐཱི་སཱིཡཱལཱལ་བཱབཱ།་ཐཱནཏར་ཧནཀར་པོྲགྤཱམ་བཌཱི༹་ནཱཱིཀ་ཚལནྷཱི།་ཨོ་ཁཱིས ྤཱ་ཀཧཻཏ་ཚལཐཱིནྷ་-་ཨཱིས  ཱུལ་པཱཱིཚ་ཱ
མེ་མཱལཱིཀ་ཀེྃ་མཧཱིས་ཙརབཱཧཱ་མཧཱིས་ཙརཱབཻཏ་ཚལ།་གརཱཱིབ་རཧབཱཀ་ཀརནེ་ཨོཀརཱ་པཌྷ༹ལ་ནཧཱི་བྷེལཻ།་ཏཻཾ་ཨོ་ཨཱིས  ཱུལེ་པཱཱིཚཱ་

མེ་མཧཱིས་ཙརཱབཻཏ་ཚལ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཛྙཱན་ཏs་བྷེཊེ་ཛཱཨེཏ།་ཨོ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་སཱཱིཁལཀ་སཱིབཱཡ-་'ཡས་ཨཱཨོར་ན'ོ་ཀེྃ།་ཨཀེ་དཱིན་
མཱལཱིཀ་ཀེྃ་གྷར་མ་ེཙོརཱཱི་བྷེལནྷཱི།་པུལཱིས-དརོགཱ་ཏཧཀཱིཀཏ་ཀརབཱཀ་ལལེ་ཨེལཐཱིན།ྷ 
 
"་བཏཨཱིཨ,ེ་ཨཱཔཀོ་ཀཱིས་པར་ཤཀ་ཧཻ་?" 
"་སར,་གྷར་མེ་ཏོ་བཱཧརཱཱི་ཀོཨཱཱི་ནཧཱི་ཧཻ།" 
"་ཕཱིར་ཙོརཱཱི་ཀཻསེ་ཧཨཱ་?" 
"་ནཧཱི་མཱལྤཱཱུམ་སར།" 
"་ཀཱིསཱཱི་ན་ེནཧཱི་དེཁ་ཱ?" 
"ནཧཱི་སར།" 
"་གྷར་མེ་མཾགརཱུཨཱ་ཚོཌཱི༹་ཀs་ཨཱཨོར་བཱཧརཱཱི་ཀོཨཱཱི་ནཧཱི་ཧཻ།" 
"་ཡེ་མཾགརཱུཨཱ་ཀནོ་ཧཻ་?་བུལཱཨཱིཨེ་ཨུསཀོ།" 
 
མཾགརཱུཨ་ཱཨཱི་སུནཱི་ཀs་ཀཱི་དརོགཱ་ཧམརཱ་བུལཽལཀs་པེཾཊེ་མེ་མུཏཱི་དེལཀ།ཻ 
 
"་ཧ,ྃ་མཱལཱིཀ།" 
"་ཏུམྒྷྤཱརཱ་ནཱམ་ཀྤཱ་ཧཻ་?" 
"་མཾགལདེབ་།" 
"་ཏོ་ཕཱིར་ཡེ་མཾགརཱུཨཱ་ཀོན་ཧཻ་?" 
"་ཧམཧཱཱི་ཚིཡཻཡ་མཱལཱིཀ།" 
"་ཏོ་བཏཨོ་གྷར་མེཾ་ཏུམནེ་ཙོརཱཱི་ཀཱི་ཧཻ་?" 
 
དརོགཱ་ཀེ་ཧིཾདཱཱི་མེ་བཱཛཻཏ་སུནཱི་ཀs་མཾགརཱུཨཱ་སོཙལཀ་ཀྤཱཀ་ནཧཱི་ཧམཧྃ་ཨཱིས  ཱུལ་ཀེྃ་པཱཱིཚཱ་མེ་མཧཱིས་ཙརབཻཏ་བྷེཊལ་ཛྙཱན་
ཀེྃ་བྷྃཛྷཽབ།་མཾགརཱུཨཱ་པྲཏྡུཏ ར་དེལཀཻ་- 
 
"་ཡས་སར།" 
 



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

ཨཱབ་ཏs་མཾགརཱུཨཱ་ཀེྃ་ཁཻར་ནཧཱི།་དརོགཱ་བཛལཱཧ་- 
"་ཙོར་མཱིལ་གཡ།ཱ" 
 
ཨཱབ་མཾགརཱུཨ་ཱཀེྃ་ལཱཋཱཱི་པརs་ལགལནྷཱི་- 
"་མཱཨེ་གཻ་མཱཨེ....།་བཱཔ་རཽ་བཱཔ....།" 
 
མཾགརཱུཨ་ཱཧཱཀ་མཱརཱི་ཀs་ཀནs་ལཱགལ་- 
"་ཡཽ་མཱལཱིཀ,་བཙཽ་ནེ་ཡཽ།་མཨཱེ་གཻ་མཱཨེ...།་བཱཔ་རཽ་བཱཔ....།" 
 
དརོགཱ་ཕེར་དཱུ་ལཱཋཱཱི་མཾགརཱུཨཱ་ཀེྃ་མཱརལཀཱིཧཱཱིན་ཨཱཨརོ་པྤཱཱུཚལཐཱིནྷ་-""བཏཨ,ོ་མཱལ་ཀཧཱྃ་ཚུཔཱ་ཀར་རཁཱ་ཧཻ་?" 
 
"་བཱཔ་རཽ་བཱཔ...།་ཧམརཱ་མཱརཱི་དེལཀ...།་ཧམར་ཱནཧཱི་བུཛྷལ་ཨཚི་མལཱཱིཀ...་ཡཽ་མལཱཱིཀ...།" 
 
"སཱལེ་ཏུམྷེཾཾ་ནཧཱི་པཏ་ཧཻ་ཏོ་ཀཱིསཀོ་པཏ་ཧོགཱ།" 
 
"ནོ....ན་ོསར།" 
 
ཨཱི་ཨཱིས  ཱུལ་ཀེྃ་པཱཱིཚཱ་མེ་མཧཱིས་ཙརབཻཏ་པཌྷ༹ལཱཧཀ་པརཱིཎམ་ཚལཻཧ། 
 
༺ཙརཱཱིམ་ཁཔེ༻ 
 
སྭརྒཱཱིཡ་ཨུམཱཀཾཏ་རཱཡ་ཛཱི་ཀེྃ་མོན་རཧནྷཱི་ཛ་ེགཱམ་མེ་ཀཱིཚུ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ཛཱཧཱི་སྃ་གཱམཀ་ནཱམ་ཧཨེ།་ཨོ་ཙཻཏཱི་དུརྒཱ་པྤཱཱུཛཱ་ཀེྃ་
ཤུརུཨཱཏ་གཱམ་མེ་ཀལཱེཐཱི།་ཀོལཀཏ་སྃ་མཱིས  ཱི་༺མྤཱཱུརྟཱིཀར༻་ཤཾབྷཱུ་པཱལ་ཨཨཱོར་ཧནཀར་ཊཱཱིམ་ཀེྃ་ལལཽཐཱཱི།་ཨཁན་ཛ་ེདུརྒཱ་

མཾདཱིར་ཨཚི་ཨོཧཱཱི་ཀེྃ་པཚབརཱིཡཱ་བྷཱག་རས ྤཱ་ཀེྃ་བགལ་མེ་ཙཻཏཱི་དུརྒཱ་པྤཱཱུཛཱ་ཤུརཱུ་བྷེལ་།་ཨཱི་པྤཱཱུཛཱ་'་མཾགརཽནཱ'་ཀེྃྃ་ཨཱིཏཱིཧཱས་ཀེྃ་
སབྷསྃ་ལལཱིཏགར་ཙཱིཛ་ཚལ། 
 
དེཤ-བཱིདེཤ་ཀེྃ་ལཀོ་མེལ་ཱདེཁ་ཻལེལ་ཨབཻཏ་ཚལཱཧ།་ནེཔཱལ་དྷརཱི་ལཀོ་ཨབཻཏ་ཚལཱཧ།་ཨཨཱི་ཙཻཏཱི་དུརྒཱ་པྤཱཱུཛཱ་མེ་བཌཱི༹་བྷཱརཱཱི་
ཊསམཊས་རཧཏཱི་ཚལཻཧ།བཱལཾཊཱིཡར་མེལཱ་མེ་སུརཀྵཱ་དེབཱ་མེ་ཏབཱཧ་རཧཏཱི་ཚལཱཧ་།་ནེནཱ-བྷུཊཱ་སབྷ་དརེ་རཱཏཱི་དྷརཱི་དུརྒཱ་
ས ྤཱན་ཨགོརནེ་རཧཏཱི་ཚལཱཧ།་ཛཧཱིཡཱ་སྃ་མཱིས  ཱི་ཨབཻཏ་ཚལཐཱིནྷ་ཏཧཱིཨེ་སྃ་དུརྒཱ་ས ྤཱན་མེ་བྷཱཱིཌ༹་རཧཏཱི་ཚལ།ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་དྲྲྀཥ ཱི་
སྃ་ཙཻཏཱི་དུརྒཱ་པྤཱཱུཛཱ་མཾགརཽནཱ་ཀེྃ་ལེལ་པཻགྷ་ཙཱིཛ་ཚིཡཡཻ།་གཱམཀ་ཨཀེཏ་ཀེྃ་ྃསྤཱཱུཏྲདྷཱར་ཨཱི་པྤཱཱུཛཱ་ཚིཡཻཡ་ཏྃ་གཱམཀ་པཱར ཱིཤན་ཀེ་
སྤཱཱུཏྲདྷཱར་སེཧོ་ཨཱི་པྤཱཱུཛེ་ཨཨཱོར་མཾདཱིར་ཚིཡཻཡ། 
 
གནཽལཱཱི་པཾཙཱཡཏ་མེ་བྤཱཧྨཎ་ཀེྃ་ཨེཀཚཏྲ་རཱཛྱ་ཀེྃ་ཁཏམ་ཀེནཱིཧཱར་མཾགརཽནཱ་ཚལ།་སཱཱིཏརཱམ་ཛྷཱ་ཛཱི་ཀེ་མུཁཱིཡཱ་ཙནཱབ་མེ་
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ཧརེནཱིཧཱར་མཾགརཽནཱ་ཚལ།་སྭརྒཱཱིཡ་ཡུགེཤྭར་རཱཡ་ཛཱི་སཱཱིཏརཱམ་མུཁཱིཡཱ་ཛཱི་ཀེྃ་ཁཱིལཱཕ་ཨཔན་བྷཱཨཱཱི་ཤྤཱཱི་བཱིཤྭེཤྭར་རཱཡ་ཛཱི་ཀེ་

ཙནཱབ་མེ་ཨུཏརཱི་ཀs་མུཁཱིཡཱ་ཙནཱབ་ཛཱིཏཽལཐཱཱི།་བརྞ-བེབས ྤཱ་ཀེྃ་བཱཱིཙ་ནཱཱིཙལཱ་ཛཱཏཱིཀ་ཨཀེཏ་སཱཱིཏརཱམ་ཛྷཱ་ཛཱི་ཀ་ེབྷཱརཱཱི་
པཌ༹ལནྷཱི་ཨཱཨོར་མུཁཱིཡཱ་ཀེར་པད་པར་སོལཀནྷ་བཻཋལཱཧ། 
 
གནཽལཱཱི་ཀེར་བྤཱཧྨཎ་ཀེྃ་བཱིདྭཏ་མེ་མཾགརཽནཱ་སདཻབ་ཙནཽཏཱི་དལཱེཐཱི།་སྭརྒཱཱིཡ་ཀལཱཱིཙརཎ་རཱཡ་ཨཨཱོར་སྭརྒཱཱིཡ་ཙིརཾཛཱིབ་རཱཡ་

'བྤཱསཛཱ'ི་བྤཱཧྨཎ་ཀེྃྃ་ཤས  རྠ་མེ་པདཱ་དལེཐཱིནྷ།་སཧརཱིཡཱ་མེ་ཨཔཚ་དཱས་ཀེྃ་ཙནཏཱཽི་ཀེྃ་སྤཱཱིཀར་ཀརཻཏ་'བྤཱསཛཱི'་ཧནཀ་
ཙཱརོནཱལ་ཙཱིཏ་ཀེལཱཐཱི།་མགཾརཽནཱ་མེ་བཱིདྭཏ་མེ་ཀོནཧ་ཀམཱཱི་ནཧཱི་ཚལ།་གཱམཀ་མནཱ-སམ ྤཱན་བཌྷཱ༹བཻ་མེ་པྤཱཱུརྦཛཀ་བཌཱི༹་པཻགྷ་
བྷཱུམཱིཀ་རཧལནྷཱི་ཨཚ།ི 
 
'མཾགརཽནཱཀ་ཀཽབོ་པཌྷ༹ལ་ཚ'ཻ་ཨཱི་ཨབདྷཱརཎ་བཱིཀསཱིཏ་བྷེལ་ཚལ།་ཨོ་ཨཱབ་ཀཱིཚུ་ཀམ་བྷེལ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚི།ཀརཎ་ཨཚི་ཡུབཱ་
ཨཔན་པཐ་སྃ་བྷཊཻག་གལཱེཧ་ཨཚི།་བྷཱཾག,་གཱཾཛ,ཱ་དཱརཱུ་བགཻརཧ-བགཻརཧ་ནཤ་མེ་ཨོ་སཾལཱིཔ ་རཧཏཱི་ཚཐཱི།་པརཱིཎམ་ཨཚི་-
་གཱམཀ་ཨཱིཏཱིཧཱས་པར་བཾཊ ྤཱདྷཱར་ལཱགཱི་རཧལ་ཨཚི།་ནཾགྒེ་ནཱཙབཱཀ་པྲབྲྀཏ ཱི་བཌྷཱི༹་རཧལ་ཨཚི།་མཾགརཽནཱཀ་ནཱཀ་ཀཊཱི་གལེ་

ཨཱབ།་གཱམ་བཽརཱ་གལེ་།་གཱམ་ཨནཱཐ་བྷs་གེལ།་གཱམ་མེ་པཱར ཱིཤན་བྷs་གེལ། 
 
"ཧྃ,་ཀཧཱུ་ཀཱི་ཀེལ་ཛཱཨེ་?" 
"་ཧམར་བཱིཙཱར་ཨཚི་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨེཀརཱ་རོཀབཱཀ་པྲཡཱས་ཀརཱུ།" 
"་ཧ,ྃ་ཋཱཱིཀ་ཀཧཻཏ་ཚིཡཻཡ།" 
"་རཱཏཱི་མེ་ཨེཀཊཱ་མཱིཊིཾག་རཱཁྤཱཱུ་ཨཱཨོར་ཨོཨཱི་མེ་ཛེ་ནཱིརྞཡ་ཧོཨེཏཻ་སེ་སབྷ་ཀཱིཡོ་སྤཱཱིཀར་ཀs་ལེབཻ།" 
"ཋཱཱིཀ་ཚཻ།" 
 
མཾདཱིར་བཱིབཱད་ཨེཏེཀ་བཌྷཱི༹་གལེཻ་ཛ་ེདུནྤཱཱུ་པཱར ྤཱཱི་ཀེྃ་ལཀོ་ཨེཀ-དོསར་ཀེྃ་མཱརཻ་ལེལ་ཨུཏརཱུ་བྷs་གེལཐཱཱི།་བྷཱུམཱི་པྤཱཱུཛནཀ་བཱད་
མཾདཱིར་ནཱིར ྤཱཎཀ་ཀཛ་བཱནྷཀ་པྤཱཱུརཱུབ་ཤུརཱུ་བྷེལ།་2017་མེ་ནབཀ་མདཾཱིར་མེ་པྲཏཱིམཱ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀེལ་གལེ།་བཱིབཱདཀ་ཀྲམ་
མེ་ཀེཤ-ཕཽདཱརཱཱི་བྷེལ།ཻ་ཨེསཔཱཱི་ཨཱཨོར་ཌཱཱིཨེསཔཱཱི་ཀེྃ་སམཛྷ་དུནྤཱཱུ་པཱར ྤཱཱི་ཀེྃ་ལཀོ་བཡཱན་དལེཐཱིན།ྷ་ཨགཱིལཱ་དཱིན་ཨཱི་ཁ༹བར་
ཨཁ༹བཱར་ཀེྃ་སུར ྤཱཱི་བནལ-་'མཾགརཽནཱ་མེཾ་མདཾཱིར་བཱིབཱད་མེཾ་ད་ོཔཀྵོཾ་མེཾ་ཛྷཌ༹པ'་། 
 
ལཾགཊྤཱཱུ་མཱཧཊར་སཱཧེབ་ཀེ་མུཨཱིལཱ་༺ཧཏྤཱ༻་ཀེྃ་བཱད་དོསར་བེར་ཨཁ༹བཱར་ཀེྃ་པན ྤཱ་པར་'་མཾགརཽནཱ'་ཀེར་ནཱམ་
ཨཱཡལ་ཚལཻ།་གཱམཀ་ཀཽབཱ་པཌྷ༹ལ,་པརཉྩ་གཱམཀ་སཾས ྤཱར་ཛེནཱ་བཱིཀ་གེལ་ཚཻ།་ཀཀརོ་ཀཱིཡོ་མོཛར་ནཧཱི་དཏཻ་ཚཐཱིནྷ།་
སཱིནཱིཡར-ཛུནཱིཡར་མཱནེ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི།་སབ་དྷཱན་བཱཨཱཱིས་པསེརཱཱི།་ལཾགཊྤཱཱུ་མཱཧཊར་སཱཧེབ་ཀེྃ་ཧཏྤཱ་ཀེར་ཕཱཨཱིལ་ཀཱི་བྷེལཻ་སེ་ནཧཱི་
པཏ།་གཱམ་མེ་ཨཱི་གྷཊནཱ་ཧེནཻ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི་ཚལེཻ།་གཱམཀ་ཨཱིཟྯཏ་བཌཱི༹་བཱིཀ་གེལ་ཻཨཁ༹བཱར་མེ། 
 
"ཛམ་ཏར་ཀེྃ་ཛམཱཱིན་ལཱིཁs།" 
"ནཧཱི་ལཱིཁབ,་ཨཧཱྃ་རཱཛ་མེ་བསལ་ཚཱི་ཀཱི་?" 
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"་ཛs་ནཧཱི་ལཱིཁབཱཱིཧཱི་ཏs་ཙལཱིཨཻཾཧ་བཱཔཀ་བཔཽཏཱི་དཀs། 
"་ཧམཧྃ་གཱམཀ་པཱྃཙ་ཧཱིསྶདཱེར་མེ་ཨཀེཊཱ་ཧཱིསྶདཱེར་ཚིཡཻཡ།" 
 
གཱམ་མེ་སཱམཾཏབཱད་ཀེྃ་ཨཱིཨེཧ་རཱུཔ་ཚེལཻ།་དརབཱརཱཱི་བཱབཱ་ཀེ་ཛམཏར་ཀརཱཱིབ་ཚཧ་ཀཊ ྤཱ་ཛམཱཱིན་ཚལནྷཱི་སེ་མཱཡཱདཏ ་ཀཧཏཱི་
ཚལནྷཱི་ཛེ་ལཱིཁ་དེ།་ཨེཀ་དཱིན་ཀམེཤྭར་བཱབཱ་ཀེ་མཧཱིས་རོཀཱི་དེནེ་ཚལཐཱིནྷ་ཨོ།་ཏབ་ཡུགཤེྭར་བཱབཱ་ཀེྃ་པཀྵ་ལེལཱ་པར་ཨོ་
ཤཾཏ་བྷེལཱཧ།་ལཱཋཱཱི་ཀེྃ་བལ་པར་དོསརཀ་ཛམཱཱིན་ལཱིཁཽནཱིཧཱར་ཀེྃ་ཨཱབ་གཱམ་མེ་ཀོནཧ་མོཛར་ནཧཱི་ཚནྷཱི།་སཱམཾཏབཱདཀ་རས ྤཱཱི་
ཛཻར་གེལཻ།་ནབཡུབཀ་སམཱཛ་མ་ེཤོཥཎཀ་བཱནྷ་ཀེྃ་ཌྷཻཧ་དེལཐཱིནྷ། 
 
'མཾགརཽནཱ'་སs་ཨེཀཊཱ་བཻཛྙཱནཱིཀ་སེཧོ་བྷེལཱཧ་ཨཚི་-'ཤྤཱཱི་ཨརཱུཎ་རཱཡ'་།་ཨཱི་ཚཐཱི་གཱམཀ་མནཱ་བཌྷེ༹ནཱིཧཱར།་ཛཁན་ཧམ་
ཚོཊ་ཚལཧྃ་ཏs་ཨོ་པཊནཱ་སs་ཨབཻཏ་ཚལཱཧ་ཏs་ཧམ་སབྷ་གཎཱིཏ་བཌྷ༹བཱཀ་ལེལ་ཧནཀ་ལག་ཛཨཱཏེ་ཚལཧྃ།་ཀརཱཱིབ་
པཱྃཙ་ཕྤཱཱུཊ་ཀེྃ་གོར-ནཱར་བོ་ཚཐཱི།་ནཱཱིཀ་ཚབཱི་ཀེྃ་ལོཀ་ཚཐཱི་ཛནིཀ་ནཱམ་སྃ་གཱམཀ་མཱན-པྲཏཱིཥ ྤཱ་བཌྷཻ༹ཏ་ཚཻ།་ཨཱི་ཚཐཱི་སྭརྒཱཱིཡ་
ཨུམཱཀཾཏ་རཱཡ་ཛཱིཀ་ཛྱེཥྛ་པུཏྲ། 
 
 
སཾཏོཥ་2007་ཛཱམཱིཡཱ་མེ་དཱཁཱིལཱ་ལེལཱཐཱི།་ཛམཱཱིཡ་ཱམེ་བཌྷ༹བཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་ཀེྃ་ཛགཽལཐཱཱི་ཀྲྲྀཥྞ་ཀུམཱར་ཛཱ།ི་ཨོཧཱཱི་སམཡ་མེ་ཨེཾཊེཾས་
ཕཱརྨ་ཀེར་དཱམ་200་ཊཱཀ་ཚལེཻ།་དཱུཊཱ་ཕཱརྨ་བྷརལཀ་སཾཏོཥ་།་ཨཀེཊཱ་བཱཱི་ཨ་ེཧིཾདཱཱི་ཨཱནརྶ་ཀེྃ་ཨཱཨོར་དོསར་བཱཱི་ཨེ་མཱས་
མཱཱིཌཱིཡཱ་ཀེྃ།་མཱས་མཱཱིཌཱིཡཱ་ཀེྃ་ཕཱརྨ་བྷརབཱཀ་ལེལ་ཀྲྲྀཥྞ་ཛཱི་ཊཱཀ་དེལཐཱིནྷ་ཨཨཱོར་བཱཱི་ཨེ་ཧིཾདཱཱི་ཨནཱརྶ་ལལེ་ཨོ་སྭཡཾ་ཕཱརྨཀ་ཊཱཀ་

དེལཐཱིན།ྷ་མཱས་མཱཱིཌཱིཡཱ་བེཊིཾག་ལཱིས ་མེ་ཧཱིནཀར་ནཱམ་ཙལཱི་གལེནྷཱི།་མཱར  ་སཱཱིཊ་ཨཱཨོར་སཱིར ཱིཕཱིཀེཊ་ཚོཌཱ༹བs་ལེལ་ཨ་ོ
དརཱིབྷཾགཱ་ཨཱབཱི་གེལཱཧ། 
 
བཱིཧཱར་མེ་བརསཱཏཀ་སམཡ་ཚེལཻཧ།་བཱཌྷཱི༹་ཨཱཡལ་ཚལེཻཧ།་ཀཱིཚུ་དཱིནཀ་ལེལ་ཧནཀ་ལཊེ་བྷs་གེལནྷཱི།་ཏབཏ་དྷརཱི་བེཊིཾག་
ལཱིས ་ཀ ྤཱཱིཡར་བྷs་གེལཻ་ཨཨཱོར་ཨོ་སཱཏམ་ཀྲམ་པར་ཚལཱཧ་པརཉྩ་ཙཽདཧ་ས ྤཱན་བཱལཱ་དཱཁཱིལཱ་ལs་ལེལཱཐཱི།་སཾཏོཥ་མུྃཧ་
ཏཀཻཏ་རཻཧ་གེལཱཧ།་ཨོཧཱཱི་བཱཱིཙ་བཱཱིཨེ་ཧིཾདཱཱི་ཨཱནར་ྶཀརེ་པརཱིཎམ་ཨཱབཱི་གཻལཻ།་ཨ་ོཨེཾཊེཾས་ཊཱཔ་ཀེལཱཐཱི་ཨཱཨརོ་ཧིཾདཱཱི་བཱིཥཡ་སྃ་
ཛཱམཱིཡཱ་མ་ེདཱཁཱིལཱ་ལལཱེཐཱི། 
 
ཛཱམཱིཡཱ་མཱིལླཱིཡཱ་ཨཱིས ྤཱམཱིཡཱ་གཾགཱ-ཡམུནཱ་ཏཧཟཱཱིབ་ཀེྃ་ལེལ་ཛནཱལ་ཛཱཨེཏ་ཚཻ།་སཾཏོཥ་ཀེྃ་ནསཱཱིབ་ནཱཱིཀ་ཚལནྷཱི་ཛེ་ཨ་ོཨཏེཀ་
ནཱཱིཀ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་སྃ་པཌྷལཱ༹ཀ་ཨཚི།་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱིནྷ་ཛེ་སབྷ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་ཀེྃ་རཾག་ཛཱམཱིཡཱ་ཛཀྃ་ྃཧེབཱཀ་

ཙཱཧཱཱི།ཨོཁལཱ་ཀྵེཏྲ་མེ་ཨཱི་སཾས ྤཱན་ཨབཻཏ་ཚ།ཻ་དཤེ-བཱིདེཤ་ཀེྃ་ལོཀ་ཨཨཱི་མེ་པཌྷཻ༹ཏ་ཚཐཱི-་ཕྤཱཾས,་ཕཱིཛཱི,་ཨཕགཱནཱིས ྤཱན,་
ནེཔཱལ,་ཤྤཱཱིལཾཀ,་མཱརཱིཤས་བགཻརཧ།་ནཱཱིཀ་ལཻབེརཱཱི,་ཨེསཱཱི/ཧཱཱིཊར་ལགལཱཧཱ་རཱཱིཌིཾག་རཱུམ,་ཀམ ྶྚུར་ལཻབ,་སས ྤཱ་ཀཻཾཊཱཱིན་ཨཱདཱི-
ཨཱདཱི་ཛམཱཱིཡཱ་ཀེྃ་གརཱཱིབ-གུརབཱ་ཀེྃ་ལེལ་བནལཽ་གལེ་ཨཚི། 
 
སཱལ་2007་དྷརཱི་ཨོ་ཛཱམཱིཡཱ་སྃ་ཛུཌ༹ལཱཧཱ།་ཏཱིནཊཱ་ཌཱིགྤཱཱི་ཨོ་ཛམཱཱིཡཱ་སྃ་ལེལཱཧ།་ཛཱམཱིཡཱ་ཧནཀ་ལལེ་མདཾཱིར་སཱབཱིཏ་བྷེལནྷཱི།་
ཛིནགཱཱི་ཀེྃ་པཊརཱཱི་པར་ལེབཱཀ་ལལེ་མཱརྒདརནྴ་ཧོཨཏེ་ཚཻ་སེ་ཨཱི་སཾས ྤཱན་སཾཏོཥ་ཀེྃ་དེལཀནྷཱི་ཨཚི།་གརཱཱིབཱཱི་པྲཏཱིབྷཱ་ཀེྃ་ཀེཏཀ་
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དཱིན་རོཀཱི་སཀཻཏ་ཨཚི་? 
 
ཛཱམཱིཡཱ་ཀེྃ་ཀཻཾཔས་ཛཱནབརོཾ་ཀེྃ་མནུཁ་ཧེབཱཀ་ལལེ་ཤཱིཀྵཱ་དཻཏ་ཚ།ཻ་པརཉྩ་2019-20་ཀེྃ་གྷཊནཱ་ཛམཱཱིཡཱ་ཀེྃ་ལེལ་
ཨཱཨོར་ཨཨཱི་སཾས ྤཱན་སྃ་ཛུཌལ༹་མནུཁ་ཀེྃ་ལེལ་བཌཱི༹་དུཁད་རཧལཻ།་མནུཁ་ཀེྃ་མནུཁ་ནཧཱི་བུཛྷིནཱིཧཱར་,་དེཤཀ་གཾགཱ-
ཛམུནཱ་སན་ཏཧཟཱཱིབ་ཀེྃ་མཱཊཱི་པལཱིཏ་ཀནཱེིཧཱར་ཀེྃ་ཨཱིཏཱིཧཱས་མཱཕ༹་ནཧཱི་ཀརཏནྷཱི། 
 
དེཤ་བཱྃཊཱི་ཀs་ནཧཱི་ཙལཏཻ།་དཤེ་ཀེྃ་ཙལེབཱཀ་ལེལ་མནུཁ་ཙཱཧཱཱི།་ལུཙ ྤཱ-ལཕཾགཱ་སྃ་དཤེ་ནཧཱི་ཙལཻཏ་ཚཻ།་བྷཱཾག་སྃ་དཱིམགཱ་
པགལཱ་ཛཱཨེཏ་ཚཻ།་ཨཀཱ-དྷཏུར་ཁཱ་ཀs་མཧཱདེབ་སབྷ་ནཧཱི་བནཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།་དེཤ་ཙལེབཱཀ་ལལེ་བཱིཁ་ཀེྃ་པཱཱིབs་པཌཻ༹ཏ་
ཚཻ། 
 
དཱིལ ྤཱཱི་ཀེྃ་ཨཱི་དགཾཱ་ཨབཻ་བཱལཱ་སམཡ་མེ་སབྷ་དོགལཱ་སྃ་སབཱལ་པྤཱཱུཚཏནྷཱི་ཛེ་ཨཱི་ཀྤཱཀ་བྷེལཻ་།་ཛཱཧཱི་དཤེ་མེ་མཧཱཏ ྤཱ་བུདྡྷ་ཨཱཨོར་

མཧཱབཱཱིར་ཛཻན་སན་མཧཱཔུརུཁ་བྷེལཱཧ་ཨཚི།་ཨཧིཾས་ཱཀེྃ་ཨུཔདེཤ་དེནཱིཧཱར་ཧམརེ་སབྷཧཀ་བཾཤཛ་ཚེལཧཱ་ཨཚི།་ཨོཏs་
དཾགཱ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི་ཀཧལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི། 
 
ཛཱམཱིཡཱ་སྃ་སཾཏོཥེ་ཊཱ་ཀེྃ་ཛིནགཱཱི་ནཧཱི་སུདྷརལནྷཱི་།ཨཏོ་པཌྷཱི༹་ཀs་ལཱཁོ་ལཀོནཱི་ཨཱབཱད་བྷེལཱཧ་ཨཚི།་ལགཏཻ་ཨཚི་མནུཁ་
ཧེབཱཀ་ལེལ་ཀཱིཚུ་ཨལག་ཀརs་པཌཻ༹ཏ་ཚཻ།་ཀནེྡྲཱཱིཡ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་མེ་པཌྷ༹ན་ཻཀེྃ་ཨལགེ་མཛཱ་ཚཻ།་ཨཛཱུཀ་སམཡ་མེ་ཨེཧེན་
བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་མེ་དཱཁཱིལཱ་ལེནཻ་སཔནཱ་ཛཀྃ་བྷs་གེལ་ཚཻ།་སརཀར་སབྷ་ཀཱིཚུ་ཀེྃ་མཧགཱ་ཀེནེ་ཛཱཨེཏ་ཚཻ།་ཤཱིཀྵཱ་བཌ༹་མཧག་
བྷs་གེལ་ཚཻ།་གརཱཱིབ་ལཌཀ༹་ཌཱཀ ར་ཨཱཨོར་ཨིཾཛིནཱཱིཡརིཾག་ཀེྃ་ཀོར་ྶནཧཱི་ཀs་སཀཻཨེ།་མཱིཌ་ཌ་ེམཱིལ་གརཱཱིབ-གུརབཱ་ཀེ་ལེལ་
ཚིཡཻཨེ།་མཛདཱུརོ་ཀེྃ་ྃཀནཀེ་པཌྷ༹ལ-ལཱིཁལ་ཧེཏཻ་ཏབ་ནs་གལཏ-སལཏ་པར་སཱཨཱིན་ཀརབཱ་ཀs་ཋེཀེདཱར་སབྷ་ཊཱཀ་
ཋཀཏཱིནྷ།་པྤཱཱུརཱ་དེཤ་མེ་ཤཱིཀྵཱ་བཱིཀཨུ་བྷs་གེལ་ཚ།ཻ 
 
ཨཱི་ཚིཡཻཨེ་ཤཱིཀྵཱ་ཀེནྡྲ་ཛཱཧཱི་སྃ་པཌྷཱི༹་ཀs་ཧམ་སབྷ་པཱས་བྷེལ་ཚཱི་-་'་ཛནཏ་ཧརཱི་ཧར་དཏ ་ཨུཙྩ་བཱིདྤཱལཡ་གཽཌ༹གཱམཱ་'།་
1971་མེ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀེལ་གེལ་ཚཻ།་ཏཧཱིཡཱ་སྃ་ཨཱི་སཾས ྤཱན་ཨཨཱི་པརོཔཱཊཱ་ཀེྃ་ལོཀ་ཀེྃ་ཤཱིཀྵཱ་དལེཀཻ།་ལགབྷག་20་ཊཱ་གཱམཀ་
བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཨཨཱི་སཾས ྤཱན་སྃ་པཌྷཱི༹་ཙཀལ་ཨཚི་ཨཨཱོར་པཌྷཱི༹་རཧལ་ཨཚི།་ཨཁན་ཨཨཱི་སཾས ྤཱན་མ་ེནབཱྃ་ཨཱཨོར་དསབཱྃ་ཀེྃ་པཌྷཻ༹་

བྷs་རཧལ་ཚཻ།་མཱས རཀ་ཨབྷཱབ་རཧཱིཏཧྃ་ཨཱི་བཱིདྤཱལཡ་ཨཔན་ནཱམ་ཀེྃ་ནཱཱིཙཱ་ནཧཱི་གཱིརs་དེལཀཻ།་1996-97་སྃ་
པྤཱཨཱིབེཊ་མཱས ར་རཱཁཱི་ཀs་བཱིདྤཱལཡ་ཙལཱི་རཧལ་ཚ།ཻ་བཱིཛྙཱན,་གཎཱིཏ་,་ཨཾགྲེཛཱི་ཨཱཨོར་སཾསྲྀཏ་ཀེྃ་མཱས ར་ཨཁནོ་དྷརཱི་ནཧཱི་
ཚཻ། 
 
པཧཱིནེ་ཤྤཱཱི་མོཧན་མསཱ ར་སཱཧབ་ཨཱཨོར་ཤྤཱཱི་སཱིཡཱརཱམ་མཱས ར་སཱཧབ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཨཨཱོར་ཨནྤཱནྱ་མཱས ར་སཱཧབ་ཀེྃ་སཧཡོག་རཱཤཱི་

སྃ་པཌྷ༹བཻཏ་ཚལཐཱིནྷ།་ཕེར་མོཧན་མཱས ར་སཱཧབ་ཀེ་སརཀརཱཱི་ཨུཏྐྲམཱིཏ་མདྱབཱིདྤཱལཡ་མ་ེནཽཀརཱཱི་བྷs་གལེནྷཱི།་ཏs་ཤཱིབཱ་ཀེྃ་
ནབཡུབཀ་མོ༠་ཁལཱཱིད་བཱིཛྙཱན་ཨཱཨོར་གཎཱིཏ་པཌྷ༹བཱs་ལགལཐཱིནྷ། 
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ཨཁན་བཱིཧཱར་ཀེྃ་སབྷ་བཱིདྤཱལཡ་མེ་མཱས རཀ་ཨབྷཱབ་ཚཻ།་བཱིཧཱརཀ་ཤཱིཀྵཱ-བེབས ྤཱ་ལགཾརཻཏ་ཚ,ཻ་པརཉྩ་བཱིཧཱར་སརཀར་
སུཏལ་ཚཐཱི།་མཱས ར་ཀེྃ་བཧཱལཱཱི་ཀེྃ་2017་སྃ་ལཊཀཽནེ་ཚཐཱི།་གཽཌགཱ༹མཱ་ཨུཙྩ་བཱིདྤཱལཡ་པྤཱཨཱིབེཊ་མཱས ར་ཀེ་བདཽལཏ་
ཙལཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་ཨཱབ་མཁཱན་ཊོལ་པར་ཨུཏྐྲམཱིཏ་བཱིདྤཱལཡ་མེ་སེཧོ་པྤཱཨཱིབེཊ་མཱས ར་སཱཧབ་པཌྷཱ༹་རཧལ་ཚཐཱི།་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་

སབྷ་མཱིལ་ཀs་ཧནཀ་བཱཱིས་ཊཱཀ་མཧཱཱིནཱ་དེཏཻནྷ།་ནཱཱིཀ་བེབས ྤཱ་!་སརཀར་ཀེྃ་མུྃཧ་པར་གོབར་! 
 
ཤཱིཀྵཀ་བཧཱལཱཱི་ལལེ་ནཱིཡཛོིཏ་ཤཱིཀྵཀ་ཨབྷྱར ྤཱཱི་པཊནཱ་ཀེྃ་གརནཱཱིབཱག་མེ་ཛམལ་ཚཐཱི།་ཧནཀ་པར་བཱིཧཱར་སརཀར་ལཱཋཱིཡོ་

བརསཽལཐཱི,་པརཉྩ་བཧཱལཱཱི་ལེལ་ཏརཱཱིཁ-པར-ཏརཱཱིཁ་བཌྷཱ༹་རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་ཤཱིཀྵཱ་མམཱལཱ་མེ་བཱིཧཱར་པྤཱཱུརཱ་བྷཱརཏ་མེ་ནཱཱིཙལཱ་
པཱཡདཱན་པར་ཨཚི།་ནཱཱིཏཱིཤ་སརཀར་ཀེྃ་ཨཨཱི་སྃ་ཀནོཧྃ་ཕ༹རྐ་ནཧཱི་པཌཻ༹ཏ་ཚནྷཱི།་སུཏལ་ཚཐཱི་ཀན་མེ་ཏལེ་ཌཱལཱི་ཀs། 
 
ཨམཱཱིར་ཏs་པྤཱཨཱིབེཊ་མེ་པཌྷཱ༹་རཧལ་ཚཐཱི།་ནཱཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་ཨཱཨོར་སཾཔྤཱཱུརྞ་ཤཱིཀྵཱ་ནཧཱི་བྷེཊ་རཧལ་ཚཻ་གརཱཱིབཀ་དྷཱིཡཱ-པུཏ་ཀེྃ།་
གོབརཀ་ཚཱཏ་ཛཀྃ་སྟརཧཱཱིན་ཊྡུཤན་སེཾཊར་ཁུཛི་གལེ་ཚཻ།་པཌྷ༹བཻ་ཀེ་ལུརཱི་ཚནྷཱི་ནཧཱི་བྷs་གེལཱཧ་མཱཧཊར་སཱཧབ།་གཱརཛན་
སེཧོ་ནཧཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱིནྷ།་བཱིཧཱར་སརཀར་ཨཁནོ་དྷརཱི་ཨཾགྲེཛཱི་ཀ་ེཨནཱིབཱརྻ་བཱིཥཡ་ནཧཱི་གྷོཥཱིཏ་ཀེལཱཐཱི་། 
 
"ཧལོ་,་མེཡ་ཨཱཨཱཱི་ཊཱཀ་ཊྤཱཱུ་སཾཏོཥ་རཱཡ་?" 
"ཡཱ,་སར་།" 
"་ཨཱཨཱཱི་ཨེམ་ཀརྟཱིཀེཡ་,་ཀལིཾག་ཕྤཱམ་གོབལ་པེླསམེཾཊ,་ན ཱུ་དེལྒྷྤཱཱི།" 
"ཡཱ....།" 
"་སར་,་ཨེཀ ྶྚུཨལཱཱི་ཨཱཨཱཱི་ཨམེ་ཀལིཾག་རཱིགཱརྜིཾག་ཊཱཱིཙིཾག་ཛཱབ་ཨཱིན་མལ ཱིནེཤནལ་ཨེཛུཀཤེནལ་ཨིཾས ྶྚུཊ,་ཨཱིན་ཧཾཱགཀགཾ།་ཌྤཱཱུ་
ཡྤཱཱུ་ཨིཾཊེརེས ེཌ་སར།་ཡྤཱཱུ་ཀཻན་གེཊ་གུཌ་སཻལརཱཱི་,་ཨཙེཨཱར་,་ཕོར་བྷཱཱིལར་ཊྤཱཱུ་ཊཻབེལ་ཨེཾཌ་ཨདར་ཨལཱ་ཕཻསཱིལཱིཊཱཱིཛ་ཡྤཱཱུ་ནཱཱིཌ།་
བཱཱི་ཧཻབ་སེལེཀ ེཌ་ཡོར་རཱིཛ ཱུམ་ཕཱར་དཱིས་ཕྤཱམ་ནཽཀརཱཱི་ཌཱཊ་ཀམ།་ཡྤཱཱུ་ཨཱར་ཨེམ་ཨེམ,་བཱཱིཨེཌ.....,་ཨཱཨཱཱི་ཨེམ་རཨཱཱིཊ་སར་
?" 
"་ཡཱ....,་བཊ་དཱིས་ཊཱཨཱིམ་ཨཱཨཱཱི་ཨེམ་བཱིཛཱི་,་སོ་ཨཱཨཱཱི་ཨེམ་ནཱཊ་ཨིཾཊརེས ཌེ་ཨཱིན་ཡོར་ཛཱབ།་ཨཀེ ྡུཨལཱཱི་ཨཱཨཱཱི་ཧཻབ་ནཱཊ་
པཱསཔོར ་། 
"ཨཱཕ ར་གེཊིཾག་པཱསཔོར ་ཨཱཨཱཱི'ལ་ཀལ་ཡྤཱཱུ་ལེཊར།་ཧཻབ་ཨ'་ནཱཨཱིས་ཌེ།" 
 
སཾཏོཥ་ཀེྃ་ནཽཀརཱཱི་ལལེ་བཌཱི༹་རཱས་ཕོན་ཨབཻཏ་ཚནྷཱི,་པརཾཙ་ཨོ་གྷརམུྃཧཱ་བྷs་གེལ་ཚཐཱི།་དཱིལ ྤཱཱི་ཀེྃ་ནཀཽརཱཱི་ཚོཌ༹ལཱཀ་བཱད་
ཧནཀར་མོན་ཚནྷཱི་ཛེ་ཨཔན་ཌཱཱིཧཌཱབར་པར་རཧཱི་ཀs་ནཽཀརཱཱི་ཀརཱཱི,་སེ་པྤཱཱུརཱ་ཧེཏནྷཱི།བཱཱིཛེཔཱཱི་2020་ཀེྃ་བཱིཧཱར་བཱིདྷཱན་
སབྷཱ་ཙནཱབ་ཀེྃ་སམཡ་ཨཔན་ཙནཱབཱཱི་མེནཱིཕེས ོ་མེ་ལཱིཁནེ་ཚལཱེཐཱི་ཛེ་19་ལཱཁ་ལོཀ་ཀེ་རོཛགཱར་དེབཻ་,་སེ་ཀཧཱིཡཱ་?་
...བུཌྷཱ༹རཱཱི་མེ། 
 
2017་སྃ་བཱིཧཱར་མེ་མཱཧཊརཀ་བཧཱལཱཱི་ཀམལ་ཱམེ་ཌྤཱཱུབཀཱི་ལགཱ་རཧལ་ཚཻ།་ཀཏེཀ་ཤཱིཀྵཀ་ཨབྷྱར ྤཱཱི་བཧཱལཱཱིཀ་ཨཱས་མེ་
པརལོཀ་སེཧོ་གེལཱཧ་ཨཚི།་པརཾཙ་ནཱཱིཏཱིཤ་ཀུམཱར་ཋཀེ་ཨཱཨོར་ཧོམ་ཌཱིལེབརཱཱི་རོཀབཱཀ་ལེལ་ཕཱིརཱིཤན་ཚཐཱི།་ཨཱབ་པཾཙཱཡཏ་
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མེ་དཱརཱུ་ཀེ་བནྣ་ཀརེབཱཀ་ལེལ་སཱཱིསཱཱིཊཱཱིབཱཱི་ལགཏཻ།་མདཱིརཱ་ཀཱི་ཀཱི་ནཧཱི་ཀརཽཏ...།་བཱིཧཱརཀ་ཨརྠ་བེབས ྤཱ་ཀེྃ་སེཧོ་ལྤཱཱུཊལཀ་
ཨཱཨོར་སརཀར་ཀེྃ་ནགྣ་ནཙབཱཀ་ལལེ་སེཧོ་ཕཱིརཱིཤན་ཀེནེ་ཚཐཱི། 
 
"ཨཱྃཨཻཾ་ཡཽ་དཱརཱུ་བནྣ་བྷs་གེལཻ་,་ཏs་ཀཱི་བྷེལཻ།" 
"་ཀཱིཚུ་ནཧཱི,་བཱིཧཱརཀ་ཨརྠ་ཏཾཏྲ་ཌུབཱི་གལེཻ་ཨཱཨོར་པུལཱིས,་པྲཤསན,་དཱརཱུ་མཱཕཱིཡཱ,་གཱྃཛཱ,་བྷཱཾག་བེཙནཱིཧཱར་མཱལཱམཱལ་
བྷs་གེལཻ།" 
"་ཧོམ་ཌཱིལེབརཱཱི་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་མདཱིརཱ་བནྣ་ནཧཱི་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཁནོ་གྷར་མེ་དཱརཱུབཱཛ་ཧོ-ཧལ ྤཱ་ཀཻརཏེ་ཨཚི།་
དཱརཱུ་པཱཱིབ་ཀs་ཚཽཌཱ༹་སབྷ་ཏམཱཤ་ཀཻརཏེ་ཨཚི།་བཱབཱ་བཱྃས་གཛེརཱཱི་ཀེྃ་ཨཌ ྤཱ་བནལ་ཨཚི།" 
"་དཱརཱུ་ཀེྃ་ཛཱིཨེསཊཱཱི་ཀེྃྃ་ཨུཙྩ་ས ྤཱཨཱིབ་མེ་ཌཱལཱི་ཀs་ལཱབྷ་ཧེཏཻ་ཀཱི་?་ཡཱ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི....་ཨཨཱི་ཀནྤཱཱུན་ཀེྃ་བཱཔཱིས་ནཧཱི་ཀs་
སཀཻཏ་ཨཚི་སརཀར་ཀཱི་?" 
"་ཧ,ྃ་ཀྤཱཀ་ནཧཱི་?་'པོཊཱ'་ཀནྤཱཱུན་ཛྃཀ་དུནྤཱཱུ་སདན་མེ་ཨཨཱི་ཀནྤཱཱུན་ཀེྃ་བཱཔཱིས་ཀརབཱཀ་བཱིལ་ལཻབ་ཀs་བཱཔཱིས་ཀེལ་ཛཱ་
སཀཻཏ་ཨཚི་།" 
"དཱིལ ྤཱཱི་སརཀར་ཛྃཀ་ཨྤཱཱུཔར་སྃ་ཨཱཨོར་ཊཻཀ་ྶལགཱ་ཀs་རཱཛྱཀ་ཁཛནཱཱ་བྷརཱི་སཀཻཏ་ཚཱི།" 
ཕུདུཀ ྤཱཱི་ཨཱཨོར་བཱིཀ  ཱུ་ཨཨཱི་བཱིཥཡ་པར་བཏཱིཡཱཏ་ཤཱིབཱ་ཙཽཀ་སྃ་གཱམ་དཱིས་ཨབཻཏ་ཚལཱཧ་ཀཱི་དཁེཻཏ་ཚཐཱིནྷ་'དུརྒཱ'་རས ྤཱ་
ཀཱིནཱརེ་ཨོཾགྷརཱཨལེ་ཚཐཱི། 
 
༺པཱཙྃམ་ཁཔེ༻ 
 
ཀོལཀཏཀ་བཾགཱལཱཱི་མཱནུས་ཀེྃ་དཱད་དེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ཛེ་ཨཁནོ་དྷརཱི་བཾགཱལ་མེ་མནུཁ་བཱྃཙལ་ཚ།ཻསཾཏོཥཀ་པརཱིབཱརཀ་བར ྤཱདཱཱི་མེ་

ཀོལཀཏཀ་སེཧོ་ཀརཱིཤ ྤཱ་རཧལ་ཚཻ།་1992་མེ་ཨོ་ཨཔན་མཨཱེ་སཾག་ཀལོཀཏ་གེལ་ཚལཐཱཱི།་ཀལོཀཏ་ཀལཱཱིགྷཱཊ་མེ་
རཧལ་ཚལཱཐཱི།་ཨོཧཱཱི་སམཡ་མེ་དོསརཱ་བཱ་ཏཱིསརཱ་མེ་གཱམཀ་བཱིདྤཱལཡ་མེ་ཨོ་པཌྷཻ༹ཏ་ཚལཱཧ་ཨཚི།་གཱམ་སྃ་ཤཧར་ཛེབཱཀ་

ཀརཎ་ཚལནྷཱི་-་པརཱིབཱརཀ་གརཱཱིབཱཱི།་'བྤཱསཛཱ'ི་ཀམཏཻ་ནཧཱི་ཚལཐཱིཧཱཱིན། 
 
1993་མེ་གཱམ་བཱཔཱིས་བྷེལ་ཚལ་ཨོ།་'མཾགརཽནཱ' 
གཱམ་ཨོཧ་གཱམ་ཚལ་ཛཀར་ནཱམ་བཱིཀཻཏ་ཚེལཻཧ།་བཱིཧཱར་མེ་སྭརྒཱཱིཡ་ཛགན ྤཱཐ་མཱིཤྲ་མུཁྱམཾཏྤཱཱི་ཚལཱཧ་།་མགཾརཽནཱ་ཀཾགྲེས་ཀེྃ་ྃ
ཛྷཾཌཱ་ཀེར་ནཱཱིཙཱ་ཁཌཱ༹་ཚལ།་ཛྷཾཛྷཱརཔུར་བཱིདྷཱནསབྷཱ་སཱཱིཊ་སྃ་སྭརྒཱཱིཡ་ཨུམཱཀཾཏ་རཱཡ་ཙནཱབ་མེ་ཋཱཌ་༹བྷེལཱཐཱི།་ཨམཱཏཀ་པཧཱིལ་
ཨཱདམཱཱི་ཨོ་ཚལཱཧ་ཛེ་བཱིདྷཱནསབྷཱ་ལེལ་ཋཌཱ༹་ཚལཱཐཱི།་པྤཱཱུརཱ་ཨམཱཏ་ཛཱཏཱི་མེ་གཽརབ་ཀེར་གཔྤ་ཚེལཻཧ།་པརཉྩ་བྷགབཱན་

ཛནཏཱིནྷ་ཛེ་ཨོ་ཙནཱབ་མེ་བཻས་གེལཐཱིནྷ།་ཤཱིབཱ་ཙཽཀ་དཱིས་ཛགན ྤཱཐ་ཛཱི་སྃ་ནཏེཛཱི་ཀེྃ་ཀཱི་གཔྤ་བྷེལནྷཱི་? 
 
རཱཛནཱཱིཏཱི་ཛམཱཱིན་པར་མཾགརཽནཱ་ཀེྃ་ཨཱི་ཧཱར་ཚལ།་ཛཏཱཱིཀ་ཚབཱི་ཀེྃ་བཾཊཱདྷཱར་ལཱགཱི་གེལཻ།་ཕེར་ཛིནགཱཱིབྷརཱི་ནེཏཛཱི་ཀེྃ་ཨྤཱཱུཔར་

ཨུཋབཱཀ་མཀཽ་ནཧཱི་བྷེཊལནྷཱི།་མགཾརཽནཱ་ཀེྃ་ཐྤཱཱུ-ཐྤཱཱུ་བྷེལཻ།་ཧམ་བཱིཤྭཱས་ཧཱརཱི་གེདཧྃ་ཨཚ།ི་མགཾརཽནཱ་ཨཔན་ཨཱིཏཱིཧཱས་མཱཊཱི་
པལཱིཏ་ཀs་ལེལཀ།་མཾགརཽནཱ་ནཱམ་པར་ལོཀ་དྷཱུར-ཚིཡཱ་ཀརs་ལགལཻ། 
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2021་ཀེྃ་པཾཙཱཡཏ་ཙནཱབ་མེ་ཤྤཱཱི་རཱམནཱཾད་ཛཱི་ཀེྃ་ཛིལཱ་པརཱིཥད་སཱཱིཊ་སཾཁྤཱ་-46་སྃ་བཱིཛཡ་ཧེནཻ་'མཾགརཽནཱ'་ཀེྃ་
ཨཱིཏཱིཧཱས་ཀེྃ་པུནར ྤཱཱིབཱིཏ་ཀེནཻ་བྷེལཻཧ།་རཱཛནཱཱིཏཱི་མེ་མགཾརཽནཱ་པཚུཨེལ་ཚལ།་ཨཱི་ཧཱིནཀར་ཙཱརཱིམ་པྲཡཱས་ཚལནྷཱི། 
 
མཾགརཽནཱ་མེ་ཀཱིཚུ་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨེཀཊཱ་ནབཡུབཀ་རཱིཀ ྤཱ་པར་མྤཱཱུརཻཡ་ཀེ་མཧཱདེབ་བཱབཱ་ཛྃཀ་རཱུཔ་ལཀs་བྷརཱི་གཱམ་སྃ་
མཧཱདེབ་བཱབཱ་ཀེྃ་ནཱམ་པར་ཙཾདཱ་བསུལ་ལཻཏ་ཚཐཱི།་ཧནཀ་ཀཱིཡོ་ཀཱིཚུ་ཀཧནཱིཧཱར་ནཧཱི།་དཱནཱཱི་ལཀོནཱི་དཱནོཾ་དཏཱི་ཚནྷཱི།་ཨོ་
ནབཡུབཀ་ལཱཨུཌས ྤཱཱིཀར་མེ་སསྭར་མེ་མྤཱཱུརཻཡ་བཱལཱ་བྷོལཱ་བཱབཱ་ཀེྃ་ཨུཏྤཏ ཱི་ཀེྃ་བརྞན་ཀརཻཏ་ཚཐཱིན།ྷ 
 
"སུནལཱིཡཽ་མཾཛྤཱཱུ,་ཏོརཱ་གཱམ་མེ་མཧཱདེབ་ཨུཁཌ༹ཐཱིནཧྷེཾ།" 
"ནཧཱི་གཻ,་ཀེ་ཀཧལཐུཧན་ཏོརཱ།" 
"་ཛྷབརཱཱི་ཀེྃ་མཱཨེ་བཛཻཏ་ཚལཐཱིཧཱིན།" 
"་ཧ,ྃ་ཨེཀཊཱ་ཚཽར,ཱ་ཛྷ  ཱུཋ-མྤཱཱུཋ་ཀེྃྃ་མྤཱཱུརཻཡ་ཀེྃ་མཧཱདེབ་བཱབཱ་བནཱ་ཀs་ལོཀ་སབྷ་ཀེྃ་ཋགཱི་རཧལ་ཚཻ།་ཨསཱ ྤཱ་ཀེྃ་ནཱམ་པར་
ཋགཱི་རཧལ་ཚཻ།་ལོཀ་སེཧོ་ཋགཱ་རཧལ་ཚཐཱི།" 
 
ལཀཱིནཱརཱཡཎ་ཀེྃ་མརྜར་མེ་ཀཏེཀ་ལཀོ་བར ྤཱད་བྷs་གེལཻ།་ཨཱི་ཚཐཱི་-་'ལཱལབཏ ྤཱཱི་དེབཱཱི'།་ཨཨཱཱོི་མརྜར་ཀཌཾ་མེ་ཧཱིནཀར་
སབྷཊཱ་གཧནཱ་གནཽལཱཱིཀ་ཀོཏབཱལ་ཋགཱི་ལེལཀཱིཧཱིན།་ལཀཱིནཱརཱཡཎ་ཀེྃ་མརྜར་མེ་ཨུཔཡོག་ཀེལ་གེལ་པཾཙཀམཱིཡཱ,ྃ་ཕརསཱ་
བྷཱལཱ་བགཻརཧ་སཏནཛཱིབ་ཀཀ་ཀེྃ་ད་དེལཀནྷཱི་ཛེ་ཛ་ོཏྤཱཱུ་གྷར་མེ་མཙནཱ་པར་ནུཀ་དཱིཧཻ།་ཨོ་ཨཱི་གཔྤ་སྃ་ཨནཛཱན་ཛེ་ཨེཀར་

ཀཱི་པརཱིཎམ་ཧེཏཻ།་ཛྷཾཛྷཱརཔུར་པུལཱིས་ཀེྃ་རེཌ་གཱམ་མེ་པཌ༹s་ལགལཻ།་ཙཱརཱུ་དཱིས་སབྷ་བྷཱགཱི་གེལཱཧ།་ཨོཨཱིཧ་ཧཐཱིཡཱར་ཀེྃ་
ཙབཧཙ ྤཱ་པོཁརཱི་མེ་ཀཊཧར་གཱཚ་ལག་ནཱཱིཙཱ་པཱནཱི་མ་ེཚུཔཽལ་གེལ་། 
 
ལཱལབཏ ྤཱཱི་དེབཱཱི་བཐཱན་པར་ཋཱཌ༹་བཱཚཱི་ཀེྃ་ལཀs་ཨཔན་ནཻཧར་གྷཾགྷོར་ཛཱཨེཏ་ཚལཱཱིཧ།་མཱཐ་པར་མོཊཱ་མེ་དས-བཱརཧ་ཊཱ་
གཧནཱ་ཚལཀཻ།་གནཽལཱཱི་མཱིཌཱིལ་ས  ཱུལ་པར་ཀཱིཚུ་ཙཱཛིཀ་ཙནཱབ་ཚེལཀཻ།་ཀོཏབཱལ་ཨེཀ་གོཊ་ནབཀནཱིཡཱ་ཀེྃ་ཛཻཏ་དེཁཱི་ཀs་
ཧནཀ་ལག་ཛཱཀs་ཧནཀ་ཌར-ཱདྷམཀ་ཀs་ཨོ་སབྷཊཱ་གཧནཱ་ཚིན་ལེལཀཻནྷ།་ཨཱི་གྷཊནཱ་བྤཱསཛཱི་ཀེྃ་པརཱིབཱར་མེ་ཀལཧ་
པཻདཱ་ཀེལཀནྷཱི།་ཨཨཱོར་པརཱིབཱར་བར ྤཱད་བྷs་གེལཀཻ།་ལཱལབཏ ྤཱཱི་ཀེྃ་ཛིནགཱཱི་བྷརཱི་གཧནཱ་ལེལ་མན་ལགལེ་རཧཱི་གེལནྷཱི་ཨཚ།ི་
པརཉྩ་བྤཱཱུཌྷཱ༹ཌྷཱཱི༹་མེཾ་ནཱཀ་མེ་ནཐ་ཨཨཱོར་གལཱ་མེ་ཙནེ་ཁརཱཱིད་ཀs་སཾཏོཥ་ཧནཀར་གཧནཱ་པཧཱིརབཱཀ་སཔནཱ་པྤཱཱུརཱ་
ཀེལཐཱིཧཱིན། 
 
ལཀཱིནཱརཱཡཎ་ཀེ་མརྜར་མེ་མོདཱཱི་ལཱལ་ལགབྷག་ཏཱིན་སཱལ་ཛྷཾཛྷཱརཔུར་ཛེལ་མེ་བཱིཏཽལཐཱི་།་པརཱིཎམ་མེ་ཧཱིནཀ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་

ཀེལ་བྷེལནྷཱི་ཨཚི།་པརཱིབཱར་བརབཱད་བྷs་གེལནྷཱི་ཧནཀར།་ཨཱི་གྷཊནཱ་མཾགརཽནཱཀ་བྱཐཱཀ་གྷཊནཱ་ཚིཡཻཡ།་སྭརྒཱཱིཡ་མོདཱཱི་ལཱལ་
རཱཡ་དོསར་ལེལ་བེམཏལབ་ཀེྃ་ཛེལ་ཁཊལཐཱཱི།་པརཉྩ་ཛེཀརཱ་ལེལ་ཨོ་ཛལེ་གེལཐཱཱི་ཨཨཱོར་པརཱིབཱརཀ་བཱིཀས་ཨབརཱུདྡྷ་
བྷེལནྷཱི་ཨོ་ལཀོནཱིཀ་སཾཏན་ཏནཱཤཧཱཱི་ཧནཀར་སཾཏན་ཀེྃ་པྲཏཱི་ཀེལནྷཱི།་ཨཱི་མགཾརཽནཱ་ཚིཡཻཡ། 
 
ཤྤཱཱི་རཱཛེནྡྲ་རཱཡ་ཧཱར་ནཧཱི་མཱནལཀཱིནྷ།་1984་༺ཀལྤནཱིཀ༻་མ་ེསྤཱཱུད་པར་ལེལ་ཊཱཀཀ་སྤཱཱུད་མྤཱཱུརཱི་ཛོཌཱི༹་ཀs་
ཀེཏཀ་གཱམཀ་པཾཙ་མེ་ཧནཀ་ཀཧལཀཱིནྷ,་པརཉྩ་ཨོ་པཾཙཀ་ཕཻསལཱ་ནཧཱི་མནཱལཀཱིནྷ།་ཏཀར་བྷཱུགཏན་ཧནཀ་བཱད་མེ་
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སཱམཱཛཀི་བཧཱིཥ ྤཱར་རཱུཔ་མེ་བྷེལནྷཱི། 
 
 
བྤཱས་ཛཱིཀ་བཱིཥཡ་ཀཱིརྟན་མེ་ཀརེཀམནཱ་ལཀོནཱི་བྷབཱནཱཱིཔུར་མེ་སུནཱི་རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་བཱིཥཡ་ཚནྷཱི་-་'ཧོལཱིཀ་ཀེྃ་དཧན'།་ཨོ་
ཀཧཏཱི་ཚཐཱིནྷ་སབཀོ་བཧཱིན་ཧོལཱིཀ་སན་ཧོཨཱཱི་ཛེ་ཨཔན་བྷཻཡ ྤཱ་ཀེྃ་ཨཱདཤེ་པར་ཨཱགཱི་མེ་ཛརཻ་ལེལ་ཏཻཡཱར་བྷs་ཛཱཨེཏ་
ཚཐཱིནྷ་- 
 
"་བཧཱིན་ཧོ,་ཏོ་ཧོལཱིཀ་ཛཻསན་,ཛོ་བྷཱཨཱཱི་ཧརཱིཎྱཀཤཱིཔུ་ཀེ་ཨེཀ་ཨཱདཤེ་པར་ཨཱག་མེཾ་ཛལ་གཡཱཱི།" 
 
ཧོལཱིཀ་ཀེྃ་བརདཱན་ཀེྃ་ཀཱི་བྷེལནྷཱི་?་ཨསཏྱཀ་སཾག་དེནཻ་ཀེྃ་ཀརནེ་བརདཱན་བུཌྷཱི༹ཡཱཕུཾསཱི་བྷs་གེལནྷཱི། 
 
'31་ཨེ་སཏཱིཤ་མུཁར ྤཱཱི་རོཌ'་ཀཏེཀ་ཀེྃ་ཛིནགཱཱི་སྃབཱརལཀཻ་ཨཚི།་ཨཨཱི་བཱསཱ་མེ་མཾགརཽནཱ་ཀེྃ་སཾག་ཨནཱོ་གཱམཀ་ལཀོནཱི་
གུཛར-བསར་ཀེནེ་ཚཐཱི།་ཨཱི་བཱསཱ་ཨཨཱི་རཱུཔེ་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་ཨཚི།་'ཀལཱཱིགྷཱཊ'་ཧརཻལོ-བྷུཏལཻཧོ་ཨཱབཱི་-་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་
བཱིཧཱརཱཱི་ལེལ་ཨཱི་པྲསཱིདྡྷ་ཛགཧ་ཨཚི་ཛནཱེ་དཱིལ ྤཱཱི་ཀེྃ་ཤཀུརཔུར་མེ་བཱིཧཱརཱཱི་ཙཽཀ། 
 
ཨཱི་བཱསཱ་དོསརཀ་ལལེ་བརདཱན་སཱབཱིཏ་བྷེལནྷཱི,་པརཉྩ་ཧམརཱ་ལེལ་ཨབྷཱིཤཔ་!་ཨཱི་ཀཀརོ་ཛིནགཱཱི་ཀེྃ་ཨུཋཱན་དལེཀཻནྷ,་
ཧམར་ཛིནགཱཱི་ཀ་ེབེཔཊརཱཱི་ཀེལཀ།་པཊནཱ་མེ་སཨཱིཾས་རཻཁ་ཀs་པཌྷ༹བཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་ཀེྃ་ཨཱི་བཱསཱ་ཁཱ་གེལ།་པརཱིབཱར་མེ་ཨཱགཱི་
ལགཽནཱིཧཱར་སབྷཧཀ་ཀརེཛ་ཤཱིཏལ་བྷེལནྷཱི།་ཧམ་ནཱཱིཀ་ཚཱཏྲ་རཧཱིཏཽཾཧ་ནཧཱི་པཌྷཱི༹་པཻལཧྃ།་'གྷརཀ་བྷེདཱིཡཱ་ལཾཀ་ཌཱཧ'་ཨཱི་
ཧམར་ཛིནགཱཱི་མ་ེགྷུན་ལགཽལཀ་ཨཚི། 
 
ཛིནགཱཱི་བཌཱི༹་ཁེལ་ཁེལཻཏ་ཚཻ་བཱ་ལོཀ་ཛིནགཱཱི་ཀེ་ཁེལ་བནཱ་དེཏ་ཚཻ།་ཨཱཨཱི་ཧམ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་རཧཱིཏཧྃ་,་པརཉྩ་ཧམ་གཱམ་
ཨོགརནེ་ཚཱི།་ཙཱརཱི་བྷཻཡ ྤཱརཱཱི་རཧཱིཏཧྃ་ཧམར་པརཱིབརཱིཤ་ཨནཱཐ་ཛྃཀ་བྷེལ།་ཨཱཁཱིྃཀ་ནོར་བཧཻཏ་རཧཱི་གེལ་།་ཁྤཱབ་ཁྤཱབེ་བནཱི་

ཀs་རཧཱི་གེལ། 
 
མདྷུབནཱཱི་མེ་ཨཱར་ཀེ་ཀལེཛ་མེ་ཀམེེས  ཱི་སྃ་བཱཱི་ཨེསསཱཱི་དཱཁཱིལཱ་ལs་ཀs་ཛཡཔུར་བྷཱགs་པཌ༹ལནྷཱི་སཾཏོཥ་ཀེྃ།་སཾཏོཥ་ཀེྃ་
ཛིནགཱཱི་ནརཀ་བནཱབཻ་མེ་ཧནཀར་བྷཽཛཱཨཱཱི་ཀེྃ་ཧཱཐ་རཧལནྷཱི་།་ཤཱིཀྵཱ་ཀེྃ་བཌཱི༹་ཛརཱུརཏ་པཌཻ༹ཏ་ཚ།ཻ་ནཱིརཀྵར་ཨཱཨོར་ནཱསམཛྷ་
ལོཀནཱི་ནཱཱིཀ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཀེྃ་ཛིནགཱཱི་ནརཀ་བནཱ་དཻཏ་ཚཻ། 
 
༺༦་བཱ་ྃཁཔེ༻ 
 
ཀལཱིཡུག་མེ་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨཔན་ནཱཱིཀ་དེཁཻཏ་ཚཐཱིནྷ།་ནཱཱིཀ་ལཀོ་ཀེྃ་བཌཱི༹་སཏཨུལ་ཛཱཨེཏ་ཚ།ཻ་བྷཱིནབྷཱིནཽཛ་ཨཱཨོར་ཛཌ༹-
ཛམཱཱིན་ཀེར་བྃཊབཱརཱ་སབྷ་སs་པཻགྷ་ཨདྷཀཔཱཌ༹་ཚཡིཻཨེ།་སཾཏོཥ་ཀེྃ་ཛནིགཱཱི་མེ་བཌཱི༹་དུ:ཁ་ཚལནཻྷ།་བྤཱསཛཱི་ཀེྃ་ཀོཾརཱིཡཱཧཱཱི་
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བེམཱརཱཱི་ཚལཻན།ྷ་བྷཱཨཱཱི་སབྷ་ཨདྷཔཱགལ་,་དོསརཀ་གཔྤ་སུནཱིཡཱར་བྷཽཛཻ་ཚལནཻྷ།་ཛཁན་སཾཏོཥ་ཨིཾཊར་མེ་པཌྷཻཏ་ཚལཱཧ་ཏྃ་
ཧནཀར་མཻཛྷལཱཱི་བྷཽཛཱཨཱཱི་ནཱིཡཱརལཱཱིཧཱི་ཛེ་ཨེཀར་ཱནཧཱི་པཌྷ༹s་དེབཻ།་ཧམར་སྤཱམཱཱི་ཀེྃ་ཀམེལཱཧཱ་པར་ཨཱི་ཌཱཀཊར་བྷs་ཛེཏཧ,་
མྤཱཱུརཁ་ཀེ་ལཋཱཱཱི་བཱཱིཙེ་ཀཔཱཌ་༹།་ཕེར་ཀཱི་བྷེལཻ་?་ཨོ་སཱིཡཱལདཧ་ཀེྃ་གཱཌཱཱི༹་པཀཌཱི༹་ཀs་ཀལཀཏ ྤཱ་པཧྃཙ་གེལཱཱིཧ།་མཾགརཽནཱ་ཀེྃ་
མརད་ཨཔན་ཀནཱིཡཱ་ཀེྃ་གུལམཱ། 
 
སཾཏོཥ་ཀུནཽཧ་དྷརཱནཱཱི་ཨཨཱཱཱི་ཨེསསཱཱི་མེ་དརཱིབྷཾགཱ་མ་ེསཱཱི་ཨེམ་སཱཨིཾས་ཀལཛེ་མེ་ནཱམཱཀཾན་ལལཱེཧ་ཨཱཨོར་པཌྷ༹s་ལགལཱཧ།་
ཨཱཨཱཱི་ཨེསསཱཱི་ཀེལཱཧ།་གྷརཀ་གརཱཱིབཱཱི་ཨཱཨོར་ཨགཱཱ་པཌྷ༹བཱཀ་ཀོནཧ་ཙཱར་ཱནཧཱི་ཚལནཻྷ།་བཱབྤཱཱུཛཱི་ཕུསིཾཡཽཧ་ཀེྃ་བྤཱསཛཱི!་ཀརྨཧཱཱིན་
བྤཱསཛཱི་!་ཧནཀར་མཱཨེ་ཨཱཨོར་བཧཱིན་མཱིལཱི་ཀs་ཧཱིནཀ་པཌྷཽ༹ལཀཻནྷ།་མཱཨེ་ཀེྃ་དོསརཀ་གྷར་མ་ེཀུཊནཽ-པཱིསཽན་ཀརs་
པཌ༹ལཻནྷ། 
 
བཧཱིན་ཀེྃ་ཨུམཱིར་བེསཱཱི་བྷ'་རཧལ་ཚལཻནྷ།་ཧནཀ་སྃ་ཚོཊ་ཙཙེརཱཱི་བཧཱིན་ཀེར་བྤཱཧ་བྷs་གེལཻནྷ།་བྤཱས་ཛཱི་བེམཱར་བྷེལཱཀ་
བཱད་2001་མེ་གུཛཻར་གལཱེཧ།་དྷརྨ་ནཱཱིཀ་ཀཛ་ཚིཡཻཨེ,་པརཉྩ་ཀརྨ་སྃ་མུྃཧ་ནཧཱི་མཌོ༹ཀ་ཙཱཧཱཱི་།་ཨོ་པཱར་ཨུཏཻར་
གེལཱཧ།་ཨཔན་ལཱཱིལཱ་སམཱཔ ་ཀལཱེཧ།་2002་མེ་སཾཏོཥ་ཀེར་བཌ༹་བྷཱཨཱཱི་ཨཔན་བེཊཱཱི་ཀེར་བྤཱཧ་ཀs་ལེལཻཏ།་བཧཱིན་
ཧནཀར་བེཊཱཱི་སྃ་པཻགྷ་ཚལཻན།ྷ་ཀལཱིཡུག་མ་ེསབྷ་ཨཱཙཱར-བཱིཙཱར་པར་ཛེནཱ་ཌོམ་མྤཱཱུཏཱི་དེནེ་ཚཻ་!་གྷོར་ཀལཱིཡུག་!! 
 
པུཏྲཀ་ཀཱི་ཀརྨ་ཧོཨེཏ་ཚ,ཻ་སེཧོ་ལོཀ་བཱིསཻར་རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་ཨེཀར་སབྤཱཱུཏ་'བྲྀདཤྲམ'་ཨཚི།་བྤཱས་ཛཱི་ཀེྃ་གཱྃཌཱི༹ཀ་དྷོཏཱི་ཏཀ་
ཧནཀར་བཌ༹་ལཌ༹ཀ་ཚིནྣ་ལེལཀཻནྷ།་བྤཱས་ཛཱི་དྷཏཱོི,་གམཚཱ་ཨཱདཱི་ཨུཏཻར་ཀs་བཌ༹་ལཌ༹ཀ་ཀེྃ་སོཛྷཱ་མེ་ཕེཾཀ་དེལཀཱིཧཱིན།་
ཙཱརཱི་ཊཱ་དཤརཐ་ཀེྃ་ཨཀེོ་ཊཱ་ནཧཱི་ཀམ་ཀེྃ།་བྷཱུཁ་ཨཨཱོར་པཻ་ཀེྃ་ཨབྷཱབ་མེ་དབཱཨཱཱི-དཱརཱུ་ནཧཱི་བྷེལཻནྷ།་ཨཨཱོར་ཨོ་བེམཱར་བྷs་
གེལཱཧ།་པཱིཏ་ཀེྃ་ཀཱི་མཏལབ་ཧོཨེཏ་ཚཻ་སེ་སཾཏོཥ་ཀེྃ་ཛཱམཱིཡཱ་མ་ེབཱིཤེཥ་ཁལལཻནྷ།་པཻ་སྃ་བེསཱཱི་ཛརཱུརཏ་བཱིཙཱར་ཀེྃ་ཨཁནོ་
ཧོཨེཏ་ཚཻ།་བཱིཙཱར་སྃ་ཛག་ཛཱིཏ་སཀཻཏ་ཚཱི། 
 
མཾགརཽནཱ་མེ་པཻར་ཁཱིཾཙནཱཧར་བེསཱཱི་ཨཚ།ི་རཱཛནཱཱིཏཱི་པུརཱུཁ་བེསཱཱི་ཚཐཱི།་གཱམ་བཽརཱ་གལེ་ཚ།ཻ་ཛཀེརཱ་ཛེ་མོན་སེ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་

'ཤཱིཥ ྤཱཙརཱ'་ཤབྡ་གཱམ་སྃ་ནཱིཔཏ ྤཱ་བྷs་གེལ་ཚ།ཻ་སབྷ་ཀཱིཡོ་བཱིདྤཱན་བྷs་གེལ་ཚཐཱི།་གཔྤ་ཚོཌ༹བཱ་མ་ེགོནྤཱཱུ་ཛྷཱ་ཀེྃ་པཱིཏམཧ་
བྷs་གེལཱཧ་ཨཚི།་སབྷ་ཀཱིཡོ།་དཱརཱུ་ཀེྃ་ཋེཀ་གཱམ་མེ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་སམཱཛ,་པརཱིབཱར,་བྱཀ ཱི་སབྷ་ཀཱིཡོ་དཱིཤཧཱཱིན་བྷs་
གེལཱཧ་ཚཐཱི།་མུྃཧཱ-ཋཱིཊ ྡུར,་གུྃཧཱ-གཱིཛྫར་ཨམཱ་གཔྤ་བྷs་གེལ་ཚཻ།་བྷཱཨཱཱི-བཧཱིནཀ་རཱིཤ ྤཱ་ཁཏྨ་བྷs་གེལ་ཚཻ།་སམཱཛཀ་པྲཏཱིཥ ྤཱ་
དཱཨྤཱཱུ་པར་ལཱགལ་ཚནྷཱི,་པརཉྩ་ཨཨཱི་གཔྤ་སྃ་ཀཱིནཀ་ོཀཱིཚུ་མཏལབ་ནཧཱི་ཚནྷཱི།་སབྷ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་-་''་ཨཔན་མཱཐཱ་
སཱཧཽར-སཱཧཽར་ཀརཱུ།" 
 
གཱམ་ཤཧར་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི་?་པརཉྩ་སཾས ྤཱར་ཀེྃ་ཤཧརཱཱི་ནཧཱི་ཧོམs་དེལ་ཛཱཨུ།་མནུཁ་ཀེྃ་མནུཁ་བུཛྷལ་ཛཱཨུ།་
ཙིཊིཾགབཱཛཱི་སམཛཱ་ཀེྃ་དཱིཤཧཱཱིན་ཀs་སཀཻཏ་ཨཚི།་བསཱཱེི་སྃ་བེསཱཱི་ལོཀ་ཕཱིརཱིཤན་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚ།ི་སཏྱ་ཀུཋཾཱིཏ་བྷs་སཀཻཏ་
ཚཻ,་པརཉྩ་སཏྱ་ཀེྃ་ཛཱིཏ་ཧེབེ་ཀརཏཻ་-་'སཏྱམེབ་ཛཡཏེ'་།་སཱམཛཱིཀ་སམརསཏ་ཀེྃ་ཀྲྲྀཏྲཱིམཏ་ཁཏམ་ཀs་རཧལ་ཚཻ། 
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གཱམ་མེ་ཕུྃསཱིཡཽཾཧ་ཀེྃ་རཱཛནཱཱིཏཱི་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་པད་ཀེྃ་ཀཱི་གརཱིམ་ཱཧོཨེཏ་ཚ,ཻ་ཛིམྨེདཱརཱཱི་ཀཱི་ཧོཡཏ་ཚཻ་སེ་བུཛྷིནཱིཧཱར་ཀཱིཡོ་
ནཧཱི་ཚཐཱི།་བས,་ཧནཀ་ཨཔན་པེཊ་བྷརབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ཨཱཨོར་སབྷ་ཀཱིཚུ་ཛཱཨུ་བྷཱྃཌ༹་མེ།་གཱམ་མེ་སབྷ་ཀཱིཚུ་མེ་རཱཛནཱཱིཏཱི་
ཀེནཱིཧཱར་སཱམཱཛཀི་མལེཛོལ་ཀེ་ཁཏམ་ཀs་རཧལ་ཨཚི།་བཌཱི༹་དུཁཀ་གཔྤ་ཚིཡཻཡ་ཛེ་གཱམ་མརཱི་རཧལ་ཚཻ།་ཀཱིཡོ་
དེཁནཱིཧཱར་ནཧཱི་ཚཻ། 
 
སཾཏོཥ་ཀེྃྃ་གརཱཱིབཱཱི་མེ་ཛནྨ་བྷེལནྷཱི།་ཧནཀར་བཱབྤཱཱུ་ཛཱི་གུམཱན་མེ་ཚལཱཐཱི་ཛ་ེཙཱརཱིཊཱ་པུཏྲ་ཨཚི།་པརཉྩ་བཱིདྤཱན་རཧཱིཏཽཾཧ་ཨོ་
ཨཔན་སཾཏན་ཀེྃ་ནཱཱིཀ་སཾས ྤཱར་དེབཱ་མེ་ཨསཕལ་རཧལཱཧ།་ཏཀརེ་པརཱིཎམ་བྷེལནྷཱི་ཛ་ེཙཱརཱི་ཊཱ་བེཊཱ་རཧཻཏཧྃ་ཧནཀར་
ཨཀལ་མྲྀཏྡུ་བྷེལནྷཱི། 
 
ཧནཀར་ཏེསར་བེཊཱ་དསབཱིཾ་པཱས་ཀsཀེs་ཀོ༹༹ལཀཏ་མེཾ་ཀཛ་ཀརs་རགལཱཧཱ།་ཛྙཱན་ཀེྃ་ཨབྷཱབ་མེ་ཨབཾེ་པཱརཱིབཱརཱཱིཀ་
བཱིཁཎྜན་ཀེྃ་ཀརཎེ་ཨོ་པཐ་སྃ་བྷཊཻཀ་གལཱེཧ་ཨཱཨོར་'ཌོལཱཱི་མོཾཌལ'་སྃ་བྤཱཧ་ཀེལཱཐཱི།་ཀལཱཱི་མཾདཱིར་མ་ེམགཾརཽནཱ་ཀེྃ་ཀཱིཚུ་
བཱིགཱཌཻ༹་བཱལཱ་ལོཀནཱི་མཱིལཱི་ཀs་ཀཱིཤན་ཀེྃ་བྤཱཧ་ཀརབཱ་དེལཀནྷཱི།་བྤཱཧཀ་ཀཡྻཻན་སལཱཀ་བཱདོ་ཧནཀ་མུསརཱིཡོ་ནཧཱི་གཱིརལནྷཱི།་
'ཌོལཱཱི་མོཾཌལ'་ཀེྃ་ཨོ་ཚཌཱོི༹་དལེཐཱིན།ྷ 
 
ཧཱིནཀར་དེཁཱདཁཱཱེི་ཧནཀར་བྷཏཱིཛཱ་ནཱཱིཏཱིཤ་ཨཱཨོར་ཨབྷཱིཥེཀ་ཀེལཐཱཱི་།་དུནྤཱཱུ་བྷཻཡ ྤཱརཱཱི་བཱིན་དཧེཛ་ཀེྃ་'ལབ་མཻརཱཱིཛ'་ཀེལཱཧ།་
དེཧཛ-པྲཐཱ་ཀེྃ་ཁཏམ་ཀཀེ་མཱིསཱལ་དེལཱཐཱི།་ཧནཀར་མཱཨེ-བཱཔ་ཀེྃ་མོན་ལགལ་ེརཧཱི་གེལནྷཱི་ཛེ་བེཊཱ་ཀེྃྃ་བྤཱཧ་དྷཱུམདྷཱམ་སྃ་
ཀརཏཧ།་བཀརཱཱི་བཀརཱཱི་ཧོཨེཏ་ཚཻ་;་སྤཱཱུཨར་སྤཱཱུཨར་།་སེ་སམཱཛ་ཀེྃ་བུཛྷs་པཌ༹ཏནྷཱི།་ཛིནགཱཱི་ཨནམོལ་ཧོཨེཏ་ཚཻ།་བེཔཊརཱཱི་
པར་རེལགཱཌཱཱི༹་ནཧཱི་ཙལཱི་སཀཻཏ་ཚཻ། 
 
གཱམཀ་ཚཽཌཱ༹་ཤཧར་ཛཱཀs་'ཨིཾཊརཀས ་མཻརཱཱིཛ'་ཀs་རཧལ་ཚཐཱི།་བཻདཱིཀ་བརྞ-བེབས ྤཱ་ཨཱཨོར་ཛཱཏཱི-པྲཐཱ་ཀེ་ཏོཌཱི༹་
རཧལ་ཚཐཱི།་ཨཱབ་ཀུནཧྃ་རོཀ-ཊོཀ་ནཧཱི་ཚཻ།་ཛིནཀ་ཛེ་མོན་ཧོཨེཏ་ཨཚི་སེ་ཀརཱུ།་གཱྃཌཱི༹་ཁོལཱི་ཀs་ནཱཙྤཱཱུ་;་ནཧཱི་དེཁལ་
ཛེཏནྷཱི་ཏྃ་ཛནིཀ་ཤརམ་ཧེཏཻནྷ་,་ཨོ་ཨཱྃཁཱི་བན་ྣཀs་ལེཏཧ།་གྷོར་ཀལཱིཡུག་བཱཱིཏ་རཧལ་ཨཚི་!་མཾགརཽནཱ་བཏཧ་བྷs་
རཧལ་ཨཚི།་བྷཱགཾ་ཁཱ་ཀs་;་གཱཾཛཱ་པཱཱིབཱི་ཀs་ཨཱཨོར་དཱརཱུ་པཱཱིབཱི་ཀs་ལོཀ་བཽརཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཡུབཱཛན་བྷོལཱ་བཱབཱ་བནཱི་
རཧལ་ཚཐཱིནྷ།་ཨཱཀ-དྷཏྤཱཱུར་ཁེནཻ་ཨཱམ་གཔྤ་བྷs་གལེ་ཚཻ། 
 
གཱམཀ་ཤརམ་བཱིཀ་རཧལ་ཨཚ་ི-་"ཛྷིནཱི-ཛྷིནཱི་བཱིནཱི་ཙདརཱིཡཱ་།"་པརེམ་ཀེྃ་ཁུལླཨཱེམ་པྲདརྴན་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་དེཧ་ཀེྃ་
ནུམཱཨཱཱིཤ་ཁུལླཨཱེམ་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཨཱིཏཱིཧཱས་མེ་ནཱཱིཀ་ཚབཱི་དར་ྯཧཨཱིཨེ་ཨཱི་ཀོཤཱིཤ་ཀརཀs་ཙཱཧཱཱི།་ཡུབཱ་དྷརམ་ཀེྃ་པྲཏཱི་
ཨཱགྲཧ་བྷ་རཧལ་ཚཐཱི།་ཨ་ོཀརམ་སྃ་དུརཱི་བནཽན་ེཛཱ་རཧལ་ཚཐཱི།་ཛ་ེཀརྟབྱ་སྃ་བཱིམུཁ་ཧེཏཧ་ཨ་ོམཱིཊ་ཛཏེཧ།་གྷཌཱཱི༹ཀ་
པཧཱིཡཱ་ནཱཙི་རཧལ་ཨཚི། 
 
༺སཏཱམ་ཁཔེ༻ 
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'གྷརཀ་བྷེདཱིཡཱ་ལཀཾ་ཌཱཧ'་ཨཱི་ཀཧབཱཱི་ཋཱཱིཀ་ེསཧཱཱི་ཚཻ།་དུནཱིཡཱ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི་ཚཻ།་བཌཱི༹་ཋཀནཱཧར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི།་པརཉྩ་ཀཱིཚུ་ནཱིཀ་ོ
ལོཀནཱི་ཚཐཱི།་མཾགརཽནཱ་གཱམ་མེ་བྷགཱིནམཱན་ཀེྃ་ཀོནཧྃ་ཨཱིཏཱིཧཱས་མེ་ནཱམ་ནཧཱི་ཚཻ།་བཾཤ་བྲྀཀྵ་བེནཱིཧཱར་སབྷ་ཀེྃ་ཨཨཱི་གཔྤ་པར་
དྷ  ན་དེབཱཀ་ཚལཻཧ།་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཨཔན་པྤཱཱུརྦཛ་ཀེྃ་ཁཛོི་སཀཻཏ་ཚཐཱི།་ཏརྤཎ་ཀེནཱིཧཱར་སབྷ་སྃ་བཱིཤེཥ་ནཱིབེདན་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་

ཛེ་ཀམ-སྃ-་ཀམ་སཱཏ་པུཤ ་དྷརཱི་ནཱམ་ཡཱད་རཧཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
གཱམ་མེ་བྤཱཱུཌྷ༹-བྲྀད་ཀེྃ་དཁེནཱིཧཱར་བཌཱི༹་ཀམ་རཧལཻ།་ཨཔན་བེཊཱ-པུཏཽཧ་བྤཱཱུཌྷ༹་མཱཨེ-བཱཔ་ཀེྃ་ནཧཱི་དེཁཱི་རཧལ་ཚཻ།་ཨཱཨཱི་
དུརྒཱ་ས ྤཱན་མ་ེདྷཱཱིརཱུ་རམཱ་བྷེཊལཱཧ། 
 
ཧམ་པྤཱཱུཚལཱིཡནྷཱི,་"་ཀཱི་སམཱཙཱར་ཨཚི་?" 
ཨོ་ཀཧལཱཧ,་"་ཀཱི་ཀཧཱུ་བཨུབཱ་,་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་དཁེནཱིཧཱར་ཨཚི།་དེཁཻཏ་ཚིཡཻཡ་-་ཨཀེཊཱ་ཨཱྃཁཱི་ཁརཱབ་བྷ་གེལ་ཨཚི།་ཏཱིནོཾ་
ཚཽཌཱ༹་མེ་སྃ་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་དཁཱེ་དཻཏ་ཨཚི།་བྤཱཱུཌྷ༹ཌཱཱཱི༹་མ་ེགཱིར-པཨཱིར་ཀེྃ་མརཱི་ཛཱཡབ།་ཨཱིཨེཧེ་རཧཱི་གེལ་ཨཱབ་ཛིནགཱཱི་མེ། 
 
མུཨཱིལཱ་པར་ལོཀ་ཀཾཊཱཧཱ་ཨཨཱོར་པུརཧཱིཏ་ཀེྃ་ཀཏེཀ་དཱན་ཀརཻཏ་ཨཚི།་པརཉྩ་ཛལཱི་པར་དུཁེ-དུཁ།་ཀཱིཡ་ོདེཁནཱཧར་
ནཧཱི།་སམཱཛ་ཨཨཱོར་པརཱིབཱར་ཨཱབ་མརཱི་རཧལ་ཨཚི།་སཾབེདནཱ་ཨཱབ་ཧརཱ་གེལ་ཚཻ།་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཧབཌ༹-ཧབཌ༹་མེ་ལཱགལ་
ཚཐཱི།་ཀཐཱི་ཀེྃ་ཧབཌ༹-ཧབཌ༹་ཚཻ་ཛེ་ཨནབུཛྷ་ཨཚི།་མཱཨེ-བཱཔ་ཏཌ༹པཱི་རཧལ་ཚནྷཱི་ཨཱཨོར་ཨཔནེ་ཨེཤ-མཽཛ་མེ་ལཱགལ་
རཧཏཱི་ཚཐཱི།་ཨཱིཨེཧ་ཀལཱིཡུག་ཚིཡཻཡ།་ཛིཨལ་མེ་གུཧཱྃ་བྷཏ ྤཱ་མརལ་མེ་དཱུད་བྷཏ ྤཱ། 
 
རཱམཔརཱཱི་ཀཧཱིཡོ་སཱསུ་ཀེྃ་སེབཱ་ནཧཱི་ཀེལཱཱིཧ,་པརཉྩ་མུཨཱིལཱ་པར་ཧནཀར་སཱྃརཱ་པར་ཛུཌཱཱི༹-ཤཱིཏལ་མེ་ཛལ་ཙཌྷཱ༹བཻཏ་ཚཐཱི།་
ཛིན ྤཱ་མེ་སཱསུ་ཀེྃ་ཛྷོཾཊཱ་ཨུཁཻར་ལལེཀཻ།་མཾགརཽནཱ་མརཱི་རཧལ་ཨཚི;་དྷདྷཀཱི་རཧལ་ཚཻ་མཾགརཽནཱ་།་མུཨཱིལཱ་པར་ཛབཱར་ནྱཽཏ་
དེལཱཧ་སྃ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་ཧོཨེཏ།་མཱཨེ་-བཱཔ་སྃ་བཌྷཱི༹་ཀs་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་ཧོཨེཏ་ཚཻ༎ 
 
གཱམ་གཱམ་ནཧཱི་རཧཱི་གེལཻ།་གཱམ་ཤཧར་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཤཧར་ཛཀ་ྃཨཱཙཱར-བཱིཙཱར་ཚཽར་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཨཱིཛྫཏ་ཀེྃ་གུྃཧ-
གོབར་བྷs་རཧལ་ཚཻ།་ཨཱཁཱིྃ་ཀནྒྷྤཱ་ཀནེེ་རཧs་པཌཻ༹ཏ་ཚཻ།་ཌཱཱིཛེ་མེ་'་ལཱལཱཱི་པཱཔ'་བཱལཱ་གཱཱིཏ་བཛལཱ་སྃ་སབྷ་ཀཱིཡོ་དེཁཱར་
བྷs་ཛཱཨེཏ་ཚཐཱི།་ཧོཨེཏ་ཚནྷཱི་དྷོཏཱི-་ཀུརཏ་ཕཱཌཱི༹་ཀs་ནཱཙཱ།ི་ལལནབཱ་ཀེ་བྷརཱི་དེཧ་གུདགུདཱཱི་ཧོཨེཏ་ཚཻ།་ཧོཨེཏ་ཚཻ་
ཀཁན་བརཱུཨཱ་ཀེཾ་གཱཌཱཱི༹་མེ་སྃ་ཀྤཱཱུདཱི་ཀs་ཀུརཏ་ཕཱཌཱི༹་དཱིཡཻ།་རཽཤན་ཏs་ཌཱཱིཛ་ེགཱཌཱཱི༹་པར་ཙཌྷཱི༹་ཀs་གརདཱ་ཨུཌཱ༹་དལེཀཻ།་ཨཱི་
བྷེལཻ་ནཱཙ་!་ལབཌཱ༹་ནཱཙ་!་ཧཱཐ་ཀེྃ་ཏེནཱ་གྷུམབཻ་ཚཻ་ཛེ་ཨོ་བཱིརཛྤཱཱུ་མཧརཱཛ་ཀེྃ་ཕེལ་ཀs་དེཏཻ།་ཨཱི་ཀཱི་བྷལེཻ་-་མཱརཱི་ཕྃསཱི་
གེལཻ།་གཱརཱི-་གརཱབཻལ་བྷs་རཧལ་ཚཻ། 
 
"་ཏོརཱ་མཱཡ་....།" 
"་ཏོརེ་བཧཱིན....།" 
 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 87 

ལཱཋཱཱི་ནཱིཀཻལ་གེལཻ་-་མཱར་ཏ་མཱར་སཱར་ཀེ...། 
པ ྤཱས ཱིཀ་ཀེྃ་ཀུར ྤཱཱི་ཨཀེ-་དོསར་ཀེྃ་དེཧ་པར་ཏོཌཱི༹་རཧལ་ཚཐཱི་ནཙནཱིཡཱྃ་སབ།་བྤཱཧ་མེ་ཨཱི་སབྷ་ཨཱཨཱི-ཀལཱི་ཧེབེ་ཊཱ་ཀརཻཏ་ཚཻ།་
བརཡཱཏཱིཡཱ་སབྷ་དཱརཱུ་པཱཱིབ་ཀs་ཤེར་བྷs་ཛཱཨེཏ་ཚཐཱི།་དོསར་གཱམ་ཛཀཱs་ཧཱིརིཾག་-བྷཱིརིཾག་ཀེལཀ་ཀཱི་དེ་གྷུས ྤཱ...དེ་
གྷུས ྤཱ...་དེ་ལཱཋཱཱི...དེ་ལཱཋཱཱི་།ཙཱརཱུ་ནཱལ་ཙིཏ་!་ཤེར་བཀརཱཱི་བྷs་ཀ་མཱིམཱིཡཻཏ་ཚཐཱི། 
བཱཧ་རེ་!་ཌཱཱིཛེ་བཱཱིར་! 
 
མཱིཐཱིལཱ་སཾསྲྀཏཱི་མེ་ཚདེ་བྷs་གེལ་ཨཚ།ི་པཱརཾཔརཱིཀ་བྤཱཧ་པདྡྷཏཱི་སམཱཔ ་བྷ་རཧལ་ཨཚི།བཱིདྷཱི-བཱིདྷཱན་མེ་ཀཊཽཏཱི་བྷs་རཧལ་
ཚཻ། 
 ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༢.༣.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཡཱཎ་མཱིཤྲ-་མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཤཱིཀྵཱ་ཨབྷཱིཡནཱ་ཨ་ཱཛཡཀན ་མཱིཤྲ 

རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཡཱཎ་མཱིཤྲ 

མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཤཱིཀྵཱ་ཨབྷཱིཡནཱ་ཨ་ཱཛཡཀན ་མཱིཤྲ 

  

ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་མཱིཐཱིལཱཀ་པྲསཱིདྡྷ་བྱཀ ཱི་ཚཐཱི་།་སཱཨཱིཏེ་ཀེཨོ་ཤཱིཀྵཱིཏ་བྱཀ ཱི་ཧོཨེཏ་ཛེ་ཧནཀ་བཱརེམེ་ནཧཱི་སུནནེ་

ཧོཨེཏ,ཀོནོ-ནེ-ཀནོོ་ཏརཧེྃ་ཧནཀསྃ་ནཧཱི་ཛུཌལ༹་རཧལ་ཧོཨེཏ་།་ཙཱཧེ་ཧནཀར་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱནྡལོནཀ་སཧབྷཱགཱཱི་རཧལ་
ཧོཐཱི,ཙཱཧེ་ཧནཀར་ཨཱལེཁ་བཱ་ཀཱིཏབ་པཌྷ༹ནེ་ཧོཐཱི,ཙཱཧེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧཱིཏ་སཱདྷན་ཧེཏུ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་གཏཱིབཱིདྷཱིམེ་ཧནཀ་སཾགེ་བྷཱག་
ལེནེ་ཧོཐཱི་།་མཱིཐཱིལཱཀ་ལོཀ་ཧནཀསྃ་ཀཧནཱ-ནེ-ཀཧནཱ་སཱལོ-སཱལ་ཛུཌལ༹་རཧལ་།་ཏཀར་ཨཀེཊཱ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཀརཎ་ཨཱིཧོ་
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ཚལ་ཛེ་ཨོ་དཱིན-རཱཏཱི་མཱིཐཱིལཱཀ་གཱམ-གཱམ་གྷུམཻཏ་རཧལཐཱི།་པཱནཱི་ཧོ,ཨནྷཌ་༹ཧོ,རེལམེ་ཨཱརཀྵཎ་ཧོ, ནཧཱི་ཧོ་མུདཱ་ཨོ་
ཙལབེ་ཀརཏཧ,རུཀཏཧ་ནཧཱི་།་སོཙལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་ཧནཀར་ཀཏེཀ་སམརཎྤ་ཚལནཱི། 

ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུཀ་སམསྟ་ཛཱིབན་ཀཧནཱ-ནེ-ཀཧནཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀསམེ་ལཱགལ་རཧལནཱི་། ་ཏཧཱི་ཧེཏུ་
མྤཱཱུལཏཿ་ཨོ་དཱུ་དཱིཤམ་ེལཱགལ་རཧལཐཱི་།་ཨེཀ་ཏྃ་ཨཔན་ལེཁནཱཱིཀ་མདཱྱམསྃ་།་དོསར་ཛན་ཨཱནྡལོནཀ་མདཱྱམསྃ་།་དུནྤཱཱུ་དཱིཤ་

ཨཔནཱ-ཨཱཔམེ་སཧཱཱི་ཨཱ་ཛརཱུརཱཱི་ཚལ་།་རཧལ་སཕལཏཀ་བཱཏ ,སེ་ལོཀསབྷ་ཨཔནཱ-ཨཔནཱ་ཧཱིསཱབསྃ་ཏཀར་ཨཱཀལན་
ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཧམརཱ་ཧཱིསཱབསྃ་ཨོ་ཨཔན་ལེཁནཱཱིཀ་མདཱྱམསྃ་ཛེ་པྲཡཱས་ཀེལཱཧ་ཏཧཱིམེ་ཨོ་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་སཕལཏསབྷ་པྤཱཔ ་
ཀེལནཱི་། 

  

མཐཱཻིལཱཱི་སཧཱཱིཏྱཀ་ཨཱིཏཱིཧཱས 

  

ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་སན༡༩༤༨མེ A་short་History་of་Maithili་
Literature་and་the་influence་of་English་on་it བཱིཥཡཔར་
ཨཱིལཱཧཱབཱད་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡསྃ་པཱཱིཨེཙཌཱཱི་ཀེལནཱི་།་ཨཀེརེ་ཨཱདྷཱརཔར་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཱིཏཱིཧཱས་པཧཱིནེ་ཨཾགྲེཛཱིམ ེ་ཨཱ་བཱདམེ་
མཻཐཱིལཱཱིམ་ེཚཔལ་།་ཨཱཱི་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་པྲཐམ་ཨཱིཏཱིཧཱས་ཐཱིཀ་།་ཨེཧཱི་པུསྟཀཀ་མཱདྱམསྃ་དེཤ-བཱིདེཤཀ་བཱིདྤཱནལོཀནཱི་མཐཱཻིལཱཱི་
བྷཱཥཀ་སྲྀདྡྷ་པརཾཔརཱཀ་བཱརེམེ་ཛཱནཀརཱཱི་པྤཱཔ ་ཀེལནཱི་།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱིམེ་མཱནྱཏསྃ་ལཨེ་ཀཨེ་སཾབཱིདྷཱནཀ་ཨཥ མ་སྤཱཱུཙཱིམེ་
མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་སམཱཱིལ་ཀརབཱ་དྷརཱིམེ་ཨཱཱི་པུསྟཀ་བཧཏ་སཧཡོགཱཱི་སཱབཱིཏ་བྷེལ་། 

  

སཧཱཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱིམ་ེམཐཱཻིལཱཱིཀ་མནཱྱཏ 

  

སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱིམ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་མཱནྱཏཀ་ཧེཏུ་༩་དཱིསམརྦ་༡༩༦༣སྃ་༡༡་དཱིསམྦར་༡༩༦༣་དྷརཱི་དཱིལ ྤཱཱིམེ་

ཨཱཡོཛིཏ་མཐཱཻིལཱཱིཔུསྟཀསབྷཀ་པྲདརྴནཱཱིམེ་ཨོ་ཏཏ ྤཱལཱཱིན་པྲདྷཱནམཏཾྤཱཱི,པཾཌཱིཏ་ཛབཱཧརལཱལ་ནེཧརུཀེྃ་བཛཨོནེ་རཧཐཱི་།་ཨོཧཱི་
པྲདརྴནཱཱིཀ་ཨཱཡོཛན་ཧེཏུ་ཨཔན་ཛཱིཔཱཱིཨེཕསྃ་ཨེགཱརཧ་ཧཛཱར་རུཔཡཱ་ནཱིཀལཱི་ཀཨེ་ཏཀར་བྱབས ྤཱ་ཀནེེ་རཧཐཱི་།་ཧནཀར་
དུཊཱ་སཧོདར་བྷཱཨཱི་ཨེཧཱི་ཨཱཡཛོནཀ་ཧེཏུ་ཧནཀ་སཾགེ་མཛདཱུར་ཛཀྃ་ཀཛ་ཀེནེ་རཧཐཱི་།་ཀཱིཏབསབྷཀེྃ་པྲདརྴནཱཱིཀ་ཧེཏུ་

ཨོརཱིཨོནེ་རཧཐཱི,བྱབསྠཱིཏ་ཀེནེ་རཧཐཱི་།་ཏཏ ྤཱལཱཱིན་པྲདྷཱནམཾཏྤཱཱི་པཾཌཱིཏ་ཛབཱཧར་ལཱལ་ནེཧརུ་ཨུཔརོཀ ་པྲདརྴནཱཱི་དཁཱེི་
ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུཀེྃ་ལཱིཁནེ་རཧཐཱི- 

"I་was་happy་to་inaugurate་yesterday་the་
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Maithili་Book་exhibition་and་to་see་the་large་
collection་of་books་and་manuscripts་in་Maithili.་
This་demonstrates་that་Maithili་has་been་for་a་

long་time་and་is་today་a་living་language་among་

the་people་of་that་area.་The་language་deserves་
encouragement." ༺ཀལཱི་མཐཱཻིལཱཱི་པུསྟཀསབྷཀ་པྲདརནྴཱཱིཀ་ཨུད ྤཱཊན་ཀཨ་ེ  ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་
པོཐཱཱི་ཨཱ་པཱཎ ྡུལཱིཔཱིཀ་པཻགྷ་སཾགྲཧ་དཁཱེི་ཧམར་ཱཨཏཱིབ་པྲསནྣཏ་བྷེལ་།་ཨེཧཱིསྃ་ཨཱཱི་པྲམཱཎཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེམཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥ་
བཧཏ་དཱིནསྃ་བཱིདྱམཱན་རཧལ་ཨཚི་  ཨཱ་ཨཱཨཱི-ཀལཱི་ཨོཧཱི་ཨཱིལཀཱཀ་ལོཀཀ་ཧེཏུ་ཨེཀཊཱ་ཛཱིབཾཏ་བྷཱཥ་ཐཱིཀ་།་ཨེཧཱི་བྷཱཥཀེྃ་
ཨུཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀཨེལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་།༻ 

ཨཾགྲེཛཱིཀ་ཨཔན་བཱིལཀྵཎ་ཛྙཱནཀ་ཨུཔཡོག་ཀརཻཏ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱིཀ་བཱིབྷཱིནྣ་ཀརྻཀྲམམེ་སཧབྷཱགཱཱི་ བཱིབཱིདྷ་
བྷཱཥཀ་བཱིདྤཱནལོཀནཱིཀེྃ་ཨོ་ཏཏེཀ་པྲབྷཱབཱིཏ་ཀེལཱཧ་ཛེ་ཨོ་སབྷ་སཧརྵ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱིམེ་སྤཱཱིཀར་ཀེལནཱི,ཨོཀརཱ་
སམ ྤཱནཱིཏ་ས ྤཱན་དེལནཱི་།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱིམེ་མཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་མཱནྱཏ་བྷེཊལ་།་ཧནཀེ་ནཱིརཾཏར་པྲཡཱསཀ་པརཱིཎམ་ཨཚི་ཛེ་སན་

༡༩༦༥སྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པུསྟཀསབྷཀེྃ་སབྷབརྵ་ཨཱན-ཨནཱ་བྷཱཥཀ་པུསྟཀཀ་སཾགེ་པུརས ྤཱརསབྷ་བྷེཊཱི་རཧལ་ཨཚི།་མཻཐཱིལཱཱིམེ་
ཀཏེཀོ་པུསྟཀ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི་དྤཱརཱ་པྲཀཤཱིཏ་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི་།་ཀཏེཀོ་པུསྐཀསབྷཀ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཨནུབཱད་བྷཨེ་རཧལ་
ཨཚི་།་ཨཱཱི་ཀནོོ་མཱམུལཱཱི་ཨུཔལབ ྒྷཱི་ནཧཱི་ཨཚི་། 

  

སབཾཱིདྷཱནཀ་ཨཥ མ་སྤཱཱུཙཱམི་ེམཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་སམཱཱིལ་ཀརབ 

  

ཛཡཀན བཱབྤཱཱུཀ་ནཏེྲྲྀཏྭམ་ེསཏཏ་སཾགྷརྵཀ་དོསར་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཨུཔལབ ྒྷཱི་བྷེལ-སཾབཱིདྷཱནཀ་ཨཥ མ་སྤཱཱུཙཱམིེ་
མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་སམཱཱིལ་ཀརབ་།་ཨེཧཱི་ཧེཏུ་པྲྲྀཥྛབྷཱུམཱི་ཏཻཡཱར་ཀརབཱམེ་ཧནཀར་ཀལམཀ་ཛབརདསྟ་ཡོགདཱན་ཚལ་།་ནཱིཤྩཱིཏ་

རཱུཔསྃ་ཨཱཱི་ཀཛ་ཀནོོ་ཨཀེདཱིན་ེཏྃ་བྷེལ་ནཧཱི།་སཱལཀ-སཱལ་ཀཏེཀོགོཊ་ེཨེཧཱི་ཧེཏུ་ལགཱལ་རཧལཱཧ་།་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུཀ་
ལགཱཨོལ་གཱཚམེ་པཱནཱི,ཁཱད་དཻཏ་རཧལཱཧ་།་པརཱིཎམ་སཱམནེ་ཨཚི་།་ཨཱཨཱི་མཐཱཻིལཱཱི་ སམསྟ་བྷཱརཏབརཀྵ་མུཀུཊམ་ེབཱིརཱཛིཏ་
ཚཐཱི་།་ཨཱབ་ཧམརཱ་ལོཀནཱིཀ་ཨུཔར་ནཱིར ྒྷར་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཧམསབྷ་ཨེཧཱི་སུཨབསརསྃ་ཀཏེཀ་ལཱབྷཱནྭཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་

ཚཱི་། ཛཡཀན བབཱྤཱཱུ་སཧཱཱི་ཀཧཏཻ་ཚལཧཱ་ཛ་ེམཏཱྲ་སབཾཱིདྷཱནམ་ེམནཱྱཏ་བྷཊཱེིཨ་ེགལེསཱ་ྃསབྷཀཱིཚུ་ནཧཱི་བྷཨ་ེཛཨཱཏེ་།་ཏཀར་བདཱ་ོ
བཧཏ་ཀཱིཚུ་ཀརབཀཱ་ཛརཱུརཱཱི་རཧཏ་།་ཧམསབྷ་ཛཁན་མཐཱཻིལཱཱི་བཛབ་ེནཧཱི་ཀརབ, དྷཱིཨཱ-པུཏཀེྃ་མཐཱཻིལཱཱི་བཛཱལ་ེནཧཱི་
ཧཏེཀཻ,ཀལཛེ-ཨཱིསཀྤཱཱུལམ་ེམཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིདྤཱར ྤཱཱི་རཧབ་ེནཧཱི་ཀརཏ་ཏཁན་མནཱྱཏ་ེབྷལེསཱ་ྃཀཱི་ཧཨོཏེ ? ཨཧཱེི་བཏཱཀེྃ་བྤཱཱུཛྷབཀཱ་
པྲཡཛོན་ཨཚ།ི 
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ཛནཨནཱྡལོནཀ་པྲབྷཱབ 

  

ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་སལཱཀ-སལ་པྤཱཐམཱིཀ་ཨཱིསཀྤཱཱུལམེ་མཐཱཻིལཱཱི་བྷཱཥཀ་ཧེཏུ་ཨནཱྡོལནམེ་ཨཔན་སབྷཀཱིཚུ་ཁཔཱ་
དེལཱཧ་།་ཧནཀར་ཨེཧཱི་ཀཛམེ་སམརྤཎ་ཀོན་ཧད་དྷརཱི་ཚལནཱི་སེ་ཛཡཀན -ཛཡན ཱིཀམེ་ཚཔལ་ཤྤཱཱི་ཀམལེཤ་ཛྷཱཀ་
ཨཱལེཁསྃ་ཨུདྷ  ྲྀཏ་ནཱིམལྣཱིཁཱིཏ་ཨཤཾསྃ་བུཛྷཱཨཱིཏ་ཨཚི- 

"སན་༡༩༩༦་ཨཱཱི༠ཀ་བརསཏཱཀ་སམཡ་།་དརབྷགཾཱཀ་སམསྟ་རས ྤཱ་ཛྷཱལིམ་ེབདལཱི་གལེ་ཚལ་།་ཏཧཱུམ་ེདཱིགྷ   ཱི་
པཤྩཱིམ་བལ་ཱསཌཀ༹ཀ་ཧཱལ་བཧཱེལ་ཚལ་།་བྷཱིནསརཀ་ཨཋཱཀ་ཨམལ་།་ཧམ་མརཱབཌཱཱཱི༹་ཀལཛེ་དཱིས་ཛ་ཱརཧལ་ཚཱ་ིཨ་ཱཨ་ོཧཱཐམ་ེ

ཨཀེཊཱ་བཱསྃཀ་ཚཔིཋཱ་ལནེ,ེ ནངརཨཱཱིཏ་ཨསཱྟ-ེཨསཱྟ་ེཙལཏཻ་ཨཧཱོི་རསཱ ྤཱཔར་ཨབཱཱི་རཧལ་ཚལཧཱ་།་ཧམ་དཱུརསེ་ྃཧནཀ་ཧཱལཏ་
ཨཊཀརལཧ་ྃ།་ཧམར་ཨན རཏཱམ་ཱཙཱཏི ྤཱར་ཀཨ་ེཨུཋལ་།་ཧམ་ཧནཀ་ལག་གལེཧ་ྃ།་ཀཧལཱིཨནཱི་ཛ་ེཀཱིཡཀཻ་ཨཏེ་ེཀཥ ་ཨུཋ་ཱ

རཧལ་ཚཱ?ི ཀཱི་སམསྤཱ་ཨཚ?ི ཨ་ོསམསྤཱ་ཀཧལནཱི་།་ཀཧལནཱི་ཛ ེ་ཨཀེཊཱ་སབྷཱ་ཨཨཱཱི་ཧམར་ཱདརབྷགཾཱམ་ེཀརབཀཱ་ཨཚ།ི་
སབྷཱ་ཧམར་སམསྤཱ་ཐཱིཀ་།" 

ཏཀར་བཱད་ཀམལཤེ་བཱབྤཱཱུ་ཧནཀར་ཨཱིཙྪཱནུསཱར་སབྷཱཀ་ཨཱཡཛོན་ཀེལནཱི་ཛཱཧཱིམེ་དརབྷཾགཱཀ་ཀཏེཀོ་བཱིདྤཱན་

ལོཀནཱི་བྷཱག་ལེལཱཧ། ་ཀཧབཱཀ་མཱནེ་ཛ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཛཀ་ཧེཏུ་ཨ་ོཀཱིཚུ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་ཏཻཡཱར་རཧཻཏ་ཚལཱཧ་།་ཨོ་ཙཱཧཱིཏཐཱི་
ཏྃ་སེབཱནཱིབྲྀཏ ཱིཀ་བཱད་པྲཡཱགརཱཛམེ་ཨཔན་གྷརམེ་རཧཱི་ནཱིཙཻན་སམཡ་བཱིཏ་སཀཻཏ་ཚལཱཧ་།་ཨོཏཧཱིསྃ་ཙིཋ ྤཱཱི་ལཱིཁཱི-ལཱིཁཱི་
ཨཔན་མོནཀེྃ་མནཱ་སཀཻཏ་ཚལཱཧ་།་མུདཱ་ཧནཀ་བུཛྷཱཨཱིཏ་ཚལནཱི་ཛ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀསཀ་ཧེཏུ་མཱཊཱི-པཱནཱིསྃ་ཛུཌ༹བ་བཧཏ་
ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི་།་ཨེཀ-ཨཀེཊཱ་ལཀོསྃ་སཾཔརྐ་སཱདྷབ་བཧཏ་ཛརུརཱཱི་ཨཚི་། 

ཨེཧཱཱི་སཾདར ྒྷམེ་ཤྤཱཱི་ཀམལེཤ་ཛྷཱཛཱི་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི- 

"ཛཡཀན བབཱྤཱཱུཀ་སམསྟ་ཛཱབིན་པཌྷབ༹-ལཱིཁབ, ཙིཾཏན-མནན་ཀརབ་རཧལནཱི, ཏཁན་ཕརེ་སུར-སུར་
ཨ་ཱམུར-མུར་ཀཱིཡཀཻ? ཀཱིཡཀཻ་ཨ་ོབུཌྷ༹རཱཱཱིམ་ེཨཏེཀེ་ཡཏཱནཱ་སཧབཀཱ་ལལེ་བཱིབཤ་ཚལཧཱ?ཨཨཱི་གྤཱཱུཌྷ་༹རཧསྱཀ་ཨནྭཥེཎ་
ཀརཡ་པཌཏ༹་ཧམར་ཱལཀོནཱིཀེྃ།་ཧམར་ཱབུཛྷན་ེཨ་ོརཧཐཱི་དཱརནྴཱིཀ་།་དརནྴ་ཨཀེཊཱ་བསྟུ་ཨ་ཱརཛཱནཱཱིཏཱི་དསོར་བསྟུ,སཱིདན ་
ཨཀེཊཱ་བསྟུ་ཨ་ཱབྱབཧཱར་དསོར་བསྟུ་།་ཏཧཱིནཱ་ཨདཱརབྴདཱ་ཨཀེཊཱ་བསྟུ་ཨ་ཱཡཏརབྠདཱ་དསོར་བསྟུ་།" 

ཨསལམེ་བཱཏ་ཨཱཱི་རཧཻཀ་ཛེ་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་པྤཱཱུརྞ་སམརྤཱིཏ་བྱཀ ཱི་ཚལཱཧ་།་ཨོ་ཛཱིབན་བྷརཱི་

མཱིཐཱིལཱཀ་གཱམ-གཱམ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཙཱར-པྲསཱར་ཧེཏུ་གྷུམཻཏ་རཧལཱཧ་། ་ཏཧཱི་ལེལ་ཀནོོ་མནཱ-སམ ྤཱན,སུབཱིདྷཱ-ཨསུབཱིདྷཱཀ་
དྷ  ན་ནཧཱི་རཧནཱི་།་སན ༡༩༩༣ ་མེ ཨན རརཥཱ ཱིཡ་མཐཱཻིལཱཱི་པརཱིཥདཀ  རཱྃཙཱིམེ་ཨཱཡཛོིཏ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཱཡཛོནམེ་ཨོ་མཱཏྲ་
ཨེཀཊཱ་པཻམལྥེཊ་དཁཱེི་ཀཨེ་པཧྃཙི་གེལ་རཧཐཱི་།་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཀཛ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་བས་ཨེཏབེ་ཧནཀར་ཨུདྱཤེྱ་རཧཻཏ་ཚལནཱི།་

ཨེཧཱི་ལེལ་ཨོ་ནྤཱཡཱལཡམེ་ཀེསོ་ཀལཱེཧ་།་སལཱཀ-སཱལ་གཱམེ་གཱམ་གྷུམཻཏ་རཧལཱཧ་།་ཙནཱཨོམེ ་མཻཐཱིལཱཱི་སམརྠཀ་
ཨུམ ྤཱཱིདབཱརཀེྃ་ཋཌྷཱ༹་ཀརབཱཀ་པྲཡཱསོ་ཀེལཱཧ་།་ཧནཀེ་ཨཱགྲཧཔར་ནཱིརལཱཱིཡ་ཨུམ ྤཱཱིདབཱརཀ་རཱུཔམེ་ཨེཀགཊོེ་ཨེམ.ཨལེ.ཨེཀ་

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 91 

ཙནཱཨོ་ལཌ༹ལཱཧ་།་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་སཾགེ་ཨཱར་ཀཻཀགོཊ་ེཧནཀར་ཙནཱཨོ་པྲཙཱར་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ,མུདཱ་པརཱིཎམ་ཌྷཱཀཀ་ཏཱིན་
པཱཏ་།་ལོཀསབྷ་ཧནཀར་བཻསཱརམེ་ཛརཱུར་ཨབཻཏ་ཚལ་། ་ཧནཀ་ཨཱདརོ་ཀརཻཏ་ཚལནཱི,མུདཱ་ཏཏབེ།་བྷཊོ་དེབཱ་ཀལམེ་
སབྷ་བཱིསརཱི་ཛཱཨཱིཏ་གེལནཱི་།་མཐཱཻིལཱཱི་སམརཀྠ་ཧནཀར་ཨུམ ྤཱཱིདབཱར་ཙནཱཨམོེ་ཧཱརཱི་གེལཱཧ་།་ཀཧབཱཀ་མཱན་ེཛེ་བྷཱབནཱམ ེ་
ཨེཀ་དཱིན,དཱུདཱིན་ཀཨེོ་ནཱཱིཀ-ནཱཱིཀ་བཱཏ་བྷནེ་ཀཨེ་ལཻཏ་ཚལ,མུདཱ་ཨོཀར་ཀོན་ོསཱརཀྠ་ཀཛམེ་པརཱིཎཏཱི་ནཧཱི་བྷེལ་།་ཀཱིཨེཀ་
ནཧཱི་བྷེལ? ཨེཧཱི་ལེལ་ཛརཱུརཱཱི་རཧཻཀ་ཛེ་ལོཀཀ་ཨཔནཱ་བྷཱཱིཏརསྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཏཱིཨེ་ཛྤཱརཱི་ཨུཋཀཻ་། ་མུདཱ་སེ་ཧེཏཻཀ་
ཀོནཱ? ཨེཧཱིཋཱམ་ཏྃ་གྷར-གྷར,གཱམ-གཱམ་ཛཱཏཱིམེ་བཱིཁཾཌཱིཏ་བྷེལ་ཨཚི་།་མཱིཐཱིལཱམ་ེཛཱཏཱི་བྷཱཥཔར་བཧཏ་བྷཱརཱཱི་པཌཻ༹ཏ་ཨཚ།ི་
ཨཱཱི་བཱཏ་བྤཱཱུཛྷབཱཀ་པྲཡོཛན་ཨཚི་ཛེ་ཛཱདྷརཱི་མཱིཐཱིལཱཀ་སབྷབརྒཀ་ལོཀ་ཨེཧཱི་པྲཡཱསསབྷམེ་སཱམཱིལ་ནཧཱི་ཧེཏཧ,ཏདྷརཱི་ཨེཧཱི་
ཏརཧཀ་ཨཱནྡོལནསབྷཀ་ཨཱིཨེཧ་ཧཱལ་རཧཏ་། 

ཛཡཀན བཱབྤཱཱུ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སེབཱ་ནཱིཿསྤཱརབྷྠཱབསྃ་ཛཱིབན་བྷརཱི་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ་།་ཏཧཱི་ཧེཏུ་སརྦསྭ་དཱབཔར་ལགཱ་

དེལཱཧ་།་མནཱ-ཨཔམཱན་སབྷཀཱིཚུ་བཱིསརཱི་གེལཱཧ་།་པེསམེཀར་ལཱགཱི་གལེ་རཧནཱི,སྤཱསྠྱ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ནཧཱི་རཧནཱི,པརཱིབཱརཀ་
ལོཀ་ཙིཾཏམེ་པཌལ༹་རཧཻཏ་ཚལཱཧ,མུདཱ་ཨོ་ཨཀེསར་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཛེ་དཱིན-རཱཏཱི་ཨེཀ་ཀེནེ་རཧཻཏ་ཚལཱཧ་།་པྲཡཱགརཱཛ-
དརབྷཾགཱ,ཀོལཀཏ-ཛཏཨེ་ཀཏཧ་མཻཐཱིལཱཱི་སཾབཾདྷཱཱི་ཀརྻཀརྨ་ཧོཨཱིཏ་ཨོཏཨེ་བཱིནཱ་བཛཨོནཧ་པཧྃཙི་ཛཱཨཱིཏ་ཚལཱཧ་།་
ཨེཀབེར་ཧམ་ཨཱིལཱཧཱབཱདསྃ་པཊནཱ་ཛཱཨཱིཏ་རཧཱཱི།་ས ྤཱཱིཔརམེ་ཧམར་ཨཱརཀྵཎ་ཚལ།་ཌཱཀ ར་ཛཡཀན ་མཱིཤྲཛཱིཀེྃ་དཁེལཧྃ།་

ཨོཧཱིནཱ་ཋཱཌྷ,༹ བཱིནཱ་སཱཱིཊཀེ་ཡཱཏྤཱ་ཀཨེ་རཧལ་ཚལཱཧ།་པཊནཱམེ་ཀནོོ་མཐཱཻིལཱཱི་ཀརྻཀྲམམེ་བྷཱག་ལེབཱཀ་ཧེཏུ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལཱཧ།་
བཧཏ་ཨཱགྲཧ་ཀེལཱཔར་ཨོ་ཧམར་སཱཱིཊ་ལེབཱཀ་ཧེཏུ་ཏཻཡཱར་བྷེལཱཧ།་ཀཧཐཱི་ཛེ་ཨོ་ཨཧཱིནཱ་ཙལཱི་ཛེཏཧ།་ཨཱཱི་ཚལ་ཧནཀར་

ཨུཏ ྤཱཧ-་མཻཐཱིལཱཱི་ཀརྻཀྲམེ་བྷཱག་ལེབཱཀ།་ མུདཱ་ཚལཱཧ་ཏྃ་ཨོཧོ་མནུཀྑ་ེ།་དཱིན-རཱཏཱི ་མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་ཀཛ་ཀརཻཏ-
ཀརཻཏ་ཀཁནཧ་ཀལ་ཨོ་ཨུདཱས་བྷཨེ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལཱཧ་།་ཀརཎ་ཛེ་རཧལ་ཧོཨཱི་།་སཾབྷབཏཿ་ཨེཏེཀ་པརཱིཤྲམཀ་བཱདོ་

ཨནུཀྤཱཱུལ་པརཱིཎམ་ནཧཱི་བྷེཊཻཏ་ཧོནཱི, ཀིཾབཱ་ཨཔནཧཱི་ལོཀསབྷསྃ་ཨཔེཀྵཱིཏ་སཧཡོག་ནཧཱི་བྷེཊཻཏ་ཧོནཱི་།་ཨེཧནེ་ཀོན་ོ
ཀྵཾཎམེ་ཨས ྤཱཱི་བརཀྵ་བྤཱཱུཌྷ༹་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་པཊནཱམེ་ཤྤཱཱི་ཤརདེན ྡུ་ཙདྷཽརཱཱིཛཱིཀེྃ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་དཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི- 

"ཧམར་བཨསེ་ཨགཱཱ་ྃཛ་ཱརཧལ་ཨཚ,ིདཧེ་ཀཛ་ནཧཱི་ཀརཏཻ་ཨཚ,ིཨཱཁཱིྃ་སགཾ་ནཧཱི་དཏཻ་ཨཚ,ིཨབཱ་ཧྲྀདཡཀ་དྷཌཀ༹ན་སཧེ་ོ
ཐཱཱིར་ནཧཱི་རཧཨ་ེདཏཻ་ཨཚ་ིཏཨཻ་ོམཐཱཻིལཱཱི་ཧཱིཏཀ་ནཱམཔར་ཨཱིལཧཱཱབདཱས་ྃདཱིལ ྤཱཱི,པཊནཱ་ཨ་ཱདརབྷགཾཱ་དཌཽ་༹ལགཱ་རཧལ་ཚཱ་ི།་མུདཱ་
ཀཛ་ནཧཱི་བྷཨ་ེརཧལ་ཨཚ་ི།་ནཧཱི་བྷཨ་ེརཧལ་ཨཚ་ིཀཛ་ཨ་ཱཛཀར-ཱཛཀར་ཱལག་ཨཔན་ལཀོ་བུཛྷ་ིདཌཽ༹ཏཻ་ཚཱ ི་སཧཻ་དྷཁོ་ཱ
དཏཻ་ཨཚ,ིསཧཻ་ཕྤཱཱུསཱི་ཀཧཱི་ཀཨ་ེཊཱརཱི་དཏཻ་ཨཚ,ིབཧཊཱརཱི་དཏཻ་ཨཚ།ི་ལཀོསབྷ་བཨཱིམནཱ་བྷཨ་ེགལེ་ཨཚ་ིཨ་ཱམཐཱཻིལཱཱིཀ་
ནཱམཔར་གལོཤཱཻིཊཱ་ཀརཏཻ་ཨཚ་ི།་མཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀརབཀཱ་པྲཡསཱ་ནཧཱི་ཀརཏཻ་ཨཚ,ིཁལཱཱཱི་ཨཧཱོིས་ྃཔབཱཨ་ེཙཧཱཏཻ་ཨཚ་ི།་ཀཱི་
ཀཧཱུ,ཀཱི་ཀཧཱུ་ཨཧཱཀེྃྃ,མཐཱཻིལཱཱིཀ་རལེ་པཊརཱཱིཔར་ཨབཏཻ-ཨབཏཻ་ཨུཏརཱི་ཛཨཱཱིཨ་ེཨ་ཱལཀོ་མྤཱཱུཀ་བྷཨ་ེབསཻལ་རཧཨཻ་ེ།" 

ནཱིཤྩཱིཏ་རཱུཔསྃ་ཨུཔརོཀ ་ཀཐནམེ་ཛཡཀན བཱབྤཱཱུཀ་ནཱིརཱཤཀ་བྷཱབ་ཛྷལཀཻཏ་ཨཚ,ིནཱིརཱཤ་ཛེ་ཨཔན་ལོཀཀ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཏཱིཨེ་ཨུཔེཀྵཱབྷཱབསྃ་ཨུཏནྤྣ་བྷེལ་ཨཚི་།་ཏཀར་ཨཱཱི་མཱནེ་ནཧཱི་ཛེ་ཨ་ོཏཀར་བཱད་བཻསཱི་གེལ་རཧཐཱི་།་ཏཀར་བཱདོ་

ཀཏེཀོ་སལཱ་དྷརཱི,ཀཧཱི་སཀཻཏ ་ཚཱི་ཛཱིབནཀ་ཨཾཏཱིམ་སཱྃས་དྷརཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧཱིཏ་སདྷཱནཱ་ཧེཏུ་པརེསཱན་རཧལཱཧ,ཙིཾཏཱིཏ་
རཧལཱཧ་།་མྲྀཏྡུསྃ་ཀཱིཚུ་སམཡཔྤཱཱུརྦ་ནཱཱིཀསྃ་བཱཛལ་ནཧཱི་ཧོནཱི,ཏཁནཧ་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཀཧལཐཱི་ཏཀར་ཨབྷཱིཔྤཱཡ་
ཨཱིཨེཧ་ཚལ་ཛེ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཀཱི་ཧཱལ་ཨཚི,མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱནྡལོན་ཀནཱེ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚི,མཱིཐཱིལ་ཱརཱཛྱ་ཀཧཱིཨཱ་དྷརཱི་བནཏ? 
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ཀཧབཱཀ་མཱནེ་ཛ་ེཛཱིབནཀ་ཨཾཏཱིམོ་ཀྵཎམེ་ཨོ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཧཱིཏ་ཙིཾཏ་ཀརཻཏ་རཧཐཱི་།་ཨེཧན་ཚལནཱི་ཧནཀར་
མཱཏྲྲྀབྷཱཥཀ་པྲཏཱིཨེ་ལགཱབ།་མུདཱ་ཨཱཱི་སཾབྷབ་ནཧཱི་ཨཚ་ིཛེ་སབྷཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཏཱིཨེ་ཨོཧཱིནཱ་ལགཱབ་ཧོཨཱིཀ།་སབྷ་མཱཏྲྲྀབྷཱཥཀ་
བཱིཀསཀ་ཧེཏུ་ཨོཧཱིནཱ་ཨཔན་སརྦསྭ་ཨརྤཎ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཱཏུར་རཧཨེ་།་མུདཱ་ཨཔན་བྷཱཥཀ་པྲཏཱི་ཨེཀཊཱ་སམཱནྱ་

ཨནུརཱག་ཏྃ་ཧེབེཀ་ཙཱཧཱཱི་།་ཨཔན་མཏཱྲྲྀབྷཱཥམེ་བཱཛི་ཀཨ ེ,ཨོཧཱིམེ་ལཱིཁལ་པོཐཱཱིསབྷ་པཌྷཱི༹་ཀཨེ་ཨཏཱྨསམ ྤཱནཀ་བྷཱབ་ཛགབེཀ་
ཙཱཧཱཱི་།་ཨཔན་དྷཱིཨཱ-པུཏསྃ་མཻཐཱིལཱཱིཨེམེ་གཔྤ-སཔྤ་ཧེབེཀ་ཙཱཧཱཱི་།་མུདཱ་སེ་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི་ཀཱི? ཨེཀར་ཛབཱབ་བཧཏ་
མོསཀཱིལ་ནཧཱི་ཨཚི་།་ཨདྷཱིཀཤཾ་སུཤཱིཀྵཱིཏ་པརཱིབཱརསྃ་མཻཐཱིལཱཱི་ནདཱརད་བྷཨེ་གེལ་ཚཐཱི་།་པྲབཱསཱཱི་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཱི་ལོཀནཱི་གྷརསྃ་

བཱཧར་ཏྃ་ཧཱིན ྤཱཱི་བཱ་ཨཾགྲཛཱིམེ་བཛབཱཀ་ཧེཏུ་མཛབྤཱཱུར་བྷཨེ་སཀཻཏ་ཚཐཱི , ཀརཎ་ཏཁནཧཱི་ཛཱིབཱིཀ་ཙལཏནཱི་།་མུདཱ་དརབྷཾགཱ་
མེ,མདྷུབནཱཱིམ,ེཀིཾབཱ་སཧརསཱམེ་ཏྃ་ཨཱཱི་མཛབྤཱཱུརཱཱི་ནཧཱི་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་། ་སཧརསབྷཀ་བཱཏ་ཏྃ་ཚོཌཱུ༹༹་གཱམཀ་ཧཱཊཔར་
ཨཱཔསམེ ,ཀིཾབཱ་དོཀནཔར་དོཀནདཱརསྃ་ཀེཨོ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་གཔྤ་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི་།་གཱམོ-གྷརམ ེ་ཀཀཀ་བདལཱམེ་ཨཱབ་
ཙཙ ྤཱ ,ཀཀཱིཀ་བདལཱམེ་ཙཙཱཱི་བཱཛལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚ་ི།་ཨཱཱི་ཀཱི་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི,ཀཱིཨེཀ་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚ?ི ཛཁན་ཨཔནེ་
གྷརམེ་ནེནཱསབྷ་མཻཐཱིལཱཱི་ནཧཱི་བཱཛཏ,ནཧཱི་སཱིཁཱི་སཀཏ་ཏྃ་ཨཱིསཀྤཱཱུལ་ཀཱི་ཀརཏ་ཨཱ་ཀཱིཨེཀ་ཀརཏ? 

  

མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཔྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱཀ་སམརནྠ 

  

ཨཱཨཱི-ཀལཱི་ཨཾགྲཛཱེི་མཱདམྱསྃ་བཙ ྤཱཀེྃ་པྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་དེབཱཀ་ཛོར་ཨཚི་།་ལཀོཀ་ཨཱཱི་དྷཱརཎ་ཨཚི་ཛ་ེཨེཧཱིསྃ་
བཙ ྤཱཀ་བྷབཱིཥྱ་བཌྷཱི༹ཨཱྃ་ཧོཨེཏ་།་ཨོཀར་ཱབེཧཏར་ནཽཀརཱཱི་བྷེཊཏཻཀ།་མུདཱ་ཨོ་སབྷ་ཨཱཱི་བཱཏ་ནཧཱི་བྤཱཱུཛྷི་པབཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་
མཱཏྲྲྀབྷཱཥམ་ེཤཱིཀྵཱ་ནཧཱི་དེབཱཀ་ཀརཎ་བཙ ྤཱཀ་ཨདྷཱིཀཤཾ་བཽདྷཱིཀ་ཀྵམཏཀ་ཨུཔཡོག་ནཧཱི་བྷཨེ་པབཻཏ་ཨཚི་།་ཀེཨ་ོཨཾགྲཛཱེི་བྷཱཥ་
བཱཛི་ལེཏ་ཏཧཱིསྃ་ཨཱཱི་ཛརཱུརཱཱི་ནཧཱི་ཨཚ་ིཛེ་ཨཀོར་བཽདྷཱིཀ་ཀྵམཏ་སེཧོ་ཨུཏྐྲྲྀཥ ་ཧོཨཱི་།་བྷཱཥ་མཱཏྲ་ཨབྷཱིབྱཀ ཱིཀ་མཱདམྱ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི་།་ཨཾགྲེཛཱ་ིབཛནཱིཧཱར་ལོཀཀེྃ་བེསཱཱི་བུདྷཱིཨཱར་མནཱཱི་ལེབ་མྤཱཱུལཏཿ་ཨཔན་མཏཱྲྲྀབྷཱཥཀ་པྲཏཱི་ཨུཙིཏ་སམ ྤཱནཀ་ཨབྷཱབ་ཨཱ་

ཏཧཱིསྃ་ཨུཏྤནྣ་ཧཱཱིན་བྷཱབནཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་།་ཨཱཱི་ཀོནོ་ཛརཱུརཱཱི་ནཧཱི་ཨཚི་ཛེ་ཨགཾྲེཛཱིམ་ེཕཊར-ཕཊར་ཀེནཧཱར་བཽདྡྷཱིཀོ་རཱུཔསྃ་
བཱིཤཱིཥ ་ཧོཐཱི,མུདཱ་ཧནཀ་ཛྙཱནཱཱི་མཱནཱི་ལེབཱཀ་ཨཀེཊཱ་པརཾཔརཱ་བྷཨེ་གེལ་ཨཚི་། 

དུནཱིཨཱ་བྷརཱིཀ་ཤཱིཀྵཱབཱིདལོཀནཱི་མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཔྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱཀ་སམརྠན་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ་ཨཚི་། 

མཧཱཏ ྤཱ་གཱཾདྷཱཱི་ཀཧནེ་རཧཐཱི- 

"བྷཱརཏཱིཡ་བྷཱཥམ་ེཔཌྷལ༹་བཱིཛྙཱནཱཱི་ཨ་ཱབཱིཤཥེཛ་ྙདཤེཀ་སཧཱཱི་མནཱམེ་ེསབེཀ་ཧཏེཧ་།་ཨ་ོབཱིདཤཱེི་ནཧཱི, ཨཔཱིཏུ་
ཨམཱ་ཛནཏཀ་བྷཱཥ་བཛཏཧ་།་ཨ་ོཛ་ེཛྙཱན་པྤཱཔ ་ཀརཏཧ་ས་ེཨནཱ་ནཱགརཱིཀ་ཧཏེུ་སུལབྷ་ཧཨོཏེ།" 

གུརུདེབ་རབཱཱིནྡྲནཱཐ་ཊཻགོར་ཀཧན་ེརཧཐཱི- 
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"བྷཱརཏཱིཡ་སསཾྲྀཏཱི་ཨཀེཊཱ་བཱིཀསཱིཏ་སཏདལ་ཀམལཀ་སམནཱ་ཨཚ་ིཛཀར་པྲཏྱཀེ་པཁཾུཌཱཱི༹་ཧམར་པྤཱདཤཱེིཀ་
བྷཱཥ་ཐཱིཀ་།་ཀནོ་ོཔཁཾུཌཱཱི༹ཀ་ནཥ ་བྷལེསཱ་ྃཀམལཀ་ཤབྷཱོ་ནཥ ་བྷཨ་ེཛཨཱཏེ་།་ཧམ་ཙཧཱཏཻ་ཚཱ་ིཛ་ེཔྤཱདཤཱེིཀ་བྷཱཥ་རནཱཱཱི་བནཱི་ཀཨ་ེ

ཨཔན་རཛཱྱམ་ེབཱིརཛཱམནཱ་རཧཐཱི་ཨ་ཱཧཱིན ྤཱཱི་ཏཀརསབྷཀ་བཱཱིཙམ་ེམདམྱཎཱིཀ་རཱུཔམ་ེསུཤབྷཱོིཏ་ཧཨོཨ།ེ" 

མཱཏྲྲྀབྷཱཥམ ེ-མཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་དེལཱསྃ་བཙ ྤཱཀ་ཙིཾཏན,མནནཀ་ཤཀ ཱི་བཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི་།་ཨ་ོཀོན་ོབཱིཥཡཀེྃ་མལཱཽིཀ་
རཱུཔསྃ་བྤཱཱུཛྷི་སཀཻཏ་ཨཚི,ཨོཧཱིཔར་ཨཔན་སྭཏཾཏྲ་བཱིཙཱར་རཱཁཱི་སཀཻཏ་ཨཚ་ི།་མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཔྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་བྷེཊཏ་ཏྃ་བཙ ྤཱཀ་
བཽདྷཱིཀ་ཀྵམཏ་བེསཱཱི་པྲཁར་ཧོཨེཏ་།་ཨཱིཨེཧ་ཀརཎ་ཚལ་ཛེ་ཛཡཀན བཱབྤཱཱུ་པྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱཀ་མཱདྱམ་མཻཐཱིལཱཱི་བནེབཱཀ་ཧེཏུ་
ཨེཏེཀ་སཾགྷརྵ་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ་། 

མཻཐཱིལཱཱིབྷཱཥཱི་བཙ ྤཱཀེྃ་པྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་མཐཱཻིལཱཱིམ་ེབྷེཊཻཀ་ཏཧཱི་ལེལ་ཨ་ོཏཏ ྤཱལཱཱིན་རཱཛྱསརཀརཀ་ཨུདཱསཱཱིནཏཀ་
བཱིརུདྡྷ་ནྤཱཡཱལཡ་དྷརཱི་པཧྃཙི་གེལཱཧ་། 

  

ཛཡཀན ་མཱིཤྲ་བནཱམ་རཛཱྱ་སརཀར་བཱིཧཱར༺་LAWS༺PAT༻-2002-9-113༻ 

  

ཛཡཀན ་མཱིཤྲ་བནཱམ་རཱཛྱ་སརཀར་བཱིཧཱརཀ་མཱམཱིལམཱེ་ནཱིརྞཡ་དཻཏ་མནཱནཱཱིཡ་ཨུཙྩ་ནྤཱཡཱལཡ་པཊནཱཀ་

ཏཏ ྤཱལཱཱིན་མུཁྱ་ནྤཱཡཱདྷཱཱིཤ་ནྤཱཡམྤཱཱུརྟཱི་རབཱི་ཨེས་དྷབན་ཨཱ་ནྤཱཡམྤཱཱུརྟཱི་ཨཱར.ཨནེ.པྲསཱདཀ་པཱཱིཋ་ཀཧལཐཱི་ཛེ་རཱཛྱ་སརཀར་
རཱཛབྷཱཥ,རཱཥ བྷཱཥ་ཨཱ་མཱཏྲྲྀབྷཱཥཀ་བཱིབྷེདཀེྃ་ནཧཱི་བྤཱཱུཛྷི་པཱབཱི་རཧལ་ཨཚི་།་སཾབཱིདྷཱནཀ་ཨནུཙེད་༣༥༠༺ཀ༻མེ་སྤཥ ་
ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི་ཛ་ེཔྲཏྱེཀ་རཱཛྱ་སརཀར་ཨེབམ་ས ྤཱནཱཱིཡ་ནཱིཀཡ་ཨཱཱི་སུནཱིཤྩཱིཏ་ཀརཏ་ཛེ་བྷཱཥཡཱཱི་ཨལྤསཾཁྱཀ་སམུདཱཡཀ་
བཙ ྤཱཀེྃ་ཨཔན་མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཔྤཱཐམཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་ལེབཱཀ་སུབཱིདྷཱ་ཧོཨཱི།་མུདཱ་ཨེཧཱིཋཱམ་ཏྃ་རཛཱྱ་སརཀར་མཻཐཱིལཱཱིཀ་མཱནྱཏེཔར་བཱིབཱད་
ཋཱཌྷ༹་ཀཨེ་དེན་ེཨཚ་ིཨཱ་ཏཧཱི་ལལེ་ནྤཱཡལཱཡམེ་གལཏ་ཏཐྱ་རཱཁལ་གེལ་ཨཚི་ཨ་ཱསཧཱཱི་བཱཏཀེྃ་ནྤཱཡཱལཡཀ་པཧྃཙིསྃ་དཱུར་
རཁབཱཀ་པྲཡཱསམེ་སཾབཾདྷཱིཏ་པརཱིཔཏྲཀ་སཧཱཱི་རཱུཔ་ནྤཱཡཱལཡམེ་རཱཛྱ་སརཀར་ནཧཱི་དེལཀ་ཨཚི་།་ཙཱརཱིསཱལ་དྷརཱི་རཱཛྱ་
སརཀར་ཨེཧཱི་མཱམཱིལཱམེ་ནྤཱཡལཱཡམེ་ཨཔན་ཛབཱབ་ནཧཱི་དཱཁཱིལ་ཀེལཀ་།་ནྤཱཡཱདྷཱཱིཤ་མཧོདཡཀ་དབཱབམེ་ཛཁན་ཨོ་ཛབཱབ་

དེལཀ་ཏྃ་ཨོཧཱིམེ་གལཏ-སལཏ་བཱཏ་ཀཧལ་གེལ་།་རཱཛྱ་སརཀརཀ་ཧཱིསཱབེ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་མཱདམྱསྃ་པྤཱཐམཱིཀཀཀྵཱཀ་
བཙ ྤཱསབྷཀེྃ་ཤཱིཀྵཱ་དེབ་ཛརཱུརཱཱི་ནཧཱི་ཨཚ་ིཀརཎ་སརཀར་དྤཱརཱ་ཛཱརཱཱི་ཀཨེལ་གེལ་པརཱིཔཏྲཀསྃ་ཨེཧཱི་ལེལ་ནཱིར   རཱིཏ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་
ཨཧར ྤཱ་སམཱཔ ་བྷཨེ་གེལ་ཨཚི་། 

ནྤཱཡམྤཱཱུརྟཱིལོཀནཱི་ཨཱཱི་སྤཥ ་ཨཱདཤེ་དལེནཱི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱིབྷཱཥཱི་བཙ ྤཱཀེྃ་ཨཔན་མཏཱྲྲྀབྷཱཥམེ་ཤཱིཀྵཱ་ལེབཱཀ་པྤཱཱུརྞ་
ཨཱདྷཱིཀར་ཨཚ།ི་སཾབཱིདྷཱནཀ་ཨནུཙདེ་༣༥༠ཀ་ཀ་ཨནུསཱར་མཻཐཱིལཱཱིབྷཱཥཱི་པྲཏྱཀེ་བཙ ྤཱཀེྃ་པྤཱཐམཱིཀཀཀྵཱ་དྷརཱི་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཤཱིཀྵཱ་
ལེབཱཀ་ཧེཏུ་རཱཛྱ་སརཀར་བྱབས ྤཱ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་བཱདྱ་ཨཚི་།་སརཀརཀ་ཨཱཱི་སཾབཻདྷཱནཱིཀ་དཱཡཱིཏྭ་ཨཚི་ཛེ་ཏཀར་བྱབས ྤཱ་
ཀརཨེ་།་ཨོསབྷ་ཨཱིཧོ་སྤཥ ་ཀེལནཱི་ཛེ་ཨེཧཱིསྃ་ཧཱིན ྤཱཱིཀ་མཧཏྭ་ཀོནོ་ཏརཧེཾ་ཀམ་ནཧཱི་ཧོཨེཏ་ཨཱ་རཱཥ བྷཱཥཀ་རཱུཔམེ་ཧཱིན ྤཱཱིཀ་
ས ྤཱན་ཨ་ཱམཱཏྲྲྀབྷཱཥཀ་མཧཏྭམེ་ཀཏཧ་བཱིརོདྷཱབྷཱཥ་ནཧཱི་ཨཚི་།་མནཱནཱཱིཡ་ནྤཱཡཱདྷཱཱིཤ་ལཀོནཱི་ཨེཧཱི་བཱཏཀེྃ་སཾཛྙཱནམེ་ལཻཏ་སྤཥ ་
ཀེལནཱི་ཛེ་སརཀརཀ་ཀཧབ་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི་ཨཚི་།་རཱཛྱ་སརཀར་དྤཱརཱ་ནྤཱཡཱལཡམེ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་པྲཏཱི་བྷེདབྷཱབ་ཀརབཱཀ་
པྲཡཱས་ནཱིརསྟ་ཀཨེ་དེལ་གལེ་།་མཱནནཱཱིཡ་ནྤཱཡཱདྷཱཱིཤ་ལོཀནཱི་ཨཔན་ཨཱདཤེམེ་སྤཥ ་ཀལེནཱི་ཛེ་རཱཛྱ་སརཀརཀ་ཀོནོ་ཨེཧན་
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ཀཛ་ཛཱཧཱིསྃ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་མཧཏྭ་ཀམ་ཀཨེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི,ཨསཾབཻདྷཱནཱིཀ་ཨཚ་ི།་ནྤཱཡལཱཡ་དྤཱར་ཱཨཱབེདནཀར ྤཱཀ་ཡཱཙིཀ་
སྤཱཱིཀར་ཀཨེ་ལེལ་གེལ་། 

བཱིནཡ་ཀུམཱར་མཱིཤྲ་བནཱམ་རཱཛྱ་སརཀརཀ་མཱམཱིལམཱེ་མཱནནཱཱིཡ་ཨུཙྩ་ནྤཱཡལཱཡ་བཱིཧཱར,པཊནཱཀ་སམཀྵ་
བཱིཧཱར་ལོཀ་སེབཱ་ཨཱཡོག་པཊནཱམེ་མཐཱཻིལཱཱི་བཱིཥཡཀེྃ་ལོཀ་སེབཱ་ཨཱཡོགཀཀ་པརཱཱིཀྵཱསྃ་ཧཊཱ་དེབཱལ་མཱམཱིལ་ཱཨུཋཱཨོལ་གེལ་
ཚལ།་རཛཱྱ་སརཀར་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་ཨུཔརོཀ ་པརཱཱིཀྵཱསྃ་མཏཱྲ་ཨེཧཱིལེལ་ཧཊཱ་དེལཀ་ཛེ་ཨེཀཊཱ་ཨནྱ་མཱམཱིལ༺ཱརཱཀེཤ་ཀུམཱར་

བནཱམ་རཱཛྱ་སརཀར༺C.W.༻C་NO་6582/1981༻ ལཾབཱིཏ་ཚལ་།་མནཱནཱཱིཡ་ནྤཱཡལཱཡཀ་
ཁཾཌཔཱཱིཋ ་རཱཛྱ་སརཀརཀ་ཨཱཤཡཔར་པྲཤྣཙིནྷ་ལགབཻཏ་སྤཥ ་ཀེལནཱི་ཛ་ེརཱཛྱ་སརཀར་ཨནཱབཤྱཀ་ཧཌ༹བཌཱཱི༹མེ་ཨཱཱི་གལཏ་
ཨཱདེཤ་པཱརཱིཏ་ཀེལཀ་།་རཛཱྱ་སརཀར་ཨེཀཊཱ་ཨནུབྷཱག་ཨདྷཱིཀརཱཱིཀ་མཱརཕཏསྃ་ཨཔན་ཛབཱབ་དེལཀ་།་ནྤཱཡཱལཡཀ་

ཛབཱབམེ་ཀཧལ་གེལ་ཛེ་མྤཱཱུལ་ཨབྷཱིལཁེ་ཛཱཧཱི་ཨདྷཱཱརཔར་ཨཱཡོགམེ་མེ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་མཱནྱཏ་དེལ་གེལ་ཚལ, ནཧཱི་བྷེཊཱི་
རཧལ་ཨཚི་།་མམཱཱིལཀཱ་གཧན་ཨདྱཡནཀ་བཱད་མནཱནཱཱིཡ་ནྤཱཡཱལཡ་ཨཱབེདནཀེྃ་སྤཱཱིཀར་ཀརཻཏ་རཱཛྱ་སརཀརཀེྃ་ཨཱདཤེ་
དེལནཱི་ཛེ་བཱིཧཱར་ལོཀ་སེབཱ་ཨཱཡོག་པྤཱཱུརྦསྠཱིཏཱི་བཧཱལ་ཀརཨེ་། 

མཻཐཱིལཱཱིསྃ་སཾབཾདྷཱིཏ་ཨཱནོ-ཨནཱོ་མམཱཱིལཱམ་ེརཱཛྱ་སརཀརཀ་རུཁཱི་ཀམོབེས་ཨོཧནེ་ཚལ་།་མཽལཱིཀ་དས ྤཱབེཛཀེྃ་
ནྤཱཡཱལཡམེ་ནཧཱི་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ,ཀཱིཚུ-ཀཱིཚུ་ཀཧཱི་མཱམཱིལཱཀེྃ་ལཊཀབཀ་པྲཡཱས་ཀཨེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ་། ་ཨུཙྩ་ནྤཱཡལཱཡམེ་
ཛཁན་རཛཱྱ་སརཀར་ཧཱརཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ་ཏྃ་ཏཀར་བཱིརུདྡྷ་ཨུཙཙ མ་ནྤཱཡལཱཡམེ་ཨཔཱཱིལ་ཀཨེ་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ་ཛཱཧཱིསྃ་

མཱམཱིལཱ་ལཊཀལ་རཧལ་།་ཨུཙིཏ་སམཡཔར་ནྤཱཡ་ནཧཱི་བྷེལ་།་ཨཾཏཏོགཏྤཱ,ཛཁན་ཨེཧཱིསབྷ་མཱམཱིལཱམ་ེཛཱཏི་བྷེབོ་ཀཨེལ་ཏྃ་
ཨོཀརཱ་ནཱཱིཀསྃ་ལཱགྤཱཱུ་ནཧཱི་ཀཨེལ་གེལ། ་སོཙལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཛེ་རཱཛྱ་སརཀརཀ་ཨེཧན་རུཁཱིཀ་ཀརཎ་ཀཱི་ཚལ? 

  

མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཏཀནཱཱིཀཱི་ཤཱིཀྵཱ 

  

བྷཱརཏ་སརཀརཀ་ནབཱཱིན་ཤཱིཀྵཱ་ནཱཱིཏཱིམེ་མཏཱྲྲྀབྷཱཥམ་ེཤཱིཀྵཱཔར་བཱིཤེཥ་ཛོར་དེལ་གེལ་ཨཚི་།་ཀཱིཚུདཱིན་པྤཱཱུརྦ་
མདྱཔྲདེཤ་སརཀར་དྤཱརཱ་ཧཱིན ྤཱཱིམ་ེཔྲཐམ་བརྵ་ཨེམབཱཱིབཱཱིཨེསཀ་ཤཱིཀྵཱ་པྤཱརཾབྷ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི་།་ཨཋཱབཱིབྷཱིནྣ་བྷཱརཏཱིཡ་

བྷཱཥ༺ཏམཱིལ,ཏེལགུ,མལཡཱལཱཱི,གུཛརཱཏཱི,མརཱཋཱཱི,བཾཱག ྤཱ,ཧིཾདཱཱི་ཨཱ་ཨསམཱིཨཱམེ་ཨཱིཛཱིནཱིཡརིཾགཀ་པཌྷཱ༹ཨཱིཀ་ཨོརཱིཨཱན་ཀཨེལ་
ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་།་ནཱཱིཊ་ཨཱ་ཡྤཱཱུཛཱསཱཱིི་དྭར་ཱཨཱཡོཛིཏ་པརཱཱིཀྵཱ་བཱརཧཊཱ་བྷཱརཏཱིཡ་བྷཱཥམེ་དེབཱཀ་བྱབས ྤཱ་བྷེལ་ཨཚི་།་ཨེཧཱིསབྷསྃ་

སྤཥ ་ཨཚི་ཛེ་བརྟམནཱམེ་ཀེནྡྲ་སརཀརཀ་ནཱཱིཏཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཨཚི་།་ཛརཱུརཱཱི་ཨེཧཱི་བཱཏཀ་ཨཚི་ཛེ་ཧམསབྷ ་
ཨཔན-ཨཔན་གྷརམེ་བཙ ྤཱསབྷཀ་སཾགེ་མཐཱཻིལཱཱི་བཱཛཱི་ཛཱཧཱིསྃ་ཨོ་སབྷ་ཨཔན་མཱཏྲྲྀབྷཱཥཀེྃ་བྤཱཱུཛྷཐཱི་ཨཱ་ཨཀོར་ཱཔྲཏཱིཨེ་སམ ྤཱནཀ་
བྷཱབ་རཱཁཐཱི་།་ཏཁནཧཱི་སཾབཱིདྷཱན་ཨཱ་ཀནྤཱཱུནཀ་མདཏཱི་ལཨེ་མཐཱཻིལཱཱི་བྷཱཥཀ་ཨུཙིཏ་ས ྤཱན་བྷེཊཱི་སཀཻཏ་ཨཚི་།་ཏཧེ་ལེལ་ཧམརཱ་

ལོཀནཱིཀེྃ་སཛག་ཧོཨེབ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཚ་ི།་ནབཔཱཱིཌྷཱཱི༹་ཛཁན་མཻཐཱིལཱཱི་ཛནཱཏ,ཨོཧཱིམེ་རཱུཙི་རཱཁཏ་ཏཁནཧཱི་ཨོཀར་ཨཱགྤཱཱུ་བྷབཱིཥྱ་
ནཱཱིཀ་བྷཨེ་སཀཻཏ་ཨཚི་། 

 དུནཱིཨཱཀ་ཏམཱམ་བཱིཀསཱིཏ་དཤེསབྷ་ཨཔན་བཱིདྤཱར ྤཱཱིལོཀནཱིཀེྃ་ཏཀནཱཱིཀཱི་ཨཱ་བཱིཛྙཱནོཀ་ཤཱིཀྵཱ་ཨཔན་བྷཱཥམེ་
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དཻཏ་ཚཐཱི་།་ཛརྨནཱཱི,ཛཱཔཱན,རཱུས, ཙཱིན་སབྷ་ཨཔན་བྷཱཥམེ་ཤཱིཀྵཱ་དཨེ་ཀཏེཀ་བཱིཀསཱིཏ་བྷཨེ་གེལ་།་ཧམརཱ་ལོཀནཱིཀེྃ་ཨེཧཱི་
བཱཏསྃ་པྲེརཎ་ལེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་།་ཀནོོ་བཱིདེཤཱི་བྷཱཥ་སཱིཁབཱམེ་ཀོནོ་པརཧེཛཀ་ཛརུརཏཱི་ནཧཱི་ཚཻཀ་།་མུདཱ་ཨཔན་མཱཏྲྲྀབྷཱཥཀ་
པཧཱིཙཱན་ཨཱ་སམ ྤཱན་ཨབས་ྶབནཨོནེ་རཧཱཱི་། 

  

མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨཔན་སྭཏཏཾྲ་ལཱིཔཱི་ཏཱིརཧཏཀྵར 

  

མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཔན་སྭཏཾཏྲ་ལཱིཔཱི་ཨཚི་།་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་ཨཔན་ལཱིཔཱི་ཚཻཀ་ཛཀརཱ་བཱིབྷཱིནྣ་ནཱམསྃ་ཨབྷཱིཧཱིཏ་

ཀཨེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཀཻ-མཻཐཱིལཱཱི་ལཱིཔཱི,མཻཐཱིལཀཱྵར,མཱིཐཱིལཱཀྵར་ཀཱིན ཱུ་ཨོཀར་ཨུཙིཏ་ནཱམ་ཚཻཀ་ཏཱིརྒྷཱུཏ,ཡདྱཔཱི་ཀོནོ་ཨནབྷཱིཛྙ་
སཛྫན་ཨེཀརཱ་བངལཱཀ་བཱིཀྲྲྀཏ་རཱུཔ་ཨཐབཱ་བཱིཧཱརཀ་ཨོཛྷཱ་བྤཱཧྨཎལོཀནཱིཀ་དྤཱརཱ་མུཁྱཏཿ་པྲཡོག་ཀཨེལ་ཛཱཨེ་བཱལཱ་ཨཛྷཱོ་
ལཱིཔཱི་སེཧོ་ཀཧནེ་ཚཐཱི་།་ཏཱིརྒྷཱུཏ་ནཱམསྃ་ཛྙཱཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཱི་ལཱིཔཱི་ཏཱིརཧཏ་དེཤཀ་ཐཱིཀ་ཏཐཱ་ཨེཀར་བཱིཀས་ཏཱིརབྷུཀ ཱི་བཱ་
ཏཱིརྒྷཱུཏ་ནཱམཀ་བྱབཧཱར་ཨཱརམ་བྷེལཱཀ་པཤ ྤཱཏ་པྤཱཱུརྞཏཀེྃ་པྤཱཔ ་བྷེལ་ཧོཨེཏ་།་བཧཏ་དཱིན་དྷརཱི་ཨེཧཱཱི་ལཱིཔཱིམེ་མཻཐཱིལཱཱི་ལཱིཁལ་

ཛཱཨཱིཏ་རཧལ་།་ཧམརཱ་མནོ་ཨཚི་ཛཁན་ཧམ་བཙ ྤཱ་རཧཱཱི་ཏྃ་ནོཏ-པཱིཧཱནཱཱི་ཏཱིརཧཏེམེ་ལཱིཁཱི་པཋཱཨོལ་ཛཨཱཱིཏ་ཚལ་།་
སབྷཱགཱཚཱི་བཱ་གྷརཀཐཱསྃ་བཱིཨཱཧ་ཋཱཱིཀ་བྷེལཱཔར་སཱིདན ་ཏཱིརཧཏེམེ་ལཱིཁལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ།་མུདཱ་ཨཱབ་ཏྃ་པྤཱཡཿ་ཨོཧོསབྷ་
ལུཔ པྤཱཡ་བྷཨེ་གེལ་ཨཚ་ི། 

ཛཡཀན བཱབྤཱཱུ་ཏཱིརཧཏཀྵརཀ་པྲཙཱར-པྲསཱར་ཧེཏུ་བཧཏ་པྲཡཱས་ཀེལནཱི་།་ཏཱིརཧཏཀྵརཀ་བརྞམཱལ་ཱཔོཐཱཱིཀ་
ཧཛཱརོ་པྲཏཱི་ཚཱཔཱི་ཀཨེ་བཊལནཱི་།་ཨཱརོ་ཀཀཻགོཊེ་ཨཧཱེི་དཱིཤམེ་པྲཡཱས་ཀེལནཱི། ཨདྷཱུནཱིཀ་སམཡམ་ེཨདཱརཎཱིཡ་གཛནེྡྲ་
ཋཀཱུརཛཱ་ིཨཧཱེི་དཱིཤམ་ེཨདྷ  ྶྚུཏ་ཀཛ་ཀལེནཱི་ཨཚ་ི།་ཨ་ོཀཔཾྱུཊར་ཧཏེུ་ཏཱིརཧཏཀྵརཀ་ཕནཱ ་ཏཡཻརཱ ་ཀརབ་ཱཀཏཀེ་ོཔཐཱཱོིཀེྃ་
ཏཱིརཧཏཀྵརམ་ེཚཔལནཱི་ཨཚ་ིཛ་ེབཱིདཧེཀ་པཊཱེརམ་ེཨུཔལབ ་ྒྷཨཚ་ིཨ་ཱཌཱཨུནལཌོ་ཀཨལེ་ཛ་ཱསཀཏཻ་ཨཚ།ི 

ཨེཏེཀ་པྲཡཱསཀ་ཨཚཻཏ་ཏཱིརཧཏ་ལཱིཔཱིཀ་ཨུཔཡོག་སཱམཱནྱ་རཱུཔེ་ནཧཱི་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི་།་ཨཱིསཀྤཱཱུལསྃ་ལཨེ་
ཀཨེ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་དྷརཱིཀ་མཐཱཻིལཱཱི་པཱཋྱཀྲམམེ་ཏཱིརཧཏ་ལཱིཔཱིམེ་ཡདཱི་པུསྟཀསབྷཀ་ཨུཔཡོག་ཧོཨཱིཏ་ཏྃ་ཀམ་སྃ་ཀམ་

མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨདྷ  པཀ/པྤཱདྷ  པཀ་ལོཀནཱི་ཏཱིརཧཏ་ལཱིཁབཱ/པཌྷ༹བཱམེ་ནཱིཥ ྤཱཏ་རཧཱིཏཐཱི་ཨཱ་ཧནཀསྃ་བཧཏ་རཱས་བཱིདྤཱར ྤཱཱིསབྷམེ་
ཨཱཱི་ཀྵམཏ་བཱིཀསཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་།་སེ་ཏྃ་ཏཁནེ་ཧོཨཱིཏ་ཛཁན་ཀཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཊཀེྶཊབུཀ་ནཱིར   རཎ་ཀེནཱིཧཱར་སམཱིཏཱིཀ་
སདསྱལོཀནཱི་ཨེཧཱིམེ་རུཙི་ལཱིཏཐཱི་།་མུདཱ་སཱཨཱིཏ་ཨོ་སབྷ་དེབནཱགརཱཱི་ལཱིཔཱིཀ་ཨུཔཡོག་ཀརབ་བེསཱཱི་པསིཾད་ཀེལནཱི་།་ཏཀར་
པརཱིཎམ་སཱམན་ེཨཚི་།་བྷཱརཏ་སརཀརཀ་ཤཱིཀྵཱ་མཾཏྤཱཱི་ཨེཀཊཱ་སཾསདཱཱིཡ་པྲཤཀྣ་ཨུཏ རམེ་སཾསདམ་ེཀཧལནཱི་ཛེ་མཐཱཻིལཱཱི་

བྷཱཥཀ་ཨཔན་སྭཏཾཏྲ་ལཱིཔཱི་ནཧཱི་ཨཚི་།་ཏཀར་བཱད་ཛཁན་ཨེཀར་བཱིརོདྷ་བྷེལ,ཧནཀ་སཧཱཱི་ཛནཏབ་དེལ་གེལནཱི་ཏྃ་
ཨེཀཊཱ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥ་ཨ་ཱཨོཀར་ལཱིཔཱིཀ་པྲཙཱར-པྲསརཱ་ཨཱ་སཾརཀྵཎ་ལེལ་པྲཏཱིབེདན་བནེབཱཀ་ལེལ་སམཱིཏཱི་བནལ་། 

ཨོཀར་པྲཏཱིེབེདན་བྷཱརཏ་སརཀརཀ་ཤཱིཀྵཱ་མཏཾྤཱལཡཀེྃ་བྷེཊཱི་ཙཀལ་ཨཚི་།་སམཱིཏཱི་ཀེ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་སཱིཕཱརཱིཤ་ཨཚི: 

1. དརབྷགཾཱམ་ེཀནོ་ོཨཀེཊཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ ༺ཀམཤེྭར་སིཾཧ་སསཾྲྀཏ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ་བ་ཱལལཱིཏ་ནཱརཡཱཎ་མཱིཐཱིལ་ཱ



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

བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡ༻ མ་ེལཱིཔཱི་ཨ་ཱཔཎཱ ྡུལཱིཔཱི་ཀེཾདྲ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀརབ་། 

2. བྷཱརཏཱིཡ་བྷཱཥཀ་པྲདཽྱགཱོིཀཱི་བཱིཀས་༺ཊཱཱིཌཱཱིཨཨཱཱཱིཨེལ༻་དྤཱར་ཱམཱིཐཱིལཀཱྵརཀ་ཡྤཱཱུནཱིཀཌོ་ལཱིཔཱི་ས་ྃསབཾདྷཾཱིཏ་ཀཛཀ་ཤཱིགྷྲ་

སམཔཱན་ཨ.ཱ.. 

3. མཱིཐཱིལཀཱྵར་ལཱིཔཱི་པཌྷ༹བེཀཱ་ལལེ་ཤྲབྱ-དྲྲྀཤྱ་ཤཱིཀྵཎ་སམཱགྤཱཱི་ཏཡཻརཱ་ཀརབ། 

དེཁཱ་ཙཱཧཱཱི་ཛ་ེཨེཧཱི་ཨནུཤཾསཱ་ཀཪ ྤཱནྭཡན་ཀཧཱིཨཱ་དྷརཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་། 

ཏཱིརཧཏཀྵར་ཚོཌཱི༹་དེབནཱགརཱཱི་ལཱིཔཱིམེ་མཐཱཻིལཱཱི་ལཱིཁབཱཀ་ནཱིརྞཡ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་བཧཏ་ཧཱནཱིཀརཀ་སཱབཱིཏ་
བྷེལ།་དེབནཱགརཱཱི་ལཱིཔཱིམེ་ལཱིཁལ་ཛེབཱཀ་ཀརཎེ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སྭཏཾཏྲ་བྷཱཥཀ་རཱུཔམེ་མཱནྱཏ་དེབཨེམེ་ཀཏེཀོ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱིརོདྷཱཱི་
ལོཀནཱིཀེྃ་ཨབསར་བྷེཊཱི་གེལནཱི་ཨཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཾགྷརྵ་བེསཱཱི་ཀཋཱིན་བྷཨེ་གེལ་། 

  

མཐཱཻིལཱཱི་ཨཀེཊཱ་སྭཏཏཾྲ་བྷཱཥ་ཐཱིཀ 

  

ཨེཏབཱ་ཀཧབ་ཨཱབཤྱཀ་བུཛྷཱཨཱིཚ་ཛེ་ཨཱཨཱི-ཀལཱི་མཐཱཻིལཱཱི་དེབཱཀྵརམེ་ལཱིཁལ་ཛཱཨ་ེལཱགལ་ཨཚ་ིཏཐཱ་བཱིཧཱར་
སརཀརཀ་བྷཱཥནཱཱིཏཱིཀ་ཀརཎ་ཨཱཱི་བྷ  ན ཱི་ཧོཨེབཱཀ་ཨབསར་བྷེཊཻཏ་ཚཻཀ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཧཱིན ྤཱཱིསྃ་བེསཱཱི་ཨཱར་བཾངལཱ-ཨསམཱིཨཱ-
ཨུཌཱི༹ཨཱསྃ་ཀམ་མཱིལཻཏ་ཨཚི་།་ཨཱདྷུནཱིཀ་ཛཱིབནཀ་ཨདཱཱན-པྲདཱནཨ་ོདེཤཀ་ཡཱཏཡཱཏ་ཨེབཾ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་དྷཱརཱསབྷཀ་ཀརཎ་
བྷཱཥ-བྷཱཥམེ་བྷེད་ཀམ་བྷེལ་ཛཱཨཱིཚ་བཱིཤེཥཏཿ་ཧཱིན ྤཱཱི་བངལཱ་ཨཱདཱི་ཨདྷཱིཀ་ཨུནྣཏ་བྷཱཥསབྷཀ་སམཀཀྵ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨདཱཱི་ཀམ་
ཨུནྣཏ་བྷཱཥ་བྷ  ན ་སྠཱིཏཱི་ཨུཏྤནྣ་ཀཨེ་སཀཻཚ་།་ཀཱིན ཱུ་ཏཐྱ་ཏྃ་ཏཐྱེ་རཧཏ-མཻཐཱིལཱཱི་ཨེཀཊཱ་སྭཏཾཏྲ་བྷཱཥ་ཐཱིཀ། 

ཨེཧཱི་སཾབཾདྷམེ་གྲཱིཨརནྶ་སཱཧེབཀ་ཨུཀ ཱི་བཧཏ་པྤཱསཱཾགཱིཀ་ཨཚི- 

ཨཱཱི༺མཐཱཻིལཱཱི༻་ཨུཏ ར་པཤྩཱིམ་པྤཱན ཀ༺ཨདྷཱུནཱིཀ་ཨུཏ ར་པྲདཤེཀ༻ཧཱིན ྤཱཱིཀ་བརྒཀ་ཨཔཀེྵཱ་བངལ་ཱ

བརྒས་ྃབསཱཱེི་ནཱིཀཊ་ཨཚ་ི།་བངལ,ཱཨུཌཱི༹ཨ་ཱཨབེ་ཾཨསམཱིཨ་ཱཛཀ་ྃཨཱཱི་སཀཱྵཱཏ་པྤཱཙཱནི་མགཱདྷཱཱི་པྤཱཀྲྲྀཏས་ྃབཧརཨཱལེ་ཐཱིཀ-པྤཱཡཿ་
སབྷས་ྃབསཱཱེི་ལགས་ྃབཧརཨཱལེ་ཐཱིཀ,ཏཐ་ཱཨཧཱེི་ཏཱིནྤཱཱུ་བྷཱཥས་ྃཨཀེར་ཱརཱུཔབཱལཱཱིམ་ེཏཏཀེ་ཨདྷཱིཀ་སམཱ་ཚཀཻ་ཛ་ེཙརཱཱུ་བྷཱཥཀ་
ཨཀེཊཱ་སམྨཱིལཱིཏ་བྤཱཀརཎ་བནཱཨལོ་ཛཨཱ་ེསཀཚཻ་། 

༺མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཱིཏཱིཧཱསསྃ་ཨུདྷ  ྲྀཏ༺པྲྲྀ༠༢༢༻ 
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མཱིཐཱིལ-ཱམཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་མཊཱེ་དབེ་སཧཛ་ནཧཱི་ཚཀཻ 

  

ཀཱིཚུགོཊ་ེཨཱཱི་པྲཙཱར་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེམཻཐཱིལཱཱི་ཨབཱ་བཱིལུཔ ་བྷཱཥ་བྷེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་།་ཨཱཱི་ཀོནོ་ཏརཧེཾ་

སཧཱཱི་ནཧཱི་ཨཚི་།་མཱིཐཱིལཱམ་ེརཧནཱིཧཱར་ཨཱ་པྲབཱསཱཱི་ལོཀནཱི་ཛེ་སམཛཱཀ་གརཱཱིབ,པཱིཚཌ༹ལ་བརྒཀཀ་ཚཐཱི་ས་ེམཻཐཱིལཱཱིཨེ་བཛཻཏ་
ཚཐཱི་ཨཱ་བཛཻཏ་རཧཏཧ་།་སམསྤཱ་ཀཱིཚུ་ཨུཙྩ་བརྒཀ་ཚནཱི་ཛེ་ཨོ་སབྷ་ཨཱདྷུནཱིཀཏ་ཨཱ་སཾཔནྣཏཀ་ཀརཎེ་མཻཐཱིལཱཱིམ་ེབཱཛབ་

ཨཔན་ཨཔམཱན་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་། ་ཨཔན་བཙ ྤཱསབྷཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱི་ནཧཱི་སཱིཁཱ་པབཻཏ་ཚཐཱི་།་ཛེ་ཀཛ་པརཱིབཱརཀ་ཚཻཀ་སེ་ཨཱིསཀྤཱཱུལ་
ཐོཌ༹བེ་ཀརཏ? པརཱིཎམ་ཨཚི་ཛེ་ཨཨཱཱི་ཨཱིསཀྤཱཱུལ,ཀལེཛམ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་ཤཱིཀྵཀ་ཏྃ་ཚཐཱི,མུདཱ་བཱིདྤཱར ྤཱཱིཨེ་ནཧཱི་ཚཐཱི། 

ཨེཧཱིསབྷ་པརཱིསྠཱིཏཱིཀ་ཨཚཻཏ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨཱབཱད་ཚཐཱི་ཨཱ་རཧབེ་ཀརཏཱིཧ་།་ཏཧཱི་ཧེཏུ་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུཀ་ཀཐན་

དྷ  ན་ཀཨེལ་ཛཨཱེ- 

"མཱིཐཱིལ-ཱམཐཱཻིལཱཱིཀེྃ་མཊཱེ་དབེ་སཧཛ་ནཧཱི་ཚཀཻ་།་ཨཀོར་ཛཌཱི༹་ཏཏཀེ་པསརལ, ཏཏཀེ་གཧཱིཾར་ཚཀཻ་ཛ་ེ
ཐཌོ་༹བཧཏ་ཨཀལ-དུར ྒྷཱིཀྵ་པཌན༹,ེ ཀནཀེ-མནཀེ་བཱིཧཱཌཱི༹-པཐཱར་བྷནེ་ེཨཱཱི་ཨུཁཌཱི༹་ནཧཱི་སཀཏཻ་ཨཚ།ི" ༺ཀཊཀམ་ེ

མཱིཐཱིལ-ཱཨུཏ ལ་སམཛཱཀ་ཨདྷཱིབཤེནམ་ེཛཡཀན བབཱྤཱཱུ་དྤཱར་ཱདལེ་གལེ་བྷཱཥཎས་ྃཨུདྷ  ྲྀཏ༻ 

  

ཨུཔསཾཧཱརཿ 

  

ནཱིཤྩཱིཏ་རཱུཔསྃ་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཀཨེ་སཀལཱཧ་སེ་ཀེལཱཧ་།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པྲཏཱིཨེ་
ཨེཧན་སམརྤཎ་བྷཱབ་ཧནཀམེ་ཨཔན་པྤཱཱུརྦཛེསྃ་པྤཱཔ ་བྷེལ་ཚལནཱི་།་ཧནཀར་ཀཻཀ་པུསྟ་ཨེཀ་སྃ་ཨེཀ་བཱིདྤཱན་ཏྃ་

ཚལཱཧེ,མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་པྤཱཱུརྞཏཿ་སམརྤཱིཏ་རཧལ་ཚལཱཧ་།་ཏེྃ་ནེནེ་སྃ་ཧཱིནཀོམེ་ཨོ་སཾས ྤཱར་ཚལནཱི ་ཛེ་མྲྀཏྡུཔརྻཾཏ་
བནལ་རཧལནཱི་།་ཨཱཨཱི་ཛཁན་ཧམསབྷ་ཧནཀར་ཛནྨ་ཤཏབ ྤཱཱི་མནཱ་རཧལ་ཚཱི,ཧནཀར་ཀྲྲྀཏཱིསབྷཀ་སཾསྨརཎ་
ཀཨེ་རཧལ་ཚཱི,ཏཁན་ཧམརཱ་སབྷཀེྃ་སོཙབཱཀ་པྲཡོཛན་ཨཚི་ཛེ་ཀོན་ཏརཧེཾ་ཧནཀར་མཻཐཱིལཱཱིཀ་
པུནར ྤཱགརཎཀ་སྭཔྣཀེྃ་སཱཀར་ཀརཱཱི་།་མཱཏྲྲྀབྷཱཥམེ་ཤཱིཀྵཱཀ་མཧཏྭ་ཨོ་ཛནཻཏ་ཚལཱཧ་།་ཏེྃ་ཏཧཱི་ཧེཏུ་ཨོ་པྲབལ་
སཾགྷརྵ་ཀེལཱཧ་།་ཧནཀ་ལགལནཱི་ཛེ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་སམརྠན་ཨཱ་སཧཡོགཀ་བཱིནཱ་ཨེཧཱི་ལཀྵྱཀེྃ་པྤཱཔ ་ཀརབ་སཾབྷབ་

ནཧཱི་ཨཚི།་ཏེྃ་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཧེཏུ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཱནྡོལནཀ་སམརྠན་ཀེལཱཧ,ཨོཧཱིམེ་སམྨཱིལཱིཏོ་བྷེལཱཧ་།་
མུདཱ་ཨཁན་དྷརཱི་ཧནཀར་ཨཱཱི་སྭཔྣསབྷ་སཱཀར་ནཧཱི་བྷཨེ་སཀལ་།  

 ཛཱིབནམེ་སཕལཏ-ཨསཕལཏ་ལཱགལེ་རཧཻཏ་ཨཚི་།་ཛེ་ཙཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི,སཨེཧ་ཁསཱིཏོ་ཨཚི་།་ཨོ་
བཧཏ་ཀཱིཚུ་ཀཨེ་གེལཱཧ་ཨཱ་བཧཏ་ཀཱིཚུ་ཨཱགྤཱཱུཀ་པཱིཌྷཱཱི༹ཀ་ཧེཏུ་ཀརབཱཀ་ལེལ་ཚོཌཱི༹ ་གེལཱཧ་།་ཨཱཱི་ཀཧབཱཀ་པྲཡོཛན་
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ནཧཱི་ཨཚི་ཛེ་ཙཱཧེ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་ཤཱིཀྵཱཀ་མཱདྱམཀ་བཱིཥཡ་ཧོཨཱིཀ,ཙཱཧེ་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱཀ་ནཱིར ྤཱཎཀ་བཱཏ་ཧོཨཱིཀ,ཨཱཱི་སབྷ་
ཏདྷརཱི་སཾབྷབ་ནཧཱི་ཧོཨེཏ་ཛཱདྷརཱི་ཨཔན་སམཱཛཀ་སབྷ་བརྒ ,སམུདཱཡ་ཨཱ་ཛཱཏཱིཀ་ལོཀ་ཨེཧཱི་ཨཱནྡོལནཀེྃ་ཨཔན་
བྤཱཱུཛྷི་ཨེཀརཱ་སཕལ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་པྲཡཏྣཤཱིལ་ནཧཱི་ཧེཏཧ་།་ཨོནཱ་དེཤམེ་ཀནྤཱཱུནཀ་རཱཛྱ་ཨཚི་།་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥ་ཨཱབ་
སཾབཱིདྷཱནཀ་ཨཱཋམ་སྤཱཱུཙཱིམེ་ཨཱབཱི་གེལ་ཨཚི་།་ཀཀརོ་ཀནྤཱཱུན་སམྨཏ་ཨེཀར་ཨུཔཡོགསྃ་རོཀལ་ནཧཱི་ཛཱ་སཀཻཏ་

ཨཚི། མུདཱ་པཧཱིནེསྃ་བནཱི་གེལ་དྷཱརནཱ་ཛེ་ཨཱཱི་ཛཱཏཱི་བཱིཤེཥཀ་བྷཱཥ་ཐཱིཀ,ཏཀརཱ་མེཊཱཨེབ་བཧཏ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི།་
ཀྵེཏྤཱཱིཡཏ་ཨཱ་ཛཱཏཱིགཏ་སཾཀཱིརྞཏསྃ་ཛཱདྷརཱི་ཧམརཱ་ལོཀནཱི་ཨྤཱཱུཔར་ནཧཱི་ཨུཋབ,ཏདྷརཱི་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཧཱཱི་མཱནེམེ་བཱིཀས་
སཾབྷབ་ནཧཱི་ཨཚི་། ཀཱིཚུ་དཱིནསྃ་ཨཾགཱིཀ,བཛྫིཀཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱིསྃ་པྲྲྀཐཀ་བྷཱཥ་སཱབཱིཏ་ཀརབཱཀ་ཀུཙེཥ ྤཱ་བྷཨེ་རཧལ་
ཨཚི་།་མཻཐཱིལཱཱིསྃ་ཛུཌ༹ལ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སཾས ྤཱསབྷམེ་གུཊབཾདཱཱི་བྷརལ་ཨཚི་།་བེསཀ་ཨེཧཱིསབྷསྃ་ཀཱིཚུགོཊེཀ་སྤཱརྠཔྤཱཱུརྟཱི་

ཧོཨཱིཏ་ཧོནཱི ,མུདཱ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་ཨཧཱིཏ་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི་།་ཨེཧཱིམེ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་ཀརཎ་ཏྃ་ཨཚིཨེ,ཨཱརོ-ཨཱརོ་
ཀརཎསྃ་ཧམསབྷ་སཧཱཱི་དཱིཤམེ་ནཧཱི་བཌྷཱི༹་པཱབཱི་རཧལ་ཚཱི་།་ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི་ཛེ་སམཱཛཀ་སབྷཨཾགཀ་ལོཀཀེྃ་ཨཱཔསམེ་

ཛོཌ༹ལ་ཛཱཨེ,སབྷཀེྃ་ཨུཙིཏ་སམ ྤཱན་ཨཱ་ཨདྷཱིཀར་དེལ་ཛཱཨེ,ཏཁནཧཱི་ཛཡཀན ་བཱབྤཱཱུཀ་སྭཔྣ་སཱཀར་བྷཨེ་
སཀཏནཱི།་ཏཁནཧཱི་མཱིཐཱིལཱ་རཱཛྱ་བནཱི་སཀཏ། སཧཱཱི་མཱནེམེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨུཙིཏ་ས ྤཱནོ་ཏཁནཧཱི་བྷེཊཱི་སཀཏ་།་ཨཱཤ་
ཀརཻཏ་ཚཱི་ཛེ་བཱིདྤཱན་ལོཀནཱི་ཨེཧཱི་བཱིཥཡཔར་ཨབསྶ་ཙིཾཏན-མནན་ཀརཏཧ་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨཱནྡོལནམེ་སམཱཛཀ་
སབྷབརྒཀ་ལོཀཀེྃ་ཛོཌ༹བཱམེ་སཕལ་བྷཨེ་སཀཏཧ་།་ནཱིཤྩཡ་ཨོ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་ཧེཏུ་སྭརྞཱིམ་དཱིན་ཧོཨེཏ་། 

རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ་mishrarn@gmail.com 
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༢.༤.རཤོན་་ཛནཀཔུརཱཱི-་སམཡཀ་ེཀཐ ཱ

 
རཤོན་ཛནཀཔུརཱཱི 

སམཡཀ་ེཀཐ ཱ

 "བྷཱག་ན་རེ་བོངབཧརཱ་!་ཨཡལཽ་བཱཔ་སུན །"- ཨཾགནཱ་ཨཱགྤཱཱུཀེ་སཌཀ༹པར་རུཀལ་གཱཌཱཱི༹མེ་ས་ཨུཏརཻཏ་སེནཱཀེ་ཛཏ ྤཱ་
པར་ནཛར་པརཱིཏེ་པཊཱིཡཱ་བཱཱིནཻཏ བུ ཌྷཱི༹ཡཱ མདྷ   ཱིམ་སྭརམེ་ཙིཙིཡཡལཻ་།་མཙན ྤཱ་པར་ས་རོཧཱིཏ་བཱརཱཱི་དཱིས་
ཚཌ༹པ' ཙཱཧལཀཻ, མུདཱ་སརཀརཱཱི་གོལཱཱི་ཨཀོརཱ་མཀཽ་ནཨིྃ་དལེཀཻ་།་གལཱཱོི་རོཧཱིཏཀེ་པཱིཋ ྤཱཱི་ཚེདཻཏ་ཀར ྤཱཱིཀ་ེཊཱཊ་ཚེདཻཏ་
མཀཻབཱརཱཱིམེ་ཀཏཽ་ཧེརཱ་གལེཻ་།་རོཧཱིཏ་མཙནྣེཀེ་ནཱིཙ ྤཱམ་ེགུརཻཀ་གེལ་།་བུཌྷ༹བཱ་མུདཱ་མཀཻབཱརཱཱིམ་ེཚཌ༹པ'མེ་སཕལ་བྷ'གེལ་།་ཨོ་
སེནཱཀེ་ཨེཀཏརཕཱཱི་དྷ  ནཀེ་ཕཡདཱ་ཨུཋཽལཀ་།་ཨགཾནཱམེ་བཻསལ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨཱ་བྷན ྤཱ་གྷརཀ་དུཧཱཨཱིར་པར་ཋཱཌྷ་༹ཨོཀར་བེཊཱཱིཀེ་

ཛེནཱ་བཀཛྷཌ༹་ལཨཱཱིག་གེལ་ཚལཻ་།   

 སེནཱཀེ ཛཏ ྤཱ་ཕཱཡར་ཀརཻཏ་མཀཻབཱརཱཱི་དཱིས་དཽགལ་། 

ཀཧཱྃ་དུན་བུཌྷ༹བཱ་དགཽཻཏ་རཧཻཏ ཻཏ་བཱྃཨཱིཙ་ཛཱཨཱིཏ་།་མུདཱ་བྤཱཱུཌྷ༹་དེཧ་བེསཱཱི་དཱུརཏཀ་དགཽ་ནཨིྃ་སཀལ ཻ།་ཨཧཱོུ་པར་ཧྃཕནཱཱིཀེ་
བཱིམཱརཱཱི་།་བུཌྷ༹བཱ་མཀཻབཱརཱཱིཀེ་ཨཨཱོིཔཱར་ཨཱཨཱིར་པར་ཨེཀཊཱ་ཛལིེབཱཱིཀེ་གཱཚཀ་ནཱིཙ ྤཱ་བཻས་གེལ་ཨཱ་གྷེརཱ་གེལ་ཨཱ་མཱརལ་གལེ་།་

https://en.wikipedia.org/wiki/Jayakant_Mishra
https://anadianant.uk/
https://anadianant.uk/
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ཨཾགནཱམ་ེབུཌྷཱི༹ཡཱ་ཀེ་ཏ་ཁཱལཱཱི་ཨབཱཛེ་སུནཱཡལ་རཧེ་།་ཨོ་ཏ' ཛགཏ་ཀཧལཀཻ་ཛ ེ'སརབཱ་སུན་ཀཀ་ོཀེ་མཱཨཱིར་
དེལཀ'ཻ, ཏབ་ཨོ་དཽགལ་རཧཻ་།་སེནཱཀེ་དཱུཊཱ་ཛབཱན་བུཌྷ༹བཱཀེ་ལཱཤཀ་ེཨུཋཡནེ་གཱཌཱཱི༹་དཱིས་ལ'ཛཱཨཱིཏ་རཧཻ་།་བུཌྷ༹བཱཀེ་
ཨཱྃཨཱིཁ་ཁུལལེ་རཧཻ, བྷཡ་མཱིཤྲཱིཏ, དར་ས་ཙཡཱིརལ་།་ཨགཱྤཱཱུ-པཱཚྤཱཱུ་ཌོལཻཏ་གརན་དཱིས་བུཌྷཱི༹ཡཱཀ་ེདྷ  ན་གེལ་རཧཻ་།་ཨོཀར་ཱ
ཨེཀ་ཀྵཎཀེ་ལལེ་བུཛྷཡལཻ་ཛནཱེ་བུཌྷ༹བཱ་ཙིཡཱརལེ་ཨཱཨཱིྃཁ་ཨཀོརེ་དཱིས་ཏཨཱིཀ་རཧལ་ཚཻ་།་དཱུཊཱ་ཨཱཨོར་སེནཱ་རོཧཱིཏཀེ་

ལཱཤཀེ་སེཧོ་གཱཌཱཱི༹ཀེ་པཱཚྤཱཱུ་ཊལེར་པར་ཀོནོ་བོརཱ་ཛཀ་ཕེཀལཀ -་'དྷམ'ྨ །་རོཧཱིཏ་དོསར་གཱམཀ་པཱར ྤཱཱི་ཀརྻཀར ྤཱ་ཚལ་།་ཨཱ་
གཱཌཱཱི༹་ཨགཱྤཱཱུ་བཨཱིཌྷ༹་གེལ, ཨརོསཱིཡཱ-པརོསཱིཡཱཀེ་སཀདམྨ་ཨཱ་བུཌྷཱི༹ཡ་ཱཨཱ་ཨཀོར་བེཊཱཱིཀེ་ཧཀརོར་པཱརཻཏ་ཚོཨཱིར་ཀ' ། 

དཤ་བརྵ་བཱཱིཏ་གེལ་ཻཨཨཱི་གྷཊནཱཀེ་།་མུདཱ་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་དཱིམཱགམ་ེཨཁནོ་ཨོཧཱིནཱ་ཨཨཱིཚ་།་རོཧཱིཏཀེ་པཱིཋ ྤཱཱི་ས་བཽཚཱར་མཱརཻཏ་

ལེཧཱུ, བུཌྷ༹བཱཀེ་ཨུནཊཱ་མྤཱཱུྃཧེ་ལཊཀལ་ཨགཱྤཱཱུ པཱཚྤཱཱུ་ཧཱཱིལཻཏ་གརན, ཨོ་དར་ས་ཙིཡཱརལ་ཨཱྃཨཱིཁ, ཛེནཱ་ཨཁནོ་བུཌྷ༹བཱ་
ཨོཀརེ་དཱིས་ཏཨཱིཀ་རཧལ་ཨཨཱིཚ་།་ཀཏེཀོ་བེར, རཱཨཱིཏཀེ་ཀོན་ོཔཧརམེ་ཨོ་ཙེཧཱ་ཀ' ཨྤཱཱུཋལ་ཨཨཱིཚ་ཨཱ ་རཱཨཱིཏ་བྷཨཱིར་
ཛགལེ་རཧཱིགེལ་ཨཨཱིཚ་། 

"གེ་མཱཨཱཱི་!་ཨ,ཱ ཙཱཧ་པཱཱི "- བྷན ྤཱ་གྷར་ས་བེཊཱཱིཀེ་ཨབཱཛ་ཨཀོརཱ་བརྟམཱནཀ་བྷུཨིྃཡཱྃ་པར་པཊཻཀ་དལེཀ་།་ཨེཀཊཱ་
ནམྷར་སཱྃས་ཁཱཱིཙཻཏ་ཨོ་བྷན ྤཱ་གྷར་དཱིས་ཏཀལཀ་།་ཨཔནེ་གཏཱི་ས་པཊཱིཡཱ་བཱཱིནཻཏ་ཨོཀར་ཧཱཐ་ཨས ྤཱཱིར་བྷ'གེལ ཻ།་ཏཁནེ་
སཌ༹ཀ་པར་ཨེཀཊཱ་བུལ  ཱུ་རཾགཀེ་གཱཌཱཱི༹་རུཀལ་ཨ་ཱཨོཧཱིམེ་ས་ཨུཏཻར་ཀ' ཙཱཨཱིར་གོཊེ་པུལཱིསཀ་སཾག་ཨཱིནྶཔེཀ ར་ཨཾགནཱམེ་
ཨཱཡལ་།་པུཚལཀ -་"གནཔཏཱི་མཱཊ ྤཱབཀེ་གྷར་ཨཱིཧེ་ཧཨཱི་ཀཱིན ེ?"- བུཌྷ༹བཱ་མཱས ར་རཧཻ་། 

བུཌྷཱི༹ཡཱ 'ཧྃ་མེ་མྤཱཱུྃཌཱཱི༹་ཧཱིལཽལཀ་།་བེཊཱཱི་བྷན ྤཱ་གྷརཀེ་དུཧཱཨཱིར་པཀཻརཀ' ཋཱཌྷ༹་བྷ' གེལཻ་། 

"ཨཧཱྃ་མཱས ར ྤཱཱི་སཱཧེབནཱཱི་ཚཱ ི?"་- ཨཱིནྶཔེཀ ར་མུས ྤཱཨཱིཏ་ཕེར་པུཚལཀ་ཨ་ཱཛབཱབཀེ་པྲཏཱིཀྵཱ་བཱིནུ་ཀཡནཧཱཱི་ནམས ྤཱར་སེཧོ་
ཀཡལཀ་། 

བུཌྷཱི༹ཡཱ་དུནྤཱཱུ་ཧཱཐ་ཛོཨཱིརཀ' ནམས ྤཱརཀ་ཛབཱབ་དལེཀ་། 

"ཧམསབ་གཎཏནྟྲ་དཱིབསཀེ་ཨབསར་པར་ཤཧཱཱིད་པརཱིབཱརསབཀེ་སམ ྤཱན་ཀརྻཀྲམ་རཁལ་ེཚཱི་།་ཨཔནཧེ་ཨཨཱིཏཱིཡཨཱི་ཏ་
ནཱིམན་ཧོཨཱིཏཨཱི་།"་- ཨཱིནྶཔེཀ ར་བཱཛལ་། 

"ཧོཏ ཻ་།་ཀཧཱྃ་རཁལེ་ཚཱ ི?"་- བུཌྷཱི༹ཡཱ་པུཚལཀ་། 

"ཐནེ་མེ་ཧཨཱི་།་སབེརེ་ཙཨཱིལ་ཨཨཱིཏཱི, ཏ་ནཱིམན་ཧོཨཱིཏཨཱི་།"་- ཨཱམནྟྲཎ་པཏྲ་དཻཏ་ཨཱིནྶཔེཀ ར་བཱཛལ་། 

"ཧོཏཻ, ཧམ་སབེརེ་པཧྃཙ་ཛཱཡབ་།"་-བུཌྷཱི༹༹ཡཱ་ཛབཱབ་དེལཀ་ཨཱ་ཨཱིནྶཔེཀ ར་ལཊཽ་གལེ་། 

བུཌྷཱི༹ཡཱ་དེབཱལ་པར་ཊཱྃགལ་བུཌྷ༹བཱཀེ་ཕོཊ་ོདཱིས་ཏཀལཀ་།་གོལམོལ་མྤཱཱུྃཧ་ཨཱ་ནམྷར, མོཊ་ཨ་ཱཧྃསཻཏ་ཨཱྃཨཱིཁབལཱ་བུཌྷ༹བཱ་
ཕོཊོམེ་མུསཻཀ་རཧལ་ཚལ་། 

http://www.videha.co.in/
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"གེ་བུཌྷཱིཡཱ་!་ཨཁནཱཱི་ཧམརཱསབཀེ་གརཱིཡབཻ་ཚེ་།་ཀཧཱིཡོ་ཛིལ ཱཛབཱརཀེ་ལོཀསབ་ཕྤཱཱུལམཱལཱ་ལ'ཀ' ཨཡཏཽ་།"་
- བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་ཡཱད་པརལཻ་བུཌྷ༹བཱཀེ་ཀཙཽརྻ་།་ཨོཀརཱ་ཨཔན་གཱལ་བྷཱཱིཛལ་བུཛྷཡལཻ་།་ཧཱཐ་ས་ཚྤཱཱུལཀ, ནརོ་ཨཔནེ་མནེ་
ཨཱྃཨཱིཁ་ས་ཊགྷཻར་རཧལ་ཚལ་།་ཨཱྃཙར་ས་ཨོ་ནོར་པོཚལཀ་། "ལེ་ཙཱཧ་།"་- བེཊཱཱི་ཧཱཐམེ་ཙཱཧཀ་གཱིལཱས་པཀཌཱ༹་དེལཀཻ་
ཏཁནེ་།་ཨོ་དཁེལཀ་བེཊཱིཡ་ོཀེ་ཨཱཨཱིྃཁ་པནཱིཡཱཡལ་ཚལ་།་བེཊཱིཡཀོེ་མན་ཤཡད་ཨཀོརེ་ཛཀ་བྱགྲ་ཨཨཱིཚ་།་ཨ་ོབེཊཱཱིཀེ་པཱིཋ ྤཱཱི་

པར་སེཧ་ས་ཧཱཐ་ཕེརལཀ་། "ཏོཧར་བཱཔ་བཌ༹ཀ་དཻབ པུརུཁ་ཚལཽ་།"- ཨོཀར་ཋོར་བུདབུདཱཡལ་།་པཙིམམེ་
སུརུཛཀ་ཙཀ ྤཱ་ཨན ཱིམ་སཱྃས་ལ' རཧལ་ཚལ་། 

ཛཧཱིཡཱ་ས་བུཌྷ༹བཱ་བྷཱུམཱིགཏ་བྷེལ་ཚལ, ཨཧཱིནཱ་སུརུཛཀ་ཙཀ ྤཱ་ཌྤཱཱུཨཱིབ་གེལཱཀ་བཱད་ལུཀཛྷྒྷཱུཀ་ཨནྒྷྤཱར་ཧོཨཱིཏ་ཀལ་ཨབཻཏ་
ཚལ་།་ཙཱཨཱིར་བརྵཀ་བེཊཱཱི, པནྡྲཧ་བརྵཀ་བེཊཱ་ཨཱ་ཚོཊ ཚཱིན་ཁེཏཀ་ཛིམྨེབཱརཱཱི་བུཌྷཱི༹༹ཡཱ་ཀ་ེཁཽྃཛྷཱཧ་བནཱདེནེ་ཚལ་།་ཏཻྃ་ཨོ་
སབབེར་བུཌྷ༹བཱཀེ་སྤཱགཏ་གཱརཱིཨེ་ས་ཀརཻཏ་ཚལ -་''བཛརཁསུབཱ, ཀོཨཱིཌྷ༹ཕུཊ ྤཱ, ཛན ྤཱཀ' ཚོཨཱིར་གེལ, ཀཨཱིལཱ་ཨབཻ་
ཚཻ, ཨོམྷརེ་མཨཱིར་ཛཱཨཱིཏ', ཨེཧནེཨེཧནེ་།་ཨཱ་ཨགཾནཱམེ་བཻསལ་བུཌྷ༹བཱ་མུས ྤཱཨཱིཏ་རཧཻཏ་།་བུཌྷ༹བཱཀེ་ཨགཾནཱམེ་དེཨཱིཁ་
ཀ' བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨཱརོ་ཁཽྃཛྷཱཨཱིཏ -"ཛཡབེ་བྷཱིཏརཱཱི་ཀཱི་རཧབེ་ཨཾགནེམ,ེ ཨཡཏཽ་ཀཧཱཱི་ཏོཧར་པུལཱིསབཱ་བཱཔ་སུན ཏ་
ཊཱིང ད' པཱཨཱིད་ཛཡབེ་།" 

བུཌྷ༹བཱ་མུསྐཱིཡཱཨཱིཏ་བཛཻཏ -" མཡཱ་ཏ་ཧཨུ་ཧམར་།" 

"ཧྃ, ཧྃ, ཧམརཱ་ཀོནོ་མཡ ཱདརེག་ཧཡ་སེ་!"་- བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཁཽྃཛྷཱཨཱིཏ་བཛིཏཻ་།་བུཌྷ༹བཱ་ཨོཀར་བཱྃཧཱི་པཀཻརཀ' བྷཱིཏརཱཱི་
ལ' ཛཨཱིཏཻ་།་གྷརམ་ེབུཌྷ༹བཱཀེ་ཚཱཏཱི་པར་མྤཱཱུྃཌཱཱི༹་རཱཨཱིཁ་ཀ' བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཀཏེཀོ་བེར་ཀནལ་རཧཡ -་" ཨཱཱི་ཏ་ཙཨཱིལ་ཛཱཨཱི་
ཧཨཱི།་ཨཱཱི་བཱལབཙ ྤཱ, ཁེཏཔཐཱར, ཀེནཱ་ཙལཨཱི་ཧཨཱི་སེ་ཧམཧཱཱི་ཛནཻ་ཚཱི་།་ཧམ་ཨེགོ་མཽགཱཱི་ཛཱཨཱིཏ, ཕེནུ་ཨཀེརཱ་ཀཱིཚོ་
བྷ' གེལཻ་ཏ་ཧམ་ཀཏ ་བྷ'ཀ' རཧབ་!" 

ཨཱ་བུཌྷ༹བཱ་ཨོཀརཱ་ལགམེ་ཁཱཱིཙ་ཀ' པཱིཋ ྤཱཱི་པར་ཧཱཐ་སོཧར'བཻཏ་སམཛྷཱཡལ་ཀརཻ – དུནཱིཡཱྃ་ཛཧཱནཀ་ེ
བཱཏ, དེཤ, སམཱཛ, གཎཏནྟྲ, ཛནཏཀེ་རཱཛ, གརཱིབཧཱསབཀེ་མུཀ ཱི, བརྒ་སཾགྷརྵ, མཱཨོབཱད, ཀཱིདནཀཱིདན་།་བུཌྷཱི༹ཡཱ་
སབ་བཱཏ་ཏ་ནཨིྃ་བྤཱཱུཛྷཻ, མུདཱ་ཨེཏེཀ་ཛརུར་བུཨཱིཛྷ་ཛཱཨཱི་ཛེ་ཨཀོར་བུཌྷ༹བཱ་རཱཛཱཀེ་རཛཱཀེ་བཱིརོདྷམེ་ལཌཻ༹་ཚཻ་ཨ་ཱཙཱཧཻཚཻ་ཛ་ེ
ཛནཏཀ་ེརཱཛ་ཧོཨཱི, གརཱིབཧཱཀེ་ཀེཨོ་དུཿཁ་ནཨིྃ་དཨཱི་། 

སབབེར་ཨེཧཱི་པེྲམ་པྲསཾགཀ་ཨརྡྷ་བཱིརཱམ་བུ་ཌྷཱི༹ཡཱཀ ེམུས ྤཱན་ས་ཧོཨཱི་།་ཨོ་ཏ་དྷཱིཡཱཔུཏཀེ་བྷཱར, ཁེཏཱིཀ་ེཛྷཾཛྷཊ་ཨཱ་
པུལཱིསབཱཀེ་ཌརཏྤཱས་ཚལ་ཛེ་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་ཀཱིཙཀཱིཙཱཧ་བནཱདེནེ་ཚལ་།་ཨོཀརཱ་མནམེ་ཨཱཱི་ཏ་རཧཻ་ཛེ་བུཌྷ༹བཱ་ཨོཀརེ་སཾགེ་

རཧཻཏ, ཁེཏཱིབཱརཱཱི་ཀརཻཏ་ཨཱ་བཱལབཙ ྤཱ་པཱལཻཏ་ཏ་ནཱཱིཀ་ཧོཨཱིཏཻ, ནཨིྃ་ཏ་ཨོ་བྤཱཱུཛྷཻཏ་ཚལ་ཛ་ེཨོཀར་བུཌྷབཱ༹་སམཱཛེཀེ་
ལེལ ལཌཱི༹ རཧལ་ཚལ་།་ཨུཔར་ས་ཨོ་ཀཏབོ་གརཱིཡབཽ, ཨོཀརཱ་ཨཔན་བུཌྷ༹བཱ་པར་གརྦ་རཧཻ་།་ཀཏེཀོ་བེར་ཨདྷརཏཱིཡཱམེ་
ཨུཨཱིཋཀ' ཨོ, སུཏ ལ་བུཌྷ༹བཱཀེ་མྤཱཱུྃཧཋཱན་ཨེཀཊཀ་ནཱིཧཱརཻཏ་ཚལ་།་གོལམལོ་མྤཱཱུྃཧཋནཱམེ་བུཌྷ༹བཱཀེ་མོཊ་ཨཱ་ནམྷར་
ཨཱྃཨཱིཁ་མུནལམོེ་ཧྃསཻཏ་བུཛྷཱཨཱི་ཨོཀརཱ་།་ཀཏེཀབེར་བྷོཌྷ༹ཌྷཱི༹ཡཱམེ་ཨནྷརཽཁེ་བུཌྷ༹བཱ་ཨུཋབཻ་ཚལཻ་ཨཀོརཱ་།་མུས ྤཱཨཱིཏ་གམ   ཱིར་

ནཛར་ཨཱ་བྷཱབ་ས་ཀཧཻ་ཚལ ཻ-་"ཧམར་ཏ་ཀོན་ཋཱཱིཀ་།་ལཊཱཽིཡོ་སཀཻ་ཚཱི, ནཧཱིཡོ་ལཽཊ་སཀཻ་ཚཱ་ི།་ཨཱཱི་བེཊཱ-
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བེཊཱཱི, གྷརདུཨཱར་སབ་ཏོརེ་ཛིམ ྤཱ་ཚཽ་ཀུར ྤཱབཱལཱཱི་།་ཛབཱེ་ཏཀ་ཛཱིཏ་ནཨིྃ་ཧོཏཻ, ལཌཱ༹ཨཱཱི་ཙལཏཻ་།་སཐཱཱཱིསབ་ཨཡཏཽ་ཏ་སཧཡོག་
ཀརཱིཡཧཱཱི་།"་- བུཌྷ༹བཱ་ཨོཀརཱ་ཚཱཏཱི་ས་ལགབཻ་ཨཱ་མཀཻ་བཱརཱཱིམེ་ཧེརཱ་ཛཱཨཱི་།་ཨོ་ཨནམནཱཡལསན་བཻསལེ་རཧཱིཛཱཨཱི་ཨསོརཱ་
པར, བྷོརཀ་ཙཀ ྤཱ་ཨྤཱཱུག'ཏཀ, ཛཱབེ་ཏཀ་ཨོཀར་བེཊཱཱི་ཙཱཧེ་བེཊཱ་ཊོཨཱིཀ་ནཨིྃ་དཨཱི་། 

བུཌྷ༹བཱཀེ་མརལཱཀེ་ཀཱིཚུ་དཱིནཏཀ་ཏ་ཛནཱེ་སམཡེ་སུནྣ་བྷ'གེལ་ཧོཨཱི་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་ལལེ་།་ཀཱིཚུ་དཱིན་ཏ་ཨོ་བདཧབཱས་ཛཀ་
རཧལ་།་ཨེཀ་དཱིན་ལུཀཛྷྒྷཱུཀ་ཨནྒྷྤཱརམེ་ཙཱཨཱིར་གཊོེ་མཀཻ་བཱརཱཱི་ས་ཨཾགནཱམེ་ཨཡལཻ་།་བུཌྷཱི༹ཡ་ཱཨཀཙཀཡལ་ཨཱ་ཌེརཱཡལ་

སེཧོ་།་མུདཱ་ཨེཀཊཱ་ཨདྷབཡསུ་པུརུཥ་བཱཛལ -་" བྷཱཨུཛྤཱཱུ་!་ནཨིྃ་ཌེརཨཱུ, ཧམསབ་མཱས ྤཱཧེབཀེ་སཱཐཱཱི་ཚཱི་།་རཱཨཱིཏ་བྷཨཱིར་
རཧབ, བྷོརེ་ཙཨཱིལ་ཛཱཡབ་།" 

བུཌྷ༹བཱ་མོན་པཨཱིར་གེལཻ་བུཌྷཱི༹ཡཀཱ ེ-"སཱཐཱཱིསབ་ཨཡཏཽ་ཏ་སཧཡོག་ཀརཱིཡཧཱཱི།" 

"ཁཱནཱ་ཁ'བཻ་ཀཱི་ན ?"་-བུཌྷཱི༹ཡཱ་པུཚལཀ་། 

"ཧྃ, ཧམསབ་དཱིནེ་ས་བྷུཁལེ་ཚཱི་།"་- ཨོ་ཨདྷབཡསུ་བཱཛལ་། 

བུཌྷཱི༹༹ཡཱ་ཁཱནཱ་བནཡལཀ་ཨཱ་ཁུཨཡལཀ་།་ཨདྷརཏཱིཡཱ་ཏཀ་ཨོ་ཨདྷབཡསུ, བུཌྷཱི༹ཡཱ, ཨོཀར་བེཊཱཱི, བེཊཱ་བཏཱིཡཱཨཱིཏ་
རཧལ་།་གྷརདུཨཱརཀེ་བཱཏ, དེཤབཱིདེཤ, རཱཛཱ, རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་པཱར ྤཱཱིསབ, དྷནཱཱིགརཱཱིབ, གཎཏནྟྲ, ཛནཏཀེ་
རཱཛ, དུནཱིཡཱྃཛཧཱནཀེ་བཱཏ་།་ཨོཧཱིནཱ་ཛནཱེ་ཨོཀར་བུཌྷ༹བཱ་བཏཱིཡཱཡལ་ཀརཻ་།་ཨཀོརཱ་བུཌྷ༹བཱ་མོན་པཨཱིར་གེལཻ་།་མནཀེ་
བྷཱཱིཏར་བརྥ་ཛེནཱ་ཊུཨཱིཊ་རཧལ་ཚལ་།་ཛམལ་སམཡ་ཛེནཱ་པཱིགྷཻལ་རཧལ་ཚལ་།་ཨོ་ཨཱྃཙརཀ་ཀོར་ས་ནོར ་པོཚལཀ་། 

"བྷཱཨུཛྤཱཱུ, དཱཛྤཱཱུ་མཧཱན་ཚེལཻ་།་གརཱཱིབགུརུབཱཀེ་ཁཱཏཱིར་ཤཧཱཱིད་བྷ  'གེལཻ་།་ཧམསབ་ཏ་མུརུཁ་གརཱཱིབ་ཀཱིསནཱ་ཚེལཱིཡ ཻ།་
དཱཛུཨེ་ཧམརཱསབཀེ་སཱིཁེལཀཻ་།་ཧམསབ་ལཌ༹བཻ་བྷཱཨུཛྤཱཱུ་!་ཛཱབེཏཀ་དཤེམེ་གཎཏནྟྲ་ཨཱ་ཨོཏབེ་ནཨིྃ་ཛནཏཀ་ེརཱཛ་ནཨིྃ་
ཨེཏཻ, ཧམསབ་ལཌ༹བཻ་།་ཙཱཧེ་ཛཏ ེ་ཤཧཱཱིད་ཧོབ' པརཨཱི་།་དེཁཻ་ཚཱི་བྷཱཨུཛྤཱཱུ ! ཧམརསབཀེ་པཱར ྤཱཱི་ཨེཀ་དཱིས་ཚཻ་ཨཱ་
བཱྃཀཱིསབ་དོསར་དཱིས་།་ཨོཀརཱསབཀེ གརཱཱིབ་ཛནཏཀེ་ཀོནོ་མཏལབ་ནཨིྃ་ཚཻ་།་སབ་རཱཛཱཀེ་དཱས་བྷ' གེལ་ཚཻ་ཨ་ཱབཱིདེཤཱིཀེ་
དལཱལ་།་ལཀཱེིན་ཛནཏཀེ་ཨཱགྤཱཱུམེ་ཀཱིཨོ་ནཨིྃ་ཊཱིཀཏཻ་།་དེཁབཻ་བྷཱཨུཛྤཱཱུ, ཨེཀ་ན་ཨེཀ་དཱིན་གརཱཱིབ་ཛནཏཀ་ེརཱཛ་ཨཡབེ་
ཀརཏཻ་.......།"- ཨདྷབཡསྤཱཱུ་བཛཻཏ་ཛཱ་རཧལ་ཚལ་།་བུཌྷ༹བཱཀེ་སྲྀཏཱི་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་བྷཱཱིཏར་ས་ཨཱརྡྲ་ཨཱ་ཨུདྡཱིག ྣབནཱརཧལ་
ཚལ་།་བེརབེར་ནོརཱཨཱིཏ་ཨཱྃཨཱིཁ་པོཚཻཏ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་བཱཛལ -་"རཱཨཱིཏ་བེསཱཱི་བྷ'གེལཻ་བཽཨཱ་།་ཛཱཨུ་སྤཱཱུཏྤཱཱུག' སབ་གོརེ, ཕེན་
བྷོརེ་ཛཱཧཱུ་པརཏ་།" 

ཨོ་སབ་སྤཱཱུཏ' ཙཨཱིལ་གལེ་།་ཨོཨཱི རཱཨཱིཏ་ཨསོརེ་པར་སུཏ ལ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨནྒྷྤཱརེམེ་ནཱིཿཤབྡ་སུབུཨཱིཀསུབུཨཱིཀ་ཀ' ཁྤཱཱུབ་
ཀནལ་།་ཨོཀར་མན་བྷཨཱིར་བུཌྷ༹བཱཀེ་སྲྀཏཱི་ཙིཏྲ་བྷརལ་ཚལ་། 
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ཨནྷརཽཁེམེ་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་ཕུསཕུསཱཨཱིཏ་སྭརམེ་ཀཨེོ་ཨུཋལཽཀཻ -" བྷཱཨུཛྤཱཱུ, ཧམསབ་ཛཱཨཱིཚཱི་།་དཱཛྤཱཱུ་ཏ་ཤཧཱཱིད་བྷ  ' གེལཻ་།་ཨྤཱཱུ་
ལཽཊ་ཀེ་ཏ་ནཨིྃ་ཨ'ཏཻ་།་ལེཀཱིན་ཧམསབ་ཨཧཱིྃཀེ་དྷཱཱིཡཱཔུཏ་ཚཱི་།་ཛཁནཱཱི་ཛརུརཱཱི་པརཏ, ཛགཏཀ་ེདུཨཱར་ཱཁབར་པཋཱཡབ་།་
ཨྤཱཱུ་པཱར ྤཱཱིཀེ་ཨདཱམཱཱི་ཚཻ་།་ཧམསབ་ཨེམྷརེཨོམྷརེ་གྷ  ཱུམཏཻ་རཧཻ་ཚཱི་།"- ཨདྷབཡསྤཱཱུ་པུརུཥ་པྲཎམ་ཀཡལཀ་ཨཱ་ཙཱརུགཊོེ་
མཀཻབཱརཱཱིམེ་པཻསགེལ་།་བུཌྷཱི༹ཡ་ཱབཧཏ་དེར་ཏཀ་ཨསོརེ་པར་བཻསལ་རཧཱིགེལ་།་སུརུཛཀེ ཙཀ ྤཱ་པུརུབམེ་ཨུག' ལཱགལ་
རཧཻ་།་ཨོ་དེཁལཀ, མོཊཀ་ཨཱ་ཧྃསཻཏ་ཨཱྃཨཱིཁབལཱ་བུཌྷ༹བཱ་ཕོཊོམེ་མུས ྤཱ་རཧལ་ཚལ་། 

པཏ་ནཨིྃ་ཀཱིཡ,ཱ ཨོཨཱི་དཱིན་ས་བུཌྷཱི༹ཡཱཀ་ེདྷཻརཛ་བནྒྷྤཱ་གེལཻ་།་བཱཱིཙམེ་པུལཱིསབཱསབ་ཨཱཨཱིབཀ' ཧརཱན་ཀར' ལགལཻ་ཏ་ཨོ་
བེཊོཀེ་པཱར ྤཱཱིཨེམེ་པཋདཱེལཀ་།་ཨཨཱོི ཨདྷབཡསྤཱཱུ་ཀམརེཌསཾགེ་ཨོཀར་བེཊཱ་ཨོཀརཱ་གོར་ལཱཨཱིག་ཀ' ཛཁན་མཀཻ་བཱརཱཱིམ་ེ
པཻསཻཏ་རཧཨཱི, ཏཁན་ཨོཀར་ཀརེཛ་ཙནཀལ་རཧཻ, མུདཱ་ཨོ་ཀཨཱིས་ཀ' མནཀ་ེབནྷལཀ་།་ཨ་ོབུཌྷ༹བཱཀེ་ཕོཊོ་དཱིས་
ཏཀལཀ་།་བུཌྷ༹བཱཀེ་སྲྀཏཱི་ཨཱབ་ཨོཀརཱ་པཱཱིཌཱ༹་ནཨིྃ, པེྲརཎ་ཛཀ་བྷ'གེལ་ཚལ།ཻ 'ཧཛཱརཽ་ཧཛཱརཀེ་བེཊཱ་ཚཻ་ཏ་ཀཱིཚུ་
ནཨིྃ, ཧམར་བེཊཱ་ཚཻ་ཏ་ཀཱི་བྷེལཻ་།་ཀོནོ་ཁརཱབ་ཀམ་ནཨིྃ, ནཱཱིཀེ་ཀམམེ་ཚ ཻཨོཀར་བེཊཱ་།' ཛནཏཀ་ེརཛཱ་ལཱབ'ཀེ་
སཔནཱ་ཨཱབ་ཨོཧོ་དེཁ' ལཱག' ཚལ་། 

ཛཨཱི་དཱིན་གཎཏནྟྲ་གྷོཥཎ་བྷེལ,ཻ ཨོཀརཱ་བུཛྷཡལཻ་ཛེ་སཔནཱ་པྤཱཱུརཱ་བྷ'གེལཻ་།་ཨོཨཱི་དཱིན་ཨ་ོཀནལ་རཧེ་།་ཨོཀརཱ་བུཛྷཱཡལ་
རཧཨཱི་ཕོཊོམེ་ནཨིྃ, ཨོཀརེ་ལགམེ་ཋཱཌྷ་༹བྷ'ཀ' ཧྃཨཱིས་རཧལ་ཚཻ་ཨོཀར་བུཌྷ༹བཱ་།  

ཀཱིཚུ་དཱིནཀ་བཱད་ཨོཀར་བེཊོ་ལཊཽ་ཨཱཡལ་རཧཻ་།་ཨཀོར་ཨཾགནཱ་ཨཱབ་བྷརལ་རཧཻ་ཚལ་ལོཀསབ་ས་།་ཨཀོར་བེཊཱ་ཨཱབ་

ཁཱལཱཱི་གཱམེཀེ་ནཨིྃ་ཀྵཏེྲེཀེ་ནེཏ་བྷ'གེལ་ཚལ་།་བུཌྷབེ༹་ཛཀ་གོལམོལ་མྤཱཱུྃཧཋཱནབལཱ་ཨཀོར་བེཊཱ་ཨཱབ་བཱཔེ་ཛཀ་
དེཤདུནཱིཡཱྃཀེ་བཱཏ་ཀར' ལཱགལ་ཚལ་།་ཛགཏ་ཏ་ཛེནཱ་ཧརདམ་སཊཱིཡཱཡལ་རཧཻ་ཚལཻ་།་ཀཧཱིཡོ་སུནསནཱ་རཧ'བལཱ་
ཨོཀར་ཨཱཾགནཀ་ཨགཱྤཱཱུམེ་མོཊརསཱཨཱིཀལ་ཨཱ་གཱཌཱཱི༹སབ་ལཱག' ལཱགལ་ཚལཻ་།་ལོཀ་སབཧཀ་ཨཱབཱཛཱཧཱཱིམེ་བྷོར་ས་སཱྃཛྷ་ཀཁནཱཱི་
བྷ'ཛཱཨཱཱི་སེ་པཏེ་ནཨིྃ་ཙལཻ་། 

"ཙཱཧ་པཱཱིལེ ? གཱིལཱས་ལཱ་།"་- བེཊཱཱིཀེ་ཨཱབཱཛ་ཨཀོརཱ་ཕེར་བརྟམཱནམེ་ཋཌྷཱ༹་ཀ' དེལཀཻ་།་ཨནྒྷྤཱར་གཧཱིྃར་བྷེལ་ཛཱ་རཧལ་
ཚལ་།་ཨོཀར་བེཊཱཱིདྤཱརཱ་བཱརལ་གལེ་ཌཱིབཱིཡཱ་ཨ་ཱལཱལཊེནཀ་སཱཱིམཱིཏ་ཨཱིཛོཏ་ཨནྒྷྤཱར་ས་ལཨཱིཌ༹་རཧལ་ཚལ་། 

གཱམམེ་པཱར ྤཱཱི་ཀཪ ྤཱལཡ་ཁུལལཀཱེ་བཱད་ཀཱིཚུ་མཧཱིནཱ་ས་ཨོཀར་བེཊཱ་ཨོམྷརེ་བཻས' ལཱགལ་ཚལ་།་ཏཻྃ་ཨཱབ་ཨགཾནཱམེ་བྷཱཱིཌ་༹ཀམ་
ཨཱ་པྤཱཡཿ་ནཧཱིཨེ་ཛཀ་རཧཻཏ་ཚལ་།་སཌ༹ཀ་པར་ཨཀེཊཱ་མཊོརསཱཨཱིཀལ་ཨས ྤཱཱིར་བྷེལ, ཨཱ་ཨོཀར་བེཊཱ་ཨཾགནཱམ་ེཔྲབེཤ་
ཀཡལཀཻ་།་ཨོ་རུཀལ་ནཨིྃ, སོཛྷེ་ཀོཋརཱཱི་དཱིས་ཛཱ་རཧལ་ཚལ། 

"ལབཀ་ནཱིསེྤཊར་ཨཱཨཱིལ་རཧལཻཡ་།་གནཏན ར་དཱིབསཀེ་ཀརཀརམམེ་ཧམརོ་ཨཱབེཀེ་ཀཧཻཏ་རཧལཻཡ་།"་- བུཌྷཱི༹ཡཱ་
བཱཛལ་། 

"ཧྃ, ཙཨཱིལ་ཛཨཱིཡཧཱཱི་།"- ཨཔནེ་གཏཱིམ་ེཨོཀར་བེཊཱ་བཱཛལ་།་ཨཀོརཱ་ལགལ ཻ་བེཊཱཀེ་པཻར་ལཌ༹ཁཌཱ༹་རཧལ་ཨཨཱིཚ་། 
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"བཱིཧཱན་ཏྤཱཱུ་རཧབཱིཧཱཱི་ཀཱི་ན ?"་- བུཌྷཱི༹ཡཱ་པུཚལཀཻ ། 

"ཧྃ, ཧམཧཱུྃ་རཧབཻ་།"་- ཀཧཻཏ, ཨོཀར་བེཊཱ་དྷཌཱ༹ཀ་ས་ཀེབཱརཱཱི་བནྡ་ཀ' ལེལཀ། 

"ཀེནཱ་ཨནྒྷྤཱརེམ་ེསྤཱཱུཨཱིཏ་རཧལཻ་།་ལམཊེནོ་ཏ་བཱཨཱིར་ལཱིཏཻ་།"་- བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཁཽྃཛྷཱཨཱིཏ་བཱཛལ་།་ཀཱིཚུ་དཱིན་ས་ལགཱཏར་ཨཧཱིནཱ་
བྷ' རཧལ་ཚལ་།་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་ནཨིྃ་ནཱཱིཀ་ལགལཻ་།་ཨོ་པརོསཱིཡཱཀེ་ཧཱཀ་པཱརལཀཻ -་"རེ་ཛགཏ་!" 

"ཧྃ་ཀཀཱི་!་ཀཐཱཱི་ཀཧཻ་ཚ ེ?"་- ཛགཏ་ཨཡལཻ་། 

"རེ་ཨཱཱི་ཚཽྃཌཱ༹ཀེ་ཀཐཱཱི་བྷ'གེལ་ཧཨཱི ? རཱཨཱིཏ་ཀ' ཨཏཽ, ཁ'ཏཽ་ན་པཱཱིཏཽ, པཊ་ད' ཀེབཱརཱཱི་ལགཱ་ལཏཽེ་།" 

"ཧམརཱ་ནཨིྃ་བྤཱཱུཛྷལ་ཧཨུ་ཀཀཱི, ཨཱབ་ཧམརཱ་སཾགེ་ཀཧཱྃ་རཧཻཧཨུ, ཨཱབ་ཏ་ཨྤཱཱུ་བཌ༹ཀ་ལོཀསུན་ཛོརེ རཧཻཧཨུ"་
- ཛགཏ་ཛབཱབ་དེལཀ་། 

བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཙཔེྤ་རཧལ་།་མན་མུདཱ་བྱགྲ་བྷ'གེལ་ཚལ་།་ཨོཀརཱ་སཱྃསམེ་ཀཱིཚུ་དཱིཀ ཏ་མཧསྤཱཱུས་བྷེལཻ་།་ཀཱིཚུ་དཱིན་ས་ཧྃཕནཱཱི་
བཨཱིཌྷ༹་གེལ་ཚལ ཻ, བུཌྷ༹བེ་ཛཀ་།་གོཊཱཱི་ཁཡལཀ, ཀཱིཚུ་ཋཱཱིཀ་བུཛྷཡལཻ, མུདཱ་མན་ཨཤན ེ་ཚལ་།་ཨཀོརཱ་ཨོ་ཨདྷབཡསུ་
ཀམརེཌ་མནོ་པཨཱིར་གེལཻ་།་ཨཀེ་དཱིན་དཱིནམེེ་ཨོ་ཨཡཱལ་རཧཻ་།་བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨོཀརཱ་ཙཱཧ་དེལཀཻ་། 

"གཎཏནྟྲ་ཏ་ཨཡལ,ཻ ལཀཱེིན་སོྃཙལ་སན ཀེ ནཨིྃ་བྷེལཻ་བྷཱཨུཛྤཱཱུ་!་ནེཏསབ་བཱིགཻཌ༹་གེལ,ཻ བུཛྷཱཨཱིཚཻ་ཨཱརོ་
ལཌ'༹ པརཏཻ"- ཨོ་བཱཛལ་རཧེ་། 

བུཌྷཱི༹ཡོཀེ་ནཱཱིཀ་ནཨིྃ་ལཱཨཱིག་རཧལ་ཚལ, ཏཻཡོ་ཨོ་བཱཛལ -"གནཏན ར་ཏ་ཨཨཱཱིབ་གེལ,ཻ ཨཱབ་ཀཐཱིལཱ་ལཌ༹བཻ ?" 

"ནཨིྃ་བུཛྷལཱིཡཻ་བྷཱཨུཛྤཱཱུ , གཎཏནྟྲ་ཏ་ཨཨཱཱིབ་གལེཻ, ལེཀཱིན་ནཏེསབ་བུཛྷཱཨཱིཚཻ་ཛུགཛུགཀེ་བྷུཁཱཡལ་བཱགྷ་།་གརཱཱིབ་
ཛནཏཀ་ེཀཏ ་ཧཱིཏ་ཀརཏཻ, ཨུནཊེ་སབ ་ཨཔནེ་གྷར་བྷར'མེ་ལཱགལ་ཚཻ་།"  ཨདྷབཡསྤཱཱུ་ཀམརེཌ་མནཀ་པཱཱིཌཱ༹་
ཨུཛྷིལལཀ་། 

" ཏ་ཨཱབ་ཀཱི་ཀརབཻ ?"་- བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨབོདྷ་པྲཤྣ་ཀཡལཀ་། 

"ཀརབཻ་ཀཱི་བྷཱཨུཛྤཱཱུ་!་དཱཛྤཱཱུ་ཨཀེ ེཊཱ་བཱཏ་ཀཧནེ་ཚལེཻ, ཛནཏཀེ་རཛཱ་ཨཱབ'ཏཀ་ཨཱན་ཀོནོ་བཱིཀལྤ་ནཨིྃ་ཚཻ་།་པཧཱིནེ་ཏ་
ནེཏསབཀེ་སུདྷཱར'ཀེ་ཀཤཱོིས་ཀརབཻ་།་ནཨིྃ་སུདྷརཏཻ་ཏ་སཾགྷརྵ་ཀརབཻ་།"་- ཨདྷབཡསྤཱཱུ་ཨཔན་ནཱིཥ ྤཱ, པྲཏཱིབདྡྷཏ་ཨཱ་
སཾཀལྤ་པྲསྟུཏ་ཀཡལཀ་།་བུཌྷཱི༹༹ཡཱ་ཙཔེྤ་རཧལ་།་ཨ་ོཨདྷབཡསྤཱཱུ་ཕེར་ཨུདཱས་སྭརམེ་བཱཛལ -་"ཨེཀཊཱ་བཱཏ་ཀཧཱུ་བྷཱཨུཛྤཱཱུ་
!་བཽབོཀེ་སཾགྷཏ་བཱིགཻར་རཧལ་ཚཻ་།་ཨོཀརཱ་པར དྷཱིཡཱན་དེབ' པརཏཻ་།་ཨཱཁཱིར་གནཔཏ་མཱས ྤཱཧེབཀེ་བཌ༹ཀ་ནཱམ་ཚལེཻ་།" 
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ཛབཱབ་ནཨིྃ་དེནེ་རཧེ་བུཌྷཱི༹ཡ,ཱ མུདཱ་ཀཱིཚུ་དཱིན་ས་ཨོཀརོ་ཨཧཱིནཱ་བུཛྷཱ་རཧལ་ཚལ་།་ཨཨཱཱཱི་ཀཱིཚུ་བེསཱིཨེ་བུཛྷཱཡལ་།་
གུནདྷུནཱཨཱིཏ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་རཱཨཱིཏམེ་ཀཁན་ནཱིནྣ་པརལ་སེ་བུཛྷབེ་ནཨིྃ་ཀཡལཀ་།་ཨོེཧཱི་རཱཨཱིཏ་སཔནཱམེ་ཀཁནོ་ཧྃསཻཏ, ཏ་
ཀཁནོ་དར་ས་ཨཱཨཱིྃཁ་ཙཡཱིརནེ་བུཌྷ༹བཱ, ཀཁནོ་བཧཏ་ཨཱདམཱཱིཀེ་བྷཱཱིཌ༹མ་ེབྷོཛ་ཁཱཨཱིཏ་ཧྃསཻཏ་ཨོཀར་བཊཱེ, ཏ་ཀཁནོ་
བྷལབྷལ་ལེཧཱུ་བཧཻཏ་རོཧཱིཏཀེ་ལཱཤ, ཀཁནོ་ཛྷཎྜཱསབ་ནེནེ་བཧཏ་ཨཱདམཱཱིཀ་ེབྷཱཱིཌ༹, ཏ་ཀཁནོ་གཱཌཱཱི༹སབ་པར་དཽགཻཏ་
སེནཱཔུལཱིསསབ་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་ཀཁནོ་ཁུཤཱི་ཏ་ཀཁནོ་དུཿཁཱཱི་ཀརཻཏ་རཧལཻ ། 

བུཌྷཱི༹༹ཡཱ་ཀནེ་དེརཱིཨེ་ས་སྤཱཱུཏལ་ཚལ,ཻ ཏཻྃ་ཨུཋབོ་ཀཡལ་ཀན་ེདེརཱིཨེ་ས་།་པུརུབམེ་ལལནཽ་པསཻར་རཧལ་ཚལ་།་མུདཱ་
ཨཀས་ཨཱཨཱཱི་ཀཱིཚུ་མགྷེཽན་སེཧོ་བུཛྷཱ་རཧལ་ཚལ་།་ཛནཱེ་སུརུཛཀ་ལལནཽཀེ་ཀཱིཚུ་བཱདལཀེ་ཊུཀཌཱ༹་ཛྷཱྃཔ'ཀེ ཀོཤཱིས་
ཀ'རཧལ་ཧོ, ཨཀས་ཀཱིཚུ་ཨེཧནེ་བུཛྷཱ་རཧལ་ཚལ་། 

ཨཱཋ་བཛེ་ཛགཏ་ཨཡལ ཻ-" ཀཀཱི་!་ཛཡབེ་ཐནཱ་དཱིས ?" 

"ཧྃ, ཙལ་།་ཧམ་ཏོརེ་རས ྤཱ་ཏཀཻ་ཚལཱིཡཽ་།"- བུཌྷཱི༹ཡཱ་བཱཛལ་ཨ་ཱཛགཏ་སཾགེ་ཨཱགཾན་ས་ནཱིཀཻལ་གེལ་། 

ཙཽཀ་པར་ཁཱསེ་ཙཧལཔཧལ་ནཨིྃ་རཧཻ, ལེཀཱིན་ཐནཱཱཀེ་དེབཱལསབ་ཏྤཱཱུལབཻནར་ས་ཚཱརལ་རཧཻ་།་ཨོ་དཁེལཀ་པརམེསརཱ་
པཱནབལཱ, གཾགབཱ་ཧལུབཱཨཱཱི, རཏནཱ་ཧཛཱམ་ཨཔནཨཔན་ཀམམེ་བྱསྟ་ཚལ, ཨཱནེ་དཱིན་ཛཀ་།་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་དེཨཱིཁ་
ཀ' གཾགབཱ་པྲཎམ་ཀཡལཀཻ་། 

"གནཏན ར་དཱིབསམེ་ནཨིྃ་ཛཨཱིབཧཱཱི་རེ་གཾགབཱ ?"- བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨོཀརཱ་ཨཱཤཱིཥ་དཻཏ་པུཚལཀ ཻ། 

"ན, ཨཔནེཧཱཱི་སུན ཛཱཨུ་མཱཧཊར ྤཱཱི་ཙཙཱཱི་།་ཨབྷ   ཱི་ཐནེམེ་གཎཏནྟྲ་ཨ'ལཻཡ་།་ཧམརཱ་བཧཏེ་ཀམ་ཧཡ་།་ཙཱཧ་པུགཱབེ་ཏ་
ཧམ་ཨཱཨཱིཨེ་ཛཱཡབ་།"- གཾགབཱཀེ་མུས ྤཱནམེ་ཀཊཱཀྵ་བུཛྷཱཡལ་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་།་བཱིནཱ་ཛབཱབ་དེན་ེཨོ་ཐནཱཱམེ་པསཻ་གེལ་།་
ཨོཏ  སཱམཱིཡཱནཱམེ་སཛལདྷཛལ་མཙཾ་བནལ་ཚལ་།་ཨཱིནྶཔེཀ ར་མུས ྤཱཨཱིཏ་ཨོཀརཱ་པྲཎམ་ཀཡལཀ ཻཨཱ་ཨགཱིལཀ་
ལཱཨཱིནམ ེཀུར ྤཱཱིཔར་བཻསཱདེལཀ ཻ།་ཛགཏ་པཱཚུཨེ་བཻསགེལ་། "ཨགཱཌཱཱི༹་ཨཱ་ན་!"- བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་བཛཽལཱཀེ་བཱདོ་ཛགཏ་ཨཱགྤཱཱུ་
ནཨིྃ ཨཡལཻ །་བུཌྷཱི༹ཡཱ་ནཛར་དཽགཡལཀ, ཨོཀར་བེཊཱ་ཨཁནོ་དྷཨཱིར་ནཨིྃ་ཨཱཡལ་ཚལཻ །་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་སཱསྃ་ཀཱིཚུ་བཌྷ༹ལ་
བུཛྷཱ་རཧལ་ཚལ་།་ཧྃཕནཱཱི་ཀཱིཚུ་དཱིན་ས་བེསཱིཨེ་པརེཤན་ཀཡནེ་ཚལ་།་བེཊཱ་རཧཻཏ་ཏ་དབཱཨཱཱི་ཀཱིན་ཀ' ལཱཨཱིབ་དེབ'ལཱ་
ཀཧ'ཀ ེམན་ཚལ་ཨོཀར་། ''རཧཽཀ, ཨཱབ་ཀརྻཀྲམཀེ་བཱདེ་དབཱཨཱཱི་ཁཱཡབ' །- བུཌྷཱི༹ཡཱ་མནེམན་སཙོལཀ་། 

ཀརྻཀྲམ་ཤུརུ་བྷེལ་།་བུཌྷཱི༹ཡཱཀ་ེནཨིྃ་ནཱཱིཀ་ལགལ་ཻ།་མཙཾཔར་ཨོཧོསབ་ཚལ་ཛེ་པཾཙཱཡཏཱིཀལམེ་རཱཛཀཱེ་བཱིརོདྷ་ཀར'བལཱཀེ་
མརབཡནེ་ཚལ, ཨོཧོསབ་ཚལ་ཛེ་གཎཏནྟྲཀེ་ལལེ་ཧཐཱིཡཱར་ཨུཋཱབ'བལཱ་སབཀེ་མཱརནེམརབཡནེ་ཚལ, ཨཱ་ཨོཧོསབ་
ཚལ་ཛེ་གཎཏནྟྲཀེ་པཀྵམ་ེལཌལ༹་ཚལ་།་སཱཱིཌཱིཡོ་པྲམུཁ་ཨཏཱིཐཱི་ཚལ་།་བུཌྷཱི༹ཡཱ་བགལམ་ེབཻསལསཾགེ་ཁཽྃཛྷ་ཨུཏརལཀ -
"དྷཽར, ཀོནོ་ནཏེ་ན་རཧལཻཡ, ཛེ་སཱཱིཌཱིཡོཀེ་པརམུཁ་ཨཏཱིཐཱི་བནལཀཻཡ་།" 
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"ཨཱཱི་སརཀརཱཱི་གཎཏནྟྲ་ཧཨཱི་མཱས ར ྤཱཱི་སཱཧེབནཱཱི་!"-བགལབལཱ་ཤཡད་མཛཀཱཱིཡཱ་ཚལ་།་ཨཱཱི་སབ་དེཨཱིཁ་ཀ" བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་
མན་ཏཱིཏ་བྷ' རཧལ་ཚལ་།་ཀརྻཀྲམཀེ་བཱཱིཙམ་ེཨཀོར་བེཊཱ་ཨཱཡལ་།་ཨོཀརཱ་མཾཙཔར་བཻསཱཨོལ་གེལ་།་ཀཱིཚུཀལཀ་བཱད་
ཨུད ྒྷོཥཀ་གྷོཥཎ་ཀཡལཀ་ཛེ་པྲམུཁ་ཨཏཱིཐཱི་དྭནྡ་པཱཱིཌཱི༹༹ཏསབཀེ་སརཀར་དཱིས་ས་རཱཧཏ་པྲདཱན་ཀརཏ་། "ཨཱཱི་དྭནྡ་
པཱཱིཌཱི༹༹ཏ་ཀཐཱཱི་ཧོཨཱིཚ ཻ?"- བགལབལཱ་ས་བུཌྷཱི༹ཡཱ་པུཚལཀ ཻ། 

" རཱཛཱ་ཨཱ་པུརནཱ་སརཀརསཾགེཀེ་ལཌཱ༹ཨཱཱིམེ་ཛེསབ་མཱརལ་གེལཻ་སེ་སབ་།"-བགལབལཱ་སམཛྷཱབ' ཀེ་ཀོཤཱིས་ཀཡལཀ་། 

"བཱིརོདྷ་ཀརེབལཱ་སུན་སེ་མཱརལ་གལེཻ་སེ་ཀཱི་སརཀར་མཱརལཀཻ་སེཧོ་སུན ?"- བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨཱཤཾཀཱིཏ་པྲཤྣ་ཀཡལཀ ཻ། 

"དུནྤཱཱུ་!"-བགལབལཱ་བཱཛལ་། 

"ཏ་ཤཧཱཱིད་ཀེ་བྷེལ ཻ?"-བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཕེར་པྲཤྣ་ཀཡལཀ་། 

"ཨཱབ.....ཨཱབ....།"-བགལབལཱཀེ་ཨཱགྤཱཱུ་ནཨིྃ་ཕུརཡལཻ -"....ཨཱབ་སརཀར་ཨཧཱིནཱ་ཀཧཻ་ཚ་ཻ།"-ཧྃསཻཏ་ཨོ་
བཱཛལ་།་དཁེ'མེ་ཨོ་པཌྷལ༹ལཱིཁལ་བུཛྷཱཨཱིཏ་ཚལ་།་བུཌྷཱི༹༹ཡཱཀེ་མནམེ་ཀཱིཚུ་ཁཽལ' ལཱགལ་ཚལ ཻ།་སཱཱིཌཱིཡོ་མཾཙཔར 'དྭནྡ་
པཱཱིཌཱི༹༹ཏ'སབཀེ་སཱཌཱཱི༹དྷཏཱོི་ཨཱ་རཱཧཏ་རཀམ 'པྲདཱན' ཀ'རཧལ་ཚལ་།་ཨུད ྒྷོཥཀ་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་ནཱམ་བཛལཽཀ་།་
ཨོཀར ཱཨྤཱཱུཋ'ཀེ་མན་ནཨིྃ་བྷེལཻ་།་ཨུད ྒྷོཥཀ་ཕེར་ནཱམ་བཛཽལཀ་། "ཨཔནེཀེ་ནཱམ་བཛབཻཡ་མསཱ ར ྤཱཱི་སཧཱེབནཱཱི, ཛཱཨུ་ན་
!"-བགལབལཱ་ཨཀོརཱ་ཀཧལཀ ཻ།་མཙཾཔར་ས་ཨོཀར་བེཊཱ་ཧཱཐ་ཧཱིལཱཀ' ཨོཀརཱ་བཛཱརཧལ་ཚལ་།་ཨོ་དྷཱཱིརེདྷཱཱིརེ་
མཾཙཔར་པཧྃཙལ་།་སཱཱིཌཱིཡོ་མུས ྤཱཨཱིཏ་སཱཌཱཱི༹ཀེ་པཻཀཊེ་ཨཱ་སརཀརཱཱི་རཱཧཏ་རཀམ་ཨོཀརཱ་དཱིས་བཌྷ༹ལཽཀ་།་བུཌྷཱི༹ཡཱ་བཱཛལ -
"ཧམ་པཧཱིནེ་ཀཱིཚུ་བོལབ " །་སཱཱིཌཱིཡཀོེ་ཨཱྃཨཱིཁམ་ེཀཱིཚུ་ཨཤཱཾཀ་ཨཱ་ཨཔྲསནྣཏ་ཚལ, ཏཻཡོ་ཨོ་མཱཨཱིཀ་ལག་ས་ཧཨཱིཊ་
གེལ་།་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་ཀནྛམེ་ཛེནཱ་གོལཱ་ཨཊཻཀ་རཧལ་ཚལ་།་མནཀེ་བྱགྲཏ, ཨཱཀྲོཤ་ཨ་ཱགྷུརམཻཏ་བཱཏསབ་ས་ཚཱཏཱི་དྷཀ ཀྒྷ་
ཀ'རཧལ་ཚལ་།་ཨཀོརཱ་ཨཔན་སཱྃས་སེཧོ་བཌྷ༹ལ་བུཛྷཡལཻ་།་ཨཔནཱཀ་ེསམྒྷྤཱརཻཏ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་མཱཨཱིཀ་པཀརལཀ -"ཧམར་
བུཌྷ༹བཱ་མཱཧཊར་སཱཧེབ་ཛཧཱིཡཱ་ཛཱིབཻཏ་རཧཻ, ཧམརཱ་ཀཧལཀཻ་ཛ་ེཧམ་མཨཱིར་ཛབཽ་ཏ ་ཏོརཱ་ཤཧཱཱིདཀེ་གྷརབཱལཱཱི་ཀཧཏཽ་།་
ལོཀསུན་སམ ྤཱན་ཀརཏཽ་།་ཨྤཱཱུ་རཛཀཱེ་བཱིརུདྷ་ལཌལཻ༹་།་རཛཱཀེ་པུལཱིསསེནཱསུན་ཨཀོརཱ་མཨཱཱིར་དེལཀ་ཻ།་རཛསཾཱགེཀེ་ལཌ༹ཨཱཱཱིམེ་
བཧཏེ་གོརེ་མརལཻ་།་རཛཱཀེ་བཙཱབེབལཱ་ཀུཚཀེ་ཀརནཱ ྤཱཱིཀརཱཱིསུན་མཱརལཀ་ཻཨཱ་བཧཏེཀེ་རཛཱཀེ་སེནཱསུན་།་ཧམར་བུཌྷ༹བཱ་

ཀཧཻ་ཛེ་ཀརཱན ྤཱཱིཀརཱཱིསུན་མཱརལ་ཛཱཨཱིཧཨཱི་ཏ་ཤཧཱཱིད་ཧོཨཱི་ཧཨཱི་།་ཨཱཱི་ནཱིསེྤཊརོ་ཀཨཱིལ་སྃཛྷིཡཱམ ེཧམརཱ་ཨོཨཱིཡ་གེལ་རཧེ་ཏ་
ཀཧལཀ་ཤཧཱཱིད་པརཱིབཱརཀེ་སམ ྤཱན་ཀརཀྻྲམ་རཁལ་ེཚཱི་།་ཀཱི་ཡཽ་ནཱིསེྤཊར་སཱཧེབ་......"་- བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཨཱིནྶཔེཀ ར་དཱིས་
ཏཀལཀ་།་ཨཱིནྶཔེཀ རཀེ་ཀཱིཚུ་ནཨིྃ་ཕུརཡལཻ, ཨོ་ཨཔནེ་མནེམནེ་བུདབུདཱཡལ -'སརཀར་དྭནྡ་པཱཱིཌཱི༹༹ཏེ་ཀཧཻ་ཧཨཱི་
ཏ.....།' 

བུཌྷཱི༹ཡཱ་ཛེནཱ་ཨཙཱནཀ་བཧཏ་བུདྷཱིཡཱར་བྷ'གེལ་ཚལ་།་ཨོ་ཨགཱྤཱཱུ་བཱཛལ "......རཛཀཱེ་བཙཱབ'བལཱ་ཛེ་སབ་མཱརལ་
གེལ,ཻ ཨོཀརཱ་པརཱིབཱརཀེ་སརཀར་ཏོཀབྷརོས་དེལཀཻ, ཨཱཱི་བཌྷཱི༹༹ཡཱྃ་བཱཏ་ཧཨཱི་།་ལེཀཱིན་ཛེ་སུན་རཛཀཱེ་བཱིརོདྷམེ་ཨཱ་
ཛནཏཀ་ེཔཀྵམེ་ལཌ༹ལཻ་ཨཱ་མརལཻ, ཨོཀར་པརཱིབཱརསུན་ཁཱལཱཱི་དྭནྡ་པཱཱིཌཱི༹༹ཏ་ནཨིྃ་ཤཧཱཱིད་པརཱིབཱར་ཧཨཱི་།་ཧམར་བུཌྷ༹བཱ་

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 107 

ལཌ༹ལཻ་ཨཱ་མརལཻ་ཏ་ཨཱཱི་གནཏན ར་ཨ'ལཻཡ་།་ཨྤཱཱུ་ཤཧཱཱིད་བྷེལཻ་།་ཧམ་ཏ་མུརུཁ་ཚཱ,ི ཨཧཱྃསུན པཌྷ༹ལཧབཱ་ཨཱ་བུདྷཱིཡཱར་
སུན ཚཱི་།་ཛནཏོཀ ེཁཱཏཱིར མརེབལཱ , གནཏན རོཀེ ཁཱཏཱིར མརེབལཱ་ཨ ཱ་བཌྷཱི༹༹ཡཱྃ་ཀམཀ ེཁཱཏཱིར མརེབལཱ་ཁཱལཱཱི་དྭནྡ་
པཱཱིཌཱི༹༹ཏེ་ཧོཏཻ་ཏ་ཤཧཱཱིད་ཀེ་ཧོཏཻ ?.......།" 

གཎཏནྟྲཀ་ེཀརྻཀྲམཀེ་ཛེནཱ་ཋན   ཱི་མཨཱཱིར་དེནེ་ཚལ་།་བུཌྷཱི༹༹ཡཱ་བཛཻཏ་ཛཱ་རཧལ་ཚལ -"......ཛདཱཱི་ཧམར་
བུཌྷ༹བཱསུན ཤཧཱཱིད་ན་ཧཨཱི, ཨཱ་ཧམསུན ཁཱལཱཱི་དྭན་ྡཔཱཱིཌཱི༹༹ཏེ་པརཱིབཱར་ཚཱི་ཏ་ཧམརཱ་སུན་ལཱ་ཨཁནཱཱི་གནཏན ར་ཨཱབ'ཀེ་
བཱྃཀཱིཨེ་ཧཨཱི་།་ཋཱིཀེ་ཀཧཻ་ཚལཻ་གགཾབཱ་ཧལུབཱཨཱཱི་ཛེ་ཨཁུནཱཱི་ཁལཱཱཱི་ཐནེམེ་གནཏན ར་ཨ'ལཻཡ་།་སཱཱིཌཱིཡོ་
སཱཧེབཀེ ལཱགཱི, ནཱིསེྤཊར་སཱཧེབཀེ་ལཱགཱི །་སབཀེ ལཱགཱི གནཏན ར་ཨཱཡལ་རཧཱིཏཻ་ཏ་ཐནཱམེ་ནཨིྃ, ཙཽཀ་པར་ཀརཀརམ་
ཧོཨཱིཏཻ་།་གཾགབཱ་ཧལུབཱཨཱཱི, རཏན་ཧཛཱམ, པརམེསརཱ་པཱནབལཱ་སུན སེཧོ་ཁུཤཱི་མནཨཱིཏཨཱི་།་སཱཱིཌཱིཡོ་སཱཧེབ་!་
ཨཔནེཀ,ེ ཨཔནེཀེ་གནཏན རཀེ་དྷནབཱད་ཛེ་ཧམརཱ་བོལཨཱིལཱཱི་།་ཧམ་ཁཱལཱཱི་དྭནྡ་པཱཱིཌཱི༹༹ཏ་ནཨིྃ་ཚཱི་།་ཛཨཱི་དཱིན་རཏནཱ་
ཧཛཱམ་སུནཀེ་གནཏན རཀེ་སརཀར་ཨ'ཏཻ, ཨོཨཱི་དཱིན་ཛརུརེ་ཧམརཱ་བུཌྷ༹བཱཀེ་ཤཧཱཱིད་ཀཧཏཻ་ཨཱ་ཧམརཱ་ཤཧཱཱིད་པརཱིབཱར་
ཀཧཏཻ་།་ཨབྷཱིཏ ྤཱ་ཨཱཱི་སམནཱསུན ཧམ་ནཨིྃ་ལེབ།་སབཀེ་པརནཱམ་།" 

མཾཙཔར་ཨཱ་ནཱིཙ ྤཱ, ལོཀསབཀེ་བཀཛྷཌ༹་ལཱགལེ་རཧཻ་།་བུཌྷཱི༹ཡཱ་མཾཙཔར་ནཛར་དགཽཡལཀ་།་ཨོཀར་བེཊཱ་མྤཱཱུྃཌཱཱི༹ ནཱིཧརཡནེ་
བཻསལ་ཚལ་།་ཨ་ོདྷཱཱིརེདྷཱཱིརེ་མཾཙ་ས་ནཱིཙ ྤཱ་ཨུཏཻར་གེལ་།་ཨོཀརཱ་ཨཔནེཔར་ཨཱཤྩརྻ་ལཨཱཱིག་རཧལ་ཚལ , ཨེཏེཀ་བཱཏ་ཀེནཱ་
ཀཧཱིགེལ, ཏེཛ་བྷ'རཧལ་སཱྃསཀེ་བཱབཛྤཱཱུདོ་།་སཱྃསཀ་ེགཏཱི་ཀཱིཚུ་བེསཱིཨེ་བཨཱིཌྷ༹་རཧལ་བུཛྷཡལཻ །་ཀཧནཱ་མཾཙ་ས་ཨུཏཻར་
ཏ་གེལ ཻཨོ, མུདཱ་ཨཱབ་ཌེག་ཨུཋཡནཱཨཱཱི་པཧཱཌ༹་བུཛྷཱ་རཧལ་ཚལཻ །་ཨཱབ་ཏ་བཀརོ་ཕུཊནཱཨཱཱི་མོསཀཱིལ་བུཛྷཱ་རཧལ་ཚལཻ །་
ཨོ་ཧཱཐ་ས་ཛགཏཀེ་ཨཔནཱ་ལག་ཨཱབ'ཀེ་ཨཱཱིཤརཱ་ཀཡལཀ་།་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་བྷཱཥཎ་ཀརཻཏ་དཨཱེིཁ་ཀ' ཛགཏཀེ་སེཧོ་
ཙཀབཱིདོར་ལཱཨཱིག་གེལ་ཚལཻ །་ཨཙཱནཀ་ཨོཀར་བྷཀ ་ཊྤཱཱུཊལ ཻཨཱ་ཨོ་དཽགལ་།་བུཌྷཱི༹ཡཀཱེ་སྠཱིཏཱི་བཱིགཻཌ༹་རཧལ་ཚལ ཻ།་ཨོཀར་
སཱྃསཀ་གཏཱི་ཨསཱམནཱྱ་བྷ'གེལཻ, ཨཱྃཨཱིཁ་སེཧོ་ཨུཔརནཱིཙ ྤཱ་ཀར' ལཱགལ་ཚལ ཻ།་ཨོཀར་ཱལགལཻ་ཀཧཱིྃ་ཨ་ོམཨཱིར་ནཨིྃ་
ཛཱཡ, ལེཀཱིན་ཨཀོརཱ་མནམེ་ཨཔན་ཀམཀ་པྲཏཱི་སན ོཥ་ཚལཻ། ལེཀཱིན པཱཱིཌཱ༹་སེཧོ་།་ཨོཀར་བུཌྷ༹བཱ་ཨཁནོ་ཏཀ་ཤཧཱཱིད་ནཨིྃ་
ཚཻ, གཎཏནྟྲ་ཨཡལཀཱ ེབཱདོ་།་ཨཱཱི་ཀཀེར་གཎཏནྟྲ་ཚཻ་? ཛགཏ་སམཡཔར་ནཨིྃ་པཧྃཙཻཏ་ཏ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་ནཱིཙྩེམེ་ཁཨཱིས་
པརཱིཏཻ །་ཛགཏ་ཀོརམཱེ་ལོཨཱིཀ་ལལེཀ ཻ།་ཀཱིཚུ་ཀལཀ་ལེལ་ཀརྻཀྲམ་བཱདྷཱིཏ་བྷ'གེལཻ་།་ཁབར་ཐཱནཱ་ས་བཧརཱ་སེཧོ་པསཻར་
གེལཻ་།་པརམེསར,ཱ གཾགབཱ་ཨཱ་རཏནཱ་ཨཱ་ཨཱརོ་ལོཀསབ་ཨཱཨེལ་།་བུཌྷཱི༹ཡཱཀ་ེཨུཋཀཱ' ཧེལྠ་པོས ་ཏཀ་པཧྃཙཱཡལ་གེལ་།་
ཧྃཕནཱཱི་ཤཡད་ཨན ཱིམ་དམ་ལགཱ་རཧལ་ཚལཻ །་ཨདྷམུནཱཡལ་ཨཱྃཨཱིཁ་ས་དེཁལཀ་བུཌྷཱི༹ཡཱ་།་ཛགཏ, རཏནཱསབཀེ་པཱཚྤཱཱུམེ་
ཋཱཌྷ༹་ཨཀོར་བེཊཱ་ཌཱཀ ར་ས་བཏཱིཡཱ་རཧལ་ཚལ།་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་མཐཱཱ་སུནྣ་པརལ་ཛཱ་རཧལ་ཚལ་།་ཀནྛམ་ེགལཱོ་བཌྷ༹ལེ་ཛ་ཱརཧལ་

ཚལ ཻ།་ཨོཀརཱ་ལགལ ཻཨོ་མཨཱིར་རཧལ་ཚ ཻ།་ཀྵཎ་བྷཨཱིརཀེ་ལེལ་ཨཀོར་མན་བྷེལཻ་ཛེ་ཨཀོར་བུཌྷ༹བཱཀེ་ཨདྷབཡསུ་སཐཱཱཱིཀེ་
དེཁཻཏ་།་ཕེར་བུཌྷ༹བཱཀེ་མཊོ་ཨཱ་ཧྃསཻཏ་ཨཱྃཨཱིཁབལཱ་ཙིཏྲ་ཨབྷརལ,ཻ མུདཱ་ནཱིམཱིཥ་མཏཱྲཀེ་ལལེ་།་ཀནམྛེ་གོལཱ་ཨཨཱོར་བཨཱིཌྷ༹་
གེལ,ཻ སཨུྃསེ་དེཧ་ཛེནཱ་ཨཔསྤཱྃཏ་བྷ' རཧལ་ཧཨཱོི །་ཨོཀརཱ་ཨཔན་གརན་ལཊཀལ་བུཛྷཡལཻ, ཤཡད་ཀེཨོ་ཨོཀར་
མཱཐཀ་ཏར་ས་ཏཀཱིཡཱ་ཧཊཱ་དེནེ་ཚལཻ །་ཨོཀརཱ་མོན་པརལཻ་བྷལབྷལ་ལེཧཱུ་བཧཻཏ་རོཧཱིཏཀ་ལཱཤ་ཨཱ་ཕེར་སྲྀཏཱི་པཊལཔར་
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ཨབྷརལཻ་སེནཱསབཧཀ་ཀནྷ་པར་ཨོཀར་བུཌྷ༹བཱཀེ་ཨེམྷརཨོམྷར་ཛྷ  ཱུལཻཏ་གརན་ཨཱ་དར་ས་ཙིཡཱརལ་ཨཱཨཱིྃཁ, ཛེནཱ་ཨོཀརེ་
དཱིས་ཏཀཻཏ་ཧོ་ནཱིརན ར.....ནཱིརན ར་.....། 

གཾགབཱ་བཛལ ཻ-"མཱཧཊར ྤཱཱི་ཙཱཙཱཀིེ་དམ ྤཱ་ཚལ་ཻ།་ཨཱཱི་བཌ༹་ཁཏརནཱཀ་བཱིམཱརཱཱི་ཧོཨཱི་ཧཨཱི་།་མཽཀ་ེནཨིྃ་དཨཱི་ཧཨཱི་།" 

  ▪▪                               ▪▪                                    ▪▪ 

དོསར་དཱིན་། 

ཨེཀཊཱ་གཱམམེ་བུཌྷ༹བཱཀ་ེཨདྷབཡསུ་སཱཐཱཱི་ཨཔན་སཐཱཱཱིསབ་སཾགེ་བཻསལ་ཚལ།་ཨོ་བཱཛལ -"ཀཨཱིལ་གཎཏནྟྲ་དཱིབསཀེ་
དཱིན་མཱཧཊར ྤཱཱི་བྷཱཨུཛྤཱཱུཀེ་དེཧཱན ་བྷ  'གེལཻ་།་སཱཐཱཱིསབ, གཎཏནྟྲཀ་ེལཌ༹ཨཱཱཱིམ ེ་ཨོ་བཌ༹་སཧཡོགཱཱི་ཚེལཻ་།་ཨཨཱུ་སབ་གོཊེ་
མཱིལཱིཀ' ཨོཀརཱ་ཤྲདནལྫཱཱི་ཨརྤཎ་ཀརཱཱི་!" 

ཨཱ ་བུཌྷཱི༹ཡཱཀེ་ཤྲདནལྫཱཱིམེ་སབཧཀ་མུཊ ྤཱཱི་ཨཱཀཤ་དཱིས་ཨུཋལ་།་ཨོཧཱིམེ་ཛགཏ་སེཧོ་ཚལ་ཨཱ་པརམེསརཱ, གཾགབཱ་ཨཱ་རཏནཱ་
ཧཛཱམ་སེཧོ།་ཛནཀཔུར་དྷཱམ,་ བཱིཀྲམ་སམཏ་༢༠༧༠༣༡ ཨཔན་
མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༢.༥.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ-་ཨཏཱབྨལ 

ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ 
 
ཨཏཱབྨལ 
ཨཱནེ་གཱམ་ཛཀ་ྃམཱིཐཱིལཱཀ་གཱམམ་ེཨེཀཊཱ་ཛཱཏིཨེལཔུར་གཱམ་སེཧོ་ཨཚི།་ཛཱིཏཨལེཔུར་གཱམཀ་ཨཔན་བཱིཤཥེཏ་ཨཚ།ི་ཨོནཱ,་
ཨེཧེན་བཱིཤེཥཏ་ཀནོོ་ཨཀེ ེ་གཱམཀ་རཧལ་ཨཚ་ིསེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་བོནཱཨལེ-སྃ-བོནཱཨེལ་ཨཱ་ཛྷྃཔཱཨེལ-སྃ-ཛྷྃཔཱཨེལ་
གཱམ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧཨཨ,ེ་ཏྃཨེ་ཨོ་གཱམ་ཨཱནེ་གཱམ་ཛཀྃ་གོཊཱི-པངརཱ་ཌཱཀ ར,་གོཊཱི-པངརཱ་པོྲཕེསར་བཱ་གོཊཱི-པངརཱ་ཁཱས-
ཁཱས་གུཎཀེྃ་པྲདརྴཱིཏ་ནཧཱི་ཀལེཀ,་སེ་ནཧཱི།་ཀརཱིཏོ་ཨཚི་ཨཱ་ཀརཻཏ་ཨཱབཱིཡོ་ཏྃ་རཧལེ་ཨཚི།་ཨཻཋཱམ་ཨེཀཊཱ་བཱཏ་ཨཱརོ་ཨཚི་
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ཨོ་ཨཚི་ཛེ་ཁུདརཱ-ཁུདརཱཱི་ཛཁན་སབྷ་གུཎ་སབྷ་གཱམམེ་ཨཚིཨ,ེ་ཏཁན་ཛ་ྃསབྷ་མཱིལཱཀ྅་དེཁབ་ཏྃ་སོལོཨནཱ་བྷཨཱིཡེ་
ཛཱཨཱིཨེ།་ཛཁན་སབྷ་གུཎ་སབྷ་གཱམམ་ེཨཚཨིེ་ཏཁན་གཱམ་སཽཾས་བྷེལ་ཀཱི་ནཧཱི?་ཛེཀརཱ་སབྷགུཎ་སམྤན་ྣབུཛྷཻ་ཚཱི,་མཱནཱཱི་བཱ་
ནཨཱི་མནཱཱཱི་ཨཱཱི་ཨཧཱྃཀ་བཱིཙཱར་བྷེལ་ཛེ་ཀཧབཻ་ཛེ་སཛམནཱིཡཱ་ཊལོ་ཨཀེཊཱ་གཱམ་ཨཚི,་ཛཨཱི་གཱམམེ་ཨཀེོཊཱ་པརཱིབཱར་ཨེཧེན་
ནཨཱི་ཨཚི་ཛེ་ཨརབམེ་ནོཀརཱཱི་ནཨཱི་ཀརཻཏ་ཧཨཨེ།་ཨོནཱ,་ཛཱིཏཨེལཔུར་རཱུཨཱབཱཱི་གཱམ་ཨཚི,་རཱུཨཱབ་ཨཻ་མཱནེམེ་རཁནེ་ཨཚ་ི
ཛེ་'སུཏཱིཀ྅་ཨུཋབཽ་ཨཱ་ཨཻྃཋཀ྅་ཙལབཽ།'་ཁཱཨེར་ཛེ་ཛེཏཨེ་ཨཚི་ཨ་ོཨོཨཱི་གཱམཀ་བཱཏོ་བྷེལ་ཨཱ་ཀཛོ་བྷེལ,་མུདཱ་
ཛཱིཏཨེལཔུརཀ་བཙ ྤཱ-བཙ ྤཱ་ཛཱནཱིཡོྃ་རཧལ་ཨཚི་མནཱཱིཡོྃ་ཏྃ་རཧལེ་ཨཚི་ཛེ་ཀོནོ་གཱམམ་ེབཱིདྤཱལཡ་ཏཱིན-ཙརཱཱི་སཱཨེ་བརཁ་
པྤཱཱུརྦསྃ་ཨཚི,་རཱུཔ་ཙཱཧེ་ཛེ་ཧོཨུ,་མུདཱ་ཛཱཏིཨེལཔུརམེ་བཱིདྤཱལཡ་བནལ་དེཤ་སྭཏཾཏྲ་བྷེལ་ཱཔཚཱཨཱིཏ།་ཛཁན་ཨེཀཊཱ་
སྭཏཾཏྲཏ་སཻནཱནཱཱི་ཨཔན་ཨན ཱིམ་སམཡམེ་མནཱེ་བྲྀདྡྷཔན་ཨེལཱཔར་ཛཱིཏཨལེཔུར་གཱམམེ་བཱིདྤཱལཡ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀེལཻན།་ཨོཧཱཱི་
གཱམཀ་ཚཻཐ་སུཙིཏ་བྷཱཡ། 
བཙྩེསྃ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་ཨོཧན་བཱལ་བཱིདྤཱལཡཀསྃ་བཙ ྤཱ་ཛཀྃ་རཧལཱ་ཛེ་གཱམཀ་བཱིདྤཱལཡམེ་ཨཔན་ཕུལབཱརཱཱི་ལགཽལཻན།་མནཱེ་
ཛཨཱི་སམཡ་བཱིདྤཱར ྤཱཱིཀ་མདཱྱམསྃ་བཱིདྤཱལཡ་པརཱིསརམེ་ཕྤཱཱུལཀ་ཁེཏཱི་ཧོཨཱི་ཚལ།་ཨཁན་ཏྃ་མལཱིཚམཱཀ་ནཀཀཊ ྤཱ་མཧཱདེབ་

ཛཀ,ྃ་བཱནྷ-སཌ༹ཀ་ཨཱ་ནཧར་བྷེན,ེ་ཀོནོ་གཱམཀ་ནཱཀེ་ཀཊཱི་གེལ་ཨཚི་ཏྃ་ཀོནོ་གཱམཀ་མུཧེྃ་ཀཊཱི་གེལ་ཨཚི།་ཏཻཋཱམ་ཨཱབ་
ཙརཙེ་ཀཱི་ཀརབ།་པཧཱིལུཀ་ཨཔེཀྵཱ་གཱམཀ་རཱུཔམེ་བདལཱབ་ཨཱཨེལ་ཨཚ།ི་ཨེཧེན་པརཱིསྠཱིཏཱིམེ་གཱམཀ་ཁེཏཀེྃ,་གཱམཀ་
ཨུཏ ྤཱདཱིཏ་པྤཱཱུྃཛཱིཀེྃ,་ཨུཔཛཱཨྤཱཱུ་བྷཱུམཱི་བནབཻཀ་སྠཱིཏཱི་པཻདཱཀ྅་རཧལ་ཨཚ།ི་སརཀརཀ་ཌོརཱཌོརཱི་དཁཱེིཡེ་རཧལ་ཚཱི་ཛ་ེཀསཱཱོིཀ་
ནཧརབལཱ་ཕཱཊཀཀ་ཨཱཡུ་སམཱཔ ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚ་ིཨཱ་ནཧརཀ་ཤཁཱ-པྲཤཁཱ་ཨཁནོ་ཀསཱཱོིཨེ་མེ་ཛྷིལཧོརཱི་ཁེལ་རཧལ་ཨཚི། 
ཛཧཱིནཱ་བཱལ-བོདྷ་བཙ ྤཱ་བཱལ-བཱིདྤཱལཡ་ལ྅་ཀ྅་ཨཔྤན་པརཱིབཱར་དྷརཱིཀ་བཱཱིཙ་ཨཔན་ཛཱིབན་དྷཱརཎ་ཀརཻཀ་ལྤཱཱུརཱི་སཱཱིཁཱི་
ལཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་སེཧོ་སཱཱིཁ་ལལེཻན།་ཨཻཋམཱ་ཨཱཱི་ནཧཱི་བུཛྷབ་ཛེ་མཱཏ-པཱིཏཀ་བཱཱིཙ་ཨེཧེན་དོཥ་པཻདཱ་ཀེནཱ་ལ྅་
ལེལཀ་ཛེ་ཀཛཀ་ཨཌྷཱ༹ན་བེཊཱཱིཔར་དཱིཨ་ལཱགལ་ཨཱ་བེཊཱཀེྃ་ཨཱརཀྵཱིཏ་ཀཊཱོཀ་ལཱབྷ་དེལཀ།་ཛཧཱིནཱ་བཱལ་མནཀ་ཛཱིབན་ཨཔན་

དུནཱིཡཱྃ་དཁེ་ཨཏཱྨབལ་པཻདཱ་ཀརཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་སུཙིཏ་བྷཱཡཀེྃ་སེཧོ་བྷེལཻན།་ཨོནཱ,་ཛཱིབནཀ་སཾག་ཨཏཱྨབལ་ཀཏེཽ་ཊུཊབོ་ཀརཻཨེ་
ཨཱ་ཀེཏཽ་ལེབཱན་ཧོཨཱིཏ་ཨཔྤན་རཀྵཱ་སྭཡ་ཾཀརཻཏ་ཨཔན་ཛཱིབནཀེྃ་བྃཙཱཨཱིཡ་ོལཨཱིཨ།ེ་ཨཋཱཻམ་ཨཀེཊཱ་བཱིཙརཱ་ཨཱརོ་ཨཚི,་ཨོ་
ཨཚི་ཨཏཱ ྤཱ་ཚཱི་ཀཱི,་ཀཱིཨེ་ནེ་ཨཧཱུལ་ེཌཱཀ རཱཱི་ཙིཀཱིཏ ྤཱ་ཧོཨཱིཨེ།་ཛཁན་ཤརཱཱིརཀ་སབྷ་ཨཾགཀ་པྲཏྤཱརོཔཎ་ཧཨ་ལགལ་ཨཚི་
ཏཁན་ཨཱཏྨཀོ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧོཨཱིཨ?ེ་ཀཱིཨེ་ནེ་ལོཀ་བུདྷཱིབཱིཙཌཱཱི༹མེ་ལགཱལ་རཧཏ།་བུདྷཱི-བཱིཙཌཱི༹ཡེསྃ་ནེ་བཱིཙཱརམེ་ཨེཀརཱུཔཏ་
ཨཽཏ་ཨཱ་ཨོ་མཱིལལ-ཛུལལ་བཱིཙཱརདྷཱརཱཀ་རཱུཔམ་ེསམཱྤཱཱུཧཱིཀ་བཱིཙཱར་པྲབཱཧཱིཏ་ཧཨེཏ། 
ཨཁན་ཏཀ་མཱིཐཱིལཱཀ་ཀཱིསནཱ-པརཱིབཱརམེ་ཤཧར-བཱཛཱར་ཛཱ་ནོཀརཱཱི་ཀརཻཀ་དྷཱརཎཀ་ཛནྨ་ནཨཱི་བྷེལ་ཚལ།་ཨེཀར་མནཱེ་ཨཱཱི་
ནཨཱི་བུཛྷབ་ཛེ་པརཱིབེཤ་ཨོཧན་ནཨཱི་བནལ་ཨཚི་ཛཨཱིམེ་དེཤཀ་ཀཱིསནཱཀ་བེཊཱ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་བནཱི་བཱཧར་ཛཱ་ཀ྅་གཱཌཱཱི༹ཀ་
ཌྤཱཨཱིབརཱཱི་ནཨཱི་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་ཨཔནཱཀེྃ་ཨིཾཛཱནཱིིཡར་གྷཥཱོིཏ་ཀརཻཏ་ཙཱལཱཱིས་ཧཛཱར་ཌཱལར་མཧཱིནཱ་ནཨཱི་ཀམཨཱཱི་ཚཻཐ།་ཨེཀར་

མཱནེ་ཨེཏབེ་ནཨཱི་བུཛྷབ་ཛེ་པཧཱིནེ་བཌ༹ཀ་ལོཀ,་བཌ༹ཀ་ལཀོཀ་མཱནེ་ཌཱཀ ར,་ཨིཾཛཱིནཱིཡར,་བཻཛྙཱནཱིཀ་ཨཱིཏྤཱདཱི,་བཱིདེཤ་
ནོཀརཱཱི་ཀརཨེ་ཛཱཨཱི་ཚལཱ་ཨ་ཱཨཁན་ཨཽཾཋ་ཱཚཱཔ་དེནཱིཧཱར་གརཱཱིབ-གུརབཱ་སེཧོ་བཱིདེཤ་ཛཱ་ཀ྅་ནོཀརཱཱི་ཀརཨེ་ལཱགལ་ཨཚི།་
ཁཱཨེར་ཏཨཱི་སབྷསྃ་སུཙིཏ་བྷཱཡཀེྃ་ཀོན་མཏལབ་ཚནཻ།་ཀལཽེཛཀ་པཌྷཱ༹ཨཱི,་མཱནེ་ས ྤཱཏཀ,་༺བཱཱི.ཨེ.༻་སམྤནྣ་ཀལཱེཀ་

བཱད་ཛཁན་པརཱིབཱརཀ་ཛིནགཱཱི་ཨཾགཱཱིཀར་ཀརཻཀ་བཱཱིཙ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་པཧྃཙལཱ,་ཏཨཱིསྃ་པཧཱིནཧཱི་ཧནཀ་པཱིཏ་བཱིཨཱཧ-
དུརཱགམན་ཀརཱ་ཨཔྤན་ཨན ཱིམ་སན ྤཱནཀ་པརཱིབཱར་རོཔཎཀ་སྠཱིཏཱིམེ་སུཙིཏ་བྷཱཡཀེྃ་པཧྃཙཱ་ཙཀལ་ཚལེནཻ།་ཏཻབཱཱིཙ་སལཱེ-
སཱལ,་ཨཱཨཱི་པཙཱས་བརྑསྃ་པྲཏྱེཀ་ཀཏཱིཀ་མཱསཀ་དཱིབཱལཱཱི་དཱིནསྃ་ཨེཀ་པནརཧཱིཡཱ་བྷཱགབཏ་ཀཐཱ་ཨཔནཱ་དརབཛྷ ྤཱཔར་



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

ཀརབཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚཻཐ།་དརབཛྷ ྤཱཀ་ཨེཏེ་མཧཏྭ་ཏྃ་ཨཚིཨེ་ཛེ་ཛྃ་ཀཱིཡོ་དརབཛྷ ྤཱཔར་ཨཱབཱི་ཀོནོ་བཱཏ་ཀཧཻ་ཚཻཐ་ཏྃ་ཨ་ོ

སཏྱ་མཱནལེ་ཛཱཨཱིཨ།ེ་ཨནཱཀ་མནམེ་མཱནེ་སུནཱིཧཱརཀ་མནམེ་ཛེ་བྷེལ་ཧོནཱི,་མུདཱ་སུཤཱིལ་ཀཀ ྤཱཀ་ཨཔན་ེམན་ཨཔནེ་
དྷཱིརཀརཱི་ཀཧལཀཻན་ཛེ་'ཨནེརེ་ཀོན་མཱཡཱཀ་ཛཱལམ་ེགྷོཾསཱིཡཱཨེལ་ཛ་ཱརཧལ་ཚཧ།་ཨཧཱཱི་བྷཱགབཏཀ་མཾཙཔར་སྃ་སམཱཛཀེྃ་
ཛནཱ་དཱིཨཻན་ཛ་ེཨཔྤན་པརཱིབཱརཀ་ཛེཏེ་བྷཱར་ཚལ་ཨོ་སམྤནྣ་བྷ྅་གེལ།་མཱནེ་མཱཏ-པཱིཏསྃ་བེཊཱ-བེཊཱཱི་དྷརཱིཀ,་ཨཔན་
པརཱིབཱརཀ་པྲཏཱི་ཛབཱབདེཧཱཱིཀ་བྷཱར་མེཊཱ་གེལ།་ཨཱབ་ཏྃ་ཨོ་བྷཱར་ཨོཨཱི་བེཀཏཱིཀ་བྷེལ་ཛེཀར་པརཱིབཱར་ནཱིར ྤཱཎ་ཧཨེབ་ཨཚི།་

པརཱིབཱརམེ་དཱུ་ཏརཧཀ་ཀཛ་ཧོཨཱིཨེ,་ཨེཀ་སྲྀཛནཱཏཀྨ་ཨཱ་དོསར་ཨུཔཡོགཀ།་མནཱེ་ཨུཏ ྤཱདནསྃ་ཨུཔབྷོག་དྷརཱིཀ།་ཨུཔཡོག་
ཨཱ་ཨུཔབྷོགམེ་ཨཀས-པཏལཀ་དཱུརཱཱི་བནལེ་ཨཚི་ཨཱ་བནབོ་ཏྃ་ཀཨེལེ་ཨཚི།་བཱལ-བཙ ྤཱཀེྃ་ཀནོ་ཏརཧཀ་ཛཱིབན་དལེ་ཛ་ཱ
སཀཻཨེ་ཨོ་ཏྃ་ནཱིར ྒྷར་ཀརཻཨེ་པརཱིབཱརཀ་ཨཱམདནཱཱིཔར,་མཱནེ་ཨུཏ ྤཱདནཔར།་མཱིཐཱིལཱཾཙལཀ་ཀྲྲྀཥཱིཀ་ཨོ་ཨབས ྤཱ་བནཱིཡེྃ་གེལ་
ཨཚི་ཛཀེརཱ་ཌྷལནཱོན ྡུཁ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཨ,ེ་ཀོན་ོཔརཱིབཱརམེ་ཛྃ་ཨེཧེན་བཱིཙཱརཀ་ཛནྨ་ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་བེཊཱ-བེཊཱཱིཀ་པཌྷཱ༹ཨཱི-
ལཱིཁཱཨཱི,་ཤདཱཱི-བཱིཨཱཧམེ་ཀརོཌོ༹ཀ་ཁརྩ་ཀརཱཱི་ཨཱ་མཏཱ-པཱིཏ་ལེ་སདྷཱཱརཎོ་ཛཱིབནཀ་བེབས ྤཱ་ཨུཔལབ ་ྒྷནཧཱི་ཀརཱ་སཀཱིཨཻན།་ཨཱཱི་
ཀེཏཽསྃ་ཨུཙིཏ་ནཨཱི་ཨཚ།ི་སུཤཱིལ་ཀཀ་སུཙིཏ་བྷཱཡཀེྃ་དབཛྷ ྤཱཔར་བཻསཱ་མཱཨཱིཡཀ་སོཛྷ,་མཱནེ་སུཤཱིལ་ཀཀ་ཨཔན་པཏ ྤཱཱིཀ་
སོཛྷམེ་ཀཧལཱ- 
"བཽཨཱ,་དརབཛྷ ྤཱཔར་ཨེཀ་པནརཧཱིཡཱ་བྷོཛ-བྷཱཏཀ་སཾག་ཀཏཱིཀ་མཱསམེ་བྷཱགབཏ་ཛཧཱིནཱ་ཀརཻཏ་ཨལེཽཾ་ཧེན་ཏཧཱིནཱ་ཏོཾཧཱུ་
ནཱིམཱཧཻཏ་ཙལཱིཧཧ།་པཱིཏ་ཚིཡཧ་ཏྃཨེ་ཨེཏེ་ཀཧཱི་དཨཱི་ཚིཨ་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་ཨཔྤན་བེདཱག་ཛཱིབན་རཧལ་ཏཧཱིནཱ་ཏོཾཧཱུ་ནཱིམཱཧཱི་

ཙལཱིཧཧ།" 
ཨཔནཱ་བཱིཙཱརེ་སུཤཱིལ་ཀཀ་ཀཱི་ཀཧལཁཱིན་ཨཱ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་ཀཱི་བུཛྷལཻན,་ཨཱཱི་ཏྃ་དུནྤཱཱུ་གོརེཀ་བཱཱིཙཀ་བྷེལཻན་ཏྃཨེ་ཏེསར་ཛེ་
བུཛྷཻཐ།་མུདཱ་པཱིཏཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་སུཙིཏ་བྷཱཡ་བཛལ་ཱཀཱིཚུ་ནཧཱི,་བཛབོ་ཀཱིཨེ་ཀརཱིཏཻཐ,་པརཱིབཱརཀ་བཱཱིཙཀ་བེཀཏཱིཀ་ཨེཀ་
ཀྲམ་ཚཱ,ི་ཛེ་སབྷཀ་སཾག་ཨཚི།་ཛཱིབནཀ་ཧར་ཀྵེཏྲ་སམཡཀ་སཾག་སཾཙརཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཙལབེ་ཀརཻཨེ།་ཨོནཱ,་སུཤཱིལ་ཀཀ་
ཨཔན་བཱིཙཱར་བྱཀ ་ཀརཻཏ་ཨཻ་ཨཱཤམེ་རཧབེ་ཀརཻཐ་ཛེ་བེཊཱཀ་ཨཔྤན་མུཧསྃ་སུནཱི་ནེནེ་ཨཏཱ ྤཱཀེྃ་ཏུཥ ཱི་བྷེཊཏ།་ཏུཥ ཱིཡོ་ཏྃ་
ཏཁནེ་ནེ་བྷེཊཨཻེ་ཛཁན་ཛཱིབནཀ་པདྡྷཏཱི་གྷོཥཱིཏ་ཀརཻཏ་ཀཱིཡོ་ཨཔན་ཛཱིབན་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀརཻཨེ།་ཨཏཱ ྤཱཀ་ཏུཥ ཱིཀ་ཀརཎ་ཨཱཱི་ཛེ་
བཱིཙཱརསྭརུཔ་ཨཱཏ ྤཱ་ཨེཀ་པཱཱིཌྷཱཱི༹སྃ་དོསར་པཱཱིཌྷཱཱི༹མེ་སཾཙརཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཔྤན་སྭརཱུཔ་ནཱིར   རཱིཏ་ཀརཻཏ་ཙལཻཨེ།་བེཊཱཀ་མུཧསྃ་

སུནཻཀ་དོསརོ་ཀརཎ་ཚེལནཻ,་ཨོ་ཨཱཱི་ཚལེཻན་ཛེ་ལཀོཀ་མནམེ་ཧཛཱརོ་རཾགཀ་བཱཏོ་ཨཚ་ིཨཱ་བཱིཙཱརཀ་སཾག་ཀཛོ་ཨཚིཨ,ེ་
མུདཱ་སེ་ཏྃ་བཛལཱ་པཚཱཏཱིཡེ་ནེ་ཀཨེལཔར་ནཛཻར་དཌཽ༹ཏ།་ཛྃ་ཀཱིཚུ་ཀརབེ་ནེ་ཀརབ,་ཏཁན་ཏྃ་ཨོཧཱིནཱ་ནེ་རཧཱི་ཛཱཨེབ་
ཛེནཱ་དུནཱིཡཱྃམེ་གཱཚ-བཱིརཱཱིཚ,་པོཁཻར-ཛྷཱྃཁཻཌ,༹་གཱཨ-ེམཧཱིཾས་ཨཚི། 
སབྷ་ཏྃ་ཛནཱིཏེ་ཚཱི་ཛེ་ཀརྨེ་དྷརྨ་ཨ་ཱདྷརྨ་ེཀརྨ་ཚཱི,་ཏཻཋཱམ་ཛྃ་ཀཱིཡོ་ཨཔན་དྷརྨམེེ་བཊ ྤཱ་ལགཱ་བཊམཱརཱི་ཀ྅་ལཻཐ་བཱ་གྷཱཊཱ་
ལག་གྷཊབཱརཱིཡེ་ཀརཻཐ།་ཨཱཱི་ཏྃ་ཨཔན-ཨཔན་མནཀ་བཱཱིཙཀ་དྷཱར་བྷེལ།་ཨོནཱ,་སུཙིཏ་བྷཱཡ,་པཱིཏཀ་བཱིཙཱརསྃ་ཨེཀ ོ་པཱཨཱི་
ཨལག་ནཧཱི་ཚལ,ཱ་ཀཱིཨེ་ཏྃ་ཀཽལེཛཀ་ཨདྱཡནཀ་ཀྲམམེ་མཱིཐཱིལཱཀ་པརཱིབཱརཀ་གཌྷ༹ནཀ་བཱིཤལ་རཱུཔ་པཌྷཱི༹་ཙཀལ་ཚལ,ཱ་
ཛཨཱིམེ་ལྤཱཱུལ-ནཱགྃར,་ཨཀལེལ-བཀལལེ་སབྷཀ་མནཱབཱཱིཡ་སམྦནྡྷ་ནཱིཧཱིཏ་ཨཚ།ི་ཛཧཱིནཱ་དྷརྨ་ཨོ་ཐཱིཀ་ཛེ་དྷཱརྨཱིཀ་ཛཱིབན་
པྲདཱན་ཀརཨ,ེ་ཏཧཱིནཱ་ཀརྨ་ཨ་ོཐཱིཀ་ཛེ་དྷརྨ་བནཱི་སདཻཏ་པྲབཱཧཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཙལཨེ།་བཛཻཀ་ཀྲམམ་ེསབྷ་བཛིཏེ་ཚཱི་ཛ་ེ
དུནཱིཡཱྃ་ཕུསཱིཨཱཧཀ་བྷ྅་གལེ་ཨཚི,་མུདཱ་ཨཔནེ་ཀཱི་ཚཱི་སེ་ཏྃ་ཨཔནེ་ནེ་དེཁབ། 
ཀཱིཚུ་སམཡ་གུམཱ-གུམཱཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
"པཱིཏཛཱི,་ཨཁན་དྷརཱིཀ་དྷཱརཱཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཛེ་དྷཱརཎ,་དྷཱརཎ་དུནྤཱཱུ་རཱུཔམེ་ཀཛཀོ་རཱུཔམེ་ཨཱ་བཱིཙཱརོཀ་རཱུཔམེ,་བནལ་ཨཱབཱི་
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རཧལ་ཨཚི,་ཏཨཱི་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཨཔནེ་ཀཧལཽཾ,་ཛེ་པཱིཏཀ་ཤབྡསྃ་ཨེཀོ་ཨཀྵར་ཀམ-བེསཱཱི་བུཛྷིམེ་ཨབཻཏ་ཏཁན་ནེ་ཀཱིཚུ་
བཛིཏཽཾ,་སེ་ཏྃ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཨཧཱྃ་མུཧསྃ་ཀཧཱི་བྷཱར་དཱཱི་བཱ་ནཧཱི་དཱཱི,་མུདཱ་པརཱིབཱརཀ་ཨཻགལཱ་བྷཱགཀ་བྷཱགཱཱིདཱར་ཧམཧཱིཾ་ནེ་ཚཱི།" 
ཛཱིབནཀ་ཨན ཱིམ་དཌཽ༹མེ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་པཧྃཙ་གེལ་ཚཐཻ།་ཨཔན་ཛཱིབནསྃ་པྤཱཱུརྞ་སན ཱུཥ ་ཚཻཐ།་མནམེ་བྷེལ་ཛེ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་

སན་ལོཀ་ཛ་ེཔཱཀལ་ཨམཱ་ཛཀྃ་ཚཐཻ,་མཱནེ་བྷརཔྤཱཱུར་གུཎ་སམྤན,ྣ་ཨཱཱི་ནཨཱི་ཛེ་སཌལ༹-སཌཱ༹ཨེལ་ཨཱམ་ཛཀྃ་ཛྷྒྷཱུལཱི་རཧལ་ཚཱ,ི་
ཀཁན་ཁསབ་ཏེཀར་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི།་གཱམཀ་རཏྣ་ཛྃ་མནཱལ་ཛཨཱེ་ཏྃ་ཨོ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་ཚཐཻ།་ཛེཧེན་ཛཧཱིཡཱ་སམཡ་རཧལཻན་
ཏེཧེན་ཏཧཱིཡཱ་ཨཔན་ཛཱིབན་དྷཱརཎ་ཀརཻཏ་སམཡཀ་སཾག་ཙལཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལཱ་ཨཚི།་ཨེཀཨཀེ་མན་ཨཏེེ་ཨུཏ ེཛིཏ་བྷ྅་
གེལ་ཛེ་སུཙིཏ་བྷཱཡ་ཨཋཱཻམ་བཱིདཱ་བྷ྅་གེལཽཾ། 
དརབཛྫེཔར་སུཙིཏ་བྷཱཡཀེྃ་དེཁལཡནཻ་ཛེ་ཛེནཱ་ཨཔན་པརཱིབཱརཀ་ནཀ ྤཱ་དེཁ་རཧལཱ་ཧོཐཱི་ཏཧཱིནཱ་བུཛྷི་པཌ༹ལཱ།་ཀནཱཱི་

ཕརཱིཀ ེསྃ་ཀཧལཡཻན- 
"བྷཱཡ,་གོཌ་༹ལགཻ་ཚཱི།" 
དྷཌ༹ཕཌཱ༹ཨེལ་ལོཀ་ཛཀྃ་པཧཱིནཧཱི་ཀེནཱ་ཀཧཱི་དཏཱིཨནཻ་ཛེ་བྷཱཡ་ཀཱིཚུ་པུཚཨེ་ཨཨཱེལ་ཚཱི། 
ཛཧཱིནཱ་བཛལཽཾ་ཏཧཱིནཱ་སུཙིཏ་བྷཱཡ,་བཱིཨཽཧཏཱི་ཀནཱིཡཱ-ྃབར་ཛཀྃ་ཧམར་ཙེཧརཱ་ནཱིཧཱརཨེ་ལགལ།ཱ་སུཙིཏ་བྷཱཨཱིཀ་ནཛཻརཱིཀ་
དཽཌ༹་དཁེ་ཨཔནོ་སཱིཡནགར་བར་ཛཀྃ་རཱུཔ་བནཱ་ཧནཀ་ཨགཱྤཱཱུམེ་ཋཌྷཱེ༹་རཧལཽཾ། 
  

-ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱཀི་ཛན་ྨམདྷུབནཱཱི་ཛིལཀཱ་བེརམཱ་གཱམམེ་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་བྤཱཔ ་རཱུཌྷཱི༹བཱདཱཱི་ཨེབཾ་སཱམན ྤཱ ཱི་བྱབཧཱར་སཱམཱཛིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ༹ལནཻ།་ཕལཏ:་
ཛམཱཱིན ྤཱར,་སཱམན ཀ་སཾག་གཱམམེ་པུརཛོར་ལཌ༹ཨཱཱི་ཋཌྷཱ༹་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎྜལཛཱ་ིཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་
ཀེས-མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཱཏྤཱདཱིམ་ེབྱཏཱིཏ་ཀེལཱཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵེཏྲམ་ེཨལཱེ།་2008་
ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧཨ་ལགལཻན།་གཱཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨེཀཾཀཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་
ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདྭཱིཏཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརན་བྷརཱི་
ནཱཊཀ/ཨཀེཾཀཱི,་པཱྃཙ་སཨཱེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུནྣཻས་གོཊ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཌྷཱེ༹་ཨཋཱསཱཨ་ེཀཐཱ-ཀཧཱནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་
མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གྲནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཻ། 
མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཤྤཱ ཱི་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདཱན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལཏ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་
དྤཱར་ཱགཱམཀ་ཛནིགཱཱི'་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གཱམཀ་ཛིནགཱཱི་བ་སམགྲ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་
སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལེལ་སཀཱྵར་དརབྷཾགཱ་
དྤཱར-ཱ་'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷཱརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་
པུརས ྤཱར-་2014',་སཧཱཱིཏྱམེ་སམགྲ་ཡདཱོན་ལེལ་ཨེས.ཨནེ.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་
2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལལེ་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་
'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཀ་ཀྵེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎྜལ་དྤཱར-ཱ་
'ཀཽམུདཱཱི་སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏྐྲྲྀཥ ་སེབཱ་ལེལ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱིཡ་མཱིཐཱིལ་ཱསཾགྷ་དྤཱར་ཱ'སྭ.་
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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,་གུབཱཧཱཊཱཱི-ཨསམ་དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་
ཙཽདྷརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདཱན་ལལེ་ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཾཙ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་
རཥཱ   ཱིཡ་པུརས ྤཱར-་2022' 
 
རཙནཱ་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱིན་ཛེཋ་ཨེགཱརཧམ་མཱགྷ,་4.་སརཱིཏ,་5.་
གཱཱིཏཾཛལཱི,་6.་སུཁཱཨལེ་པོཁརཱིཀ་ཛཨཱཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙནཏཱཽི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷེནུ,་11.་
མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གགཾཱ་-་ཀབཱིཏ་སཾགྲཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཾཀཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཀཱ་བེཊཱཱི,་15.་
ཀམ ོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སྭཡཾབར-་ནཱཊཀ།་19.་མཽལཱཨཱིལ་གཱཚཀ་
ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱཱིཀ་ཛཱཏི,་22.་ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར,ྵ་24.་ནཻ་
དྷཱཌཻ༹ཨ,ེ་25.་བཌ༹ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷཱདབཀ་ཨཋཱ་ཨནྒྷྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་28.་ཋྤཱཱུཋ་གཱཚ,་29.་
ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾགུ,་32.་ཨཱམཀ་གཱཚཱ,ི་33.་སུཙཏི,་34.་མོཌ༹པར,་
35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨན ཱིམ་ཀྵཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསྭཱིནཱཱི-་པྲབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙནཱ།་39.་
ཀལྤཱཎཱི,་40.་སཏམཱཨ,ེ་41.་སམཛྷཽཏ,་42.་ཏམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགནཱ-་ཨེཀཀཾཱི།་44.་ཏརེགན,་
45.་བཛན ྤཱ-བུཛྷན ྤཱ-་བཱཱིཧཻན་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་46.་ཤཾབྷུདཱས,་47.་རཊནཱཱི་ཁཌྷ༹-་དཱཱིར  ྒྷ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་48.་གཱམཀ་
ཛིནགཱཱི,་49.་ཨར     གཾཱིནཱཱི,་50.་སཏབྷཻཾཡཱ་པོཁཻར,་51.་གཱམཀ་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ,་52.་ཨཔན་མན་ཨཔན་དྷན,་
53.་སམརཐཱཨཱིཀ་བྷཱུཏ,་54.་ཨཔྤན-བཱཱིརནཱ,་55.་བཱལ་གོཔཱལ,་56.་བྷཀམོཌ,༹་57.་ཨུལབཱ་ཙཱཨུར,་
58.་པཏཛྷཱཌ༹,་59.་གཌྷཻ༹ནགར་ཧཱཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌཱུ༹༹་སམཡ,་62.་མདྷུམཚཱཱ,ི་63.་
པསེནཱཀ་དྷརམ,་64.་གུཌཱ༹-ཁུད ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧཱར,་66.་ཁསཻཏ་གཱཚ,་67.་ཨེགཙྪཱ་ཨམཱཀ་གཱཚ,་
68.་ཤུབྷཙིན ཀ,་69.་གཱཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གཱམ,་71.་གུལེཏཱི་དཱས,་72.་མུཌཱི༹ཡཱཨལེ་
གྷར,་73.་བཱཱིརཱཾགནཱ,་74.་སྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱན ཱིཡགོ,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་
པཻཾཏཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་དོཧརཱཱི་ཧཱཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱཱི་ཛིནགཱཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧལ་
ལོཀ,་83.་དཱིབཱལཱཱིཀ་དཱཱིཔ,་84.་ཨཔྤན་གཱམ,་85.་ཁཱིལཏོཌ༹་བྷཱུམཱི,་86.་ཙིཏབནཀ་ཤཱིཀར,་87.་ཙཽརས་
ཁེཏཀ་ཙཽརས་ཨུཔཛ,་88.་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙེཏ་ཀཱིསཱན,་89.་བྷཽཀ,་90.་གཱམཀ་ཨཱཤ་ཊུཊཱི་གལེ,་91.་
པསེནཱཀ་མོལ,་92.་ཀྲྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧཱརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་རཾག་
ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གཱམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གེལ,་97.་ཨན ཱིམ་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་སཱཏཱི-་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ། 
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༢.༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ-་མཌོཔ༹ར་༺དྷཱརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལ 

མཌོཔ༹ར ༺དྷཱརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

ཙརཱཱིམ་པཌ༹བཱ 
ཀུཤེསར་ཨཻཋཱམསྃ་བཱིདཱ་ཧོཨཱིཀལ་མཏཱ-པཱིཏཀེྃ་མནཱེ་ཀུཤེསརཀ་མཱཏ-པཱིཏཀེྃ་མཱིསཱིཡོ་བྷརཱི་མན་མལཱིན་ནཧཱི་བྷེལཻན་ཛཨཱིསྃ་
མུྃཧཀ་བཱིཙལནཀ་ཀོན་ོརཱུཔ་ནཧཱི་བདལལཻན།་ཏེཀར་ཀརཎ་ཚེལཻན་ཀམསཱུཏ་བེཊཱཀ་ཀམཱཨུཔན།་གཔ-སཔྤམེ་ཏྃ་ལོཀ་
བཛིཏེ་ཚཻཐ་ཛེ་གཱམཀ་པརཱིབཱར་སབྷ་ཨུཛརལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་མུདཱ་ཨུཛརལ་ཀཱི་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་ཏེཀརཱ་ཏར་དབཱ་ཀཱིཡོ་

དེཁཱིཡེ་ན་ེཔེབ་རཧལཱ་ཨཚི།་ཨཔནེ་ཛིལཱཀ་ཛཾཀནྴ་སམས ྤཱཱིཔུར,་ས ེཤན་ཚཱི་ཛ་ེདེཁལེ་ཨཱིལཀཱ་ཨཚི་ཏྃཨེ་དེབནཀ་མནམེ་
ཀོནོ་དོསར་ནབ་བཱིཙཱར་ཨུཋབེ་ནེ་ཀཨལེ།་དེབན་ཨཁན་ཐོཌེ༹་ཀཱིསཱནཀ་ཛཱིབན་ཨཱ་ཀཱིསཱནཀ་བྲྀཏ ཱིཀེྃ་བུཛྷལཀ་ཨཚ།ི་

པཱིཏཀ་སཾག-སཾག་དེཁསཱཱི་ཀརཱི-ཀརཱི་ཀནོོ-ཀནོོ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཨྤཱཱུཧཱི་ཀཱིསཱནཱཱིཀ་བྷེལཻཨེ།་ནེ་ཏེ་མདྷུབནཱཱི་ཨཱིལཱཀཀ་གཱམ་ཨ་ཱ
སམས ྤཱཱིཔུར་ཨཱིལཱཀ་གཱམཀ་ཀཱིསནཱཱཱིམེ་ཀཱི་ཨན ར་ཨཚ,ི་སེ་ཛྃ་བུཛྷཻཏ་རཧཻཏ་ཏྃ་ཨཱཱིཧོ་ནེ་བུཛྷཻཏ་རཧཻཏ་ཛེ་སམས ྤཱཱིཔུར་
ཨཱིལཱཀཀ་གཱམོ་ཨཱ་གཱམཀ་ཁེཏོ-པཐཱར་བཱརཧོ་མཱས་ཧྃསཻཏ་རཧཻཨེ་ཨཱ་ཨཔན་ཨཱིལཀཱམནཱེ་མདྷུབནཱཱི་ཨཱིལཀཱཀ་ཁེཏམེ་ཀཛ་
ཀེནཱིཧཱར་ལོཀཀེྃ་ཌེཌྷ༹་མཱས་ཨཁཱཌྷ་༹ཨཱ་ཨཀེ་མཱས་ཨགཧན,་པཧཱིལུཀ་ཧཱིསཱབེ,་བཱརཧ་མཱསཀ་སཱལམེ་ཨཌྷཱ༹ཨཱི་མཱས་ཀམ-
ཀཛཱི་བྷེལ,་བཱྃཀཱི་སཱཌྷེ༹་ནཨ་མཱས་ཙཽཀ-ཙཽརཱཧཱཔར་གཔ-སཔྤམེ་བཱ་ཏཤ-ཤཏརཾཛཔར་བཻས་བཱཱིཏཻཨེ།་ཀཱིསནཱཱཱི་ཛིནགཱཱི་ཏཁན་
ནེ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ༹ཏ་ཛཁན་ཨཌྷ༹ཨཱཱི་མཱསཀ་ཀཛ་བཌྷཱི༹་ཀ྅་བཱརཧ་མཱསཀ་ཧཨེཏ།་ཨེཀརཱ་ཨཧནཱ་ཀཧཱི་སཀཻ་ཚིཨཻ་ཛེ་ཛཁན་

བཱརཧོ་མཱསཀ་སམཡ་ཀཱིསཱནཀ་ཀྲྲྀཥཱིསྃ་སཾལགྣ་ཧཨཏེ་ཏཁན་ནེ་ཁེཏཱིཧརཀ་སཾག-སཾག་ཁེཏོ-པཐཱར་ཛགཱཏ།་བྷཽགོལཱིཀ་
དྲྲྀཥ ཱིསྃ་ཨཔན་ཨོཧན་ཨཱིལཱཀ་ཨཚི་ཛཋཱཻམ་ཏཱིནཊཱ་མསཽམ་སྤཥ ་རཱུཔམེ་ཨཚི།་མཱན་ེཛཱཌ༹,་གརམཱཱི་ཨ་ཱབརསཱཏ།་ཨཱན་དེཤམ་ེ
སེ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཀནོོ་དཤེམེ་མཱཏྲ་ཨཀེ་རཾགཀ་མཽསམ་ཨཚ,ི་ཏྃ་ཀོནོམེ་དཱུ་རཾགཀ།་ཧྃ,་ཙཱིནཀ་ཀཱིཚུ་ཨཱིལཱཀ་ཨེཧེན་ཨཚི་
ཛཨཱིམེ་ཏཱིནྤཱཱུ་རཾགཀ་མཽསམ་ཨཚི། 
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སཱྃཛྷ  ཱུ་པཧར་ཛཁན་ཀུཤེསར་དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི་སམས ྤཱཱིཔུར་ས ེཤནཔར་ཀལཀཏ ྤཱཀ་གཱཌཱཱི༹མེ་བཻསལ,་ཏཁན་ས ེཤནཔར་ཏྃ་ཀཱིཚུ་
ཨཱིཛོཏ་རཧབེ་ཀརཨཱི་མུདཱ་གཱཌཱཱི༹ཀ་ཀོཋརཱཱིམ་ེཛྷལ་ཨནྒྷྤཱར་རཧཨཱི།་ཊཱིཀཊ་པཧཱིནེསྃ་བནལ་རཧཻ་ཏྃཨེ་གཱཌཱཱི༹མེ་བཨཱིསཻཀ་

ཛགཧ་བྷེཊཻམེ་ཀནོོ་ཨསོཀར་ནཧཱིཡེྃ་བྷེལཨཱི།་གཱཌཱཱི༹་ཁུཛཻསྃ་པཧཱིནེ་དེབནཀེྃ་ཀུཤེསར་ཀཧལཀ- 
"དེབན,་ཨཱབ་ཀལཀཏ ེམ་ེཁཱཨེབ-པཱཱིབ,་ཏྃཨེ་ཀཱིཚུ་ཁཱཨཱིཀ་བཱིཙཱར་ཚཧ་ཏྃ་བཱཛཧ།" 
ཛཁནསྃ་དེབན་ས ེཤནཔར་མཀཻཀེྃ་ཨོརཱཧཻཏ་དེཁལཀ་ཏཁནསྃ་ཨཀོར་ཧཱཱིཡ་ཨོཨཱིམེ་གཌཱི༹་གེལ་ཚེལཻ་མུདཱ་ཨཔནཱཀེྃ་

ཨནུཤསཱིཏ་རཁནེ་ཀཱིཚུ་བཱཛི་ནཧཱི་རཧལ་ཚལ།་མུདཱ་ཛཁན་ཀུཤེསརཀ་མུཧེྃ་ཁཨཱཱི-པཱཱིབཻཀ་བཱཏ་སུནལཀ་ཏཁན་ཨཔནཱཀེྃ་
ཨནུཤསཱིཏ་ཀརཻཏ་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་གཱཌཱཱི༹-སབཱརཱཱིམེ་ཧཽལཀ-ེཕཽལཀེ་ཁནཱེཨཱི་ནཱཱིཀ་ཧཨེཏ,་ཏྃཨེ་དཱུ-དཱུ་ཊཱཀ་ཧཱིསཱབསྃ་བཱལཱི་ཀཱིན་ལཱིཨ།་བྷནེ་ཨེཀ-
ཨེཀཊཱ་དཱནཱཀེྃ་ཚོཌཱ༹-ཚོཌཱ༹་མུཧོྃམེ་དེབ་ཛཨཱིསྃ་སུཨདཱོ་བུཛྷཻཏ་ཙལབ་ཨཱ་རསོྟ་ཀཊཻཏ་ཙལཏ།" 
ཨོནཱ་དེབནཀ་བཱཏ་སུནཱི་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཁཱཱིཛྷ་ཨུཋལ་ཛེ་སཱཏ-ཨཋཱ་གྷན ྤཱཀ་གཱཌཱཱི༹ཀ་སཕར་ཨཚི་ཏཨཱིམེ་དཱུཊཱ་མཀཀཻ་
བཱཨཱིལསྃ་ཀེནཱ་ཀཛ་ཙལཏ།་མུདཱ་ཨཱིཙོཀ་ཏྃ་ཨཔན་མན་ཚཨཱིཧེ།་པཱིཡཱས་ལགལོཔར་པཱནཱི་ནཧཱི་པཱཱིབ་སེ་ཀེཏེཀ་ཨུཙིཏ།་
དེབནཀེྃ་ཀལཀཏ ྤཱཀ་རས ྤཱ་ནཨཱི་བུཛྷལ་ཚཻ་ཏཧཱུམེ་ཀཧཱི་དེལཱིཨཻ་ཛ་ེཨཱབ་ཨཻགལཱ་ཁནཱེཨཱི་ཀལཀཏ མེེ་ཁཨཱེབ།་བྷ྅་སཀཻཨེ་ཛེ་

ཨོཀརཱ་མནམེ་ཨཱཱིཧོ་ཨཱབཱི་གེལ་ཧོཨཱི་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་བྷཱིནསུརཀ་ཛལཁཻ་ཨཱ་དུཔཧརཱིཡཱཀ་ཀལཽ་ཁནཱེཨཱིམ་ེདུཨཱིཡེ-ཏཱིནཱིཡེྃ་གྷན ྤཱཀ་
ཨན ར་ཧོཨཱིཨ,ེ་དུཔཧརཱིཡཱཀ་ཁེནཱཨཱི་ཨཱ་བེརུཀ་ཛལཁཻམེ་སེཧོ་ཏཧཱིནཱ་ཧོཨཱིཨེ།་ཏཻསཾག་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཨཱཱིཧོ་ཨུཋལཻན་ཛེ་
ཀོནོ་ཀཱི་སམས ྤཱཱིཨེཔུརཊཱ་ཨེཧེན་ས ེཤན་ཨཚ་ིཛཻཔར་ཁཱཨེབ-པཱཱིབཀ་བསྟུ་བྷེཊཻཨེ་ཨཱ་ཨཱགྤཱཱུཀ་ས ེཤནཔར་ནཧཱི་བྷེཊཏ,་སེཧོ་
ཏྃ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་སེཧོ་ཏྃ་ཨཚིཨེ།་ཛྃ་བྷཱུཁ་ལགཱཏ་ཏྃ་ཨོཧཱཱིཋཱམ་ཀཱིནཱི-བེསཱཧཱི་ལེབ།་ཨཀེ-ཨེཀ་ཨཱནཱཀ་ཧཱིསབཱསྃ་ཙཱརཱིཊཱ་
མཀཻཀ་བཱཨཱིལ་ཀུཤེསར་ཙཱརཱིཨནཱམེ་ཀཱིནལཻན།་དཱུཊཱ་བཱཨཱིལ་དེབནོཀེྃ་དེལཻན་ཨཱ་དཱུཊཱ་ཨཔནོ་ལཻཏ་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"དེབན,་དེཁཏེ-སུནཱིཏེ་ཀལཀཏ ྤཱ་པཧྃཙ་ཛཱཨེབ།" 
'དེཁཏེ-སུནཱིཏེ་ཀལཀཏ ྤཱ་པཧྃཙ་ཛཱཨེབ'་སུནཱི་དབེནཀ་མནམེ་ཛནིགཱཱིཀ་པྤཱཱུར་ྞཨཱཤ་ཛཱགཱི་ཙཀལ།་ཛཧཱིནཱ་ཀོནོ་
བེརོཛགཱརཀེྃ་རོཛགཱར་སུནལཱཔར་མནམེ་ཁུཤཱིཀ་ལཧརཱི་སཾཙཱརཱིཏ་ཧཨ་ལགཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་དེབནོཀེྃ་བྷེལ།་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་རཱཏ-རཱཏཱི་ཛཁན་ཀལཀཏ ྤཱ་པཧྃཙ་ཛཱཨེབ་ཏཁན་ཏྃ་ཀལཱི་བྷོརསྃ་ཀཛ་ཀརབ་ཤུརཱུ་ཀ྅་དེབ་ཀཱིན?ེ" 
ཀཛཀ་པྲཏཱི་དེབནཀ་ཨཱཀརྵཎཀེྃ་ཧཱིཡཱབཻཏ་ཀུཤེསར་བཱཛལ- 
"ཧྃ,་སེ་ཏྃ་ཀཨཱིཡེ་སཀཻ་ཚཱི་མུདཱ..!" 
དེབན་བཱཛལ- 
"ཀཱི་མུདཱ?" 
བཱིཙཱརཀེྃ་སོཛྷརབཻཏ་ཀུཤེསར་བཱཛལ- 
"ཨཁན་སམས ྤཱཱིཡེཔུརམེ་ཚཱ,ི་ཨནཀ་པཻརཀ་སཕར་ཨཚི།་ཏཧཱུམེ་ལོཧེ-ལཀཌཱཱི༹ཀ་གཱཌཱཱི༹་ཚཱ,ི་རས ྤཱམེ་ཀེཏཽ་ཛྃ་ཀོནོ་བྷངཋྒཱཱི་
བྷེལ་ཏཧཱུཋཱམ་དེརཱཱི་ལགཱཏ,་ཏཻསཾག་ཀལཀཏ ྤཱ་པཧྃཙལཱཔར་ཀཛོཀ་བྷཱཛྃ་ལགབཻཀ་ཨཚ,ི་ཏྃཨེ་ཨཁན་ཀལཽྷུཀ་ཀཛཀ་བཱིཙཱར་
ཚོཌ༹ཧ།་ཛྃ་སཾཡོག་ནཱཱིཀ་རཧཏ་མཱན་ེསབྷ་ཀཱིཚུ་སམཡཱནུསཱར་ཙལཻཏ་རཧཏ,་ཏཁན་ཀལཱིསྃ་ཀཛ་ཀཨཱིཡ་ོསཀཻ་ཚཱི།" 
ཨིཾཛན་ཛོཌཱི༹ཏེ་གཱཌཱཱི༹་ཀནཱཱི་གྷུསཻཀ་ཀ྅་རཱུཀཱི་གེལ།་གཱཌཱཱི༹ཀེྃ་རཱུཀཱིཏེ་དེབན་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་གཱཌཱཱི༹་ཀཱིཨ་ེཋཱཌྷ༹་བྷེལ?" 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 115 

ཀུཤེསར་བཱཛལ-་"གཱཌཱཱི༹མེ་ཨིཾཛན་ཛཌོ༹ལ་གེལ་ཨཚི།་ཐཌོེ༹ཀལ་ཨཻཋམཱ་ཨཱརོ་རཱུཀཏ་པཚཱཨཱིཏ་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ༹ཏ།" 
གཱཌཱཱི༹་ཁུཛི་གལེ,་ཀུཤེསར་ཨཔན་སཱཱིཊཔར་བཻསལ།་དུནྤཱཱུ་གོརེཀ་སཱཱིཊཀ་བཱཱིཙམེ་ཏཱིནཊཱ་ཡཱཏྤཱཱི་བཻསལ་ཚལ།་ཏྃཨེ་གཔ-སཔྤ་
ཀརཻཀ་བཱ་པྤཱཱུཚ-ཨཱཚ་ཀརཻཀ་ཨབསར་དེབནཀ་སམཔཱ ་བྷ྅་གེལ།་ཀུཤེསར་ཙཔ་ཙཱཔ་བཻས་དེབནཀ་བཱིཥཡམེ་སོཙཨེ་
ལགལ།་དུནཱིཡཱཀྃ་བུདྷཱིཡཱར་ཏྃ་ཨཔནོ་བུདྷཱིཡཱརཱཱིསྃ་བུདྷཱིཡཱར་བནཱི་སཀཻཨེ་མུདཱ་དེབན་སན་ཌྷཧལེལ-བཀལེལ་ལཀོཀེྃ་ཛྃ་
ཨཔན་ཛིནགཱཱི་ཛཱིབཻཀ་ཀལཱ་དེལ་ཛཨཱེ་ཏྃ་ཡཨེཧ་ན་ེབཱིདྷཱི-བཱིདྷཱནཀ་སཾག་ཀལཱཀརཀ་མུཁྱ་ཀལཱཀརཱཱི་བྷེལ།་ལགལེ་ཨཔནེ་
མན་ཀུཤེསརཀེྃ་ཀཧལཀཻན་མནུཁ་ཀཱི་ཀོནོ་ཨཀསམེ་ཨུཌཻ༹ཏ་ཙིཌཻ༹་ཚཱི་ཛེ་ལགལ་ེདྷརཏཱིསྃ་ཨུཌཱི༹་ཨཀསམེ་པཧྃཙ་ཛཱཨེཏ།་

ཨོཀར་ཏྃ་ཨཔན་དྲྲྀཥ -དཱིཤ་ཚཻ།་པཧཱིནེ་ཨོ་ཨཔནེ་ཏཌ༹-ཁཛྤཱཱུར་ཛཀྃ་བཱརཧ་བརྑེ་ཛཌཱི༹་བཱནྷཏ་ཏཁན་ནེ་དྷརཏཱིསྃ་ཨུཋཱི་
པརཱིབཱརཀེྃ་པརཱིབཱརཀ་སཱྃཙམེ་སྃཙིཡབཻཏ་པརཱིབཱརཀེྃ་སམཱཛ་བནཽཏ...།་ཀུཤེསརཀ་མན་དེབནཀ་ཤརཱཱིརཀ་ཀྲཱིཡཱ-ཤཀ ཱིཀེྃ་
ཨྃཀཻཏ་པྲཕུལ་བྷ྅་གེལ་ཛེ་ཛཱབེ་ཏཀ་དེབནཀེྃ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཨབསར་ནཧཱི་བྷེཊཏ་ཏབེ་ལྤཱཱུརཱི-བུདྷཱིཀ་ཨབྷཱབ་ཨཚི།་ཛཁནེ་
ཀཛཀ་ཨབསར་བྷེཊཏཻ་ཏཁན་ཀཛེ་ནེ་ཧཱཐ་པཀཻཌ༹་ལྤཱཱུརཱི་དེཏཨཱི།་ཛཁནེ་ཨབསར་བྷེཊཏཻ་ཏཁནེ་ཤྲམཀ་ཤཀ ཱི་ཛགཱཱི་

ཛཱཨེཏ།་ཛཁན་ཤྲམཀ་ཤཀ ཱི་ཛཱགཏ་ཨཱ་ཨོཀར་ཕལ་མཱནེ་མཛྤཱཱུརཱཱི་དཁེཏ་ཏཁནེ་ནེ་ཀཽརབ-པཱཎྜབ་ཛཀྃ་ཛིནགཱཱིཀ་ཛུཨཀཱ་
པཱཤཔར་བཻས་ཨཔན་གོཊཱཱི་བྷཱྃཛཏ། 
ཀུཤེསརཀེྃ་ཧཊཱི་ཀ྅་བཻསལ་དེཁ་དེབནཀ་མན་ཧཧརཨེ་ལགལ་ཛེ་ཨེཀ་ཏྃ་ཛཧཱིནཱ་གཱཌཱཱི༹མེ་ཨནྒྷྤཱར་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་

ཀོཋརཱིཡོམ,ེ་བནྣ་རཧནེ་མཱནེ་བནྡྷནཀ་བཱཱིཙ་ཛཱིབན་རཧནེ་ཨནྒྷྤཱར་ཨཚ,ི་ཛཨཱིསྃ་དུནཱིཡོྃ་ཨནྒྷྤཱར་བནཱིཡེྃ་གེལ་ཨཚ,ི་ཏཻཋཱམ་
ཛྃ་ཀཱིཡོ་བོལོ-བྷརོས་དཨཱིབལཱ་ནཧཱི་རཧཏ་ཏྃ་ཨནརེེ་ནེ་ཛཱིབན་གྷུཊཱི-གྷུཊཱི་མནཱེ་གྷཊཱི-གྷཊཱི,་མརབེ་ཀརཏ།་མུདཱ་
མནུཀྑོཀ་བུདྷཱི་ཏྃ་ཨཛཱིབ་ཨཚིཨ,ེ་ཀེཧནོ་བཱིཙཱར་བཱ་པྲཤྣ་སུནཱིཏེ་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་བཱཏ་ལོཀ་ཨནེརོ་བཱཛིཡ་ེདཨཱི་ཚཐཻ།་བྷལེྃ་
ཨོ་ཊེྃཌྷེ༹-བཽཀལཱཱི་ཨཱཀཱི་ཛྷྒྷཱུསེ-ཛྷཱས,་མཱནེ་ཛྷ  ཱུཋེ-ཕུཨཱིས་ཀཱིཨེ་ན་ེཧོཨུ།་ཀྲྲྀཥཀྞེྃ་དྷུནྡྷཀརཱཱིཀ་པརཱིཙཡ་ཧོཨཱིཏེ་ཛཧཱིནཱ་དྷུནྡྷཀར་
ཛཀྃ་ཙརཱཱུ་དུནཱིཡཱྃ་པསཻར་གེལ་རཧཻན་ཏཧཱིནཱ་དེབནཀ་ཙཱརཱུ་ཀཏ་སེཧོ་པསཻར་གེལ།་པསཻར་གེལ་ཨཱཱི་ཛེ་བགལམེ་བཻསལ་

ཨནཋཱིཡཱ་སབྷསྃ་གཔ-སཔྤ་ནཧཱི་ཧཨེཏ།་ཏཧཱུམེ་གཱམ-གྷརམེ་སུནཱིཡེྃ་ནནེེ་ཚཱི་ཛེ་གཱཌཱཱི༹མེ་ཨེཀ-སྃ-ཨེཀ་ཋཀོ་ཨ་ཱ
གཱཱིརཧཀཊོ་སབྷ་རཧཻཨེ།་ཨེཏེ་དཱིན་ཛེབཱཱི་ཀཊཱི་རཱུཔཻཨཱ་བཧཱར་ཀ྅་ལཨཱི་ཚལ་ཨཱ་ཨཱབ་མོབཱཨཱིལསྃ་ཁིཾཙཻཨེ།་དེབནཀ་མན་

མཱནཱི་གལེ་ཛེ་བྷརམེ-སརམ་ཨཔན་མུྃཧ་བནྣ་ཀརཱི་ཨནཀེ་མུྃཧཀ་གཔ-སཔྤ་སུནབ།་བྷེལ་ཏྃ་མུྃཧཀེྃ་ཀཧནཱ་ཙལཻཀ་ཙཱཧཱཱི,་
སེ་ཀཱིཡོ་བཱཏ-བཱིཙཱརསྃ་ཙལཱབཨེ་ཨཱཀཱི་ཀཱིཚུ་ཁཱཨཱིཏ-པཱཱིབཻཏ་ཙལཱབཨེ།་ཁཱཨེབ་མནམེ་ཨབཱིཏེ་དེབན་བཱིཙརཱལཀ་ཛེ་བྷནེ་
ཨེཀན ་བྷེལཽཾ།་ཨེཀ-ཨེཀཊཱ་མཀཀཻ་དཱནཱ་ཚོཌཱ༹-ཚོཌཱ༹་མུྃཧམེ་དཻཏ་མུྃཧཀེྃ་ཙལབཻཏ་གཱཌཱཱི༹ཀ་སཕར་ཀཊཱིཡེ་ལེབ།་ཨོནཱ,་ཡཱཏྤཱཱིསྃ་
བྷརལ་གཱཌཱཱི༹ཀ་ཀཋོརཱཱི་རཧཱིཏོ་དེབན་ཨསགར་ཨནབྷུཨཱར་ཛཀྃ་ཚེལཱཨེཧེ།་ཀཱིཡོ་ཛནཱ-པཧཙཱན་བཱ་གཱམ-ེསམཱཛཀ་ཙནིྒྷྤཱརཨེ་
རཧཻཏ་ཏཁན་ནེ་གཔོ-སཔྤ་ཀརཻཏ།་ལོཀ་བྷལེྃ་ཨཐབལ་ཛཀྃ་ཀཱིཨེ་ནེ་བཻསལ་རཧཨེ་མུདཱ་མན་ཏྃ་སེ་ནཧཱི་ཚཱི།་མན་ཏྃ་
གྷཌཱཱི༹ཀ་སུཨཱིཡཱསྃ་བེསཱཱི་ཙལནཱིཧཱར་ཧོཨཱིཨེ།་སཱཋཱི་སཀཎེྜ-མཱིནཊཀ་བཱཱིཙ་གྷཌཱཱི༹་ཙལཻཨ,ེ་མུདཱ་མན་ཏྃ་ཏཀེར་ཧཛཱར་གུཎ་བེསཱཱི་
གཏཱིཀ་ཧོཨཱིཨེ།་དེབནཀ་མནམ་ེཨུཋལ-་ཨཔནོ་བྷཻཡཱརཱཱིམ,ེ་མཱནེ་སམཱཛསྃ་པརཱིབཱར་དྷརཱིཀ་བྷཻཡཱརཱཱིམེ,་ཨོནཱ་བྷཻཡཱརཱཱི་ཀཏེཀོ་
གོརེཀ་ཨཚི་མུདཱ་ཨཁན་ཏྃ་མཱཏྲ་ཀུཤེསརེ་བྷཻཡཱ་ཊཱ་ནེ་སཾགེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ལ྅་ཛཱ་རཧལཱ་ཨཚ།ི་ཨཔནཱ་སཱིརེ་ཨཔན་སབྷ་བྷཱར་
ཨུཋཱ་ཛནིགཱཱིཀ་མོཌ༹པར་ཨཱནཱི་ཨཻགལ་ཱབཱཊ་པཀཌཱ༹་པཱཱིཋ་ཋོཀཱི་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ༹ཏཽ།་ཛཁནེ་ཀལཀཏ ྤཱ་སན་ཤཧརམེ་རཧཨེ་ལགབ་

ཏཁནེ་ནེ་དས་གོརེསྃ་ཙིནྷོ-པརཱིཙཡ་ཧཨེཏ་ཨཱ་གཔ-སཔྤ་བྷེནེ་བུདྷཱིཡོཀ་བཱཊ་ཁུཛཏ།་ཀུཧེས་བཱ་དྷུནཱི་ལགལ་རཧལཱཔར་
ཛཧཱིནཱ་ཧབཱ་ཨུཋཱི་ཀུཧེས་བཱ་དྷུནཱིཀེྃ་ཕཱརཱི་ཕརཱཱིཙ་བནཱ་དཨཱིཨ,ེ་བྷལེྃ་ཕེར་ཀུཧེསེ་ཀཱིཨེ་ནེ་པུན:་པཀཻཌ༹་ལཱིཨཨ,ེ་ཏཧཱིནཱ་
དེབནཀེྃ་སེཧོ་བྷེལ། 
ཨཔནཱ་གཏཱིཡེ་གཱཌཱི༹ཡོ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་གཱཌཱཱི༹མེ་སབཱར་ཨཱན-ཨཱན་ཡཱཏྤཱཱིཀ་སཾག་དེབནོ་ཨ་ཱཀུཤེསརོ་ཙལཱིཡེ་རཧལ་ཚཻཐ།་
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གཱཌཱཱི༹ཀ་གཏཱི་དེཁ་ཀུཤེསར་ཨན ྤཱཛི་ལལེཻན་ཛེ་ཨཌྷ༹ཨཱཱི་བཛེ་རཱཏཱིམེ་གཱཌཱཱི༹་ཨཔནཱ་ས ེཤནཔར་པཧྃཙཱ་དེཏ།་མཱནེ་ཀལཀཏ ྤཱ་

ཛཾཀྴནཔར།་ཀལཀཏ ྤཱ་ཀཱི་ཀནོོ་གཱམ-གྷར་ཚཱི་ཛེ་པཧཱིནེ་སྤཱཱུར་ཨུགཨཻེ་པཚཱཨཱིཏ་ལཀོ་བཱིཚཱན་ཚོཌཻ༹ཨ།ེ་ཨཀེར་མཱནེ་ཨཱཱི་ནཧཱི་
བྷེལ་ཛེ་གཱམ-གྷར་རྲྀ  ༹༹ྲྀཥཱི-མུནཱིཀ་བཱས་སལྠ་ནཧཱི་ཚཱི།་སེཧོ་ཚཱིཧེ།་ཨེཀ་ེམཱཊཱི-པཱནཱི,་ཧབཱ-བསཱཏ་ཨཱ་ཨཀེེ་བཱིདྷཱི-བཱིདྷཱན་
རཧཱིཏོ་ཛཧཱིནཱ་ཕུལབཱཌཱཱི༹མེ་སུགནྡྷཱིཏ-སྃ-སུགནྡྷཱིཏ་ཕུལོཀ་སཾག-སཾག་བཱག-བགཱཱིཙམཱེ་མཱཱིཋགར-སྃ-ཁཊགར་དྷརཱི་ཕལོ་
ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཏཁན་མནུཀྑོམེ་ཧཨེབ་སོབྷཱབཱིཀ་ཨཚཨིེ། 
ཀུཤེསརཀ་མན་དེབནཀ་ཛཱིབནཀ་ཚོར་པཀཻཌ༹་གཱཌཱཱི༹སྃ་ཨུཏརལཱ་པཚཱཏཱིཀ་ཀརཀྻྲམ་ཏཻཡཱར་ཀ྅་རཧལ་ཚལ།ཱ་ཨཌྷ༹ཨཱཱི-
པཽནེ་ཏཱིན་བཛེ་གཱཌཱཱི༹་ཨཔནཱ་ས ེཤན,་མཱནེ་ཛཋཱཻམ་ཨུཏརབ,་པཧྃཙ་ཛཱཨེཏ།་ཀལཀཏ ྤཱ་ཀཱི་ཀོནོ་གཱམ-དེཧཱཏ་ཚཱི་ཛེ་སཱྃཛྷ་
པཌཱི༹ཏེ་ཨནྷརཱ་ཛཱཨཱིཨེ་ཛཨཱིསྃ་ཀམ-ཀཛ་ཋཔ་ཧཨ་ལགཻཨེ།་ཨཁནོ་དྷརཱི་གམཻཨཱ་བཱིཙཱརོ་ཨཚ་ིཨཱ་གཔོ-སཔྤཀ་ཙལཻནམེ་
ཨཚིཨེ་ཛེ་'རཱཏཱི་སུཏཻཀ་ཚཱ'ི,་མཱནེ་དཱིན་བྷརཱི་ཛེ་ཀརབ་སེ་ཀརཱུ་ཨཱ་རཱཏཱི་མཱནེ་དཱིནཀ་ཨཱདྷཱ་སམཡམ,ེ་ཧཱཐ-པཨེར་ཛོཌཱི༹་
སུཏྤཱཱུ།་ཀལཀཏ ྤཱ་ཏྃ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཚཱ,ི་ཨོཨཱིཋམཱ་དཱིན-རཏཱཱིཀ་བྷེད་མེཊཱ་གེལ་ཨཚི་ཛཨཱིསྃ་མནུཀྑཀ་ཛཱིབན་ཤཻལཱཱི་སེཧོ་བདལཱིཡེ་
གེལ་ཨཚི།་ཀཱིཡོ་རཱཏཱི-ཀེྃ་ཀརཁནཱཱམེ་ཌ ཱུཊཱཱི་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་དཱིན-ཀེྃ་ཨབཀཤ་བྷེཊཻ་ཚནཻ,་ཨོ་ཏྃ་རཽཏུཀ་ཛགཀཻ་ཨོརཱིཡཱན་
དཱིནེམེ་ཀརཏ་ཀཱིནེ།་ཨནཱོ,་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཨཱཱི་ནཧཱི་ཨུཋལ་ཛ་ེཨཔནཱ་ཨཋཱཻམཀ་མཱནེ་མཱིཐཱིལཱཀ་རྲྀ  ༹༹ྲྀཥཱི-མུནཱི་གྷར-
དུཨཱར་ཚོཌཱི༹་ཛཾགལ་པཀཻཌ༹་ལཨཱི་ཚལཱ་ཨཀཱཱི་གཱམེ-གྷརམེ་བཱས་ཀརཻ་ཚལཱ།་ཛཧཱིནཱ་ཛནཀ་ཏཧཱིནཱ་བྷཱརདྤཱཛ་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཚེལཱཧེ།་
ཏཱིན་བཛེ་བྷོར་ཚཱི་ཀཱི་རཱཏཱི,་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཨུཋཱི་གེལ།་མནམ་ེཨུཋཱིཏེ་རཾག-བཱིརཾགཀ་བཱིཙཱར་ཛགཱཨེ་ལགལཻན།་ཀཱིཡ་ོ
ཙཱརཱི་བཛེ་བྷོར་ཏཀ་རཱཏཱིཀ་སཱཱིམཱ་བནཱ་སུཏཻ་ཚཻཐ་ཏྃ་ཀཱིཡོ་ཨཱཋ་བཛ་ེདཱིན་ཏཀ,་མུདཱ་པཽནེ་ཏཱིནཀེྃ་བྷོར་ཀཱིཨེ་ནེ་མནཱལ་
ཛཱཨེ།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་ཨཔན་ཛེ་པྤཱཱུརྦཛ་རྲྀ  ༹ ྲྀ༹ཥཱི-མུནཱི་ཚལ་ཱཨོ་ཏཱིན་བཛེ་ཨོཚཨཱཱིན་ཚོཌཱི༹་ཨཔན་ཛཱིབན་ཀྲཱིཡམཱེ་ལཱགཱི་ཛཨཱཱི་ཚལ།ཱ་
ཏཻཋཱམ་ཏཱིནེཀ་པཽཨཱ་ཀམ་ཨཤཾ་ནེ་པཽན་ེཏཱིན་བྷེལ,་ཏཁན་པཽནེ་ཏཱིན་སེཧོ་ནེ་བྷོརེཀ་སཱཱིམཱཔར་ཨཚ།ི་ཛཁནེ་ཏཱིན་པཽཨཱ་
ཧོཨཱིཨེ་ཏཁནེ་ཨ་ོཔཽན་སེར་བཱ་ཀཱིལོ་ཀཧབཨེ་ལགཨཻེ། 
ས ེཤནཔར་གཱཌཱཱི༹སྃ་ཨུཏཻར་པཧཱིནེ་པླེཊཕཱརྨེཔར་ཨཔན་བྷོརཀ་ཀྲཱིཡཱསྃ་ནཱིབྲྀཏ ་ཧཨེབ།་པཚཱཨཱིཏ་པེླཊཕཱརྨསྃ་ནཱིཀལབ།་

ནཱིཀཻལཏེ་ཛཁནེ་ཙཱཧཀ་དཀོནཔར་ཛཱཨེབ་ཏཁན་ེཀེཏེཀོ་ཙནིྒྷྤཱ-པརཱིཙཡཀ་ལོཀ་བྷེཊཱིཡེ་ཛཱཨེཏ།་ཨཔནེ་ཨཱིལཀཱཀ་ལཀོ་
བེསཱཱི་ཙཱཧོཀ་དཀོན་ཀལཀཏ ྤཱམེ་ཀནེེ་ཚཐཻ,་རཱིཀྴོ་ཙལབཻ་ཚཻཐ་ཨ་ཱཨུཋཱ-པཊཀཀ་ཀཛ་སེཧོ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ།་མཧཱིནཱ་དཱིནཔར་
གཱམསྃ་ཨེལཽཾ་ཧེན,་ཏཨཱི་བཱཱིཙ་ཨཻཋཱམ་༺ཀལཀཏ ྤཱ༻་ཀཱི་བྷེལ་ནཨཱི་བྷེལ་སེ་ཏྃ་གཔ-སཔྤ་བྷེལཱ་པཚཱཏཱིཡེ་ནེ་བུཛྷབ།་
ཛཱིབནམེ་ཛྃ་ཨོཚཱཨཱིན་ཚཌོཻ༹སྃ་པཧཱིནེ་མཱནེ་སུཏཱི-ཀ྅་ཨུཋཻསྃ་པཧཱིན,ེ་ཨཔན་དཱིན་བྷརཱིཀ་མནཱེ་ཨཚཱོཨཱིནཔར་ཨབཻསྃ་
པཧཱིནེ་ཏཀཀ,་ཨཔན་ཀརྨགཏ་ཀཛཔར་ནཛཻར་༺དྲྲྀཥ ཱི༻་དཌཱཽ༹་ཨཀོར་ཀརཎ་ནཱིཀལཱི་སཕལ་དཱིནཀ་ཨནུབྷབ་

ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཨ་ཱཨཱིཧཨེ་དཱིན-དཱིནཀ་སཕལཏ་ན་ེཛཱབིནཀེྃ་སམཏྭ་རཱུཔཀ་བཱཊཀེྃ་ནཱིརམབཻཏ་སེཧོ་ཙལཱིཏེ་ཨཚི། 
མནེ-མན་ཀུཤེསར་བཱིཙཱརཱིཡེ་རཧལ་ཚལཱ་ཀཱི་གཱཌཱཱི༹་ཛཻསཱཱིཌཱཱིཧ་ས ཤེནཔར་པཧྃཙ་གེལ།་ཨཻཋམཱསྃ་དོསར་གཱཌཱཱི༹་དེབགྷར་
ཛཱཨེཏ།་གཱཌཱཱི༹ཀེྃ་རཱུཀཱིཏེ་ས ེཤནཔར་བོལ་བམ,་བོལ་བམཀ་ཨཱབཱཛ་གྤཱཱུཛིྃ་ཨུཋལ།་དུནྤཱཱུ་དཱིསཀ་ཡཱཏྤཱཱིཀ་མཱིལནཱཀ་བཱཱིཙཀ་སྭར་
དྭནཱི་ཚལེཻཧེ།་ཀུཤེསརཀེྃ་བུཛྷལེ་ཨཚི་ཛེ་ཨཻཋཱམ་ཨཔནཱ་དཱིསཀ,་མཱནེ་གཱཌཱཱི༹ཀ་ཧཱིསཱབསྃ,་ཡཱཏྤཱཱི་དེབགྷར་བཱབཱཀེྃ་དརྴན་
ཀརཨེ་ཨབཻ་ཚཻཐ,་ཨཱ་པྤཱཱུབ་དཱིསཀ་མནཱེ་ཀལཀཏ ྤཱ་དཱིསཀ་བཱཔསཱཱི་ཡཱཏྤཱཱི་ཛཱཨཱི་ཚཻཐ།་ཏཨཱི་བཱཱིཙམ་ེཛེ་བོལ་བམཀ་ཨཱབཱཛ་
ཧོཨཱིཨེ་བཨེཧ་ཧལ ྤཱ་ཚཱ,ི་ཛེ་དས་མཱིནཊཀ་པཚཱཨཱིཏ་མཱནེ་གཱཌཱཱི༹་ཁུཛལཱཔར་ཤན ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ།་བཱཔསཱཱི་ཡཱཏྤཱཱི་ཨཔན་གྷརམུཧཱྃ་
བྷེལ་གྷརཀ་བཱིཙཱརམེ་ཨཱབཨེ་ལགཻ་ཚཐཻ།་པྤཱཱུཛཀཱ་བཱིཧཱཱིཏ་བདལཻཏ་པརཱིབཱར་ཨཱ་ཛཱིབནཀ་བཱིཧཱཱིཏ་མནམེ་ཛགཱཨེ་ལགཻཏ།་

དེབནཀེྃ་སེ་ནཧཱི་བྷེལ,་ཨོ་གཱམ-གྷརཀ་རཧནཱིཧཱར,་ཏྃཨེ་གཱམ-གྷརམེ་ཨེཧེན་ཧལ ྤཱཀེྃ་ཀནོོ་ཨནྷནཱཱོི་གྷཊནཱ་བུཛྷི་ཧལ ྤཱ་
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ཀརཻཨེ།་ཏཧཱུམ་ེརཽཏུཀ་མསཱཱིམཀ་ཧལ ྤཱ,་ཛཨཱིམེ་ཙོརཱཱི-ཚིནརཔནཀ་སཾཁྤཱ་བེསཱཱི་རཧཱིཏེ་ཨཚི།་ཨོནཱ,་རཽཏུཀ་ཨཱགཱིཡོ-ཚཱཨཱིཀ་
ཧལ ྤཱ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་མུདཱ་ཨཀོརཱ་ལོཀ་ཨཱིཛོཏསྃ་པརེཁཻཨེ།་ཨཀཙཀཨཱིཏ་དེབན་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་ཀེཏཽ་ཙོརཱི-ཏོརཱི་བྷེལ་ཧེན,་ཧལ ྤཱ་ཀཐཱཱིཀ་ཚཱ?ི" 
ཏཨཱི་བཱཱིཙ་ཛེ་དོསར་ཏཱིནྤཱཱུ་ཡཱཏྤཱཱི་བཻསལ་ཚལ,ཱ་ཨོཨཱིམ་ེཨེཀཊཱ་དེབནཀེྃ་བཱལ-བོདྷ་བུཛྷི་ཙཔེྤ་རཧལཱ,་མུདཱ་དོསར་ཛེ་ཛཱགལ་
ཚལ,ཱ་མཱནེ་རཱཏུཀ་ཧཱིསཱབསྃ,་ཨོ་ཨསཐཱིརེསྃ་མནཱཧཱཱི་ཀརཻཏ་བཛལཱ་ཛེ་'གཱཌཱཱི༹-སབཱརཱཱིམེ་ཨནཱེ་ཧལ ྤཱ་ཀཱིཨེ་ཀརཻ་ཚཧ།'་མུདཱ་
ཏེསར་ཛེ་ཨདྷནཱཱིནཱ་ཚལཱ་ཨོ་ཌཔཻཊ་ཀ྅་བཛལཱ- 
"ཏོཧཱིཾཊཱ་བྷཱཌཱ༹་དེན་ེཚཧཀ་ཨཀཱཱི་ཧམཧཱུ་ྃདེནེ་ཚིཨཻ.!" 
ཨབྤཱཱུཛྷ,་ཨབོདྷ་དེབན,་ཡཱཏྤཱཱིཀ་བཱཏ་ནཧཱི་བུཛྷི་སཀལ།་ཏཻསཾག་ཀུཤེསར་བྷཱཨཱིཀ་བཱཱིཙ་ཚལ།་ཏྃཨེ་ཨཔནཱཀེྃ་ཚོཊ་བྷཱཨེ་
སདྲྲྀཤ་ཨནུཤསཱིཏ་རཧཱི་ཙཔེ་རཧལ།་ཡཱཏྤཱཱིཀེྃ་བཨུསཻཏ་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"ཛཧཱིནཱ་ཨཧཱྃ་ཨདྷནཱཱིནཱམེ་ཚེལཽཾ་ཏཧཱིནཱ་ཨོཧོ་ཨདྷནཱཱིནེམེ་ཚལ,་ཏྃཨེ་ཨཧཱིཾ་ཛཀྃ་ཙཽཾཀཻཏ་བཱཛལ།་ཏཨཱིལེ་ཨཧཱྃ་ཨནེརེ་ནེ་
ཨཱགཱི-ཨངོརཱ་ཧོཨཱི་ཚཱི།" 
ཨེཀ་ཏྃ་དེབགྷར་ཛེབཱཀ་མོཌ,༹་ཏཻསཾག་དེབན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཀམཱཨཱིལེ་སེཧོ་ཛཨཱཱིཨེ་རཧལ་ཨཚ,ི་ཏེསར་ཛེ་ཡཱཏྤཱཱི་གརཻཛ་ཀ྅་
ཌཔཊནེ་ཚལཱ་སེ་སཧཛེ་སུཏཱིཡེ་རཧལཱ།་དེབན་ཨཔནེ་མནེ་བཱཛལ- 
"ཛཡ་ཤཱིབ,་ཛཡ་ཤཱིབ།" 
དེབནཀེྃ་ཤན ་ཀརཻཏ་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"གཱཌཱཱི༹-སབཱརཱཱི་ཚཱི,་ཏཧཱུམེ་དཱིནུཀ་རཧཻཏ་ཏྃ་ཏརོ-ཏརཀརཱཱིབཱལཱཱིཀ་ནཱམ་ལགཻཏ་ཛ་ེབཨེཧ་སབྷ་ཧལ ྤཱ་ཀརཻཨེ་ཨཱ་ཨནཀར་
ཧལ ྤཱ་ཨོཨཱིམེ་གྷོརཱ་ཛཱཨཱིཨེ།་སེ་ཏྃ་ནཨཱི་ཚཱ།ི་རཽཏུཀ་སམཡ་ཚཱི་ཏྃཨ་ེཙཔཙཱཔ་བྷེལ་རས ྤཱ་ཀཊཧ།་བྷེལ་ཏྃ་བཱཱིཙམེ་ཨཀེཊཱ་ཨཱརོ་

བརམཱན་ས ཤེན་ཨཚི།" 
ཀུཤེསརཀ་བཱཏ་སུནཱི་དེབན་ཤན ་བྷ྅་གལེ།་ཀུཤེསར་མནེ-མན་དེབནཀ་བཱིཙཱར་ཀརཨེ་ལགལཱ་ཛེ་ཀལཀཏ ྤཱ་
པཧྃཙལཱཔར་ཀཱི་སབྷ་ཀརཻཀ་ཨཚི།་ཛཁནེ་གཱཌཱཱི༹སྃ་ཨུཏརབ་ཏྃ་བྷོར་ཛཀྃ་བྷཨཱིཡེ་གེལ་རཧཏ།་ཀོནོ་ཀཱི་ཧེརཱཨེལ་ཛགཧཔར་

རཧཻ་ཚཱི་ཛེ་ཛཱཨཱིམ་ེཨབྤཱཱུཧ་ལཱགཏ།་སབྷ་དཁེལེ-སུནལ་ཨཚ།ི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཀཛཀ་ཛེ་པྲཀྲཱིཡཱ་ཨཚི་ཏཨཱི་ཨནུཀྤཱཱུལ་
ཨཔནཱཀེྃ་ཙལབཻཀ་ཨཚ།ི་དུནཱིཡཱྃ་ཏྃ་ཨོ་དུནཱིཡཱྃ་ཚཱི་ཛེ་སམུདྲེ་ཛཀྃ་ཨཚི་ཛེཀར་ཐཱཧ་པཨེབ་ཀཋཱིན་ཨཚིཨ།ེ་ཐཱཧ་པབཻཀ་

དྷརཏཱིཡོ་ནེ་ཙཱཧཱཱི།་ཀཧབ་ཛེ་པཱནཱིཡེྃ་སམུདྲ་ཚཱ་ིཨཱཀཱི་སམུདྲོ་པཱནཱི་ཚཱི,་ཨཱཱི་ཏྃ་ཛེཧེན་མན་རཧཏ་ཏེཧནེ་མནཱཏ།་ནཱཱིཀ-སྃ-
ནཱཱིཀ་ཨཱ་ཨདྷལཱ-སྃ-ཨདྷལཱ་བསྟུ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧཨཨེ་མུདཱ་ཨོ་ཨཀེ-དོསརཱཀ་བཱཱིཙ་ཨུནཻཊ-པུནཊཻ་ཛཱཨཱིཏ་ེཨཚི།་དེཁཏེ་ཚཨིཻ་
ཛེ་བྷཱཏཀེྃ་ལོཀ་སུབྷཱིཏགར་བྷོཛན་བུཛྷཻ་ཚཻཐ་ཨ་ཱརོཊཱཱིཀེྃ་བྷཱིཏགར,་མུདཱ་གཻས ཱིཀ་ཛེཏེ་བྷཏབྷོཛནམེ་ཧོཨཱིཨ་ེཏེཏེ་
རོཊབྷོཛནམེ་ཐཌོེ༹་ཧོཨཱིཨེ།་ཨཱཱི་ཏྃ་ཨཔན་མནཀོ་བཱཏ་བྷེལ་ཛེ་རཱམཛྷིམནཱཱི་ཋཱཌྷ་༹བྲྀཀྵནུམཱ་ཕལ་རཧཱིཏོ,་ཛེཀར་ལམ ྤཱཨཱི-
མོཊཱཨཱི་དེཁ་ལཀོ་ཛྷིམནཱཱི་ཀཧཻཨེ,་ཨཱ་ཛྷིམནཱཱི་ཏྃ་སཧཛེ་ལཏ ྤཱཱིནུམཱ་ཚཱིཧེ་ཛེཀརཱ་མཱཊཱིསྃ་ཋཱཌྷ་༹ཧོཨཱིཀ་ཌཱཌ༹ྃམེ་ཛོཌེ༹་
༺ཌོརཱཌོརཱིཡེ༻་ནཧཱི་ཚ,ཻ་ཨོཀར་ལམ ྤཱཨཱི-མོཊཱཨཱིཀ་དཁེཽཾས་ཀརབཻཏ་རཱམཛྷིམནཱཱིཀ་ཤཀལེ-སྤཱཱུརཏ་ནེ་བཱིགཱཌཻ༹་ཚཱ།ི་ཀཧཱུ་
ཛེ་ཛཨཱི་རམཱཛྷིམནཱཱིཀེྃ་ཨེཏེཀ་ཤཀ ཱི་ཚཻ་ཛེ་ཁེསཱརཱཱི་སན་ཙིམཨཱཱིཋ་དཱལཱིཀེྃ་ཨཔན་གུཎཀ་གཏཱི་ད྅་ཨཔན་ེསན་ཏེཛ་གཏཱིམ་ེ

ཨཱནཱི་སརཔཊ་གྷོཌཱ༹་ཛཀྃ་བནབཻཨ,ེ་ཨོ་ཀེནཱ་ལཏཱིགར་ཛྷིཾགུནཱཱི་བུཏེ་ཧེཏཨཱི,་ཛེ་སཧཛེ་ཨཔནོ་ཙམཱིཋཱིཡེ་ཨཚི..!་ཨཀེཨེཀ་
ཀུཤེསརཀ་བཱིཙཱརམེ་མུཌཱི༹ཡཨཱེལ་མོཌ༹་བུཛྷི་པཌ༹ལཻན་ཛཨཱིསྃ་མུཌཱི༹ཡཨཱེལ་མནཀ་བཱིཙཱར་ཛགལནཻ། 
ཛཁན་ཀཛཀ་བྷཱར་མཱན་ེདེབནཀ་ཀཛཀ་བྷཱར་ཨཔན་སཱིརཔར་སབཱར་ཀེནེ་ཙལཱི་རཧལ་ཚཱི་ཏཁན་པཧཱིནེ་ཨོཀརཱ་མཱཐཔར་
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སྃ་བྷཱར་ཨུཏརཱི་ནཱིཙ ྤཱྃམ་ེམཱན་ེདྷརཏཱིཔར་རཱཁཱི་དོསར་དཱིས་ཏཀབ་ཨཱཀཱི་སཱིརཀ་བྷཱརཀེྃ་སཱིསཻཀ-སཱིསཻཀ་བྷརཱིཡེནེ་རཧབ།་
ཛཁན་མཱཐེ་བྷརཱིཡཱཨེལ་རཧཏ་ཏཁན་དོསར་དཱིས་ཏཀཱི་ཧཨེཏ.? 
ཨེཀཨེཀ་ཨུནཊཱ་གཱིནཏཱི་ཛཀྃ་མནཱེ་'སཻཡཱྃ-ནཱིནཱནབེ'་ཛཀྃ་ཀུཤེསར་ཨཔན་བྷཱརཀ་བྷརཔནཔར་ནཛཻར་དཽཌཽ༹ལནཻ།་
དེབནཀེྃ་དཱིན-དཱིནཀ་ཀཛ་མནཱེ་སབྷདཱིན་ཛཀོར་ཀཛ་དྷཌ༹བཻཀ་ཨཚི།་ཨཔནོ་ཏྃ་ཀཛ་ཀརཱིཏེ་ཚཱི,་ཡཨེཧ་ཀཛ་དེབན་
སེཧོ་ཀརཏ།་ཛཧཱིནཱ་ཀོནོ་ཀཛཀ་ཕལ་མཱནེ་མཛདཱུརཱཱི,་པནརཧ་རཱུཔཻཨཱ་ཨཔནཱ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་ཏཨཱིསྃ་པརཱིབཱར་ཙལཱི་
རཧལ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་ནེ་དེབནོཀ་ཙལཨེ་ལགཏ།་ཛྃ་ཨེཏབོ་ཀཛ་དེབནོ་ཀརཏ་ཏྃ་པནརཧ་རཱུཔཻཨཱཀ་ཕལ་ཨོཀརོ་བྷེཊབེ་
ཀརཏ་ཀཱིནེ།་ཛཧཱིནཱ་གུལཱམ་དཤེམེ་རོཛགཱརམེ་ཕཽཏཱི་ཨབཻ་ཚཻ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་ཛཱིབནོམེ་ཨབཱིཏེ་ཚ།ཻ་ཨཔནེ་ཐོཌེ༹་ཨོཧན་ཚཱི་ཛ་ེ

ཌཔོརཤཾཁ་ཛཀྃ་དཱིན-རཱཏཱི་དཱཱིཀྵཱ་བཱྃཊབ་ཛེ་ཨེཏེ་དཱནཀ་ཨེཏེ་པྤཱཱུན་ཨཱ་ཨེཏེ་མཱནཀ་ཨེཏེ་ཤཱུནྱ།་དྷརཏཱིཔར་ཛཁན་བཱས་ཀརཻ་
ཚཱི་ཏཁན་དྷརཏཱིཀེྃ་པཀཌཻ༹་ཛཱིབན-ཡཱཔན་ཀརབ་ཨཱཀཱི་ཙིཌཻ༹་ཛཀྃ་ཨཀསམེ་ཨུཌཱི༹ཏེ-ཨུཌཱི༹ཏེ་སུཏབོ་ཀརབ་ཨཱ་ཨཱརཱམོ་
ཨུཌཱི༹ཏེ-ཨུཌཱི༹ཏེ་ཀརབ། 
..ཨེཀཨཀེ་ཀུཤེསརཀ་མན་ཋཎ   ཨལེ་པཱནཱི་ཛཀྃ་ཏཔསྃ་ཏཔཏཔེལཻན།་ཏཔཏཔཱཨཱིཏེ་དེབནཀ་ཛཱིབནཔར་ནཛཻར་
པཌ༹ལཻན།་ཨཀེཨཀེ་མན་ཀཧལཀནཻ,་ཀཱིཡོ་ཨཔནེ་ཛོཀརཀ་ནེ་བྷཱར་ཨུཋཱ་དོསརོཀེྃ་བྷཱར་ཨུཋབཻཀ་བཱིསབཱས་ཀརཱ་སཀཻཨེ།་
ཀམ-བེསཱཱི་ཨཔན་ཀརནཱཱིསྃ་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཛཋཻམཱ་མཱནེ་བཾགཱལ་སརཀརཀ་ཨནཀྣ་གདཱོམམ་ེཨཔནེ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚཱ་ི
ཏཻཋཱམ་དཱུ-ཙཱརཱི་ཨཱདམཱཱིཀ་གྷཊཱཱི་རཧཱིཏེ་ཨཚི,་ཏཧཱུམ་ེཛཧཱིཡཱསྃ་པཱྃཙ་ཀཱིལོ་ཙཨཱུར-གཧམཀ་ཨདྷཱིཀར་ཛནམཱནསཀེྃ་བྷེཊལ་
ཏཧཱིཡཱསྃ་གོདཱམཀ་ཀཛ་སེཧོ་བཌྷཱི༹ཡེ་གེལ་ཨཚི།་མུདཱ,་ཨཱཱི་སམཡ་མནཱེ་ཨཁུནཀ་སམཡ,་ཨོ་ནཧཱི་ཚལ་ཛཨཱི་སམཡཀ་ཙརྩ་
ཚཱི།་ཨཛཱཱདཱཱིཀ་ཨཱནྡོལནཀ་སམཡ་ཚལ།་ཀཛཔར་སྃ་ཀུཤེསརཀ་ནཛཻར་སསཻར་དེབནཀ་སུཏཻ-བཻསཻཀ་ཛགཧ་མཱནེ་རཧཻཔར་
ཨེལཻན།་ཊུཊལོ་དྷརྨཤལཱ་ཨཚི་ཏཻཡོ་ཏྃ་ཨོཧན་ཨཚཨིེ,་ཛཨཱིམེ་ཨཔནེ་སབྷ་རཧཻ་ཚཱི།་ཨེཏེ་ཏྃ་ཨཚིཨེ་ནེ་ཛེ་མུམཨྦཱི་སན་
ཤཧརམེ་ལོཀ་ཨཀེ་རཱུཔཻཨཱཀ་ཨཁབཱར་ཀཱིནཱི་སཌ༹ཀཔར་སུཏཻཨེ,་ཏཻཋཱམ་ཨེཏ་ེཏྃ་ཨཚཨིེ་ནེ་ཛེ་དས་གརེོ་ཨེཀཋཱམ་བཻས་
བྷཱནསོ་ཀ྅་ལཨཱི་ཚཱ,ི་ནཱིཙེནསྃ་སུཏཱིཏོ་ཚཱི་ཨཱ་དེབཱལམེ་ཀྃཊཱཱི་གཱཌཱི༹་ཛྷོརཱཀ་སཱམནཱ་སེཧོ་ལཊཀ་ཀ྅་རཁཻ་ཚཱི,་པཱནཱིཡོྃཀ་དཱུཊཱ་
ཊཾཀཱི་ཨཱ་དཱུཊཱ་ལེཊརཱཱིན་ོཨཚཨིེ།་ཨཱབཱསཀ་སུབཱིདྷཱ་དཁེ་ཀུཤེསརཀ་མན་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ༹ལཻན། 
གཱཌཱཱི༹་ཧཱབཌཱ༹་ས ཤེན་པཧྃཙ་གལེ།་དཱུ་རཾགཀ་ཡཏཱྤཱཱི་གཱཌཱཱི༹སྃ་ཨུཏརལཱ།་ཨེཀ་རཾགཀ་ཨ་ོཛིནཀ་ཨཔན་གྷར-དུཨཱར་ཚཻན,་
ཏཻསཾག་ཛེ་བྷཱཌཱ༹་ལ྅་ཀ྅་རཧཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་སབྷ་སུབཱིདྷཱ་ཨཔནཱ་ཚཻན,་ཨོཧན་ཡཱཏྤཱཱི་གཱཌཱཱི༹སྃ་ཨུཏཻར་སོཛྷེ་གྷརམུཧཱྃ་བྷེལཱ།་དོསར་
རཾགཀ་ཨོཧན་ཡཱཏྤཱཱི,་ཛིནཀ་ཨཔན་ཋཽར-ཋེཀན་ནཧཱི་ཚཻན་ཨོ་མུསཱཕཱིརཁཱནཱམེ་ཨྃཊཀཻ་ཨཔན་བྷོརཀ་ཀརྨ་ཀརཻལེ་རཱུཀཱི་
གེལཱ།་ཨེཧེན་ཡཱཏྤཱཱི་ཀམ་ཚལཱ་ཨ་ཱཨཔནཱ་ཨཋཱཻམ་ཛཱཨཱིབལཱ་ཡཱཏྤཱཱི་བེསཱཱི་ཚལཱ།་གཱཌཱཱི༹སྃ་ཨུཏཻར་ཀུཤེསར་བཱིཙཱརལཻན་ཛེ་ཨཔནཱ་

ཌེརཱཀ་བྷརོསེ་རཧབ་ཏྃ་བཱིལམ་ཧཨེཏ་ཏཨཱིསྃ་ནཱཱིཀ་ཨཧཱཱིཋཱམ་པཧཱིནེ་མུཧོྃ-ཧཱཐ་དྷོཨཱི་ལཱཱི,་ཙཱཧོ་པཱཱིབ་ལཱཱི།་པཚཱཨཱིཏ་བུཛྷལ་
ཛེཏཨཱི།་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཀཛཀ་བྷཱརཱཱིཔན་སེཧོ་ནཧཱིཡེྃ་ཚེལཻན་ཀཱིཨེ་ཏྃ་སབྷ་ཀཛཀེྃ་སུཌྷཱི༹པར་ཙཌྷ༹ནེ་སུཌྷཱི༹ཡཱཨེལེ་བུཛྷི་

པཌཱི༹་རཧལ་ཚེལཻན།་ས ེཤནསྃ་ནཱིཀལཻཏེ་ཀུཤེསརཀེྃ་གུལེཏཱི་དེཁལཀཻན།་གུལཏཱེི་ཨཔནེ་ཨཱིལཱཀཀ་ཚིཡཱ,་ཀལཀཏ ྤཱམེ་རཱིཀ ྤཱ་
ཙལབཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་ཨོཧཱཱི་དྷརྨཤལམཱེ་སེཧོ་རཧཻ་ཚཻཐ་ཛཨཱིམེ་ཀུཤེསར་རཧཻ་ཚཻཐ།་ཡཱཏྤཱཱིཀེྃ་ས ེཤན་པཧྃཙཱབཨེ་གུལེཏཱི་ཨཱཨེལ་

ཚལཱ།་ཀུཤེསརཀེྃ་དེཁཏ་ེགུལཏཱེི་བཛལཱ- 
"ཀུཤེསར,་ཌེརེ་ཙལབཧ།་ཨཱབཧ་ཨཧཱཱི་གཱཌཱཱི༹པར་བཻས་ཛཱཧ།" 
ཤྲམཱིཀ་བརྒཀ་ལཀོ,་ཋཱྃཧཱི-པཋཱྃཧཱི་བཛཻབལཱ,་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"གུལེཏཱི,་དཱུ་བྷཱྃཨཱི་ཚིཨ།་ཏཧཱུམ་ེཔཧཱིནེ་ཙཱཧ་པཱཱིབཧ་ཏཁན་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ༹བཧ.!" 
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གུལེཏཱིཀ་མན་ཨཔནེ་བྷཱཱིཏརསྃ་ཁུཤཱི་ཚལ།་ཨོནཱ,་དུནཱིཡཱྃམེ་ཛེཏེ་ཛཱིབ-ཛན ཱུསྃ་ལ྅་ཀ྅་མནུཁ་དྷརཱི་ཨཚི,་སབྷ་ཁུཤཱིསྃ་
རཧཨེ་ཙཱཧཱིཏེ་ཨཚི,་བྷལེྃ་ཛཱིབན་ཛེཧེན་ཧཨཨེ།་གུལེཏཱི་ཨཻ་དུཨཱརེ་ཁུཤ་ཚལ་ཛེ་ཏེསར་ཁེཔ་ཡཱཏྤཱཱི་ལ྅་ཀ྅་ཨཨཱེལ་
ཚལ,ཱ་ཛཨཱིསྃ་མནམཱནཱ་ཀམཱཨཱི་བྷེལ་ཚེལནཻ།་མནམནཱཱ་ཀམཨཱཱིཀ་མནཱེ་བྷེལ་ཛེ་སམཡ་པརཀ་ཀཛ་ནེ་བནྷཽཊཱ་ཧོཨཱིཨེ་མུདཱ་
ཨསམཡཀ་ཀཛ་ཏྃ་མནམཱནཱ་བྷཨཱིཡ་ེཛཱཨཱིཨེ།་རཽཏུཀ་ཡཱཏྤཱཱི,་ཏྃཨེ་གུལེཏཱིཀེྃ་ཏཱིན་དཱིནཀ་ཀམཱཨཱིསྃ་བེསཱཱིཨ་ེཀམཱཨཱི་བྷ྅་གེལ་
ཚེལཻན།་གུལཏཱེི་བཛལཱ-་"ཙཱཧོ་ཀེ་ཀཱི་ཀོནོ་སཱཱིམཱ-ནཱངཻར་ཨཚི།་ཙལཧ་ནེ་པཧཱིནེ་ཏཱིནྤཱཱུ་བྷཱཨཱིྃ་ཙཱཧ་པཱཱིཨབ,་པཱན་ཁཱཨེབ་
པཚཱཨཱིཏ་རཱིཀ ྤཱསྃ་ཌེརཱ་ཙལབ།་ཀེཀརོ་བཱནྷལ་ཚིཨཻ་ཛ་ེཨོཀརཱ་མནེ་ཀཛ་ཀརབ།་ཀམོ་ཀམཱཨཱི་ཚཱ་ིཏྃ་ཀམཨཱཱི་ཚཱི།་ཀཀེརོ་

བནྷཽཊཱ་ནཨཱི་ནེ་ཚཨིཻ།" 
ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛེ་གུལེཏཱིསྃ་མཧཱིནཱ་དཱིནཀ་ཧཱལ-ཙལཱ་བུཛྷཻཏ,་ཙཱཧ་པཱཱིབཻཏ,་པཱན་ཁཱཨཱིཏ-ཁཱཨཱིཏ་བྷོརོ་
བྷཨཱིཡེ་ཛཱཨེཏ།་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷཻ༹ཏ་ཀུཤེསར་ཙཱཧཀ་དོཀནཔར་པཧྃཙལཱ།་ཙཱཧཀ་དོཀནཔར་པཧྃཙཏེ་ཀུཤེསརཀེྃ་ཨེཀཊཱ་ཨཔནེ་

གོདཱམཀ,་ཨཔན་གོདཱམཀ་མནཱེ་བྷེལ་ཛ་ེཛཨཱིམེ་ཀུཤེསར་མཊཱིཡཱཀ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚཐཻ,་ཏཧཱཱི་གོདཱམཀ་དསོར་མཊཱིཡཱ,་
བྷེཊལཻན།་ཨོཧོ་ཙཱཧ་པཱཱིབཨེ་ཨཱཨེལ་ཚལ།་ཀུཤེསརཀེྃ་དེཁཏེ་སུཀདེབ་བཱཛལ- 
"གཱམམེ་བཌ༹་དེརཱཱི་ལགལཧ,་ཀུཤེསར?" 
ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"གཱམ་གེལཱཔར་ཀཱི་ཨབཻཀ་མན་ཧོཨཱིཨེ,་ཏཧཱུམེ་མཡཱཱ-ཛཱལབལཱ་ལཀོ་ཚཱ,ི་སབཧཀ་བྷེྃཊ-གྷཱྃཊ་ཀརཻམེ་སམཡ་ལགབེ་
ཀརཏ་ཀཱིནེ།་ཀཛཀ་ཀཱི་ཧཱལ-ཙལཱ་ཚཧ?" 
སུཀདེབ་བཱཛལ- 
"ཀལཱིཡེ་སཱྃཛྷམེ་བཱརཧཊཱ་གཱཌཱཱི༹་ཨཱབཱི་གེལ།" 
བཱརཧཊཱ་གཱཌཱཱི༹,་མཱནེ་ཨནྣཀ་ཊཀ་སུནཱི་ཀུཤེསརཀ་མན་མནཱཱི་གལེཻན་ཛ་ེཛཧཱིནཱ་དེབནཀེྃ་ཨནལཽཾ་ཏཧཱིནཱ་ཨེཀཋཽར་ཏཀ་
པཧྃཙཱ་སེཧོ་དེབེ་ཀེལཽཾ།་མཱནེ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཛགཧ་བྷེཊ་གེལ།་ཌེརཱ་གེལཱཔར་ཛྷོརཱ་རཱཁཱི་པཧཱིནེ་བནར ྤཱཱིདཱདཱསྃ་མཱིལཱི་ལེབ་ནཱཱིཀ་

རཧཏ།་ཛཱབེ་ཨཔནེ་ཌེརཱ་པཧྃཙབ་ཏབེ་ཙཱརཱི་སེཧོ་བཱཛིཡེ་ཛཱཨེཏ,་ཨོཧོ་གོདཱམ་ཨཱབཱིཡེ་གལེ་རཧཏ,་བྷནེ་དུནྤཱཱུ་གོརེ་
ནཱིཙེནསྃ་སབྷ་གཔ་ཀ྅་ལེབ། 
ཏཻབཱཱིཙ་སུཀདེབ་དོཧརཱ་ཀ྅་བཱཛལ- 
"ཨཱ་ཧ,ྃ་ཨེཀཊཱ་བཌཀ༹་སམཱཙཱར་ཨཚི.!" 
བཌ༹ཀ་སམཱཙཱར་སུནཱི་ཀུཤེསར་ཨཙམཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་པུཚལཁཱིན- 
"སེ་ཀཱི?" 
སུཀདེབ་བཛལཱ- 
"མནེཛར་སཱཧཻབ་ཏྃ་ཀམལཱ་ཀ྅་དལེཁཱིན།" 
ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"ཀཱི་ཀམཱལ་ཀ྅་དེལཁཱིན།" 
སུཀདེབ་བཛལཱ- 
"ནབ-ནབ་ཨེམ.ཨོ.་ཛིལམཱེ་ཨེལ་ཱཨཚ།ི་ཛཻཋམཱསྃ་ཨེལཱ་ཨཚི་ཨོ་ལཧཊགར་ཛིལ་ཱརཧལཻན།་ཁཨཱཱི-པཱཱིབཻཀ་ནཱཱིཀ་ཛོགཱར་
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ཚེལཻན།་བཨེཧ་མཻནེཛར་སཱཧཻབ་མཱནེ་'བནར ྤཱཱིདཱདཱ'ཀེྃ་ཨུནཊཱ-སཱཱིདྷཱ་པཱཋ་པཌྷ༹བཨེ་ལགལཁཱིན།་ཏཻཔར་'དཱདཱ'་དཱུ་ཐཱཔར་
མུཧེྃམེ་མཱརལཁཱིན།་ཨོཧོ་ཨསགརེ་ཚལཱ,་མུདཱ་མཻནཛེར་སཱཧཻབ་དཱིསསྃ་ཧམ་སབྷ་པཧྃཙ་གེལཽཾ།་ཨམེ.ཨ.ོ་ཐཀཐཀ་ཀ྅་
བཱིདཱ་བྷ྅་གེལཱ།" 
ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"པཚཱཨཱིཏ་ཀཱི་བྷེལ?" 
སུཀདེབ་བཛལཱ- 
"ཀཱི་ཧཨེཏ།་ནཱངཻར་པཊཔཊཽན་ེཨེམ.ཨ.ོ་ཌཱཱི.ཨེམ.་སཱཧཻབ་ལག་པཧྃཙལ།་དཱདོ་པཱཱིཋེཔར་པཧྃཙལཱ།་པཧྃཙཏེ་ཨེམ.ཨོ.་
སཀཔཀ་གེལཱ།་པཧཱིནེ་ཀཱི་སབྷ་ཨེམ.ཨོ.་སཱཧཻབ་ཌཱཱི.ཨེམ.་སཱཧཻབ་ལག་བཱཛལ་ཚལཱ་སེ་ཏྃ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཨཔནཱ་ཀནེ་ནཧཱི་
སུནལནཻ།་མུདཱ་བནར ྤཱཱིདཱདཱཀེྃ་དེཁཏེ་ཌཱཱི.ཨམེ.་སཱཧཻབ་ཌཔཻཊཀ྅་ཨམེ.ཨ.ོ་སཱཧཻབཀེྃ་ཀཧལཁཱིན་བནར ྤཱཱིདཱདཱཀེྃ་པཧཱིནེ་
ཙཱིནྷ་ལཱིཨཽན།་ཏཁན་ཧནཀ་སཾག་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཌྷཾག་དྷཌ༹ཏ།་ཀཧཱི་ཌཱཱི.ཨེམ.་སཱཧཻབ་ཨེམ.ཨ.ོ་སཱཧཻབཀ་སབྷ་བཱཏ་གྷོཾཊཻཏ་
བནར ྤཱཱིདཱདཱཀེྃ་ཀཧལཁཱིན-་'ཛེ་བྷེལ་སེ་བྷེལ་སེ་བྷཱུལཱི་ཛཱཨུ།་སབྷཀེྃ་ཨཀེ ེཋཱམ་རཧཱི་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཨཚི།་ཏྃཨ་ེསབྷ་བྷཱཨེ-
བྷཻཡཱརཱཱི་ཛཀྃ་རཧཱི་ཨཔན་ཀཛཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཱ༹ཨུ།" 
ཀུཤེསར་བཛལཱ-་"ཏཻཔར་དཱདཱ་ཀཱིཚུ་ཀཧལཁཱིན་ཀཱི་ནཧཱི?" 
སུཀདེབ་བཛལཱ-་"ཀཱི་ཀཧཱིཏཐཱིན,་གཻཡཱཧ་ལོཀ་ཚཐཱིཨེ་ཧྃསཱི་ཀ྅་ཨུཌཱ༹་དལེཁཱིན།" 
པཱན་ཁཱ་ཀུཤེསར་ཏཱིནྤཱཱུ་གོརེ་རཱིཀ ྤཱསྃ་དྷརྨཤལཱ་བཱིདཱ་བྷེལཱ།་མནམེ་ཁུཤཱི་རཧལཱསྃ་ཛཧཱིནཱ་ཀཛ་ཀརཻམེ་ཁུཤཔན་ཨབཻཨེ་ཛཨཱིསྃ་

ཁུཤཱི་ཛཱིབནཀ་ཕལ་བྷེཊཻཨེ་ཏེཧནེ་ཕལཀ་ཨཤཱ་ཀུཤསེརཀ་མནམེ་ཛགཱཱི་གལེཻན།་ཧཱྃཨཱི-ཧཱྃཨཱི་ཛྷོརཱ་དེབཱལམེ་ལཊཀ་
བནར ྤཱཱིདཱདཱསྃ་བྷེྃཊ་ཀརཨེ་བཱིདཱ་བྷེལཱ།་པཱཚྤཱཱུ-པཱཚྤཱཱུ་དབེནོ་བཱིདཱ་བྷེལ། 
ཨཱནེ་དཱིན་ཛཀ་ྃབནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཙཱརཱི་བཛེ་གོདཱམ་པཧྃཙ་ཨཔན་ཀཛམེ་ཛུཊཱི་གེལ་ཚལ།ཱ་གདཱོམམེ་མཻནཛེརཀ་པདཔར་

བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཛཱིབཱིཀ-ལེ་ནཀོརཱཱི་ཀརཻ་ཚཻཐ,་མུདཱ་བཱསྟབཱིཀ་རཱུཔསྃ་ཨོ་སམཱཛ་སེབཀ་ཚཻཐ།་ཨཔན་ནཱིཡམཱིཏ་རཱུཊིཾགཀ་བཱཱིཙ་
ཨཔནཱཀེྃ་རཁནེ་ཚཻཐ།་ཙཱརཱི་བཛེ་བྷོརེ་གོདཱམམེ་ཨཱབཱི,་ཨཔནེསྃ་གེཊཀོ་ཨཱ་གོདཱམཀོ་ཏལཱ་ཁོལཱི་ཨཔན་དཱིནབྷརཱིཀ་ཀཛ་དཱུ་
གྷན ྤཱམེ་ནཱིཔཊཱ,་ཚཧ་བཛེ་མཊཱིཡཱ་སབྷཀེྃ་ཀཛ་སུམཛྷཱ་ཨཔནེ་རམཱི་ཛཨཱཱི་ཚཐཻ།་ཧྃ,་ཨེཏེ་ཛརཱུར་མཊཱིཡཱ་སབྷསྃ་སམྦནྡྷ་
རཁནེ་ཚཻཐ་ཛེ་ཨཔནེ་ནཧཱིཡོྃ་རཧནེ་ནཱིཡམཱིཏ་ཀཛ་མཊཱིཡཱ་སབྷ་ཀརབེ་ཀརཻ་ཚཻཐ།་ཏཻསཾག་མཻནཛེར་སཱཧཻབ་ཨེཏེ་ཨཔནཱ་
མུཧེྃ་ཀཧཱིཡེ་དེནེ་ཚཐཱིན་ཛེ་བོརཱཀ་ཧཱིསཱབམེ་ཀེཏཽ་གཌ༹བཌཱཱི༹་ནེ་ཧཨཨ།ེ་ཕཊལ་ཨཱཀཱི་ཀཊལ་བོརཱསྃ་ཛེ་ཙཨཱུར་ཨཱཀཱི་གཧམ་

ཁསཻ,་ཨོ་ཨཧཱྃ་སབཧཀ་བྷེལ།་ཨོཀར་ཧཱིསཱབ་མཛྤཱཱུརཱཱིམེ་ནཧཱི་ཧཨེཏ།་ཛཨཱིསྃ་པྲཏྱེཀ་མཊཱིཡཱཀེྃ་ཏཱིན་སེརསྃ་བེསཱཱིཨེ་ཙཱཨུར-
གཧམ་པྲཏཱིདཱིན་བྷཨཱིཡེ་ཛཨཱཱི་ཚནཻ།་ཛ་ེཀམཨཱཱིསྃ་བཱཨཱིལཱཱི་ཨམཱདནཱཱི་བྷེལནཻ,་ཏྃཨེ་མཊཱིཡོ་སབཧཀ་ཛཱིབནམེ་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་
ཁུཤཧཱལཱཱི་ཛརཱུར་ཨབཱིཏེ་ཨཚི།་ཨཱན་མཛདཱུརཀ་ཧཱིསབཱེ་ཛེ་མཛདཱུར་ཨོཧན་མཛྤཱཱུརཱཱིབལཱ་ཚཻཐ་ཛིནཀ་ཨུལཕཱཱི་ཨཱམདནཱཱི་ནཧཱི་

ཚཻན།་ཏཱིན་སེར་ཨནཀྣ་ཨཱམདནཱཱིསྃ་མཊཱིཡཱ་སབཧཀ་བྷོཛནཀ་སམསྤཱ་མེཊཱཨཱིཡེ་ཛཀྃ་གེལ་ཚཻན།་ཛཧཱིནཱ་ཙཨཱུར-གཧམ་
པྲཏཱི་བེཀཏཱིཀེྃ་པཱྃཙ་ཀཱིལ་ོཔྲཏཱིམཱསཀ་ཨདྷཱིཀར་བྷེཊནེ་ཛན-མཱནསཀ་ཛཱིབནམེ་ཐཌོ༹-མཌོ༹་ཁུཤཧཱལཱཱི་ཨབེེ་ཀཨེལ་ཨཚི་
ཛཨཱིསྃ་བྷོཛནཀ་སམསྤཱ་ཀམནེ་ཛེ་བཙཏ་ཧཨ་ལགལ་ཨཚི་ཨོཨཱིསྃ་དོསརོ་སམསྤཱཀ་སམདྷཱཱནཀ་ཀཱིཚུ-ཀཱིཚུ་སདྷཱན་བྷཨཱིཡེ་
ཛཱཨཱིཨེ། 
ཙཱཨུར-གཧམ་མཱིལཱ་ཨེཀ-ཨེཀ་བེཀཏཱིཀེྃ་པཱྃཙ་ཀཱིལོ་བྷེཊ་རཧལ་ཨཚི་ཨོ་ཨོཧཱིནཱ་ཐོཌ༹་ེབྷེཊ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཻཋཱམ་བྷེཊཀཻ་
མཱནེ་བྷེལ་སཾབཻདྷཱནཱིཀ་ཨདྷཱིཀར་བྷེཊབ།་སཏ ྤཱ-སམཱཛམེ་ཛེཏེཀ་ཨེཀརཱུཔཏ་ཨབཻཨེ་ཏེཏེཀ་སྭཏཾཏྲཏ་བྷེཊབ་བྷེལ།་ཨཱཱི་ཨནཀེོ་
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བརྑཀ་ཨཱནྡལོནཀ་ཕལསྭརཱུཔ་བྷེཊལ་ཨཚ།ི་ཛཨཱི་ཨནཱྡོལནམ་ེཀེཏེཀོ་གརཱཱིབ་ཛཧལ་གལེ,ཱ་མཱརཱི་ཁེལཻན་ཨཱ་ཨནཀེོ་ཏརཧཀ་
ཡཱཏནཱཀ་ཤཱིཀར་བནལ་ཚཐཻ།་ཏེཀར་ཕལ་ཚིཨཻན་པཱཙྃ་ཀཱིལོ་ཙཱཨུར-གཧམ་མཧཱཱིནཱཀ་བྷོཛན།་ཨཋཱམ-ནབམ་དཤཀ་མཱནེ་
1980-90་ཨཱིསྤཱཱིཀ་བཱཱིཙ,་ཁཱདྤཱནཀྣ་མམཱལཱམ་ེདེཤ་ཨཏཱྨ-ནཱིར ྒྷར་བྷེལ།་ཏཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་བཱཧརསྃ་ཨནྣཀ་ཨཱཡཱཏ་ཧོཨཱི་
ཚལ།་ཨེཀ་ཏྃ་ཧཛཱརོ་བརྑཀ་གུལཱམཱཱིཀ་ཛཱིབན་ཛན-གཎཀ་ཚེལཻན་ཏཻཔར་ཁེཏཱིཀ་སམུཙིཏ་བེབས ྤཱ་སེཧོ་ནཧཱི་ཚེལཻན་ཛཨཱིསྃ་
ཁེཏཀ་ཨུཔཛ་བཌྷཱི༹ཏཻན།་ཨཚཻཏེ་སམྤཻཏ་ཏཾགཧཱལཱཱི་ཚལ།་ཛནསཾཁྤཱཀ་བྲྀདྡྷཱི་ཏྃ་ཛལབཱཡུཔར་ནཱིར ྒྷར་ཀརཱིཏེ་ཨཚི་ཛཨཱིསྃ་
ཛནསཾཁྤཱཀ་བྲྀདྡྷཱི་ཧཨེབ་སོབྷཱབཱིཀ་ཨཚིཨེ།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་དུནཱིཡཱྃམེ་ཛེཏེ་རཾགཀ་ཛལབཱཡུ་བྷཱརཏམེ་ཨཚི་ཨ་ོཨནཱ་དེཤམེ་ནཧཱི་

ཨཚི།་ཛྃ་སེ་རཧཻཏ་ཏྃ་ཀནཱཌཱ་སན་དེཤ,་ཛེཀར་རཀབཱ་བྷཱརཏཀ་རཀབཱསྃ་བཧཏ་བེསཱཱི་ཚཻ,་མུདཱ་ཛནསཾཁྤཱ་ཨཻཋམཱཀ་
ཨེཀཊཱ་རཛཱྱཀ་བརོབརཱིཡོ་ནེ་ཚཨཱི།་ཛཻཋམཱ་བྷཱརཏཀ་ཛནསཾཁྤཱ་ཨཀེ་ཨརབ་ཏཱིས་ཀརོཌ༹སྃ་བེསཱཱི་ཨཚི་ཏཻཋམཱ་ཀནཱཌཱཀ་

ཛནསཾཁྤཱ་ཙཱརཱི-པཱྃཙ་ཀརོཌ༹་ཨཚི། 
ཛཱིབནཀ་མྤཱཱུལ་སམསྤཱ་མཱནེ་བྷོཛན,་བསྟྲ,་ཨཱབཱས,་སྤཱསྠྱ,་ཤཱིཀྵཱ,་སུརཀྵཱ་རཧཱིཏོ་དེཤབཱསཱཱིཀེྃ་པཧཱིལ་ཛེ་སམསྤཱ་བྷོཛནཀ་ཚཱི་
སེཧོ་ནེ་ཚེལཻན།་ཨོནཱ,་ཨཁནོ་བྷརཔྤཱཱུར་ནཧཱིཡེྃ་ཚཻན,་མུདཱ་ནཧཱིམེ་ཀཱིཚུ་ཏྃ་ཚནཻྷེ།་ཛཨཱིསྃ་ཛཱིབནམེ་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་སུདྷཱར་
བྷེབེ་ཀཨེལ་ཚཻན།་སབྷ་ཛནཱིཏེ་ཚཱ་ིཛེ་ཛཋཱཻམ་གརཱཱིབཱཱི་རཧཻ་ཚཻ་ཏཻཋཱམཀ་ལཀོ་ཨནྣེ་བེསཱཱི་ཁཨཱཱིཨེ།་ཨཔནཱ་ཨཋཱཻམ་བྷོཛོ-ཀཛམེ་
ལོཀ་ཨདྷཱཱ་ཀཱིལཀོ་ཧཱིསཱབསྃ་ཨནཀྣ་སྤཱཱུཙཱི་བནཻབཏེ་ཚཐཻ།་མཊཱོ-མོཊཱཱི་དས་ཀཱིལ་ོཨནྣ་ཨེཀ་གོཊཱཀ་དས་དཱིནཀ་བྷོཛན་བྷེལ།་
སུབྷཱིཏགར་པརཱིབཱརམེ་ཨནྣཀ་ཨེཏེ་ཁཔཏ་ནཧཱི་ཨཚི,་ཀཱིཨེ་ཏྃ་གརཱཱིབ་ལོཀ་ཛཀ་ྃནེ་དེཧཀ་ཤྲམ་བེསཱཱི་ཚཻན་ཨཱ་ནེ་ཨནྣེ་
ཊཱཀ་བྷོཛནཔར་ཨཱཤྲཱིཏ་ཚཻཐ།་ཁེབཱ-པཱཱིབཱཀ་ཨནེཀོ་བཱིནྤཱས་ཚཻནྷེ་ཛེ་ཨབྷཱབཱཱི་ལོཀཀེྃ་ཨུཔལབ ་ྒྷནཧཱི་ཧོཨཱི་ཚནཻ་ཨཱ་སུབྷྱསྟཀེྃ་
ཧོཨཱི་ཚཻན། 
ཛཻཋཱམ,་ཛཱིབནཀ་ཛེ་མྤཱཱུལ་སམསྤཱ་བྷོཛན་ཨཚ,ི་ཨཱཨཱི་པཙཧཏ ཻར་བརྑཀ་ཨཱཛཱདཱཱིཀ,་སྭཏཾཏྲ་ཛཱིབན་བྷེཊལ་ཱཔཚཱཏཱིཡོ་
བྷོཛནཀ་སམསྤཱཀ་སམཱདྷཱན་ནཧཱི་བྷེལ་ཨཚ,ི་ཏཻཋཱམ་ཛེ་ཨཱགྤཱཱུཀ་སམསྤཱ་ཨཚ,ི་མཱན་ེབསྟྲ,་ཨཱབཱས,་སྤཱསྠྱ,་ཤཱིཀྵཱ་ཨཱ་སུརཀྵཱ་ཨོ་
ཨཀས་ཀུསུམ་བནལ་རཧབེ་ཀརཏ་ཀཱིནེ། 
དེབནཀེྃ་སཾག་ཀནེེ་ཀུཤེསར་གོདཱམ་པཧྃཙལ།ཱ་ཛཧཱིནཱ་པརཱིཙིཏ་ཀུཤེསར་'བནར ྤཱཱིདཱདཱ'ཀ་ཚེལནཻ་ཏཧཱིནཱ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་
ཀུཤེསརཀ་ཚེལནཻ།་ཁུཛལ་གོདཱམ,་མཱནེ་གདཱོམཀ་མུཁྱ་དྤཱརཱ་ཁུཛལ,་དེཁ་ཀུཤེསར་སོཛྷེ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ལག་པཧྃཙལཱ།་
བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཨཔན་བཱརཧོ་གཱཌཱཱི༹ཀ་ཧཱིསཱབ་མཱིལཱ་རཧལ་ཚལ།ཱ་ཀནཱཱི་ཕརཱིཀ ེསྃ་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"པྲཎམ་དཱདཱཛཱ།ི" 
ཨོནཱ,་ཛཁནེ་ཀུཤེསར་གེཊཀ་བྷཱཱིཏར་པྲབེཤ་ཀེལནཻ་ཏཁནེ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་བུཛྷི་གེལ,ཱ་ཛཨཱིསྃ་ཨཱྃཁཱི་ཨུཋཱ་ཙཱནིྷཱི,་ཨཔནཱ་
ཀཛམེ་པུན:་ལགཱཱི་གལེ་ཚལཱ།་ཀུཤེསརཀ་སཾགམེ་དབེནཀེྃ་ཨནཋཱིཡཱ་དཁཱེིཏོ་མནམེ་ཀནོོ་ཨུཏ ྡུཀཏ་བནར ྤཱཱིདཱདཱཀེྃ་ནཧཱིཡེྃ་
ཛགལཻན།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་ཨདྷཱིཀ་དཱིན་ཨོཧན་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཛཨཱི་དཱིན་ཙིནྒྷྤཱརཨ་ེཛེབོ་ཀརཻ་ཚཐཻ་ཨཱ་ཨནཋཱིཡཱ་ཨབོེ་ཏྃ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ། 
ཛཧཱིནཱ་ཀུཤེསར་ཕརཱིཀ ེསྃ་པྲཎམ་ཀེལཀཻན་ཏཧཱིནཱ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཧཱཐཀ་ཀལམཀེྃ་ཀགཛཔར་སྃ་ཨུཋཱ་ཀུཤསེར་དཱིས་དེཁཻཏ་

མུཌཱཱི༹་ཛྷ  ཱུཀ་བཛལཱ- 
"པྲཎམ།" 
བུདྷཱིཡཱར་ལོཀ་ཛཧཱིནཱ་ཀམ-སྃ-ཀམ་ཤབྡམེ་ཨཔན་བཱིཙཱར་བྱཀ ་ཀརཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཻཐ་ཏཧཱིནཱ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་སེཧོ་ཀེལཻན།་ཨོནཱ,་
བནར ྤཱཱིདཱདཱསྃ་ཀུཤེསར་པརཱིཙིཏ་ཚཐཱིཨེ་ཛེ་ཀཛཀ་བཱིཙཱརཔར་བེསཱཱི་ནཛཻར་དཱདཱཀ་རཧཻ་ཚཻན།་དེབནཀ་ཀཛཀ་ཛིཛྙཱསཱ་
ཀུཤེསརཀ་མནསྃ་མཊཱེ་གལེ་ཚེལཻན་ཀཱིཨེཀ་ཏྃ་ཀཛཀ་བྷརམཱར་སོཛྷཱམེ་ཨཱབཱིཡེ་གེལནཻ་ཛེ་ཀཛཀ་ཀོན་ོསམསྱེ་ན་ེཨཚ།ི་

བཱརཧ་གཱཌཱཱི༹་སཱམཱན་ཨཚ,ི་ཨཱཋཊཱ་མཊཱིཡཱ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚཱི,་ཀེཏབོ་ཛྷོཾཀཱི་ཀ྅་ཀཛ་ཀརབ་ཏཻཡོ་ཙཽཐཨཱཱིསྃ་བེསཱཱི་གཱཌཱཱི༹ཀ་ཀཛ་
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རཧཱིཡེ་ཛཱཨེཏ།་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"དཱདཱ,་གཱམསྃ་ཨེབེ་ཀེལཽཾ་ཨཚི།་རསེྟ-རསེྟ་སུནལཽཾ་ཛེ་ཨེམ.ཨོ.་སཱཧཻབསྃ་ཛྷགཌཱ༹་བྷ྅་གེལ,་ཏྃཨེ་ཨཔན་ཧཱཛརཱཱི་
པུརབཨེ་རསེྟ-རསེྟ་ཙལཱི་ཨེལཽཾ།" 
ཀཧབ་ཛེ་ཛྷགཌཱ༹་བྷཱཱིཌ༹མེ་གལེཽཾ་ནཧཱི་ཨ་ཱཛྷགཌཱ༹མ་ེསཾག་དེལཽཾ,་ཨེནཱ་ཀེནཱ་ཧཨེཏ?་ཧྃ,་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧཨེཏ?་མཱནཱི་ལཱིཨ་ཀཱིཡ་ོ
ཛྷགཌཱ༹ཀ་ཛགཧཔར་ནཧཱི་རཧནེ,་ནེ་དེཁལནཻ་ཨཱ་ནེ་ལགལེ་སུནལཻན,་ཏཁན་ཛྷགཌཱ༹ཀ་ཧཱིསྶེདཱར་ཀེནཱ་བནཏ།་ཀཱིཨེ་ནེ་
བནཏ,་ཛཁན་ཀནམེ་ཨེལཻན་མཱནེ་སུནལཻན,་ཏཁནསྃ་ཛེ་ཨོཨཱི་ཛྷགཌཱ༹ཀ་ཁོད-བེདམ་ེལཱགཱི་ཛཱཐཱི་ཏ་ྃཀཱིཨེ་ནེ་ཧཱིསྶེདཱར་
བནཱི་སཀཻ་ཚཻཐ། 
ཛིནགཱཱིཀ་སམཱཱནྱ་གཏཱིམེ་ཛཧཱིནཱ་རཾག-བཱིརཾགཀ་སམསྤཱ་ཨེན,ེ་ཀར   ་ཨཔན་སམཡཱནུཀྤཱཱུལ་སམདྷཱཱན་ཀརཻཏ་ཨཔན་གཏཱིཡེ་
ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཻ༹་ཚཐཻ་ཏཧཱིནཱ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་སེཧོ་ཀེལནཻ།་ཛཨཱིསྃ་ཛཱིབནཀ་གཏཱི-བཱིདྷཱིམེ་ཀོནོ་བེསཱཱི་ཧལཙལ་ནཧཱིཡེྃ་ཨེལཻན།་
བནར ྤཱཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཀོནོ་ཁཱས་ཛྷགཌཱ༹་ནཧཱི་ཚལ།་སམཱཱནྱ་ཚལ།་ཏཨེྃ་ཛཧཱིནཱ་ཨཱཨེལ་ཏཧཱིནཱ་གེལ།" 
ཨོནཱ,་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཀུཤེསརསྃ་གཔ-སཔྤ་ཀ྅་རཧལ་ཚལཱ་མུདཱ་ནཛཻར་དེབནཔར་ཚེལནཻ།་དེབནཀ་བཱིཥཡམེ་ཀུཤེསར་
ཀཱིཚུ་ནཧཱི་བཱཛལ་ཚལཱ་ཏྃཨེ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཨཔན་བཱིཙཱརམེ་དེབནཀེྃ་སམྨཱིལཱིཏ་ནཧཱི་ཀེལནཻ,་མུདཱ་དེབནཀེྃ་དེཁ་ཀ྅་མན་
ཏཱིརཔཱིཏ་བྷཨཱིཡེ་གེལ་ཚེལཻན།་ཀྵཏེྲ་ཀོན་ོཀཱིཨེ་ནེ་ཧཨཨེ,་མཱནེ་སམཱཱཛིཀ,་ཨཱརྠཱིཀ,་རཱཛནཻཏཱིཀ་བཱ་ཨནཱ-ེཨཱན་ཛནཱེ-་
བཱིཛྙཱནེ,་སཱཧཱིཏྱེ་ཨཱིཏྤཱདཱི,་མུདཱ་ཀོན་ོནབ་ཨཱདམཱཱིཀེྃ་ལགམེ་ཨལཱེསྃ་མཱནེ་སམནྦྡྷ་བནལཱསྃ,་ཨེཀཊཱ་ཨོཧན་ཨཱདམཱཱིཀ་ནཱིར ྤཱཎ་
ཏྃ་བྷཨཱིཡེ་སཀཻཨེ་ཛེཧེན་ཨ་ོཨཔནེ་རཧལ།་ཨནཱོ,་སམཱཛམེ་ཨེཧནོ་ཙལཻན་ཨཚཨིེ་ཛེ་སོནཱ་བྷེཊཱིནཽཾ་པྤཱཤྩཱིཏ་ཀརཨེ་པཌཻ༹་ཚཻ་
ཨཱ་ཧརེནཽཾ་ཏྃ་ཀརཨེ་པཌཱི༹ཏེ་ཚཻ།་ཁཱཨེར་སོནཱཀ་གཔ་སོནཱཀ་བྷེལ,་མྤཱཱུལྱབཱན་རཧཱིཏོ་ཨོ་ཙེཏནཧཱཱིན་ཨཚིཨ་ེམུདཱ་མནུཁ་ཏྃ་
སེ་ནཧཱི་ཚིཡཱ,་མནུཁ་མྤཱཱུལྱབཱནཀ་སཾག་ཙེཏནཤཱིལ་སེཧོ་ཚཐཱིཨེ།་ཁཨཱེར་ཛེ་ཚཐཻ་ཏཨཱིསྃ་བནར ྤཱཱིཨེ-དཱདཱ་ཨཱཀཱི་ཀུཤེསརེཀེྃ་
ཀོན་མཏལབ་ཚཻན།་ཨཔན་ཛཱིབན་ཚཻན,་ཛཨཱིསྃ་སརོཀར་རཱཁཱི་ཨཔན་ཡཱཔན་ཀ྅་རཧལཱ་ཨཚ།ི་ཀུཤསེར་བཛལཱ- 
"གཱཌཱཱི༹སྃ་ཨུཏརལཱ་པཚཱཨཱིཏ,་མཱནེ་གཱམསྃ་ཨེལཱ་པཚཱཨཱིཏ་ས ཤེནཀ་བགལེམེ་སུཀདེབ་ཙཱཧཀ་དཀོནཔར་བྷེཊལཱ,་བཨེཧ་
ཀཧལཻན་ཏྃཨེ་མནམ་ེབྷེལ་ཛེ་པཧཱིནེ་དཱདཱསྃ་བྷེྃཊ་ཀརཻཏ་ཀཱིཨེ་ནེ་ནཱིཤྩཱིན ་ཧོཨཱི།" 
ཀུཤེསརཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་མནེ-མན་ཁུཤཱི་བྷེལཱ་མུདཱ་བཛལ་ཱཀཱིཚུ་ཁཱས་ནཧཱི,་བཛལཱ་བས་ཨེཏབེ- 
"གཱམཀ་ཀཱི་ཧཱལ-ཙཱལ་ཨཚི་ཀུཤེསར?" 
གཱམཀ་ཧཱལ-ཙཱལ་སུནཱི་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"གཱམཀ་ཀཱི་ཧཱལ-ཙཱལ་རཧཏ་དཱདཱ,་བཱིནུ་བརཀ་མཌ༹བཱ་ཛེཧེན་རམཎགར་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ་ཏཧཱིནཱ་གཱམ་ཨཚི།" 
ཨོནཱ,་ཀུཤེསརཀ་བཱཏ་སུནཱི་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་བུཛྷི་གལཱེ་ཛེ་གཱམཀ་ཨམྤཱཱུལྱ་བཽསེ་ཧེརཱ་རཧལ་ཨཚ,ི་མུདཱ་ཨནཀར་ནཱཱིཀ-
ཨདྷལཱཀ་ཙརྩ་ཨཔནཱ་མུཧེྃ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་བུཛྷི་བཛལཱ- 
"སེ་ཀཱི་ཀུཤེསར?" 
ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"གཱམ་ཏྃ་ཨོཧཱིནཱ་ཨཚ,ི་ཀཱིཚུ-ཀཱིཚུ་གཱམ་ཀསཱཱོི-ཀམལཱསྃ་ཀཊཱི-ཁོཾཊཱི་བཱཱིརཱན་ཛཀྃ་ཛརཱུར་བནཱི་གེལ་ཨཚི་མུདཱ་ཀེཏབོ་
བཱཱིརཱན་བྷེལ་ཨཚི་ཏཻཡོ་ཧཱཌ༹-མཱཾས་ཏྃ་བཨེཧ་ཚིཨཻ།་མུདཱ་ཨསལ་ཛེ..?" 
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'ཨསལ'་ཀཧཱི་ཀུཤེསར་ཙཔ་རཧཱི་གེལཱ།་ཛཧཱིནཱ་ཨཔནཱ་གྷརཀ་ནཱིན ྤཱ་ཀེནཱིཧཱརཀེྃ་ཀུལ ྤཱ་མནུཁ་བུཛྷལ་ཛཨཱཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་
ཀུཤེསརཀ་མནམེ་བྷེལཻན།་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་སེཧོ་ཨཔན་ནཱིཡམཱིཏ་ཛཱིབནཀ་སམཡཔར་དྷཱིཡཱན་རཁནཧཱི་ཚལ།ཱ་མཱནེ་ཨཱཱི་ཛེ་

ཨཔན་ཛེ་དཱིནཱནུདཱིནཀ་ཀཛ་ཚཻན,་ཨོཀརཱ་ཨོ་ཨོཧཱཱི་ཏརཧེྃ་ནཱིཥ ྤཱདཱིཏ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ་ཛེ་ཛཁན་ཛཨཱི་ཀཛཀ་སམཡ་ཨཱཨེལ་
ཨོཀརཱ་ཨོཧཱཱི་ཀལ་ནཱིཔཊབཻཏ་ཛཱཨཱི་ཚཻཐ།་ཛཨཱིསྃ་སཻཾཀཌོ༹་ཀཛ་ཀཱིཨ་ེནེ་རཧཨེ་མུདཱ་ཀནཱིཡོྃ་ཧདཱིཨཱཨཱི་ནཻ་ཚཻཐ།་གཱམཀ་ཛིཛྙཱསཱ་
མཱནེ་ཀུཤེསརཀ་གཱམཀ་ཛིཛྙཱསཱ་བནར ྤཱཱིདཱདཱཀེྃ་ཏེཏེ་ཛོར་མཱརཱི་དེལཀནཻ་ཛེ་བཱིཙཱར་བེཀབྤཱཱུ་བྷ྅་གེལཻན།་མནཀ་མནཱཧཱཱི་བྷེལཱ་

པཚཱཏཱིཡོ་མན་ནཧཱི་མནཱལཀཻན།་བཛལཱ- 
"སེ་ཀཱི་ཀུཤེསར?" 
ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"གཱམཀ་ལཀོེ་གཱམ་ཚཌཱོི༹་པཌཱ༹ཨེ་རཧལ་ཨཚི་ཏཁན་གཱམཀ་ཨུནྣཏཱི་ཀེནཱ་ཧཨེཏ།" 
ཀུཤེསརཀ་བཱཏ་སུནཱི་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་མཧསྤཱཱུས་ཀེལནཻ་ཛེ་ཀུཤེསར་དེཁལ-བྷོགལ་བཱཏ་བཱཛི་རཧལཱ་ཨཚ,ི་ཏྃཨེ་ཀཱིཚུ་པུཚབ་
ཨུཙིཏ་ནཧཱི་ཧཨེཏ།་སབཧཀ་སོཛྷཀ་དྲྲྀཤྱ་ཚཱི,་ཏྃཨེ་ཨཔནཱ-ཨཔནཱ་དྲྲྀཥ ཱིཡེ་དེཁཀཻ་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་དེཁཱིཏེ་ཚཱི་ཛེ་གཱམེཀ་
བཱིདྤཱར ྤཱཱི་ཛཁན་ཌཱཀ ར་བནཻ་ཚཻཐ་བཱ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་བནཻ་ཚཻཐ་ཏཁན་ཨོ་གཱམ་ཚཌཱོི༹་ཤཧར་པསཱིན་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་ཛཱ་ཀ྅་བསཱིཏོ་

ཏྃ་ཚཐཱིཡེ།་བཱིཙཱརཎཱིཡ་པྲཤྣ་ཨཚི་ཛེ་སབྷ་ཏརཧཀ་བཱིཔརཱཱིཏ་སྠཱིཏཱིམེ་གཱམཀ་ལོཀཀེྃ་རཧནེ་བཱཱིམཱརཱཱིཀ་བཱཌྷཱི༹་རཧཱིཏེ་ཨཚི,་
མུདཱ་ཌཱཀ ར་ནཧཱི་ཨཚ།ི་ཏཧཱིནཱ་ཀཱིསཱནཀ་དེཤ་རཧཱིཏ་ོཁེཏམེ་ན་ེམཤཱིན་ཨཚ་ིནེ་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་ཨ་ཱནེ་ཀྲྲྀཥཱི་བཱིཤེཥཛྙ།་ཡཨེཧ་

སྠཱིཏཱི་གཱམཀ་ཨཚིཨེ།་ཌྷོལབཛྷ ྤཱ་ཌྷོལ་བཛཻབཏེ་ཚཻཐ་ཛ་ེདེཤཀ་པཻདཱབཱར་ཨུཙྩཀོཊཱིཀ་ཨཚ།ི་ཨཀེརཱ་དཱུ་དྲྲྀཥ ཱིཡ་ེདེཁཱིཡཽ-་
པཧཱིལ,་དེཤམེ་ཀྲྲྀཥཱིཡོགྱ་བྷཱུམཱི་དཱུ་ཀརོཌ༹་ཨས ྤཱཱི་ལཱཁ་ཧེཀ ེཡར་ཨཚི།་ཨནཱོ,་ཨཔནཱ་ཨཻཋཱམ་རཱཛ-རཱཛྱཀ་ཀོན་བཱཏ་ཛེ་ཨཀེ་
རཱཛྱཀ་བྷཱཱིཏར་དརནོ་རཾགཀ་ཛམཱཱིནཀ་ནཱཔཀ་ཙལནཻ་ཨཚི་ཏྃཨེ་སྤཥ ་རཱུཔེྃ་ཏྃ་ནཧཱི,་མུདཱ་ཛ་ྃཧེཀ ེཡརཀེྃ་ཨཌྷ༹ཨཱཱི་བཱཱིགྷཱ་མནཱཱི་
ལཨཱི་ཚཱ,ི་ཏཁན་ཨོཨཱི་ཛམཱཱིནཀ་མནཱེ་དེཤཀ་ཨུཔཛཨཱུ་ཛམཱཱིནཀ་ཨནྣཀ་ཨུཔཛ་ཛཱཔཱན,་ཛརྨནཱཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་དེཤཀ་ཧཱིསཱབེ་ཏཱིན་
ཨརབ་ཊན་ཨནཀྣ་པཻདཱབཱར་ཧཨེཏ,་མུདཱ་ཨུཔཛཻཏ་ཀེཏེཀ་ཨཚ?ི་ཀཱི་ཏཱིསོ་ཀརོཌ༹་ཊན་ཨཁན་ཧོཨཱིཨེ?་ཁཱཨེར་ཛེ་ཨཚི་
སེ་ཨཚི,་ཏཨཱིསྃ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་ཨཀཱཱི་ཀུཤེསརེཀེྃ་ཀོན་མཏལབ་ཚཻན།་མཏལབ་ཨེཏབེ་ཚནཻ་ཛེ་སརཀརཱཱི་ཨནྣཀ་གདཱོམ་ཛྃ་
ཋཱཌྷ༹་རཧལ་ཏྃ་ཨཔནོ་ཋཱཌྷ༹་རཧབེ་ཀརབ། 
ཨཔན་ཨཻགལ་ཱཀཛཀེྃ་ཋཱིཀཱིཡབཻཏ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་བཛལ-ཱ 
"ཨཱཨཱིསྃ་ཏྃ་ཀཛཔར་ཨཱཨེབ་ཀཱིན་ེཀུཤེསར?" 
བནར ྤཱཱིདཱདཱཀེྃ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཧོཨཱིཏ་དེཁ་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"ཨསགརེ་ཀཱིཨེ་ཨཱཨེབ,་དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི་ཨཨཱེབ།" 
'དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི'་སུནཱི་བནར ྤཱཱིདཱདཱཀ་མནཀ་ཛེ་པཧཱིལུཀ་ཛིཛྙཱས་ཱཚེལནཻ་ཨོ་ཛོར་མཱརལཀནཻ།་དེབནཀེྃ་པུཚལཁཱིན- 
"བཱཨུ,་ཨཧཱུྃ་ཀཛ་ཀརཨེ་ཨེལཽཾ་ཨཚི?" 
དེབན་མུཌཱཱི༹་ཌོལབཻཏ་བཱཛལ- 
"ཧྃ།" 
དེབནཀ་མུཧསྃ་'ཧྃ'་སུནཱི་བནར ྤཱཱིདཱདཱཀ་མན་ཙཽཾཀལཻན།་ཙཽཾཀལནཻ་ཨཱཱི་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་དུནཱིཡཱམེྃ་པརཱིབརྟན་ཧོཨཱིཏ་ཙལཻཨ་ེ
ཏཧཱིནཱ་ཏྃ་མནུཀྑོ་ཨཱ་མནུཀྑཀ་ཛཱིབནོམེ་ཏྃ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་མུདཱ་ཏེཀརཱ་ལོཀ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཨཀཨཱིན་ཀནཔར་ནཨཱི་ལཨཱི་ཚཻཐ།་

ཛཨཱིསྃ་ཨཱས-ནཱིརཱསཀ་བཱཱིཙ་ཛནིགཱཱི་ཛྷྒྷཱུལཻཏ་རཧཻ་ཚཻན།་ལགལེ་སན ཱུཥ ་ཏྃ་ལགལེ་ཨསན ཱུཥ ་ཧོཨཱིཏ་ཙལ་ཻཚཐཻ།་མུདཱ་ཛྃ་
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པརཱིབརྟནཀེྃ་དཱིཤཀ་དྷཱར་བནབཻཏ་ཛཱིབན་ཏཀཱི་ལཱཱི་ཏྃ་བཨེཧ་བྷེལ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཁོཛ།་ཛཁནེ་མནུཁ་ཨཔན་
ཛཱིབནདྷཱར་ཁོཛི་ལེཏ་ཏཁནེ་ཨཨཱོིམེ་པྲབཱཧཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་སམུདྲམེ་མཱིལབེ་ཀརཏ།་མུདཱ་སེ་ཨཁན་དེབན་ཐོཌེ༹་བུཛྷཏ།་ཨོཀརཱ་

ཏྃ་ཀྲམེ-ཀྲམེ་ཛཁན་ཀཛོཀ་ཨཱ་བཱིཙཱརོཀ་བོདྷ་ཀརཽལ་ཛཱཨེཏ་ཏཁན་ཨ་ོཨཔན་མནཱབཱཱིཡ་མྤཱཱུལྱ་བུཛྷཏ།་ལགལེ་ཨཔནེ་མན་
བནར ྤཱཱིདཱདཱཀ་ཀཧལཀནཻ་ཛེ་སཱདྷཱརཎ་ལོཧོཀེྃ་ཙམཀ་ལོཧཱ་ཨཔནཱ་དཱིཤ་ཨཱཀརྵཱིཏ་ཀརཻཏ་སཊབཻཨ,ེ་མུདཱ་ཙམཀཀ་གུཎ་
ཨོཀརཱམེ་ཏབེ་ཏཀ་ནཧཱི་ཨབཻཏ་ཨཚ་ིཛཱབེ་ཏཀ་ཨཀོརཱ་ཨཱགཱིམེ་ཏཔཱ་ཛོཌ༹ལ་ནཧཱི་ཛཱཨཱིཨེ།་ཛཁན་དེབན་སམྤརྐམེ་ཨཱབཱི་

གེལ,་ཨེཏེཀ་བཌྷཱི༹ཡཱ་ཧྲྀཥ -པུཥ ་ཤརཱཱིར་ཚ,ཻ་ཏཁན་ཏྃ་བྷེལ་ཛེ་ཨོཨཱི་ཤརཱཱིརམེ་ཤརཱཱིརཱཱིཀེྃ་ཀནཱེ་ཛཱགལཽ་ཛཨཱ།ེ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་
དེབནཀེྃ་པུཚལཁཱིན- 
"བཽཨཱ,་པརཱིབཱརམེ་ཀེ་སབྷ་ཚཻཐ?" 
དེབན་བཱཛལ- 
"བཱབྤཱཱུཨོ་ཨཱ་མཱཨཱིཡོ་ཚཐཻ།་བཧཱཱིན་སསཱུར་བསཻཨེ།་དསོར་བྷཱཨེ་ནཨཱི་ཨཚི།" 
ཨཁན་ཏཀ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་བུཛྷཻ་ཚལཱ་ཛེ་དེབན་ཀུཤེསརཀ་སཧོདར་བྷཱཨེ་ཚིཨཻན་མུདཱ་དེབནཀ་མུཧསྃ་སུནཱིཏེ་བཛལཱ- 
"ཀུཤེསར་ཀེ་ཧེཏ?" 
དེབན- 
"བྷཱཡ།" 
ཨོནཱ,་བནར ྤཱཱིདཱདཱཀ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛེ་ཨཀེ་དཱིས་དེབན་ཨཔན་བྷཱཨཱིཀ་ཙརྩ་ནཧཱི་ཀེལཀ་ཨཱ་དོསར་དཱིས་ཀུཤེསར་བྷཱཡ་
ཀཧཻ་ཚཻཐ?་མུདཱ་ལགལེ་ཨཔནེ་མན་ཛོར་དཻཏ་ཀཧལཀཻན་ཛེ་བྷཱཨེ་ཁཱལཱཱི་སཧོདརེ་ནཧཱི,་སཧོདརཀ་སཾག་ཨཔན་
ཨཾགཱཱིཏཀ་སེཧོ་བྷཱཨཱིཡེ་ཧོཨཱི་ཚཻཐ,་ཏཻསཾག་བྷཱཨེ-བྷཻཡརཱཱཱིཀ་ལེལ་ཏྃ་དུནཱིཡེྃ་པསརལ་ཨཚ།ི་བྷཱཡ་ཏྃ་བཨེཧ་ནེ་ཛེ་ནཱིར ྒྷཡ་
ཛཱིབན་གཌྷ༹ཀཻ་ཤཀ ཱི་སྲྀཛན་ཀ྅་དཱིཨཨ།ེ་བནར ྤཱཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཀུཤེསར,་ཨཱནེ་དཱིན་ཛཀྃ་ཚཧ་བཛེ་ཏཀ་ཨཔནེ་གོདཱམམ་ེརཧབ།་ཀཱིསཱནཀ་ཨཱནྡལོན་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཨོཨཱིམེ་ཤམཱིལ་
ཧེབཱཀ་ཨཚི་ཏྃཨེ་ཧམར་སམཡཀ་ཀོནོ་ཋེཀན་ནཧཱི་ཨཚི།" 
ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི་ཨཱབཱི་ཛཱཨེབ།" 
བནར ྤཱཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"བཌ༹བཌྷཱི༹ཡཱྃ།་ཛྃ་སམཡ་བྷེཊཏ་ཏྃ་ཕེར་ཨཱཨེབ་ནཧཱི་ཏྃ་ཀཛ་རོཀཻཀ་ནཧཱི་ཨཚི།" 
 
 
 
  

-ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎྜལཛཱིཀ་ཛནྨ་མདྷུབནཱཱི་ཛལཱིཀ་བེརམཱ་གཱམམེ་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་བྤཱཔ ་རཱུཌྷཱི༹བཱདཱཱི་ཨེབཾ་སཱམན ྤཱ ཱི་བྱབཧཱར་སཱམཱཛིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ༹ལནཻ།་ཕལཏ:་
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ཛམཱཱིན ྤཱར,་སཱམན ཀ་སཾག་གཱམམེ་པུརཛོར་ལཌ༹ཨཱཱི་ཋཌྷཱ༹་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎྜལཛཱ་ིཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་
ཀེས-མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཱཏྤཱདཱིམ་ེབྱཏཱིཏ་ཀེལཱཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཱཨཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵེཏྲམ་ེཨལཱེ།་2008་
ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧཨ་ལགལཻན།་གཱཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨེཀཾཀཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་
ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདྭཱིཏཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརན་བྷརཱི་
ནཱཊཀ/ཨཀེཾཀཱི,་པཱྃཙ་སཨཱེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུནྣཻས་གོཊ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཌྷཱེ༹་ཨཋཱསཱཨ་ེཀཐཱ-ཀཧཱནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་
མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གྲནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚནཻ། 
མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཤྤཱ ཱི་ཛགདཱཱིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདཱན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལཏ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་
དྤཱར་ཱ'གཱམཀ་ཛིནགཱཱི'་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གཱམཀ་ཛིནགཱཱི་བ་སམགྲ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་
སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལེལ་སཀཱྵར་དརབྷཾགཱ་
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་བྷཱརཏཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་
'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཀ་ཀྵེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདཱན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎྜལ་དྤཱར-ཱ་
'ཀཽམུདཱཱི་སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏྐྲྲྀཥ ་སེབཱ་ལེལ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱིཡ་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,་གུབཱཧཱཊཱཱི-ཨསམ་དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་
ཙཽདྷརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདཱན་ལལེ་ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཾཙ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་
རཥཱ   ཱིཡ་པུརས ྤཱར-་2022' 
 
རཙནཱ་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱིན་ཛེཋ་ཨེགཱརཧམ་མཱགྷ,་4.་སརཱིཏ,་5.་
གཱཱིཏཾཛལཱི,་6.་སུཁཱཨལེ་པོཁརཱིཀ་ཛཨཱཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙནཏཱཽི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷེནུ,་11.་
མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གགཾཱ་-་ཀབཱིཏ་སཾགྲཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཾཀཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཀཱ་བེཊཱཱི,་15.་
ཀམ ོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སྭཡཾབར-་ནཱཊཀ།་19.་མཽལཱཨཱིལ་གཱཚཀ་
ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱཱིཀ་ཛཱཏི,་22.་ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར,ྵ་24.་ནཻ་
དྷཱཌཻ༹ཨ,ེ་25.་བཌ༹ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷཱདབཀ་ཨཋཱ་ཨནྒྷྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་28.་ཋྤཱཱུཋ་གཱཚ,་29.་
ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾགུ,་32.་ཨཱམཀ་གཱཚཱ,ི་33.་སུཙཏི,་34.་མོཌ༹པར,་
35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨན ཱིམ་ཀྵཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསྭཱིནཱཱི-་པྲབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙནཱ།་39.་
ཀལྤཱཎཱི,་40.་སཏམཱཨ,ེ་41.་སམཛྷཽཏ,་42.་ཏམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགནཱ-་ཨེཀཀཾཱི།་44.་ཏརེགན,་
45.་བཛན ྤཱ-བུཛྷན ྤཱ-་བཱཱིཧཻན་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་46.་ཤཾབྷུདཱས,་47.་རཊནཱཱི་ཁཌྷ༹-་དཱཱིར  ྒྷ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་48.་གཱམཀ་
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ཛིནགཱཱི,་49.་ཨར     གཾཱིནཱཱི,་50.་སཏབྷཻཾཡཱ་པོཁཻར,་51.་གཱམཀ་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ,་52.་ཨཔན་མན་ཨཔན་དྷན,་
53.་སམརཐཱཨཱིཀ་བྷཱུཏ,་54.་ཨཔྤན-བཱཱིརནཱ,་55.་བཱལ་གོཔཱལ,་56.་བྷཀམོཌ,༹་57.་ཨུལབཱ་ཙཱཨུར,་
58.་པཏཛྷཱཌ༹,་59.་གཌྷཻ༹ནགར་ཧཱཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌཱུ༹༹་སམཡ,་62.་མདྷུམཚཱཱ,ི་63.་
པསེནཱཀ་དྷརམ,་64.་གུཌཱ༹-ཁུད ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧཱར,་66.་ཁསཻཏ་གཱཚ,་67.་ཨེགཙྪཱ་ཨམཱཀ་གཱཚ,་
68.་ཤུབྷཙིན ཀ,་69.་གཱཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གཱམ,་71.་གུལེཏཱི་དཱས,་72.་མུཌཱི༹ཡཱཨལེ་
གྷར,་73.་བཱཱིརཱཾགནཱ,་74.་སྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱན ཱིཡགོ,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་
པཻཾཏཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་དོཧརཱཱི་ཧཱཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱཱི་ཛིནགཱཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧལ་
ལོཀ,་83.་དཱིབཱལཱཱིཀ་དཱཱིཔ,་84.་ཨཔྤན་གཱམ,་85.་ཁཱིལཏོཌ༹་བྷཱུམཱི,་86.་ཙིཏབནཀ་ཤཱིཀར,་87.་ཙཽརས་
ཁེཏཀ་ཙཽརས་ཨུཔཛ,་88.་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙེཏ་ཀཱིསཱན,་89.་བྷཽཀ,་90.་གཱམཀ་ཨཱཤ་ཊུཊཱི་གལེ,་91.་
པསེནཱཀ་མོལ,་92.་ཀྲྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧཱརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་རཾག་
ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གཱམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གེལ,་97.་ཨན ཱིམ་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་སཱཏཱི-་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ། 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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མཏཱྲྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༦མ་ཁཔེ 

༡༦ 

སུདྷཱཀར་ཙརཱཱུ་ལཋཻཏཀ་སཾགེ་ཨཔན་དརབཱཛཱཔར་པཧྃཙལཱཧ་།་ཧནཀར་བཡོབྲྀདྡྷ་པཱིཏ་བྷཱང་གྷོཊཱི་རཧལ་

ཚལཱཧ།་ཏཀརབཱད་པོཁརཱི་དཱིས་ཛཱཐཱི་།་ཨ་ོཨནཀར་ཧཱཐཀ་གྷོཾཊལ་བྷཱང་ཀཧཱིཨོ་ནཧཱི་པཱཱིབཻཏ་ཚལཱཧ ,སཾཏོཁེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་
ཚལནཱི་།་བྷཱང་པཱཱིལཱཀ་བཱདེ་ཨོ་པོཁརཱི་དཱིས་ཛཱཐཱི་ཨཱ་ཨོམཧརེསྃ་མཧཱདེབ་ས ྤཱན་ཙལཱི་ཛཱཐཱི་།་སཱཡཾཀལཀ་ཙརཱཱི-པཱྃཙཊཱ་བྤཱཱུཌྷ༹སབྷ་
ཨོཏཨེ་ནཱིཡམཱིཏ་ཨེཀཏྲ་ཧོཨཱིཏ་ཚལཱཧ་།་གཔྤ-སཔྤ་ཧོཨཱིཏ་།་མཧཱདེབཀ་ཨཱརཏཱི་ཧོཨཱིཏ་།་ཏཁནསབྷགོཊེ ་མཱིལཱི་ཀཨེ་
ནཙཱརཱཱི་གབཱིཏཐཱི་།་ཏཀརབཱད་ཨཔན-ཨཔན་གྷར་བཱཔས་ཙལཱི་ཨབཱིཏཐཱི། 

སུདྷཱཀར་དརབཱཛཱཔར་ཨབཱིཏཧཱི་ཧནཀཔར་ཙིཙིཨཨཱེལ- 

"ཀཧཻཏ་རཧཱཱི་ཛེ་པཱཋཤལཱཀ་ཛགཧཔར་གྷར་བནཱ་ལཱིཨ་།་མུདཱ་ཨཧཱྃ་དྷ  ན་ནཧཱི་དེལཧྃ་།་ཨཱབ་ཨོ་
ལཕངྒཱ་ ཀཧཱྃསྃ་གྷུམཻཏ-ཕཱིརཻཏ་ཨཱབཱི་གེལ་ཨཚི།་ཨོཧཱིཋཱམ་ཕེརསྃ་པཱཋཤལཱ་བནཱཨོཏ་།་ཧམ་ཨཱཱི་བཱཏ་ཀདཱཔཱི་ནཧཱི་ཧོབཨེ་
དེབཻཀ, ཙཱཧེ་ཛཱན་རཧཨེ་ཀཱི་ཛཱཨ་ེ།" 

"མུདཱ་ཨོ་ཛགཧ་ཏྃ་པཱཋཤལཀེ་ཐཱིཀཻཀ་།་ཏོརཱ་ཨོཧཱིམེ་བྷཱངཋ་ནཧཱི་ཀརཀ་ཙཱཧཱཱི་།" 

"ཨཧཱྃཀ་ཏྃ་བུདྡྷཱིཨེ་བྷྲཥ ་བྷཨེ་གེལ་ཨཚི་།་ཛཁན་ཨཧཱྃ་ཨཔནེ་ཨེནཱ་བཛབཻཀ་ཏྃ་ཨནཀསྃ་ཀཱི་ཨུམ ྤཱཱིད་ཀཨེ་
སཀཻཏ་ཚཱི? སཽཾསེ་གཱམ་ཧམརཱ་སཾགེ་ཋཱཌྷ༹་ཨཚི་།་ཧནཀ་ཨེཀཊཱ་གབཱཧ་ནཧཱི་བྷེཊཏནཱི་།" 

"ཨཱཱི་གཱམཀ་བཱིཥཡ་ནཧཱི་ཐཱིཀ་།་ཛཡན ་མཧཱབཱིདྤཱན་ཚཐཱི་ཨཱ་ཧནཀར་ཨཱདར་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་།་ཕེར་ཨོ་ཀནོ་ོ
བྱཀ ཱིགཏ་ཀཛ་ཧེཏུ་ཨོཧཱི་ཛམཱཱིནཀ་ཨུཔཡོག་ནཧཱི་ཀརཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི་། 

"ཧམ་ཀཱིཚུ་སུནབཱཀ་ཧེཏུ་ཏཻཡཱར་ནཧཱི་ཚཱི་།་ཨཧཱྃ་སབྷདཱིན་ཧམརཱ་སབྷཀེྃ་བཱིལཊཱ་ཀཨེ་རཁལཧྃ་།་ཨཱཱི་
པྤཱཱུརྦཛཀ་དེལ་གྷརཌཱཱཱི༹ཀ་ཛམཱཱིན་ཨཚི་།་ཧམ་ཀཱིནྣཧ་ཨེཀརཱ་ཀཀརོ་ནཧཱི་དེབཻཀ་།" 

"ཧཽ་ཏྤཱཱུྃ་ཨེཏེཀ་ཏམསཱཨཱིཏ་ཀཱིཨེཀ་ཚཧ? ཧམརཱ་ཛཡན སྃ་གཔྤ་ཀརཨེ་དཨེཧ་།་ཀནོོ་སམཱདྷཱན་ཧེབེ་
ཀརཏཻཀ།" 

"སེ་ཛཀརཱསྃ་གཔྤ་ཀརབཱཀ་ཧོཨཨེ་སེ་ཀརཻཏ་རཧཱུ་།་མུདཱ་སམདྷཱཱན་ཨེཏབེ་བྷཨེ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨོ་ཛམཱཱིན་
ཧམར་ཨཚི་ཨཱ་ཧམརེ་རཧཏ་།་ཡདཱི་ཨཧཱྃ་ཀཱིཚུ་ཨུལཊ-པལཊ་ཀརབ་ཏྃ་བེཊཱསྃ་ཧཱཐ་དྷོ་ལེབ, ཀཱིཚུ་ཨུམ ྤཱཱིད་ནཧཱི་རཱཁབ་།་
བཱཏ་ཛཱནཱཱི་སཱཕ།" 
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སུདྷཱཀརཀེྃ་ཨེནཱ་བཛཻཏ་སུནཱི་དེབཱཱིཀན ་ཋཱམཧཱི་ཨཌརཱ༹་ཀཨེ་ཁསལཱཧ་།་ཙཱརཱུ་ལཋཻཏ་དཽཌ༹ལ།་གཱམམེ་ཙཱརཱུཀཏ་

ཧལ ྤཱ་བྷཨེ་གེལ་།་ལོཀསབྷ་ཀཱིདནཱི-ཀཱིདནཱི་བཱཛཨ་ེལགཱལ་།་མཧཱདེབ་མཾདཱིརཔར་ནཙཱརཱཱིཀ་སམཡ་བྷཨེ་གལེ་ཚལ་།་དེབཱཱིཀན ་
ནཧཱི་ཨཨེལཱཧ?"་-ཧནཀར་སཾགཱཱིསབྷ་སོཙཻཏ་རཧཐཱི, ཏབེ་ཀེཨོ་བཱཛལ- 

"ཨོ་ཏྃ་དརབཱཛཱཔར་བེཧོས་པཌ༹ལ་ཚཐཱི་།" 

"ཀཱི་བྷེལཻཀ?" 

" སུནབཱམེ་ཨཱཨལེ་ཛེ་སུདྷཱཀར་བཧཏ་ཕཛྫཏཱི་ཀེལཀནཱི་།" 

 བྤཱཱུཌྷཱ༹སབྷ་ནཙཱརཱཱི་བཱཱིཙེམེ་ཚོཌཱི༹་དེབཱཱིཀན ཀ་ཧཱལ-ཙལཱ་ལེབཨེ་བཱིདཱ་བྷེལཱཧ་།་གཱམམ་ེསབྷཀེྃ་ཨཔསཱིཡཱྃཏ་དེཁཱི་
ཛཡན ཀ་དྷ  ན་སེཧོ་ཨོམཧར་གེལནཱི་། 

"ཀཱི་བཱཏ་ཚཻཀ? ཨཧཱྃསབྷ་ཨེནཱ་པརེསཱན་ཀཱིཨེཀ་ཚཱི?"-ཛཡན ་པུཚལཁཱིན་། 

"ཨཧཱྃཀ་པཱིཏ ྤཱཱིཀེྃ་ཀཱིཚུ་བྷཨེ་གེལནཱི་ཨཚི་།་སཨེཧ་སུནཱི་ལོཀསབྷ་དཽཌ་༹རཧལ་ཨཚི་།"-་ཨེཀཊཱ་ཡུབཀ་
བཛལཱཧ་། 

"བྷེལཻཀ་ཀཱི?" 

"ཀཧཱི་ནཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱི? ཨོཏཨེ་གེནཧཱི་པཏ་ལགཱཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།"-དོསར་ཡུབཀ་བཛལཱཧ་། 

ཛཡན ་ཨདྱཡན་ཀཨེ་རཧལ་ཚལཱཧ་།་སབྷ་ཀཱིཚུ་ཚཌཱོི༹་དཽཌལཱ༹ཧ་། 

 ཧནཀར་པཱིཏ ྤཱཱི་དེབཱཱིཀན ཀེྃ་ཏབེ་ཧོས་ཨཱབཱི་གེལ་རཧནཱི་།་ཀཱིཚུགཊོ ེ་ཧནཀ་གྷེརནེ་ཨཁནཧ་བཱིཨནཱིསྃ་ཧབཱ་
ཀཨེ་རཧལ་ཚལཱཧ་།་ཀཱིཚུ་གོཊེ་ལག-པཱསམེ་བཏཱིཨ་ཱརཧལ་ཚལཱཧ་།་སུདྷཱཀར་སེཧོ་ཨཔན་ལཋཻཏསབྷཀ་སཾགེ་ཀཱིཚུ་
བཱིམརྴམེ་ལགཱལ་ཚལཱཧ་ཀཱི་ཛཡན ་ཧཌ༹བཌཱ༹ཨལེ་ཨཏོཨེ་པཧྃཙལཱཧ་།་དརབཱཛཱཔར་ལོཀ་ཀརམཱན་ལཱགལ་ཚལ་།་ཛཡན ཀེ་

དེཁཱིཏཧཱི་སུདྷཱཀར་བཛཻཏ་ཚཐཱི- 

"སབྷཊཱ་ཛྷཾཛྷཊཱིཀ་ཛཌཱི༹་ཏྤཱཱུྃ་ཚཧ་།་ཏོརེ་ཀརཎ་བཱབྤཱཱུཀེྃ་ཨཱཱི་དཤ་བྷེལནཱི་།་ནེ་ཏྤཱཱུྃ་གཱམ་ཨབཱིཏཧ, ནེ་ཨཱཱི་
ཕསཱདསབྷ་ཧོཨཱིཏ་།" 

ཛཡན ་ཀཱི་བཛིཏཐཱི? ཨོ་དེབཱཱིཀན ་ལག་པཧྃཙ ི་ཧནཀ་པྲཎམ་ཀེལཐཱི་།་ཏབེ་ཧནཀ་ཧོས་ཨཱབཱི་གེལ་
རཧནཱི་། 

"ཀཱི་བྷེལ་ཀཀ?" 
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"ཀཱིཚུ་ནཧཱི, ཙཀ ར་ཨཱབཱི་གེལ་ཚལ་།་ཨཱབ་ཋཱཱིཀ་ཚཱ་ི།"-དེབཱཱིཀན ་བཛལཱཧ་།་ཏབེ་སུདྷཱཀར་ཨོཧཱིཋམཱ་
སསརཱི་ཀཨེ་ཨཱབཱི་གེལཱཧ་།་ཧནཀ་མོནམ་ེཨཁནོ་ཤཀཾ་རཧནཱི་ཛེ་ཀཧཱིཾ་ཧནཀར་པཱིཏ་ཛཡན ཀ་བཱཏ་མཱནཱི་ནེ་ལེཐཱི།་ཀརཎ་

ཧནཀ་ཨཱཱི་བཱཏ་བྤཱཱུཛྷལ་རཧནཱི་ཛེ་ཧནཀར་པཱིཏ་པཱཋཤལཱཀ་སམརྠཀ་ཚཐཱི་།" 

"ཏོརེ་ཙལཏེ་ཨཱཱི་དུཁཱིཏ་པཌ༹ལཱཧ།་ནེ་ཏྤཱཱུྃ་པཱཋཤལཀཱ་ཙར ྤཱ་ཨུཋབཱིཏཧ་ནེ་ཧཱིནཀར་མནོ་ཁརཱབ་
ཧོཨཱིཏ་།"-སུདྷཱཀར་བཛལཱཧ་། 

"སེ་ཀཱི?" 

"བེསཱཱི་ཙལཱཀ་ནཧཱི་བནཧ་།་ཏོརཱ་བྤཱཱུཛྷལ་ཚཧ་ཛེ་པཱཋཤལཱཀ་ཛམཱཱིན་ཧམརཱསབྷཀ་ཧཱིས ྤཱམེ་ཨཱབཱི་གེལ་ཨཚི་
སེཧོ་ཀཧཱི་ནཧཱི་ཀཧཱིཨཱསྃ, ཏཁན་ཨོཧཱིཔར་པཱཋཤལཱ་བནེབཱཀ་ཙར ྤཱ་ཀརབཱཀ་ཀཱི་ཨཙཽིཏྱ་ཚལ?" 

"མུདཱ་པཱཋཤལ་ཱབནཏཻཀ་ཀཏཨ?ེ ཨོ་ཛགཧ་ཏྃ་ཀཏེཀོ་པུསྟསྃ་པཱཋཤལཱཀ་རཧལ་ཨཚ་ི།" 

"ཛེ་ཚལ་སེ་ཚལ་།་ཨཱབ་ཨོ་པཱཋཤལཱཀ་ཛགཧ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཧམརཱ་ལོཀནཱིཀ་གྷརཌཱཱཱི༹་ཨཚི་།་ཨཱཱི་བཱཏ་ཏོརཱ་
བྤཱཱུཛྷཀ་ཙཱཧཱཱི།" 

སུདྷཱཀར་ཨཱ་ཛཡན མེ་ཙར ྤཱ་ཧོཨཱིཏ་སུནཱི་ལག-པཱསམེ་བཧཏ་ལོཀསབྷ་ཛམཱ་བྷཨེ་གལེ་།་མུདཱ་ཀེཨོ་ཀཱིཚུ་
ནཧཱི་བཱཛཨེ་།་ཀཀརོ་སཱཧས་ནཧཱི་རཧཻཀ་ཛེ་སུདྷཱཀརཀ་གཔྤམེ་ཊོཀར་ཱདེཏ་། 

"ཨཱཱི་ཛམཱཱིན་པཱཋཤལཀཱ་ཐཱིཀ་།་མུདཱ་ཨཧཱོུསྃ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཀཀཀ་ཛཱན་བཱྃཙནཱི་།་ཨཁན་ཨཧཱྃ་ཧནཀ་
ཨསྤཏལ་ལཨ་ེཛཱཨུ།་ཧནཀར་ནཱཱིཀསྃ་ཨཱིལཱཛ་ཀརཱཨུ་།་ཏཀརབཱད་ཨཱཨོར་བཱཏ་སབྷ་པར་ཙར ྤཱ་ཧེཏཻཀ་།་ནེ་ཧམ་ཀཏཧ་ཛཱ་

རཧལ་ཚཱི, ནེ་ཨཧཱིཾ་།་ཏཁན་པརེསཱནཱཱིཀ་ཀཱི་བཱཏ་ཚཀཻ? དུནྤཱཱུགོཊེ་བཻསཱི་ཀཨེ་སམདྷཱཱན་ནཱིཀལཱི་ལེབ་།" 

"བེསཱཱི་ཀབཱཱིལཏཱི་ནཧཱི་ཀརཧ་།་ཨཱགཱི་ལགཱ་ཀཨེ་ཨཱབ་པཱནཱི་ཌྷཱ༹ཌ༹ཨེ་ཨཨེལཱཧ་ཨཚི་།་ནཱཱིཀ་ཙཱཧཻཏ་ཚཧ་ཏྃ་
ཛཱནཀཱིདྷཱམ་བཱཔས་ཙལཱི་ཛཱཧ་།་ཛེ་ཕདཀ་པཌྷ༹ཀ་ཧོཨ་སེ་ཨོཏཧཱི་ཙཻནསྃ་སྃ་པཌྷཱི༹ཡཧ་།་ཨཱཱི་གཱམ་ཚཻཀ་།་ཨཧཱེིཋཱམ་ཏོརཱསན་

ཌྷོཾགཱཱིཀ་ཀོནོ་ཀཛ་ནཧཱི་ཚཻཀ་།" 

"པཱཋཤལཱ་ཨཔན་ཛགཧེཔར་ཙལཏ་....་།"་ཨཽ་བཱབྤཱཱུ! ཨོ་ཨེཏབེ་བཱཛལ་ཚལཱཧ་ཀཱི་སུདྷཱཀར་གཧམན་
སཱྃཔ་ཛཀྃ་ཚཌ༹པལ་།་ཨོཀརཱ་སཾག་ེཨོཀར་ལཋཻཏསབྷ་ལཱཋཱཱི་བྷཱཛིྃ་རཧལ་ཚལ་།་སུདྷཱཀར་ཛཡན ཀ་ནརེཋཱཱི་པཀཌཱི༹་ལེལནཱི་།་ཨཱཱི་

དྲྲྀཤྱ་དཁཱེི་ཨུཏརབཱརཱིཊོལཀ་དཱུཊཱ་ཡུབཀ་ཀུདལཱཧ↓་། 

"ཁབརདཱར! བཧཏ་བྷཨེ་གེལ་།་ཨཱབ་ཛྃ་ཨེཀ་ཤབྡ་ཧཱིནཀ་ཀཱིཚུ་ཀཧབནཱི་ཏྃ་གེལ་གྷར་ཚཱི་།" 
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" ཏོཧར་ཨཱཱི་སཱཧས་།་སརེཨཱམ་ཧམརཱ་ཙནཽཏཱི་དེབཻཾ་།་ཨཱབོ་སམྷརཱི་ཛོ་།་བྷཱག་ཨེཧཱིཋཱམསྃ, ནཧཱི་ཏྃ་ཛཱན་
ནཧཱི་བྃཙཏཽཀ།" 

སུདྷཱཀར་ལཋཻཏ་སབྷཀེྃ་ཨཱིསཱརཱ་ཀེལཀ་།་ལཋཻཏ་སབྷ་དུནྤཱཱུ་ཡུབཀ་དཱིས་བཌྷ༹ལ་།་ཏབེ་ཨུཏརབཱརཱིཊོལ་དཱིས་

སྃ་ལོཀཀ་ཧཛུམ་ལཱཋཱཱི,བྷཱལ ཱ,གརཱྃས ,བརཚཱི་ལེནེ་ཨོཧཱི་དུནྤཱཱུ་ཡུབཀཀ་སམརྠནམེ་ཨཱབཱི་གལེ། 

སུདྷཱཀར་ཨཱ་ཨོཀར་སམརཀྠ་ལཋཻཏསབྷ་སར་བྷཨེ་གེལ་། 

"ཨེཧན་ཧེཏཻཀ, སེ་ནཧཱི་སོཙནེ་རཧཱིཨཻཀ་།"-སུདྷཱཀརཀ་ལཋཻཏ་བཱཛལ་། 

"རེ་ཀཡརསབྷ! ཨེཧཱཱིལེལ་ཏོརཱསབྷཀེྃ་གྷཱཱི་པཱིཡཱ-པཱིཡཱཀ་པོསནེ་ཚཱི་ཛེ་སཾཀཊ་དཁཱེིཏཧཱི་ཧཱཐ་ཋཱཌྷ༹་ཀཨེ་
དེབཻཾ།"-སུདྷཱཀར་བཱཛལ། 

"བེསཱཱི་ཕཊར་-ཕཊར་ནཧཱི་ཀརཧ་།་ཛལ ྤཱཱིསྃ་པཱཋཤལཱཀ་བཱཏ་མཱནཱི་ལཨེཧ་ནཧཱི་ཏྃ....་།"-དུནྤཱཱུ་ཡུབཀ་
བཱཛལ། 

"ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་ཀེ་ཚཧ? ཧམར་དཱིཨཱདཱཱི་ལཌཱ༹ཨཱིམེ་ཀཱིཨཀེ་ཧསྟཀྵེཔ་ཀཨེ་རཧལ་ཚཧ?-སུདྷཱཀར་པུཚལཁཱིན་། 

"ཧམ་སབྷ་ཨེཧཱཱི་མཱཊཱི-པཱནཱི་ཀེྃ་ཚཱི་།་མུདཱ་ཨཧཱྃ་ཛཀྃ་སྤཱརྠེ་ཨནཱྷར་ནཧཱི་བྷཨེ་གེལ་ཚཱི་། 

"སེ་ཀཱི?" 

"ཨཱིཧོ་ཀཧབཱཀ་ཀཛ་ཚཀཻ? པཱཋཤལཱ་ཀོན་ོནབ་ནཧཱི་བནཱི་རཧལ་ཚཻཀ་།་ཀཻཀ་པུསྟསྃ་ཨཱཱི་ཙལཱི་རཧལ་
ཚལ་།་བཱཱིཙམེ་སཾཡོགསྃ་བཾད་བྷཨེ་གལེཻཀ་།་ཛཡན ་སན་བཱིདྤཱན་ཨཀེརཱ་ཕེརསྃ་ཙལབཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི་ཏྃ་ཏོརཱ་ཀཱི་པརེསཱནཱཱི་

ཚཧ?" 

ཨུཏརབཱརཱིཊོལཀ་སམསྟ་ཡུབཀམཾཌལཱཱི་གོབིཾད་ཨཱ་མདྷཱབཀ་སཾག་སཧམཏཱིམེ་བཱཛཨེ་ལགཱལ་།་ཨཀོརཱསབྷཀ་

ཨཱབཱཛ་སུནཱི་དཚནིབཱརཱིཊོལཀ་ལཀོསབྷ་སེཧོ་ཛཡ་ཛཡན !ཛཡ་ཛཡན ! ཀརཨེ་ལཱགལ་།་མཱཧཽལ་གརམཱཨཱིཏ་དེཁཱི་ཛཡན ་
སྭཡཾ་སབྷཀེྃ་བུཛྷབཻཏ་ཀཧལཁཱིན- 

" ཤཾཏ་ཧོཨཱིཏ་ཛཱཨུ་།་པཱཋཤལཱ་ཏྃ་སམཛཱཀ་ཙཱིཛ་ཚཻཀ་།་སབྷཀ་ཨཱིཙྪཱ་ཚཀཻ་ཏྃ་བནབེ་ཀརཏཻཀ་།་ཧམ་ཏྃ་
ཨཔན་ཛཱིབན་ཨེཧཱཱི་ཧེཏུ་ཨུསརགཱི་ཙཀལ་ཚཱི་།་ཀཀཛཱི་བཧཏ་ཨསྭསྠ་ཚཐཱི་།་ཕཱིལཧཱལ་སབྷསྃ་པཧཱིནེ་ཧནཀར་ཨཱིལཛཱ་

ཀརཱཨོལ་ཛཱཨེ་།" 

"ཧམ་ཨཱབ་པྤཱཱུརྞ་སྭསྠ་ཚཱི་།"-དེབཱཱིཀན ་བཛལཱཧ་། 

http://www.videha.co.in/
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"ཧམཧ་པཱཋཤལཱཀ་པཀྵམེ་ཚཱི་།་ཨོཨེཧ་ཧམར་སཧཱཱི་ཨཱིལཱཛ་ཨཚི་།་ཛཡན ་ཀཽལཱིཀ་མཪ ྤཱདཱཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཀཛ་
ཀཨེ་རཧལ་ཚཐཱི།་ཧམ་ཧནཀར་སམརནྠ་ཀཨེ་རཧལ་ཚཱི་།" 

ཧནཀར་བཱཏ་སུནཱི་མཱཧཽལ་ཨེཀདམསྃ་བདལཱི་གལེ་།་ཛཡན ཀ་ཨཱགྲཧཔར་སབྷགོཊེ་ཨཔན-ཨཔན་གྷར་
དཱིས་བཱིདཱ་བྷེལཱཧ་།་སུདྷཱཀར་ཙོཊཱཨེལ་སཱྃཔ་ཛཀྃ་ཨཔན་པཱིཏ་དཱིས་དེཁལཐཱི་ཨ་ཱབཱིནཱ་ཀཱིཚུ་བཛནེ་ལཋཻཏསབྷཀ་སཾགེ་མོཚ་
ཕརཀབཻཏ་ཨོཧཱིཋཱམསྃ་པྲས ྤཱན་ཀཨེ་གལཱེཧ་། 

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

༢.༨.ནཱིརྨལ་ཱཀར-ྞ་ཨགྣཱི་ཤཱིཁ་ཱ༺བྷཱག-་༡༠༻ 

ནཱིརྨལ་ཱཀར ྞ༺༡༩༦༠-་༻, ཤཱིཀྵཱ - ཨེམ་
ཨེ, ནཻཧར - ཁརཱཛཔུར,དརབྷངྒཱ, སཱསུར - གོཌྷཱི༹ཡཱརཱཱི ༺བལཧཱ༻, བར  མཱན་
ནཱིབཱས - རཱྃཙཱི,ཛྷཱརཁཎ,ྜ ཛྷཱརཁཾཌ་སརཀར་མཧཱིལཱ་ཨེབཾ་བཱལ་བཱིཀས་སཱམཛཱིཀ་སུརཀྵཱ་བཱིབྷཱག་མེཾ་བཱལ་བཱིཀས་པརཱིཡོཛནཱ་
པདཱདྷཱིཀརཱཱི་པད་སྃs སེབཱནཱིབྲྀཏ ཱི་ཨུཔརཱན ་སྭཏཾཏྲ་ལེཁན། 

མྤཱཱུལ་ཧཱིན ྤཱཱི-་སྭརྒཱཱིཡ་ཛཏིནེྡྲ་ཀུམརཱ་ཀར,ྞ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནུབདཱ-་ནཱིརྨལ ཱཀར ྞ
 

ཨགྣཱི་ཤཱིཁ ཱ༺བྷཱག -་༡༠༻ 

 
པྤཱཱུརྦ་ཀཐ ཱ
པུརཱུརབཱ་བྷགབཱན་བཱིཥ ྡུ་ཀེ་ཨཱཤཱིར ྤཱད་སཾs་ཨེཀསཡ་ཨཱཋམ་ཨཤྭམགྷེ་ཡཛྙ་སམནྤྣ་ཀལེཐཱི་ཨེབམ་ཨོཧཱི་ཀྲམ་མེཾ་དཱནབ་རཱཛ་
ཀེཤཱི་ཀེ་ཡུདྡྷ་མེཾ་པརཱསྟ་ཀs་པྲྲྀཐྤཱཱི་ཀེ་སཱཏོ་དྤཱཱིཔ་པར་བཱིཛཡ་པྤཱཔ ་ཀེལཱ་ཨུཔརཱན ་བཱིཤྭ་བཱིཛེཏ་བནཱི་གེལ་ཚལཱཧ་l་ཧནཀ་
ཨེཧཱི་ཨུཔལབ ྒྷཱི་ཀེ་དེཁཻཏ་ཧནཀ་པྲྲྀཐྤཱཱིཀ་སམྤཱཊ་གྷོཥཱིཏ་ཀཨེལ་གེལནཱི་། 
 
ཨབཱ་ཨགཱྤཱཱུ 
ཀྲཽཾཙབན་མེཾ་པུརཱུརབཱཀ་སེནཱཔཏཱི་ཨརུཎ་མཱིཏྲ་ཨཀེཊཱ་བྲྀཀྵཀ་ཤཱིཏལ་ཚཱཡཱ་མེཾ་བཻསལ་ཚལཱཧ་l་ཧནཀར་སམཀྵ་ཚལཱཧ་
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པུརཱུརབཱཀ་པྲདྷཱན་ཨཱམཱཏྱ་ཀྲྲྀཥྞདཛྭ་l་ཨོ་དུནུ་གོཊེ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱཀ་པྲཏཱིཀྵཱ་ཀརཻཏ་ཚལ་l་སམྤཱཊ་པུརཱུརབཱ་སྭཡཾ་ཨེཀ་
ཨཱཏཏཡཱཱི་ཤེར་ཀེ་ཧནན་ཀརབཱཀ་བཱསེྟ་ཀཱིཚུ་སཻནཱིཀཀ་སཾག་ཤཱིཀརཱཱིཀ་བྷེས་མེཾ་ཨགཱྤཱཱུ་གེལ་ཚལཱཧ་l་ཨོ་ཧཱིནཀ་སབྷ་ཀེ་ཨཏཧཱི་
བཻས་ཀs་པྲཏཱིཀྵཱ་ཀརབཱཀ་བཱསེྟ་ནཱིརེཤཱིཏ་ཀs་གེལ་ཚལཻཐ་l་ཏཱིནྤཱཱུ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་བྱཀ ཱི་ཀུལགུརུ་བཤཱིཥྛ་མུནཱིཀ་དརྴན་ཧེཏུ་
ནཱིཀལལ་ཚཐཱིན་l་ཧནཀ་ཨསྭསྠཏཀ་སམཱཙཱར་ཛནཱཱི་པུརཱུརབཱ་ཙིཾཏཱིཏ་བྷs་གེལཱཧ་l་ཨོ་ཏs་ཏཁནཱཧཱི་ཧནཀ་ཨཱཤྲམ་ཛཱཨཱཱི་
ཀེ་ལེལ་ཨུདྱཏ་བྷེལ་ཚལཱཧ་l་མུདཱ་པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་ཀེ་སལཱཧ་པར་སེནཱཔཏཱི་ཀེ་སཾག་ཀཱིཚུཀ་སཻནཱིཀ་ཀེཾ་ལེབཱཀ་ཀརཎ་པྤཱཏཿ་
པྲས ྤཱན་ཀེལཐཱི་། 
ཨེཧཱི་བན་སཾs་གམན་ཀརs,ཀལ་པུརཱུརབཱཀ་དྲྲྀཥ ཱིཔཐ་མེཾ་ཨེཀཊཱ་ཤེར་ཨཱཡལ་l་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་ཀེ་དེཁཱིཏཧཱི་དེཁཻཏ་མེཾ་
ཨོ་ཨེཀ་གོཊ་གཱཡ་པར་ཛྷཔཊཻཏ་ཨོཀར་པེཊ་ཕཱཌ༹ལ་ཨཱ་རུདྷཱིར་པཱན་ཀརs་ལཱགལ་l་ཨེཧཱི་ཤེར་ཀེ་ཨཏཱཾཀ་སཾs་བནྱཛཱིབ་
སཾག་བནྱ་མཱནབ་པརྻཾཏ་ཨཱཏཾཀཱིཏ་ཚལཱཧ་l 
མཧརྵཱི་ཨགསྟྱ་ཨཀེར་ཛཱནཀརཱཱི་པུརཱུརབཱ་ཀེ་དེནེ་ཚལཐཱི,པརཾཙ་ཨཔན་གྷོར་བྱསྟཏཀ་ཀརཎ་ཨོ་ཨེཁནཱི་དྷརཱི་ཨོཧཱི་ཤེར་ཀེ་
མཱརཱི་ནཧཱི་པཡནེ་ཚལཱཧ་l་ཨེཧཱི་ཀརྻ་ཀེ་ཧེཏུ་ཨནཀེནེཀ་ཤཱིཀརཱཱི་ཚལཱཧ,པརཾཙ་ཀཱིནཀོ་ཨོ་ཨེཧཱི་ཀརྻ་ཧེཏུ་ཨཱདཤཱེིཏ་ནཧཱི་
ཀེནེ་ཚལཐཱི་l་ཨནྱ་ཀེཨོ་བཱིན་རཛཱཱཛྙཱ་ཨཔན་མོན་ཨོཧཱི་ཤེརཀ་ཤཱིཀར་ཀརs་ཀེ་པྲཡཱས་ནཧཱི་ཀེལནཱི་l་ཨཱཨཱཱི་ཨོཧཱི་ཤེར་
པར་དྲྲྀཥ ཱི་པཌ༹ཨཱིཏ་མཱཏྲ་པུརཱུརབཱ་ཀེ་ཨཀོར་ཤཱིཀར་ཀs་ཨནྱ་བནྱཛཱིབ་ཀེ་སཾརཀྵཎ་དེབཱཀ་ཨབསར་དེཁེལཻནྷ,ཏཧཱི་སsཾ་
རཱཛཱ་ཨོཧཱི་ཤེརཀ་པཱཚྤཱཱུ་ཨཔན་ཨཤྭ་ཀེ་དཌཱཽ༹་དལེཐཱི་l 
བརུཎ་མཱིཏྲ་ཀྲྲྀཥྞདཛྭ་སཾs་ཀཧལཐཱི་- 
"མཾཏྤཱཱི་པྲབར་ཨཔན་སམྤཱཊ་ཀཱི་ཏཛཱིབན་ཨབཱིབཱཧཱིཏ་རཧཏ"? 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་-་"ཧམརོ་ཀཱིཚུ་ཨེཧནེ་སན་པྲཏཱིཏ་ཧོཨཱཱིཏ་ཨཚི་l་ཧམ་ཀཏེཀོ་བེར་ཧནཀ་སsཾ་ཨེཧཱི་བཱིཥཡ་པར་ཙར ྤཱ་
ཀཨེལ,་པརཾཙ་ཨོ་སདཱིཁན་ཨནསུནཱཧ་སན་ཀལེཐཱི་ཧམར་བཱཏ་ཀེ"| 
སེནཱཔཏཱི་-་"ཀཏེཀོ་རཱཛཱགཎ་ཨཔན་ཀནྤཱཀ་བཱིབཱཧ་སཾབཾདྷ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་སཾs་ཛོཌ༹བཱཀ་ཧེཏུ་ཨནུརོདྷ་ཀེལཐཱི་སྭཡ་ཾཨཱབཱི་
ཀs,པརཾཙ་ཧནཀ་སབྷ་ཀེ་ནཱིརཱཤ་བྷs་ཨཱཔས་ཧོམs་པཌ༹ལནཱི"| 
"ཧཾs་ཨཱཱི་བཱཏ་ཏs་ཨཱཧཾཱ་སཏ ེ་ཀཧཻཏ་ཐཱིཀཧཾ"་-་པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་ཀཧལཐཱི་| 
སེནཱཔཏཱི་-་"ཀཱིཨེཀ་ནཧཱི་ཨཔནཱ་སབྷ་ཀཱིཚུ་གཧན་སོཙ་བཱིཙཱར་ཀs་ཀོནོ་ཨེཧེན་སན་རས ྤཱ་ནཱིཀལཱཱི་ཛཱཧཱི་སཾs་ཨཔན་
རཱཛཱ་བཱིབཱཧ་ཀརsབཱསེྟ་པྲསྟུཏ་བྷs་ཛཱཨཱིཐ་l་ཀོནོ་ཨེཀོ་ཊཱ་ཏs་ཨེཧེན་མརཱྒ་བྷེཊཏ་ཨཔནཱ་སབཀེ་ཛཧཱཱི་མཱརྒ་པར་ཙལཱི་
ཧམ་སབྷ་མཧརཱཛ་ཀེ་བཱིབཱཧ་ཀརs་བཱསེྟ་ཏཻཡཱར་ཀs་སཀབ"| 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་-་"ཧཾs་ཧམཧཱུཾ་ཡཻཧ་སོཙཻཏ་ཚཱ,ིཀནོཧནཱ་ཨཏྱན ་སུདཾརཱཱི་བཱལཱ་སབྷ་ཀེ་ཧནཀ་ནཱིཀཊ་ཛམགྷཊ་ལགཱབཱཱི,་
ཏཁན་ཀནོོ་ཨེཀ་ོགོཊ་སུཾདརཱཱིཀ་སཽཾདརྻ་ཧནཀ་ཨབཤྱ་ཨཱཀརྵཱིཏ་ཀརཏ་l་ཨཱ་ཨོ་ཨོཧཱི་སཽཾདརྻབཏཱི་སཾs་བཱིབཱཧ་ཀརབཱ་ཧེཏུ་
ཨབཤྱ་པྲསྟུཏ་བྷs་ཛེཏཧ"| 
སེནཱཔཏཱི་-་"མུདཱ་ཨེཧན་སན་ཀནོོ་ཨཱཡཛོན་མེཾ་ནྲྀཔཏཱི་ཨུཔསྠཱིཏ་ཀཱིཨེཀཨེ་ཧོཡཏཧ་མཧཱམཱཏྱ་ཛཱི"! 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་-་"བཱཏ་ཏs་ཨཱཧཾཱཀ་སཏྱ་ཨཚི་སནཱེཔཏཱི་ཛཱི་!་ཨཔན་རཱཛཱ་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཨཱཡོཛན་མེཾ་སམྨཱིལཱིཏ་ཧོཾཨཱཱི་ཀེ་
ཀོནོ་ཨུཏ ྡུཀཏ་ཨེཁནཱི་དྷརཱི་ནཧཱི་དཁེཽལཐཱི་།་ཨ་ོཔཱསཱིནྣ་ནཧཱི་ཀརཏཧ་ཨེཧན་ཨཱཡོཛན་།་མུདཱ་ཀཱིཚུ་མརཱྒ་ཏs་ནཱིཀལཧཱི་ཀ་ེ
པརཏ"| 
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སེནཱཔཏཱི་-་"ཧམརཱ་ཨེཀ་ཊཱ་མརཱྒ་བུཛྷཱཨཱཱིཏ་ཨཚི་མཧཱམཱཏྱ་ཛཱི"| 
"ཀཐཱི་!་ཀོན་མཱརྒ་ཨཚི་བཏཨྤཱཱུ་!"་-་པྲདྷཱནམཏཾྤཱཱི་ནེ་པྤཱཱུཚ ཱ
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་-་"ཨེཀ་མཱས་ཨུཔརཱན ་བསཾཏ་པཾཙམཱཱིཀ་དཱིན་བསཾཏ་ཨུཏྶབཀ་ཏྱཽཧཱར་ཧོཡཏ་l་ཨོཧཱི་དཱིན་ཀུམཱར་བན་མེཾ་
དེཤ་བྷརཱི་ཀེ་ཨཏརཱིཀ ་དྤཱཱིཔ་དྤཱཱིཔཾཱཏར་སཾs་རཱཛཱགཎཀ་ལཱཌལཱཱི་རཱཛཀུམཱརཱཱི་སབྷ་ཨཽཏཱིཧ་l་ཨོཧཱི་སམཱརོཧཀ་ཨུདྷ   ཊན་ཀར་ྻ
ཀཱིཨེཀ་ནཧཱི་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་སཾs་ཀརབཱཡལ་ཛཱཡ"? 
སེནཱཔཏཱི་-་"མུདཱ་མཧརཱཛ་པུརཱུརབཱ་ཨེཀར་ལེལ་སཧམཏ་ནཧཱི་ཧེཏ"| 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་-་"པྲཏྱེཀ་བརྵ་ཨིཾདྲ་ཨོཧཱི་སམཱརོཧཀ་ཨུདྷ   ཊན་ཀརཻཏ་རཧཐཱིན་l་ཨཧཱི་བེར་ཨོ་ནཧཱི་ཨཱབཱི་
སཀེཐཱིན,ྷཀཱིཨེཀ་ཏs་ཨེཁན་ཨོ་དེབ-དཱནབ་ཡུདྡྷ་མེཾ་བེ་པྤཱཱུརྞ་རཱུཔེཎ་བྱསྟ་ཚཐཱིན་ྷl་ཨཱཱི་ཡུདྡྷ་ཏs་ཨེཁན་ཨེཏེཀ་ཤཱིགྷྲ་
སམཱཔ ་ཧོཡཏ་ནཧཱི"| 
སེནཱཔཏཱི་-་"ཧཾs་ཡཽ་!་ཨཱཧཾཱཀ་ཨཱཱི་བཱཏ་ཏs་སཏ ེ་ཐཱིཀ་|་ཨཱཱི་ཡུདྡྷ་ཏs་ཏཁནཧཱི་སམཱཔ ་ཧོཡཏ་ཛཁན་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་
སཧཡོག་ཀརཏཧ,པརཾཙ་ཨོ་བཱིནཱ་ཨིཾདྲ་ཀ་ེནཱིམཏཾྲཎ་ཀེ་སྭརྒ་ལཀོ་པར་ཧསྟཀྵེཔ་ཀེནཱཨཱཱི་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱིནྷ"| 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་-་"ཏཁན་བསཾཏོཏྶབ་ཀེ་ཨེཧཱི་པཱབན་ཏཱིཐཱི་པར་ཨོཀར་ཨུདྷ   ཊན་ཀརྻ་ཧེཏུ་ཨིཾདྲ་ཀེ་བཱད་ཨཔན་རཱཛཱ་
པུརཱུརབཱ་ཨེཀམཱཏྲ་སུཡགོྱ་བྤཱཀ ཱི་ཚཐཱི་l་ཨེཧཱི་ཀརྻ་ཧེཏུ་སྭཡཾ་ཙྱབན་རྲྀཥཱི་ཧནཀ་སཾs་ཨཱགྲཧ་ཀརཐཱིནྷ་l་ཧམརཱ་སབྷ་ཏs་
ཙཔེྤ་རཧཱི་ཀs་མཱཏྲ་ཨོཧཱི་དྲྲྀཤྱཀ་ཨབལོཀན་ཀརབ་"| 
སེནཱཔཏཱི་-་"ཙྱབན་རྲྀཥཱི་ཀཱིཨེཀ་ཨགཱྲཧ་ཀརཐཱིནྷ་བྷལཱ"? 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་-་"་བཻཧ་ཏs་ཨེཧཱི་སམཱརོཧཀ་ཤུབྷཱརཾབྷ་ཀེནེ་རཧཐཱི་l་ཨོ་ཨེཧཱི་ཀེ་པྤཱརཾབྷ་ཀརཻཏ་ཀལ་མེཾ་ཀཧནེ་རཧཐཱིནྷ་
ཛེ་ཨེཀར་ཨུདྷ   ཊན་ཀརྻ་པྲཏྱེཀ་བརྵ་བྷཱུམཾཌལཀ་ཀཨེོ་ཨདྭཱིཏཱིཡ་བྱཀ ཱི་ཀརཏཧ་l་ཀིཾབཱ་བྷཱུམཾཌལ་པར་ཨཧེེན་བྱཀ ཱི་
ཨནུཔལབ ་ྒྷཧོཡ་ཏཁནཧཱི་ཨཱིནྡྲ་ཨེཀར་ཨུདྷ   ཊན་ཀརཏཧ"| 
སེནཱཔཏཱི་-་"ཧཾs་པཧཱིལེ་ཏs་ཀེཨོ་སཔ ་དྤཱཱིཔཀ་ཨེཀཀཱི་སམྤཱཊ་ཚལཐཱི་ནཧཱི་l་ཨཱབ་ཨཔན་རཱཛ་ཱཔུརཱུརབཱ་བྷs་གེལཐཱི་l་
ཏཧཱི་སཾsཨཱབ་ཧནཀར་ཨཏཱིརཱིཀ ་ཀེཨོ་ཨནཱ་ཨེཧཱི་ཀརྻ་ལཱིཨེ་ཧེཏུ་ནཧཱི་ཚཐཱི"| 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་སེནཱཔཏཱི་སཾག་ཨེཧཱི་པྲཀརེཾ་བཱིཙཱར-བཱིམརྴ་ཀs་རཧལ་ཚལཱཧ་ཀཱི་ཨཤྭ་ཀེ་ཊཱཔཀ་སྭར་བཱཡུམཾཌལ་མེཾ་
པྲབཱཧཱིཏ་ཧོམཡ་ལཱགལ་l་ཀཱིཚུཨེ་ཀལ་མེཾ་རཛཱཱ་པུརཱུརབཱ་སབྷ་སཻནཱིཀ་སཾག་སམཀྵ་ཨཱབཱི་གལཱེཧ་l་དཱུནྤཱཱུ་རཛཱཔུརུཥ་ཨུཋཱི་
ཀs་ཋཱཌྷ་༹བྷs་གེལཐཱི་l་རཱཛཱ་ཀེ་མུཁ་པར་ཤྭེད-ཀཎ་ཛྷིལ-མཱིལཱ་རཧལ་ཚལ་|་པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་པུཚལཐཱཱི་- 
"མཧརཱཛ་!་ཨོ་ཤེར་མཱརལ་གེལ"? 
"ཧཾs་ཀྲྲྀཥྞདཛྭ་ཛཱ་ི!་པཧཱིནེ་ཨོ་བྷཱགཻཏ་བྷཱགཻཏ་མཧཱིཥྭཏཱི་གུཕཱ་ཏཀ་ཙལཱི་གེལ་ཚལ་l་ཨོཀརཱ་མཱརཱི་ཀs་ཧམ་ཨོཏཧཱི་
ཚོཨཱིཌ༹་དེལ"| 
"བཧཏ་པྲསནྣཏ་བྷེལ་ཨཱཱི་བཱཏ་ཀེ་ཛནཱཱི་ཀs,ཨཱབ་ཧམརཱ་སབྷ་ཀེ་བཱསེྟ་ཀཱི་ཨཱདེཤ་ཨཚི"?་-་པྲདྷཱན་ཨཱམཱཏྱ་པྤཱཱུཚལཐཱི་l 
"ཨཱབ་ཧམརཱ་སབྷ་ཀེ་གུརུདེབ་ཀེ་དརནྴཱརྠ་ཤཱིགྷྲ་པྲས ྤཱན་ཀs་དེམཀ་ཙཱཧཱཱི,བཧཏ་བཱིལཾབ་བྷs་གེལ་ཨཚི"| 
དཱུནྤཱཱུ་རཱཛ་པུརུཥ་སཧམཏཱི་པྲགཊ་ཀལེཐཱི་|་ཨཔན-ཨཔན་ཨཤྭ་པར་སབཱར་བྷs་ཨོ་སབྷ་ཨཱགྤཱཱུ་ཙལཱི་བྷེལཱཧ་l 
 
.............. 
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ཨཱཛུཀ་དཱིན་བསཾཏོཏྶབ་ཨཚི་l་པྲཏྱེཀ་བརྵཀ་བྷཱཾཏཱི་ཨེཧཱི་བརྵ་དཱིག-དཱིགཱཾཏར,་དྤཱཱིཔ-དྤཱཱིཔཾཱཏར་སཾs་རཱཛཀུམཱརཱཱི་སབྷ་
ཨཱཡལ་ཚཐཱི་!་སུདཾརཏ་མེཾ་ཀེཨོ་ཨཀེ་དཱུསར་སs་ཀམ་ནཧཱི་!་དཁེབཱ་སཾs་པྲཏཱིཏ་ཧོཨཱཱིཏ་ཨཚི་ཛནཱེ་ཏྲཱིབྷུབནཀ་སུཾདར་
ཏརུཎཱི་སབྷ་མེཾ་པྲཏཱིཡོགཱིཏ་ཧོཨཱིཀ་!་ཀུམཱར་བན་ཀ་ེཔྲཀྲྲྀཏཱི་ཨཔནཱ་ཧཱཐེཾ་བནཱཨོལ་ཨེབམ་ཨཱཱིཤྭར་སྭཡཾ་ཨོཀར་ཤ ྲྲྀཾགཱར་
ཀཨེལ་!་ཨཀེ་སsཾ་ཨེཀ་སུནྡར་མནོརམ་པུཥ,ྤ་ལཏ་ཨཱ་བྲྀཀྵ་ཨོཏs་ཋཱཌྷ་༹ཨཚི་!་བཧྨཔུཏྲ་ནདཱཱིཀ་ཛལ་རཛཏ་སན་
ཨུཛྫབལ་ཨཚ་ིl་སྭཡཾ་སུདཾརཏ་མེཾ་ས ྤཱན་ཀརབཱཀ་པྲཏཱིཡོགཱིཏ་བྷེལ་ཚལ! 
ཀཱིཚུ་ཏརུཎཱི་ས ྤཱན་ཀལཱེཀ་ཨུཔརཱན ་ཨེཀ་བཱིཤལ་ཨཤཀོ་བྲྀཀྵ་ཀsེ་ནཱིཀཊ་ཨུཔསྠཱིཏ་བྷs་གེལ་ཚལཱཱིཧ་l་སབྷ་ཏརུཎཱི་
ཙཀྲབར ྤཱཱི་སམྤཱཊ་པུརཱུརབཱཀ་དརྴནཱརྠ་བྱགྲ་ཚཐཱི་l་ཨོ་སབྷ་པུརཱུརབཱཀ་པྲཏཱིཀྵཱ་མེཾ་ཨཱཀུལ་བྤཱཀུལ་ཚཐཱི་།་ཨོ་སབྷ་སམྤཱཊ་
པུརཱུརབཱཀ་གུཎ,་ཤཱིལ,སཽཾདརྻ་ཀེ་བཱིཥད་བརྞན་སུནནེ་ཚཐཱི་།་ཧནཀ་སབྷ་ཀེ་ཛྙཱཏ་ཚནཱི་པུརཱུརབཱ་ཨཏྱན ་མནོཧར་ཨཱ་
རཱུཔབཱན་ཚཐཱི་l་ཧནཀ་སཽཾདརྻ་ཀ་ེསམཀྵ་སྭཡཾ་ཀམདེབ་ལཛྫིཏ་ཚཐཱི་l་པརཱཀྲམ་ཨེབམ་ཤཽརྻ་མེཾ་ཨིཾདྲ་སs་བཱཌྷ༹ལ་ཚཐཱི་l་
ཨེཏེཀ་གུཎ-ཤཱིལ-ཤཽརྻབཱན་ཧོཨཱིཏཧ་ཨོ་ཨེཁན་དྷརཱི་ཨབཱིབཱཧཱིཏ་ཚཐཱི,་ཨེབམ་བམྷཙརྻ་ཀེ་པཱལན་ཀs་རཧལ་ཚཐཱི་l་
ནཧཱི་ཛཱནཱི་ཨེཧན་ཀེ་བྷཱགྱབཏཱི་ཏརུཎཱི་ཧོཡཏཱིཧ་ཛེ་ཧནཀ་པཏ ྤཱཱི་བནཏཱི་l 
སམབཏ:་རཱཛཱ་ཧནཀ་ེཨཔན་ཛཱིབནསཾགཱིནཱཱི་བནཱ་ལཐཱེི་l་སབྷ་ཏརུཎཱི་བཱལཱ་ཀེ་མན་མེཾ་ཡཻཧ་བྷཱབནཱ་ཏརཾགཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་l་
ཛཁནཱི་སs་སུནལཐཱི་ཀཱི་རཛཱཱ་པུརཱུརབཱ་ཨེཧཱི་ཨུཏྶབཀ་ཨུདྷ   ཊན་ཀརཏཧ,་ཏཁནཧཱི་སs་སབྷ་སུཾདརཱཱི་ཀུམཱརཱིཀ་ཧྲྀདཡ་མེཾ་
མདྷུར-མདྷུར་ཀལྤནཱ་ཨཔན་ཛཱལ་ཨོཚཱབ་ལགཱལ་!་ཧྲྀདཡ་མེཾ་མདྷུར་ཊཱཱིས་ཨུཋལ་!་བཱིཤལ་ཨཤོཀ་བྲྀཀྵ་ཀེ་ཚཡཱཱ་ཏར་
སབྷ་རཱཛཀུམཱརཱཱི་ཀཱིཚུ་ཀལ་མེཾ་ཨུཔསྠཱིཏ་བྷs་གེལཱཱིཧ་l་ཨཱབ་ཧནཀ་སབྷ་ཀེ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱཀ་པྲཏཱིཀྵཱ་ཚལནཻྷཱི་l 
 
 
ཀྲམཤཿ 

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

 

 

༢.༩.རམཀཱར་ཙདྷཽརཱཱི-་ཨལེརཛཱ/ི་མནུཥྱཀ་རཀ /་བཱིབྷཱིན་ྣཔྲཀརཀ་རཀ ་སམྦདྷཾཱིཏ་ཨནྱ་ཛནཱཀརཱཱི/་རཀ ་
སམྤཱཱུཧ༺Blood་Group༻/་ཨུཙྩ་རཀ ་ཙཔཱ༺Hypertension༻/་
པྲཏཱིཨཀཽ ྤཱཱིཀརཀ༺Antioxidant༻/་པཙཱན་ཏཏཾྲ།༺Digestive་System༻/་
གསཻ ཨོསོཕོཛེཨིལ་རཱིཕཀླ་ྶབཱཱིམརཱཱཱི༺GERD༻ 
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རམཀཱར་ཙདྷཽརཱཱི, སབེནཱཱིབྲྀཏ ་ཙཱཕི་མནཻཛེར, བྷཱརཏཱིཡ་ས ཊེ་བཻཾཀ 

ཨལེརཛཱ/ི་མནུཥྱཀ་རཀ /་བཱིབྷཱིན་ྣཔྲཀརཀ་རཀ ་སམྦདྷཾཱིཏ་ཨནྱ་ཛནཱཀརཱཱི/་རཀ ་སམྤཱཱུཧ༺Blood་

Group༻/་ཨུཙྩ་རཀ ་ཙཔཱ༺Hypertension༻/་
པྲཏཱིཨཀཽ ྤཱཱིཀརཀ༺Antioxidant༻/་པཙཱན་ཏཏཾྲ།༺Digestive་
System༻/་གསཻ ཨོསོཕོཛེཨིལ་རཱིཕཀླ་ྶབཱཱིམརཱཱཱི༺GERD༻ 
 
༡ 

ཨལེརཛཱ ི
ཨེཾཊཱཱིཛན,་ཨེཾཊཱཱིབཱཌཱཱི,་ཨེལརཛཱིན་ཨཱིཏྤཱདཱི། 
པརེཤནཱཱི་ཛཁན་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཨཔནོ་ཨཱ་ལོཀ་ོསབ་ཨེཧཱི་བཱིཥཡ་མེ་བཏབཻཀ་པྲཡཱས་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨེཧཱཱི་སབ་
སཾདར ྒྷཱིཏ་ཀཱིཚུ་ཛཱནཀརཱཱིཀ་ཙར ྤཱ་ཀ་རཧལ་ཚཱ།ི 
 
ཨེལརཛཱི* 
 
ཛཁན་ཨེཀཨཀེ་ཀཱིཡོ་ཀཱིཚུ་བེསཱིཡེ་ཚིཀ ྤཱ་ཀརཡ་ལགཱཏཻ་ཚཐཱི,་ནཱཀ་ཨཱཁཱིྃ་སྃ་པཻན་ནཱིཀལཡ་ལགཻཏ་ཚནཱི།་ཨེཧཱི་སབ་སྃ་
པརེཤནཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚནྷཱི།་ཀཱིནཀ་ོཀཱིནཀོ་ཀཱིཚུ་ཁལཱེ་པཱིལ་ཱསྃ་སེཧོ་པརེཤནཱཱི་ཧོམཡ་ལགཻཏ་ཚནྷཱི། 
 
ཨཱཱི་སབ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་བྤཱཔ ་ཨེཾཊཱཱིཛན་ཏཐཱ་ཨེལརཱིནཀ་ཀརཎ་སྃ།་ཨཱཱི་ཨོཧེན་པདཱརྠ་ཐཱིཀ་ཛ་ེཤརཱཱིརཀ་ཨདཾར་ཨཽར་
བཱཏབརཎ་དུནྤཱཱུ་ཋཱམ་བྤཱཔ ་རཧཻཏ་ཨཚི། 
ཨོ་ཤརཱཱིརཀ་པྲཏཱིརཀྵཱ་པྲཎལཱཱི་ཀ་ེཨེཾཊཱཱིབཱཌཱཱི་ཧེཏུ་སཀྲཱིཡ་ཀརཻཏ་ཨཚི་།ཨེཾཊཱཱིབཱཌཱཱི་ཨོཧཱི་བཱཧརཱཱི་པདཱརྠ་སྃ་ལརཱི་ཨོཀརཱ་སམཱཔ ་

ཀརཻཏ་ཨཚི་ཡཱ་ཙེཥ ྤཱ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་བནལ་ཨེཾཊཱཱིབཱཌཱཱི་ཀེ་ཨེཀཊཱ་པྲཀར་ཀེ་IgE་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀཱིནཀོ་ཀཱིནཀོ་
པྲཏཱིརཀྵཱ་ཧེཏུ་བནལ་IgE་ཀཱིཚུ་ཨདྷཱིཀ་ེཔྲཏཱིཀྲཱིཡཱ་ཀརཡ་ལགཻཏ་ཨཚི་།་ཏེྃ་ཧནཀ་ལཀོནཱི་ཀེ་ཀཱིཚུ་བེསཱིཡེ་པྲབྷཱབ་དེཁབཱ་
མེ་ཨབཻཏ་ཨཚི། 
བཱཧར་སྃ་ཤརཱཱིར་མེ་ཨེལརཱིན་,་བཱིཥཎུ་༺བཱཡརས,་བཻཀ ྤཱཱིརཱིཡཱ་ཨཱིཏྤཱདཱི༻་པྲབེཤ་ཀརཻཀ་སཾབྷཱབནཱ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཛཱཧཱི་སྃ་
ཤརཱཱིརཀ་ཨཾདར་པྲཏཱིརཀྵཱ་ཏཾཏྲ་ཀེར་སཀྲཱིཡཏ་བཌྷཀཻ་སམབནཱ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
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བཱཧརཱཱི་ཨེལརཱིན་ཏཐཱ་བཱཧརཱཱི་བཱིཥཎུ་སྃ་ཨགར་བཱྃཙི་ཀེ་རཧཱཱི་ཏ་སཾབྷབ་ཨཚི་ཛེ་ཨེཧཱི་པརེཤནཱཱི་སབྷ་སྃ་བཱྃཙཱི། 
ཀཱིནཀོ་ཀཱིནཀ་ོལེལ་བཱཧརཱཱི་ཨེལརཱིན་ཧེཏུ་སཾབྷཱབྱ་བསྟུ་ཡཱ་སྠཱིཏཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་།་ཨཀོརཱ་སྃ་བཱྃཙི་ཀེ་རཧཱཱི་།་ཨོ་སུརཀྵཱ་ལལེ་
སརོྦཏ མ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
ཛེནཱ་ཀཱི 
1.་དྷཱུལ་ཀཎ 
2.པརཱག 
3.ཁཱདྱ་པདཱར་ྠསྃ་ཀཱིནཀ་ོཀཱིནཀོ་ཨལེར ྤཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚནྷཱི།་ཨུདཱཧརཎ་ཨཚི་དཱུདྷ,་མཱཚ,་ཨཾཌཱ,་གཧཱུམ,་ཨཱིཏྤཱདཱི།་ཨོཧཱི་པར་
དྷ  ན་དེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ཛེ་ཀནོ་ཁདཱྱ་སྃ་པརེཤནཱཱི་བཌྷཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི། 
4.་ལེཊེཀ ྶ
5.་དབཱཨཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཨནེཀནཀེ་སྠཱིཏཱི་ཨཚི། 
 
བཱིཥཎུ,་ཨཽར་ཨནྱ་ཏརཧཀ་སཾབྷཱབྱ་ཨེལརཱིན་སུརཀྵཱ་ཧེཏུ་སམེཀཱིཏ་སཱཕ་སཕཱཨཱཱི་པར་དྷ  ན་དནཱེཨཱི་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ།ི་ཀཔཌ༹,ཱ་
ལཏ ྤཱ,,་ཨོཚཱཨཱིན་-བཱིཚཱཨོན་,་གྷརཀ་ཕློར,་གྷརཀ་ཨནྱ་རཱཁལ་བསྟུ་སབྷ་ཁྤཱཱུབ་སཱཕ་རཧབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
ཛྃ་ཀདཱཙ་པརེཤནཱཱི་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨོ་བཌྷལ༹་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཨོཀར་པྲཏཱིཀར་ཙིཀཱིཏཀྶ་ལཀོནཱི་

ཨེནཊཱཱིཧཱིས ྤཱམཱིནཱིཀ/་ས ེརབཱཨཱིཌ་དབཱཨཱཱི་མཱདམྱ་སྃ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི། 
 
སུརཀྵཱཏྨཀ་ནཱིདཱན་སརོྦཏ མ་ནཱིདཱན་ཨཚི།་སཾགཧཱི་ཤརཱཱིརཀ་པྲཙར་ཨཱིམྱུནཱིཊཱཱི་ལེལ་པྲཡཱསརཏ་རཧབ་སེཧོ་ཨཱབཤྱཀ།་ཨེཧཱི་སྃ་
ཨནཱབཤྱཀ་དབཱཨཱི་སབྷཀ་པྲཡོག་ཀརབཱ་སྃ་དཱུར་རཧབ་ཨཱ་དབཱཨཱིཀ་དུཥ བྷཱབ་སྃ་བཾཱཙབ།་ཨོནཱ་པརཱིསྠཱིཏཱིབས་ཀུཤལ་

ཙིཀཱིཏྶཀ་སྃ་སཾཔརྐ་,སུཛྷཱབ་ཨཱ་སམུཙིཏ་དབཱཨཱི་ཏྃ་ཨཱབཤྱཀ་ཚཻཧེ། 
 
༢ 

མནུཥྱཀ་རཀ  

 
ཤརཱཱིར་བྷཱརཀ་7་པྲཏཱིཤཏ་ཨཾཤ་རཀ ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་རཀ ་ཨེཀ་བཱིཤེཥ་པྲཀརཀ་ཀོཤཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛཱཧཱི་མེ་55%་

པ ྤཱཟམཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཤེཥ་45%་མེ་ཨཱབཤྱཀཱིཡ་ཏཏྭ་,་སྭེཏ་རཀ ་ཀཎ,་ལཱལ་རཀ ་ཀཎ་ཨཽར་པླེཊལེཊ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་
པ ྤཱཟམཱ་མེ་ཀརཱཱིབ་91པྲཏཱིཤཏ་ཛལ་ཏཐཱ་ཀརཱཱིབ་9་པྲཏཱིཤཏ་ཨཱན་ཨཱན་ཨཱབཤྱཀཱིཡ་ཏཏྭ་རཧཻཏ་ཨཚི་། 
ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་རཀ ཀ་མུཁྱ་གྷཊཀ་ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ་ཨཚ།ི 
1.པ ྤཱཛྷ ྤཱ:-་ཤརཱཱིརཀ་ཛཱཧཱི་ཨཾག་ཀེ་ཛལ་ཀེ་ཨཱབཤྱཀཏ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ་ཨོཀརཱ་དཻཏ་རཧཻཏ་ཚཻཀ།་ཨོཧཱི་སྃ་རཀ ་ཙཱཔ་ཏཐཱ་རཀ ་
སཾཙཱར་ཨུཙིཏ་རཱུཔ་སྃ་བནལ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཤརཱཱིརཀ་ཨནྱ་ཧཱིས ྤཱ་མེ་ཧཱརྨོན,་པོྲཊཱཱིན་ཏཐཱ་པཽས ཱིཀ་ཏཏྭ་སབྷ་ཀེ་ཨཱཔྤཱཱུརྟཱི་མེ་
སཧཡོག་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨཀཱ ྤཱཱིཛན་ཨཽར་ཀརྦནཌཱཨཱཱིཨཀཱ ྤཱཨཱིཌ་ཀེ་ཨཱདཱན་པྲདཱན་མེ་སེཧོ་སཧཡོག་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཤརཱཱིརཀ་
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ཏཔམཱན་སམཱཱནྱ་བནལ་རཧཻཀ་,་ཨཧཱུ་པྲཀྲཱིཡཱ་མེ་སཧཡོག་ཀརཻཏ་ཨཚི། 
2.་སྭེཏ་རཀ ་ཀཎ:-་མུཁྱ་རཱུཔ་སྃ་སྭེཏ་རཀ ་ཀཎ་ཀེ་ཀརྻ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཀནོོ་ཏརཧཀ་སཾཀྲམཎ་ཨཽར་བཱཱིམཱརཱཱི་སྃ་ཤརཱཱིར་ཀེ་
བཙེནཻ།་སུརཀྵཱ་ཨོཀར་མུཁྱ་ཀརྻ།་སྭེཏ་རཀ ་ཀཎ་མེ་5་པྲཀརཀ་གྷཊཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་གྲེནུལོསཱཨཱིཊ་༺ན ཱུཊོཕཱཱིལ,་
ཨེསཱཱིནོཕཱཱིལ,་ཨཽར་བསོཕཱཱིལ༻,་མོནསཱོཨཱིཊ་ཏཐཱ་ལཱིམྥོསཨཱཱིཊ་༺ཊཱཱི་ཀཤཱོིཀ་ཨཽར་བཱཱི་ཀཤཱོིཀ༻་སྭེཏ་རཀ ་ཀཎ་ཀ་ེ
ལཱིཡྤཱཱུཀོསཨཱཱིཊ་སེཧོ་ཀཧལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི 
3.ལཱལ་རཀ ་ཀཎ:-ལཱལ་རཀ ་ཀཎ་ཀེ་ཨཻརཱཱིཐོསཱཨཱིཊ་སེཧོ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
ཨོཀར་མུཁྱ་ཀརྻ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ིཕེཕཌཱ༹་༺Lungs༻་སྃ་ཨཱཀྶཱིཛན་ཤརཱཱིརཀ་སབྷ་ཨྃག་མ་ེཔཧཾཙེནཻ་སཾགཧཱི་ལཽཊཏཱི་

མེ་ཀརྦནཌཱཨཱཱིཨཱཀ ྤཱཨཱིཌ་ཕེཕཌཱ༹་ཏཀ་པཧཙེནཻ་ཛེ་སྤཱས་དྤཱརཱ་ཚོཌ༹ལ༺exhale༻་ཛཱ་སཀཻ། 
4.་པེླཊལེཊ:-་པེླཊལེཊཀ་ཀར་ྻཨཚི་ཐཀ ྤཱ་བནནེཻ།་ཛཁན་ཀཁནོ་ཀཏཽ་ཤརཱཱིར་མེ་ཀཊཻ་ཕཻཊ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཤརཱཱིར་
པེླཊལེཊ་ཀེ་ཁབརཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི་།་པེླཊལེཊ་ཨོཧཱི་ཀཊལ་ཛགཧ་པར་ཐཀ ྤཱ་ཛམ་ཱདཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་རཀ ་བཧནཱཨཱི་རུཀཱི་ཛཨཱཱིཏ་
ཨཚི།་ཏེཾ་རཀ ་བཧནཻ་རོཀཻཀ་ལེལ་ཨེཀར་བྷཱུམཱིཀ་པྲམུཁ་ཨཚི། 
ཤརཱཱིར་སྭསྠ་རཧཻཀ་ལལེ་རཀ ཀ་ཨེཧཱི་ཙཱརུ་གྷཊཀ་ཀེཾ་སྟར་སཱམཱནྱ་རཱཁབ་ཨཱབཤྱཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་རཀ ་ཤརཱཱིརཀ་སབྷ་ཨཾགཀ་
པྲཏྱེཀ་ཀོཤཱིཀ་མེ་ནཱིརན ར་སཾཙརཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏེྃ་ཨཀོརཱ་མེ་བཱིདྱམཱན་ཀནོོ་ཏརཧཀ་ཨསམཱཱནྱ་པདཱརྠ་ཡཱ་
ཨསཱམནཱྱ་པོྲཊཱཱིན་ཨཱཱི་སཾཀེཏ་དཻཏ་ཨཚི་ཛ་ེཤརཱཱིརཀ་ཀོན་ཨགཾཀ་སྠཱིཏཱི་སམཱཱནྱ་སྃ་ཁརཱབ་ཨཚི།་ཀརཎ་རཀ ་པརཱཱིཀྵཎ་མེཾ་
ཀྵཏཱིགྲསྟ་ཨཾགཀ་ཀོཤཱིཀ་རཀ ་མ་ེཨུཔསྠཱིཏ་ཧོམཡ་ལགཻཏ་ཨཚི།ཨོཧཱཱི་ཀརཎ་སྃ་ཙིཀཱིཏྶཀ་ཙེས ྤཱ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་རཀ ་པརཱཱིཀྵཎ་
སྃ་བུཛྷཱི་ཛེ་མོཊཱམོཊཱཱི་ཁརཱབཱཱི་ཀཏཡ་ཨཚ།ིརཀ ཀ་བྷཱུམཱིཀ་ཨཏྱཾཏ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ི།་ཨཀོརཱ་བཱརེ་མེ་ཛྙཱན་རཁནཱཨཱི་
ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི།་རཀ ་ཀོནཱ་སཱམཱནྱ་སྠཱིཏཱི་མེཾ་རཧཏ་ཨོཀར་ཙེས ྤཱ་ཧེཏུ་སམུཙིཏ་ཁཱན་པཱན་ཨར ྤཱཏ་སཾཏུལཱིཏ་ཌཱཨཱིཊ་ཀཱི་ཧོཡཏ་
ཨོཀརོ་ཛཱནཀརཱཱི་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚི། 

 
༣ 

བཱིབྷཱིན་ྣཔྲཀརཀ་རཀ ་སམྦདྷཾཱིཏ་ཨནྱ་ཛནཱཀརཱཱི 

 
ལཱལ་རཀ ་ཀཎ་སཾཁྤཱཀ་ཨེཀ་སཱམནཱྱ་ཤཱིམ་ཱཧོཨཱིཏ་ཨཚི་།་ཨོཧཱི་སྃ་བེསཱཱི་ཀམ་ཡཱ་བེསཱཱི་ཨདྷཱིཀ་བྷེནཱཨཱི་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི།་ཨཱཱི་སམཱཱནྱ་
ཤཱིམཱ་ནཱཱིཙཱ་ལཱིཁལ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚི། 
མཧཱིལཱ་ལེལ་-42་ལཱཁ་སྃ་54་ལཱཁ༺ལལཱ་རཀ ་ཀོཤཱིཀཀ་སཾཁྤཱ༻པྲཏཱི་མཨཱཱིཀྲོ་ལཱཱིཊར། 
པུརུཥ་ལེལ-་47་ལཱཁ་ས6ྃ1་ལཱཁ༺ལཱལ་རཀ ་ཀོཤཱིཀཀ་སཾཁྤཱ༻པྲཏཱི་མཨཱཱིཀྲོ་ལཱཱིཊར། 
ཨོཧཱཱི་ཏརཧེྃ་སྭེཏ་རཀ ་ཀཎ་སཾཁྤཱཀ་སཱམནཱྱ་ཤཱིམཱ་ནཱཱིཙ་ཱནཱིརཱིཥ ་ཨཚི། 
4500་སྃ་11000་པྲཏཱི་མཱཨཱིཀྲོ་ལཱཱིཊར། 
པེླཊལེཊ་སཾཁྤཱཀ་ཤཱིམཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ1ི50000་སྃ་450000་པྲཏཱི་མཱཨཱིཀྲོ་ལཱཱིཊར། 
 
ལཱལ་རཀ ་ཀཤཱོིཀ,་སྭེཏ་རཀ ་ཀོཤཱིཀ་ཨེབཾ་པེླཊལེཊཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཨསྠཱི་མཛྷ ྤཱ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ལཱལ་ཨསྠཱི་མཛྷ ྤཱ་མེ་མྤཱཱུལ་
ཀོཤཱིཀ༺stem་cell༻་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཀརཱ་ཧེམོསཱཨཱིཊོ་བ ྤཱས ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ལཱལ་རཀ ་ཀོཤཱིཀཀ་སབྷ་
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ཏཏྭ་ཨོཧཱཱི་ཧེམོསཱཨཱིཊོབ ྤཱས ་སྃ་བནཻཏ་ཨཚ།ི 
སྭེཏ་རཀ ་ཀོཤཱིཀཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཨསྠཱི་མཛྷ ྤཱཀ་ནརམ་ཊཱིསྤཱཱུ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨོཀར་བཱིཀས་ཐཨཱཱིམས་གཻཾཌ,་ལཱིམྥ་ནོཌ,་ཨཽར་
ས   ཱིན་མ་ེཊཱཱི་ཀོཤཱིཀ་ཏཐཱ་བཱཱི་ཀོཤཱིཀ་རཱུཔ་མ་ེཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་པེླཊལཊེཀ་ནཱིར ྤཱཎ་སེཧོ་ཨསྠཱི་མཛྷ ྤཱ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨོ་

མེགཱཀཻརཱིཡོསཨཱཱིཊྶ་ནཱམཀ་ཀོཤཱིཀ་ཛེ་ཨསྠཱི་མཛྷ ྤཱ་མ་ེཔཱཨོལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི་,ཨོཀརཱ་དྤཱརཱ་ནཱིརྨཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཏད་ཨུཔརཱན ་
རཀ ་པྲབཱཧ་མེ་པྲབེཤ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 
ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་ཨསྠཱི་མཛྷ ྤཱ་རཀ ་ནཱིར ྤཱཎཀ་སལྠ་ཐཱིཀ། 
 
ལཱལ་རཀ ་ཀཤཱོིཀ་མེ་ཨཀེ་པོྲཊཱཱིན་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏཀར་ཱཧཱཱིམོགོབཱིན་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཧཱཱིམོགོབཱིནཀ་མུཁྱ་ཀརྻ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་
ཕེཕཌཱ༹་སྃ་ཨཱཀ ྤཱཱིཛན་ལ་ལེནཱཨཱི་ཨཱ་ཤརཱཱིརཀ་པྲཏྱེཀ་ཨཾགཀ་ཊཱིསྤཱཱུ་ཀེཾ་ཨཱཀ ྤཱཱིཛན་ཨཱཔྤཱཱུརྟཱི་ཀནཱེཡ།་ཨར ྤཱཏ་ཨཀཱ ྤཱཱིཛན་ཀེར་བཱཧཀ་
ཧཱཱིམོགོབཱིན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
ཧཱཱིམོགོབཱིན་2་ཊཱ་ཙཱཛི་སྃ་ཡུཀ ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཧེམོ་ཨརཽ་གོབཱིན།་ཧེམོ་མེ་ཨཱཡརན་ཨེཊམ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱགོབཱིན་པྲོཊཱཱིན་
ཚིཡཻཀ།་ཏེཾ་སཱམནཱྱ་ཧཱཱིམོགོབཱིན་ཧེཏུ་ཨཱཡརན་ཨཽར་པྲཊཱཱོིན་ཀེ་ཀམཱཱི་ནཧཱི་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
ཕོལཱིཀ་ཨེསཱིཌ་ཏཐཱ་བཱིཊཱམཱིན་བཱཱི་ཀམ  ེཀྶ་ལཱལ་རཀ ་ཀཤཱོིཀ་བནབཻ་མེ་སཧཡོག་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཕོལཱིཀ་ཨེསཱིཌ་ཀམཱཱི་སྃ་
ཧཱཱིམོགོབཱིནཀ་ཀམཱཱི་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
ལཱལ་རཀ ་ཀཤཱོིཀཀ་སཾཁྤཱ་ཨཱ་སཱམནཱྱ་ཧཱཱིམོགོབཱིན་སྟར་ཤརཱཱིརཀ་སབྷ་ཨཾག་མེ་སུཙཱརཱུ་རཱུཔ་སྃ་ཨཱཀ ྤཱཱིཛན་ཨ་ཱསབ་པཽས ཱིཀ་ཏཏྭ་
པཧྃཙཱབཻཀ་ལེལ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཚི། 
 
ཧཱཱིམོགོབཱིན་ཀེ་སཱམཱནྱ་སྟར་ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ་ཨཚི། 
 
པུརུཥ:-13.2་སྃ16.6་གྤཱམ་པྲཏཱི་ཌསཱཱེི་ལཱཱིཊར། 
མཧཱིལཱ:-11.6་སྃ་15་གྤཱམ་པྲཏཱི་ཌེསཱཱི་ལཱཱིཊར། 
 
སབྷ་ཏརཧཀ་རཀ ,་ཧཱཱིམོགོབཱིན་སམཱཱནྱ་རཧཡ་ཏཧཱི་ལེལ་སཙེཥ ་རཧཻཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཨེཧཱི་སབ་ལེལ་ཀརོྦཧཱཨཱིཌྲཊེ,་པོྲཊཱཱིན་,་
བསཱ་ཀེ་ཨལཱབཱ་བཱིཊཱམཱིན་ཏཐ་ཱཔཽས ཱིཀ་ཁནཱིཛ་སྃ་པྲཏཱི་དཱིནཀ་ཨཱཧཱར་ཡུཀ ་ཨཚ་ིཀཱི་ནཧཱི་ཨོཧཱི་པར་ཨབཤྱ་དྷ  ན་དེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་

བཱིཊཱམཱིནཀ་ནཱིར ྤཱཎ་ཤརཱཱིརཀ་ཨདཾར་སྭཡཾ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཏེྃ་ཕལ,་ཨཽར་ཧརཱིཡར་སབ ྤཱཱི་སབ་ཨོཧཱི་ལེལ་ཨབཤྱ་ཁེབཱཀ་
ཙཱཧཱཱི། 
 
སབ་པྲཀརཀ་རཀ ་༺་ལཱལ,་སྭེཏ་,་པེླཊལེཊ༻་ཛྃ་ཨཔན་སཱམནཱྱ་སྟར་པར་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏྃ་བུཛྷ  ཱུ་ཨདྷཱིཀ་སཾབྷཱབནཱ་
ཨཚི་མཊཱོམོཊཱཱི་པྤཱཱུརརྞཱུཔེཎ་སྤཱསྠྱ་ཋཱཱིཀ་ཨཚི།་ཏེྃ་ཨོཧཱི་ལེལ་སཙེཥ ་རཧབ་ཨཱབཤྱཀ། 
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རཀ ་སམྤཱཱུཧ༺Blood་Group༻ 

 
ལཱལ་རཀ ་ཀཤཱོིཀ་མེ་ཨུཔསྠཱིཏ་ཡཱ་ཨནུཔསྠཱིཏ་ཨེན ྤཱཱིབཱཌཱཱི་ཏཐཱ་ཨནཱུབཾཱཤཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་མཱཏ་པཱིཏ་སྃ་བཱིརཱསཏ་མེ་པྤཱཔ ་ཡཱ་ཨཔྤཱཔ ་

ཨེཾཊཱཱིཛན་ཛེ་ཀཱི་ལཱལ་རཀ ་ཀོཤཱིཀཀ་བཱཧརཱཱི་སཏཧ་པར་རཧཻཏ་ཨཚི་,་ཨེཧཱི་སབ་ཨཱདྷཱར་པར་རཀ ཀ་བཱིབྷཱིནྣ་སམྤཱཱུཧ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི། 
མུཁྱཏཡཱ་ཨེཧཱི་སབ་ཨཱདྷཱར་པར་རཀ ཀ་ཙཱརཱི་ཊཱ་སམྤཱཱུཧ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
A,་B,་AB,་ཨཽར་O 
ཨནུབཾཱཤཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་བཱིརཱསཏ་མེ་ལཱལ་རཀ ་ཀཤཱོིཀཀ་བཱཧརཱཱི་སཏཧ་པར་པོྲཊཱཱིན་ཨུཔསྠཱིཏ་ཡཱ་ཨནུཔསྠཱིཏ་སེཧོ་རཧཻཏ་ཨཚི།་
ཛྃ་ཨཱཱི་པོྲཊཱཱིན་ཨུཔསྠཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏ་ཨཀོརཱ་པཱཛཊཱིིབ་རཀ ་སམྤཱཱུཧཀ་ཤྲེཎཱི་མེ་རཱཁལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛྃ་ཨཱཱི་པོྲཊཱཱིན་
ཨནུཔསྠཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏ་ཨཀོརཱ་ནེགཊཱེིབ་རཀ ་སམྤཱཱུཧཀ་ཤྲེཎཱི་མེ་རཱཁལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨེཀར་ཱཨཱར་ཨཙེ་ཕཻཀ ར་སེཧོ་
ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་8་པྲཀརཀ་རཀ ་སམྤཱཱུཧ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
"ཨེ"པཱཛིཊཱིབ 
"ཨེ"ནེགཊཱིབ 
"བཱཱི་"པཱཛིཊཱིབ 
"བཱཱི"་ནེགེཊཱིབ 
"ཨེབཱཱི"པཱཛིཊཱིབ 
"ཨེབཱཱི"ནེགེཊཱིབ 
"ཨོ"་པཱཛིཊཱིབ 
"ཨོ་"ནེགེཊཱིབ 
རཀ ་སམྤཱཱུཧ"་ཨེ"་མེ་ཨེ་ཨེཾཊཱཱིཛན་ལཱལ་རཀ ་ཀོཤཱིཀཀ་བཱཧར་མེ་ཏཐཱ་པ ྤཱཛྷ ྤཱ་མ་ེ"ཨེན ྤཱཱི་-བཱཱི་"ཨེཾཊཱཱིབཱཌཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
རཀ ་སམྤཱཱུཧ་"བཱཱི"་མེ་བཱཱི་ཨེཾཊཱཱིཛན་ལལཱ་རཀ ་ཀོཤཱིཀཀ་བཱཧརཱཱི་སཏཧ་པར་ཏཐཱ་པ ྤཱཛྷ ྤཱ་མེ་"ཨེན ྤཱཱི་ཨེ"་-ཨེན ྤཱཱིབཱཌཱཱི་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི། 
རཀ ་སམྤཱཱུཧ"་ཨེབཱཱི"་མེ་དུནྤཱཱུ་ཨེཾཊཱཱིཛན་ཨེ་ཨཽར་བཱཱི་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨེཾཊཱཱིབཱཌཱཱི་ཨནུཔསྠཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི། 
རཀ ་སམྤཱཱུཧ་"ཨོ"་མེ་ཨེཾཊཱཱིཛེན་ཨནུཔསྠཱིཏ་ཏཐཱ་དུནྤཱཱུ་ཏརཧཀ་ཨེན ྤཱཱི་བཱཌཱཱི་"ཨེན ྤཱཱི་ཨ"ེ་ཏཐཱ་"ཨེན ྤཱཱི་བཱཱི"་པ ྤཱཛྷ ྤཱ་མེ་
ཨུཔསྠཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི། 
ཛཁན་ཀཱིནཀ་ོརཀ ་ཙཌྷེབཱཀ་ཨཱབཤྱཀཏ་ཧོཨཱིཏ་ཚཀཻ་ཏཁན་རཀ ་སམྤཱཱུཧཀ་ཛཱཾཙ་ཨཱབཤྱཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ,་རཀ ་དཱཏ་ཏཐཱ་
རཀ ་པྤཱཔ ་ཀར ྤཱ་དུནྤཱཱུ་ལེལ།་རཀ ་སམྤཱཱུཧ་ཀེར་མཱིལནཱ་ཛརུརཱཱི་ཚཻཀ་ཨནྱཐཱ་བེམཱིལཱན༺un་matched༻་

རཀ ་སམྤཱཱུཧ་སྃ་བཱིཔརཱཱིཏ་ཨེཾཊཱཱིཛན་-ཨེན ྤཱཱི་བཱཌཱཱི་ཀརཎ་ཁཏརནཱཀ་བྷ་སཀཻཏ་ཨཚི། 
"ཨོ"་ནེགཊཱིབ་བལཱ་བྱཀ ཱི་ཀོནོ་རཀ ་སམྤཱཱུཧ་བལཱ་བྱཀ ཱི་ཀེ་ཨཔན་རཀ ་དཡ་སཀཻཏ་ཨཚི། 
ཏཧཱིནཱ་"ཨེབཱཱི"་པཱཛིཊཱིབ་བལཱ་བྱཀ ཱི་ཀོནོ་རཀ ་སམྤཱཱུཧ་བལཱ་བྱཀ ཱི་སྃ་རཀ ་ལཡ་སཀཻཏ་ཨཚ།ི 
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རཀ ་ཀེ་ཀམཱཱི་༺ཨནཱཱིམཱིཡཱ༻་མེ་ཛཁན་ཀཀརོ་གབྷཾཱཱིར་སྠཱིཏཱི་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཻཀ་ཏཁན་རཀ ་ཙཌྷེབཱཀ་ཨཱབཤྱཀཏ་ཧོཨཱིཏ་
ཚཻཀ།་པྤཱཱུརྦཧཱི་སྃ་ཨགར་རཀ ་སམྤཱཱུཧཀ་ཛཱནཀརཱཱི་ཧཨ་ེཏ་ཨཱཱི་ཤྲེཡསྐར།་སུརཀྵཱ་ཨུདྡེཤྱ་སྃ་སབྷ་ཀེཾཨཔན་ཨཔན་རཀ ་སམྤཱཱུཧ་
ཀེར་ཛཱནཀརཱཱི་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
༥ 

ཨུཙྩ་རཀ ་ཙཔཱ༺Hypertension༻ 

 
ཨུཙྩ་རཀ ་ཙཱཔ་དཤེ་མ་ེཨཏྱདྷཱིཀ་རཕ ྤཱར་སྃ་བཌྷཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་ཧེཏུ་སཛགཏ་ཧེཏུ་ཨེཀརཱ་བཱིཥཡ་མེ་ཛཱནཀརཱཱི་པརམ་
ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ།ི 
རཀ ་ཙཱཔ་ཤརཱཱིརཀ་ཨོཧེན་སྠཱིཏཱི་ཀེཾ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛཁན་རཀ ་ཀེར་དབཱབ་དྷམནཱཱི་པར་བཌྷ༹ཡ་ལཱགཏཻ་ཨཚི།་

120/80་སཱམཱནྱ་རཀ ་ཙཱཔ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛཁན་ཨཱཱི་139/89་ཤཱིམཱ་ཡཱ་ཨོཧཱི་སྃ་བཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི་ཏཁན་བཱིཤེཥ་
དྷ  ན་དནེཻ་ཨཱབཤྱཀ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཨེཧཱི་བཱཱིམཱརཱཱིཀ་པྲཐམ་ཨབས ྤཱ་ཐཱིཀ།་180/120་ཡཱ་ཨོཧཱི་སྃ་ཨདྷཱིཀེ་ཏྃ་
གམ   ཱིར་སྠཱིཏཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀམ་རཀ ་ཙཱཔ་བྷེནཱཨཱི་སེཧོ་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ིཔརཉྩ་ཨེཀར་ཨཏཱི་གམ   ཱིར་ཧེབཱཀ་སཾབྷཱབནཱ་
རཀ ་ཙཱཔ་ཨཏྱདྷཱིཀ་༺ཧཱཨཱིཔརཊེཾཤན༻་ཏུལནཱ་མེ་ཀཱིཚུ་ཀམ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
རཀ ་ཙཱཔ་ཨིཾགཱིཏ་སཾཁྤཱ་མེ་ཛེ་སཾཁྤཱ་ཨྤཱཱུཔར་དར ྤཱཡལ་ཨཚི་ཨཀོརཱ་སཱིས ོལཱིཀ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཛེ་ནཱཱིཙཱ་དར ྤཱཡལ་ཨཚི་
ཨོཀརཱ་ཌཱཡས ོལཱིཀ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
སཱིས ོལཱིཀ,་དྷམནཱཱི་པར་དབཱབཀ་ཨོ་པཻམནཱཱ་ཨཚི་ཛཁན་ཧྲྀདཡ་དྷཌཀཻཏ་ཨཚི།་ཌཱཡས ལཱོིཀ,་དྷམནཱཱི་པར་དབཱབཀ་ཨོ་
པཻམཱནཱ་ཚཱི་ཛཁན་ཧྲྀདཡ་ཨཱརཱམ་སྠཱིཏ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨ,ཱཨར ྤཱཏ་2་ཧྲྀདཡ་དྷཌ༹ཀན་ཀེར་མདྱ་སྠཱིཏཱི་མ།ེ 
 
ཛཁན་རཀ ་ཙཱཔ་བཌྷ༹ལ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨོཧནཱ་སྠཱིཏ་མ་ེདྷམནཱཱི་མེ་རཀ ་པྲབཱཧ་སཱམཱནྱ་རཁཻཀ་ལལེ་ཧྲྀདཡ་ཀེཾ་ཨདྷཱིཀ་སཀྲཱིཡ་
བྷ་ཨདྷཱིཀ་བེར་དྷཌ༹ཀཡ་པཌཻ༹ཏ་ཨཚ་ིཨར ྤཱཏ་ཧྲྀདཡ་པར་ཨདྷཱིཀ་བོཛྷ་པཌཱི༹་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་སཱམཱནྱཏཡ་ཱཨདྷཱིཀ་སཱིས ོལཱིཀ་ཀེ་
ཨདྷཱིཀ་རཀ ་ཙཱཔ་ཀཧལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ་ིཔརཉྩ་སཱིས ོལཱིཀ་ཨཐབཱ་ཌཱཡས ོལཱིཀ་ཀནོོ་ཡཱ་དུནྤཱཱུ་བཌྷ༹ལ་སྠཱིཏ་རཧཡ་ཏ་ཨོ་ཨདྷཱིཀ་
རཀ ་ཙཱཔ་ཐཱིཀ། 
 
རཀ ་ཙཱཔ་ཨོཧེན་བྱཀ ཱི་ཀེཾ་ཧེབཱཀ་བེསཱཱི་སཾབྷཱབནཱ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཛནིཀར་ཛཱིབན་དཱིནཙཪ ྤཱ་ཨནཱིཡམཱིཏ་རཧཻཏ་ཚནྷཱི་།་ཨེཧཱི་སྃ་

སུརཀྵཱིཏ་རཧཻཀ་ལེལ་ནཱིརན ར་བྤཱཡཱམ་ཀརཻཀ་ཙཱཧཱཱི,་མདྷུམེཧ་བཱཱིམཱརཱཱི་ནཧཱི་ཧོ་ཏཧཱི་ལེལ་ཁནཱ་པཱན་པར་དྷ  ན་དེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་,་
མོཊཱཔཱ་ནཧཱི་ཧཨེ་ཏཧཱུ་པར་དྷ  ན་དེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི། 
 
ཨདྷཱིཀ་རཀ ་ཙཱཔ་ཨཀྶརཧཱྃ་ཀོནོ་བཱཧྱ་ལཀྵཎ་པྲཀཊ་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཙཀཱིིཏྶཀ་དྤཱརཱ་ནཔལཱ་སྃ་པཏ་ཙལཻཏ་ཨཚ་ི།་
ནཱིརཾཏར་རཀ ་ཙཱཔ་བཌྷ༹ལ་རཧནཱཨཱི་ལཀྵཎ་ཨེཀཨཀེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཀྲམཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་བཌྷ༹ལ་རཀ ་ཙཔཱ་ཤརཱཱིརཀ་སབྷ་
ཨཾག་པར་ཀུཔྲབྷཱབ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཏེཾ་ཀུཤལ་ཙཀཱིིཏྶཀ་སྃ་པརཱམརྴ་ལཡ་ཙཀཱིིཏ ྤཱ་པྤཱརམ་ཀར་ཱལེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 141 

ཨདྷཱིཀ་རཀ ་ཙཱཔ་སྃ་དྷམནཱཱི་སབ་ཀྵཏཱིགྲསྟ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཏཧཱི་སྃ་ཨོ་ཁྤཱཱུབ་པཱཏར༺narrow༻་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་

ཨཚི་ཡཱ་བཾད༺block༻་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་དྷམནཱཱི་སབྷཀ་ལཙོ་༺elastic༻པྲཀཱིརྟཱི་སེཧོ་ནཥ ་ཧོམཡ་
ལགཻཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་སབ་སྃ་རཀ ་པརཱིབཧན་མེ་བཱདྷཱ་ཧོམཡ་ལགཻཏ་ཨཚི།་སབྷ་ཨཾག་ཀེ་ཨཀཱ ྤཱཱིཛན་ཨཱ་བྷོཛན་སཱམནཱྱ་རཱུཔ་སྃ་
ནཧཱི་པཧྃཙ་པབཻཏ་ཨཚི།་ཀྲམཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་ཨཱགཱྃ་ཙལཱི་ཧྲྀདཡ་ཀེར་ཨཻརོཊཱ་སེཧོ་པྲབྷཱབཱིཏ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་དྷམནཱཱི་སབྷ་
ཀྵཏཱིགྲསྟ་བྷེལཱ་སྃ་ཧཱལཱཾཀཱི་སབྷ་ཨཾག་པྲབྷཱབཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་མགར་ཧྲྀདཡ་ཀེ་ཀྵཏཱི་ཧེབཱཀ་ཨདྷཱིཀ་སཾབྷཱབནཱ་ཨཚི་ཀརཎ་རཀ ་
སཾཙཱལན་ཧེཏུ་ཧྲྀདཡ་ཀེ་པྲམུཁ་བྷཱུམཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨདྷཱིཀ་རཀ ་ཙཱཔ་སྃ་ཧྲྀདཡ་གྷཱཏ་ཏཐཱ་མསྟཱིཥ ་གྷཱཏཀ་ཌར་རཧཻཏ་
ཨཚི།་ཀཱིཌནཱཱི་ཏཐཱ་ཨཱཁཱིྃ་པར་སེཧོ་ཨདྷཱིཀ་ཀུཔྲབྷཱབ་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི་ཨདྷཱིཀ་རཀ ་ཙཱཔ་ཀརཎེཾ། 
 
ཨོནཱ་ཨདྷཱིཀ་རཀ ་ཙཱཔཀ་པཧཙཱན་ཏ་ཙཀཱིིཏྶཀ་དྤཱརཱ་ནཱཔ་ཀེལཱ་ཨུཔརཱན ་སུནཱིསཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཏཻཡོ་ཀཱིཚུ་ལཀྵཎ་ཨིཾགཱིཏ་
ཀཡ་རཧལ་ཚཱི། 
 
དྲྲྀཥ ཱི་མེ་ཛྷིལམཱིལཱཧཊ། 
ཧལ ྤཱ་ཧལ ྤཱ་མཱཐ་དར། 
ཐཀན་ཐཀན་སནཀ་ཨནུབྷཱུཏཱི། 
མཱཐཱ་མེ་ཙཀ ར་ཛཀྃ་ཨཱ་རད༺ྡvomiting༻་ཧེབཱཀ་པྲབཱིར  ཱི། 
ཀཁནོ་ཀལ་ནཱཀ་སྃ་རཀ ་ཤྤཱབ། 
 
ཨཔན་དེཤ་མེ་ཀརཱཱིབ་1་ཀརོཌ༹་ལོཀ་ཨདྷཱིཀ་རཀ ་ཙཱཔ་སྃ་པྲཏཱི་བརྵ་གྲསཱིཏ་བྷཡ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨེཀར་ཨུཔཙཱར་ཧེཏུ་
ཤྲེཡསྐར་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛ་ེསུརཀྵཱ༺པྤཱཱིབེཾཤན༻་པར་བཱིཤེཥ་དྷ  ན་དཱཱི།་ཨོཧཱི་ལལེ་ཛནཱཀརཱཱི་རཧབ་ཏཐཱ་ཏད་ཨནུཀྤཱཱུལ་

སཱབདྷཱནཱཱི་རཱཁབ་ཨཱབཤྱཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ནཱིརན ར་ཤརཱཱིརཱིཀ་བྤཱཡཱམ་,་སམུཙིཏ་ཁནཱ་-པཱན,་ཤརཱཱིར་མེ་གྷ  ཱུཀོཟ་སྟར་
ནཱིཡཾཏྲཱིཏ,་བཌྷཻ༹ཏ་མོཊཱཔཱ་པར་ནཱིཡཾཏྲཎ་ཨཱིཏྤཱདཱི་སུརཀྵཱ་ཧེཏུ་ཀརགར་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་རཀ ་ཙཱཔ་བྷ་གལཱེ་པར་ཨཱཱི་བརྵོཾ་ཡཱ་
ཛཱིབན་པརྻན ་རཧཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཙིཀཱིཏཀྶ་སུཛྷཱབ་ཨཏཱི་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཨཚི་ཨོཀར་ཀུཤལ་པྲབནྡྷན་ཨ་ཱནཱིཡཏཾྲཎ་ཧེཏུ། 
 
ཙིཀཱིཏྶཀ་ཨོཀར་དབཱཨཱི་དྤཱརཱ་ཨུཔཙཱར་ཧེཏུ་ནཱིམྣལཱིཁཱིཏ་ཏརཧཀ་དབཱཨཱི་དཡ་སཀཻཏ་ཚཐཱིན།ྷ་བཱིནཱ་ཙཀཱིིཏྶཀ་ཀེར་སུཛྷཱབ་
སྃ་ཨཱཱི་སབ་དབཱཨཱི་ནཧཱི་པྲཡོག་ཀརཻཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཛེནཱ་ཀཱི 
 
1.་ཨེཀཊཱ་ཨེཾཛཱཨཱིམ་ཧོཨཱིཏ་ཚཀཻ་ཛཀར་ནཱམ་"ཨེཾཛིཡོཊེནསཱིན་པརཱིབརྟཱིཏ་ཨེཾཛཱཨཱིམ་"་ཀཧལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་ཨོ་རཀ ་
བཱཧཱིཀ་ཀེ་སཾཀུཙིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི 
 
ཙིཀཱིཏྶཀ་ཨོཀར་ཨབརོདྷ་ལལེ་ཨསཱཱེིཨཱི་ཨབརོདྷཀ་དབཱཨཱི་༺ACE་inhibitor༻་སུཛྷཱབ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་
ཨེཧཱི་དབཱཨཱི་ཀེར་ཁརཱབ་ཨསར་སེཧོ་དེཁལ་གལེ་ཨཚི་ཏེྃ་ཙིཀཱིཏྶཀ་ཀེར་ནཱིགརཱནཱཱི་མེ་དབཱཨཱིཀ་པྲཡོག་ཨཱབཤྱཀ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི། 
 
2.་ཛརཱུརཏ་སྃ་ཨདྷཱིཀ་བ ྤཱཌར་མེ་ཨཀེཏྲཱིཏ་པཱནཱི་ཏཐཱ་སོཌཱིཡམ་ཀེར་ནཱིཀསཱཱི་ཧེཏུ་ཌཱཨཱིཡྤཱཱུརེཊཱིཀ་དབཱཨཱིཀ་སུཛྷཱབ་དཡ་
སཀཻཏ་ཚཐཱི།་ཨོཧོ་དབཱཨཱི་ཙིཀཱིསཀ་ཀེར་སུཛྷཱབ་བཱིནཱ་ནཧཱི་ཁེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
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3.་ཧྲྀདཡ་ཀེ་དྷཌ༹ཀན་ཀེཾ་ཐོརེ་དྷཱཱིམཱ་ཀརཻཀ་ལལེ་ཛཱཧཱི་སྃ་རཀ ་ཙཱཔ་ཀམཱི་ཛཡཱ་ཏཧཱི་ལལེ་བཱཱིཊཱ་བ ྤཱཀར་དབཱཨཱི་ཧེཏུ་སུཛྷཱབ་
ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱིཧོ་དབཱཨཱི་བཱིནཱ་ཙཀཱིིཏྶཀ་ཀེར་སུཛྷཱབ་ཀཐམཔཱི་པྲཡོག་ནཧཱི་ཀརབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
4.ཀཻལྴཱིཡམ་ཨཱཔྤཱཱུརྟཱི་ཀེཾ་ཨབརོདྷ་ཀཡ་རཀ ་ཙཱཔ་ཀམ་ཀརཻཀ་ཧེཏུ་དབཱཨཱིཀ་སུཛྷཱབ་ཙིཀཱིཏྶཀ་ཀཡ་སཀཏཻ་ཚཐཱི།་ཨཱིཧོ་
དབཱཨཱི་བཱིནཱ་ཙིཀཱིཏྶཀ་སུཛྷཱབ་ཀཐམཔཱི་ནཧཱི་ཁེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
5.་ཨེཀཊཱ་དབཱཨཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་བཱཧཱིཀབཱིས ྤཱརཀ་༺vasodilator༻. 
 
རཀ ་ཙཱཔ་ཀམ་ཀརཻཀ་ལེལ་ཨཱིཧོ་དབཱཨཱི་ཙཀཱིིཏཀྶ་དྤཱརཱ་སུཛྷཱབ་ཀཨལེ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་དབཱཨཱི་སྃ་རཀ ་བཱཧཱིཀ་ཀེར་
ཨཱཀར་བཌྷཱ༹་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཨ་ཱཨོཧཱི་སྃ་རཀ ་ཙཱཔ་ཀམ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཙིཀཱིཏྶཀ་ཀེར་སུཛྷཱབ་བཱིནཱ་ཨཱཱི་དབཱཨཱི་བཱིལྐུལ་
ནཧཱི་ཁེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་རཀ ་ཙཱཔ་མེ་ཙིཀཱིཏཀྶ་ལཀོནཱི་དྤཱར་ཱཛེ་དབཱཨཱི་སབྷ་ཀེ་ཨཀྶར་སུཛྷཱབ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཀར་ཱབཱརེ་མེ་ཙར ྤཱ་
ཀཡལཧྃ། 
 
ཨཔནེ་སྃ་དབཱཨཱི་ཀེ་པྲཡོག་ཏ་ནཧཱིཡེ་ཊཱ་ཀརབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཧྃ,་ཏཁན་པཐྱ,་པརཧེཛ་,་བྤཱཡཱམ,་ནྤཱཱུནཀ་ན ཱུན་པྲཡོག,་
བྤཱཡཱམ-པྤཱཎཡཱམ,་ཀམ་ཙིཾཏ་ཕཱིཀཱིར་,་དྷཱུམཔཱན་ནཱིཥེདྷ,་མདྱཔཱན་ནཱིཥེདྷ་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཏྃ་ཤྲེཡསྐར་ཨཚིཡ།ེ 
 
༦ 

པྲཏཱིཨཀཽ ྤཱཱིཀརཀ༺Antioxidant༻ 

 
པྲཏཱིཨོཀ ྤཱཱིཀརཀ།་ཨནཱོ་ཨོཀར་ཨཾགྲེཛཱི་ནཱམ་བཧཏ་པྲཙལཱིཏ་ཨཚ་ིཛེ་ཀཱི་ཨེན ྤཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨདྷཱིཀཏར་ཙིཀཱིཏྶཀ་ཨཱ་

ཨཱཧཱར་བཱིཤེཥཛྙ་ཀཧཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཕལ་ཁཽ,་ཧརཱིཡར་སབ ྤཱཱི་སབ་ཁཽ,་ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེ་ལཱབྷཀརཱཱི་ཙཱཛི,་ཛེནཱ་ནེབོ,་
ཨཱམལ,ཱ་ཨཱདཱཱི,་ལཧསུན,་ཧལ ྤཱཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཀ་ེཨཔན་ཌཱཨཱིཊ་མེ་སམྨཱིལཱིཏ་ཀརཱཱི་ཏཧཱི་ལེལ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨེཧཱི་
སབ་ཙཱིཛ་སྃ་ཨེན ྤཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་བྷེཊཏ།་ཨཱཁཱིར་ཨནེ ྤཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཀཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨོཀརཱ་བཱརེ་མེ་ཛནནཻ་ཨཱབཤྱཀ། 
 
ཨེན ྤཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཀེ་བཱརེ་མེ་ཛཱནཀརཱཱི་སྃ་པྤཱཱུརྦ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛ་ེསརྦཔྲཐམ་"ཕྤཱཱི་རཻཌཱིཀལ"་བཱིཥཡ་མེ་ཛནཱཱཱི། 
"ཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལ"་ཤརཱཱིར་མེ་མུཀ ་ཀཎ་ཨེཀལ་ཀཤཱོིཀཀ་རཱུཔ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཨེཀལ་ཀཤཱོིཀ་ཡུགྨ་ཀཤཱོིཀ་ཧོཨཱི་ལེལ་
བྷུཁཱཡལ་རཧཻཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་ལལེ་ཨོཀར་སཏཏ་པྲཡཱས་རཧལཱཀ་ཀརཎ་སྭས་ྠཀོཤཱིཀ་ཀེ་ཀྵཏཱི་པཧྃཙཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་
ཏརཧེྃ་སྭསྠ་ཀོཤཱིཀ་ཨོཀརཱ་ཀརཎ་ནཱིརན ར་ཀྵཏཱིགྲསྟ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཕལསྭརཱུཔ་བཱཱིམཱར་བྷ་ཛཱཡ་ལེལ་ཨདྷཱིཀ་
སཾབྷཱབནཱ་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི 
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"ཕྤཱཱི་རཻཌཱིཀལ"༺མུཀ ་ཀཎ༻་ཤརཱཱིར་མེ་པཱཙན་ཀྲཱིཡཱཀ་ཕལསྭརཱུཔ་བནཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི།་པྲདཱུཥཎ,་དྷཱུམཔཱན,་
ཨོཛོན,་ཨེཀྶ-་ར,ེ་ཨཽདྱོགཱིཀ་པྲདཱུཥཎ་ཏཐཱ་ཨནཀེ་རསཱཡནཱིཀ་པདཱརཀྠ་སཾསརྒ་སྃ་སེཧོ་"ཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལ"་ཤརཱཱིར་མེ་
བཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི།་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་བཱཏ་ཨཱཱི་ཨཚ་ིཛེ་"ཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལ་"་ཨདྷཱིཀ་རཧནཱཨཱི་ཏ་ཤརཱཱིར་ལེལ་ཁརཱབ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་པརཉྩ་
ཨོཀར་ཨུཔསྠཱིཏ་རཧནཱཨཱི་ཨཱབཤྱཀོ་ཨཚ།ི་ཤརཱཱིརཀ་ཨཱིམྨཡྤཱཱུན་སཱིས མ་ཨཀོརེ་༺ཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལྶ༻་སཧཡོག་སྃ་ཤརཱཱིརཀ་

སུརཀྵཱ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཏེྃ་ཛརཱུརཱཱི་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛ་ེཕྤཱཱི་རཻཌཱིཀལྶ་ནེ་ཛྤཱདཱ་རཧཡ་ནེ་ཀམ་,་བལཱི་བཱིལྐུལ་སཾཏུལཱིཏ་རཧཡ།་ཨོཧཱི་
སཾཏུལན་ཧེཏུ་སཾཏུལཱིཏ་ཨེན ྤཱཱིཨཀཱ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཀེ་སེཧོ་ཛརཱུརཏ་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི་ཏཀཱི་ཨཱབཤྱཀཏ་སྃ་ཨདྷཱིཀ་ཕྤཱཱིརཻཌཱིཀལ་སམཱཱནྱ་བྷ་
ཛཱཡ། 
 
ཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལ་ཨཱབཤྱཀཏ་སྃ་ཨདྷཱིཀ་རཧལཱ་སྃ་མདྷུམཧེ,་ཧྲྀདཡ་སྃ་སམྦཾདྷཱིཏ་བཱཱིམཱརཱཱི,་ཀཻཾསར་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཨནཀེ་བཱཱིམཱརཱཱིཀ་
སཾབྷཱབནཱ་བཌྷ༹བཻཏ་ཨཚི། 
 
ཨེཾཊཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཨེཀ་པྲཀརཀ་ཨཎུ༺མལཱཱིཀ ཱུལ༻་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལ་སྃ་ལཌཱི༹་ཨཀོརཱ་བེཨསར་ཀརཻཏཨཚི་།་

ཤརཱཱིར་ཁུད-་བཁུད་ཨཔནོ་ཨནེ ྤཱཱི་ཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་བནབཻཏ་ཨཚ,ི་ཨཔན་སུརཀྵཱ་ཧེཏུ།་ཨེན ྤཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་བཱཧརཱཱི་ཁཱདྱ་པདཱརྠ་ཛེནཱ་
ཕལ་,་ཧརཱིཡར་སབ ྤཱཱི་,་ཏཐཱ་ཨནྱ་པཽདྷཱ་ཛནཱིཏ་ཁཱདྱ་མེ་པཱཨོལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་བཱིཊཱམཱིན་སབ་སེཧོ་ཨེཾཊཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཨཚི།་
བཱིཊཱམཱིན་"སཱཱི"་ཨ་ཱབཱིཊཱམཱིན་"ཨཱཱི་"་པྲབྷཱབཱཱི་ཨེཾཊཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཨཚ།ི་ཀཱིཡོ་ཀཱིཡོ་སམཡ་པྤཱཱུརྦ་ཛེ་ཨདྷཱིཀ་ཨུམརགར་ལགཻཏ་
ཨཚི་,ཨོ་ཨེཧཱཱི་"ཕྤཱཱི་རཻཌཱིཀལ"་ཀེ་ཀརཎ་སྃ། 
ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་ཤརཱཱིར་ཀེཾ་སྭསྠ་རཁཻཀ་ལེལ་ཨེན ྤཱཱིཨཀཱ ྤཱཱིཌེཾཊ་བལཱ་སམུཙིཏ་ཨཱཧཱར་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ།ི་ཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལ་ཨསཾཏུལཱིཏ་བྷ,་
ཛྃ་བཧཏ་བཌྷཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཏྃ་ཤརཱཱིར་ཨཱཀ ྤཱཱིཀརཎ་ཡུཀ ་ཏནཱབ་༺oxidative་stress༻་མེ་ཨཱབཱི་

ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ི།་ཨོཧཱི་སྃ་ཌཱཱིཨེནཨེ་སེཧོ་ཀུཔྲབྷཱབཱིཏ་བྷཡ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱཨོཧཱི་སྃ་ཏད་སཾདར ྒྷཱིཏ་བཱཱིམཱརཱཱི་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཕྤཱཱི་
རེཌཱིཀལ་ཏཐཱ་ཨེཾཊཱཱིཨཀཱ ྤཱཱིཌེཾཊ་དུནྤཱཱུ་ཤརཱཱིར་མེ་བཱིལྐུལ་སཾཏུལཱིཏ་རཧཻཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཨེཧཱི་ལེལ་ཛཱིབནཙཪ ྤཱ་ཨཱཨོར་དཱིན་པྲཏཱི་དཱིནཀ་

ཨཱཧཱར་ཨཏྱན ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཨཚི།་སཔ ྤཱཱིམེཾཊཀ་རཱུཔ་མ་ེཨེན ྤཱཱི་ཨཀཱ ྤཱཱིཌེཾཊ་ལེནཱཨཱི་སྃ་ཤྲེཡསྐར་པཽདྷཱ་ཛནཱིཏ་ཁདཱྱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཧྃ,་
ཛཁན ་ཀོནོ་ཨནེ ྤཱཱི་ཨཀཱ ྤཱཱིཌེཾཊཀ་སྤཥ ་ཀམཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཏ་སཔ ྤཱཱིམེཾཊ་ཁཨཱིཨ་ེཔཌཻ༹ཏ་ཚཻཀ། 
 
ཀཱིཚུ་ཨེཾཊཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཡུཀ ་ཁདཱྱ་པདཱརྠཀ་ནཱམ་ལཱིཁཱི་རཧལ་ཚཱི་།་ཛེནཱ་གྤཱཱིན་ཊཱཱི,་ཀཕཱཱི༹,་ཀརཱཱི་ཙཱཀལེཊ,་བྷ  ཱུ་བེརཱཱི,་ཧལ ྤཱཱི,་ཨཱལཱིབ་
ཏེལ,་ཕལ,་ཏརཀརཱཱི་སབ་ཨཱ་སབ་པཽདྷཱ་ཛནཱིཏ་ཨནྱ་ཁཱདྱ་ཛཱཧཱི་མེ་ཨནེཀནེཀ་ཨནེ ྤཱཱི་ཨཀཱ ྤཱཱིཌེཾཊ་པཱཨོལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨོཧཱི་
སབྷ་སྃ་ཤརཱཱིརཀ་ཕྤཱཱི་རེཌཱིཀལ་ཏཐཱ་ཨེཾཊཱཱིཨཱཀ ྤཱཱིཌེཾཊ་ཀེཾ་ཨཱསཱནཱཱི་སྃ་སཾཏུལཱིཏ་རཁཱལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་སྃ་བཧཏ་ཏརཧཀ་
བཱཱིམཱརཱཱི་སྃ་བཱྃཙལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི། 
 
༧ 

པཙཱན་ཏཏཾྲ།༺Digestive་System༻ 
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པྤཱཱུརཱ་ཤརཱཱིརཀ་སབསྃ་ཚོཊ་ཨཱིཀཨཱཱི་ཀོཤཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཁཌ༹བོ་ཀོཤཱིཀ་མཱིལཱི་ཤརཱཱིརཀ་སཾརཙནཱ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་པྲཏྱེཀ་ཀོཤཱིཀ་
བྷོཛན་སྃ་པོཥཀ་ཏཏྭ་ལཨེ་ཨོཀརཱ་ཨྤཱཱུར ྤཱ་མེ་པརཱིབརྟཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཔན་ཨཔན་བཱིཤཱིཥ ་ཀརྻ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 
 
ཀོཤཱིཀ་སབ་མཱིལཱི་ཨུཏ ཀ༺tissue༻་བནབཻཏ་ཨཚི།་ཨུཏ ཀ་སབ་མཱིལཱི་ཨཾག་བནབཻཏ་ཨཚི།་ཨཾག་སབ་མཱིལཱི་
ཤརཱཱིརཀ་ཨཾགཏཾཏྲ་བནབཻཏ་ཨཚི།་ཨཾགཏཾཏྲ་སབ་མཱིལཱི་པྤཱཱུརཱ་ཤརཱཱིར་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
ཨོཧཱཱི་ཨཾག་ཏཾཏྲ་མེ་ཨཀེ་ཨཾག་ཏཾཏྲ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་པཱཙན་ཏཾཏྲ།་ཨེཀར་ཨལཱབཱ་སམ  ཱུར་ྞཤརཱཱིར་མེ་ཨལག་ཨལག་ཏཾཏྲ་ཀཛ་
ཀརཻཏ་ཨཚི།་སབ་ཏཾཏྲ་ཨགར་སམུཙིཏ་རཱུཔ་སྃ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཏྃ་ཤརཱཱིར་པྤཱཱུརྞ་སྭསྠ་རཧཻཏ་ཨཚི།་སབ་ཏཾཏྲཀ་བཱིཥཡ་མེ་
ཀནཱིཡོ་མནཱིཡོ་ཛནཱཀརཱཱི་ཨགར་ཧོཡཏ་ཏྃ་ཨཱབྷཱས་ཧོཡཏ་ཛེཨཔནཧཱི་ཤརཱཱིར་མེ་ཀཏེཀ་ཏརཧཀ་ཀརྻ་ཀཏེཀ་པདྡྷཏཱིབཱར་
ཌྷཾག་སྃ་བྷཡ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཱཱི་སབ་ཀརྻ་པརམེཤྭར་དྤཱརཱ་རཙིཏ་པྲཏྱེཀ་ཛཱིབ་མེ་སྭཡཾ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་སབ་པརམེཤྭརཀ་
བྱབསྠཱིཏ་ཤཀ ཱི་སྃ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨགར་ཧམ་སབ་ཀནཱཱི་ཨུཔརོ་སྃ་ཨཔནཱ་ཨཱཔ་ཀེ་ཁནཱ་པཱན་ཏཐཱ་རཧན་སཧན་བྱབསྠཱིཏ་
ཀཡ་ལེབ་ཏྃ་ཛཱིབན་པརྻན ་སྭས་ྠརཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱི། 
པཱཙན་ཏཾཏྲཀ་ཨལཱབཱ་ཛེ་ཏཏཾྲ་སབ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨོ་ཐཱིཀ་པརཱིསཾཙརཎ་ཏཾཏྲ,་ཨཾཏཿསྤཱབཱཱི་ཏཾཏྲ,་ཨུཏྶརན་ཏཾཏྲ,་པྲཛནན་
ཏཾཏྲ,་ཏཾཏྲཱིཀ་ཏཏཾྲ,་ཤྭསན་ཏཾཏྲ,་ཀཾཀལ་ཏཏཾྲ་ཨཽར་མཱསཾཔེཤཱི་ཏཾཏྲ། 
 
*པཱཙན་ཏཾཏྲ།* 
 
པཱཙན་ཏཾཏྲཀ་སཾརཙནཱ་བཱིཤཱིཥ ་ཨཚ།ི་ཧམ་སབ་ཛེ་བྷོཛན་ཀརཻཏ་ཚཱི་,་ཨོཀརཱ་ཨོ་ཏོཌཱི༹་པོཥཀ་ཏཏྭ་མེ་པརཱིབརྟཱིཏ་ཀརཻཏ་
ཨཚི།་ཤརཱཱིར་ཨེཧཱི་པོཥཀ་ཏཏྭ་སྃ་ཨུར ྤཱ་ནཱིརྨཱིཏ་ཀཡ་ཨོཧཱི་སྃ་ཨཔན་བྲྀདྡྷཱི་སཾག་སཾག་ཀོཤཱིཀ་སབྷཀ་

མརམྨཏ༺repair༻་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི། 
 
པཱཙནཏཾཏྲ་མེ་རསཱ ྤཱནུམ་ཱཨེཀ་ཛཋརཱཏཾྲ་པཐ༺་གསཻ ོ་ཨིཾཊསེ ྤཱཨཱིནལ་ཊཀཻ ༻་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེཀཱི་མུཁ་སྃ་གུདཱ་ཏཀ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི།་ཨོཧཱི་མེ་ཨཱརོ་སབ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཨཾག་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་བཱིཤཱིཥ ་ཨཽར་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཀརྻ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 
1.་མུྃཧ:-་ཛཋརཱཾཏྲ་པཐ་༺གཻས ་ོཨིཾཊཊཱེིནལ་ཊཀཻ ༻་མུྃཧ་སྃ་པྤཱརམ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་པཱཙན་ཀྲཱིཡ་ཱམུཧྃ་སྃ་ཤུརཱུ་བྷ་

ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཛཁནེ་ཀོནོ་བྷོཛན་གྲཧཎ་ཀརཻཏ་ཚཱི,་མུྃཧ་མེ་ཙིབཱ་ཙིབཱ་ཀཨེ་བྷོཛན་ཀེཾ་ཚཊོ་ཚཊོ་ཊུཀཌཱ༹་མེ་ཏོརལ་ཛཱཨཱིཏ་
ཨཚི་།་མུྃཧ་སྃ་ཤྤཱབཱིཏ་ལཱར་ཨ ཱ
 
ཨོཧཱི་མེ་ཨུཔསྠཱིཏ་ཨནེཀ་པྲཀརཀ་ཨེཾཛཱཨཱིམ,་བྷོཛན་ཏཏྭ་ཀེཾ་ཨཱྃཏ་དྤཱརཱ་ཨབཤོཥཱིཏ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་ཨུཔཡུཀ ་བནེནཻ་མུྃཧ་
སྃ་པྤཱརམ་ཀཡ་དཻཏ་ཨཚ།ི 
2.་གལཱ:-་པཱཙན་ཏཾཏྲ་མེ་མུྃཧཀ་བཱད་ཀཨེལ་བྷོཛན་ཀེཾ་ཨཱགཱྃ་ཏརཕ་ཛཱཡ་ལེལ་དོསར་ས ྤཱན་གལཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
3.་གྲསཱིཀ་༺esophagus་༻་:-་ལགབྷག་25་སེཾཊཱཱིམཱཱིཊར་ལཾབཱ་ཨེཀ་ནལཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེ
གལཱ༺Pharynx༻་སྃ་པྤཱརམ་བྷs་ཨམཱཱཤཡ་ཏཀ་པཧྃཙཻཏ་ཨཚི།ཨོཧཱི་ནལཱཱི་སྃ་བྷོཛན་ཨགཱཱྃ་ཏརཕ་བཌྷཱི་
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ཨཱམཱཤཡ་མེ་པཧྃཙཻཏ་ཨཚི།་གྲསཱིཀ་ནལཱཱི་མཱྃསཔེཤཱི་སྃ་བནལ་རཧཻཏ་ཨཚི།་མཱྃསཔེསཱཱི་ཀེཾ་སཾཀུཙན་ཨཽར་བཱིཤྤཱམ་སྃ་བྷོཛན་
ཨཱགཱྃ་བཌྷཻ༹ཏ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་པྲཀྲཱིཡཱ་ཀེ་པེརཱིས ལསཱིས་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨམཱཱཤཡ་སྃ་ཋཱཱིཀ་པཧཱིལེ་གྲསཱིཀ་མེ་ཨེཀ་
སྥིཾཀ ར་བཱལྭ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ་ཛེ་བྷོཛན་བཱཔས་ཨཱམཱཤཡ་སྃ་གྲསཱིཀ་མེ་ནཧཱི་ཨཱབཡ་དཻཏ་ཚཻཀ། 
 
4.་ཨཱམཱཤཡ༺stomach༻:- 
 
ཨཱམཱཤཡ་ཐཻལཱཱིནུམཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཀེར་དེབཱལ་མཱྃསཔེསཱཱི་སྃ་བནལ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཀཕཱཱི་མཛབྤཱཱུཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཱམཱཤཡ་
མེ་བྷོཛན་ཀ་ེབུཛྷ  ཱུ་ཛེ་མཱིཀྶར་གྲཱིནཌར་ཛཀ་ྃམཐལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨམཱཱཤཡ་མེ་ཨམ་ླཏཐཱ་ཨེཾཛཱཨཱིམ་སབ་དྤཱརཱ་བྷོཛན་ཀ་ེ

ཨཽར་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཏོཌལ༹་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཀཱི་བྷོཛན་ཏཏྭ་སབ་ཨཱྃཏ་དྤཱརཱ་ཨབཤོཥཱིཏ་བྷs་སཀཡ།་ཨཱམཤཱཡ་མེ་བྷོཛན་
ཨརྡྷཏརལ་/་པེས ་རཱུཔ་མེ་བྷs་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཧཱེི་ཏརཧེྃ་ཚོཊཀཱིཨཱྃཏ་མེ་ཛཱཡ་ལེལ་ཏཻཡཱར་བྷཡ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
5.ཚོཊཀཱི་ཨཱྃཏ༺ཀྵུདྤཱཾཏྲ༻:-མཱཏྲ་ཨེཀར་ནཱམ་ཚོཊཀཱི་ཨཚི་པརཉྩ་ཨཀེར་ལཾབཱཨཱཱི་20་ཕཱཱིཊ་སྃ་ཨདྷཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི།་ཨཱཱི་ཨཱྃཏ་པེཊ་མེ་མཱྃསཔེསཱཱི་སྃ་བནལ་ནལཱཱིཀ་ལཙྪཱ་རཱུཔ་མེ་རཧཻཏ་ཨཚི།་མུཁྱཏཡཱ་ཨེཀར་ཏཱིན་ཁཌཾ་༺སེགམེཾཊ༻་

ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་པཧཱིལ་ཀེ་ཌཱིཡྤཱཱུཌནེམ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་དོསར་ཀེ་ཛེཛུནམ,་ཨཱ་ཏེསར་ཀེ་ཨཱིལཱིཡམ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་
ཨཱྃཏ་མེ་ཨམཱཱཤཡ་སྃ་ཨཱཡལ་བྷོཛན་ཨགར་ཨཽར་ཊྤཱཱུཊཻ་ཡོགྱ་ཨཚི་ཨཀོརཱ་ཨགྷ  ཤཡ་སྃ་ཤྤཱབཱིཏ་བཧཏོཾ་ཨེཾཛཱཨཱིམ་སབ་སེ་ཏཐཱ་

ཡཀྲྲྀཏཱི་སྃ་ཤྤཱབཱིཏ་པཱིཏ ཀ་སཧཡོག་སྃ་ཨོཀརཱ་ཏོརཻཏ་ཨཚི་ཏཐཱ་པོཥཀ་ཏཏྭ་ཨལག་ཀs་ཨབཤོཥཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་པོཥཀ་
ཏཏྭ་སབ་ཨབཤོཥཱིཏ་བྷs་རཀ ་མེ་པྲབེཤ་ཨེཧཱཱི་ཨཱཏྃ་མེ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་བྷོཛན་ཏུཊབ་པྲཀྲཱིཡཱ་ཌཱིཡྤཱཱུཌེནམ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་
ཨབཤོཥཎ་ཀེ་ཀརྻ་ཛཛིུནུམ་ཏཐཱ་ཨཱིལཱིཡམ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཡཀྲྲྀཏཱི་སྃ་ཤྤཱབཱིཏ་པཱིཏ ་དྤཱརཱ་བསཱ་ཀེ་པཱཙན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་

སཾགཧཱི་ཨོ་རཀ ་མེ་ཨུཔསྠཱིཏ་ཨཔཤཱིཥ ་༺waste༻་པདཱརྠ་ཀེ་ཧཊབཻཏ་ཨཚ།ི 
 
ཚོཊཀཱི་ཨཱྃཏ་མེ་སེཧོ་སཾཀུཙན་ཨཱ་བཱིཤྤཱམཀ་པྲཀྲཱིཡཱ་སྃ་པེརཱིས ལསཱིས༺ཀྲམཱཀུཾཙན༻་ཧོཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཏཀཱི་ཤྤཱབཱིཏ་

པཱཙཀ་རས་སབྷ་སཾགེ་བྷོཛན་ནཱཱིཀ་ཏརཧེྃ་མཱིཤྲཱིཏ་བྷs་བཌྷཱིཡཱཾ་ཛཀྃ་པཙ་ིཛཱཡ། 
 
6.་པཱཙན་ཏཾཏྲ་མེ་ཡཀྲྲྀཏཱི,་ཨགྷ  ཤཡ་ཏཐཱ་པཱིཏ ཀ་ཐཻལཱཱི་ཨཱཱི་ཏཱིན་ཨཾག་བཧཏ་མཧཏྭ་རཁཻཏ་ཨཚི།་ཡཀྲྲྀཏཱི་ཏྃ་པཱིཏ ་ཤྤཱབཱིཏ་
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཀཱི་བསཱ་ཀེ་པཱཙན་ཏཐ་ཱརཀ ་ཀེ་བེཀར་པདཱརྠ་ཀེ་ཧཊབཻཏ་ཨཚི།་ཨགྷ  ཤཡ་ཨེཾཛཱཨཱིམ་ཤྤཱབཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི་

ཨཱ་ཨཱྃཏ་ཀེ་དཻཏ་ཚཀཻ་ཛཱཧཱི་སྃ་ཀརོྦཧཱཡཌྲེཊ,་པོྲཊཱཱིན་,་བསཱ་ཨཱིཏྤཱདཱི་པཙི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་།་ཨཱྃཏ་དྤཱརཱ་པོཥཀ་ཏཏྭ་ཨབཤོཥཱིཏ་
བྷs་རཀ ་མེ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་པཱིཏ ཀ་ཐལཱཱཻི་ཡཀྲྲྀཏཱི་ཀེ་ཋཱཱིཀ་པཱྃཚཱ་མེ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཡཀྲྲྀཏཱི་དྤཱར་ཱཤྤཱབཱིཏ་པཱིཏ ་ཨཧཱོི་ཐཻལཱཱི་མེ་ཛམཱ་
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛཁན་ཧམ་སབ་བྷོཛན་ཀརཻཏ་ཚཱི་ཏཁན་པཱིཏ ཀ་ཐཻལཱཱི་སཾཀུཙིཏ་བྷs་པཱིཏ ་རས་ཨཱྃཏ་ཀེ་དཻཏ་ཨཚི་ཏཀཱི་
པཱཙན་ཀྲཱིཡཱ་མ་ེསཧཡོག་ཧོཨཱིཀ།་པཱིཏ ཀ་ཐཻལཱཱི་ཡཀྲྲྀཏཱི་སྃ་ཨེཀ་བཱཧཱིནཱཱི་༺duct༻་དྤཱརཱ་ཛུརལ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཛཱཧཱི་
མཱདྱམ་སྃ་པཱིཏ ་ཡཀྲྲྀཏཱི་སྃ་པཱིཏ ཀ་ཐལཱཱཻི་མེ་ཛམཱ་ཧོཡ་ལེལ་ཨབཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི།་བུཛྷ  ཱུ་ཏ་པཱིཏ ཀ་ཐལཱཱཻི་པཱིཏ ་ཀེར་སཾགྲཧ་སྠལ་

༺store༻ཐཱིཀ། 
 
7.་བཌ༹ཀཱི་ཨཱྃཏ༺བྲྀཧདཱནྡྲ༻:-་ཨཀོརཱ་ཀལོནོ་སེཧོ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀོལོནཀ་ལཾབཱཨཱཱི་5་སྃ་6་ཕཱཱིཊ་ཧོཨཱིཏ་
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ཨཚི།་ཀོལོན་མཱྃསཔེསཱཱི་སྃ་བནལ་ཨཀེ་ནལཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་བཌཀཱི༹་ཨཱྃཏཀ་པྲཐམ་བྷཱག་སཱིཀམ༺cecum༻་སྃ་
ཛུརལ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཀོར་ཨཾཏཱིམ་བྷཱག་མལཱཤཡ་སྃ་ཛུརལ་རཧཻཏ་ཨཚི།་སཱིཀམ་སྃ་ཨཔེཾཌཱིཀྶ་༺ཨནུབནྡྷ༻་ཛུཌལ༹་
རཧཻཏ་ཨཚི། 
ཚོཊཀཱི་ཨཱྃཏ་མེ་ཛཁན་པོཥཀ་ཏཏྭ་སབ་ཨབཤོཥཱིཏ་བྷs་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི་ཨདྷཱིཀཏར་པཱནཱིཀ་ཨཾཤ་སེཧོ་ནཱིཀལཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི་
ཏཁན་ཛེ་ཀཱིཚུ་བྷོཛནཀ་ཤེཥ་བཙཻཏ་ཨཚ་ིཨོ་བཌཀཱི༹་ཨཱྃཏ་མེ་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
བཌ༹ཀཱི་ཨཱྃཏ་མེ་སེཧོ་ཀཱིཚུ་བཱྃཙལ་ཁོཾཙལ་པཱཙན་ཀྲཱིཡ་ཱབྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ིཏཁན་ཛེ་བེཀར་ཨབཤེཥ་བཱྃཙལ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨོ་
ཏརལ་ཏཐཱ་མལ་རཱུཔ་མེ་སཾཀུཙན་ཨཱ་བཱིཤྲམཀ་པྲཀྲཱིཡཱ་༺པེརཱིས ལསཱིས་༻་སྃ་ཨཱགཱྃ་བཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི་།་ཏཀར་བཱད་ཛཁན་

ཀོལོན་མལ་སྃ་བྷརཻཏ་ཨཚི་ཏ་ཨ་ོམལཤཱཡ་མེ་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་སབ་ཀེཾ་མལཱཤཡ་ཏཀ་ཛཱཡ་མེ་ཀརཱཱིབ་36་གྷཾཊཱ་
ལཱགཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་མལ་མེ་བྷོཛནཀ་བེཀརཨབཤེཥ་༺Debris༻་ཏཐཱ་བཻཀ ྤཱཱིརཱིཡཱ་སབ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་
བཻཀ ྤཱཱིརཱིཡཱ་སབ་བཱིཊཱམཱིན་སཾཤླེཥཎ་མེ་སཧཡོག་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་བཻཀ ྤཱཱིརཱིཡཱ་སབ་ཧཱནཱིཀརཀ་བཻཀ ྤཱཱིརཱིཡཱ་སྃ་སེཧོ་རཀྵཱ་ཀརཻཏ་
ཨཚི། 
8.་མལཱཤཡ:-་མལཱཤཡ་ཀརཱཱིབ་8་ཨིཾཙཀ་ཨཀེ་མཱྃསཔེསཱཱི་སྃ་བནལ་ཨེཀ་པྲཀོཥྛ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཀལོནོ་སྃ་ཛུརལ་
རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་གུདཱ་སྃ་སེཧོ།་མལཱཤཡ་ཀེ་ཀརྻ་ཨཚ་ིཛེ་ཀོལནོ་སྃ་མལ་པྤཱཔ ་ཀེནཱཡ་ཨཽར་ཨཀོརཱ་ཁལཱཱཱི་ཀརཻཀ་ཧེཏུ་མསྟཱིཥ ་
ཀེཾ་སཾདེཤཀ་མཱདམྱ་སྃཨནུབྷཱུཏཱི་ཀརཱབཡ།་ཛཱབཏ་དྷརཱི་མལ་ཁཱལཱཱི་ནཧཱི་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཏབཏ་དྷརཱི་ཨོ་མལཱཤཡ་མ་ེརཧཻཏ་

ཨཚི།་ཛཁན་ཀཁནོ་མལཤཱཡ་མ་ེམལ་ཡཱ་གཻས་པྲབེཤ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཤརཱཱིརཀ་གྲཧཎཤཱིལ་༺sensor༻་
མསྟཱིཥ ་ཀེཾ་སུཙིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་མསྟཱིཥ ་ནཱིརྞཡ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཀཱི་ཁཱལཱཱི་ཀརཻཀ་སྠཱིཏཱི་ཨཚི་ཡཱ་ནཧཱི།་ཁལཱཱཱི་ཀརཻཀ་ནཱིརྞཡ་བྷེལཱ་

པར་སྥིཾཀ ར་མཱྃསཔེསཱཱི་བཱིཤྤཱམཀ༺relax༻་སྠཱིཏཱི་མེ་ཨབཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱམལཤཱཡ་སཾཀུཙིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཏཧཱི་སྃ་
མལཱཤཡ་ཁཱལཱཱི་བྷ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨཱཱི་ཀྲཱིཡཱ་བྷེལཱཀ་བཱད་ཁཱལཱཱི་ཀརབཱཀ་ཨནུབྷཱུཏཱི་ཨན ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱཏཁན་སྥིཾཀ ར་སཾཀུཙིཏ་
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཐཱ་མལཱཤཡ་སཱམནཱྱ་སྠཱིཏཱི་མེ་ཨཱབཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི། 
9.་གུདཱ:-་པཱཙན་ཏཏཾྲཀ་ཨཾཏཱིམ་ཨཾག་གུདཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་མལ་ཀཁན་བཱཧར་ཧཨེ,་ཀཁན་བཱཧར་ནཧཱི་ཧཨེ་,་མལཱཤཡ་
སྃ་ཋོས་ཡཱ་ཏརལ་ཡཱ་གཻས་ཀཀར་བེག་ཨཚི་ཨཱིཏྤཱདཱི་སབྷཀ་ཛཱནཀརཱཱི་,གུདཱ་ཀྵཏེྲཀ་མཱྃསཔེསཱཱི་ཨཱ་སྥིཾཀ ར་མཱྃསཔེསཱཱི་དཻཏ་ཨཚ།ི 
ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་ཨཱཨཱི་ཧམ་པཱཙན་ཏཾཏྲཀ་བཱརེ་མེཾ་ཙར ྤཱ་ཀཡལཧྃ། 
 
༨ 
*གསཻ ་ོཨསོཕོཛེཨིལ་རཱིཕཀླ་ྶབཱཱིམརཱཱཱི* 
 
པཱཙན་ཏཾཏྲ་སྃ་སམྦཾདྷཱིཏ་ཨཱཱི་ཨེཀ་པྲམུཁ་བཱཱིམཱརཱཱི་ཨཚ།ི་ཨཱཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་ཁནཱ་-པཱནཀ་གཌ༹བཌཱཱི༹་ཨཱ་ཨནཱིཡམཱིཏ་དཱིན་ཙཪ ྤཱཀ་ཀརཎེ་
ཨདྷཱིཀ་ལོཀ་ཀེཾ་བྷs་ཛཱཨཱིཏ་ཚནྷཱི།་བསྟུཏཿ་ཛཁན་ཨམཱཤཡཀ་ཨམླ་བཱརམ ྤཱར་ཨུལ ྤཱ་ཏརཕ་ཨོསོཕེགས་༺མུྃཧ་སྃ་
ཨམཱཤཡ་ཏཀཀ་ནལཱཱི༻་མེ་ཨཱབཡ་ལགཱཻཏ་ཨཚ་ིཏཁན་ཨོསོཕེགས་ནལཱཱིཀ་ཨན ཿ་དེབཱལ་པར་ཛལན་ཧོམཡ་ལགཻཏ་

ཨཚི།་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཨསཱམཱནྱ་སྠཱིཏཱི་ཀེཾ་གསཻ ོ་ཨོསོཕེཛཨིལ་རཱིཕླཀྶ་བཱཱིམཱརཱཱི*་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
ལཀྵཎ:-ཚཱཏཱི་མེ་ཛལནཀ་ཨནུབྷཱུཏཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་སཱམཱནྱཏཡཱ་ཁེལཱཀ་བཱད་ཨཱཱི་ཛལན་བཌྷཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ི།་རཱཏཱི་མེ་ལེཊལ་
ཨབས ྤཱ་མེ་ཁཱས་ཀsེ་བཌྷཱི་ཛཻཏ་ཨཚི།ཁཱཡལ་བྷོཛནཀ་ཀཱིཚུ་ཨཾཤ་ཡ་ཱཁཊ ྤཱ་ཏརལ་མུྃཧ་མེ་ཨྤཱཱུར  ནཱིཀྵེཔ་ཧོམཡ་ལཱགཻཏ་ཨཚི། 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 147 

པེཊཀ་ཨྤཱཱུཔརཀ་བྷཱག་མེ་ཏཐཱ་ཚཱཏཱི་མེ་དར་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི།་བྷོཛན་གྷོཾཊཻ་༺swallow༻་མེ་སེཧོ་དཱིཀ ཏ་

བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཨནུབྷཱུཏཱི་སེཧོ་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི་ཛེ་,་གལཱ་མ་ེཀཱིཚུ་ལཊཀལ་ཨཚི། 
ཨདྷཱིཀཏར་ལོཀ་ཨཔན་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་ཨསམཱཱནྱ་སྠཱིཏཱི་ཀེཾ་ཁཱན་པཱན་མེ་ཨཱ་རཧན་སཧན་མེ་སུདྷཱར་ཀཡ་སུདྷཱར་ཀs་ལཻཏ་
ཚཐཱི,་ཀཱིཚུ་ཀེཾ་ཙིཀཱིཏྶཀ་དྤཱརཱ་སུཛྷཱབ་ཀཨེལ་དབཱཨཱི་ཁེལཱ་སྃ་སུདྷཱར་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཚནྷཱི། 
 
ཀཱིཚུ་ལཀོ་ཀེཾ་བཱིཤེཥ་པརཱིསྠཱིཏཱི་མེ་ཤལྱ་ཙིཀཱིཏ ྤཱ་ཀརེབཱཀ་པྲཡོཛན་སེཧོ་པཌཱི༹་སཀཻཏ་ཨཚ,ི་མུདཱ་སཱམནཱྱ་རཱུཔེཾ་ཨེཀར་
ཛརཱུརཏ་ཀམྨེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
ཧོཨཱིཏ་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཨོསོཕེགསཀ་ནཱིཙལཱ་བྷཱག་ཛཏཡ་ཨོ་ཨཱམཤཱཡ་སྃ་མཱིལཻཏ་ཨཚི,་ཨོཧཱིཋཱམ་ཨོསོཕེགས་ནལཱཱིཀ་ཨཾདར་
མཱྃསཔེསཱཱི་སྃ་བནལ་གོལཀཱར་བཻཾཌ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨོཧཱཱི་ཋཱམ་ཨཀེ་ཊཱ་སྥིཾཀ ར་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་བཱལྭ༺valve༻་ཀེ་

ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་བྷོཛན་ཀེཾ་ཨོསོཕེགས་སྃ་ཨཱམཤཱཡ་མེ་ཛཱཨཱིཏ་ཀལ་ཨཱཱི་བཻཾཌ་བཱིཤྤཱམ༺relax༻་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་
བྷོཛན་གྷོཾཊཱ་ཨཱམཱཤཡ་མེ་ཙལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཀོར་ཏུརན ་བཱད་སྥིཾཀ ར་བནྡ་ཀ་དཻཏ་ཚཻཀ་ཨེཧཱི་བཻཾཌ་ཀེཾ།་ཨཱབ་ཨཱམཱཤཡ་མེ་
གེལ་བྷོཛན་བཱཔས་ཨོསོཕེགས་མེ་ནཧཱི་བྷ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་པྲཀྲཱིཡ་ཱཨཚི་གྷོཾཊཻཀ།་ཛཁན་བཻཾཌ་ཨཱ་སྥིཾཀ རཀ་མཱྃསཔེསཱཱི་
ཀམཛོར་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཁན་བྷོཛན་ཡཱ་ཏརལ་པདཱརྠ་ཨུལ ྤཱ་ཨར ྤཱཏ་ཨམཱཱཤཡ་སྃ་ཨོསོཕེགས་ཏརཕ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚ།ི 
 
ཨེཀརེ་ཛཁན་གཾབྷཱཱིརཏ་བཌྷཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཏྃ་ཤལྱ་ཙིཀཱིཏ ྤཱཀ་པྲཡོཛན་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི། 
 
སཾབྷཱབཱིཏ་པརཱིསྠཱིཏཱི་སབྷ,་ཛཁན་ཨཱཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་ཨེབཾ་ཨཀོར་ལཀྵཎ་ཨཽརོ་ཨདྷཱིཀ་བཌྷཱི༹་སཀཻཏ་ཨཚི་ཨཱཱི་ནཱཱིཙཱ་ལཱིཁཱི་དཡ་རཧལ་ཚཱི། 
1.་ཛྃ་མཊཱོཔཱ་བཌྷཻཏ་ཨཚི། 
2.ཛྃ་ཨཱམཤཱཡ་ཀེར་ཨུཔརཀ་བྷཱག་ནམཧར་བྷ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཡཱ་ཨོཧཱི་མེ་ཨུབྷཱར་༺bulging༻་ཨཱབཱི་ཛཨཱཱིཏ་

ཨཚི།་ཨཱིཧོ་ཨེཀཊཱ་བཱཱིམཱརཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛཀརཱ་ཧཱིཡཊཱལ་ཧརཱིཡཱ༺Hiatal་hernia༻་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི། 
3.་ས  ཱིགཎ་ཀེཾ་གར ྤཱབས ྤཱ་མེ་ཨེཀར་ལཀྵཎ་བཌྷཱི་སཀཏཻ་ཨཚི། 
4.་སཾཛོཛཱི་ཨུཏ ཀ༺connective་tissue༻་སཾབཾདྷཱིཏ་བཱཱིམཱརཱཱི་ཛཀརཱ་ཀརཎ་སྃ་མཱྃསཔེསཱཱི་

ཀམཛོར་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ི,་ཏཧཱུ་སྃ་ཨཱཱི་གཻས ོཨོསོ་ཕེཛིཨལ་རཱིཕླཀྶ་བཱཱིམཱརཱཱི་བྷ་སཀཻཏ་ཨཚི།་སྥིཾཀ ར་ཀནེཀ ཱིབ་ཊཱིཤ ཱུ་སྃ་བནལ་
རཧཻཏ་ཨཚི། 
 
5.་དྷཱུམཔཱན་སྃ་ཨཱཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་བཌྷཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།་སཱམནཱྱ་སྃ་ཨདྷཱིཀ་བྷོཛན་ཀལཱེ་སྃ,་རཱཏཱི་མེ་དེརཱཱི་སྃ་ཁལཱེ་སྃ,་ཏརལ་བྷཱུཛལ་
པདཱརྠ་ཨར ྤཱཏ་ཨདྷཱིཀ་བསཱཡུཀ ་ཙཱཛི་སབ་ཁེལཱ་སྃ་སེཧོ་ཨཱཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་བཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི།་ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེ་པཱིཡཻ་བལཱ་

ཏརལ༺beverage༻་བཱཛཱར་མེ་ཨབཱཱི་གེལ་ཨཚ་ིཛེནཱ་ཀཱི་ཋཌྷཾཱ་པེཡ༺ཀལོྜ་ཌྲིཾཀ༻་ཨོཧོ་སབ་ཨེཧཱི་
ལེལ་ཁརཱབ་ཨཚི།་མདཱིརཱ་པཱན་སེཧོ་ཨེཧཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་མེ་ལཱབྷ་ནཧཱི་ཀརཏ་བལཱི་ཨདྷཱིཀ་ེཁརཱབཱཱི་ཀརཏ། 
 
བཧཏ་དཱིན་ཏཀ་ཨགར་ཨོཧཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་ཀེཾ་ནཱཱིཀ་སྃ་དྷ  ན་ནཧཱི་དེལ་ཛཱཡ་ཏྃ་ཨོསོཕེགས་སུཛི་ཛཨཱཱིཏ་ཚཻཀ,་ནལཱཱི་པཱཏར་བྷ་
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ཛཱཡཏ་ཚཻཀ,་ཨཱ་གབྷཾཱཱིར་སྠཱིཏཱི་ཀེར་ལཀྵཎ་སབ་སེཧོ་ཨཱབཡ་ལཱགཻཏ་ཚཀཻ།་ཏེྃ་ཧེཏུ་ཏཏྤར་བྷs་ནཱཱིཀ་སྃ་དྷ  ན་དཡ་ཨཀོརཱ་
བཌྷཻ༹་སྃ་རོཀབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་སམཡ་པར་ཨུཔཙཱར,་ཨེབཾ་པཐྱ,་པརཧེཛ་སྃ་ཨཱཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་པྤཱཱུརྞ་རཱུཔེཎ་ཋཱཱིཀ་བྷs་སཀཻཏ་ཨཚི། 
 
ཙིཀཱིཏྶཀ་ཨེཧཱི་བཱཱིམཱརཱཱི་ཀེཾ་བཱིབྷཱིནྣ་ཏརཧཀ་པརཱཱིཀྵཎ་ཛེནཱ་ཨནེཌོསོྐཔཱཱི་ཨེཀྶ་-རེ་ཨཱིཏྤཱདཱི་སྃ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨེཧཱི་བཱཱིམཱརཱཱིཀ་
པྲཏཱིཀརཀ་ལེལ་ཙཀཱིིཏྶཀ་སབསྃ་པཧཱིལེ་སུཛྷཱབ་དཻཏ་ཚཐཱི་ཛ་ེཛཱིབན་ཙཪ ྤཱ་ཨཱ་ཁཱན་པཱན་མེ་པརཱིབརྟན་ཀརཱཱི།་ཛཁན་ཨོཧཱི་
སྃ་ཨཱརཱམ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཁན་ཨོ་ནཱཱིཙཱ་ལཱིཁལ་ཀཱིཚུ་དབཱཨཱི་ཧེཏུ་སུཛྷཱབ་དཻཏ་ཚཐཱི།་ཀནོོ་དབཱཨཱི་བཱིནཱ་ཙིཀཱིཏྶཀཀ་
སུཛྷཱབ་ཀེ་པྲཡོག་ནཧཱི་ཀརཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
དབཱཨཱི་སབ་ཨེཧཱི་ཏརཧེྃ་ཨཚི། 
 
1.ཨེཾཊཱསཱིཌ:-་ཨཱཱི་དབཱཨཱི་ཨོསོཕེགས་ཨཱ་ཨཱམཤཱཡཀ་ཨམླ་ཀེ་བེཨསར་ཀརཻ་མེ་སཧཱཡཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཚཱཏཱིཀ་ཛལན་
སེཧོ་ཀམ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
 
2.་ཨེཙ་-2་བ ྤཱཀར༺H2་བ ྤཱཀར༻་:་ཨཱཱི་དབཱཨཱི་སྃ་ཨཱམཱཤཡ་མེ་ཨམླ་ཤྤཱབཱིཏ་ཧོཨཱི་སྃ་རོཀལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་
དབཱཨཱིཀ་པྲཡོག་པུརཱན༺chronic༻་རཱིཕླཀྶ་བཱཱིམཱརཱཱི་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་མརཱཱིཛ་བཧཏ་དཱིན་སྃ་ཚཱཏཱི་ཛལན་སྃ་

པརེཤན་རཧཻཏ་ཚཐཱི་ཏཁན་ཙཀཱིིཏཀྶ་ཧནཀ་ཨེཧཱི་དབཱཨཱི་ལེལ་སུཛྷཱབ་ཀs་སཀཻཏ་ཚཐཱིནྷ།་བཱིནཱ་ཙིཀཱིཏཀྶ་པརཱམརྴ་ཨཱཱི་
དབཱཨཱི་ཀཐམཔཱི་ནཧཱི་ཁེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
3.པོྲཊོན་པཾཔ་ཨབརོདྷཀ༺Proton་pump་inhibitor༻:-་ཨཱམཱཤཡ་མེ་ཨམ་ླབནཻཀ་
ལེལ་ཨཀེ་པྲོཊཱཱིནཀ་ཛརཱུརཏ་པཌཻ༹ཏ་ཚཀཻ།་ཨོཧཱི་པྲོཊཱཱིན་ཀེ་ཨབརུདྡྷ་ཀརཻཀ་ཧེཏུ་ཨེཧཱི་དབཱཨཱིཀ་སུཛྷཱབ་ཙཀཱིིཏྶཀ་དs་
སཀཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱིཧོ་དབཱཨཱི་བཱིནཱ་ཙཀཱིིཏྶཀ་པརཱམརྴ་ཀཐམཔཱི་ནཧཱི་ཁེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི། 
 
4.ཨྤཱཱུཔར་ཀཱིཚུ་ཨཾགྲཛཱེི་དབཱཨཱིཀ་ཙར ྤཱ་ཀེལཧྃ་ཨཚི།་ཨེཀར་ཨལཱབཱ་ཨཔན་ཀཱིཙན་མེ་བཧཏ་ཨོཧེན་པདཱརྠ་སེཧོ་ཨུཔལབ ་ྒྷ
རཧཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཀཱི་སེཧོ་ལཱབྷ་ཀ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨཱིཧོ་སབ་ཛཱནཀར་ཨཱཡུརེྦདཱིཀ་ཙཀཱིིཏཀྶཀ་པརཱམར་ྴསྃ་ཨུཔཡོག་ཀརཱཱི་ཏྃ་

ཤྲེཡསྐར།་ཀཱིཙནཀ་པདཱརྠ་ཨཚ,ི་ཛཱིར,ཨཱད,་ཨཛམཱཨཱིན,་ཧཱིཾག་ཨཱིཏྤཱདཱི། 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༠.རཛཱདབེ་མཎལྜཀ་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་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀན ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་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་རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱཛདེབ་མཎལྜ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༡ 
  

རཱཛདེབ་མཎལྜཀ་པཱྃཙཊཱ་ཀཐཱ- 
 
རཱུསལ་བཨཽ ཱ
དུརྒཱཔྤཱཱུཛཱཀ་མེལཱ་ཤུརཱུ་བྷ྅་གེལ་ཚཨཱི།་ཨཥ མཱཱི་བཱཱིཏ་གེལ,ཻ་ཨཱབོ་ནཻ་ཧེཏཻ་མེལཱ།་མེལམཱེ་ཏྃ་ཧོཨཱིཏེ་ཚཻ,་ཁུཤཱི,་ཨུཏ ྤཱཧ,་
མནོརཐ,་མཱིལན།་གྷར-གྷར་བནཱི་རཧལ་ཚཻ་མེབཱ-མཱིཥ ྤཱན,་ཏརུཨཱ-བྷུཛུཨཱ་ཨཱར་ཀཏེ་ཙཱིཛ-བོས།་རཾག-བཱིརཾགཀ་ནུཨཱ-
བསྟར་པཧཱིརནེ་དྷཱིཡཱ-པུཏཀ་མུྃཧཔར་ཁུཤཱི་ནཱཙི་རཧལ་ཨཚི།་སབྷ་མེལ་ཱདེཁབཱཀ་ལེལ་ཏཻཡཱར་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ཕེཀན་
ཧཌ༹བཌཱ༹ཨཱིཏ་ཨྃགནཱ་ཨཱཨེལ་ཨཱ་པཏ ྤཱཱིསྃ་པུཚལཀ- 
"བེཙྤཱཱུ་བཽཨཱ་ཀཧཱྃ་ཨཚ?ི་ཁེལཀ་ཨཱཀཱི་བྷུཁལ་ེཨཚི?" 
པཏ ྤཱཱིཀ་མོནམེ་ཏམས་ཨཽནཱཨཱིཏེ་ཚལཻ།་ཨེཀབེར་ཏམསསྃ་བྷརལ་ཨཱྃཁཱིཨེ་ཏཀལཀ་ཨཱ་བཛལ་ཀཱིཚོ་ནཻ།་ཨཀོརཱ་དཱིཤ་བཱིནུ་

དེཁནཧཱི་ཕེཀན་ཕེར་བཛལ- 
"ཨེཀོཊཱ་རུཔཻཡཱ་ཏྃ་གྷརམེ་ཚལཻ་ན།ཻ་སོཙལཽཾ-་ཚཽཌཱ༹་མེལཱ་དཁེཻལེ་ཛཱཨེ་ལགཱིཏཻ་ཏྃ་མཱགཾབེ་ཀརཏཻ།་ཨེཀ་གཌོེ༹སྃ་ཧཐཔཻཾཙ་ལེལཽཾ།་
ཨཱ་བཽཨཱཀེྃ་དཁེབེ་ནཻ་ཀརཻ་ཚཱ།ི་ཀཏེ་གེལ་ཨཚི?" 
"ཛེཏཻ་ཀཏེ,་ཀནེ་ཚལཻ།་དུཨཱརཱིཔར་རུསལ་བཻསལ་ཚཨཱི།" 
"ཀཱི་བྷེལཻ་སེ?" 
"ཧེཏཻ་ཀཱི,་ལབཀ་པེཎ -ཤར ་ལེཏཻ།" 
"ཨོཧ,་ཨཁནཱཱི་ཏྃ་པཻསཀཱ་བཌྜ་ཨབྷཱབ་ཚཨཱི།་ཨོཀར་ཱསམཛྷཱ-བུཛྷཱ་དཻཏཱིཨཻ་སེ་ནཻ།" 
"ཨཧཱྃཀ་དྷཱིཡཱ-པུཏཀེྃ་ཀེ་སམཛྷཱཨཱིཏ།་ཀཧཻ་ཚལཻ་ཛེ་ཨམཱིཏཀེྃ་ལབཀ་པེཎ -ཤར ་ཨོཀར་བཱབྤཱཱུ་ཨཱནཱི་དལེཀཻ།་ཨོ་བྷོརེསྃ་དེཁཱ-
དེཁཱ་ཀ྅་ཧམརཱ་བུཌ༹བཀ་བནབཻཏ་ཨཚ།ི་ཨཽཾཋཱ་དཁཱེ་ཀ྅་ཨཱིཧཱུ-ཨཱིཧཱུ་ཀཧཻཏ་ཨཚི།" 

http://www.videha.co.in/
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"ཨཧཱྃཀེྃ་ཀཧབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་ནེ་ཛ་ེཨམཱིཏཀ་བཱཔ་དྷཱཱིརེནྡྲ་བཱབྤཱཱུ་བཌ༹ཀ་ལོཀ་ཚཐཱི།་པལཱིབཱརམེ་སརཀརཱཱི་ནཽཀརཱཱིཡོ་ཚཨཱི།་ཛམཱཱིནོ་
ཧམརཱསྃ་བཧཏ་བེཤཱི་ཚཨཱི།་ཧནཀར་བརཱབཌཱི༹་ཧམ་ཀེནཱ་ཀརབཻ?" 
"སེ་གཔྤ་ཧམ་ཀཧལཱིཨཻ།་རཽ་བཽཨ,ཱ་ཨམཱིཏ་བཌ༹ཀ་ལོཀ་ཚཨིཻ།་ཨུནཊེ་ཏམསཱཀེྃ་བཛལ- 
"ཨམཱིཏབཱ་ཀད-ཀཋཱཱིམེ་ཧམརཱསྃ་ཚཊོ་ཨཚ།ི་པརཱཱིཀྵཱམེ་ཧམརཱསྃ་ཀམ་ནམྦར་ལཱབཻཏ་ཨཚི།་ཁེལོ-ཀྤཱཱུདམེ་ཧམརཱསྃ་ཧཱརལེ་
རཧཻཏ་ཨཚི།་ཨྤཱཱུ་ཧམརཱསྃ་ནམྷར་ཀནཱེ་བྷེལཻ།་ཨཱབ་ཨཧཱིཾ་ཀཧཱུ་ཛེ་ཀེནཱ་བུཛྷེབཻ?་ཀཱི་ཀཧབཻ?" 
བཛྷལ་ཀཾཋེ་ཕེཀན་བཛལ- 
"ཨཱ་ཧམཧཱིཾ་ཀཱི་ཀརབཻ?་ཨེཀ་སཱལ་རཽདཱཱི་ཏ་ྃཨེཀ་སལཱ་དཱཧཱཱི།་ཛཱི-ཛཱན་ལགཱ་ཀ྅་ཀཛ་ཀརཻ་ཚཱི,་ཏཨཱིཡོ་ཨུཔཛཱ་ཨོཏནེ་
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་དེཧ་རོགཱཨེལ་རཧཻཏ་ཨཚི།་བཱཧརོ་ཀམེབཱཀ་ལེལ་ཀེནཱ་ཛཱཨེབ།་ཧམརཱ་སན་ཚོཊ་གཱིརཧཏཀེྃ་དེཁནཱིཧཱར་ཀཱིཡོ་

ནཻ།་ཨཧཱྃ་ཏྃ་དཁེབེ་ཀརཻ་ཚཱི།་གྷརཀ་ཁར ྤཱ་ནཻ་ཛུམཻཏ་ཨཚ,ི་ཏཨཱིཡོ་དྷཱིཡཱ-པུཏཀེྃ་པཌྷ༹བཻ་ཚཱ།ི" 
པཏ ྤཱཱིཀ་སུརམེ་ཏམས་བྷརལ་ཚལ- 
"ཧམར་ས྅ཁ-སེཧན ྤཱ་ཏྃ་ཌཧཱི-ཛརཱི་གེལ།་ཨཱབ་དྷཱཱིཡོ-པུཏོཀ་བཨེཧ་གཏཱི་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ཨཧཱྃ་ཀནོོ་ཀརམཀ་ལོཀ་
ནཻ་ཚཱི།་ཨཧཱྃ་བུཏ ེ་ནཻ་ཀཱིཚོ་བྷེལ་ཨཱ་ནཻ་ཧཨེཏ།" 
ཨཧཱྃ་ཀོནོ་ཀརམཀ་ལཀོ་ནཻ་ཚཱི,་ཨཱཱི་བཱཀྱ་ཛེནཱ་ཕེཀནཀ་ཀལཛཱེམེ་བརཚཱི་བནཱི་གཌཱི༹་གལེཻ།་ཏན-མནསྃ་སམརྤཱིཏ་བྷཱབེ་ཀཛ་
ཀེནཱིཧཱརཀེྃ་ཛྃ་ཕལཀ་རཱུཔམེ་དུཏ ྤཱར་བྷེཊཻ་ཏྃ་ཨེཀར་པྲཏཱིཀར་ཀཱི?་ཕེཀནཀ་མོན་ཨནཱཽ་རཧལ་ཚཨཱི།་བེབཤ,་ལཙཱར།་
ཨོཀརཱ་ཨཱྃཁཱིསྃ་བྷརབྷརཱ་ཀ྅་ལོར་ཁསཱི་པཌ༹ལཻ།་ཨཱསམེ་ཛེནཱ་ཨཱགཱི་ལཱགཱི་གེལ་ཧོཨཱི།་ཨོཀར་བེཙྤཱཱུ་བེཊཱ་ཨཌྷམེ༹་ཋཱཌྷ༹་བྷ྅་

ཀ྅་སབ་ཀཱིཚོ་སུནཻ་ཚལཻ།་བཱཔཀེྃ་ཀནཻཏ་དཁེ་ན་ཻརཧལ་གེལཻ་ཏྃ་ལགམེ་ཛཱ་ཀ྅་བཱཛལ- 
"བཱབྤཱཱུ་ཨཧཱྃ་ནཻ་ཀནྤཱཱུ།་ཀནོོ་ཀཱི་ཨཾག-ེཔེཎ སྃ་ལཀོ་མལཱེ་དེཁཻ་ཚཨཱི།་ཨྤཱཱུ་ལབཀ་པེཎ -ཤར ་དེཁཱ་ཀ྅་ཧམརཱ་བུཌ༹བཀ་བནབཻ་
ཚཨཱི།་ཧམ་པརཱཱིཀྵཱམེ་ཨོཀརཱསྃ་བེསཱཱི་ནམྦར་ལཱབཱི་ཀ྅་ཨོཀརཱ་བུཌ༹བཀ་བནེབཻ།" 
སཔནཱ་སན..།་ཀྵཎ་བྷརཱིཀ་ལེལ་ཛེནཱ་ནམྷར-ཚོཊ,་ཨྤཱཱུྃཙ-ནཱཱིཙ་ཨཀེེ་རཾག་བུཛྷེལཻ།་ཕེཀན་བེཊཱཀེྃ་བྷརཱི་པཱྃཛ་པཀཌཱི༹་
ལེལཀ།་བཱཔ-བེཊཱ་མཱིལཻཏ་དེཁ་པཏ ྤཱཱི་མུས ྤཱཱི་མཱརལཀ་ཛེ་བཱཔ-བེཊཱ་དུནྤཱཱུཀ་ལེལ་པྲཤྣ་བནཱི་ཋཱཌྷ༹་བྷ྅་གེལ། 
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༢.༡༡.རཛཱདབེ་མཎལྜ་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་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀན ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 

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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༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱཛདེབ་མཎལྜ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༢ 
 
ཨབཀཱ 
ཨནྷརཱིཡཱ་རཱཏཱི།་ལགཻ་ཚེལ་ཻཛེནཱ་ཨཱསམཱན་ཨནྒྷྤཱར་ཨུགཻལ་རཧལ་ཧོཨཱི།་ཨྤཱཱུཔརསྃ་ཧཱྃཨཱི-ཧཱྃཨཱི་བཧཻཏ་ཧབཱ་གཱཚ-བཱིརཱིཚཀེྃ་
ཛྷིཀཛྷོརཱི་རཧལ་ཚེལཨཱི།་ཏཻཔར་ཀཁནོ-ཀལ་ཊཱིཔཊཱིཔཱཨཱིཏ་པཱནཱིཀ་བྤཱཱུན..། 
ཀཁཻན་སམཡ་ཋཱཱིཀ་བྷ྅་ཛེཏཻ་ཨ་ཱཀཁནཻ་ཨདྷལཱ་ཏེཀརཱ་ཀོན་ཋེཀན།་ཨཻཔར་ཀེཀར་བཤ་ཙལཱི་སཀཻ་ཚ?ཻ་ཨོ་ཏྃ..། 
ཛིཏྤཱཱུ་ཨྤཱཱུཔར་མུཧེྃ་ཏཀལཀ།་ལགལཻ་མེགྷ་ཨུནཊལ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི།་དཁེཏེ་ཨོཀར་ཱཊཱྃགམེ་པཱྃཁཱི་ལགཱི་གེལཨཱི། 
ཨེཧེན་ཁརཱཔ་སམཡ་ཨཱ་དཱུ་ཀོསཀ་རས ྤཱ!་བཱནྷ-སཌ༹ཀ་བནཱིཏེ་ཚལེཻ་ཏྃཨེ་ཨོཨཱི་གཱམ་བས-ཊཀ་ཏྃ་ཛཨཱཱིཏེ་ནེ་ཚལ།་ཨེཧེན་
བཱིགཌ༹ལ་སམཻམེ་རཱིཀ ྤཱ,་ཊེམ  ཱུ་ཛེབེ་ནཻ་ཀརཏཻ།་པཻདལེ་ཛཱཨེ་པཌ༹ཏ། 
ཀེཀར་ཀཔཱར་ཁརཱཔ་ཧེཏཻ་ཛེ་ཨེཧེན་སམཻམེ་ནཱིཀལཏ།་ཛིཏྤཱཱུ་ནཱིཀལལ་ཚལ་ཋཱཱིཀེ་སམཻཔར།་ཨོཀརཱ་ཀཱི་པཏ་ཚེལཻ་ཛེ་བཱཊམ་ེ

བས་བྷྃགཻཋ་ཛེཏཻ་ཨཱ་བསཀ་ཌརེབརསྃ་ཛཱཏརཱཱི་སབྷཀེྃ་ཛྷགཌཱ༹-ཕསཱད་བྷ྅་ཛེཏཻ།་ཏཨཱི་ཀརཎ་བསཀེྃ་དཱུ་གྷཎ ྤཱ་བེམཏལབ་
ཋཱཌྷ༹་ཀནེེ་རཧཏཻ།་ཨཱ་ཛཱཏརཱཱི་སབྷཀེྃ་ཨེཏེ་སམསྤཱ་ཧེཏཨཱི།་ཏཨཱིསྃ་བསབལཱཀེྃ་མཏལབེ་ཀཱི། 
སབྷ་ཏྃ་ཨཔནེ་སུཨཱརཐམེ་ཌུབཀཱི་མཱརཻཏ་ཨཚ།ི་སུཨརཱཐ་པྤཱཱུར་བྷེལ་ཏྃ་བཱཧ་ནཨཱི་ཏྃ་ཨཱཧ།་ཨནཀསྃ་ཀེཀརོ་ཀཱི་མཏལབ། 
ཨོ་སོཙལཀ-་མུདཱ་ཧམ་ཏྃ་སྤཱརམྠེ་ནཻ་ཚཱི།་བེམཱར་སརཱཱི་བཱརམ ྤཱར་ཕོན་ཀ྅་རཧལ་ཚེལཱཱི་ཛེ- 
"ཧམ་ཛཱིཨབ་ཀཱི་མརབ་ཏེཀར་ཀོན་ོཋེཀན་ནཧཱི།་ཨེཀ་བེར་བྷེྃཊ་ཀ྅་ཛཱཨུ།" 
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ཨོཨཱིཋཱམ་ཀེནཱ་ནཻ་ཛཨཱེབ,་ཛཻཋམཱ་ཛནཱེཨཱི་ཀརྟབྱ་ཨཚི། 
'ཀེཏབོ་ལཱིཁབ་ལཁེ,་པརེམཀ་རཱུཔ་ཨནེཀ།' 
བྷེྃཊ་ཧོཨེཏ།་ཨོཨཱི་བྷེྃཊ་ཀརབཱམེ་ནཻ་ཛནཱཱི་ཀེཏེཀ་སུཁ་ཚཨཱི།་ཀེཏེཀ་ཨཱནནྡ་ཚཨཱི།་སྤཱཱུཙནཱ་མཱིལལཀཱ་ཨུཔརཱན ་ཛིཏྤཱཱུཀེྃ་
ཀཚམཚཱ་ིལགལཻ་སེ་ཨཁནོ་དྷརཱི་ལགལཻ་ཚེལཨཱི། 
ཨོཀརཱ་ཡཱདཱི་པཌལཻ༹།་ཨྃགནཱསྃ་ནཱིཀལཻཏ-ཀལ་པཏ ྤཱཱི་ཊོཀནེ་རཧཨཱི། 
"ཀེཏཨེ་ཛཱཨཱི་ཚིཨཻ།་ཀོནོ་ཨོཨཱིཋམཱ་ལཀོ་ནཻ་ཚཨཱི།" 
པཏ ྤཱཱི་ཛེནཱ་ཏམསཱཨེལ་རཧཨཱི། 
ཤཾཀམེ་ཨཽནཱཨཱིཏ་མན!་ཏམསེ་ཕཌ༹ཕཌཱ༹ཨཱིཏ!་ཛིཏྤཱཱུ་མཱིལབཻཏ་བཱཛལ- 
"ཀོནོ་ཨཱནཋཱམ་ཛཱཨཱི་ཚིཨཻ་ཛ་ེཨེནཱ་ཏམསཱཨལེ་ཚཱ།ི་ཨཧཱིཾཀ་གཱམ་ཏྃ་ཛཱཨཱི་ཚཱི།" 
ཧྃསཻཏ་ཛིཏྤཱཱུ་ནཱིཀཻལ་གེལ་ཚེལཨཱི། 
སཌ༹ཀཔར་ཨཻབཏེ་དོས་ཊོཀཱི་དེན་ེརཧཨཱི- 
"ཧེ་ཡཽ,་སཱསུར་ཨཚ་ིཔཙིམ་ཨ་ཱཛཱཨཱི་ཚིཨཻ་ཨུཏ ར་མུཧེྃ།" 
"ཀནཱཱི་བཻཾཀསྃ་ཊཀོ-པཻསཱ་ལེབཱཀ་ཨཚི།་ཨཁཻན་ཧམ་ནཻ་རཱུཀབ།" 
ཀཧཻཏ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཱི༹་གལེ་རཧཨཱི། 
ཛིཏྤཱཱུཀེྃ་མནམ་ེཨཱཨལེ།་ཛཏརཱ་པཧར་ཊོཀཱི་དེནེ་རཧཨེ་ཏྃཨེ་ཤཡད་བཱཊམེ་ཨེནཱ་བཱདྷཱ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི། 
པུན:་སཱརཱིཀ་སཾགེ་བཱིཏཨེལ་སམཡ་ཨོཀརཱ་སྨརཎ་ཧཨ་ལགལཻ།་ཧྃསཱཱི-ཁེལ,་ཕགུཨཱཀ་རཾག-ཨབཱཱིར,་ཨཱམཀ་མཱས,་
མདྷུམཱས།་ཨཀོར་རཱུཔ,་གུཎ,་བོལཱཱི་ཨཱ་མུས ྤཱཱི་མཱརཻཏ་མུཁ..། 
ཀཱིཚུཀལ་ལེལ་ཛེནཱ་ཨོ་སྭརྒཀ་སཱགརམེ་ཌུམཀཱི་མཱརཨེ་ལགལ།་སུཁཀེྃ་ཡཱདཱི་ཀལཱེསྃ་ལོཀ་ཀཱིཚུ་པལཀ་ལལེ་པུན:་སུཁཱཱི་བྷ྅་
ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ་ིབྷོགལ་སུཁཀ་ནབ་རཱུཔ! 
སུནམསཱན་བཱཊ་ཨཱ་བཱིཀཊ་སམཡ།་ཛནཱེ་སབྷ་ཀཱིཚུ་བཱིལཱ་གེལ་ཚལེཨཱི། 
ཨེཀཨེཀ་མེགྷཀ་གརནཱསྃ་ཛིཏྤཱཱུཀེྃ་དྷཱིཡནཱ་བྷཾག་བྷ྅་གེལཨཱི།་ཛེནཱ་ཕེར་ཙརཱཱུ-བྷརསྃ་ཨནྒྷྤཱར་གྷེར་ལེལཀ།ཻ་ཨེཧནེ་སམཻམེ་
གྷཊལ་གྷཊནཱཀ་སབཧཀ་ཙིཏྲ་ཨགཱྤཱཱུམེ་ཨཱབཨེ་ལགལཻ། 
ཨོཀརཱ་མན་པཌ༹ལཻ།་ཨེཀབེར་སསཱུརེམེ་སཱརཀ་དོས་ཀཧནེ་རཧཨེ- 
"ཧེ་ཡཽ,་ཨཱིལཱཀམ་ེཛྃ་ཀུསམཡ་ཀེཏཽ་ཕྃསཱི་ཛཱཨེབ་ཏ་ྃཧམར་ནཱམ་སུམཻར་ལེབ།" 
སཱརཀ་མུཧསྃ་དོསཀ་བཌཱ༹ཨཱི་ཁྤཱཱུབེ་སུནནེ་རཧཨེ། 
ཛིཏྤཱཱུཀེྃ་བུཛྷེལཻ་ཛནཱེ་ཀཏམེ་ཀཱིཚོ་ཚེལཨཱི།་མུདཱ་ཨ་ོཨནྒྷྤཱརམེ་ཀཱིཚོ་ནཧཱི་དེཁ་རཧལ་ཚལ།་པཨེར་ཐརཐརཨཱེ་ལགལཻ།་ཀཐཱཱི་

ཚེལཻ-་བྷཱུཏ-པེྲཏ་ཨཱཀཱི་ཙོར-ཌཀཻཏ།་པཏ་ན་ཻཨོཏཨེ་པཧྃཙ་སཀབ་ཨཱཀཱི་བཱཊེམེ་པྤཱཎ་བཱིལ་ཱཛཱཨེཏ..། 
ཕེར་བྷཊ ་ད྅་ཀཱིཚོ་ཁསལ།་ཌེརཱཨཱིཏེ་ཨམོྷར་ཏཀལཀ།་དེཁཏེ་ཛནཱེ་མནཀེྃ་བྷརོས་བྷ྅་གེལཨཱི།་ཀཱིཡ་ོཨཱགྤཱཱུམེ་བཱཊ་དྷེནེ་

དྷཌ༹ཕཌཱ༹ཨཱིཏ་ཛ་ཱརཧལ་ཚེལཨཱི།་ཛཧཱིནཱ་ལཊཚུཊུ་མལཱ་དོསར་མཱལ-ཛལཱཀེྃ་དེཁཏེ་སྠཱིར་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་ཛིཏྤཱཱུཀེྃ་
སན ོཁ་བྷེལཻ།་ཤཀཾ་སབྷ་མེཊཱཨེ་ལགལཻ། 
ཌེག་བཌྷཽ༹ལཀ་ཛེ་སཾགེ་ཙལབ,་ལགམེ་ཛཱཨཱིཏེ་ཨ་ོཨུནཻཊ་ཀ྅་ཀརྐཤ་ཨབཱཛམེ་པུཚལཀ- 
"རེ྅྅་ཋཱཌྷ༹་རཧ!་ཀེཏ྅་རཧཻ་ཚཱ?ི" 
ཏཁནེ་བཱིཛལཱཱི་ཙམཀལ།་ཨོཧཱཱི་ཨཱིཛོཏམེ་ཛིཏྤཱཱུ་ཨོཀར་བྷཡཾཀར་རཱུཔ་དེཁལཀ།་བྷཱགལ་བྷཡ་ཛེནཱ་ཕེརསྃ་དེཧམེ་སམཱ་གེལ།་
ཌརེ་དེཧ་ཐརཱརཱཨེ་ལགལ།་པེཊཀ་ཧབཱ་ནཱིཀས་ལལེ་གོཾགཱིཡཱ་ཨུཋལ་མུདཱ་ཨོཧོ་ཌརསྃཨནྡརེམེ་བཱིལཱ་གལེ།་ཨནཱཡཱསེ་མུཧསྃ་
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ནཱིཀལལ- 
"ཧཽ,་ཨཧཱཱི་ཨགཱིལཱ་གཱམ་ཧམར་སསཱུར་ཨཚི།་ཧམཧཱུ་ྃཏོརཱ་ཙིནྷཏེ་ཚཨི་ཨཱ་ཏཧཱུྃ་ཧམརཱ་ཙནིྷཏེ་ཧེབཧཀ།་ཨེནཱ་ཀཱིཨེ་ཀརཻ་
ཚཧཀ།" 
"ཨཱ་རེ་ཏོརཱཱི-ཀེ,་ཀོནཨེ་གལེཻ་རཽ,་ཙེལཱ་སབ,་ཨཱཱི་ཏྃ་སབྷཀེྃ་ཙིནྷཏེ་ཚཽ།་ཛུལུམ་བྷེལཽ།་སབྷཊཱ་བྷེད་ཁལཱོི་དེཏཽ།་སབྷ་ཀཱིཚོ་
ཚཱིན-ལེ་ཨཱ་སཱརཀེྃ་སཱཕ་ཀ྅་དཧཱཱི།" 
"ཧཽ་བཱཔ,་ཧམ་ཀེཀརོ་ནཧཱི་ཙནིྷཻཏ་ཚཱི།" 
"ཙཔ..།" 
ཏཌཱ༹ཀ-ཏཌཱ༹ཀ་མུྃཧཔར་ཙམེཊཱ་ཁསཨེ་ལགལ།ལགལཻ་ཛེནཱ་བཛར་གཱིརཻཏ་ཨཚི།་ཛིཏྤཱཱུ་དྷཌ༹ཕཌཱ༹་ཀ྅་བྷཱུམཱིཔར་ཁསཱི་པཌ༹ལ། 
"དེཁཻ་ཚཱི་པཱཚྤཱཱུམེ་ཨཱིཛོཏ1་པུལཱིས་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚཽ།་སབྷ་ཀཱིཚོ་ཚཱིན-ལ་ེཨཱ་གརདནཻ་ཀཊཱི་དཧཱཱི།་ཧམ་ཨགཱྤཱཱུ་ནཱིཀལཻ་ཚིཡ།ོ" 
ཨེཀཊཱ་ཙེལཱ་ཏརཱུཨཱརཱི་ལེནེ་ཛིཏྤཱཱུ་དཱིཤ་བཌྷལ༹་ཨཱར་སབྷ་ཏེཛཱིསྃ་ཨཱགཱྃ་བཌྷཱི༹་གེལ།་ཙེལ་ཱཛིཏྤཱཱུ་ལག་ཨཱབཱི་སབྷ་ཛེབཱཱིཀ་ཏལཱཤཱི་

ལེལཀ་ཨཱ་ཨུཋཻཏ་བཱཛལ- 
"ཡཽ་གུརཱུ་ཨཱཱི་ཏྃ་ཐཔྤརེསྃ་མརཱི་གེལཻ།་མཱརབཻ་ཀཱི།་བྷཱགྤཱཱུ་ཛལ ྤཱཱི,་པུལཱིསཀ་ཨཱིཛོཏ་ལགཱཱིཙ་ཨཱབཱི་གལེ།" 
སབྷ་པཌཱ༹་གེལ།་ཛིཏྤཱཱུ་ཙིནལྷ་ཨབཱཛ་སུནཱི་ཀུཧརཻཏ་ཨུཋལ།་མན་གྷྲྲྀཎསྃ་བྷརཱི་གེལཨཱི།་ཨཙརཛམེ་ཌུམལ་སྭར་ནཱིཀལལཻ- 
"དྷནཀ་ལལེ་ལཀོ་ཨེཏེཀ་ནཱཱིཙཱ་ྃགཱིར་སཀཻཏ་ཨཚ།ི་ཀེཀརཱ་ཀཧབཻ་ཀེ་པཏཱིཨེཏཻ,་ཛེཀརེ་ཀཧབཻ་སཨེཧ་ལཏཱིཨེཏཻ།" 
ཛེནཱ་ལགལཻ་ཀེཏཽ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི,་ཀོནོ་སམྦནྡྷ་ནཧཱི།་མནུཁ་ཀེཧེན་ཨ་ཱཛཱནབར་ཀེཧེན།་ཀེ་ནཱཱིཀ? 
ཨནཱཡཱསེ་ཨོཀར་ཧཱཐ་ཨོཧཨཱི་ཛེབཱཱི་དཱིས་གེལ་ཻཛཨཱིམ་ེཨཱཋ་ཧཛཱར་ཊཀ་རཁནེ་རཧཨེ།་སབྷ་ཊཀ-པཻས་ཱསུརཀྵཱིཏེ་རཧཨཱི།་ཨོ་
ཨབཱཀ་བྷ྅་གེལ། 
སོཙལཀ-་ཀེཏཽ་ཨཱ་ཀཀེརོ་ལག་ཨཱིམཱན་རཧཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།་བུཌྷ༹-པུརཱཎཀ་བཱཏ་མོན་པཌ༹ལཻ- 
ཀེཏབོ་ཀཊབཧཀ་ཛཌཱི༹ 
ཨཱིམཱནཀ་སོར་པཏལ་དྷརཱི། 
  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༢.རཛཱདབེ་མཎལྜཀ་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་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀན ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 

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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༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱཛདེབ་མཎལྜ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༣ 

བཙེཨཀཱ་སུཨཱིཊར 
"བེཙཨཱ྅྅྅།་གཱིལཱས་དྷོ་ཀ྅་ཛལ ྤཱཱི་ལ།ཱ" 
མཱགྷཀ་ཛཱཌ༹་ཧཱཌ༹མེེ་ལག་ཻཚཻ།་དཱིསམྦརཀ་ཧཱཌ༹་ཐརཐརཱབཻབལཱ་ཛཱཌ༹་ཨྤཱཱུཔརསྃ་པཚིཡཱ་ཧབཱ།་གཱམཀ་ཙཽབཊཱིཡཱ།་ཀཙིཡ་ཱ

སཌ༹ཀཀ་ཀཏ་བཱིབྷཱིནྣ་བསྟུཛཱཏཀ་ཚཊོ-པཻགྷ་ཨཋཱ-དསཊཱ་དོཀན་ཋཌྷཱ༹་ཨཚ།ི་སབྷསྃ་དཀྵཱིཎབརཱིཡཱ་ཀཏམེ་གརབྷཱུཀ་ཙཱཧཀ་
ཚོཊཀ་དོཀན། 
པུརནཱ་བེཾཙཔར་ཛཱཌ༹ཀ་ཌརེ་སུཊཀཻ་ཀ྅་བཻསལ་ལཀོ་ཙཱཧ་སུཌཻ༹ཀ་རཧལ་ཨཚ།ི་ཛཌཱ༹མེ་ཙཱཧཀ་བཱིཀྤཱཱི་བཌྷཱི༹་ཛཱཨཱི་ཚཻ།་
གཧིཾཀཱིཀ་སཾཁྤཱ་བེསཱཱི་དེཁ་གརབྷཱུ་ཨཱཨཱི་ཁུཤཱི་ཨཚ།ི་ཨོ་ཨཔནཱ་ཨདྷཔཀུཨ་ཱམོཚཀེྃ་བཱརམ ྤཱར་སོཛྷ་ཀ྅་རཧལ་ཨཚ།ི་སཾགཧཱི་

ཙཱཧོ་བནཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཀོར་ནོཀར་བེཙཨ་ཱཙཊཱ-ཙཻཊ་ཨཻཾཋ-ཀུཋ་གཱིལཱསཀེྃ་དྷོ་རཧལ་ཨཚ།ི་ཨོཀར་ཱདཧེཔར་ཕཱཊལ-
པུརཱན་མཻལ་ཀམཱཱིཛ་ཚཻ།་ནམགར་ཀཤེཀེྃ་ཨུ་དས་བརྑཀ་ཚཽཾཌཱ༹་གམཚཱསྃ་ལཊཔཊནཽེ་ཚ།ཻ་བཱརམ ྤཱར་ཋརལ་པཱནཱི་ཚྤཱཱུལཱསྃ་ཨོཀར་
ཧཱཐ་ཀཋུཨཱ་གེལ་ཚཻ།་བཧཻཏ་ནཱཀཀེྃ་སུཌ༹ཀཻཏ་ཏཻཡོ་ཨོ་ཀཛཀེྃ་དྷེན་ེཨཚ།ི 
དོཀནཀ་ཨཱགྤཱཱུ་ཨཱིསྐུལཱིཡཱ་ཌྲེས་པཧཱིརནེ་དྷཱིཡཱཔུཏ་གཔྤ་ཧཱྃཀཻཏ་གྷར་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་བེཙཨཱ་ཨོཨཱི་དྷཱིཡཱ-པུཏ་དཱིས་དེཁཻཏ་
ཨཚི།་མནཀ་དབལ་ལཱིལསཱ་ཛེནཱ་ཙམཻཀ་ཨུཋཻ་ཚཻ།་ཨཧོོ་ཨཧཱིནཱ་ཌྲེས་པཧཱིརནེ་ས  ཱུལ་ཛཱཨཱིཏ།་ཀཱིན ཱུ་ས  ཱུལཀ་ཕཱཱིས་ཀེཏཨེ-སྃ་
དེཏཨཱི?་ཨོཀརཱ་ལག་ཏྃ་ལཏ -ོཀཔཌཱ༹་ནཧཱི་ཚ།ཻ་པརན ཱུ་ཨོཀརཱ་བཱིཤྭཱས་ཚ་ཻཛེ་ཨཨཱཱི་གརབྷཱུ་མཱལཱིཀ་ཛརཱུར་སུཨཱིཊར་ཀཱིནཱི་
དེཏཨཱི།་ཨཀོར་བཱཔ་ཨཔནེ་ཨཱབཱི་མཱལཱིཀཀེྃ་ཀཧཱི་གལེ་ཚཻ།་ཊནཱཀ!་གཱིལཱས་ཧཱཐསྃ་གཱིརལཻ་ཨ་ཱཕྤཱཱུཊཱི་གལེཨཱི།་བེཙཨཱཀེྃ་ཌརསྃ་
ཐརཐརཱཱི་དྷ྅་ལེལཀཻ།་ཕྤཱཱུཊལ་གཱིལཱསཀེྃ་ཨོ་མལཱཱིཀསྃ་ཙོརཱཀ྅་ཕེཀ྅་ཙཱཧལཀ།་དྷཌ༹ཕཌཱཱི༹མེ་ཤཱིཤཀ་ཊུཀཌཱཱི༹་ཨྃགུརཱཱིམེ་གཌཱི༹་
གེལཻ་ཨཱ་ཁྤཱཱུན་ཙྤཱཱུབཨེ་ལགལཻ།་དེརཱཱི་ལགཻཏ་དེཁ་གརབྷཱུཀེྃ་དྷཱིཡཱན་ཨནོཨེ་ཙལཱི་གེལཨཱི། 
"རཽ་སཱར་ཏོཌཱི༹་དེལཧཱཱི་ནེ་གཱིལཱས?་ཨེཀཊཱ་ནཧཱི་དཱུ-དཱུཊཱ?་གྷཱཊཱ-པར-གྷཱཊཱ་ད྅་རཧལ་ཚེྃ?" 
ཙཊཱཀ..་བེཙཨཱཀ་གཱལཔར་ཙམཊཱེ་མཱརཻཏ་ཀཧལཀཻ- 
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"ཨེཀ་ཀཱིལ་ོཁཱཨཱི་ཚེྃ་ཨཱ་གཱིལཱསོ་ནཨཱི་ཨུཋ་ཻཚཽ?" 
བེཙཨཱཀེྃ་བུཀཽར་ལཱགཱི་གེལཨཱི།་ལཧཱུ་པྤཱཱུརཱ་ཧཱཐཔར་པསཻར་གེལ་ཚེལཨཱི།་ཙཱཧ་པཱཱིནཱིཧཱརམེ་སྃ་ཨེཀ་གོརེ་བཱཛལ- 
"དྷཱིཡཱ-པུཏ་ཚཻ།་ཨེཏེ་ནཧཱི་མཱརཱིཡཽ།་ཧཱཐ་ཀཊཱི་གེལཻ་སཱཨཱིཏ།་ཀནཱཱི་ཨཱརམཱ་ཀརཨེ་དཱིཡཽ།" 
དོསར་བཱཛལ- 
"ཛཱཌ༹ཀ་ཀརཎེྃ་ཏྃ་ཐརཐརཱ་རཧལ་ཚ།ཻ་ཀནཱཱི་ཧཱཐ་སེད་ལཱིཨ་དཱིཡ།ཽ" 
ཏམསེ་གརབྷཱུ་ཙིཙིཡཱ་ཀ྅་བཛཻཏ་ཨཚི- 
"ཨཧཱྃ་སབྷ་ནཧཱི་བུཛྷབཻ།་སཱར་ནཱཊཀ་ཀརཻཨེ།" 
ཕེར་བེཙཨཱ་དཱིས་གྷུརཱི་ཀ྅་བཱཛལ- 
"ཨཱབ་ཨེནཨེ་བགྷུཨཱཀ྅་ཀཱི་དཁེཻ་ཚཱིཧཱཱི?་ཕུཊལཱཧཱ་གཱིལཱས་ཕེཀ་ཨེམ་ེཀཱི་ལགེབཽ་ཙམེཊཱ?" 
བེཙཨཱ་པཚུཨཱར་དཱིས་གཱིལཱས་ཕེཀཻལ་ེཙལལ,་ཛེཏཨ་ེཨཻཾཋ-ཀུཋ་པར་ཀུཏ ྤཱ་སབྷ་ཛྷམཛྷཽཧརཱི་ཀ྅་རཧལ་ཚེལཨཱི། 
བེཙཨཱ་སོཙཻཏ་ཨཚི-་བྷཱགཱིཡོ་ཀ྅་ཀེཏཨེ་ཛཨཱེབ?་ཀཱིཚུ་དཱིན་པཧཱིནེ་ཨཧཱིནཱ་བྷེལ་ཚེལཨཱི།་ཊེབུལཔར་ཙཱཧསྃ་བྷརལ་
ཀེཏལཱཱི་རཱཁལ་ཚེལཨཱི།་ཨོཀརེ་གལཏཱིསྃ་ཊེབུལ་གཱིར་པཌ༹ལཻ་ཨཱ་ཀེཏལཱཱི་ཨུནཊཻ་གལེཻ།་ཨོཧཱུ་དཱིན་ཀེཏཀེ་ཙམེཊཱ་ལགཱལ་
རཧཨཱི་སེ་ཡཱདོ་ནཧཱི་ཚཻ།་བཱདམ་ེཨོ་བྷཱགཱི་ཀ྅་ཨཔནཱ་གྷར་ཙལཱི་གེལ་ཚལ།་གྷན ོ་ནཧཱི་བཱཱིཏལ་ཧེཏཻ་ཨཱཀཱི་གརབྷཱུ་པཱཚྤཱཱུསྃ་

པཧྃཙི་གེལཻ།་གཱརཱི-སརཱཔ་དཻཏ།་ཨོ་ཌརེ་ཁཱཊ་ཏརམེ་ནུཀ་རཧལ,་ཀཱིན ཱུ་བཱཔ་ཨོཀརཱ་ཏཀཱི་ཀ྅་ནཱིཀལཱིཡ་ེལེལཀ།ཻ 
མཱཨཱི་མཐཱཀེྃ་ཧྃསོཏཱི་བུཛྷབཨེ་ལགལཻ-་"ཀཱི་ཀརབཧཀ་བཽཨཱ?་ཏོཧར་བཱཔ་གརབྷཱུ་མཱལཱིཀསྃ་ཀརཛཱ་ལེནེ་ཚཧ།་ཀརཛ་ཱ
ནཧཱི་སདྷཏཻ་ཏཧཱིཡཱ་ཏཀ་དོཀནཔར་ཁཊ྅་པཌ༹ཏཧ།" 
གརབྷཱུ་མཱལཱིཀ་དཱིས་གྷུརཱི་བཱབྤཱཱུ་ཀཧནེ་རཧཻ-་"ཚཽཌཱ༹ཀེྃ་ཛཱཌ༹་ཧོཨཱི་ཚཻ།་ཏྃཨེ་བྷཱགཱི་ཀ྅་ཙལཱི་ཨཱཨལེ།་ཨཀེརཱ་སུཨཱིཊར་ཀཱིནཱི་
དཱིཡཽ།" 
"ཧྃ-ཧྃ,་ཀཱིནཱི་དེབཨཱི།་ཨཁན་ཏྃ་ཛཱཌ༹་ཤུརཱུ་བྷེབེ་ཀལེཻཨེ།" 
ཨོཀར་མཱཨེ-བཱཔ་ཌབཌབཱཨེལ་ཨཱྃཁཱིསྃ་དེཁཻཏ་རཧལཻ་ཛེ་གརབྷཱུ་ཨོཀར་ཱདྷཀཱིཡཱབཻཏ་ཨཔནཱ་སཾག་ེལ྅་ཛཱ་རཧལ་ཚེལཻ། 
ཨོ་ཛཁན་ཨུནཊཻ་ཀ྅་ཨཔནཱ་མཱཨེ-བཱཔ་དཱིས་ཏཀལཀ་ཏྃ་གརབྷཱུ་ཌཔཊཻཏ་ཀཧན་ེཚེལཻ- 
"བཱཔ་དཱིས་ཨུནཻཊ་ཀ྅་ཀཱི་དཁེཻ་ཚྃཧ?་ཨྤཱཱུ་ཏྃ་ཧཛརཱ་རཱུཔཻཨཱ་ཀརཛཱ་ལེན་ེཚཽ།་པཧཱིནེ་ཁཊཱི་ཀ྅་སབ་རཱུཔཻཨཱ་ཙཀཏ་ཀ྅་
དཧཱཱི་ཏབ་གུལ ྤཱཱི-ཌཎ ྤཱ་ཁེལཱིཧེྃ།་རེ་ཏོཾ་ཏྃ་པཱྃཙ་བྷཱཨེ-བཧཱིན་ཚེྃ།་ཏོཧར་བཱཔ་གོནམཱ་ཏོརཱ་སབྷཀེྃ་ཀེཏཨེ-སྃ་བཻཋཱ་ཀ྅་
ཁཱིཨེཏ?ཽ" 
ཨཱ་ཨོཨཱི་དཱིནསྃ་ཀཛ་ཀེནཱཨཱི,་ཐཔྤར-མུཀ ྤཱ་ཁེནཱཨཱི་ཨཱར་ཨསགརེམེ་ཀནནཱཨཱི,་ཨཱིཨེཧ་ཏྃ་ཨོ་ཀརཻཏ་ཨབཱཱི་རཧལ་ཨཚི། 
གརབྷཱུཀེྃ་བཱཛབ་སུནཱི་ཨཀོར་དྷཱིཡཱན་ཊུཊལ།ཻ་"བེཙཨཱ་རེ྅྅྅།་ཨནོཧིཾ་མརཱི་གེལེྃ་ཀཱི?"་ཨོ་ནོར་པོཚཻཀ་བཱཛལ-་
"ཨཱབཻ་ཚཱི་མཱལཱིཀ།" 
དོཀནཔར་གཧིཾཀཱིཀ་བྷཱཱིཌ༹་བཌྷཱི༹་གེལ་ཚེལཻ།་ཛམདཱཱར་ཀེ.པཱཱི.་སིཾཧ་ཨེཀཊཱ་སཱིཔཱཧཱཱིཀ་སཾགེ་ཨོཀརཱ་དོཀནཔར་པཧྃཙི་གེལ་
ཨཚི།་ཨ་ོགརབྷཱུཀ་པཱཚཱྃ་བེཾཙཔར་བཻས་གེལ་ཨཚི།་གརབྷཱུ་ཙཱཧ་བནཱབཻམེ་མསྟ་ཨཚི་ཏྃཨེ་ཨཀོརཱ་ནཧཱི་དཁེལཀ། 
ཛམཱདཱར་སཱཧཻབ་དཱུ་བེར་པཱནཱི་མཱགཱིྃ་ཙཀལ་ཚཐཻ།་ཀཱིན ཱུ་ཧནཀ་ཨཱབབྷགཏ་ནཧཱི་བྷ྅་རཧལ་ཚནཻ།་ཏྃཨ་ེཏམསེ་བྷཱཱིཏརེ-
བྷཱཱིཏར་ཕུལཱི་རཧལ་ཚལཱ།་ས ོབཀ་སནསནཱཧཊཱི,་གཱིལསཱཀ་ཊནཊནཱཧཊཱི་ཨཱ་ལོཀཀ་ཛྷནཛྷནཱཧཊཱིཀ་བཱཱིཙ་ཀེ་ཀེཀར་སུནཻ་
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ཚཻ? 
པུལཱིསཱིཡཱ་ནཛཻར་ཙཱརཱུབྷར་དཽཌ༹་རཧལ་ཚལ།་བརདཱཱིབལཱཀེྃ་དེཁ་ཀཱིཚུ་ལོཀ་སསཻར་རཧལ་ཨཚི།་ཨཀེ་གརེོ་ཛཱཨཱིཏ-ཛཱཨཱིཏ་
གརབྷཱུཀེྃ་ཨཱིཤརཱ་ཀལེཀ།་ཏཁནེ་ཛམཱདཱརཀ་ཀཌཀ༹ཌཱ༹ཨེལ་སྭར་སུནབཱམེ་ཨཱཨེལ། 
"རེ་ཙཱཧབལཱ,་བཧཱཱིར་ཚེཾ།་པཱནཱི་མཱགཻ་ཚིཡ,ཽ་སུན་ཻཀཱིཨེ་ནེ་ཚེྃ?" 
གརབྷཱུ་ཨུནཻཊ་ཀ྅་དཁེཻཏ་ཨཚ་ིཨཱ་ཌར་ཱཀ྅་སལམཱ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་"བེཙཨཱ྅྅྅,་གཱིལཱས་སཱཕ་ཀ྅་བཌྷཱི༹ཡཱསྃ་ཛལ་
ལཱ།་སཱཧེབཀེྃ་པཱིཡཱས་ལཱགལ་ཚནཻ།" 
བེཙཨཱ་ནཱཀར-ནུཀར་ཀརཻཏ་པཱནཱི་ལཱབཻཏ་ཨཚི།་ཛམཱདཱར་སཱཧཻབ་ཀནྤཱཱུནཱཱི་དཱཨོ-པེཾཙ་ཁོཛི་རཧལ་ཚལཱ།་བེཙཨཱཀེྃ་དཁེཏེ་
ཧནཀར་ཨཱྃཁཱི་ལལཱིཡཱ་གལེ།་སེ་ཨཱཁཱིྃ་བེཙཨཱཀ་དེཧཔར་ནཱཙི་རཧལ་ཚལ། 
"རེ་ཨཨཱི་ཚཽཾཌཱ༹སྃ་ཀཛ་ཀརཱབཻ་ཚེྃ?་བཱལཤྲམ་ཨདྷཱིནཱིཡམ་བུཛྷཻ་ཚིཧཱཱི་ཀཱི་ནཧཱི?་བཙ ྤཱཀ་ཤོཥཎ?་ཀནྤཱཱུནཀ་བཱིརུདྡྷ་བཱཏ།་ཀེ་
ཚིཨཻ་ཨཱཱི་ཚཽཾཌ༹?ཱ" 
"ནོཀར་ཚཱི་ཧཛྤཱཱུར།" 
"ཨེཀར་བཱཔ་ཀེཧེན་ཚཻ?་བཱིཏ ྤཱབྷརཱིཀ་ཚཽཾཌཱ༹ཀ་ཀམཨཱཱི་ཁཱཨཱི་ཚ?ཻ་ཨེཧེན་བཙ ྤཱཀེྃ་ཏྃ་པཌྷེ༹བཱཀ་ཙཱཧཱཱི།" 
ཨེཀཊཱ་གཧིཾཀཱི་བཱཛལ- 
"སརཀར,་ཧམརཱ་གཱམཀ་ཨེཏེཀཊཱ་ཚཌཱཽ༹་ཏྃ་བནཱརསཀ་ཕཻཀ  ཱིམེ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི" 
ཛམཱདཱར་སཱཧཻབ་ཌཔཊཻཏ་བཛལཱ-་"སུནནེ་ནཧཱི་རཧཱཱི,་ཧམར་ཌཱཱི.ཨེས.པཱཱི.་སཱཧཻབ་ཨོཏཨེསྃ་ཨེཀ་དརཛན་བཙ ྤཱ་སབྷཀེྃ་
ཚོཌཱ༹་ཀ྅་ཨནནེ་རཧཻཐ།་བཱལཤྲམ་མུཀ ཱི་ཀནྤཱཱུན་ཚཻ།་ཀེཧེན་གཱམ་ཨཚི།་ཨཁབཱརོ་ཀཱིཡོ་པཌྷཻ༹་ཚཻ་ཀཱི་ནཧཱི?་ནེཏོ་སབྷ་ནཧཱི་
བུཛྷབཻ་ཚཽ?" 
པཌོ༹སཱིཡཱ་དོཀནདཱར་ཀཧལཀཻ- 
"ཨཧཱྃ་ཏྃ་ལབ-ལབ་ཨེལཱིཨཻ་ཧཛྤཱཱུར།་ཨཧཱྃསྃ་པཧཱིལེ་རཱམ་སཱཧཻབ་ཛམཱདཱར་ཛཱི་ཨཱཨལེ་རཧཻཐ།་ཀཧཱྃ་ཨེཏཀེ་ཀེདཱ-ཀནྤཱཱུན་
ཀཧཱིཡོ..།" 
"རེ་ཨྤཱཱུ་རཱམ་ཏམ་ཀནྤཱཱུན་ཀཱི་བུཛྷཏཻ?་ཧམ་སིཾཧ་སཱཧཻབ་ཚཱི་སིཾཧ,་བུཛྷལེྃ?" 
ཛམཱདཱར་སཱཧཻབཀ་པྤཱཱུརཱ་གཔྤ་གརབྷཱུ་བུཛྷི་ནཧཱི་རཧལ་ཚལ,་ཏཻཡོ་བཱཛལ- 
"སརཀར,་བཙ ྤཱསྃ་ཀོནོ་གལཏཱི་བྷ྅་གེལ་ཀཱི?" 
"གལཏཱི་ཨཀོརཱསྃ་ནཧཱི,་ཏོརཱསྃ་བྷེལ་ཚཽ།་བཙ ྤཱསྃ་ཀཛ་ཀརབཻ་ཚེྃ།་ཀོནོ་ཀཡདཱ-ཀནྤཱཱུན་མཱལྤཱཱུམ་ནཧཱི་ཚཽ་ཏོརཱ?" 
"སརཀར,་ཨེཀར་བཱཔ་ཧམརཱསྃ་ཀརཛཱ་ལེནེ་ཚཻ་ཨཱར་སེཧཨེ་སདྷེབཱཀ་ལེལ་ཨཔནཱ་བེཊཱཀེྃ་ཧམརཱ་ལག་རཱཁཱི་དནེེ་ཚ།ཻ" 
"ཀརཛཱ-ཀེ་བདལཱམ་ེབཙ ྤཱཀེྃ་བནྡྷཀ་བནཱཀ྅་རཁནེ་ཚེཾ?་བཙ ྤཱཀ་ཁརཱཱིད-བཱིཀྤཱཱི?་གལཏཱིཔར་གལཏཱི།་གཻར་ཀནྤཱཱུནཱཱི་བཱཏ་
ཏྃ་ཧམ་ཨཔནཱ་ཨཱིལཀཱམེ་དེཁ྅་ནཧཱི་ཙཱཧཻ་ཚཱ།ི་ཏོརཱ་ཧམརཱ་སཾགེ་ཐཱནཱཔར་ཛཱཨེ་པཌ༹ཏཽ།" 
"ཧེ་ཡཽ་སཱཧཻབ,་ཧམརཱསྃ་ཀོནོ་གལཏཱི་ནཧཱི་བྷེལ་ཨཚི།་ཧམརཱ་སམཱཛཀ་ནཱིཡམ་ཨཧཱིནཱ་ཚཻ།་ཨཧཱྃ་ཛབརདས ྤཱཱི་ཕྃསཱ་རཧལ་ཚཱ་ི
ཧམརཱ།" 
ཛམཱདཱར་སཱཧཻབ་ཏམསེ་ཕོཾཕཱིཡཱ་ཨུཋལཱ-་"ཛབརདས ྤཱཱི་ཕྃསཱ་རཧལ་ཚཱ?ི་སཱིཔཱཧཱཱི,་མུྃཧ་ཀཱི་ཏཀཻ་ཚེྃ།་ལ྅་ཙལ་པཀཻཌ༹་ཀ྅།་
ཛེལཀ་བྷཱཱིཏར་ཛེཏཻ་ཏབ་པཏ་ཙལཏཻ་ཨེཀརཱ།" 
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སཱིཔཱཧཱཱི་ཨོཀརཱ་དཱིས་བཌྷཻ༹ཏ་ཨཚི།་གརབྷཱུཀེྃ་ཌརེ་ལགཧཱཱི་ལཱགཱི་གེལཨཱི།་སཱིཔཱཧཱཱི་ཨོཀརཱ་པཀཻཌ༹་ཨེཀན མེ་ལ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་

ཀཱིཚུ་དེར་གཔྤ་བྷེལཀཱ་བཱད་ཨཱཔས་ཨབཻཏ་ཨཚི།་ཕེར་ཛལཔཱན,་ཙཱཧཀ་བཱད,་པཱན་གུལཋཻཏ་ཨཱ་ཌྷེཀརཻཏ་ཛམཱདཱར་སཱཧཻབ་
སཱིཔཱཧཱཱིཀ་སཾག་ཛཱ་རཧལ་ཚཻཐ།་ཨམོྷར་མཱཐཔར་ཧཱཐ་དྷེནེ་གརབྷཱུ་བཻསལ་ཨཚ།ི་གྃཧཱིཀཱི་ཨེཀ-ཨཀེ་ཀ྅་སཧཊལ་ཛཱ་རཧལ་
ཨཚི། 
ཏཻབཱཱིཙ་བེཙཨཱ་པུཚཻ་ཚཻ-་"མལཱཱིཀ,་ཨཱཨཱི་སུཨཱིཊར་ཀཱིནཱི་དེབཻ་ན?ེ" 
'ཙཊཱཀ'་ཨོཀརཱ་གཱལཔར་ཐཔྤར་མཱརཻཏ་གརབྷཱུ་ཙིཙིཡཱ་ཨུཋཻཏ་ཨཚི- 
"ཙཔ་སཱར!་ཏོཧར་སུཨཱིཊར་ཏྃ་སཱིཔཱཧཱཱི་ལ྅་གེལཽ།" 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

༢.༡༣.རཛཱདབེ་མཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾྲཛཱེམི་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར 
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བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀན ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱཛདེབ་མཎལྜ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༤ 

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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ཨལེཀེནྶཀ བྷཱུཏ 
ནཱིནྣཀ་ནཱིཤམ་ེམཱཏལ་སྤཱཱུཏལ་ཚཱི་ཨཱ་སཔནཱ་དཁེ་རཧལ་ཚཱི།་ཛུལྤཱཱུས་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཱིནཀ ྤཱབ་ཛིན ྤཱབཱད....། 
རཱཛནཱཱིཏཱིཀ་པཱར ྤཱཱི་ཨཱ་པཱཊཱཱིཀ་ཏརཕསྃ་ཋཱཌྷ༹་ནཏེཀ་ལལེ་བོཊ་མཱྃགཨེབལཱ་ཛུལྤཱཱུས།་ཨཱགྤཱཱུམེ་ནཏེཀ་བདལཱ་པ ྤཱཨཱཱིབུཌཀ་
ཨཱདམཀད་ཕོཊོ།་དུནྤཱཱུ་ཛཱྃགྷཀ་བཱཱིཙ་མོཊཀ་ལཋཱཱཱི་དྷོཾསཱིཡཱ་ཀ྅་ཕོཊཀོེྃ་ཨྤཱཱུཔར་ཨུཋཽན།ེ་གརམཱིསཱན་ཀརཻཏ་བྷཱཱིཌ༹་ནཱིཀཊ་ཨཱབཱི་

རཧལ་ཨཚི།་"ཛཱིཏབེ་ཀརཏ-ཛཱིཏབེ་ཀརཏ་ཧམར་ནེཏ་ཛཱིཏབེ་ཀརཏ།་ནེཏཛཱིཀ་མཱཨཱིར་ཀ྅་གོལཱཱི,་བནྣ་ནཻ་ཀ྅་
སཀཏ་ཧམར་བོལཱཱི།" 
བྷཱཱིཌ༹མེ་ཨེཀ་དོསརཱསྃ་པྤཱཱུཚཻཏ་ཨཚི- 
"ནེཏ་ཛཱིཀེྃ་གོལཱཱི་ལགཱི་གེལཻ་ཀཱི?" 
"ཧྃ་བྷཱཡ,་སཱྃཛྷམེ།་གོལཱཱི་ཏྃ་ཨཛམ་ཱཀ྅་ཚཱཏཱིམེ་མཱརལཀཻ།་ལཀཱེིན་ཧསཱི་གེལ།ཻ་ཊཱྃགམེ་གལཱཱོི་ལགལཻཀ།་ཧསོཔཱིཊལམེ་པཌ༹ལ་
ཚཐཱི།་ཨཱིལཱཛ་ཙལཱི་རཧལ་ཚ།ཻ་ཏཨཱི་དུཨཱརེ་ནཏེ་ཛཱིཀ་ཕོཊོ་ལ྅་ཀ྅་པྲཙཱར་ཀ྅་རཧལ་ཚིཨ།ཻ" 
"སབྷཊཱ་ཨེཎ ྤཱཱི་པཱཊཱཱིཀ་ཀཱིརདཱནཱཱི་ཧེཏཻ།" 
ཧམར་དྷཱིཡཱན་ཨཱདམཀད་ཕོཊོཔར་ཨཚི།་ཨཱརེ་ཏོརཱཱིཀེྃ,་ཨཱཱི་ཕོཊོ་ཏྃ་ཧམརེ་ཚཱི།་ཧཱུ་བཧཱུ།་ལགལ་ཛེནཱ་ཧམ་ཨུཚལཱི་ཀ྅་
ཕོཊོམེ་ཌྒྷཱུཀཱི་གེལཽཾ།་ཕོཊོཀ་བདལཱམེ་ཧམཧཱིཾ་ཋཌྷཱ༹་ཚཱི།་ཨཱ་ཨྤཱཱུ་ཨགཏ ྤཱཱི་ཚཽཌཱ༹་ལཋཱཱཱིཔར་ཊྃགནེ་ཧམར་ཱཨྤཱཱུཔར་ནཱཱིཙཱ་ཀ྅་རཧལ་

ཨཚི།་དརདཀ་ཨནུབྷབ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་བེསུམཱར་དརད།་ཧམ་ཙཙིིཡཱ་རཧལ་ཚཱི- 
"ཧེ་རཽ,་ཧམརཱ་ནཱཱིཙ་ཱརཱཁ།་ཨེནཱ་ཀཱིཨེཀ་ནཱཧཀམེ་ཛནཱ་ལཻཏ་ཚ།ྃ" 
བྷཱཱིཌ༹ཀེྃ་ཀོནོ་ཨཱཁཱིྃ-ཀན་ཧཨཱོིཏ་ཚཻ།་ཀེ་སུནཏ་ཧམར་ཀནབ? 
མུཌཱཱི༹་ཨུཋེལཽཾ།་ཨཱགྤཱཱུམ་ེདེཁ་ཻཚཱི་ཛེ་ཨེཎ ྤཱཱི་པཱཊཱཱིཀ་ཀཱིཚུ་ལཕཾགཱ་སབྷ་གྷུརཱིཡཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཀཱིཚུ་ལཀོཀ་ཧཱཐམ་ེཛྷཎྜཱ་ཨཱ་ཌཎ ྤཱ་ཨཚ།ི་
ཨཱ་རེ་ཏོརཱཱིཀེྃ་ཨཱཱི་སབྷ་ཏྃ་ཌཱྃཌ༹སྃ་པེསཽྟལ་ནཱིཀལཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་ཀཱིཡོ་བམ་པཊཀཱི་པཌཱ༹ཨལེ། 
"དྷུམ..་དྷུམ..་དྷཌ༹མཱ།" 
སབྷ་བྷཱགལ་ཛཧིཾཔཊཱར།་ཧམརཱ་ལཱཋཱཱི་སཧཱིཏ་གནྷཀཏཻ་ནཱལཱཱིམེ་ཕེཾཀཱི་དེལཀ།་ཨཨཱོི་བྷབྷཀཻཏ་ནཱལཱཱིམེ་ཧམ་ལསཀལ་ཚཱ,ི་ནཱཀ་
མྤཱཱུནནེ།་ཧལ ྤཱ་ཀ྅་ཀཧཱི་རཧལ་ཚིཨཻ- 
"ཧཨོ,་ཋཱཌྷ༹་ཧཨ།་ཧམརོ་སཾག་ནེནེ་ཙལཧ།"་ཀཱིན ཱུ་ཀེ་སུནཏ? 
སཾཀཊཀལམ་ེཏྃ་ལོཀ་ཀེཧནོ་པྲཱིཡ་བེཀཏཱིཀེྃ་སཾག་ཚཌཱོི༹་དཻཏ་ཚཀཻ།་ཨཱ་ཧམ་ཏྃ་ནཏེ་ཚཱི...།་ཏྃཨ་ེཧམ་ཏྃ་སབཧཀ་པྲཱིཡ།་
ཀཱིན ཱུ་ཀཱིཡ་ོནཻ་ཨབཻཏ་ཨཚི།་མཧཀཻཏ་ནཱལཱཱིམེ་དྷྃསལ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི། 
'ཧེ་དེབ,་ཌུམཻ་ཚཱི།་ཏྃ་ཧཱཐ་པཨེར་མཱརཧ།'་ནཱལཱཱིསྃ་ནཱིཀལབཱཀ་ལེལ་ཧཱཐ-པཨེར་ཛོར-ཛོརསྃ་ཙལལེཽཾ། 
ས  ཱིཀེྃ་ཛྷཀཛྷོརབསྃ་ནཱིནྣ་ཊུཊཱི་གེལ།་ཏམསསྃ་ཐརཐརཱཨཱིཏ་པཏ ྤཱཱི་བཱཛི་རཧལ་ཨཚི- 
"དཱིན་ཀ྅་གཱརཱི་ཨཱ་རཱཏཱིམེ་མཱཨཱིར།་ཧམར་ཱཨཱཱི་ཛཨི་ནཻ་དཻཏ།་ཧམ་ཨཱབ་རཧཱི་ནཻ་སཀཻཏ་ཚཱི།" 
"དེཁྤཱཱུ་ཨེནཱ་ནཻ་བཱཛྤཱཱུ།་པཌོ༹སཱིཡཱ་སུནཏ་ཏྃ་ཀཱི་ཀཧཏ།་ཧམརཱ་ཏྃ་མོནེ་ནཻ་རཧལ་ཛེ་གྷརམ་ེཨཧཱྃ་ལག་སྤཱཱུཏལ་ཚཱི།་ཧམ་ཏྃ་
སཔནཱམེ་ཀཏཨེ་སྃ་ཀཏཨེ་བཽཨཱ་རཧལ་ཚལཽཾ།་ཨཱབ་ཨཧཱྃ་ཛེ་ཀཧཱཱི།" 
"ཨཙྪཱ,་ཨཙྪཱ་བུཛྷལཽཾ།་བྷོར་བྷ྅་གེལ་ཚཻ།་དུཨཱརཔར་སྃ་ཀཱིཡོ་སོར་པཱཌཱི༹་རཧལ་ཨཚི།་ཨུཋྤཱཱུ,་དེཁཱིཡ།ཽ" 
"ཀཱི་དེཁབཻཀ།་བཨེཧ་སབྷ་ཧེཏཧ།" 
"ཀེ་སབྷ?" 
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"ཨཱཨཱི་ཏྃ་ནམནེཤན་དེབཱཀ་ལེལ་ཛཨཱཱིཀ་ཚཻ་ན།ེ་སཾགེ-སཾག་ཛཨཱིབལཱ་སཾགཱཱི-སཱཐཱཱི་སབྷ།" 
"ཋཱཱིཀེ་ཏྃ་ཨཚ།ི་ཨཧཱུྃ་ནཧཱ-སོནཱ་ཀ྅་ཏཻཡཱར་བྷ྅་ཛཱཨུ།་ཙལཱི་ཛཨཱུ་སབེརེ།" 
"དྷུར,་ཧམརཱ་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཀརནཱཡ་ཋཱཱིཀ་ནཻ་ལགཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཀོན་ོནཱཱིཀ་ཀརམ་ན་ཻཨཚ།ི" 
"ཧེཨོ,་ཨཧཱྃ་སཔནཱམེ་དྷསནཱ་ཁསཻཏ་ཏྃ་ནཻ་དེཁལཱིཨཻ།་ཨཱཀཱི་ཨེལཀེྶནཀ་བྷཱུཏ་ཙཱྃཔཱི་དེལཀ།་ཀལཱི་ཏཀ་ཛཨཱི་རཱཛནཱཱིཏཱི-ཀ་ེ
གུཎ-གཱན་ཀརཻཏ་ཚལཱིཨ,ཻ་ཨཱཨཱི་ཨཀོརཱ་ཨདྷལཱཧ་ཀཧཻཏ་ཚིཨཻ།"་སྭརཀེྃ་ཨཀནཻཏ་ཕེར་བཛལཱཱི- 
"ཨཙྪཱ་ཛཱཨཱིཡ,ཽ་དུཨཱརཱིཔར་སྃ་སོར་པཱཌཻ༹ཏ་ཨཚི།" 
ཧཱཐ-མུྃཧ་དྷོ་ཀ྅་ཧམ་དུཨཱརཱིཔར་པཧྃཙལཽཾ།་དཁེཏཻ་ཚཱི-་གཽཨཱྃ-གྷརཱུཨ,ཱ་སྃགཱཱི-སཱཐཱཱི་ཀཱིཚུ་ནབ་སཱིཁུཨཱ་ནེཏ་སབྷ་ཨེཀ-
ཨེཀཱི་དུཨཱརཱིཔར་ཛམཱ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ཨེཀཊཱ་ཚཊོཀ་བྷཱཱིཌ༹་སན།་བྷཱཱིཌ༹སྃ་སྭར་ནཱིཀཻལ་རཧལ་ཨཚི- 
"ཨྃཨེ་ཡ,ཽ་ཨཁནཱཱི་ཏཀ་ཨཧཱྃ་ཏཻཡཱར་ནཻ་བྷེལཽཾ།་ཀགཛ-པཏ ར་ལཱིཨ།་ཨཱ་ཛལ ྤཱཱི་ཙལྤཱཱུ།་སབྷསྃ་པཧཱིལེ།" 
"ཧཱྃ-ཧཱྃ་སབྷསྃ་པཧཱིལུཀ་ནམནཤེན་ཨཔནེ་སབྷཀེྃ་དཱཁཱིལ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།" 
"ཛལ ྤཱཱི་ནམགརཧཱ་ཀུརཏ་ལགཱཨྤཱཱུ།་ཨརེ,་མུྃཧ་ཀཱི་ཏཀཻ་ཚེྃ།་ཚིཔགརཧཱ་ལག ྤཱམེ་ཛྷཎྜཱ་བཱནྷ།" 
ཧམརཱ་ཋཱཌྷེ༹་བྷེལ་དེཁ་ཨཀེ་གཊོེ་བཛལ-་"རཽ་ཏོརཱཱིཀེྃ,་ནེཏཛཱི་ཨཧཱྃ་ཋཌྷཱེ༹་ཚཱ།ི་ཛལ ྤཱཱི་ཀརཱུ།་སཱམ-དཱམཀ་སཾག་ཙལཻཀ་ཚཻ།" 
ཏཻཡོ་ཧམ་ཨསམཾཛསམེ་ཋཌྷཱ༹་ཚཱ།ི་པཙིམབྷར་སྃ་ཙཊཔཊཱིཡཱ་ཀཀ་ཨཔསྱཱཱི༹༹ཾཏ་ཧཨེཏ་པཧྃཙལ།་བྷཱཱིཌ༹ཀེྃ་དེཁ་ཨཀོར་

པཨེར་ཋམཀལ།་ཨོ་ཛོརསྃ་བཛལ-་"ཧཽ,་ཨེཀཊཱ་གཔྤ་བུཛྷལཧཀ།་པཚབརཱིཡཱ་སཌ༹ཀཀ་ཀཏམེ་ཨེཀཊཱ་ནེཏཛཱི་ཀེྃ་ཊཱྃག-
ཧཱཐ་ཏོཌཱི༹་ཀ྅་རཱཁཱི་དནེེ་ཚ།ཻ་ཨོ་ནུཨེ་བསཏརེ་སབྷ་ཀརམ་ཀེན་ེཔཌ༹ལ་ཨཚི།" 
"དྷུར་སབྷཊཱ་ཕྤཱཱུསཱི།་ཁཱལཱཱི་ཛྷ  ཱུཋེ་བཛཻ་ཚཱི-་ཨཧཱྃ།" 
"ནཻ་ཧ,ཽ་དེཁ་ཨཱབཧཀ,་ཨཔནེསྃ།་ཀཱིརཱིཡཱ་ཁ་ཱཀ྅་ཀཧཻ་ཚིཨ།་ཀུཧརཻ་ཚཻ།་ཨཁནེ་པཱནཱི་པཱིཨཱ་ཀ྅་ཨེལཱིཨཻ།" 
"ཚོཌ༹་ཨཻ་གཔྤཀེྃ།་སབྷ་ཨེལེཀནྶམེ་ཏྃ་ཨཧཱིནཱ་ཧོཨཱི་ཚཻཀ།་ཀཏེཀ་ནཏེ་མརཏཻ-ཧཱརཏཻ།་ཨན མ་ེཛེ་བཙཏ་ཨཱ་ཛཱིཏཏ།་ཏཀེརེ་
རཱཛཏཱིལཀ་ལགཏཻ།" 
"ཙལྤཱཱུ་བཧཱདཱུར,་ཌར་ནཻ་རཱཁྤཱཱུ།" 
"ཡཽ་ཋཀམུཌཱཱི༹་ཀཱིཨ་ེལགལ་ཨཚ།ི" 
ཧམརཱ་ལགཻཏ་ཨཚི-་ཨཱཱི་སབྷ་ཨཱབ་ནཻ་མཱནཏ།་ཧམརཱ་ཛབརདས ྤཱཱི་ནེ་ལ྅་ཛཱཨེ།་ཧམ་ཀོན་ོཤརྟཔར་ནཻ་ཛཱཨེབ།་ཧམརཱ་
ནས-ནསམེ་ཌར་ཌྒྷཱུཀལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་མཱིཊིཾགམེ་ནེཏཛཱི་ཀཧནེ་རཧཻཐ- 
"པཧཱིལེ་ཤཱིཀྵཱ་པྤཱཔ ་ཀརཱུ།་སཾགྷར་ྵཀརཱུ་ཨཱ་ཏབ་བཌྷཱུ༹༹་སཏ ྤཱ་དཱིས།" 
ཏྃ་ཀཱི་ཧམ་ཤཱིཀྵཱིཏ་ནཻ་ཚཱ།ི་ཨཀེཏ་ཀརབཱཀ་ལེལ་པྲཡསཱ་ཀརཻཏ་རཧལཽཾ།་ཨཱབ་ཛེ་སམཨེ་ཨཱཨལེ་ཏྃ་སཏ ྤཱ་པྤཱཔ ་ཀརཻཀ་ལེལ་

ཀོཤཱིཤམ་ེལགལཽཾ།་ཕེར་ཨཱཱི་ཌར་ཀཏཨེསྃ་ཨཱབཱི་གེལ།་ལགཻཏ་ཨཚ་ིཏརེ-ཏར་ཀཎྛ་མོཀནེ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚི།་བེཀར་
ཨེལེཀྶནམེ་ཋཌྷཱ༹་ཧེབཱཀ་ཧབཱ་ཕཻལཱ་དེལཱིཨཻ།་སཱཏ་དཱིནསྃ་སུནཱི་རཧལ་ཚཱི-་བཱིཔཀྵཱཱི་སབཧཀ་གཔཤཔ།་ཤཨཱིཏ་ཨཻ་ཨེལཀེྶནམེ་
ཧམར་མཽཏ་ལཱིཁལ་ཨཚི།་གཱམཀ་སམྤནྣ་ཨཱ་དབཾག་མཱལཱིཀ་སིཾཧཛཱི་སེཧོ་ཀཧཻཏ་རཧཨེ-་ཧམརཱ་བེཊཱཀ་ཨེཎ ྤཱཱིམེ་ཋཱཌྷ༹་ཧཨེཏ་
ཨོཀརཱ་སཱཕ་ཀ྅་དེབཻ། 
ཙཱརཱིམ་དཱིན་སིཾཧ་ཛཱཀི་བྷཱཡ་ཧམརཱ་སམཛྷཱབཻཏ་ཀཧནེ་རཧཨེ-་"ཧཽ་དྷཱིཡཱ-པུཏཀེྃ་པཌྷཱ༹བཧ-ལཱིཁཱབཧ་ཨཱ་གྷར་དུཨཱརཱི་
ནཱཱིཀསྃ་བནཱབཧ།་ཀཱིཨེཀ་རཛཱནཱཱིཏཱིཀ་ཕེརམེ་པཌལ༹་ཚཧ།་རཱཛནཏཱེི་ཚིཨ་ཻཨཱནྷར་བཱིཧཱཌཱི༹།་ཏོཧར་གྷར-པརཱིབཱར་ཏགཏགར་
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ནཻ་ཚཧ།་ཨཻ་བཱིཧཱཌཱི༹མ་ེཨཔནོ་ཨུཌཱི༹་ཛེབཧཀ་ཨཱ་པརཱིབཱརོ་ནཱཤ་བྷ྅་ཛེཏཧ།་ཏོརཱ་པཱསམེ་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཀརཻབལཱ་སཱམརཐ་ཀཧཱྃ་

ཚཧ།་ཚོཊ་ཛཱཏཱིམེ་ཛནམལ,་ཚཊོ་པརཱིབཱརཀ་ལོཀ་ཚཧ།་ཏོརཱ་བུཏ ེ་ཨཱཱི་ན་ཻཧེཏཧ།" 
ལགཻཏ་ཨཚ་ིཧམར་དྷཱཱིཡཱ-པུཏ་ཨནཱཐ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ་ཨཱ་པཏ ྤཱཱི་བཱིདྷབཱ།་སཾགཱཱི-སཱཐཱཱིཀ་ཀཱི་ཧེཏཻ།་ཕཱྃཊཱིཔར་ཏྃ་ཧམ་ཙཌྷ༹བཻ།་དྷུར་
ནཻ་ཋཱཌྷ༹་ཧཨེབ་ཧམ།་ཀཧཱི་དཻཏ་ཚིཨ་སཱཕེ-སཱཕ།་ཛརོསྃ་བཛཻ་ཚཱི-་"ཧེ་ཡཽ,་ཧམ་ཨེལེཀནྶམེ་ན་ཻཋཱཌྷ་༹ཧཨེབ།་དོསརེ་
གོཊེཀེྃ་ཋཱཌྷ༹་ཀརཱུ།་ཧམ་སམརྠན་ཀརབཻ།" 
སབྷ་ཨབཱཀ།་བྷཱཱིཌ༹་བཛཻཏ་ཨཚི།་"གཱཚ་ཙཌྷཱ༹་ཀ྅་ཚཧ་མཱརཻ་ཚེྃ།་ཀཏཽ་མུྃཧ་དེཁེབཱཀ་ཛོག་རཧབ-ཧམ་སབྷ།་ནཻ,་ཨཱབ་སེ་
ནཻ་ཧེཏཧ།་ཋཱཌྷ༹་ཧཨཨེ་པཌ༹ཏཧ།" 
སོཙཻ་ཚཱི-་ཧམརཱ་པཱསམེ་བཌ༹ཀ་མཐཱ་ནཻ་ཨཚི།་ཀནཱིཡ་ོཧསཱི་ཛཱཨེབ་ཏྃ་ཛེལ་ཛཨཱེབ།་ཨཱབ་ཧམརཱ་བྷཱགཨེ་པཌ༹ཏ་དོསར་ཀོནོ་
ཨུཔཱཨཱི་ནཻ།་དེཧ་ཛེནཱ་ཐར-ཐརཱཨེ་ལགལ།་ཛོརསྃ་བཛལཽཾ-་"ཧམརཱ་བོཁཱར་ལགཱི་གལེ།་ཨཧཱྃ་སབྷ་ཙལཱི་ཛཱཨུ།་ཧམརཱ་བུཏ ་ེ
ཨེལེཀྶན་ལཌལ༹་ནཻ་ཧཨེཏ།" 
ཨོཏཨེསྃ་པཌེ༹ལཽཾ་ཨཱྃགན་ཨཱབཱི་བཱིཚཽནཔར་དྷཱྃཨཱི་ད྅་ཁསཱི་པཌ༹ལཽཾ།་ཁཱིསཱིཨཨཱེལ་ལཀོ་ཀཱིཚུསྃ་ཀཱིཚུ་བཛཻཏ་ཨཀེ-ཨེཀཱི་ཛཱ་
རཧལ་ཨཚི།་སབྷ་ཙལཱི་གེལ་ཏྃ་ནཱིཙེན་བྷ྅་ནཱིསཱྃས་ཚོཌ༹ལཽཾ།་པཏ ྤཱཱི་ལགམེ་ཨཱབཱི་ཧམརཱ་ནཱིཧཱརཱི་རཧལ་ཨཚི།་པུཚལཱིཨཻ-་
"ཨེནཱ་ཀཱིཨེ་ཏཀཻ་ཚཱ?ི" 
བཛལཱཱིཧ-་"དེཁཻ་ཚཱི་ཛེ་ཨཧཱྃ་མགཱཱཽི་ཚཱི་ཀཱི་མརད།་ཨཧཱྃ་ཨེཏེཀ་མཽགཱིཡཱཧ་ཚཱི,་ཧམརཱ་པཏ་ནཻ་ཚལ།་ཨཱབ་ཏྃ་ཧམརཱ་ལཱཛ་
ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་ཨེཧེན་མཽགཱཀ་སཾག་ཀནཱེ་ཀ྅་ཛིནགཱཱི་ཀཊབཻཀ།་ཨཧཾཱ་གྷརེམེ་རཧཱུ་ཨེལཀེྶནམེ་ཋཱཌྷ༹་ཧེབཱཀ་ལལེ་ཧམཧཱིཾ་ཛཱཨཱི་

ཚཱི།" 
ཀཧཻཏ་ཨོ་ཕུརཏཱིསྃ་ནཱིཀཻལ་གལཱཱེི།་ཧམརཱ་བྷཱཱིཏརཱཱིམེ་ཛནཱེ་ཏྤཱཱུཕཱན་སན་ཨུཋཨེ་ལགལ།་མནོམེ་ཨཱབཨེ་ལགལ་ཀཱིཚུ་ཤབྡ་སབྷ-་
ཌེརབུཀ....་སཱཕ་ཀ྅་དེབ..་བཱིཧཱཌཱི༹..་པརཱིབཱརཀ་ནཱཤ..་སཏ ྤཱ..་རཛཱནཱཱིཏཱི..་མཽགཱིཡཱཧཱ..! 
ཀཱིཚུ་ཀལ་ཏཀ་མོན་ཨནཱཽཨཱིཏ་རཧལ།་ཕེར་ཛེནཱ་བྷཱཱིཏརམེ་ཀཱིཚུ་ཨུགལ།་མེགྷཀེྃ་ཕཱཌཱི༹་ཛནཱེ་སྤཱཱུརཱུཛ་ཨུགཱི་གེལ་ཧོ།་དྷཌ༹ཕཌཱ༹་

ཀ྅་ཨུཋལཽཾ།་ཀུརཏ་པཧཱིརཱིལཽཾ།་ཛྷོརཱ་ཀནམྷེ་ལཊཀལེཽཾ།་ཨཱ་ཨཱྃཕཱིས་དཱིས་དཽགཻཏ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི།་མུཧསྃ་ཛོརགར་སྭར་སྭཏ:་
ནཱིཀཻལ་རཧལ་ཨཚི-་"ཙལྤཱཱུ་ཛལ ྤཱཱི་ཙལྤཱཱུ།་ཧམ་ཨལེེཀནྶམེ་ཋཌྷཱ༹་ཧེབཱཀ་ལེལ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི།" 
ཕེར་དཽཌ༹ཨེ་ལགལཽཾ།་ཨེཏཀེ་པཚུཨཱཨལེ་ཚཱི་ཏྃ་དཽཌཧཱི༹་ནེ་པཌ༹ཏ། 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༤.རཛཱདབེ་མཎལྜཀ་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་ཨཧཱྃ་པཌྷ༹ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀན ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱཱྃ་སམཱནཱན ར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་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་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱཱིཤ་པྲསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནནྡ་མཎལྜ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་རཱཛདེབ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥ་ྛཔར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

 
རཱཛདེབ་མཎལྜ་ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༥ 

རཁབརཱ 
དྷཱནསྃ་བྷརལ་ཁེཏམེ་གཱཚ་སུཏལ་ཨཚི།་པཻཚལ་ཱསཱལ་ཏེཧེན་བྷཾཡཀར་བཱིཧཱཌཱི༹་ཨཱཨེལ་ཛེ་ཨེཀ ེ་ཐཔྤརམེ་གཱཚཀེྃ་སུཏ་དེལཀ།་
ཏཧཱིཡཱསྃ་ཨཱཱི་སུཏལོ་ཨཚ་ིཨཱ་ཛགལོ་ཨཚི།་ཨེཀར་པཱྃཙཊཱ་ཌཱརཱི་པཧརུདཱར་ཛཀྃ་ཋཌྷཱ༹་ཨཚ་ིཨཱར་ཊཀཊཀཱི་ལགཽནེ་སཽཾསེ་
བཱདྷཀ་པསརལ་གམྷརཱཨེལ་ཨཱ་པཱཀལ་དྷཱན་དཱིས་ཏཀཱི་རཧལ་ཨཚི། 
"ཁབརདཱར,་ཀཱིཡོ་བྷརལ་ཙཱསམེ་ཧཱཐ་ལགེབེྃ་ཏྃ་བྷཱརཱཱི་ཌཎྜ-ཛུརཱིམཱནཱ་ལགཏཨུ།" 
ཨཱཱི་ཤབྡ་སུནམསནཱ་བཱདྷམེ་ཧབཱཔར་ཧེལ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཱ་ཨཻ་ཤབྡཀེྃ་སབྷ་ནཧཱི་སུནཻཏ་ཨཚ།ི་སུནཻཏ་ཨཚི་ཙོརཱི་ཀརྨམེ་

སཾལགྣ་བེཀཏཱི།་ཨོཀརཱ་ཏྃ་ཨནྒྷྤཱརམེ་ཋཌྷཱ༹་གཱཚ་ལཀོ་སན་ཨཱ་བྷུཀ-བྷུཀཨཱིཏ་བྷཀཛོགནཱཱི་ཧཐབཏ ྤཱཱིཀ་ཨཱིཛཏོ་སན་བུཛྷི་
པཌཻ༹ཏ་ཨཚི།་ཙཾཙལ་མན་ཨཱ་བྷཱིཏརཱིཡཱ་ཌར..།་ཙོར་ཀཧཱུྃ་ཨཱིཛོཏ་སཧཨེ། 
ཨོནཱ,་ལོཀ་ཀཧཻཏ་ཨཚི- 
"ཛེ་ཨཱཱི་གཱཚ་སཾགཧཱི་ཨཱཱི་བཱདྷ་དེབགནཱཧ་ཨཚ།ི་ཨཱ་གཱཚཀ་ཁལཱཱཱི་ཛགཧམེ་ཨཱཱི་པཱྃཙཊཱོ་མོཊཀ་ཌཱརཱི་ཀེཏཀེ་དཱིནསྃ་ཋཱཌྷ༹་ཨཚི།་
ཨོ་མུཨཱིལ་བཱ་ཛཱིཨཏ་རཁབཱར་ཐོཌེ༹་བྷ྅་སཀཏ།" 
ཨཻ་བྷརལ་དུཔཧརཱིཡཱམེ་ཨསལ་རཁབཱར་ཏྃ་བྷེཊཏ་གཱམཔར།་ཙཽབཊཱིཡཱ་གཱཚཏར། 
སརཱུཔཱ,་གཎེཤཱི,་བྷོལཱཱི་ཨཽར་ཙོརེབཱལ་ཏཤཀ་པཏ ྤཱ་ཕེཾཀཻམེ་ཨཔསཱིཡཱྃཏ།་བུདྷཱིཀ་ཀཻཾཙཱི་ཙལབཻཏ་པྤཱཱུརཱ་ཏགཏཀ་སཾག།་ཛ་ེཧཱརཱི་
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ཛཱཨེཏ་ཨོཀར་ཱསཱྃཛྷམེ་མུཌྷཱཱི༹་ཛལཁཻ་ཨཱ་ཙཱཧ་པཱཱིཨཱབ྅་པཌ༹ཏཻ།་ཏྃཨེ་སབྷ་ཨཔན་དཱབ-པེཾཙ་ལགབཻམེ་སཏརྐ། 
ཨོནཱ,་ཙིན ྤཱཀ་ཀོནོ་གཔ་ནཧཱི།་ཀཱིཚུ་གཱིརཧཏཀ་དྷཱན་པཱཀཱི་གེལ་ཨཚི།་དཱུ-ཙཱརཱི་དཱིནམེ་ཀཊཱི་ཛེཏཨཱི།་ཀཊཏཻ་ཀཱིཨེ་ནཧཱི།་ཨོ་
སབྷ་བུདྷཱིགར་ཨཱ་ཙཾཁཱར་གཱིརཧཏ་ཨཚི།་དྷཱནཀ་བཱཱིཨཱ་ཤཧར-བཱཛཱར་ཨཱ་བཱཧརསྃ་མཾགཱཀ྅་སམཡསྃ་པྤཱཱུརྦ་ལགཽནེ་ཨཚི།་
མཱས་དཱིན་པཧཱིནེ་ཀཊཱིཡོ་ལེཏ།་ནབཀ་དྷཱན,་བཽཀཱིཡཱ་བཱཱིཛ།་བུཌྷ༹་སབྷ་ཨོཧཱིནཱ་ཙིཙིཨཨཱཱིཏ་རཧཏ་ཛེ་ཨཻ་ཨགྃརེཛིཡཱ་དྷཱནམེ་
ཏགཏ་ནཧཱི་ཧོཨཱི་ཚ།ཻ་ཨཱཱི་པུརནཀ་རགཱ་ཨལཱཔལཱསྃ་དེཤ-དུནཱིཡཱྃ་ཋཱཌྷ་༹ཐོཌ༹་ེརཧཏ།་ཨཱཱི་ཏྃ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷཻ༹ཏ་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་
བཌྷཻ༹ཏ་རཧཏ།་ནབ་ཨབཱིཥ ྤཱརཀེྃ་རོཀཱི་སཀཻཏ་ཨཚི། 
ཀཱིན ཱུ་ཨཻ་ནབཀ་དྷཱནཀ་ཙོར་བཌ༹་བེསཱཱི།་ཙཌིཻ༹-ཙནམུནཱཱི་ཨཱ་ཛཱིབ-ཛན ཱུསྃ་ལ྅་ཀ྅་ལོཀ-བེད་དྷརཱི། 
ཙོརཱ་ཀ྅་དྷཱན་ཚོཔཏ་རཁབཱར།་མུརཧཱཱི་ལེཏ་ཨཱ་ཙཧཱ་པཱཱིབཏ་ཨཱ་ནཱམ་ལགཏཻན་ཙོརཀེྃ། 
ཙོརེབལཱཀེྃ་གཱམཀ་ལོཀ་ཀཧབཱམེ་སུབྷཱཱིཏཀ་ལེལ་ཙརོབཱ་ཀཧཻཏ་ཨཚི།་ཙོརབཱ་ནཱམ་རཧཱིཏོ་ཨོ་ཨཱིམནདཱར་ཨཚི།་ཀཱིཚུ་ཁེཏཱིསྃ་
ཨཱ་ཀཱིཚུ་རཁབཱརཱིཀ་དྷན་བཙཱ་ཀ྅་ཧརེཀ་སལཱ་ཛམཱཱིན་ཀཱིནཻཏ་ཨཚ།ི 
ཨཧཱིནཱ་ཌྷོལཱཡ་མཌ༹ར་པརཱིཤྲམ་ཀརཻཏ་ཨཱར་ཨཱིམཱནཀ་སཾག་རཁབཱརཱི་ཀརཻཏ་ཚལ།་ཨཱཨཱི་ཨ་ོསམྤནྣ་གཱིརཧཏ་བནཱི་གེལ།་

ཏཧཱིནཱ་ཙོརབོ་བནཱི་ཛཱཨེཏ།་ཀཱིཨེ་ནཧཱི་བནཏ? 
ཨོ་ཨཔན་ཨཱིམཱན་བཙཽན་ེཨཚ།ི་ལགན་ལགཱ་ཀ྅་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཨསལ་ཙོར་ཨཱ་ལུཙ ྤཱ་ཏྃ་ཨཚ་ིམུསབཱ་རཁབཱར།་ཀེཀར་

ཛཛཱཏཱི་ཨཱ་ཕསཱིལ་ཀཁན་ཀཊཱི-ཚོཔཱི་ལེཏ་བཱ་ཀཊབཱ་དེཏ་སེ་ཀེཀརོ་པཏ་ནཧཱི།་གཱམཀ་ཀེཏེཀ་ལོཀ་བཱིརོདྷ་ཀེལཀ་ཛེ་
མུསབཱཀེྃ་ཨཻགལཱ་བརཱིས་རཁབཱརསྃ་ཧཊཱ་དེབཨཱི།་ཀཱིན ཱུ་ཨཻགལཱ་བརཱིས་པུན:་རཁབཱརཱིཀ་ལེལ་ཨེཀ་ནམརྦཔར་མུསབཱཀ་
ནཱམ།་ཨེཀར་སབྷསྃ་པཻགྷ་ཀརཎ་རཱམཤརཎ་སིཾཧ།་སིཾཧཛཱི་གཱམཀ་སབྷསྃ་པཻགྷ་གཱིརཧཏ།་སབྷ་དྲྲྀཥ ཱིཀོཎསྃ།་ཧནཀ་ཁེཏ-
པཐཱརཀེྃ་དེཁབཱ-སུནབཱ་ཨཽར་རཁབཱརཱིཀ་པྤཱཱུརྞ་ཛམིྨབཱེརཱཱི་མུསབེཔར་རཧཻཏ་ཨཚི།་བཱརཧོ་མཱསཀ་ལེལ།་མུསབཱཀེྃ་ནཱམོ་
བདཻལ་གེལ་ཨཚི།་སབྷ་གོཊེ་ཨཀོརཱ་རཁབཱརེ་ཀཧཻ་ཚཨཱི། 
མུསབཱཀེྃ་རཁབཱར་རཧལཱསྃ་སིཾཧཛཱི་ཀེྃ་དཱུཊཱ་ཕཻདཱ།་རཁབཱར་སཽཾསེ་གཱམཀ་ཀཱིན ཱུ་སིཾཧཛཱིཀ་ཁེཏཱིཀེྃ་བཱིཤེཥ་དཁེབྷཱལ།་དོསར་ཨཱཱི་
ཛེ་བཱརཧ་མཱསཀ་མཛདཱུརཱཱི་མུསབཱཀ་བྷེཊབཱཀ་ཙཱཧཱཱི།་ཀཱིན ཱུ་སིཾཧཛཱི་ཏཱིན་མཱསཀ་མཛདཱུརཱཱི་ཀམ་དཨཱི་ཚལ།་ཨཱ་ཨཱཱི་ཀཧཱི་སཾཏོཁ་
དཨཱི་ཛེ་ཏཱིན་མཱསཀ་ལལེ་ཏྃ་ཏྤཱཱུ་གཱམཀ་རཁབཱར་རཧཻ་ཚཱི།་ཏོརཱ་གཱམ་དཱིསསྃ་རཁབཱརཱིམེ་ཨནཱཛ་བྷེཊཏེ་ཚཽ།་ཏྃཨེ་ཏཱིན་
མཧཱིནཱཀ་ཀཊཱི་ཀ྅་བྷེཊཏཽ། 
སབྷ་གཔ་བུཛྷིཏོ་མུསབཱ་ཨཔནཱ་སམཱཾག་ཛཀྃ་སིཾཧཛཱཀི་ཁེཏཱི-པཐཱརཱཱིཀེྃ་དེཁཻཏ་ཚལ།་ཨཱར་ཨཔནཱཀེྃ་དྷནྱ་བུཛྷཻ་ཚལ།་ཨོ་སོཙཻ་
ཚལ་ཛེ་སིཾཧཛཱིཀ་ཀཱིརཔཱ་རཧཏ་ཏྃ་ཧམརཱ་ཀཱིཡོ་རཁབཱརཱིསྃ་ཧཊཱ་ནཧཱི་སཀཻཏ་ཨཚི།་སཾགེ་སམཱཛམེ་ཛེ་ནཱཱིཀ-ཨདྷལཱཧ་
ཀརཻཏ་ཚཱི་བཱ་བཛཻ་ཚཱི་ཏེཀར་བཱདོ་ཧམརཱཔར་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་སིཾཧཛཱིཀ་པརབྷཱབསྃ་བཙལ་རཧཻ་ཚཱི། 
ཨཱབ་རཁབཱརོ་ཙནཻཏ་ཀལ་གཱམམེ་བཌ་༹རཱཛནཱཱིཏཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀེ་བེཀཏཱི་ཀོན་པཻགྷ་གཱིརཧཏསྃ་མཱིལལ་ཨཚི་ཨཱ་ཀེཀར་
གཔཀ་པརམུཁཏ་སམཱཛ་དེཏཨཱི།་ཀེཀརཱ་རཁབཱར་རཱཁཱི་ལེཏ་ཨཱ་ཀེཀརཱ་ཧཊཱ་དེཏཨཱི་སེ་ཀཧབ་མོསཀཱིལ། 
པཧཱིལེ་ཨཱཱི་སཱམཱཛཀི་བེབས ྤཱ་ཚལ་ཛེ་གཱམཀ་པཾཙཱཡཏམེ་སབྷསྃ་བེསཱཱི་ཛམཱཱིནབལཱ་མལཱཱིཀ་ཛེཀརཱ་སབྷཀེྃ་ཙནཱི་དཨཱི་ཚལ་ཨོ་

སབྷཀ་རཁབཱར་བྷ྅་ཛཱཨཱི་ཚལ།་ཀཱིན ཱུ་བཱདམེ་ཨཻ་གཔཀ་བཱིརོདྷ་བྷེལཨཱི།་དྷན་ཨཱ་ཤཱིཀྵཱ་བཌྷ༹ལཱསྃ་སབྷ་ཛཏཱཱི་ཨཔན-ཨཔན་
སཱིར་ཨུཋཽལཀ།་ཏྃ་ཨཱབ་སབྷ་ཛཱཏཱིསྃ་ཨེཀ-ཨེཀཊཱ་རཁབཱར་རཱཁལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛེཀར་སཾཁྤཱ་ཀམ་ཨཚི་ཏྃ་དཱུ་ཛཱཏཱི་མཱིལཱི་
ཨེཀཊཱཀེྃ་རཱཁལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨེནཱམ་ེཀེ་རཁབཱར་རཧཏ་ཀེ་ཧཊཏ་སེ་ཀཧབ་མོསཀཱིལ།་ཀོན་གཱིརཧཏསྃ་ཀེཀརཱ་བེསཱཱི་

པརེམ་བྷཱབ་ཨཚི།་ཛ་ེཨོཀརཱ་ལེལ་པཾཙཱཡཏམེ་ལཌ༹ཏ།་ཨཱ་ཨཀོར་གཔ་རཧཱིཡེ་ཛཱཨེཏ,་ཀཧབ་ཀཋཱིན། 
ཨོནཱ་རཁབཱར་བནཻལེ་བཧཏ་གོརེ་ཏཻཡཱར་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཨཻསྃ་དཱུཊཱ་ལཱབྷ།་ཨཔནཱ་ཁེཏཱིཀེྃ་རཁབཱརཱི་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཏྃ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚ།ི་

སཾགེ,་རཁབཱརཱིསྃ་པྤཱཔ ་བཱིཤེཥ་ཨཱམདནཱིཡོྃ།་ཏྃཨེ་ཨ་ཻཀཛཀ་ལེལ་བཧཏ་གོཊེ་ཏཻཡཱར།་ཀཱིན ཱུ་བནཏཧ་ཏྃ་བྷཱགྱབལཱ།་ཏཻཡོ་ཀཱིཚུ་
ཨེཧནོ་ཏེཛ་ཨཱ་གུཎཱི་བེཀཏཱི་ཨཚི་ཛེ་སབྷ་སཱལ་རཁབཱར་བནབེ་ཀརཏ། 
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ཨོཧནེ་བེཀཏཱི་ཨཚི་མུསབཱ།་པཱྃཙོ་རཁབཱར་མཱིལཱི་རཁབཱརཱིབལཱ་དྷཱན་མུསབཱ་ཨཻཋཱམ་ཛམཱ་རཱཁཏ།་ཨོཨཱིཋཱམ་དཽནཱཱི་ཀརཱ་ཀ྅་
པཱྃཙཊཱ་ཀུཌཱཱི༹་ལཱགཏ་ཨཱ་སབྷསྃ་བཌ༹ཀ་ཀུཌཱཱི༹་མུསབེ་ཨུཋཱ་ཀ྅་ལ྅་ཛཱཨེཏ། 
མུསབཱཀ་པརཱིབཱརོམེ་ཀོནོ་བེསཱཱི་ཀཛ་ནཧཱི།་རཁབཱརཱིཀ་ལེལ་ཨེཀདམ་ཋཱཱིཀ་བེཀཏཱི།་རཱཏཱི-བཱིརཱཏཱི་ནེ་ཙོར-ཌཀཻཏཀ་ཌར་ཨཱ་
ནེ་སཱྃཔ-ཀཱིཌ༹ཀཱ།་ཙཱཀར-ཙཽརཋ,་བྷུཊགར་ཀརཱཱི་དཧེ།་པཻཾཏལཱཱིས་བརཁ་ཨུམེར་བྷེལཱཀ་བཱདོ་ཛུཨཱན་སན་ལགཻཏ་ཨཚི།་
ཨཀེལ་ཁཌ༹་ཁཨཱཱིབལཱ།་གཱམམ་ེམཱརཱ-པཱཱིཊཱཱི་ཀལཱེཀ་ཀརཎེྃ་དཱུ་བེར་ཛཧལསྃ་ཁཱིཙཌཱཱི༹་ཁཱ་ཀ྅་ཨཱཔས་ཨཱཨལེ་ཨཚི་མུསབཱ། 
པཏ ྤཱཱི་དམཱ་རོགཀ་ཀརཎེྃ་དཱིན-རཱཏཱི་ཁོཾཁཱིཡཱཨཱིཏ་པཌལ༹་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཙཱརཱི་བརཁ་པྤཱཱུརྦ་ཨེཀ་རཱཏཱི་པུཏོཧསྃ་ཐཔྤར-མུཀ ྤཱ་
ཀརཻཏ་ཚལ།་ཛུཨཱན་བེཊཱ་ཀཱིམྷརོསྃ་ཨཱཨལེ།་པཏ ྤཱཱིཀེྃ་བེསཱཱི་མཱརཱི་ལགཻཏ་དེཁ་ཨོཧོ་མུསབཱཀེྃ་མཱརཨེ་ལགལ།་མུསབཱ་ཀརོདྷམེ་

ཨཱབཱི་མོཊཀ་ཌེཌྷ༹ཧཏ ྤཱཱིསྃ་བེཊཱཀ་ཀཔཱར་ཕོཌཱི༹་དེལཀ།་ཨོཧཱཱི་དཱིནསྃ་བེཊཱ-པུཏོཧ་བྷཱཱིན་བྷ྅་གལེ།་བེཊཱ་དཱིལ ྤཱཱིམེ་ཀམཨཱཱི་ཚཨཱི།་
ཨཱ་ཛཱཏཱི་ཀལ་ཨོ་ཨཔནཱ་པཏ ྤཱཱིཀེྃ་བྷཱལཱ-བརཚཱི་དེན་ེགལེ་ཨཚ།ི་ཨཱར་ཀཧཱི་གལེ་ཨཚི-་ཛྃ་ཧམར་བཱཔ་ཏོརཱསྃ་ཛྷགཌ༹ཏཽ་ཏྃ་
སཱཱིདྷེ་བྷཱལཱ་བྷོཾཀཱི་དཱིཧཻན།་ཨོ་ཏོཧར་སསུར་ནཧཱི་ཀལ་ཚིཡཽ། 
ཨཻ་གཔཀ་པྤཱཱུརཱ་པཏ་མུསབཱཀེྃ་ཚ།ཻ་ཏྃཨེ་ཨཀོརཱ་ཀེཏཽ་ཌར་ནཧཱི་ཀཱིན ཱུ་ཨཱགྃནམེ་ཌེརཱ་ཛཱཨཱི་ཨཚི།་ཧེཨོ་ཨཔནོ་གཱཚཱི་བཌ་༹
བྷུཏཧ། 
བྷརཱི་དཱིན་མུསབཱ་བཱདྷཀ་ཨོགརབཱཧཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་སཱྃཛྷཁཱིན་ཙཀཽཔར་སྃ་ཏཌཱཱི༹་པཱཱིབ་ཨབཻཏ་ཨཚི།་ཨཱ་ནཱིཤྃམེ་མཱཏལ་

ཨདྷརཏཱིཡོམེ་ཨལྒྷྤཱ-རུདལཀ་གཱཱིཏ་གཱབཨེ་ལགཻཏ་ཨཚི། 
ཙོར-ཙཧཱར་གྷསབཧཱིནཱཱི་བཱདྷ་ཛཱཨཱིཏེ་ཨོཀརཱ་ཌརེ་ཐརཐར་ཀྃཔཨེ་ལགཻཏ་ཨཚི།་ཀཧཱིཾ་མུསབཱ་ཨཱབཱི་གེལ་ཏྃ་ཀཱི་ཧཨེཏ་
ཏེཀར་པཏ་ནཧཱི། 
བེསཱཱི་ཀལ་མུསབཱ་ཨོཧཱཱི་སུཏལཱཧཱ་གཱཚཀ་ཛྷོཾཛྷམེ་བཻསལ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཀཱིན ཱུ་ཨཁན་ཏྃ་ཨཨཱོིཋཱམ་ཨཚི་སཱིཧཱརབཱལཱཱི་སུམནཱཱི་

ཨར ྤཱཏ་ཛོཁནཀ་པུཏོཧ།་ཀད-ཀཋཱཱི་བེས་ནམགར-ཚརགར་གོར་པཏརཱིཡཱ་ཙམརཱཱི།་ཨོཀར་པཏཱི་ཕེཀུཨཱ་ཙཱརཱི་མཱས་བཱཧར་
ཁཊཻཏ་ཨཚ་ིཏྃ་དཱུ་མཱས་གཱམཔར་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཨགཧན་ཨཱ་ཨཁཱཌྷ༹ཀ་སམཡམེ་གཱིརཧཏཀ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 
སུམནཱཱིཀེྃ་ཏཱིན་བརཁ་པཧཱིནེ་ཨེཀཊཱ་སན ྤཱན་བྷེལ་རཧཨཱི།་ཏེཀརོ་ཚཋཱིཧཱརཀ་རཱཏཱི་པཚུཨཱ་དཱབཱི་དེལཀཻ།་ཏེཀར་བཱདསྃ་ཀོཁཱི་
ནཧཱི་བྷརལ། 
ཀཱིན ཱུ་སུམནཱཱི་ཨཻ་བཱཏསྃ་ནཱིརཱཤ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཨོ་བུཛྷཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཨཱི་ནེ་ཀལཱི་བཱལ-བཙ ྤཱ་ཧེབེ་ཀརཏ།་ཨཱབ་ཏྃ་ཤཧརམེ་
བཌ༹ཀ-བཌ༹ཀ་ཌཱགདར་བཻསཻཏ་ཨཚི། 
ཨོཀརཱ་བཱལ-བཙ ྤཱསྃ་ཨདྷཱིཀ་ཙིན ྤཱ་ཁེཏཱི-པཐཱརཱཱི་བཌྷ༹བཱེཀ་ཨཚི།་ཨོ་མལཱ-ཛཱལསྃ་ཨུནྣཻཏ་ཀརབཱཀ་ལལེ་པརེཤན་རཧཻཏ་
ཨཚི།་ཏྃཨ་ེདུཔཧརཱིཡཱཀ་ཊཧ-ཊཧ་ཀརཻཏ་རཽདམེ་སུམནཱཱི་གྷཱས་ཚིལབཱཀ་ལེལ་ནཱིཀལལ་ཨཚི། 
ཀཱི་ཀརཏ་བེཙཱརཱཱི།་གྷར-ཨགྃནཱཀ་ཀཛ་ཨོཀརེ་ཀརཨེ་པཌཻ༹་ཚཨཱི།་བུཌྷཱི༹ཡཱ་སཨཱུས་ཧརདམ་བཱཱིམཱརེ་རཧཻཏ་ཨཚི།་སསུར་
ཀཁནོ-ཀལ་ཁེཏ-པཐཱར་དཁེ་ཨབཻཏ་ཨཚི།་སེ་བཱཏ་ཋཱཱིཀ་ཀཱིན ཱུ་དུཨཱརཔར་ཨབཱིཏེ་བུཌྷ༹བཱཀེྃ་ཨས ྤཱཱི་མན་དུཁ་སབཱར་བྷ྅་
ཛཱཨཱི་ཚནཻ།་ཨ་ཱཨནཀ་དརབཛྷ ྤཱཔར་ཁྤཱཱུབ་གཔ་ཧཱྃཀཻཏ་རཧཻ་ཚཻཐ།་སབྷཀེྃ་ཕརཱིཡཱ་ཀ྅་ཀཧཻཏ་རཧཻ་ཚཐཱིན- 
"བེཊཱཀེྃ་བཱཧར་ཙལཱི་གེལཱསྃ་བེསཱཱི་ཀཛཀ་བྷཱར་ཨཔནེཔར་པཌཱི༹་གེལ་ཨཚ།ི་ཨེཀོ་པལ་པལཁཻཏ་ནཧཱི་རཧཻཨེ།" 
ཀཱིན ཱུ་སབྷཊཱ་ཕྤཱཱུསཱི།་སབྷསྃ་ཨདྷཱིཀ་ཁཊནཱཱི་སུམནཱཱིཀེྃ།་ཏཻཡོ་སུམནཱཱི་ཨཔནཱ་སཨཱུས-སསུརཀེྃ་ནཱིརཱདར་ནཧཱི་ཀརཨེ་ཙཱཧཻཏ་
ཨཚི།་ཀརཎ་ཨཱཱི་ཨཚི་ཛ་ེབཱིཨཱཧམེ་སུམནཱཱིཀ་བཱཔསྃ་ཨེཀོཊཱ་རཱུཔཻཨཱ་དཧེཛཀ་ནཱཨོཾཔར་ནཧཱི་ལེལཀ།་བཱདམོེ་ཨཻ་བཱཏཀ་ལལེ་

ཨུལཧན-ཨུཔརཱག་ནཧཱི་དེལཀ།་སཾག,ེ་སུམནཱཱི་ཛྃ་བཱཱིམཱར་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི་ཏྃ་ཨཀོརཱ་སསུར་དབཱཨཱི-བཱིརྲོ་ཀརབཱམེ་ཨེཀོརཏ ྤཱཱི་
ཀོཏཧཱཱི་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་སཨཱུས་དཱིན-རཱཏཱི་སུམནཱཱིཀ་སེབཱ-ཊཧལམེ་ལཱགལ་རཧཻཏ་ཨཚི།་སུམནཱཱི་སབྷ་དཱིནསྃ་ཀནཱཱི་
ཛྷནཀཧཱི་ཨཱ་བཛཻ-བྷུཀམཻེ་ཊེྃཊཱིཡཱཧ།་ཀཱིན ཱུ་སཱཨུས་-སསུར་ཨོཀར་བཱཏཀེྃ་སཧཛ་བྷཱབསྃ་སྤཱཱིཀར་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཏྃཨེ་སཱཨུས-
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སསུར་ཨཱ་པུཏོཧམེ་ཁྤཱཱུབ་གཱཌྷ༹་པརེམ་ཚཨཱི། 
ཛཧཱིནཱ་མཱཨཱིཀ་དུལཱརཱི་ཏཧཱིནཱ་སཱཨུསཀ་དུལཱརཱཱི།་ཀོནོ་བཱཏམེ་ཨཌཱི༹་ཛཨཱེབ།་ཨཔནཱ་མནོཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ།་ཨཱཱི་ལཀྵཎ་ཨཀོརཱ་
བེདརེསྃ་ཨཚི། 
མཱཏྲ་དཱུ་དཱིན་དཱིཡཱརཱཱིཀེྃ་རཧཱི་གེལ་ཨཚ།ི་ཛཨཱིསྃ་ཀཛ་ཨཱརོ་བཌྷཱི༹་གེལ་ཨཚི།་ཛིནཀར་གྷར་ཊཱཊ-བཱྃསཀ་ཨཚི།་དཱིནབྷརཱི་གྷར-
ཨཱྃགནམ་ེགོབར-མཱཊཱིསྃ་གྷརབཱ-དུཨརབཱ་ཁེལཻཏ་རཧཱུ།་ཀེཏབོ་ནཱཱིཔབ-པོཏབ་ཏཻཡོ་ཨེཀཊཱ་ཀནོཙར་ཊུཊལེ་རཧཏ།་ཏཻཡོ་
སབྷ་ཨཔནཱ་པཌོ༹སཱིཡཱསྃ་པྲཏཱིསྤར    ་ཀརཻཏ་ཀཛམེ་བྱསྟ། 
གཱཚཀ་ཚཱྃཧམེ་བཻསལ་སུམནཱཱི་སོཙི་རཧལ་ཨཚ།ི་སོཙབཱཀ་ནཧཱི་ཙཱཧཱཱི།་ཙོརཱིསྃ་པྤཱཱུརྦ་ཛྃ་ཀཱིཡོ་སོཙཨེ་ལཱགཏ་ཏྃ་ཙོརཱི་ཧེབཻ་ནཧཱི་

ཀརཏ།་ཕེར་པུལཱིས-དརོགཱ་ཀོན་ཀཛ,་ཀོར -ཀཙཧརཱཱིཀ་ཀོན་ཀཛ།་ཀཱིན ཱུ་ཙོརོཀེྃ་ཀཁནོ-ཀལ་སོཙཨེ་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི།་ཁཱས་
ཀ྅་ནབཀ་ཙོརཀེྃ།་ཙོརོ་ཏྃ་བཧཏ་པྲཀརཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཏཧཱུམེ་ཨཱཱི་ཏྃ་ཙོར་ནཧཱི་ཙོརནཱཱི་ཚལ།་ཏྃཨེ་བསཱཱེི་སོཙཻ་ཚལཱཱེི-་
"ལཱར-པུཨཱརཀ་ཨབྷཱབ་བྷ྅་གེལཱསྃ་གཱཨེ-མཱལཀེྃ་སབྷསྃ་བེསཱཱི་དཱིཀ ཏ།་ཨཱབ་ཛྃ་ཊགལཱཱི་བེརམེ་གྷཱས་ཚལིབ་ཏྃ་སཱྃཛྷ་ཏཀ་
གྷཱས་ཚིལཻཏ་རཧཱི་ཛཱཨེབ།་བགལམེ་ཁསལཱཧཱ་དྷཱན་ཨཚི།་ཚཱྃཧམེ་དྷཱན་ཏྃ་ཧཨེཏ་ནཧཱི།་ཨོཧོ་གཱཚཏར་དབལ་ཨཚ།ི་ཨེཏེཀ་
བཌ༹ཀ་གཱིརཧཏཀ་ཨཚི།་དས་མུཊ ྤཱཱི་ཚོཔཱི་ལལཱེསྃ་ཨེཀར་ཀཱི་བཱིགཌ༹ཏཻ།་ཀཱིན ཱུ་ཧམར་ཏེཾ་བཱིགཌ༹ཏ།་དུདྷགར་གཱཨེཀེྃ་ཁཱཨཱིཀ་
ཏཱིརོཊཱཱི་བྷེལཱསྃ་དཱུདྷ་སུཁཱི་ཛེཏཨཱི།་དོསར་བཧནཛོར་བཱཚཱིཀེྃ་བྷརཱི་པོཁ་གྷཱས་ནཧཱི་བྷེཊལཱསྃ་ཨོཧོ་ཀམཛོར་བྷ྅་ཛཱཨེཏ།་

ཨཁན་ཏྃ་བེབས་ཨཱ་ནཱཙཱར་ཚཱ,ི་ནཙཱརཀ་ཨཱགྤཱཱུ་བཱིཙརཱ་ཀཱི།་ཨེཀརཱ་ཀུཀརམ་ནཧཱི་ཀཧལ་ཛ་ཱསཀཻ་ཚཨཱི།་ཨ་ཻབེརསྃ་ཧམ་
ཨཔནཱ་པཏཱིཀེྃ་བཱཧར་ཀམཱཨཱིལེ་ནཧཱི་ཛཨཱེ་དེབཻ།་རཱུཔཻཨཱ་ཀམཱ་ཀ྅་ཨནབེ་ཀརཏ།་ཨེཀཊཱ་ཨཱརོ་གཱཨེ་ཁརཱཱིད་དེབཨཱི།་ཏཱིནྤཱཱུ་

གཱཨེཀེྃ་པཱལབ-པོསབ་ཨཱ་དཱུདྷ་ཙཀཽཔར་ཨུཋཽནཱ་ལགཱ་དེབཨཱི།་ཏེནཱ་ཀ྅་རས ྤཱ་ལགེབཻ་ཛེ་ཨཀེཊཱ་བཱིཨཱཨལེ་རཧཏ་ཏྃ་དོསར་
གཱབྷཱིན།་ཨཱབ་ཨཀེརེ་པཱལཱི་བཌྷེ༹བཱཀ་ཨཚ།ི་སམྒྷྤཱརལ་ནཧཱི་ཧཨེཏ་ཏྃ་ཨེཀ-ཨཱདྷཊཱ་ཀེྃ་བེཙི་ཁེཏོ་ཀཱིནཱི་ལེབ།་ཙཱརཱཀ་དཱིཀ ཏ་
ཨཚི་ཏྃ་པཚུཨཱརཀ་བཱཌཱཱི༹མེ་གྷཱསཀ་བཱཱིཨཱ་བུནཱི་དེབཨཱི།" 
ཨོ་ཀལཛཱེཀེྃ་མཛགྤཱཱུཏ་ཀེལཀ།་རཁབཱརསྃ་ཀན ྤཱཱི་ཀཊཱི་ཀ྅་ཨཨཱེལེ་རཧཨེ།་ཧཱྃཨཱི-ཧཱྃཨཱི་དྷཱན་ཚོཔཨེ་ལཱགལ།་པཧཱིལེསྃ་ཀཊལ་
གྷཱསཀ་པཐཱིཡཱཀ་ལགམེ་གེལ།་གམྷརཨཱེལ་ཚོཔལ་དྷན་པཐཱིཡཱམེ་རཁལཀ,་ཨྤཱཱུཔརསྃ་གྷཱས་ཕུལཀ་ཀ྅་རཱཁཱི་དེལཀ་ཛཨཱིསྃ་
དྷཱན་དཁེབཱམེ་ནཧཱི་ཨཱབཱི་སཀཨཱི།་ཏརཀ་དྷཱན་ཨྤཱཱུཔརཀ་གྷཱསསྃ་ཛྷྃཔཱ་གེལ།་ཏབ་ཛེནཱ་བྷཱཱིཏརུཀ་ཐརཐརཱཱི་ཀམ་ཧཨ་ལགཱལ། 
སུམནཱཱིཀེྃ་བུཛྷེལཻ་ཛེནཱ་པཱཚྤཱཱུམེ་ཀཱིཡ་ོཋཱཌྷ༹་བྷེལ་ཧོ།་ཨཱ་ཨོཀར་སབྷཊཱ་ཨདྷལཱཧ་ཀཛ་དཁེཻཏ་ཧོ།་ཕེར་སོཙལཀ་ཛེ་ཨེཏེཀ་

ཊཧ-ཊཧ་ཀརཻཏ་དུཔཧརཱིཡཱཀ་རཽདམེ་ཀེ་ཨཏེ།་ཨཱཱི་སོཙཻཏ་སན ོཁ་བྷེལཨཱི། 
ཁརྲ-ཁརྲ་ཛནཱེ་པཱཚྤཱཱུམེ་ཀཱིཚུ་ཁཌ༹ཁཌཱ༹ཨེལ་ཧོ།་སུམནཱཱིཀེྃ་ཌར་པཻས་གེལཨཱི།་མནམེ་ཨུཋལཻ-་སཱཨཱིཏ་བྷཱུཏ-པེྲཏ་ཚཱི།་
གྷུམཱིཀ྅་པཱཚྤཱཱུ་ཨུནཻཊ་དེཁལཀ་ཨ་ཱདེཁཏེ་རཧཱི་གེལ།་མུྃཧཀ་བོལཱཱི་བནྣ་བྷ྅་གེལཨཱི།་ཚཏཱཱིཀ་དྷུཀ-དྷུཀཱི་ཏེཛ་བྷ྅་གེལཨཱི།་
ཧཱཐ-པཨེར་ཛེནཱ་ཀཋུཨཱ་གེལཨཱི།་ཀཱིན ཱུ་ཨེཧེན་སྠཱིཏཱི་བེསཱཱིཀལ་ཏཀ་ནཧཱི་རཧལ། 
ཏཏ ྐྵཎ་ཨཱཨལེ་པརཱིསྠཱིཏཱིསྃ་ལཌ༹བཱཀ་ཀྵམཏ་མནུཀྑམ་ེཨཱབཱི་ཛཱཨཱི་ཚ།ཻ་ཨཱཱི་ཀྵམཏ་ཀཱིནཀོམེ་ཀཱིཚུ་ཀམ་ཀཱིནཀམོེ་ཀཱིཚུ་བསཱཱེི།་
མུདཱ་རཧཻ་ཚཻ་ཛརཱུར། 
ཨཔནཱ་དེཧ་ཨཱ་མནཀེྃ་སཱམནཱྱ་ཀརབཱཀ་ཙེཥ ྤཱ་ཀརཻཏ་སུམནཱཱི་གྷཱསཀ་པཐཱིཡཱ་ཨུཋེབཱཀ་ཙེཥ ྤཱ་ཀལེཀ། 
མུསབཱཀ་ཀཌ༹ཀཻཏ་སབར་ནཱིཀལལ-་"ཨ,ཻ་གྷཱསཀ་པཐཱིཡཱ་ཨུཋཱ་ནཧཱི་སཀཻཏ་ཚེྃ།་ཨཨཱཱི་དྷརཱ་གེལྃཧ།་དས་དཱིན་ཙོརཀེྃ་ཏྃ་
ཨེཀདཱིན་སཱདྷུཀེྃ།་ཨོཨཱི་དཱིན་གཱམཀ་ལགཱཱིཙམེ་རཧཱཱི་ཏྃ་གཱརཱི་དཻཏ་གཱམཔར་ཙལཱི་གེལྃཧ།་ཨཁན་ཙིཙཨིེབོ་ཀརབཱཱིཧཱཱི་ཏྃ་

ཨེཏེཀ་དཱུརསྃ་ཀཱིཡོ་སུནཏཽཾ།" 
ཡཱདཱི་པཌ༹ལ་སུམནཱཱིཀེྃ་ཨོཨཱི་དཱིན་མུསབཱ་སུམནཱཱིཀེྃ་དཁེཻཏ་ཨཻྃཋ་ཀ྅་བཱཛལ་རཧཨེ-་"བཱདྷམེ་དྷཱན་རཧཨེ་ཙཱཧེ་
གྷསབཧཱིནཱཱི།་སབཧཀ་མཱལཱིཀ་མུསབཱ།་ཛེ་མན་ཧེཏཻ་སེ་ཀརབཻ།" 
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ཨཱིཨེཧ་སུནཱིཀ྅་སུམནཱཱི་གཱརཱི་དཻཏ་ཙལཱི་གལེ་རཧཨཱི།་སུམནཱཱིཀེྃ་ཙཔ་དེཁ་མུསབཱ་ཕེར་བཱཛལ- 
"ཨཱབ་ཏྃ་ཏོརཱ་ཛརཱིམཱནཱ་ལགབེ་ཀརཏཽ།་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་བྃཙཱ་སཀཻ་ཚཽ།" 
སུམནཱཱིཀེྃ་སྨརཎ་བྷ྅་ཨུཋལ།་སསུརཀ་ལཱཋཱཱིཀ་ཧཱུར།་སཱཨུསཀ་ཁོཾརནཱཱིཀ་མཱརཱི།་བྷརལ་པཾཙཱཡཏམ་ེཚཽཌ༹་ཱསབཧཀ་པཱིཧཀརཱཱི།་
ཛརཱིམཱནཱ་ཛེ་ལགཏ་སེ་ཨལགེ། 
ཏཻཡོ་ཨོ་ཧཱིམྨཏ་བཱནྷལཀ-་"ཧམ་དོསརཱཀེྃ་ཁེཏམེ་ཧཱཐ་ནཧཱི་དེལཱིཨ།ཻ་ཧམརཱ་པཐཱིཡཱམེ་ཀཧཱྃ་ཀཱིཚུ་ཨཚ།ི་ལོཀ་གྷཱསོ་ནཧཱི་
ཀཊཏཻ།་མལཱ-ཛལཱཀེྃ་ཨེཏེཀ་དཱིཀ ཏ་ཚཨཱི།་ཧམརཱ་བེར་བྷེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཧམ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི།་ཧམརཱ་ཀཱིཡ་ོནཧཱི་རོཀཱི་སཀཻཏ་
ཨཚི།" 
པཐཱིཡཱ་ཨུཋཱ་ཀ྅་སུམནཱཱི་ཙལལ།་ཀརོདྷམེ་ཨཱབཱི་མུསབཱ་གྷཱསཀ་པཐཱིཡཱ་ཋེལ་ཀ྅་གཱིརཱ་དེལཀ།་ཨ་ཱགྷཱས་ཨུཛྷཻལ་ཀ྅་

ཚིཌཱི༹ཡཱབཻཏ་བཱཛལ- 
"ཨཱཱི་ཀཱི་ཚིཡ?ཽ་ཨཱབ་ཀེནཱ་བྃཙམེྃ?" 
སུམནཱཱི་ལཱཛེ་ཀཋུཨ་ཱགེལ་མུདཱ་ཀོནོ་བཧན ྤཱ་ཏྃ་ཀརཨེ་པཌ༹ཏ་སུམནཱཱིཀེྃ།་བཱཛལ-་"ཨཱཱི་དྷཱན་ཧམ་ཨཔནཱ་ཁེཏམེ་ཀཊལཽཾ།་
མཱལ-ཛཱལཀེྃ་བྃཙེབཱཀ་ལལེ་ཏྃ་ཀནོོ་ཨུཔཱཨེ་ཀརཨེ་པཌ༹ཏ།" 
མུསབཱ་ཨོཀརཱ་དེཧཀེྃ་གཧཱིཀཱི་ནཛཻརསྃ་དེཁ་མུཌཱཱི༹་ཧཱིལབཻཏ་བཱཛལ- 
"ཧྃ,་ཨཔནཱ་མཱལཀ་ཛཱན་བྃཙ་ཱཨཱ་དོསརཀེྃ་གརདནཻ་ཀཊ།་གེ་ཀཧཻ་ཚིཡཽ་ཨཱབོ་ལཏ་ཧོ།་ཧམར་བཱཏ་སུན།་སཱྃཔོ་མརཱི་
ཛཱཨེཏ་ཨཱ་ལཱཋཱིཡོ་ནཧཱི་ཊུཊཏ།" 
སམནཱཱི་སོཙལཀ,་ཀཧཱིཾ་ཀོན་ོནཱཱིཀ་ེགཔ་ཀཧཻཏ་ཧཨཨེ།་ཌུམཻཏ་ཀལ་ཏཱིནཀ་བྷེཊ་ཛཱཨེ།་པུཚལཀ-་"ཨཙྪཱ་ཀཱི་ཀཧཨ་ེཙཱཧཻ་
ཚཧཀ།" 
མུྃཧཀ་སུཔཱརཱཱིཀེྃ་ཙཔར-ཙཔར་ཀརཻཏ,་ཨཱྃཁཱི-མུྃཧ་ཙམཀབཻཏ་མུསབཱ་བཱཛལ- 
"ཀཧབཽ་ཀཱི།་ཀེཏེཀ་དཱིནསྃ་ཨཱས་ལགཽནེ་ཚཱ།ི་ཀེཏེཀ་བེར་ཏོརཱ་ཨཱིཤརཱསྃ་ཀཧབོ་ཀེལཱིཡཽ།་ཨེཀ་བེར་ཧམརཱ་མནཀ་ཨཱས་པྤཱཱུརཱ་
ཀར་ཨཱ་ཏབ་དེཁ་ཏོརཱ་ཀོནོ་གཔཀ་དུཁ-ཏཀལཱཱིཕ་ནཧཱི་ཧཨ་དེབཨུ།་ཀཱི་མཽགཱིཡཱཧ་ཕེཀུཨཀཱེྃ་པཱལཱ་པཌ༹ལ་ཚེྃ།་སུནྣར་
ཛུཨཱནཱཱིཀེྃ་གཱརཐ་ཀ྅་དེཏ།ཽ" 
སུམནཱཱི་ཐརཐར་ཀྃཔཻཏ,་ལལཱིཡཱཨེལ་ཨཱྃཁཱིཡེ་མུསབཱ་དཱིས་ཏཀལཀ་ཨཱ་སོཙལཀ-་ཨུམེར་དཁེཧཀ་ཨཱ་པཔཱིཡཱཧཱཀ་གཔ་
སུནཧཀ།་ཛྃ་ཨཱིཛྫཏ་ནཧཱི་རཧཏ་ཏྃ་ཛཱིབ་ཀ྅་ཀཱི་ཀརབ།་ཀཱིན ཱུ་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཨཱི་ཛཱབེ་དེབཱཱི་མཧརཱནཱཱི་ནཧཱི་བྃཙཱཨེཏ་
ཏབེ་ནཧཱི་བྃཙབ། 
ཨཔན་ཤཀ ཱིཀེྃ་སཾགྲཧ་ཀརཻཏ་ཀཌ༹ཀཻ་ཀ྅་སུམནཱཱི་བཛཱལ-་"རེ་ཏོརཱ་བཱཛཻ-ཀེ་ཋཀེན་ཚཽ་ཀཱི་ནཧཱི།་སབྷ་དྷན་བཱཨཱིསེ་པསེརཱཱི་
བུཛྷཻ་ཚཱིཧཱཱི།་བཌ༹་ཁེཏ་ཁེནེ་ཚཱི།་ཨཱཨཱི་སབྷཊཱ་བོཀརཱ་དབེཨུ།" 
ཀཋཧྃསཱཱི་ཧྃསཻཏ་མུསབཱ་ཨེཀརཱ་མགཱཱཽིཀ་མལཱར་བུཛྷི་ལཔཻཀ་སུམནཱཱིཀེྃ་བཱྃཧཱི་པཀཌ༹ལཀ།་ཨཻ་བཱཏམེ་མུསབཱ་པཧཱིནཧཱིསྃ་ཨབྷྱསྟ་

ཚལ།་ཀེཏེཀོཀེྃ་སཱཐེ་ཀུཀརམ་ཀེནེ་ཚལ,་ཀཱིན ཱུ་ཨཱསཀ་བཱིཔརཱཱིཏ་མུསབཱཀེྃ་སུམནཱཱི་ཨེཀ་ཨཌཻ༹་མཱརལཀ།་མུསབཱ་ཕེར་ཨུཋཱི་
སུམནཱཱི་དཱིས་བཌྷ༹ལ།་ཨོཀརཱ་བུཛྷེལཻ་གྷཌཱོ༹པར་སབཱརཱཱི་ཀརབཱཀ་ལེལ་ཨཀེ-དཱུ་ཙཽཏར་ཏྃ་སཧཨེ་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི།་དྷཱཀ་ཚུཊལ་
ནཧཱི་ཚཨཱི།་ཀནཱཱི་བལཛོརཱཱི་ཀ྅་དེབཻ་ཏྃ་ཀཱི་ཀ྅་སཀཏཻ་ཨཚ,ི་ཨཻ་སུན-མསནཱ་བཱདྷམ།ེ་བཱཏ་བཌྷ༹ཏཻ་ཏྃ་སིཾཧཛཱི་གཱིརཧཏ་
ཨཚིཨེ། 
ཨོཀར་ཀཱིརདཱནཱཱི་དེཁ་སུམནཱཱིཀ་སཽཾསེ་དེཧ་ཨཱགཱི་ནེས་དེལཀ།་ཨཱྃཁཱི་ལཱལེ-ལཱལ་ཐརཐར་ཀྃཔཻཏ་ཤརཱཱིར།་བཱཛལ- 
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"སོཛྷཧཱསྃ་བྷཱགཱི་ཛོ་ནཧཱི་ཏྃ..།" 
ཀཱིན ཱུ་མུསབཱ་ནཧཱི་རཱུཀལ།་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷལ༹་ཧྃསུཨཱ་ནེནེ་སུམནཱཱི་ཧཌཀ༹ལ།་ཙར-ཙར-ཙརཱཀ་ཧྃསུཨཱཀ་པྲཧཱར་ཀུརཏཀ་སཾགེ་
མུསབཱཀ་ཀནེཀ་ཚཱཏཱིཡོ་ཙིརཱ་གལེ། 
ཨཱྃཁཱི་ཨུཋཱ་ཀ྅་དེཁལཀ་ཏྃ་བུཛྷི་པཌ༹ལ་ཨོ་སོཛྷཱམེ་སུམནཱཱི་ནཧཱི་ཀཱིཡོ་ཨནཱ་ཋཌྷཱ༹་ཨཚི།་སཱཨཱིཏ་གཱཚཀ་ཛྷོཾཛྷསྃ་ཀོནོ་དེབཱཱི་
ཨོཀརཱཔར་སབཱར་བྷ྅་གེལ། 
ཧཱཐམེ་ཁྤཱཱུནསྃ་བྷཱཱིཛལ་ཧྃསུཨཱ་ནནེ,ེ་སཱཌཱཱི༹ཀ་ཌྷཋཱ་བནྷནེ་ཀརོདྷསྃ་ཀརཱིཡཱཨལེ་མུཁ,་ལཱལ-ལཱལ་ཨཱྃཁཱི,་ཐར-ཐར་ཀྃཔཻཏ་
མུསབཱ་དཱིས་བཌྷ༹ལ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི། 
གརཛཻཏ་བཱཛལ- 
"ཨཱཨཱི་སབྷཊཱ་ཁྤཱཱུན་བོཀརཱ་དེབཽ།་སབྷཊཱ་པཱཔ་པེཊ་ཕཱརཱིཀ྅་ནཱིཀལཱི་དེབཽ,་ཋཱཌྷ༹་རཧ་ཨོཧཱཱིཋཱམ།" 
མུསབཱཀེྃ་བུཛྷེལཻ་ཛེ་ཨཱབ་པྤཱཎ་བྃཙཱཨེབ་མོསཀཱིལ་ཨཚི།་ཨོ་ཁཱིཁཱིར་ཛཀྃ་པཱཚྤཱཱུ་ཨུནཻཊ་པཌཱ༹ཨལེ།་དྷཱྃཨཱི-དྷཱཨཱིྃ་ཁསཻཏ་པཌཱ༹་
རཧལ་ཨཚི།་ཨཀོརཱ་བུཛྷི་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི་ཛ་ེཔཱཚྤཱཱུསྃ་ཁྤཱཱུནམེ་བྷཱཱིཛལ་ཨཱཁཱིྃ་ཨ་ཱཧྃསུཨཱ་ནནེེ་སུམནཱཱི་དཽཌལ༹་ཨབཱཱི་རཧལ་ཨཚི།་

ཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི།་ནཱིཤྩཡ་མནུཀྑ་ནཧཱི་དེབཱཱི་ཙཌྷལ༹་ཚཻ་ཨོཀརཱ་དེཧཔར།་ཨོ་ཙིཙིཡཱ་ཨུཋལ-་"ཧཽ་མཱལཱིཀ,་ཧཽ་གཱིརཧཏ,་
དཽཌ༹ཀ྅་ཨཱབཧ་ཧཽ།" 
ཀཱིན ཱུ་ཀེཏཽ་ཀཱིཡོ་ནཧཱི་ཨབཻཏ་ཨཚི།་ཨ་ོཨཔསྱཱཱི༹༹ཾཏ་བྷ྅་གེལ་ཨཚི།་ཧལཕ་སུཁཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་ཨཱཁཱིྃཀ་ཨགཱྤཱཱུ་ཨནྒྷྤཱར་སན་

བུཛྷི་པཌཻ༹ཏ་ཨཚི།་ཕེར་མོན་པཌཱི༹ཏེ་ཛོར-ཛོརསྃ་པཱཋ་ཀརཨེ་ལགཱལ-་"ཛཡ་ཧནུམཱན་ཛྙཱན་གུཎ་སཱགར..་ཛཡ་ཀཔཱཱིཤ་
ཏཱིཧྃ་ལོཀ་ཨུཛགཱར.!" 
  
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༥.ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ-ཱ་ཌ྅ར་ཀཐཱཱི་ཀ ེ

ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ 

༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ ཱ

ཌ྅ར ཀཐཱཱི ཀ ེ

ཙཧདཱིས གྷུཔྤ ཨནྷརཱིཡཱ!  པྤཱཱུསཀ ཀུཧེས ས  ཱིཊ ལཨཱཱིཊ ཀ ེཨཱིཛོཏ ོ ཀེ ཨཔྲབྷཱབཱཱི བནཱ དེནེ ཚལ།ཻ  ཨལྤནཱ གྷཌཱཱི༹ དེཁ
ལཀ - སཱཌྷ༹ ེཨཱཋ! བས ས ཻཾཌ སུནསནཱ ཏ྅ ནཧིཾ ཚལཻ .. ཨེཀ ཀཏ  ཀཱིཚུ པུརུཁ ཨཱ དོསར ཀཏ ཀཱིཚུ སྤཱཱི....
..་པུརུཥ ས྅ ས  ཱི ཀ ེསཾཁྤཱ ཀཱིཚུ བེསཱིཡེ ། དུཧཱུ པཀྵ ཛེནཱ པྤཱཱུརྦཔརཱིཙིཏ ཏཧཱིནཱ ཧྃསཱི-
ཧྃསཱི བཱཏ ཀརཻཏ། ཨེཀར ཱནཱཱིཀ ཏ྅ ནཧིཾ བུཛྷེལཻ ཏཻཡ ོས  ཱིགཎ ེདཱིས ཋཱཌྷ ༹ཧཻབ ཨུཙིཏ བུཛྷལཀ། བས ཀ ེཀོནོ པཏ
 ནཧིཾ་
ཚལཻ། ཨེཀཊཱ བས ཨེབོ ཀེལ ཻཏ྅ བཱིལམལ ཻནཧིཾ་། ཨེཀར ཁཽཾཛྷཱི བཌྷ༹ལ ཛཱ རཧལ ཚལཻ། ཨཱན དཱིན ཨབེར བྷཨཱིཡོ 
ཛཱཨཱཱི ཏ྅ ཨཱཕཱིསཀ གཱཌཱཱི༹ གྷར ཚོཌཱི༹ ཨཱབཻ། ཨཱཨཱཱི ཏ' ཨཱཕཱིས མེ ཀོན ོགཱཌཱཱི༹ ཚལཻཧེ ནཧིཾ། ཨ ོཕེར གྷཌཱཱི༹ དཱིས དེཁལ
ཀ .... པཽནེ ནཽ! ཨེཀཊཱ ཨཱཊ ོཨཱབཱི ཀ' ཨོཀར ཱལག རཱུཀལ ཻཨཱ ཌྤཱཨཱཱིབར ཨཱཱིཤར ཱཀེལཀ ཻབཻ྅ ལེལ། ཡཾཏྲབཏ ཨོ
 ཨཱཊ ོམེ བཻས གེལ བཱིནཱ ཀཱིཚུ སོཙནེ བཱ ཀཧནེ། ཨཱཊ ོཙལཻཏ རཧལཻ། ་
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"མཻཌམ! ཨཱཧཱྃ གལཏ ཛགཧ པར ཋཱཌྷ༹ ཚལཧྃ། ཨོ སབྷ ནཱཱིཀ གྷརཀ ས  ཱིགཎ ནཧིཾ རཧཻ ཚཻ། ཨཱཧཱྃ ཀ ེཛེབཱཀ ཀཏ
྅ ཨཚ?ི" ཨཱཊོབཱལ ཱཔུཚལཀཻ ཏཁན ཨོཀར དྷ  ན བྷཾག བྷེལཻ། ཨོ བྷཱཱིཏར ཏཀ ཌརེ སཱིཧརཱི གེལ། ཨཱཨཱཱི ནཧིཾ ཛཱནཱི
 ཀཱི བྷ' ཛཨཱིཏཻ! མུདཱ ཨེཁན ོཨོ་
སུརཀྵཱིཏ ཨཚ?ི ཨནཛནཱ ཨཱཊོ  .....  བཱཱིརཱན བཱཊ ...... ཀཱིཚུཨ ོབྷ' སཀཻཏ ཚ.ཻ... ནཱིར ཡྒྷཱ, ཨུབེར ..ཨསཾ
ཁྱ གྷཊནཱ!!! ཨོཀར དེཧ བྷུལཀཱི གེལ.ཻ. རོཨཱྃ ཋཱཌྷ ༹བྷ' གེལཻ། ་"མཻཌམ ཀཏ྅ ཛེབཻ སེ ཀཧལཱིཡཻ་ནཧིཾ?"་
- ཌྤཱཨཱཱིབར ཕེར པུཚལཀ ཻཏ྅ ཨོ ཧཌ༹བཌཻ༹ལ "ཙརྩ རོཌ....... བཱིགར ཛིམ ཀ ེབགལ མེ།"ཕེར ས྅ སཾབྷཱབཱི
ཏ ཨནཱིཥ ཀ ཨཱཤཾཀ ཀ ེསོཙཻཏ ཨོ་ཨཔན སུདྷ-
བུདྷ བཱིསར྅ ལཱགལ ....  ཨེཀ དཱིས ཨཱིནཱར  དོསར དཱིས ཁཱདྷཱི....... དུནྤཱཱུ ཨཐཱཧ! ཨོཀར དྷ  ན བྷཾག བྷེལཻ 
ཀལོནཱཱི ཀེ པྤཱཱུབརཱིཡཱ གེཊ དེཁཱི ཀ྅ ་
"རོཀ྅....རོཀ྅ .... ཧམརཱ ཨེཏཧཱི ཨུཏརཻ ཀེ ཨཚི།" ཨཱཊ ོཀེ བེཀ ལགབཻ ས པཧཱིནེ ཨོ སཽ རཱུཔཡཱ ཀེ ནོ
ཊ ཌྤཱཨཱཱིབར ཀ ེཔཀཌཱ༹ བདཧབཱས དཽཌཻ༹ཏ ཛཀ ྃགེཊ མེ གྷུསཱི གེལ .... བཱིནཱ ཨེམྷར-ཨོམྷར དཁེན ེ! 

ཨཱཊ ོཌྤཱཨཱཱིབར བདཧབཱས པཌཱ༹ཡལ ཛཱཨཱཱིཏ ཨལྤནཱ ཀ ེཨཱ ཕེར ཨཔན ཧཱཐཀ སཽ རཱུཔཡཱ ཀ ེནོཊ ཀེ དེཁལཀ།  ཨོ 
སོཙཻཏ གྷུརཱི རཧལ ཚལ ....  སཱཨཱཱིཏ ཌར ཱགལེ ཚལ; མུདཱ ཀཀར ཱས?? 

  

-ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ,་སམ ཏཱི:་བྷཱརཏ་སརཀར་ཀེ་ཨུཔ-སཙིབ, སཔཾརྐ: སཱཱི-11,་ཊཱབར-4,་ཊཱཨཱིཔ-5,་
ཀཱིདབཨཱཱི་ནགར་པྤཱཱུརྦ་༺དཱིལ ྤཱཱི་ཧཱཊ་ཀེ་སཱམནེ༻,་ནཨཱཱི་དཱིལ ྤཱཱི-110023་མོ.་9810811850་/་
8178216239་ཨཱཱི-མེལ་:་writetokmanoj@gmail.com 

  

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

༣.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤྲ-་དྷཁོ ཱ

༣.༢.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིནྒྷྤཱར-་དཱུ་ཊཱ་གཛལ 
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༣.༡.རཛཱ་ཀཱིཤརོ་མཱིཤྲ-་དྷཁོ ཱ

 

རཛཱ་ཀཱིཤརོ མཱིཤྲ,་རཱིཊཱཡར་ྜཙཱཕི་ཛནེརལ་མནཻཛེར་༺ཨཱཱི༻,་བཱཱི.ཨསེ.ཨནེ.ཨལེ.༺མུཁྤཱལཡ༻,་དཱིལ ྤཱཱི,གཱམ-་
ཨརརེ་ཌཱཱིཧ,་པ.ོ་ཨརརེ་ཧཱཊ,་མདྷུབནཱཱི 

དྷ་ོཁ ཱ
 
བཱི་ཤྭཱ་ས་-དཱཱི་པ་ཛརཻཏ་རཧཨེ, 
དེཁབ,་ཀཁནོ་ན་ེམཱི་ཛྷཱ་ཨཱི, 
ཨནྷར་-བཱི་ཧཱ་རཱི་སེཧོ་ཨཨོཏཨེ, 
མུདཱ་ཊམཱཱེི་,་ཛརཱི་ཏེ་ཛཱ་ཨཱི་། 
 
ཨཚི་ནེ་ཨཱཱི་ས་ཱམཱ་ནྱ་དཱཱི་པ, 
ཨཱཱི་བཱ་ཏཱི་ཚཻ་བཱི་ཤྭཱ་ས་ཀ' 
བཱི་ཤྭཱ་ས་-ཨཱིཛོ་ཏ་ཕལ་ཚ་ཻཨེཀར 
བརྑཀ་བརྑ་པྲཡཱ་སཀ། 
 
བྷརོ་སཱ་ཀ'་མུཁ་-མཌཾལ་པར, 
ཧོ་ཨཱིཏ་ཨཚི་ནཧཱི་,་ཚལ་-ཚདཀྨ'་དཱ་ག, 
སདཱི་ཁན་ཨྤཱཱུཙྃ་རཧཻཏ་ཚཻ་མྤཱཱུཌཱཱི༹་, 
སུཤོ་བྷཱི་ཏ་ཨོཧཱི་པར་ནཱི་ཥ ྤཱ་-པཱ་ག། 
 
ཨདྷཱི་ཀ་ར་-པཏྲ་ཨོ་ཤཔཐ་-པཏྲ 
ལཨེ་ཀཱི་ཀརཏཻ་བཱི་ཤྭཱ་ས? 
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ཨཱཱི་ཨཚི་སུཙ ྤཱ་ཨོཧཱི་ནཱ་,་ཛཧཱི་ནཱ 
ཨཚི་ནཱི་རྨལ་ཨཱཀ་ཤ། 
 
མཛབྤཱཱུཏ་ཨེཧེན་ཨེཀར་བནྡྷན, 
ཨཊྤཱཱུཊ་ཛཏཡ་བཱི་ཤྭཱ་ས, 
ཊྤཱཱུཊཱི་སཀཡ་ནཧཱི་ཨཱཱི་ཏ་དྷརཱི་, 
ཛཱ་དྷརཱི་,་ཏན་མེ་ཤྭཱ་ས 
 
བྷརོ་སཱ་ཀེ་ཛེ་པཱ་ཏྲ་ནཧཱི་, 
སབཏརཱི་,་པབཻཏ་ཨཚི་ཨཔམཱ་ན, 
ཀཏབོ་དས ྤཱ་བེཛ་དཱི་ཨཱ་དེཏ, 
བཱི་ཤྭཱ་ས་ཀ'་ས ྤཱ་ན? 
 
བྷཱ་ངྒལ་བཱི་ཤྭཱ་ས་དྷོ་ཁ་ཱཨཚི་, 
ཤ་རྒཱི་ད་ཛཀར་ཚ,ཻ་ཚལ་-པྲཔཾཙ, 
བྷརོ་སཱ་ཏོ་ཌ༹ཨེ་ཀེ་ནེཨཱར་, 
ཥཌཾཏྲ་ཀརཻཏ་ཨཚ་ི,སཉྩ་-མཉྩ། 
 
དྷོ་ཁཱ་-ཀྵཏེྲ་མ་ེཨུགཻཏ་ཨཚི་, 
བཱི་ཤྭཱ་སགྷཱ་ཏ་ཀེ་ཤཱུལ, 
ཀ ཱུརཏ་ཨོ་ཀཔཊ་ཧོ་ཨཱིཏ་ཚ,ཻ 
ཨེཧཱི་ཀེྃ་སབྷ་སྃ་མྤཱཱུལ། 
 
ཧྲྀདཡ་ཚདྨ་-ཚལ་སྃ་བྷརལ, 
ཥཌཾཏྲ་བནལ,་བྷུཛདཎ,ྜ 
ལོ་བྷ་-ཀ་ལཱི་མཱ་སྃ་པོ་ཏལ, 
ཀུཊཱི་ལ་-མུཧ,་མཧཱ་པྲཙཎྜ། 
 
དྷོ་ཁཱ་-མུཁ,་མཱཱི་ཋ་སྃ་བྷརལ, 
ཨཚི་ཨཱཱི་པརཉྩ་བྷུཛཾག, 
ཨབསར་པཱ་བཱི་ཀཊབེ་ཀརཏ, 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 177 

དེཁཱ་དེཏ་ནཱི་ཛ་རཾག། 
 
དྷོ་ཁཱ་ཀ་ེཨཚི་ཛེ་ནགརཱཱི་,་ཨ ོ
མཱི་ཐྤཱ་མ་ཱཎཱི་ཀྱ་སྃ་རཧཻཚ་སཛལ, 
ཧོ་ཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཚཻ་སདཱི་ཁན་ཨོཏ་' 
ཥཌཾཏྲེཀ་ཀ་ོནོ་ཙཧལ་-པཧལ། 
 
ཀནཀ་-ཨཱསན་སབྷ་ཨཚི་བནལ, 
ཕུལཱ་ཨེལ,་ཀུཊཱི་ལ་ཀཔཊ་-ཤཏདལ, 
བནསཱཱི་,་མཱཱི་ན་ཧེཏུ་ཛེནཱ་པཱ་ཐལ, 
བྷོ་ཛནོ་ཨོཧཱི་ནཱ་ཨཚི་པརསལ། 
 
ཨཏཱི་ཐཱི་-སཏ ྤཱ་ར་མེ་བྱསྟ་ལོ་ཀ, 
ཀཱི་ཨོ་ཨཱར་ནཧཱི་,་ཨོ་སབྷ་ཨཚི་ཤཋ, 
ཨབསར་ཛཁནེ་བྷེཊ་གེལ,ཻ 
ཚོ་ཌཻ༹ཏ་ནཧཱི་ཨཚི་,་དྷོ་ཁཱ་ཀེ་ཧཋ། 
 
ཚདྨ་བྷརལ་ཨེཧཱི་ནགརཱཱི་མ,ེ 
བཱི་ཤྭཱ་ས་ཀ'རཀ ་བཧཱ་ཨོལ་ཛཱ་ཨཱིཚ, 
མཱཱི་ཋགར་-མཱཱི་ཋགར་གཱཱི་ཏ་གཱ་བཱི་,་ཚལ་- 
-བཱི་ཛཡ་-ཨུཏྶབ་མནཱ་ཨོལ་ཛཱ་ཨཱིཚ། 
 
མུདཱ་,་ཀལཾཀ་བཱི་ཤྭཱ་སགྷཱ་ཏ་ཀ,ེ 
སཱ་ཊལ་ཨཚི་ཛཀར་ཀཔཱ་ར, 
ཀེ་པཏཱི་ཨཱཨོཏ་ཨཀོརཱ་པུནཱི་, 
ཀེ,་ཀརཏ་པུནཿ་ཨོཀརཱ་སྤཱཱི་ཀ་ར? 
 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

༣.༢.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིནྒྷྤཱར-་དཱུ་ཊཱ་གཛལ 
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ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནིྒྷྤཱར 
དཱུ་ཊཱ་གཛལ 
༡ 
ཁཱིཙནེ་གེལཻ་ཛིཾདཱ་ཁལཱ 
ལགུཨཱ་བྷགུཨ་ཱཛཧརཱཱིལཱལ 
 
བྷཱཱིཏར་ལགལཻ་ཀསགར་ཙོཊ 
བཱཧར་ཁཱལཱཱི་ཀདོ་ཐལཱ 
 
ཨཱིམྷར་ཙྤཱཱུབཻ་ཨགབེ་གྷཱམ 
ཨུམྷར་བཱཛཻ་སུར་ལཡ་ཏལ 
 
ཀནྤཱཱུནཀ་ཨཚི་ནབཀ་ནཱམ 
ཊྤཱཱུཊལ་ཧཱཐཀ་ཕཱཊལ་ཛཱལ 
 
ཨེཀཻ་ཊཱ་ཚཐཱི་སབྷཧྃཀ་ནཱཐ 
ཨཏབེ་ཨཱསཱ་སལཱོ་སལཱ 
 
སབྷ་པཱྃཏཱིམེ་22-22-22-21་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚི། 
 
 

 

 

༢ 
 
ཀབཱིཏ་བཧཏེ་ཛེབཱཱིམེ 
སུབཱིདྷཱ་བཧཏེ་ཛེབཱཱིམེ 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 179 

 
ལཀྵཎ་བྱཾཛནཱ་སཾག ེ
ཨབྷཱིདྷཱ་བཧཏེ་ཛེབཱཱིམེ 
 
ཨཔནེ་ཁཱཏཱིར་རཁནེ་ཚཱ ི
དུབཱིདྷཱ་བཧཏེ་ཛེབཱཱིམེ 
 
ཧནཀ་མོནཀ་ཧབན་ཀུཾཌ 
སམཱིདྷཱ་བཧཏེ་ཛེབཱཱིམེ 
 
ཏཾཏྲ་མཾཏྲ་ཛོགཱཱི་སཾག ེ
མུཁཱིཡཱ་བཧཏེ་ཛེབཱཱིམ ེ
 
སབྷ་པཱྃཏཱིམེ་22-22-22-2་མཱཏྤཱཀྲམ་ཨཚ།ི་དཱུ་ཊཱ་ཨལག-ཨལག་ལགྷུཀེྃ་དཱཱིར ྒྷ་མཱནལ་གེལ་ཨཚི།་ཨཱཱི་བཧརེ་མཱཱིར་
ཨཚི།་ཨཱཱི་བཧརེ་མཱཱིར་ཨཚི། 

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

 

 

 

 

༤.སསཾྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༤.༡.ཌཱ.་དཱཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ་༺ཥཥྛོཙབཱསཿ༻ 
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༤.༡.ཌཱ.་དཱཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ཱུསཧཱཱིཏྱཡཤ་ོབཱིལསཱཿ་༺ཥཥྛཙོབསཱཿ༻ 

ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ 
༺ཥཥྛོཙབཱསཿ༻ 
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ཌཱ.་དཱཱིཔཱིཀ 

༺སྭཏནྟྲལཁཱེིཀ་བེདབཏཱི-མཧཱབཱིདྤཱལཡསྱ་པྤཱཀ ནཔྤཱདྷ  པཱིཀ་ཙ༻ 

[ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱབཱགཱིལཱསསྱ་ཥཥྛ྅ེཧྣཱི་བྷབཏཾ་བྷབཏཱིནཱཾ་ཙ་སམེཥཾ་ཧཱརཾ་སྤཱགཏཾ་བྤཱཧྲྀཏྱ་ཨདྱཏནཱཱིཡབཱིཥཡབསྟུམཱདཱཡཱཏྲ་
པྲསྟུཏ྅སྨཱི།་ཨདྱ་མཧཱཀབཱིབྷོཛརཱཛཔརཱིཙཡཱནན རཾ་མཧཱཀབཱིབྷོཛརཱཛཀྲྲྀཏཙམ  ཱུརམཱཱཡཎབཱིཥཡེ་གྲན ྤཱནུགུཎཾ་བཱིདུཥཾ་ཏཏྲ་

བྷབཏཾ་བྷབཏཱིནཱཉྩཱམོདཔྲམོདཱཡ་ཀཱིཉྩཱིཏ སཽྟམཱི།] 

  

ཏཏྤཱདཽ་སརྦཔྲཐམཾ་གྲནྠཔརཱིཙཡཿ- གྲནྠེ་མཧཱཀབཱིབྷོཛརཱཛཀྲྲྀཏཔཉྩཀཎྜཱནཱི་བརྟན ེ་ཨེབྷཱིསྶཧཻབ་ཥཥྛམཾ་ཀཎྜམ་ཨཙཱཱརྻ་
ལཀྵྨཎསྤཱཱུརཱི་བཱིརཙིཏཾ་བརྟཏེ།་གྲནྠ྅ོཡཾ་ཡསྱ་སཾསྐརཎསྱ་སམུདྡྷརཎ་ཾམཡཱ་དཱཱིཡཏེ་ས་ཏུ་

ནཱིརྞཡསགཱརཔེྲསཏཿ 1898 ཏམེ་བརྵེ་པྲཀཤཱིཏཿ་བརྟཏེ།་ཨསྱ་སམ ྤཱདཀཿ་ཨཱཙཱརྻཀཤཱིནཱཐཔཱཎ ྡུརཾགཿ་བརྟཏེ། 

1.     བཱལཀཎྜམ 
2.     ཨཡོདྷ  ཀཎྜམ 
3.     ཨརཎྱཀཎྜམ 
4.     ཀཱིཥ ཱིན   ཀཎྜམ 
5.     སུནྡརཀཎམྜ 
6.     ཡུདྡྷཀཎམྜ 
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ཨུཔཪ ྡུཀ ྤཱནཱི་ཥཊ ྤཱཎྜཱནཱི་གྲནྠཀརེཎ་ལཱིཁཱིཏནཱི་ཨཔཱི་ཙ་སཔ མཾ་ཀཎྜཾ་ཤྤཱཱིལཀྵྨཎསྤཱཱུརཱིབྷཱིཿ་ལཱིཁཱིཏམ་ཨཱིཏཱི་ཨཙཱཱཪ ྤཱཿ་སྭཡམེབཱམནན ཱི།་

ཡཐཱ- 

སཧཱཱིཏྤཱདཱིཀལབཱཏ་ཤནགརགྤཱམབཱཏསཾཡཱཱིཏ 

ཤྤཱཱིགངྒཱདྷརདྷཱཱིརསཱིནྡྷུབཱིདྷུནཱ་གངྒཱམྦཱིཀསྤཱཱུནུནཱ། 

པྤཱག ྒྷཛོདཱོིཏཔཉྩཀཎབྜཱིཧཱིཏནནྡ་ེཔྲབནྡྷ་ེཔུནཿ 

ཀཎྜ་ོལཀྵྨཎསྤཱཱུརཱིཎབཱིརཙཏིཿ་ཥཥྛ྅ོཔཱི་ཛཱཡིཙཱྩརིམ༎ 

  

ཨནེན་སཧཻབ་ཨཱཙཱརྻབེང ཊཔཎྜཱིཏེན་ལཱིཁཱིཏཿ་ཨུཏ རཀཎྜོཔཱི  བརྟཏེ 
བཱལཀཎྜསྱ་ཨཱདཽ་ཨེབ་མཾགལཔདྱ་ེམྤཱཱུལགྲནྠཀརཿ་བྷགབཏཿ་གཎེཤསྱ་ཙརཎདྭཡཾ་སཽྟཏཱི།་ས་ནཱིགདཏཱི་ཡཏ་བེདརཱུཔཤཁཱབྤཱཔ ཽ་
བེདཱན པྲཏཱིཔཱདཱིཏཽ་ཤྤཱཱིགཎེཤསྱ་པཱདཡུགལཽ་ཡཽ་ཀམལནཱཱཾ་སཽནྡཪ ྤཱབྷཱིམཱནཾ་དཱུརཱཱི་ཀརཾ་པྲབྷབཏཿ་ཨཔཱི་ཙ་ཨཱིཧ་
ཛཱགཏཱིཀབཱིབཱིདྷཀཡཱཀེཤནཱཤཡཱིཏུཾ་སམརྠཽ་སྟཿ་ཏདྲྲྀཤཽ་ཤྤཱཱིདཱཡཀཽ་གཎེཤཔཱདཱམ ྡུཛཽ་ཤྤཱཱིབཱིསྟརཾ་ཀུརུཏཿ་ཨཱིཏཱི། 

ལཀིཾ་ཏནཏོུ་ནཱིཏརམཱཱིཏརནཱཔཀེྵ 

མང  ཱིདྭཡ་ཾནཱིགམཤཁཱིཤཱིཁཔཱྲབལཱམ 

ཧརཻམམྦམ ྡུརུཧཌམརྦཙརཽནཱིགྷྣམ 

བཱིགྷ   དྲཱིབྷདེཤཏདྷཱརདྷུརནྡྷར་ཾནཿ༎ 

ཨེབམེབ་དྭཱིཏཱིཡེ་ཤླཀོེ་གྲནྠཀརཿ་བྤཱཧྨཎསམུདཱཡཿ་སྟབཱཱིཏཱི། 

ཙམ  ཱུརཱམཱཡཎ་ེཔྤཱཱུརྦབརྟཱིབཱིདུཥཾ་ཁྤཱཏཱིཁྤཱཔནཾ་ཀརོཏཱི།་གྲནྠཀརཿ་ཙིཏྲཀབྱཔྲཱིཡོ་བརྟཏེ།་ཨནེན་སཧཻབཱསྨཱིན་ཙམ  ཱུཀབེྱ་ཤླེཥསྱ་
པྤཱཙརྻེཎ་པྲཡོགོ་དྲྲྀཤྱཏེ།་པྲསཱདགུཎསྱ་ནཱིདརྴནམ་ཨཔཱི་ཙ་རྲྀཏུབརྞནཾ་བཧཤཿ་དྲྲྀཤྱཏེ།་ཨསྱ་གྲནསྠྱ་ཨནེཀེ་པཱཋཱཿ་མཱིལན ཱི་

ཨཏཿ་ཀཙིཏ་པཱཋབྷེདོ྅པཱི་དྲྲྀཤྱཏེ།་བཱལ ྤཱཱིཀཱིརམཱཱཡཎ-ཙམ  ཱུརཱམཱཡཎཡོརྨདྱེ་ཨནེཀཤཿ་ཤློཀསཱམམཔཱི་པྤཱཔྱཏེ་ཡཐཱ་ཧཱི- 

ཀྲམཿ བཱལ ྤཱཱིཀཱིརཱམཱཡཎམ ཙམ  ཱུརཱམཱཡཎམ སནྡར ྒྷཿ 

1. 'གཙཏ་མཱཏུལཀུལཾ་བྷརཏེན་
ཏདཱནགྷཿ ......པྤཱཱིཏཱིཔུརསྲྀཏཿ' 

'གཙཏ་
དཤརཐེན ......ཨཱིཏྤཱདཱི' 

ཨཡོདྷ  ཀཎ ྜ
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2. 'པྲབཱིཤྱ་ཏུ་
མཧཱརཎྱཾ .....ཨཱཤྲམམཎྜལ'ཾ 

'པྲབཱིཤྱ་
བཱིཔཱིནཾ ........ ཨཱིཏྤཱདཱི' 

ཨརཎྱཀཎ ྜ

3. 'སཏཾ་
པུཥ རཱིཎཱི......ཨཱཀུལེནྡྲཱིཡཿ' 

'སཏཾ་
སཏཾ ......ཛཱཏཀམྤཿ' 

ཀཱིཥ ིཾདྷཱཀཎ ྜ

4. 'ཏཏོ་རཱབཎནཱཱིཏཡཱཿ......པཐཱི' 'ཏཏོ་
ཧནྤཱཱུམཱན.....ཙཱརཎནཱཾ' 

སུནྡརཀཎ ྜ

  

  

ཀྲམཤཿ.. 

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



 

 

  


