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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་ཨ
ཐབཱ་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་,་ht
tp://www.geocities.com/ggajendra་ཨཱདི་ལིཾཀཔར་ཨཱ་ཨཁནྡོ་༥་ཛུལཱཨི་༢༠༠༤་ཀ་པྡོསྚ་http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/b
halsarik-
gachh.html་ཀེར་རཱུཔམེ་ཨིནྚརནེཊཔར་་མཻཐིལཱིཀ་པྤཱཙཱིནཏམ་ཨུཔས ིཏཀ་རཱུཔམེ་བིདྱམཱན་ཨཚི་༺ཀིཚུ་དིན་ལེལ་http://videha.com/2004/07/bha
lsarik-
gachh.html་ལིཾཀཔར,་སྡོཏ་wayback་machine་of་https://web.archive.org/web/*/videha་258་capture༺s༻་from་2004་to་20
16-་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་'བིདེ
ཧ'་ཨཱི-པཏིཀཱཀ་པྲབཀ ྤཱཀ་སཾག་མཻཐིལཱི་བྷཱཥཀ་ཛཱལབྐྲྀཏྟཀ་ཨེགྤཱིགེཊརཀ་རཱུཔམེ་པྲཡུཀྟ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ 
 
༺c༻༢༠༠༠-་༢༠༢༢.་བིདེཧ:་པྲཐམ་མཻཐིལཱི་པཱཀིཀ་ཨཱི-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་th ose་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་ཚཐི,་སཾགམེ་ཨྡོ་ཨཔན་སཾཀིཔྟ་པརིཙཡ་ཨཱ་ཨཔན་སཻན་ཀཨེལ་གེལ་
ཕྡོཊྡོ་སེཧྡོ་པཋཱབཐི།་ཨེཏ྅་པྲཀཱཤིཏ་རཙནཱ/་སཾགྲཧ་སབྷཀ་ཀཱཔཱིརཱཨིཊ་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱཀ་ལགམེ་ཚན ི་ཨཱ་ཛཏ྅་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱཀ་ནཱམ་ནཻ་ཨཚི་
ཏཏ྅་ཨཱི་སཾཔཱདཀཱདྷཱིན་ཨཚི།་སམ ྤཱདཀ:་བིདེཧ་ཨཱ-ིཔྲཀཱཤིཏ་རཙནཱཀ་བེབ-ཨཱརྐཱཨིབ/་ཐཱིམ-ཨཱདྷཱརིཏ་བེབ-
ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷིཀཱར,་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨིབཀ་ཨནུབཱད་ཨཱ་ལིཔཾཏརཎ་ཨཱ་ཏཀརྡོ་བེབ-ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷིཀཱར;་ཨཱ་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨིབཀ་ཨཱ-ི
པྲཀཱཤན/་པྲིཾཊ-
པྲཀཱཤནཀ་ཨདྷིཀཱར་རཁཻཏ་ཚཐི།་ཨཻ་སབྷ་ལེལ་ཀྡོནྡོ་རཱཡལ ྤཱི/་པཱརིཤྲམིཀཀ་པྤཱབདྷཱན་ནཻ་ཚཻ,་སེ་རཱཡལ ྤཱ/ི་པཱརིཤྲམིཀཀ་ཨིཙྪུཀ་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱ་བིདེཧསྃ་ནཻ་ཛུ
ཌ༹ཐུ།་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-
་ཙིཏ་བིདེཧ་སམ ྤཱནསྃ་སམ ྤཱནིཏ་ཤྤཱ ི་པནཀལཱལ་མཎལྜ་དྤཱར ཱ

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

ཨཀརྑ་ཁམ  ྚྲཱ་༺ཨཁཱར་ཁམཱ ༻ 

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

མཱནེ་ཨཁཱར་རཱུཔཱི་ཁཱམ ་ནིར ྤཱཎ་ཀ྅་ཨྡོཨིཔར་༺གདྱ-
པདྱ་རཱུཔཱི༻་མཾཙ་ཛྃ་ན་ཻབཱན ལ་ཛཱཡ་ཏྃ་ཨཻ་ཏིབྷུབནརཱུཔཱི་ཀེཏམེ་ཨྡོཀར་ཀཱིརིརཱུཔཱི་ལཏ ྤཱ་ིཀེནཱ་པསརཏ། 

ཨནུཀྲམ 

ཨ་ཻཨཀཾམ་ེཨཚ:ི- 



 

 

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

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༩་པར་ཊིཔྤཎཱ ི

༢.གདྱ་ཁཎ ྜ

༢.༡.ནིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ-་བྷཱག-༢་༺གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར༻ 

༢.༢.ཨཱཙཱཪྻ་ཪམཱཱནཾད་མཾཌལ-་སཱམརཐ་ཀེ་དུཁ་ནཱཧི་གོསཱཨཱཱིཾ 

༢.༣.ཨཱཤིཥ་ཙམན-་ཨདཱི་ནདི-ཀཐཱ་ཀཧཻཏ་ས   ི

༢.༤.ཨཱཤིཥ་ཨནཙནི ྷཱར-་ཏིན་ཊཱ་བིན ྡུ 

༢.༥.ཛགདིཤ་པྲསཱད་མཎྜལ-་བིཤྭཱསཧིན 

༢.༦.ཛགདིཤ་པྲསདཱ་མཎལྜ-་མོཌ༹པར་༺དྷཱཪཱབཱཧིཀ་ཨུཔནྷཱས༻ 

༢.༧.རབཱིནྡྲ་ནཱཪཱཡཎ་མིཤྲ-་མཏཱྲྀབྷཱུམི་༺ཨུཔནྷཱས༻-་༡༧མ་ཁེཔ 

༢.༨.ནིརྨལཱ་ཀརྞ-་ཨག ི་ཤིཁཱ་༺བྷཱག-་༡༡༻ 

༢.༩.ཌཱ་བིཔིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཀབི་བྷཱས་པྲཎིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཐཻིལཱི་ཨནུབཱད་༺༧མ་བྷཱག༻ 

༢.༡༠.ཨཱཙཱཪྻ་ཪམཱཱནན་ྡམཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨིཔར་སམ ྷཱདཀིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགཛཱེིམེ་སམ ྷཱདཀིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 



 

 

༢.༡༡.ཨཱཙཱཪྻ་ཪམཱཱནན་ྡམཎལྜ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨིཔར་སམ ྷཱདཀིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྷཱདཀིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༢.ཨཱཙཱཪྻ་ཪམཱཱནན་ྡམཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨིཔར་སམ ྷཱདཀིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྷཱདཀིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༣.ཨཱཙཱཪྻ་ཪཱམནཱནྡ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨིཔར་སམ ྷཱདཀིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྷཱདཀཡི་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༤.ཨཱཙཱཪྻ་ཪཱམནཱནྡ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨིཔར་སམ ྷཱདཀིཡ་སམཱཀིྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྷཱདཀིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༥.ཀུམཱར་མནོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐཱ-་སམནཱཱནྟར་རེཁ 

༢.༡༦.ཨཱཙཱཪྻ་ཪམཱཱནཾད་མཾཌལ-་ཪཱཛནཱིཏི་ཨཱ་ཨཔཪདྷཱ 

༢.༡༧.ཛགདནན་ྡཛྷཱ་'མནུ'-་ཨནམོལ་ཛྷཱ་ཛཱིཀ་པོཐཱ་ི'ཊེཀནལོཛཱི'ཀ་སམཱཀིྵཱ 

༣.པདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.ཪཱཛ་ཀིཤོར་མིཤྲ-་ནབ-བསཱཏ 

༤.སསཾྐྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༤.༡.ཌཱ.་དིཔིཀ-་ཙམ  ྤཱུསཱཧིཏྱཡཤོ་བིལཱསཿ་༺སཔྟམོཙྪབཱསཿ༻ 
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༡.༡.གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཾཀ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 
༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༩་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༡.༡.གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཾཀ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 
༡ 
 
Parallel་Literature་in་Maithili་and་Videha་Maithili་Literature་Movement 
 
The་Bride:་The་Maithili་Classic་Kanyadan་by་Harimohan་Jha་༺1908-1984༻་
translated་into་English་by་Lalit་Kumar་༺Assistant་Professor,་Department་of་English,་
Deen་Dayal་Upadhyaya་College,་University་of་Delhi༻-་Harper་Perennial་༺Harper་
Collins་Publishers༻ 
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་ 
I་had་pre-ordered་the་book,་which་was་scheduled་to་be་delivered་to་my་kindle་account་on་
the་1st་of་December་2022,་but་the་delivery་date་was་postponed་and་it་was་ultimately་
delivered་to་my་account་on་the་14th་of་December་2022. 
 
When་Maithili་was་recognised་by་the་Sahitya་Akademi་༺National་Academy་of་Letters-་
of་India༻་way་back་in་1965,་Late་Ramanath་Jha་stated་that་his་Maithili་language་is་
saved་now་༺Maithilik་Vartman་Samasya,་Ramanath་Jha༻. 
 
The་same་mistake་has་been་committed་by་Sh.་Harish་Trivedi.་In་his་foreword་Harish་
Trivedi་writes-་"In་Hindi,་the་language་to་which་Maithili་is་the་closest་༺and་of་which་it་
was་indeed་an་integral་part་until་it་was་granted་recognition་as་a་separate་language་by་the་
constitution་in་1993༻..". 
 
Harish་Trivedi་refers་to་the་inclusion་of་Maithili་in་the་8th་schedule་of་the་constitution་of་
India.་Here་the་year་mentioned་should་be་2003་instead་of་1993.་Moreover,་Maithili་was་
a་separate་language་in་2003,་1993,་and་1965་and་also་during་the་time་of་pre-
Jyotirishwara་Vidyapati.་The་status་granted་to་Maithili་by་Sahitya་Akademi་and་the་
Constitution་of་India,་on་the་other་hand,་strengthened་the་hands་of་the་obscurantist་
elements་like་Ramanath་Jha,་Shardananda་Jha་༺he་is་not་a་famous་person་but་why་I་
have་taken་his་name,་I་will་explain་it་later༻་and་others་who་gaslighted་Harimohan་Jha.་
Harimohan་Jha's་Khattar་Kakak་Tarang,་Pranamya་Devata,་Rangshala་and་Charchari་all་
these་books་were་eligible་for་the་Sahitya་Akademi་Award་initiated་in་1966་for་Maithili་
༺as་a་result་of་recognition་given་to་Maithili་by་Sahitya་Akademi་in་1965.་But་a་
philosophy་treatise་was་awarded་the་prize་in་1966,་this་philosophy་book་itself་is་a་
horrific་one,་and་if་one་has་read་the་book་to་understand་the་nuances་of་Indian་
Philosophy,་then་he་will་have་to་unlearn་first་to་be་able་to་grasp་the་philosophical་
concepts་from་a་new་book་on་Indian་Philosophy.་In་1967་no་award་was་given་for་the་
Maithili་Language. 
 
Ramanath་Jha's་obscurantism་vis-a-vis་Panji་is་evident་from་one་example་༺because་
Lalit་Kumar་also་seems་to་have་followed་in་his་footstep,་though་he་gives་credit་for་his་
ignorance་to་some་other་writers༻.་He་was་casteist,་conservative་and་confused.་The་
inter-caste་marriage་in་Panji་was་well་known་to་him་༺but་he་chose་to་keep་the་
Dooshan་Panji་secret-་which་has་been་released་by་us་on་google་books་in་2009༻,་and་it་
was་apparent་that་the་great་navya-nyaya་philosopher་Gangesh་Upadhyaya་married་a་
"Charmkarini"་and་was་born་five་years་after་the་death་of་his་father་༺see་our་Panji་
Books་Vol་I་&་II་available་at་http://videha.co.in/pothi.htm་༻.་Sh.་Dinesh་Chandra་
Bhattacharya་writes་in་the་"History་of་Navya-Nyaya་in་Mithila"- 

http://www.videha.co.in/
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"The་family་which་was་inferior་in་social་status་is་now་extinct་in་Mithila-་Gangesha's་
family་is་completely་ignored་and་we་are་not་expected་to་know་even་his་father's་name.",་
which་is་a་total་falsehood.་He་writes་further་that་all་this་information་was་given་to་him་by་
Prof.་R.་Jha.་So་how་would་this་casteist-conservative-confused་allow་the་award་to་be་
given་to་Sh་Harimohan་Jha?་So་the་Sahitya་Akademi་saved་the་Maithili་Language་by་
recognizing་it,་as་asserted་by་Prof.་R.་Jha,་is་wrong་and་so་is་the་assertion་made་by་Sh.་
Harish་Trivedi. 
 
Mr་Lalit་Kumar་is་a་young་person,་but་he་is་being་misused་by་some་obscurantist་
elements,་who་gaslighted་Harimohan་Jha.་Harimohan་Jha་stopped་writing་in་Maithili་
following་the་recognition་of་it་by་Sahitya་Akademi་and་was་awarded་the་Sahitya་
Akademi་prize་for་his་autobiography་in་1985,་after་his་death,་which་means་nothing. 
 
Mr་Lalit་Kumar་writes-་"Yoganand་Jha's་Bhalmanusha་༺1944༻་and་Shardananda་
Jha's་Jayabara་༺1946༻་attack་such་social་divisions་that་played་a་decisive་role་in་
marriages."་Yoganand་Jha's་Bhalmanusha་༺1944༻་was་indeed་a་pathbreaking་novel་
but་Shardananda་Jha's་novel་was་reactionary.་Prof་Radha་Krishna་Choudhary་rightly་
observes-་"Yoganand་Jha's་'Bhalamanusa'་deals་with་the་social་problems་mainly་
connected་with་the་problem་of་marriage.་As་a་reply་to་this་novel,་Shardanand་Jha་wrote་
a་second-rate་novel་'Jayabara',་having་little་literary་merit.་༺RADHAKRISHNA་
CHOUDHARY་A་Survey་of་Maithili་Literature༻ 
 
Mr་Lalit་Kumar་for་his་Panji-related་ignorance་gives་credit་to་Mm.་Parmeshwar་Jha's་
''Mithila་Tattva-Vimarsha".་Prof་Radha་Krishna་Choudhary་rightly་observes-"Mm.་
Parmeshwar་Jha's་'Mithila་Tattva-Vimarsha'་is་the་history་of་Mithila་in་Maithili་prose་
and་is་based་mainly་on་tradition.་Mm.་Mukunda་Jha་Bakshi's་'Mithilabhashamaya་Itihas'་
gives་an་account་of་the་Khandawala་dynasty.་From་the་point་of་view་of་modern་Maithili་
prose,་these་two་works་are་important,་though་from་the་historical་point་of་view,་are་
unreliable.་༺RADHAKRISHNA་CHOUDHARY་A་Survey་of་Maithili་Literature༻ 
 
The་following་excerprt་from་Our་Panji་Paband་༺༺part་I&II༻་is་being་reproduced་
below་for་ready-reference:- 
 
མཧཱརཱཛ་ཧརསིཾཧདེབ-་མཱིཐཱིལཱཀ་ཀར ྤཱཊ་བཾཤཀ།་ཛྱོཏཱིརཱཱིཤྭར་ཋཱཀུརཀ་བར-ྞརཏ ྤཱཀརམེ་ཧརསིཾཧདེབ་ནཱཡཀ་ཨཱཀཱི་རཛཱཱ་
ཚལཱཧ།་1294་ཨཱཱི.་མེ་ཛནྨ་ཨཱ་1307་ཨཱཱི.་མེ་རཱཛསིཾཧཱསན།་གྷཱིཡཱསུད ྤཱཱིན་ཏུགལཀསྃ་1324-25་ཨཱཱི.་མེ་ཧཱརཱིཀ་བཱད་ནེཔཱལ་
པལཱཡན།་མཱིཐཱིལཱཀ་པཉ ྤཱཱི-པྲབནྡྷཀ་བྤཱཧྨཎ,་ཀཡསྠ་ཨཱ་ཀྵཏཱིཡ་མདྱ་ཨཱདྷཱིཀརཱིཀ་ས ྤཱཔཀ,་མཻཐཱིལ་བྤཱཧྨཎཀ་ཧེཏུ་གུཎཀར་ཛྷཱ,་
ཀརྞ་ཀཡསྠཀ་ལེལ་ཤཾཀརདཏ,ྟ་ཨཱ་ཀྵཏཱིཡཀ་ཧེཏུ་བཱིཛཡདཏྟ་ཨེཧཱི་ཧེཏུ་པྲཐམཏཡ་ཱནཱིཡུཀྟྟྟྟ་བྷེལཱཧ།་ཧརསིཾཧདེབཀ་
པེྲརཎསྃ-་ཨཱ་ཨཱཱི་ཧརསིཾཧདེབ་ནཱནྱདེབཀ་བཾཤཛ་ཚལཱཧ,་ཛེ་ནཱནྱདེབ་ཀར ྤཱཊ་བཾཤཀ་༡༠༠༩་ཤཱཀམེེ་ས ྤཱཔནཱ་ཀེནེ་རཧཐཱི-་
ནན ཻད་ཤུནྱཾ་ཤཤཱི་ཤཱཀ་བར ེ་༺༡༠༡༩་ཤཱཀེ༻...་མཱིཐཱིལཀཱ་པཎ ཱིཏ་ལཀོནཱི་ཤཱཀེ་༡༢༤༨་ཏདནུསཱར་༡༣༢༦་ཨཱཱི.་མེ་
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པཉ ྤཱཱི-པྲབནྡྷཀ་བརྟམཱན་སྭརཱུཔཀ་པྤཱརམྦྷཀ་ནཱིརཡྞ་ཀཨེལན ཱི།་པུནཿ་བརྟམཱན་སྭརཱུཔམེ་ཐོཌེ་བུདཱི་བཱིལསཱཱཱི་ལོཀནཱི་མཱིཐཱིལེཤ་
མཧཱརཱཛ་མཱདྷབ་སིཾཧསྃ་༡༧༦༠་ཨཱཱི.་མེ་ཨཱདེཤ་ཀརབཱཨེ་པཉ ྤཱཱིཀརསྃ་ཤཱཁཱ་པུསྟཀཀ་པྲཎཡན་ཀརབཨོལན ཱི།་ཨཀོར་བཱད་
པཱྃཛིམེ་༺ཀཁནོ་ཀལ་བརྞཱིཏ་༡༦༠༠་ཤཱཀེ་མཱནེ་༡༦༧༨་ཨཱཱི.་བཱསྟབམེ་མཱདྷབ་སིཾཧཀ་བཱདམེ་༡༨༠༠་ཨཱཱི.ཀ་
ཨཱསཔཱས༻་ཤོཏཱིཡ་ནཱམཀ་ཨེཀཊཱ་ནབ་བྤཱཧྨཎ་ཨུཔཛཱཏཱིཀ་མཱིཐཱིལམཱེ་ཨུཏྤཏྟཱི་བྷེལ། 
 
So་the་Srotriyas་as་a་sub-caste་arose་around་1800་CE་as་per་authentic་panji་files. 
 
Sh.་Anshuman་Pandey ་[Gajendra་Thakur་of་New་Delhi་provided་me་with་digitized་

copies་of་the་genealogical་records་of་the་Maithil་Brahmins.་The་panjīkara-s་whose་
families་have་maintained་these་records་for་generations་are་often་reluctant་to་allow་others་
to་pursue་their་records.་It་is་a་matter་of་'intellectual་property'་to་them.་I་was་fortunate་

enough་to་receive་a་complete་digitized་set་of་panjī་records་from་Gajendra་Thakur་of་
New་Delhi་in་2007.་[Recasting་the་Brahmin་in་Medieval་Mithila:་Origins་of་Caste་
Identity་among་the་Maithil་Brahmins་of་North་Bihar་by་Anshuman་Pandey,་A་
dissertation་submitted་in་partial་fulfilment་of་the་requirements་for་the་degree་of་Doctor་
of་Philosophy་༺History༻་in་the་University་of་Michigan་2014].་Later་these་Panji་
Manuscripts་were་uploaded་to་google་books་in་2009༻. 
 
The་so-called་Maharajas་of་Darbhanga་were་permanent་settlement་zamindars་of་
Cornwallis,་and་there་were་so་many་in་British་India,་but་in་Nepal་there་were་none.་In་the་
annexure་of་our་book་༺Panji་Prabandh་vol་I&II༻,་we་have་attached་copies་of་
genealogy-based་upgradation་orders་༺proof་of་upgradation་for་cash༻.་So་before་
1800་་་CE,་there་was་no་srotriya་sub-caste་in་British་India་and་there་is་no་such་sub-caste་
within་Maithil་Brahmins་in་Nepal་part་of་Mithila་even་today.་Srotriya་before་that་
referred་to་following་some་education་stream་in་British་India,་in་Nepal་it་still་has་that་
meaning. 
 
Mr་Lalit་Kumar་further་tries་to་put་his་agenda་by་writing-་"་Harimohan་choose་a་middle་
ground་in་his་reformist་agenda".་He་gives་laughable་reasons་for་his་contention་viz.་"he་
espouses་the་significance་of་local་traditions,་languages,་scripts,་education་system,་and་
moral་values"་thereby་meaning་that་these་are་conservative་values! 
 
༺All་the་referred་books་are་available་for་free་pdf་download་from་the་link་
http://videha.co.in/pothi.htm་༻ 
 
༺to་be་continued༻ 
 
༢ 
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ཨཙཱརཱ་ྻརམནཱན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ལགྷུཀཐཔཱར་ཧམར་ཊཱིཔཎྤཱི 
 
Five་short་stories་by་Acharya་Ramanand་Mandal 
 
Acharya་Ramanand་Mandal་has་adjudged་the་following་five་short་stories་as་his་best: 
 
1.་Munhfatpan་༺The་Outspoken༻ 
 
2.་Sharab་aa་Shabab་༺The་wine་and་the་flesh༻ 
 
3.Mahayajna་༺The་great་ritual༻ 
 
4.་Harbah་༺The་ploughman༻་and 
 
5.་Jhapan་༺The་Veil༻. 
 
་ 
 
Acharya་Ramanand་Mandal་is་a་retired་headmaster་and་a་social་thinker.་He་writes་in་
pure་Maithili་spoken་in་the་birthplace་of་Goddess་Sita་༺Sitamarhi༻. 
 
The་first་story་deals་with་a་strict་officer,་who་is་praised་by་some་and་hated་by་others་for་
his་outspokenness.་As་a་result་of་his་outspokenness,་he་is་wrongly་trapped.་The་
vigilance་department་makes་a་false་case་and་the་witnesses་are་made་to་sign་the་
proceedings.་A་decade་later,་when་the་case་comes་up་for་hearing་the་witnesses་turn་
hostile.་The་officer་gets་clean་chit་but་his་life་is་ruined.་It་is་a་comment་not་only་
regarding་the་proceedings་of་the་law་enforcement་agencies་but་it་is་also་a་comment་on་
our་lethargic་judicial་system. 
 
The་second་short་story་describes་the་moral་turpitude་of་a་bank་staff,་who་is་initially་not་
only་a་good་person་but་also་a་good་mathematician. 
 
The་third་short་story་deals་with་Gayatri་Mahayajna,་the་case་factor་comes་into་play་but་
rays་of་hope་are་found་everywhere་and་within་everyone. 
 
The་fourth་short་story་is་the་best་out་of་these་five་short་stories.་The་bonded་labourer་
system་was་being་perpetuated་in་the་name་of་a་tradition,་which་the་storyteller་has་
unfolded.་It་was་challenged་by་the་younger་generation་towards་the་end་of་the་story.་The་
role་of་education་has་been་emphasised་which་became་the་enabling་factor.་The་tradition་
was་never་discussed་in་Maithili་literature་to་date. 
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The་fifth་short་story་discusses་many་things,་from་unmatched་marriage་to་the་life་of་a་
widow.་This་short་story་needs་improvement. 
 
་ 
 
Acharya་Ramanand་Mandal's་strength་lies་in་his་vocabulary་and་deep་interaction་with་
the་good་and་bad་traditions་of་society.་He་needs་to་emphasise་that་part.་His་abrupt་
ending་of་the་stories་does་not་satisfy་the་readers་fully.་It་is་expected་from་him་that་he་
will་describe་every་aspect་in་its་totality་using་his་strong་points་and་that་is་only་possible་
when་he་gives་time་for་his་characters་to་evolve. 
 
 
-་Gajendra་Thakur,་editor,་Videha་༺Be་part་of་Videha་www.videha.co.in་-send་your་
WhatsApp་no་to་+919560960721་so་that་it་can་be་added་to་the་Videha་WhatsApp་
Broadcast་list.༻ 
 
ཨཔན་མཾཏབྱ་editorial.staff.videha@gmail.com་པར་པཋཱཨུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༩་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 
 

ཀལྤནཱ་ཛྷཱ,་པཊནཱ 
ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ-་བྷཱག-༡་ཀ་སམྦནྡྷམེ-་བཧུཏ་ནཱཱིཀ་ལཱིཁལ,་སཏྱ་ཀཧལ,མཻཐཱིལ་བྤཱཧྨཎ་ཨཱ་ཀརྞ་ཀཡསྠ་ཏ་ྃ
མཱཏ་པཱཋཀ་བནཱི་རཧཱིཨེ་ནཧཱི་སཀཻཏ་ཚཐཱི..སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཛཱཀི་བྱཀྟཱིཏྭ་ཨོ་ཀྲྀཏཱིཏྭཀ་བཱིཥཡམེ་བྤཱཱུཛྷལ་ནཧཱི་ཚལ། 
  

ཨཙཱརཱ་ྻརམཱནཱདཾ་མཌཾལ་སམཱཛཱཀི་ཙིཾཏཀ་སཧ་སཧཱཱིཏྱཀར་སཱཱིཏཱམཌྷ ཱཱི 

བཱིདེཧཀ་ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་-བྷཱག-༡་བཱིཤེཥཾཀ་པར་མཾཏབྱ-་ཀནཱིཀ་དཱིན་པཧཱིལེ་ཧིཾདཱི་ཀེ་པྲསཱིད་ལེཁཀ་
གཱིཏཱཾཛལཱིཤྤཱཱི་ཀ་ེཨུཔནྤཱས་རེཏ་སམཱདྷཱི་ཀེ་ཨཾགེཛཱ་ིཨནུབཱད་ཊྤཱཱུབ་ཨཱཕ་སཻཾཌ་ཀེ་ལལེ་ཨཾཏརརཱཥ  ཱིཡ་བུཀར་པུརས ྤཱར་མཱིལལ་ཏ་

http://www.videha.co.in/
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ཀཧལ་གེལ་ཀཱི་ཨགཾེཛཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀེ་སམནཱཱནྟར་སཱཧཱིཏྱ་བྷེ་གེལ་ཧཨེ།་ཏཧཱིནཱ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ལཁེན་-སུབྷཱཥ་ཙཾདྲ་
ཡཱདབ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་སཾདར ྦྷ་མེ་ཨཱི-བཱིདེཧ་པཏཱིཀ་ཀེ་སཾཔཱདཀ་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི་པར་མཾཏབྱ་ཀཱི་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་
ཧཾཱསཱིཡཱ་ཀེ་སམཱཛ་ཨར ྤཱཏ་པཙཔནཱིཡཱ་སམཛཱ་ཀེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཛེ་པཧཱིལེ་རཱར་ཨཱ་བཻདྱནཱཐ་མཱིཤ་ཡཱཏྤཱཱི་ཀེ་ཤབ ་མ་ེཤཱུདྲ་ཀེ་མཻཐཱིལཱཱིཡ་
ཧཡ།ཛཻཨཱི་མཐཱཻིལཱཱི་ཀ་ེམཱནཀ་མཐཱཻིལཱཱི་མཱནེ་ཤོཥཀ་བརྒ་ཀེ་མཻཐཱིལཱཱི་སེ་ནཱིཀྲྀཥྛ་མཱནལ་གལེ།ཛཽཾ་ཀཱི་ཨཱི་བཧུཛན་མཻཐཱིལ་ཀེ་མཐཱཻིལཱཱི་
ཧཡ།ཨཨཱི་མཻཐཱིལཱཱི་མེཡ་ོསཱཧཱིཏྱ་རཙནཱ་བྷེལ་ཧཡ།་པརཾཏུ་ཨེཀརཱ་ཨུཔེཀྵཱ་ཀཻལ་གེལ་ཧཡ།ཨིཾཧཱ་ཏཀ་ཀཱི་མཧཱཀབཱི་བཱིདྤཱཔཏཱི་
ཨཧཱཱི་མཻཐཱིལཱཱི་མེ་རཙནཱ་ཀཻལེ་རཧལན།་པརཾཏུ་ཨཱཨཱི་མཱནཀ་མཻཐཱིལཱཱི་མེཾ་སཾཤོདྷན་ཀལཻ་གལེ་ཧཡ།་བརཱིཥྛ་སཱཧཱིཏྱཀར་སུབྷཱཥ་
ཙནྡྲ་ཡཱདབ་གུལོ་ཨུཔནྤཱས་ཀ་ེརཙནཱ་ཀ་ཀེ་པཙཔནཱིཡཱ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀེ་མནཱཀ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀེ་སམནཱཱནྟར་མཻཐཱིལཱཱི་རུཔ་པྲདན་ཀ་ཀེ་
སམཱནཱནྟར་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀེ་ཨགཱ་བཌྷཽལན།ཨཱཨཱི་ཀེ་སམཡ་མེ་ཨཱི-བཱིདེཧ་པཏཱིཀ་སམཱནཱནྟར་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀེ་པལླབཱིཏ་
པུཥྤཱིཏ་ཀརེ་ལཱ་ཛེ་གཚཱི་རོཔ་རཧལ་ཧཏན།ཛེཨཱི་པར་རཾག་-བཱིརཾག་ཀེ་ཙིཌ ཻཡ་ཨཔྤན་རཾག་-བཱིརཾག་ཀེ་ཤཻལཱཱི་མེ་མཻཐཱིལཱཱི་
སཱཧཱིཏྱ་ཀེ་སམྲྀད་ཀ་རཧལ་ཧཡ།ཨཨཱི་དཱིཤཱ་མེ་པཾགུ་ཀེ་ཨུཔནྤཱསཀར་ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཌཾལ,་ཨུམེཤ་མཌཾལ,རཱཛདེབ་
མཾཌལ,་སཾདཱིཔ་ཀུམཱར་སཱཕཱཱི,་ཨུམེཤ་པཱསབཱན,བེཙན་ཋཱཀུར,ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ,་རཱམབཱིལཱས་སཱཧུ,་ནཾདབཱིལཱས་རཱཡ,ལལན་
ཀུམཱར་ཀམཏ,ཤཱིབ་ཀུམཱར་པྲསཱད,་དྷཱཱིརེནྡྲ་ཀུམཱར,་རཱམདེབ་པྲསཱད་མཌཾལ་ཛྷཱཌ ཱུ༹དར,་ནཱརཱཡཎ་ཡདཱབ,་མུན ྤཱཱི་ཀམཏ་ཨཱ་
ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནདཾ་མཌཾལ་ཀེ་སམཱནཱནྟར་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་མེ་མཱཱིལ་ཀེ་པཱཐར་བནཏ།་ཀནཱིཀ་དཱིན་པཧཱིལེ་
སམཱནཱནྟར་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀེ་ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཾཌལ་ཀྲྀཏ་ཨུཔནྤཱས་པཾགུ་ཀེ་༢༠༢༡སལཱ་ཀེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱི་ཀེ་མྤཱཱུལ་
པུརས ྤཱར་སེ་པུརསྲྀཏ་ཀཻལ་གེལ།ཨཱི་ཌེག་མཻཐཱིལཱཱི་སམནཱཱནྟར་སཱཧཱིཏྱ་ཀེ་ལེལ་ཨཱཛདཱཱི་ཀེ་ཨམྲྀཏཀལ་ཀེ་སམཱན་སམཱནཱནྟར་
མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨམྲྀཏ་ཀལ་མཱནལ་ཛཱཡཏ།ཨཱབཱི་ཀོན་ོསུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ་ཀེ་མཐཱཻིལཱཱི་སམཱནཱནྟར་སཱཧཱིཏྱ་གུལོ,རམཏཱ་
ཛྱོགཱི,མཌར་ཨཱ་བྷོཾཊ་ཀ་ེགཻས་ལཱཨཱིཊིཾག་ཨཱ་ས ོརཱཱི་སཱཨཱིཾས་བདལ་ན་སཀཻཡ་ཧཡ།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སམཱནཱནྟར་དྷཱར་ཱབཱ་ཤཻལཱཱི་ཀེ་བཱིཀས་
མེཾ་ཨཱི-བཱིདེཧ་པཏཱིཀ་ཨཱ་སཾཔཱདཀ་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར་ཀ་ེཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཡོགདན་ཀ་ེབྷུལཱཡ་ན་སཀཻཡ་ཧཡ།་སདྷནྱབཱད། 
 
པྲཎབ་ཛྷཱ 
བཱིདེཧ་པཏཱིཀ་པཱཀྵཱིཀ་པཏཱིཀ་ཏ་ནཱིཀལཨཱིཏེ་རཧཨཱཱིཏ་ཨཚི་ཛཻ་མེ་ནབ-པུརཱན་སབ་ཏརཧཀ་ལེཁཀ་སབ་ཀེ་རཙནཱ་ཚཔཡ་
ཨཚི་སཾགཧཱི་སཾཔཱདཀཱིཡ་ཊཱཱིམ་བཱཱིཙ་བཱཱིཙ་མེ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨ་ཱམཱིཐཱིལཱ་སཾབཾདྷཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀེ་སྃཛྱོ་ཀ་པཱཋཀ་ཏཀ་པཧཾུཙཱབེ་ཀེ་ཀཛ་སེཧོ་
ཀརཻཏ་རཧཨཱཱི་ཚཻཐ།་ཨེཧཱི་ཀམ་མེ་དཱུ་ཊཱ་པྲཡཱས་ཀེ་ཙར ྤཱ་ཀར྅་ཙཱཧབ-་བཱིདེཧ་ཀེ་མཱདྱམ་ས་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར་ཨེཀཊཱ་པྲཡཱས་
ཀེལཱཧ་ཨཚི་ཀཱིཚ་ཨང ེཟཱཱི་ཕེརཱཱི་ས ོརཱཱི་ཀེ་སཙིཏ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་ཀ་ེདྤཱརཱ་བཙ ྤཱ་སབ་ཀེ་མཐཱཻིལཱཱི་སེ་ཨང ེཟཱཱི་བཱ་ཨང ེཟཱཱི་སེ་མཻཐཱིལཱཱི་
སཱཱིཁེབཱཀ།་ཀཱིཚ་ཀཧཱནཱཱི་ཧམ་པཌྷ ལཧུ་-་ཨནུབཱད་སབ་བཧུཏ་ནཱིཀ་བྷེལ་ཨཚི།་ཧམཱརཱ་ལགཨཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཱི་པྲཡོག་དྷཱིཡཱ-པྤཱཱུཏཱ་
ལེལ་བེས་ཨུཔཡོགཱི་བྷ་སཀཨཱཱི་ཨཚི།་ཨདྷཱིཀཤཾཏཿ་བཙ ྤཱ་སབ་མཻཐཱིལཱཱི་སེ་ཨང ེཟཱཱི་བཱ་ཨང ེཟཱཱི་སེ་མཐཱཻིལཱཱི་ཀེ་ཡཏཱྤཱ་ཧིཾདཱི་ཀེ་མཱདྱམ་
སེ་ཧོཨཱིཏ་ཀརེ་ཚཨཱཱིཐ,་ཨཻ་ཏརཧཀ་པུསྟཀ་གམ-གྷར་ཀེ་ཚྱོཊ་བཙ ྤཱ་ཀེ་མཐཱཻིལཱཱི་སེ་སཱཱིདྷེ་ཨང ེཟཱཱི་ཨཱ་བཱིདཤེ་མེ་བཱ་ཨང ེཟཱཱི་
སམཱཛ་མེ་པཻགྷ་ཧོཨཱིཏ་བཙ ྤཱ་ཀེ་ཨང ེཟཱཱི་སེ་སཱཱིདྷེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཱིཁེབཱ་མེ་སཧཱཡཀ་བྷ་སཀེ་ཨཚི།་བཱིདེཧ་ཨཔན་ཨཱརྐཱཨཱིབ་ཀེ་མཱདྱམ་
སེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཨཱ་མཱིཐཱིལཱ་ཀྵེཏ་སེ་ཛུཌལ་ཨནེཀ་ོཔོཐཱཱི་ཀེ་ཨེལཀེ ོནཱིཀ་མཱདམྱ་སེ་སབ་ཀེ་ལེལ་ཨུཔལབ ་ྦྷཀརེལཀ་ཨཚི།་
ཨེཧཱི་ཀམ་མ་ེཧཱལ-ཕཱིལཧཱལ་བཱིདེཧ་དྤཱརཱ་ཤྤཱཱི་དཱིནེཤ་ཀུམཱར་མཱིཤ་ཀེ་ཀཱིཚ་ཀཱིཏཱབ་སབ་ཨུཔལབ ་ྦྷཀརཱཨོལ་གེལ་ཨཚི།་ཤྤཱཱི་
དཱིནེཤ་ཀུམཱར་མཱིཤ་བཱིཧཱར་ཀེ་ནདཱི་སབ་ཀེ་བཱིཥཡ་མེ་ཙལཻཏ-ཕཱིརཨཱིཏ་ཨེནསཱཨཱིཀོཔཱཱིཌཱིཡཱ་ཚཨཱཱིཐ་ཨཱ་བཱིཧཱར་ཀེ་ནདཱི་སབ་
པར་བཧུཏ་ཀཛ་ཀེནེ་ཚཨཱཱིཐ།་མཱིཐཱིལཱ་ཀེ་ཀྵཏེ་ནདཱི་པྲདྷཱན་ཀྵེཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨནཀེོ་ནདཱི་མཱིཐཱིལཱ་ཀེ་བཱིབྷཱིནྣ་ཨཱིལཱཀ་སེ་སཧསཏོ་
སཱལ་སེ་བཧཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཨཔནཀེ་པུསྟཀ་སབ་མེ་ཨཻ་ནདཱི་སབ་ཀེ་བྷཽགལཱོིཀ,་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ,་ཨཱ་སཱམཱཛཀི་པཀྵ་ཀེ་བཌ ་ནཱིཀ་
བཱིབརཎ་བྷཻཊཨཱཱིཏ་ཚཨཱཱིཀ།་དཱིནེཤ་ཀུམཱར་མཱིཤ་ཛཱི་ཀ་ེཔུསྟཀ་པཱཋཀ་ཀེ་ན་ཻཁཱལཱཱི་ཨཔནཱ་ཀྵཏེ་ཀེ་ནདཱི་སབ་ཀེ་བཱིཥཡ་མེ་
རོཙཀ་ཛཱནཀརཱཱི་ཨུཔལབ ་ྦྷཀརཱབཨཱཱི་ཨཚི་ཨཔཱིཏུ་ལཀོ་ཀེ་ཨཔན་ཀྵེཏ་ཀེ་བྷཱུགོལ,་ཛལཤོཏ་ཨཱ་སཾསྲྀཏཱི་ཀ་ེཔྲཏཱི་ཛུཌ ཱབ་སེཧོ་
ཨུཏྤནྣ་ཀརེ་ཨཚི།་དཱིནཤེ་ཛཱི་ཀེ་ཀཱིཚ་པུསྟཀ་པཌྷ ནེ་རཧཱི་ཀོཤཱཱི་ཨཱ་བལཱན་ནདཱི་ཀེ་སཾབཾདྷ་མེ།་ཀམལ་ཱནདཱི་ཀེ་བཱིཥཡ་མེ་པོཐཱཱི་
བཱིདེཧ་ཀེ་ཨཱརྐཱཨཱིབ་ཀ་ེམཱདམྱ་སེ་པཌྷ བཱཀ་ཨབསར་བྷེཾཊལ།་བཱིདེཧ་ཊཱཱིམ་ཀེ་སཱདྷུབཱད། 
 
ཨཤཱཱཱིཥ་ཨནཙནིྦྷྤཱར 
ཀཱིཚུ་ཨཀཾསྃ་བཱིདེཧམེ་རཽཤན་ཛནཀཔུརཱཱིཛཱིཀ་ཀཐཱ་སབྷ་པཌྷ ཱི་ཚཱི།་ཨཱཱི་ཀཐཱ་སབྷ་ནཱིཤཱིཏ་རཱུཔསྃ་ཧམརཱ་སབྷཧཀ་ཨུཔཡོགཱི་
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ཧཨེཏ་ཀརཎ་ཨེཧཱི་ཀཐཱ་སབྷསྃ་ཧམ་སབྷ་ནེཔཱལཀ་མཻཐཱིལཱཱི་མནཱིབཱིཛྙཱན་ཀེར་ཛྷལཀ་བྷེཊཻཏ་ཨཚི།་རཽཤནཛཱི་ཀཐཱ་ཀེར་སཾགེ་
ཨཱལོཙནཱ-ཨལཱེཁ་སེཧོ་པཋཱབཐཱི།་ཨཱཱི་ཨཱརོ་ནཱཱིཀ་རཧཏ། 
 
སཱིཡརཱམཱ་ཛྷཱ་'སརས',རཱཙཱྃ ི
པྲཱིཡ་གཛེནྡྲ,་ཨིཾཛཱིནཱིཡར་དཱིནེཤ་ཀུམཱར་མཱིཤཀ་ལེཁནཱཱི་ཨཱ་བྱཀྟཱིཏྭ་དུནྤཱཱུ་སྃ་ཀཻཀ་བེར་ཨཱམནེ-སཱམན་ེབྷེལ་ཚཱི,པྲབྷཱབཱིཏོ་ཚཱི།་
ཨཧཱྃཀ་"བཱིདེཧ་"ཨཱཱི་པཏཱིཀ་མེ་ཨཀེ་སཾག་ཨེཏེཀ་རསཱ་ནདཱི-ཏཱཱིརཀེྃ་ཨཱམ་པཱཋཀཀ་ལེལ་ཨུཔལབ ་ྦྷཀརཱཨབེ་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་སེབཱ་
ཐཱིཀ,་ཨཀེཊཱ་གཽརབ-བོདྷ་བྷཡ་རཧལ་ཨཚི།་ཨཧཱྃཀ་པཱརཁཱཱི་དྲྲྀཥ ཱིཀ་ཨཱ་སཱམཱཛཀི་སརོཀརཀ་ཨབྷྱརྠནཱ་ཀརཻཏ་ཚཱི།་སཱདྷུབཱད་
ཨོ་ཤུབྷཱཤཱཱིཥ།་པཌྷ ཱི་ཀཡ་ཕེར་ཀཱིཚུ་ཀཧཱི་སཀབ།་བཧུཏ་ནཱཱིཀ་ཌགེ། 
 
མནཛོ་པཋཱཀ 
སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཨ་ཱདཱིནཤེ་ཀུམཱར་མཱིཤཀ་པོཐཱཱི་བཱིདེཧ་པེཊཱརམེ་ཨེལཱཀ་སམནྦྡྷམེ།་སཱཧཱིཏྱཀར་ལོཀནཱི་ཛཾ་ཨེནཱ་
ཨུདརཏཱསཾ་ཨཔན་སམག་སངལྐན་ད྅་སཀཐཱི་ཨཱ་བཱིདེཧ་པར་ཨུཔལབ ་ྦྷབྷ྅་ཛཱཡ་ཏཾ་པཌྷཻབལཱ་ལེལ་བཧུཏ་ནཱཱིཀ་རཧཏ།་
སྤཱགཏ 
 
པརམཤེྭར་ཛྷཱ་པྲཧརཱཱི 
གཛེཾདྲ་བཱབྤཱཱུ,་བཱིདེཧ་ཀེྃ་ནཱཱིཀ་སྃ་པཌྷ ཱི་བུཛྷི་ཨཔན་ལཁེ་པཋཱཡབ།་ཨེཏེཀ་པྲཤསྟ་པཏཱིཀཀ་སམཱགྤཱཱིཀ་ཨཱནདཾ་ལ྅་རཧལ་ཚཱི།་
སཱདྷུབཱད། 
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༢.༡.ནཱིཏ་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ-་བྷཱག-༢་༺གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར༻ 

༢.༢.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནཾད་མཾཌལ-་སཱམརཐ་ཀེ་དུཁ་ནཱཧཱི་གོསཱཨཱིཾ 

༢.༣.ཨཱཤཱཱིཥ་ཙམན-་ཨཱདཱི་ནདཱི-ཀཐཱ་ཀཧཻཏ་ས  ཱི 

༢.༤.ཨཱཤཱཱིཥ་ཨནཙནིྦྷྤཱར-་ཏཱཱིན་ཊཱ་བཱིན ྡུ 

༢.༥.ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལ-་བཱིཤྭཱསཧཱཱིན 

༢.༦.ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཎ ལ-་མོཌ པར་༺དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

༢.༧.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཤ-་མཱཏྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༧མ་ཁེཔ 

༢.༨.ནཱིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨགྣཱི་ཤཱིཁཱ་༺བྷཱག-་༡༡༻ 

༢.༩.ཌཱ་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཱཀབཱི་བྷཱས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནུབཱད་༺༧མ་བྷཱག༻ 

༢.༡༠.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༡.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༢.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༣.ཨཱཙཱརྻ་རཱམནཱན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

༢.༡༤.ཨཱཙཱརྻ་རཱམནཱན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 
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༢.༡༥.ཀུམཱར་མནོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ-ཱ་སམཱནཱནྟར་རེཁ 

༢.༡༦.ཨཱཙཱརྻ་རམཱཱནཾད་མཾཌལ-་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཨཱ་ཨཔརདྷཱ 

༢.༡༧.ཛགདནན ་ཛྷཱ་'མནུ'-་ཨནམོལ་ཛྷཱ་ཛཱིཀ་པོཐཱཱི་'ཊེཀནལོཛཱ'ིཀ་སམཱཱིཀྵཱ 

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

ནཏི་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ- བྷཱག-༢ 

ནཏི་ནབལ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབ- སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡདཱབཀ་སམསྟ་སཧཱཏིྱ་ཨ་ཱཨཨོཔིར་གཛནེྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཔིཎྤ ི

  

 བྷཱག-༢ 

བྷཱག-༡་མེ་༩་པན ྣཱཀ་ཀེདཱར་ཀཱནནཀ་ཨཱམུཁ 'ཨཱཁིརཱི་བིཔནྣ་མནུཀྑཀ་གཱཐ'ཱ ཛེ་ཨུཔནྣཱས་ཤུརཱུ་ཧེབཱསྃ་པྣཱཱུརྦ་མྣཱཱུལ་མཻཐིལཱམིེ་
དེལ་གལེ་ཨཚ,ི ཀེར་ཙར ྣཱ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཱི་ཀཧལ་གེལ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱི་ཨམཱུཁ་གུལོཀ་པཱཋམེ་བྱབདྷཱན་ཨུཏྤནྣ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་
ཨཧྃསྃ་ཨཱགྲཧ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི་ཛ་ེཔྲྀ. སཾ༡༧་སྃ་སོཛྷེ་གུལོ་པཌྷ༹ནཱཨ་ིཤུརཱུ་ཀརཱུ།་ཨེཀ་ནིསཱྃསམ་ེཨུཔནྣཱས་པཌྷི༹་ཛཱཨུ།་ཕེར་
གྷུརི་ཀ྅་ཨཱི་ཨམཱུཁ་བཱ་ཀན ྣཱརོཧཊ་ཧསྱ་ཨཱལཁེཀ་རཱུཔམེ་པཌྷཱུ༹༹།་གུལོཀ་ཧིན ྣཱི་ཨནུབཱདམ་ེཀེདཱར་ཀཱནནཀ་ཨཱམུཁ 'ཨཱཁིརཱི་
བིཔནྣ་མནུཀྑཀ་གཱཐ'ཱ ཀེར་ཨནུབཱད་ཨུཔནྣཱསཀ་ཨནྟམེ་དལེ་གལེ་ཨཚ་ིཨཱ་ཏཨི་ལེལ་གཽརཱིནཱཐ་དྷནྱབཱདཀ་པཱཏྲ་ཚཐི། 

ཛུལཡི་ཱཀསི བོཀཱ་ཨནུདརཻ ྒྷྱ་སམནྦྡྷ་བལ་ཱདྷཱུརཱ,ི ཛུལཡི་ཱཀསི བོཀཱ་ཨུར  ྡྷྭཱདྷར་སམནྦྡྷ་བལ་ཱདྷཱུརཱ ི
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ཛྣཱཱུལིཡཱ་ཀསི ོབཱ་ཨཔན་པསྟུཏི་"བརྜ, ཌཱཡལགཱ་ཨེཎ་ྜནོབལ"མེ་ཨིཎ ར-ཊེཀ  ྶྚུཨལིཊི་མཱནེ་ཨནྟར-པཱཋྱཏཱཀ་སཾཀལྤནཱ་
དེལན ,ི མནེ་ཀོནོ་པཱཋ་ཨེཀཊ་དེབཱརམེ་བནྣ་ན་ཻརཧི་སཀཻཨེ།་སེ་ཨོ་པཱཋཀེྃ་སཾཀལན་ཀཧཻ་ཚཐི། 

ཨཱབ་གུལོམེ་དེཁྣཱཱུ, རཾཛཱིཏཱ་རཾཛནསྃ་ཚཧ་བོཊཀ་ཨཀེ་ཧཛཱར་ཊཀཱ་ནརེཤབཱ་དིཡེཏཻ།་མུདཱ་ཨོ་ནིཔཏ ྣཱ་བྷ྅་ཛཱཨི་ཚ།ཻ་ཕུལབཱ་
མོདཱིཀེྃ་ཛིཏེཏཻ།་ཨམེ.པཱི.་ཀེར་ཨལེེཀྴན་ཚིཨ།ཻ 

སེ་སུབྷཱཥ་ཙནྡྲ་ཡཱདབ་ཊཀེ ྶྚཀ་ཀནཊཀེྶཊ་ཏཱཀི་ལེནེ་ཚལཱ་༢༠༡༥་མེ།་སེ་ཧུནཀཱ་བྷཱིཏར་གྷུརིཡཱཨིཏ་ཧེཏན ི་ཨཱ་སེ་བིས ྲྀཏ་
རཱུཔམེ་བཧར་བྷེལ་"བྷོཊ"མེ་ཨེམ.ཨེལ.ཨེ.་ཀེར་བྷལེ་ཨེལཀེྴནཀ་སཾག་༢༠༢༢་མ།ེ་སེ་ཨནྟར-པཱཋ་ས ྣཱཔིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི་
ཨནྟར-བིཥཡཀ་བིཥཡ-བསྟུ།་ཨཱི་སབྷཊ་པཱཋ་ཨཱ་བིཥཡ་ཨེཀ་དོསརཱསྃ་རགཌཱ༹་ལཻཏ་རཧཻཨེ་ཨཱ་ཨེཀ་དསོརཱཀ་པབྷཱབཀེྃ་
ཁཏམ་ཀརཻཏ་རཧཻཨེ, ཀཁནོ་ཀནོོ་པཱཋ་ཨགཱཱྃ་ཏྃ་ཀཁནོ་དོསར།་ཨཱ་ཨཻ་པཱཋཀེྃ་ཨཧྃ་སམཱཛ་ཨཱ་སཾསྲྀཏིཀ་ཨཱདྷཱརསྃ་ཨལག་
ནཻ་ཀ྅་སཀཻ་ཚིཨ།ཻ་སེ་སམཱཛ-སཾསྲྀཏིཀ་པཱཋ་ཨཱ་སཱཧིཏྱཀ་པཱཋ་མཛི རྫྷ་བྷ྅་ཛཱཨིཏ་ཨཚ།ི 

པཱཋ་ཨབྷྒྷྱྡྷྭཱས་ཨཱ་ཨུཏ ྣཱདནཀ་བིཥཡ་ཨཚི།་སེ་པཧིནེསྃ་སམཱཛ-སཾསྲྀཏིཀ་པཱཋ་ཨཱ་སཱཧིཏྱིཀ་པཱཋ་དཱུ་ཏརཧཀ་སྭར་ནིཀཱལཻཏ་
ཨཚི། 

བིཙཱརདྷཱརཱཀ་སཾགྷརྵ་ཨཱ་ཏནཱབཀེྃ་པཱཋ་སམཱཧིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

ཛུལིཡཱ་ཀསི ོབཱཀ་ཨནུདཻར ྒྷྱ་སམྦནྡྷ་བལཱ་དྷཱུརཱིམེ་སོཛྷེ་ལེཁཀ་ཨཱ་པཱཋཀཀ་བཱིཙ་བཱར ྣཱ་ཧོཨི་ཚ།ཻ་མནཱེ་ལིཕཱཕཀ་བཽསྟུ་ཨཱ་
ལིཕཱཕཔར་ལིཁལ་པཏཱ་ཀེར་བཱིཙ་སོཛྷེ་བཱར ྣཱ་ཧོཨི་ཚ།ཻ་མུདཱ་ཛུལིཡཱ་ཀིས ོབཱཀ་ཨུར  ྡྷྭཱདྷར་སམནྦྡྷ་བལཱ་དྷཱུརཱིམ་ེ"པཱཋ"་
མྣཱཱུལདྷཱརཱཀ་སཱཧིཏྱ་ཨཱ་ཨེཀཊ་ཚཊོ་ཀཱལཱབདྷིམེ་བྷེལ་གྷཊནཱཀ་བཱིཙ་བཱར ྣཱ་ཀརཻཏ་ཨཚི། ་མཱནེ་པཱཋ་ཨཱ་ཨཀོར་སནྡར ྫྷཀ་བཱིཙ་
བཱར ྣཱ་ཧོཨི་ཚ,ཻ ཨེཀ་ལཁེཀཀ་པཱཋ་དོསརཀ་ལཁེཀཀ་པཱཋ་སཾག་བཱར ྣཱ་ཀརཻཨ།ེ 

ཨཱི་དུནྣཱཱུ་དྷཱུརཱི་ཛཁན་ཨེཀ་དོསརཱཀེྃ་ཀཱཊཨཻེ་ཏཁན་ཤབྡ་བཱ་པཱཋ་ཨུཏྤནྣ་ཧོཨིཨ་ེཛཨམིེ་ཀམསྃ་ཀམ་ཨཀེཊ་ཨཱར་པཱཋ་
པཌྷ༹ལ་ཛཱ་སཀཻཨ།ེ 

ཛུལིཡཱ་ཀསི ོབཱ་བོལཱི-བཱནཱིཀེྃ་ཡཐཱབཏ་རཱཁབཱཀ་ཨཱ་ཀཚིུ་པཱཋ,་ཛེ་མནུཀྑསྃ་ཨལག་ཨཚ,ི་ཀེར་རཱུཔམེ་ལེཁཀཀ་ཨདྷིཀཱར་ཨཱ་
ཀརྟབྱཀ་བརྞན་ཀརཻཏ་ཚཐི།  

ཛྣཱཱུལིཡཱ་ཀསི ོབཱཀ་པསྟུཏི་"བརྜ, ཌཱཡལཱག་ཨེཎ་ྜནོབལ"མིཁཱཨིལ་བཱཁཏིནཀ་སཾཀལྤནཱཀེྃ་ཨཱགཱྃ་བཌྷ༹བཻཏ་ཨཚི།་སཾགཧི་ཛུལིཡཱ་
ཀིས ོབཱ་བྷཱཥཱཀ་སཾཀེཏ་ཨཱ་པཏཱིཀཀ་རཱུཔམེ་སེཧོ་བིཤ ཥེཎ་ཀརཻཏ་ཚཐ།ི་ཛཁན་བཙ ྣཱ་སཾཀེཏཀ་རཱུཔམ,ེ ལཡསྃ་གཔ་ཀརཻཏ་
ཨཚི་ཏྃ་ཨོཨམིེ་སཾརཙནཱ་ནཻ་ཧོཨི་ཚཻ, ཨརྠ་ནཻ་ཧོཨི་ཚཻ།་མུདཱ་ཛཁན་ཨ་ོཔཻགྷ་ཧོཨིཨེ་ཏྃ་ཨཀོརཱ་ཨཔནཱ་ཨ་ཱཨཱནམེ་ཨནྟར་
བུཛྷཱཨི་ཚ,ཻ ཨོ་བཱཛ྅་ལགཻཨ་ེཨཱ་ཨངནཱསྃ་བཧརཱཨིཨེ།་ཨཱ་ཏཀརཱ་བཱད་ཨོ་ཨཔནཱཀེྃ་མཱཡསྃ་དཱུར་ཀརཻཨེ།་མུདཱ་ཨ་ོལཱཀྵཎིཀ་
སྃ་ཨེཀདམྨེ་དཱུར་ནཻ་ཧོཨིཨེ་བརན་ལཀཱྵཎཀི་ཨཱ་པཏཱིཀཱཏྨཀཀེ་བཱིཙམ་ེཛྫྷཱུལཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚ།ི་ལཱཀྵཎིཀ་ས ྡྷྭཱི་
གུཎ, སཾགཱིཏམཡ, ཀབིཏཱ་ཨཱ་ལཡ་སྃ་ཡུཀ;ྟ ཨཱ་པཏཱཀཱིཏྨཀ་པུརུཥ་གུཎ, བིདྷི་ཨཱ་སཾརཙནཱསྃ་ཡུཀྟ་རཧཻཏ་ཨཚི།་སེ་ཙལཙཏིྲ་
ཨཱདིམེ་མཧིལཱཀ་ཤརཱིརཀ་ཨཱ་ཨཀོར་ཀིརདཱརཀ་ཛེ་ཨབམྣཱཱུལྱན་པུརུཥ་དྣཱརཱ་ཀཨེལ་ཛཱཨིཏ་ཨཚི་སེ་མཱཡཀ་ཤརཱིར་དྣཱརཱ་
ཨོཀར་ཨསིྟཏྭཀ་ཁཏརཱཀ་ཌར་ཨཚི།་མུདཱ་བེབཱི་ཙཨཱིལྜ་ཨཔན་མཱཡསྃ་ལག་རཧཻཏ་ཨཚི་སེ་ཨོ་ལཱཀྵཎཀི་ས ྡྷྭཱི་
གུཎ, སཾགཱིཏམཡ, ཀབིཏཱ་ཨཱ་ལཡ་སྃ་བེཤི་ཡུཀྟ་རཧཻཏ་ཨཚ,ི སེ་ཨོ་མཱཡཀེྃ་ཨསྣཱཀཱིར་ཏྃ་ཀརཻཏ་ཨཚི་མུདཱ་ཨོཀརེསྃ་
ཨཔནཱཀེྃ་པརིབྷཱཥིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

ཛཀེ་ྶཌརཱེཌཱི- ཨུཏརྟ་སརཾཙནཱབདཱ་མནཱ་ེབཁིཎནྜཱཏཀྨ་སདིྡྷཱན ྟ
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ཛེཀྶ་ཌེརཱཌཱི་ཡོནི་ཀེནྡྲིཏ་བིཁཎྜནཱཏཀྨ་སིདྡྷཱནྟསྃ་ནཱརཱིབཱདཱི་བིཙཱརདྷཱརཱམེ་ཛེ་ཧསྟཀྵེཔ་ཀརཻ་ཚཐི་ཏཀར་ཀོརེལ་སམརྠན་
ཀརཻཏ་ཚཐི་ཨཱ་གཱཡཏྣཱི་ཙཀབར ྣཱི་ས ྣཱིབཱཀ་སྣཱགཏ།་ཀིཚུ་དཱརྴནཀི་བིཙཱརདྷཱརཱ་ཛཨི་པཀཱརསྃ་ཡོནཱིཀེྃ་ཨཔཏྱཀྵ་རཱུཔེྃ་མཧཏྭ་
དཨིཨེ་ཏཏ྅་ཌེརཱིཌཱ་དྣཱརཱ་ཡོན-ིཀེནྡྲིཏ་དྲྀཥ ཀིོཎཀ་སཱིམཱཀ་པཏི་དྷྒྷྱྡྷྭཱནཱཀརྵཎ་ཨེཀཊ་སཱརཀྠ་ཧསྟཀྵེཔ་ཨཚི་ཨཱ་ཏཨིསྃ་
པཏཱིཀཀ་གྷཊཀཀ་ཕེརསྃ་ཨེཀཊ་པཀིཡཱཀ་ཨནྟརྒཏ་པརིབྷཱཥཱ་དེབ་སམྦྷབ་བྷེལ་ཨཚི། 

ཌེརཱིཌཱ་ཨཱཔསམེ་ཧོཨིབལཱ་སམྣཱདཀ་གུཎནཁཎྜཀ་ཨསམ  ྡྷྭཱབྱཏཱཀེྃ་དེཁབཻ་ཚཐ,ི ཨོཀརཱ་སརལ་ནཻ་ཀཨེལ་ཛ་ཱསཀཻཨེ།་སེ་ས ྡྷྭཱཀིེྃ་
ཨནུམཱན་ཨཱ་ཛྙཱནཀ་བསྟུཀ་རཱུཔམ་ེནཻ་དཁེལ་ཛེབཱཀ་ཙཱཧི།་པུརུཥཏྭཀ་སཱཔེཀྵ་ནཱརཱིབཱདཀེྃ་ན་ཻདེཁབཱཀ་ཙཧཱི་བརན་ནཱརཱིབཱད་
ལེལ་ཨཀེཊ་ཨལགེ་མོཧབརཱ་བནེབཱཀ་ཁགཏཱ་ཨཚི། 

སེ་པཱཋ, ཌེརཱིཌཱ་ཀཧཻ་ཚཐ,ི མོཊམོཊི་ཨཀེཊ་རཛཱནཏིཻཀ་ཀཱརྻ་ཨཚི་ཛེ་ཤཀྟ-ིསམྦནྡྷ་བཱ་ཏཀརཱ་ལེལ་ཧོཨཏི་བཱར ྣཱཀ་རཱུཔམེ་
པརིབྷཱཥིཏ་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཨཻེ།་མུདཱ་ཌེརཱཌཱིཔར་ཨཱརོཔ་ཨཚི་ཛེ་ཨ་ོནཱརཱིཀ་ཨབཱཛཀེྃ་པུརུཥ་དྣཱརཱ་ཨདྷིགྲྲྀཧིཏ་ཀརབཱབཡ་
ཙཱཧཻཏ་ཚཐ,ི ནཱརཱིཀ་ཨེཏེཀ་ཡཏྣསྃ་ཛ་ེབཀཱར་ཕུཊལ་ཚན ,ི ཛེ་ཨོ་ཨཔནཱ་ལལེ་བཱཛི་རཧལ་ཚཐི, སེ་ཨདྷིཀཱར་ཨོཀརཱསྃ་
ཚཱིན྅་ཙཱཧཻཏ་ཚཐི།་ཌེརཱིཌཱཀེྃ་མཧིལཀཱ་དནི-པཏིདིནཀ་ཧོཨིཏ་སམསྣཱ་ཨཱ་ཤཀྟིཧིནཏཱསྃ་ཀནོོ་མཏལབ་ནཻ་ཚན །ི་ཌེརཱིཌཱ་
བིཁཎྜནཱཏྨཀ་པདྡྷཏིཀེྃ་ནཱཀི་ཨཱ་དྷནཱཏྨཀ་རཱུཔམ་ེལཨི་ཚཐི་ཨཱ་ནཱརཱིབཱདཀེྃ་ཨསིྟཏྭཀ་ཏཏྟྭམཱིམཱསཾཱཀ/ ཏརྐཀ་དཻདྷཀ་རཱུཔམེ་
རཱཁཻཏ་ཚཐ,ི ཛེནཱ་པུརུཥ་ས ྡྷྭཱི། 

ཌེརཱིཌཱ་པཱཤ ྣཱཏྱ་དརྴནཀ་ཀནེྡྲ་ཨདྷཱཱརིཏ་སཾརཙནཱཀ་མོཧཀེྃ་ཨུགྷཱར་ཀརཻཏ་ཚཐི།  སུསིཡོཀ་བྷཱཥཱབིཛྙཱནསྃ་པེརིཏ་
སཾརཙནཱབཱད་སཱཾསྲྀཏིཀ་ཨསིྟཏྭཀ་བཻཛྙཱནིཀ་བིཤ ེཥཎཀ་པཡཱས་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ལེབཱི་ས ྡྷྭཱསཀ་སཾཙནཱཏྨཀ་མཱནབ་བིཛྙཱན་སཨེཧ་
ལོཀགཱཐ་ཱལེལ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཏཧིནཱ་སཱཧིཏྱམེ་གདྱ་ཨ་ཱཔདྱ་ལེལ་སཾརཙནཱཏྨཀ་བིཤ ེཥཎཀ་པཡཱས་ཀཨེལ་ཛཱཨིཏ་རཧལ་
ཨཚི།་མུདཱ་ཌེརཱཌཱི་ཨཀེརཱ་ཨུགྷཱར་ཀརཻཏ་ཚཐ,ི སཾརཙནཱབཱད་ཨཔན་བིཤ ེཥཎ་ལལེ་ཨེཀཊ་ཋོས་ཨདྷཱཱར་ཏཱཀཻཏ་
ཨཚ,ི བྱབས ྣཱཀ་བཱཧར་ཨེཀཊ་ཀེནྡྲ་ཛཨིསྃ་ཨོ་ཨེཀར་བཻཛྙཱནིཀ་བིཤ ེཥཎ་ཀ྅་སཀཡ, མུདཱ་སེ་མཱཏྲ་དཱརྴནིཀཀ་ཨཱབྷཱས་
མཱཏྲ་ཨཚི།་མནཱེ་ཀནོོ་ལཀོགཱཐཀཱ་ཀནོོ་ས ྣཱཡཱ་ིབཱ་ནིར  ྡྷྭཱརིཏ་སཾརཙནཱ་ཀེནཱ་བྷ྅་སཀཻཨེ།་སེ་ལོཀཀཐཱ་བཱ་ལཀོ་གཱཐཀཱ་
སཾརཙནཱཀ་ཨདྷྱཡན་ཀརབཱ་ལེལ་ཨཧྃཀེྃ་ཨོ་བིཙཱར་བཱ་ཨོ་ཀེནྡྲ, ཛཀར་ཨདྷཱཱརཔར་ཨཧྃ་ཨེཀར་བིཤ ེཥཎ་ཀར྅་ཙཱཧཻཏ་
ཚཱི, ནིར  ྡྷྭཱརིཏ་ཀར྅་པཌ༹ཏ།་ཌེརཱིཌཱ་ཀཧཻ་ཚཐི་ཛེ་ཀནོོ་སཾརཙནཱ་ལེལ་ཨོཀར་སཾཀལྤནཱ-བིཙཱར་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ,ི ཕེར་ཊུཀཌཱ༹-ི
ཊུཀཌཱི༹་ཛོཌི༹་ཀ྅་ཨཧྃ་ཨོཀརཱ་བནཱཡབ།་མུདཱ་བིནུ་ཨནྟ་སོཙནེ་སཾརཙནཱ་སམྦྷབེ་ནཻ་ཨཚ།ི་ཨཱ་སེ་སཱཧིཏྱམེ་སེཧོ་ཨཚི།་
ཡཱབཏ་ཨཧྃ་ཀོནོ་རཙནཱ་ལེལ་ཨཀེཊ་སྭཡཾསིདྡྷ་ཨར་ྠནཻ་ཏཱཀ་ིལཻཏ་ཚཱ་ིཨོཀར་སཾརཙནཱཀ་ཨཧྃ་ནཻ་ཏཱཀི་སཀཻ་ཚཱ,ི ཀཱརཎ་
ཨརྠ་མནཱེ་ཨན་ྟཨོཀར་སཾརཙནཱཀེཾ་ནིར  ྡྷྭཱརིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་སེ་སཾརཙནཱབཱདཱིཀེྃ་ཨརྠ་པཧིནཧིཡེསྃ་པཏཱ་རཧཻ་ཚཻ་ཨཱ་ཏཁན་ེཨོ་
ཨོཀར་བིབྷིནྣ་ཨཾག་ཨཱ་ཏཀར་ཨཱཔསཱི་སམྦནྡྷཀེྃ་བིཤ ཥེིཏ་ཀ྅་སཀཻཨ།ེ་ཨཱ་ཡཨེཧ་བིཤ ེཥཎསྃ་པཧིལེ་ཛྙཱཏ་སྭཡཾསིདྡྷ་ཨར་ྠ
ཨཚི་ཌེརཱཌཱིཀ་ཀནེྡྲ།་ཨཱ་ཌེརཱཌཱི་ཀཧཻ་ཚཐི་ཛེ་ཡཨེཧ་ནིར  ྡྷྭཱརིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཛེ་པཱཋཀ་སཾརཙནཱ་ཀེནཱ་བནཏ, ཀོན་ཨཾགཀེྃ་
ལེལ་ཛཱཡཏ་ཨཱ་ཀནོ་ཨཾགཀེྃ་ཚཌོ༹ལ་ཛཱཡཏ།་སེ་ཛཁན་ཧམ་སཱཧིཏྱཀ་སཾརཙནཱཀ་བིཤ ེཥཎ་ཀརཻཏ་ཚཱི་ཏྃ་ཨོཀར་ཨརྠ་ཨཱ་
ཨོཀར་པབྷཱབཀ་གཔ་ཀརཻཏ་ཚཱི་ཏྃ་ཧམ་ཨོཨི་སཾརཙནཱསྃ་ཨོཨི་ཏཏྟྭ་སབྷཀེྃ་ཙནི བཱཀ, ཕརཱཀ་ཀརབཱཀ་པཡཱས་ཀརཻཏ་ཚཱི་
ཛེ་ཨོཨི་པབྷཱབ་ལལེ་ཨུཏྟརདཱཡཱི་ཨཚི, སེ་ཨོཨི་སམ  ྡྷྭཱབིཏ་པཻཊརཀེྃ་ཧམ་ཚོཌ༹་ིདཻཏ་ཚཱ་ིཛེ་ཨ་ོཔབྷཱབ་ནཻ་ཨནཱཏ།་སེ་ཨཱི་ཀནེྡྲ་
ཨཱརམྦྷིཀ་སལྠ་ཨཚི་སཾརཙནཱཀེྃ་བུཛྷབཱཀ་ཧེཏུ།་མུདཱ་ཨཱི་བིཤ ེཥཎཀེྃ་སཱིམིཏ་སེཧོ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཀཱརཎ་ཀེནྡྲ་ཨཔནཱཀེྃ་སྠིར་
རཁབཱཀ་ལེལ་སྟརཱིཀརཎཀ་ནིར ྣཱཎ་ཀརཻཏ་ཨཚ,ི ཨཱ་ཨོཀརཱ་པར་ནིཡཾཏྲཎ་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཨཱ་ཨཱ་ིཨརཀྠ་པྣཱཱུརྦ་ཛྙཱན་པཱཋཀཀ་
པྣཱཱུརྦ་ཨིཏིཧས་ཨཱ་སམཀཱལཱིན་ཨཱལཙོནཱ་སིདྡྷཱནྟ་ཨཱ་བིཙཱརདྷཱརཱཔར་ནིར ྫྷར་སེཧོ་ཀརཻཏ་ཨཚི, ཨཱིཧོ་སབྷ་ཏྃ་སཾསྲྀཏིཀ་ཨཾག་
ཨཚི་ཏཁན་ཀེནཱ་ཨེཀརཱ་སབྷཀེྃ་སཾརཙནཱསྃ་དཱུར་རཁཱལ་ཛཨཱིཨེ་ཛ་ེཨེཀརཱ་སབྷཀེྃ་སཱིམིཏ་ཀརཻཨེ་མུདཱ་ཨཔནེ་ཨེཀརཱ་
སབྷསྃ་སཱིམིཏ་ནཻ་ཧོཨིཨ?ེ སེ་ཨཔན་བིཤ ེཥཎཀ་ཨདྷཱཱར་ཀོནོ་ས ྣཱཡཱི་ཀནེྡྲཀེྃ་བནཱཡབ་ཨཀེཊ་ནུས ྣཱ་དེབ་སན་ཨཚི་ཨཱ་ཨཱི་
པཏིཀིཡཱབཱདཱི་བཱ་ཡཐཱསྠིབཱདཱི་སྠིཏི་ཨཚི།་ཨཱ་ཨ་ཻསྃ་མནཱཀ་ཨཱ་གཨེར-ཏུལནཱཏྨཀ་སྭཏཾཏྲ་ཨརྠ་ནཀཱིལབཱཀ་མཱཏྲ་ཨཙིྪཱ་སིདྡྷ་
ཧོཨིཨེ།་སེ་ཨཱི་བྷྲམ་ཛེ་ཧམ་སཾརཙནཱ་ཏཱཀ་ིརཧལ་ཚཱ་ིབྷྲམེ་ཨཚི, བཱསྟབམེ་ཨཧྃ་པཱཋྱ་སཱམགྣཱིསྃ་སཾརཙནཱཀ་ནིར ྣཱཎ་ཀ྅་
རཧལ་ཚཱི། 
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སེ་ཌེརཱིཌཱཀ་ཨུཏྟར་སཾརཙནཱབཱདམེ་སེཧོ་ཀེནྡྲཀ་བིནཱ་པྣཱརམྦྷ་ནཻ་བྷ྅་སཀཻཏ་ཨཚི་མུདཱ་ཨོ་ཨཻ་སིདྡྷ་ནཻ་བྷེལ་སྭཡཾསིདྡྷཀ་
བིཁཎྜནཱཏྨཀ་བིཤ ེཥཎཀ་ཨཱདྷཱརཔར་ཨོཨི་ཀནེྡྲཀེྃ་དསོར་ཀེནྡྲ་དྣཱརཱ་ས ྣཱནཱཔནྣ་ཀརཻཏ་ཨཚ་ིམུདཱ་ཨཱི་ནབ་ཀེནྡྲ་སེཧོ་ས ྣཱཡཱི་ན་ཻ
རཧཏ།    

ཏཧིནཱ་སུསིཡོ ༺Saussure༻  ཨཔན་པཏཱིཀ་སིདྡྷཱནྟམེ་པཏཱིཀཀ་བིཤ ེཥཎ་ཀརཻཏ་ཚཐི་ཛེ་ཀོན་ོཤབྡ་ཛེནཱ་
བིལཱཌི༹, བིལཱཌི༹་བིལཱཌི༹་ཨཚི་ཀཱརཎ་ཨ་ོཀིཚུ་ཨཱན་ནཻ་ཨཚི།་སེ་ཤབྡ་ཨཚི་པཏཱིཀ་ཙིན ་ཨཱ་ཛཀརཱ་ཨོ་དར ྣཱབཻཏ་ཨཚི་སེ་ཨཚ་ི
བཽསྟུ/ པཏཱིཀ།་མུདཱ་ཌེརཱིཌཱ་ཀཧཻ་ཚཐ་ིཛེ་ཨཧཱུ་ལལེ་པཧིནེ་ཨེཀཊ་སཾཀལྤནཱ་ཨཱན྅་པཌཻ༹ཏ་ཨཚ།ི་ཨཱ་ཛྃ་ཨཧྃ་པཏཱིཀ་ཙིན ཀེྃ་
ནིརཔེཀྵ་བནཱ་དེབ་ཛེ་ཨཀོར་ཀོནོ་པཏཱཀིསྃ་སམྦནྡྷ་ནཻ་ཚཻ, ཛེ་སྭཡཾམེ་ཨཀེཊ་སྭཏཾཏྲ་སཾཀལྤནཱ་ཨཚི་ཨཱ་ཀནོོ་པཏཱིཀ/ བཽསྟུསྃ་
ཨོཀར་ཀོནོ་པཏྱཀྵ་སམྦནྡྷ་ནཻ་ཚ,ཻ མུདཱ་ཏཁན་ཨཱི་སཾཀལྤནཱ་སབྷ་པཏཱིཀ་ཙིན ཀེྃ་པཱར་ཀ྅་ཛཱཡཏ་ཨཱ་ཀཚིུཨོ་སྣཱཱུཙིཏེ་ནཻ་
ཀརཏ།་ཨཱ་ཛྃ་ཧམ་པཏཱིཀ་ཨཱ་པཏཱཀི་ཙནི ཀེྃ་ཨེཀ ེ་མཱནཱི་ཏྃ་པཏཱིཀ་ཙནི ཀ་ཛཌི༹ཡེཔར་ཙོཊ་པཧུྃཙཏ། 

སེ་སུསིཡོཀ་སིདྡྷཱནྟ་ཏརྐཱདྷཱརིཏཀ་བིཔཀྵམེ་ཨཚ་ིཛཁན་ཨོ་ཀཧཻཏ་ཨཚི་ཛེ་པཏཱིཀ་ཙིན མ་ེཨཧྃ་པཏཱིཀཀ་ཀོནོ་ལཀྵཎ་ནཻ་
དེཁྣཱཱུ།་མུདཱ་ཛཁན་ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐི་ཛེ་པཏཱཀི་ཙནི ་པཏཱིཀཀེྃ་ལཀྵིཏ་ཀརབཱ་ལལེ་མཱཏྲ་པཡུཀྟ་ཧོཨིཏ་ཨཚ་ིཨཱ་ཏེྃ་ཨོཀར་
ཨདྷཱིན་ཨཚི་ཨ་ོཏརྐ་ཨདྷཱཱརིཏ་སིདྡྷཱནྟཀ་པཀྵམ་ེབུཛྷཱཨིཏ་ཚཐི།་སེ་ཌེརཱིཌཱཀ་ཀཧཻཏ་ཚཐ་ིཛེ་པཏཱིཀ་ཨཱ་པཏཱིཀ་ཙནི ཀ་ཨཱ་ི
སྤཥ ་བྷེད་མཱནྱ་ནཻ་ཨཚ,ི ཨཱ་པཏཱིཀཀེྃ་པཏཱིཀ་ཙིན ཀ་ཨྣཱཱུཔར་དེལ་བརཱིཡཏཱ་སེཧོ་ཨུནཊབཱཀ་ཁགཏཱ་ཨཚ།ི 

པཏཱིཀ་ཙིན མེ་ཨར་ྠཔཧིནཧིཡེསྃ་བིདྱམཱན་ནཻ་རཧཻ་ཚཻ།་ཨཱ་པྣཱཱུརྞ་ཨརྠ་ཀོནོ་ཨེཀཊ་པཏཱཀི་ཙནི མེ་ནཻ་བྷེཊཏ།་སེ་པཱཋཀེྃ་
ཨཧྃཀེྃ་གྷོར-མཊ ྣཱ་ཀར྅་པཌ༹ཏ, ཨཱ་ཨཱི་ཨནནྟ་ཁཛོ་དིས་ཨཧྃཀེྃ་དྷཀལེཏ།་སེ་ཨཱི་པཏཱཀི་ཙནི ་དོསར་པཏཱིཀ་ཙནི སྃ་
ཨཔན་ཨནྟརཀ་ཨཱདྷཱརཔར་པཏཱིཀ་ནིར  ྡྷྭཱརཎ་ཀརཻཏ་ཨཚ,ི ཛཏེཀ་བེཤི་ཨནྟར་ཏཏེཀ་ལག་ཨཧྃ་པཏཱིཀསྃ་ཧོཨི་ཚཱི།་མུདཱ་
ཨཱི་ཀཧིཡོ་ནཻ་ཧཨེཏ་ཛེ་ཨཧྃ་སབྷཊ་ཨནྟར་ཏཱཀི་སཀབ།་མུདཱ་པཏཱཀི་ཙནི མེ་བཱརམ ྣཱརཏཱ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧི, ཏཁནོ་ཛཁན་ཨཀེ་
པཏཱིཀ་ཙིན ་བྷིན་ྣཔཏཱིཀཀ་ནིར  ྡྷྭཱརཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨ་ཱཨཻ་ལེལ་ཨོཨི་པཏཱཀི་ཙནི ཀ་ལཁིིཏ་ཨིཏིཧས་ཛཱནབ་ཨཱབཤྱཀ།་སེ་
པཏཱིཀ་ཙིན ་བིབྷིནྣ་ཨརྠ་ཨཱ་ཀཁནོ་ཀཱལ་ཨུལྶྚྣཱ་ཨརྠ་སེཧོ་དེཏ། 

ཌེརཱིཌཱ་ལཁིཻ་ཚཐི་ཛེ་པ ེཊོསྃ་སུསིཡ ོ༺Saussure༻  ཨཱ་ལེབཱི་ས ྡྷྭཱས་དྷརི་སབྷ་ལིཁལཱཧསྃ་ཨྣཱཱུཔར་བཛལཱཧཀེྃ་རཱཁཻ་
ཚཐ,ི ཀཱརཎ་ལིཁབ་ཨེཀཊ་མཱདྷམྱ་ཨཚ,ི ཨསལ་ཙཱཛི་ཏྃ་བཱཎི་ཨཚ།ི  སུསིཡོ་ལིཁིཏ་རཱུཔམེ་ཨུཙ ྣཱརཎ་ཏྲུཊིཔར་དྷྒྷྱྡྷྭཱན་
དིཡཱབཻཏ་ཚཐི།་མུདཱ་ཌེརཱིཌཱ་ཀཧཻ་ཚཐི་ཛེ་ཨོ་སབྷ་བིཤེཥཏཱ་ཛེ་བཱཎམིེ་ཚ་ཻསེ་ལེཁནམེ་སེཧོ་ཚཻ།་ཨགཱཱྃ་ཨ་ོཀཧཻ་ཚཐ,ི པཏཱིཀཀ་
བིལུཔིྟ་བཱཎིམེ་བིཙཱརཀ་པཏྱཀྵ་རཧབཱཀ་བྷྲམ་ཨུཏནྤྣ་ཀརཻཨེ།་མུདཱ་ཛྃ་བཱཛལ་བཱཎཀིེྃ་ཧམ་རེཀཱརྜ་ཀ྅་ཀཡ་སུནཱ་ིཏྃ་ཨོཧོ་
ལིཁལ་ཨཀྵར་སན་པཏཱིཀཀ་ཤྲྀཾཁལེ་ཨཚི, ཛཨིམེ་བིབྷིནྣ་པཏཱིཀཀེྃ་ཨོཀར་ཨཀེ-དོསརཱཀ་ཨནྟར་སྃ་ཙིན ལ་ཛཱ་སཀཨཻེ།་ཨཱ་
ལེཁན་སེཧོ་སམཱཱནྱ་ལཁེན་ཨཱ་ཙཏིྲསྃ་བུཛྷཱ་ཀ྅་ཀཨེལ་ལཁེན, ཨཻ་དཱུ་ཏརཧེྃ་བྷ྅་སཀཻཨ།ེ 'ཨཔན་ཨབསྠིཏིཀ་
ཏཏྟྭམཱིམཱཾས'ཱ ཨེཀར་སབྷཀ་པཱཚཱྃ་ཨཚི། 

པཱཤ ྣཱཏྱ་དརནྴཀ 'ཨཔན་ཨབསྠིཏིཀ་ཏཏྟྭམཱིམཱསཾ'ཱམེ་ཛེ་མུཁྱ་ཨཚི་སེ་ཨཚི་སདྱཿ་ཨནུབྷབ- མུདཱ་བིཁཎནྜབཱད་ཀཧཻཏ་ཨཚི་
ཛེ་ཨེཧེན་ཀནོོ་ཨནུབྷབ་པརཱ-བྷཱཥཱ་སྟརཔར་ནཻ་ཧོཨིཏ་ཨཚ,ི ཀཱརཎ་ཨཱི་ཨནུབྷབ་བྷཱཥཱཀ་མཱདྷྱམེསྃ་ཙནི ལ་ཛཱཨིཏ་ཨཚི།་
ཕེར་ཨཱི་ཛེ་དཻབཱིཡ་ཙེཏནཱསྃ་ཧམ་པརམ་སཏྱཀེྃ་བུཛྷཻཏ་ཚཱི་མུདཱ་བིཁཎྜནབཱད་ཀཧཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱི་མཱཏྲ་སརྫཀཀ་སྲྀཛན་
ཨཚི།་ཕེར་ཨཱིཧོ་ཛེ་ཀོནོ་བཽསྟུཀ་པཱཚཱྃ་སཏྱ་ནུཀཱཡལ་ཨཚི, མུདཱ་བིཁཎནྜབཱད་ཀཧཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཏེཧན་ཀནོོ་སྭཏཾཏྲ་ཨསིྟཏྭ་ནཻ་
ཧོཨི་ཚཻ, སབྷཊ་ནིར ྣཱཎ་ཨཱ་པུནརིར ྣཱཎ་བྱབས ྣཱ་དྣཱརཱ་ཧོཨི་ཚཻ།  སེ་སུསིཡོཀ་སྭཏཿ་ཨུཔསྠིཏི་ཀིཚུ་ནཻ་ཨཚ་ིཀཱརཎ་སབྷཊ་
བྱབས ྣཱཀ་ཨནྟརྒཏ་ནིརིཏ་ཨཚི། 

ཌེརཱིཌཱ་ཀཧཻཏ་ཚཐི་ཛེ་ཏརྐ་ཨཻ་སབྷཊ་དཱརྴནིཀ་ཙིནནྟཀ་ཨདྷཱཱར་ཨཚ,ི སེ་ཀོནོ་ཨནྟིམ་སཏྱ་ཨཱ་བིཤྭཱཏ ྣཱཀ་པརིཀལྤནཱ་དེལ་
ཛཱཨིཏ་ཨཚ་ིཛེ་སརྦཛྙཱནཱི་ཨཚི།་མུདཱ་ཌེརཱིཌཱ་ཀཧཻ་ཚཐི་ཛེ་ཨ་ོསིདྡྷ་ནཻ་བྷེལ་ཀེནྡྲཀེྃ་ཀཁནོ་གཱཌ, ཀཁནོ་བིཙཱར་ཨཱ་ཀཁནོ་
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བིཤྭཱཏ ྣཱ་ཀཧལ་གལེ་ཨཱ་ཨོ་ཨཔནཱསྃ་ནཱཙཱིྃ་བིབྷིནྣ་སྟརཀ་ནིར ྣཱཎ་ཀལེཀ།་སེ་དྷར་གཱཌཀེྃ་པརམ་སཏྱ་མཱནལཀ་ཨཱ་མནུཀ་ྑཨཱ་
ཨཱན་རཙནཱཀེྃ་ཨོ་ཨཔྣཱཱུར,ྞ བིརོདྷཱི་ཨཱ་ཨཱི་སབྷཊ་ཀེནྡྲ་བནལ་ཛེ་ཨཔནཱ་ཧིསཱབེ་བིཙཱར-བྱབས ྣཱ་བནེབཱཀ་དཱབཱ་ཀེལཀ།་མུདཱ་
ཨེཀརཱ་སབྷཀེྃ་བྱབས ྣཱསྃ་ཨྣཱཱུཔར་ཧེབཱཀ་ཙཱཧི།་སེ་གཱཌཀ་སྭཏཾཏྲ་རཱུཔསྃ་དྷརཀ་བཱཧར་ཨུཔསྠིཏི་ཧེབཱཀ་ཙཧཱི།་ཨུཏྟར་
སཾརཙནཱབཱདཱི་བིཁཎྜནབཱད་ཨེཧེན་ཀོནོ་པརཱསཏྱཀ་ཨུཔསྠིཏིཀེྃ་ཨཱབྷཱསཱི་མཱནཻཏ་ཨཚི་ཨུཏྟར་སཾརཙནཱབཱདཱ་ིབྷཱཥཱཀ་སིདྡྷཱཾཏཀ་
པརིཎམ་མཱནཻཏ་ཨཚི་།་སེ་ཨཻ་པཏཱཀི་ཙནི ་སབྷཀ་ཨཔཱསཱི་ཁེལམ་ེཀིཚུ་ཨརྠ་ཀོནོ་བིཙཱརདྷཱརཱཀ་ཧསྟཀྵེཔསྃ་ཨུཙྩ་ས ྣཱན་པྣཱཔྟ་
ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨོཀར་དོསར་ཨརྠ་ཏཀར་པཱཚཱྃ་ཛབཱེ་ལེལ་དྷཀལེ་དལེ་ཛཨཱིཏ་ཨཚ།ི་སྭཏཾཏྲཏཱ, གཎཏཏཾྲ, ནྣཱཡ་ཨཱདི་སན་
བིཙཱརདྷཱརཱ་ཧམརཱ་སབྷཀ་ཛིནགཱིཀ་བྷཱག་ཚཱི་མུདཱ་ལགཱཻཨེ་ཛེ་ཨོཨི་སབྷསྃ་ཧམརཱ་སབྷཀ་ཛིནགཱིཀ་བཧུཏ་རཱས་ཨརྠ་
ནིཀལལ་མུདཱ་ཨནེཥཎཀ་ཨུཔརཱན་ྟཨོ་སབྷ་དོསར་བིཙཱརསྃ་བཧར་བྷེལ་བུཛྷཱཡཏ།་ཀོནོ་སཾཀལྤནཱ་ཨེཧེན་ནཻ་ཨཚི་ཛཨིམེ་
དོསར  བིཙཱརཀ་ཨབཤེཥ་ནཻ་བྷེཊཡ། 

རམཏཱ་ཛྱོགཱི 

ཡཱཏྤཱ་བཱིབརཎཱི,་ཌཱཡརཱཱི་རཱུཔམེ།་ལེཁཀ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི-[༠༥.༠༣.༢༠༡༩]་"མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཨཁནདྷརཱི་ཛེ་ཡཏཱྤཱ་སཱཧཱིཏྱ་ལཱིཁལ་གལེ་
ཨཚི,་ཏཱཧཱིམ་ེཨདྷཱིཀཾཤ་ནཱཱིརས་ཨཱ་བེཛཱན་ཨཚི།་ཨནཱབཤྱཀ་བཱིབརཎ་ཨཱ་མཧཏྭཧཱཱིན་སྤཱཱུཙནཱཀ་བྷཎྜཱར་ཨཚི།་ཨོཧཱིམེ་
ཨཱིཏཱིབྲྀཏྟྟྤཱཏྨཀཏཱ་བེསཱཱི་ཨཱ་ཨཁཱྤཱནཔརཀཏཱ་ཀམ་ཚཻཀ།་ཌཱཡརཱཱི་ཤཻལཱཱིམེ་ལཱིཁལ་ཨེཧཱི་བྲྀཏྟྟྤཱཾཏམ་ེཨཱིཏཱིཧཱས་ཨཱ་པུརཱཏཏྭཀ་བཱརཱཱིཀ་
ཨཱ་བྱཽརེབཱར་ཨནེཥཎ་ནཧཱི་ཨཚི།་བཱིབྷཱིནྣ་དེཤཀ་ཛཱིབན-ཤཻལཱཱི་ཨཱ་སཾསྲྀཏཱིཀེྃ་ཨལཱོཀཱིཏ་ཀར྅བལཱ་རོཙཀ་མནཱབཱཱིཡ་པྲསཾག་
ཨཚི།" 

ལེཁཀ་ཨཱས ེལཱིཡཱསྃ་པྲབྷཱབཱཱི་ཚཐཱི-་'ཨཱས ལཱེིཡཱ་བཱིཀསཱིཏ,་སམྲྀད,་སྭཙྪ,་ཤུད་ཨཱབོཧབཱ་ཨཱ་ཨུནྣཏ་ཛཱིབན་སྟར་བལཱ་དེཤ་
ཨཚི།..་གརཱཱིབཱཱི,་ཨཤཱིཀྵཱ་ཨཱ་སམཱཱཛིཀ་བྷེདབྷཱབ་ནཧཱི་རཧལཱཀ་ཀརཎེ་ཨོཏཽཀ་ཛཱིབནམེ་བཧུཏ་ཤཱནྟཱི་ཚཻཀ།' 

ཧམར་ཱམོན་པཌ ཻཨེ་ཛེ་ཨཀེཊཱ་ཧམར་སཾགཱི་ཀནོོ་པརཱཱིཀྵཱ་དཨཱིལེ་དརབྷཾག་གལེ་ཨཱ་ཡྤཱཱུནཱིབར  ཱིཊཱཱི་ཨེརཱིཡཱ་གྷ   ཱུམཱི་ཀ྅་ཙལཱི་
ཨཱཡལ,་ཀཧལཀ་ཛ་ེདརབྷཾགསྃ་ནཱཱིཀ་ཤཧར་ཏྃ་པྤཱཱུར་ཱབཱིཧཱརམེ་ཀོནོ་ནཻ་ཚ།ཻ་ཨནཱོ་ཏྃ་ལེཁཀ་ཀཧཻ་ཚཐཱི་ཛ་ེཧུནཀར་ཨཻ་
ཡཱཏྤཱབྲྀཏྟྟྤཱནྟམེ་ཨཱིཏཱིཧཱས་ཨཱ་པུརཏཱཏྭཀ་བཱརཱཱིཀ་ཨཱ་བཽྱརེབཱར་ཨནེཥཎ་ནཧཱི་ཨཚི,་མུད་ཨུཔརཀ་ཨནུཙྪདེཀ་ཨཱལཀོམེ་ཧམ་
ཨཻཔར་དྷ   ན་དཱིཨཱབ྅་ཙཱཧབ་ཛེ་ཛཁན་སན་༡༧༧༨་མེ་བཱིཊེན་ཨམེརཱིཀཀ་ཀལནཱཱོིསྃ་ཧཱཐ་དྷོ་ལལེཀ་ཏྃ་ཨཔརདྷཱཱཱི་སབྷཀེྃ་
པཋེབཱ་ལེལ་བར  ྤཱཱིནཱིཡཱ་ཨཱབ་ཨོཀར་ཱལག་ན་ཻརཧལཻ།་སེ་ཀཻཔ ན་ཕཱིལཱིཔ་ཏཱཱིན་ཛཧཱཛམེ་པཤུ,་བཱཱིཨཱ,་བྷེཌ ཱ,་ཧར་ཨཱ་༦་ཊཱ་ཚྱོཊ་
ཛཧཱཛ་ཨཱ་༡༤༠༠་མཧཱིལ་ཱཔུརུཥ་ཛཨཱིམེ་སྃ་ཨདཧཱ་ཨཔརདྷཱཱཱི་རཧཐཱི,་ལ྅་ཀ྅་༢༦་ཛནབརཱཱི་༡༧༨༨་ཀེྃ་བརྟམཱན་
སཱིཌནཱཱིཀ་ཏཊཔར་པཧུྃཙལཱ,་ཨཱ་ཨཱས ེལཱིཡཱཀ་ཙརཱཱུ་ཀཏ་སམུདྲ་ཏཊསྃ་མྤཱཱུལ་ཨཱདཱིབཱསཱཱིཀེྃ་བྷཱཱིཏར་པརཏཱཱི་དཱིས་དྷཀེལ་དལེནཱི,་
ཨོཀར་བཱཊརཧོལ་༺ཛལསོཏ༻་པར་ཀབ ྤཱ ་ཀ྅་ལེལན ཱི,་ཨ་ཱཨཱཨཱིཡོ་ཛཁན་༢༦་ཛནབརཱཱི་ཨོཏ྅་ཨཱས ེལཱིཡཱ་དཱིབས་
མནཱཨོལ་ཛཱཨཱིཨེ,་མྤཱཱུལ་ཨདཱཱིབཱསཱཱི་ཨོཨཱི་དཱིན་ཤོཀ་དཱིབས་མནབཻཏ་ཚཐཱི,་ཨཱབ་ཨོ་རཱིཛརེཤན་༺ཨདྷཱུསྤཱཱུཙིཏ་བོན༻་མེ་
རཧཻཏ་ཚཐཱི།་མུད་ཛེམ ་ཀུཀ་ཛཁན་ན ཱུཛཱལིཻཎ ་གེལཱ་ཏྃ་ཨོཏུཀ ྤཱ ་མྤཱཱུལ་ནཱིབཱསཱཱི་མཱཨོརཱཱི་སབྷཀ་སཾག་ནཱཱིཀ་བྱབཧཱར་ཀེལན ཱི། 

ཨབཱ་ཨཨཱུ་རམཏཱ་ཛྱོགཱི་པར- 

[༣༠.༠༩.༢༠༡༨]་ཨཔན་པུཏ་ཀུམཱར་སཽམྱ་སཾགེ་བཱིཛནེས་ཀ ྤཱསམེ་ཨོ་མེལབཱརྣ་བཱིད་བྷེལཱཧ། 

པཻགྷ་བེཊཱ་སཾཏོཥ་ཀུམཱརཀེྃ་པཧུྃཙལཱཔར་ཕོཊོ་པཋབཻཏ་ཚཐཱི།་བེཊཱ་ཀུམཱར་སཽམྱ་སཱཱི.ཨེ.་ཚཐཱིན ་ཨཱ་པུཏོཧུ་མདྷུལཱིཀ་
༺མདྷུ༻་སཱཕ བེཡར་ཨིཾཛཱིནཱིཡར,་བེཊཱ་ཛཱཏཱིཡམེེ་བཱིཡཱཧ་ཀེནེ་ཚན ཱི་སེ་དེཁེབཱ་ལལེ་ལཁེཀ་ནཱིམྣ་བཀཱྱཀ་པྲཡོག་ཀརཻཏ་
ཚཐཱི-་"བྷཱཊཱ-ཨདཽརཱཱིཀ་ཏཱཱིམན་བནལ་ཚཻཀ།་ཨདཽརཱཱི་མདྷུལཱིཀཀ་མམ ྤཱཱི་ཛཡམཱལཱ་ཡདཱབ..."། 
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སཻཾཀ ྡུཨརཱཱི་ལེཀཀ་ཀཱིཚུ་བྷཱརཏཱཱིཡཀ་དོཀནཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཨཱ་པཏཾཛལཱི་ཨུཏ ྤཱདཀ་སེཧོ།་ཙཱརཱི་མཱསསྃ་སཽམྱ་ཀཻཾསར་པཱཱིཌ ཱིཏ་མཱཡཀ་
མྲྀཏྱོཔརཱནྟ་སེབཱ་ཀེལན ཱི་ཨཱ་ཨཱབ་པཱིཏཱཀེྃ་སཾག་ཨནནེ་ཚཐཱི།་སཽམྱ་ཀཧཻ་ཚཐཱིན ་ཛེ་སཾཏོལཀཱེྃ་ཨསཱ ེལཱིཡཱམ་ེཨཱརེནྫ་ནཻ་མེཾཌེརཱིན་
ཀཧཻཏ་ཚཻཀ།་པྤཱཨིཾཊ་ཀུཀ་མེལབརྣཀ་པཚབརཱིཡཱ་བྷཱག་ཚིཨཀཻ།་ཨེཏཡ་ཨིཾཌཱིཡན་ཨཱ་ཨཕྤཱཱིཀན་བེསཱཱི་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཀྤཱཨཱིམ་
སེཧོ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ་༺ཏེྃ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ-་སེ་ལཁེཀ་ན་ཻལཱིཁནེ་ཚཐཱི།༻ 

སྭསྟཱིཀ་གོཡནཀ་༺སཱཱི.ཨེ.༻་ཨཱ་ཨཱནན ་གོཡནཀ་༺སཱཕ བེཡར་ཨིཾཛཱིནཱིཡར༻ཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚ།ི་ཧཱིན ྤཱཱི་ཕཱིལྨ་
'སུཨཱཱིདྷཱག'ཨཱས ལཱེིཡཱམེ་ལཱགལ་ཚཻ།་ཌོསཱ་ཧཊམེ་སབ་སུན ར་བྷཱརཏཱཱིཡ་ཡུབཏཱཱི་བེཊེས་ཚ།ཻ་ཨཀེཊཱཀ་མུས ྤཱཱི་ལམ ྤཱ་ཚལ.ཻ..་ལེཁཀ་
སོཙཻཏ་ཚཐཱི-་ཨོ་ཀཱིཨེཀ་མུས ྤཱཡལཱི?...་ཛེ་ཧོ,་སུཁཱཡལ་ཛཱིབནམེ་ཨེཧན་ཏརལ་ཨཏཱྨཱིཀ་ཨནུབྷཱུཏཱི་ཀཱིཚུ་ཀྵཎཀ་ལལེ་སུཁ་
ད྅་ཛཨཱཱིཏ་ཚཻཀ། 

བྷཱརཏསྃ་སུཁད་སམཱཙཱར་ཨལེནཱི,་ཡྤཱཱུནཱིབར ཱིཊཱཱི་པེཾཤནཀ་བཀཡཱ་རཱཤཱིཀ་བྷུགཏཱན་ལེལ་ཏཏྤར་བྷེལ།་དཱུར-དཱུར་ཛཱཨཱིབལཱ་
ཊེནཀེྃ་ཨེཏ྅་བཱིལཱཨཱིན་ཊནེ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཀཻ,་ཏཱཧཱུམེ་དུར ྦྷཊནཱ་ནཧཱི་གྷཊཻཏ་ཚཀཻ།་སཱིཊཱཱིམ་ེཊྤཱམ་ཙལཏཻ་ཚཻཀ,་ཀལཀཏྟེ་
ཊཱམེ་ཊྤཱམ་ནཻ་ཚཻ,་མུད་ཨཏེུཀ ྤཱ་ཊྤཱམ་ནཱཱིཀ་ཚཻ། 

ཀེདར་ཀནནཀ་བྷཱཏཱིཛ་རཱཧུལ་བཏ སྃ་གཔ་བྷེལནཱི།་ཨོ་ཨཱ་ཧུནཀར་པཏ ྤཱཱི་ཨཤྭཱིནཱཱི,་དུནྤཱཱུ་ཨིཾཛཱནཱིིཡར་ཚཐཱི་ཨཱ་མེལབརྣམེ་
ནོཀརཱཱི་ཀརཻཏ་ཚཐཱི,་བེཊཱཱི་ཨཡས ྤཱ།་ཀཱིཤནཔུརཀ་ཨཧམད་ནམཱོནཱཱིསྃ་སེཧོ་གཔ་བྷེལནཱི། 

དཱུ་ཊཱ་ཧབ ྤཱཱི་ཨཱ་མཧཱིལཀཱ་ཙཙིིཡཱཡབ་སུནལན ཱི།་ནཱིགོ་ཨཱ་ཧབ ྤཱཱི་ཨཔམཱནཛནཀ་ཤབ ་ཚཨིཻ་ཛེནཱ་མདྷུབནཱཱིཀ་སཱིམརཱཀ་
གཱིདརམཱ  ༹ཌ ཱ,་ཨོཀརཱ་བཾཛཱརཱ་ཀཧཱིཡཽ,་ཛནཱེ་པཱཀཱིསྟྟྤཱནམེ་པཤ  ཱུནཀེྃ་ཨཔམཱནཱིཏ་ཀརཻལལེ་པཋཱན་ཀཧཻ་ཚཻ,་མུད་བྷཱརཏ་མེ་ལཀོ་
པཋཱན་ཊཱཨཱིཊལ་སེཧོ་རཱཁཻཨེ།་ཨཱགྃ་ཛཱ་ཀ྅་ལཁེཀ་མུད་ཧབ ྤཱཱི་ཤབ ཀ་ཀཧལཱསྃ་ཨཔནཱཀེྃ་དཱུར་ཀརཻ་ཚཐཱི། 

སསུར་པུཏོཧུཀ་༺སཱསུ-པུཏོཧུ་ནཻ༻་ཀེར་སམྦནྡྷ་ཕརཱིཚཱཡལ་ཨཚ།ི་"ཀཏེཀ་གརྫན་དྷཱིཡཱཔྤཱཱུཏཱ་ལག་གེལ་ཏ྅་ཨོཧཱི་
དེཤཀ་མུདྤཱ་པཧཱིནཧཱི་ཀཱིནཱི་ལེལཀ།་ཨཧཱུྃ་ཛྃ་ཨོཧཱིནཱ་ཀརཱིཏཧུྃ་ཏ྅་ཧམརཱ་བཌ ་ཁརཱབ་ལགཻཏ།་མདྷུ་ཐོཌ ་ེཨཱཨུཊ་སོཀནེ་
ཚཐཱི།" 

མེལབརྣཀ་རཀཱབཻཾཌཀ་དུརྒཱཔྤཱཱུཛཱ།་-ཨེཧཱིཋམཱ་ཧིཾསཱཀ་ཀོནོ་ས ྤཱན་ནཧཱི་ཚཀཻ།་ཙཱརཱི་སཱལ་པཧཱིནེ་ཀེདར་ཀནན,་སུསྨཱིཏཱ,་ཊུས ྤཱཱི་ཨཱ་
རམཎ་ཀུམཱར་སིཾཧ་སཾགེ་ཏཱརཱནན ་བཱིཡོགཱི་ལག་མཧཱིཥཱི་མཧཱཨཥ མཱཱི་མ་ེགེལ་རཧཐཱི,་མཱྃ་ཏཱརཀཱ་དརྴན,་བལཱི་པྲདན,་ཕེར་
ཀརཱུཐཱན་,་ལཀོ་དཱུདྷ་ཙཌྷ བཻཏ་ཨཚི།་བཱིཡོགཱི་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི-་ཏཱརཱཐནཱམེ་རཀྟ་བཧཻཏ་ཚཻཀ་ཨཱ་ཀརཱུཐཱནམེ་དཱུདྷ་བཧཻཏ་ཚཻཀ! 

ཀར་ཌྤཱཨཱིབར་བེསཱཱི་མཧཱིལེ། 

"ཨཱཕཱིསཀ་ཤརཱབ་པཱར ྤཱཱི,་མདྷུ་ཧཻཾགཨོབརམེ་ཚལཱཱིཧ།་" 

སཽམྱ་ཨཱས ེལཱིཡམཱེ་བསཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི་ཏཱཱིན་སཱལ་བྷེལ་ཚན ཱི,་ཙཱརཱི་སཱལ་པྤཱཱུརཱ་ཧེཏན ཱི་ཏྃ་ནཱགརཱིཀཏཱ་ལེལ་ཨཔ ྤཱཨཱི་ཀརཏཱཧ། 

ཨེཀྐེཊཱ་ཙད རཱིམེ་ཨཀེ་དོསརསྃ་སཊལ་དཱུ་ཊཱ་ས  ཱི་སཌ ཀཔར་ཙལལ་ཛཨཱཱིཏ་ཚལཱི།་བཧུཏ་སམྦྷབ་ཛེ་ལེསཱིཡན་ཧོ།" 

ཤཤཱི་ཀཔྤཱཱུར་ཨཔན་བཱིདེཤཀ་ཨནུབྷབམེ་ཀཧནེ་ཚལཱཧ་ཛེ་ཧུནཀར་དོསྟ་སབྷ་ཨེཀ་དོསརཱསྃ་ཚྤཱཱུབཱི་ཀ྅་ཧྃསཱཱི་མཛཀཱ་
ཀརཻཏ་ཚལཱ་ཏྃ་ཨཏོུཀ ྤཱ་ལོཀཀེྃ་ཧོཨཱི་ཚལཻ་ཛེ་ཨོ་སབྷ་གེ་ཚཐཱི།་སེ་ལེཁཀ་ཋཱཱིཀེ་བྷཛིཡེནེ་ཧེཏཱཧ། 

སཽམྱ་ཨོཏ྅་བས྅་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི་མུད་མདྷུཀེྃ་ཌར་ཧོཨཱིཏ་ཚན ཱི། 
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ལེཁཀཀ་པོྲཕེསར་མཧེནྡྲ་ཛྷཱ་སྃ་གཔ་བྷེལནཱི,་ཛྤཱཱུན-ཛུལཱཨཱིཀ་པེཾཤན་ཨཱཡལ་ཚན ཱི།་ཨོ་ཙཱཧཻ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཀེདར,་ཀམཏཱ,་བཱིནཡ་
ཀུམཱར་ཛྷཱ,་བཻདྱནཱཐ་ཛྷཱ་ཙཱཧཻ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨོ་ཨོཏ྅་ཁྤཱཱུབ་སཱཧཱིཏྱ་ལཱིཁཐཱི།་མཌར་ཨུཔནྤཱསཀ་པཧཱིལ་ཨཤཾ་ཨཾཏཱིཀམེ་མརཱྩ་
༢༠༡༦་མེ་ཨཱཡལ,་ཕེར་ནཧཱི་ཨཱཡལ།་༢༤.༡༠.༢༠༡༨་ཀེྃ་ཨེཀཊཱ་ནབ་ཨུཔནྤཱས་ལཱིཁབ་པྤཱརམྦྷ་ཀེནེ་ཚཐཱི།་ནཱམ་ཕུརཱཡལ་
ནཻ་ཚན ཱི།་སཙིདནན ་སཙ  ཱུཀེྃ་'མཌར' ཀེ་ཨཾཤ་བཧུཏ་ནཱཱིཀ་ལགཱལ་ཚལནཱི།་མཻསེཛ་པཋནཽེ་ཚལཁཱིན ། 

ལེཁཀཀ་པུནར ྤཱས་༺སུཔཽལ༻་བལཱ་ཁེཏཀ་དྷཱན་ཀཊཱི་ཛེཏན ཱི,་བཊཱཨཱི་དནེེ་ཚཐཱིན །་བྷརེབཱཀ་ཚན ཱི,་ཛྃ་བཊེདར་ཕེར་
ཀཱིཚུ་བཱཨུག་ཀ྅་དེལཀན ཱི་ཏྃ་ཕེར་ཀཨེ་མཱས་ལཊཀཱི་ཛེཏན ཱི།་དཱུ་གོཊེསྃ་གཔ་བྷ྅་རཧལ་ཚན ཱི,་པཱཨཱི་ཊཱནཱི་ཀ྅་ཋཀཱི་
ལེཏན ཱི་ཏཀརོ་ཙནིྟྟྤཱ་ཚན ཱི། 

མདྷུ་ཏཱཱིན་གཱིལཱས་ཧྤཱཨཱིཊ་བཱཨཱིན་༺དསཱཱེི་ཤརཱབ༻ཀ་ཨཱར ར་དཻཏ་ཚཐཱིན ,་སྤཱད་ཏཱཌ ཱཱི་ཛཀྃ་ཚཀཻ། 

སཽམྱ་ཨེཀཊཱ་ཛཱཔཱནཱཱི་བྱཾཛན་སུསཱཱི་༺བསཱིཡཱ་བྷཱཏ་ཨཱ་མུརྒཱཀ་བནལ༻་ཨརཱ ར་ཀརཻཏ་ཚཐཱི། 

སམུདྤཱཱི་མཱྃཚ་བཱརཱམུཌཾཱཱི,་མུད་པོཁརཱི,་ཙཱྃཔ་ཨ་ཱདྷརཀ་མཱཚ་སན་སྤཱད་ན།ཻ་རམཎ་ཀུམཱར་སིཾཧཀེྃ་'ཕེརསྃ་ཧརཱིཡར' ཀབྱ་
སཾགཧཔར་ཀོནོ་པུརས ྤཱར་བྷེཊལ་ཚན ཱི་༺པུརས ྤཱརཀ་ནཱམ་ནཻ་ལཱིཁལ་ཚཻ༻,་ཨོ་གུལོ་ཀེར་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨནུབཱད་ཀ྅་རཧལ་
ཚཐཱི་༺༢༨.༡༠.༢༠༡༨༻། 

༢༩.༡༠.༢༠༡༨-་ཙཱརཱི་པེཛ་ལཱིཁལན ཱི་ཨེཏབོ་རོཛ་ལཱིཁཱི་ལཏཱེཧ་ཏྃ་ཨེཀ་མཱསམེ་ཨུཔནྤཱས་ཏཻཡཱར་༺ཛཔཱཱནཱཱི་ཨུཔནྤཱསཀར་
ཧཱརུཀཱི་མུརཱཀམཱཱི་པྲཏཱིདཱིན་བཱིནུ་ནཱག་ཀེནེ་༡༠་ཛཱཔཱནཱཱི་པན ྤཱ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི-་མོཊཱམོཊཱཱི་༡༦༠༠་ཤབ ༻། 

ནགར་པརཱིཥདཀེྃ་ཨཻཋམཱ་བཱིནཌྷམ་ཀཧཻཏ་ཚཻ།་ཨཕེཀཱི་ཨབྷཱིབཱདན-་མུཊ ྤཱཱིཔར་མུཊ ྤཱཱི་ཊཀརེལཀ།་མཱཨཱིཀཱི་ཀར སྃ་ཨཧཱྃ་མེཊ,ོ་
བས་ཨཱ་ཊྤཱམམེ་སཕར་ཀ྅་སཀཻཏ་ཚཱ།ི་ཨཀེཊཱ་ས ེཤནཀ་ཨཛཱིབ་ནཱམ-་ཨེཡརཀྤཱཕ ། 

ཌཱིབ ྤཱམེ་ཨེཀཊཱ་མཱཾགཻབཱལཱཱི་ཙཌྷ ལ,་སཽམྱཀེྃ་བྷེལནཱི་ཛེ་ཨོ་ཌྲག ་ཀེར་ཁཱཏཱིར་མཾགཻཏ་ཧོཡཏ།་ཕེར་ནཱཱིཙཱམེྃ་ཨཀོརཱ་དེཁལནཱི,་
སཱིགརེཊ་མུྃཧམེ་དབེནེ་ཨབཻཏ,་ཚཱཏཱཱིཀེྃ་མལལཀ་ཛནཱེ་ལཱཨཱིཊར་ཏཱཀཱི་རཧལ་ཧོ..་བྷརཱིསཀ་ཀམུཀ་ཨཱིཤཱརཱ..། 

ལེཁཀཀེྃ་ཧེམོགོབཱིནཀ་སྟར་སམཱཱནྱ་རཁཱཀ་ལེལ་མཱསམེ་ཨེཀ་བེར་ཨེནཕོ་ཨིཾཛེཀནྴ་ལེབ྅་པཌ ཻཏ་ཚནཱི། 

ཨཱཨཱི་ནོཏ་ཨཚི།་བཱིཀས,་པྲཱིཡཾཀ,་ཨབྷཱིཥེཀ,་ནཱིདྷཱི་ཨཱ་ཨཤྭཱིནཱཱི..།་བཱིཀས་ཨཱ་ཨཤྭཱིནཱཱིཀ་ནཀོརཱཱིཔར་ཁཏརཱ་ཚཀཻ།་ཊཱཊཱསྃ་ནཱིདྷཱིཀ་
མཱཡཀ་ཕོན་ཨཱཡལ་ཚཀཻ། 

ནཽཨཱཀ་དོཀན...་ཨེཀཊཱ་མཧཱིལཱ་དཀོནཀ་ཧཱིསཱབ-ཀཱིཏཱབམེ་ལཱགལ་ཨཚ།ི་ཏཀལཀ..་བུཛྷེལཻ་ཛེ་ཧམ་པཧཱིནཧཱིསྃ་དེཁཱི་རཧལ་
ཚིཨཻ།་...་ཨ་ོཧམརཱ་དཱིས་ཏཀལཀ།་ཧམ་ཨོཀརཱ་དཱིས་ཏཀལཱིཨཻ།་ཧམརཱ་ཌར་བྷེལ།་ཨོཀརཱ་ཀཱི་བྷེལཻ? 

ཨཕྤཱཱིཀནཀེྃ་ཛྃ་ཧབ ྤཱཱི་ཡཱ་བཻཀ་ཀཧབཻ་ཏ྅་ཨོ་ནཱརཱཛ་བྷ྅་ཛཱཡཏ།་སབ་ཨཕྤཱཱིཀན་ཀརཱཱི་ཨཱ་ལཾབཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་བཧུཏ་ཀམྨེ་
ཨེཧན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛཀར་གཌྷ ནཱི་ནཱཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཨཱཱི་སཾཡོགེ་ཚིཨཻ་ཛ་ེརེས  ྃམེ་མཧཛྤཱཱུད་ཨཕྤཱཱིཀཱི་ཡུབཏཱཱི་སུན ར་ཚལཱི། 

སཽམྱཀ་མཱིཏ་ཛསབཾཏ་སིཾཧ,་བཱིཡཱཧ་ཨཱཱིསཱཨཱི་ཨེཾཛེལཱཱིནཱསྃ།་དྷརྨ་པརཱིབརྟན་ཀེར་ཀནོོ་ཙཀྐར་ནཻ,་ཡཛ ྱོ་ཧེཏཻ་ཨཱ་ཙརྩམེ་པྤཱརྠནཱ་
སེཧོ། 

སཽམྱ་ཨཱ་མདྷུ་སོརཀེལིཾག..ས  ཱུབཱ...་དུནྤཱཱུམ་ེབྷཱག་ལཻ་ཚཐཱི།་རཱཱིཕཀ་དརྴན,་བོཊཀ་པེནཱཱིམ་ེཤཱཱིས་ཱལཱགལ་ཚ།ཻ 
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ཛེས་ཊཱིཡཱ་ཨཱ་བེཀཱི་བཱལཌཱཀ..་ཨེཀ་དོསརསྃ་གལཱ་མཱིལཻཏ་ཚཱི།་ཨཱརམྦྷ་ཛེས་ཊཱིཡཱ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་བེཀཱི་ཀེ་ཨལཱིཾགནམ་ེཨེཀཊཱ་
ཙུམྦཀཱིཡ་ཏརཾག་ཚཻཀ། 

ཕྤཱག ་རེས  ྃམེ་གྷཌ ཱིཡཱལ་ཀ་ེམཱཨུས་ཁ་ཱསཀཻཏ་ཚཱི།་ཀཾགརཱུ་ཀེ་ཁལཱ་ཀཱིནཱི་སཀཻཏ་ཚཱ།ི་ཨསཱ ེལཱིཡཱཨཱཱི་ཨཱདཱིབཱསཱཱིཀེྃ་པྤཱཙཱིན་ཌཱིཛེརཱིཌྤཱཱུ་
བཱདྱ་བཛབཻཏ་སུནཱི་སཀཻཏ་ཚཱ།ི 

ཨེཏ྅་ཨཔནེསྃ་པེཊོལ་བྷརཡ་པཌ ཻཏ་ཚཀཻ། 

ཨཱཨཱི་པཧཱིལ་དཱིན་པོརྐ་༺སུགྒརཀ་མཱཨུས༻་ཁཱ་རཧལ་ཚཱི། 

  

པཻཾགཱིན་པཻརེཌ... 

བྷོརེ་ཀེདར་ཀེ་མཻསེཛ་དཁེལཧུྃ།་ཌཱཱི་ཨེམ་སཱཧེབ་གཔྤ་ཀར྅་ཙཱཧཻཏ་ཚཧ།...་ཧུནཀ་ཁལཱཱཱི་ཛཛིྙཱསཱ་རཧནཱི་ཛེ་མལེབརྣམེ་
ཀོནཱ་ཚཱ།ི་ཧམཧཱུྃ་ནཱིཤཱིན་ྟབྷེལཧུྃ། 

དེཁལཱིཨ་ཻདཱུཊཱ་ལཌ ཀཱི་ཨེཀ་དོསརཀེྃ་ཀསཱིཀ྅་པཀཌ ནེ་ཙུམ ྤཱ-ཙཱཊཱཱི་ལ྅་རཧལ་ཨཚི།་བུཛྷཱཨཱི-ཨ་ེལེསཱིཡན་ཨཚ།ི་
ཨཱས ེལཱིཡམཱེ་སམལཻཾགཱིཀཏཱ་བཻདྷ་ཚཻ།་གེ་གེ་སཾག་ེཨཱ་ལསཱེིཡན་ལེསཱིཡན་སཾགེ་བཱིབཱཧོ་ཀ྅་སཀཻཏ་ཨཚི། 

ཨཾཀུར་ཨཱཡལ་ཚཐཱི།་ཨོ་མདྷུ་སཾགེ་པཌྷ ཻ་ཚལཱཧ། 

དཱུཊཱ་ཛནཱནཱཱི་ཌཱིབ ྤཱམེ་ཙཌྷ ལཱི།་མདྷུ་བཏེལཐཱི་ཨཱཱི་སབྷ་རེབྷལར ་ཨཚི།་ནཱིཤཱཾ་བལཱ་སུཨཱིཡཱ་ལ྅་ཀ྅་མསྟྟྤཱཱི་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི། 

དཱུ་བཱཱིཏ་ཀེ་གོལམཊལོ་ཛྷབརཱ་ཀོཨཱལཱ་ཨེགོ་ཋཱཌྷ ཱིཔར་གབདཱི་མཱརནེ་བཻསལ་ཨཚི...་ཨཱལསཱཱི་ཛཱིབ། 

ཀཾགརཱུ..་སཧམཱིལྤཱཱུ 

ཨེམྤཱཱུ་ཙཌི ཻ..་ཨུཛྫར་པེལཱིཀན..ལཱཡར་བར ..་ཏས ྤཱནཱིཡཱ་ཌེབཱིལ ་༺ལུཔྟཔྤཱཡ༻། 

ཨཱས ེལཱིཡཱསྃ་ཀུཨཱལཱལམ ྡུར་ཕེར་ཧོཙཱི་མཱིན ་སཱིཊཱཱི།་ཨེཀ་ཀརོཌ ་ཛནསཾཁྤཱ་བལ་ཱཤཧརམེ་༧༠་ལཁཱ་དུཔཧཱིཡཱ། 

དཀྵཱིཎ་བཱིཡཏནཱམ,་མཀཻོཾག་ནདཱི།་པཧཱིལ་བེར་དྷཱནཀ་ཀཊནཱཱི་མཤཱཱིནསྃ་དེཁལཱིཨཻ།་བཱིཡཏནཱམམེ་སཱྃཔོ,་ཀུཀུཌ ོ་ཁཱཨཱིཏ་ཚཻཀ།་
ཀུཏྟྟྤཱ་ཀེ་མཱཨུཾས་པཾུསཏྭ་བཌྷ བཻཏ་ཚཻ་སེ་ཨོཏ྅་བཱིཤྭཱས་ཚཻ། 

བཱིཡཏནཱམམེ་མཧཱཔྲཀཤ་བཌ ་མོན་པཌ ཱི་རཧལ་ཨཚི.. 

སཱིཊཱཱི་ཊྤཱཱུར,་ཙཱིནཱཱི་པགཌཱོ,་ཛཀརཱ་བཱལ་བཙ ྤཱ་ནཻ་ཧོཨཱི་ཚ་ཻསེ་ཙིཌ ཻ་ཀཱིནཱི་ཀ྅་ཨུཌ ་ཱདཻཏ་ཚ།ཻ་མདྷུ་ཨཀེཊཱ་ཙཌི ཻ་ཀཱིནཱི་ཀ྅་ཨུཌ ཱ་
དཻཏ་ཚཐཱི། 

ཧོཙཱི་མཱིན ་སཱིཊཱཱིསྃ་ཧནོཨཱི,་ཨུཏྟརཱཱི་བཱིཡཏནཱམ།་ཨཏོུཀ ྤཱ་ནདཱི ་རེཌ་རཱཱིབར། 
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མདྷུ་ཀེ་སཁཱཱི་རུཙི་ཨཱ་པཏཱི་གཽརབ་ཨོཏ྅་བྷེཊལན ཱི། 

ཡཱཏྤཱ་བྲྀཏྟྟྤཱནྟབལཱ་ནཊོབུཀ་ཧེརཱ་ཛཱཨཱི་ཚན ཱི་ཕེར་བྷེཊ་ཛཱཨཱི་ཚན ཱི། 

རུཙི་བྤཱཧྨཎ་ཚཐཱི་ཨཨཱཱི.ཨ.ེཨེས.་ཨཱཕཱིསརཀ་བེཊཱཱི,་གརཽབ་རཱཛཔྤཱཱུཏ།་པེྲམ་བཱིབཱཧ་ཀེནེ་ཚཐཱི།་རུཙིཀ་པཱིཏཱ་ཨཻ་བཱིབཱཧཀ་གྷོར་
བཱིརོདྷ་ཀེལནཱི། 

ཀཋཔུཏལཱཱི,་ཀཁནོ་སོཾསཱི་ཏ྅་ཀཁནོ་བོཙ་བནཻཏ་ཨཚི། 

རུཙི་སཾགེ་བཱིདཨཱི་ཀེ་ཨཱལིཾགན་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ།ི 

ཀམྦོཌཱིཡཱ་ཨཾགཀོར་བཱཏ་ཧཱིན  ཱུ་ཨཱ་བཽད་དྷརྨཀ་སམྨཱིཤཎ་ཨཚ།ི་བྷཱཨཱི་ཡོགེནྡྲ་པཱཋཀ་བཱིཡོགཱི་ཨཾགཀོར་བཱཏཀ་བཧུཏ་སྤཱཱུཀྵྨ་ཨཱ་
བཱིས ྲྀཏ་ཨནེཥཎ་ཀཡནེ་ཚཐཱི། 

པབ་ས  ཱིཊ་ཀེ་ཙཽརཱཧཱ..་པཻཾཏཱཱིས་སཱལཀ་ཨཱདམཱཱི..་བཾཱཊ་གརླ་སར?་ཐར ྤཱཱི་ཌཱལར་ཕཱར་བན་ཨཱབར།་སཱིཀ ཊཱཱི་ཌཱལར་ཕཱར་བན་
ནཱཨཱིཊ།..་ན་ོཨཱཨཱི་ཌོཾཊ་བཱཾཊ།སེནཱིཤ་མཧཱིལ.ཱ.་ཨུནོས,་དོས,་ཏེས...་༺ཨེཀ་དཱུ་ཏཱཱིན༻ 

པུཚལཱིཨཻ-་དོཾདེ་བྷཱིབྷཱ་ཨུསེྟད་༺ཨཧཱྃ་ཀཏཡ་རཧཻཏ་ཚཱི?༻ 

ཀཧལཀ-་ཨེསཔཱནྤཱ་༺སེན༻། 

..རཱཏཱིམེ་ཏརལ་བེཾག་ཙཁིཻཏ་ཚཱ།ི 

བཾཀཀ,་སུབརྞབྷཱུམཱི་ཨེཡརཔོར ..་བཱཱིཙམེ་སམུདྲ་མཐཾན་ཀེ་བཱིམྦ་ཋཱཌྷ ་ཀརཻཏ་མྤཱཱུརྟཱི..་ཧཱིན ྤཱཱིཨོམེ་ཙེཏཱབནཱཱི་ལཱིཁལ་ཚ.ཻ.་ཀཨཱཱོི་
ཊཱིཔ ་ནཧཱིཾ།་བཻཾཀཀཀ་ལམ ྤཱ་བཱཏ་ཨརུཎ་མན ཱིར། 

པཊཱཡཱ.. ་ཀྲྀཤཀཡ་ཛརྫར་བུད..་བུདཀ་ཨེཧེན་མྤཱཱུརྟཱི་ནཻ་དཁེནེ་ཚལཱིཨཀཻ།་རཱཏཱིམེ་ཨེཀ་བཛེ་མུམཨྦཱཱི་པཧུྃཙབ།་སམྤཱཊ་
རཱིསཱཱིབ་ཀརཏཱཧ།་[༠༤.༠༡.༢༠༡༩] 

  

པརཱིཤཱིཥ -་ཨཌཾམནཱ་ཌཱཡརཱཱི 

  

སཱིཏམྦར་༢༠༡༢-་མཱཛྷིལ་བཱལཀ་སཾཛཡ་སཔཏ ྤཱཱིཀ་པོར ་བེཡར་ཛཱ་རཧལ་ཚཐཱི,་བཛལེཐཱི།་ཧམ་སཧརསཱསྃ་ཨོ་མུམྦཨཱཱིསྃ,་
པོར བེཡར་ཨེཡརཔོར པར་བྷེཾཊ་ཧོཡཏ། 

ཊཻས ྤཱཱི་ལ྅་ཀ྅་ཨན ྤཱདུརཻ་ཋཱཌྷ ་ཨཚི,་ཨོ་ཙེནྣམཻེ་ལ྅་ཀ྅་གྷར་བནཱ་རཧལ་ཨཚ,ི་ཨོཀར་ཱཧོཨཱི་ཚཻ་ཨཌཾམཱན་ཀཧཱིཡོ་
སམུདྲམེ་ཌྤཱཱུབཱི་ཛེཏཻ།་ཨོཀར་རཱཙཱིྃཀ་ཌྤཱཨཱིབར་བཱདམེ་ཨབཻ་ཚཻ་ཨུདཡ།་པོར བེཡརམེ་རཱྃཙཱི་ནཱམ ྤཱ་ཨཀེཊཱ་མོཧལླེ་ཚཻ།་
ཨཾཌམཱནམེ་སབྷསྃ་བེཤཱཱི་བཾགལཱཱི་ཨཚི་ཕེར་ཏམཱིལ། 
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ནཱརྠ་བེ,་བཱིསཊཀཧཱཱི་ནོཊ་པར་ཛེ་ཕོཊོ་ཚཔཻཏ་ཚཻཀ་སེ་ཨཧཱཱི་ཊཱཔྤཱཱུཀ་པཧཱཌ ་ཨཱ་ཛཾགལ་ཀ།ེ་ཨེཏ྅་སོརཀེལིཾག,་ས  ཱུབཱ་
ཌཱཨཱིབིཾག,་ས ྤཱཱིཌ་བོཊ་སབྷ་ཚཻ།་ཀོརལ་རཱཱིཕ་ཚཻ།་ག ྤཱསབོཊ་༺པེནཱཱིམེ་ག ྤཱས༻་བཻསལ-བཻསལ་སཱགརཀ་ཛཱབིན་དེཁཱི་སཀཻ་ཚཱི། 

ཛཱལཱཱི་བྤཱཡམེ་པ ྤཱས ཱིཀ་པྲཏཱིབནྡྷཱིཏ་ཚཻ། 

བརཊཾག་ཛཱརབཱ་ཨདཱིབཱསཱཱི།་མཱིཏ་ལལླན་༺བཱིནཡ་ཀུམཱར་ཛྷཱ,་ཨཱཨཱི.ཨ.ེཨེས.༻་བཧུཏ་ཛྱོར་དེན་ེརཧཐཱི,་ཛཱརབཱཀེྃ་
ཛརཱུར་དེཁཱིཧེྃ། 

ཧཻབལཱཀ་ཨཱཨཱིལཻཾཌ། 

  

བྷཊོ 

བྷོཊམེ་ལེཁཀ-་པོྲཊཻགོནཱིས ་༺སྤཱཱུཏདྷཱར༻་ཀེྃ་བྷཱཏཱིཛ་༺ཨོ་པོྲཊཻགནཱོིས ཀ་བྷཱཏཱིཛ་ཚཐཱིན ་ཏཀར་ཁུལཱསཱ་བཱདམ་ེ
ཧོཨཱིཨེ༻་ ཡདུབཾཤ,་ཛེ་བཧུཏ་པཧཱིནེ་ཨེམེལེ་ཨཀེ་བེར་བྷེལ་རཧཡ་༺ཨེཀརོ་ཙར ྤཱ་བཱདམ་ེཚཻ༻་ཀེྃ་ལོཀ་
བཱིདྷཱཡཀཛཱི་ཀཧཻ་ཚ,ཻ་ཀེར་ཕོན་ཨབཻཏ་ཚན ཱི།་པྲོཊགཻནཱོིས ་སུབྷཱཥ་ཛཱ་ིཀ་ནཱཱིཀ་ལཀོམེ་གཱིནཏཱཱི་ཚན ཱི་སེ་ཨོ་ཧཱིནཀསྃ་སཧཱཡཏཱ་
མཱཾགཻཏ་ཚན ཱི།་ཀརཱིཧོ་པཧུྃཙཻ་ཚཐཱི།་རཱཛད་ནེཏཱ་རཱཛནིདར་ཀཧཻ་ཚན ཱི་ཛེ་སབཧཀ་ཨཻཋཱམ་ཨེཀ-ཨཀེ་ཀཔ་ཙཱཧ་པཱཱིབཱི་ལེཏཱ་
ཏཧཱཱིམེ་བེཌ ཱ་པཱར། 

ཨེམེལེ་ཙུནཱབམེ་རཱཛད,་ཛདཡྤཱཱུ་ཨ་ཱཀཾགརེས་པཱཊཱཱི་ཀ་ེགཋབཾདྷན་ཚཻ།་ཡདུབཾཤ་ཀུམཱར་ཡཱདབ་པཱིཔརཱ་བཱིདྷཱན་སབྷཱསྃ་
ཨུམྨེདབཱར་ཚིཨཻ,་ཨཱཱི་རཱཛད་ཀེ་ཧཱིས ྤཱམེ་པཌ ལ་ཚཻ།་ཀརཱིཧོ་པཧཱིནེ་སུཔཽལམེ་པཌ ཻཏ་རཧཨཱི།་ཨཨཱི་བེར་ཀཨཱིཊ་ཀཨེ་པཱིཔརཱ་
བཱིདྷཱན་སབྷཱམེ་དཨེ་དལེཀཨཱིཨེ,་བཱིཛེནདར་ཡཱདབ་ཨེཏ྅་ས྅་ཛིཏཻཏ་རཧཨཱི,་ཏཻཾ་ཨེཏཽཀ་བེསཱཱི་བྷོཊར་ཛདཡྤཱཱུ་ཀ་ེཚཻ།་
རཱཛིནདར་ཡཱདབ་ཨེཏ྅་ས྅་མུཁཱིཡཱ་ཀ་ེཨེལཀེྴན་ལཌ ལ་རཧཡ།་ཛཱིཏ་ནཻ་སཀལ,་མུད་ཡོགྱ་ཨཱདམཱཱི་ཚཻ,་གཨེར་སརཀརཱཱི་
ཀཽལེཛམ་ེནཱམ་ཚཻ,་མཱསམེ་དཱུ-ཙཱརཱི་དཱིན་ཀལཽེཛ་ཛཱཨཱིཨེ་ཨཱ་ཧཱཛརཱཱི་བནཱ་ཀ྅་ཙཻལ་ཨཱབཨཱིཨེ།་ ཛཧཱིཡཱ་ཀཧཱིཡོ་ཨནུདན་ཨཱབཻ་
ཚཻ་ཏཨེ་ཐཌོ ེ་ཨཱམདནཱཱི་བྷཱཨེ་ཛཱཨཱི་ཚ།ཻ་ལཊཱ་བནཱ་ཀ྅་སབྷ་གྷ  ཱུམཻཨེ།་པོྲཊཻགོནཱིས ་སེཧོ་སངམེ་གྷ  ཱུམཻ་ཚཐཱི།་ཧརདཱི་ཀེ་པརོགྤཱམ་
བནཏ་ཏ྅་པོྲཊཻགོནཱིས ་ཀམཏཱ་༺ཛདཡྤཱཱུ༻་སཾགེ་ནཱིཀལཱི་ཛཏཱེ,་མུད་ནེ་དཱིནཱ་པཱཋཀ་༺ཛདཡྤཱཱུ༻ཀེྃ་ཀཱིཚུ་པཏཱ་ཚཻ་
ནེ་ཨེཀཊཱ་ཨཱན་ཀཾགརེསཱཱིཡ་ེཀེྃ།་པོྲཊཻགོནཱིས ་ཀམཏཱཀེྃ་ཀཧཻ་ཚཐཱི་ཛ་ེཨཻ་ཏརཧེྃ་སོཙལཱསྃ་རཱཛད,་ཛདཡྤཱཱུ་ཨཱ་ཀཾགརེསཀ་
གཋབནྡྷན་ཀམཛྱོར་བྷ྅་ཛེཏཻ།་ཀམཏཱ་ཧརདཱི་ཛཨཱཱིལེ་ཏཻཡཱར་བྷ྅་ཛཱཨཱིཨ།ེ་ཕེར་ཧརདསྃ་ཀརཱིཧོ།་ཨེལེཀྴནཀ་པརཙཱརཀ་
པོྲཊཻགོནཱིས ཀ་ཨཱཱི་པཧཱིལ་ཨནུབྷབ་ཚན ཱི།་ཡདུབཾཤ་ཀཧཻ་ཚན ཱི་ཛེ་པཻསཱ་ནཨཱི་ཨཡ།་པྲོཊགཻོནཱིས ཀེྃ་ཨཱཱི་ཙིནྟཱིཏ་ཀརཻ་ཚན ཱི།་བཱིནུ་
པཱཨཱིཀ་ཙུནཱབ་ཀནཱེ་ལཌ ཏ?་པོྲཊཻགནཱོིས ་ཀཏེཀ་ཙན ྤཱ་ད྅་སཀཏཱིན ་༥-༡༠་ཧཛཱར,་ཨོཨཱིསྃ་ཏྃ་ནཱཱིཀ་ཛེ་པརཙཱརམེ་ཨོཏྟེཀ་
ཁརྩ་ཀ྅་དཐཱེི,་ཙཱཧ-པཱནམེ་ཀཱི་ཀནོོ་ཀམ་ཁརྩ་ཧོཨཱི་ཚཻ!་སོཙཻ་ཚཐཱི་ཛེ་ཀརཱིཧོཀ་ཁར ྤཱཀ་བྷཱར་ཨུཋ་ཱལེཐཱི,་མུད་ཕེར་ཧོཨཱི་
ཚན ཱི་ཛེ་ནཻ་ཛནཱཱི་ཀཏྟེ་ཁརྩ་ཧེཏཨཱི།་པྲོཊཻགནཱོིས ་ཨཱ་ཀམཏཱ་སུཔཽལམེ་པཌྷ ཻཏ་རཧཐཱི་ཨཱ་ཡདུབཾཤ་རཕཱཱིགཾཛམེ,་ཏཀར་ཨེཀཊཱ་
ཁཱིས ྤཱ་པོྲཊཻགནཱོིས ་སུནབཻ་ཚཐཱི,་ཀམཏཱཀ་སཨཱཱིཀཱིལསྃ་པོྲཊཻགོནཱིས ་ཨཱ་ཡདུབཾཤ་ཨེཀཌཱར་ཱགེལཐཱི་ཨཏོྟ྅་སཨཱཱིཀཱིལ་ཙྱོརཱི་བྷ྅་
གེལཻ,་ཀམཏཱ་ཡདུབཾཤཀེྃ་མོན་པཱཌ ཻཏ་ཨཚི,་ཡདུབཾཤ་ཨཱབ་ཨོཀརེ་ཀྵཏེཀ་ཨེམེལ་ེབནཏཻ,་ཨེཀ་དོསར་ཀེ་བེགརཏཱ་པཌ ཏཻ།་
མུད་པཱཊཱཱི་ལཨཱེ་ཀཨེ་དཱུརཱཱི་ཚཻ,་ཤཱཱིར ་ནཏཱེ་སབྷ་སམཛྷཽཏཱ་ཀ྅་ལེལཀཻ་མུད་ཨེཏེཀ་དཱིནཀ་ཀཊུཏཱ་ཏུརནྟ་ེབྷཱཕ་ཛཀྃ་ཀནཱེ་
ཨུཌ ཱི་ཛེཏཻ?་བཱིན ྡུལཱལ་དས་མཁལཱཽིཡཱ་ཨཡ།་ཁཱིས ྤཱ་སུནབཻ་ཚཻ,་ཙཱཧ་དོཀནབལཱཀ་ནཱམ་བཱཱིཌཱིཡོ་ཚཻ,་གྷ  ཱུས་ཛེ་ལེལཀཻ,་སེ་སསཔེན་
བྷཱཨེ་གལེཻ།་ཏཧཱིཡཱ་སཨེ་ཙཱཧ་བེཙཨཱི་ཚཻ།་སབྷ་བྷབྷཱརོ་ཧྃསལཻ,་བཱཱིཌཱིཡོ་མཱིཌཱིལ་ོཔཱས་ནཨཱི-ཨེ།་བཱཱིཌཱིཡོསྃ་པོྲཊགཻོནཱིས ་པྤཱཱུཚ་ཻཚཐཱི,་
ཨོ་ཀཀརཱ་བྷོཊ་དེཏ,་མུད་ཨ་ོཊེཌྷ ་ཛབཱབ་དཨཱི་ཚན ཱི-་ཀཀརཱ་དེབཻ་ཨཱ་ཀཀརཱ་ནཻ་དེབཻ,་སེ་ཏོརཱ་ཀཧཱི་ཀཨ!ེ་བཱཱིཛེཔཱཱི་ཀེ་
ཀཾཌཱཱིཌེཊ་བཱིཤྭམོཧན་ཚཨིཻ,་ཨེཀ་བེར་ཨེམཔཱཱི་བྷཨེལ་རཧཨཱི,་དོསར་བེརཱ་ཧཱརཱི་གེལཻ,་ཨེཏུཀྐ་ཨེམེལེ་ཨོཀར་ཀནཱིཡཱྃ་སུཛཱཏཱ་
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ཚིཨཻ།་བཱིཤྭམོཧན་ཀཱིཡཊ་ཚིཨ།ཻ་ཨེཀ་བེར་དཱིལེསར་ཀམཏ་ཛཱིཏལ་རཧཻ,་ཨོཧོ་ཀཱིཡཊེ་རཧཨཱི།་ཨོནཱ་སོཤལཱིས ་པཱཊཱཱི་ཀེ་ནེཏཱ་
བཱིནཱཡཀ་ཡཱདབཀ་ཛམཱཨཱི་དཱིནབནྡྷུ་ཡདཱབ་སེཧོ་ཨེཀ་བེར་ཛཱིཏལ་ཚཻ།་པཱིཔརཱམེ་ཀཱིཡཊ་ཀེ་ཛནསཾཁྤཱ་བེཤཱཱི་ཚཻ།་དོསར་
ནམྦརཔར་དྷཱནུཀ་ཨཱ་ཏེསར་ནམྦརཔར་ཛཱདབ་ཚ།ཻ་དྷཱནུཀ་ཛཱཏཱིཀེ་ཨཔན་ཀོནོ་ཀཾཌཱཱིཌེཊ་ན་ཻཚཻ,་སེ་ཨོཀར་བྷོཊ་བྃཊཏཻ,་
ཙཽདྷརཱཱི་བྷེལཻ་བནཱིཡཱྃ་ཨ་ཱབཱཱིཛེཔཱཱི་བྷེལཻ་བནཱིཡཱཾ་པཱཊཱཱི,་ཨྤཱཱུ་བཱཱིཛེཔཱཱི་ཚྱོཌ ཱི་ཀཏཡ་ཛེཏཻ?་ཧྃ་པཱཨཱི་པར་ཀཱིཡོ་ཌྷ  ཱུཨཱིལ་ཛཱཨཱི་ཏྃ.. ་
སམཱཛབཱདཱི་པཱཊཱཱི་ཀེ་ཀཾཌཱཱིཌཊེ་སཏྱནཱརཱཡཎ་གུཔྟྟྤཱ,་ཨྤཱཱུ་ཏེལཱཱི་ཚིཨཻ,་ཏེལཱཱི་ཀེ་བེསཱཱི་བྷོཊ་ཨཀོརེ་ཛེཏཻ།་བཱམཔཾཐཱཱི་ཀེ་ཨུམདེབཱར་
ནཱགེསར་ཡཱདབཀ་ཀོན་ོཙརཙཱ་ན་ཻཚཻ།་མུསལམནཱ་བཱཱིཛེཔཱཱི་སཨེ་བྷཌ ཀཻ་ཚཻ,་ཨྤཱཱུ་སབ་ཚེཧཱ་གཋབཾདྷན་ཀེ་བྷོཊར་ཚིཨཻ།་ཏཧཱིནཱ་
བཱབྷན་གཋབཾདྷན་སཨེ་བྷཌ ཀ་ཻཚཻ།་སུཁདེབ་བཱཱིཛེཔཱཱི་མེ་ཚཻ,་ཨོནཱ་ཨཀོར་ཨུམདེབཱར་སཨེ་ཛནཏཱ་ནརཱཛ་ཚཻ།་ཤཱིབཛཱཀི་
ཙཱཧཀ་དོཀན་ཚཻ,་ནཻ་ནཱཱིཀ་ཙཱཧ་བནབཻ་ཚ,ཻ་ནཱིཤཱམཾེ་རཧཻ་ཚཻ,་པརདྷཱནམཾཏརཱཱི་ཏཀ་ཀེ་གརཱི་ད་ཻཚཻ,་པོྲཊགཻོནཱིས ཀེྃ་ཀཧཻ་ཚན ཱི་
ཁརཙཱ་ཀརཻ་ལེ-་ཏོརེ་ཀོན་ཀམཱཱི་ཚཧ!་ཨོཀར་བེཊཱཱི་ལཚམཱཱི་ཛཱིན ་ཨ་ཱཊཱཔ་པཱིན ཨཱི་ཚཻ།་ལཱིཊ ྤཱཱི་ཙཱཧ་བནབཨཱི་ཨཱ་གཻཾཧཀཱི་
སམྦྷྤཱརཨཱིམེ་ཨོསྟྟྤཱཛ་བྷཱཨ་ེགེལ་ཚཻ།་པོྲཊགཻོནཱིས ཀེྃ་ཤཱིབཛཱི་ལཚམཱཱིསྃ་པཌྷ ཱཨཱིཀ་ཊེས ་ཀརབཻཏ་ཨཚི,་པོྲཊཻགནཱོིས ་པྤཱཱུཚཻ་ཚཐཱིན ་
པུཥྤ་མཱནེ་ཀཱི?་ཨུཏྟར-་ཕྤཱཱུལ།་ཤཱིབཛཱ,ི་བེཊཱཱི་པཌྷ ཻམེ་ཏཛེ་ཚཽ!་པྲོཊཻགོནཱིས ་ཀཾཌཱཱིཌཊེ་སཾགེ་ཨཔན་སམནྦྡྷ་སབྷཀེྃ་བཏཱ་དེནཧཱི་
ཚཐཱི,་ཏཱ་བཱཏ་པསརཨཱི་ཚཻ,་དས་དཱིནུཀ་བཱད་ཕེར་ཨེཏཱ།་གྷརནཱཱི་ཀཧཻ་ཚཐཱིན -་གྷུཙགྷུཙ་ཛཱཡ་ཀཨེ་ཀཱི་ཧཏེཻ།་ཨཧཱྃ་ཀེ་ཀཧན་ེ
ལོག་བྷོཊ་དཨེ་དེཏཻ?་དཨཱི་སཀཨཱིཨེ།་སཽ-པཙཱས་བྷོཊ་ཀེ་ཕརཀ་པཌ ཏཻ།་ཏཨ་ེཕཻད་ཧེཏཻ་ཡདུབཾཤ་ཀཨེ།་ཨཧཱྃ་ཀཨེ་
ཡདུབཾཤ་ཀཱི་དེཏ?..་ཨཔན་ཀམ་ཀརཏཻ་ཏཨེ་དཱུ་གོ་པཻསོ་ཧེཏཻ།་པརཙཱར་ཀེནེ་སཨེ་པེཊ་བྷརཏཻ?་སབ་ཀུཨཱིཚ་པཻསེ་ནཻ་ནེ་
ཚིཨཻ།་ནཻ་ཚིཨ་ཻཏཨེ་ཛཨཱུ།་ཨནོཧཱཱི་བཻཋལ་རཧབ།..་ཨཱཨཱི་ཧམ་ནཻ་ཀམ་དེབཻ་ཏཨེ་ཀཨཱིལྷ་ཨྤཱཱུ་ཧམརཱ་ཀམ་དེཏཻ?་ཛེ་མན་ཧོཨཱི-
ཨེ་སཨེཧ་ཀརཱུ-་གྷརནཱཱི་ཨཱཛིཛ་བྷེལ་ཀཧཨཱིཨེ། 

ཡདུབཾཤ་ནཱམཱཀཾན་དཁཱིལ་ཀེལཀ།་པྲབྷཱས་པྲབྷཱརཱཱི་ཚཨིཻ།་ཙུནཱབ་ལགཱིཙ་ཱགེལ,ཻ་པོྲཊཻགོནཱིས ་ཀརཱིཧོ་པཧུྃཙཻ་ཚཐཱི།་ཀམཏཱ་མཾཏྤཱཱིཛཱི་
ཀེ་པརཙཱར་ཀརཡ་གེལ་ཨཡ,་ཨོ་ཨོཀར་པཱཊཱཱི་ཛདཡྤཱཱུ་ཀེ་ཨུམདེབཱར་ཚིཨཻ,་ཀྵེཏ་བདལཻ་གེལ,ཻ་ལཀཱེིན་པཱཊཱཱི་ཏཨེ་ནཻ་
བདལལཻ།་བཱིན  ཱུ་མཱས རཱཱི་ཀརཨཱིཨེ།་པརཱཨཱིབཱིཊ།་..་པཙསཱ་ཊཀེ་མེཧཱཱིནཱ།་..་ཀོཡ་དཨཱི་ཚཨཱི,་ཀོཡ་ནཨཱི་དཨཱི་ཚཨཱི།་..་ཛཻཧ་
བྷེཊལ,་སཻཧ་ལཱཨེ་ལལེཀ།་ཙཱཨུརེ་དེབེཾ,་དཱུདྷེ་དེབེཾ,་ཛརནེ་དེབེཾ..།་ཨེཀ་བེར་ཨྤཱཱུ་པཾཙཱཡཏ་སམཱིཏཱི་ཀེ་སདསྱ་བྷེལ།་མུཁཱིཡཱ་
ཀཨེ་ཀཧཱི་ཀཨེ་པབཱིཀ་ཀེ་ཀནོོ-ཀོནོ་ཀམ..་ཨཱིནརཱ་ཨཱབཱས་ཏཨེ་ཀཀརོ་བཱིརདྷཱ་པཱིལསཱིན།་ཀམ་བྷཨེ་གེལ་ཱཔར..་ཀོཡ་དས,་
ཀོཡ་བཱཱིས།..་ལཀཱེིན་ཨགཱིལཱ་ཙུནཱབ་ཛཏཱཱཱིཡ་གལོབན ྤཱཱི་ཀེ་ཨོཛཧ་སཨེ་ཧཱཨཱིར་གེལ། 

མན  ཱུ..་མཱལཛཱལ་ཀ་ེཔཻཀརཱཱི་ཀརཨཱི-ཨེ།་ཁཱལཱཱི་ཁརཙཱ-པཱཨཱིན་ཀེ་ཨིཾཏཛཱམ་ཀནེེ་ཛཱཧཀ..་མན  ཱུ་ཧམརཱ་མུལྦྷྤཱ་ཏཨེ་ནེ་བྤཱཱུཨཱིཛྷ་
རཧལ་ཨཡ།་མན  ཱུ་བྷཱཡ,་པཧཱིནེ་ཙུནཱབ་ཀཏེ་ཙཀིྐན་ཨཱ་ཤཱནྟ་ཧོཨཱིཏ་རཧཨཱི།..་ཨཱབ་སྤཱརྠ་ཀེ་ཨུཋཱ་པཊཀ་ཚཻ། 

ཨཱཨཱི་སབྷཀ་ཊཱརགེཊ་མུསཧརཱཱི་ཨཱ་ཌོམརཱཧཱཱི་རཧཻ།་ཀརཱིཧོམེ་མུསཧར་ཀེ་དཱུཊཱ་གྷནགར་ཊོལ་ཚཻ།..་སཊལེ་ཌོམརཱཧཱིཡོ་ཚཻ།..་
སབ་བྷོཊར་ཀེ་དུཨཱར་པར་ཛཱཨུ།..་ཧམརོ་བྷེལྤཱཱུ་དལེཀ།་ཧམརོ་པུཚལཀ།་ཀརཱིཧོ་ཀེ་དུནྤཱཱུ་ཊལོ་ཨཱ་བགཧཱཱིཨོ་ཀེ་མུསཧརཱཱི་
དྷཱཾགལཱིཨ།ཻ..་སཱྃཛྷ་པཻཌ ་གལེཻ།..་ཙཾདེསརཱཱི་ཙཱཧ-པཱན་ཀ་ེཔཻསཱ་ཏཨེ་ཧམརཱ་སཨེ་ལེབེ་ཀལེཀ;་མུསཧརཱཱི་ཀེ་ཨགེོ་ནེཏཱ་ཁཱཏཱིར་སཽ་
ཊཀ་ཨཽར་ལལེཀ།..་ནཱཱིཏཱཱིཤ་ཀུམཱར་བྷོཊར་ཀེ་ནཱམ་ཛེ་ཨཔཱཱིལ་ཀནེེ་ཚཻ་སེ,་སཱཏ་ནཱིཤཡ་བལཱ་གྷཥོཎ-པཏ,་བཻལེཊ་པེཔར་ཀེ་
ནམྤཱཱུནཱ་ཨཱ་ཀལེཾཌར་ལཱཨེ་ཀཨེ་ནཱིཀལ་ཻཚཱི།..་བྷཱཨཱིཛཱི་གཌ ྤཱཱི་ཀེ་གཌ ྤཱཱི་ཨཱནན་ེཚཧ།..་ཧམ་ཨཔན་ཨཊཱཱ་གཱིལ་ཀཨེ་རཧལ་ཚཱི།..་
མཧཱིལཱ་ཀཨེ་ཋཱཱིཀ་སཨེ་བུཛྷཱབཧཀ།་ཀཧཱིཧཀ་ནཱཱིཏཱཱིཤ་ཨཱ་ལཱལྤཱཱུ་མཱིལ་གེལཻ།་དུནྤཱཱུ་ཨེཀ་བྷཱཨེ་གེལཻ།་ཨཨཱི་བེར་ཨེཏཡ་ཏཱཱིར་ཀེ་
ནཱིཤཱན་ནཻ་རཧཏཻ།་ལཱལཊེམ་རཧཏཻ།..་ཨཨཱི་བེར་ལལཱཊེམོ་མེ་དེབཧཀ་ཏཨེ་ནཱཱིཏཱཱིཤ་ེཛིཏཏཻ།་པུཚལཀ-་ནཱཱིཏཱཱིཤ་མུཁམཾཏརཱཱི་
བནཏཻ་ནེ?་མཧཱིལཱ་ཁཱཏཱིར་བཧུཏ་ཀུཨཱིཚ་ཀལེཀཨཱིཨེ།་ཛནཱཱིཛཱཏཱི་ནཱཱིཏཱཱིཤ་ཀེ་ཀཊ ར་སམརྠཀ་ཚཻ། 

སཕཱཱིནཱ་ཨཱཡལ་ཧཨཱི!-་ཛམཱཱིལ་སུནབཨཱིཨ།ེ་སཕཱཱིནཱ་ཀཧེན-ཀེཧན་ཀེ་ཨཱྃཌ ་གལཱཡ་དཨཱི་ཚཻ།་ཕེར་སཕཱཱིནཱཀ་ཨེཀཊཱ་ཁཱིས ྤཱ།..་
མུཁཱིཡོམེ་ཋཱཌྷ ་བྷེལ།་ལོཀ་ཙིན ལཀཻ།་ཙཾདེསརཱཱི་སཕཱཱིནཱ་ཀེ་བྷཀྟ་རཧཡ,་སཾགེ་གྷ  ཱུམཨཱིམེ་ཙཾདེསརཱཱི་ཀཨ་ེཁྤཱཱུབ་མན་ལགཱཨཱི།་
ཨོཀརཱ་བྷོཊ་ཀེ་དེཏཻ!་ཙཾདེསརཱཱི་སོཙཨཱིཨེ..་ཀཧཱིཡཱ་ཀམ་པར་བྷོཊ་དེཏཻ?་སཕཱཱིནཱ་བེསཱཱི་པཌྷ ལ་ལཱིཁལ་ནཻ་ཚ,ཻ་ཕོཀནཱིཡཱཾ་པཱས་
ཚཻ,..། 
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བཱིཤྭམོཧན་ཀེ་གྷར་ཀཊཻཡེ་ཚ།ཻ་ཨོཏཡ་པཱན་སཡ་ཊཀ་བྷེཊཻ་ཚཻ།་སཾཛཡ་ཨཱ་ཛཡཔྲཀཤ་དུནྤཱཱུ་བཱཱིཛེཔཱཱི་ཀེ་སམརྠཀ་ཚིཨཻ།་
ཨཁབཱརམེ་རོཛ་སམཱཙཱར..་གཌ ྤཱཱི་ཀ་ེནོཊ་ཨཱ་ཤརཱབ་ཀེ་བོཏལ་པཀཌ ལ་ཛཱཨཱི་ཚཻ།་གགནཱ-་དརཱུ་ཨ་ཱམཱྃས་ཙལཻ་ཚ།ཻ་བཱཱིཛེཔཱཱི་
ཛིཏལེ་ཚཻ། 

སཱིཔཽལ..་རཱཧུལ་གྃདྷཱཱི་ཀེ་བྷཱཥཎ་རཧཨཱི།་པྤཱཱུརཱ་གཾདྷཱཱི་མདཻན་བྷརལ་རཧཨཱི..་ཀཧལཀཨཱི་མདཱོི་ཙྱོར་ཚཨཱི..་དཾག་ཀརབཻ་ཚཻ,་
ཧཱིན  ཱུ-མུསལམཱན་ཀཨེ་ལཌ བཻ་ཚཻ།..་གཋབཾདྷནེ་ཛིཏཏཻ།་སམཱཛབཱདཱི་པཱཊཱཱི..་སཏྱནཱརཱཡཎ་སཱཧ..་ཀམཏཱ་ཁཽཾཛྷཱཨཱིཨེ..་
བྷོཊཀཊུཨཱ..་བཱིཤྭམོཧནོ་ཀེ་ཛྷཱཌ ལཀ་ཀམཏཱ..་ཛདཡྤཱཱུ..་ཕེར་རཱཛད..་ཀཧཱིཡོ་བཱཱིཛེཔཱཱི་ཀཧཱིཡོ་བཾགལཱ་ཚཱཔ..་ནཱཱིཏཱཱིཤ་མཧཱིལཱ་
ལཨེ་བཌ ་ཀཛ་ཀལེཀཻ,་སཽ་མེ་ཏཻཾཏཱཱིས་ཊཱ་སཱཱིཊ,་སཱཨཱིཀཱིལ་དལེཀཻ། 

པཱཋཀ་ཊོལ་ཀེ་ཚ.ཻ.་པརཙཱ་གྷུརཱཡ་དེལཀ།་ལཱལཊནེ་ནཻ,་ཀམལ།་ཧམ-་ལཱལཊམེ།་ཨྤཱཱུ-་ཀམལ།ཀམལ། 

མོདཱི་ཀཱི་ཀཧལཀཨཱི།་ལལཱྤཱཱུ་ཀཨེ་བདནཱམ་ཀརཨཱི་བལཱ་བཱཏ།་ཨཔཧརཎ,་བལཱཏ ྤཱར་ཨཱ་ཧཏྤཱ..་སཱྃཛྷ་པཌ ཏཻ་ལོག་གྷར་མ་ེ
བནྣ..་ལོཀ་མོདཱི་ཨཱ་ལལཱྤཱཱུ་ཀེ་ནཀལ་ཀརཨཱི་ཚཻ། 

..་བཱཱིཛེཔཱཱི་ཛིཏཏཻ་ཏཨེ་རཱིཛརབྷེསན་ཁཏམ་ཀཨེ་དཏེཻ།..་སམཱཱིཀྵཱ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་སེ་གཔ་མོཧན་བྷཱགབཏ་བཱཛལཨཱིཨ།ེ..་
མཏལབ་ཨེཀྐེ..་མཾཌལ་ཀ་ེབཱིརོདྷ་མེ་ཀམཾཌལ..། 

ཨེམེལསཱཱི་ཧཱརུཎ་རཤཱཱིད-་བཱབྷན་ཀེ་ཛནསཾཁྤཱ་ཀཏེ?་དཱུཨཱིཨ-ེཨཌྷ ཨཱཱི་པརསེཾཊ་ནེ?་ཨཱ་ནཽཀརཱཱི་མེ..་སགརེ་ཏཨེ་བཨེཧ་ཚཻ! 

ཙཾདེསརཱཱི..་སཕཱཱིནཱ་བེསཱཱི་གོར་བྷཱཨེ་གལེ་ཚཻ..་སབ་པཱཊཱཱི་པཻསཱ་ལཻ་ཚཻ,་ཏབ་ཊཱིཀཊ་ད་ཻཚཻ།་ཨོཀརཱ་ལེཊ་བྷཱཨེ་གེལཻ།་ཏཱདྷཻར་
ཊཱིཀཊ་བཱིཀ་གེལ་རཧཨཱི།..་ཙདཾེསརཱཱི..་སཕཱཱིནཱ་ཀེ་ཨགཾ-ཨཾག་ནཱིཧཱརཡ་ལཱགལ།..་བཱཱིཛེཔཱཱི་མུསལམནཱ་ཀཨ་ེབྷགབཡ་ཙཱཧཡ་
ཚཻ།་མུསལམཱན་ཌརལ་ཚཻ-་སཕཱཱིནཱ་ཀཧལཀཨཱི།..་ཛནཱེ་ཧཱིཊལར་ཡཧཱུདཱི་ཀཨེ་ཀཏལ་ཀེལཀ,ཻ་ཏཧཱིནཱ་མདཱོིཡོ་མཱིཡཱྃ་ཀཨེ་
ཀཨཱིཊ་དེཏཻ།..་ཨཨཱི་དེས་མེ་གཱིད་ཨུཌ ཏཻ། 

བཱཱིཛེཔཱཱི་ཨནདྷུན་ཁརཙཱ་ཀཨ་ེརཧལཨཱིཨེ།..ཛམཱཱིལ..་མོདཱི་ཏཨེ་ཨེཀ་ནམྨར་ཀེ་ཛྷྦྷཱུཊ ྤཱ་ཚཻ!་རམཱདྷན་བཱཏ་ལཀོཨཱི་ཚ།ཻ 

ཨཱཨཱི་པརབྷཱས་ཨཱཡལ་རཧཨཱི།་བྤཱཱུཐ-ཁརཙཱ་ཀ་ེསཱཏ་ཧཛཱར་ཊཀ་དཨེ་གེལཨཱི།་དཱུཊཱ་བྤཱཱུཐ་ཚ།ཻ 

རཱམ་མན ཱིཏ་ཏཨ་ེབཱཱིཛེཔཱཱིཨེ་བནེཏཻ།..་ཙུནལཀཻ་སེ་མདཾཱིརེ་བནབཻ་ལཨེ?..་ཧམ་མོདཱིཨེ་ཀཨ་ེབྷོཊ་དེབཻ།..་པཀཱིཡཱ་ཨཾདྷབྷཀྟ.. 

སྤཱཱུརྻནཱརཱཡཎ་ཀཽམནཱིས ..་ནཱཱིཏཱཱིཤ་གནགུཨཨཱཱིར་ཚིཨཻ..་ཨེགོ་མུྃཧ་བྷཱཛཔཱ..་དོསར་རཱཛད། 

ཀམལ་དས་བཱཱིཛེཔཱཱི་སམརྠཀ་ཚཨིཻ།་..ཚཔྤན་ཨིཾཙ་ཀ་ེཚཱཏཱཱི..་པཱཀཱིསྟྟྤཱན་ཀཏཽ་བྷཱརཏ་མ་ེཋཋལཨཱིཨེ!...་ཙཱནི་ཀེ་ལགཧཱཱི་བྷཱཨེ་
ཛེཏཻ..་རཱམདེབ་ཀེ་གཔ་པར་སབ་ཧྃསཨཱིཨེ། 

བྷོཊ་ཁཱཏཱིར་མོདཱི་པཱཀཱིསྟྟྤཱན་པར་ཧམལོ་ཀཨེ་སཀཨཱིཨེ།་..་བཱཱིཛེཔཱཱི་ལཌ ཱཨཱི་ཀཱིཨེ་ཀརཏཨཱི?་ཧཱིན ྡུཨེ་ཁཱཏཱིར་ནེ་ཀརཏཻ?..་

མུསལམཱན་ཀེ་པཱཀཱིསྟྟྤཱན་བྷེཛལ་ཛཱཨེ།་ལཱལ་པཱཋཀ་བཱིས ོཊ་ཀལེཀཻ།..་རཱཥ བཱདཱི་ལལཱ་ཏཨེ་ཨཨཱཱིབཱིཨེ་གལེ↓!་ཨཱབ་མནུབཱདཱིཨེ་
ཊཱ་ཀེ་ཀམཱཱི་ཚ།ཻ་དཱིནཱ་པཱཋཀ..་མདཱོི་པར་བྷྲཥ ྤཱཙཱར་ཀེ་ཨཱརོཔ་ནཻ་ལཱགལ..་མདཱོི་ཏཨེ་མཧཱབྷྲཥ ྤཱཙཱརཱཱི་ཚཻ།་སུདྷཱཱིར་ཙཱཧ་དཧཀ-་
ཀམཏཱ་ཀེ་ཨཱཱི་ཨུདརཏཱ་མཱཧཽལ་ཀཨེ་ཨེཀདམ་བདཻལ་དེལཀ།ཻ 
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པརཙཱར་ཁཏམ་བྷཱཨེ་གལེཨཱི།..་ཤཱནྟ..་སབ་ཙཱཛི་བྷུམ  ཱུར་ཛཀྃ་ཏརེཏར་སུནག་ཻཚཻ། 

ལོག་ཨཀེ་གྷཎ ྤཱ་པཧཱིནཨཱི་ལཱཨཱིན་མེ་ལཱགཡ་ལཱགལ།་བེཙནཱ་ཀཀཧཱཱི་དཨེ་ཀཨེ་མཧཱིལཱ་བྷོཊར་པཊཱིཡཱབཻཏ་རཧཨཱི,་སཱིཔཽལ་
བཛཱར་མེ་པོལིཾག་ཀམ་བྷཱཨ་ེརཧལཨཱིཨེ།་ཨཱཱི་སམཱཙཱར་བཱཱིཛེཔཱཱི་སམརྠཀ་ཀཨ་ེཙིནྟཱིཏ་ཀེལཀཨཱི།་ཤཧརམེ་ཀམལ་ཀེ་བྷོཊར་
བེསཱཱི་ཚཻ། 

སཕཱཱིནཱ་བྷོཊ་གཱིརབཻ་ལཨེ་ཨཱཡལ་ཚཻ།་..་ཀཨཱིལྷ་ཨེབཧ-་ཀཧཱི་ཀཨེ་ཙཾདེསརཱཱི་ནཱིཀཻལ་གེལ།་སཕཱཱིནཱ་མུསྐུརཱཡལ།་བཱིཧཱན་བྷནེ་
ཙཾདེསརཱཱི་ནབཊོལ་གེལ།་སཕཱཱིནཱ་སཾགེ་ཙུནཱབ་ཀ་ེགཔ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཻ།..་བྷཱཛཔཱ་ཀཧཻ་ཚཻ་ཧམ་ཛིཏབཻ།་གཋབཾདྷན་ཀཧཻ་ཚཻ་
ཧམ་ཛིཏབཻ།་ཨཱབ་ཛེ་ཧོཨཱི།སཕཱཱིནཱ་དཱུ-ཏཱཱིན་དཱིན་མེ་དཱིལ ྤཱཱི་ཙལཻ་ཛཱཡཏ།་ཙཾདེསརཱཱི་པུཚལཀཻ-་ཨེབཧཀ་ཀཧཱིཡཱ?་སཕཱཱིནཱ་བཱཛལཻ-
་བྷཱཛཔཱཨཱཱི་རོཛ་ནཡཱ-ནཡཱ་ཀཎ ་ཀརཻ་ཚ།ཻ.. ་ཙཾདེསརཱཱི-་ཨེནཱ་ཧཱཱིཡཱ་ཧཱརནེ་ཛིནགཱི་ཙལཏཧ?་སཕཱཱིནཱ་ཚགུནཏཻ་རཧལ..་
ལཌ ཻཏ-ལཌ ཻཏ་མཻར་གེནཱཨཱི་ནཱཱིཀ་ཚཻ།..་མརནཱཨཱིཨེ,་ཛིནཱཨཱི་ཚིཨཻ། 

   

གུལ,ོ་རམཏཱ་ཛྱོགཱི་ཨ་ཱབྷཊོ 

པཱཋ་ཤུརཱུ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཏཱིལཱ་སཀརཱཾཏཱི་སྃ,་ཨཱངན་ནཱཱིཔཱི་རཧལ་ཨཚི་གུལོཀ་ཚྱོཊཀཱི་བེཊཱཱི་རཱིནཱིཡཱཾ། 

གུལོ་ཨུཔནྤཱསཀ་ཨཱརམྦྷ་རཱིནཱིཡཱྃ་སྃ་ཀཱིཨ་ེབྷེལ,་གུལཀོ་བེཊཱསྃ་ཀཱིཨེ་ན་ཻབྷེལ།་ཀརཎ་ཛུལཱིཡ་ཱཀཱིས ོབཱཀ་ཨནུསཱརེ་བེཊཱ་
ཨཔནཱཀེྃ་མཱཡསྃ་དཱུར་ཀརཻཏ་ཨཚི,་མུད་བེཊཱཱིམ་ེཨོ་ལཡ,་ཨོ་གུཎ་རཧཱིཏེ་ཚཻ་སེ་ཨོ་དཱུར་ཧོཨཱིཏོ་མཱཡསྃ,་སཾསྲྀཏཱིསྃ་ལག་
རཧཻཏ་ཨཚི།་ཀོནོ་ཨཱན་པྲཀརསྃ་ཨཻ་ཨུཔནྤཱསཀ་ཨཏེེཀ་ནཱཱིཀ་ཨཱརམྦྷ་ནཻ་བྷ྅་སཀཻཏ་ཚལ།་གཱིཏ་གབཱི་རཧལ་ཨཚི་རཱིནཱིཡཱྃ,་
ཕེར་པཱནཱིཀ་ཕཱཧཱ་ཛཀྃ་ཨོས,་པཚིཡཱ་ཧབཱ་ཨཱ་མཱཡཀ་ཙིནྟཱིཏ་ཧཨེབ།་"གེ་ཙད རཱི་ཨོཌྷ ཱི་ནེ་ལ།ེ"་བཱདོམེ་བེཊཱཱི་ཨཱ་བེཊཱམེ་ཨནྟར་
ཚཻཧེ-་ཚཽཌཱི༹་ཨསཀརེ་ཀཁྣཱཱུན་གྷར་ཏ྅་ཀཁནྣཱཱུ་གཱཚཱི་དཽཌཻ༹ཏ་རཧཨི་ཚཨི།་ཚཽཌ༹་ཱཨཱཋ་བཛ་ེདྷརི་སུཏལ་ེརཧཻ་ཚཻ། 

ཨཱ་ཕེར་ཨབཻཨེ་ཛུལཱིཡཱ་ཀཱིས ོབཱཀ་པུརུཁ,་ཨཀོར་ཨཻཾཋཱཱི།"ནེ་ཙནི ཻ་ཚིཧཱཱི་ཏ྅་ཙཱིན ་ལེ།" 

ཀཱི་ཨཱཱི་ཧེཾཋཱཱི་ཨཧཱྃ་ལུཊཱིཡན ་ཛྱོནམེ་ནཻ་དེཁཻ་ཚིཨཻ,་སགརེ་ཨཱཱི་ཧེཾཋཱཱི་བྷེཊཏ།་མཱནབ་སམཛཱམེ,་ཁཱས་ཀ྅་པུརུཁ་པཱཏམེ། 

གྷ  ཱུར-དྷུྃཨཱ,་ཚལ་པྲཔཾཙ,་ཨཱ་གུལོཀེྃ་སརཀརཱཱི་ཛམཱཱིནཔར་བས྅་པཌ ལཻ།་ཨོཀར་བཱཔ་མུནཱཱིལཱལཀ་ཚྱོཌ ལ་བཔཽཏཱཱི་སམྤཏྟཱི་
རཧཻ་ཚྱོཊ-པཻགྷ་ཁུརཔཱཱི,་ཀོདརཱི,་ཁཾཏཱཱི,་དབཱིཡཱ,་ཀུཌ ཧརཱི,་བྷཱལཱ,་བརཚཱི། 

ཨཱཨཱི་ཀལྷཱི་བཱལཱིཀཀེྃ་པཌྷ བཻམེ་སརཀར་ལཱགལ་ཚཻ, ་རཱིནཱིཡཱཾཀེྃ་ས  ཱུལམེ་པཱྃཙ་སཡ་ཊཱཀ་བྷེཊལ་རཧཨཱི,་པོཤཱཀ་རཱཤཱི།་མུད་གུལོ་
ཙཱཊཱི་གལེཻ།་གུལོཀ་བེཊཱཱི་ཨཱ་གུལོཀ་ཚྱོཊཀ་བེཊཱཀ་གྷརཀ་ཀཛཀ་པྲཏཱི་དྲྲྀཥ ཱིཀོཎཀ་དྭནྡྭ།་མུད་ཕེར་ཛཁན་བཱྃས་ཙྱོརཱ་ཀ྅་
༥༠༠་ཊཱཀམེ་གུལོ་བེཙཻཨེ་ཏཁན་ཨཨཱོི་པཱཨཱིསྃ་རཱིནཱིཡཱྃ་པཱཋཱཱི་ཀཱིནཻཨ།ེ 

གུལོཀ་བཌ ཀ་བེཊཱཀ་རོཛགར་ལེལ་པནཱིཛཱབ་པལཱཡན།་པྤཱཱུརཱ་བཛཱར་རཱཛིནདར་ཌཱཱིལརཀ་སམདཧཱཱི་ཨཱིནརཱ་གནཧཱཱི་ཨཱ་
ཨོཀར་ཙཱརཱིཊཱ་བེཊཱ། 

ཕེར་བཛཱརསྃ་བཱཧར་ཨཱཨུ,་བེལཱ,་བཱཱིནཱ་ཨ་ཱསོནཀ།་ཨཱ་ཏཁན་གུལོ་ཀེྃ་དཱུཊཱ་སུཔཱརཱཱི་དཱུཊཱ་ནོཏ་མེ་ཨཱཡལ་ཚཻ-་ཨེཀཊཱ་ལཱལོ་
པཎ ཱིཏ་ཀེ་པོཏཱཱི་ཀེ་བཱིཡཱཧ་,་དོསར་སཱརཱི་ཀ་ེཛཻདྷཱཱི་ཀེ་བཱིཡཱཧ།་གུལོཀ་སསུརཱརཱི་ཚཻ་བེལ་ཱཨཱ་ཨཀོར་པཏ ྤཱཱིཀ་ནཱམ་ཚཻ་བེལཱབཱལཱཱི།་
པཧཱིནེ་གུལོཀེྃ་གཛཱ་པཱཱིཨཻཏ-པཱཱིཨཻཏ་དམ ྤཱ་ཨུཁཌ ཱི་གེལ།ཻ་ཙཱརཱུ་ཀཏ་མནཱེ་གཛཱཀ་ནཤཱཀ་བྤཱཔཱར་ཧོཨཱིཏ་ཧེཏཻ། ་བྷགཱིནཱཀ་
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བཱིཡཱཧཀ་ནོཏ་པུརབཱཀ་ཀམ,་སཌཱ ཱཱི,་སཡཱཱ,་བཱིལཱཨུཛ་ཨཱ་དཱུ་སཡ་ཨཀེབན་ཊཱཀ་དཱིཨ་པཌ ཏ།ཻ་ཨོ་སོནཀ་ཛཨཱཱིཨེ,་ཚྱོཊུཨཱ་ཨཱ་
རཱིནཱིཡཱཾ་སཾག་ཚཻ།་གུལོཀ་བཌ ཀཱི་བེཊཱཱི་རུནཱིཡཱྃ་བཱཱིནཱམེ་བཱིཡཱཧལ་ཚཻ།་རུནཱིཡཱྃ་སེཧོ་སོཛྷེ་བཱཱིནཱསྃ་ཨཱཡལ་ཚཻ,་བཧཱཱིན་རཱིནཱིཡཱྃཀེྃ་
ཨཔན་སཱསུར་ལ྅་ཛཱཡ་ཙཱཧཻ་ཚ།ཻ་མུད་ཨོ་མནཱ་ཀ྅་དེལཀཻ,་ལོཀ་ཀཧཏཻ་ཛ་ེབཱཔ་རོགཧ་བྷ྅་གེལཻ,་དཱིན་ཊགཱི་གལེཻ་ཏེྃ་
པེཊ་པོསཻ་ལཨེ་ཨཱཡལ་ཚཻ།་ཨ་ོབཌ ་ཀནལ,་གུལོ་ཀེྃ་ཚགུནྟྟྤཱ་ཧོཨཱི་ཚཻ,་ཚཽཌ ཱཱི་ཨཱཱི་སབ་བཱཏ་ཀེནཱ་བྤཱཱུཛྷི་གེལཻ།་ཨཱ་ཨནྟཱིམམེ་བེཊཱཱི་
རཱིནཱིཡཱཾཀེྃ་པཏཱ་ཙལལཻ་ཛ་ེགུལཀོ་མན་བཧུཏ་ཁརཱཔ་ཚཻ།་ཨོ་བྷོརེ་ཨཱབཱི་གལེ།མཱཡ་རཏུཀ་པྤཱཱུཛཱ་དཱིཨཱ་པུཚལཀཻ།་ཨཽཏཽཀ་ཧཱལ་
སུནབཨཱི་མེ་རཱིནཱིཡཱ་ཾཀཨ་ེམན་ནཻ་ལགཱལཻ།་མཱཨེ་ཀཨེ་ཀཧལཀ-་'མཱཡ,་པཻས་ཱདཧཱཱི་ནེ།་བབཱ་ཀཨེ་གལཱཱོི་ལཱབཱི་དཨཱི་ཚཨིཻ།' 

 ཀནཱིཡཱྃ་དབ་ཚཻ་མུད་གུལོཀ་ཙལཏཱཱི་ཚཻ་ཨོཏ྅་ཨོཀར་བཱཌཱཱི་ལཻཾགུཨེཛ་བདལལ་ཚཻ། 

ཀོན་ཀནོ་རོཛགར་ཚཻ་སེ་དེཁཱབཻལེ་ཨུཔནྤཱསཀར་པུཏོཧུ་ཀཾདཧཱབཱལཱཱིཀེྃ་མལཧདཀ་ཙཱྃཔམེ་མཁཱནཀ་ཀམནཱཱཽིཀ་ནབ-
རོཛགར་བྷེཊལཨཱི-ཨེ,་ཨོཏ྅་ལ྅་ཛཨཱཱི་ཚཐཱི།་ཚྱོཊུཨཱ་ཀཛ་ཀརཻཨེ་དཤརཐ་མཎ ལཀ་པཱིལཱཨཱི་མཱིལམ།ེ་མྤཱཱུཾགཀ་བཱཱིཡཱ་བཱཨུག་
ཧེཏཻ,་ཧརབལཱ་ཙཱས,་སམཱར་ཨཱ་ཙཽཀཱི་དཨཱི་ཀེ་ཨཌྷ ཱཨཱི་སཡ་མཱཾགཻ་ཚ།ཻ་ཕེར་གུལོཀ་མྲྀཏྡུཀ་པྤཱརམྦྷ་ཨེནཱ་ཀརཻ་ཚཐཱི་གུལོཀེྃ་ཁོཾཁཱཱི་
ཧོཨཱི་ཚཻ,་དཱུ་སཡ་ཊཱཀམ་ེདཱུ་ཀཊ ྤཱ་ཐཀོཌ ཱ་ཨོལཨཱི་ཀེ་བཱཏ་བྷེལཻ། 

སུཁབཱ་ཨཔན་མཱཡ་ཀཨ་ེགྷར་སཨེ་ནཱིཀལཱི་དལེཀ,་ཕེར་བདནཱམཱཱི་བྷེལཱཔར་ཨཱཔས་ལ྅་གེལ༎་ཨོ་ཚཻ་ཨཱིནརཱ་གནཧཱཱིཀ་
པཱིཏཱིཡཱ་སཱསུ། 

ས ྤཱནཱཱིཡ་སཾསྲྀཏཱི་དེཁབཻལེ་ཀལཱཱིབན ྤཱཱིཀ་སེབཱ,་བྷགཻཏ,་ཕུལཧཱསཱི།་ཨཱབ་ཏཀརཱ་བཱད་ཀུཤཀ་ཀལེཔོ་ནཻ་ལགཏཻ། 

  

གུལོ་མལཱཱིཀསྃ་ཊརཽྩ་མཱཾགཏ,་ཨོ་ནཻ་དེཏཻ་ཏ྅་ཨེཀྐ་ོགོ་ཨཱམ་ཀཱི་ལུཙ ྤཱི་བྷོག་ན་ཻཧུཨཡ་དེཏ།་གཱིརཧཏ་ཊཽརྩ་ནཻ་དེལཀཻ,་ཨཔནཱ་
པཙཱས་ཊཀ་ལག་ཀཨེ་ཀཱིནལཀ།་བཱྃས་ཌེཌྷ ་སཡ་སཨེ་ཀམ་མེ་ནཻ་བྷེཊ་ཻཚཻ,་གུལོ་ཙྱོརཱ་ཀཨེ་བེཙཏ་ཏཻཾ་ཨཀེྐེ་སཡ་མེ་དཱིཨཡ་
པཌ ཏཻ།་པཱཙ་ཊཱ་བཱྃསཀ་པཱཨཱི་བྷེཊལཻ,་པཱན་སཡ་མེ་རཱིནཱིཡཱྃ་པཱཋཱཱི་ཀཱིནལཀ།་གྷཌ ཱིཨེ་གྷཊཾཱ་མེ་པཱཋཱཱི་རཱིནཱིཡཱྃ་ཀཨེ་ཙཱིན ་གེལཻ། 

  

ཨེཀ་བེར་རཱིནཱིཡཱྃ་གཚཔཀ  ཱུ་ཨཱམ་ལཨཱེ་ཀཨེ་གལེ་རཧཻ་ཏ྅་མཱལཱིཀ་པཙཱས་གོ་ཊཱཀ་དནེེ་རཧཻ།་མལཱིཀནཱི་ཁཱཨཱི་ལཨེ་དེན་ེ
རཧཻ།་ཙྱོརབཱ་སཽཾསེ་གཚཀ་ལུཙ ྤཱི་སཱིསོཧཱི་ལེལཀཻ།་ཨེཀཊཱ་ཋཀུརབཱ་སེནཱིཡལ་ཙྱོར་ཚཻ།་རཱིནཱིཡཱཾ,་ཛྷྦྷཱུནཱིཡཱ་ཾཨཱ་བརས ེརབཱལཱཱི་ལུཙ ྤཱི་
ཙྱོརབཻཨེ།་'ཨྤཱཱུ་བབྷནཱ་ཧམརཱ་པཀཌ ཏ?་..'་༺བརས ེརབཱལཱཱི༻ 

སེ་སབྷཊཱ་གཚཱི་བབྷནཱ་ལག་ཚ།ཻ 

རུནཱིཡཱྃ་ཀེ་དཱིཡར་ནེརཧཱུ་ཨེལཻ,་ཨོ་ཙུཔཙཱཔ་རཱིནཱིཡཱཾ་ཀེ་དེཁཻཏ་རཧཨཱི-ཨེ་ཨཱ་མུས ྤཱཱི་ཚྱོཌ ཨཱི-ཨེ།་དཤརཐ་མཎ ལཀ་སཌྷཱ ཱུ༹ཀ་
ལཌ ཀ་ནེཔཱལམེ་ཚཻ,་རཱིནཱིཡཱཾ་ལེལ་ཀཐཱ་ཨབཻ་ཚ།ཻ་མུད་གུལོ་ཙཱརཱི་མཱསཀ་ཊེམ་མཾགཨཻེ,་ཨརཛུནམཱ་ནཱལཱཡཀ་ཚཻ་མུད་ཏཻཡོ་
ཨོཀརཱསྃ་པུཚཏཻ། 

སེ་རཱིནཱིཡཱཾ་ཏ྅་ལག་ཚཻཧེ་གུལཀོ,་པུཏོཧུ་ཛེ་ཛྷགཌ ཱ་ཀ྅་ཀཡ་གེལ་རཧཻ་སེཧོ་ཨེཀདམྨེ་དཱུར་ན་ཻཚཻ,་དེཁྤཱཱུ་
ཨེཏ྅- ..ཀཾདཧཱབཱལཱཱི་པཧུྃཙ་གེལཨཱི།་'པཔཱ,་ཀལ་བལཱ་མཱིསཏརཱཱི་ཀཨེ་བཛ་ཱཨཱནཐཱིན།་ཋཱཱིཀ་ཀཨེ་དེཏཻ།་ཛ་ེལཱགཏཻ་སེ་
དེབཻ།'ཨཱ་ཕེར་ཨརཛུནམཱ་ལེལ་གུལོཀ་བཱིཙཱར-་ཨརཛུནམཱ་ནཱལཱཡཀ་ཚཻ་མུད་ཏཻཡོ་ཨཀོརཱསྃ་པུཚཏཻ། 
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ལེཁཀ་ཨཧཱྃཀེྃདཱུར་ཨཱ་ལག་སབྷ་ཋཱམ་ལ྅་ཛཱཨཱི་ཚཐཱི།་ཀནེྡྲ་ཀཁནོ་གུལོ་རཧཻཨེ,་ཀཁནོ་རཱིནཱིཡཱཾ་ཨཱ་ཀཁནོ་ཀན ྤཱཧཱབཱལཱཱི།་
དཤརཐ་མཎ ལ་པཱཨཱིབལཱ་ཚཻ,་མུད་ཨཀེྐེ་བེརམེ་གུལ་ོཧྃ་ནཻ་ཀཧལཀཻ,་ཨརཛུནམཱསྃ་པུཚཏཻ། 

༺ཛཱརཱཱི..༻ 

 
ཨཔན་མཾཏབྱ་editorial.staff.videha@gmail.com་པར་པཋཱཨུ། 
 
 
 
 
 
༢.༢.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནཾད་མཾཌལ-་སཱམརཐ་ཀེ་དུཁ་ནཱཧཱི་གོསཱཨཱིཾ 

 

ཨཙཱརཱ་ྻརམཱནཱདཾ་མཌཾལ 

སམཱརཐ་ཀ་ེདུཁ་ནཱཧཱི་གསོཨཱཱིཾ 

                          

རཱམཁེལཱབན་མཧཏོ་ཨཔནཱ་གཾབ་ཀེ་པྤཱཱུར་ཛམཱིཾདར་ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཀེ་ཁེཏཱཱི་གྲྀཧས ྤཱཱི་ཀེ་ཀཛ་དེཁཏ་རཧེ།ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ལགབྷག་
སཽ་བཱཱིགྷཱ་ཛམཱཱིན་ཀེ་མཱལཱིཀ་རཧེ།་ཧབེལཱཱི་ཨཱ་ཀམ ྤཱཨུཎ ་མཱིལཱ་ཀཻ་དཱུཾ་བཱཱིགྷཱ་མེཾ་རཧེ།་ལགབྷག་ཨཌྷཱཨཱི་བཱཱིགྷཱ་མེཾ་བགཱིཙཱ་རཧཻ,ཛཻཡ་མེཾ་
ཏརཧ་ཏརཧ་ཀེ་ཨཱམ,ཛམཱྤཱཱུན་ཨཱ་ལུཙཱ་ིཀེ་གཚཱི་རཧེ།་ཊཱཨཱིམ་པར་ཨཱམ,་ཛམཱྤཱཱུན་ལུཙཱི་ཁྤཱཱུབ་ཕརེ།ཤེཥ་ཛམཱཱིན་པར་དྷཱན་
གེཧཱུཾ,ཏེལཧན་ཨཱ་དལཧན་ཀེ་ཁེཏཱཱི་ཧོཡ།་ཁེཏཱཱི་གྲྀཧས ྤཱཱི་ཀེ་སབྷ་ཀཛ་རམཱ་ཁལཱེབན་ཀརཱབཻ།ཛན་མཛདཱུར་ཀེ་བོཨཱིན་བྷཱཱི་
རཱམཁེལཱབན་ཧཱཱི་དེབེ། 

ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཁཱལཱཱི་པཾཙཱཡཏ་ཀེ་རཛཱནཱཱིཏཱི་ཀརེ།་ཧཱལཱཀཾཱི་ཀཧཱིཡོ་བོ་མུཁཱིཡཱ་མེཾ་ན་ཛཱིཏ་ལན།་ཀཨཱཱོི་ཀོཨཱཱི་ཧུནཀར་ལགུཨཱ་བྷགུཨཱ་
བཱར ་མེམྦར་མེཾ་ཛརཱུར་ཛཱིཏ་ཛཱཡ། 
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ཨཱ་བོཨཱི་བཱར ་མེམྦར་ཀེ་མཱདམྱ་སེ་བཱར ་མེཾ་པརེ་བཱལཱ་ས  ཱུལ་ཀ་ེཧེཌམཱས ར་ཀེ་ཁྤཱཱུབ་པརེཤཱན་ཀརེཾ།ས  ཱུལ་སེ་ཙལེ་བཱལཱ་མདྷ  ཧྣ་
བྷོཛན་,་ཚཏཱབྲྀཏྟཱི་ཨཱ་པོཤཱཀ་ཡོཛནཱ་སབྷ་མེཾ་ཛབརདསྟྟྤཱཱི་ཀམཱཱིཤན་ལེབེ། 

ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ,རཱམ་ཁེལཱབན་ཀ་ེཁེཏཱཱི་གྲྀཧས ྤཱཱི་ཀརཱབེ་ཀ་ེབདལེ་དརམཱཧཱ་ན་དེབེ།བོཀརཱ་བདལཱ་མེཾ་པཾཱཙ་བཱཱིགྷཱ་ཛམཱཱིན་དེལེ་
རཧེ།ཛཻམཻ་དཱུ་བཱཱིགྷཱ་ཛམཱཱིན་ཀེ་པྤཱཱུརཱ་ཨུཔཛཱ་རཱམཁེལཱབན་ཀེ་ཧོཡ་ཨཱ་ཏཱཱིན་བཱཱིགྷཱ་བཊཱཨཱཱི་པར།་མཏལབ་ཀཱི་ཨཱདྷཱ་ཨུཔཛ་ཚྱོཊན་
བཱབྤཱཱུ་ཀེ།རཱམ་ཁེལཱབན་བྷཱཱི་ཨཨཱི་ཨཱམདནཱཱི་སེ་ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་སེ་ཧཱཱི་དཱུ་བཱཱིགྷཱ་ཛམཱཱིན་ཁརཱཱིད་ལེ་ལེ་རཧེ།རཱམ་ཁལཱེབན་བྷཱཱི་སུཁཱིཏ་
གར་ཧོ་གེལ་རཧེ། 

ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཀེ་ཚྱོཊཀེ་པརཱིབཱར་རཧེཾ།་ཨཔནེ,་གྷརབཱལཱཱི་སུལོཙནཱ་ཨཱ་ཨེགོ་ཁྤཱཱུབ་སུཾདར་གོར་བེཊཱཱི་པཱིརཱིཡ།ཱཏཧཱིནཱ་
རཱམཁེལཱབན་ཀེ་བྷཱཱི་པརཱིབཱར་མེཾ་ཨཔནེ,་གྷརབཱལཱཱི་པཱརབཏཱཱི་ཨཱ་ཨེགོ་ཁྤཱཱུབ་སུཾདར་ཤྱཱམལཱ་རཾག་ཀེ་བེཊཱ་པརེམ། 

པཱིརཱིཡཱ་ཨཱ་པརེམ་གཾབ་ཀེ་ས  ཱུལ་མེཾ་པཌྷ ེ།པརེམ་པཌྷ ེཾ་མེ་བཌ ཱ་ཏེཛ་རཧེ།ཨུ་ཀ ྤཱས་མེཾ་ཕར  ་ཀརེ་།པཱིརཱིཡཱ་པཌྷ ་ེམེ་མདམྱ་
རཧེ།པརེམ,་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་པཌྷ ེ་མེཾ་ཁྤཱཱུབ་མདད་ཀརེཾ།པཱིརཱིཡཱ་བྷཱཱི་པརེམ་ཀེ་ཀཔཱཱི,་ཀཱིཏཱབ,་པེཾསཱིལ་སེ་མདད་ཀརེཾ།དཱུནྤཱཱུ་སཐཱེ་སཐཱེ་
ཁེལབོ་ཀརེ།ཙྱོར་སཱིཔཱཧཱཱི,ལུཀ་ཚིཔཱཱི,བྷགཌཱིལོ་བྷགཌཱིལོ,་རཱཛཱ་རནཱཱཱི།་རཱཛ་ཱརཱནཱཱི་མེ་ཏ་པརེམ་རཱཛཱ་ཨཱ་པཱིརཱིཡཱ་རཱནཱཱི་བནེ། 

མཱིཌཱིལ་ཏཀ་ཏ་དཱུནྤཱཱུ་ཨཔནཱ་གཾབ་མེཾ་པཌྷལཀ།་ཧཱཡར་སེཀཾཌརཱཱི་ས  ཱུལ་གཾབ་སེ་དོ་ཀཱིལམཱཱོིཊར་དཱུར་རཧེ།དཱུནྤཱཱུ་པཻདལཻ་ས  ཱུལ་
ཛཱཡ།་པརེམ་ཀ ྤཱས་ཊནེ་ཨཱ་པླས་ཊྤཱཱུ་མེཾ་བྷཱཱི་ཕར  ་ཨཱཡལ།ཨཱ་པཱིརཱིཡཱ་སེཀེཾཌ་ཌཱིབཱཱིཛན་སེ་པཱས་བྷེལ། 

ཨབ་ཌཱིགྤཱཱི་མེཾ་པརེམ་སཱཱིཏཱམཌྷ ཱཱི་ཀ་ེགོཡནཀ་ཀལེཛ་མེཾ་ནཱམ་ལཱིཁཻལཀ།པརཾཙ་ནམྦར་ཀམ་ཧོཡ་ཀེ་ཀརཎ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་
ཨེཌམཱིཤན་གོཡནཀ་ཀལེཛ་མེཾ་ན་ཧོ་སཀལ།པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ཨེཌམཱིཤན་རམཱ་སཀལ་སིཾཧ་མཧཱིལཱ་ཀལེཛ,་ཌུམརཱ་མེཾ་བྷེ་
གེལ།པཱིརཱིཡཱ་ཀལཛེ་ཀེ་གར  ་ཧོས ལ་མེཾ་རཧེ་ལགཱལ།ཨཱ་པརེམ་གོཡནཀ་ཀལཛེ་ཀེ་ཧཱས ལ་མེཾ་རཧ་ཀེ་པཌྷ ེ་ལཱགལ། 

བཱཱིཙ་བཱཱིཙ་མེཾ་དཱུནྤཱཱུ་ཀེ་བྷེཾཊ་སཱཱིཏཱམཌྷ ཱཱི་མཱརྐེཊ་མེཾ་ཧོཨཱིཏ་རཧེ། 

པརེམ་བཱཱིཨེ་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཤཱས ་ཨཱནར ་མེཾ་བཱིཧཱར་ཡྤཱཱུནཱིབར ཱིཊཱཱི་མེཾ་ཊཱཔ་རཧལ་ཨཱ་པཱིརཱིཡཱ་སམཱཛཤཱས ་ཨཱནར ་ཕར  ་ཀ ྤཱས་མེཾ་པཱས་
ཀཻལཀ། 

པཱིརཱིཡཱ་ཨབ་པཊནཱ་མེཾ་ཛཱཀེ་བོམནེ ་ཀལེཛ་མེཾ་ཨེམ་ཨེ་མེཾ་ནཱམ་ལཱིཁཻལཀ།པརེམ་ཨེམ་ཨེ་མེཾ་ནཱམ་ན་ལཱིཁ་ཱཀེ་ཡྤཱཱུཔཱཱིཨེསསཱཱི་ཀེ་
ཏཻཡཱརཱཱི་ཀརེ་ལཱགལ།་པཊནཱ་ཀེ་ཨཱཨཱི་ཨེ་ཨེས་ཏཻཡཱརཱཱི་ཀརཱབེ་བཱལཱ་ཀོཙིཾག་སུཔར་ཕོར ྤཱཱི་མེཾ་ནཱམ་ལཱིཁཱ་ལལེཀ། 

ཛཻཨཱི་དཱིན་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ཨེམ་ཨེ་ཕཱཨཱིནལ་ཀེ་རཱིཛལ ་ནཱིཀལལ།བཻཧཻ་དཱིན་པརེམ་ཀེ་ཡུཔཱཱིཨེསསཱཱི་ཀེ་ཕཱཨཱིནལ་རཱིཛལ ་
ནཱིཀལལ།ཛཾཧཱ་པཱིརཱིཡཱ་ཕར  ་ཀ ྤཱས་སེ་པཱས་ཀཻལཀ། 

པརེམ་ཨཱཨཱིཨེས་མེཾ་པཾཱཙབཱ་ས ྤཱན་པར་རཧེ།་ཨེཀ་དསོར་ཀེ་སམཱཙཱར་སུནཱི་ཀ་ེདཱུནྤཱཱུ་ཁུཤ་རཧེཾ།དཱུནྤཱཱུ་པརཱིབཱར་བྷཱཱི་ཁྤཱཱུཤ་རཧེ། 

ཨབ་པཱིརཱིཡཱ་གྷར་པར་རཧེ་ལཱགལ།ཨཱ་པརེམ་ཊནཱེིག་མེཾ་ཙལ་གེལ།ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཨཱ་ཧུནཀར་གྷརབཱལཱཱི་སུལོཙནཱ་ཀེ་པཱིརཱིཡཱ་
ཀེ་ཤཱདཱི་ཀེ་ཙིཾཏཱ་སཏཱབེ་ལཱགལ།་ཨེཀ་རཱཏ་དཱུནྤཱཱུ་གོརེ་པལཾག་པར་ལེཊེལ་རཧེ།་སུལོཙནཱ་བོལལན-ན་སུན་ཻཚཱི།སུཏ་རཧལཱཱི་
ཀཱི!ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཨཱཾཁ་མྤཱཱུཾད་ལེ་ཀཧལན-ཨབ་ཧམརཱ་ནཱིཾད་ཀཾཧཱ་ཨབཻ་ཧཨེ།ཛེཀརཱ་གྷར་མེཾ་པཌྷལ་ལཱིཁལ་ཛབཱན་བེཊཱཱི་
ཧོཏཻ།བོཀརཱ་བཱཔ་ཀེ་ཨཱཾཁ་མེཾ་ནཱིཾད་ཀཾཧཱ་སེ་ཨཏཻ།་སུལཙོནཱ་བོལལཀ-ཧཾཱ་ཡཽ།ཧམརོ་ནཱིཾད་ན་ཨབཻཡ།་ཛྷ  ཱུཋེ་ཀ་ེཨཱཾཁ་མུདཾལེ་རཧཻ་
ཚཱི།་ཨཾཧཱ་ཀེ་ནཛར་མེཾ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ལེལ་ལཌ ཱིཀ་ན་ཧཨེ་། 
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ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཀཧལན-ཨབ་ཛར་ཛམིཾདར་ཀ་ེདྷཱིཡཱ་པུཏཱ་པཌྷབེ་ཀཾཧཱ་ཀརཻ་ཚཻཡ།་ཨིཾཊར་བཱཱིཨེ་ཀཻལཻ་རཧཏ།པརཾཙ་ཡོགྱཏཱ་ན་
རཧཻ་ཚཻཡ།་ཟམཱཱིདརཱཱི་ཏ་ཧཻཡ་ན།གུམནཱེ་ཊཌྷེ་རཧཻཏ་ཧཨེ།ཨབ་ཨཔནཱ་ཛིལ་ཱམེཾ་ཏ་ན་ཧཨེ།་མུཛཕ རཔུར,་མོཏཱིཧཱརཱཱི་མེཾ་པཏཱ་
ལགབཻ་ཚཱི།ཀུཚ་དོསྟ་མུཛཕ རཔུར་ཨཱ་ཀུཚ་མོཏཱིཧཱརཱཱི་མེཾ་བྷཱཱི་ཧཨེ།བཱིཧཱན་ཧོཡ་དཱུ།་ཌཱཡརཱཱི་མེཾ་མོབཱཨཱིལ་ནཾ་ཁཛོབ།་སུལཙོནཱ་
ཨཔན་ཧཱཐ་ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཀེ་ཚཏཱཱཱི་པར་རཁཻཏ་བོལལན-ཨཱབཱི་སུཏ་རཧུ།་ཀོནོ་ཙིཾཏཱ་ན་ཀརུ།་མཧཱདེབ་པར་དྷ  ན་རཁྤཱཱུཾ།་
མཧཱདེབ་ཛེ་ཀརཐཱིན་ནཱིཀེ་ཀརཐཱིན།ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཀཧལཐཱིན-ཨཾཧུ་སོ་ཛཱཨུ། 

པཱིརཱིཡཱ་ཨཔནཱ་རཱུམ་མེཾ་ཛགལ་ེཔལཾག་པར་པརལ་རཧེ།ཨཔན་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཀེ་ཁུསུར་ཕུསུར་སྤཱཱུནཻཏ་རཧེཾ།ཨཔནཱ་བཱིཨཱཧ་ཀེ་
ལེལ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཀེ་ཙིཾཏཱ་སེ་ཙིཾཏཱིཏ་ཧོ་གཻལ།པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་པརེམ་ཀེ་ཡཱད་ཨཱབེ་ལགཱལ།བོཀརཱ་སཾག་བཱིཏཱཡལ་ཨཀེ་ཨེཀ་ཀྵཎ་
ཡཱད་ཨཱབེ་ལཱགལ།ཨཨཱཱི་ཏཀ་པརེམ་ཀ་ེཨེཀ་སཱཐཱཱི་ཀེ་རཱུཔ་མེཾ་དེཁལེ་རཧེ།ཨཱཨཱི་པརེམ,པརེམཱཱི་ལགཱེ་ལཱགལ།ཛཱིབན་སཐཱཱཱི་ལགཱེ་
ལཱགལ།པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ནཱིཾད་ཨུཌ ་གེལ།་ཀེནཱ་ཨཱི་བཱཏ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཀེ་ཀཧབ།་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཀཱི་སོཙཏ།ཕེར་པཱིརཱིཡཱ་སོཙེ་ལཱགལ,ཨཱི་ཀེནཱ་
ཧམ་སོཙ་ལེལཱཱིཡཻ།པརེམ་ཧམརཱ་ཙཱཧབོ་ཀརཻ་ཀཱི་ན།ཀནཱིཀོ་ཧམརཱ་སེ་པརེམ་ཀརབོ་ཀརཻ་ཀཱི་ན།ཧམར་ཡཱད་ཨཡབོ་ཀརཻ་
ཚཻཡ་ཀཱི་ན།པཱིརཱིཡཱ་ཨབ་སོཙེ་ལཱགལ་ཀཱི་བོ་ཨེསཌཱཱིཨམེ་བནཏཱ་ཨེསཌཱཱིཨེམཱཱིན་ཀེ་ཙཱཧཏཱ།བོཀརེ་སེ་བཱིཨཱཧ་ཀརཏཱ།ཨཱཨཱི་ཀེ་
ཛམཱནཱ་མེཾ་ཀཔྤཱཱུལ་ནཽཀརཱཱི་ཙཱཧཻཏ་ཧཨེ།སེམ་ནཽཀརཱཱི་ཏ་སོནཱ་མེཾ་སུགཾདྷ་ཧོཡ་ཚཡཻ།ཨཨཱི་སོཙེ་མེཾ་པཱིརཱིཡཱ་ཨཱི་བྷཱུལཱ་གེལ་ཀཱི་ཧམ་
དཱུནྤཱཱུ་དཱུ་ཛཱཏཱི་ཀེ་ཚཱི། 

བོཧུ་མེཾ་ཧམརེ་ཁེཏཱཱི་གྲྀཧས ྤཱཱི་དེཁེབཱལཱ་ཀརཔརདཛ་ཀེ་བེཊཱ་།མཱཡ་བཱབྤཱཱུ་པརེམ་ཀེ་སྤཱཱིཀརཏ་ཀཱི་ན།ཨཱི་སོཙཏེ་སོཙཏེ་པཱིརཱིཡཱ་
ཀེ་ཨཱཾཁཱི་ལག་གེལ། 

གྷཌ ཱཱི་ཀེ་སྤཱཱུཨཱཱི་སུབཧ་ཀེ་ཨཱཋ་བཛཱ་རཧལ་རཧེ།་སུལཙོནཱ་བོལལཀ-པཱིརཱིཡཱ།པཱིརཱིཡཱ།ཨུཋེ་ན།ཨཋཱ་བཛ་གལཻ།ཻཀེབཱརཱཱི་ཀེ་ཌྷཀ་
ཌྷཀབེ་ལཱགལ།་པཱིརཱིཡཱ་ཨཱཾཁ་མཱིཛཻཏ་བོལལ-ཧཾཱ།མམ ྤཱཱི།ཨུཋ་གལཱཱེི།་སུལོཙནཱ་བོལལ-ཋཱཱིཀ། 

པརེམ་ཀེ་ཊེནིཾག་ཁཏམ་བྷེ་གེལ་རཧེ།ཨབ་བོ་རོཧཏཱས་སབཌཱིབཱཱིཛན་ཀེ་ཨེསཌཱཱིཨམེ་པད་པར་ཛྤཱཨཱིན་ཀཻ་ལེལཀ།ཨཨཱཱི་རཱཏ་
མེཾ་པརེམ་ཀེ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ཁྤཱཱུབ་ཡཱད་ཨཱ་རཧལ་ཧཨེ།པརེམ་ཨཨཱི་བཱཱིཙ་མེཾ་ཊེནིཾག་ཀེ་ཙལཏེ་ཨེཏཻ་ན་བཱཱིཛཱི་བྷེ་གཻལ་རཧེ་ཀེ་
པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ཡཱད་ཀརེ་ཀེ་ཕྤཱཱུརསཏ་ན་རཧེ།་ལེཀཱིན་ཨཨཱཱི་བཧུཏ་ཡཱད་ཨཱ་རཧལ་ཧཨེ།་བཙཔན་སེ་ལཀེར་པཌྷ ཱཨཱཱི་ལཱིཁཱཨཱཱི་
ཏཀ་ཀེ་ཧར་ཀྵཎ་ཡདཱ་ཨཱབེ་ལགཱལ།ཨེགོ་སཱཐཱཱི་ཀེ་རཱུཔ་མེཾ།པརཾཙ་ཨཱཨཱི་པཱིརཱིཡཱ་ཧྲྀདཡ་ཀེ་དྷཌཀན་ལགཱཻ་ལཱགལ།ཕཻར་དཱུནྤཱཱུ་
དཱུ་ཛཱཏཱི་ཀ་ེཚཱི།ཧམར་བཱབྤཱཱུ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་བཱབྤཱཱུ་ཀེ་ཡཧཾཱ་ཁེཏཱཱི་གྲྀཧས ྤཱཱི་དེཁེབཱལཱ་ཀརཔརདཛ།ཀེནཱ་ཧམ་དཱུནྤཱཱུ་གརེོ་ཨེཀ་ཧོ་སཀཻ་
ཚཱི།ཨཱཨཱི་ཧམ་ཨེཀ་ཨེསཌཱཱིཨེམ་ཚཱི།ནཱིཡམ་ཀནྤཱཱུན་ཛནཻ་ཚཱི།་ཀནྤཱཱུནཱཱི་རཱུཔ་སེ་ཧམ་ཨཱ་པཱིརཱིཡཱ་ཤཱདཱི་ཀར་སཀ་ཻཚཱི།་ཧམར་བཱབྤཱཱུ་
མཱཡ,པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཨཱ་སམཱཛ་ཀཱི་ཀཧཏཻ། 

ཨཱི་སོཙཏེ་སོཙཏེ་པརེམ་ཀེ་ནཱིཾད་པཌ ་གལེ།་ཙཔརསཱཱཱི་ཀེ་སཱཧེབ་སཱཧེབ་ཀེ་ཨཱབཱཛ་སེ་ནཱིཾད་ཁུལལ། 

ཨཱཨཱི་རཱཏ་མེཾ་ཨཙཱནཀ་པརེམ་ཀེ་མོབཱཨཱིལ་གྷནགྷནཱཡལ།དེཁ་ཻཏ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ཀལ་ཧཻཡ།པརེམ་བོལལ-ཧེལོ!པཱིརཱིཡཱ།ཨུདྷར་
སེ་ཨཱབཱཛ་ཨཱཡལ།ཧེལོ-པརེམ།པརེམ་ཏྤཱཱུ་བཧུཏ་ཡཱད་ཨཱ་རཧལ་ཚཱ།ཛྤཱཨཱིན་ཏ་ཀཻ་ལལཱེ།ཏོཧར་བཱབྤཱཱུ་ཛཱི་ཧམརཱ་བཱབྤཱཱུ་ཛཱི་ཀཻ་
བཏཻཡབ་རཧལན་རཧེ། 

པརེམ་བོལལ-ཧཾ།ཀལྷེ་རོཧཏཱས་སབཌཱིབཱཱིཛན་ཀེ་ཨསེཌཱཱིཨེམ་པད་པར་ཛྤཱཨཱིན་ཀཻལཱཱི་ཧཨ།ེ 

པཱིརཱིཡཱ་བོལལན-ཨཱབ་ཏྤཱཱུ་ཏ་བཌ ཀ་ཨདཱམཱཱི་ཧོ་གལཱེ།་ཨེག་སབཌཱིབཱཱིཛན་ཀེ་མཱལཱིཀ་བན་གལཱེ།་ཧམརཱ་ཏྤཱཱུ་ཨབ་ཀེནཱ་ཡཱད་
ཀརབཱ།པརཾཙ་ཏྤཱཱུ་ཏ་ཧམརཱ་བཌ ཱ་ཡཱད་ཨཱབཻཚ།ཱ་ཧམཱར་ཱརཱཏ་མེཾ་ནཱིཾད་ོན་ཨཱབཻཡ་ཧཨེ་།ཏྤཱཱུ་བཌ ཱ་ཡདཱ་ཨཱབཻཚཱ་། 
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པརེམ་བོལལ-ཨེནཱ་ནཱ་ཀཧཱ་པཱིརཱིཡཱ།ཀལྷཱི་རཱཏ་མེཾ་ཧམརོ་ནཱིཾད་ན་ཨཱཡལ།ཏོརེ་བཱརེ་མེཾ་སོཙཻཏ་རཧཻ་ཚཱི།་ཧམརཱ་ཨཱི་ན་མཱལྤཱཱུམ་
ཀཱི་ཧམརཱ་ཀཱི་ཧོ་རཧལ་ཧཨེ། 

པཱིརཱིཡཱ་བོལལ-ཨཨཱི་མརྨ་ཀ་ཻམརྡ་ན་ཛནཱ་སཀཻ་ཚཻཡ།་ཨཱི་ཨེགོ་ས  ཱི་ཛཱནཻ་ཚཡཻ།པརེམ་ཨཱི་པརེམ་ཚཻཡ། 

ཨབ་ཨཧཱིནཱ་མོབཱཨཱིལ་པར་བཱཏ་ཧོཡ་ལཱགལ་པརེམ་པརབཱན་ཙཌྷ ེ་ལཱགལ། 

ཏཱཱིན་མཧཱཱིནཱ་བཱཱིཏ་གལེ།པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་མཡཱ་བཱབྤཱཱུ,པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་བཱིཨཱཧ་ལེལ་པརེཤཱན་རཧེ།དཱུནྤཱཱུ་དོསྟ་སེ་བཱཏ་ཀལཻཀ།་ལེཀཱིན་དཱུནྤཱཱུ་
ཀཧལཀ,པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ལཱཡཀ་ལཌ ཀ་ན་མཱིལཏ་ཧཨེ། 

ཨཱི་བཱཏ་ཛཱན་ཀ་ེཔཱིརཱིཡཱ་མནེ་མནེ་ཁྤཱཱུབ་ཁུཤ་ཧོཡ།པཱིརཱིཡཱ་མན་མེཾ་སོཙལཀ་ཀཱི་ཨཱཨཱི་པརེམ་སེ་བཱིཨཱཧ་ཀེ་བཱརེ་མེཾ་བཱཏ་
ཀརབ།ཨཱ་མོབཱཨཱིལ་པར་པརེམ་ཀེ་ནམྦར་པར་རིཾག་ཀཻལཀ། 

པརེམ་བོལལ-ཧེལོ།པཱིརཱིཡཱ།པཱིརཱིཡཱ་བོལལ-ཧཻལོ!པརེམ།་ཨཱཨཱི་ཨེགོ་ཁཱས་བཱཏ་ཀརབ།་ཧམརཱ་པྤཱཱུརན་བཱིཤྭཱས་ཧཻ་ཀཱི་ཏྤཱཱུཾ་མཱན་
ཛཱཡབ།པརེམ་བོལལན-ཀཧཱ་ན་ཀཱི་བཱཏ་ཧཨེ!པཱིརཱིཡཱ་བོལལན-པཧཱིལེ་ཨཱི་ཀཧཱ་ཀཱི་ཏྤཱཱུ་ཧམརཱ་སེ་པརེམ་ཀརཻ་ཚཱ་ཀཱི་
ན།པརེམ་བོལལཀ-ཀཧཱ་ན།ཧམ་ཏོརཱ་སེ་བཧུཏ་པརེམ་ཀརཻ་ཚཱི། 

པཱིརཱིཡཱ་བོལལ-པཧཱིལེ་ཨཱཨཱི་ལབ་ཡྤཱཱུ་བོལཱ།ཏབ་ཀཧབ། 

པརེམ་བོལལཀ-ཏྤཱཱུ་ཀཧཻ་ཚཱ་ཏ་ཧམ་བོལཻ་ཚཱི།ཨཱཨཱི་ལབ་ཡྤཱཱུ།་ཨབ་བོལཱ། 

པཱིརཱིཡཱ་ཁུཤ་ཧོཀེ་བོལལ-ཨཱཨཱི་ལབ་ཡྤཱཱུ།ཨཱཨཱི་ལབ་ཡྤཱཱུ།་ཧམ་ཏོརཱ་སེ་བཱིཨཱཧ་ཀརཻ་ཀེ་ཙཱཧཱཱི་ཚཱི།་ཏྤཱཱུཾ་ཨབ་ཨགེོ་སབཌཱིབཱིཛན་ཀེ་
མཱལཱིཀ་ཏ་ཧཻཡབེ་ཀརཱ།ཧམརོ་དཱིལ་ཀ་ེམཱལཱིཀ་བན་ཛཱ། 

པརེམ་བོལལ-པཱིརཱིཡཱ་ཏྤཱཱུ་པགལཱ་ཏ་ན་གལཱེ་ཧཨེ།ཨཱི་ཀེནཱ་ཧོཏཻ།་ཏོཧར་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་མཱནཏོ།སམཱཛ་ཀཱི་ཀཧཏཻཡ། 

པཱིརཱིཡཱ་བོལལ-ཧཱ།ཧམ་ཏོརཱ་པརེམ་མེཾ་པཱགལ་བྷེ་གེལ་ཚཱི།་དེཁཱ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཀེ་ཧམརཱ་པར་ཚྱོཌ ་ད།ཨགཻོ་བཱཏ་ཨཽར་སུན་ལཱ།་
བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ནཻ་ཡོ་མཱནཏཻ,ཏཻཡོ་ཧམ་བཱིཨཱཧ་ཏོརེ་སེ་ཀརབོ།ཧམ་དཱུནྤཱཱུ་གོརེ་བཱལཱིག་ཚཱི།ཀནྤཱཱུན་ཧམརཱ་སཱཐ་ཧཨེ། 

པརེམ་བོལལ-ཀནྤཱཱུན་ཧམརཱ་སཱཐ་ཧཨཱི།ཨཱི་བཱཏ་ཧམཧུ་ཛནཻ་ཚཱི།ཨཱི་ཏ་ཨཾཏཱིམ་བཱཏ་ཧཨེ།པརཾཙ་ཏྤཱཱུ་ཨཔནཱ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཀེ་
རཱཛཱི་ཀརཱ།ཧམར་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཏ་ཛེ་ཧམ་ཀཧབཻ་བོཀརཱ་མཱན་ལཐཱེིན། 

པཱིརཱིཡཱ་བོལལཀ-ཋཱཱིཀ་ཧཨེ།ཧམ་ཨཔནཱ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་ཀེ་མནཱ་ལེབ།་ཨཙྪཱ།ཨཨཱཱི་ལབ་ཡྤཱཱུ།ཨ་ཱལཱཨཱིན་ཀཊ་དལེཀ། 

པརེམ་བཌ ཱ་ཁུཤ་རཧེཾ།སོཙེ་ལཱགལ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ཁུབ་མཱན་ཻཧཨེ།པཱིརཱིཡཱ་ཨཀེལཱཱི་བེཊཱཱི་ཛེ་རཧེ། 

པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་བཱབྤཱཱུ་མཱཡ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ཤཱདཱི་ཀེ་བཱརེ་མེཾ་བཱཏ་ཀརཻཏ་རཧེ།་ལེཀཱིན་ལཌ ཀ་ན་མཱིལེ་ཀེ་ཀརཎ་ཙིཾཏཱིཏ་རཧེ།་ཨེཀ་དཱིན་
སཱཾཛྷ་མེཾ་ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཨེགོ་པཾཙཏཱཱཻི་མེཾ་ལཱགལ་རཧེ།མཡཱ་ཀེ་ཨཀལཱེ་པཱཡ་ཀེ་པཱིརཱིཡཱ་མཱཡ་ཀེ་གྷར་མེཾ་གེལ།་མཱཡ་པལཾག་པར་
པརལ་རཧེ།པཱིརཱིཡཱ་བོལལ-མཱཡ་མཱཐཱ་དུཁཱཡ་ཚཽ་ཀཱི།་མཱཡ་བོལལ-ཧལ ྤཱ་ཧལ ྤཱ།ལ་ཱཛཱཾཏཱི་དཨེུ་ཚཱིཡ།ོཔཱིརཱིཡཱ་བོལལ།མཱཡ་ཨེག་ོ
བཱཏ་ཀཧཱིཡོ།མཱཡ་ཀཧལཀ-ཀཧེ་ན། 



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

པཱིརཱིཡཱ་བོལལཀ-ཧམ་པརེམ་སེ་པརེམ་ཀརཻ་ཚཱི།པརེམ་ཧམརོ་སེ་པརེམ་ཀརཻ་ཚཻཡ། 

སུལོཙནཱ་བོལལཀ-ཨཱི་ཏྤཱཱུ་ཀཱི་ཀཧཻ་ཚིཧེ།ཨབ་པརེམ་བཌ ཀ་ཨཱདམཱཱི་བྷེ་གེལ་ཧཨ།ེབོ་ཨབ་ཨེསཌཱཱིཨེམ་ཧཨེ་བོ་ཏོརཱ་སེ་
བཱིཨཱཧ་ཀར་ཏཽ། 

པཱིརཱིཡཱ་ཀཧལཀ-ཧ །མཱཡ།བོ་ཧམརཱ་སེ་པརེམ་ཀརཻ་ཧཨེ།བོ་ཧམརཱ་སེ་བཱིཨཱཧ་ཀརཏཻཡ།ཧམ་བཏཱིཨཱ་ལེ་ལཱཱི་ཚཱི།མཱཡ་ཀཧལཀ-
ཋཱཱིཀ་ཨཨཱཱི་རཱཏ་མེཾ་ཏོརཱ་བཱབྤཱཱུ་ཛཱི་སེ་བཏཱིཡཱབ། 

པརཾཙ་མཱཡ་ཀེ་བཱཏ་སུནཀེ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་བཌ ཱ་ཨཤཱརྻ་ལཱགལ། 

མཱཡ་ཨཱཨཱི་ཛཱཏཱི་པཱཏཱི་ཀེ་ནཱམ་ན་ལེལཀ།ཨཱབ་བཱབྤཱཱུ་ཛཱ་ིཀཱི་ཀརཐཱིན ། 

རཱཏ་མེཾ་སུལཙོནཱ,ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་སེ་བོལལན-ཀཱི་བྷེལ་ཀོནོ་ལཌ ཀ་ཀེ་པཏཱ་ཙལལ།ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཀཧལན-ཀཧཾཱ་པཏཱ་ཙལལ།་
སུལོཙནཱ་བོལལཀ-་ཨེགོ་བཱཏ་ཀཧུ།་བཱིགཌབ་ཏ་ན།་ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཀཧལན-སུལོཙནཱ།་ཨཱཨཱི་ཏཀ་ཧམ་ན་ཏ ོརཱ་པར་
བཱིགཌ ལཱཱི་ཧཨེ་ན་ཏོཧར་ཀོན་ོབཱཏ་ཀཊ་ལཱཱི་ཧཨེ། 

སུལོཙནཱ་བོལལཀ-་ཧམ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་ལེལ་ལཌཀ་ཌྷ  ཱུཌྷཾ་ལེ་ལཱཱི་ཧཨེ།ལཌ ཀ་ཨེསཌཱཱིཨེམ་ཧཨེ། 

ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་ཧཾསཻཏ་ཀཧལན-ཧཾ།ཧཾ།ཨཔན་པརེམ་ན།ཨརེ་བོ་བཌ ཀ་ཨཱདམཱཱི་བན་གལཻ་ཧཨེ།་ཨེསཌཱཱིཨེམ་ཧཨེ། 

སུལོཙནཱ་བོལལཀ-ཏ་ཀཱི་བྷེ་གཻལ།ེཨཔན་པཱིརཱིཡཱ་པརེམ་ཀེ་པརེམ་ཀརཻ་ཚཻཡ།པརེམ་བྷཱཱི་པཱིརཱིཡཱ་སེ་པརེམ་ཀརཻ་ཚཻཡ།་ཨཱི་བཱཏ་
པཱིརཱིཡཱ་ཧམརཱ་བཏཻལཀ་ཧཨེ་བོ་དཱུནྤཱཱུ་བཱིཨཱཧ་ཀརཻ་ལལཻ་རཱཛཱི་ཧཨེ། 

ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་བོལལན-ཏ་ཧམཧུ་ཏཻཡཱར་ཚཱི། 

ཨཱི་བཱཏ་སྤཱཱུན་ཀེ་སུལོཙནཱ་བོལལཀ-ཧམརཱ་ཨཤཱརྻ་ལགཻཡ་ཨ་ཀཱི་ཨཾཧཱ་ཛཱཏཱི་པཾཱཏཱི་ཀེ་མཱན་ཻབཱལཱ་བཱིཨཱཧ་ཀ་ེལཻལ་ཀནཱེ་ཏཻཡཱར་
བྷེ་གཻལཱཱིཡེ། 

ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་བོལལན-དཁེྤཱཱུ།་བཌ ཀ་ཨཱདམཱཱི་མེཾ་ཛཱཏཱི་པཱཏཱི་ན་ཧོཡ་ཚཻཡ།་པཧཱིལེ་ཧམ་བཌ ཀ་ཨཱདམཱཱི་རཧཱཱི།ཨབ་པརེམ་བྷཱཱི་
བཌཀ་ཨཱདམཱཱི་བྷེ་གཻལ།ེ་ཨབ་བ་ཨེསཌཱཱིཨེམ་ཧཨེ།་རམཱཁེལཱབན་བྷཱཱི་ཨེསཌཱཱིཨམེ་ཀེ་བཱཔ་བན་གལཻཻཡ་ཧཨེ།ཨབ་ཧམ་དཱུནྤཱཱུ་
པརཱིབཱར་སམཱན་ཚཱི།་ཨབ་ཤཱདཱི་བྤཱཧ་མེཾ་ཀོཨཱཱི་བཱདྷཱ་ན་ཧཨེ།ཀལྷཱི་ཁུནམཱཱི་རམཱཁེལཱབན་བཱབྤཱཱུ་སེ་བཱཏ་ཀརབ། 

ཨཱི་སབྷ་བཱཏ་པཱིརཱིཡཱ་སུན་ལེཀར་ཨཱ་རཱཏེ་མེཾ་མོབཱཨཱིལ་སེ་པརེམ་སེ་བཏཱིཨཱ་ལེ་ལེལཀ།དཱུནྤཱཱུ་ཁུཤ་རཧེཾ། 

ཨཱི་སབྷ་བཱཏ་རཱཏེ་མེཾ་སུལོཙནཱ་པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་བཏཱ་དལེཀ། 

ཀལྷཱི་དོཔཧར་མེཾ་མཀཽ་དེཁ་ཀེ་ཚྱོཊན་བཱབྤཱཱུ་སབྷ་བཱཏ་རཱམཁེལཱབན་བཱབྤཱཱུ་ཀེ་ཀཧལན།་རམཱཁེལཱབན་བཱབྤཱཱུ་ཀཧལན་ཀཱི་
པརེམ་ཛེ་ཙཱཧེཏ་ཧཨེ་བོཧཻ་ཧོཏེ།བོཀར་བཱཏ་ཧམ་ན་ཀཊབ། 

ཏཡ་སམཡ་པར་པཊནཱ་ཀེ་མཽཪ ྤཱ་ཧོཊལ་མེཾ་པརེམ,པཱིརཱིཡཱ་ཀེ་མཱཾག་མེཾ་སིཾདཱུར་བྷར་དེལན།པཱིརཱིཡཱ་ཨཱ་པརེམ་ཨེཀ་བྷ་གེལ།་
པྤཱཱུརཱ་སམཱཛ་ཨཻཨཱི་ཀྵཎ་ཀེ་གབཱཧ་བྷེལ།སབྷ་ཀཧེཾ-སཱམརཐ་ཀེ་དུཁ་ནཱཧཱི་གསཱོཨཱིཾ། 
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-ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནདཾ་མཾཌལ་སཱམཱཛཀི་ཙིཾཏཀ་སཱཱིཏཱམཌྷ ཱཱི། 

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

 
 

 

 

༢.༣.ཨཱཤཱཱིཥ་ཙམན-་ཨཱདཱི་ནདཱི-ཀཐཱ་ཀཧཻཏ་ས  ཱི 

 

ཨཤཱཱཱིཥ་ཙམན 

ཨདཱཱི་ནདཱི-ཀཐ་ཱཀཧཏཻ་ཨཛཱུཀ་ས  ཱི 



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

 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 31 

 

 

 



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

 

 

 

 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 33 

 



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

 

 

 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 35 

 

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

 

༢.༤.ཨཱཤཱཱིཥ་ཨནཙནིྦྷྤཱར-་ཏཱཱིན་ཊཱ་བཱིན ྡུ 
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ཨཤཱཥི་ཨནཙནིྫྷྣཱར 

ཏཱནི་ཊ་བིཾདུ 

  

ཨཱཤིཥ་ཨནཙིནྫྷྣཱརཀ་པསྟུཏ་ཨཱལཁེ་བིདེཧཀ 150མ་ཨཾཀ,་15 མཱརྩ 2014མེ་པཀཱཤིཏ་བྷེལ་ཚལ་ཨཱ་མུདཱ་ཨཱི་ཨཱལེཁ་
མཻཐིལཱིཀ་མྣཱཱུལ་སམསྣཱ་དིས་ཨིཾགིཏ་ཀརཻཨ་ེཏྃཨི་ཨཱི་ཧརེཀ་སམཡམེ་པྣཱསཾགིཀ་ཨཚི།་ཏྃཨི་པཧིལ་པཀཱཤན་ཀེར་བཱདོ་ཨཱི་
བིདེཧེམེ་ཨེཀརཱ་དཱུ-ཏཱནི་བེར་དེལ་གེལ་ཨ་ཱཨཧཱུ་ཨཀཾམེ་ད྅་རཧལ་ཚཱི་༺སཾཔཱདཀ༻། 

  

མིཐིལཱ-མཐཻིལཱིཀེྃ་ཏོཌ༹བཱམེ་པུརས ྣཱརཀ་ཀཱི་བྷཱུམཀཱི་ཚཻ་ཏཱཧི་ཧིསཱབསྃ་ཨཱི་མཻཐིལཱམིེ་པཧིལ་པཡཱས་ཚལཻ་ཛཀརཱ་ཧམ་སཱཏ་བརྑ་
པཧིནེ་ལིཁལཧུྃ།་ཨེཧིསྃ་པཧིནེ་ཀོནོ་ལེཁཀ-བིཙཱརཀ་ཨེཧན་ཏཐྱ་ཨུཛཱགར་ནཧི་ཀེནེ་ཚལཱཧ།་བཱདམ་ེཔཏཱ་ཙལལ་ཛེ་
རཱཛད་ཀེར་ནཏཱེ་མནོཛ་ཛྷཱཛཱི་༢༠༡༨་མེ་ཨཧི་བཱཏཀེྃ་ཨུཋལཱེཧ་ཏྃ་ཁུཤི་བྷེལ་ཧམར་ཱཛེ་ཀཏཧུྃ་ནེ་ཀཏཧུྃ་ཧམར་བིཙཱར་
ཛིཾདཱ་ཚ།ཻ་ཨཱིཧོ་ཁུཤི་བྷེལ་ཛེ་བྷན་ེལོཀ་ཀེཌཊི་ནཧི་དཨིཨེ་མུདཱ་སཧི་བིཙཱར་པསརིཏེ་ཚཻ།་ཨཱབ་ཏྃ་ཨཱིཧོ་དཁེི་རཧལ་ཚཱི་ཛེ་
བིགཏ་ཀིཚུ་བརྑསྃ་བིདེཧཀ་བིརོདྷཱི་ལོཀནི་སབྷ་སེཧོ་ཡཏྲ-ཀུཏྲ་ལཱཁིི་རཧལ་ཚཐི་ཛེ་པུརས ྣཱརཀ་ཀཱརཎ་ེམིཐིལཱ-མཐཻིལཱི་
ཊྣཱཱུཊལ།་མུདཱ་ཨཱིཧོ་སབྷ་མྣཱཱུལ་ཨལཱེཁ་བཱ་ཧམར་ནཱམ་ནཻ་ལ྅་རཧལ་ཚཐི།་ཁཨེར་ནཱམ་ཧོ་བཱ་ཀི་ན་ཻཧོ་མུདཱ་བིཙཱར་
པསརབཱཀ་ཙཱཧི།་ཏྃ་ཨཱཨུ་པཌྷཱུ༹༹་ཨེཀ་བེར་ཨཱི་པུརནེ་ཨཱལེཁ་༺ལེཁཀ༻ 

 

བྷཱཥཱ་ཀརེ་མནབོཛིྙཱན་བྷཱག-1 

ཛཁན་ཀེཨོ་ཀཧཻ་ཚཻ་ཛེ་"མཐཻིལཱི་མདྷུར་བྷཱཥཱ་ཐིཀ"་ཏཁན་ཧམརཱ་ཨོཧིསྃ་བེསཱི་བཌ༹ཀཱ་གཱརི་ཀིཚུ་ནཻ་བུཛྷཱཨིཏ་ཨཚི།་ཀོནོ་
བྷཱཥཱ་མདྷུར་བཱ་ཁཊགར་བཱ་ནུནགར་ཀཱི་ཏེལགར་ཧོཨིཏེ་ནཻ་ཚ།ཻ་ཨཱ་ཛྃ་མདྷུར་ཧོཨི་ཚཻ་ཏྃ་ཀཨིེཀ? 

ཨཻ་པཤྣཔར་ཨེབཱཀ་ལེལ་བཌ༹་སཱཧས་ཙཱཧི། 

མདྷྱཀཱལཱནི་མཐིིལཱ་སཱམཏཾཱི་ཚལ།་སམཱཾཏ་བཻསལ་ཀཱི་ཙམཙཱ་སབྷ་གྷེརི་ཨཔན་སམསྣཱ་སུནབཨེ་ལཱགཻཏ་ཚལཧཱ།་ཨཱ་ཛཁན་
ཀེཀརོ་ཨཧྃ་ཨཔན་སམསྣཱ་སུནེབཻ་བཱ་ཀཱ་ིཀེཀརོ་ཙམཙཨི་ཀརབཻ་ཏཁན་བྷཱཥཱ་ཏྃ་མདྷུར་རཱཁཧེ་པཌ༹ཏ།་ཧམརཱ་ཛནཻཏ་
མཻཐིལཱི་ཨཧིཋཱམ་མདྷུར་བྷཱཥཱ་ཐིཀ།་ཀཱརཎ་མཐཻིལ་ཙམཙཨི་ཀར'མེ་བཧདུར་ཧོཨི་ཚཐི།་མདྷུར་བོལ་ཏྃ་རཱཁཧེ་པཌ༹ཏན ི། 
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ཋཱིཀ་བིཔརཱིཏ་མིཐིལཀཱ་དལིཏ་ཨོ་གཻར-སབརྞཀ་བྷཱཥཱམེ་ཙམཙཨི་ནཻ་ཚཻ་ཏྃཨ་ེཨོཧིམེ་ཊྃས་བེསཱི་བུཛྷི་པཌཻ༹་ཚཻ་ཨ་ཱབྣཱམ ཎ-
ཀཱཡསྠ་སབྷ་ཨོཀརཱ་རཌ༹བོལཱི་ཀཧཻ་ཚཐ།ིམུདཱ་ཧམར་ཱཛནཻཏ་ཨཱི་མཱཏྲ་དྲྀཥ ིགཏ་བྷེད་ཨཚི།་ཛཀརཱ་ཨཔན་བཱྃཧིཔར་བིཤྭཱས་ཚཻ་
ཨོཀར་བོལཱི་ཨོ་བྷཱཥཱམེ་ཊྃས་རཧབེ་ཀརཏཻ--ཛེནཱ་མཐིིལཱཀ་དལིཏ་བརྒཀ་མཻཐིལཱི།ཨ་ཱཛེ་ཙམཙཨམིེ་ལགཱལ་རཧཏ་ཏཀར་
བོལཱི་ཨོ་བྷཱཥཱམ་ེམདྷུརཏཱ་རཧབེ་ཀརཏཻ--ཛེནཱ་མིཐལཱིཀ་བྣཱམ ཎ་ཨོ་ཀཱཡསྠ་བརྒཀ་མཻཐལཱིི། 

བྷཱཥཱ་ཀརེ་མནབོཛིྙཱན་བྷཱག-2 

ཨཱི་ཧམ་དཱུ་མིནཊ་ལེལ་མཱནི་ལཻ་ཚཱི་ཛེ་བྣཱམ ཎ-ཀཱཡས་ྠམཧཏེཛསྣཱི་ཧོཨི་ཚཐི་ཏྃ་ཧུནཀ་ེཊ་པུརས ྣཱར་བྷེཊབཱཀ་ཙཱཧི།་མུདཱ་ཀཱི་
བྣཱམ ཎ-ཀཱཡསྠ་དརབྷཾགེ-མདྷུབནཱི-སཧརསཱམེ་ཚཻ་བཱ་མིཐིལཱ་མནེ་ཀཱི་དརབྷཾགེ-མདྷུབནཱི-སཧརསཱ་ཚཻ།་ཨ་ཻསམསྣཱཔར་ཛཁན་
ཧམ་དྲྀཥ ིཔཱཏ་ཀརཻ་ཚཱི་ཨནཱེ་བུཛྷཱཨིཨེ---- 

༡༻་ཛེནཱ-ཛནཱེ་དརབྷཾགཱ-མདྷུབནཱི-སཧརསཱཀ་ཀྵཏེྲ་ཁཏྨ་ཧོཨིཏ་ཛཱཨིཨ་ེཏེནཱ-ཏེནཱ་བྣཱམ ཎ-ཀཱཡསྠ་ཨོ་ཨཱན་ཚཊོ་ཛཱཏིཀ་
བྷཱཥཱཀ་བཱིཙ་ཨཾཏར་ཁཏྨ་ཧོཨིཏ་ཛཨཱིཨེ་༺༡༠༠མ་ེ༩༧ཊ་ཀེསམེ༻།་ཙཱཧེ་ཨོ་སཱཏཱིམཌྷཱི༹་ཧོ་ཀཱི་མུཛྥཕརཔུར་ཧོ་ཀཱི་
པྣཱཱུརྞིཡཱ་ཧོ་ཀཱི་བྷཱགལཔུར་ཧོ་ཀཱི་སམས ྣཱིཔུར་ཧོ་ཀཱི་བེགྣཱཱུསརཱཡ་ཧོ་ཀཱི་ཙཾཔཱརཎཀ་ཀཚིུ་ཀྵཏེྲ་༺ཛྷཱརཁཌཾཀ་ཀྵེཏྲ་བལ་ཱལེལ་
ཨེཧནེ་བུཛྷ ྡྷྭཱཱུ, རཱཛནཻཏིཀ་བཱདྷྱཏཱཀེྃ་དཁེཻཏ་ནེཔཱལཱིཡ་མཻཐིལཱིཀ་ཨུལ ཁེ་ནཻ་ཀ' རཧལ་ཚཱི༻། 

༢༻་ཛེནཱ-ཛནཱེ་བྣཱམ ཎ-ཀཱཡསྠཨོ་ཚོཊ་ཛཱཏིཀ་བྷཱཥཱཀ་བཱིཙ་ཨཾཏར་ཁཏ་ྨཧོཨིཏ་གེལཻ་བྣཱམ ཎབཱདཱི་སབྷ་ཨོཀརཱ་མཐཻིལཱི་
མཱནབཱསྃ་ཨསྣཱིཀཱར་ཀ' དེལཀ།་ཨ་ཻཀཊ ར་བྣཱམ ཎབཱདཱི་སབྷཧྃཀ་ནཛརིམེ་ཨཱི་ཚལཻ་ཛེ་བྷཱཥཱཀ་བྷེདསྃ་བྣཱམ ཎ་བཱ་ཚོཊ་ཛཱཏིམ་ེ
བྷེད་ཚཻ།་ཨཛཱུཀ་སམཡམེ་ཨཾགཀཱི་ཨོ་བཛཀཱི་བྷཱཥཱཀ་ཛནྨ་བྣཱམ ཎབཱདཀ་ཨེཧི་པབྲྀཏིསྃ་བྷེལ་ཨཚི།་ཀཚིུ་དནི་པཧིནེ་ནརེནྡྲ་
མོདཱི་དྣཱརཱ་མུཛྥཕརཔུརམེ་བྷོཛཔུརཱིམེ་བྷཱཥཎ་དེབ་ཨཧིེ་བྣཱམ ཎབཱདཀ་བིརོདྷ་ཨཚི་ཨ་ཱཧམ་ཨེཀར་སྣཱགཏ་ཀརཻ་ཚཱི་ཏཐཱ་
ཨོཧི་དིནཀ་བཱཊ་ཛོཧི་རཧལ་ཚཱི་ཛཧིཡཱ་ཨ་ོདརབྷཾགཱ-མདྷུབནཱིམེ་བྷོཛཔུརཱི་བཛཏཱ།་ཛྃ་ཋོས་བིཙཱརཀ་རཱུཔམེ་ཨཱབཱི་ཏྃ་ནིཤིཏ་
རཱུཔེཾ་ཀཧི་སཀཻ་ཚཱི་ཛ་ེམཻཐལཱིིཀེྃ་ཏོཌ༹བཱམ་ེཨཱི་བྣཱམ ཎབཱདཱི་སབྷ་༡༠༠་པཏིཤཏ་བྷཱུམིཀཱ་ནིམཱཧལ།ཱ་ཛྃ་ཀདཱཙཏི་ཨཱི་བྣཱམ ཎབཱདཱི་
སབྷ་དརབྷཾགཱ-མདྷུབནཱི-སཧརསཱསྃ་ཧཊི་ཀ' སཱིཏཱམཌྷཱི༹, མུཛཕཔརཔུར, པྣཱཱུརྞིཡཱ, བྷཱགལཔུརཀ,ཙཾཔཱརཎ་ཨཱདིཀ་བྣཱམ ཎ-
ཀཱཡསྠཀེྃ་པུརས ྣཱར་དནེེ་རཧིཏཐི་ཏྃ་ཀམསྃ་ཀམ་མཐཻིལཱི་ཊུཊབཱསྃ་བཙི་གེལ་རཧཻཏ།་ཨཱི་ཨཀཱརཎ་ནཻ་ཨཚི་ཛེ་རཱམདེབ་
ཛྷཱ, ཙཾདནཱཐ་མིཤ་ཨམར, སུརེཤྭར་ཛྷཱ་ཨདཱི་ཨེཧན་མཧན་བྣཱམ ཎབཱདཱིཀ་ཀཱརཎེ་དརབྷཾགཱ་རེཌིཡོ་ས ེཤནསྃ་བཛིཀཱམེ་
ཀཱརྻཀམ་ཤུརཱུ་བྷེལ། 

༣༻་ཨཱ་ཛྃ་མཐཻིལཱི་ཊུཊབཱསྃ་བཙི་གེལ་རཧིཏཻ་ཏཁན་མིཐལཱི་རཱཛྱ་ལེལ་ཨེཏེཀ་མེཧནཏི་ནཻ་ཀར' པཌི༹ཏཻ།་ཀཱརཎ་
ཙཾཔཱརཎསྃ་གོཌ ྣཱ་དྷརི་སབྷ་ཨཔན་བྷཱཥཱཀེྃ་མཻཐལཱིི་བུཛྷིཏཻ།་ཨཻ་ཋཱམ་ཧམ་ཨཱི་ཛོར་ད' ཀ' ཀཧབ་ཙཱཧབ་ཛེ་པུརཱན་ཧོཐི་ཀཱི་
ནབ་རཱཛྱ་ཨཱཾདལོནཱི་སབྷ་སེཧོ་བྣཱམ ཎབཱདཱི་ཚཐི།་ཨནྱཐཱ་ཨོ་སབྷ་སེཧོ་རཱམདེབ་ཛྷཱ.་ཙདཾནཱཐ་མིཤ་ཨམར, སུརེཤྭར་ཛྷཱ་ཨཀཱཱི་
ཨཱན-ཨཱན་མཻཐིལཱི་བིགྷཊནཀཱརཱི་སབྷཧྃཀ་བིརོདྷ་ཀརཏཐི། 

ཨཱཁིར་ཀཱི་ཀཱརཎ་ཚཻ་ཛ་ེདྷནཱཀར་ཋཱཀུར་ཨཔན་མཱནཙིཏྲམེ་ཙཾཔཱརཎ་བཱ་གོཌ ྣཱཀེྃ་ཏྃ་ལཻ་ཚཐི་མུདཱ་ཨོཧི་ཀྵཏེྲཀ་སཱཧིཏྱཀཱར་
ལེལ་པུརས ྣཱརཀ་མཱྃག་ནཻ་ཀརཻ་ཚཐི།་ཨཱི་པཤྣ་མཱཏྲ་དྷནཱཀརེ་ཋཱཀུརསྃ་ནཻ་ཨནཱ་སབྷ་རཱཛྱ་ཨཱདཾོལནཱིསྃ་ཨཚི། 

ཨཻཋཱམ་ཨཱི་བིསརི་ཛཱཨུ་ཛེ་པུརས ྣཱར་ཀོནོ་ཚོཊ་ཛཱཏིཀེྃ་དེབཱཀ་ཚཻ།་ཛྃ་བྣཱམ ཎེ-ཀཱཡསྠཀེྃ་དེབཱཀ་ཚལ་ཏཁན་ཕེར་
སཱིཏཱམཌྷཱ༹,ི མུཛཕཔརཔུར, པྣཱཱུརྞིཡཱ, བྷཱགལཔུརཀ,ཙཾཔཱརཎ, བེགྣཱཱུསརཱཡ་ཨཱདིཀ་བྣཱམ ཎ-ཀཱཡསྠཀེྃ་ཀིཨཀེ་ནཻ ? 

ཏྃ་ཨཱབ་ཨཱི་དེཁབཱཀ་ཨཚི་ཛེ་ཀེ-ཀེ་མིཐལཱི་རཱཛྱ་ཨཱདཾོལནཱི་བྣཱམ ཎབཱདཱི་ཚཐ་ིཨཱ་ཀེ-ཀེ་སཱཙྃ་མནོསྃ་མིཐལཱི་རཱཛྱཀེྃ་ཙཱཧཻ་ཚཐ།ི 

བྷཱཥཱ་ཀརེ་མནབོཛིྙཱན་བྷཱག-3 
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ལོཀ་ཛཁནེ་བྣཱམ ཎབཱདཀ་ནཱམ་སུནཻ་ཚཐི་ཧུནཀཱ་བུཛྷཱཨིཏ་ཚན་ིཛེ་སབྷ་བྣཱམ ཎཀེྃ་ཀཧལ་ཛཨཱིཏ་ཚཻ།་མུདཱ་ཧམརཱ་ལོཀནི་
བཧུཏ་པཧིནེསྃ་ཀཧཻཏ་ཨཱབི་རཧལ་ཚཱི་ཛེ་བྣཱམ ཎ་ཨ་ཱབྣཱམ ཎབཱདཀ་ཀནོོ་སམྦནྡྷ་ནཻ།་ཀོནོ་ཙམཱར་སེཧོ་བྣཱམ ཎབཱདཱི་བྷ' སཀཻ་
ཚཐི།་བྣཱམ ཎབཱད་ཛཱཏི་བིཤེཥ་ནཻ་བྷེལ་ཨཱི་མཱཏྲ་མཱནསིཀཏཱ་བྷེལ་ཛེ་ཀོནོ་ཛཱཏིམེ་བྷ' སཀཻཨེ།་བྣཱམ ཎབཱདཀ་པམུཁ་ཏཏྭ་བཱ་
ལཀྵཎ་ཨེནཱ་ཨཚི--- 

༡༻་ཀེཀརོ་ཨགཱྣཱཱུ་ནཻ་བཌྷ'༹ དེབ------་ཨེཀཊ་ཚལཱཧ་སྭ.་རམཱནཱཐ་མཤི་"མིཧིར"།་ཨཱི་ནཱིཀ་ཧསྱ-བཾྱག་ཀེར་ཀབིཏཱ་ལཱཁིཻ་
ཚལཱཧ།་མུདཱ་ཨཱི་མཻཐིལཱ་ིསཱཧིཏྱམ་ེཨཱགྣཱཱུ་ནཻ་བཌྷི༹་སཀལཱ།་ཀཱརཎ? ཀཱརཎ་ཧིནཀ་དོཁ་ཚལནི་ཛེ་ཨཱི་ཙདཾནཱཐ་མིཤ་"་ཨམར"་
ཛཱིཀ་བྷཱཏཛི་ཚལཁིན །་དཱལ་ིཨཱ་དཡཱེད་ཛཏེ་གལཏ་ཏཏེ་ནཱིཀ།་སཱཧིཏྱཀ་སྟརསྃ་ལ' ཀ' པཱརིབཱརིཀ་སྟརཔར་རམཱནཱཐ་
མིཤཛཱིཀེྃ་པདདལིཏ་ཧོམ' པཌ༹ལནི། 

བྣཱམ ཎབཱད་མཱཏྲ་དལིཏེ་ལེལ་ན་ཻཚཻ།་བཧུཏ་རཱས་བྣཱམ ཎ་ཨཔནོ་ཛཱཏི་ཀེར་ལཀོཀེྃ་ཨགཱྣཱཱུ་ན་ཻབཌྷ'༹ དཻཏ་ཚ།ཻ 

༢༻་མཱཏྲ་ཨཔནེ་ཊཀེྃ་ནཱིཀ་བུཛྷབ---་ཛྃ་སཱཧིཏྱ་ཨཀཱདེམཱཀི་ལསི ་བལཱ་ཛྷཱ-ཛྷཱ་སབྷ་པཏིབྷཱབཱན་ཚཐི་ཏྃ་ཕེར་མཻཐིལཱི་
སཱཧིཏྱ་བིཤྭཀ་ཚོཌཱུ༹༹་བྷཱརཏཱིཡ་སཱཧིཏྱ་ཀེར་སམཀཀྵ་ཀིཨེཀ་ནཻ་ཨཚ།ི་ཨཱ་ཛྃ་པཏིབྷེ་ཚཻ་ཏཁན་ཏྃ་ཤྣཱི་བིལཊ་པཱསབཱན་
"བིཧཾགམ"་བྷཱརཏཱིཡ་རཱཛནཱིཏིསྃ་ལ' ཀ' མཻཐལཱིི་སཱཧིཏྱ་དྷརི་ཡོགདཱན་དནེེ་ཚཐི།་ཀཱི་བིཧཾགམ་ཛཱི་པཏིབྷཱཧིན་ཚཐི།་
བིཧཾགམ་ཛཱི་སན-སན་ཨཱར་བཧུཏ་བེསཱི་ནཱམ་ཨཚི། 

༣༻་པརིབཱརབཱད----་རཱམདེབ་ཛྷཱ་ཛཁན་རིཊཡར་བྷེལཱཧ་ཏྃ་སཱཧིཏྱ་ཨཀཱདམཱེིམེ་ཨ་ོཨཔན་སསུར་ཙདཾནཱཐ་མིཤ་
ཨམརཀེྃ་བཻསཱ་དལཱེཧ།་ཏཀར་བཱད་ཨམར་ཛཱི་ཨཔན་སམདྷི་བིདྣཱནཱཐ་ཛྷཱ་བིདིཏཀེྃ་བཻསེལཱཧ།་ཨཱབ་བིདིཏཛཱིཀ་ནཀིཊ་
སཾབཾདྷཱི་༺ཙེལཱཨིན༻་ཚཐ།ི 

ཀཱརཎ--་བྣཱམ ཎབཱདཀ་ཨེཀམཱཏྲ་ཀཱརཎ་ཧིན་བྷཱབནཱ་ཨཚི། 

 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༥.ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལ-་བཱིཤྭཱསཧཱཱིན 

 

ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཎ ལ 
 
བཱིཤྭཱསཧཱཱིན 
ཀཱིསཱན་པརཱིབཱརམེ་ཛནྨོ་བྷེལ་ཨཱ་ཨཔྤན་ཛཱིབནོ་ཀཱིསནཱཱཱི་ཚཱིཧེ།་ཛཋེཀ་ཨནྟཱིམ་སམཡ,་མཌ ུ༹ཨཱ་རོཔཱིཀ྅་བརཱཧ་བཛེམེ་
གྷརཔར་ཨཱབཱི་ནཧེལཽཾ,་དྷོལཽཾ,་ཁེལཽཾ་ཨཱ་ཨོཚཨཱཱིནཔར་ཛཱ་པཌ ཱི་རཧལཽཾ།་ཛེནཱ་ཐཱཀལ་རཧཱཱི་ཏེནཱ་ནཱཱིན་ཛལ ྤཱཱི་ཨབཻཏ,་སེ་ནཨཱི་བྷེལ།་
ཁཱནཀ་ཁནཱིཛ་ཁུནནཱིཧཱར་ཛཧཱིནཱ་པཱཐར་ཏོཌ ལཱ་པཚཱཏཱིཡོ་ཨཱྃཁཱིཀ་ནཱཱིནཀེྃ་རོཀཻལེ་ནཤཱ-པཱན་ཀརཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་ཀཱིསནཱོ་
པརཱིབཱརམེ་ཨཚིཨེ།་ཛཨཱི་པརཱིབཱརམེ་མཱལ-ཛཱལཀ་པོས་ནཨཱི་ཨཚ,ི་ཨོཨཱི་པརཱིབཱར་ལེ་བེརུཀ་ཨུཁཌ ཱཧཱ་མནཱེ་དུཔཧརཀ་
པཚཱཏཱིཀ་སམཡ,་ཚུཊ ྤཱཱིཀ་པཧར་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཛེ་ཨཔནོ་ཨཚིཨེ། 
ཨོཚཱཨཱིནཔར་པཌ ལ-པཌ ལ་ནཱཱིན་དཱིས་ཏཱཀཱི་ཛེ་ཀེཏཨེ་ནུཀ་གེལ་ཨཚི་ཛེ་བཱརཧ་བཛེ་ཏཀ་ཊཧཊཧཽཨཱ་རཽདམེ་མཌ ུ༹ཨཱ་
རོཔཱིཀ྅་ཨེལཽཾ་ཧེན་ཨ་ཱནཱཱིན་པཌ ཱཨེལ་ཨཚི།་ལགལེ་མནམེ་ཨུཋལ་ཛེ་མཌ ུ༹ཨེ་ནེ་རོཔཱིཀ྅་ཨལེཽཾ་ཧེན།་ཛཨཱི་མཌ ུ༹ཨཱཀ་
གཱིནཏཱཱི་ཨནྣམེ་ཨཚིཨ་ེནཧཱི།་མུད་དཱུ་སཱལསྃ་སུནབེ་ཀརཻ་ཚཱི་ཛེ་མཌ ུ༹ཨཀཱ་གཱིནཏཱཱི་མཊོཀ་ཨནྣམ་ེབྷ྅་གལེ།་བཱིཙཱརེ་བཱིཙཱརམེ་
མན་གྷུམཱི་གལེ།་གྷུམཱི་ཨཱཱི་གལེ་ཛ་ེདྷཱནམེ་ཏྃ་མཊོཀ-མཧཱཱིཀ,་ནམཀ-ཚྱོཊཀ་སབྷ་རཾགཀ་ཧོཨཱིཨེ་མུད་ཀཧབཻཏ་ཏྃ་ཨཚི་
པཏརཀེ་མཱནེ་མཧཱཱིཀྐེ་ཨནྣ།་ཨཀེ་ཨནྣ་རཧཱིཏོ་མོཊ-མེཧཱཱི་བཱ་ནམཧར-བཽནཱ་བྷེལ།་མུད་མཌ ུ༹ཨཱ་ཀེནཱ་མོཊཀ་ཨནྣ་བྷ྅་གེལ་
སེ་བུཛྷིམེ་ཨཻབེ་ནེ་ཀཨེལ།་དྷཱན་དཱིས་ནཛཻར་དཽཌ ཱབཱཱི་ཏྃ་མོཊ-མེཧཱཱི་བུཛྷི་པཌ ཨེ,་མུད་མཌ ུ༹ཨཱ་དཱིས་དཁཱཱེི་ཏ་ྃདེཁ་པཌ ཨ་ེཛེ་
ཛྃ་མཌ ུ༹ཨཱ་མོཊཀ་ཨནྣ་བྷེལ་ཏྃ་མཊཱོཨེལ་ཀཱིཨ་ེནེ་ཨཚི།་མཌ ུ༹ཨཱཀ་བཱིཔརཱཱིཏ་མཧཱཱིཀ་མཧཱཱིཀ་ཨན་ྣཀོན་བྷེལ?་མུད་ཨཔནེ་
མན་ཀཧལཀ,་གྷཌོ ཱཀ་དནཱ་བདམོ་ཨེཀར་ཱམཱནལཻེ་ཏཻཡཱར་ཐོཌ ེ་ཧཨེཏ,་ཛེ་ཧམ་མཌ ུ༹ཨཱཀེྃ་མེཧཱཱི་ཨནྣ་བནབཻལེ་ཏཻཡཱར་ཚཱི། 
མན་ཏྃ་ཀཚམཚཨཱཱིཏེ་རཧཨེ་མུད་དེཧཀ་ཐཀཱཻན་དཧེཀེྃ་ཛྃཏནེ་ཚལ་ཏྃཨེ་པཌ ལ་རཧཱཱི།་ཀཚམཚཱཨཱིཏ-ཀཚམཚཨཱཱིཏ་ཏཱཱིན་
བཛེཀ་སམཡ་པཱར་བྷེལཽཾ།་ཨོནཱ,་དྷརམཱགཏཱཱི་པུཚཱི་ཏྃ་ས  ཱུལ-ཀཽལཛེ་ཨཔནེ་ནཨཱི་དཁེནེ་ཚཱི།་ཏྃཨ་ེཀཧབ་ཛེ་ཙཽཔཊ ེནཱཐ་ཚཱི་
སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཁེཏཱཱི་ཀརཻཀ་ལྤཱཱུརཱི་ཨཚིཨེ,་ཁཨཱཱི-པཱཱིབཻཀ་བཽས་ཨུཔཛཱཨཱིཡེ་ལཨཱི་ཚཱི,་ཨཱཱི་སབྷ་ཀརཻ་ཚཱི་བྷཱིནསུརཀ་
པཧརམེ,་མཱནེ་དུཔཧརསྃ་པཧཱིནེ,་ཏྃཨེ་དུཔཧརཀ་པཚཱཏཱིཀ་སམཡ་ཁལཱིཡ་ཱཛཱཨཱིཨེ,་ཨཀོརཱ་པུརབཻལེ་བེརརུཔཧར་ཀཱིཡོ་
གཾཛཱ-བྷཱཾག,་ཏཱཤ-སཏརཾཛ་བཱ་ཛུཨཱཔར་བཻསཻ་ཚཻཐ་མུད་ཨཔནེ་སེ་ནཨཱི་ཀརཻ་ཚཱི།་ཨཔནེ་ཡཨེཧ་ཀརཻ་ཚཱི་ཛེ་པྃཙཀོསཱཱིམེ་ཀེཏཽ་
ཛྃ་ནཱཙ-ཏམཤཱཱ་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་ཏཨཱི་པཱཚྤཱཱུ་བྷརཱི-བྷརཱི་རཱཏཱི་གམཱ་དཨཱི་ཚཱ།ི་ཏཧཱིནཱ,་མཧཱིནཱཀ་མཧཱིནཱ་དཱིན་བྷཱགབཏ་ཀཐཱསྃ་
རཱམལཱཱིལཱ,་རཱསལཱཱིལཱ་དཁེཻ-སུནམཻེ་སེཧོ་ལགཻབཏེ་ཚཱི།་པརོཔཊ ྤཱམེ་ཛེཏཨེ-ཀེཏཽ་ཀབཱཱིར་པཾཐཱཱིཀ་སཏ ཾག-བྷཛན་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་ཏཧཱུམེ་
ཨརབཻདྷ་ཀ྅་ཛཨཱཱིཏེ་ཚཱི།་ཡཨེཧ་ནེ་ཨཔནཱ་སབྷཀ་ཀཱིསཱན་པརཱིབཱརཀ་ཛཱིབན་ཨཚ།ི་ཨནཱོ,་པན ྤཱལལཱཀ་ནཊཽཾཀཱི་ཨཱ་
ཨུམཱཀནཀྟ་ནཱཊཀསྃ་ལ྅་ཀ྅་བྷཱིཁཱརཱཱི་དསཀ་ནཱཙ་དེཁཻམེ་སེཧོ་མན་ལགཱིཏེ་ཨཚི། 
གམམེ་སོམཤེྭར་ཀཀ་ཚཻཐ།་ཨཔན་རཱུཊིཾག་བནཱ་ནེན་ེཚཱི་ཛེ་ཛྃ་ཀེཏཽ་ཀོནོ་ཏརཧཀ་ནཱཙ-ཏམཱཤཱ་སཏ ཾག-བྷཛནམེ་ཛྃ་ནཨཱི་
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ཛཱ་བྷེལ་ཏྃ་སོམེཤྭར་ཀཀ་ཨཻཋམཱ་ཛ་ཱཀ྅་བེརུཀ་སམཡ་བཱིཏབཻ་ཚཱི། 
ཧྃ,་ཨཱཨཱི་དུཔཧརམེ་མཌ ུ༹ཨཱཀ་ཙཱས་ལགཀ྅་ཨཨཱལེེ་རཧཱཱི,་ཛཨཱིསྃ་མནམེ་བེསཱཱི་ཁུཤཱཱི་རཧཨེ་ཏྃཨེ་ནཱཱིན་པཌ ཱཨེལ་རཧཨེ་
ཨཱཀཱི་དེཧ་ཨཔན་ཐཱཀནཻཀེྃ་དེཧེམ་ེཔཙཱ་ནཱཱིན་རོཀནེ་ཚལ,་སེ་བུཛྷིམེ་ཨཻབེ་ནེ་ཀརཨེ།་ཀཱིཚུ་ཚཱ་ིཏྃ་དོསརཀཱ་སཱིཁཽལ་ན་ེ
ཨཔྤན་བུདྷཱི་ཚཱི།་ཛཁན་ཨཔནཱ་སཱིཁཻ-སཱིཁབཻཀ་ལྤཱཱུརཱི་བྷ྅་ཛཱཨེཏ་ཏཁན་ནེ་སེ་ཧོཨཱིཏ།་མུད་སེ་ཏྃ་ཧོཨཱིཏ་ས  ཱུལ-ཀཽལཛེ་
གེནེ,་སེ་ཏྃ་བྷེལ་ནཧཱི།་ཨེཀལབྱ་ཛཧཱིནཱ་ཨཀྵར་བོདྷཀ་ཨབྷཱབ་རཧཱིཏོ་དྷནུརདྷར་བོདྷ་སཱཱིཁ་ལལེཀ,་ཏཧཱིནཱ་ཨཔནེ་ཚཱ།ི་
དྷཱནཀ་བཱཱིཨཱ་ཀཧཱིཡཱ་ཁེཏམེ་པཱཌ ལ་ཛཨཱཱིཨེ,་སེ་ཏྃ་ནཨཱི་བུཛྷཻ་ཚཱི་མུད་བཱཱིཨཱ་པཱཌ ཀཻ་ལྤཱཱུརཱི་ནཨཱི་ཨཚི,་མན་སེ་ཀཱིཨེ་མཱནཏ།་ཨཱཱི་
སབྷ་ལྤཱཱུརཱི་ཨཚིཨེ།་སོམེཤྭར་ཀཀ ྤཱཀ་ཤརཎསལྠཱཱི་པེབ་ཛཨེཧ་ཛཱིབན་ཨཚི,་ཏཧཱཱིམེ་མསྟྟྤཱཱིསྃ་རཧཱིཡེ་རཧལ་ཚཱི། 
ཨོཚཱཨཱིནཔར་པཌ ལ་ཨུཋཻཀ་བཱིཙཱར་ཀཨཱིཡེ་རཧལ་ཚེལཽཾ་ཀཱི་པཏ ྤཱཱི་ལགམེ་ཨཱབཱི་ཌཔཻཊ་ཀ྅་བཛལཱཱི- 
"ཀེཏེཀལ་སྃ་ཙཱཧ་རཱཁལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཧཱྃཀེྃ་ཨོཚཱཨཱིན་ཚྱོཌ ལེ་ནེ་ཛཱཨཱིཨེ,་ཛེནཱ་ལགཻཨེ་དེཧམེ་སཊཱི་གལེ་ཨཚི།" 
བྷཀུཨཱཨེལ་ཏྃ་ནཨཱི་རཧཱཱི་མུད་ཋཀུཨཨཱེལ་ཛརཱུར་རཧཱཱི,་ཏྃཨེ་མུཧཀེྃ་བནྣེ་རཱཁབ་ནཱཱིཀ་བུཛྷལཽཾ།་ཨནཱོ,་ཨཚཱོཨཱིནཔར་སྃ་
ཨུཋཻཀ་མན་ནཨཱི་ཧུཨཨེ,་ཀཱིཨེ་ཏྃ་བུཛྷལེ་ཨཚི་ན་ེཛེ་ཛཱིབནམེ་སབྷཀཱིཡོ་སུཁ་ཙཱཧཻཨེ།་སུཁསྃ་རཧབེ་ནེ་ཛཱིབན་བྷེལ།་སུཁོ་
ཏྃ་སུཁེ་ཚཱ,ི་ཀེཏཨ་ེསུཁ་ཱཛཱཨེཏ་ཨཱ་ཀེཏཨ་ེཔནཻཔ་ཛཨཱེཏ་ཏེཀར་ཋེཀན་ནཧཱི་ཨཚ།ི་ཨལཱསཀེྃ་ཛཋཱཻམ་ཛཱབིནཀ་དུཤནྨ་བུཛྷཻ་
ཚཱི,་ཏཻཋཱམ་མན་ཨལཱིསཱ་སུཁ་ནཨཱི་པབཻཨེ,་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཨཱཱི་དཱིགར་ཛེ་དཱིབྱ་སུཁཀ་ཨཔྤན་ཨུཙ་མཧཏྭ་ཨཚཨིེ། 
ཨོཚཱཨཱིནཔར་སྃ་ཨུཋཱི་ཙཱཔཱཀལཔར་ནཨཱི་གེལཽཾ,་ཀཱིཨ་ེཏྃ་པཏ ྤཱཱི་གཱིལཱསམེ་ཙཱཧ་ཨཱ་ལཊཱོམེ་པཱནཱི་ལཨཱིཡེ་ཀ྅་ཨཱཨེལ་ཚེལཱཱི།་
མུྃཧ-ཧཱཐ་དྷོཨཱི,་ལཊཱོཀ་བཱྃཀཱི་པཱནཱི་པཱཱིབ་ཙཱཧ་པཱཱིབཨེ་ལགལཽཾ།་ཛཧཱིནཱ་མུཧམེ་ཙཱཧ་གལེ་ཏཧཱིནཱ་མནམེ་ཙཱཧ་ཨུཋལ་ཛེ་ཨནཱ་
དཱིནསྃ་བྷཱིནྣ་པཏ ྤཱཱིཀ་རཱུཔ་ཀཱིཨེ་ཚཻན?་ཀཱིཨེ་ཌཔཻཊ་ཀ྅་བཛལཱཱི་ཛེ་'ཙཱཧ་རཱཁལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཧཱྃཀ་དེཧ་ཨོཚཨཱཱིནམེ་སཊཱི་གེལ་
ཨཚི?'་རཾག-བཱིརཾགཀ་བཱིཙཱར་མནམེ་ཨུཋཨེ་ལགལ།་མཌུཨཀཱ་ཙཱས་ལག་ཨཱཨལེ་རཧཱཱི་ཏྃཨེ་མནམེ་ཁུཤཱཱི་རཧབེ་ཀརཨེ།་
ཧོཨཱིཏོ་ཨཧཱིནཱ་ཚཻ་ཛེ་མན་ཁུཤཱཱི་རཧལ་ཏྃ་ཁུཤཱཱི-ཁུཤཱཱི་ཀཛ་ཀལེཽཾ་ཨཱ་ཁུཤཱིཡཱལཱིཡོ་པརསལཽཾ།་མནམ་ེསྭཏ:་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛེ་
པཏ ྤཱཱིཀ་ཌཔཊམེ་ཨཱནན ་ཨཚ།ི་སབྷ་པཏ ྤཱཱི་ཀམཱསུཏ་པཏཱི་ཙཱཧཻ་ཚཻཐ།་ཨཱཱི་དཱིགར་ཛེ་ཧཱིཔ ྤཱཱིབལཱ་བར་ཨཱ་ཀོཋཱབལཱ་གྷར་ཙཱཧཻབཱལཱཱི་
སེཧོ་བཧུཏ་ཚཻཐ།་ཙཱཧབོ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཀརཏཱཱི?་བཱིབཱཧ་པདཏཱི་སཱདྷཱརཎ་ཨེཀརཱརནཱམ་ཱནཨཱི་ནེ་ཚཱ,ི་ཛིནགཱིཀ་ཨེཀརཱརནཱམཱ་ཚཱ་ི
ཀཱིནེ།་ཀཱི་པཏཱི-པཏ ྤཱཱིཀ་བཱཱིཙཀ་པེྲམཀེྃ་བཱྃཊལ་ཛ་ཱསཀཻཨེ།་ཨོནཱ,་སཁོ-སནྟྟྤཱན་ཨ་ཱཔཏྣཱིཡོྃཀེྃ་ལཌཱ -ཛྷཱཌ ་ཀརཻཀ་ཨདྷཱིཀར་ནཨཱི་
ཚཻན,་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཨཔནོཔར་ཏྃ་སེབཱཀ་བྷཱར་ཨཚིཨེ།་ཏཁན་ཛྃ་ཨོ་ཌཔཻཊ་ཀ྅་བཱཛབེ་ཀེལཱཱི་ཏྃ་ཨོཧོ་ཨཔནཱཀེྃ་
ཨཱན་བུཛྷི་ཐོཌ ེ་བཛལཱཱི། 
ཨཁན་ཏཀ་པཏ ྤཱཱི་ཨཱགྤཱཱུམེ་ཨོཧཱིནཱ་ཋཱཌྷ ེ་ཚེལཱཱི,་ཛེནཱ་ཀཱིཚུ་ཨཌྷ ཨཱཱིཡེ་ཀ྅་ཛེཏཱཱི།་བྷཱཡ་ཨཌྷ ཨཱཱིཡོམེ་ཨཌྷ ཱཨཱི་ཏྃ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཀཱིནེ།་
ཙཱཧ་པཱཱིབཻཏ-པཱཱིབཻཏ་མན་ཁནཧན་བྷཨཱིཡེ་གལེ་ཚལ།་ཨགུཨཱ་ཀ྅་བཛལཽཾ-་"ཨནེརེ་ཀེཏེཀལ་རོཀནེ་རཧབ།་སོམེཤྭར་
ཀཀ་ཨཋཱཻམ་ཛཨཱཱིམེ་ཨབེར་བྷ྅་ཛཱཨེཏ།་ཛྷབ-དེ་པཱན་ལགནེེ་ཨཱཨྤཱཱུ།" 
ཛཧཱིནཱ་བཛལཽཾ་ཏཧཱིནཱ་པཏ ྤཱཱི་པཱན་ཨཱནཨེ་གེལཱཱི།་ཛཱབེ་ཨཔནེ་ཏཻཡཱར་ཧོཨཱི-ཧོཨཱི་ཏཨཱི་བཱིཙེམེ་པཏ ྤཱཱི་པཱན་ནནེེ་ཨཱབཱི་བཛལཱཱི-་
"ཀེཏཽ་ཨནཏཨེ་ནཨཱི་ནེ་ཛཱཨེབ།" 
པཱན་ཁེལཱ་པཚཱཨཱིཏ་མནཀ་ཕྤཱཱུལཀ་པཱྃཁུར་ཕལཀཱིཡེ་གེལ་ཚལ།་བཛལཽཾ-་"ཀཧུནཱ་ཚཱི་ཏྃ་པུརུཁ་ཚཱི་ཀཱིནེ།་གམམེ་རཧཱཱི་ཀཱི་
བཱཧར་ཛཱཨཱི,་མུད་གྷར་ཏྃ་ཨཧཱིཾཀ་ནེ་ཚཱི།་གྷརནཱཱིཨེ་གྷར་ཀཱིནེ།" 
པཏ ྤཱཱིཀ་མནཀ་གཧབརམེ་ཛེ་སཱིནེཧ་ནུཀཨེལ་ཚེལནཻ་ཨོ་པྲས ྡུཊཱིཏ་ཧུཨ་ཙཱཧལཀནཻ་མུད་ཏེཀརཱ་ཨ་ོམནེམེ་དབཱིཀ྅་
རཁནེ་ཚེལཱཱི།་ཨོ་སཱིནེཧ་ཚལེཻན་པཱརཱིབཱརཱིཀ་ཛཱིབནཀ་ཨུཔཱརྫནཀ།་ཨནྣ་ཀོནོ་ཀཱིཨེ་ན་ེཧུཨཨེ་མུད་ཨནྣ་ཏ་ྃཛཱིབནཀ་སབྷསྃ་
པཻགྷ་པྤཱཎདཏཱ་ཚཱིཧེ།་ཛཁནེ་ཛཱིབནདཏཱཀ་ཨུཔཱརྫནཀརྟྟྤཱ་མནུཀྑ་སྭཡཾ་བནཱི་ཛཨཱཱིཨེ་ཏཁནེ་ཛཱིབན་ཙཀཀ་གཏཱིསྃ་ཙལཨེ་
ལགཻཨེ།་དྷཌ ཕཌ ཨཱེལེ་བཛལཽཾ-་"ཨཱབ་ནཨཱི་རཱུཀབ།་ཁེཏཱཱི-པཐཱརཱཱིཀ་བཧུཏ་བཱཏ-བཱིཙཱར་སོམེཤྭར་ཀཀསྃ་ཀརབ་ཨཚི།" 
པཏ ྤཱཱི་བཛལཱཱི་ཀཱིཚུ་ནཧཱི,་མུད་ཧུནཀ་ནཛཻརཱིཀ་ཨཾཛཱདསྃ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛེ་ཛེབཱཀ་ཨཱདཤེ་ད྅་རཧལཱཱི་ཨཚ།ི་ཨུཋཱིཀ྅་
ཨོཏཨེསྃ་བཱིད་བྷེལཽཾ། 
ཛཧཱིནཱ་སོམེཤྭར་ཀཀསྃ་བྷེྃཊ་ཀརཨེ་གྷརསྃ་བཱིད་བྷེལཽཾ་ཏཧཱིནཱ་ཨེཀྐེ་སུརཀུནཱིཡམཱེ་ཨོཨཱིཋཱམ་མཱནེ་སོམཤེྭར་ཀཀ-ཨཻཋཱམ་
པཧུྃཙ་གེལཽཾ།་ཀནཱཱི་ཧཊལེསྃ་ཀཀ ྤཱཀ་ནཛཻར་དཱིས་ཏཀལཽཾ་ཏྃ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛེ་མནམེ་ཀོནོ་བཱིཙཱར་གྷུརཱིཡཱ་རཧལ་ཚཻན,་ཛེ་
ཀེཀརོ་ཀཧཻལེ་ཏཱཀཱི་རཧལཱ་ཨཚ།ི་ཀནཱཱི་ཧཊལེསྃ་བཛལཽཾ-་"ཀཀ,་གཌོ ་ལགཻ་ཚཱ།ི" 
ཨནྟཪ ྤཱམཱཱི་ཛཀྃ་སོམེཤྭར་ཀཀ་བུཛྷི་གེལཱ་ཛེ་རགྷུནཱཐ་བྷརཱིསཀ་ཀོནོ་ནབ་ཙཱས་ལག་ཨཱཨེལ་ཨཚི་ཏྃཨེ་མནམེ་བཱསཀ་བཱིཤྭཱས་
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ཨུཔཀལ་ཚཻ།་ཨོནཱ,་ཨཔནོ་མནམེ་སོམཤེྭར་ཀཀཀེྃ་རཧབེ་ཀརཻན་ཛེ་ཀམསྃ་ཀམ་ཨེཀོ་གོརེཀེྃ་ཨཔྤན་ཛཱབིནཀ་ཧཱིསཱབ་
དཨཱིཡེ་དཱིཨཻན།་ཛཁན་ཛིནགཱིཀ་ཀོནོ་ཋེཀན་ནཨཱི་ཨཚི་ཏཁན་ཛྃ་མནཀ་བཱིཙཱར་མནེམེ་རཧཱི་ཛཨཱེ,་སཧོེ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི།་
བུཛྷལ་བཱཏ་ཨཚིཨེ་ཛེ་རཱབཎ་སནཀེྃ་སེཧོ་སེཧནྟྟྤཱ་ལགལེ་རཧཱི་གེལཻན་ཛེ་ཛཱིབནཀ་ཀཛ་ཨདྷུརཱ་རཧཱི་གེལ་ཛེ་མན་ེསཾག་ཛཱ་
རཧལ་ཨཚི།་ཛཁན་རཱབཎ་སནཀེྃ་མན་ནཨཱི་བྷརལ་ཏཁན་ཨཔནེ་ཀོན་ཁེཏཀ་མུརཻ་ཚཱི། 
ཛཧཱིནཱ་སཱལ་བྷརཱིཀ་བཙ ྤཱ,་ཛེ་ཨུཋཱིཀ྅་ཋཌྷཱ ་ཧོཨཱིཀ་ཨབས ྤཱམེ་རཧཻཨེ,་ཋེཧུནཀ་བལེྃ་ཨགཾནཱ-གྷར་གྷུམཱི-ཕཱིརཱི་ཊཧཻལ-བུལཱི་
ལཨཱིཨེ,་ཏེཧེན་བཙ ྤཱཀེྃ་ཛཧཱིནཱ་མཱཨེ་ཁེབཱཀལ་ཨཔྤན་ཨཱྃགུརསྃ་དྷརཏཱཱིཔར་ཨཱིཤཱརཱ་ཀརཻཏ་བཻསཻལེ་ཀཧཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་སོམེཤྭར་
ཀཀ་ཨགཱུཨེཀ་དྷརཏཱཱིཔར་མཱནེ་ཙཀཱཽིཔར་ལགམེ་བཻསཻལེ་ཀཧལཻན།་དུནྤཱཱུ་ཧཱཐ་ཛྱོཌ ནཧཱི་རཧཱཱི་ཛེ་སོམེཤྭར་ཀཀ་ཨཱསཱིརབཱད་
དེཏཱ་ཏཁན་ནེ་ཚཱཏཱཱིཔར་སྃ་དུནྤཱཱུ་ཧཱཐ་ཧཊཱཨེབ།་མུད་སེ་བྷེལ་ནཧཱི,་ཏཻབཱཱིཙ་སུཙིཏཱ་ཀཀཱི་ཙཱཧ་ནེནེ་དརབཛྷ ྤཱཔར་པཧུྃཙ་
གེལཱཱི། 
པཏ ྤཱཱིཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུམེ་ཙཱཧ་ནནེེ་ཋཌྷཱ ་དེཁ་སོམེཤྭར་ཀཀ་ཀཧལཁཱིན- 
"ཛཧཱིནཱ་ཨཧཱྃཀེྃ་ཀཛཀ་ཙཱཧ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་ཨཔནོ་ཀཛེཀ་ཙཱཧ་ཨཚི,་ཏྃཨ་ེཨཧཱུྃ་ཨཔན་ཙཱཧ་ཨེཏཨཱི་ནེནེ་ཨཱཨྤཱཱུ།་སཾག-ེསཾག་
དུནྤཱཱུ་གོརེ་ཙཱཧོ་པཱཱིབ་ཨཱ་གཔོ-སཔྤ་ཀརབ།" 
སུཙིཏཱ་ཀཀཱི་ནཱཀར-ནུཀར་ནཨཱི་ཀེལཱཱི།་པཏཱིཀ་སོཛྷམེ་ཨཱན་ས  ཱིགཎ་ཛཀྃ་ཙཱཧ་པཱཱིབཻསྃ་ནཧཱི་དྷཀམཀཨཱི་ཚཐཻ།་ཨནཱོ,་ཨཔནཱ་
མནམེ་ཨཱཱི་ཧོཨཱིཏ་རཧཨེ་ཛེ་སབྷསྃ་པཧཱིནེ་ཀཀཀེྃ་ཨཔྤན་བཱཏ་ཀཧཱིཨཻན,་མུད་ལགལེ་ཨཱཱིཧོ་ཧུཨཨེ་ཛེ་ཛཁན་སོམཤེྭར་
ཀཀ ྤཱཀ་ཨཱགྤཱཱུམེ་བཻསལ་ཚཱི་ཏཁན་ཧུནཀ་མནམནྟ་ཀནེཧཱི་བཱིནཱ་ཀེནཱ་ཀཱིཚུ་བཱཛབ།་ཏྃཨ་ེམུྃཧ་བནྣེ་རཱཁབ་ནཱཱིཀ་བུཛྷཱི།་ཨོནཱ,་
མནམེ་ཨཱཱིཧོ་ཧོཨཱིཏ་རཧཨེ་ཛེ་ཨནེརེ་ཀཱི་པུཚབཻན།་ཀེཏཱ་དཱིན་མཌ ུ༹ཨཱ་ཁཏཱཱེིཀ་བཱིཥཡམ་ེཀཧནཧཱི་ཚཻཐ།་ཨཱཱིཧོ་ཏྃ་བཨེཧ་
ཀཧནེ་ཚཻཐ་ཛེ་མཌ ུ༹ཨཱ་བཱཱིཨཱ་ཨུཔཛཱབཻམེ་པནརཧ་དཱིན་པཱནཱིཀ་པཊཽནཱཱི་སཱྃཛྷ-བྷོར་ལགཻཨེ།་པཊནཱཱཽི་ལེ་ཁེཏམེ་བཱ་སུཁཱཨལེ-
པོཁཻར-ཛྷཱྃཁཻརམེ་ཀྤཱཱུཔ་ཁུནཻ་ཚལཱ,་ཛཨཱིམ་ེཔནརཧ-བཱཱིས་གྷཻལ་པཱནཱི་པྲཏཱིདཱིན་ཧོཨཱི་ཚལེཻན།་ཨོཧན་ཁཏཱཱེི,་ཏཧཱུམེ་བཱིནུ་
ཁེཏབལཱ་ལེལ་ཛེ་ཨུཔཛཱཀ་ཨདྷཱ-ཨདྷཱཱིཔར་བཊཱཨཱི་ཀརཻ་ཚལཱ།་ཨུཔཛཱ་ཀཱི་ཏྃ་མཌ ུ༹ཨཱ,་ཛེ་ཨནྣཀ་ཤེཎཱིམ་ེཨཚིཨེ་ནཧཱི།་ཨཔནཱ་
སབྷ་ཨོཧཱཱི་པྤཱཱུརཛཀ་ནེ་སནྟྟྤཱན་ཚཱི།་ཛེ་གབཻ་ཚལཱ་ཛ་ེ'མཌ ུ༹ཨཱམ་ེཛབ་ཌྷེྃསར་བྷེལ,་སབྷ་པརཱིབཱར་པརམེསར་གེལ།' 
བཱིཙེམེ་སོམེཤྭར་ཀཀ ྤཱཀ་མན་བཛཻལེ་ཙཊཔཊཱ་རཧལ་ཚེལནཻ།་ཧུནཀར་ཙཊཔཊཱཱི་དེཁ་ནཨཱི་རཧལ་གེལ།་བཛལཽཾ-་"ཀཀ,་
པཧཱིནེ་ཨཔནེ་མུྃཧཀ་པརསཱདཱི་བཱྃཊཱི་ལཱིཨ།་པཚཱཏཱིཀ་ནམྦར་ཧམར་རཧཏ།" 
ཛཧཱིནཱ་ཚནཱཀེྃ་མནཱེ་མཀནྑཀེྃ་ནབ་བས མེ་ལཔེཊ་པཱནཱིཀེྃ་ནཱིཙྱོཌ ཱི-གཌ ཱི་མལ-མལ་རཱུཔ་སཛཻཏ,་ཏཧཱིནཱ་སམོེཤྭར་ཀཀ་བཛལཱ-
་"རགྷུ,་ཨཔན་བེཀཏཱཱིགཏ་ཛཱིབན་ཧུཨཨ་ེཀཱི་པཱརཱིབཱརཱིཀ་ཨཱཀཱི་སམཱཱཛཀིེ,་ཀཁནོ་ཧཱཱིན་བཱིཙཱར་བཱ་བཱིཤྭཱསཀེྃ་ལག་ནཧཱི་ཨཱབཨེ་
དཱིཨཻ།" 
 
  

-ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལཛཱིཀ་ཛནྨ་མདྷུབནཱཱི་ཛིལཱཀ་བེརམཱ་གམམེ་5་ཛུལཨཱཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམེ་བྷེལནཻ།་མཎ ལཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཨེབཾ་
རཛཱནཱཱིཏཱི་ཤཱས མེ་ཨམེ.ཨ.ེཀ་ཨཧར ྟྟྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརྫན་ཧེཏུ་ཀྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལག་ྣབྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་ལཱགཱི་གལཱེ།་
སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷ ཱིབཱདཱི་ཨེབཾ་སམཱནྟྟྤཱ ཱི་བྱབཧཱར་སཱམཛཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ ལཻན།་ཕལཏ:་ཛམཱཱིན ྤཱར,་
སཱམནཀྟ་སཾག་གམམེ་པུརཛྱོར་ལཌ ཨཱཱི་ཋཱཌྷ ་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎ ལཛཱི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་ཀེས-
མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཏཱྤཱདཱིམེ་བྱཏཱཱིཏ་ཀལཱེཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཨཱཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵཏེམེ་ཨེལཱ།་2008་ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་
པཏ-པཏཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧུཨ་ལགལཻན།་གཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨཀེཾཀཱི,་ཀཐཱ,་ཨུཔནྤཱས་ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་
མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདྭཱིཏཱཱིཡ་སཱིད་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརྫན་བྷརཱི་ནཱཊཀ/ཨེཀཀཾཱི,་
པཱྃཙ་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུནྣཻས་གཊོ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཱཌྷ ེ་ཨཱཋསཨཱེ་ཀཐཱ-ཀཧཱནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་
ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཨཱེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚཻན། 
མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀསམ་ེཤྤཱ ཱི་ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལཛཱིཀ་ཡགོདན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀཱིཡཱཤཱཱིལཏཱ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎ ལ་དྤཱར་ཱ
གམཀ་ཛིནགཱི'་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གམཀ་ཛནིགཱི་བ་སམག་ཡགོདན་ཧེཏུ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་
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དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར  -་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལལེ་སཀཱྵར་དརབྷཾག་དྤཱར-ཱ་'བཻདཧེ་སམ ྤཱན-་
2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎ ལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷཱརཻཨེ'་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་པུརས ྤཱར-་2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམག་
ཡོདན་ལལེ་ཨེས.ཨནེ.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལེལ་སཏཏ་
ཀཱིཡཱཤཱཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤ་'ཡཏཱྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་
ཀྵེཏམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎ ལ་དྤཱར-ཱ་'ཀམཽུདཱི་སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏ ྲྀཥ ་སེབཱ་ལེལ་
ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར་ཱ'སྭ.་བཱབྤཱཱུ ་སཱཧེབ་ཙཽདྷརཱཱི་སམ ྤཱན-་2018',་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱཀ་པྲསཱིད་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏནཱ་
པུརས ྤཱར-་2020',་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཧརྣཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམནཡ་སམཱིཏཱི,་གུབཱཧཱཊཱཱི-ཨསམ་
དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་ཙདྷཽརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐ་ཱསཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདན་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.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགརཧམ་མགྷཱ,་4.་སརཱིཏཱ,་5.་གཱིཏཱཾཛལཱི,་6.་
སུཁཱཨལེ་པོཁརཱིཀ་ཛཱཨཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙུནཽཏཱཱི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷནེུ,་11.་མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གགཾ་-་
ཀབཱིཏཱ་སཾགཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཀཾཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཱཀ་བེཊཱཱི,་15.་ཀམ ོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་
རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སྭཡཾབར-་ནཱཊཀ།་19.་མཽལཨཱཱིལ་གཚཀ་ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱིཀ་ཛཱིཏ,་22.་
ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར  ,་24.་ནཻ་དྷཱཌ ཻཨ,ེ་25.་བཌ ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷཱདབཀ་ཨཱཋ་ཨནྦྷྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་
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༢.༦.ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཎ ལ-་མོཌ པར་༺དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎྜལ 

མཌོཔ༹ར ༺དྷཱརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

 
པཱཙྃམི་པཌ༹བཱ 
ཏཱིན་མཱས་བཱིཏ་གེལ།་པིཏཱཀེྃ་ཏེསར་ཁེཔ་རཱུཔཻཨཱ་པཋབཻཀ་ཛོགཱར་དེབནཀེྃ་བྷ྅་གལེ།་དེབན་ཨཻ་ཏཱཀམེ་ཚལ་ཛེ་གཱམ་
དིསཀ་ཛྃ་ཀིཡ་ོགཱམ་ཛཱཨིབལཱ་བྷེཊཏཱ་ཏྃ་ཧུནཀེ་ཧཐཊཽི་རཱུཔཻཨཱ་པཋཱཨེབ། 
ཛཧིནཱ་པིཏཱ་དྷནུཥདྷཱརཱི་མནཱེ་དེབནཀ་པིཏཱ,་ཏཧིནཱ་ཛལེསརཱིཀ་མན་མཱན་ིགེལནཻ་ཛ་ེཛེནཱ་དེབནཀེྃ་ཨབཌྷ༹ཾག་བུཛྷཻ་ཚེལཽཾ,་
ཏེནཱ་ཨོ་ནཧི,་ཨཱབ་ཌྷཾགར་བྷ྅་གལེ།་ཛྃ་ཨེཧེན་ཀརིདཱནཱི་རཧལ་ཏྃ་ཛརཱུར་པརིབཱར་སམྫྷྣཱརི་ལེཏ,་ཛཨིསྃ་པརིབཱར་ཨཱགྣཱཱུ་
མུཧེྃ་སསརབེ་ཀརཏ།་ཛཧིཡཱསྃ་དྷརཏཱིཔར་མནུཁ་བྷེལཱ་ཨཱཀི་པརིབཱར་བནལ་ཏཧིཡཱསྃ་ཏྃ་ཨཔནོ་པརིབཱརོ་ཨཱ་པྣཱཱུརྦཛོ་ནེ་
ཛཱིབིཏ་རཧབེ་ཀཨེལ་ཨཚི།་ཛྃ་སེ་ནཧི,་ཏྃ་ཨཔན་ཨུདཡ་ཀནཱེ་བྷེལ།་ཡཨེཧ་ནེ་ཨཨཱི་དྷརིཀ་ཨིཏིཧས་རཧལ་ཨཚི,་ཨོཀརེ་
ནེ་ཨཱཛུཀ་པརིབེཤམེ་སམཡཱནུསཱར་བནཱ་ཙལཻཀ་ཨཚི།་ཛེ་ཛིམ ྣཱ་སབཧཀ་ཀཱན པར་ཨཚཨིེ..། 
ཨཔན་དཱུ་མཱསཀ་བཱིཏལ་ཛཱིབནམེ་སཾཏོཁ་པེབ་དྷནུཥདྷཱརཱི་པཏ ྣཱིཀེྃ་ཀཧལནཻ- 
"དེབནཀ་བིཨཱཧ་ཀརབ་ཛརཱུརཱི་བྷ྅་གལེ།" 
ཨོནཱ,་ཛལེསརཱིཀ་མནམེ་ཨཱི་དྷཱརཎ་བནལེ་ཚེལནཻ་ཛ་ེཛཧིནཱ་གཱམམེ་ཀེཏེཀོ་ལཀོ་དེབན་སན-སན་ཌྷཧལལེ-བཀལེལ་
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ཨཚིཨ,ེ་ཛེཀརཱ་ནེ་བིཨཱཧ-དཱན་བྷེལ་ཨཱ་ནེ་ཀནོོ་ཋཽར-ཋེཀཱན་ཨཚི།་ཨོཧི་དྷཱརཎནུཀྣཱཱུལ་ཛལེསརཱི་བཛལཱི- 
"དེབནཱཀེྃ་ཀེ་པུཚཏ་ཛ་ེབིཨཱཧ་ཧེཏཨི?" 
པཏ ྣཱིཀ་བིཙཱར་སུནི་དྷནུཥདྷཱརཱཀི་མནམེ་ནམཧར་དནྡྭ་ཨུཋལཻན,་ཀིཨེ་ཏྃ་ཨེཀ་དིས་གཱམ-སམཱཛམ་ེདེཁཐཻ་ཛེ་དེབནཀ་
ཀོན་བཱཏ་ཛེ་དེབནོསྃ་ནཱིཀ-ནཱིཀ་དེཧ-དཤབལཱཀེྃ་མཱནེ་ཛེ་ཤརཱིརིཀོ་ཨཱ་ཨཱརྠིཀ་ོརཱུཔེྃ་ནཱིཀ་ཨཚ་ིཏེཀརོ,་བིཨཱཧ-དཱན་ནཧི་
བྷ྅་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་དེབནཱ་ཏྃ་སཧཛེ་ཨོཨིསྃ་དབ་ཨཚིཨེ།་ཨཻཋཱམ་ཨཱི་ནཧི་བུཛྷབ་ཛེ་པུརུཁཀ་ཨཔེཀྵཱ་མཧིལཱཀ་སཾཁྣཱ་ཀམ་
རཧནེ་བིཨཱཧ་ནཧི་ཧོཨིཨེ།་ཏྃཨེ་མཧཾཐོ་མཧཾཐནཱཱ་བསཱེི་ཨཚ་ིཨཱ་མཧཾཐ་ཏ་ྃསཧཛེ་ཚཐིཨ།ེ་ཨཻཋམཱ་ཨཱ་ིཨཚ་ིཛེ་ཛྃ་བིཨཱཧ་
ཀརཻ་ཚཱི་ཏྃ་བྷབིསཀ་བཱལ-བཙ ྣཱ་ཨཱ་ཏཏ ྣཱལ་དོསརཀ་༺པཏ ྣཱིཀ༻་བྷཱར་ཀནྫྷྣཱཔར་ཨཱབི་རཧལ་ཨཚ,ི་ཏེཀར་ནིམརཛནཱ་
ཀརཻཀ་ལྣཱཱུརི-བུདྷིཀ་ཁགཏཱ་ཏྃ་ཨཚིཨེ། 
ཨེཀཱཨེཀ་དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་མནམེ་ཨོཧན་སུརྫཀ་ཨུདཡ་བྷེལཻན་ཛེཧེན་མེགྷཀ་ཛྷྃཔཽན་ཨཱ་ཤིཏ-པཱལཱཀ་ཀུཧེསསྃ་མུཀྟ་སུརྫཀ་
ཨུདཡཀ་ཧོཨིཨ།ེ་དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་མནམེ་ཨུཋལཻན,་ཛཁན་དེབནཀ་དེཧ-ཧཐ་ཨེཏེ་སུནྡར་ཨཚ,ི་ཏཻསཾག་ཨེཏེ་ནཱིཀ་ཀམཱ-
ཁཊ་ལགལ་ཨཚི་ཛཨིསྃ་མཱཏཱ-པིཏཱཀ་མཱནེ་ཨཔནེ་དུནྣཱཱུ་པརཱནཱིཀ་ཁཱཨི-པཱིབཻསྃ་ལ྅་ཀ྅་རཧཻཡོཀ་ཨཱ་བར-བེམཱརཱིམེ་
དབཱཨིཡོཀ་ཛེ་དུཁ་རཧལ་ཨཚི་ཨོ་ཏྃ་དཱུ་མཱསསྃ,་སོལོཨནཱ་སམཱཔྟ་བྷལེྃ་ནཧི་བྷེལ་ཧུཨཨེ་མུདཱ་པཧིནེསྃ་ཏྃ་ཨསཱན་ཛརཱུར་
བནིཡེྃ་གེལ་ཨཚི..!་ཨཀཱེཨེཀ་མནཀ་ཨུཏ ྣཱཧ་ཛེནཱ་དྷནུཥདྷཱརཱིཀེྃ་ཛགལཻན་ཛཨིསྃ་ཏུཥ པན་བྷརལ་བིཙརཱ་མནམེ་ཨལེཻན།་
ཨེལཻན་ཨཱི་ཛེ་ཛེ་བེཊ་མཏཱཱ-པིཏཱཀ་བྷཱར་ཤབཎ་ཀུམརཱ་ཛཀཱྃ་ཨཔན་ཀནྫྷྣཱཔར་ཨུཋཱ་སཀཻཨེ་མཱནེ་སེབཱ་ཀ྅་སཀཻཨ,ེ་ཨོ་
ཨཔན་ས ྡྷྭཱི་ཨ་ཱབཱལ-བཙ ྣཱཀ་སེབཱ་ཀིཨེ་ནེ་ཀ྅་སཀཨཻ།ེ་ཏཧཱུམེ་ཨཁན་དེབནཀེྃ་ཏཱིནིཡེྃ་མཱས་ཀལཀཏ ྣཱ་གེནཱ་བྷེལ་ཨཚི།་ཛེནཱ-
ཛེནཱ་ལྣཱཱུརི-བུདྷི་བཌྷ༹ཏ,ཻ་ཏེནཱ-ཏེནཱ་ཨཔན་པརིབཱརཀ་ཀིཡཱགཏ་ཙིཥ ོ་ནེ་བཌྷ༹ཏཻ།་ཛཁནེ་ཙིཥྶྚྣཱ་བཌྷ༹ཏཻ་ཏཁནེ་ནེ་ཙེཥ གར་
ཛཀཱྃ་སཙེཥ ་བནཏ་ཨ་ཱསཙེཥ ་ཛིནགཱི་པཽཏ..།་དྷནུཥདྷཱརཱི་བཛལཱ- 
"ཀེཀརཱ་བེཊསྃ་ཧམར་བེཊ་ཨདྷལཱ་ཨཚི་ཛེ་བིཨཱཧ་ནཧི་ཧཨེཏ།་ཨེཧེན-ཨེཧེན་ཀམཱསུཏ་བེཊ་ལེ་ཏེ་བརཏུཧར་སབྷ་ཌཱཀ-
ཌཱཀཽཨཻལ་ཀ྅་དཨཨིེ་ཨཱ་དེབནེཀ་བིཨཱཧ་ནཧི་ཧཨེཏ།" 
ཨཔན་བིཙཱརམེ་མོཌ༹་དཻཏ་ཛལེསརཱི་བཛལཱི- 
"ཧྃ,་སེ་ཏྃ་དེཁབེ་ཀརཻ་ཚཱི་ཛེ་ཀརཱཾཀུལ་ཛཀཱྃ་སོམན་བཱབྣཱཱུཀ་དེཧ་ཚཻན,་མུདཱ་དྷནཀ་ལོབྷེ་ཀེཧེན་སུནྣརི་ཀནིཡཱྃ་རཱིཛྷལ་རཧཻ་
ཚཻན།" 
ཨཔནོ-བིཙཱར་ཨཱ་པཏྣིཡོྃཀ་བིཙཱརཀ་དཱུརཱིཀེྃ་པཱཊཻཏ་དྷནུཥདྷཱརཱི་བཛལཱ- 
"ཛཱབེ་ཏཀ་ལོཀ་དེབནཀ་བིཥཡམེ་ནཧི་བུཛྷལཀ་ཨཚི,་ཏཱབེ་ཏཀ་ཨནྫྷྣཱར་ཨཚ,ི་ཛཁནེ་ལོཀ་དེབནཀེྃ་བུཛྷཏ-ཛཱནཏ་
ཏཁན་ཀི་དེབན་དེབན་རཧཏ།་ཨོ་ཏྃ་དེཤཀ་ཨོཧན་ཡོདྡྷཱ་བནི་ཛཱཨེཏ་ཛ་ེཔཱྃཙསྃ་ཨྣཱཱུཔར་ལོཀཀ་པརིབཱརཀེྃ་ཨཻ་རཱུཔེྃ་
སམྫྷྣཱརི་ཀ྅་ཙལ་ཱལེཏ་ཛེཧེན་ཀེཧནོ-ཀེཧནོ་དཱྃབ-གྷཱྃཨུ་ཀརཻབལཱ་བུཏེ་ནཧི་ཙལཨཻེ།" 
ཨོནཱ,་ཨཔནཱ་ཛནཻཏ་དྷནུཥདྷཱརཱ་ིནཱིཀ་བིཙཱར་པཏ ྣཱཀི་སོཛྷམེ་རཁལཻན་མུདཱ་ཛལེསརཱིཀ་ཨུནཊལ་མན་རཧཻན་ཏྃཨེ་ཨུནཊ་
ཀ྅་ཨོཧིནཱ་བུཛྷི་གལཱེི་ཛཧིནཱ་ཀིཡོ་ཀཨོིལཱིཀེྃ་ཀཱརཱི་རཾག་དེཁ་ཀཨཱཽཀ་བཙ ྣཱ་བུཛྷི་ཛཱཨ་ིཚཻཐ།་ཛཁན་ཀི་བུཛྷཻཀ་བཱཏ་བྷེལ་ཛེ་
ཀཽཨཱཀ་པྣཱཱུརྦཀ་བཾཤ་ཀཡོལཱི་ཚཱ་ིཏེཀརཱ་ཚཊོ་དཁེ་སབྷ་ཀཽཨཱཀ་བཙ ྣཱ་བུཛྷིཏེ་ཚཻཐ།་ཨནཱོ,་ཁིས ྣཱ-པཱིཧནཱིམེ་མུྃཧ་དེཁ་བིལཱཨཀིེྃ་
བཱགྷཀ་མཽསཱ་ིཀཧལེ་ཛཨཱིཨེ།་བྷལེྃ་བཱགྷ་ཛཀཱྃ་བིལཱཨི་སོལོཨནཱ་མཱསཾཱཧརཱི་ཧུཨཨེ་བཱ་ནཧི,་མུདཱ་མུྃཧཀ་རཱུཔ་དེཁ་མསཱཽི་ཏྃ་
ཀཧབེ་ཀརཻཨེ།་ཛལེསརཱིཀ་མནམ་ེཛེནཱ་ཨེཀཱཨཀེ་མཌོ༹་ཨེལནཻ།་མནཱེ་ཛཧིནཱ་ཛཱིབནམེ་ཏཧིནཱ་ཛཱིབནཀ་བཱཊམེ་མཌོ༹་ཨེན་ེ
ཨེཀཱཨེཀ་ཨོཀར་ཤཀལ-སྣཱཱུརཏ་བདཻལ་ཛཱཨིཨ་ེཏཧིནཱ་ཛལེསརཱིཀེྃ་སེཧོ་བྷེལཻན།་བཛལཱི- 
"ཌྷཧལེལོ-བཀལེལ་ཛྃ་ཨཔན་བེཊ་ཨཚི,་ཏྃ་ཀཧུནཱ་མཱཾགཀ་སིནྣཱཱུར་ཏྃ་བྃཙལ་ཨཚཨིེ་ཀནིེ།་ཛེ་ཀིཡོ་ནིཔུཏརཱི་ཐོཌེ༹་ཀཧཏ་
ཨཱཀི་མུཨིལཱ་པཚཱཨིཏ་མུྃཧམེ་ཨགཱི་ནཧི་དེཏ,་ཨཱཀི་ཀིརིཡེ-ཀརམ་ནཧི་ཀརཏ།" 
ཛལེསརཱིཀ་བདལལ་བིཙཱར་དེཁ་དྷནུཥདྷཱརཱ་ིབཛལ-ཱ་"ཨཱཨིཡོ་ཨཱ་ཨཱཨིསྃ་པཧིནཽཾ,་མནུཀཀྑེྃ་ལཐོསྃ་ལ྅་ནཱྃགར་ཨཱ་
ནཱྃགརསྃ་ལུལ་དྷརི་སན ྣཱན་ཧོཨིཏ་རཧལ་ཨཚ,ི་ཀཧྃ་ཀིཡོ་ཨེཧེན་བཛནིཧར་བྷེལཱ་ཛེ་ཨོཀརཱ་ཨགྷཊམེ་ཕེཀ་དཨལིེ་
ཀཧལཻན་ཨཚི།" 
སཾཛོག་བནལ,་ཏཧིཀཱལ་དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་མམིཡཽཏ་བྷཱཨེ་རཱམེསར་པཧུྃཙལཻན།་ཨུམྲམེ་ཚོཊ་རཧནེ་རཱམེསར་དུནྣཱཱུ་པརཱནཱི་
དྷནུཥདྷཱརཱིཀེྃ་གོཌ་༹ལཱགི་བཻསཻཏ་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་པཱྃཙ་དིནསྃ་གཽརཱི་བྷཱཡ་ཙཻན་ནཧི་ཧུཨ་དེལནཻ་ཨཚ,ི་ཏཧི་དུཨཱརེ་ཨེལཽཾ།" 
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རཱམེསརཀ་མནཀ་བེཙནཱཻི་སུནི་དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་མན་སེཧོ་བེཙཻན་ཧུཨ་ལགལནཻ།་བཛལཱ- 
"ཀིཨེ་ནེ་གཽརཱ་ིབྷཱཡ་ཙཻན་ཧུཨ་དལེཁུན?" 
རཱམེསར་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་དེབནཀ་བིཨཱཧ་ཀ྅་ལིཨ།་གྷརོ་བཌྷི༹ཡཱྃ་ཨཱ་ཀུལོ-ཁནདཱན་བཌྷི༹ཡཱྃ་ཨཚི།" 
ཨཻཋཱམ་གཱཨེ-མཧིཾས་ཨཱཀི་ཕལ-བྲྀཀྵཀ་ཀུལ-ཁནདཱན་ནཧི་བུཛྷབ,་མནུཀྑཀ་ཁནདཱནཀ་ཙརྩ་ཚཱི། 
'ཁནདཱན'་སུནི་དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་མན་ཨཀཱེཨེཀ་གྷིརནཱི་ཛཀཱྃ་ནཱཙི་ཨུཋལཻན།་ཨཔནེ་ནཙཻཏ་མན་ཀཧལཀཻན་ཛེ་ཛེཀར་ཱ
ཌྷཧལེལ-བཀལེལ་བུཛྷཻ་ཚཱི་ཏཨ་ིབེཊཀ་མཱགཾ་ཨཱན་གཱམམེ་ཀེནཱ་བྷེལ?་ཨོ་ཀེནཱ་བུཛྷལཻན་ཛེ་དེབན་ཨབིབཱཧིཏ་ཨཚི,་
ཛེཀརཱ་སཾག་ཨཔན་བེཊཀི་བིཨཱཧ་ཀརཨེ་ཙཱཧི་རཧལཱ་ཨཚ།ི་དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་མནམ་ེཨཱི་ཨེབེ་ནེ་ཀེལནཻ་ཛ་ེཛཁནེ་བེཊ་ཀཱམ-
ཀཱཛཱི་བནཨེ་ལགཻཨ་ེཏཁནེ་ཨོཀར་པཙཱར-པསཱར་སེཧོ་ཧུཨ་ལགཻཨེ།་ཀལཀཏ ྣཱམེ་དེབནཀ་ཀེཏེཀོ་སཾགབེ་མཱནེ་ཨཔན་
ཨིལཱཀཱཀ་ལོཀ་སེཧོ་དཁེིཡེ་རཧལ་ཚེལནཻ་ཛེ་ནབ་ལཀོ་༺ཀལཀཏ ྣཱཀ་ལལེ༻་རཧིཏོ་དེབན་པུརཱན་ལོཀ་མནཱེ་
ཨནུབྷབཱི་ལོཀ་ཛཀཱྃ་ཀམཱཨིཡོ་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་མཱསེ-མཱས་མཱཏཱ-པིཏཱཀེྃ་ཨཔན་ཀམཨཱི་སེཧོ་པཋཱ་རཧལ་ཨཚི། 
རཱམེསརཀ་བིཙཱར་སུནི་དྷནུཥདྷཱརཱི་མནེ-མན་བིཙརཱཨེ་ལགལཱ་ཛེ་བེཊ་ཧམར་དེབན་ཛརཱུར་ཚཱི,་མུདཱ་ཀུཤེསརེ་ནེ་ཨོཀརཱ་
རས ྣཱཔར་ཨཱནི་ཋཱཌྷ༹་ཀེལཀ་ཨཚ,ི་ཏཻཋཱམ་བིནཱ་ཀུཤེསརསྃ་བིཙཱར་ནེནེ་'ཧྃ'་ཀཧབ་ཨུཙིཏ་ནཧི་ཧཨེཏ།་ཏཧཱུམེ་དེབནོ་
ཛུཨཱན་བྷེལ,་ཏྃཨེ་ཨོཀརོ་བིཙཱར་ལེབ་ཛརཱུརཱི་ཨཚཨིེ།་བྷལེྃ་པིཏཱ་བུཛྷི་ཨཔན་བྷཱར་ཀཨིེ་ནེ་སུམཛྷཱ་དཨིཨེ,་མུདཱ་ཨཔནོ་ཏྃ་
ཀིཚུ་ཀརཏབ་ཨཚིཨ།ེ་བེཊ་བིཨཱཧཀ་བིཙཱར་སུནི་ཛལེསརཱིཀ་མན་ཁུཤིསྃ་ཏར-ཨྣཱཱུཔར་ཧོཨིཏེ་ཚེལཻན།་དྷནུཥདྷཱརཱི་ཙུཔེྤ་
ཚལཱ་མུདཱ་ཛལེསརཱི་བཛལཱི- 
"ཀིཨེ་ནེ་དེབནཀ་བིཨཱཧ་ཀརབ?" 
ཨོནཱ,་ཛལེསརཱིཀ་བིཙཱར་སུནི་རཱམེསརཀ་མན་སོལཨོནཱ་མནཱི་ལེལཀཻན་ཛེ་ཀཱཛ་མནཱེ་དེབནཀ་བིཨཱཧ,་ཧེབེ་ཀརཏ།་ནཱིཀ་
༺ཤུབྷ༻་ཡཱཏྣཱ་བནཱ་གྷརསྃ་ཙལལ་ཚེལཽཾ,་ཏྃཨེ་སུབྷར་ཕལ་བྷེཊལ།་ཀཐཱ-ཀུཊམཏཱཻིཀ་གཔ-སཔྤ་ཚཱི་མཱནེ་དཱུ-སམཱཛ,་དཱུ་
པརིབཱརཀ་བཱིཙཀ་ཀིརིཡཱ-ཀལཱཔཀ་ཙརྩ་ཚཱི་ཏྃཨེ་དྷཌ༹ཕཌཱ༹་ཀ྅་ཀིཚུ་བཱཛབ་ནཱིཀ་ཐཌོེ༹་ཧཨེཏ།་རམཱེསར་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་ཀཐཱ-ཀུཊུམཏཱཻིཀ་ཀཱཛ་ཚཱ,ི་ཏྃཨེ་དྷཌ༹ཕཌེ༹ནེ་ཐོཌེ༹་ཧཨེཏ།་ཏཁན་ཏྃ་ཨེཏེ་བུཛྷ ྡྷྭཱཱུ་ཛེ་ཨཀེཊ་ཀནྣཱགཏཀ་དིསསྃ་བེཊ་
བིཨཱཧཀ་ནམྦར་ལགལེཽཾ་ཨཚ།ི" 
ཛཧིནཱ་སབྷ་མཱཏཱ-པིཏཱཀེྃ་སུཤིལ་བེཊཀ་ཀཱམནཱ་རཧིཏེ་ཚཻན་ཛཨིསྃ་པཌྷ༹བ-ལིཁབ,་ཀར-ཀམཽནཱཀི་བིསབཱསསྃ་མནཀ་
ཏུཥ ིཀ་རཱུཔ་པགཱཌྷ་༹ཧོཨིཏ་སན ཱུཥ ིཀ་སཱིམཱནཔར་པཧུྃཙིཡེ་ཛཱཨི་ཚནཻ་ཏཧིནཱ་དུནྣཱཱུ་པརཱནཱི་དྷནུཥདྷཱརཱིཀེྃ་སེཧོ་བྷེལཻན།་ཨཔནཱ་
ཨཱྃཁིཡེ་ཨཔན་བེཊཀ་ཀཱཛ་ཨཱ་ཀཱཛཀ་ཕལཀ་སཾག་བིཙཱར་ཨཱ་བིཙཱརཻཀ་བིདཔན་དེཁ་མཱཨེ-བཱཔཀེྃ་ཁུཤ་ིཧཨེབ་སོབྷཱབིཀེ་
ཨཚི།་དུནྣཱཱུ་པརཱནཱི་དྷནུཥདྷཱརཱཀིེྃ་བེཊཀ་པཏི་སེཧོ་ཏཧིནཱ་བྷེལཻན།་བིསམིཏ་ཧོཨིཏ་དྷནུཥདྷཱརཱི་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ་རཱམེསར,་ཀཧུནཱ་བྷེལཧ་ཏྃ་ཏྣཱཱུྃ་ཚོཊ་བྷཱཨེ་བྷེལཧ།་ཏོརཱ་སཾག་ཛྷ ྡྷྭཱཱུཋ-ཕྣཱཱུས་བཱཛབ་གཱཨིཀ་ཧཏྣཱ་བརབཻར་བྷེལ་ཏྃཨེ་
ཨེཧེན་ཀཱཛ་ཀརབ་ནཱིཀ་ནཧིཡེྃ་བྷེལ།་ཏོཾཧི་ཀཧཧ་ཛེ་ཨཱབ་དེབན་ཛབཱན་ཀམསཱུཏ་བེཊ་བྷེལ,་ཨཔན་ཀམཱཨིསྃ་ཀེཧེན་
པརིབཱར་གཌྷ༹ཏ,་ཏེཏེ་ཨབགཻཏ་ཏྃ་ཨོཀརོ་ཨཱབ་བྷཨིཡེ་གེལ་ཀིནེ?" 
དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་བིཙཱར་ཨཱ་སམཱཛཀ་བཱིཙ་པསརལ་པརིབེཤཀ་བཱིཙ་རཱམེསརཀ་མན་ཨོཛྷརཱ་གེལནཻ།་ཀིཨེ་ཏྃ་ཨེཀ་དིས་
མནམེ་ཨུཋཻན་ཛེ་ཛ་ེཔིཏཱ་ཨཔན་བེཊ་བིཨཱཧཀ་བྷཱར་ཨཔནེ་ནཧི་ཨུཋཱ་སཀཻ་ཚཻཐ་ཨོ་པིཏེ་ཀེཧེན་ཨབཾཌ་བྷེལཱ.!་བཱཏོ་ཋཱིཀ་
ཨཚི།་ཛཁན་གུལམཱཱིཀ་སམཡམ་ེམནུཀྑཀ་ཛཱིབན་ནཱབྷརོས་བནི་གེལ་ཚལ་ཏཁན་མཱཏཱ-པིཏཱ་ཨཔན་པཻཏྲྲྀཀ་དྷར་ནིམཱཧཻ་
དུཨཱརེ་བཱལ-བིབཱཧཀ་གཌྷཻ༹ན་ཀེལནཻ།་ཨོ་ཨཻ་དུཨཱརེ་ཀེལཻན་ཛེ་ཛེཏབེ་ཛཱིབན་ཏཀེརེ་ཨཱསམེ,་ཏྃཨེ་ཨཔན་པིཏྲྲྀ-ཀརྟབྱཀེྃ་
ནིམཱཧཻཏ་ཨཱབི་རཧལ་ཚཻཐ་ཏྃ་དོསར་དིས་པཙཧཏྟཻར་བརྑཀ་དེཤཀ་ཨཱཛདཱཱིཀ་པརིབེཤ,་བིཙཱརམེ་ཨེཏེ་ཏྃ་མཛགྣཱཱུཏཱི་
ཨཱནིཡེ་དལེཀ་ཨཚི་ཛ་ེལཌཀཱ༹-ལཌ༹ཀཱ་ིམཱན་ེབེཊ-བེཊི་ཨཔན་མཏཱཱ-པིཏཱཀ་དལེ་བཻབཱཧིཀ་བིཙཱརཀེྃ་ཨུལ གྷཾནོ་ཀཨིཡེ་རཧལ་
ཨཚི།་ཏྃཨ་ེནཱིཀ་ཀཱི་ཨཱ་ཨདྷལ་ཱཀཱི་སེ་ཀཧབ་ཀཋིན་ཨཚིཨེ།་བིཨཱཧ-དཱནཀ་བཱིཙ་དཱན-དཧེཛ་ཨེཧེན་ཁདྷཱི་སམཱཛམེ་ཋཱཌྷ༹་
ཀ྅་དལེཀ་ཨཚི་ཛེ་མནཀ་སབྷ་སཔནཱ་ཙྣཱཱུརམ-ཙྣཱཱུར་སབྷཀ་བྷཨིཡེ་རཧལ་ཨཚི།་བིཙཱརོཀ་ཏྃ་ཨཔན་ཀཌཱི༹་ཨཚ,ི་ཛཨི་
མཱདྷྱམསྃ་ཨཀེ-དོསར་ཛུཌ༹ལ་ཨཚི།་ཏཋཱཻམ་ཛྃ་ཨེཀཊ་སོནཱཀ་ཀཌཱི༹་ཨཱ་དོསར་ལོཧཀ་ཀཌཱ༹ཀིེྃ་བཱིཙམེ་ཛོཌཨེ༹་ཙཱཧབ་ཏྃ་ཀཱི་ཨོ་
སམཏུལྱ་བྷ྅་སཀཻཨ?ེ་ཀེནཱ་བྷ྅་སཀཻཨ,ེ་ཨཱི་མྣཱཱུལ་པཤྣ་བྷེལ།་ཛཱིབནཀ་ཀོནོ་ཀཱཛ་ནཱིཀསྃ་ནཱཀིཏམ་ཀཨི་ེནེ་ཧུཨཨ,ེ་མུདཱ་
ཨཱགྣཱཱུཀ་ཛྃ་དོསར-ཏེསར་ཀཱཛ་ནཱིཀཀ་རས ྣཱསྃ་པིཚཻཌ༹་ཨདྷལཱ་རས ྣཱ་པཀཌཻ༹་ཨགཻལཱ་ཀཱཛ་ཀརཏ,་ཏཁན་ཀཱི་པཻཚལཱ་ཀཱཛ་
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ཨོཧིནཱ་ཛགཛིཡཱར་རཧཏ་ཨཱཀི་མཊམཻལ་ཛཀཱྃ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ..!་ཛཱིབན-མརཎཀ་བཱིཙ་ཋཌྷཱ༹་བྷེལ་རཱམེསར་བཱཛལ- 
"བྷཻཡཱ,་དེབནཀེྃ་ཨཧཱུྃ་པུཚ་ིལིཨཽ་ཨཱ་ཧམཧཱུྃ་པུཚ་ིལབེཨི།་ཛེ་ཀཧཏ་ཏཨི་ཨནུཀྣཱཱུལ་ཨགཱྣཱཱུ་ཀརབ།" 
ཤནྟཙིཏཀྟ་བིཙཱར་རཱམེསརཀ་མུཧསྃ་སུན་ིདྷནུཥདྷཱརཱི་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ་རཱམེསར,་ཛཧིནཱ་ཧམ་དེབནཀ་ཛནྨདཱཏཱ་ཚཨིཻ་ཏཧིནཱ་ནེ་ཀུཤེསརོ་ཀརདཱཏཱ་བྷེལ,་ཏྃཨེ་ཀུཤེསརཀེྃ་ཨེཏེ་ཛརཱུར་
ཀཧབཻ་ཛེ་རཱམེསར་ཀིཡོ་ཨཱན་ནཧི་ཚིཡ,ཱ་ཛྃ་ཨོ་པརིབཱརཀེྃ་ཨཔན་པརིབཱར་བུཛྷི་ཀཱཛམེ་སཧཡོག་ཀརཨེ་ཙཱཧི་རཧལཱ་ཨཚི་
ཏྃ་ཨོ་གྷཱིབོསྃ་ཙིཀ ན་བྷེལ་ཀིན།ེ་ཨཔན་ཤམཀ་སཾག་སམཡོཀ་བཙཏ་ཏྃ་ཧེབེ་ཀརཏ།" 
ཨོནཱ,་ལགམེ་བཻསལ་ཛལེསརཱིཀ་མན་བྷཱིཏརེ-བྷཱིཏར་ཁཽཾཛྷཱཨིཏ་རཧཻན།་ཁཽཾཛྷཱཨཀི་ཀཱརཎ་རཧཻན,་གཱམམེ་ཛེ་ཨཱན-ཨནཱ་
པརིབཱརམེ་དེཁཻཐ་ཛེ་ཨཔནཱ་བིཙཱརེ་མཏཱཱ-པིཏཱ་བེཊ-བེཊིཀ་བིཨཱཧ་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཏཻཋམཱ་ཨཔན་ཨཛིཏ་ཨཔནེ་ཀིཨེ་
གམཱཨེབ།་ཨཛིཏཀ་རཱུཔ་ཙཱཧེ་ཛེ་ཧུཨཨེ་ཛེཧེན་ཧུཨཨེ་མུདཱ་ཛལེསརཱིཀ་མནམེ་ཨོཧན་རཱུཔ་ཏྃ་བནལ་ེཚེལཻན་ཛེཧེན་
ཨཱན-ཨཱནཀ་མནམེ་སེཧོ་བནཻ་ཚཻན།་ཛལེསརཱི་བཛལཱི- 
"ཀཱི་ཨཱན་བེཊཀ་མཱཨེ-བཱཔ་ཛཀཱྃ་ཧམ་༺ཨཔན༻ེ་མརི་གེལ་ཚཱ,ི་ཛེ་དོསརསྃ་པུཚི་ཀ྅་ཨཔན་བེཊཀ་བིཨཱཧ་ཀརབ།" 
ཛལེསརཱིཀ་བིཙཱར་སུན་ིཛཧིནཱ་རཱམེསརཀ་མནམེ་ཨཔན་ཨེལཧ-ཀེལཧ་ཕལཀ་ཨེཧསཱས་བྷེལནཻ་ཏཧིནཱ་དྷནུཥདྷཱརཱིཀ་
མནམེ་པཏ ྣཱཀི་པཏི་ཀྵོབྷ་ཛགལཻན།་ཀྵོབྷ་ཨཱི་ཛགལནཻ་ཛེ་ཛེ་དེབན་ཀུཤེསརཀེྃ་པེབ་མནུཁཀ་རཱུཔམེ་ཋཌྷཱ་༹བྷེལ་ཏེཀརཱ་བིནཱ་
པུཚནེ་ཨོཀར་བིཨཱཧ་ཀརབ་ཨུཙིཏ་ནཧི་ཧཨེཏ།་མནམེ་ཨཱིཧོ་ཧོནི་ཛ་ེཨེཧེན་རོགསྃ་ཀི་ཛལེསརཱིཨེ-ཊ་རོགཱཨེལ་ཚཐཻ་སེ་
བཱཏ་ཐོཌེ༹་ཨཚ།ི་སམཱཛེ་རོགཱཨལེ་ཨཚི།་ཛཧིནཱ་ཨཔནཱ་ཕུརནེ་བཛལཱི་ཏཧིནཱ་ཨཔནཱ་ཀེནེ་པུརཽཏཱི།་མནེ-མན་ཛལེསརཱིཀ་
བིཙཱརཀེྃ་མནསྣཱཱུན-ཀནསྣཱཱུན་ཀརཻཏ་དྷནུཥདྷཱརཱི་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ་རཱམེསར,་སབྷ་ཏྃ་ཨཔནེ་ལོཀ་བྷེལཽཾ།་ཏཨི་བཱཙི་ཀཱཛ་བཛཌ༹ལ་ཨཚི།་སབྷ་ཀིཡོ་ནཱིཀ་ཛཀཱྃ་བིཙཱརི་ཀཱཛཀེྃ་བྷས་ཱདེབ།་
ཨཔནོ་བཱལ-བཙ ྣཱཀ་བྷཱརསྃ་ཨུརཱིན་བྷ྅་ཛཱཨེབ།" 
ཏཱིན་མཱསཀ་བཱིཙ་དེབནཀེྃ་པེབ་བནར ྣཱདཱིདཱ་ཨེཏེ་བིཤྭསྠ་ཏྃ་བྷཨིཡེ་གེལཱ་ཛེ་ཛྃ་དེབན་སཾགམེ་རཧཏ་ཏྃ་ཨཔནེ་ཀཱརྻམུཀ་ྟ
མཱནེ་སེབཱ་ནིབྲྀཏྟ་ཛཀཱྃ་རཧབེ་ཀརབ།་ཨེཧནེ་སོཙཀ་ཀཱརཎེྃ་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་མནམ་ེབྷེལ་ཚེལནཻ་ཛ་ེཛཧིཡསཱྃ་དེབན་གོདཱམམེ་
པབེཤ་ཀེལཀ,་ཏཧིཡཱསྃ་ཨཱན-ཨཱན་ཤམཀིཀ་༺མཊིཡཱཀ༻་ཨཔེཀྵཱ་ཨཀོརཱམེ་ཀིཚུ་བིཤེཥ་གུཎ་ཨབཱིཡེ་གེལ་ཨཚ།ི་
ཨེཀ་ཏྃ་དེབན་སན་ཨིམནཱདཱར,་ཨཻཋཱམ་ཨམཱིནདཱརཀ་མཱནེ་ཁཱལཱི་མུཁཽཊཡིེ་ཨིམནཱདཱར་ནཧི་ཀིཡགཱཏ་སེཧོ་ཨཚི,་ལོཀ་
དུནིཡཱྃམེ་ཀམ་ཨཚི།་ཀམྨོ་ཀེནཱ་ནེ་རཧཏ,་ཛཻཋཱམ་སམཱཛམེ་དཱིཀྵཱ་པཧིནེ་དལེ་ཛཨཱིཨེ་ཨཱ་ཤིཀྵཱ,་མཱནེ་ཛྙཱན-ལྣཱཱུརི་ལེ་པཚཱཏིཀ་
སམཡ་རཱཁལ་ཛཨཱིཨེ་ཏཻཋམཱ་ཛ་ྃདུཥིཏ་སམཱཛ་ནཧི་བནཏ་ཏྃ་ཀཱི་ཨོ་སམཱཛ་དུསཻབལཱ་བནཏ་ཛཻཋམཱཀ་ཛཱབིན་སམཡཀ་
སཾག་ཛུཌི༹་ཀིཡགཱཏ་རཱུཔམེ་ཙལཻཨ།ེ་ཁཨཱེར་ཛེ་ཨཚི,་ཛེཏཨེ་ཨཚ་ིཨོ་ཏཻཋམཱཀ་བྷེལ།་ཏཨིསྃ་བནར ྣཱིཨེ-དཱདཱ་ཨཱཀི་དེབནེཀེྃ་
ཀོན་མཏལབ་ཚཻན། 
 
དེབནཀ་ཀཱཛ་དཁེ་བནར ྣཱིདཱདཱ་ཨེཏེ་ཏྃ་བཤིབྷཱུཏ་བྷཨིཡེ་གེལ་ཚཻཐ་ཛེ་དེབནཀེྃ་ཛེ་ཀོནོ་ཛཱིབནཀ་བཱཏ་ཀཧཻ་ཚིཨཻ་ཏེཀརཱ་
ཨོ་ཨཁྱཱཱིཨིས་ཀ྅་ཨཱཁིྃཔར་ཙཌྷཱ༹་ཀརཻ་པཱཚྣཱཱུ་ལཱགི་ཛཱཨིཨེ།་ཀེཏེ་སུནྡར་བིཙཱར་དེལཀ་ཛེ་དཱུ་སཱཨ་ེམཱིཊརཀ་
༺གཛཀ༻་དཱུརཱིཔར་གཱཌཱི༹་༺ཊྲཀ༻་སྃ་ཨནཱཛ་ཨནལོཌ་ཀརི་གོདཱམམེ་རཁཻ་ཚཱ,ི་ཏཨི་བཱིཙ་ཛེ་སཱཨེ་ཀལི,ོ་མཱནེ་
ཨེཀ་ཀྣཱནི ལཀ་བོརཱ་པཱིཋཔར་ལཱདི་ལོཀ་ཨུགྷཻ་ཚཻཐ,་ཏཨིསྃ་ནཱིཀ་ནེ་ཧཨེཏ་ཛེ་པཱིཋཔར་ཨུགྷཻཀ་བདལཱ་ཋེལཱསྃ་ཨུགྷབ་བེསཱི་
ཨསནགར་ཧཨེཏ།་དཱུ་སཱཨེ་གཛཀ་༺མཱིཊར༻་བཱིཙ་ཛེ་མནུཀྑཀ་པཱིཋཔར་ལཱདལ་སཽ་ཀིལཀོ་བོརཱ་རཧལ་ཨཱ་བཱིཙམེ་ཛ་ྃ
ཀེཏཽ་དྷཀ-ཙུཀ་བྷ྅་གལེ་ཏྃ་ཨོ་ཨཱདམཱ་ིམརབེ་ཀརཏ་ཀིནེ,་ཛྃ་ནཧིཡོྃ་མརཏ་ཏྃ་ཨཔལཱགཾ-བིཀལཱཾག་བྷཨིཡེ་སཀཻཨེ།་ཛྃ་
ཨེཧེན་ཁཏརཱ་མཊེབཻཀ་དོསར་ཨསནཱ་ཨུཔཱཡ་ཨཚི་ཏྃ་ཀིཨེ་ནེ་ཨོཧན་ཨུཔཱཡ་ཀཨེལ་ཛཱཨེ།་ཨོནཱ,་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཨཔནཱ་
མནམེ་གལཱནིཡོྃ་ཧོནི་ཛེ་ཛིནཀཱ་པཱཚྣཱཱུ་སདིཀཱལ་བེཧལ་རཧཻ་ཚཱི་ཏིནཀར་སམསྱེ་ནཱིཀ་ཛཀཱྃ་ནཧི་བུཛྷི་པེབ་རཧལ་ཚཱི།་བྷཱཡ་
དུནིཡཱྃ་དཁེཻཀ་ཙཱིཛ་ཚཱ,ི་སབྷ་དེཁཻཨེ,་མུདཱ་ཨསལ་དཁེབ་ཏྃ་ཏཁནེ་ན་ེཧོཨིཨེ་ཛཁན་ལོཀ་ཨཔནེ-ཨཱཔཀེྃ་དེཁ་དུནིཡཱྃ་
དེཁཨེ་བིདཱ་ཧོཨཨིེ།་དུནིཡོྃ་ཨྣཱཱུབར-ཁཱབར,་པཧཌ༹-སམུདསྃ་ཏྃ་བྷརལེ་ཨཚི།་དེབནཀ་ཀཱཛསྃ་བནར ྣཱིདཱདཱ་གོདཱམཀ་ཀཱཛམེ་
ཨེཏེ་ནིདྷཻན-ནིཕིཀིར་བྷཨིཡེ་གེལ་ཚཻཐ་ཛེ་ཛྃ་སརཀཱརཱི་ཨཏིཐི་ཨཱབཻཐ་ཨཱཀ་ིཨཔན་སཾགཱི-སཱཐཱཀི་སཾག་ཀུཊུམ-པརིབཱརཀ་
སྣཱགཏ-བེབཧར་ཧུཨཨེ་སེ་གུཎ་ཏྃ་དེབནམེ་ཨཱབིཡ་ེགེལ་ཨཚི། 
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་ཨཔནོ་མན་ཨེཏེ་ཀཧབེ་ཀརཻ་ཚཻན་ཛ་ེབྷཱཡ་མཱཨཊིིཀ་མུརུཏ་ཛཀཱྃ་མནུཀྑོ་ཨཚ,ི་ཏཧིམེ་ནེ་ཨོཧན་པྣཱཎ-
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པཏིཥ ྣཱ་བྷརཻཀ་ཨཚི་ཛེ་ཨོ་དེབཀིཡཱ་པཀཌཻ༹་དེབཏུལྱ་བྷ྅་ཛཱཨེ་ཨཀཱི་སོཛྷེ་མནཀ་ས ྣཱནསྃ་དེཧཀ་མཻལ་ཚཌཱོ༹་ལེབ།་དེཧཀ་
མཻལ་ཏྃ་ཧཐསྃ་མལལཱཔར་ཚུཊཻཨ།ེ་དེབན་ཀེནཱ་བིདྷཱཏཱཀ་ནིརམལཽ་བིདྷིཔྣཱཱུརྞ་ཛཱིབནདྷཱརཀ་བནཏ,་ཨེཧེན་པཤྣ་
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་མནམེ་སདིཀཱལ་ནཙཻཏ་རཧཻ་ཚཻན། 
ཛཧིནཱ་དུནིཡཱཀྃ་བྷཽཏིཀ་བསྟུ་པརིབརྟིཏ་ཧོཨིཏ་རཧཻཨེ་ཏཧིནཱ་ནེ་མནུཀྑོཀ་ཛཱིབན་ཚཱི།་ཨབོདྷ་བཙ ྣཱཀ་རཱུཔམེ་ཛནྨ་བྷེལ།་
སམཡཀ་སཾག་བཌྷཻ༹ཏ་གེལ།་མནཱེ་ཁལེབ-དྷུཔབསྃ་ཤུརཱུ་བྷེལ,་པཚཱཨིཏ་བིདྣཱལཡ་ཨཱཨལེ,་ཏེཀར་པཚཱཨིཏ་པརིབཱར,་
སམཱཛ་ཨིཏྣཱདི་ཨཱཨལེ།་ཨཔན་ོཤརཱིར་བཙ ྣཱསྃ་ཊེལྷུཀ་བྷ྅་སིཡཱན་ཧོཨིཏ་བྲྀདྡྷ་ཧཨེཏ།་སབཧཀ་ཤརཱིརཀ་ཡཨེཧ་གཏི་ཚཱ,ི་
ཨཱ་ཨཧི་བཱིཙ་ཤརཱིརཱི་སན་ཤཀྟི་སེཧོ་ཨཚ།ི་ཛཁན་ཨཔནེཀེྃ་ནཧི་དེཁ་པཱཨེབ་ཏཁན་དུནིཡཱྃཀེྃ་ཏྃ་ཨེཧེན་བིཀཊ་གཾཐལེ་
ཨཚི་ཛེ་སབྷ་ནཧི་དཁེ་པབཻཨེ།་ཀནཱེ་དེཁ་པཽཏ།་མནེ-མན་ཏྃ་སབྷ་སུཁེ-ཙཻནསྃ་ཛཱིབཨ་ེཙཱཧཻ་ཚཱ,ི་མུདཱ་པརིབཱརཀ་ནྣཱཱུན-
ཏེལཀ་ཛྷཁཻན་ཏེཧེན་དྷེནེ་རཧཻཨེ་ཛེ་ཛྷཁཌ༹ལ་ཌཱརིཀ་ཨཱམ་ཛཀཱྃ་ཌཾཊིཀ་རསཾ་༺པཱནི༻་ཏེནཱ་སུཁཱ་གེལ་ཨཚི་ཛེ་
ཀཁན་ཚཱི་ཨཱ་ཀཁན་ནཧི་ཚཱི,་ཏེཀར་ཀོནོ་ཋེཀཱནེ་ན་ེཨཚི། 
པཱྃཙ་སཱལསྃ་ཀུཤེསར་ཀལཀཏ ྣཱམེ་རཧནེ་ཨཔན་ཙཥིྶྚྣཱསྃ་ཙིཥྶྚྣཱ་གེནེ་ཨེཏེཀ་ཏྃ་ནཱིཀ་ཛཀཱྃ་བུཛྷིཡེ་རཧལཱ་ཨཚི་ཛེ་མནུཁཀེྃ་
ཨུམེརོ་ཨཱ་མེཧནཏོཀ་ཧིསཱབསྃ,་ཛྃ་སམྦྷབ་བྷ྅་སཀཻ་ཏྃ་ཨཱརཱམོ་ཨཱ་བྷོཛནོ་ཀརབེཀ་ཙཱཧི།་མུདཱ་སེ་ཏྃ་སམྦྷབ་ཏཁན་བྷ྅་
སཀཻཨེ་ཛཁན་བིསབཱསྣཱཱུ་ཛཱིབན་ཀིཡཱ-ཀལཱཔ་བནཏ།་ཨོནཱ,་ཨཔན-ཨཔན་ཨུཔཱརྫནཀ་ཨནུཀྣཱཱུལ་སབྷ་ཀཡིོ་ཨཔན-ཨཔན་
ཛཱིབན་གཌྷི༹ཡེ་ལཨི་ཚཻཐ,་མུདཱ་ཨོཧི་གཌྷ༹ནཻཀེྃ་ནཱཀིསྃ་གཌྷ༹ལཱཔར་ནཱིཀ་ཧོཨིཨ་ེཨཱ་ནཱཀིསྃ་ནཧི་གཌྷལཱ༹པར་ཛྫྷཱུཀི-ཛྫྷཱུཀི་
ཛྷཀཻཏ-ཛྷཀཻཏ་བིཔརཱིཏ་བྷཨིཡེ་ཛཱཨིཨེ་ཛཨིསྃ་བིཔརཱིཏ་ཛཱིབནཀ་ནརི ྣཱཎ་བྷ྅་ཛཱཨིཨ།ེ་ཛཁནེ་ཀོནོ་བཨུསེ་བཱ་མནུཀྑེཀ་
བིཔརཱིཏ་དིཤམེ་ནིར ྣཱཎ་ཧཨེཏ་ཏཁན་ེཨོ་བིཔརཱིཏ་བཨུསོ་ཨཱ་ཛཱིབནོཀ་ནརི ྣཱཎ་སེཧོ་ཀརཏ།་ཨནཱོ,་ཀཱི་བིཔརཱིཏ་ཨཱ་ཀཱི་རཱིཏ་
ཏེཀརཱ་ཕཌི༹ཚཱཨེབ་ཨསཱན་སེཧོ་ནཧིཡེྃ་ཨཚ།ི་ཀཧབ་ཛེ་ཀིཨེ་ནེ་ཨཚ?ི་སོཛྷེམེ་དེཁཻ་ཚཱི་ཛེ་གཱཚེ-བིརཱིཚཀ་ཛཌི༹ཀ་སིར་
མཱཨིཊིཀ་ཏརམེ་ཨཚི་ཨཱ་མནུཀྑཀ་སིར་ཨྣཱཱུཔར་ཨཀཱསམེ་ཨཚི།་གཱཚ-བིརཱིཚ་ཀེཧནོ་དཱཏཱ-ཕལདཱཏཱ་ཀིཨེ་ནེ་ཧུཨཨེ་མུདཱ་
མཱཊིམེ་གརལ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཕལཀེྃ་ཀེཏེ་དཱུར་དྷརི་བཱྃཊི-ཚིཌི༹ཡཱ་སཀཻཨ?ེ་ཨཱི་དཱིགར་བྷེལ་ཛེ་མིཐལཱིཀ་ཕལ་གཱཌཱི༹-
སབཱརཱིསྃ,་དེཤཀ་ཀོན་བཱཏ་ཛ་ེཨཱནོ་དེཤ་པཧུྃཙཻཨེ་མུདཱ་ཏཨི་བཱིཙ་མནུཀྑོཀ་ཀརམཱཱཏ་ཏྃ་ཙཱཧབེ་ཀརཱི།་མནུཁ་ཨོཧན་
མནཀ་མནུ་ཚཱི་ཛེ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨཔནེ་བྷཱར་ཨུཋཱ་ཙལཨཻེ། 
 
ཀལཀཏ ྣཱ་པབཱསཀ་བཱིཙ་ཛེ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨནུབྷབ་ཀུཤེསརཀེྃ་བྷེལ་ཚེལཻན,་ཨོ་ཨནུབྷབ་བཻཙཱརིཀ་རཱུཔམེ་དེབནཀེྃ་སེཧོ་
དིཨ་ཙཱཧཻཐ།་མུདཱ་ཀཱཛཀ་བྱསྟཏཱ་མནཀ་ཡཱདཱསྟ་ཤཀྟཀིེྃ་བེཋཽར་བནཱ་དེནེ་ཚེལཻན་ཛཨིསྃ་ཛཁན་མོན་པཌ༹་ཻཚེལཻན་ཏཁན་
དོསར་ཀཱཛམེ་ལགལ་རཧཻ་ཚལ་ཱཨཱ་ཛཁན་ཀཧཻཀ་སམཡ་ཨབཻ་ཚེལནཻ་ཏཁན་མནེསྃ་བིཙཱར་ཧེརཱ་གེལ་རཧཻ་ཚེལཻན་ཛཨིསྃ་
ཏེསར་མཱས་པྣཱཱུརྞ་བྷ྅་གེལཻན་མུདཱ་མནཀ་བཱཏ་མནམེེ་ཛྷཱྃཔལ་ཀནོོ་ཤཤིུཔན་པཽདྷཱ་ཛཀཱྃ་ཏརེཏར་ཏྃ་ཨཔན་བྲྀདྡྷི་ཀརཻ་
ཚེལཻན,་ཛཨིསྃ་ཁསལ་མུྃཧ་རཧནེ་ནིཙྩྩེྃ-ནཙི ྣཱྃ་ཨཽནཱཨིཏ-མུཌི༹ཡཱཨིཏ་རཧི་ཛཱཨི་ཚེལཻན།་སཾཛོག་བནལ།་ཨཽཛྫྷཱུཀེ་དིན་མནཱེ་
ཨཽཛྫྷཱུཀེ་ཏཱརཱིཁཀེྃ་གོདཱམ་ཀིཡགཱཏ་བྷེལ།་མནཱེ་ཨཛཽྫྷཱུཀ་ེཏཱརཱིཁཀེྃ་གོདཱམཀ་ཀཱཛ་གདཱོམཀ་རཱུཔམེ་ཤུརཱུ་བྷེལ,་ཛཨིསྃ་སཱལེ-སཱལ་
ཨཽཛྫྷཱུཀཱ་དིན་གདཱོམམེ་ཚུཊྶྚྣཱི་རཧཻཨེ།་ཨོནཱ,་ཀཱཛ་བནྡ་རཧནེ་ཨུཊ ྣཱ་ཀཱཛ་ཀརཻབལཱ་ཛེ་མཊིཡཱ-མཛདཱུར་ཚཻཐ་ཏིནཀཱ་
ཨཱམདནཱམི,ེ་མཱནེ་ཨུཔཱརྫནམེ་བཱདྷཱ་ཧེབེ་ཀརཻ་ཚནཻ་མུདཱ་སེ་ཨེཏེ་བེབས ྣཱ་གོདཱམམེ་བནལ་ཨཚ་ིཛེ་ཛ་ེམཱསིཀ་བེཏནབྷོགཱི་
ནཧི་ཚཻཐ,་ཧུནཀཱ་ཨུཔཧར་སྭརཱུཔ་ཨོཏེ་ཨརྠ་དལེ་ཛཱཨ,ེ་ཛེཏེ་ཀཱཛ-དནིཀ་ཨཱམདནཱི་ཧོཨིཨེ།་མུདཱ་ཏཻཡ་ོཨེཏེ་གྷཱཊ་ཏ་ྃ
མཊིཡཱ-མཛདཱུརཀེྃ་ཧོཨིཏེ་ཨཚ་ིཛེ་ཀཱཛཀ་དིན་ཛེ་ཀཱཊལ-ཕཱཊལ་བོརཱསྃ་ཛེ་ཨནྣ་ཧོཨི་ཚལེ,ཻ་ཛེ་ཤམིཀཀ་ཧིས ྣཱ་མནཱལ་ཛཨཱི་
ཚལ,་སེ་ནཧི་ཧོཨི་ཚེལཻན།་ཨོནཱ,་དེཧཀེྃ་མེཧནཏོ་ཏྃ་ནཧིཡེྃ་ཀརཨེ་པཌཻ༹་ཚལེཻན། 
གོདཱམཀ་ས ྣཱཔནཱ་དིན་རཧནེ་སརཀཱརོ-བིབྷཱགཀ་ཨཱ་གོདཱམམ་ེཀཱཛ་ཀརཻབལཱ་མཊིཡོ-མཛདཱུར་ཨཀེཋཱམ་བཻས་ཨུཏྶབོ་མནབཻ་
ཚཻཐ་ཨཱ་ཛཱིབནཀ་གཔ-སཔྤ་སེཧོ་ཀརིཏེ་ཚཻཐ།་ཛཨསིྃ་མནུཀྑོཀ་ཛཱིབན་ཨཱ་ཤསནོཀ་༺སཏྟོཀ༻་ཛཱབིནཀ་ཙརྩ་ཙལིཏེ་
ཨཚི། 
སཾཛོག་ཨེཧེན་བནལ་ཛེ་སརཀཱརཀ་ཨེཀཊོ་པདཱདྷཀཱིརཱི་ཀཱརྻཀམམེ་ནཧི་པཧུྃཙ་སཀལཱཧ།་ལཱཀ-ཌཱནཀ་སམཡ,་སབྷ་སྣཱསྠྱ-
བིབྷཱགམེ་ཨོཛྷརཱཨེལ་ཚལ།ཱ་བནར ྣཱདཱིདཱ་ཊ་མཱཏྲ་སརཀཱརཀ་པདཱདྷིཀཱརཱཀི་རཱུཔམེ་རཧལཱ།་བེབས ྣཱ་ནཱིཀ་ཚལེཻཧེ།་བེབས ྣཱ་མཱནེ་
ཁེབཱ-པཱིབཱཀ་ཨཱ་བཻསཻཀ་ཨོརིཡཱན།་ཨེཀ་དིན་པཧིནཧི་བནར ྣཱིདཱདཱ་སབྷ་ཤམིཀཀེྃ་ཀཧི་དེནེ་ཚལེཁནི་ཛེ་སབྷཀེྃ་རཧབ་
ཨནིབཱརྻ་ཨཚི།་ཨོནཱ,་ཀཱཛ་བནྡ་རཧཏ་མུདཱ་བིབྷཱགཀ་ཀཱི་ཀིརིཡཱ-ཀལཱཔ་ཨཚི་ཏཨི་བིཥཡཔར་ཙརཙོ་ཧཨེཏ,་ཧྃསིཡོ-
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མཛཱཀ་ཧཨེཏ་ཨཱ་བྷོཛོ-བྷཱཏ་ཏྃ་ཧེབེ་ཀརཏ།་ཏཻསཾག་ཨེཏེ་ཨུཔཧརོ་བྷེཊབེ་ཀརཏ་ཛེཏེ་དིནཀ་ཀམཱཨི་ཧོཨིཨེ།་ཏེཀརཱ་
མཛདཱུརཱིཀ་མིནཧ་བུཛྷབ། 
ཋཱིཀ་སམཡཔར་སབྷ་གོདཱམཀ་ཨཱགྣཱཱུ་བནལ་སབྷཱགཱརམེ་ཨུཔསྠིཏ་བྷེལཱ།་སམཱརོཧཀ་ཨཱཡོཛན་ཀརཻམ་ེཛཧིནཱ་བནར ྣཱིདཱདཱ་
ཏཧིནཱ་དེབནཀ་ནཱཀི་ཡོགདཱན་ཚེལཻན།་བཻསཀ་ཤུརཱུ་ཧོཨིསྃ་པཧིནེ་ཛལཔཱནོ་ཨཱ་ཙཱཧོ-པཱན་ཙལལ།་ཧོཨཏིོ་ཨཧིནཱ་ཚཻ་ཛ་ེ
ཛཁན་དས་གོརེཀེྃ་སམྨིལིཏ་རཱུཔམེ་ཨེཀ་རཾག་ཁནཱ-པཱན་བྷེལ་རཧཏ་ཏཁན་མནཀ་སུཨཱད་ོབུཛྷཻཀ-བིཙཱརཻཀ,་ཨེཀ་རཾག་
བྷབན་རཧིཏེ་ཨཚི།་ཨཔན་སུཨབསར་བནར ྣཱིདཱདཱ་བུཛྷི་མནེ-མན་ཁུཤ་ིཚལ་ཱཛེ་ཨཨཱི་ཨཔནེ་མཊིཡཱ-ཤམིཀ་བནི་
ཤམིཀེཀེྃ་པདཱདྷིཀཱརཱི་བནཱ་གཔ-སཔྤ་ཀརབ།་ཨོནཱ,་ཨཱན་དནི་སམཡ་པེབ་ཤམིཀ་སབྷསྃ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བྷརི་མན་གཔ་ཀརིཏེ་
ཚཻཐ་ཛཨིསྃ་ཧིནཀཱ་བུཛྷལ་ཚེལནཻ ེ་ཛེ་ཛེཏེ་མནུཁ་དུནིཡཱྃམེ་ཚཻཐ་སབཧཀ་ཨེཀཊ་དུནིཡཱྃ་སེཧོ་ཚཻན་ཨ་ཱབེཀཏཱ-བེཀཏཱི་
མནུཀྑཀ་དུནིཡཱ་ྃསེཧོ་ཨཚི།་མུདཱ་སེ་ཀནཱེ་ཨཚ་ིཏཻཋམཱ་བྷཀཙཀཱ་ཛཱཨི་ཚལཱ།་བྷཀཙཀཱཨིཀ་ཀཱརཎ་ཧོཨི་ཚེལཻན་ཛེ་ཨོཧན་
སམཱཛཀ་བིཙཱརསྃ་ཨཔན་བིཙཱར་ས ྣཱཔིཏ་ཀ྅་ནེནེ་ཚཻཐ་ཛཨིསྃ་ཀེཏཽ-ཀེཏཽ་བིཔརཱིཏ་བྷ྅་ཛཱཨི་ཚནཻ,་ཏཁན་ཨཔན་
བིཙཱརཔར་མནམེ་ག ྣཱནི་ཨཱིཧོ་ཧོཨིཏེ་ཚནཻ་ཛ་ེཨཔན་བུདྷིཡེ་ཀྃཙཀྣཱཱུཧ་ཨཚི།་མུདཱ་མན་ཏཻཡོ་ནེ་མཱནནཻ,་སདིཀཱལ་མན་
ཀཧབེ་ཀརཻན་ཛེ་ཛནིཀར་པཀྵདྷར་བནི་ཋཌྷཱ༹་ཧུཨ་ཙཱཧཻ་ཚཱི་ཏིནཀེ་གརདཻནཀཊྶྚྣཱི་བྷ྅་ཛཱཨི་ཚཻན།་ཏྃཨེ་ཨོཨི་ཤམིཀཀ་
བཱསྟབིཀ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཀཱི་དུནིཡཱྃ་ཨཚི,་མཱནེ་ཛཱིབན་ཨཚི་ཏཧི་ཏཧམེ་ཛཁན་བིཙཱར་ཀརབ་ཏཁན་མྣཱཱུལཀེྃ་བུཛྷི་སཀཻ་
ཚཱི།་སམཡོ་ཨནུཀྣཱཱུལ་ཨཚཨི,ེ་ཨཔནེ་དུནྣཱཱུཀ་བཱིཙཀ་ཛེ་སཱིམ་ཱབྷེལ་བཨེཧ་བྷེལ་ཛཱིབནཀ་རསཱ ྣཱ།་ཨོཧི་རཱས ྣཱཔར་ཋཱཌྷ༹་བྷ྅་
ཨཔན་དཤ-དཤི་དཁེཻཏ་ཙལབ།་ཨཱི་བཱཏ་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་བུཛྷལེ་ནེ་རཧཻན་ཛ་ེཀྲྀཏ,ི་སྲྀཏི་ཨཱ་བིནིརྒཏ་ཛྙཱན་ཀེནཱ་ཨཔན་
ཀརཀ་སཾག་ཙལཻཨ།ེ་ཛྙཱནཀ་སམཊལ་རཱུཔ་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་མནམེ་རཧཻན་ཏྃཨེ་ཨཱགྣཱཱུཀ་ཛྷལཨནྫྷྣཱརཀེྃ་ཨཱྃཁི་པཱར་ནཧི་ཀ྅་
པབཻཏ་རཧཻན། 
ཙཱཧ-པཱན་ཏཀ་ཙལི་ཙུཀལ་ཚལ་མུདཱ་ཨཁན་ཏཀ་སམཱརོཧཀ་བིདྷིབཏ་རཱུཔ་བནབེ་ནེ་ཀཨེལ།་ཛཧིནཱ་སབྷ་དིནསྃ་སབྷཀ་
བཱིཙ་ཙལི་ཨབཻཏ་ཛཱིབནཀ་གཔ-སཔྤ་ཚལ་ཏཧིནཱ་གཔེ-སཔྤམེ་སམཱརོཧཀ་བིདྷི-བིདྷཱན་ཏར་པཌི༹་གེལ།་སབྷ་དིན་ཨེཧེན་
ཀིཡཱ-ཀལཱཔ་རཧིཏེ་ཨཚི་ཛེ་དོཀཱནམེ་བཻས་ཛལཔཱན་ོཨཱ་ཙཱཧོ-པཱན་སཾག་མིལི་སབྷ་ཀརིཏེ་ཚཱི་ཏཨིམེ་ཀོན་ཨེཧེན་ཀཱཛ་བྷེལ་
ཛེ་སམཱརོཧཀ་ཀོནོ་ཏརཧཀ་བིགྷཊན་བྷེལ།་ཏཧཱུམེ་སབྷ་བུཛྷིཏེ་ཚཱི་ཛེ་སམཱརོཧཀ་ཏཱམ-ཛྷཱམ་མཌིིཡཱཀ་མཱདྷྱམསྃ་ཧོཨིཨ,ེ་
ཏཨིལེ་དསཊ་ཕོཊོ་ཨཱ་སམཱརོཧཀ་བིདྷིབཏ་སྣཱཱུཏྲ་པཀིཡཱ་ལཱིཁ་ིཀ྅་པཋཱ་དེབ,་བས་བྷ྅་གེལ་སམཱརོཧཀ་བིདྷི-བིདྷཱན། 
ཀཱནཱ-ཀཱནཱི་ཨཱ་ཕུསཱ-ཕུསཱི་ཛཧིནཱ་ཛལཔཱནཀ་དོཀཱནམ་ེཧོཨིཨེ,་ཙཱཧ-པཱནཀ་དོཀཱནམ་ེཧོཨིཨེ་ཏཧིནཱ་བཻསརཱམེ་ཙལིཡེ་རཧལ་
ཚལ།་སབྷ་ཨཔནེ་ཏཱལེ་བེཧལ,་ཏྃཨེ་ཛེཏེ་བཛནིཧར་ཏེཏབེ་སུནནིཧརོ་བྷེལཱ།་མཱནེ་དཱུ-དཱུ་གོརེ་གཔ-སཔྤ་ཀརཨེ་ལགལ།ཱ 
ཨཱྃཁི་ཨུཋཱ་ཛཁན་བནར ྣཱདཱིདཱ་བཻསཱར་དིས་ཏཀལཻན་ཏྃ་བུཛྷི་པཌ༹ལཻན་ཛེ་སམཱརོཧམེ་ནེ་བཀ ྣཱཀ་ཀམཱ་ིཨཚ་ིཨཱ་ནེ་ཤོཏཱཀ,་
ཏཁན་ཨཔན་བཱཏ་༺བིཙཱར༻་ཀ་ེསུནཏ.?་ཏཻསཾག་ཨཱིཧོ་མནམེ་ཧོན་ིཛེ་ཏཁན་ཀ་ེཀེཀར་བཱཏ་སུནཏཱ་ཨཱ་ཀེ་ཀཀེར་
སུཁེ-དུཁ་བུཛྷཏཱ་ཨཱཀི་ཛཱིབནཀེ་གཏི-བིདྷི་བུཛྷཏཱ..!་བཻསལེ-བཻསལ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བིཙཱརཀ་ཨོཧན་སགྷན་བནམེ་ཧེརཱ་གེལཱ་
ཛཻཋཱམ་མཱཏྲ་དུཨིཡེ་གོརེ,་བནར ྣཱིདཱདཱ་ཨཔནེ་ཨ་ཱདབེན་རཧཻཐ།་སེཧོ་དུནྣཱཱུ་གོརེ་ཨཻ་དུཨཱརེ་བྃཙལ་རཧཻཐ་ཛེ་སམཱརོཧཀ་
བེབས ྣཱཀ་པཱཚྣཱཱུ་ལཱགལ་ཚལ།ཱ 
བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཧེརཱཨེལ་མནམེ་བྷེཊལཻན་ཛེ་ཛཁན་སབྷ་ཨཔན-ཨཔན་དྷུནིམེ་མསྟ་ཚཻཐ་ཏཁན་ཨཔན་ོདུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀིཨེ་ན་ེ
ཨཔནེ་དྷུནཱི་ལགཱ་ཨེཀ-ཨེཀ་ཛཱིབནཀེྃ་དྷུནི-དྷུན་ིདྷུནིཡཱ་བནཱི།་ཨཀེ-ཨེཀ་ཤམིཀཀ་༺མཊིཡཱཀ༻་བྷེད-བྷེདིཡཱ་
ཛཱིབནཀ་རས ྣཱཀེྃ་པཀཌཱི༹།་ཏཻསཾག་ཀཱཛ་དེཁ་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་མནམེ་ཨཱིཧོ་ཁུཤི་ཨལེཻན་ཛེ་ཛཱིབནེ་ནེ་ཛནཱ་ཨཱ་ཛཱནེ་ནེ་ཛཧན་
དཨིཨེ།་མུདཱ་མནུཀྑ་ོཏྃ་མནུཁ་ཚཱ་ིཛེ་གཻཾཙཱི་མཚཱསྃ་བེསཱིཨེ་པཱིཚརཱཧ་ཧོཨིཨེ།་ཀཁན་པཱནིམེ་སུརཀུནིཡཱྃ་མརཱི་ཀིམ ར་སསཻར་
ཛཱཨེཏ་ཨཱ་ལགལེ་ཐཱལམེ་ཀནཱེ་ཐུསཀུནིཡ་ཱམཱརི་སཱྃས་ཚོཌ༹ཨེ་ལགཏ,་ཏེཀར་ཀོནོ་ཋཱིཀ་ཨཚི།་ཕེར་ཨཔན་ེམན་
བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཀཧལཀནཻ་ཛེ་ཀེཏབོ་གཻཾཙཱི་མཱཚ་ཛཀཱྃ་མནུཁ་གཻཾཙིཡཱཧ་ཀཨིེ་ནེ་ཧུཨཨ,ེ་མུདཱ་ཛེ་ཛཱིབནཱི་མཚབཱར་ཚཻཐ་ཨོ་
པཀཻཌ༹་ནཧི་པབཻ་ཚཻཐ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧིཡེྃ་ཨཚི།་པཱནམིེ་རཧཨེ་ཨཱཀི་ཐལཱམེ,་ཨོ་པཀཌཱ༹་ཛཱཨིཏེ་ཨཚི། 
དསེ-བཱརཧཊ་མཊིཡཱ་གདཱོམམ་ེཀཱཛ་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཛཨསིྃ་བཻསཱརོཀ་ཨཱཀཱར་ཚོཊེ་ཚལ།་མུདཱ་ཀིཚུ་ཚལ,་གིནཏཱིམེ་ཛཧིནཱ་ཨེཀ་
སཱཨེ་ཏཀ་གིནཏཱི་སཱཁིཻལེ་སཱཨེཊ་བཨུསོ་ཙཱཧི,་ནཧི་ཏྃ་སཱཨེཊ་ཨཾཀ་ཏྃ་ཙཱཧབེ་ཀརཱི།་ཛཱབཏ་སེ་ནཧི་ཧཨཏེ་ཏཱབཏ་སཱཨེཀ་
མཱནེ་མུཁཽཊིཨེ་ནེ་རཧཏ།་ཨེཀ-ཨཀེ་ཛཱིབནཀེྃ་ཛཁན་སཱཨིཡ་ོཌྷཾགསྃ་གནཨེ་ཤུརཱུ་ཀརབ་ཏཁནེ་ཛཱིབནཀེྃ་སཧི་ཌྷཾགསྃ་
པཀཻཌ༹་པཨེབ།་ནཧི་ཏྃ་བཱརཧམཱསཱ་ཨཱ་ཙམཱཽསཱཀ་བྷེད་ེནེ་བུཛྷི་སཀབ།་སབྷ་ཛནིཏེ་ཚཱི་ཛེ་བཱརཧམཱསཱམེ ཛཱཌ༹,་གརམཱི་ཨཱ་
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བར ྣཱ ཏཱིནྣཱཱུ་མཽསམཀ་སུཁ-དུཁཀ་བྲྀཏཱནྟ་ཀཧལ་ཛཨཱཨིེ,་ཛཁན་ཀ་ིཙཽམསཱཱམེ་མཱཏྲ་ཨེཀ་མཽསམཀ།་བྷལེྃ་སྭརལཧརཱི་ཨེཀ ེརཾག་
ཀིཨེ་ནེ་ལཧརཻཏ་ཧུཨཨེ། 
ཨཔན་དྷིཡཱནཀེྃ་སམེཊ,་དྷིཡཱན་མཱནེ་བྷེལ་བིཥཡ-བསྟུ,་བནར ྣཱིདཱདཱ་ཨཀཱེགྲ་ཀལེཻན།་ཨེཀཱགྲ་ཧོཨིཏེ་ཨཔན་མན་བིཙཱརམེ་
བིཙརཎ་ཀརཻཏ་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཀཧལཀནཻ་ཛ་ེམནུཀཀྑ་ཤཀལ-སྣཱཱུརཏ་ཛཧིནཱ་བཱཧརཱི་ཨཚ,ི་མཱནེ་ཨྣཱཱུཔརསྃ་དེཁཻམེ་ཨཚ,ི་
ཏཧིནཱ་བྷཱིཏརམེ་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་ཨནེཀོ་རཾགཀ་གུཎ་ཨབགུཎ་ཛཧིནཱ་བཱཧརཱི་ཨཚི་ཏཧིནཱ་བྷཱིཏརིཡོ་ཏྃ་ཨཚིཨེ།་བཨུསོ་
༺བསྟུཨོ༻་ཨཱ་བིཙཱརོ་ཨེཧེན་ཚཱིཧེ་ཛེ་ཨེཀཋམཱ་ཨེཀགོརེ-ལེ་གུཎཀཱརཱི་ཧོཨིཨ་ེཏྃ་དོསརཋཱམ་བདཻལ་ཨགུཎཀཱརཱི་ནཧི་
ཧོཨིཨེ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧིཡེྃ་ཨཚི།་མུདཱ་བཱིཙམེ་ཛེ་ཀཱརཱགིིརཱི་ཚིཔལ་ཨཚི་ཨོ་ཏྃ་བཨེཧ་ཀརི་སཀཻ་ཚཻཐ་ཛིནཀཱ་ཀཱརཱིགིརཱཀི་
ཀརཱིནཱཔནཀ་བོདྷ་ཧོཨནི།་ཨ་ོཏྃ་ཚིཌི༹ཡཨཱེལ་ཨཚིཨ།ེ་ཨེཀརཾག་མནུཀཀྑ་ཤཀལ-སྣཱཱུརཏ་རཧིཏོ་ཛཧིནཱ་བིཙཱརམེ་ཏཧིནཱ་
ཛཱིབན་ཀིཡཱམེ་སེཧོ་བྷེད་བནིཡེྃ་གེལ་ཨཚི། 
ཛེམ ར-ཛེམ ར་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་མན་ཛཱིབནམེ་བིཙརཎ་ཀརཻན་ཏེམ ར-ཏེམ ར་ཡཨེཧ་དེཁཻཐ་ཛེ་ཨཀེ ེ་སཱིམཔཱར་ཋཱཌྷ༹་བྷེལ་
སབྷ་ཨཔནེམེ་གྷཽཾཙཱལ་ཀ྅་རཧལཱ་ཨཚི།་ཛཨིསྃ་མནམེ་ཨཀཚོ་ཨུཋི་ཀཧཻན་ཛེ་ཨནེརེ་ཀོན་ལཔཽཌཱི༹མེ་པཌ༹ལ་ཚཱི།་སབྷ་
ཨཔན-ཨཔན་སཱིམཱཔར་ཋཱཌྷ་༹རཧིཏོ་ཨཔནེ་སཱིམཱ་ནཧི་བུཛྷི་པེབ་རཧལཱ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཱནཀ་སཱམཱི་སརཧད་ཀཱཡམ་ཀརཨེ་ཙཱཧི་
རཧལཱ་ཨཚི།་བྷཱཡ,་བཱདྷམེ་སཨིཡོ་བཱིགྷཱ་ཛམཱནིོ་ཨཚ་ིཨཱ་སཨིཡོ་ཛམཱནིབལཱ་སེཧོ་ཏྃ་ཚཐིཨ།ེ་ཨཔན-ཨཔན་ཛམཱནིཀ་ཨཌཱི༹-
པཱཊི་སབྷཀེྃ་བནལེ་ཚཻན,་ཛཨིསྃ་ཨཔན-ཨཔན་ཁཏེཀ་པརིཙཡ་སེཧོ་སབཧཀ་བནལ་ཚཻན ེ།་ཛཁན-ཀཁནོ་ཀནོོ་ཀཱཛེ་བཱ་
དེཁབེཀ་ཁིཡལཱསྃ་བཱདྷ་ཛཱཨི་ཚཱི་ཏྃ་ཨཔནེ་ཁེཏཀ་ཨཱཌི༹པར་ནེ་པཧུྃཙ་ཛཱཨི་ཚཱི།་ཏཧིནཱ་ཛ་ྃཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨཌཱི༹་བནི་
ཛཱཨེཏ་ཏཁན་ནེ་ཨཔན་ཁེཏེཀ་ཨུཔཛ་ཛཀཱ་ྃཨཔན་ཀརྟབྱབོདྷ་སེཧོ་ཛྙཱཏ་ཧཨེཏ་ཛེ་ཨཔནེ་ཀཱི་ཚཱི་ཨཱ་ཨཔན་ཀརྟབྱ་ཀཱི་
ཨཚི།་ཏྃཨ་ེཨཱིཧོ་ནེ་ཨཔན་ེསོཙཻཏ-བིཙཱརཻཏ-ཀརཻཏ་ཨཱགྣཱཱུཀ་བཱཊ,་ཛཱིབནཀ་བཱཊ,་བནབཻཏ་ཨཔནཱ་ཛཱིབནཀེྃ་ཨཱགྣཱཱུ་མུཧེྃ་
སསཱརཻཏ་ཙལབ།་མུདཱ་ཨནྫྷྣཱརོ་ཏྃ་ཨོཧན་ཨཚིཨ་ེཛེ་ཀཧལོ་ཛཱཨིཏེ་ཨཚི་ཛ་ེསཾགེམེ་བཻད་མིཡཱྃ་མརཏཱ་ཧཻ..!་མུདཱ་ཨེཧེན་
ཀཧབོ་ཀི་ཨོཧིནཱ་བནི་ཙལི་རཧལ་ཨཚི,་སེཧོ་བཱཏ་ནཧིཡེྃ་ཨཚི།་ནཱིཀ་བིཙཱར་མནམེ་རཧིཏོ,་སབྷཋཱམ་བཛཻསྃ་པརཧེཛ་
ཀརཨེ་པཌཻ༹ཨེ།་སེ་ཁལཱཱི་བཱཛབེ་དྷརི་རཧཻཏ་ཏཁན་ཏྃ་ཨོཨིསྃ་ཀིཚུ-ནེ-ཀཚིུ་བིགཌཻ༹ཏ་མུདཱ་ཛཱིབནཀེྃ་ཏེནཱ་སགྷན་ཨནྫྷྣཱར་
ཚཱནི་ཀ྅་པཀཻཌ༹་ནེནེ་ཨཚི་ཛེ་ཀཁན་མུཧསྃ་དིནཀེྃ་རཱཏི་ཨཱ་རཱཏིཀེྃ་དིན་ཀཧཏ་ཏེཀར་ཋེཀཱན་ེནེ་རཧི་གེལ་ཨཚ།ི་ཨཔནེ་
བིཙཱརཀ་དུནིཡཱྃམེ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བིསམིཏ་བྷ྅་གེལ།ཱ 
བིསམིཏ་ཧོཨིཏེ་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཨཔན་ེམན་བིཙཱར་དེལཀཻན་ཛེ་སབཧཀ་མནམེ་རཧིཏེ་ཚཻན་ཛ་ེབྷརི་དུནིཡཱྃཀ་པེམ་བྷེཊཨ་ེ
ཨཱ་ཨཔནོ་པེམསྃ་དུནིཡཱཀྃ་པྣཱཱུཛན-ཨརྩན་ཀརཱི།་མུདཱ..།་ཨཻཋཱམ་ཨབཻཏ-ཨབཻཏ་བནར ྣཱིདཱདཱ་དེབནཀེྃ་ཧཐཀ་ཨཤིརཱསྃ་
ལགམེ་བཛལཽཻན།་ལགམེ་ཨབིཏེ་དེབན་བཛལཱ- 
"དཱདཱ,་སམཱརོཧཀ་རཱུཁི་ནཱིཀ་བུཛྷི་པཌཻ༹ཨ?ེ" 
ཨོནཱ,་དེབནཀ་བིཙཱར་བནར ྣཱདཱིདཱཀ་མནམ་ེཀཋཨཱནི་ལགལཻན།་ཀཋཨཱིན་ཨཱ་ིལགལཻན་ཛེ་ཛཁན་སབྷ་ཨཔནེ་ཏཱལེ་བེཏཱལ་
ཨཚི་ཏཁན་སམྣཱཱུཧཀ་བིཙཱར་ཀེནཱ་ཨེཀརཾག་ཧཨེཏ?་ཛཱབེ་སཱམྣཱཱུཧིཀ་བིཙཱརམེ་ཨེཀརཱུཔཏཱ་ནཧི་རཧཏ་ཏཱབེ་སཱམྣཱཱུཧིཀ་
བིཙཱར་བནི་སམཱཛམེ་ཋཱཌྷ་༹ཀེནཱ་ཧཨེཏ།་མུདཱ་ལགལ་ེབནར ྣཱིདཱདཱཀ་ཨཔནེ་མན་དེབནཀ་ཛཱིབནཀེྃ་ཨཱཀིྃ་བིཙཱར་དེལཀཻན་
ཛེ་ཨཁན་དེབནཀ་ཛཱིབན་ནིརམེབེ་ཀེཏེ་ཀེལནཻ་ཨཚི་ཛེ་སོལོཨནཱ་བུཛྷཏཱ།་ཨཁན་ཏྃ་ཛཱིབནམེ་པཧིལེ-པཧིལ་ཌེག་
ཨུཋཽལཻན་ཨཚ།ི་ཨཔན་བིཙཱརཀེྃ་མུཌི༹ཡབཻཏ་བནར ྣཱདཱིདཱ་བཛལཱ- 
"དེབན,་ཛེཧེན་སུཨཱད་བྷེཊཀ་ཙཱཧི་སེ་ནཧི་བྷེཊ་རཧལ་ཨཚི།" 
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་བིཙཱརཀ་ཨབྷཡནྟརཀེྃ་དེབན་བུཛྷི་ནཧི་སཀལཱ།་མུདཱ་ཨཱགྣཱཱུམེ་ཨུཋལ་པཤྣཀ་ཛབཱབ་ཏྃ་དབེེ་ཚེལཻན།་བཛལཱ- 
"ཨེཀོ་བསྟུཀ་སུཨཱད་ཀི་སབྷཀེྃ་ཨེཀ ེརཾག་ལག་ཻཚཻན།" 
ཨོནཱ,་དེབནཀ་བིཙཱརམེ་བནར ྣཱདཱིདཱཀེྃ་ཨམྣཱཱུལྱ་རས་སེཧོ་དེཁ་པཌ༹ལཻན་མུདཱ་དེབན་ཨོཨི་རསཀ་བྷེད་བུཛྷི་བཛལཱ་ཨཱཀི་
གཔཀ་༺བིཙཱརཀ༻་ཀམམེ་བཛལཱ,་ཨཱི་དུབིདྷཱ་མནམེ་ཛཱགིཡེ་གེལ་ཚེལཻན།་ཧོཨིཏོ་ཨཧིནཱ་ཨཚི་ཛ་ེབིཥཡ་ཀོནོ་བཱ་
ཀེཧནོ་ཀིཨེ་ནེ་ཧུཨཨེ་མཱནེ་ཨཀོརཱ་ནཱཀི་ཛཀཱྃ་བུཛྷཻཏ་ཧོཨི་ཨཱཀི་ནཧི་བུཛྷཻཏ་ཧོཨི,་མུདཱ་བིཙཱརཀ་ཀམམེ་མཱནེ་གཔ-སཔྤཀ་
ཀམམེ་བིནུ་བུཛྷནིཧརོ་ཨེཧེན་པཤྣ་ཙལཱིཡེ་དཨི་ཚཐཻ,་མཱནེ་ཨུཋཨཱིཡེ་དཨི་ཚཻཐ་ཛེ་ཨོཨི་བིཥཡཀ་མཧཏྭཔྣཱཱུརྞ་གྷཊཀ་
ཧོཨི།་བིཙཱརཀ་དཽཌམེ༹་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་ཨཔནེ་མན་ཨགཱྣཱཱུ-པཱཚྣཱཱུ་ཧུཨ་ལགལནཻ།་ཨཱགྣཱཱུ-པཱཚྣཱཱུ་ཧོཨིཏ་མནཀེྃ་ཐཱརི་ཀརཻཏ་
བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
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"དེབན,་ཨཁན་ཨཻཋམཱ་ཛེཏེ་གོརེ་བཻསལ་ཚཱི,་སབྷ་མཛདཱུརེ་ཚཱ,ི་བྷལེྃ་ཨོཀརཱ་ཁེཏཀ་ཀཱཛམེ་བོནིཧར,་གོདཱམཀ་ཀཱཛམེ་
མཊིཡཱ་བཱ་ཨནྱ་ཀཱཛམེ་ཨནཱ-ཨཱན་ནཱམ་ཀཨིེ་ནེ་ཧུཨཨེ,་མུདཱ་ཨུདྡཤེྱ་ཏྃ་སབཧཀ་ཨེཀ ེ་ཧོཨི་ཚཻན་ཛ་ེཛཱིབན-ཡཱཔན་ལེ་
ཨུཔཱརྫན་ཀརཱི།" 
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་སོཛྷརཱཨེལ་བིཙཱར་སུནི་དེབན་བཛལ-ཱ 
"ཧྃ!་སེ་ཏྃ་ཨཚིཨེ།" 
དེབནཀ་མུཧསྃ་'ཧྃ་སེ་ཏྃ་ཨཚིཨེ'་སུནི་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་ཨཔན་མནཀ་བིསབཱས་ཛཱགི་གེལནཻ་ཛ་ེདེབན་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་
སཱིམཱཔར་ཋཱཌྷ༹་བྷ྅་རཧལ་ཚཐཻ།་བཛལཱ- 
"དེབན,་ཨཁན་ཛེ་དསོ-བཱརཧོ་མཛདཱུར་ཨེཀཋཱམ་བཻས་གཔ-སཔྤ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི,་ཀཱི་སབྷཀ་དྷྱེཡ་ཨེཀ རཾེག་ཨཚི།" 
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་བིཙཱར་མཧབྷཱརཏཀ་ཨོཨི་ཀརཱཧཀ་སོཛྷེ་ཊྃགལ་མཚཱཀ་ཨཱྃཁིཔར,་ཛཧིནཱ་ཨརྫུན་ཚོཌི༹་ཀནིཀོ་ནཛཻར་ནཧི་
པཌ༹ལཻན,་ཏཧིནཱ་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་བིཙཱརཀ་ཨཱཁིྃཔར་དེབནཀ་ཨཱཁིྃ་ནཧི་པཌི༹་སཀལནཻ་ཏྃཨེ་གུམེ-གུམ་ཙུཔེ་རཧལཱ།་ཛེ་བཱཏ་
བནར ྣཱིདཱདཱ་བུཛྷི་གེལ།ཱ་མུདཱ་ཏཻཡོ་ཀཚིུ་ཀྵཎ་པཏཱིཀྵཱ་ཀརབ་ནཱིཀ་བུཛྷལཻན།་ཀཚིུ་སམཡ་བཱིཏལཱ་པཚཱཨིཏ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"དེབན,་ཨཻཋཱམ་ཛེཏེཀ་མཊིཡཱ-མཛདཱུར་ཚཱི་ཏཨམིེ་ཨནེཀོ་གུཎ-སོབྷཱབ་ཨཚིཨ,ེ་མུདཱ་ཨཁན་སེ་ནཧི,་ཨཁན་མོཊ-མོཊ་ི
ཨེཏབེ་དེཁཻཀ་ཨཚི་ཛ་ེཨཔན་མན་ཀཱ་ིཀཧཻ་ཚཻན།" 
'དེཁབ'་སུནི་དེབནཀ་མན་ཨུཚཻལ་གེལནཻ་ཛཨིསྃ་བིཙྩེམེ་བཛཱ་གེལནཻ- 
"མོཊ-མོཊི་ཀཱ་ིདེཁཀཻ་ཨཚ?ི" 
དེབནཀ་པཤྣ་སུནི་བནར ྣཱདཱིདཱ་མནེ-མན་བིཙཱརཀེྃ་མནེམེ་གྷོཾཊལནཻ་ཏྃ་བུཛྷི་པཌ༹ལཻན་ཛེ་དེབནཀེྃ་ཨཁན་ཨཔནོ་མནཀ་
བིཙཱར་བྱཀྟ་ཀརཻཀ་ཤབྡཀོཥ་ནཧི་ཨཚི,་ཛཨིསྃ་ཨཔན་བྷཱབནཱ་བྱཀྟ་ཀ྅་སཀཏཱ།་མུདཱ་བྷཱབནཱཀ་སཾག་བྷཱབན་ཏྃ་ཚཻན ེ།་
ཛཨིསྃ་ཤབྡ་བྷལེྃ་བྱཀྟ་ནཧི་ཀ྅་པབཻཐ་མུདཱ་ཨཔན་ཧབ-བྷཱབ་ཏྃ་བྱཀྟ་ཀཨིཡེ་སཀཻ་ཚཐཻ།་བནར ྣཱདཱིདཱ་བཛལཱ- 
"དེབན,་ཛེཏེཀ་མཛདཱུར་ཨཋཱཻམ་ཚཱི་ཏཨིམ་ེགཽར་ཀརིཡཽ་ཛེ་ཀེཏེ་གོརེ་ཀེཏེ་དིནསྃ་ཨཀེ་བྲྀཏྟིམེ་ལགལ་ཚཻཐ,་པཚཱཨིཏ་
དོསར་བིཙཱར་ཀརབ།" 
ཏཱིནིཡེྃ་མཱསཀ་དེབན,་མཱནེ་ཏཱིནིཡེྃ་མཱསསྃ་གདཱོམམ་ེཀཱཛ་ཀརཻ་ཚཐཻ,་ཏྃཨེ་སབཧཀ་བིཥཡམེ་བུཛྷལ་ཚེལནཻ་ནཧི,་སུཔུཊ་
མུཧེྃ་བཛལཱ- 
"དཱདཱ,་ཛཁན་ཨཔན་ེནབ་ཚཱི་ཏཁན་པུརཱནཀ་བིཥཡམེ་ཀཱི་བུཛྷབ།་ནཧི་བུཛྷཻ་ཚཱི།" 
སོཛྷམཏིཡཱ་དེབན,་ཏཧཱུམེ་གམཻཡཱ་བཀལེལ,་ཨཔན་བིཙཱར་སཱདཱ་ཀཱགཛ་སདྲྀཤ་བནལ་ཚེལཨ།ི་དེབནཀ་སོཛྷཔན་དེཁ་
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་མན་མཛགྣཱཱུཏཱིསྃ་བིཙཱར་དེལཀཻན་ཛེ་ཨཁན་དེབན་ནབ་ཨཚི,་ཛྃ་ཀཱཛཀ་མར་བུཛྷི་ཛཱཨཏེ་ཏྃ་ཛཱིབནོཀ་མར་
བུཛྷིཡེ་སཀཻཨེ།་ཏྃཨེ་ཀིཨེ་ནེ་དེབནཀེྃ་ཛཱིབན་དེཁཱ,་ཛཱིབན་ནིརམབཻཀ་རཱས ྣཱ་སུཛྷཱ་དིཨ།ཻ་དཁཱེཨེབེ་དྷརི་ན་ེཨཔན་ཀརྟབྱ-
ཀར་བྷེལ་ཨཀཱི་ཨཀོར་ཧཐ-པཨེར་པཀཻཌ༹་ཨཔནཱ་ཧཐ-པཻརམེ་ཛོཌི༹་ཀརཱ་དེབ།་ཧྃ,་ཨེཏེ་ཏྃ་སམྦྷབ་ཨཚིཨེ་ཛེ་ཨོཨི་ཀཱཛཀེྃ་
ཨཔནཱ་ཧཐེ་ཀརི་ཀ྅་དེཁ་ཱདིཨ།ཻ་ཛཋཱཻམ་ཁགཏཱ་ཧཏེཻ་ཨཱ་ཨཔན་ཧཐ-པཨེར་ལཱཌ༹ལཱ-ཙཌཱ༹ལཱསྃ་ཛྃ་བྷ྅་ཛེཏཻ,་བཨེཧ་ནེ་
བྷེལ་ཨུཙིཏཀ་སཾག་ཨུཔཀཱར།་ཨུཙིཏ-ཨུཔཀཱར་ཛཱབེ་ཨེཀ-དོསརཀ་བཱིཙ་ནཧི་ཧཨེཏ་ཏཱབེ་སམཱཛཀ་བཱིཙ་ཨེཀརཱུཔཏཱ་ཀེནཱ་
ཨཽཏ།་ཨུཔཀཱརཀ་མདྷཱྱམསྃ་ཀརཀ་བིཙརཎ་ཧོཨཨི,ེ་མཱནེ་ཛེཧེན་ཀཱཛཀ་ཨུཔཀཱར་ཀརབ,་ཨོཨི་ཀཱཛཀ་ཏྃ་ཨཔན་ཨཻགལཱ-
པཻཚལཱ་ཛཱིབན་སེཧོ་ཨཚིཨ།ེ་ཨོ་ཏྃ་བཱིཙཀ་ཀཱཛ་བྷེལ། 
དེབནཀེྃ་ཨཱཁིྃཀ་ཨཤིརཱ་དཻཏ་པཱཚྣཱཱུཀ་པཏིཡཱནཱིཔར་ཁིཌ༹བཻཏ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"དེབན,་ཙཱརཱུ་གོརེ་ཛེ་པཱཚྣཱཱུམ་ེབཻསལ་ཚཻཐ,་ཨོ་ཏཱིས་བརྑ་ཨྣཱཱུཔརེསྃ་ཨཻཋཱམ་ཀཱཛ་ཀ྅་རཧལཱ་ཨཚི།" 
ཛཧིནཱ་སརྦ-སཱདྷཱརཎ་བུཛྷཻ་ཚཻཐ་ཏཧིནཱ་བུཛྷི་དེབན་བཛལཱ- 
"ཏཁན་ཏྃ་ཨཱབ་རིཊཡར་ཀརཻ-ཛོཀར་བྷ྅་གེལ?ཱ" 
དེབནཀ་བཱཏ་སུན་ིབནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཧྃསཱི་ལགལཻན།་ཧྃསཱིཀ་ཀཱརཎ་ཁུཛལཱི-དིནཱཨ་ེཀེར་གྷཱཨ་ོཛཀཱྃ་བྷེལནཻ།་ཛཧིནཱ་ཁུཛལཱི-
དིནཱཨེ་ཀུརིཡབཻཀཱལ་མནམེ་གུད-གུདཱི་ལགཻཨ་ེམུདཱ་ཨོཀར་ཛལཨནིམེ་ཛལན་ནཧི་ཨབཻཨེ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧིཡེྃ་ཨཚི།་ཨབིཏེ་
ཨཚ,ི་ཏཧིནཱ་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་མནམེ་བྷེལཻན་ཛེ་དེབན་ཨཁན་དུནིཡཱྃཀ་རཱིཏི-ནཱིཏི་ནཧི་བུཛྷི་པེབ་རཧལ་ཚཻཐ་ཏྃཨེ་ཨེནཱ་
བཛལཱ་ཨཚི།་ཛྃ་སེ་བུཛྷཻཏ་རཧིཏཻཐ་ཏྃ་ཨཱིཧོ་བུཛྷབེ་ཀརིཏཻཐ་ཀིནེ་ཛེ་དུནིཡཱྃམེ་ཨཀེ་གྷར་ཧྃསཻཨེ་ཏྃ་དསོར་ཀནབོ་ཀརིཏེ་
ཨཚི།་ཏཻབཱིཙ་ཨཔན་ེཀེཏཨེ་ཚཱི་ཨཱ་ཀོན་གུཎ་ཨལཱཔཻ་ཚཱི།་བིཙཱརཀེྃ་སམཊཻཏ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 51 

"དེབན,་གོདཱམཀ་མཊིཡཱ-མཛདཱུརཀེྃ་རིཊཡརམེན ་ནཧི་ཧོཨི་ཚཻན,་ཨོ་ཨཔནེ་ཐཱཀི་ཧརིཀ྅་ཙལི་ཛཱཨ་ིཚཻཐ།་
སརཀཱརཱིཀར ྣཱི་ཛཀཱྃ་ཧུནཀཱ་པེཾཤན་ནཧི་བྷེཊཻ་ཚཻན།" 
པཻཚལཱ་པཏིཡཱནཱིཔར་ནཛཻར་ཨུཋཱ་ཀ྅་དཁེཻཏ་དེབན་བཛལཱ- 
"དཱདཱ,་ཨེཀ་གོརེཀེྃ་ཨཧིཋམཱ་བཛེནེ་ཨབཻ་ཚིཨནཻ།" 
བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ-་"ནཱིཀ་ཧཨེཏ།་བྷནེ་ཨོ་ཨཔན་བིཙཱར་སབྷཀ་བཱིཙམེ་རཁཏཱ།" 
ཧརདེབ་ལག་ཛཱ་དེབན་ཀཧལཀཻན- 
"གུརུཛཱི,་དཱདཱ་བཛཱ་རཧལ་ཚཻཐ།" 
ཨཻཋཱམ་གུརུཛཱིཀ་མནཱེ་ཨཁཌཱ༹ཧཀ་ཁལཱིཕཱ་ཨཱ་དར ྣཱིཀ་ཤིཥྱ་སདྲྀཤ་ཨཚི།་ཧརདེབ-སཧདེབཀ་ཛོཌ༹མེ་གཔ-སཔྤ་ཀརཻ་ཚལཱ།་
ཧརདེབཀེྃ་བཛཱཧཊིསྃ་སཧདེབ་སེཧོ་ཨུཋིཀ྅་ཋཱཌྷ་༹ཧོཨིཏ་ཨཱགྣཱཱུ་བཌྷཻ༹ཏ་བཛལཱ- 
"ཙལྣཱཱུ!་དུནྣཱཱུ་བྷཛཱར་སཾགེ་ཙལཻ་ཚཱ།ི" 
ཧརདེབོ་ཨཱ་སཧདེབོ,་བནར ྣཱིདཱདཱ་ལག་པཧུྃཙལཱ།་ལགམེ་དུནྣཱཱུཀེྃ་པཧུྃཙཏེ་བནར ྣཱདཱིདཱ་བཛལཱ- 
"ཧརདེབ་དཱདཱ,་ཨཻཋཱམ་སབྷསྃ་པཧིནེསྃ་ཨཧིཾ་ཀཱཛ་ཀརཻ་ཚཱི?" 
ཧརདེབ་བཛལཱ- 
"ཧམ་ཨཱ་སཧདེབ,་དུནྣཱཱུ་བྷཛཱར་ཨེཀ ེ་དིན་གཱམསྃ་ཀལཀཏྟོ་ཨེལཽཾ,་ཨེཀ ེ་གཱམཀ་སེཧོ་ཚཱི་ཨཱ་སཾགེ-སཾག་གོདཱམམེ་ཀཱཛ་སེཧོ་
ཤུརཱུ་ཀལེཽཾ།་བནར ྣཱ་ིབྷཱཡ,་ཨཧྃཀེྃ་ཨབཻསྃ་པཧིནཧིསྃ་ཨཻ་གོདཱམམེ་ཀཱཛ་ཀརཻ་ཚཱི།" 
ཨོནཱ,་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཨཔནོ་བུཛྷལེ་རཧཻན་ཏྃཨེ་དོཧརཱ་ཀ྅་ནཧི་པུཚི་སོཛྷེ་བཛལཱ- 
"ཀེཏེ་དིནསྃ་ཨཧྃ་དུནྣཱཱུ་གོརེ་ཨཻཋམཱ་ཀཱཛ་ཀརཻ་ཚཱ?ི" 
ཧརདེབསྃ་སཧདེབ་བཛཻམེ་བེསཱི་ཙཌ༹ཕཌ༹།་ཧརདེབ་མནེ-མན་སཱལ་མོན་པཱཌཨེ༹་ལགལ,ཱ་ཏཨི་བིཙྩེམེ་སཧདེབ་བཛལཱ- 
"བཌ༹ཀཱ་བྷུམཀམ་ཨོཧི་སལཱ་བྷེལ་ཚལེཨི།" 
1934་ཨསིྣཱིཀ་བྷུམཀམཀེྃ་ཨྃཊཀཱརི་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཏཁན་ཏྃ་ཏཱིས་བརྑསྃ་བེསཱིཨེ་བྷ྅་གེལ.!" 
སཧདེབ་བཛལཱ-་"སེ་ཏྃ་ནཱིཀ་ཛཀཱྃ་ཋཀཱེན་ནཧི་ཨཚི་མུདཱ་ཛཧིཡཱ་ལཽཧཀིཡེ་བཡས་ཚལ་ཏཧིཡེསྃ་ཛེ་ཀཱཛ་དྷེལཽཾ་སེ་ཨཁནོ་
དྷེནཧི་ཚཱི།" 
ཨེཀཊ་ཛཱིབན་བྷེཊནེ་ཛཧིནཱ་རཾག-རཾགཀ་ལཀོཀེྃ་རགཾ-རཾགཀ་ཁུཤི་ཧོཨ་ིཚཻ་ཏཧིནཱ་ཨཔན་སྭབྷཱབཱནུཀྣཱཱུལ་སཧདེབཀ་
ཛཱིབནམེ་བནར ྣཱདཱིདཱ་ཁུཤི་པེལཻན།་ཛཨིསྃ་མནམ་ེཨཏེེ་ཁུཤི་པནཔིཡེ་གེལནཻ་ཛ་ེསམུད་མཐན་ཀརཻཀ་ནརིྞཡ་ཀེལཱཧ།་མུདཱ་
སཧདེབཀ་ཛཱིབན་ལཱིལཱཀེྃ་ཀེཏཨེ-སྃ་ཤུརཱུ་ཀརིཏཻཐ་ཏཨི་ཀརཻམེ་བནར ྣཱདཱིདཱཀེྃ་མནེ་ཨུཛགུཛཱ་གལེཻན།་དཱུ་པཱྃཏཱིཀ་ཤཡརཱི་
སུནི་ཨན རོ-བཧིརཱ་ཛཧིནཱ་'བཱཧ-བཱཧ'་ཀརཨེ་ལགཨཻེ་ཏཧིནཱ་དཱདཱཀ་མནཀ་ཨཀེཊ་ཀོཎམ་ེཨུཋི་གེལནཻ།་མུདཱ་ཏེཀརཱ་
དོསར་ཀོཎཀ་མན་དཱབཻཏ་བིཙཱརཀེྃ་སམཏྣཱཱུལ་བནཱ་དེལཀཻན།་བནར ྣཱདཱིདཱ་བཛལཱ- 
"ཨཱཨི་ཛེ་ཨཔནཱ་སབྷ་ཨེཀཋཱམ་བཻས་སམཱརོཧ་མནཱ་རཧལ་ཚཱི་ཨོ་ཁུཤཀི་ཨཚིཨེ།་མུདཱ་དུརྦྷཱགྱ་ཀཧིཡཽ་ཀ་ིསཽབྷཱགྱ,་བྷནེ་ཀིཡོ་
བཱཧརཱི་ལོཀ་ནཧི་ཨེལཱ།་ཨཧྃ་དུནྣཱཱུ་གོརེ་སབྷསྃ་བེསཱི་དིནསྃ་ཨཻཋམཱ་ཀཱཛ་ཀརཻ་ཚཱ,ི་ཨཁན་ཏཀཀ་ཛཱིབནམེ་ཀཱི་སབྷ་དེཁལཽཾ་
ཨཱ་ཀཱི་སབྷ་མོཌ༹་ཨཱཨེལ,་ཏེཀརཱ་ཨེཀཱ-ཨེཀཱི་༺ཀམཤ:༻་ཤུརཱུཧེསྃ་སབྷཀེྃ་སུནཱ་དིཡནཽ།་ཀིནཀ་ོཛྃ་ཀནོོ་གྷཊནཱ་བཱ་
བིཙཱར་བུཛྷཻམེ་ནཧི་ཨཽཏཻན,་ཏེཀརཱ་ཨོ་ཨཔན་པཤྣ་བནཱ་པཚཱཨིཏ་ཨཧྃསྃ་པུཚི་ལཨི་ཛཏཱེ།" 
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་བིཙཱར་སུནི་སཧདེབཀ་མནམེ་ཨོཧིནཱ་བྷེལཻན་ཛཧིནཱ་སབྷཀེྃ་ཧོཨི་ཚནཻ་ཛེ་ཨཔན་དུཁནཱམ་ཱཏྃ་སབྷཀེྃ་
སུནབཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཐཻ་མུདཱ་སུཁནཱམཱཀེྃ་ཙོརཀཱ྅་རཁཱི་ལཨི་ཚཐཻ།་སཧདེབཀེྃ་ཨེཀཱཨེཀ་ཨཔན་ཀལཀཏ ྣཱ་པབཱསཀ་ཨོ་དིན་
མོན་པཌ༹ལནཻ་ཛེ་གཱམ་ཚོཌཻ༹སྃ་པཱྃཙ་དནི་པྣཱཱུརྦཀ་ཚལ།་ཨོ་དནི་ཚཱི་ཨུནྣཻས་སཨཱེ་ཙཽཾཏཱིས་ཨིསྣཱཀི,་ཛཧིཡཱ་བྷུམཀམ་བྷེལ་ཚལ།་
ཏིལཱསཾཀྣཱནྟིཀ་དནིཀ་གྷཊནཱ་ཚཱི་ཛཨིམེ་གཱམཀ་སུནརྡཏཱ་མཱནེ་གཱམཀ་ཁེཏ-པཐཱར,་བཱཌཱི༹-ཛྷཱཌཱ༹,ི་གཱཚ-བིརཱིཚ་ཨིཏྣཱད,ི་
ཨེཀཱཨེཀ་བྷུམཀམཀ་ཨེཧེན་པབྷཱབ་བྷེལ་ཛེ་སབྷཀཚི་ནཥ ་བྷ྅་ཨུཛཻཌ་༹གེལ།་ཛནཀཛཱཀི་ཕུལབཱཌཱི༹་ཛཀཱྃ་ཕྣཱཱུལ-ཕལཀ་
བྲྀཀྵསྃ་བྷརལ་ཨཔན་ལཚམཱིཔུར་གཱམ་ཚལ,་ཨནྣཀ་བྷཎྜཱར་ཁེཏ་ཚལ,་པནརཧསྃ་ཨྣཱཱུཔརེ་པོཁཻར་ཚལ་ཨ་ཱཔཙ ྣཱིསསྃ་ཨྣཱཱུཔརེ་
ཨིནཱར,་ཛེ་ཨཔན་གཱམཀ་སབལཏཱ་རཧཨེ།་མུདཱ་བྷུམཀམཀ་ཨེཧེན་པབྷཱབ་བྷེལ་ཛ་ེསབྷཙཱིཛ་ནཥ ་བྷ྅་གེལ།་སེ་ཁཱལཱི་
ལཚམིཡེཔུརཊཀ་ནཧི,་ཀཱཋམཱཎ ྡྷྭཱཱུསྃ་མུགེྃར་ཏཀཀ་ཨདྷིཀཱཾཤ་གཱམཀ་སབྷཀིཚ་ཏཧས-ནཧས་བྷ྅་གེལ། 
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ཚོཊ-ཚཱིན་གཱཚ-བིརཱིཚ་ཏྃ་ལཚམཱིཔུར་གཱམམ་ེགོཊི-པངྒརཱ་བྃཙབོ་ཀཨེལ་མུདཱ་དས་བརྑསྃ་ཨྣཱཱུཔརབལཱ་ཨཱམཀ་ཨེཀོཊ་གཱཚ་
ནཧི་བཱྃཙལ།་གྷརཀ་ཙརཙེ་ཀཱ,ི་པཛེབཱཀ་གྷར་ཏྃ་གཱམམེ་ཚལེ་ནཧི,་མཱཨིཊཀི་བྷཱིཏགྷར་ཨ་ཱཁུཊྶྚྣཱ-ཁམཱྫྷྣཱིཀ་ཊཊགྷར་ཚལ,་
དྷརཏཱིཀ་ཨེཧེན་ཌོལ་ཨེལཻ་ཛ་ེསབྷཊ་ཏཧས-ནཧས་བྷ྅་ཛམཱནི་ཕཱཊི་གལེ།་མཨཱིཊིཀ་ནཱིཙལཱ་པརཏཀ་བཱལྣཱཱུསྃ་གཱམཀ་
ཨུཔཛཱཨྣཱཱུ་བྷཱུམི་ཛྷྃཔཱ་གེལ,་མཱནེ་ཨུཔཛཱཨྣཱཱུ་མཨཱིཊིཀ་ཨྣཱཱུཔརམེ་བཱལྣཱཱུ་པསཻར་གེལ།་པོཁཻར-ཨིནཱརཀ་བྷཐན་བྷ྅་གེལ།་ཛེ་
ལཚམཱིཔུར་ཀཧིཡོ་ལཚམཱིཔུར་ཚལ་ཨ་ོཨེཀཱཨཀེ་ཀཱལཱིཔུརམེ་བདཻལ་གེལ།་ལཀོཀ་ཛཱིབན-ཡཱཔན་དུབྷར་བྷ྅་གེལ།་ཀཱི་
ཁཱཨེཏ,་ཀཱི་པཱིཏ་ཨཱ་ཀེཏཨེ་རཧཏ,་སབྷཀིཚུ་བེཋེཀཱན་བྷ྅་གལེ།་ཛཱིབ་ཏྃ་ཏཁནེ་སཀཻ་ཚཱི་ཛཁན་ཛཱིབཻཀ་སཱདྷན་རཧཏ།་
ཨཱཛུཀ་པརིབེཤ་ཚལ་ནཧི་ཛེ་བྷཱརཱི-བྷཱརཱི་ཀཱཛ་ཀརཻཀ་མཤིན་བན་ིགེལ་ཨཚ།ི་ཨོནཱ,་ཛཁན་བྷཱརཱ་ིཀཱཛ་ཀརཻཀ་སཱདྷན་བནིཡོྃ་
གེལ་ཨཚི་ཏཁན་ོདེཤཀ་ཀེཏེ་ཨུཔཛཱཨྣཱཱུ་བྷཱུམི་བཱལྣཱཱུཏརམེ་ཨཱཀི་ནདཱི-ནཱལཀཱ་སཌཻ༹ན-གཌ༹ནཻམེ་མཱརལ་ཨཚ,ི་སེཧོ་ཏྃ་
སབཧཀ་སོཛྷམེ་ཨཚིཡེ།་གཱམཀ་ཨཱཤ་ཏོཌི༹་དུནྣཱཱུ་གརེོ་༺ཧརདེབ-སཧདེབ༻་ཀལཀཏ ྣཱ་ཨཨཱེལ་ཚལེཽཾ། 
སཧདེབ་བཛལཱ- 
"བཧུཏ་དིན་བྷ྅་གེལ,་ཏྃཨེ་སབྷ་བཱཏ་མནོ་ནཧིཡེྃ་ཨཚ,ི་མུདཱ་ཛེ་མནོ་ཨཚ་ིསེ་ཀཧཻ་ཚཱི།" 
སཧདེབཀ་བིཙཱར་སུནི་བཱིཙམེ་བཻསལ་ཨེཀ་གོརེ་བཛལཱ- 
"ཨནེརེ་པཻཚལཱ་དུཁཀེྃ་ཛཌི༹་ཁདོི་ཛེ་དུཁ་མོན་པཱཌབ༹་ཏཨིསྃ་ནཱིཀ་ནེ་ཛེ་ཛཨ་ིབརྟམཱནམེ་ཛཱིབཻ་ཚཱ་ིམཱཏྲ་ཏེཏབེསྃ་ཀཱཛ་
ཙལཱཨེབ།" 
ཨོནཱ,་ཏཱརྐིཀ་ལོཀ་བནར ྣཱིདཱདཱ་ཚཐཨིེ་ཏྃཨེ་ཀནོོ་བིཙཱར་ཀཱནམེ་ཨབིཏེ་ཏརྐ-བིརྟཀ་ཀརཨེ་ལགཻ་ཚཻཐ།་མནམེ་ཨུཋི་གལེ་
ཚེལཻན་ཛེ་ཛྃ་པཻཚལཱ་བཱཏཀེྃ་བིསཻར་ཛཱཨེབ་བཱ་ཛཱནི་ཀ྅་ཚཌོི༹་དེབ་ཏཁན་པྣཱཱུརྦཀ་མཧཏྭ་ཀཱ་ིརཧལ་ཨཱ་ཨེཏེ་ཛཏནསྃ་ལོཀ་
པྣཱཱུརྦཀ་ཨིཏིཧསཀེྃ་མཐཻ་ཀིཨེ་ཚཻཐ།་དིནཤེཀ་བིཙཱརཀེྃ་ཁཎྜིཏ་ཀརཻཏ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཛཁན་སཧདེབ་བཱཛཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཐཻ་ཏཁན་ཧུནཀར་སབ་བིཙཱར་སུནིཡཽན།" 
ཛཁནེ་བནར ྣཱིདཱདཱ་དིནཤེཀ་བིཙཱརམེ་བེཀ་ལེལནཻ་ཏཁནེ་དུརུསྟ་གཱཌཱི༹་ཛཀཱྃ་དིནེཤཀ་བིཙཱར་རཱུཀ་ིགེལ།་ཏཻབཱིཙ་སཧདེབ་
པུན:་བཱཛབ་ཤུརཱུ་ཀེལཻན- 
"གཱམམེ་བཱལ-བིབཱཧཀ་ཙལཻན་ཚལ,་ཏྃཨེ་ཨཔན་བཨཱིཧ་བཙྩེམེ་བྷ྅་གལེ་རཧཨེ,་མུདཱ་དུརཱགམན་ནཧི་བྷེལ་ཚལ།་ས ྡྷྭཱི་
ནཻཧརེམེ་ཚེལཱི།་ལཚམཱིཔུར་གཱམཀ་ཨཔེཀྵཱ་སཱསུརམེ་ཀྵཏིཡོ་ཀམ་བྷེལ་ཚལ།" 
'སཱསུར'་སུནི་ཧརདེབ་བཛལཱ- 
"བྷཛཱར,་དུནྣཱཱུ་སཾགཱིཀ་བིཙཱར་སཾགེ-སཾག་ཙལཨེ་དིཡ།ཽ" 
ཨཔན་བིཙཱརམེ་སུདྷཱར་ཀརཻཏ་སཧདེབ་བཛལཱ- 
"དུནྣཱཱུ་བྷཛཱརཀ་རཧཻཀ་གཱམ་ཏྃ་ཨེཀ ེ་ཚཱི་མུདཱ་སསཱུརཀ་གཱམ་ལགེ-ལག་རཧལཱ་པཚཱཏིཡོ་དཱུ་གཱམ་ཚཱ།ི་ཨནཱ་ཙཱིཛམེ་ཏྃ་དུནྣཱཱུ་
གཱམ་ཨཀེ ེརཾག་ཨཚ་ིམུདཱ་དཱུ་པརགཱནཱ་རཧནེ་ཛཧིནཱ་ཁེཏ་ནཔཻཀ་ལག ྣཱམེ་ཨནྟར་ཨཚི་ཏཧིནཱ་མལགུཛཱརཱམིེ་སེཧོ་ཀམཱི-བེསཱི་
ཨཚིཨེ།" 
བིཙཱརམེ་སཱམཾཛས་ཀརཻཏ་བནར ྣཱདཱིདཱ་བཛལཱ- 
"ཙཱརིཡེ་གྷནྶྚྣཱཀ་ཀཱརྻཀམ་ཨཚ,ི་ཏྃཨེ་སམཡཀེྃ་དྷིཡནཱམེ་རཁཻཏ་ཨགཱྣཱཱུ་བཌྷཱུ༹༹།་མཱཏཱ-པིཏཱ་ཛཱིབིཏ་ཚལེ?ཱ" 
སཧདེབ་བཛལཱ- 
"ཧམར་པིཏཱ་མརི་གེལ་ཚལཱ་ཨཱ་བྷཛཱརཀ་མཨཱེ་མརི་གེལ་ཚལེཻན།་ཨོནཱ,་ཧམར་མཱཨེ་ཏེཏེ་ཀཱཛུལ་ཚེལཱི་ཛ་ེསདིཀཱལ་གྷར-
ཨྃགནཱཀེྃ་ཙམཀཽནེ་རཧཻ་ཚེལཱ།ི་ཏཧིནཱ་བྷཛཱརཀ་པིཏཱ་ཨེཀབོལིཡཱ་ལཀོ་ཚལེཁིན,་ས ྡྷྭཱི་མུཨིལ་ཱཔཚཱཨིཏ་གཱམཀ་ལོཀ་ཧུནཀཱ་
ཀེཏབོ་ཀཧལཀཻན་ཛེ་དོསར་བིཨཱཧ་ཀརི་ལིཨ།་མུདཱ་ཨོ་ཨེཀ ཋཱེམ་ཨཌི༹་གལཱེ་ཛ་ེསཽཾསེ་དུནིཡཱྃ་ཨཀེ་བྷཱག་ཀཨིེ་ནེ་བྷ྅་ཛཱཨེ་
མུདཱ་ཧམ་ཨཔན་བིཙཱར་ནཧི་ཏོཌ༹བ།" 
སཧདེབཀེྃ་བཧལཱཨིཏ་དེཁ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཨཧྃཀ་དུརཱགམན་ཀཧིཡཱ་བྷེལ?" 
'དུརཱགམན'་སུན་ིསཧདེབ་བཛལཱ- 
"ཀལཀཏ ྣཱ་ཨེལཱཔར་ཛཁན་ཀམཨཱེ-ཁཊཨ་ེལགལཽཾ་ཨཱ་མཱཨཀེེྃ་རཱུཔཻཨཱ་པཋབཨེ་ལགལཨིཻ་ཏཁན་སཱལ་བྷརིཀ་པཚཱཨིཏ་
ཧམར་དུརཱགམན་བྷེལ།" 
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བིཙཱརཀེྃ་སམཊཻཏ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཀེཏེ་དིནསྃ་མཊིཡཀཱ་ཀཱཛ་ཀརཻ་ཚཱི?" 
ཨཔན་ནིཙོརལ་བིཙཱར་བྱཀྟ་ཀརཻཏ་སཧདེབ་བཛལཱ- 
"ཛཧིཡཱ་ཀལཀཏ ྣཱ་ཨེལཽཾ་ཏཧིཡཱ་ཛ་ེཀཱཛ་དྷེལཽཾ་སེ་ཨཁནོ་དྷེནཧི་ཚཱ།ི" 
བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཛཁན་ལཀོ་ཀམཱཨེ-ཁཊཨེ་ལགཻཨེ་ཨཱ་ཨཱམདནཱི་ཧཨོི་ཚཻ་ཏཁན་ཀཱཛོཀེྃ་སུདྷཱརཻཏ་ཙལཨཻེ,་མཱནེ་བྷརིགར་ཀཱཛཀེྃ་ཧལ ླུཀ་
བནབཻཏ་ཙལཻཨེ།་ཏཻཋམཱ་ཨཧྃ?" 
སཧདེབ་བཛལཱ- 
"ཛཧིནཱ་ཤརཱིརམེ་ཀཱཛ་པཙི་གེལ་ཏཧིནཱ་ཀམཨཱིཡོ་ཛཱིབནམེ་པཙི་གལེ།་ཀེཏཨེ་ཛཨིཏཽཾ་ཨཱ་ཀཱི་ཀརིཏཽཾ།་མནམེ་ཛེ་བིཙཱརན་ེ
རཧི་ཨོ་སབྷཊ་མནེམེ་མཊེ་གལེ་ཛཨིསྃ་དུནིཡཱྃ་ཨནྫྷྣཱར་ཛཀཱྃ་ལགཱཨེ་ལགལ།" 
'ཨནྫྷྣཱར་ཛཀཱྃ་ལགཨེ་ལགལ'་ཀཧི་སཧདེབ་ཙུཔ་བྷ྅་གེལ།ཱ་ཛནཱེ་མནཀ་རཱུཙི་ཨུཁཌ༹ལ་རཾག་ཛཀཱ་ྃབྷ྅་གེལཻན་ཏཧིནཱ་
མུྃཧཀ་སུརཁཱི་སེཧོ་མཽལཨཱེལ་གཱཚཀ་ཕྣཱཱུལ་ཛཀཱྃ་ཨཻལསཱ་ལགལཻན།་ཨོནཱ,་ཨནུམཱནསྃ་བནར ྣཱདཱིདཱ་སཧདེབཀ་བིཙཱརམེ་བཧུཏ་
ཀིཚུ་བུཛྷལཻན་ཛརཱུར,་མུདཱ་སམཱརོཧམེ་བཻསལ་ཨདྷཀིཏར་ལོཀ་ནཧིཡེྃ་བུཛྷལཻན།་བུཛྷབོ་ཀེནཱ་ཀརིཏཻཐ?་ཨིནཱརམེ་
རཧཻབལཱ་བེཾག་གཏིཤིལ་ནདཱ་ི༺དྷཱར༻་བཱ་ལཧརཱཨིཏ་ལཧརཻཏ་བཱཏ་བུཛྷིཡོ་ཀེནཱ་སཀཻ་ཚལ།་ཛཱིབན་ེནེ་སབྷ་ཀིཚུ་
སིཁབཻཨེ།་པཌྷ༹ནིཧརཀེྃ་ཀིཏཱབཀ་ཛྙཱན,་རཎམེ་རཎདྷཱིརཀེྃ་རཎཀ་ཀལ,ཱ་གཱཡཀཀེྃ་གཱཡན་ཀལཱ་ཨཱ་ཙོརཀེྃ་ཙོརིཀ་ཀལཱ་
སིཁཻབཏེ་ཨཚི།་སམཱརོཧམེ་བཻསལ་མཊིཡཱ-མཛདཱུརོཀ་ཏྃ་ཛཱིབན་ཨནཱིརེཀ་བེཾག་ཛཀཱྃ་བནལ་ཨཚི,་ཏཁན་ཨོ་ཨཔནཱཀེྃ་ཀནཱེ་
པརིབརྟིཏ་ཀརཻཏ་ཨཱགྣཱཱུ་བཌྷི༹་སཀཻཨེ།་ཨནཱོ,་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་མནམེ་ཨེཧེན་བྷཱབ་པབལ་རཱུཔམེ་ཛགཱིཡེ་གལེ་ཚེལཻན་ཛེ་ཛཱབེ་
མནུཁ་ཨཔན་པབཱཧིཏ་ཧོཨིཏ་ཛཱིབནདྷཱརཀེྃ་སམུཙཏི་ཌྷཾགསྃ་ནཧི་བུཛྷཏཱ་ཏཱབེ་ཨཔན་བྷཱུཏསྃ་ཨབཻཏ་ཛཱབིནཀེྃ་བྷབིཥྱེཀ་
ཨཱཤཔར་ནེ་ཀིཡོ་ཨཔན་ཛཱིབན་ཋཌྷཱ༹་ཀརཻཏ་སཾཀལྤཏི་ཧོཨི་ཚཻཐ།་མུདཱ་ཨེཧེན་བིཙཱར་མནུཀྑམེ་ཏཁན་ནེ་ཨབཻཨེ་ཛཁན་
ཧུནཀཱམེ་ཨཔན་མནུཁཔནཀ་བིཙཱར་ཛག་ཻཚཻན།་སེ་ཏྃ་ཛགཻཨེ་ཛཱགལ་མནུཀྑམེ་མུདཱ་ཛེ་ཛཱིབན་མྲྲྀཏཔྣཱཡ་བནི་སུཏི་རཧལ་
ཨཚི།་ཨོཧན་བིཙཱར་ཏྃ་ཨོཧི་སཱིམཀཱ་བྷཱིཏར་ནེ་ཧོཨཨིེ,་ཛེཧེན་བཧཻཏ་དྷཱར་དྷཱརཱ་མརི་བཱལུཀ་བུར ྣཱ་བནི་མརལ-པཌ༹ལ་
རཧཻཨེ།་བིཙཱརཀེྃ་ཨཱགྣཱཱུ་བཌྷ༹བཻཏ་བནར ྣཱིདཱདཱ་གམ  ྡྷྭཱིར་རཱུཔམེ་སཧདེབཀེྃ་པུཚལཁིན- 
"པརིབཱརམེ་ཀེ་སབྷ་ཚཻཐ?" 
'པརིབཱརམེ་ཀེ་སབྷ་ཚཻཐ'་སུནི་ཛཧིནཱ་སཧདེབ་ཏིལམིལཱ་གལཱེ་ཏཧིནཱ་ཧརདེབ་སེཧོ་མཽལཱཨེ་ལགལཱ།་མུདཱ་ཀུཤེསརོ་ཨཱ་
ཀུཤེསརེ་ཛཀཱྃ་ཏཱནི-ཙཱརི་གོརེཀ་མན་ཙཊཔཊ་ཀརཨེ་ལགལཻན་ཛ་ེཨཔན་པརིབཱརཀ་བཱཏ་ཧམ་བཱཛཱི།་མུདཱ་སེ་ནཧི,་
མཽལཱཨེལ་མནེ་སཧདེབེ་བཛལཱ- 
"བནར ྣཱི་བཽཨཱ,་ཨེཧེན་དུཁ་ལཀོ་ཚཱཏཱམིེ་མུཀ ྣཱ་མཱརི་སཧི་ལཨིཨེ་མུདཱ་ཀཀེརོ་ཀཧཨེ་ནཧི་ཙཱཧཻཨེ།་ཨོནཱ,་དས་གོརེཀ་བཱིཙ་
ཛཁན་ཨཧྃ་པུཚལཽཾ་ཏཁན་ཨཻ་བུཌྷཱ༹ཌཱ༹མིེ་ཙུཔོ་རཧབ་ནཱིཀ་ནཧི་བུཛྷཻ་ཚཱི།" 
སཧདེབཀ་བིཙཱར་སུནི་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་མན་མནཱི་གལེཻན་ཛེ་སཧདེབཀ་ཛཱིབནཀ་དྷཱརམ་ེཀེཏཽ་མནོི་ཕུཊནེ་པབཱཧ་མརི་གེལ་
ཚཻན,་མུདཱ་ཨཀེཊ་ཧམརེ་བུཛྷནེ་མནཀ་མནོི་ཐཌོེ༹་བྷརཏཻན།་ཏཧཱུམེ་དུནཡཱིྃ་ཨརབོ-ཨརབ་བཧ ྣཱཎྜཀ་བནལེ་ཨཚི།་ཏཁན་
ཏྃ་བྷེལ་ཛེ་ཨཔན་ཛཱིབནམེ་སཾབྷལཔན་ཨཱནཻཏ་དོསརོཀ་ཛཱིབནཀེྃ་སམྫྷྣཱརཻཀ་པརིཡཱས་ཨོཏེ་ཛརཱུར་ཀརཀ་ཙཱཧི་ཛེཏེ་ཨཔན་
ཤཀྟི་ཨཚི། 
བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཙུཔ་རཧབ་ཀི་ནཱིཀ་ནཧི་བུཛྷཻ་ཚཱི།་ཛཁན་ཀིཡ་ོཕཱྃསཱིཔར་མྲྲྀཏླུཀ་ཀརཱིབ་ཨཱབི་ཛཱིབནདཱཏཱ་བནཻ་ཚཻཐ,་ཏཁནེ་ནེ་ཧུནཀཱ་
མུཧསྃ་སྣཱཏཱི་ནཀྵཏྲ་ཛཀཱྃ་ཨམྲྲྀཏཀ་བར ྣཱ་ཛྷཧརཻ་ཚཻན།" 
མནེ-མན་བནར ྣཱིདཱདཱ་བིཙཱརི་རཧལ་ཚལ,ཱ་མུདཱ་ཨགཱྣཱཱུམེ་བཻསལ་སགྷན་ཛཱིབན་ཏྃ་སབཧཀ་ཨོཧནེ་ཨཚི་ཛེཀརཱ་བུཛྷཻཀ་ཨཱ་
ཀརཻཀ་ཁགཏཱ་ཨཚ།ི 
སཧདེབ་བཛལཱ- 
"བནར ྣཱི་བཽཨཱ,་ཨཧྃཀ་ཛནྨ་ཀེཏཽ་བྷེལ་ཨཚི་ཨཱ་ཧམར་ཛནྨ་སེཧོ་ཀེཏཽ་བྷེལ་ཨཚ།ི་ཀཧུནཱ-ཀཧུནཱ་ཛྃ་ཛནབྷྨཱུམིཀེྃ་གཛ-
མཱིཊརསྃ་ནཱཔབ་ཏྃ་སཨིཡོ་ཀིལོམཱིཊར་དཱུརཱི་བཱིཙམེ་ཨཚིཨེ།་མུདཱ་ཛིནགཱཀི་ཨདྷིཀཏར་ཧིས ྣཱ་ཏྃ་དུནྣཱཱུ་གརེོཀ་སཾགེ་བཱིཏབོ་
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ཀཨེལ་ཨཚི་ཨ་ཱབཱིཏབོ་ཀརཏ,་ཏྃཨེ་ཀཧཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཱ།ི" 
ཀཱི་ཀཧཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཐཻ་སཧདེབ,་ཏཨི་སུནཻལེ་སབྷཀ་ཀཱན་ཋཌྷཱ༹་བྷེལཻན།་ཨནུཀྣཱཱུལ་པརིསྠིཏི་དཁེ་བནར ྣཱདཱིདཱ་བཛལཱ- 
"ཨཻཋཱམ་སབྷ་ཀིཡོ་བྷཱཨཨིེ-བྷཻཡཱརཱིཀ་རཱུཔམེ་ཚཱ,ི་ཛྃ་ཀོནོ་ཨབཱཙོ་བཱཙ་བཛ་ཱཛཱཨེཏ་ཏྃ་ཨོཀརཱ་ཨབཱཙ་ཀཧི་ཚོཌི༹་དེབ,་མུདཱ་
ཛེ་སུབཱཙ་ཨཚི་ཨོ་ཏྃ་ཨེཀ་ནེ་ཨཀེ་དནི་ཛཱིབནམ་ེཀཱཛ་ཨེབེ་ཀརཏ།་ཏྃཨེ་ཨོཧན་བིཙཱར་ནིར ྫྷཡ་ཧོཨིཏ་བཱཛྣཱཱུ།" 
བནར ྣཱིདཱདཱཀ་སཧ་པེབ་སཧདེབ་བཛལཱ- 
"བནར ྣཱི་བྷཱཡ,་ཛེཧནེ་ཛཱིབནཀ་བྷཱགཀ་ཧིས ྣཱ་ཧམར་ཨཚི་ཏེཧནེ་ཧརིདེབ་བྷཛཱརཀ་སེཧོ་ཚཻན།་མུདཱ་དུནྣཱཱུཀ་དིཤཀ་མུྃཧ་དཱུ་
དིས་ཨཚི།" 
བཱིཙམེ་བཻསལ་གྷནཤྱཱམ་ཨུཋིཀ྅་ཋཱཌྷ༹་ཧོཨིཏ་སཧདེབཀེྃ་པུཚལཁནི- 
"ཀཱི་དཱུ་དིས་ཨཚ,ི་གུརུཛཱི?" 
སཧདེབ་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཨེཀསཾག་མྲྲྀཏཔྣཱཡ་ཛཱིབན་ཧམརཱ་དུནྣཱཱུ་གོརེཀ་རཧིཏོ,་ཀཱརཎ་ཨཔན-ཨཔན་ཨཚི།" 
ནབ་བིཙཱར་བཱ་ནབ་ཀཐཱ-ཀཧནཱི་སུནནེ་ཛཧིནཱ་བཱལ-བོདྷཀ་ཛིཛྙཱས་ཱཨཱརོ་ཨུགྲ་ཧོཨིཏ་བཌྷཻ༹ཨེ་ཏཧིནཱ་ནབ-ཏྣཱཱུརཀ་མཊིཡཱ-
མཛདཱུརཀེྃ་སེཧོ་བྷེལཻན།་ཨེཀ་གོརེ་ཨུཋིཀ྅་ཋཌྷཱ༹་ཧོཨིཏ་བཱཛལ- 
"གུརུཛཱི,་ཛཁན་ཨཱཨི་ཀཱཛ་ཚོཌི༹་གོདཱམཀ་ས ྣཱཔིཏ-དནིཀ་སམཱརོཧ་མནཱ་རཧལ་ཚཱ,ི་ཏཨིམེ་ཛེ་སམཡ་བྷེཊལ་ཏེཀརཱ་ཏྃ་
ཨཔན་ཛཱིབནཱནུཀྣཱཱུལ་བནཱཨེབེ་ཨཚི་ཀནི?ེ" 
སིཾཧེསརཀ་བིཙཱར་སུནི་ཛཧིནཱ་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་ཛཱིབནཀ་སཱརཀྠ་རས་བྷེཊནེ་མན་མཱིཋལེཻན་ཏཧིནཱ་ནབ-ཏྣཱཱུརཀ་ཨཱགྣཱཱུམེ་
ཨཔན་ཧརལ་ཛཱིབནཀེྃ་བཛཻམ་ེསཧདེབཀ་མན་ཏཏིེབེ་ཀེལཻན།་མུདཱ་མནོཀ་བེག་ཏྃ་ཨོཧན་ཧོཨིཏེ་ཨཚི་ཛེ་ཨཚིཡཱཔར་
པཌ༹ལ་ལཧསོ་ཛཁན་ཛརཽནིཧརཀེྃ་ཁིཧརཨེ་ལགཨཻ་ེཏཁན་སཧདེབ་ཏྃ་སཧཛེ་ཨཁནོ་པཱིཋཔར་ཀྣཱིན ལཡཱི་བོརཱ་ཨུཋཻབཏེ་
ཚཻཐ།་གུནདྷུནམེ་སཧདེབཀེྃ་པཌ༹ལ་དེཁ་བནར ྣཱིདཱདཱ་ཁོརནཱི་ཙལབཻཏ་བཛལཱ- 
"ཙུཔཱ-ཙུཔཱིམེ་སམཡ་ནཥ ་ནཧི་ཀརཱུ།་དཱུ-ཨཌྷཱ༹ཨི་གྷནྶྚྣཱ་བཱིཏ་གེལ།་མཱཏྲ་ཨེཀ-སབཱ་གྷནྶྚྣཱ་སམཡ་བྃཙལ་ཨཚི།" 
སཧདེབཀ་མནམེ་ཨཔན་པརིབཱརཀ་མཱནེ་བེཊ-པུཏོཧུཀ་སཾག་ཨཔན་སམྦནྡྷ་དྷཱིརེ-དྷཱིརེ་མཊིཡཱམེཊ་ཧུཨ་ལཱགལ་ཚེལནཻ་
མུདཱ་ཨཔན་ཤེཥ་ཛནིགཱིཀ་དིནཀ་བིཙཱར་པབལ་ཧུཨ་ལགལཻན།་བཛལཱ- 
"སམཱརོཧམེ་ཛེ་ཚཱི,་མཱནེ་གོདཱམསྃ་ཛུཌལ༹་ཛེ་ཚཱི,་སབྷཀེྃ་ཧམ་ཨཔན་པརིབཱར་བུཛྷཻ་ཚཱི།་ཏྃཨེ་བཛཻམེ་ཀནོོ་སཾཀོཙ་ནཧི།་
པཧིནེ་ཨཔན་པརིབཱརཀ་ཨཱ་ཧརདེབཀ་བིཥཡམེ་ཀཧབ།" 
སཧདེབཀ་བིཙཱརམེ་བནར ྣཱིདཱདཱཀེྃ་གམ  ྡྷྭཱིརཔན་བུཛྷི་པཌ༹ལཻན་ཏྃཨེ་ཨཔནཱཀེྃ་སོལོཨནཱ་སཀཱཱཾཙ་ཀརཻཏ་ཨཀཱེགྲ་ཧོཨིཏ་
བཛལཱ- 
"བྷཱཡ་སཱཧཻབ,་ནེ་ཀནོོ་བཱཏ་བཛཻསྃ་ལཛཱཨུ,་ནེ་ཀེཀརོསྃ་ཌརཱཨུ་ཨཱ་ནེ་སམྣཱཱུཧཀེྃ་ཨཱགྣཱཱུམེ་བཻསལསྃ་དྷཁཱཨུ།་ཛཱིབན་ཚཱ,ི་ཨཔན་
ཛཱིབནཀ་བཱཏ་ཀིཨེ་ནེ་བཱཛབ།་ཨཱ་ཛྃ་སེ་ནཧི་བཱཛབ་ཏྃ་དུནིཡཱྃ་དཁེཏ་ཀནཱེ་ཨཱ་སུནཏ་ཀེནཱ།" 
ཨེཀ་ཏྃ་ཨཧིནཱ་སཧདེབཀ་མནམེ་ནབ་པརིབཱརཀ་སམྦནྡྷ-སྣཱཱུཏྲ་བནན་ེཁུཤི་ཨུཔཀལེ་ཚེལཻན,་ཏཻཔར་བནར ྣཱིདཱདཱཀ་བྷར་
སེཧོ་སཧཡོག་ཀེལཀཻན།་ནིརམོཧི་ཧོཨིཏ་སཧདེབ་བཛལཱ- 
"བཧུཏ་ཨཱཤ་བེཊ-པུཏོཧུཔར་ཚལ།་མནམེ་སོལཨོནཱ་བནལ་རཧཨེ་ཛེ་ཨཁན་ཛཧིནཱ་བེཊཀ་སེབཱ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི་ཏཧིནཱ་
བུཌྷཱ༹ཌཱི༹མེ་ཨཔནོ་ཧཨེཏ།་མུདཱ་སབྷ་པཱནིམེ་ཙལི་གེལ།་སཱཏ-ཨཱཋ་བར་ྑཔཏ ྣཱིཀེྃ་མུཨིནཱ་སེཧོ་བྷ྅་གལེཻན།་ཨསགརེ་གཱམསྃ་
བཱཛཱར་དྷརི་པཌ༹ལ་ཚཱི།་ཀིཡོ་སུདྷི-བུདྷི་ལེནིཧར་དུནིཡཱྃམེ་ནཧི་ཨཚི།" 
བིཙཱརཀེྃ་སཱཕ་ཀརཻཀ་ཁིཡལཱསྃ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཀཱི་ཨཱཤ་བེཊ-པུཏོཧུཔར་ཚལ་ཨཱ་ཀཱི་བྷེལ?" 
སཧདེབ་བཛལཱ- 
"དུནྣཱཱུ་ཚོཌ༹ཀི྅་བམྦཻ་ཤཧར་པཀཻཌ༹་ལེལཀ།་ཛཧིནཱ་ཧམརཱ་ཛཱིབིཏ་རཧཻཏ་ཚོཌ༹ནེ་ཨཚི་ཏཧིནཱ་ཧརདེབ་བྷཛཱརཀེྃ,་པཏ ྣཱི་ཏྃ་
ཛཱིབིཏ་ཚཻན་མུདཱ་ན:ིསན ྣཱན་རཧནེ་ཀིཡོ་དེཁནིཧར་ནཻ་ཚཻན།" 
སམཱརོཧ་སམཱཔྟ་བྷེལ།་སབྷ་ཀིཡོ་ཙལི་གེལཱ།་བནར ྣཱདཱིདཱ,་དེབན་ཨཱ་ཀུཤེསར་རཧི་གེལཱ།་བནར ྣཱདཱིདཱ་དུནྣཱཱུ་གོརེཀེྃ་མནཱེ་
དེབནོ་ཨཱ་ཀུཤེསརོཀེྃ་སམྨིལིཏ་རཱུཔམེ་པུཚལཻན- 
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"ཨེཀ་ཏརཧཀ་ཀཱཛ་ཀརིཏོ་ཨཀེ-དོསརཀ་ཛཱིབནམེ་ཛེ་དཱུརཱ་ིབནལ་ཨཚ,ི་ཏེཀརཱ་ཨེཀརསམེ་ཀནཱེ་པཱཊལ་ཛཨཱེཏ?" 
བཻཙཱརིཀ་ཙཊསཱརཔར་བཻསནིཧར་ཀུཤེསར་ཏྃ་ཚལཱ་ནཧི་ཨཱ་དེབན་ཏྃ་སཧཛེ་ཏཱནིིཡེྃ་མཱསཀ་ཨནུབྷབཱི་ཚཐཻ།་ཀུཤེསརཀ་
ཨཔན་སམཡ་ཏེནཱ་ཨཔན་ཛིནགཱིམེ་བནྫྷྣཱ་གེལ་ཚཻན་ཛེ་ཨཔན་སུཁ-དུཁ་ཚོཌ༹་ིདུནིཡཱམེྃ་དོསར་ཀིཚུ་དཁེ་ནཧི་པབཻ་ཚལཱ,་
ཛཨིསྃ་ཨཱནོ་ཛཱིབནཀ་ཛཱན-པཧཙཱན་ཧོཨིཏཻན།་མུདཱ་སམཱརོཧམེ་སུནལ་ཀིཚུ་བིཙཱར་ཏྃ་མནཀེྃ་མཐིཡེ་རཧལ་ཚེལཻན།་
ཨཔན་བིཙཱརཀ་ཨིམནཱ-དྷར་བྃཙབཻཏ་ཀུཤེསར་བཛལཱ- 
"དཱདཱ,་ཨེཀ་དིནཀ་བྷོཛེ་ཀཱ་ིཨཱ་ཨཀེ་དནིཀ་རཛཱེ་ཀཱི།་ཛཱིབན་ཏྃ་ཛཱིབན་ཚཱི་ཨོཀར་ཱཛཨི་རཱུཔེྃ་གཧིཀ྅་གཧིཡབཻཏ,་
མཧིཡབཻཏ་རཧབ་ཏེཧནེ་ནེ་བནཏ།་མུདཱ་སེ་ཏྃ་གཧིཡབཻ-མཧིཡབཻཀེྃ་བུཛྷཻཡོཀ་ཨབསར་ནེ་བྷེཊ་རཧལ་ཨཚ།ི་བནར ྣཱིདཱདཱ,་
ཨཔནེ་སབྷ་ཏརཧེྃ་བིཙཱརབཱནོ་ཚཱི་ཨཱ་ཀིཡམཱནོ་ཏྃ་ཚཱཧེི།་ཛཌི༹ཀ་བཱཏ་ཀནེ..?" 
ཀུཤེསརཀ་ཛིཛྙཱསཱ་དཁེ་བནར ྣཱིདཱདཱ་བཛལཱ- 
"ཨོནཱ,་བེཀཏཱ-བེཀཏཱི་ཛཱིབན་ཨཔན-ཨཔན་ཨཚ,ི་མུདཱ་ཨཁན་སེ་ནཧི,་ཨཁན་ཨེཏབེ་ཛེ་མཊོ-མོཊི་ཏཱིན་རཾགཀ་བིཙཱར་
མཊིཡཱ་སབཧཀ་བཱིཙ་ཚཻན།་པཧིལ་ཛེ་པུརཱན་པཱིཌྷཱི༹ཀ་ཚཻཐ,་དུནིཡཱཀྃ་སབྷ་ཀིཚུ་ཧརི,་ཤཀྟི་ནཧི་རཧིཏོ,་དེཧཀ་ཤཀྟཀིེྃ་
ཛཱིབཻལེ་ཛཱནཀེྃ་དཱྃབཔར་ལགཱ་ཀཱཛ་ཀ྅་རཧལཱ་ཨཚ།ི་དོསར་ཨོཧན་ཚཻཐ་ཛེ་པརིབཱརཀ་བཱིཙ་ཏེནཱ་ཨོཛྷརཱ་ཀ྅་བོཧིཡཱ་
གེལ་ཚཐཻ་ཛེ་དུནིཡཱཀེྃྃ་དེཁཡིེ་ནེ་པེབ་རཧལཱ་ཨཚི་ཨཱ་ཏེསར་ཨོ་ཚཻཐ་ཛ་ེཨཔནཱ་སཾག་ཨཔན་པརིབཱརོཀེྃ་སུདྷཱར་ཀརཻཏ་
བྷབིས་དིས་ཌེག་ཨུཋཱ་རཧལ་ཚཻཐ།་མུདཱ་ཏཨི་བུཛྷཻ་ཨཱ་ཀརཻལེ་ཨནབརཏཏཱ་ཙཱཧི།་ཨཱགྣཱཱུཨོ་བིཙཱར-བིམརྴ་ཧོཨིཏ་རཧཏ།་
ཨབེར་བྷ྅་གེལ།་ཛཨཱི་ཛཨཱུ།" 
-ཛགདཱིཤ་པྲསདཱ་མཎ ལཛཱཀི་ཛནྨ་མདྷུབནཱཱི་ཛལཱིཀ་བེརམཱ་གམམེ་5་ཛུལཱཨཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམེ་བྷེལནཻ།་མཎ ལཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཨེབཾ་
རཛཱནཱཱིཏཱི་ཤཱས མེ་ཨམེ.ཨེ.ཀ་ཨཧར ྟྟྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརྫན་ཧེཏུ་ཀྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལག་ྣབྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་ལཱགཱི་གལཱེ།་
སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷ ཱིབཱདཱི་ཨེབཾ་སམཱནྟྟྤཱ ཱི་བྱབཧཱར་སཱམཛཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ ལཻན།་ཕལཏ:་ཛམཱཱིན ྤཱར,་
སཱམནཀྟ་སཾག་གམམེ་པུརཛྱོར་ལཌ ཨཱཱི་ཋཱཌྷ ་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎ ལཛཱི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་ཀེས-
མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཱཏྤཱདཱིམེ་བྱཏཱཱིཏ་ཀལཱེཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཨཱཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵེཏམེ་ཨེལཱ།་2008་ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིནྣ་
པཏ-པཏཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པྲཀཤཱིཏ་ཧུཨ་ལགལཻན།་གཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨེཀཾཀཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་
མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདྭཱིཏཱཱིཡ་སཱིད་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརྫན་བྷརཱི་ནཱཊཀ/ཨེཀཾཀཱི,་
པཱྃཙ་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུནྣཻས་གཊོ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཱཌྷ ེ་ཨཱཋསཨཱེ་ཀཐ-ཱཀཧཱནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་
ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གནྠམེ་པྲཀཤཱིཏ་ཚཻན། 
མཱིཐཱིལ-ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀསམ་ེཤྤཱ ཱི་ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལཛཱིཀ་ཡགོདན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀཱིཡཱཤཱཱིལཏཱ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིནྣ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎ ལ་དྤཱར་ཱ
'གམཀ་ཛིནགཱི'་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གམཀ་ཛིནགཱི་བ་སམག་ཡོགདན་ཧཏེུ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་
དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར  -་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨུནྣཡན་ལལེ་སཀཱྵར་དརབྷཾག་དྤཱར-ཱ་'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་
2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎ ལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷཱརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་པུརས ྤཱར-་2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམག་
ཡོདན་ལལེ་ཨེས.ཨེན.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2015',་མཱིཐཱིལ-ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལེལ་སཏཏ་
ཀཱིཡཱཤཱཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་
ཀྵེཏམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདན་ཧེཏུ་ཛྱོཏ    -མཎ ལ་དྤཱར-ཱ་'ཀཽམུདཱི་སམ ྤཱན-་2017',་མཱིཐཱིལ-ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾག་ཨནྱ་ཨུཏ ྲྀཥ ་སེབཱ་ལེལ་
ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར་ཱ'སྭ.་བཱབྤཱཱུ ་སཱཧེབ་ཙཽདྷརཱཱི་སམ ྤཱན-་2018',་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱཀ་པྲསཱིད་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏནཱ་
པུརས ྤཱར-་2020',་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཧརྣཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྲྀཏཱིཀ་སམནཡ་སམཱིཏཱི,་གུབཱཧཱཊཱཱི-ཨསམ་
དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་ཙདྷཽརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདན་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.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགརཧམ་མགྷཱ,་4.་སརཱིཏཱ,་5.་གཱིཏཱཾཛལཱི,་6.་
སུཁཱཨལེ་པོཁརཱིཀ་ཛཱཨཱིཋ,་7.་སཏབེདྷ,་8.་ཙུནཽཏཱཱི,་9.་རཧསཱ་ཙཽརཱཱི,་10.་ཀམདྷནེུ,་11.་མན་མཐན,་12.་ཨཀས་གགཾ་-་
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ཀབཱིཏཱ་སཾགཧ།་13.་པཾཙབཊཱཱི-་ཨེཀཾཀཱི་སཾཙཡན།་14.་མཱིཐཱིལཱཀ་བེཊཱཱི,་15.་ཀམ ོམཱཨཱིཛ,་16.་ཛྷམེལཱིཡཱ་བཱིཨཱཧ,་17.་
རཏ ྤཱཀར་ཌཀཻཏ,་18.་སྭཡཾབར-་ནཱཊཀ།་19.་མཽལཨཱཱིལ་གཚཀ་ཕྤཱཱུལ,་20.་ཨུཏ ྤཱན-པཏན,་21.་ཛིནགཱིཀ་ཛཱིཏ,་22.་
ཛཱིབན-མརཎ,་23.་ཛཱིབན་སཾགྷར  ,་24.་ནཻ་དྷཱཌ ཻཨ,ེ་25.་བཌ ཀཱི་བཧཱིན,་26.་བྷཱདབཀ་ཨཱཋ་ཨནྦྷྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་
28.་ཋྤཱཱུཋ་གཚ,་29.་ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾགུ,་32.་ཨཱམཀ་གཚཱ,ི་33.་སུཙིཏཱ,་34.་
མོཌ པར,་35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨནྟཱིམ་ཀྵཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསྭཱིནཱཱི-་པྲབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙནཱ།་39.་ཀལྤཱཎཱི,་
40.་སཏམཱཨ,ེ་41.་སམཛྷཽཏཱ,་42.་ཏཱམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགནཱ-་ཨེཀཾཀཱི།་44.་ཏརེགན,་45.་བཛནྟྟྤཱ-བུཛྷནྟྟྤཱ-་བཱཱིཧཻན་
ཀཐཱ་སཾགཧ།་46.་ཤཾབྷུདས,་47.་རཊནཱཱི་ཁཌྷ -་དཱིར  ་ྦྷཀཐཱ་སཾགཧ།་48.་གམཀ་ཛནིགཱི,་49.་ཨར     ཾགཱིནཱཱི,་50.་སཏབྷཻཾཡཱ་
པོཁཻར,་51.་གམཀ་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ,་52.་ཨཔན་མན་ཨཔན་དྷན,་53.་སམརཐཱཨཱིཀ་བྷཱུཏ,་54.་ཨཔྤན-བཱཱིརནཱ,་55.་
བཱལ་གོཔཱལ,་56.་བྷཀམོཌ ,་57.་ཨུལབཱ་ཙཱཨུར,་58.་པཏཛྷཱཌ ,་59.་གཌྷ ཻནགར་ཧཱཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌ ཱུ༹་
སམཡ,་62.་མདྷུམཱཚཱ,ི་63.་པསེནཱཀ་དྷརམ,་64.་གུཌ -ཱཁུད ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧཱར,་66.་ཁསཻཏ་གཚ,་67.་ཨེགཙྪཱ་
ཨཱམཀ་གཚ,་68.་ཤུབྷཙིནྟཀ,་69.་གཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གམ,་71.་གུལེཏཱཱི་དས,་72.་མུཌ ཱིཡཱཨལེ་གྷར,་
73.་བཱཱིརཱཾགནཱ,་74.་སྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱནྟཱིཡགོ,་77.་ཏཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་པཻཾཏཱཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་
དོཧརཱཱི་ཧཱཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱཱི་ཛནིགཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧུལ་ལོཀ,་83.་དཱིབཱལཱཱིཀ་དཱིཔ,་84.་ཨཔྤན་གམ,་
85.་ཁཱིལཏོཌ ་བྷཱུམཱི,་86.་ཙིཏབནཀ་ཤཱིཀར,་87.་ཙཽརས་ཁེཏཀ་ཙཽརས་ཨུཔཛ,་88.་སམཡསྃ་པཧཱིནེ་ཙེཏ་ཀཱིསནཱ,་89.་
བྷཽཀ,་90.་གམཀ་ཨཤཱཱ་ཊུཊཱི་གལེ,་91.་པསེནཱཀ་མལོ,་92.་ཀྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧཱརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛྱོཀར་
པརཱིབཱར,་95.་ཀར ྟྟྤཱཀ་རཾག་ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གེལ,་97.་ཨནྟཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ,་98.་གྷརཀ་ཁརྩ,་99.་
ནཱཱིཀ་ཋཀན་ཋཀེལཽཾ,་100.་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ་ཛཱིབནཀ་མརྨ,་101.་སཾཙརཎ,་102.་བྷརཱི་མན་ཀཛ,་103.་ཨཱཨེལ་ཨཱཤཱ་ཙལཱི་
གེལ,་104.་ཛཱིབན་དན་ཏཐཱ་105.་ཨཔྤན་སཱཏཱཱི-་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགཧ། 

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

༢.༧.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཡཱཎ་མཱིཤ-་མཏཱྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༧མ་ཁཔེ 

 

རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཡཱཎ་མཱིཤ 

མཏཱྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༧མ་ཁཔེ 

༡༧ 

ཨེཀཊ་སམཡ་ཚལཀཻ་ཛེ་ཨུཏརབཱརིཊོལཀ་ལོཀསབྷ་དཚིནབཱརིཊོལཀ་གིརཧཐསབྷཀ་ཨོཧིཋཱམ་ཧར་
ཛོཏཻཏ་ཚལ,ཛན-བནིཧར་རཧཨེ ,གྷརསྃ་ལཨེ་ཀཨེ་བཱཧརདྷརིཀ་སབྷཊ་ཀཱཛ་ཀརཻཏ་ཚལཨ་ེཨཱ་བོནཀི་ནཱམ་པར་ཛཀརཱ་
ཛེ་བྷེཊི་ཛཱཨ,ིནཧི་བྷེཊེཀ་ཏཻཨོ་ཀོན་ོབཱཏ་ནཧི་།་ཀཀརོ་བཱབཱ་པཱྃཙཊ་ཊཀཱ་ཀརྫ་ལནེེ་རཧཻཏ ,ཏཱཧི་རཱྲྀཎཀེྃ་སདྷེབཱམེ་ཀཻཀ་
པུསྟཀཀ་ཤམ་ལགཱི་གལེ་། ་མུདཱ་ཀར ྣཱ་ཋཱམཧི་ཚལཻཀ།་མུདཱ་སམཡཀ་ཙཀ་བདལཻཏ་ཚཀཻ,སེ་བདལལཻཀ་།་ཨཱབ་ཨོ་
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ཨུཏརབརིཨཱ་ཊོལ་ནཧི་ཨཚི་།་ཀེཨ་ོདཚནིབཱརིཊོལཀ་ཛན-བནིཧར་ནཧི་ཨཚི།་ཨོཧི་ཊོལམེ་བཱིཨེ-ཨེམཨེ་པཱས་ལོཀ་
ཚཻཀ་།་མཱས ར,ཨཕསར,ཀཱི-ཀཱི་ན་ེབནི་གེལ་ཚཻཀ་ཚཽཾཌཱ༹སབྷ།་ཏེྃ་ནེ་ཨོཧི་དིན་ཛཁན་པཱཋཤལཱཀ་བིབཱད་བྷེལཻཀ་ཏྃ་
ཨོཧིཊོལཀ་ཡུབཀསབྷ་ཚཌྷ༹པི་ཀཨེ་ཛཡནྟཀ་སམརནྠམེ་ཨཱབི་གལེ་།་ཛཡནཀྟ་པིཏིཨཽཏ་ལཋཻཏཀ་སཧཡོགསྃ་ཨོཧི་
ཛགཧཀེྃ་ཀནིྣཧུ་ཚོཌ༹བཱཀ་ཧེཏུ་ཏཻཡཱར་ནཧི་ཚལ།་ཏཱཧི་ཧེཏུ་ཨོ་ཨཔན་བཡོབྲྀདྡྷ་པིཏཱཀ་ཨབཧེལནཱ་ཀརབཱམེ་སེཧོ་ནཧི་
བཱཛ་ཨཱཨེལ་།་ཨཱབ་སོཙིཨཽཀ་ཛ ེ་བྷེལཻཀ་ནེ་པརིབརྟན་།་མུདཱ་ཛཧིནཱ་ཨུཏརབཱརིཊོལཀ་ལོཀསབྷཀེྃ་བིཀཱས་བྷེལཻཀ་ཏཧིནཱ་
དཚིནབཱརིཊོལཀ་ལོཀཀ་གརྟ་དིས་བཌྷི༹་རཧལ་ཨཚི་།་སཱྃཛྷ་ཧོཨིཏ་དེརཱི་སཽཾསེ་ཊོལ་ཏཱརཱཀི་དུརྒཾདྷསྃ་མཧམཧ་ཀརཨེ་
ལགཻཏ་ཨཚ་ི།་ཀིཚུ་བྣཱཱུཌྷ༹སབྷ་མཧདེབཀ་མདཾིརཔར་ཤརཎ་ལེནེ་རཧཻཏ་ཚཐ ི, ཀོནོ་ཨཨཱོར་སམཱདྷཱནོ་ནཧི་ཚནི་།་ཀིཚུ་
གོཊེ་ཛེ་ཨཁནཧུ་སཀྵམ་ཚཐི་སེ་སུདྷཱཀར་སན་ལཾཋཀ་ཨཱགྣཱཱུ་སཀདམ་ཚཐི།་ཀཧུནཱ་ཀཨེ་སམཡ་བིཏཱ་རཧལ་ཚཐི་། 

ཛཡནྟ་ནཧི་སོཙི་སཀལཐི་ཛ་ེཧིནཀར་མཏཱྲྲྀབྷཱུམི་ཨཏེེཀ་བདལི་གལེ་ཧེཏནི་།་ཕེར་ཧུནཀཱ་ཀཀརོསྃ་ཀཚིུ་
ལེབཱཀ་ནཧི་རཧནི་།་ཨོ་ཏྃ་ཨཔན་ཛྙཱན་སམཱཛཀེྃ་བིནཱ་ཀོནོ་ལོབྷ-ལཱལཙཀེྃ་བིཏརིཏ་ཀརཨེ་ཨཱཨེལ་ཚཐ།ི་ཏཱཧི་ཧེཏུ་
ཨེཀཊ་ས ྣཱན་ཙཱཧི །་པཱཋཤལཱ་པྣཱཱུརྦཧིསྃ་ས ྣཱཔིཏ་ཚལ་།་ཨོ་ཏཀར་གཽརབཀེྃ་ཨཱགྣཱཱུ་ ཀརཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཚལཱཧ།་མུདཱ་ཧུནཀར་
ཛཱནཀཱིདྷཱམ་པབཱསཀ་ཨབདྷིམེ་ཨེཏཀེ་གྷཊནཱ-དུར ཊྫྷནཱ་བྷཨེ་གལེ་ཨཚི་སེ་ཨོ་ཀཱ་ིཛཱནེ་གེལཱཧ? ཛནྨབྷཱུམིཀ་ནིཿསྣཱརྠ་སེབཱ་
ཀརབཱཀ་ཧརིཀ་ཨིཙྪཱསྃ་ཨ་ོཀཱལཱཀཱིནྟཀ་ཨཱགྲཧཀེྃ་ཨསྣཱིཀཱར་ཀཨེ་དེནེ་རཧཐི་།་ཏཱཧི་བཱཏཀ་ཧུནཀཱ་ཀོནོ་དུཁ་ནཧི་རཧནི་།་
མུདཱ་ཛཁན་ཨཔན་ེཔིཏིཨཽཏ་ཀེྃ་ཨནཱེ་ཧིཾསཀ་བྷེལ་དེཁི་རཧལ་ཚཐ་ིཏྃ་དུཁཱ་ིཧོཨེབ་སྭབྷཱབིཀེ། 

ཨོཧི་དིནཀ་ཕསདཱཀ་བཱད་ཨོ་པཱཋཤལཱ་ཨཱབི་ཀཨེ་མཽན་བྷཨེ་གལཱེཧ།་ཏཀརབཱདསྃ་ཀེཨོ་ཀིཚུ་པུཚན་ིཨ་ོ
བཛབེ་ནཧི་ཀརཐི།་ཨཱི་སམཙཱཱར་སུནི་སུདྷཱཀར་བཧུཏ་པསནྣ་རཧཐི་། 

" ཨཧྃ་ཏྃ་ཨནེརེ་ཙིཾཏཱ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཱི་།་ཨེཀ་ཨིསརཱཱ་དིཨཽཀ་ཧམསབྷ་ཨེཀརཱ་ཛཱནཀཱིདྷཱམ་པཧུྃཙཱ་དེབཻཀ་།་
ཀཀརོ་ཧབོ་ནཧི་ལགཏཻཀ།"-ཨེཀཊ་ལཋཻཏ་བཱཛལ་། 

"ཧམསབྷ་ཛཱནཀཱིདྷཱམ་པཧུྃཙེབཱཀ་ཀོན་ོཋེཀཱ་ལེནེ་ཚཨིཻཀ།་ཛཏཨེ་ཛཨེབཱཀ་ཧོནི་ཏཏཨེ་ཛཐཱུ་།་མུདཱ་
པཱཋཤལཱཀ་ལཕཌཱ༹་ཚོཌཐུ༹།"-དོསར་ལཋཻཏ་བཱཛལ་། 

"མུདཱ་ཨུཏརབཱརིཊོལབལཱསབྷ་ཛེ་ཊཔར-ཊཔར་ཀཨེ་རཧལ་ཨཚ,ི ཏཀར་ཀཱི་ཀརབཧཀ?"-ཏེསར་
ལཋཻཏ་བཱཛལ། 

"ཧམརཱ་ཧིསཱབེ་ཏྃ་ཨོ་དུནྣཱཱུ་ཨགཏ ྣཱི་ཚཽཾཌཱ༹སབྷཀེྃ་ཀིཚུ་སབཀ་སིཁཱཨེབ་ཛརཱུརཱི་ཨཚ,ི ནཧི་ཏྃ་ཀཁནོ་ཨུཀབཱ་
ཨུཋི་སཀཻཏ་ཨཚི།"-ཙཱརིམ་ལཋཻཏ་བཱཛལ་། 

ཨོཀརཱ་སབྷཀེྃ་ཋཱིཀ་ཀེནཱཨ་ིཨཱབ་ཨསཱཱན་བཱཏ་ནཧི་ཚཻཀ་།་པུལིས-ཐཱནཱ་སབྷ་ཨོཀརེསབྷ་དིས་བྷཨེ་ཛཱཨིཏ་
ཚཻཀ་།་ ཏོརཱསབྷཀ་སཾག་ཀེ་དེཏཧ? སོཙི་བིཙཱརི་ཀཨེ་ཀཱཛ་ཀརཧ་།་ཨེཧན་ན་ེཧོཨཨེ་ཛ་ེམུྃཧེ་བྷརེ་ཁསཱི་།"-སུདྷཱཀར་
བཛལཱཧ་། 

"ཧམརཱ་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཛཡནྟ་ཤགྷིེ་ཛནཱཀཱིདྷཱམ་བཱཔས་ཙལི་ཛེཏཱཧ་།་བཱཏོ་སཧི་ཚཻཀ, ཨེཧི་གཱམམེ་ཨཱབ་ཀཱི་
རཱཁལ་ཚཀཻ? ཨེཧིཋཱམ་ཤས ་པཌྷ༹ནིཧར་ཨཚ་ི ཀེ ? སབྷ་ཏྃ་སཱྃཛྷ་ཧོཨིཏེ་ཏཱརཱི་པཱིབི་ཀཨེ་བམཀཨེ་ལགཏཻ་ཨཚ,ིཏཱཧིཋཱམ་
ཧིནཀར་པོངཱཔཾཐཱིཀེྃ་ཀཀརཱ་ཀཱཛ་ཧེཏཻཀ?"-སུདྷཱཀར་བཛལཱཧ་། 

"ཏཁན་ཀཨེལ་ཀཱི་ཛཱཨ?ེ"-པཧིལ་ལཋཻཏ་བཱཛལ་། 
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"ཏྣཱཱུྃ་སབྷ་པཏཱ་ཏྃ་ལགཱབཻ་ཛེ་ཨུཏྟརབཱཨིཊལོམེ་ཀཱི་ཙལི་རཧལ་ཨཚ?ི ཛཱཧི་པཀཱརསྃ་ཨོ་དུནྣཱཱུ་ཚཽཾཌཱ༹་བཱཛི་
རཧལ་ཚལ་ཏཱཧིསྃ་ཧམརཱ་བཧུཏ་ཙིཾཏཱ་བྷཨེ་རཧལ་ཨཚི་།་ཀཧིཾ་པཱཋཤལཀཱ་ནཱམཔར་ཨོ་སབྷ་པུརནཱ་ཨལོི་ནེ་ཙུཀཱབཨེ་
ལཱགཨེ་།"-་སུདྷཱཀར་བཛལཱཧ། 

"ཋཱིཀ་ཀཧི་རཧལ་ཚཱི་།་ཧམསབྷ་ཨོམཧརེ་ཛཱཨིཏ་ཚཱི, དེཁཻཏ་ཚཱི་ཛེ་ཧབཱཀ་རུཁི་ཀེམཧར་ཨཚི?"-སེ་ཀཧི་ལཋཻཏསབྷ་
ཨུཏརིབཱརིཊོལ་དིས་བིདཱ་བྷེལ་། 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 

 

 

༢.༨.ནཱིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨགྣཱི་ཤཱིཁཱ་༺བྷཱག-་༡༡༻ 

ནརིལ་ཱཀར ྞ༺༡༩༦༠-་༻, ཤིཀྵཱ - ཨེམ་
ཨེ, ནཻཧར - ཁརཱཛཔུར,དརབྷངྒཱ, སཱསུར - གོཌྷི༹ཡརཱཱ ི༺བལཧ༻, བར  མཱན་ནིབཱས - རཱྃཙཱ,ིཛྷཱརཁཎྜ, ཛྷཱརཁཾཌ་
སརཀཱར་མཧིལཱ་ཨེབཾ་བཱལ་བིཀཱས་སཱམཱཛིཀ་སུརཀྵཱ་བིབྷཱག་མེཾ་བཱལ་བིཀཱས་པརིཡོཛནཱ་པདཱདྷཀཱིརཱི་པད་སྃs སེབཱནིབྲྀཏྟི་
ཨུཔརཱནྟ་སྭཏཾཏྲ་ལེཁན། 

མྣཱཱུལ་ཧནི ྣཱ-ི་སྭརཡི་ཛཏིནེྡྲ་ཀུམརཱ་ཀར,ྞ་མཐཻལཱི་ིཨནུབདཱ-་ནརིལ ཱཀར ྞ
ཨགྣ་ིཤཁི ཱ༺བྷཱག -་༡༡༻ 

 
པྤཱཱུར་ཀཐ ཱ
ཀུམཱར་བན་མེཾ་བསཾཏོཏ བ་མནཱཡལ་ཛཱཨཱཱིཏ་ཚལ,ཛཧཱཱི་མེཾ་སམྨཱིལཱིཏ་ཧོཡབཱཀ་ལེལ་དེཤ་དེཤཱཾཏར་སཾs་རཛཱཀུམཱརཱཱི་སབྷ་
ཨཱཡལ་ཚལཱཱིཧ,ཨཱ་ཨཁེནཱི་ཨ་ོསབྷ་རཛཱཱ་པུརཱུརབཱཀ་བྱགཏཱ་སཾs་པྲཏཱཱིཀྵཱ་ཀརཻཏ་ཚལཱཱིཧ་l 
ཨབ་ཨགཱྤཱཱུ 
ཨེཧཱི་ཀུམཱར་བན་མེཾ་ཨཱཨཱཱི་བསཾཏོཏ བ་ཀེ་སམཱརོཧཀ་དཱིན་པུརུཥཀ་པྲབེཤ་བརྫཱིཏ་ཚལ་།་མཏཱ་ཨུདྷ   ཊན་ཀར   ་ཨཔནེ་ཀཱིཚུ་
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སཧཡོགཱིཀ་སཾག་ཨུདྷ   ཊནཀ་ཨབསར་པར་ཀཱིཚུ་སམཡ་ལེལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཚལཱཧ་l 
རྲྀཥཱིརཱཛ་ཙྱབན་ཀེ་པཏ ྤཱཱི་ཨཤོཀ་བྲྀཀྵཀ་པྤཱཱུཛན་ཀེལཐཱི།་ཨགར་དྷཱུཔ་དཱིཔ་སཾs་པྤཱཱུཛནོཔརཱཾཏ་མདན་དེབཏཱ་ཀེ་པྤཱཱུཛན་ཀs་
བྷོག་ཨརྤཎ་ཀེལཐཱི་l་ཏདུཔརཱཾཏ་ཨུདྷ   ཊན་སམཱརོཧ་ཀེ་ལེལ་རཛཱཱ་པུརཱུརབཱ་ཀེ་ཨམཱཾཏཱིཏ་ཀརབཱ་ཧེཏུ་ཨེཀ་པྲཏཱིཧཱརཱིཎཱི་ཀེ་
པཋཱཨོལ་གལེ་l 
པུརཱུརབཱ་ཨནེཀ་རཱཛཱ་སབཧཀ་སཾག་པྲབེཤ་དྤཱར་སཾs་ཨཾདར་པྲབཱིཥ ་བྷེལཐཱི་l་ཀུཾབཱརཱི་ཀནྤཱ་སབྷ་པུརཱུརབཱཀ་ཛཡགྷོཥ་
ཀེལཐཱི,པུནཿ་ཧུནཀ་སྤཱགཏ་མེཾ་མདྷུར་གན་ཡུབཏཱཱི་སབཧཀ་དྤཱརཱ་གཨོལ་གལེ་l་ཏཏྤཤ ྤཱཏ་པུརཱུརབཱ་སཾs་ཨཤོཀ་བྲྀཀྵ་མེཾ་
པདགྷཱཏ་ཀརབཱ་ཧེཏུ་ཀཧལ་གལེ་l་ཨོ་ཨཤཀོ་བྲྀཀྵ་མེཾ་ཛཁནཧཱི་ཨཔན་པདགྷཱཏ་ཀེལཐཱི,རཱཛཱཀ་ཛཡཀརཱཀ་ཨུད ྦྷོཥ་སཾs་
དཱིག ཱིགཾཏ་གུཾཛིཏ་བྷs་གེལ་l་ཏཏྤཤ ྤཱཏ་སབྷ་རཱཛཀུམརཱཱཱི་པུཥྤབར ྤཱ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་པར་པུཥྤབར ྤཱ་ཀེལཐཱི་l་སབྷ་རཱཛཀུམཱརཱཱི་
ཨེཀ-དཱུསར་ཀེ་པཚུཨཱ་སྭཡཾ་རཱཛཱཀ་སམ ྡུཁ་ཨཡབཱ་ཧེཏུ་ཨེཀ-དཱུསར་སཾག་དྷཀ ྤཱ་མུཀ ྤཱཱི་ཀརs་ལགལཱཱིཧ་l་པུརཱུརབཱཀ་དྲྲྀཥ ཱི་
ཧུནཀ་སབྷ་དཱིས་ཀྵཎ་མཏཱ་ལལེ་ཨུཋལ་ཚལན ཱི་ཨབཤྱ་པརཾཙ་པུནཿ་ཧུནཀ་དྲྲྀཥ ཱི་ཛྷྦྷཱུཀཱི་གལེན ཱི་l་ཧུནཀ་ནེཏ་ཛནིཀ་སབྷ་
ཀེ་ཨོཧཱི་ཀྵཎ་མཱཏ་མེཾ་དཁེལཀ་ཨོ་སབྷ་རཱཛཀུམཱརཱཱི་ཨཔནཱ་ཀེ་དྷནོ་དྷནྣ་སན་མནཱs་ལགལཱཱིཧ་l་རཱཛཱ་ཀེ་པུརུཥོཙིཏ་
སུཾདརཏཱ་པར་སབྷ་རཱཛཀུམཱརཱཱི་བཱིམོཧཱིཏ་སན་བྷེལ་ཚལཱཱིཧ་l་ཀཏེཀོ་རཱཛཀུམཱརཱཱི་མྤཱཱུར ཱིཏ་བྷs་བྷཱུ་ལུཾཋཱིཏ་བྷs་གེལཱཱིཧ་l་ཨེཀ་ཏོ་
རཱཛཱ་ཀེ་ཙརཎ་ཏལ་མེཾ་ཙེཏནཱཧཱཱིན་བྷs་གེལ་ཚལཱཱིཧ་l་རྲྀཥཱི་རཱཛ་ཙྱབན་ཀེ་པཏ ྤཱཱི་ཨཀོརཱ་ཨུཋཽལཱཱིཧ,ཨེབམ་ཨུཙིཏ་ཙིཀཱིཏ ྤཱ་
ཧེཏུ་ཨོཧཱི་སུན རཱཱི་ཀེ་ལs་ཀs་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཱི་གེལཱཱིཧ་l་པུནཿ་ཙྱབན་རྲྀཥཱི་སs་ཨནུམཏཱི་ལs་པུརཱུརབཱ་ཨནྱ་རཱཛཱ་སབཧཀ་སཾགེ་
བན་པྤཱཾཏ་སཾs་བཱཔས་བྷs་གེལ་ཚལཱཧ་l་ཀཱིཚུཨེ་དེརཱཱི་ཀེ་བཱད་ཨོ་པྲབེཤ་དྤཱར་སཾs་བཱཧར་བྷs་གེལཱཧ་l 
རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་སམུདྲ་སན་གཾབྷཱཱིར་བནལ་ཚལལཱཱཧ་l་ཧུནཀ་མུཁ་པར་ཀནཱིཡོཾ་བྷཱབ་པརཱིབརྟན་ནཧཱི་བྷེལན ཱི,པྤཱཱུརབཏ་
བནལ་རཧལན ཱི་ཧུནཀ་མུཁམཎ ལ་l་མཧཱན་པུརུཥཀ་ཧྲྀདཡ་སམཱཱནྱ་ཏརུཎཱི་པར་བཱིམོཧཱིཏ་ནཧཱི་བྷs་སཀཏ་l་ཨོཧོ་ཨེཧེན་
པུརུཥ་ཛེ་ཨིཾདྲལོཀ་ཀེ་ཨཔ རཱཀ་སུཾདརཏཱ་སཽཾs་བཱིཙལཱིཏ་ནཧཱི་བྷེལཐཱི,ཨ་ཱཨཔན་ཏཔསྤཱ་པྤཱཱུརྞ་ཀེལཐཱི,ཧུནཀ་ཏs་བཱཏ་ཀཱིཚུ་
ཨལག་ཧོཡཏ་l་ཧུནཀ་སཾབཾདྷ་མེཾ་ཨེཧེན་སོཙནཱཨཱཱི་ཨསཾགཏ་ཧོཡཏ་l 
 
-་-་-་- 
 
ཀཱིཚུ་དཱིབས་བཱད་ཨེཀ་དཱིན་མཧཱམཱཏྱ་སེནཱཔཏཱི་སཽཾs་ཀཧལཐཱི་-་"སེནཱཔཏཱི་ཛཱི,་ཧམརཱ་བུཛྷཱཨཱཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེཨཔནཱ་སབཧཀ་
སམྤཱཊ་ཨཱཛཱིབན་ཀུམཱརེ་རཧཱི་ཛེཏཱཧ"| 
"ཧམར་བཱིཙཱར་ཨཔནེ་སཽཾs་ཀཱིཚུ་བྷཱིནྣ་ནཧཱི་ཨཚི,ཀཱིཨེཀ་ཏs་དེཁལཱིཡཻཀ་ཛེ་རྲྀཥཱི་མུནཱི་སབྷ་ཨནེཀ་པྲཀར་སཽཾs་སམཛྷཱཨོལ་
རཱཛཱ་ཀེ་l་བཾཤ་ཀེ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཱཡབ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ་ི།་པཱིཏྲྀ་རྲྀཎ་ཙུཀཡབ་པུརུཥ་ཀེ་བཱསེྟ་ཨཏྤཱབཤྱཀ་ཐཱིཀ་ཛཧཱཱི་ལེལ་པུཏཀ་
ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཨཚི་l་པུྃགབ་ནརཀ་སཽཾs་པརཱིཏྤཱཎཀ་སཱདྷན་པུཏ་ཧོཨཱིཏཱ་ཨཚི་-་ཨཱཱི་པརྻཾཏ་ཀཧལན ཱི་l་པརཾཙ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་
ཨཔན་དྱེཡ་པར་ཨཌཱིག་རཧལཱཧ"|་སེནཱཔཏཱི་ཙིཾཏཱིཏ་སྭར་མེཾ་བཱཛི་ཨུཋལཱཧ་l 
"ཀལྷཱིཡེ་ཏs་ཤཱཀལདྤཱཱིཔ་ཀེ་པྲསཱིད་ནརེཤ་ཀྲྀཏབར ྤཱཀ་སཾདེཤ་ཨཨཱོལ་ཚལ་l་'ཧུནཀ་པུཏྤཱཱི་བཱིབཱཧ་ཀརཏཱཱིཧ་ཏs་སམྤཱཊ་
པུརཱུརབཱ་སs,ཨནྱཐཱ་ཨོ་ཨཱཛཱིབན་ཀུྃམཱརཱཱི་རཧཏཱཱིཧ'་-་ཨཱཱི་པྲཎ་ཨོ་རཛཱཀུམཱརཱཱི་ནེནེ་ཚཐཱི་l་ཨཱཱི་བཱཏ་བཏབཻཏ་ནྲྀཔཏཱི་ཀེ་པཏ་
ཀརུཎ་རས་སཽཾs་བྷརལ་པརལ་ཚལ་l་པརཾཙ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་ཨོ་པཏ་པཌྷ ལཱ་ཨུཔརཱནྟ་ཨསྤཱཱིཀྲྀཏཱི་བྷརལ་པཏོཏྟར་དs་དེལན ཱི་
l་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཨཔན་རཛཱཱ་ནཱི:སཾཏཱནེ་རཧཱི་ཛེཏཱཧ"|་མཧཱམཱཏྱ་དྷཱཱིར་གཾབྷཱཱིར་ཚལཱཧ་l 
"ཀཱིཨེཀ་སཾཏཱན་ཨུཏྤན་ྣཀརབཱཀ་ཀྵམཏཱ་ཧུནཀ་མེཾ་ནཧཱི་ཚཻན ཱི་ཀཱི"?་སེནཱཔཏཱི་ཀཱིལོལ་ཀརཻཏ་བཱཛི་ཨུཋལ་ཚལཱཧ་| 
མཧཱམཱཏྱ་ཀིཾཙིཏ་ཀོདྷཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་བཱཛ་ིཨུཋལཱཧ་སེནཱཔཏཱི་པར་-་"ཛཁནཱི་ཧུནཀ་ཧྲྀདཡ་མེཾ་ཀནོོ་ཏརུཎཱི་ཀེ་པྲབེཤ་ཧོཡཏ་
ཏཁནཧཱི་ཏs་ཨེཧན་བྷs་སཀཏ་!་པརཾཙ་ཨུནཀ་ཧྲྀདཡ་!་ཨོ་ཏs་རྲྀཥཱི-མུནཱི་སབྷ་སs་ཨདྷཱིཀ་སྠཱིར་ཚཻཀ་l་བཱིཤྭཱམཱིཏ་ཙྱབན་
རྲྀཥཱི་སབ་པཐབྷྲཥ ་བྷེལཱཧ,པརཾཙ་ཨཔན་སམྤཱཊ་ཀེ་ཨཁནཱི་དྷརཱི་ཏs་ཀེཡོ་ནཧཱི་ཨཱཀྲྀཥ ་ཀs་པཡལཱིཧ་l་བུཛྷནཱ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་
བྷབཱིཥོ་མེཾ་ཀེཡོ་སུཾདརཱཱི་ཨེཧཱི་ཨུཔལབ ྦྷཱི་ཀེ་པྤཱཔྟ་ནཧཱི་ཀs་སཀཏཱཱིཧ"| 
"དེཁྤཱཱུ་ཨཱགྤཱཱུ་ཀཱི་ཧོཡཏ་ཨཱཱི་ཏs་སམཡ་བཏཱཨེཏ"-་སེནཱཔཏཱི་མུསྐུརཱ་ཨུཋལཱཧ་l 
"ཧཾs་སོམབཾཤ་ཀེ་ལཱིཨེ་ཨེཀ་པུཏཀ་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཐཱིཀ,ཨེཀར་པྤཱཱུརྟཱི་ཏs་ཀོནཧུནཱ་ཨབཤྱ་ཧོཡཏ,ཨཱཱི་བཱཏ་ཏs་ནཱིཤཱིཏ་
ཨཚི,ཀརཎ་ཨནེཀོཾ་ཛྱོཏཱིཥཙཱརྻ་བྷབཱིཥབཱཎཱི་ཀེལན ཱི་ཛེ་ཨཱཱི་བྃཤ་ཡུག་ཡུགནྟར་ཏཀ་པྲྲྀཐྤཱཱི་པར་ཕལཏ་l་ཨེཧཱི་སཽཾs་ནཱིཤཱིཏ་
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ཨཚི་ཛེ་བྷབཱིཥ་མེཾ་ཀེཡོ་སུན རཱཱི་རཱཛཀཱ་ཧྲྀདཡ་པར་བཱིཛཡ་ཨབཤྱ་པྤཱཔྟ་ཀརཏཱཱིཧ་།་པརཾཙ་ཨོ་སུན རཱཱི་ཀེ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨོ་ཚཐཱི་
ཀཏཧ་?་ཡཻཧ་བུཛྷནཱ་མེཾ་ནཧཱི་ཨབཻཏ་ཨཚི"་-་གཧན་བཱིཙཱར་པྤཱཱུརྞ་མུདྤཱ་མེཾ་ཨཀཱཤ་དཱིས་དེཁཻཏ་བཛལཱཧ་པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་l་
བུཛྷཱཨཱཱིཏ་ཚལ་ཛེནཱ་ཨ་ོཨཱཱིཤྭར་སs་པྤཱཱུཚི་རཧལ་ཧོཐཱི་ཨཱཱི་པྲཤྣ་l 
པྲདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་ཨཱ་སེནཱཔཏཱི་དཱུནུ་མཱཱིལཱི་བཱིཙཱར-བཱིམརྴ་ཀརཻཏ་རཧལཱཧ་རཱཛཱ་པུརཱུརབཱཀ་བཱིབཱཧ་ཀེ་སཾབཾདྷ་མེཾ་!་ཧུནཀ་པྲཎཡ་
ཨཱ་པརཱིཎཡ་ཀེ་སཾབཾདྷ་མེཾ་!་ཧུནཀ་མསྟཱིཥྐ་ཐཱཀཱི་གེལ་མུད་ཧུནཀ་ཨེཧན་ཀནོོ་མརཱྒ་ནཧཱི་བྷེཊལན ཱི་ཛཱཧཱི་སཽཾs་ཀོནཧུནཱ་ཀོནོ་
སུན རཱཱི་ཀ་ེཔྲཏཱི་རཱཛཱ་ཀེ་ཨཱཀྲྀཥ ་ཀརབཱཡལ་ཛཱཡ,ཨཱ་ཨོཧཱི་སུན རཱཱི་ཀ་ེབཱིབཱཧ་རཱཛཱ་སs་ཀརབཱཡལ་ཛཱཡ་།་ཏཁནཧཱི་ཏs་རཱཛཱ་
གྲྀཧསྠ་དྷརྨཀ་པཱལན་ཀརཏཱཧ་l 
 
ཀམཤཿ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢.༩.ཌཱ་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཱཀབཱི་བྷཱས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནུབཱད་༺༧མ་བྷཱག༻ 
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མཧཀབི་བྷཱས་པཎིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐལཱིི་ཨནུབཱད 
༺༧མ བྷཱག༻ 
  

ཌཱ.་བིཔིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ 
༺སཾས ྣཱཔཀ་ཨཱ་སམ ྣཱདཀ-་ཛཱཧྣབཱི་སཾསྲྀཏ་ཨཱི-ཤོདྷཔཏྲིཀཱ༻ 
  
  
༺ཨཧེ་ིས་ྃཔྣཱཱུརྦ་མཧཀབ་ིབྷཱས་ཀརེ་ལཁིལ་ཀརབྷྞཱརམ་ཛ་ེཀརཀྞ་མནབོྱཐ་ཱཔར་ལཁིལ་གལེ་པྣཱཙཱནིཏམ་ཨཀཱེཀཾཱ་ིཨཚ,ི་
སསཾྲྀཏ་མེཾ་ལཁིལ་ཨཧེ་ིགྲནཀྠ ཚཋམ པྲབྷཱག དྷར་ིམཐཻལཱི་ིརཱུཔནཱརྟ་པཌྷན་ེརཧ་ིཨཧ་ྃསབ, ཨཨཱཱ་ིཨཧོ་ིས་ཾཨགཱྣཱཱུ༻ 

ཤཀཿ-་ཨབིཧ་ཨབིཧ་༺ཨབིཧ་ཨབིཧ།༻ 

ཨཱིནྡྲ-ཨེཧེན་ཨནརྠ་ཛུནཱི་ཀརཱུ 

  

ཀརྞཿ-་ན་བྷེཏབཾྱ་ན་བྷེཏབྱམ།་པསཱིདཏུ་བྷབཱན།་ཨནྱདཔི་ཤྡྷྭཱཱུཡཏཱམ། 

ཀརྞ-་ནཻ་བྷཡབྷཱཱིཏ་ཧོཨྤཱཱུ,་ནཻ་བྷཡབྷཱཱིཏ་ཧོཨྤཱཱུ,་པྲསནྣ་ཧོཨྤཱཱུ,་ཨཽར་སུནལ་ཛཱཨུ 

  

ཨངྒཻཿ་སཧཻབ་ཛནིཏཾ་མམ་དེཧརཀྵཱ 

དེབཱསུརཻརཔི་ན་བྷེདྱམིདཾ་མཧས :ཻ། 

དེཡཾ་ཏཐཱཔི་ཀབཙཾ་སཧ་ཀུཎལྜཱབྷྒྷྱྡྷྭཱཾ 
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པྣཱིཏྣཱ་མཡཱ་བྷགབཏེ་རུཙིཏཾ་ཡདི་སྣཱཏ་༎ 21 ༎ 

  

ཨཾགཀ་སཾག་ཧམར་དེཧརཀྵཱ་ཧེཏུ་ཀབཙ་སཾག་ཀུཎ ལ་སེཧོ་ཨུཏྤནྣ་བྷེལ་ཛེ་དེབ-དནབ་སཾ་སརཐཱ་དུར ྦྷདེྱ་ཨཚི་ཡདཱི་ཨཧཾཱ་
ལཱིཡ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་ཏ་ཧམ་པྲསནྣཏཱཔྤཱཱུརཀ་ཨཱཱི་དཡ་དཱི། 

  

ཤཀཿ-་༺སཧརྵམ།༻་དདེུ, དེདུ།་༺དདཱཏུ, དདཱཏུ།༻ 

ཨཱིནྡྲ་པྲསནྣ་བྷཡ-་དཱིཡ་དཱིཡ 

  

ཀརྞཿ-་༺ཨཱཏྨགཏམ༻་ཨེཥ་ཨེབཱསྱ་ཀཱམཿ།་ཀིཾ་ནུ་ཁལྭནེཀཀཔཊབུདྡྷེཿ་ཀྲྀཥསྞྱོཔཱཡཿ།་སོ྅པི་བྷབཏུ།་
དྷིགཡུཀམྟནུཤཙོིཏུམ།་ནཱསིྟ་སཾཤཡཿ།་༺པཀཱཤམ༻་གྲྲྀཧྱཏཱམ། 

ཀརྞ-་མནཧཱི་མན..་ཡཻཧ་ཧཱིནཀ་ཨཱིཙྪིཏ་ཚཻན ...་ཨབཤྱ་ཀཔཊབྱབཧཱར་བལཱ་ཀྤཱྲྀཥྞཀ་ཨཱཱི་ཥཌྱན ་ཚན ཱི་ཙལྤཱཱུ་ཏ་ཡཻཧ་ཨུཙིཏ།་
དྷཱིཀ ྤཱར་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཱི་ཨནུཙིཏ་བཱིཙཱར་ཀཡལ་ཀོནོ་སཾཤཡ་ནཻ་ཀརབཱཀ་ཙཱཧཱཱི་༺པྲཀཊ༻་ཏ་ཨཱཱི་ལལེ་ཛཱཨུ། 

  

ཤལྱཿ-་ཨངྒརཱཛ!་ན་དཱཏབཾྱ་ན་དཱཏབྱམ། 

ཤལྱ-་ཨཾགརཛཱ་ཨཱཱི་ནཻ་དཱིཡཽ་ཨཱཱི་ནཻ་དཱིཡ ཽ

  

ཀརྞཿ-་ཤལྱརཱཛ!་ཨལམལ་ཾབཱརཡིཏུམ།་པཤྱ 

ཀརྞ-་ཤལྱརཛཱ་ནཻ་རོཀྤཱཱུ་དེཁྤཱཱུ 

  

ཤིཀྵཱ་ཀྵཡ་ཾགཙྪཏི་ཀཱལཔརྻཡཱཏ 

སུབདྡྷམྣཱཱུལཱ་ནིཔཏནྟི་པཱདཔཱཿ། 

ཛལཾ་ཛལས ྣཱནགཏཾ་ཙ་ཤུཥྱཏི 
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ཧུཏཾ་ཙ་དཏྟཾ་ཙ་ཏཐཻབ་ཏིཥྛཏི་༎ 22 ༎ 

བཱིཔརཱཱིཏ་སམཡ་མེཾ་ཤཱིཀྵཱ་སམཱཔྟ་བྷཡ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་མཛབྤཱཱུཏ་ཛཻཌ་བལཱ་གཚ་སེཧོ་ཨུཁཌཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛལ་ཛལས ྤཱན་ཛཱཀ་
སུཁཱ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཀཱིནྟྟཱུ་དལེ་གལེ་ཨུཙིཏ་ཧབཱི་ཡཱ་དན་སཏཏ་བཱིདྱམཱན་རཧཻཏ་ཨཚི། 

  

ཏས ྣཱཏ་གྲྲྀཧྱཏཱམ།་༺ནཀིྲྀཏྱ་དདཱཏི།༻ 

ཨེཧཱི་ཀརཎ་ལེལ་ཛཱཨུ་༺ནཱིཀལཱི་ཀེ་དཻཏ་ཚཐཱི༻ 

  

ཤཀཿ-་༺གྲྲྀཧིཏྣཱ་ཨཏཱྨགཏམ།༻་ཧནྟ་གྲྲྀཧིཏེ་ཨཏེེ།་པྣཱཱུརྦམེབཱརྫུནབིཛཡཱརྠཾ་སརྦདེབཻརྻཏ་སམརྠིཏཾ་ཏདིདཱནཱིཾ་
མཡཱནུཥ ིཏམ།་ཏས ྣཱདཧམཔཻརཱབཏམཱརུཧྣཱརྫུནཀརྞཡདོྲྭནྡྭཡུདྡྷཾ་པཤྱཱམི།་༺ནིཥ ྡྷྭཱནྟཿ།༻ 

ཨཱིནྡྲ-་༺ལཡ་ཀེ་མན་མེ༻་ཨོཧ་ཨཱཱི་ལཡ་ཏ་ལལེཧུ་ཀཱིནྟྟཱུ་ཧམ་པྤཱཱུར་སམཡ་མེཾ་ཨརྫུན་བཱིཛཡ་ཧེཏུ་པྲཏཱིཛྙཱ་ཀེནེ་རཧཱཱི་ཨོ་
ཀཛ་ཨཱཡ་པྤཱཱུརཱ་བྷཡ་གལེ་ཨཱབ་ཧམ་ཨཻརཱབཏ་པར་ཙཌྷཱི་ཀེཾ་ཨརྫུན་ཨཱ་ཀརྞཀ་ཡུད་དཁེབ 

  

ཙལཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ ི

  

ཤལྱཿ-་བྷ་ོཨངྒརཱཛ!་བཉིཏཿ་ཁལུ་བྷབཱན། 

ཤལྱ-་ཨཾགརཛཱ་ཨཧཾཱ་ཋཀལ་གལེཧཾུ 

  

ཀརྞཿ-་ཀེན། 

ཀརྞ-་ཀེཀརཱ་དྤཱར ཱ

  

ཤལྱཿ-་ཤཀེཎ། 

ཤལྱ-་ཨཱིནྡྲ་ཀེ་དྤཱར ཱ
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ཀརྞཿ-་ན་ཁལུ།་ཤཀཿ་ཁལུ་མཡཱ་བཉིཏཿ།་ཀུཏཿ, 

ཀརྞ-་ནཻ་ནཻ་ཨཱིནྡྲ་ཧམརཱ་སཾ་ཋཀལ་གེལ་ཱཀཱིཡཱཀཱི 

  

ཨནེཀཡཛྙཱཧུཏིཏརྤིཏོ་དིཛཻཿ 

ཀིརཱིཊིམཱན་དཱནབསངྒྷམརནཿ། 

སུརདིཔཱས ྣཱལནཀརྐཤང ཱུལི- 

རཡཱ་ཀྲྀཏཱརྠཿ་ཁལུ་པཱཀཤསནཿ་༎ 23 ༎ 

༺པབིཤྱ་བྣཱཧྨཎརཱུཔེཎ༻ 

ཨནེཀ་ཡཛ ་མེཾ་ཨཱཧཱུཏཱི་དཡ་བྤཱཧྨཎ་ཛཀེརཱ་པྲསནྣ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཀཱིརཱཱིཊ་དྷཱརཎ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཨེབཾ་དནབསམྤཱཱུཧ་ཀེ ་
བཱིནཱཤཀ་ཚཐཱི་ཨེཏབེ་ནཻ་ཨཻརཱབཏ་ཀེ་པཱཱིཋ་ཐཔཐཔེནཧཱར་ཛིནཀ་ཧཱཐ་ཨཱགཾུར་ཀཋོར་བྷེལ་ཨཚི་ཨེཧེན་ཨཱིནྡྲ་ཨཱཡ་ཧམརཱ་
དྤཱརཱ་སྭཡཾ་ཨུཔཀྲྀཏ་བྷེལཱཧ་ཨཱཱི་ཧམརཱ་ལལེ་པྲཤཾསཀཱ་གཔྤ་ཨཚི། 

  

དེབདཱུཏཿ-་བྷོཿ་ཀརྞ!་ཀབཙཀུཎྜལགྲཧཎཛནིཏཔཤ ྣཱཏ ྣཱཔེན་པུརནྡརེཎནུགྲྲྀཧིཏོ྅སི།་པཱཎྜབེཥེཀཔུརུཥབདྷཱརྠམམོགྷམས ཾ་
བིམལཱ་ནཱམ་ཤཀྟིརིཡཾ་པཏིགྲྲྀཧྱཏཱམ། 

དེབདཱུཏ-་ཧེ་ཀརྞ་ཀབཙ་ཀུཎ ལཀ་པྲཏཱིགཧཛནྱ་པཚཏཱབཱ་ཀ་ཀརཎ་ཨཱིནྡྲ་ཨཧཱཔར་ཨནུགཧ་ཀེལཐཱི་པཾཱཙྱོ་མེཾ་ཀནོོ་ཨཀེ་
པཱཎ བབདྷ་ཧེཏུ་བཱིམལཱ་ནཱམཀ་ཨམགྷོ་ཨས ་སྤཱཱིཀར་ཀརཱུ། 

  

ཀརྞཿ-་དྷིག, དཏསྟྱ་ན་པཏིགྲྲྀཧ ྣཱམི། 

ཀརྞ-་དྷཱིཀ ྤཱར་ཨཚི་དན་དཡ་ཀེ་བཱཔས་ཀཱིཚ་ནཻ་ལཻཏ་ཚཱ ི

  

དེབདཱུཏཿ-་ནནུ་བྣཱཧྨཎབཙནཱད་གྲྲྀཧྱཏཱམ། 

http://www.videha.co.in/
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དེབདཱུཏ-་ཏ་བྤཱཧྨཎབཙན་མཱནཱི་ལཡ་ལཱིཡ 

  

ཀརྞཿ-་བྣཱཧྨཎབཙནམིཏི།་ན་མཡཱཏིཀྣཱནྟཔྣཱཱུརྦམ།་ཀདཱ་ལབྷེཡ། 

ཀརྞ-་བྤཱཧྨཎབཙན..་ཧམ་ཀཧཱིཡོ་ཨུལླཾགྷན་ནཻ་ཀཡལ།་ཀཁནཱི་བྷེཊཏ 

  

དེབདཱུཏཿ-་ཡདཱ་སྨརསི་ཏདཱ་ལབྷསྭ། 

དེབདཱུཏ-་ཛཁཻན་སྨརཎ་ཀརབ་ཏཁན་ེབྷེཊཏ 

  

ཀརྞཿ-་བཱཌྷམ།་ཨནུགྲྲྀཧིཏོ྅སིྨ།་པཏིནིབརྟཏཱཾ་བྷབཱན། 

ཀརྞ་བཌ ་ནཱཱིཁ་ཧམ་ཨུཔཀྲྀཏ་བྷེལཧུ་ཨཧཾཱ་ཛཱཨུ 

  

དེབདཱུཏཿ-་བཱཌྷམ།་༺ནིཥ ྡྷྭཱནྟཿ།༻ 

དེབདཱུཏ-་ནཱཱིཀ་གཔྤ་༺ཙལཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི༻ 

  

ཀརྞཿ-་ཤལྱརཱཛ!་ཡཱབདཐམཱརོཧབཿ། 

ཀརྞ་ཤལྱརཱཛ!་རཐ་པར་ཙཌྷཱཱི 

  

ཤལྱཿ-་བཱཌྷམ! 

ཤལྱ་ཋཱཱིཀ་ཨཚ ི
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༺རཐཱརོཧཎཾ་ནཱཊཡཏཿ༻ 

རཐཱརོཧཎ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཻཏ 

  

ཀརྞཿ-་ཨཡེ་ཤབྡ་ཨིབ་ཤྡྷྭཱཱུཡཏེ།་ཀིཾ་ནུ་ཁལྭདིམ། 

ཀརྞ-་ཨརེ་ཤབ ་ཛཀཾ་སུནཱཨཱི་པཌཱིརཧལ་ཨཚ ི

  

ཤངྑདྷྭནིཿ་པལཡསཱགརགྷོཥཏུལྱཿ 

ཀྲྀཥྞསྱ་བཱ་ན་ཏུ་བྷབེཏྶ་ཏུ་ཕཱལྒུནསྱ། 

ནྣཱཱུནཾ་ཡུདྷིཥྛིརཔརཱཛཡཀོཔིཏཱཏ ྣཱ 

པཱརྠཿ་ཀརིཥྱཏི་ཡཐཱབལམདྱ་ཡུདྡྷམ་༎ 24 ༎ 

  

པྲལཡཀལཱིཀསམུདྲབཏ་ཨཏཱིགམ   ཱིརཤབ བལཱ་ཨཱཱི་ཀྲྀཥྞཀ་ཤཾཁ་ཨཚི་ཨཐབཱ་ཨརྫུནཀ་ཤཾཁདནྭཱི་ཨཚི?་ནཱིཤཱིཏེ་ཡུདྷཱིཥྛཱིརཀ་
པརཱཛཡ་ཀེ་སུནཱི་པརཱཛིཏ་ཨཱཱི་ཨརྫུན་ཧམརཱ་སཾ་པྤཱཱུརཤྞཀྟཱི་སཾ་ཡུད་ཀརཏཱཧ། 

  

ཤལྭརཱཛ!་ཡཏྣཱསཱབརྫུནསྟཏྲཻབ་ཙདོྱཏཱཾ་མམ་རཐཿ། 

ཤལྱརཱཛ་ཛཏཡ་ཨརྫུན་ཨཚི་ཨོཏཡ་ཧམར་རཐ་ལཡ་ཙལྤཱཱུ། 

  

ཤལྱཿ-་བཱཌྷམ། 

ཤལྱ་ཋཱཱིཀ 

  

༺བྷརཏབཱཀྱམ༻ 
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བྷརཏབཱཀྱ 

སརྦཏྲ་སམྤདཿ་སན ཱུ་ནཤྱན ཱུ་བིཔདཿ་སདཱ། 

རཱཛཱ་རཱཛགུཎོཔེཏོ་བྷཱུམིམེཀཿ་པཤསྟུ་ནཿ་༎ 25 ༎ 

སཾསཱར་མེཾ་སརཏ་སམྤཏྟཱི་པརཱིཔྤཱཱུརྞ་རཧཡ་བཱིཔཏྟཱི སརད་སམཱཔྟ་བྷཡ་ཛཱཡ་རཱཛཱ་རཱཛཱཀ་གུཎ་སཾ་ཡུཀྟ་ཧོ་ཨཱ་ཨེཧཱི་པྲྲྀཐྤཱཱི་པར་
ཤཱསན་ཀརཡ་ཨཱ་ཧམརཱ་སབྷཀ་རཀྵཱ་ཀརཐུ 

༺ནིཥ ྡྷྭཱནྟཽ།༻ 

ཙལཱི་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ ི

ཀརྞབྷཱརམབསིཏམ 

ཀརྞབྷཱརམ་ཨཱཱི་གནཀྠ་སམ  ཱུརྟཱི་བྷེལ 

  

  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༠.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

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

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིན གཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརཤཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎ ལ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎ ལ 
༥.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལ 

༦.ནན ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༧.ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལ 
༨.དུརྒཱནན ་མཎ ལ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཨཱཙཱར་ྻརཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་
ཨཚི།-་སམ ྤཱདཀ 

http://www.videha.co.in/
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༡ 
  

མུཧཾཕཊཔན 

དཡཱནཾད་པསདཱ་པདྷཱནཱདྷྒྷྱྡྷྭཱཔཀ་པད་སེ་སེབཱནིབྲྀཏྟ་ཧོཡལཱ་ཀེ་བཱད་ཨཔནཱ་ཌེརཱ་མུརལིཡཱཙཀ་མེཾ་རཧེ་
ལགནན།ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཨཀེ་ཧི་ས ྡྷྭཱཱུལ་ཕུལཧར་མེཾ་ཡོགདཱན་ཀཻལེ་རཧི།་བཱད་མེཾ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀེ་དཱུ་གོ་ས ྡྷྭཱཱུལ་མེཾ་
བདལཱི་བྷེ་གེལ།་ཧམཧུ་པདྷཱནཱདྷྒྷྱྡྷྭཱཔཀ་པད་སེ་རིཊཡར་ཧོ་ཀེ་བསབརིཡཱ་མེཾ་ཌེརཱ་པར་རཧེ་ལགལཱི།ཨཀེ་དིན་
ཧམ་དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ་ཀེ་ཌེརཱ་པར་མཱཾ་ཛནཱཀཱི་ཛནྨབྷཱུམ་ིམཾདིར,པུནཽརཱ་དྷཱམ་དརྴནསེ་ལཽཊཏཱི་མེཾ་བྷེཾཊ་གྷཱཊ་ཀརེ་
གེལཱི། 

དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ་ཨཱཨི་ཀཱལི་ཨསྭསྠྱ་ཚཐི། 
ཛབ་ཧམ་ཌེརཱ་པར་པཧཱུཾཙལཱི་ཨཱ་ཌོར་བེལ་བཛཻཡལཱ།ིཏ་བོ་གྷརེ་མེཾ་སེ་བཛལཱ-ཀེ་ཚཱི། 
ཧམ་བོལ་ལཱི-གྷནཤྱཱམ་མཧཏོ། 
ཨཾདར་སེ་དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ་ཀེ་ཨཱབཱཛ་ཨཱཡལ-གྷནཤྱཱམ་བཱབྣཱཱུ། 
དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ་གྲིལ་དརབཱཛཱ་ཁོལཻཏ་བོལལན-ཨཱཨུ་གྷནཤྱཱམ་བཱབྣཱཱུ།བཧུཏ་སཱལ་པར་མིལ་ལཱི་ཧཻཡ།ཀཧུ་ཀཱི་ཧལ་

ཙཱལ་ཧཨེ། 
ཨཱ་བཱིཙེ་མེཾ་ཨཔནཱ་བེཊ་སཾཛཡ་སེ་བོལལན-སཾཛཡ་ཨཔནཱ་མམ ྣཱི་སེ་ཀཧ་ནཱཤ ྣཱ་ཙཱཡ་བནཱབེ་ཀེ་ལལེ། 
ཧམར་སཱཐཱི་གྷནཤྱཱམ་བཱབྣཱཱུ་ཧམརཱ་སེ་བྷེཾཊ་ཀརེ་ཨཱཡལ་ཚཐ།ི 
ཨབ་གྷནཤྱཱམ་བཱབྣཱཱུ་བོལལན-ཀཧུ་དཡཱནདཾ་བཱབྣཱཱུ་ཀ་ིཧལ་ཙཱལ་ཧཨེ་ལཻཨིཀཱ་སབྷ་ཀི་ཀརཻཏ་ཧཨེ།་སཾཛཱིབ་ཨཱ་

སཾཛཡ་ཀི་ཀརཻཏ་ཧཨེ།བོ་དཱུནྣཱཱུ་ཀེ་ཏ་ཧམ་ཚོཊཀཱརཱི་མེཾ་ཧི་དེཁལ་ེརཧི། 
དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ་བོལལན-ཧཾ།་སཾཛཱིབ་ཏ་པཾཙཱཡཏ་ཤཀིྵཀ་ཧཨེ་ཨཱ་སཾཛཡ་ཀམ ྣཱིཊཤིན་ཀེ་ཏཻཡཱརཱི་ཀརཻཏ་ཧཨེ། 
གྷནཤྱཱམ་བཱབྣཱཱུ་བོལལན-སུནལེ་རཧི་ཀི་ཛཽཾ་ཨཧཾ་བཱཛཔཊྶྚྣཱི་མེཾ་རཧི་ཏ་ཨུཾཧ་ཀེ་བཱིཨིཨོ་གྷ ྡྷྭཱཱུས་ལཻཏ་པཀཌཱ༹་གལེ་

རཧཻ།ཀི་བྷེལཻ་བོཨི་བཱིཨིཨོ་ཀེ། 
དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ་བོལལན-་ཧཾ།་ཛཽཾ་རཱཛཱིབ་གཱདྷཾཱི་པཾཙཱཡཏཱི་རཱཛ་ཀ་ེས ྡྷྭཱཱུལཱ་ིཤིཀྵཱ་དེ་དལེཀཻ་ཏ་པཾཙཱཡཏཱི་རཱཛ་ཀེ་ཙུནཱབ་

ཀེ་བཱད་ཤིཀྵཀ་སབྷ་ཀེ་སམཱྣཱཱུཧིཀ་བདལཱི་བྷེལཻཡ། 
ཧམར་བདལཱི་རཱིགཱ་སེ་བཱཛཔཊྶྚྣཱི་བཽཀ་མེཾ་བྷེ་གལེ། 
ཨུཧཾ་ཀེ་བཱིཨིཨོ་རཱམ་ཁེལཱབན་རཱཡ་དིལ་ཀེ་སཱཕ་རཧེ་ལེཀིན་མྣཱཱུཾཧཕཊ་རཧེ།་ཀུཚ་ཤིཀྵཀ་ཧུནཀར་དིལ་སཕཱཨཱི་

སེ་ཁུཤ་རཧེ་ཏ་ཀུཚ་ཤཀིྵཀ་ཧུནཀར་མྣཱཱུཾཧཕཊཔན་སེ་ནཱཁུཤ་རཧེ། 
བཱཛཔཊྶྚྣཱི་ཀེ་མུཁྣཱལཡ་སྠིཏ་ས ྡྷྭཱཱུལ་སཧ་སཱིཨཱརསཱི་སཧ་བཱིཨཱརསཱི་མེཾ་པཁཾཌ་ཤིཀྵཀ་ཀེ་ནིཡཛོན་ཀཱཪ ྣཱལཡ་བྷཱི་

རཧེ།བཱིཨིཨོ་ཀཱཪ ྣཱལཡ་བྷཱི་རཧེ།བཱིཨིཨོ་ཨཔནཱ་ཀཱཛ་ཨིཧེཾ་ཀརཻཏ་རཧལཻན། 
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ཨེཀ་དནི་ཤིཀྵཀ་སབྷ་ཀེ་སཾཀུལ་སྟརཱིཡ་པཤཀིྵན་ཧོཡཏ་རཧེ།་ཨཙཱནཀ་བཱིཨཨིོ་སཱཧེབ་ཀེ་ཨཱབཱཛ་སུནཱཨཱི་
པཌ༹ལ-བཙཱབཱ་ཧོ།བཙཱབཱ་ཧོ། 

སབྷ་ཤིཀྵཀ་པཤིཀྵན་ཚོཌ༹་ཀེ་ཀམརཱ་སེ་ནིཀལ་གལེ།་ཧམ་དེཁ་ཻཚཱི་ཀ་ིཙཱར་གོ་ཨཱདམཱ་ིཧཐ་མེཾ་པིསཽྟལ་
ལཧརཻབཻཏ་བཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་ཀེ་བཱཧི་པཀཌ༹ལཻ་གྷིསིཡབཻཏ་རོཌ་པར་ལེ་ཛཱཨིཏ། 

ཀུཚ་ཊཙིར་བཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་ཀེ་ཚོཌཱ༹བེ་ལེལ་བཌྷལ་ཀ་ིབཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་ཀེ་གྣཱཱུཌཾཱ་སབྷ་ཨཔཧརན་ཀེ་ལེ་ལེཏེ་ཛཱ་
རཧལ་ཧཨེ། 

ཏབྷཱིཡེ་པིསཽྟལ་བཱལཱ་ཀཧལཀ-ཧམ་སབྷ་ནིགརཱནཱི་བིབྷཱག་སེ་ཧཨེ།བཱིཨིཨོ་ཀེ་གྷ ྡྷྭཱཱུས་ལཨེིཏ་པཀཌ༹ལཱ་ིཧཨེ།་ཨཾཧ་
སབྷ་ནཻ་ཨཱཨུ།ན་ཏ་ཨཧཱུ་སབྷ་སརཀཱརཱི་ཀཱཛ་ཀེ་བཱདྷཱ་དེབེ་མེཾ་ཕཾས་ཛཱཡབ།ཧམར་ཨི་དེཁྣཱཱུ་ཾཔརིཙཡ་པཏྲ་། 

པརཾཙ་ཤིཀྵཀ་སབྷ་ཀེ་བིཤྭཱས་ན་བྷེལ།་ཤིཀྵཀ་སབྷ་ཀཧལཀ-ཛཽ་ཏཀ་ས ྣཱནཱིཡ་པུལིས་ན་པཧཱུཙཏ,བཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་
ཀེ་ན་ལཡེ་ཛཱཡ་དེབ། 

ཀནིཀེ་དེར་ཀེ་བཱད་ས ྣཱནཱིཡ་པུལིས་ཨཱ་གེལ།་ཨབ་སབྷ་ཀེ་བིཤྭཱས་བྷེ་གེལ་ཀི་བཱིཨིཨ་ོསཱཧེབ་ཀེ་ནགིརཱནཱི་པཀཌ༹་
ཀེ་ལེ་གལེ།་པརཾཙ་ཨ་ིཔཏཱ་ན་ལཱགལ་ཀི་ཀལཱཻ་བཱིཨཨིོ་སཱཧེབ་པཀཌཱ༹ཡལ། 

ནིགརཱནཱི་པུལིས་སཱཨཱིརསཱི་པར་སེ་ཨེགོ་ཤཀིྵཀ་ཀེ་ཨཔནཱ་གཱཌཱི༹་མེཾ་བིཋཱ་ཀེ་སཱིཏཱམཌྷཱི༹་ཐནཱཱ་མེཾ་ལེ་གལེ། 
སཱཾཛྷ་མེཾ་ཕེར་ཨེགོ་གཱཌཱི༹་སེ་པུལིས་ཨཱཡལ་ཀི་ཨགེོ་ཤཀིྵཀ་ཨཽར་ཙཱཧི།སཱིཛར་ལསི ་པར་དསྟཁཏ་ཀེ་བཱསེྟ།་ཨེགོ་

ཤིཀྵཀ་ཀེ་པཧིལེ་ཧི་ལེ་གལེ་ཚཱི། 
པརཾཙ་ཤིཀྵཀ་སབྷ་ཀེ་པུལིས་སེ་ཌར་ལཱག།ེཀོཨཱི་ཛཡཱ་ལེལ་ཏཻཡཱར་ན།ཏབ་པུལིས་མནཱབེ་ལཱགལ།་ཨཾཧ་སབྷ་ཀེ་

ཌརེ་ཀེ་ཛརཱུརཏ་ན་ཻཧཨེ།ཁལཱཱི་སཱཛིར་ལིས ་པར་དསྟཁཏ་ཀརཻ་ཀེ་ཧཨེ། 
བཱད་མེཾ་སབྷ་ཤིཀྵཀ་ཀཧེ་ལཱགལ-དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ།ཨཾཧི་ཀེ་སཱཏཱིམཌྷཱ༹་ིཛཱཡ་ཀ་ེཧཻཡ།ཨཾཧི་ཙལ་ཛཱཨུ་པུལིས་ཀ་ེསཱཐེ་

ཨཱ་སཱིཛར་ལསི ་པར་དསྟཁཏ་ཀརི་དེབཻ། 
ཧམ་ནིགརཱནཱི་པུལིས་ཀ་ེགཱཌཱ༹་ིམེཾ་སཱིཏཱམཌྷཱི༹་ཐནཱཱ་མེཾ་ཙལ་གལཱེི།ཨུཾཧ་པུལིས་ཀཱགཛཱི་ཀཱམ་ཀརཻཏ་རཧེ།བཱིཨིཨོ་

སཱཧེབ་ཀེ་པུལིས་ཧཛཏ་མེཾ་བཾད་དཁེ་ལཱི།་ཨེཀདམ་གམགཱིན།མུརཛྷཱཡལ་ཙེཧརཱ། 
ཨིཀ་དཱུ་གྷཾཊ་ཀེ་བཱད་པུལིས་བོལཻལཀ-་ཤིཀྵཀ་དཡནཱཾད་ཨཨཱིཨེ།་པཾཱཙ་ཚཧ་པན ྣཱ་པར་ལིཁལ ་ས ེཊམེཾཊ་པཌྷེ༹་ཀེ་

ལེལ་ཨཏཱུར་བྷེལཱི་ཀི་པུལིས་ཀཧལཀ-དསྟཁཏ་ཀརཱ་ཀཱི.. 
ཧམ་ཌར་སེ་དསྟཁཏ་ཀར་དེལཱ།ི་རུཔཡཱ་ནོཊ་པར་བྷཱི་དསྟཁཏ་ཀར་དལཱེི།་པུལིས་ཀཧ་ལཀ་ཀ་ིཨཨི་བཏོལ་

པར་དསྟཁཏ་ཀར་དཱ།ཨཨི་མེཾ་བཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་ཀེ་ཧཐ་ཀེ་དྷཡཱོལ་ལལཱ་པཱནཱི་ཧཨེ།ཨི་རཱུཔཨེ་མེཾ་ལགཱལ་ཀམེིཀལ་སེ་ཧིནཀར་
ཧཐ་མེཾ་ཀེམཀིལ་ལཱགལ་རཧེ་ཛེ་པཱནཱི་སེ་དྷོཡལཱ་པར་ལཱལ་ཧོ་གེལ་ཧཨ།ེཧམ་བོཏལ་པར་དསྟཁཏ་ཀར་དེལཱི།་ཧམརཱ་དཁཱེ་
དེཁཱི་པཧིལེ་ཨཱཡལ་ཤིཀྵཀ་ཨཛཡ་ཀུམཱར་བྷཱི་དསྟཁཏ་ཀར་དེལན། 

པུལིས་ཀཧལཀ-ཨཱབི་ཨཾཧ་སབྷ་ཛཱཨྣཱཱུཾ། 
ཨབ་ཧམ་ཨཛཡ་བཱབྣཱཱུ་སེ་པུཚལཱི-ཀི་ཨཾཧ་ཀེ་སཱམནེ་མེཾ་བཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་ཀེ་ཧཐ་དྷོལཱཨ་ིགེལ་རཧེ་།ཧམརཱ་ཏ་

བཱད་མེཾ་པུལིས་ལཱཡལ་རཧེ། 
ཨཛཡ་བཱབྣཱཱུ་ཀཧལན-་ན།་ཧམརཱ་ཏ་ཨནཱོི་བཱཧརེ་བིཋཱ་དེལེ་རཧལ་ཧཨེ།ཧམ་ཏ་ཀིཚྣཱཱུ་ན་དཁེི་ལིཡ་ཻཧཨེ། 
ལགབྷག་ཨགཱེརཧ་བརས་ཀེ་བཱད་པཊནཱ་ནིགརཱནཱི་ཀོར ་སེ་ཙིཊ ྣཱ་ིམིལལ་ཀི་ཨམྣཱཱུཀ་ཏཱརཱིཁ་ཀེ་ཛཛ་སཱཧབ་ཀེ་

ཨིཾཧ་གབཱཧི་ཧཨེ།ཧམ་ཨཛཡ་བཱབྣཱཱུ་བས་སེ་པཊནཱ་གེལཱི། 
པཧིལེ་སརཀཱརཱི་བཀཱིལ་སེ་མིལ་ལཱི།་སརཀཱརཱི་བཀཱལི་ཀཧལཀ-གྷཊནཱ་སབྷ་ཡཱད་ཧཻཡ་ན།ཧཾ།་བཌྷི༹ཡཱ་སེ་ཡདཱ་

ཀརེ་ལེལ་པཾཱཙ་ཚཧ་པན ྣཱ་མེ་ལཁིལ་ཀཱགཛ་པཌྷེ་ལཱ་དེལན། 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀཱགཛ་ཀེ་པཌྷ་ལཱི།ཀཱགཛ་མེཾ་ལིཁལ་རཧེ་ཀི་པཀཌ༹ཏེ་སམཡ་དེཁལཱི་ཀི་རཱུཔཡཱ་ལེ་རཧལ་ཧཨེ།་

ཨཱ་པཀཌཱ༹ཨེ་བཱལཱ་ས ྣཱན་པར་ཧཐ་དྷུལབཻཏ་དེཁ་ལཱི་ཨཱ 
སཱརཱ་ཀཱགཛཱི་ཀཱམ་བྷེལ། 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་བཀཱལི་སཱཧབ་ཀེ་ཀཧལཱ་ིཀི་ཨ་ིསབྷ་ཀཱཛ་ཧམ་སབྷ་ན་དཁེལཱི་ཧཨེ།ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་སཱཏཱིམཌྷཱི༹་

ཐཱནཱ་པར་ཌར་སེ་ཀེབལ་དསྟཁཏ་ཀལཻེ་ཚཱ།ི་དསྟཁཏ་ཧམར་སབྷ་ཀེ་ཧཻཡ།་བཀཱིལ་སཱཧབ་ཀཧལན-་ཛཽཾ་ཨཱཔ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་
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དསྟཁཏ་ཀཻལེ་ཚིཡ ཻ་ཏ་ལིཁལ་སབྷ་བཱཏ་སྣཱིཀཱར་ཀརེཾ་ཀེ་པཌ༹༹ཏ།ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་པེཤོཔེཤ་མེཾ་པཌ༹་གེལཱ།ི 
པརཾཙ་ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་སོཙ་ལཱ་ིཀི་ཙཱཧེ་ཛོ་ཛཱཡ།ཧམ་སབྷ་སཙེ་ཀཧབ།ཛབ་ཧམ་དེཁབེ་ན་ཀཻལཱ།ིཏ་ཀནཱེ་ཀཧབཻ་

ཀི་ཧམ་དེཁ་ལཱི་ཧཨེ། 
བཀཱིལ་སཱཧབ་ཀཧལན-ཨཾཧ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀརོ ་མེཾ་ཙལྣཱཱུ།ཾ 
ཧམ་ཨཾཧ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་གོརེ་ཀེ་བུལཱ་ལེབ། 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀོར ་ཀམ ྣཱཨུནྜ་མེཾ་བཻཋ་གེལཱི་ཨཱ་བཀཱལི་སཱཧབ་ཀེ་ཕོན་ཀ་ེཨིཾཏཛཱར་ཀརེ་ལགལཱ།ི་ཀོར ་ཀེ་སམཡ་

ཁཏམ་ཧོཡ་ལཱགལ།ཏ་ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཛཛ་སཱཧེབ་ཀེ་ཨིཛལཱས་མེཾ་གལཱེི།་བཀཱིལ་སཱཧབ་ཨུཾཧ་རཧེ།་བཀཱིལ་སཱཧབ་ཀཧལན-
ཨཾཧ ་དཱུཾནྣཱཱུ་གོརེ་ཀཾཧ་རཧལཱི་ཧཨེ།་ཨབ་སམཡ་སམཔྟཱ་བྷེ་གེལ་ཧཨེ།ཨབ་དོསར་ཏཱརཱིཁ་པར་ཨཱབཻ་ཀེ་ཧོཡཏ། 

ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀཧལཱི་ཀི་ཧམརཱ་སབྷ་ཀེ་ཧཛརཱི་ཏ་ལེ་ལྣཱཱུ།ན་ཏ་ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཨེབསེཾཊ་ཧོ་ཛཱཡབ།་བཀཱལི་
སཱཧབ་ཨཱ་པེཤཀཱར་བོལལཀ-ན་ན།ཨབ་ཧཛརཱི་ན་ཧོཡཏ།ཧམ་སབྷ་ཛཛ་སཱཧབ་ཀེ་ཀཧལཱི།བོ་སབྷ་དེཁཏཻ་སུནཻཏ་རཧཻཏི། 

ཛཛ་སཱཧབ་པེཤཀཱར་ཀེ་ཧཛརཱ་ིལེ་ལེབེཾ་ཀེ་ཀཧལན།པེཤཀཱར་ཧཛརཱི་ལེཀེ་དོསར་ཏཱརཱཁི་དེ་དེལཀ། 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀེ་ནཛར་བཱིཨིཨ་ོསཱཧེབ་པཌ༹ལ།་གམགཱིན,མུརཛྷཱཡལ་ཙེཧར,ཱཕཱཊལ་ཛུཏ ྣཱ་ཨཱ་ཕཱཊལ་སར ་

པཧིནལེ། 
ཡཱད་ཨཱ་གལེ་ཨུ་ཧཾསཻཏ་ཙེཧར,ཱ དམདཱར་ཨཱབཱཛ,ཀལཕདཱར་པཻཾཊ་སར ་ཨཱ་བུཌལཻཾཌ་ཀེ་ཛྣཱཱུཏཱ་པཧནེ་གཽརབ་པྣཱཱུར་

ཌིལཌཽལ། 
ཨགིལཱ་ཏཱརཱིཁ་པར་ཨཛཡ་བཱབྣཱཱུ་སཾགེ་པཊནཱ་གེལཱི།་སརཀཱརཱི་བཀཱིལ་སེ་བྷེཾཊ་ཀཻལཱི།་བཀཱལི་སཱཧབ་ཀཧལན-སབྷ་

བཱཏ་ཡཱད་ཧཨེ་ན།ཛ་ོཀཱགཛ་མེཾ་ཧཨེ་བོཧེ་བཱཏ་ཛཛ་སཱཧབ་ཀེ་ནཛདཱིཀ་བོལིཡ།ཱ 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀཧལཱི-ཛཱི། 
སམཡ་པར་བུལཱཧཊ་བྷེལ། 
ཧམ་གབཱཧ་ཀེ་བནཱཡལ་ཀཋདྷེརཱ་མེཾ་གལཱེི། 
པཧིལེ་ཛཛ་སཱཧབ་པྣཱཱུཚལན- 
ཨཾཧ་རཱུཔཡཱ་ལེཨིཏ་དཁེལཱི-ཛཱི་ན།ཧམ་པུལིས་ཀེ་བཱཨིིཨོ་སཱཧེབ་ཀེ་པཀཌ་༹ཀེ་གྷིསིཡབཏ་རོཌ་པར་ལེ་ཛཱཨིཏ་

དེཁལཱི། 
ཛཛ་སཱཧབ་པྣཱཱུཚལན-ནོཊ་པར་ཨཾཧ་ཀེ་ཧི་དསྟཁཏ་ཧཨེ་། 
ཧམ་ཀཧལཱི-ཛཱི།་པུལིས་ཀེ་ཀཧལཱ་པར་སཱིཏཱམཌྷཱི༹་ཐནཱཱ་པར་ཌར་སེ་དསྟཁཏ་ཀཻ་དེལཡིཻ། 
ཛཛ་སཱཧེབ་ཀཧལན-ཨཾཧི་ཀེ་སམཱནེ་མེ་ཧཐ་དྷུལཡཱལ་གེལ། 
ཧམ་ཀཧལཱི-ཛཱི་ན།་ཧམ་སཱཏཱིམཌྷཱི༹་ཐཱནཱ་མེཾ་ལལཱ་རཾག་ཀེ་པཱནཱི་བྷརལ་བོཏལ་པར་པུལིས་ཀེ་ཀཧལཱ་པར་ཌར་སེ་

དསྟཁཏ་ཀཻ་དལཱེིཡཻ། 
ཛཛ་སཱཧབ་པུཚལན-ཨཨི་སཱཛིར་ལིས ་པར་ཨཾཧི་ཀེ་དསྟཁཏ་ཧཨེ། 
ཧམ་ཀཧལཱི-ཛཱི།་པུལིས་ཀེ་ཀཧལཱ་པར་ཌར་སེ་ཧམ་དསྟཁཏ་ཀར་དེལིཡ།བཀཱིལ་སཱཧབ་ཀཧལན-ཨཾཧ་བཱཏ་

སེ་མུཀརཻཡ་ཚི། 
ཧམ་ཀབཱིར་སཱཧབ་ཀེ་ཨུདྷ  ྲྀཏ་ཀརཻཏ་ཀཧལཱི-ཏྣཱཱུ་ཀཧཏཱ་ཀཱགད་ཀེ་ལེཁཱི།མཻ་ཀཧཏཱ་ཨཾཁིཡན་ཀེ་དེཁཱི། 
ཛཛ་སཱཧེབ་མུསྐུརཻལན། 
ཨཱ་ཤིཀྵཀ་ཨཛཡ་ཀེ་བུལལཻན། 
ཨཛཡ་བཱབྣཱཱུ་གབཱཧི་བཱལེ་ཀཋགྷརེ་མེཾ་གེལན་བོ་བྷཱི་ཧམརེ་ཛེཀཱ་སབྷ་བཱཏ་ཀེ་དུཧརཱ་དེལན། 
བཀཱིལ་བོལལན-ཀཤེ་ཧོསཊཨིལ་ཧོ་གལེ། 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་བཡཱན་བཱལ་ཱཀཱགཛ་པར་དསྟཁཏ་ཀ་ཀེ་ཀོར ་སེ་ནིཀལ་གེལཱ།ི 
ཕེར་སེ་ཧམརཱ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཀེ་ནཛར་བཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་པར་པཌ༹ལ།་གམགཱནི་ཨཱ་ཨུདཱས་ཙེཧརཱ་པར་ཀནིཀཱ་ཁུཤི་

ཀེ་ཨེཀཊ་ལཧར། 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་སོཙེ་ལགལཱ།ིསམཡ་སམཡ་ཀེ་བཱཏ་ཧཻཡ། 
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བཱཏ་ཨབ་ཏཀ་ཁུལ་གལེ་ཀ་ིབཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་ཀེ་མྣཱཱུཾཧཕཊཔན་སེ་ཀུཚ་ནཱརཱཛ་ལོག་ཕཾསཱ་དལེེ་རཧཻ།ཀཧལ་གེལ་
ཧཨེ-ན་བྡྷྭཱཱུཡཱཏ་སཏྱམ་ཨཔིཡམ་ཨར ྣཱཏ་ཛེ་སཙ་བཱཏ་ཨཙྪཱ་ན་ལག,ེན་བོལེ་ཀ་ེཙཱཧི།་དཡཱནཾད་བཱབྣཱཱུ་ཀཧལན-་བཧུཏ་བཱད་
མེཾ་མཱལྣཱཱུམ་བྷེལ་ཀ་ིབཱིཨིཨོ་སཱཧེབ་ཀེཤ་ཛཱིཏ་གལེན།་པརཾཙ་ཀེཤ་ཛིཏཱིཡ་ོཀེ་ཛཱིབན་མེཾ་ཧར་གེལན།་མུཾཧཕཊཔན་བཱིཨིཨོ་
སཱཧེབ་ཀེ་ཛཱིབན་བར ྣཱད་ཀཻ་དལེཀ། 

ནཱས ྣཱ་ཙཱཡ་ཀེ་བཱད་ཧམ་ཨཔནཱ་ཌེརཱ་བསབརིཡཱ ་ཙལ་ཨཨལཱིི། 
  

-ཨཱཙཱར་ྻརམཱཱནདཾ་མཾཌལ,་སེབཱནིབྲྀཏྟ་པདྷཱནཱདྷ ྒྷྱྡྷྭཱ པཀ,་མཱཏཱ-ཙནྡྲ་དེབཱི,་པིཏཱ-སྭ༠རཛཱེཤྭར་མཾཌལ,་པཏ ྣཱ ི-པམིལཱ་དེབཱི,་ཛནྨ་
ཏིཐི-༠༡་ཛནབརཱི་༡༩༦༠་ཡོགྱཏཱ-་ཨམེ-ཨེསསཱི་༺རསཱཡན་ཤས ༻,་ཨེམ་ཨེ་༺ཧིན ྣཱ ི༻།་རཱུཙི-་སཱཧིཏྱིཀ,་མཻཐལཱིི-
ཧིན ྣཱ ི་ཀབིཏཱ་-ཀཧནཱི་ལཁེན་ཨ་ཱཨཱལཁེ།་པཀཱཤིཏ་པོཐཱི་-་མཻཐལཱིི་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་བྷཱསཱ་ཀ་ེན་བཱཾཊིཡོ།་༢༠༢༢་པཀཱཤིཏ་རཙནཱ་
-་སཛྷིཡཱ་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་པོཐཱི་-་ཛནཀ་ནདཾིནཱི་ཛཱནཀཱ་ིཨཱ་ཤཽར་ྻགཱན།་༢༠༢༢་པཏྲིཀཱ་-མཐིིལཱ་སམཛཱ, གྷར་-བཱཧར་ཨཱ་
ཨཔྣཱཱུར  ྣཱ་༺མསཱཻམ༻།་ཨཁབཱར་-དཻནིཀ་མཻཐལི་པུནར  ྣཱགརཎ་པཀཱཤ།་སམཱཱཛིཀ-སམཱཱཛཀི་ཙིཾཏན,་དཱཡིཏྭ-་པྣཱཱུརྦ་ཛིལཱ་
པཏིནིདྷི,་པྣཱཐམིཀ་ཤིཀྵཀ་སཾགྷ, ཌུམར,ཱ སཱིཏཱམཌྷཱི༹།་ས ྣཱཡཱི་པཏ ྣཱ -་གྣཱམ-པིཔར་ཱབིཤནཔུར་ཐཱནཱ-པརིཧར་ཛིལཱ-སཱིཏཱམཌྷི།་
བརྟམཱན་པཏཱ-པིཔར་ཱསདན,མུརལིཡཱཙཀ་བཱར-ྜ04་སཱིཏཱམཌྷཱི༹་པོས -ཙཀམཧིལཱ་ཛལཱི-སཱིཏཱམཌྷི་རཛཱྱ-བིཧར་པིན-843302 

 
 
  

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

 

 

༢.༡༡.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

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

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིན གཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_354 

http://www.videha.co.in/
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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ཨཻ་ཤྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧུནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧུནཀར་ཨཔན་སརཤཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
  

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎ ལ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎ ལ 
༥.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལ 

༦.ནན ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༧.ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལ 
༨.དུརྒཱནན ་མཎ ལ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཨཱཙཱར་ྻརཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་
ཨཚི།-་སམ ྤཱདཀ 

 

ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༢ 
 
 ཤརབཱ་ཨ་ཱཤབབཱ 

  
སེནྚྲལ་བཻཾཀ་ཨཱཕ་ཨིཾཌིཡ་ཱམེཾ་བིམལཤེ་ཋཀཱུར་ཀཻཤིཡར་རཧཐི།བོ་གནིཏ་སེ་ཨེམ.་ཨེས་སཱི.་རཧལན།ཧམ་ཙཱར་

གོ་སཱཐཱ་ིམིལ་ཀེ་སེཀེཾཌརཱ་ིཀོཙིཾག་སེཾཊར་ཁོལ་ལཱ,ིཏ་མཻཐ་པཌྷབེ་ལེལ་ཀཧལཱ,ིཏ་བོ་མཱརིཾག་སིཕ ་མེཾ་པཌྷ༹བཱེ་ལེལ་ཏཻཡཱར་ཧོ་
གེལན།ཧུནཀར་པཌྷབེ་ཀེ་ཤལཱཻི་སེ་བིདྣཱར ྣཱི་སབྷ་ཁུཤ་རཧེ།་ཀོཙིཾག་མེཾ་བིདྣཱར ྣཱི་ཀེ་སཾཁྣཱ་བཌྷེ༹་ལགཱལ།ཧམ་ཛབ་མེཧཏཱནཱ་དེབེ་
ཀེ་ལེལ་ཀཧལཱི་ཏོ་བོ་ཀཧལཱ-་དཡནཱཾད་བཱབྣཱཱུ་ཧམ་མཧེཏཱནཱ་ན་ལེབ།ཧམ་ཨཾཧ་སབྷ་ཀེ་མདཏ་ཀརཻ་ཚཱི།་ཨཧཾ་སབྷ་ཨེགོ་བིཏྟ་
རཧིཏ་མཧབིདྣཱལཡ་མེཾ་པཌྷ༹བཻ་ཚཱི།་ཨཾཧ་སབྷ་ཀེ་བེཏན་ན་མལིཻ་ཧཨེ།་ཧམརཱ་ཏ་བཻཾཀ་མེཾ་ནཀཽརཱི་ཧཨེ་ཨཱ་བེཏན་མིལཻ་
ཧཨེ།བོ་ཨེཀ་ནཀེ་དིལ་ཨིཾསནཱ་རཧཻཏ། 

  
བཻཾཀ་ཀེ་པཱརྶྚྣཱི་ཕཾཀྴན་མེཾ་བོ་ཀབྷཱི-ཀབྷཱི་ཤཀཽིཡཱ་ཤརཱབ་པཱི་ལེ་རཧཻཏ།་དྷཱིརེ་དྷཱིརེ་ཧུནཀཱ་ཤརཱབ་ཀེ་ལཏྟ་པཌ༹་
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གེལ།བོ་བཌ༹ཀཱ་ཤརཱབཱི་བན་གེལན།ཨབ་ཏ་ཏཱིན་བཛེ་བྷོར་སེ་པཱིཡེ་ལགལཱ།་བཻཾཀ་ཨཱབར་མེཾ་བྷཱི་པཱིཡེ་ལགལན། 
  
ཨབ་ཤརཱབ་ཀེ་ནཤ་མེཾ་ཤབཱབ་བྷཱི་ཙཱཧི།ཤབཱབ་ཀེ་ལལེ་ཧུནཀར་ནཛར་ཀཔཌཱ༹་དྷོཡབཱལཱི་མཧིལཱ་པར་པཌ༹ལ།བོ་

མཻཨིལ་ཀཔཌཱ༹་ལཱབེ་ཨཱ་སཱཕ་ཀཻལ་ཀཔཌཱ༹་དེབེ, ཌེརཱ་མེཾ་ཨབཻཏ་རཧེ།ཏཱིས་བར ྣཱིཡ་མཧིལཱ་ནཱཊ,ི མོཊི་ཨཱ་ཀཱརཱི་རཧེ།་གོལ་
མུཾཧ , པཱིཋ་པར་ལཊཀཻཏ་ཀཱརཱི་ཀཤེ,ཚོཊཀཱི་ཚོཊཀཱི་ཨཱཾཁ,ི མོཊ་ཧོཾཋ ,ཏཱཌ༹་ཀེ་ཕལ་ཛེཀཱ་ཨུརོཛ ,ཧཀལཱཨིཏ་ཨཱབཱཛ་ཨཱ་
ཧཐིནཱི་ཨཨིསན་ཙཱལ་རཧེ།མཱན་ོབཱསནཱ་ཀེ་མྣཱཱུརྟི་རཧེ།ཀཱམ་ཀལཱ་ཀེ་མརཛྙ་ཨཱ་ཀཱམཤས ་ཀེ་རཙཡིཏཱ་རིསི་བཱཏ ྡྷྭཱཡན་ཀེ་
ཨནུསཱར་ཧསིྟནཱི་ཤེཎ་ིཀེ་ས ྡྷྭཱི་རཧེ། 

དྷཱིརེ་དྷཱིརེ་ས ྡྷྭཱི་ཀེ་སཱཐ་ཧུནཀར་བཱསནཱཏྨཀ་སཾབཾདྷ་ཛུཌ༹་གེལ། 
  
ཤརཱབ་ཨཱ་ཤབཱབ་ཀེ་ལལེ་ཨཱབི་བིམལཤེ་ཋཱཀུར་ཀེ་དྷན་༺རུཔཡཱ༻་ཀེ་ཛརཱུརཏ་པཌེ༹་ལགཱལ།བེཏན་ཀམ་

པཌེ༹་ལཱགལ།་ཀཱརཎ་ཀི་བོ་བཱལ་བཙྩེདཱར་རཧཻཏ།་སུདཾར་པཏ ྣཱི་བྷཱི་རཧེ།པརཾཙ་ཤརཱབ་ཀེ་ལཏ། 
  
ཛཽཾ་བཻཾཀ་ཀེ་ཨནྱཀར ྣཱི་ཨཱ་མཻནེཛར་ཚུཊྶྚྣཱི་པར་རཧཻཏ་ཏ་བིམལེཤ་ཋཀཱུར་ཀཻཤིཡར་ཀ་ེསཾགེ་མཻནཛེར་ཀེ་བྷཱ་ིཀཱཛ་

ཀརཻཏ།་བཻཾཀ་མེཾ་ཏཱནིེཊ་ཀརཙཱརཱ་ིརཧེ།ཨེགོ་མནཻེཛར,ཨེཀཊ་ཀླརྐ་ཨཱ་ཨགེོ་ཀཤཻིཡར་ཋཱཀུར་ཛཱ་ིསྭཡཾ།་ཋཱཀུར་ཛཱི་ཀོནོ་གྣཱཧཀ་
ཀེ་ནཱམ་པར་བྷཱཨུཙར་བྷརཀེ་ཨཱ་བོཀརཱ་པཱས་ཀ་ཀེ་རཱཤི༺རུཔཡཱ༻་ནིཀཱལ་ལེབཻ།་རཱུཔཡཱ་སེ་ཁྣཱཱུབ་ཤརཱབ་པཱིཡེ་ཨཱ་
མཧིལཱ་སཾག་ཨཻཤ་ཀརེ།་མཧིལཱ་ཀེ་ཁྣཱཱུབ་རུཔཡཱ་དེབེ་ལཱགལ། 

  
བཻཾཀ་ཀེ་ཛཽཾ་ཨཽཌིཊ་བྷེལ་ཏ་གཌ༹བཌཱ༹་ིཔཀཌ༹ལ་གེལ།ལེཁཱ་བཧི་ཀེ་པན ྣཱ་ཕཱཌ༹ལ་བྷེཊལ།བྷཱཨུཙར་གཱཡབ། 
ཋཱཀུར་ཛཱི་པར་ཨཱརོཔ་ལཱགལ།་ཋཱཀུར་ཛཱི་ཀཧལན་ཧམ་ཨི་ཀཱཛ་ན་ཀལཱཻི་ཧཨེ།ཨ་ིཀཱཛ་མཻནཛེར་སཱཧབ་ཀཻལན་

ཧཨེ།ཨཱཌིཊར་ཀཧལན-ཛཻ་དནི་ཨཾཧ་གཌ༹བཌཱི༹་ཀལཱཻ་ིཧཨེ།བོཨི་དིན་ཀེ་ཨུཧེ་ཁཱས་བྷཱཨུཙར་གཱཡབ་ཧཨེ་ཨཱ་ཀཻཤ་བུཀ་ཀེ་
པན ྣཱ་ཕཱཊལ་ཧཨེ།བོཨི་དནི་མནཻེཛར་སཱཧབ་ཨཱ་ཀླརྐ་ཚུཊྶྚྣཱི་པར་ཧཨེ།་ཀེབལ་ཨཧིཾ་ཌྡྷྭཱཱུཊི་པར་ཚཱི་ཨཱ་བོཀར་ནཱཛཱཡཛ་ཕཱཡདཱ་
ཨུཋཻལཱི་ཧཨེ།་བིམལེཤ་ཋཱཀུར་ཤཾཏ་པཌ་༹གེལན་ཨཱ་རོཡ་ལག་ལན།་མནཻེཛར་སཱཧབ་ཐཱནཱ་མེཾ་ཕོན་ཀཻལན། 

  
ཀུཚ་དེར་བཱད་དཱརོགཱ་དཱུ་ཊ་པུལིས་ཀེ་སཱཐ་ཨ་ཱབཻཾཀ་མེཾ་ཨཱ་དྷམཀལ།་ཀཤཻིཡར་བིམལེཤ་ཋཱཀུར་པར་

ཨེཕཨཱཨཱིཨཱར་དརྫ་བྷེལ།་པུལིས་ཧཐཀཌཱ༹་ིལགཱ་ཀེ་ཐཱནཱ་མེཾ་ལེ་གལེ།བཱད་མེཾ་ཀརོ ་མེཾ་པེཤ་ཀ་ཀེ་ཛེལ་ལེ་གེལ། 
  
བིམལེཤ་ཋཀཱུར་བཻཾཀ་སེབཱ་སེ་བར ྣཱསྟ་བྷེ་གེལན། 
ཤརཱབ་ཨཱ་ཤབཱབ་ཀེ་ཀཱརན་ཨེཀ་ནེཀ་དལི་ཨིཾསཱན་ཋཱཀུར་ཛཱི་ཀ་ེཛཱིབན་བར ྣཱད་ཧོ་གེལ།ཨཨི་སེ་ལགོ་ཀ་ེདཱུར་

རཧེ་མེཾ་ཧི་བྷལཱཨཱི་ཧཨེ།་  
-ཨཱཙཱར་ྻརམཱཱནདཾ་མཾཌལ,་སེབཱནིབྲྀཏྟ་པདྷཱནཱདྷ ྒྷྱྡྷྭཱ པཀ,་མཱཏཱ-ཙནྡྲ་དེབཱི,་པིཏཱ-སྭ༠རཛཱེཤྭར་མཾཌལ,་པཏ ྣཱ ི-པམིལཱ་དེབཱི,་ཛནྨ་
ཏིཐི-༠༡་ཛནབརཱི་༡༩༦༠་ཡོགྱཏཱ-་ཨམེ-ཨེསསཱི་༺རསཱཡན་ཤས ༻,་ཨེམ་ཨེ་༺ཧིན ྣཱ ི༻།་རཱུཙི-་སཱཧིཏྱིཀ,་མཻཐལཱིི-
ཧིན ྣཱ ི་ཀབིཏཱ་-ཀཧནཱི་ལཁེན་ཨ་ཱཨཱལཁེ།་པཀཱཤིཏ་པོཐཱི་-་མཻཐལཱིི་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་བྷཱསཱ་ཀ་ེན་བཱཾཊིཡོ།་༢༠༢༢་པཀཱཤིཏ་རཙནཱ་
-་སཛྷིཡཱ་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་པོཐཱི་-་ཛནཀ་ནདཾིནཱི་ཛཱནཀཱ་ིཨཱ་ཤཽར་ྻགཱན།་༢༠༢༢་པཏྲིཀཱ་-མཐིིལཱ་སམཛཱ, གྷར་-བཱཧར་ཨཱ་
ཨཔྣཱཱུར  ྣཱ་༺མསཱཻམ༻།་ཨཁབཱར་-དཻནིཀ་མཻཐལི་པུནར  ྣཱགརཎ་པཀཱཤ།་སམཱཱཛིཀ-སམཱཱཛཀི་ཙིཾཏན,་དཱཡིཏྭ-་པྣཱཱུརྦ་ཛིལཱ་
པཏིནིདྷི,་པྣཱཐམིཀ་ཤིཀྵཀ་སཾགྷ, ཌུམར,ཱ སཱིཏཱམཌྷཱི༹།་ས ྣཱཡཱི་པཏ ྣཱ -་གྣཱམ-པིཔར་ཱབིཤནཔུར་ཐཱནཱ-པརིཧར་ཛིལཱ-སཱིཏཱམཌྷི།་
བརྟམཱན་པཏཱ-པིཔར་ཱསདན,མུརལིཡཱཙཀ་བཱར-ྜ04་སཱིཏཱམཌྷཱི༹་པོས -ཙཀམཧིལཱ་ཛལཱི-སཱིཏཱམཌྷི་རཛཱྱ-བིཧར་པིན-843302 
  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༢.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

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

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིན གཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

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

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎ ལ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎ ལ 
༥.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལ 

༦.ནན ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༧.ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལ 
༨.དུརྒཱནན ་མཎ ལ 
 

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


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

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཨཱཙཱར་ྻརཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་
ཨཚི།-་སམ ྤཱདཀ 

 

ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༣ 

མཧཡཛ ྙ

  
ཨཱཨི་བྷཱཨཱ་ིསམཱན་རཱམ་བིལཱས་ཋཱཀུར་ཛཱི་བཌ་ཡཱད་ཨཱབཻཡ་ཧཻཡ།་ཕེསབུཀ་ཨེཀཊ་པོས ་སེ་མལཱྣཱཱུམ་བྷེལ་ཀི་

པརསུཡེཨཨི་དུནིཡཱ་ཀེ་ཚཌོ༹་དལཱེ།བོ་བཌཱ༹་བཱིམཱར་ཚལ་ཨཱ་ཨཾཏིམ་སམཡ་མེཾ་ཨཔན་ནཀཽརཱིཧ་བེཊ་སཾག་བིཤཁཱཔཊ ནམ་མེཾ་
རཧཻཏ་རཧལན། 

  
ཧུནཀཱ་སཾག་བིཏཱཡལ་སམཡ་མན་ཀེ་ཙཏིྲ་པཊ་པར་ཨཱབེ་ལཱགལ།་བིཏྟ་རཧིཏ་ཀཱལེཛ་གྷནཤྱཱམཔུར་མེཾ་ཀཱམ་

ཀརཻཏ,ཨཱཨི་སེ་སཻཾཏཱིས་བརས་པཧིལེ་གཱཡཏྣཱི་མཧཡཛྙ་ཀེ། 
ཋཱཀུར་ཛཱི་གཱཡཏྣཱི་པརིབཱར་ཤཾཏིཀུཾཛ་ཧརིདྣཱར་སེ་ཛུཌ༹ལ་རཧཐི།བོ་པརིབྣཱཛཀ་རཧཐིན།ཧུནཀར་མན་

གྷནཤྱཱམཔུར་མེཾ་གཱཡཏྣཱི་མཧཡཛྙ་ཀརཱབེ་ཀ་ེབྷེལ།བོ་ཧམརཱ་ཨཔནཱ་མན་ཀེ་བཱཏ་བཏཻལན།་མཧཡཛྙ་ཀེ་ཛགཧ་ཛམཱནི་ཀེ་
ལེལ་གྷནཤྱཱམཔུར་བས་ས ཻཾཌ་ཀེ་བགལ་ཀེ་ཛམཱིན་བལཱཱ་ཀཔལ་སཱཧ་སེ་བཱཏཙཱིཏ་ཀཻལཱི།བོཨི་ཛམཱིན་པར་ཧུནཀེ་བནཱཡལ་
མཧདེབ་མཋོཾ་ཧཨེ། 

ཀཔལ་བཱབྣཱཱུ་མཧཡཛྙ་ཀེ་ལལེ་ཛམཱིན་དེབེ་ཀེ་ལལེ་ཏཻཡཱར་ཧོ་གེལན།ཀཔལ་བཱབྣཱཱུ་ཀཧལན-ཧམ་ཙཾདཱ་དབེ་ཨཱ་
ལོག་སབྷ་སེ་དེབཱབེ་མེཾ་མདཏ་ཀརབ། 

  
ཨབ་ཡཛྙ་ཀེ་པཙཱར-པསཱར་ཨཱ་ཙདཾཱ་སཾཀལན་ཀེ་ལལེ་ཊིམ་བནལ།་པཧིལེ་ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་པཻསཱ་ལགཱ་ཀེ་ཧཻཾཌ་

བིལ་ཨཱ་པོས ར་ཚཔབཻལཱི།་ཋཀཱུར་ཛཱི་ཀཧལན-་དཡནཱཾད་བཱབྣཱཱུ་པཙཱར་ཡཧི་ཀེ་ཀརེཾ་ཀེ་ཧཨེ།ཨེགོ་རིཀ ྣཱ་ཨ་ཱལཱཨུཌས ྣཱིཀར་བྷཱཌཱ༹་
པར་ལེཀེ་པཙཱར་-པསཱར་པར་ནིཀལ་གེལཱི།མཱཨིཀ་སེ་ཧམ་ཧི་པཙཱར་ཀརེ་ལགལཱི།ཧམ་ཧཐ་མེཾ་མཱཨཀི་ལེཀེ་བོལ་ལཱི-
ཧེལོ།ཧེལོ།་གྷནཤྱཱམཔུར་མེཾ་པཧིལ་བེར་གཱཡཏྣཱི་མཧཡཛྙ་བས་ས ཻཾཌ་མེཾ་པཾཱཙ་ཕརབརཱི་ཨུན ྣཱིས་སཽ་པཙཱསཱི་ཀེ་ཧོ་རཧལ་

http://www.videha.co.in/
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ཧཨེ།སབྷ་ཀོཨཱི་མཧཡཛྙ་མེཾ་བྷཱག་ལྣཱཱུཾ་ཨཱ་པྣཱཱུཎྱ་ཀེ་བྷཱགཱ་ིབནྣཱཱུཾ།་མཧཡཛྙ་མེཾ་སམཱྣཱཱུཧིཀ་ཡཛྙོཔབཱིཏ་སཾས ྣཱར, ནཱམཱཀརན་
སཾས ྣཱར,བིདྣཱརཾབྷ་སཾས ྣཱར, པཾུགནབན་སཾས ྣཱར་ཨཽར་ཨནྱ་སབྷ་སཾས ྣཱར་བྷཱི་ཀཻལ་ཛཱཡཏ།ཡཛྙ་ཀེ་སཕལ་བནཱབེ་ཀེ་ལེལ་ཡཐཱ་
ཤཀྟི་སཧཡོག་ཀརུ་ཛཱབ། 

  
ལོག་སབྷ་ཨུཏ ླུཀཏཱ་ཨཱ་ཨཱཤརྻ་སེ་དཁེེཾ།་ཨཨི་ཀྵཏེྲ་མེཾ་མེཾ་གཱཡཏྣཱི་མཧཡཛྙ་ན་བྷེལ་རཧེ།ཨི་ཀྵཏེྲ་བཱབྷན་བཧུལ་

ཀྵེཏྲ་བྷཱི་རཧེ།་བཱབྷན་སབྷ་མེཾ་ཨཱཾཏརིཀ་པཏིཀིཡཱ་བྷཱི་བྷེལ།་ལེཀནི་ཁུལ་ཀེ་བིརོདྷ་ན་ཀཻལན།ཀཱནཱ་ཕྣཱཱུསཱི་ཛརཱུར་ཤུརཱུ་བྷེ་གལེ།་
གཱཡཏྣཱི་མཧཡཛ་ྙསོལཀན་སབྷ་ཀནཱེ་ཀརཏཻ། 

  
ཨཱབི་མཧཡཛྙ་མཾཌཔ་ཀེ་ལེལ་བཾཱས་ཨཱ་ཁརཧི་ཀེ་ཛརཱུརཏ་བྷེལ།་མཱལྣཱཱུམ་བྷེལ་ཀི་བགལ་ཀ་ེགཱཾབ་སིཡཱནཱནཱི་ཛེ་

ནེཔཱལ་མེཾ་པརཻཡ་ཧཨེ་བཧཾ་ཀེ་མཧནཛཱི་ཀེ་བཱཾས་ཨཱ་ཁརཧི་བཧུཏེ་ཧཨེ། 
ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་མཧནཛཱི་ཀ་ེཡཧཾ་གེལཱ།ིདཾཌ་པརནཱམ་བྷེལ།ཧམ་སབྷ་ཨཔན་པརིཙཡ་དེལཱི་ཀ་ིཧམ་སབྷ་

གྷནཤྱཱམཔུར་ཀཱལེཛ་མེཾ་པཌྷབཻ་ཚཱི་ཨཱ་གྷནཤྱཱམཔུར་མེཾ་གཱཡཏྣཱ་ིམཧཡཛ ྙ
ཀརབཱ་རཧལ་ཚཱི།ཡཛྙ་མཾཌཔ་བནཱབེ་ཀ་ེལེལ་བཱཾས་ཁརཧི་ཀེ་ཛརཱུརཏ་ཧཨེ།མཾཧཛཱི་ཨཔནཱ་ཛིརིཏིཡཱ་སིཡཱབར་

ཛྷཱ་ཀེ་བུལཻལན་ཨཱ་ཀཧལན-ཧིནཀར་སབྷ་ཀེ་ཀཱཛ་ཀཻ་དིཨ།ཽ 
སིཡཱབར་ཛྷཱ་ཀཧལན-ཨཾཧ་སབྷ་པརསཽ་ཨཱཨུ།་ཧམརཱ་སེ་སིཡཱབར་ཛྷཱ་ཀེ་བེཊ་ཊིཨུཤན་པཌྷེ།བོ་ཨཱཋབཾཱ་པཌྷཻཏ་

རཧེ། 
  
ཛཽཾ་ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་པརསཽ་སིཡཱབར་ཛྷཱ་སེ་མིལལཱི་ཏ་བཏཻལཻན་ཀི-ཨཾཧ་སབྷ་ཀེ་མཱལྣཱཱུམ་ཧཨེ།་སིཡཱནཱནཱ་ིསཾསྲྀཏ་

ཀཻཾཔས་ཀེ་གུརུ་ཛཱི་སབྷ་མཧནཛཱི་སེ་མལི་ཀེ་ཀཧལན་ཧཨེ 
ཀི་གཱཡཏྣཱ་ིམཧཡཛྙ་ཀ་ེམཾཌཔ་བནཱབེ་ཀེ་ལེལ་བཾཱས་ཨཱ་ཁརཧི་ནཻ་དཱུཾ།ཨཨིལ་ཱཀི་ཨ་ིགཱཡཏྣཱ་ིམཧཡཛྙ་སོལཀན་

སབྷ་ཀ་རཧལ་ཧཨེ།སོལཀན་ཀེ་གཱཡཏྣཱི་ཡཛྙ་ཀརེ་ཀེ་ཨདྷཀཱིར་ནཻ་ཧཨེ།་མཧནཛཱི་ཧུནཀཱ་སབྷ་ཀེ་ཀོཨཱི་ཨུཏྟར་ན་དལེཐིན་
ཧཨེ།གུརུ་ཛཱི་སབྷ་ཀེ་ཙལ་གེལ་ཱཀེ་བཱད་ཧམ་མཧནཛཱི་ཀེ་ཀཧཻལིཡན་ཀ་ིགཱཡཏྣཱ་ིམཧཡཛྙ་གྷནཤྱཱམཔུར་ཀཱལེཛ་ཀེ་བིདྣཱན་
ཤིཀྵཀ་སབྷ་ཀརཻཏ་ཚཐ།ིཧུནཀཱ་མདཏ་ཀརནཱཨི་ཛརུརཱི་ཧཨེ།ན་ཏ་བཌ༹ཀཱ་བབཱལ་ཧོ་ཛཱཡཏ།་བཻཀབརྜ་ཕཱརབརྜ་ཀེ་ལཌཱ༹ཨཱི་
ཧོ་ཛཱཡཏ།ཨཔན་གཱཾབ་སིཡཱནཱནཱ་ིཏ་བཻཀབརྜ་བཧུལ་ཧཨེ།ཁཱལཱི་སོལཀནེ་སོལཀན།སབྷ་པཌྷལ-ལིཁལ།་མཧནཛཱི་ཀཧལན-
སིཡཱབར་ཛཱི་ཨཾཧ་ཀེ་ཛེ་མན་ཧཨེ་སེ་ཀརུ། 

  
བཱད་མེཾ་སིཡཱབར་ཛྷཱ་ཧམརཱ་ཀཧལན-་དཡནཱཾད་བཱབྣཱཱུ་ཨཾཧ་ཧམརཱ་བེཊ་ཀེ་གུརུཛཱ་ིཚཱི།་ཨཾཧ་ཧམརཱ་ཨིཧ་ཨཡཱལ་

ཚཱི།ཧམ་ཨཾཧ་ཀེ་མཱཾག་ཀེ་ནཻ་ཊལ་སཀ་ཻཚཱི།་ཨཾཧ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་ཛཱཨུ།ཧམ་ས ྣཱན་ཀེ་ཊྲཀཻ ར་སེ་ཨཱཨི་སཱཾཛྷ་མེཾ་བཾཱས་ཨཱ་ཁརཧི་ཡཛྙ་
སྠལ་པར་གིརཱ་དེབ།ཧམ་དཱུནྣཱཱུ་གོརེ་གྷནཤྱཱམཔུར་ཙལ་ཨཨལཱིི། 

  
སཱཾཛྷ་མེཾ་སིཡཱབར་ཛཱི་ཊྲཻཀ ར་སེ་བཱས་ཨཱ་ཁརཧི་གིརཱ་དེལན།ཨཨི་བཱིཙ་མེཾ་པཪ ྣཱཔྟ་ཙཾདཱ་བྷཱ་ིཛམ་ཱབྷེ་གེལ།་ཁྣཱཱུབ་

སུཾདར་ཡཛྙ་མཾཌཔ་བན་ཀེ་ཏཻཡཱར་བྷ་གལེ།ཏཱནི་ཕརབརཱི་ཀེ་སཱཾཛྷ་མེཾ་ཤཾཏི་ཀུཾཛ་ཧརིདྣཱར་སེ་སཾགཱིཏ་མཌཾལཱི་པཧཱུཙ་གེལ། 
  
ཙཱར་ཕརབརཱི་ཀེ་སུབཧ་མེཾ་མུཁྱ་ཡཛམཱན་ཀཔལ་སཧཱ་ཨཱ་ཧུནཀར་དྷར་པཏ ྣཱི་ཀེ་ནཏེྲྲྀཏྭ་མེཾ་ཡཛྙ་ཀེ་ལལེ་ཨེཀ་

སཡ་ཨེཀ་ཀུཾབཱརཱི་ཀནྣཱ་ཀེ་སཱཐ་མཾགལ་ཀལཤ་ཡཱཏྣཱ་ནིཀལལ།་ལཨཱུཌ་ས ྣཱིཀར་སེ་ཨྣཱཱུ་བྷཱུར  ྶྚུབཿ་སྭ་ཀ་ེཨུདྷ ྫྷོས་ཧོཨིཏ་
རཧེ།བགལ་ཀེ་དྷཽཾས་ནདཱ་ིཀེ་ཛལ་སེ་གྷཌཱ༹་བྷརལ་གལེ།་ནདཱི་ཀེ་ཀིནཱརེ་ཀེ་སུཾདར་དྲྀཤྱ་དཁེེ་ལཱཡཀ་རཧེ།་བྷཀྟ་སབྷ་ཀཻམརཱ་
སེ་ཕོཊོ་ཁཱིཾཙཻ་ཨཱ་ཁཱིཾཙཱབེ་ལགཱལ།་མཾགལ་ཀལཤ་ཡཱཏྣཱ་ཡཛྙ་མཾཌཔ་ཏཀ་ཨཱཀེ་སམཱཔྟ་བྷེ་གལེ།་པསདཱ་ལེཀ་ེལོག་སབྷ་ཨཔན་
ཨཔན་གྷར་ཙལ་གེལ། 

  
པཾཱཙ་ཕརབརཱི་ཀེ་སུབཧ་སེ་ལཱཨུཌས ྣཱིཀར་སེ་བྷཀྟི་གཱཏི་བཛེ་ལཱགལ།པྣཱཱུརཱ་བཱཏཱབརན་བྷཀྟིམཡ་ཧོ་གེལ།ཡཛྙ་
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དེཁེ་ཨཱ་ཀརེ་ལེལ་བྷཀནྟ་ཀ་ེབྷཱིཌ༹་བཌྷ་གེལ།་གཱཡཏྣཱ་ིཔརིབཱར་ཀེ་པརིབྣཱཛཀ་རཱམ་བིལཱས་ཋཱཀུར་ཀེ་པཽརིཧིཏྱ་མེཾ་
པཾཙཀུཾཌཱིཡ་མཧཡཛྙ་ཤུརཱུ་བྷེལ།བཱརཱི་བཱརཱི་སེ་སམྣཱཱུཧ་མེཾ་བྷཀྟསབྷ་ཨཱཧུཏི་དེབེ་ལཱགལ། 

  
ཡཛྙ་མཾཌཔ་ཀ་ེབྷཀྟ་སབྷ་པརིཀམཱ་ཀརཻ་ལཱགལ།་ཨཤཱརྻ་ཏ་ཏབ་ལཱགལ་ཛབ་སིཡཱནཱནཱི་སཾསྲྀཏ་ཀཻཾཔས་ཀ་ེགུརུ་

ཛཱི་སབྷ་ཧཐ་ཛོཌ༹་ཀ་ེཡཛྙ་མཌཾཔ་ཀེ་པརིཀམཱ་ཀརཻ་ལགནན།ཛེ་ཡཛྙ་ཀ་ེབིརོདྷཱི་རཧཻཏ།་ཀུཚ་ཙིནྫྷྣཱ་པརིཙཡ་ཀེ་ལོག་སབྷ་
གུརུ་ཛཱི་ཀེ་ཀཧལཀཻ་ཀ་ིགུརཱུཛཱི་ཨཾཧ་སབྷ་ཏ་སོལཀན་ཀེ་ཡཛྙ་ཀཧི་ཀེ་མཧནཛཱི་སེ་ཡཛ་ྙམཾཌཔ་ལེལ་བཱསཾ་ཨཱ་ཁརཧི་ཀེ་
ལེལ་མནཱ་ཀཻ་དེལེ་རཧལིཡེ་ཀ་ིགཱཡཏྣཱ་ིཡཛྙ་ཀརེ་ཀེ་སོལཀན་ཨདྷིཀཱརཱི་ན་ཻཧཻཡ།ཏ་ཨཾཧ་སབྷ་སོལཀན་ཡཛྙ་མེཾ་པརིཀམཱ་
ཀཻལཱ་ཀརེ་ཨཨིལཱི་ཧཻཡ།་གུརུ་ཛཱི་ཀཧལན-ཧཾ།ཧམ་སབྷ་བིརོདྷ་ཛརུར་ཀཻལཱི་ཧཻཡ།པརཾཙ་ཨཱབི་གཱཡཏྣཱི་མཧཡཛྙ་ཤུརཱུ་ཧོ་
གེལཻཡ།་གཱཡཏྣཱི་མཱཏཱ་ཀེ་ཨཱཧྣཱན་ཧོ་གེལཻཡ།་གཱཡཏྣཱི་མཏཱཱ་ཀེ་ཛ་ཽཔདཱརྤན་ཧོ་གེལཻཡ་ཏ་ཧམ་སབྷ་བིརོདྷ་ནཻ་ཀར་སཀཻ་ཚཱི།་
བིརོདྷ་ཀཻ་ཀེ་ཧམ་སབྷ་རཱཀྵས་ནཻ་བན་སཀཻ་ཚཱི།ཨབ་ཏ་ཧམ་སབྷ་བྷཱི་པྣཱཱུར ྣཱཧུཏི་ཀ་ཀེ་ཧི་ཛཱཡབ།སབྷ་ལོག་ཨུཏྟར་སུནཀེ་
ཁུཤ་ཧོ་གེལ། 

  
ཡཛྙ་ཧོཨིཏ་རཧེ།་ཨཱཧུཏི་ཀཱརྻཀམ་ཀེ་བཱད་སཱམྣཱཱུཧིཀ་ཡཛྙོཔབཱིཏ་སཾས ྣཱར, ནཱམཱཾཀརན་སཾས ྣཱར, པཾུསབན་

སཾས ྣཱར, བིདྣཱརཾབྷ་སཾས ྣཱར་ཨཱདི་སཾས ྣཱར་ཀཻལ་གལེ།བཱད་མེཾ་པྣཱཱུར ྣཱཧུཏི་བྷེལ།་བཧུཏ་བྷཀྟ་དཱིཀྵཱ་ལ་ེལེལན། 
  
པསཱད་བཾཊཡལ།་བྷཾཌཱརཱ་བྷེལ།་སཾདྷྒྷྱྡྷྭཱ་མེཾ་ཧརིདྣཱར་སེ་ཨཱཡལ་སཾགཱིཏ་མཌཾལཱི་བྷཀྟི་སཾགཱིཏ་ཨཱ་ཡུག་སཾགཱིཏ་པསྟུཏ་

ཀཻལཀ།་ལོག་སབྷ་གཱཡཏྣཱི་མཧཡཛྙ་མེཾ་བྷཱག་ལཀེེ་གཱཡཏྣཱི་པརིབཱར་སེ་ཛུཌ༹་གེལ། 
  
བྷཱཨཱི་སཱཧབ་ཋཱཀུར་ཛཱི་ཀེ་པཡཱས་སེ་བོཨི་ཡཛྙ་སྠལ་པར་ཀཔལ་བཱབྣཱཱུ་ཀེ་སཧཡོག་སེ་པཀ ྣཱ་པཾཙཀུཾཌཱིཡ་ཡཛྙཤལཱ་

བན་ཀེ་ཏཻཡཱར་ཧཨེ་།ཨཱབི་ཧར་པྣཱཱུརིམཱ་ཀེ་བྷཀྟ་སབྷ་གཱཡཏྣཱི་ཡཛ་ྙཀརཻཏ་ཧཨེ།་ཧར་སཱལ་བསཾཏ་པཾཙམཱི་ཀེ་གཱཡཏྣཱ་ིམཧཡཛྙ་
ཧོཨིཏ་ཧཨེ།་ཨཱཨི་གཱཡཏྣཱི་པརིབཱར་ཀེ་བཌ་བྷཱཨཱི་རམཱབིལཱས་ཋཱཀུར་ཛཱི་བཌཱ༹་ཡདཱ་ཨཱབཻ་ཧཨེ།་  

-ཨཱཙཱར་ྻརམཱཱནདཾ་མཾཌལ,་སེབཱནིབྲྀཏྟ་པདྷཱནཱདྷ ྒྷྱྡྷྭཱ པཀ,་མཱཏཱ-ཙནྡྲ་དེབཱི,་པིཏཱ-སྭ༠རཛཱེཤྭར་མཾཌལ,་པཏ ྣཱ -ིཔམིལཱ་
དེབཱི,་ཛནྨ་ཏཐིི-༠༡་ཛནབརཱི་༡༩༦༠་ཡོགྱཏཱ-་ཨེམ-ཨེསསཱི་༺རསཱཡན་ཤས ༻,་ཨེམ་ཨེ་༺ཧིན ྣཱ༻ི།་རཱུཙི-་
སཱཧིཏྱིཀ,་མཻཐིལཱི-ཧིན ྣཱ ི་ཀབིཏཱ་-ཀཧནཱི་ལཁེན་ཨ་ཱཨལཱེཁ།་པཀཱཤིཏ་པོཐཱི་-་མཻཐལཱིི་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་བྷཱསཱ་ཀ་ེན་བཱཾཊིཡོ།་
༢༠༢༢་པཀཱཤིཏ་རཙནཱ་-་སཛྷིཡཱ་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་པོཐཱི་-་ཛནཀ་ནཾདནཱིི་ཛནཱཀཱི་ཨཱ་ཤཽར་ྻགཱན།་༢༠༢༢་པཏྲིཀཱ་-མིཐལཱི་
སམཱཛ, གྷར་-བཱཧར་ཨཱ་ཨཔྣཱཱུར  ྣཱ་༺མསཱཻམ༻།་ཨཁབཱར་-དཻནིཀ་མཻཐལི་པུནར  ྣཱགརཎ་པཀཱཤ།་སམཱཱཛཀི-སཱམཱཛཀི་
ཙིཾཏན,་དཱཡིཏྭ-་པྣཱཱུརྦ་ཛིལཱ་པཏིནིདྷ,ི་པྣཱཐམིཀ་ཤིཀྵཀ་སཾགྷ, ཌུམར,ཱ སཱིཏཱམཌྷཱི༹།་ས ྣཱཡཱི་པཏ ྣཱ -་གྣཱམ-པིཔར་ཱབིཤནཔུར་ཐཱནཱ-
པརིཧར་ཛིལཱ-སཱིཏཱམཌྷི།་བརྟམནཱ་པཏཱ-པིཔར་ཱསདན,མུརལིཡཱཙཀ་བཱར-ྜ04་སཱཏཱིམཌྷཱ༹་ིཔོས -ཙཀམཧིལ་ཱཛིལཱ-སཱིཏཱམཌྷི་
རཛཱྱ-བིཧར་པིན-843302 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༣.ཨཱཙཱརྻ་རཱམནཱན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

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

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིན གཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

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

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎ ལ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎ ལ 
༥.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལ 

༦.ནན ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༧.ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལ 
༨.དུརྒཱནན ་མཎ ལ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཨཱཙཱར་ྻརཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་
ཨཚི།-་སམ ྤཱདཀ 

http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
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ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༤ 

ཧརབཧཱ 

  
བྷཛན་ཨཔྤན་སིམརཱ་གཱཾབ་ཀེ་ཋོས་གིརཧས་ཤེཁར་པཏཱཔ་ཀེ་ཧརབཱཧ་རཧེ།ཧར་སཱལ་སིརི་པཙཻཡ་ཀེ་ཨཔྤན་

མཱལིཀ་ཀེ་ཧར་ཁཌཱ༹་ཀ་ཀེ་སཱལ་བྷར་ཀེ་ལེལ་བཾདྷུཨ་ཱཧརབཱཧ་བན་ཛཱཡ། 
བོཨིན་མེཾ་པཱཾཙ་སེར་ཨནཱཛ་མིལཻཡ།ཨནཱཛ་མེཾ་དྷཱན་ཏ་ཀཧིཡོ་གཧཱུཾམ,ཏ་ཀཧིཡོ་མརུཨཱ,ཏ་ཀཧིཡོ་མཀཨཻི,ཏ་

ཀཧིཡོ་ཨལུཨཱ་མིལེ།བོཀར་གྷརོབཱལཱི་མཛདཱུརིན་ཀེ་ཀཱམ་ཀརེ།་ཁཱས་ཀེ་དྷནརོཔནཱི,ཀམཽཊི་ཨཱ་ཀཊཽནཱ།ི་ཨརཽ་སམཡ་མེཾ་
ཨཔན་གྷར་ཀེ་ཀཱམ་ཀརེ། 

  
བྷཛན་གིརཧས་ཀེ་ཧརབཱཧི་ཀརཻཏ་ཨཱབི་ཨདྷབཻས་བྷེ་གེལ།པརཾཙ་དམཱ་ཀེ་ཀཱརཎ་བུཌྷ་ཛཀཱ་བྷེ་གེལ།བྷཛན་ཀེ་

ཨེགོ་བེཊ་ཧཻཡ་མནོཧར།ཛེ་ཨཱབི་ཨིཀ ྣཱིས་སཱལ་ཀེ་ཧཨེ།མནོཧར་ཨཔནཱ་གཱཾབ་ཀེ་ས ྡྷྭཱཱུལ་སེ་ཨཱཋབཾཱ་པཱས་ཧཨེ།ཨཱབི་བོ་ཙཱཧཻ་
ཧཻཡ་ཀི་དིལ ྣཱི་ཛཱ་ཀེ་ཀམཱཨཱ།ིགཱཾབ་ཀེ་བོཀར་ཨུམར་ཀ་ེམོཧན,པདཱརཐ་ཨཱ་བདརཱི་ཀམཱཡ་ཀེ་ལལེ་དལི ྣཱི་ཛཱ་རཧལ་ཧཨེ།་སབྷ་
སིརཱི་པཾཙཻཡ་ཀེ་དིལ ྣཱི་ཛཱཡ་ཀ་ེཔ ྣཱན་བནཻལེ་ཧཨེ་། 

  
སིརཱི་པཾཙཻཡ་ཀེ་ཨེཀ་དིན་པཧིལེ་སཱཾཛྷ་མེཾཾ་བྷཛན་གརིཧས་ཤེཁར་པཏཱཔ་ཀེ་ཨིཧཾ་གེལ་ཨཱ་ཀཧལཀ-

མཱལིཀ།མནོཧར་ཀཱལི་ཨཔནཱ་སཾགཱི་སབྷ་ཀེ་སཾགེ་དལི ྣཱ་ིཀམཱཡ་ཛཱཨིཏ་ཙཱཧཻཡ་ཧཨེ།་མནོཧར་ཀེ་བྷཱཌཱ༹-ཁརཙཱ་ཀེ་ལལེ་ཧམརཱ་
ཨེཀ་ཧཛཱར་རཱུཔཡཱ་དཱུཾ།ཛཻཡསེ་མནོཧར་དིལ ྣཱ་ིཛཱཨ་ིསཀཻ།ཧམ་ཨི་རུཔཡཱ་ཛལ ྣཱཡིེ་སདྷཱ་དེབ།ཧམ་ཏ་ཨཾཧ་ཀེ་ཧརབཱཧི་ཀརབེ་
ཀརཻ་ཚཱི། 

  
ཤེཁར་པཏཱཔ་བིགཌཻ༹ཏ་ཀཧལན-ཏོརཱ་མནོཧར་ཀེ་དིལ ྣཱི་ཀམཱཡ་ལལེ་བྷཱཌཱ༹་ཁརཙཱ་ཀེ་ལལེ་རུཔཡཱ་ཙཱཧི། 
ཨཱ་ཧམར་ཨིཾཧ་ཧརབཱཧི་ཀེ་ཀརཏཻ།ཏྣཱཱུ་ཨཱབི་དམཱ་ཀ་ེཀཱརཎ་ཧརབཱཧི་མེཾ་ན་སཀཻ་ཚེ།ཨཱབི་ཏོཧར་བེཊ་མནོཧརཱ་

ཧརབཱཧི་ཀརཏཽཨུ།ཀཱལི་སིརཱི་པཙཻཡ་ཧཻཡ།ཀཱལི་ཏོརཱ་བདལེ་མནོཧརེ་ཧར་ཨུཋཻཏེཨུ།མནོཧརཱ་དིལ ྣཱ་ིན་ཛཏཽཨུ།ཀརཛཱ་ལལེེ་
སེ་ཨཱཨི་ཏཀ་ན་སདྷལཽཨུ་ཧཨ།ེ 

  
བྷཛན་གིརགིརཱཨིཏ་བོལལ-་མཱལིཀ།་མནོཧར་ཀེ་ཀམཱཡ་ཛཱཡ་དིལ ྣཱི་ཛཡཱ་དིཨ།ཽསབྷ་ཀརཛཱ་ཧམ་སདྷཱ་དབེ།ཏེཛ་

པཏཱཔ་བོལལ-ཏོཧར་བཱཔ་ཀརཛཱ་ལེཀེ་ཧརབཱཧི་ཀརཻཏ་ན་སདྷཱ་པཻལཀ།ཏྣཱཱུ་ཨཔནཱ་བཱཔ་ཀེ་ཨཱ་ཨཔན་ཀརཛཱ་ན་སདྷཱ་
པཻལཻ།ཨཱ་ཏྣཱཱུ་ཨཱབ་བེཊ་ཀེ་ལལཻ་ཀརཛཱ་ལེབེ།་ཨཔནེ་ཏ་ཨབ་ཀཱཛ་མེཾ་སཀཻ་ཚེ་ན།ཨཱབ་ཏོརཱ་བེཊ་ཀེ་ཀཱལ་ིཧར་ཁཌཱ༹་ཀརེ་ཀེ་
པརཏཽཨུ། 

http://www.videha.co.in/
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བྷཛན་ཨཱ་ཏེཛ་པཏཱཔ་མེཾ་བཱཏ་ཧོཨིཏ་མནོཧར་ཨཱ་བོཀར་སཾགཱི་སབྷ་སུནལཀ།ཛེ་ཏེཛ་པཏཱཔ་ཀེ་ཨིཧཾ་དེཁེ་

ཨཔན་སཾགཱི་སབྷ་ཀེ་སཾགེ་ཨཔན་བཱབྣཱཱུ་ཀེ་བུལཱབེ་ཨཡཱལ་རཧེ།བོཀརཱ་སབྷ་ཀེ་དིལ ྣཱི་ཛཱཡ་ཀེ་ལེལ་ཏཻཡཱརཱི་ཀརེ་ཀེ་རཧེ། 
  
མནོཧར་ཀེ་ཨེགོ་སཾགཱ་ིབདརཱི་ཀུཚ་ཛྣཱདཱ་ཧོཤགར་ཨ་ཱནིཌར་ལཻཨཀཱི་རཧེ།་གྷར་སེ་ཐོཌཱ་མཛབྣཱཱུཏ་བྷཱི་

རཧེ།བོཀར་བཱབྣཱཱུ་ཨར   ་སརཀཱརཱི་ཧཨཱི་ས ྡྷྭཱཱུལ་ཀེ་ཙཔརསཱཱི་རཧེ། 
  
བདརཱི་ཀཧལཀ-ཙལཱ་གྷརེ་བྷཛན་ཀཱཀཱ།་མནོཧར་ཀ་ེདིལ ྣཱི་ཛཡཱ་ཀེ་བྷཱཌཱ༹་ཁརཙཱ་ཧམ་དེབཻཨི།ཨི་ཏེཛ་པཏཱཔ་

བཱབྣཱཱུ་ཀཻལཱ་མནོཧར་ཀེ་དལི ྣཱི་ཛཱཡ་དེཏཽ།ཧིནཀཱ་ཏ་བཾདྷུཨཱ་མཛདཱུར་ཙཱཧི།ཛ་ེསཱལ་བྷར་པཱཾཙ་སེར་ཨནཱཛ་པར་ཧརབཱཧི་
ཀརཻཏ་རཧེ།ཨི་མིཐིལཱ་མེཾ་ཛམཱིཾདཱར་ཀེ་པརཐཱ་ཀ་ིསིརཱི་པཾཙཻཡ་ཀེ་ཛེ་མཛདཱུར་ཧར་ཁཌཱ༹་ཀརཏཻ ,ཨུ་ཧརབཱཧ་བན་ཀེ་སཱལ་
བྷར་མཱལིཀ་ཁེཏ་ཛོཏ་ཏཻཨི།ཨུ་བཱིཙ་མེཾ་ཧརབཱཧི་ན་ཚོཌ༹་སཀཻ་ཚཻཡ།ཨི་ཨེགོ་པརཾཔརཱ་བནཱ་དེལེ་ཧཻཡ།ཨབཱི་ཨི་བཾདྷུཨཱ་
མཛདཱུར་བནཱབེ་ཀེ་པཐཱ་བན་གེལ་ཧཨ།ེཨི་དཱས་པཐཱ་ཧཨེ་། 

  
ཨཨི་དཱས་པཐཱ་ཀ་ེཙལཏེ་ཨཱཨི་ཏཀ་ཀོན་ོམཛདཱུར་ཀེ་ཀརཛཱ་ན་སདྷ་ལེ་ཧཨ།ེཨཱབི་ཨཨི་ཙཾགུལ་མེཾ་མནཧོར་

ན་ཕཾསཏཻཡ།་མནོཧར་ཧརབཱཧ་ན་བནཏཻཡ།་མནོཧར་བྷཱི་ཀཧལཀ་ཧམ་ཧརབཱཧ་ན་བནབཻཡ།བྷཛན་ཨ་ཱམནོཧར་སབྷ་
སཾགཱི་ཀེ་སཾགེ་ཨཔནཱ་གྷརེ་ཙལ་ཨཱཡལ།ཏེཛ་པཏཱཔ་མྣཱཱུཾཧ་ཏཀཻཏ་རཧ་གེལ། 

  
སིརཱི་པཾཙཻཡ་ཀེ་མནོཧར་སབྷ་སཾགཱི་ཀེ་སཱཐ་དིལ ྣཱ་ིཙལ་གེལ། 

-ཨཱཙཱར་ྻརམཱཱནདཾ་མཾཌལ,་སེབཱནིབྲྀཏྟ་པདྷཱནཱདྷ ྒྷྱྡྷྭཱ པཀ,་མཱཏཱ-ཙནྡྲ་དེབཱི,་པིཏཱ-སྭ༠རཛཱེཤྭར་མཾཌལ,་པཏ ྣཱ ི-པམིལཱ་དེབཱི,་ཛནྨ་
ཏིཐི-༠༡་ཛནབརཱི་༡༩༦༠་ཡོགྱཏཱ-་ཨམེ-ཨེསསཱི་༺རསཱཡན་ཤས ༻,་ཨེམ་ཨེ་༺ཧིན ྣཱ ི༻།་རཱུཙི-་སཱཧིཏྱིཀ,་མཻཐལཱིི-
ཧིན ྣཱ ི་ཀབིཏཱ་-ཀཧནཱི་ལཁེན་ཨ་ཱཨཱལཁེ།་པཀཱཤིཏ་པོཐཱི་-་མཻཐལཱིི་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་བྷཱསཱ་ཀ་ེན་བཱཾཊིཡོ།་༢༠༢༢་པཀཱཤིཏ་རཙནཱ་
-་སཛྷིཡཱ་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་པོཐཱི་-་ཛནཀ་ནདཾིནཱི་ཛཱནཀཱ་ིཨཱ་ཤཽར་ྻགཱན།་༢༠༢༢་པཏྲིཀཱ་-མཐིིལཱ་སམཛཱ, གྷར་-བཱཧར་ཨཱ་
ཨཔྣཱཱུར  ྣཱ་༺མསཱཻམ༻།་ཨཁབཱར་-དཻནིཀ་མཻཐལི་པུནར  ྣཱགརཎ་པཀཱཤ།་སམཱཱཛིཀ-སམཱཱཛཀི་ཙིཾཏན,་དཱཡིཏྭ-་པྣཱཱུརྦ་ཛིལཱ་
པཏིནིདྷི,་པྣཱཐམིཀ་ཤིཀྵཀ་སཾགྷ, ཌུམར,ཱ སཱིཏཱམཌྷཱི༹།་ས ྣཱཡཱི་པཏ ྣཱ -་གྣཱམ-པིཔར་ཱབིཤནཔུར་ཐཱནཱ-པརིཧར་ཛིལཱ-སཱིཏཱམཌྷི།་
བརྟམཱན་པཏཱ-པིཔར་ཱསདན,མུརལིཡཱཙཀ་བཱར-ྜ04་སཱིཏཱམཌྷཱི༹་པོས -ཙཀམཧིལཱ་ཛལཱི-སཱིཏཱམཌྷི་རཛཱྱ-བིཧར་པིན-843302 

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

  

 

༢.༡༤.ཨཱཙཱརྻ་རཱམནཱན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ-ཱ་ཀཐ-ཱ༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨགཾེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར 

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

Videha_01_09_2016 

http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
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༢.་ཛགདནན ་ཛྷཱ་"མནུ"ཀ་"མཱཊཱིཀ་བཱསན"པར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_353 

༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛིན གཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

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

༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎ ལ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧུ 
༤.རཱཛདེབ་མཎ ལ 
༥.ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལ 

༦.ནན ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༧.ཛགདཱིཤ་པྲསཱད་མཎ ལ 
༨.དུརྒཱནན ་མཎ ལ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པྲསྟུཏ་ཨཚི་ཨཱཙཱར་ྻརཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ,ཱ་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགེཛཱིམ་ེསམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྲྀཥྛ་པར་
ཨཚི།-་སམ ྤཱདཀ 

 

ཨཱཙཱརྻ་རཱམཱནན ་མཎ ལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༥ 

ཛྷཱཔན 

  
བིནིཏཱ་ཧཾསམུཁ་ཨཱ་བཱཏྣཱཱུནཱ་ིལཻཨཀཱིི་རཧེ།བོ་དཱུ་བཧིནཱི་རཧེ།་བིནིཏཱ་བཌ༹་ཨཱ་ཤམིཏཱ་ཚོཊ་རཧེ།ཨེག་ོབྷཱཨི་མོཧན་

རཧེ།ཛེ་བིནིཏཱ་སེ་ཚོཊ་རཧེ།་པནརཧ་བརཁ་ཀེ་བིནིཏཱ་ཛཽཾ་ནབམཱ་མེཾ་པཌྷཻཏ་རཧེ་ཏབ་བིནིཏཱ་ཀེ་བཱབྣཱཱུ་ཤིབ་པསཱད་བོཀར་

http://www.videha.co.in/
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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བིཨཱཧ་སཾབལཔུར་ཀེ་བིདྷུར་ཛཡཀཱཾཏ་སེ་ཀཻ་དལེཐནི།ཛཡཀཱཾཏ་གྣཱམ་སེབཀ་རཧེ།ཧུནཀཱ་ཨེཀཊ་བེཊ་ིཨ་ཱཨེཀཊ་བེཊ་རཧེ།་
བེཊ་བཧུཏ་བཧུཏ་བཱད་མེཾ་བྷེལ་རཧེ། 

བེཊི་ཏ་བིནིཏཱ་ཀེ་ཨུམར་ཀེ་རཧེ།་བེཊི་སུཛཱཏཱ་ཀེ་བཨཱིཧོ་བྷེ་གེལ་རཧེ།་བེཊ་མོཧན་པཱཾཙ་བརས་ཀེ་རཧེ་ཏ་
ཛཡཀཱཾཏ་ཀེ་པཏ ྣཱ་ིཀེ་ཨཀས ྣཱཏ་མྲྲྀཏླུ་བྷེ་གལེ་རཧེ། 

  
བིནིཏཱ་ཨབ་ཧཾསམུཁ་ཨཱ་བཱཏྣཱཱུནཱ་ིནཻ་རཧ་གེལ།བོ་ཨབཱི་གཾབྷཱིར་ཨཱ་མིཏབྷཱཥཱ་ིབན་གེལ།ཨཱབི་ཏ་བོ་ཏཱིནཊ་ལཻཨིཀཱི་

ཨཱ་ཨེཀཊ་ལཻཨཀཱི་ཀེ་མཱཡ་བན་གེལ།ཨེཏབེ་ན་བོ་སསཱ་བྷཱི་བན་གེལ།ཨེགོ་ལཻཨིཀཱ་ིཀེ་བིཨཱཧ་ཀེ་བཱད་པཱརིབཱརིཀཏཱ་ཨཱ་
སཱམཱཛཀིཏཱ་ཀེ་ནིར ྣཱཧ་ཏ་ཀརིཧེ་ཀེ་པཌཻཡ་ཚཻཡ།བྷལ་ེབོ་ཨུམར་ཨཱ་ཨནུབྷབ་མེཾ་པརིཔཀྭ་བྷལེ་ན་ཧོཡ། 

  
དཱུ་བརཁ་བཱཏི་གེལ།་ཨཙཱནཀ་ཛཡཀཱཾཏ་ཀེ་མྲྲྀཏླུ་བྷ་གེལ། 
བིནིཏཱ་བིདྷབཱ་བྷེ་གེལ།ཧཐ་ཀེ་ཙུཌཱ༹་ིཊྣཱཱུཊ་གེལ།མཱཾག་ཀེ་སེནུར་དྷོ་ཨཱ་གེལ།ཨུཛརི་སཱརཱི་པཧནེ་ཀེ་བྷེལ།་ཙཧེརཱ་

ཨུཛརི་ཨཱ་སཔཱཊ་བྷེ་གེལ།ཀནཻཏ་ཀནཻཏ་ཨཱཁཾི་ཀེ་གཌྷཱ༹་ཀཱརཱི་ཧོ་གལེ།པེཊཀནཱོིཡ་པལཾགརཱི་པར་པརལ་རཧེ་ལཱགལ། 
བཧུཏ་ཀར་ཀུཊུཾབ་སབྷ་སམཛྷཻལཀ།་བཱབྣཱཱུ་མཱཡ་སམཛྷཻལཀ།་མྲྲྀཏླུ་ཀཀེརོ་ཧཐ་མེཾ་ན་ཧཻཡ།བིདྷནཱ་ཀ་ེཛེ་ལཁིལ་

ཧཻཡ།བོཧེ་ཧོཡ་ཚཻཡ།ཨཔནཱ་ལིཁལ་ཀེ་བིདྷནཱ་ན་མཊི་སཀཻ་ཚཻཡ།ཨཱབི་ཏ་ཨཧིནཱ་ཛཱིབཻ་པཌ༹ཏཻཡ།ཨཱབི་བཱལ་བཙ ྣཱ་ཀེ་དེཁེ་ཀེ་
པཌ༹ཏཽཨ། 

  
བིནིཏཱ་ཀེ་ཨཱསཾྣཱཱུ་སུཁ་གལེ།་སཱམཛཱིཀ་ཨ་ཱཔཱརིབཱརིཀ་ཀཱཛ་མེ་ལཱགི་གེལ།གམ་ཨཱབི་ཀཱཛ་མེཾ་དྷཱིརེ་དྷཱིརེ་གུམ་ཧོཡ་

ལཱགལ།ཨཱབི་ཀབྷཱི་ཀབྷཱི་ཀོནོ་བཱཏ་པར་ཧཾསེ་བྷཱི་ལཱགལ།ཨུན ྣཱིས་བརཁ་ཀེ་ཨཽརཏ་ཨཱབི་ཨཔན་རཱུཔ་ནཁཱིརེ་ལཱགལ།་ཀབྷཱི་ཀབྷཱ་ི
ཨཔན་བིཨཱཧ་བཱལཱ་སཱརཱི་ཨཱ་གཧནཱ་བྷཱི་པེན ་ེལཱགལ།་ཨཱཾཁི་མེཾ་ཀཱཛར་བྷཱི་ལགཱ་ལེབེ། 

པརཾཙ་པརིབཱར་ཀེ་ལོག་ཀུཚ་ན་ཀཧེ།་བལི་སཱཏཾྭནཱ་དཻཏ་ཨཱཧ་བྷཱི་བྷརེ་ཀི་བྷརལ་ཛབཱནཱི་མེཾ་བེཙཱརཱི་བིདྷབཱ་བྷེ་
གེལ།གྷཱབ་བྷཱི་སམཡ་པར་བྷརི་ཛཱཡ་ཚཻཡ།ཨི་ཏ་ཛབཱན་ཧཨེ། 

  
དྷཱིརེ་དྷཱིརེ་བིནིཏཱ་ཨཱབི་ཨཔན་དེཡཱད་མེཾ་ཀེ་དེབར་མནིཀཱཾཏ་མེཾ་རཱུཙ་ིལེབེ་ལགཱལ།་ཧལཱཀཾི་མནིཀཱཾཏ་བྷཱ་ིབཱལ་

བཙྩེདཱར་རཧེ།པརཾཙ་བིདྷབཱ་བྷཱབྷཱི་ཀེ་མན་ལགཱབེ་ཀ་ེལེལ་བོཧོ་མཛཀཱ་ཀརེ་ལགཱལ།་དྷཱིརེ་དྷཱིརེ་ཨི་མཛཱཀ་ཨཱབི་ཤརཱིརིཀ་
ཚེཌ༹ཚཱཌ་༹ཏཀ་པཧཾུཙ་གལེ།་ཛཽཾ་ཨི་དེབར་བྷཱབྷཱི་ཀེ་ཧསཾཱི་མཛཀཱ་ཧོཡ་ལགཱེ་ཏ་པརིབཱར་ཀེ་ལོག་བོཨི་ཛགཧ་སེ་ཧཊ་ཛཱཡ།་ཀི་
དེབར་བྷཱབྷཱི་ཀེ་ཧཾསཱི་མཛཀཱ་ཨཱ་གཔཤཔ་མེཾ་བཱདྷཱ་ན་ཧོཡ།་པརིབཱར་ཀེ་ཨི་ཌར་ཧོཡ་ཀི་ཨེཏབཱ་ཚྣཱཱུཊ་ན་དེབཻ་ཏ་བིནིཏཱ་ཀེ་
མན་ཀནོོ་དོསར་ཡུབཀ་ཀེ་སཾག་ལག་སཀཻ་ཧཨ།ེ་ཀཱརན་ཀི་བིནིཏཱ་ཨབྷཱི་ཛབཱནཱ་ིསེ་གུཛར་རཧལ་ཧཨེ་།ཛབཱནཱི་ཀེ་སམཡ་
བཱིཏ་གེལཱ་པར་སབྷ་ཋཱིཀ་ཧོ་ཛཏཻཡ།་ཛབཱནཱི་ཀེ་ཨགཱི་ཏ་བིདྷབཱ་ཀེ་རཱཁི་སེ་ཛྷཔལ་རཧཻ་ཚཻཡ།་ཀོན་ོཛབཱན་པུརུཥ་ཀེ་པེམ་
ཧབཱ་སེ་བོ་ཨཱགི་པཛྭལིཏ་ཧོཡ་ཛཱཡ་ཚཻཡ།ཛབཱན་བིདྷབཱ་ཀེ་པཻར་གྷར་སེ་བཱཧར་ནིཀལ་སཀཻ་ཧཻཡ།ཏ་བོཨི་སེ་སཱམཱཛཀི་
ཨིཛཏ་པར་ཨཱཾཙ་ཨཱབཻ་ཚཻཡ།ཏཻཨིལཱ་གྷར་མེཾ་ཀུཚ་ཚྣཱཱུཊ་དེལ་ཛཱཡ་ཚཻཡ།་ཀཱརཎ་ཀི་ཀུལིན་བརྒ་མེཾ་བིདྷབཱ་ཀེ་བིཨཱཧ་ཀརེ་
པར་སཱམཱཛིཀ་རོཀ་ཧཨེ། 

  
བིནིཏཱ་ཨཱ་མནིཀཱཾཏ་ཀེ་ཨི་ཚྣཱཱུཊ་ཤརཱིརིཀ་སཾབཾདྷ་བནཱབེ་ཀེ་ལེལ་སཧཡཀ་བནལ།ཨཱབི་ཏ་དཱུནྣཱཱུ་ཀེ་ཤརཱིརིཀ་

སམྦནྡྷ་ཀེ་ཙར ྣཱ་གྷར་མེཾ་ཧོཡ་ལཱགལ།པརཾཙ་གྷར་ཀེ་བཌ༹་བུཛུརྒ་ཀེ་ཀཧལ་རཧེ་ཀེ་ཛཻ་པརིསྠིཏི་མེཾ་བིནཏཱི་ཧཻཡ་།ཨཨི་སྠིཏི་
མེཾ་ཛྷཱཔན་དནཱེ་ཨཱབཤྱཀ་ཧཨེ།ཨི་ཀུལ་ཨཱ་པརིབཱར་ཀེ་ཨིཛཏ་བཙཱབེ་ཀ་ེལེལ་ཛརཱུརཱི་ཧཨ།ེ 

  
བིནིཏཱ་ཨཱཨི་སཱཋ་བརཁ་མེཾ་མོཧན་ཀ་ེདྷིཡཱ་པུཏཱ་ཀེ་བུཌྷི༹ཡཱ་དཱདཱི་བན་གེལ་ཧཨེ།ཨཱཨི་བོ་པཱརིབཱརིཀ་ཨཱ་

སཱམཱཛཀི་ཨིཛྯཏདཱར་མཧིལཱ་མནཱལ་ཛཱཨི་ཧཨེ།" 
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-ཨཱཙཱར་ྻརམཱཱནདཾ་མཾཌལ,་སེབཱནིབྲྀཏྟ་པདྷཱནཱདྷ ྒྷྱྡྷྭཱ པཀ,་མཱཏཱ-ཙནྡྲ་དེབཱི,་པིཏཱ-སྭ༠རཛཱེཤྭར་མཾཌལ,་པཏ ྣཱ ི-པམིལཱ་དེབཱི,་ཛནྨ་
ཏིཐི-༠༡་ཛནབརཱི་༡༩༦༠་ཡོགྱཏཱ-་ཨམེ-ཨེསསཱི་༺རསཱཡན་ཤས ༻,་ཨེམ་ཨེ་༺ཧིན ྣཱ ི༻།་རཱུཙི-་སཱཧིཏྱིཀ,་མཻཐལཱིི-
ཧིན ྣཱ ི་ཀབིཏཱ་-ཀཧནཱི་ལཁེན་ཨ་ཱཨཱལཁེ།་པཀཱཤིཏ་པོཐཱི་-་མཻཐལཱིི་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་བྷཱསཱ་ཀ་ེན་བཱཾཊིཡོ།་༢༠༢༢་པཀཱཤིཏ་རཙནཱ་
-་སཛྷིཡཱ་ཀབིཏཱ་སཾགྲཧ་པོཐཱི་-་ཛནཀ་ནདཾིནཱི་ཛཱནཀཱ་ིཨཱ་ཤཽར་ྻགཱན།་༢༠༢༢་པཏྲིཀཱ་-མཐིིལཱ་སམཛཱ, གྷར་-བཱཧར་ཨཱ་
ཨཔྣཱཱུར  ྣཱ་༺མསཱཻམ༻།་ཨཁབཱར་-དཻནིཀ་མཻཐལི་པུནར  ྣཱགརཎ་པཀཱཤ།་སམཱཱཛིཀ-སམཱཱཛཀི་ཙིཾཏན,་དཱཡིཏྭ-་པྣཱཱུརྦ་ཛིལཱ་
པཏིནིདྷི,་པྣཱཐམིཀ་ཤིཀྵཀ་སཾགྷ, ཌུམར,ཱ སཱིཏཱམཌྷཱི༹།་ས ྣཱཡཱི་པཏ ྣཱ -་གྣཱམ-པིཔར་ཱབིཤནཔུར་ཐཱནཱ-པརིཧར་ཛིལཱ-སཱིཏཱམཌྷི།་
བརྟམཱན་པཏཱ-པིཔར་ཱསདན,མུརལིཡཱཙཀ་བཱར-ྜ04་སཱིཏཱམཌྷཱི༹་པོས -ཙཀམཧིལཱ་ཛལཱི-སཱིཏཱམཌྷི་རཛཱྱ-བིཧར་པིན-843302 
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ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ 

༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ ཱ

སམནཱཱཏཾར་རཁེ 

  

རཱགྷབེཾདྲ་པྲཏཱཔ་སིཾཧ་ཛམཱིཾདརཀ་བཱརཱིས་ཏཻཾ་ཚྱོཊ་པཻགྷ་སབྷ་མཱལཱིཀ་ཀེ་ནཱམ་སs་བཛབཻཏ།་ཛམཱིཾདརཱཱི་ཁ ཏམ་བྷེལཱ་ཀེ་བཱདོ་
ཧཛཱར་བཱཱིགྷཱ་ཀེ་ཙཱས.....ཊུཊལོ་ཧཐཱིསཱར་ཏཻཡོ་ནཽ་གྷརཀ་སཱངྒཧ།་ཧུནཀར་པྤཱཱུརཛ་ཀེ་ཤཱིཀརཀ་སཽཁ་ཏཀར་པྲམཱཎ་དེབཱལ་
པར་ནཱནཱ་པྲཀརཀ་བན  ཱུཀ་ཊཱགྃལ།་རགྷཱབེཾདྲ་ཀ་ེཔུརཱན་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་བསྟུ་སཾགཧ་ཀེ་སཽཁ་སེ་ཨེཀ་ཀཋོལཱཱི་མ ཱུཛིཡམ་ཛཀྃ་
ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་བསྟུ་སབྷ་སྃ་སུསཛྫིཏ།་ཧྃ་!་ཨེཏs་ཛནཏབ་དs་དཱི་ཛེ་རགྷཱབེཾདྲ་ཧམར་སཧཔཱཋཱཱི་ཏཻཾ་ཧམ་གམཀ་ཨནཱ་ལོཀ་
ཛྃཀ་མལཱཱིཀ་ནཧིཾ་ཀཧཱི,་རཱགྷབེཾདྲ་ཀཧཻཏ་ཚིཡཻ།་གམ་གེལ་རཧཱཱི་ཏs་གྷུམཻཏ-གྷུམཻཏ་ཨོཀརོ་ཨོཏs་གེལཧུྃ།་ཨོ་དེཁཱབs་ལཱགལ་
ཨཔན་ཨཻཏཱིཧཱསཱིཀ་སཾགཧ་...... ་བཏབཻཏ་གེལ་ཨོཀར་ཨཱིཏཱིཧཱས་......པྤཱཙཱིནཏཱ.....མཧཏྟྭ.....ཀོནཱ་ཨཱ་ཀཏs་ས་པྤཱཔྟ་
ཀེལཀ་ཨཱིཏྤཱདཱི-ཨཱིཏྤཱདཱི།་ཨེཧཱི་ཀམ་མེ་ཧུལསཱིཏ་ཨཱ་གརཽབཱནཱིཏ་བྷs་ཀs་དེཁེལཀ་རཎཱ་སཱགཾ་ཀ་ེཀཊཱར་ཛ་ེཧཱལཧཱི་མེ་ནཱཱིལཱམཱཱི་
མེ་ཁརཱཱིདནེ་ཚལ.....དས་ལཱཁ་མ!ེ་ཏཁནེ་ནཀོརནཱཱི་ཙཱཡ་ཊེབལ་པར་རཱཁཱི་ཨཀེ་ཀཏ་མེ་ཋཌྷཱ ་བྷs་གེལཻ། 
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"ཛྱོ་ཏོཾ་....་ཨེཏs་ཋཱཌྷ ་ཀཱིཡཻཀ་ཚཻཾ?་གྷརཀ་ཀཛ་དཁེཧཱཱི་གs།" 

"མཱsssལཱིཀ་........!" 

"ཀཱི་ཚིཡཽ་.......?" 

"མཱལཱིཀ་......་བུདྷནཱཱི་བཱཔ་ཀེ་ཨཨཱཱཱི་ཧཔཏཱ་དཱིན་སs་བོཁཱར་ནཻ་ཚྱོཌ ཻ་ཧཻ་......་ཀོན་ོཌཱཀདར་སs་དེཁབཱིཏཱིཡཻ......།" 

"་ཏs་དེཁབཧཱཱི་གs་....་ཧམ་པཻར་བན ནེ་ཚིཡ?ཽ" 

"་མཱsssལཱིཀ་......པཱྃཙ་སཡ་......sss!" 

"་ཨེཀྐོ་པཱཨཱཱི་ཀེ་ནཱམ་ནཻ་ལེ་ཏོཾ.....ཨེཁན་ོཏོརཱ་པར་དས ་ཧཛཱར་སs་ཨྤཱཱུཔརེ་བཀཡཱ་ཧཻཏ!་ཙུཀཡལ་པཱར་ལགཻཏ་ནཧིཾ་ཚནཻ་
ཨཱ་བཱཏ-བཱཏ་པར་པཱཨཱཱིཡེ་ཙཱཧཱིཡཻན!" 

སབྷཀ་མནོདཤཱ་ཏཏ  ཎ་བདལཱི་གེལ་ཚལ།ཻ་ནཱིཿཤབ ་ཧམ་ཙཱཡ་སུཌ ཀཻཏ་རཧལཽཾ། 

  

-ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ,་སམ ཏཱི:་བྷཱརཏ་སརཀར་ཀེ་ཨུཔ-སཙིབ, སཔཾརྐ: སཱཱི-11,་ཊཱབར-4,་ཊཱཨཱིཔ-5,་ཀཱིདབཨཱཱི་ནགར་
པྤཱཱུར་༺དཱིལ ྤཱཱི་ཧཱཊ་ཀེ་སཱམན༻ེ,་ནཨཱཱི་དཱིལ ྤཱཱི-110023་མོ.་9810811850་/་8178216239་ཨཱཱི-མེལ་:་
writetokmanoj@gmail.com 

  

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

  

 

༢.༡༦.ཨཱཙཱརྻ་རམཱཱནཾད་མཾཌལ-་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཨཱ་ཨཔརདྷཱ 
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ཨཙཱརཱ་ྻརམཱནཱདཾ་མཌཾལ 

རཛཱནཱཱིཏཱི་ཨ་ཱཨཔརདྷཱ 

  

མཱཡཱ་དེབཱཱི་ཨེག་ོདབཾག་ནཱརཱཱི་རཧེ།ཨཱི་དབཾགཨཱཱི་བོཀར་ཱམེ་ཚྱོཊ་མོཊ་ཛྷགརཱ་མེ་བལུཨཱརཱཱི་སེ་ཨཱཡལ།དེཁཧུ་མེཾ་བྷཱརཱཱིབྷརཀམ་
རཧེ།མོཊ་ཀད་ཀཋཱཱི་ཀེ་རཧེ།མརདབཱ་ལེཁཱ་བོལ་ཙལཱ་བྷཱཱི་རཧེ། 

   ་ཛཧཾཱ་དེཁུ་བོཀརཱ་ཀནོོ་ན་བཱཏ་མེ་ཛྱོར་ཛྱོར་སེ་བོལཻཏ་རཧེ།ཙཱཧེ་བོ་སརཀརཱཱི་རཱསན་ཀེ་དོཀན་ཧོ་བཱ་སརཀརཱཱི་
ཨཱིས  ཱུལ།རཱསན་ཀེ་དཀོནདར་ཀེ་གྷཊཏཽལཱཱི་ཨ་ཱཕརཛཱི་རཱསནཀར ་པར་ནཛར་རཁེ།ཨཨཱི་བདལཱ་མེཾ་དཀོནདར་བོཀརཱ་
མཾགནཱཱི་མེཾ་ཙམཱལ-གཧུམ་དེ་དེབེ།ཏཧཱིནཱ་ཨཱིས  ཱུལ་མེ་ཀེ་མདྷ  ན ་བྷོཛན་ཀེ་རཱུཔ་མ་ེགཧུམ་བཾཊབཱརཱ་ཀེ་གྷཊཏཽལཱཱི་ཨཱ་ཚཱཏ་ཀེ་
སཾཁྤཱ་པར་ནཛར་རཁེ།ཏཻཡ་ཌར་སེ་ཧེཌམཱས ར་བྷཱཱི་གཧཱུམ་དེ་དེབེ།་པཧཱིལེ་ཨཨཱཱི་ལཁཱེ་ཨཱིས  ཱུལ་མེཾ་མདྷ  ཧྣ་བྷོཛན་ན་བནེ། 

       ་མཱཡཱ་དེབཱཱི་པཾཙཱཡཏ་ཀེ་རཛཱནཱཱིཏཱི་མེཾ་བྷཱཱི་བྷཱག་ལེབེ།པརཾཙ་ཀཧཱིཡོ་བཱར ་མེམྦར་བྷཱཱི་ན་བན་པཱཡལ།་པཾཙཱཡཏ་ཀེ་ལོག་
སབྷ་ཀེ་སཧཱཡཏཱ་ཀེ་བཧནྣེ་པྲཁཾཌ་མུཁྤཱལཡ་བྷཱཱི་ཛཱཡ་ལཱགལ། 

ཚྤཱཱུཊ་བྷཻཡཱ་ནེཏཱ་ཀེ་སམརྤྐ་མེཾ་ཨཡལཱ་ཀེ་བཱད་ཛལཱི་ཀ་ེརཱཛནཱཱིཏཱི་སེ་བྷཱཱི་ཛུཌ ་གེལ།་ནེཏཱ་སབྷ་ཀེ་ཧབས་ཀེ་ཤཱིཀར་བྷེལ།བཱད་མེཾ་
ནེཏཱ་སབྷ་ཀེ་ཧབས་པྤཱཱུརཱ་ཀརེ་མེཾ་བྷཱཱི་སཧཱཡཀ་བནལ།མཱན་ེཀཱི་ལརཀཱི་སབྷ་ཀེ་བྷཱཱི་སཔ ྤཱཨཱཱི་ཀརེ་ལགཱལ།ཨཱིཧཾཱ་ཏཀ་ཀཱི་ཨཔན་
སཾབཾདྷཱཱི་ལརཀཱི་སབྷ་ཀེ་བྷཱཱི ་ཕུསལཱ་ཀེ  ་ཀམཱཨཱཱི་ཨཱ་སརཀརཱཱི་ནཽཀརཱཱི་མཱིལེ་ཀེ་བཧནྣེ་ནེཏབན་སབྷ་ཀེ་ཧབས་ཀེ་ལེལ་བྷེཛེ་
ལཱགལ།་ཀོཨཱཱི་ཀོཨཱཱི་ལོག་ཏ་ཀཧེ་ཀཱི་མཱཡ་ཱདེབཱཱི་ཀེཏེ་གརཱཱིབ་ཨཱ་ཨསཧཱཡ་ཀེ་བེཊཱཱི་ཀ་ེབེཙ་དེལཀ།་ཀེཏེ་ལརཀཱི་ཏ་ལཽཊ་ཀ་ེ
ཨཔན་གྷར་ཀཧཱིཡོ་ན་ཨཱཡལ། 

ཨཨཱི་སབྷ་ཀམ་ཀ་ེལེལ་མཱཡཱ་དེབཱཱི་ཨཔན་གཾབ་མེཾ་ན་རཧ་ཀེ་པུཔརཱཱི་ཤཧར་མེཾ་བྷཱཌ ཱ་པར་ཌེརཱ་ལེཀེ་རཧེ་ལཱགལ། 

ཨཱ་སཕེདཔོཤ་བནཀེ་བེཤྱཱབྲྀཏྟཱི་ཀརཱབེ་ལགཱལ།་ཨཨཱི་ཀམ་མེ་པུཔརཱཱི་སེ་པཊནཱ་ཏཀ་དཽཌ ཱ་ཀརེ། 

 མཱཡཱ་དེབཱཱི་ཀཧེ་ཀཱི་རཱཛནཱཱིཏཱི་མེཾ་ཡཽནཤོཥཎ་ཨཱ་སཕེདཔོཤ་བེཤྱཱབྲྀཏཱི་ཨཱབཤྱཀ་ཧོ་ཛཱཨཱི་ཚཻ།ཨཨཱི་ཀ་ེབཱིནཱ་ཀོཨཱཱི་ཀམ་ན་ཧོ་
སཀཻ་ཚཨཱཱི།ཨཨཱི་མེ་ཙྱོལཱཱི་དམན་ཀེ་སཾབཾདྷ་ཧཨེ།་ནེཏཱཨཱིན་པར་ཏ་ནེཏཱ་ཀེ་གཱིད་དྲྲྀཥ ཱི་རཧཻ་ཧཨེ། 
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    ་ཀེནཱ་ན་ཀེནཱ་མཱཡཱ་དེབཱཱི་ཀེ་སམྤརྐ་ཨཔརཱདྷཱཱི་སབྷ་སེ་བྷཱཱི་ཧོ་གེལ།ལྤཱཱུཊ་པཱཊ་ཀེ་བཾདརབཾཱཊ་མེཾ་བེཨཱིམནཱ་སཱབཱིཏ་བྷེལ་ཨཱ་
གོལཱཱི་སེ་མཱརལ་གེལ།ཀཧལ་གལེ་ཧཨེ་ན་གལཏོ་ཀམ་མེ་ཨཱིམཱནདརཱཱི་ཨཱབཤྱཀ་ཧོཨཱི་ཚཨཱཱི། 

       ་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཨཱ་ཨཔརཱདྷ་མཱཡཱ་དེབཱཱི་ནེཏཱཨཱིན་ཀེ་པྤཱན་ལེལཀ།ཻ 

  

-ཨཱཙཱར་ྻརམཱཱནདཾ་མཾཌལ་སཱམཱཛཀི་ཙིཾཏཀ་སཱཱིཏཱམཌྷ ཱཱི། 

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

 

༢.༡༧.ཛགདནན ་ཛྷཱ་'མནུ'-་ཨནམོལ་ཛྷཱ་ཛཱིཀ་པོཐཱཱི་'ཊེཀནལོཛཱ'ིཀ་སམཱཱིཀྵཱ 

 

ཛགདཱནན་ྡཛྷཱ་'མནུ' 

ཨནམལོ་ཛྷཱ་ཛཱཀི་པཐཱོ་ི"ཊཀེནལོཛཱ"ིཀ་སམཱཀིྵཱ 

མིཐིལཱ་སཾསྲྀཏིཀ་པརིཥད,་ཀོལཀཏ ྣཱ་དྣཱརཱ་པཀཱཤིཏ་ཤྣཱི་ཨནམོལ་ཛྷཱ་ཛཱིཀ་ལགྷུཀཐ་ཱསཾགྲཧ་"ཊེཀནོལཛཱི"་ཨེཁན་ཧམརཱ་
ཧཐེམེ་ཨཚི།་པཱྃཚཱཀ་ཏཱིན་དནིསྃ་ལགཱཏཱར་ཨེཀརཱ་པཌྷི༹་རཧལ་ཚཱི།་སུནྣར་ཀབར་པེཾཛསྃ་སཛལ་ཏེཧནེ་བྷཱིཏརཀ་ཀཐཱ་སབྷ་
ཨེཀསྃ་ཨེཀ་ཨུཔརཱ་ཨུཔརཱི། 

སབསྃ་པཧིནེ་ཨནམོལ་ཛཱིཀེྃ་ཨེཧི་---་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་ཧེཏུ་བཧུཏ་བཧུཏ་བདྷཱཨི་ཨཱ་སཾགེ་སཾག་མགཾལ་ཀཱམནཱ་ཛེ་མཐཻིལཱི་
སཱཧིཏྱམེ་དནིོ་དནི་ཨོ་ཤུཀླ་པཀྵཀ་ཙཱནྃ་ཛཀཱྃ་ཨུདཡམཱན་ཧོཨིཏ་རཧཐི། 

པོཐཱིཀ་སམཱིཀྵཱ་ཀནཱེཨི་ཧམརཱ་ལེལ་ཨཱི་ཀཋནི་ཀཱཛ་ཨཱ་ཨོཧཱུསྃ་བེསཱི་ཀཥ ཀར་ཚལ་བིནཱ་ཀོན་ོཔཀྵ་བིཔཀྵམེ་གེནེ་ཏཊསྠ་
ཨེཧི་པུསྟཀཀེྃ་སམཱིཀྵཱ་ཀེནཱཨི།་ཧམརཱམ་ེཀཽཤལ་ཨཱ་ཤཧས་དུནྣཱཱུཀ་ཨབྷཱབ་མུདཱ་མཱ་ྃསརོསྭཏཱི་ཨཱ་གུརུདེབཀེྃ་སུམིརཻཏ་ཨཔན་
ཨཱྃཁིཀེྃ་པོཐཱཀི་པན ྣཱཔར་ཨཱ་ཀལམཀེྃ་ཀཱགདཔར་ཙལབཨེ་ལགལཧུྃ། 

ཨནམོལ་ཛཱིཀ་སམརྤཎ་དེཁ་མོན་གདགད་བྷཨེ་གལེ།་ཛཏཨ་ེཨཱཛུཀ་ནབ་པཱིཌྷཱི༹་ཨཔན་མཱཨེ་བཱབྣཱཱུཀེྃ་བོཛྷ་བུཛྷི་རཧལ་
ཨཚི་ཨོཧིཋཱམ་ཨནམོལ་ཛཱིཀ་ཨཱ་ིཔོཐཱི་ཧུནཀ་པྣཱཱུཛྱ་བཱབྣཱཱུཛཱིཀ་ཤྣཱིཙརཎ་ཀམལམ་ེསམརྤིཏ་ཨཚི།་ནབཀཱ་པཱིཌྷཱི༹་ལེལ་ཨཱ་ིཨེཀཊ་
ནབ་རས ྣཱ་ཀཱཨེམ་ཀརཏ། 
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ཨཱགྣཱཱུ་པོཐཱི་པཌྷཻ༹སྃ་པཧིནེ་ཨེཀཊ་བཱཏ་མོནཀེྃ་ཀཙཊོལཀ,་ཛེ་ཨནམོལ་ཛཱིཀ་ཨེཧིསྃ་པཧིནེ་དཱུཊ་བཱིཧནི་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་
པཀཱཤིཏ་བྷཨེ་ཙུཀལ་ཨཚ།ི་ཧུནཀ་ནཱམ་མཻཐིལཱ་ིསཱཧིཏྱམེ་ཨཀེཊ་ས ྣཱཔིཏ་བཱིཧནི་ཀཐཱཀཱརཀེྃ་རཱུཔམེཾ་ལེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་
ཏཀར་བཱདོ་ཨོ་ཨཔན་ཨེཧི་ནབ་བཱིཧནི་ཀཐཱ་སཾགྲཧཀེྃ,་བཱིཧནི་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་ནཧི་ཀཧི་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ་ཀཧི་རཧལ་ཚཐི།་
ཛཁན་ཀཱི་ཨཱཨ་ིབཱིཧནི་ཀཐཱ་ཨེཀཊ་ས ྣཱཔིཏ་བིདྷཱཀེྃ་རཱུཔམེ་མཻཐལཱིི་སཱཧིཏྱམེ་ས ྣཱཔིཏ་བྷཨེ་ཙུཀལ་ཨཚི།་བཱིཧནི་ཀཐཱ་ཨཱབ་
ཀོནོ་ཏརཧཀ་པརིཙཡ་ལེལ་མོཧཏཱཛ་ནཧི་ཨཚི།་དུནིཡཱྃཀ་བཌ༹ཀཱ-བཌ༹ཀཱ་བྷཱཥཱ་ཨེཧི་དིས་སོཙཻ་ལེལ་བབིས་ཨཚི།་ ཨཾགྲེཛཱི་
ཨེཀར ཱ"སཱིཌ་ས ོརཱི"་ཀཧི་སམྦོདྷིཏ་ཀེལཀ།་ཧིཾདཱི་ཨགཾྲེཛཱིམེ་ཛཀར་ཀནོོ་ས ྣཱན་ནཧི་ཨོཧེན་ཨེཀཊ་ནབ་བིདྷཱཀ་ཨགྲཛ་མཐཻིལཱི་
སཱཧིཏྱ་ཨཱ་ཨ་ོབིདྷཱ,་"བཱིཧནི་ཀཐཱ"། 

བཱིཧནི་ཀཐཱ་ཨཱ་ལགྷུ་ཀཐཱམ་ེབཧུཏ་ཕརཱཀ་ཨཚི།་བཱིཧནི་ཨར ྣཱཏ་བིཡཱ།་བིཡཱ་བཊབྲྀཀྵཀེྃ་སེཧོ་བྷ྅་སཀཨཻེ་ཨཱ་སགཱཀ་སེཧོ།་
ཏེནཱཧིཏེ་མོནཀ་བིཙཱརཀ་བིཡཱ་ཛ་ེཀོན་ོཨཱཀཱརམེ་ཕྣཱཱུཊི་སཀཻཨ,ེ་བཱིཧནི་ཀཐཱ།་བཱིཧན,ི་བིཡཱ,་སཱིཌམ་ེསྃ་ཀཧེན་གཱཚ་ཕུཊ ཻ་
ཀོནོ་ཨཀཱཱརཀ་སཱམཱི་ནཧི།་ལགྷུ་ཀཐཱ་མནེ་ཨེཀཊ་ཚཊོ་ཀཐཱ་ཛེཀར་ཨཱརམྦྷ་ཨཱ་ཨནྟ་དུནྣཱཱུ་ཚཻཀ། 

ཨནམོལ་ཛྷཱ་ཛཱཀི་ཨེཧི་སཾགྲཧཀ་ཨེཀ་ཨཀེཊ་ཀཐཱ་ཛབརདསྟ་བཱིཧནི་ཀཐཱ་ཨཚི།་ཏཧན་ལགྷུ་ཀཐཀཱ་ཛམཱཱ་ཀིཨཀེ་?་ཧྃ,་
ཀིཚུ་གཊོ་ལགྷུ་ཀཐཱཀ་ཤེཎིཀ་ཀཐ་ཱསེཧོ་ཨཚི་མུདཱ་ཨལྤ་མཏཱྣཱམ,ེ་ཛེནཱ་པྲྀཥ ་སཾཁྣཱ་༧༦་པར་"བཌྷཻ༹ཏ་ཙལྣཱཱུ",་༧༩་པར་
"སམཱཛ",་༨༠་པར་"མར ྣཱཧཏ",་༨༢་པར་"སཔྣཱཱུཏ་སབ",་༨༣་པར་"ཤོདྷ",་༨༥་པར་"པྣཱཡཤིཏ",་༩༠་པར་"བཌ༹ཀཱ་
ལོཀ",་༩༥་པར་"སམཡ་སམཡ་ཀེར་བཱཏ"་ཨཱ་པྲྀཥ ་སཾཁྣཱ་༡༠༡་པར་"ཨཔྤན་ཛཀཱྃ"།་པྲྀཥ ་སཾཁྣཱ་༨༨་པར་"མིཐིལཱ་རཱཛྱཀ"་
ཏྃ་ནཧི་བཱིཧནི་ཀཐཱ་ཨཚི་ཨཱ་ནཧི་ལགྷུ་ཀཐཱ,་ཨེཧིཔར་ཛྃ་ཀནཱིཀ་ཨཱཨོར་མེཧནཏ་ཀཨེལ་གེལ་རཧཐི་ཏྃ་ཨེཀཊ་ནཱིཀ་
ཨཱལེཁ་ཨབཤྱ་བྷཨེ་སཀཻཏ་ཚལ། 

པཀཱཤཀ,་མིཐིལཱ་སཱཾསྲྀཏིཀ་པརིཥད,་ཀོལཀཏ ྣཱ་ཀེར་མནི་ཤྣཱི་གཾགཱདྷར་ཛྷཱཛཱི་ཨཔན་པཀཱཤཀཱིཡམེ་"ལགྷུ་ཀཐཱ"ཀེྃ་ཨཀེཊ་
ནབཱིན་བིདྷཱ་ཀཧི་སམྦོདྷིཏ་ཀཨེ་རཧལ་ཚཐི,་ཨེཧིཋཱམ་ཛྃ་ཨ་ོབཱིཧནི་ཀཐཱ་ཀཧིཏཐི་ཏྃ་སཱཨདི་ཨུཙིཏོ་རཧིཏཨེ་མུདཱ་ལགྷུ་
ཀཐཱ་ཨཱ་ནབཱིན་བིདྷཱ་ཧསྱཔད།་ཧམ་ཨེཧི་ཀཐཱ་སཾགྲཧཀ་ཀཐཱཀེྃ་ཨཱྃགཱཀ་ ཨུལ ེཁམེ་བཱིཧནི་ཀཐཱ་ཀཧི་སམྦདྷོིཏ་ཀརབ། 

"ཊེཀནོལཛཱི"་བཱིཧནི་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་རཱུཔཱི་མལཱཱམེ་ཀུལ་༡༥༥་གཊོ་ཀཐཱ་གཱྃཐལ་གལེ་ཨཚི།་སཾགྲཧཀ་པཧིལེ་བཱིཧནི་ཀཐཱ་
"ཊེཀནོལཛཱི"་ཨེཀརེ་ནཱམཔར་སཾགྲཧཀ་ནཱམཀརཎ་བྷེལ་ཨཚི།་ཨནུཔམ་བཱིཧནི་ཀཐཱ,་བཱིཧནི་ཀཐཱཀ་སབྷཊ་གུཎ་ཀུཊི-
ཀུཊི་ཀཨེ་བྷརལ་ཨཚི།་ཛཏེཀ་པསཾཤ་ཀརཱི་ཀམ།་ཨ ཻ་བཱིཧནིམེ,་ཀོནཱ་ཨེཀཊ་པརདེཤིཡཱ་པུཏཧུ་ཨཔན་སསུརཀེྃ་མཱཏྲ་ཨེཧི་
དྣཱརེ་པཱཨི་པཋཱབཻཀ་ཨིཀྵཱ་རཁཻཏ་ཚཐ,ི་ཛཱཧིསྃ་སམཱཛམེ་ཧུནཀ་ནཱམ་ཧོཨིན།་ཨཻ་དྣཱརེ་ཨོ་ནབ་ཊཀེནོལཛཱི་བཻཾཀིཾགཀེྃ་ཚོརི་
མནཱིཨཱཌར་དྣཱརཱ་པཱཨི་པཋབཻ་ཚཐ།ི 

"ཊེཀནོལཛཱི"་ནཱམ་དྷརཱི་ཨཱི་བཱིཧནི་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་ནཱམཀ་བྷྲམ་ཨུཏྤནྱ་ཀཨ་ེརཧལ་ཨཚི།་པཧིལ་ནཛརིམེ་ཊེཀནོལཛཱི་ནཱམསྃ་
ཨེནཱ་བུཛྷཱ་རཧལ་ཨཚ་ིཛེ་བིཛྙཱན,་ཊེཀནོལཛཱི་ཨདཱསིྃ་སམྦཾདྷིཏ་བིཥཡ་བསྟུ་ཧོཨེཏ་མུདཱ་ཨེཧན་ཀོན་ོགཔྤ་ནཧི།་སམསྟ་
པོཐཱིམེ་ཨེཀསྃ་ཨཀེ་ནཱཀི,་རུཙིགར་བཱིཧནི་ཀཐཱ་ཨཚི་མུདཱ་ཊེཀནོལཛཱི,་བིཛྙཱན,་ཏཀནཱིཀཱིསྃ་སམྦཾདྷིཏ་ཨེཀཽཊ་ནཧི། 

བཱིཧནི་ཀཐཱཀ་མུཁྱ་ཨགཾ་སཾབཱད་ཨཚི་ཨཱ་ཨནམོལ་ཛཱིཀ་བིཧནི་ཀཐ་ཱསཾབཱདསྃ་ཌྣཱཱུབལ་ཨཚ,ི་ཛབརདསྟ་!་མུདཱ་སཾབཱད་"----
----"་ཨིནབརཊེཌ་ཀོམཱམ་ེབནྡ་ཀཨ་ེཀ྅་ནཧི་ལཁིལ་ཨཚི,་ཨེཀར་ཨབྷཱབ་སམ ྡྷྭཱཱུརྞ་པོཐཱམིེ་ཨཚི། 

དོསར་ཀམཱི་ཛེ་ཧམརཱ་སམ ྡྷྭཱཱུརྞ་པོཐཱིམ,ེ་ཀཐཱསྃ་པཀཱཤཀཱིཡ་ཏཀ་ལགཱལ,་བིབྷཀྟི།་བིབྷཀྟི་ཨཔྤན་པཧིལུཀཱ་ཨཱཁརསྃ་ཧཊ་ཀཨེ་
ལིཁལ་ཨཚི་ཛཱཧི་ཀཱརཎ་ཀཏཽ་ཀཏཽ་ཨརཀྠེྃ་ཕརིཚཽཾཏམེ་ཨསམཾཛསཀེྃ་སྠིཏི་ཨུཏྤནྣ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི། 

པྲྀཥ ་༡༣་པར་ལིཁལ་བཱིཧནི་ཀཐཱ་"ཊེཀནོལཛཱི"་ཨཱ་༢༧་པར་ལིཁལ་"ལོཀ་བུཛྷཱཨུན"་དུནྣཱཱུ་ཨེཀ ་ེསན་ཀཐཱ་ཐཀི་མཏཱྲ་
ནཱམེཊ་བདལལ་ཨཚི། 
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ཨེཧི་སཾགྲཧམེ་ཀོནོ་ཨེཧན་པཀྵ་ནཧི་ཛཱཧིཔར་ཨནམོལ་ཛཱཀི་ཀལམ་ནཧི་ཙལལ་ཧོཨིན།་མནཀ་བྷཱབསྃ་སམཱཛཀེྃ་
བིཌམྦནཱ་དྷརི,་ཨནྟརཾག་སམྦནྡྷསྃ་ཧྃསཱི་ཋཋཱ་དྷརི་སབྷ་པཀྵཀ་ཨུཙིཏ་ས ྣཱན་དལེ་གལེ་ཨཚི།་པྲྀཥ ་༣༣་པར་"ཌྡྷྭཱཱུཊི",་༣༨་
པར་"ཙིན ྣཱ་༺ཨེཀ༻",་༣༩་པར་"བེཊ་བེཊི",་༤༣་པར་"དུཁ",་༤༥་པར་"ཁོརཱཀཱི",་༤༦་པར་"གོཧརི",་༥༨་
པར་"བྷཱིཁ",་༦༠་པར་"མོནམེ",་༩༨་པར་"ཨན རཛཱལཱི",་༡༠༡་པར་"ཨཔྤན་ཛཀཱྃ",་༡༠༣་པར་"མནུཀྑ་ཀེ་ཀུཀུར་ཀེ",་
མནཀེྃ་ཚུབཻཏ་ཀརེཛཱཀེྃ་མོམ་ཛཀཱྃ་གལཱ་ཀཨེ་ཨཱྃཁཀི་རས ྣཱསྃ ་བཱཧར་ཨབཻཔར་མཛབྣཱཱུར་ཀཨེ་ཀ྅་མོནཀ་ཀོནོ་ཀནཱོམེ་
ཨེཀཊ་ཊིས་ཚོརི་དཻ་ཚཀཻ།་ཨོཏཨེ་པྲྀཥ ་སཾཁྣཱ་༣༢་པར་"ཨེཀདམ་ཋཱཀི"་ཨཱ་༣༧་པར་"ཊསྐ" ་སམཱཛཀ་ཀུཔཐཱཀེྃ་དཁཱེར་
ཀཨེ་རཧལ་ཨཚ།ི 

པྲྀཥ ་༣༤་པར་"སུརཀྵིཏ་༺ཨེཀ༻",་༤༠་པར་"མན ",་༧༧་པར་"ཨཱན ར",་ཨཱ་༨༧་པར་"བྱབས ྣཱ",་ཨཱཛུཀ་
རཱཛནཱིཏི་ཨཱ་བྱབས ྣཱཔར་པཧར་ཀརཻཏ་ཨུཏྟམ་བཱིཧནི་ཀཐཱ་ཨཚི།་ཏྃ་དོསར་དིས་པྲྀཥ ་༣༥་པར་"ཛཱགརཎ",་༤༢་པར་
"ཙེཏནཱ༺ཨེཀ༻",་༤༦་པར་"བིཛྙཱན",་ཨཱཛུཀ་ཛཱགརཱུཀ་ལོཀཀ་སཏྱ་བཱིཧནི་ཐིཀ།་བཱལ་མོནཀེྃ་ཀཱགདཔར་
ཨུཏཱརཻཏ་ཨནམལོ་ཛཱི་ཨེཧི་པོཐཱིཀ་པྲྀཥ ་༦༥་པར་"པཤྣ་༺དཱུ༻",་ཨཱ་༦༩་པར་"ཙིནྟིཏ",་བཱསྟབམེ་མོནཀེྃ་ཙནི ྣཱམེ་
ཛྷོྃཀཻཀ་ལེལ་པཡཱཔྟ་ཨཚི།་ཨོཏཨེ་༦༣་པར་"ཨུཏྟར"་ཨཱ་༧༡་པར་"བྷརམ"ཀེྃ་སབཱལ་ཛབཱབ་ཨེཧན་ཨཚི་ཛེནཱ་ཤེརཔར་
སབཱ་ཤེར།་སམྦནྡྷཀེྃ་ཨུཛགཱར་ཀརཻཏ་པྲྀཥ ་༤༨་པར་"བུདྡྷཱྶྚུ",་༦༧་པར་"མཧཀ",་ཨཱ་༨༡་པར་"ཤདྷཱ"་ཨཚི་ཏྃ་༣༦་པར་
"སཨཁ"་ཨཱ་༦༠་པར་ལིཁལ་"ཡུདྡྷ"་པཌྷི༹་ཧྃསཱིསྃ་མུྃཧ་མུནེབེ་ནཧི་ཀརཏ།  

ཀནཱིཀ་སཱཧིཏྱཀ་པཀྵཀེྃ་ཚོརིདི་ཏྃ་ཀུལ་མིལཱ་ཀ྅་ནཱིཀ་བཱིཧནི་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ།་པཱཋཀཀ་མོནམེ་ཤཀིྵཱ་སཾག་ེསཾག་ཛིཛྙཱསཱ་ཨཱ་
རཱུཙི་ཛགབཻམེ་པྣཱཱུརྞ་སཕལ།་ཨཀེ་བེར་ཀིནཀོ་ཧཐམ་ེཨཱི་པོཐཱི་ཨཱཨིབ་གེལ་ཏྃ་བིནཱ་པྣཱཱུརཱ་པཌྷ༹ནེ་ཙེན་ནཧི།  

  

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

 

༣.པདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤ-་ནབ-བསཱཏ 
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༣.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤ-་ནབ-བསཱཏ 

 

རཛཱ་ཀཱིཤརོ མཱིཤ,་རཱིཊཱཡར ་ཙཱཕི་ཛནེརལ་མནཻཛེར་༺ཨཱཱི༻,་བཱཱི.ཨསེ.ཨནེ.ཨལེ.༺མུཁྤཱལཡ༻,་དཱིལ ྤཱཱི,གམ-་ཨརརེ་
ཌཱཱིཧ,་པ.ོ་ཨརརེ་ཧཱཊ,་མདྷུབནཱཱི 

ནབ་-་བས་ཱཏ 
 
ནབ་-བསཱ་ཏ་ཀེ་བཧཨེ་དཱི་ཨ,ཽ 
ཨཱབ,་ཨཱབཨེ་ནབ་-སཾདན, 
སཌ ལ,་གནྦྷྤཱ་ཨཱིཏ་ཛ་ེཨཚི་པྲབཱ་ཏ་, 
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ཀཱི་ཨ,ེ་ཀརཱི་ཨཻ་ཨཀོརོ་བཾདན? 
 
ཛེཏཻ་ཨཱབ,་ཨུཏ ྤཱ་ཧཧཱཱི་ན, 
ཐཱ་ཀལ,་ཋེཧཱི་ཨཱཨེལ་བསཱ་ཏ, 
ཨྤཱཱུར ྤཱ་ཙཱ་ཧཱཱི་,་ཨྤཱཱུརྫཱི་ཏ་ཧུལ་ཱས, 
ཨཱ,་དྷུཾདྷ-མུཀྟ་ཙ་ཱཧཱཱི་པརཱ་ཏ། 
 
ནཱི་རོ་ག་ཧབཱ་ཀེ་བཱ་ཊ་ཚཀཱེི་, 
ཀཱི་ཨེ་བཻསལ་ཀཱི་ཨོ་བུདྷཱི་ཨཱར? 
དུཥཱི་ཏ་བཱ་ཡུ་སྃ་མོ་ཧ་ཀཱི་ཨ?ེ 
ཛེ་ཀརཨེ་ཛ་ིནགཱི་པར,་བཱ་ར། 
 
བཧཨེ་དཱི་ཨཽ,་ཊཊཀ་བསཱ་ཏ, 
ཨུཏ ྤཱ་ཧ,་ཨུམཾག་བྷརལ་ཚཻ་, 
ཏཱ་ཀཱི་རཧལ་ཚཱི་ཀོ་ན་པྤཱ་ཎ? 
ཛེ་བཱ་ཡུ,་བཱི་བརྞ་པཌ ལ་ཚཻ། 
 
སྤཱཱུྃགྷཱི་-སྤཱཱུྃགྷཱི་བཱ་ན ལ་ཧབཱ 
སྃ་བཌྷ ཱི་གེལ་ཏན་མེ་བྤཱ་དྷཱི་, 
བེམཱ་ར་བསཱ་ཏ་ཀེ་ཛཱ་ཨེ་དཱི་ཨ,ཽ 
ཀརབཻ་ཀཱི་ཨོཀརཱ་,་སཱ་དྷཱི་? 
 
ནབ་-སཾདན་ས,ྃ་ཌརཱ་ཛཱ་ཨ,ེ 
ཨཱ་བྷཱ་གཱི་ཛཱ་ཨ་ེསནཀལ་ཨནྦྷྤཱ་ར, 
ཚམ་-ཚམ་ནཙཻཏ་ཨཱབཨེ་པརཱ་ཏ, 
ཛཱི་ཏཀ'་ལགཻཀ་པཱ་བནཱི་-ཏཱི་ཧཱ་ར། 
 
ཨཱབཨེ་དཱི་ཨཀཽ་ནབ-མཽ་སམ་ཀ,ེ 
ཤཱི་ཤཱི་ར་བྷེལ་བྤཱཱུཌྷ ,་ཨཨོཏཨེ་མདྷུམ་ཱས, 
ནབ་-ནབ་ཙིཾ་ཏན,་ནབ་ཛཱི་བན་-པཐ, 
ཊྤཱཱུཊཨེ་ན,ེནབལ-པུརཱ་ཏན-སམཱ་ས། 
 
ཀཏེཀ་པུརཱ་ན་གཱི་རཧ་སབྷ་ཀེ, 
ཁོ་ལཏ,་ཨཱཱི་ནབ་-ཡུག་ཀེ་བསཱ་ཏ, 
ཊཊཀ་བཱི་ཙ་ཱར་ལཨེ་སཱི་ཧཀཏ,་ཨ ཱ
དལཱ་ནེ་-དལཱ་ན,་གྷ  ཱུམཏ་པྲབཱ་ཏ། 
 
གེལཧེ་གཱི་ཏ་ཀཏཀེ་ག་ཨེབ? 
ལག་ཨུ་ཨཱབ,་ནབ་-སུར་ཀེ་སཱ་ཛ, 
ཏྤཱཱུལཱི་ཀ་མེ་ན྅བ་རཾག་ཧོ་, 
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ཀ་ཛ་ཀ'་བཱ་ཏ་ཀ'་ཨུཋཨེ་ཨབཱ་ཛ། 
 
ནབ་-ནབ་བཱི་ཥཡ, 
ནྤཱཱུཏན་ཙི་ནྟན, 
གཔ་ཧོ་ཨུཏ ྤཱ་ནཀ' 
ཀཱི་ཨེཀ་པཏན? 
 
ཧམ་ཚཱི་ཏཊས,ྠ་ཨརཱི་ཨཱཏཨེ་ལེལ 
ཨཨེལཧུྃ་ཨཚ་ི,ནབལ་-བསཱ་ཏ་ཀ,ེ 
བཱི་ཏལཻ་རཱ་ཏཱི་,་སྤཱ་གཏ་ཀརཱི་ཨ ཽ
ཨཱབ,་ཨཱབཨེ་བལཱ་པརཱ་ཏ་ཀེ། 
 
བྱརྠ་བཱ་ཏ་ཀེ་དྷེནེ་ཚཱི་, 
ནཱི་རརྠཀ་ཨདྷཾབཱི་ཤྭཱ་ས, 
བེཀ་ཛཀ་བྷེལ་རེབཱ་ཛ་ཛ,ེ 
ཧམ་ཀཱི་ཨེཀ་བནལ་ཚཱ་ིད་ས? 
 
ཛེ,་སུནདར་,་སྭསྠ་པརཾཔརཱ་, 
ཨོཀརཱ་བནཱ་ཨུ,་སཱི་ར་-པཱ་ག, 
མུད་,་ཀཱི་ཨཀེ་ཨུགྷནེ་ཙལཱཱི་, 
ཛེ་རཱཱི་ཏཱི་བནལ་ཨཚི་ད་ག? 
 
བྱརྠ,་ཀུཏརྐ,་གྷམརཐན་མ,ེ 
ཀཱི་ལཱ་བྷ?་གམཱ་ཨལོ་ཛཱ་ཨེ་སམཡ, 
ཕརཱི་ཚཱ་སཀཻཚ,་ཛུཨཨཱེལ་ཕསཱ་ད, 
ཧོ་ནབ་-ཙིཾ་ཏན་མ,ེ་མེལཀ་'ལཡ། 
 
ཛེ་རཱཱི་ཏཱི་,་ནཱི་རརྠཀ་གྷཱི་གྷརཱཱི་ཀཊཻཚ, 
ཨོ,་སམཡ་-སཾག་ཨསཾགཏ་ཨཚི་, 
ཀཱི་ཨ,ེ་མོ་ཊརཱཱི་ཨྤཱཱུགྷཱཱི་,བེམཏལབ? 
ཨཱཱི་པྲགཏཱི་ཤཱཱི་ལ་ལོ་ཀཀ'མཏ་ཨཚི་། 
 
ཨཱནལཀ་སམཱཱི་ར་སཾག་མེ་ཧུལཱ་ས, 
ནཧཱི་མོ་ན་ཀཀརོ་,་ཚཻ་ཁནཧན, 
བཾདྷན་ཁོ་ལཱི་ཨུན ྡུཀྟ་བྷེལ, 
ཨཚི་ནཱ་ཙི་རཧལ,་བཱ་ཏཱ་བརཎ། 
 
བཧཀཨེ་ནཧཱི་ཨོ,་ནྤཱཱུཏན་བསཱ་ཏ, 
སཱི་ཧཀཡ་,་ཏ'་ཛྷ  ཱུམཨ་ེག་ཚ་-པཱ་ཏ, 
སརྴ་སུཁད,་ཨནུབྷབ་སབ་ཀེ, 
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ཊྤཱཱུཊཨེ་ཨཱལས,་ལཱ་གཨེ་པརཱ་ཏ། 
 
མུད་,་སཏརྐ་ཏ'་རཧཨེ་པཌ ཏ་, 
ཨཱཱི་བཱ་ཏ,་ཀཧུྃ་ནེ་བནཨ་ེཨུད ཎ , 
ཙི་ན ཏོ་ན་ེཚི་ཨ,ཻ་ཀཧུྃ་བཱི་ཌ རོ་བནཱི་, 
དེབ་'་ནེ་ལཱ་གཻ་,་དཎ ། 
 
ཨཱཱི་ཨབཌྷང་ནབཀ་པྲབཱ་ཏ, 
ཨོ་པཱཱི་བཨེ,་སུསཾས ྤཱ་རཀ་'གྷྲྀཏ, 
ཨཔན་སཾསྲྀཏཱི་ཀ་སཱྃ་ས་པར, 
རཧཨེ་པཌ ཏཻཀ་ཨོཀརོ་ཨཱཤཱི་ཏ། 
 
ཚུཙྪེ་ནབཀ་བསཱ་ཏ་ཏ' 
ཨོ་ཨཱཨོཏ་བནཱི་ཀ'་ཨནཙི་ནྦྷྤཱ་ར, 
ཛེ་སབྷ་ལ'ཀ'་,་ཙལལ་སཾག་མ,ེ 
བཨེཧ་ཨཱ་ཨོཧནེ་ཧེཏཻ་བཱི་ཙཱ་ར། 
 
མུད་,་དྷརོ་ཧརཱི་མེ་པཧཱི་ནེ་སྃ, 
རཱ་ཁལ་ཛ,ེསུཾདར་སཾས ྤཱ་ར་, 
ཛྃ་ནཧཱི་ཨཔནཱ་ཨོཏ་ཨོཧཱི་ཀེ་ཨ,ོ 
ལོ་ཀ་ཀ་ོནཱ་ཀརཏཻ་སྤཱཱི་ཀ་ར? 
 
བནཨེ་བབཾཌར་ཨཱགྤཱཱུ་ཙལཱི་,་ཛྃ 
ནབྱ་པབན་བྷ'་ཨུཙ ྪྲྀཾཁལ, 
ནཧཱི་རོ་ཀྤཱཱུ,་ཨོཀརཱ་ཛཱ་ཨ་ེདཱི་ཨ,ཽ 
ཀརཏཻ,ཏཻ་ཚུཙྪེ་ནྤཱཱུཏན,་ཀཱི་བྷལ? 
 
ནབཀ་བཱི་ཧཱ་རཱི་,་ཀཱི་ཧོ་པུརནཱ་, 
དུཧཱུ་ཏ',་ཨེཀཧཱི་བཱ་ཏ་བྷེལཻ, 
ཨུདྷཱི་ཨེབེ་ཀརབ,་ཨེནཱ་ཀཱི་ཨོནཱ་, 
བཱི་ནཱ་ཤེ་ཀེ་ཏ'་བརཱི་སཱ་ཏ་བྷེལཻ། 
 
ཨལསཱ་ཨེལ,་ཨོཛྷརཱ་ཨེལ་པྲབཱ་ཏ, 
པེཊཀ་ན ་ལདྷནེ་ཨཚི་པཌ ལ་, 
ནབལ་ཨནཱི་ལ་སརྴན་སྃ, 
ཨསམཉྫས་མེ་ཨོ་,་ཨཚི་ཨབཱི་རལ། 
 
སཱ་མཉྫསྱ་ནབ་-པུརཱ་ན་ཀེ་ཧོ་, 
སོ་ཛྷརཱ་ཨུ་བཱ་ཏ,་མཧོ་དཡ! 
སམཱ་ཡོ་ཛན,་ནེ་ཀཱི་པྲཏཱི་ཀཱི་ཡཱ་, 
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ཨེཀ་-དོ་སརཀ་ཏྲུཊཱི་ཀེ་དྷོ་དཨ།ེ 
 
སཾསྲྀཏཱི་སབྷཀ་གཋབཾདྷན་ཧོ་, 
ནབྱ་ཨཱཨོར་པུརཱ་ན, 
ཁཽཾ་ཛྷཱ་ཨཱི་ནཧཱི་ཨེཀ་དོ་སར་པར, 
ཨཱ,་ཧོ་ཨཱི་མེལ་-མཱི་ལཱ་ན། 
 
སྭཙྪན ཏཱ་,་ཨཱཱི་ཨཚ་ིབནྦྷྤཱ་ཨེལ, 
སདཻབ,་ཨུཏྟརད་ཡཱི་ཏྭ་སཾག, 
བཱི་ཙཱ་རཀ་ནྤཱཱུཏནཏཱ་ཀེ་མཏལབ, 
ཧོ་ཨཱི་ནཧཱི་ཚ,ཻ་རབྷསལ་ཨུམཾག། 
 
ཀེ་ཚྤཱཱུཊལ་ཨཚ་ིཔརཱི་བརྟྟྟྟན་སྃ? 
ཀཧུ,་ཨེཧཱི་ནཤྭར་སཾསཱ་ར་མ,ེ 
མུད་,་ཀེཧེན་དཱི་ཤཱ་ཚ,ཻ་བུཛྷནཱ 
ཛཱ་ཨཱིཏ་ཨཚི་ཛགཏ་-བྱབཧཱ་ར་མེ།མེ 
 
ཀརཱི་ཨཽན ་སྤཱ་གཏ,་ནབཀ་ཀ,ེ 
དེཐཱི་པུརཱ་ཏན་ཨཤཱཱཱི་ར ྤཱ་ད, 
ཧཱི་ལཱི་-མཱི་ལཱི་,་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཻཏ་ཙལཱཱི་, 
ཀཱི་ཨེཀ་ཧེཏཻཀ,་ཀོ་ནོ་བཱི་བཱ་ད? 
 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༤.སསཾྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༤.༡.ཌཱ.་དཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ་༺སཔྟམོཙྪབཱསཿ༻ 
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༤.༡.ཌཱ.་དཱིཔཱིཀ-་ཙམ  ཱུསཱཧཱིཏྱཡཤོ་བཱིལཱསཿ་༺སཔྟམོཙྪབཱསཿ༻ 

ཙམ ྡྷྭཱཱུསཱཧིཏྱཡཤོ་བིལཱསཿ 
༺སཔྟམོཙྪབཱསཿ༻ 

  

ཌཱ.་དཱཔིཀཱི 

༺སྭཏན ལཁེིཀཱ་བེདབཏཱི-མཧབིདྣཱལཡསྱ་པྣཱཀྟནཔྣཱདྷྒྷྱྡྷྭཱཔིཀཱ་ཙ༻ 

[ཙམ ྡྷྭཱཱུསཱཧིཏྱབཱགིལཱསསྱ་སཔྟམེ྅ཧྣ་ིབྷབཏཱཾ་བྷབཏཱིནཱཾ་ཙ་སམེཥཱཾ་ཧརཾ་སྣཱགཏཾ་བྣཱཧྲྀཏྱ་ཨདྱཏནཱིཡབིཥཡབསྟུམཱདཱཡཱཏྲ་
པསྟུཏཱ྅སིྨ།་ཨདྱ་གྲནྠཔརཱིཙཡཱནནྟརཾ མཧཀབིབྷོཛརཱཛཀྲྀཏཙམ ྡྷྭཱཱུརམཱཱཡཎབིཥཡབསྟུབིབརཎཾ་གྲན ྣཱནུགུཎཾ་བིདུཥཱཾ་ཏཏྲ་
བྷབཏཱཾ་བྷབཏཱིནཱཉྩཱམོདཔམོདཱཡ་ཀིཉཏིྤྲསཽྟམི།] 

ཡཐཱ་པྣཱཱུརྦསིྨན་ཨུཙ ྡྷྭཱསེ་ནིགདིཏམ་ཨསཱཱིཏ་གྲནསྠྱ་བིབྷཱགཱཿ་ཨེབམ་ཨསིྟ།་ཨསྱ་གྲནྠསྱ་བིཥཡབསྟུ་རཱམཱཡཎིཀཐཱ་སདྲྀཤི་ཨེབ་
བརྟཏེ་ཏདེབ་ཀཱརཎཾ་ཡཏ་ཊིཀཱཀཱརཿ་སྤཥ ཏཡཱ་ཨེཏསྱ་བྣཱཁྣཱནསྱ་བིཥཡེ་ནྱཀ རོཏི། 

1. བཱལཀཱཎྜམ 
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2. ཨཡོདྷྒྷྱྡྷྭཱཀཱཎམྜ 

3. ཨརཎྱཀཱཎྜམ 

4. ཀིཥ ིན  ྡྷྭཱཀཱཎམྜ 

5. སུནྡརཀཱཎམྜ 

6. ཡུདྡྷཀཱཎམྜ 

གྲནྠེ་ཨདཱིཀབིབཱལ ྣཱིཀིགུཎཀཱིརྟནཾ་དརཱདིྲྀཤྱཏེ- 

བཱལ ྣཱིཀིགཱིཏརགྷུཔཾུགབཀཱིརྟིལེཤ ཻ

ས ྲྀཔྟིཾ་ཀརོམིཀཐམཔདྷུནཱ་བུདྷཱནཱམ 

གཾགཱཛལརཻ  ྶྚུབི་བྷགཱིརཐཡཏྣལབ ྫྷཻཿ 

ཀིཾ་ཏརྤཎཾ་ན་བིདདྷཱཏི་ནརཿ་པིཏྣཱྲྀཎམ 

ཨནེན་ཤ ོཀདྣཱརཱ་བྷགཱིརཐསྱོཔམཱཾ་པསཽྟཏི།་ཨེབམེབ་ནཱརདབཙནབིཥཡེ་ཨཔི་གྲནཀྠཱརཿ་བིམརྴཾ་པསཽྟཏི་ཡཐཱཧི- 

བཱཙཾ་ནིཤམྱ་བྷགབཱན་ས་ཏུ་ནཱརདསྱ 

པྣཱཙེཏསཿ་པབཙསཱཾ་པཐམཿ་ཀབཱིནཱམ 

མཱདྷྱནྡིནཱཡ་ནིཡམཡཱ་མཧརྵིསེབྣཱ ཾ

པུཎྱམབཱཔ་ཏམསཱཾ་ཏམསཱ་ཾནིཧནིམ༎ 

ཨེབམེབ་ཙམ ྡྷྭཱཱུརཱམཱཡཎསྱ་དིཏཱིཡེ་ཀཱཎྜེ་ཨཡདྷོྒྷྱྡྷྭཱཀཱཎྜེ་རཛཱྣཱབྷིཥེཀསཛ ྣཱཡཱཿ་བརྞནཾ་བིདདྷཱཏི- 

"ཏདནནྟརམསཽ་སཾམན ྟྲྱ་མན ིབྷིཿ་སཧ་པཽརབྲྀདྡྷཱན..........." 

ཨེབམེབ་ཨརཎྱཀཱཎྜེ་རཱབཎསྱ་སྠིཏིནིརཱུཔཎཀམེ་ཡདརྞནམསིྟ་ཏཏ ཱུ་ཨལཀཾཱརཱདིདྲྀཤ་ཙམ ྡྷྭཱཱུརཱམཱཡཎསྱ་ཧྲྀདཡབདརྟཏེ- 

བིཔིནམབཛགཱཧེ་རཱཀྵསཱནཱཀཾརོཊ ི

རསཀྲྀདསཀྲྀདཱབྷིར ྣཱཥྤམཱལོཀྱ་ཤོཙན། 

ཀྲྀཏརུཙིརིབ་བར  ནྱཾཀུཤནཱཾ་ཀུཤནཱ ཾ
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པཐིཀཙརཎལཱབིནྱཾཀུརེ་ནྱཀཾུརེཥཿ། 

ཨུཔཪ ླུཀ ྣཱནི་ཡཱནི་ཨུདཱཧརཎནི་ཨཏྲ་པདཏ ྣཱནི་ཏཱནི་དྲྀགྡརྴནཱརྠམེབ་ཀེབལམ་།་བིས ྲྀཏམ་ཨདྷྱཡནཾ་ཏཏྲ་
ཙམ ྡྷྭཱཱུརཱམཱཡཎརསཱསྣཱདཱཡ་ཏཏྲ་ཀརཾ་ཤཀྱཏེ་ཨིཏྱལམ། 

  

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