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

ཨཐབཱ་ཡཱཾཏིཀ,་ཀྡོནྡོ་མཱདྷྱམསྃ,་ཨཐབཱ་ཛྙཱནཀ་སཾགྲཧཎ་བཱ་པུནརྤྲཡྡོགཀ་པྲཎཱལཱི་དྤཱརཱ་ཀྡོནྡོ་རཱུཔམེ་པུནརུཏ ྤཱདན་ཨཐབཱ་སཾཙཱརན-པྲསཱརཎ་ནཻ་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཻཏ་
ཨཚི། 
 
༺c༻་༢༠༠༠-་༢༠༢༢།་སར ྤཱདྷིཀཱར་སུརཀིཏ།་བྷཱལསརིཀ་གཱཚ་ཛེ་སན་༢༠༠༠་སྃ་ཡཱཧཱུསིཊིཛཔར་ཚལ་
http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html་,་
http://www.geocities.com/ggajendra་ཨཱདི་ལིཾཀཔར་ཨཱ་ཨཁནྡོ་༥་ཛུལཱཨི་༢༠༠༤་ཀ་པྡོསྚ་
http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html་
ཀེར་རཱུཔམེ་ཨིནྚརནེཊཔར་་མཻཐིལཱིཀ་པྤཱཙཱིནཏམ་ཨུཔས ིཏཀ་རཱུཔམེ་བིདྱམཱན་ཨཚི་༺ཀིཚུ་དིན་ལེལ་
http://videha.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html་ལིཾཀཔར,་སྡོཏ་wayback་
machine་of་https://web.archive.org/web/*/videha་258་capture༺s༻་
from་2004་to་2016-་http://videha.com/་བྷཱལསརིཀ་གཱཚ-པྲཐམ་མཻཐིལཱི་བ ྤཱག་/་མཻཐིལཱི་བ ྤཱགཀ་ཨེགྤཱ ིགེཊར༻། 
ཨཱི་མཻཐིལཱིཀ་པཧིལ་ཨིཾཊརནེཊ་པཏིཀཱ་ཐིཀ་ཛཀར་ནཱམ་བཱདམེ་༡་ཛནབརཱི་༢༠༠༨་སྃ་’བིདེཧ’་པཌ༹ལཻ།་ཨིཾཊརནེཊཔར་མཻཐིལཱིཀ་པྲཐམ་ཨུཔས ིཏིཀ་ཡཱཏྤཱ་བིདེཧ-
་པྲཐམ་མཻཐིལཱི་པཱཀིཀ་ཨཱི་པཏིཀཱ་དྷརི་པཧྃཙལ་ཨཚ,ི་ཛེ་http://www.videha.co.in/་པར་ཨཱི་པྲཀཱཤིཏ་ཧྡོཨིཏ་ཨཚི།་ཨཱབ་
“བྷཱལསརིཀ་གཱཚ”་ཛཱལབྐྲྀཏྟ་'བིདེཧ'་ཨཱི-པཏིཀཱཀ་པྲབཀ ྤཱཀ་སཾག་མཻཐིལཱི་བྷཱཥཀ་ཛཱལབྐྲྀཏྟཀ་ཨེགྤཱིགེཊརཀ་རཱུཔམེ་པྲཡུཀྟ་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ 
 
༺c༻༢༠༠༠-་༢༠༢༢།་བིདེཧ:་པྲཐམ་མཻཐིལཱི་པཱཀིཀ་ཨཱ-ིཔཏིཀཱ་ISSN་2229-547X་VIDEHA་༺since་
2004༻.་སམ ྤཱདཀ:་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུར།་Editor:་Gajendra་Thakur.་In་respect་of་materials་e-
published་in་Videha,་the་Editor,་Videha་holds་the་right་to་create་the་
web་archives/་theme-based་web་archives,་right་to་translate/་
transliterate་those་archives་and་create་translated/་transliterated་

web-archives;་and་the་right་to་e-publish/་print-publish་all་these་
archives.་་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱ་ཨཔན་མཽལིཀ་ཨཱ་ཨཔྲཀཱཤིཏ་རཙནཱ/་སཾགྲཧ་༺སཾཔྤཱཱུརྞ་ཨུཏྟརདཱཡིཏྭ་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱ་མདྷྱ༻་

editorial.staff.videha@gmail.com་ཀེྃ་མེལ་ཨཊཻཙམེཎྚཀ་རཱུཔམེྃ་པཋཱ་སཀཻཏ་ཚཐ,ི་སཾགམེ་ཨྡོ་ཨཔན་སཾཀིཔྟ་པརིཙཡ་
ཨཱ་ཨཔན་སཻན་ཀཨེལ་གེལ་ཕྡོཊྡོ་སེཧྡོ་པཋཱབཐི།་ཨེཏ྅་པྲཀཱཤིཏ་རཙནཱ/་སཾགྲཧ་སབྷཀ་ཀཱཔཱིརཱཨིཊ་རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱཀ་ལགམེ་ཚན ི་ཨཱ་ཛཏ྅་
རཙནཱཀཱར/་སཾགྲཧཀར  ྚྲཱཀ་ནཱམ་ནཻ་ཨཚི་ཏཏ྅་ཨཱི་སཾཔཱདཀཱདྷཱིན་ཨཚི།་སམ ྤཱདཀ:་བིདེཧ་ཨཱ-ིཔྲཀཱཤིཏ་རཙནཱཀ་བེབ-ཨཱརྐཱཨིབ/་ཐཱིམ-ཨཱདྷཱརིཏ་བེབ-
ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷིཀཱར,་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨིབཀ་ཨནུབཱད་ཨཱ་ལིཔཾཏརཎ་ཨཱ་ཏཀརྡོ་བེབ-ཨཱརྐཱཨིབཀ་ནིར ྤཱཎཀ་ཨདྷིཀཱར;་ཨཱ་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨིབཀ་ཨཱི-
པྲཀཱཤན/་པྲིཾཊ-པྲཀཱཤནཀ་ཨདྷིཀཱར་རཁཻཏ་ཚཐི།་ཨཻ་སབྷ་ལེལ་ཀྡོནྡོ་རཱཡལ ྤཱི/་པཱརིཤྲམིཀཀ་པྤཱབདྷཱན་ནཻ་ཚ,ཻ་སེ་རཱཡལ ྤཱ/ི་པཱརིཤྲམིཀཀ་ཨིཙྪུཀ་རཙནཱཀཱར/་
སཾགྲཧཀར  ྚྲཱ་བིདེཧསྃ་ནཻ་ཛུཌ༹ཐུ།་བིདེཧ་ཨཱི་པཏིཀཱཀ་མཱསམེ་དཱུ་ཊ་ཨཾཀ་ནིཀལཻཏ་ཨཚི་ཛེ་མཱསཀ་༠༡་ཨཱ་༡༥་ཏིཐིཀེྃ་www.videha.co.in་པར་
ཨཱི་པྲཀཱཤིཏ་ཀཨེལ་ཛཱཨིཏ་ཨཚི།་ 
 
Videha་e-Journal:་Issue་No.་357་at་www.videha.co.in་་

http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html
http://www.geocities.com/ggajendra
https://web.archive.org/web/*/videha
http://videha.com/
http://www.videha.co.in/


 

 

སམཱནཱནྟར་པརམྤརཱཀ་བིདྤཱཔཏི-་ཙཏི་བིདེཧ་སམ ྤཱནསྃ་
སམ ྤཱནིཏ་ཤྤཱ ི་པནཀལཱལ་མཎྜལ་དྤཱར ཱ

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

ཨཀརྑ་ཁམ  ྚྲཱ་༺ཨཁཱར་ཁམཱ ༻ 

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

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

ཨནུཀྲམ 

ཨ་ཻཨཀཾམ་ེཨཚི:- 



 

 

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

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༦་པར་ཊིཔྤཎཱ ི

པྲམེལཏཱ་མཤིྲ་'པྲམེ'་བཤིཥེཀཾ 

༢.༡.པྲསྟུཏ་བིཤེཥཾཀཀ་སཾདར ྦྷམ ེ

༢.༢.ཌཱ.༺ཤྤཱིམཏཱ༻ི་པེྲམལཏཱ་མིཤྲ་'པེྲམ'ཀ་པརིཙཡ་-་༺པྲསྟུཏི་ཤྤཱི་ཛགདཱཤི་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནིལ'༻ 

༢.༣.ཀུཎཱལ-་པྲེམལཏཱ་མིཤྲ་'པེྲམ' 

༢.༤.ཀནུཔིྲཡཱ-་ཧམར་བཙ ྤཱི་མཽསཱ ི

༢.༥.མུན ྤཱ་ིཀཱམཏ-་མཻཐལཱིིཀ་སཤཀ་ྟརཾགཀར ྤཱི་པེྲམལཏཱ་མཤིྲ་པེྲམ 

༢.༦.ཛཡཱ་ཛྷཱ-་ཧམར་ཱལེལ་པེྲམལཏཱ་དཱ ི

༢.༧.ཨུཥཀིརཎ་ཁཱན-་ཧམར་བཙ ྤཱི་༺པེྲམལཏཱ༻ 

༢.༨.ཧིཏནཱཐ་ཛྷཱ-་ཨྡོ་དནི་ཨྡོ་པལ་:་པྲེམལཏཱ་མཤིྲ་'པེྲམ' 

༢.༩.ཤུབྷནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ-་མཻཐིལཱ་ིརཾག་མཙཾ་ཀེ་པིཏཱམཧཱི་པྲེམ་ལཏཱ་མཤིྲ་'པེྲམ' 



 

 

༢.༡༠.བིབྷཱ་རཱནཱ-ི་'རཾགམཾཙ་མ་ེརཱཛཱ་ཀཨིྡོ་ནཧིཾ་ཧྡོཨིཏ་ཚ'ཻ 

༢.༡༡.ཌཱ་ཤིབ་ཀུམཱར་མིཤྲ-་མིཐལཱིཀ་བིདུཥི་པརམྤརཱཀ་ཨནུཔམ-སྟམྦྷ་ཤྤཱིམཏཱི་པེྲམལཏཱ་མཤིྲ་'པེྲམ' 

༢.༡༢.ཨཱཤིཥ་ཨནཙནིྦྷྤཱར-་ཀལཱ་ལེལ་བརིཥྛཏཱ་ན་ཻདཀཏཱ་མཱཔདཾཌ་ཚཻ 

༢.༡༣.ཨཱབྷཱ་ཛྷཱ-་རཾགཀར ྤཱི་པེྲམལཏཱ་མིཤྲཀ་སཱཧིཏྱཀི་ཚབི-་ཨྡོ་དིན་ཨྡོ་པལ 

༢.༡༤.མནྡོཛ་ཛྷཱ-་ནཱརཱ་ིསཤཀྟིཀརཎ་ཀེ་ཨགྲདཱུཏ,་མཻཐལཱིི་ནཱཊྱ་མཾཙཀ་པཧིལ་སཤཀྟ་མཧིལཱ་རཾགཀར ྤཱི་ཨཱཨྡོར་མཐཻིལཱི་
ཕི༹ལྨ་མེ་མམཏཱ་ཀ་ེསཱཀྵཱཏ་པྲཏིམྤཱཱུརི་ཌཱ་པེྲམལཏཱ་མིཤྲ་'པེྲམ' 

༢.༡༥.པེྲམ་ཀཱནྟ་ཙདྷཽརཱི-་ཌཱ.་པྲེམལཏཱ་མིཤྲ་'པེྲམ'་:་མཐིིལཱཀ་བིལཀཎ་བིདཱུཥི་ཨཱ་པྲེརཎཱཏྨཀ་བྱཀྟིཏྭ-་ཛནཱེ་
ཛནལིཡནཻ  

༢.༡༦.ཀམལེཾདྲ་ཛྷཱ་'ཀམལ'-་མིཐལཱིཔུཏྤཱ ི

༢.༡༧.ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སཱགར-་པྲེམལཏཱ་བཧིན 

༢.༡༨.གཛནེྡྲ་ཋཱཀུར-་པྲེམལཏཱ་མཤིྲ་'པེྲམ'ཀ་བཧན ེ 

༢.༡༩.ཨཛིཏ་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཻཐལཱིི་རཾགམཙཾཀ་པྲེརཎཱསྡོཏ:་ཤྤཱིམཏཱི་པེྲམལཏཱ་མཤིྲ་པེྲམ 

༢.༢༠.པེྲམལཏཱ་མིཤྲ་'པེྲམ'སྃ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཛགདཱཤི་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནིལ'་དྤཱར ཱ



 

 

༢.༢༡.ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ་'བིནྡོད'-་པེྲམལཏཱ་པྲསཾག 

༢.༢༢.པྲདཱིཔ་པུཥ-ྤ་མཻཐིལ་ནཱརཱིཀ་སཱཾསྐྲྀཏིཀ-་སཧཱིཏྱིཀ་སྭར་-་པྲེམལཏཱ་མཤིྲ་པྲེམ 

ཨ་ཻཨཀཾཀ་ཨནྤཱནྱ་རཙནཱ 

༣.གདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱཡི་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༢.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱཡི་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༣.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱཡི་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༤.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨཔིར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༥.ཨུམེཤ་མཎལྜཀ་༥་ཊ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱཡི་པྲྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༦.ཀུམཱར་མནྡོཛ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊ་ལགྷུཀཐཱ-་ཤྲདྡྷཱ-སམ ྤཱན 

༣.༧.ཛགདཱཤི་པྲསཱད་མཎལྜ-་ཨཔན་རཙིཏ་རཙནཱ 

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



 

 

༣.༩.རྡོཤན་ཛནཀཔུརཱ-ི་བུཌྷི༹༹ཡཱ་ཨ་ཱཛྷན ྤཱཀེ་ཁསི ྤཱ 

༣.༡༠.པེྲམཤཾཀར་ཛྷཱ་'པབན'-་ཛནཀབི་'མཻཐལཱིི་པུཏ་པྲདཱིཔ'་༺པེྲམ་ཤཀཾར་ཛྷཱ་'པབན'ཀ་མཐཻིལཱི་པུཏ་
པྲདཱིཔཔར་ཨཱབཻབལཱ་བིདེཧ་མྡོནྡོགྤཱཕཀ་ཨཤཾ༻ 

༣.༡༡.རབཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མིཤྲ-་མཱཏྐྲྀབྷཱུམ་ི༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༤མ་ཁེཔ 

༣.༡༢.ནིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨག ི་ཤིཁཱ་༺བྷཱག-་༨༻ 

༣.༡༣.ཌཱ.་བིཔིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཱཀབི་བྷཱས་པྲཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐིལཱ་ིཨནུབཱད་༺བྷཱག-༥༻ 

༤.པདྱ་ཁཎ ྜ

༤.༡.རཱཛ་ཀིཤྡོར་མིཤྲ-་བིཨཱཧ-བརྞན 

༤.༢.སམཏཱ་ཀུམཱརཱི-་ཧམ་ཚཱི་ནཱརཱ ི

༥.སསཾྐྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༥.༡.ཌཱ.་དཱིཔིཀཱ-་ཙམ ྚྲཱྤཱུསཱཧིཏྱཡཤྡོ་བིལཱསཿ་༺ཙཏུར ྡོཙྪབཱསཿ༻ 

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

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

༡.༢.ཨཾཀ་༣༥༦་པར་ཊཱིཔྤཎཱི 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༡.༡.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར-་ནྤཱཱུཏན་ཨཾཀ་སམ ྤཱདཀཱིཡ 
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༡ 

ཨཱཱི་ཨཾཀ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ཨཚ།ི་ཨ་ཻབཱིཥཡཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་ཀནེ་ནམྷར་བྷ྅་གལེཻ་ཏེྃ་ཨལགསྃ་ཨོཀར་ཱ
དེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི,་ལལཱིཏ་ཀལཱ་ཨཀདེམཱཱི་ཨཱ་སཾགཱིཏ་ནཱཊཀ-ཨཀདེམཱཱིཀ་སམ ྤཱན/་པུརས ྤཱརསྃ་བེཤཱི་
མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་བཱིདེཧཀ་བཱིཤེཥཾཀ་བྷ྅་གེལ་ཨཚི་སེ་ཨུད ྤཱར་པཱཋཀ་ལོཀནཱི་སོཤལ་མཱཱིཌཱིཡཱཔར་བྱཀྟ་ཀེལནྷཱི་ཨཚི།་སབྷ་
སཧཡོགཱི་ཨཱ་པཱཋཀགཎཀེྃ་དྷནྱབཱད།་་་་་་ 

༢ 

ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Parallel་Literature 

The་references་to་parallel་literature་are་found་in་Vedas,་where་Narashanshi་is་referred་to་as་
parallel་literature. 

Parallel་Literature་in་Maithili 

The་need་for་parallel་literature་in་Maithili་arose་due་to་the་constant་onslaught་on་literature་
and་dignity་by་the་Public་and་Private་Akademies,་for་example,་Maithili-Bhojpuri་
Akademi་of་Delhi,་Maithili་Akademi་of་Patna,་Sahitya་Akademi་of་Delhi,་Nepal's་Prajna་
Pratishthan,་all་of་which་are་government་Akademies.་In་addition་to་these་Akademies་the་
onslaught་on་Maithili་Literature་and་dignity་was་constant་done་by་the་so-called་literary་
associations་which་were་recognised་by་the་Sahitya་Akademi་and་were་the་main་tool་for་
usurping་all་the་literary་space་meant་for་this་language.་Besides་these,་the་funding་to་these་
and་other་parochial་associations་and་organisations་led་to་the་presentation་of་an་interface་in་
the་name་of་Maithili,་which་was་mediocre་and་non-representative. 

VIDEHA་MAITHILI་LITERATURE་MOVEMENT་AND་A་PARALLEL་HISTORY་OF་
MAITHILI་LITERATURE 

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


विदेह ३५७ म अंक ०१ निम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १७९ अंक ३५७)|| 3 

Therefore,་the་missing་portions,་the་ignored་and་non-represented་aspects་of་society,་were་
started་to་be་chronicled.་It་led་to་the་depiction་marked་by་the་richness་of་vocabulary་and་
experiences་and་was་a་revolution་in་literature་and་art་as་far་as་people་speaking་Maithili་are་
concerned.་The་quality་now་not་remained་mediocre.་The་real་power་of་Maithili་language་
was་realised་by་the་native་speakers,་mediocrity་was་replaced་by་excellence.་This་attempt་
of་writing་of་History་of་Parallel་Literature་for་the་Maithili་Language་arose་as་the་mediocre་
agency་༺private་and་governmental༻་funded་so-called་mainstream་literature,་which་has་
no་readership,་and་no་acceptance་among་the་speakers་of་Maithili་continued་to་be་
presented་by་these་Akademies་as་representative་literature.་The་literary་journals་like་
Museindia་༺www.museindia.com༻་were་also་used་for་their་sinister་design.་The་
mediocre་interface་of་Maithili་literature་was་presented་by་the་government་radio་and་
television་stations་also. 

The་Short-Stories་by་Umesh་Mandal 

Umesh་Mandal་is་short་story་writer་of་parallel་tradition.་His་language་is་rich་with་
vocabulary,་which་is་essential་for་presentation་of་intended་thoughts་and་narratives. 

He་has་adjudged་the་following་five་stories་as་his་best,་which་are་mentioned་below་and་
have་been་presented་in་original་side་by་side. 

1.་་་་་་Kajak་Satah་Par་༺Evaluated་on་the་basis་of་real་work༻ 

2.་་་་་་Bal-Bodhak་Aagu་Sikki་Mauni་༺Who་see་our་culture་only་in་Sikki-Mauni་crafts༻ 

3.་་་་་་Jita་ma་Guha-Bhata་aa་Muila་ma་Doodha-bhaata...!་༺Disrespecting་while་alive་and་
Idolising་after་death!༻ 

4.་་་་་་Loke་Chauppatt་Achhi་༺The་people་themselves་are་hopeless༻ 

5.་་་་་་Chaudaho་Devan་༺The་fourteen་saviours༻ 
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Kajak་Satah་Par་༺Evaluated་on་the་basis་of་real་work༻ 

The་protagonist་is་trying་to་write་a་new་short་story་to་be་read་at་the་periodic་nightlong་
story་recitation་assembly་of་Maithili་Language་short-story་writers.་During་this་endeavour,་
he་plans་and་re-schedules་those་plans་and་in་this་exercise་reproduces་experiences་and་
meetings. 

Bal-Bodhak་Aagu་Sikki་Mauni་༺Who་see་our་culture་only་in་Sikki-Mauni་crafts༻ 

Again་the་protagonist་explains་the་characters,་the་ones་who་are་good་only་at་talking་but་
the་others་who་are་really་good. 

 

Jita་ma་Guha-Bhata་aa་Muila་ma་Doodha-bhaata...!་༺Disrespecting་while་alive་and་
Idolising་after་death!༻ 

The་discussion་ensues་at་the་teashop་regarding་the་relevance་of་feast་upon་the་death་of་a་
person་and་ends་with་ill-treatment་of་the་person་while་alive. 

Loke་Chauppatt་Achhi་༺The་people་themselves་are་hopeless༻ 

The་discussion་again་ensues་at་the་teashop་regarding་freebies་offered་by་the་government.་
It་is་making་people་incompetent.་However,་the་same་is་true་regarding་the་ownership་of་
ancestral་property. 

Chaudaho་Devan་༺The་fourteen་saviours༻ 

The་discussion་ensues་regarding་seasonal་unemployment.་In་cities,་one་may་survive་
through་a་single་skill་but་in་villages,་you་need་more་skills་for་livelihood,་a་single་skill་is་
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not་enough. 

 
༡.༢.ཨཀཾ་༣༥༦་པར་ཊཱིཔཎྤཱི 
 
 
མནཛོ་པཋཱཀ 
 
བཱིདེཧ་ཨཱབ་བྤཱཧ ྤཱཱི་ལཱིཔཱིམེ།་ཨེཀཊཱ་ཨཱར་ཨུཔལབ  ཱི། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
པམེལཏཱ་མཱིཤྲ་'པམེ'་བཱིཤཥེཀཾ 
 
༢.༡.པསྟུཏ་བཱིཤེཥཾཀཀ་སཾདར  མ ེ
༢.༢.ཌཱ.༺ཤྤཱཱིམཏཱཱི༻་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'ཀ་པརཱིཙཡ་-་༺པསྟུཏཱི་ཤྤཱཱི་ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནཱིལ'༻ 
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༢.༣.ཀུཎལ-་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 
༢.༤.ཀནུཔཱིཡཱ-་ཧམར་བཙ ྤཱི་མཽསཱཱི 
༢.༥.མུན ྤཱཱི་ཀམཏ-་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཤཀྟ་རཾགཀར ྤཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ 
༢.༦.ཛཡཱ་ཛྷཱ-་ཧམརཱ་ལེལ་པེམལཏཱ་དཱི 
༢.༧.ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན-་ཧམར་བཙ ྤཱི་༺པེམལཏཱ༻ 
༢.༨.ཧཱིཏནཱཐ་ཛྷཱ-་ཨ་ོདཱིན་ཨོ་པལ་:་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 
༢.༩.ཤུབྷནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ-་མཻཐཱིལཱཱི་རཾག་མཾཙ་ཀེ་པཱིཏཱམཧཱི་པེམ་ལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 
༢.༡༠.བཱིབྷཱ་རཱནཱཱི-་'རཾགམཾཙ་མེ་རཛཱཱ་ཀཱིཨ་ོནཧིཾ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ' 
༢.༡༡.ཌཱ་ཤཱིབ་ཀུམཱར་མཱིཤྲ-་མཱིཐཱིལཀཱ་བཱིདུཥཱི་པརམརྤཱཀ་ཨནུཔམ-སྟམྦྷ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 
༢.༡༢.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར-་ཀལཱ་ལེལ་བརཱིཥྛཏཱ་ནཻ་དཀྵཏཱ་མཱཔདཾཌ་ཚཻ 
༢.༡༣.ཨཱབྷཱ་ཛྷཱ-་རཾགཀར ྤཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཚབཱི-་ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ 
༢.༡༤.མནོཛ་ཛྷཱ-་ནཱརཱཱི་སཤཀྟཱིཀརཎ་ཀེ་ཨགྲདཱུཏ,་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊྱ་མཾཙཀ་པཧཱིལ་སཤཀྟ་མཧཱིལཱ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཨཱཨོར་མཻཐཱིལཱཱི་
ཕ ཱིལྨ་མེ་མམཏཱ་ཀ་ེསཱཀྵཱཏ་པཏཱིམྤཱཱུརཱི་ཌཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 
༢.༡༥.པེམ་ཀནྟ་ཙདྷཽརཱཱི-་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་:་མཱིཐཱིལཀཱ་བཱིལཀྵཎ་བཱིདཱུཥཱི་ཨཱ་པེརཎཏཀྨ་བྱཀྟཱིཏྭ-་ཛེནཱ་ཛནལཱིཡཻན ྷ
༢.༡༦.ཀམལེཾདྲ་ཛྷཱ་'ཀམལ'-་མཱིཐཱིལཱཔུཏྤཱཱི 
༢.༡༧.ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སཱགར-་པེམལཏཱ་བཧཱིན 
༢.༡༨.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར-་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'ཀ་བཧན ེ 
༢.༡༩.ཨཛིཏ་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཙཾཀ་པེརཎསོཏ:་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ 
༢.༢༠.པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'སྃ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནཱིལ'་དྤཱརཱ 
༢.༢༡.ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ་'བཱིནོད'-་པེམལཏཱ་པསཾག 
༢.༢༢.པདཱིཔ་པུཥ-ྤ་མཻཐཱིལ་ནཱརཱཱིཀ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ-་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་སྭར་-་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ 
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༢.༡.པསྟུཏ་བཱིཤེཥཾཀཀ་སཾདར  མ ེ
པསྟུཏ་བཱིཤཥེཀཾཀ་སདཾར  མ ེ

བཱིདེཧ་དྤཱརཱ 'ཛཱིབཻཏ་མུད་ཨུཔེཀྵཱིཏ' ཤྲྐྲྀཁཾལཱ་ཀེར་ཨཏཾརྒཏ་ཨགསྟ་2022་ཀེྃ་བཱིདེཧ པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུ་
ཙཽདྷརཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ པཀཤཱིཏ་ཀརབཱཀ་སཱརྦཛནཱིཀ་གྷོཥཎ་ཀེལཀ་ཨཱ་པསྟུཏ་ཨཚི་ཨཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ་ཛེ་ཀཱི་ཀེཾདྲཱིཏ་ཨཚི་པེམལཏཱ་
མཱིཤྲཛཱིཔར།་ཨེཧཱི་སྤཱཱུཙནཱཀེྃ་ཨེཧཱི་ལིཾཀཔར་དཁཱེི་སཀཏཻ་ཚཱི-གྷོཥཎ། 

ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀསྃ་པཧཱིནེ་བཱིདེཧ་6་ཊཱ་བཱིཤེཥཾཀ་པཀཤཱིཏ་ཀ྅་ཙུཀལ་ཨཚ་ིཨཱ་ཨེཧཱིཋམཱ་ཨཱབ་ཧམ་ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱི་ཛེ་ཨཱཱི་
ཨེཀཊཱ་ཙུནཽཏཱཱིཔྤཱཱུརྞ་ཀཛ་ཚཻ།་ཨནེཀ་སཾཀཊ་ཀེར་སཱམནཱ་ཀརཨེ་པཌ ཻཏ་ཨཚི་ཧམརཱ་ལཁེ་ཨཀེཊ ྤཱ་ཀརཨམེ།ེ་མུད་སཾགཧཱི་
ཨཱཱིཧོ་ཧམ་ཀཧབ་ཛེ་སཾཀཊསྃ་བེསཱཱི་ཧམརཱ་ལག་སམརྠན་ཨཚི།་ཧྃ་ཨཱཱི་མཱནཨམེེ་ཧམརཱ་ཀནོོ་དཱིཀྐཏ་ནཧཱི་ཛེ་ཛཏེཀ་ལེཁ་
ཀེར་ཨུམྨེད་ཀེནེ་རཧཻཏ་ཚཱི་ཧམ་ཏཏེཀ་ནཻ་ཨཱབཻཨེ, ཛཏེཀ་ལཀོ་ལཱིཁབཱཀ་ལེལ་གཚཻཏ་ཚཐཱི་སེ་སབྷ་ཨཾཏ-ཨཏ་དྷརཱི་ཨཱབཱི་
ཙུཔྤ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨཱ་ཨེཀར་ཀརཎོ་ཚཻ, ཀཱིནཀ་ོཨཱཱི་ལཱག་ཻཚནཱི་ཛེ་ཨནཱཔར་ལཱིཁབ་སེ་ཧམ་ཨཔནེ་རཙནཱ་ཀཱིཨེ་ནེ་ལཱཱིཁཱི་
ལེབ, ཀཱིནཀོ་ལག་པོཐཱིཨེ་ན་ཻརཧཻ་ཚནཱི, ཀཱིཡོ་བཱིདེཧཀ་སམཱབེཤཱི་རཱུཔསྃ་དུཁཱཱི་ཚཐཱི, ཏྃ་ཀཱིནཀོ་མཱིཏྲཀེྃ་བཱིདེཧསྃ་དཱིཀྐཏ་ཚནཱི་
ཏྃཨཱི་ཨོ་ནཧཱི་དཏཱེ།་ཨེཀརོ་ཧམ་སཾཀཊེ་བུཛྷཻ་ཚིཡཻ་ཛ་ེསབྷ་ཕེསབུཀཔར་ལཾབཱ-ལཾབཱ་ལེཁ་བཱ་ཀམེཾཊ་ཊཱཨཱིཔ་ཀ྅་ལཻ་ཚཐཱི་
སེཧོ་སབྷ་བཱིདེཧ་ལེལ་ཧཐསྃ་ལཱིཁལ་པཋཱབཻཏ་ཚཐཱི།་ཛེ་སབྷ་ཀཧཱིཡོ་ཕེསབུཀཔར་ཊཱཨཱིཔ་ཀ྅་ལཱཱིཁཻ་ཚཐཱི་ཏཱིནཀར་ཨཱལཁེ་
ཧམ་སབྷ་ཊཱཨཱིཔ་ཀརཱིཏེ་ཚཱི།་ཁཨེར་པཧཱིནེ་ཀཧལཧྃ་ཛེ་སཾཀཊསྃ་བེསཱཱི་སམརནྠ་ཨཚི་ཏྃཨཱི་ཨཨཱཱི་པཧཱིལསྃ་ལ྅་ཀ྅་
སཱཏམ་བཱིཤེཥཾཀ་དྷརཱི་པཧྃཙལཧྃ་ཧམ།་2015་སྃ་ལ྅་ཀ྅་2022་དྷརཱི་སཱཏ་ཊཱ་བཱིཤེཥཾཀ་པཀཤཱིཏ་བྷེལ་མནེ་བརམྑེ་
ཨེཀཊཱ།་ནཱིཤཱིཏེ་སམརྠན་བེསཱཱི་བྷེཊལ་ཧམརཱ།་ཛཁན་ཀཱི་བཱིདེཧཀ་ཨཱཱི་སཱཏོ་བཱིཤེཥཾཀ་ཀེར་ཨལཱབེ་ཨནཱོ་བཱིཥཡཔར་བཱིཤེཥཾཀ་
པཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཨཚ།ི་ཨེཀར་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ཨཱཱིཧོ་བཱཏ་སཾཏོཥདཡཀ་ཨཚི་ཛེ་བཱིདེཧཀ་ཧརེཀ་བཱིཤེཥཾཀ་ཨབྷཱིནཾདནགྲཐཾ་ཧེབཱསྃ་
བཱྃཙི་གེལ་ཨཚི།་མུཁྱདྷཱརཱ་ཛཀྃ་བཱིདེཧཀེྃ་ཨབྷཱིནཾདནགྲཾཐ་ནཧཱི་ཙཱཧཱི།་ཨབྷཱིནཾདནགྲཾཐ་ཨཧཱུ་དུཨཱརེ་ནཻ་ཙཱཧཱི་ཛེ་ཨོཧཱིསྃ་ལེཁཀ་
བཱ་ཛིནཀཔར་ནཱིཀལལ་གལེ་ཚནཱི་ཏཱིནཀམེ་སུདྷཱརཀ་གཾཛཨཱཱིཤ་ཁཏྨ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚ།ཻ་ཏྃཨཱི་བཱིདེཧཀ་བཱིཤེཥཾཀམེ་ཨཱལོཙནཱ-
པསཾཤ་སབྷ་བྷེཊཏ། 

བཱིདེཧཀ་ཨཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ་མཧཱིལཀཱ་ཨུཔར་ཨཚ།ི་ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀཀེྃ་ཧམ་པཧཱིལ་མཧཱིལཱ་བཱིཤེཥཾཀ་ཀཧབ་མུད་ཛྃ་ཧམར་སབྷཧཀ་
པཡཱས་སཕལ་བྷེལ་རཧཻཏ་ཏྃ་ཨཱཱི་དོསར་བཱིཤེཥཾཀ་རཧཻཏ།་བཱིདེཧ 2016 མེ་པརམེཤྭར་ཀཔཌ ཱི, ཀམལཱ་ཙཽདྷརཱཱི་ཨཱ་བཱཱིརེནྡྲ་
མལ ཱིཀ་ཛཱིཀ་ཨུཔར་བཱིཤེཥཾཀ་ནཱིཀལབཱཀ་གྷོཥཎ་ཀནེེ་རཧཨེ་ཛེ་པྤཱཱུརཱ་ནཻ་བྷ྅་སཀལ་ཨཱ་ཀཱིཨེཀ་ནེ་བྷ྅་སཀལ་སེ་
ཀཧབཱསྃ་བེསཱཱི་ནཱཱིཀ་ཛེ་ཧམ་ཨཔནཀེེྃ་དོཥཱི་མཱནཱཱི། ཨེཧཱི་པཡཱསཀེྃ་ཨེཧཱི་ལིཾཀཔར་དེཁཱི་སཀཻཏ་ཚཱི ཨཱ་ཨེཀར་ཕོཊོ་ནཱིཙ ྤཱ་སེཧོ་
དེལ་གལེ་ཨཚ*ི***། 

ལེཁཀ་ཀེར་མྤཱཱུལྤཱཀཾན་བཧཏ་ཨསཱན་ཚཻ་མུད་ཀརཎ་ཨོཀར་རཙནཱཀེྃ་མུདྲཱིཏ་ཧེབཱཀ་སདྷཱན་བཧཏ་ཚལཻ་མུད་ཨབྷཱིནཡ་
ཀེར་མྤཱཱུལྤཱཾཀན་ཀཋཱིན་རཧཻ་ཀརཎ་རཱིཀརྜིཾག་ཀེར་སུབཱིདྷཱ་བཧཏ་བཱདམེ་ཨེལཻ།་ཨབྷཱིནཡ་ཀེར་ཏྭརཱིཏ་མྤཱཱུལྤཱཀཾན་སཾབྷབ་ཚལཻ།་

https://www.facebook.com/anchinhar/posts/6785194438172479
https://www.facebook.com/anchinhar/posts/pfbid025UxDfRdwk4osGngzPHHUiNMpVDEZ5tY7Kd1aTGWqmSNgt3r1WgXW9zABa2dFKuJUl
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སེ་ཙཱཧེ་རཾགཀར ྤཱཱི་པུརུཥ་ཧོཐཱི་བཱ་ཀཱི་མཧཱིལཱ།་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཨོནཱཧཏོ་མཧཱིལཱ་རཾགཀར ྤཱཱིཀ་ཨཱདྷུནཱིཀ་ཨཱིཏཱིཧས་ཀམྨེ་དཱིན་ཨཚ་ི
༺པྤཱཙཱིན་ཀལམེ་མཧཱིལ་ཱརཾགཀར ྤཱཱི་ཚལཐཱི་བཱ་ཀཱི་ན་ཻསེ་ཧམརཱ་ཛྙཱཏ་ནཻ༻།་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' རཾགཀར ྤཱཱི་ཚཐཱི་ཏྃཨཱི་ཧམ་
ཨཱཱི་མཱནཱི་ཀ྅་ཙལཱི་རཧལ་ཚཱ་ིཛེ་ཧཱིནཀ 90% མྤཱཱུལྤཱཀཾན་བརམནཱམེ་སཾབྷབ་ནཧཱི།་ཏཁན་བཱྃཀཱི་དས་པཏཱིཤཏ་མྤཱཱུལྤཱཀཾན་
ཨོཧན་ལོཀ་སབྷ་དྤཱརཱ་ཀཨེལ་ཛཱ་སཀཻཨེ་ཛེ་ཀཱི་པེམལཏཱཛཱིཀ་ཨབྷཱིནཡ་པཧཱིནེ་བཱ་ཀཱི་ཨཁེན་དེཁནེ་ཚཐཱི།་ཧནཀ་ཨབྷཱིཡན་
ཀེར་ཀཱིཚུ་རཱིཀརྜིཾག་སེཧོ་ཚཻ་ཛཱཧཱིསྃ་ནབ་ལོཀ་སེཧོ་མྤཱཱུལྤཱཾཀན་ཀ྅་སཀཻ་ཚཐཱི།་ཨཀེར་ཨཏཱིརཱིཀྟ་པེམལཏཱཛཱི་རཙནཱཀར ྤཱཱི་སེཧོ་
ཚཐཱི་ཛཱཧཱིསྃ་ལེཁཀ་བརྒ་ཧནཀ་མྤཱཱུལྤཱཀཾན་སེཧོ་ཀ྅་སཀཻ་ཚཐཱི། 

ཨེཧན་ནཻ་ཚ་ཻཛེ་པེམལཏཱཛཱིཔར་ལཱིཁལ་ནཻ་གེལཻ་མུད་ཨོ་སབྷ་ཨེཀཊ ྤཱ་ནཻ་བྷ྅་སཀལ་ཚཻ་ཏྃཨཱི་ཨོཀར་པབྷཱབ་ཧེཌ ཱ་གེལ་ཚཻ།་
ཨེཧཱི་སཾདར  མེ་ཧམ་ཀཧཱི་སཀཻ་ཚཱི་ཛེ་བཱིདེཧཀ་ཨཱཱི་པསྟུཏ་བཱིཤེཥཾཀ་ཨེཧན་པཧཱིལ་པཡཱས་ཨཚི་ཛཱཧཱིམེ་ཨཱཱི་བུཛྷབཱཀ་པཡཱས་
ཀཨེལ་ཨཚི་ཛ་ེཔེམལཏཱཛཱིཀ་ཨབྷཱིནཡ་བཱ་རཙནཱ་ཀཧེན་ཚནཱི།་ཨཱཱི་ཨལག་བཱཏ་ཛེ་ཧམ་སབྷ་ཀཏེཀ་སཕལ་བཱ་ཨསཕལ་
བྷེལཧྃ་སེ་པཱཋཀ་ཀཧཏཱ།་ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀ་ཀེར་ཤུརཱུཨཏཱ་བཱིདེཧཀ་ཨཱནེ་བཱིཤེཥཾཀ་ཛཀྃ་ཨཚི།་སཾགེ-སཾག་ཨཱཱི་ཀྲམ་ནེ་ཏ་ྃཨུམྲཀ་
བརཱིཥྛཏཱ་ཀེར་པཱལན་ཀརཻཨེ་ཨཱ་ནེ་རཙནཱཀ་གཎབཏ ྤཱཀ།་ཧྃ, ཨེཏེཀ་དྷཨཱེན་ཛརཱུར་རཱཁལ་གེལ་ཚཻ་ཛ་ེཔཱཋཀཀ་རསབྷཾག་
ནཧཱི་ཧོཨཱིན་ཨཱ་སེ་བཱིཤྭཱས་ཨཚི་ཛེ་རསབྷཾག་ནཻ་ཧེཏནཱི། 

པཱཋཀ་ཛཁན་ཨེཧཱི་བཱིཤེཥཾཀཀེྃ་པཌྷ ཏཱཧ་ཏྃ་ཧནཀ་བརནཱཱི་ཨོ་མནཱཀཏཱཀ་ཨབྷཱབ་ལགཏནཱི།་བརནཱཱིཀ་གལཏཱཱི་ཛེ་ཐཱིཀ་སེ་
སོཛྷེ-སོཛྷ་ཧམར་སབྷཧཀ་གལཏཱཱི་ཐཱིཀ་ཛེ་ཧམ་སབྷ་སཾཤོདྷན་ན་ཻཀ྅་སཀལཧྃ་མུད་ཨཱཱི་དྷཨཱེན་རཁབཀཱ་བཱཏ་ཛེ་བཱིདེཧ་
ཤུརུཨེསྃ་ཧརེཀ་བརནཱཱི་བལཱ་ལེཁཀཀེྃ་སྤཱཱིཀར་ཀརཻཏ་ཨེལཻཨེ།་ཏྃཨཱི་མནཱཀཏཱ་ཨབྷཱབ་སྤཱབྷཱབཱིཀ།་ཨེཀར་བཱདོ་བཧཏ་
བརནཱཱིཀ་གལཏཱཱི་རཧལ་གལེ་ཨཚ་ིཛེ་ཀཱི་ཧམརེ་སབྷཧཀ་གལཏཱཱི་ཨཚི།  མཻཐཱིལཱཱིམ་ེཀཱིཚུཨེ་ཨེཧན་པཏྲཱིཀ་ཨཚི་ཛཀར་
བརནཱཱི་ཨེཀརཾགཀ་རཧཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཱཱི་ཧནཀ་ཁྤཱཱུབཱཱི་ཚནཱི་མུད་ཛཁན་ཨོཧོ་སབྷ་ཀོནོ་བཱིཤེཥཀཾ་ནཱིཀལཻ་ཚཐཱི་ཏཁན་བརནཱཱི་
ཏྃ་ཋཱཱིཀ་རཧཻཏ་ཚནཱི་མུད་སཱམགྤཱཱི་ཨདྷཱིཀཤཾཏཿ་བསཱིཡེ་རཧཻཏ་ཚནཱི།་ཨཻཏཱིཧསཱིཀཏཱཀ་དྲྐྲྀཥ ཱིསྃ་ཀོནོ་པུརཱན་སཱམགྤཱཱིཀ་ཨུཔཡོག་
བརཱིཏ་ནཻ་ཚཻ་མུད་སོཙིཡཽ་ཛ ེ72-80 པན ྤཱཀ་ཀོནོ་པིཾཊ་པཏྲཱིཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚ་ཻཏཱཧཱིམེ་ལགབྷག་ཨདྷཱཱ་སམཱགྤཱཱི་སབྷཱཱར་རཧཻཏ་
ཚནཱི, ཏེསར་བྷཱགམེ་ལཁེཀ་ཀེར་ཀཱིཚུ་རཙནཱ་རཧཻཏ་ཚནཱི་ཨ་ཱཙཱརཱིམ་བྷཱགམེ་ཀཱིཚུ་ནབ་སཱམགྤཱཱི་རཧཻཏ་ཚནཱི།་མུད་ཧམརཱ་
ལོཀནཱི་ནབ་སཱམགྤཱཱིཔར་བེསཱཱི་ཛོར་དཻཏ་ཚིཡ།ཻ་ཨེཀར་མཏལབ་ཨཱཱི་ནཧཱི་ཛེ་བརནཱཱིམ་ེགལཏཱཱི་ཧོཨཱིཏ་རཧཻ།་ཧམར་ཀཧབཱཀ་
མཏལབ་ཨཱཱི་ཛེ་སཾཔཱདཀ-སཾཡོཛཀཀེྃ་ཀནོོ་ནེ་ཀོནོ་སྟརཔར་སམཛྷཽཏཱ་ཀརཧེ་པཌ ཻཏ་ཚཻ་སེ་ཙཱཧེ་བརནཱཱིཀ་ཧོ་ཀཱི, མུདྤཱཀ་ཧོ་
ཀཱི་བཱིཙཱརདྷཱརཀ་ཧོ་ཀཱི་སམཱགྤཱཱིཀ་ཧོ།་ཧམརཱ་ལཀོནཱི་བརནཱཱིཀ་སྟརཔར་སམཛྷཽཏཱ་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི་མུད་ཀརཎ་སཧཱིཏ།་པིཾཊ་
པཏྲཱིཀ་ཨེཀ་བེར་པཀཤཱིཏ་བྷ྅་གེལཱཀ་བཱད་དོབཱརཱ་ནཻ་བྷ྅་སཀཻཨ ེ༺བྷ྅་ཏྃ་སཀཻཨེ་མུད་ཕེར་པཱཨཱི་ལཱགཱི་
ཛེཏཻ༻ ཏྃཨཱི་ཨོཀར་བརནཱཱི་ཡཐཤཱཀྟཱི་སཧཱི་རཧཻཏ་ཚཻ།་ཨིཾཊརནེཊཔར་སུབཱིདྷཱ་ཚཻ་ཛེ་བཱཱིཙམེ ༺ཨིཾཊརནེཊསྃ་པིཾཊ་
ཧེབཱཀ་ཨབདྷཱི༻ ཨོཀརཱ་སཧཱི་ཀ྅་སཀཻཏ་ཚཱི་མུད་སམཱགྲཱིཨེ་བསཱིཡཱ་རཧཏ་ཏྃ་སཧཱི་བརནཱཱི་རཧཱིཏོ་ནབ་ཨདྷ ྱཱཡ་ན་ཻཁུཛ་ི
སཀཏ་ཏྃཨཱི་ཧམརཱ་ལོཀནཱི་བརནཱཱི་བལཱ་མུད ྤཱཔར་སམཛྷཽཏཱ་ཀེལཧྃ།  ཧམརཱ་ལོཀནཱི་ཀཨེལནཱི, ཀཡལནཱི་ཨོ་ཀེལནཱི་ཏཱཱིནྤཱཱུ་
ཤུདྡྷ་མནཱཻཏ་ཚཱ,ི ཨེཏེཀ་ཤུདྡྷ་མཱནཻཏ་ཚཱ་ིཨེཀཻ་རཙནཱམེ་ཏཱཱིནྤཱཱུ་རཱུཔ་བྷེཊཱི་ཛཱཨེཏ།་ཨཱན་ཤབྡཀ་ལེལ་ཨེཧནེ་བྤཱཱུཛྷ ྱཱཱུ། 

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

བཱིདེཧ་དྤཱརཱ 'ཛཱིབཻཏ་མུད་ཨུཔེཀྵཱིཏ' ཤྲྐྲྀཁཾལཱམེ་པཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཨཱན་བཱིཤེཥཾཀ་སབྷཧཀ་ལཱིས ་ཨནཱེ་ཨཚ ི༻ཨེཧཱིཋཱམ་ཛ་ེ
ཨཾཀཀ་ལཱིས ་དེལ་གེལ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་ཨཀཾཔར་ཀཱིཀ་ཀརབཻ་ཏྃ་ཨོ་ཨཾཀ་ཁུཛ་ིཛཱཨེཏ ༺-  

1༻ ཨརབཱིནྡ་ཋཱཀུར་བཱིཤེཥཾཀ 189 མ་ཨཾཀ 1 ནབམྦར 2015་༺ཨཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ 2020 མེ་པོཐཱཱི་རཱུཔམེ་སེཧོ་ཨཱཨེལ་
ཨཚི༺ 

http://www.videha.co.in/
https://drive.google.com/file/d/1RYmkj2Vz9Cms3IZSbEZvAHjlnTnR2XNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RYmkj2Vz9Cms3IZSbEZvAHjlnTnR2XNA/view?usp=sharing
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2༻ ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་ཨནཱིལ་བཱིཤེཥཀཾ 191 མ་ཨཾཀ 1 དཱིསམྦར 2015 
3༻ རཱམལོཙན་ཋཱཀུར་བཱིཤེཥཾཀ 319མ་ཨཾཀ 
4༻ རཱཛནནྡན་ལཱལ་དས་བཱིཤེཥཾཀ 333མ་ཨཾཀ 
5༻ རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་བཱིཤེཥཾཀ 15 ཛྤཱཱུན 2022 

6༻ ཀེདརནཱཐ་ཙཽདྷརཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ 15 ཛྤཱཱུན 2022 ཨཾཀ 352 

  

**** 

https://drive.google.com/file/d/1uQfpFbdwxyTMm0S_NZ_Jg0hvbs4keLkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxPFav09WzWYDsGELhptCcOebzO9KND2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IyyIvn--3dtxZ-jM17eb7Qb350bHmQu/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_348.pdf
https://ia902509.us.archive.org/32/items/videha-shishu-utsav/VIDEHA_352.pdf
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ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 
 
༢.༢.ཌཱ.༺ཤྤཱཱིམཏཱཱི༻་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'ཀ་པརཱིཙཡ་-་༺པསྟུཏཱི་ཤྤཱཱི་ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནཱིལ'༻ 
ཌཱ.༺ཤྤཱཱིམཏཱཱི༻་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ་'པམེ'ཀ་པརཱིཙཡ་-་༺པསྟུཏཱི་ཤྤཱཱི་ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ'༻ 

http://www.videha.co.in/
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ནཱམ་:་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 

མཱཏཱ་:་སྭ.་བྐྲྀན ྤཱ་དེབཱཱི 

པཱིཏཱ་:་པ.ཾ་དཱིནཱནཱཐ་ཛྷཱ་༺་བཻདྱཛཱི་༻ 

ཛནྨ་:་ 29.09.1948   ས ྤཱན་:་ནཻཧར་-་རཧཱིཀ་༺་མདྷུབནཱཱི་༻ 

སཱསུར་:་སཱིརསཱཱི་༺་སཱཱིཏཱམཌྷ ཱཱི་༻ 

པཏཱི་:་སྭ.་མཧེཤྭར་མཱིཤྲ 

ཨནྱ་པཱརཱིབཱརཱིཀ་སདསྱ་: 

པུཏྲ་:་པཐམ་:་མནམོཧན་མཱིཤྲ་༺་མུན ྤཱ་༻,་དཱིཏཱཱིཡ་:་རབཱི་རཾཛན་མཱིཤྲ་༺མན ྱཱཱུ་༻.་ཏྲྐྲྀཏཱཱིཡ་:་སཏྱཛཱིཏ་མཱིཤྲ་
༺ནན ྤཱ་༻ 

པུཏྤཱཱི་:་ཨནུཔམ་ཱ༺་ཨན ྱཱཱུ་༻ 

པུཏྲབདྷཱུ་:་པབྷཱ་མཱིཤྲ,་ནཱཱིལཱིམཱ་མཱིཤྲ་ཨཱ་ནྤཱཱུཏན་མཱིཤྲ 

པཽཏྲ་:་མཱནབེནྡྲ,་མཱནས་ཨཱ་མུཀུན ྡ

པཽཏྤཱཱི་:་མེགྷནཱ་ཨཱ་པཱཱིཡྤཱཱུཥཱི 

ཤཱིཀྵཱ་:་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ས ྤཱཏཀོཏྟར,་བཱཱི.ཨེཌ.,་པཱཱི.ཨེཙ.ཌཱཱི. 
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སེབཱ་:་བྤཱཁྤཱཏཱ,་བཱྃཀཱིཔུར་རཱཛཀཱིཡ་བཱལཱིཀ་དྤཱདཤཱིཡ་ བཱིདྤཱལཡ,་གོལགྷར,་པཊནཱ  

              ༺་སཱིཏམྦར 2008  མེ་ཨབཀཤ་པྤཱཔྟ་༻ 

སཧཱཱིཏྱ་སྐྲྀཛན་ : 

པཀཤཱིཏ་པོཐཱཱི་: 

ཨེགོ་ཚལཱཱིཧ་སཱིནེཧ་༺་ཀཐཱ་སཾགྲཧ /་2005 ༻ 

ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ་༺་སཾསྨརཎ་སཾགྲཧ /་2005 ༻ 

ཤེཁར་པསཾག་༺་ཤོདྷ  པབཾདྷ་༻ 

ཨནེཀ་པཏྲཱིཀ་/་ས ྤཱརཱིཀ་ཨདཱཱིམེ་ཀཐཱ་ཨ་ཱལེཁ་པཀཤཱིཏ  

སམ ྤཱདན་: 

'སཱཾདྱ་གོཥ ྤཱཱི'་༺་ཨནཱིཡཏཀལཱཱིན་པཏྲཱིཀ་༻ 

བྷཾགཱིམཱ་༺་ནཱཊྱ་བཱིཥཡཀ་ཨནཱིཡཏཀལཱཱིན་པཏྲཱིཀ་༻ 

ཛཱནཀཱི་༺མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་སཾགྷཀ་ས ྤཱརཱིཀ་༻ 

སམཱཛཱཀི་\་སཱསཾྐྲྀཏཱིཀ་སསཾ ྤཱ་སབྷས་ྃསམདྦྡྷཏཱ་: 

ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱ 

བྷཾགཱིམཱ,་པཊནཱ 

ཨརཱིཔན,པཊནཱ 

མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་སཾགྷ,་པཊནཱ 

བཾདནཱ་རཱནཱཱི་ཀནེྡྲ་ཨདཱཱི་སཾས ྤཱ་སབྷམེ་ཨདཀྱྵ་\་ཨུཔཱདཀྱྵ་\་སཙིབ་\་ཀོཥདཀྱྵ་ཨཱདཱིཀ་རཱུཔམེ་སམཡ-སམཡཔར་ཀརྻརཏ 

བཱིཧར་སཾགཱིཏ་ནཱཊཀ་ཨཀདམཱཱི,པཊནཱཀ་ཀརྻཀརཱིཎཱི་སདསྱཀ་རཱུཔམེ་ཀརྻ་སམ ྤཱདན 

མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདམཱཱི,པཊནཱཀ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཨེབཾ་ལོཀམཾཙ་སམཱིཏཱིཀ་སདསྤཱཀ་རཱུཔམེ་ཀརྻ་སམ ྤཱདན 

པསརཱཎ་: 

http://www.videha.co.in/
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ཨཱཀཤབཱཎཱི་ཨེབཾ་དཱུརདརྴནསྃ་ཨནེཀ་ཀཐ,ཱ་བཱར ྤཱ,་པརཱིཙར ྤཱ་ཨཱདཱིཀ་པསཱརཎ 

རགཾཀརྨཀ་ཀྵཏེྲམ་ེཡགོདན་: 

200 སྃ་ཨདྷཱིཀ་ནཱཊཀམེ་ཨབྷཱིནཡ 

སཾཀྵཱིཔྟ་བཱིབརཎ་པསྟུཏ་ཨཚི་: 

 རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་: ་པཾ.་སུདྷཱཤཾུ་ཤཁེར་ཙཽདྷརཱཱི་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་: 

'ཨཱྃཁཱིཀ་པརད', 'ཛཡ་སོམནཱཐ', 'ཙཱཀརཱཱི', 'བཧཏར', 'པརཱིབཱར', 'ས'ཁ-སཱིཧན ྤཱ', 'ཀཧྃ་ཛཱཨཱིཚཱི་ཌགརེ-་ཌགརེ',    'སོནཱཀ་
ཊུཀཌ ཱཱི', 'པཌ ལ་ཀཛ',་ཨཱ་བཱཱིས་སྤཱཱུཏྤཱཱི་ཀརཀྻྲམཔར་ནཱཊཀ་'ཨུཌན-ཁཊོལ'ཱ, 'ཨུཕཱྃཊཱི', 'ནབ་ཨཱྃཁཱི' ཨཱདཱི 

གཽརཱཱི ་ཀནྟ་ཙཽདྷརཱཱི་'ཀན'ྟ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་'མཧར ཱི་བཱིཤྭཱམཱིཏྲ' 

བྷཱགྱ་ནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ ་'སོནཀ་མམཏཱ',་'པཧཱིལཱཱི་ཏཱརཱཱིཁ'་ཨཱདཱི 

རེཌཱིཡོ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་: 'སིཾཧསན་བཏ ྤཱཱིསཱཱི'་༺་ལེཁཀ་-་རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་༻ 

རཾགམཾཙཱིཡ་ནཱཊཀ་: 

སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙདྷཽརཱཱི་དྤཱརཱ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ-'ལགཀ་དཱུརཱཱི',་'པཧཱིལ་སཱྃཛྷ',་'བྷཕཱཨཱིཏ་ཙཱཧཀ་ཛིནགཱི',་'ལེཊཱཨཱིཏ་ཨཱྃཙར'་ཨཱདཱི 

པོ.་ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་'གྲཻཛུཨཊེ་པུཏོཧ',་'བཱིཀཊ་པཱཧན'་ ཨཱདཱི 

པ.གོབཱིནྡ་ཛྷཱ་ལཱིཁཱིཏ་'ལོཌྷ ཱནཱཐ',་'ཨཾཏཱིམ་པཎམ','པཱཏཀ་མནུཀ'ྑ༺་ཌཱ.་ཨརབཱིནྡ་ཨཀ ྱཱཱུ་དྤཱརཱ་ཀཐཱསྃ་ནཱཊྱ་རཱུཔཾཱཏརཎ་༻་
'རུཀྨཱིཎཱི-ཧརཎ'་༺་ཨེཧཱི་ནཱཊཀཀ 17 ་བེར་མཾཙན་བྷ'་ཙུཀལ་ཨཚི་༻ཨཱདཱི 

རཱཛཀམལ་ལཱིཁཱིཏ་'ལལཀ་པཱག' 

དཱིགམྦར་ཛྷཱཀ་ལཱིཁལ་ནཱཊཀ་'ཊུཊཻཏ་ལཀོ'ཾ 

མཧེནྡྲ་མལགཾཱིཡཱ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་'ཨེཀ་ཀམལ་ནོརམ'ེ,་'ཀཋཀ་ལོཀ'་ཨཱདཱི 

ཚཏྤཱནཾད་སིཾཧ་ཛྷཱ་༺བཊུཀ་བྷཱཨཱི་༻་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་'པྤཱཡཤཱིཏ'་༺་པརཱིབརཱིཏ་ནཱམ་'སུནྤཱཱུ་ཛནཱཀཱི'་༻ 

ཨུཥ་ཀཱིརཎ་ཁནཱ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་'ཕཱགན',་'ཙཱནོ་དཨཱི'་ཨཱདཱི 

ཌཱ.་ཨརབཱིནྡ་ཨཀ ྱཱཱུ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་'ཨན ྤཱར་ཛཾགལ',་'ཨཱགཱི་དྷདྷཀཱི་རཧལ་ཨཚ'ི་ཨཱདཱི 

སྭ.ཛོཏ  ྱཱ་ཙནྡྲམ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀ་ཨེསགར-ཨེསགར 
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བཱིབྷཱུཏཱི་ཨཱནནྡ་ཨཱ་ཀུམཱར་ཤཻལནེྡྲ་ལཱིཁཱིཏ་ནཱཊཀཀ་སེཧོ་མཾཙན་བྷེལ་ཨཚ ི

རེཌཱིཡོ་སཱཱིརཱིཡལ་: 

མཻཐཱིལཱཱི་--སིཾཧསན་བཏ ྤཱཱིསཱཱི་༺་ལཁེཀ-་རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་༻ 

དཱུརདརྴན,བཱིཧར་པར་པསཱརཱིཏ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་:་༺ཧཱིན ྤཱཱི༻་-པརྦ་བྷརཱ་མཱིཐཱིལཱ,་བཱཱིར་ཀུཾབར་སིཾཧ,་བཱིདྲོཧ,་ཨེཀ་ཀཧནཱཱི་
ཨཱདཱི 

མཻཐཱིལཱཱི་ཕཱིལྨ་: 

'མམཏཱ་གབཡ་གཱིཏ',་'སས ྤཱ་ཛིནགཱི་མཧག་སཱིནྤཱཱུར',་'ལལཀ་པཱག',་'མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན',་'བབཱཱིཏཱིཡཱ'་ཨཱདཱི 

ཧཱིན ྤཱཱི་ཕཱིལྨ་: 

པཀཤ་ཛྷཱ་དྤཱར་ཱནཱིརྨཱིཏ་ཕཱིལ་ྨ'དམུལ'་ཨ ཱ་ཊེལཱཱི་ཕཱིལྨ་'ཀཐཱ་མདྷཱོཔུར་ཀཱི'་༺་པཾཙཱཡཏ་རཱཛཔར་༻,་ཨནྱ་ཊེལཱཱི་ཕཱིལ་ྨ-
'མཪ ྤཱད',་'ཛཧྃ་ཙཱཧ་བཧྃ་རཱཧ',་'དེཧཏཱཱི་དུནཱིཡ'ཱ,་'རཱགཱིནཱཱི'་ཨཱདཱི 

བྷོཛཔུརཱཱི་ཕཱཱིཙར་ཕཱིལྨ་:་'དཱུལ ྤཱ་གགཾ་པཱར་ཀ'ེ,་'བབུཨཱ་ཧམཱར' 

བྷོཛཔུརཱཱི་སཱཱིརཱིཡལ་:་'སཱྃཙཱི་པཱིརཱཱིཏཱིཡཱ' 

སམ ྤཱན་: 

སཱཧཱིཏྱ,ཀལཱ,སཾསྐྲྀཏཱི,ཨབྷཱིནཡ་ཨཱདཱི་ཀྵེཏྲམ་ེཨུལ ཁེནཱཱིཡ་ཡོགདན་ཧེཏུ་ནཱིམ ལཱིཁཱིཏ་སཾས ྤཱ་སབྷ་དྤཱརཱ་ཨབྷཱིནདཾཱིཏ་ཨཱ་སམ ྤཱནཱིཏ་: 

1985  མེ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙམ་ེབཱིཤེཥ་ཡོགདན་ཧེཏུ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱ་དྤཱརཱ་སམ ྤཱནཱིཏ 

1987 མེ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཙཾམེ་བཱིཤེཥ་ཡོགདན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལཱ་བཱིཀས་པརཱིཥད,་ཀོལཀཏཱ་དྤཱར ཱ

1988 མེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱ་དྤཱར ཱ་'ཤཻལབཱལཱ་པུརས ྤཱར' 

1988 མེ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ,དཱིལ ྤཱཱི་ཨེབཾ་ཨརཱིཔན,་པཊནཱ་དྤཱརཱ་སཾཡུཀྟ་རཱུཔསྃ་ སམ ྤཱནཱིཏ 

1992 མེ་བཱིཧར་ཨཱར ་ཐཱིཨཊེར,་པཊནཱ་དྤཱརཱ་པཁྤཱཏ་རཾགཀར ྤཱཱི་'ཨནཱིལ་ཀུམཱར་མུཁར ྤཱཱི་པཐམ་ཤཱིཁར་སམ ྤཱན' 

1992 མེ་བཱིཧར་པདེཤ་བྷཱརཏཱཱིཡ་རཱཥ ྱཱཱིཡ་ཚཱཏྲ་སཾགཋན,་པཊནཱ ་དྤཱརཱ་'ཀལཱཤྤཱཱི'ཀ་ཨུཔཱདྷཱིསྃ་སམ ྤཱནཱིཏ 

 1992 མེ་བྷཱནུ་ཀལཱ་ཀནེྡྲ,་བཱིརཱཊནགར་༺ནེཔཱལ་༻་ཨེབཾ་ཨརཱིཔན,་པཊནཱཀ་སཾཡུཀྟ་ཏཏྤཱབདྷཱནམེ་ཨཱཡོཛིཏ་སཔྟམ་
ནཱཊྱ་པཏཱིཡོགཱིཏཱམེ་སརོྦཏྟམ་ཙརཱིཏྲ་ཨབྷཱིནེཏྤཱཱིཀ་པུརས ྤཱརསྃ་སམ ྤཱནཱིཏ 
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 1996 མེ་ཧཱིན ྤཱཱི་རཾགམཾཙ་'པྤཱཾགཎ',་པཊནཱ་དྤཱརཱ་ཨཡཱོཛིཏ་དྤཱདཤ་པཱཊལཱིཔུཏྲ་མཧོཏྶབཀ་ཨབསརཔར ་བཱིཤཱིཥ ་རཾགམཾཙཱིཡ་
ཡོགདན་ཧེཏུ་'པཱཊལཱིཔུཏྲ་ཨེབཱར'ྜསྃ་སམ ྤཱནཱིཏ 

2000 མེ་བཱིདྤཱཔཏཱི་སེབཱ་སཾས ྤཱན,་དརབྷཾག་དྤཱརཱ་'མཱིཐཱིལཱ་བཱིབྷཱུཏཱི་སམ ྤཱན' 

2000 མ ེ'པཡཱག ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾགམ,་ཨཱིལཱཧབཱད' དྤཱརཱ་'མཱིཐཱིལཱ་བཱིབྷཱུཏཱི་སམ ྤཱན' 

2004 མེ་'རོཊརཱཱི་པཊནཱ་མཱིཌཊཱཨུན',་པཊནཱ་དྤཱར་ཱརཾགམཾཙཀ་མཱདྱམསྃ་སམཱཛ་སེབཱ་ཧེཏུ་སམ ྤཱན་  

2007 མེ་ཨཾཏརྤཱཥ ྱཱཱིཡ་མཻཐཱིལཱཱི་སམྨེལན,་དཱིལ ྤཱཱི་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ  

2007 མེ་ཀལཱ་ཀཀྵ,་པཊནཱ་དྤཱརཱ་'ཀལཱཀཀྵ་སམ ྤཱན'སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ 

2009 མེ་ཧཱིན ྤཱཱི་ནཱཊྱ་མཙཾ་'པཡཱས'་དྤཱརཱ་'ནྤཱཱུར་ཕཱཏཱིམཱ་ཨེབཱརྜ'སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ 

2011 མེ་དཱིལ ྤཱཱིཀ་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་'མཻལོརཾག'་དྤཱརཱ་པཐམ་'ཛོཏཱིརཱཱིཤྭར་རཾགཤཱིར ་སམ ྤཱན' 

2011 མེ་ཨཥ མ་ཨཾཏརྤཱཥ ྱཱཱིཡ་མཐཱཻིལཱཱི་སམྨལེན་ཨེབཾ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི,་གོབཱཧཊཱཱི་དྤཱརཱ་      སམ ྤཱནཱིཏ 

2012 མེ་མཐཱཻིལ་སམཱཛ,་རཧཱིཀ་དྤཱརཱ་'མཧེནྡྲ་ཛྷཱ་སམ ྤཱན' 

2012 མེ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ,དཱིལ ྤཱཱི་དྤཱརཱ་'མཱིཐཱིལཱ་བཱིབྷཱུཏཱི་སམ ྤཱན' 

2016 མེ་བཱིཧར་རཱཛ་ཕཱིལྨ་ཕཱིལྨ་བཱིཀས་ཨེབཾ་བཱིཏྟ་ནཱིགམ,་པཊནཱ་དྤཱར་ཱ-ཕཱིལྨ་བཱིཀསཀ་ཀྵེཏྲམེ་        ཨུཏ ྐྲྀཥ ་ཡོགདན་
ཧེཏུ་སམ ྤཱན 

2021 མེ་ཤཱིབམ་པོཌཀྴན་པྤཱ.་ལཱི.་དྤཱར་ཱ'ལཱཨཱིཕ་ཊཱཨཱིམ་ཨཙཱིབམེཾཊ་ཨབཱར'ྜ 

2013 མེ་'བྷཱིཁཱརཱཱི་ཋཱཀུར་༺་རཾགམཾཙ་༻་བརཱིཥྛ་པུརས ྤཱར' 

2018 མེ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སམཱིཏཱི,་ཨནྡྷརཋཱཱཌྷ ཱཱི་དྤཱར་ཱ'བྷཱམཏཱཱི་ས ྱཱཱི་ སམ ྤཱན' 

2022 མེ་'ནཊརཱཛ་སམ ྤཱན' 

2022 མ ེ  མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀལ,ཱ་རཾགམཾཙ་མཧོཏྶབམེ་ཨུཏ ྐྲྀཥ ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་ཧེཏུ་སམ ྤཱན 

ཨབཱསཱ་: ཨེལ.་2/33་, པཱཱི.་ཨཱཨཱཱི.་ཊཱཱི.་ཀལནཱཱོི,་ཀཾཀཌ བཱག,་པཊནཱ་–800020,་  

མོ.་ནཾ.་– 09931024819,་ 

ཨཱཱི.་མེལ. - premlatamishraprem@gmail.com 
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ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༢.༣.ཀུཎལ-་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 

ཀུཎལ 
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པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ' 

པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' ཨཱཱི་ནཱམ་ཧམ་ཀལཀཏྟེ་༺སན་༡༩༧༥༻་ས྅་སུནན་ེཚཱི།་པཊནཱམེ་བྷེལ་ནཱཊཀ་ཨཱ་ཀནཱེིཧར་
ལོཀནཱིཀ་ཨོཏ྅ྟ་ཙར ྤཱ་ཧོཨཱི།་ཁཱས་ཀ྅་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦ་དེཁཱི་ཀ྅་གེལཀཱ་བཱད།་སེ་པཊནཱ་ཨཱབ྅་ས྅་པཧཱིནེ་བྤཱཱུཛྷལ་ཚལ་
ཛེ་ཨཽཛྷ ཱུཀ་ནཱཊཀ-ཀར ྤཱཱི་སབ་ཀེ་ཚཨཱིཐ་ཨཱ་ཀེཧན་ནཱཊཀ་ཀརཻ་ཚཨཱིཐ། 'བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦ་སམཱརོཧ' ཙེཏནཱ-སམཱིཏཱི, པཊནཱཀ་
སཱིག ེཙར-པོགྤཱམ་ཚལ་ཨ་ཱཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་ད྅་ཧམ་མཱས  ཻབ་༺ཛཱིབཀནྟ༻་ས྅་སུནན་ེཚཱི།་ཨོ་བྷརལ་ཀ ྤཱསམེ་བཱཛལ་
ཚལཐཱི་ཛེ་ཨཱཱི་སཾས ྤཱ 'ཨཱཕཱིསརྶ་ཀབ' ཚཱི།་ཨེཏ྅་ཨོ་སབ་མཻཐཱིལཱཱིཀེྃ་ཡྤཱཱུཛ་ཨཱ་ཨེནཛྤཱཨཱི་ཀར྅་ཛཱཨཱི་ཚཨཱིཐ!..་ཨཀྵརཤཿ་སཏྱ་
བཙན་ཚལཨཱིན་མསྶཻབཀ།་ཨསྟུ, ༢༠༢༢་ཏཀ་ཨབཻཏ-ཨབཻཏ་ཨཱཱི་སཾས ྤཱ 'ཨཱཕཱིསརྶ་ཀབ' ས྅་ཨཱགྤཱཱུ་བཱིཀས་ཀ྅་ཀ྅་
པྤཱཱུརྞཀལཱིཀ-ཨལྤཀལཱིཀ་རཱཛནཱཱིཏཱིཀར ྤཱཱི་ལོཀནཱིཀ 'མཻཐཱིལཱཱི-ཌཱིསོ-རཻཔ..' བྷ྅་གེལ-ཨེ།་བཱིཌམནྦཱ་ཨཱཱི་ཛེ་ཨཀེརཱ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ-
སཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾས ྤཱ་ཀཧཨཱི་ཛཱཨཱི་ཚཨཱིཐ། ་མཱན ེ'མན་ཀཱིཚུ་ཨཱན, བཙན་ཀཱིཚུ་ཨཱན,ེ ཀརནཱཱི་པུནཱི་ཀཱིཚུ་ཨཱན... པེམལཏཱ་
མཱིཤྲ 'པེམ' ཨེཧཱི་སཾས ྤཱཀ་ཨཔརཱིཧརྻ་ཨཾག་ཚཨཱིཐ།་ཀཱིཚུ་སཏྲ་ས྅་ཨཀེར་ཨུཔཱདྱཀྵ་པདཀེྃ་སུཤོབྷཱིཏ་ཀ྅་རཧལ་ཚཨཱིཐ! 

ཧམ་ཨཔཻལ་༡༩༨༤་མེ་པཊནཱ་ཨལེཽཾ་ཨཱ་ཏཧཱིཨེ་ས྅་སཾག་ཚཱི། 'བྷཾགཱིམ'ཱ སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཙེཏནཱཀ་སཾབཱཧཀ་ནཱམ་ེརང-དལ་བནལ་
ཛེ་པྤཱཱུརྞཏཿ་ཀལཱཀརཀ་སཾས ྤཱ་ཚལ།་སཾས ྤཱཀ་པཾཛཱཀིརཎ་བྷེལཻ་ཨཱ་ཀཪ ྤཱལཡ་པཏཱ་བྷེལཻ་ཨལེ་༢/༣༣, པཱཱི.ཨཱཨཱི.ཊཱཱི.་
ཀལོནཱཱི, ཀཾཀཌ བཱག, པཊནཱ-༢༠།་ཨཱཱི་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀ་ཨཱབཱས་ཚཱི།་ཨཱཨཱིཡོ་ཨཱིཨེཧ་པཏཱ་ཚཨཱི!་ཨར ྤཱཏ་༣༨་བརྑ་པུརཱན་ཨེཧཱི་
སཾས ྤཱཀེྃ་ཨཔྤན་ཀཧཨེ་བལ་ཱཀཱིརཱཡཱ་པརྻནྟཀ་སལྠ་ནཨཱི་ཚཨཱི།་རཱིཧརྶལ-མཱཱིཊིཾག་ཀརཀ་ལལེ 'བཱིདྤཱཔཏཱི་བྷབན'ཀ་བལདྷིཾགརོ་
བྱབས ྤཱཔར་ཨཱཤྲཱིཏ་ཨཨཱི།་ནཱཊཀཀ་པྤཱཔྶ་ཨཱ་ཀས ྱཱཱུམ, པཏྲཱིཀ, ཕོཊོ་༺ཛེ་ལགབྷག་ཨེཀ་ཊྲཀཀེྃ་བྷརབཱཀ་པརཱིམཱཎམེ་
ཚལ༻་པཧཱིནེ་༺པཊནཱ-ཛལམག ་བྷེལཱཔར༻་ཧཱིནཀེ་ཌེརཱཔར་གེཾཊལ་རཧཨཱི་ཚལ།་བཱདམེ་གགནཀ་ཌེརཱ་
༺སརཀརཱཱི་ཨཱབཱས༻་པར་རཱཁལ་གེལ།་ཨཱ་ཨཱབ་ཏ྅་ཛཁན་གགན་སྭཡཾ་ནཨཱི་རཧལཱ་ཏ྅་ཨ་ོསཱམནཱ་སབ་ཛཏ྅་
ཏཏ྅་ཧཻཏ!་ཛཧཱིནཱ་ཧ,ོ ཛེཧན་ཧོ ... སཾཏོཥ་ཀར྅་པཌ ཻ་ཚཨཱི... 

ཀབྷཱཱི་ཀཱིསཱཱི་ཀ་ོམུཀམྨལ་ཛཧྃ་ནཧིཾ་མཱིལཏཱ 

ཀཧིཾ་ཟམཱཱིན་ཀཧིཾ་ཨཱསམཱ་ྃནཧིཾ་མཱིལཏཱ 

༺ནཱིད་ཕ ཱཟལཱཱི༻ 

བྷཾགཱིམཱ་ཨནབརཏ་ཨཨཱི།་བཧཏ་རཱས་ནབ་ལོཀཀ་པབེཤ་བྷེལཨཱིཨེ-་ནབཏཱཀ་ནཨཱི།་ཨནཀེ་ཨཱརམྦྷེ་ས྅་ཛུཌ ལ་ལོཀ་ཨཱབ་
ནཨཱི་རཧལཱ..་ཀུམཱར་ཤཻལནེྡྲ, ཀེཤབ-ནནྡན, ལཀཱི་རམཎ་མཱིཤྲ 'རཱཛན', ཀུམཱར་གགན, བཊུཀ་བྷཱཨཱི..་སཽབྷཱགྱེཀ་བཱཏ་ཨཱཱི་
ཛེ 'བྷཾགཱིམཱ'ཀེྃ་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀ་ཨབྷཱིབྷཱབཀཏྭ་ཨདྤཱབདྷཱི་པྤཱཔྟ་ཚཨཱི!་མུད་ཨོ་ཨེཏྟཧཱི་ཏཀ་སཱཱིམཱིཏ་༺ཙེནནཱ-སམཱིཏཱི, མཧཱིལཱ་
སམཱིཏཱི, བྷཾགཱིམ.ཱ..༻ ནཨཱི་ཚཨཱིཐ།་ཨེཧཱི་སབ་སཾས ྤཱ་ས྅་ཨཱགྤཱཱུ, སམསྟ་མཻཐཱིལཱཱི་རང་པརཱིབཱརཀ་ཨཱབ་ཨོ 'མཱྃ' བྷ྅་གེལ་
ཚཨཱིཐ།་བཊུཀ་བྷཱཨཱི,་'པེམལཏཱ' ཀཧཨཱི་ཚལཐཱིན།་ཧམ་དཱིདཱི་ཀཧཨཱི་ཚིཡཨཱིན།་ཨོ, སབ་རཱཁཱཱི-བྷརདུཏཱིཡཱ་དཱིན་ཕོན་ཀ྅་
ཀ྅་མནོ་པཱཌ ཱིཏེ་ཊཱ་ཚཨཱིཐ།་ཧཱིནཀ་ེསཾག་བྷེལཱ་པར་ཧམརཱ་བྷེཊལཱཧ 'མཧེཤྭར་མཱིཤྲ'།་བཱིཤུདྡྷ་ཤྲཏཱོ, དརཀྴ་ཨཱ་པཱཋཀ།་བཌ ་
ཛིད་ཀལཱེ་པར་ཨཔན་བེབཱཀ་ཨབྷཱིམཏ་རཱཁ྅་བལཱ། ་ཧམ 'མཱིསར་ཛཱི' ཀཧཨཱི་ཚལཱིཡཨཱིན།་ཨོ་སརེཨཱམ་
ཧམརཱ 'ནཊརཱཛ' ཀཧཨཱི་ཚལཱ..་ས ེ'མཱིསར་ཛཱི' སེཧོ་ནཨཱི་རཧལཱ.. 

ཨོཧོ..་ཧམ་ཏ྅ 'ཌཱཨུན་ད་མམེོརཱཱི་ལཨཱཱིན' པར་ཙལལ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི།་མུད་སམ ྤཱདཀ་ཀེྃ་ཏ྅་སཾསྨརཎ་ནཨཱི་ཙཱཧཱི..་
པརན ཱུ.. 
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པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' མེ་ས྅་མཱིཤྲ་ཨཱ་པེམ་ཨཱཕཱིསཱིཡལ་ཊཱ་ཚཨཱི།་ཨཱབ་ཨོ་མཱྃ, དཱིདཱི, ཀཀཱི, དདཱི, ནཱནཱཱི་ཨཱ་པེམལཏཱ་ཛཱི་ས྅་
སམྦོདྷཱིཏ་ཧོཨཱི་ཚཨཱིཐ།་ཧཱིནཀ་ལག་ཨཱཨཱིབ་ཀ྅་པརཱིབཱརཀ་ཨརྠ་ཨཱ་སཱཱིམ་ཱདུནྤཱཱུ་ཊྤཱཱུཊཨཱི ་ཚཨཱི།་པྤཱཡཿ་པཏྱེཀ་མཐཱཻིལ་གྷརཀ་
ཨཱཱི་པརཱིཙིཏ་བྱཀྟཱིཏྭ་ཚཨཱིཐ།་ཛ་ེམཱིསཱིཡོ་བྷཨཱིར་མཻཐཱིལཱཱི-ཀལཱ-སཾསྐྲྀཏཱི་ས྅་ཚུཨཱིཏ་རཁཨཱིཨེ་སེ་ཧཱིནཀ་ས྅་སཾཔྐྲྀཀྟ་ཨཨཱི།་
བཱིལཀུལ་པཱརཱིབཱརཱིཀ-ཨནཽཔཙཱརཱིཀ་བྱབཧརཀ་སཾག།་བཌ ་པཻགྷ་པརཱིབཱར་ཚཨཱིན་ཧཱིནཀར... ཨེཧཱི་ཨདྷ  ྦྷུཏ་ལོཀཔཱིཡཏཱ་ས྅་
ཨཱནནྡ་ཨཱ་ཨཱིརཁཱ་༺ཨཱཱིར ྱཱ༻ ་དུནྤཱཱུ་སཾགཧཱི་ཧོཨཱིཨ.ེ.. ཨེཧཱི་ཨརྠམ་ེཨཱཱི་ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱ་ཨཱ་རབཱཱིནྡྲ-མཧེནྡྲཀ་སམཀཀྵ་
ཚཨཱིཐ... ཧམ, ཤརད་སཱིན ྤཱཀ་༺ཀོན་ོབྷཱཥམ༻ེ་གཡནཀ་དྭནཱི 'མཻཐཱིལཱཱི-དྭནཱི' མཱནཨཱི་ཚཱི།་ཏཧཱིནཱ, ཀམཀཛཱི་སཾསྐྲྀཏཱི་
ཀར ྤཱཱིཀ་མཻཐཱིལ-པཏཱིམཱན་ཚཨཱིཐ་དཱིདཱི་པེམལཏཱ་ཛཱི! 

པཐམཏཿ་དཱིདཱི, ཨབྷཱིནཡ-ཤཱིལ ྤཱཱི་ཚཨཱིཐ།་རེཌཱིཡོ་ཨཱ་རཾགམཾཙ་ས྅་ཨཱརམྦྷ་ཀ྅་ཀ྅་ཊེལཱཱིབཱིཛན་ཨཱ་སཱིནེམཱ་ཏཀ་བཱིས ྤཱརཱིཏ།་
ཧམརཱ་ཏ྅་ལགཨཱིཨེ་ཛ་ེཨེཁན་བན྅་བལ་ཱཔཱྃཙམེ་ས྅་ཏཱཱིན་མཻཐཱིལཱཱི་སཱིནེམམཱེ་ཧཱིནཀར་རཱིཛརྦ-རོལ་ཧོཨཱི་
ཚཨཱིན། ... ཨེཧན་བྤཱཔྟཱིཀེྃ་སམ ྤཱརབ་ཀནེ་ཀཋཱིན་ཧོཨཱི་ཚཨཱི།་བེསཱཱི་ཀལ་ཨཱཱི་མཱཐ་ཙཌྷ ཱི་བཻསཨཱི་ཚཨཱི།་མུད་དཱིདཱི་བེས་སཧཛཏཱ་
ས྅་ཏཀརཱ་སམ ྤཱརནེ་ཚཨཱིཐ།་ཨཱར་ཨེཀར་ཨེཀཊཱ་ཁཱས་ཀརཎ་ཚཨཱི། ... མཻཐཱིལཀ 'ཀལཱ-སཾསྐྲྀཏཱི', ་'མཱཏྶརྻ'་'པཻསཱིབ་ཨཱ་ནཱན-
མཱནཱིཊརཱཱི' ཧོཨཱིཨེ། ་ལོཀ་ཊཱིཀཊ་ལ྅་ཀ྅་ནཱཊཀ-སཱིནེམཱ-ཀནྶར མ་ེནཨཱི་ཛཱཨཱིཨ,ེ པུསྟཀ-པཏྲཱིཀ་ནཨཱི་ཀཱིནཏ།་ཨཔབཱད་
ཚཨཱི, ཏཻཾ་ཨཱིཨེཧ་ནཱིཡམ་ཚཱི།་ཨེཧཱིཋཱམ, ཀལཱ-སཾསྐྲྀཏཱི-ཀར ྤཱཱིཀ་ལེལ་ཀོནོ་སམྱཀ་སམ ྤཱན་ནཨཱི་ཚཨཱི།་ཛེ་སབ་ཚཨཱི་སེ་ནཱིཏཱནྟ་
བཙཀནཱཱི་ཚཱ།ི 

དཱིདཱིཀ་དོསར་རཱུཔ་ཨཨཱི་སཾགཋནཀར ྤཱ་ཀེ།་ཨབྷཱིནཡམེ་ཏ྅་དོསར་ནཱཊཀཀརཀ་ལཱཱིཁལ་ཨཱ་ཏེསར་༺ནཱིརེཤཀ-་
པམརཱིཡཱཀ་ཏེསར༻་ཀ་ཨནུསཱར་ཀཧཨཱི-ཀརཨཱི་ཚཨཱིཐ།་སེ་ཀཱིཚུ་ཨེནཱ་བྷེལཨཱིཨེ་ཛེ་ཨོ 'རཱུཌྷ -ཊཱཨཱིཔྜ' བྷ྅་གེལཱཱིཧཨེ།་
ཧཱིནཀ་ཨབྷཱིནཡམེ་ཨཧཀེྃ་བཱིབཱིདྷཏཱ་ཨཱ་པཡོགདྷརྨཱིཏཱ་ནཨཱི་བྷེཊཏ།་ཨསལམེ་ཨེཧན་ཀོན་ོཨཔེཀྵཱ་མཐཱཻིལཱཱི་རང-ཛགཏམེ་
ཚཨཱིཧོ་ནཨཱི།་པཀརཱནྟར་ས྅་ཨེཧན་ཀོནོ་ཨཔེཀྵཱ་མཻཐཱིལཱཱིམ་ེབཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ནཱམཔར་ཧོཨཱིཏ ཛཱབཾཏོ ཨཱཡཛོནམེ་སན ཱིཧཱིཏ་
ནཨཱི་ཚཨཱི།་ཨཱིཨེཧ་ནཱིཡམ་ཚིཡཨཱི། 

བཧཏ་པཧཱིནེ་བཱཏེ-བཱཏམེ་ཨནཱིལ་ཨཾཤུམན་༺ཛསམ༻་ཀཧལཀ་ཛེ་ཨཱཱི་ཏ྅་པྤཱཱུརྞཏཿ་ཨེཀ ཱིབཱིས ་ཚཨཱིཐ།་སཏྱ་བཙན།་
དཱིདཱི་མཐཱཻིལ་ཨཀེ ཱིབཱིས ་ཚཨཱིཐ།་པཊནཱམ་ེམཧཱིལཱ་སབཀེྃ་མཾཙ་ཏཀ་ཨནཱ྅་བཱལཱཱི་མེ་ས྅་པམུཁ་ཚཨཱིཐ།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་
ཨུཔཱདྱཀྵ་ཚཐཱིཧེ་།་བྷཾགཱིམཀཱ་ཨབྷཱིབྷཱབཀ་ཚཨཱིཐ།་ཨནྱ་རངདལཀ་ཨཔྤན་ལོཀ་ཚཨཱིཐ།་སན་༢༠༠༠་ས྅་ཨཔན་ཌེརེཔར་
ཨེཀཊཱ་པཱཀྵཱིཀ་ཨཱཡོཛན་ཀརཨཱི་ཚཐཱི-་སཱཾདྱ་གོཥ ྤཱཱི་ནཱམ་ས྅།་ཨེཧཱིམ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཏཱིརཱིཀ་ྟཧཱིན ྤཱཱི, མགཧཱི, བྷོཛཔུརཱཱིཀ་
རཙནཱཀར་ལོཀཨཱིན་སཧབྷཱགཱིཏཱ་ཀརཨཱི་ཚཨཱིཐ། 'སཱདཾྱ-གོཥ ྤཱཱི' ནཱམ་ས྅་པཏྲཱིཀ་སེཧོ་བཧར་ཀརཨཱི་ཚཨཱིཐ།་ཀཱིཚུ་པུསྟཀ་
སེཧོ་པཀཤཱིཏ་ཚཨཱིན།་ཨཧྃཀེྃ་ཨཱིཙྪཱ་ཧོ་ཏ྅་པུསྟཀ-པཏྲཱིཀཀ་བཱིཀྤཱཱིཀ་མཱདེ་པུཚབཨཱིན།་ཨོ་བེས་སཧཛཏཱ་ས྅་ཀཧཏཱཱི་
ཛེ 'པེཾཤན'ཀ པཱཨཱི བྷཱུཊ ཀརཨཱི་ཚཱི།་སཻཧ་ཀ྅་རཧལ་ཚཨཱིཐ-་ཚུཊཏཱཱི་ནཧིཾ་ཧཻ་མུྃཧ་སེ་ཡེ་ཀཕ ར་ལགཱི་ཧཨཱཱི་༺ཤེཁ ་
ཨཱིབྤཱཧཱིམ་ཟཽཀ ༻། 

ཨཱབ, བཡས, པརཱིསྠཱིཏཱི་ཨཱ་ཀལཀ་མཱཨཱིར་ཧཱིནཀར་གཏཱིཤཱིལཏཱཀེྃ་ཀམ་ཀ྅་དལེཀཨཱིནཨེ།་མུད་སཱཾདྱ-གོཥ ྤཱཱི་ཨནབརཏ་
ཚཨཱིན།་མཱིསར་ཛཱ,ི ཨེཧཱི་གོཥ ྤཱཱིཀ་ཨབྷཱིབྷཱབཀ-སྤཱགཏཱདྱཀྵ་ཨཱ་ཤྲོཏཱ་ཧོཨཱི་ཚལཱཧ།་ཧཱིནཀ་གེལཀཱ་བཱད་ཧམ་ཀོནོ་སཱདཾྱ-གོཥ ྤཱཱིམེ་
བྷཱག་ནཨཱི་ལ྅་སཀལ་ཚཱི།་མུད་དཱིདཱི་སྤཱཱུཙནཱ་དེནཱཨཱི་ནཨཱི་བཱིསརཨཱི་ཚཨཱིཐ.. 

ཤར་ཚཨཱི་ཛེ་སཾསྨརཎ་ནཨཱི་ཧོ།་པརན ཱུ་རཾགམཾཙ་ཏ྅་ཚཱིཧེ་ཤཱུཏཱི-སྐྲྀཏཱིཀ་བཱིདྷཱ།་སཾགཋནཀ་བཱརེམེ་སེཧོ་ཨཱིཨེཧ་པརཱིགྷཊནཱ་
ལཱགཨཱི་ཚཨཱི།་ཀཱི་ཨཱརོ་ཀནོོ་ཨུཔཱཡ་བཱིཀསཱིཏ་ཀེན་ེཚཱི་ཧམརཱ་ལོཀཨཱིན་ཛཱཧཱི་ས྅་ཨབྷཱིནཡ-ཤཱིལ ྤཱཱི, ཀལཱ-ཀར ྤཱཱི, སཾགཋན-ཀར ྤཱ-
ཨེཀ ཱིབཱིས ་སབཧཀ་ཀྲྐྲྀཏཱིཀེྃ་ཨགཱྤཱཱུཀ་པཱཱིཌྷ ཱཱིཀ་པརཱིཙིཏཱིཀ་ལེལ་སཾརཀྵཱིཏ་ཀཨལེ་ཛཨཱ?ེ 

- ཀུཎལ- སཾཔརྐ-པཊནཱ 
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༢.༤.ཀནུཔཱིཡཱ-་ཧམར་བཙ ྤཱི་མཽསཱཱི 

ཀནུཔཱིཡ ཱ

ཧམར་བཙ ྤཱ་ིམསཱཱཽི 

ཧམརཱ་ལེལ་ཐཱིཡཊེར་བཱལཔནསྃ་ཤུརཱུ་བྷ྅་གེལ།་མཱ-ྃབཱབྤཱཱུཛཱི་ཀུམུད་ཤར ྤཱཀ་བཱལ་རཾགམཙཾམེ་ཧམརཱ་༦་བརཁཀ་ཨཱཡུམེ་
པཧཱིལ་བེར་པཋེལཁཱིན།་པཊནཱཀ་ཀནྭེཾཊ་ས ྱཱཱུལམེ་པཌྷ ཡ་བཱལཱཱི་ཧམ་ཏཱཱིནྤཱཱུ་བཧཱིན་ཀཁནོ་ཨེཀ་མུཁཱཱི་ནཡ་རཧལཧྃ།་ཧྃ, ཤཱིཀྵཱ་
ཨཾགྲེཟཱཱི་མདཱྱམསྃ་ཨབཤྱ་བྷེལ་མུད་ནྐྲྀཏྱ,སཾགཱིཏ,སཱཧཱིཏྱཱིཀ་གོཥ ྤཱཱི,ནཱག་བཱབཱ་ཋཱཀུརབཱཌ ཱཱིཀ་པབཙན,དུརྒཱ་པྤཱཱུཛཱཀ་རཾགརཾག་
སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཀརྻཀྲམ ,མཻཐཱིལ་མཧཱིལཱ་སཾགྷ་ཀེར་ཨནཱཾད་མེལཱ་ཨཽར་བཱིཤེཥ་རཱུཔསྃ་མཐཱཻིལཱཱི་ནཱཊྱ་སཾགཋན 'བྷཾགཱིམཱ' ཧམར་སབྷཀ་
བྱཀྟཱིཏྭ་ཀེ་གཌྷ ཡམེ་བཱིཤེཥ་བྷཱུམཱིཀ་ནཱིབྷེལཀ། 

ཨཧཱིམེ་པམུཁ་བྷཱུམཱིཀ་རཧལནཱི་བཙ ྤཱི་མསཱཱཽི་ཀེར།་ཨནཱ་ལོཀ་ལལེ 'པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ' 

ཧམར་སབྷཀ 'བཙ ྤཱི་མཽསཱཱི' བཱསྟབམེ་མཱྃ་༺ཨུཥ་ཀཱིརཎ་ཁཱན༻ཀེར་ཚོཊ་བཧཱིན་ཚཐཱིན།་སཱྃཛྷམེ་ཨཔན་ས ྱཱཱུལསྃ སཱཨཱིཌམེ་
པརྶ་ཊཱྃགནེ་མཽསཱཱིཀ་ཨཀཱྲྐྲྀཏཱི, མཱྃ་ཀེ་'བཙ ྤཱི་ཨཱཨུ་ཨཱཨུ'་ཀཧནཱཨཱི་ཨཱ་ཕེར་ཨྃགནཱམེ་ཙཱཡ་ཨཱ་བྷུཛྷ ྤཱཀ་ནཱཤ ྤཱ, ཨཾཏཧཱིན་བཱིཥཡཔར་
གཔ་ཧམར་མཱནསཔར་ཨཱཨཱིཡོ་ཨཾཀཱིཏ་ཨཚི!་ཧམར་ཱསབྷཀེྃ་མཻཐཱིལཱཱི་མཾཙཔར་རཱཏཱི་༩-༩་བཛེ་ཏཀ་ནཱིཤིཾཏ་བྷ' ཀ' ཚོཌ ཡ་ཀེ་
ཨེཀ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཀརཎ་བཙ ྤཱི་མསཱཱཽི་ཚལཁཱིན།་བཙ ྤཱི་མསཱཱཽི་མཱ,ྃཔཏ ྤཱཱི,པེཤ་ས' ཊཱཱིཙར་པརཾཏུ་མཾཙ་ཀེར་ཨེཀ་ཊཱ་ཨཏྱཾཏ་ཨནུབྷབཱཱི་
ཨཽར་པཏཱིབདྡྷ་ཨབྷཱིནེཏྤཱཱིཀ་རཱུཔམེ་མཱིཐཱིལ་ཱསམཱཛམ་ེཔསཱིདྡྷ་ཚཐཱིན། 

ཧམརཱ་ནཻ་མོན་ཨཚི་ཀཱི་ཀཁནོ་མཽསཱཱིཀ་མྤཱཱུྃཧཔར་ཀྲོདྷ་ཡཱ་ཨེཏེཀ་སྤཱབལཾབཱཱི་ཧེབཱཀ་བཱབཛྤཱཱུད་ཀནཱིཀོ་དཾབྷ་དཁེནེ་ཧཨེབ།་
སདཱིཁན་དོསརཱཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཱབཨེམ་ེསཾལག ་ཧམར་སབྷཀ་བཙ ྤཱི་མཽསཱཱི་ས ྱཱཱིཏྭ་ཀེར་ཨཀེཊཱ་ཨནུཔམ་ཨུདཧརཎ་ཚཐཱིན།་ཨཱཨཱི་
ཧམ་གརྃྦསྃ་ཀཧཱི་སཀཻ་ཚཱི་ཀཱི་པཊནཱ་ཀེ་ཧམར་ཀལཱ་ཡཱཏྤཱཀ་ཤུརུཨཱཏ་ཧམར་བཱབྤཱཱུཛཱ,ི མཱྃ་ཨཱ་བཙ ྤཱི་མཽསཱཱིཀ་ཀརཎེ་བྷེལ་ཨཽར་
ཨཱཨཱི་ཧམ་མཏཱྲ་ཀལཱསྃ་ཨཔན་ཛཱིབན་ཡཱཔན་ཀ྅་རཧལ་ཚཱི་ཨཽར་ཀརཻཏ་རཧབ་ཨེཧན་ཨཱཤ་ཨཚ།ི 

པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་ཨུར  ་བཙ ྤཱི་མསཱཱཽིཀེྃ་སྭསྠ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལ་ཛཱིབན་ལེལ་ཨཤེཥ་ཤུབྷཀམནཱ། 

- ཀནུཔཱིཡཱ- སཾཔརྐ-པཊནཱ 
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༢.༥.མུན ྤཱཱི་ཀམཏ-་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཤཀྟ་རཾགཀར ྤཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ 

མུན ྤཱཱི་ཀམཏ  

མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཤཀ་ྟརགཾཀར ྤཱཱི་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ་པམེ 

མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨཧཱི་དྷརཱ་པར་ཀཏེཀོ་བཱིདུཥཱི་ཛནྨ་ལེལཐཻ།་ཛེ་ཨཔན་ཀརྨ་ཨ྅ཱ ་སཱམརྠྱ,  སྃ་སམཱཛ་ཀ྅་ནབ་བཱཊ་དེཁཽལཐཻ།་
ཋྤཱཱུཾཋ་བཾཱས་ཨཱཀཤ་ཏཁནེ་ཚུབཱི་པབཻཏ་ཨཚི་ཛཁན་ཨོ྅་ཨཀཱཤ་དཱིས་མཱཏྲ་ནཱིཧརཱི་ཤནྟ་ཧོཡཀ ་བདལམཱེཾ་ཨོཀརཱ་ལཔཻཀ་
ཀ྅་ཚུབཻཡཀ་ཨཐཀ་པཡཱས་མ྅་དཱིན་-་རཱཏཱི་ལགཻ་ཛཻཏ་ཨཚ།ི 40-50 ཀ྅་དཤཀ་མ྅་བཱལ་བཱིབཱཧ་སྃ་གྲསཱིཏ་ཨཧཱི་
སམཱཛ་མེཾ་ས ྱཱཱི་བྷེནཱཡ་པཱཔ་ཚལ།་ཨོཧཱི་སམཡམེ་ས ྱཱཱི་ཀེ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཧོནཱཨེ་ཨསཾབྷབ་ཚལ།་མུད་ཛཁན་མན་སྤཱཱུརྻ་ཚུབཻཨེ་ལེལ་
ཨཱཏུར་ཧོཡ་ཏྃ་ཨཱགཱི་སྃ་དཧཀཻཏ་དཱིནཀར་ཨཔན་ཏེཛ་ཀམ་ཀ྅་ལཻཏ་ཨཚ།ིཨཧཱིནཱ་བྷེལ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་སཾགེ་ཛེ་
ཨཔན་པྤཱརམྦྷཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་སམཛཱ་སྃ་ནུཀ-ཙོཌ ཱ་ཀ྅་ཨཧཱོི་སམཱཛཀ་བཱིཙ་ཀལེཻཐ།་སབ་ཀལུཥཱིཏ་དེབཱལ་ཀ྅་ཌྷ ཱཧཻཏ་ཨུཙྩ་ཤཱིཀྵཱ་
ཧསཱིལ་ཀཻར་ཨནེཀ་ཨནཔཌྷ ཀ་ཛཱིབན་མེཾ་ཛྙཱནཀ་དཱིཡཱ་ཛརཽལཻཐ།་མཱཡ་-་བཱབྤཱཱུ་ཀེ་ཨེཀམཱཏྲ་སན ྤཱན་ཛེ་ཨཔན་བཱབྤཱཱུཨཀ་
སཔནཱ་སཾགེ་ཨུཋཻཡ་ཚལ་ཨཱ྅་ཀརྨཔཐ་པར་ཙལཻཐ་ཚལ།་ཨོ྅་ཨཔན་བཱབྤཱཱུཨཀ་ཀདྷཾཱ་ཏཁན་བནལཻཐ་ཛཁན་སརཀརཱཱི་
ཤཱིཀྵཱིཀ་བཻན་རཛཱདྷཱནཱཱི་པཊནཱ་མ྅་བཱརབཱིཾ་ཀཀྵཱ་ཏཀ་ཀེ་བཙ ྤཱཀེ་པཌྷ ཽནཱཱི་ཀརཽལཻཐ། 
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ལོག་ཀཱི་ཀཧཏ་ཨོཧཱི་བཱཏ་ཀརེཾ་པཱཚཱཾ་ཚོཌ ཻཏ་ཨཔན་རཱུཙི་སཾགེ་དྷརཏཱཱི་ནཱཔཻཾ་ལཱགལ།བཱལྱཀལ་སྃ་བཱིདྤཱལཡཀ་པོགྤཱམ་མ྅་
ནཱཊྱ་པསྟུཏ་ཀརེ་ལཱགལ།་ཨཧཱི་སྃ་པཧཱིནེ་མཧཱིལཱ་པཏཱྲ་ཀ྅་ཨབྷཱིནཡ་པུརཱུཥེ་ཀརཻཏ་ཚལཻཐ་པར་ཨཱབ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་
ཨཧཱི་སོཙ་མ྅་བདལཱབ་ཨཔན་ཨབྷཱིནཡ་སྃ་ཨནལཐཻ། 

29 སཱིཏམྦར 1948ཨཱཱི་གྤཱམ་རཧཱིཀ་མ྅་ཛནྨ་ལནཱེིཧར་*པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ*་བཱསྟབ་མ྅་པེམཀ་སགཱར་ཚཐཱི།་ཧནཀར་
བཱཎཱི་ཀ྅་མདྷུརཏཱ་སཧཛཏཱ་པྤཱཱུརྦཀ་ཀཀེརོ་ཨཔནཱ་བནཱ་ལཻཏ་ཨཚ།ི་སཕལ་ཨབྷཱིནཡ་མ྅་སཱིདྡྷཧསྟ་ཨཧཱི་པཏཱིཥྛཱིཏ་
རཾགཀར ྤཱཱི་ཀ྅་བཱིབཱཧ 12 སཱལཀ་ཨབས ྤཱ་མ྅་སཽརཋཱ་སབྷཱ་སྃ་སྭརྒཱཱིཡ་མཧེཤྭར་མཱིཤྲ་ཛ ེ2018 མ྅་དཱིདཱི་ཀ྅་ཨསགར་
ཚོཌ ཱི་པརལོཀ་བཱསཱཱི་བྷེལཁཱིན་ཧནཀ་སཾགེ་བྷེལ་ཚལ།་སུཁ་-སམྨཔན ་ཧནཀར་དམྱཔཏྱ་ཛཱིབན་བཧཏ་ཁུཤཧལ་ཚལ།་
སཾཡུཀྟ་པརཱིབཱར་མ྅་བྤཱཧལ་དཱིདཱི་ཙཱརཱི་སཾཏཱནཀ་མཏཱྲྐྲྀསུཁ་པྤཱཔྟ་ཀལེཻཐ།་ནཻཧར་སྃ་སཱསུར་ཏཀ་ཨཔན་མྲྐྲྀདུལ་སྭབྷཱབ་
ཀརཎ་སབཧཀ་དཱིལ་མ྅་རཱཛ་ཀེལཻཏ།་བརམཱནམ་ེསེཧོ་དཱིདཱིཀ་པརཱིབཱར་རཱིས ྤཱ་ཨཱ྅་ཛཻཏཀ་དེབཱལ་ཌྷ ཱཧཻཏ་བཧཏ་པཻགྷ་
བྷ྅་གེལ་ཨཚི།་ཛཏཡ་དཱིདཱི་ཀ྅་སབཀོཡ་དཱིདཱི་མཱ་ྃཀཻཧ་སཾབཾདྷཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨཧཱི་སྃ་པཻགྷ་སམ ྤཱན་ཨརཽ་ཀཱི་བྷ྅་སཀཻཏ་
ཨཚི།་ཧཱིནཀར་ཨབྷཱིནཡ་མེཾ་ཨོ྅་ཤཀྟཱི་ཨཚི་ཛ་ེཤྲོཏཱ་ཧཱིནཀར་ཨབྷཱིནཡ་སཾགེ་ཋཌྷཱ་བྷ྅་ཛཻཏ་ཨཚི།ཨེགོ་ཀལཱཀརཀ་ཨཱཱི་
བཧཏ་པཻགྷ་ཨུཔལབ  ཱི་ཨཚི། 

དཱིདཱི་མཱྃ་ཤཱིཀྵཱིཀ་ཚེལཱཱི་ཧནཀ་ལག་སམཡཀ་ཨབྷཱབ་ཚལ།་མུད་ནཱཊཀ་པཏཱི་ཨཔཱར་པེམ།ཧནཀར་ནས་-་ནས་མ྅་
ཨབྷཱིནཡ་བཱིདྱམཱན་ཚལ།་ས ྱཱཱུལཀ་སམཡཀ་བཱད་ཨོ྅་ཀོནོ་ནཱཊཀཀ་རཱིཧརྶལ་ཀཻར་རཧཻཏ་ཚེལཱཱི་བཱ་ཀནོོ་ནཱཊཀཀ་མཾཙན།་
ནཱཊཀ་པཏཱི་ཧཱིནཀར་ཛྷ ཱུཀབ་ཨཱ྅་བེསཱཱི་-་ས་ྃ-་བེསཱཱི་མཧཱིལཱ་ཀ྅་མཾཙན་ལལེ་པོཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀེནཱཨཱི་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊྱ་སཱཧཱིཏྱ་ལེལ་
ཧནཀ་དྤཱརཱ་ཀལཻ་ཨནུཔམ་ཡོགདན་ཨཚི།་ཧཱིནཀ་སྃ་པོཏ ྤཱཧཱིཏ་བྷ྅་མཱཏཱ་-པཱིཏཱ་ཨཔན་བེཊཱཱི་ཀ྅་སབ་ཀྵེཏྲ་སཾགེ་ནཱཊཀ་
ཀྵེཏྲ་མ྅་སེཧོ་ཨཱག་བཌྷ བཻཾ་ལགཱལ།་ནཻཾ་ཏྃ་ཨཁན་དྷརཻ་ཧམལ་སམཱཛ་ནཱཊཀ་ཀ྅་མཧཱིལ་ཱཔཱཏྲ་མ྅་པུརཁེ་ཀ྅་དེཁཻཏ་
རཧཱིཏཱ།་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་ཤཡད་སམཱཛཀ་སོཾཙ་བདལཻཡ་ལལེ་ཨཧཱི་དྷརཱ་པར་ཨབཏརཱིཏ་བྷེལཱི།་ཛཏཡ་ཨོ྅་ཋཱར་བྷེལཱཱི་
སབ་ཧནཀར་ཐོཔརཱཱི་བཛཱ་སམརྠན་ཀེལཐཻ།ཨཱབ་སམཱཛཀ་རཱུཔ་རེཁཱ་བདཻལ་རཧལ་ཨཚ།ིནནཱོིཡཻལ་དེབཱལ་ཌྷ ཻཧ་རཧལ་ཨཚི། 

དཱིདཱི་སབསྃ་པཧཱིནེ་ཨཱཀཤབཱཎཱི་རེཌཱིཡོ་སྃ་པསཱརཱིཏ་ནཱཊཀ་དྤཱརཱ་ཨཔན་ཀཻརཱིཡརཀ་ཤུརུཨཱཏ་ཀེལཐཻ།་ཧཱིནཀར་སཕལཏཱཀ་
མྤཱཱུལ་ཨདྷཱཱར་ཨཱཀཤབཱཎཱི་རེཌཱིཡོ་ཚལ།ཨཏཻཡ་སྃ་ཧནཀ་ཨནཀེོ་མཾཙ་པར་མཾཙནཀ་ཨབསར་པྤཱཔྟ་བྷེལ།་དཱིདཱི་ཨནེཀོ་
ནཱཊཀཀ་མཾཙན་ཀལེཻཐ་ཛཧཱི་མ྅་རུཀྨཱིཎཱི་ནཱཊཀ་ཛ་ེཔཾཌཱིཏ་གོབཱིནྡ་ཛྷཱ་དྤཱརཱ་རཙིཏ་ཨཚ་ིདཱིདཱི་ཨཧཱི་ནཱཊཀཀ 17 ་ཤོ་
ཀེལཻཐ་།་ཧཱིནཀ་དྤཱརཱ་ཨབྷཱིནཱིཏ་པསཱིདྡྷ་ནཱཊཀ་ཀ྅་ནཱམ་ཏྃ་བཧཏ་ཨཚི་པར་ཨོཧཱི་མ྅་སྃ་ཛེ་ཨཁནོ་སབྷཧཀ་སོཛྷཱྃ་ཋཱར་
བྷ྅་ཛཻཏ་ཨཚི་ཨོ྅་ནཱཊཀ་ཨཚི-་སུནྤཱཱུ་ཛཱནཀཱི, བྷཕཱཨཱིཏ་ཙཱཧཀ་ཛིནགཱི,པཧཱིལ་སཱཾཛྷ,པཱཙཀ,མནུཀ,ྑ ཨཾཏཱིམ་པཎམ་ཨཱདཱི།་
བཱལྱ་ཀལཱཀརཀ་མཱདྱམ་སྃ་བཱལྱ་ནཱཊཀ་མ྅་ཧཱིནཀར་ཡོགདན་སེཧོ་ཨཏུལྱ་ཨཚ།ི་རཱཥ ཱིཡ་པུརས ྤཱར་སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་མཻཐཱིལཱཱི་
སཱིནེམཱ་*མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན*་མ྅་མཱ་ྃཀེ་པཱཏྲ་མ྅་ཧཱིནཀར་ཨབྷཱིནཡ་པཱཋཀཀ་མནཀ་ཨཏལ་གཧརཱཨཱཱི་མེཾ་ཨནཾཏ་ཀལ་ཏཀ་
གྷུསལ་རཧལ།་ཏཧཱིནཱ་བྷོཛཔུརཱཱི་སཱིནེམཱ་*དུལ ྤཱ་གཾག་པཱར*་མེཾ་སེཧོ་ཧཱིནཀར་ཨབྷཱིནཡ་སརཱཧནཱིཡ་ཨཚི།་*་སཱཙཾི་པཱིརཱིཏཱིཡཱ*་
དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་མེཾ་ཧཱིནཀར་ཨབྷཱིནཡ་ཀེ་བཱིསཻར་སཀཻཏ་ཨཚི།་མཻཐཱིལཱཱི, བྷོཛཔུརཱཱི་སྃ་ལ྅་ཧཱིན ྤཱཱི་སཱིནེམཱ་*་དམུལ*་སཾགེ་ཨནེཀོ་
སཱིནེམཱ་མ྅་སེཧོ་ཨཔན་ཨབྷཱིནཡ་སྃ་ཤྲོཏཱཀ་པཱིཡ་ཀལཱཀརཀ་སུཙི་མ྅་ཨཔན་ནཱམ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀལཱཱཻི། 

ཧཱིནཀར་ཏཱཱིན་ཊཱ་པོཐཱཱི་སེཧོ་པཀཤཱིཏ་ཨཚི།ཛཧཱི་མ྅ 

༡.་ཤེཁར་པསཾག་༺ཤདྷོ་པཏྲ༻ 

༢.་ཨོ྅་དཱིན་ཨོ྅་པར༺སཾསྨརཎ༻ 

༣.་ཨེཀཊཱ་ཚལཱི་སཱིནེཧ་༺་ཀཐཱ་སཾགྲཧ༻ 
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བརམཱནམེ་*སཱདཾྱ་གོཥ ྤཱཱི* 2008 མེཾ་ཤུརུ་བྷེལ་ཨཱཱི་པཏྲཱིཀ་ཛེ་ཨནྱཏཀལཱིན་ཨཚི་ཨཀོར་སཾཔཱདཀ་ཚཻཐ།་བྷཾགཱིམཱ་པཏྲཱིཀ་ཀ྅་
ཀཱིཚ་དཱིན་སེཧོ་སཾཔཱདན་ཀེནེ་ཚཻཐ་ཨ྅ཱ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་པཊནཱ་སྃ་ཛུཌ ལ་ཨཚི།་ཨཁནོཾ་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལཱཱི་ཀ྅་སེབཱ་མ྅་
སམརྤཱིཏ་ཚཻཐ།ནབ་པཱཱིཌྷ ཱཱི་ལེལ་ཧཱིནཀར་སཾགྷར ་ཨཱ་ཨཔན་ཀརྨཀ་པཏཱི་ནཱིཥ ྤཱ་བཱཊ་དེཁཱ་རཧལ་ཨཚི། 

-མུན ྤཱཱི་ཀམཏ- སཾཔརྐ-དཱིལ ྤཱཱི 

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

༢.༦.ཛཡཱ་ཛྷཱ-་ཧམརཱ་ལེལ་པེམལཏཱ་དཱི 

ཛཡ་ཱཛྷཱ 

ཧམར་ཱལལེ་པམེལཏཱ་དཱི 

  

པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་ཧམརཱ་ལལེ་ཨེཀ་ཨནཛཱན་ཤཁྶ་ཚལཱཱིཧ། 

ཧམ་བཱིདྤཱཔཏཱི་བྷབན་བཱིདྤཱཔཏཱི་པོགྤཱམམེ་གེལ་རཧཱི།་ཧམ་ཧཱཱེལམེ་པཧྃཙལཧྃ་ཏྃ་ཨཔན་སཾགཱི-སཱཐཱཱི་སབཀེྃ་ཏཱཀཨེ་
ལགལཧྃ, ཨོ་༺པེམལཏཱཛཱི༻་ཧམར་བགལམེ་བཻསལ་ཚལཱཱིཧ ,ཨོཧཱི་སམཡ་ཁཱནཱ་ཀེར་བེར་བྷ྅་གལེ་ཚལ།་ཏྃབྷ་
པེམལཏཱ་དཱིདཱི་བཌ ་པེམསྃ་ཀཧཻ་ཚཐཱི, པཧཱིལེ་ཁཱ་ལཱིཡ, སཾགཱི-སཱཐཱཱི་བྷེཊཱི་ཛེཏཱཱིཧ།་ཧམཧཱུྃ་ཁཱནཱ་ལ྅་ཀ྅་ཨེལཧྃ, ཨཱ་ཧནཀེ་
བགལམེ་ཁཨཱེ་ལགལཧྃ།་ཕེར་ཧམརཱསྃ་ཧམར་ནཱམ, ཧམར་བཱབྤཱཱུཛཱིཀ་ནཱམ, གམ-གྷར་སབ ་པུཚལཐཱི།་ཨོཀར་བཱད་ཧམ་
ཧནཀ་ལགསྃ་བཱིད་བྷ྅་ཀ྅་པོགྤཱམ་དཁེ྅་ལགལཧྃ།་ཧམ་གྷར་ཨཱབཻཏ་ཀལ་ཨེཀཊཱ་པཏྲཱིཀ་ཀཱིནལཧྃ་"མཻཐཱིལཱཱི་ཨཀདམཱཱི་
པཏྲཱིཀ"།་གྷར་ཨཱབཱི་ཀ྅་ཛཁན་པཌྷ ཻ་ཚཱི, ཏྃ་ཧནཀོ་བཱརེམེ་ལཱིཁལ་ཚལ, ཏཁན་བུཛྷལཧྃ་ཛེ་ཧམརཱ་ཀཏེཀ་ནམཧར་ཤཁ་ྶ
ཨཱ་ཀཏེཀ་སེཧཱིལ་བྱབཧར་ཀེར་ལོཀ་བྷེཊལ་རཧཐཱི།་ཨཱཱི 2020 ཀེར་བཱཏ་ཨཚི།་ཕེར་ཨཱབ་ཏྃ་ཛཁན་བྷེཾཊ་ཧོཨཱིཏ་
ཚཱི, ཧནཀར་ཨཱཤཱིར ྤཱད་ཛརཱུར་ལ་ཻཚཱི། 

སཾཡོགསྃ་ཨོ་ཀཾཀཌ བཱགམེ་རཧཻ་ཚཐཱི, ཨཱ་ཧམ་རཱཛནེྡྲ་ནགརམེ་ཛ་ེཧམར་གྷརཀ་ནཛདཱིཀ་ཨཚི།་ཧཱིནཀ་པྤཱརམྦྷཱིཀ་
རཾགམཾཙཱིཡ་ཛནིགཱིམ་ེ"ཊུཊཻཏ་ལཀོ",་"ལེཊཱཨཱིཏ་ཨཱཙྃར"་ཨཱདཱིམེ་ཧཱིནཀ་ཨབྷཱིནཡ་བཌ  ་པཤསཾཱ་བྷེཊལནཱི། 1981 མེ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་པཧཱིལ་ཕཱིལྨ་"མམཏཱ་གབཡ་གཱིཏ"་མེ་བཱིདྷབཱ་བྷཱཨུཛ་ཀེར་བྷཱུམཱིཀ་ཀེལཐཱི།་ཕེར་"སས ྤཱ་ཛིནགཱི་མཧག་སེནྤཱཱུར"་
ཀེལཐཱི།་ཌཱཱི་ཌཱཱི་པཊནཱ་ཀེ་ལལེ་པམོད་ཙཽདྷརཱཱི་དྤཱར་ཱནཱིརྨཱིཏ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་"པརྦ་བྷརཱ་མཱིཐཱིལཱ", ཤཱིབ་པྤཱཱུཛན་སཧཡ་ཀེར་དེཧཏཱཱི་
དུནཱིཡཱ་མ་ེཀཛ་ཀེལཐཱི།་མཐཱཻིལཱཱི་ཕཱིལྨ་ལལཀ་པཱག་ལལེ་པཧཱིལ་བེར་ཀཾཊྲེཀ ་སཨཱཱིན་ཀེནེ་ཚལཐཱི།་རཱཥ ྱཱཱིཡ་ཕཱིལྨ་པུརས ྤཱརསྃ་
སམ ྤཱནཱིཏ ་མཻཐཱིལཱཱི་ཕཱིལྨ་"མཱིཐཱིལཱ་མཁ ཱན"་མེ་ཧཱིརོ་ཀརེ་མཱཡ་བནལ་ཚལཐཱི།་ཨབྷཱིནཡཀ་སཾག་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་དཱི་སུཔརཱིཙིཏ་

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


विदेह ३५७ म अंक ०१ निम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १७९ अंक ३५७)|| 23 

སཱཧཱིཏྱཀར་སེཧོ་ཚཐཱི།་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་བཧཏ་རཱས་པཏྲཱིཀ་སབམེ་པཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཚནཱི།་མཧཱིལཱ་རཾགཀར ྤཱཱིཀ་རཱུཔམེ་པེམལཏཱ་
དཱི་བཧཏ་རཱས་སཾས ྤཱ་སབསྃ་ཛུཌ  ལ་ཚཐཱི་ཛནཱེ་ཀཱི་བྷགཾཱིམ,ཱཨརཱིཔན, ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི, མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་སཾགྷ་ཨཱདཱི། 

-་ཛཡཱ་ཛྷཱ- སཾཔརྐ-པཊནཱ 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༢.༧.ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན-་ཧམར་བཙ ྤཱི་༺པེམལཏཱ༻ 

ཨུཥཀཱིརཎ་ཁནཱ 

ཧམར་བཙ ྤཱ་ི༺པམེལཏཱ༻ 

"ཨེམ.ཨེ"་མེ་རཧཱི་ཨཱ་རཧཱི་ཛཱི.ཌཱཱི.ཨེས་ཧོས ལ་མཱནེ་གཎེཤདཏྟ་སིཾཧ་མཧཱིལཱ་ཚཏཱྤཱབཱས་ཛེ་པཊནཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡཀེྃ་སབ་
ཀཱཱེལེཛ་ཀེ་བཱསེྟ་ཚཱཏྤཱབཱསམེ་ཡཱཏྤཱཱི་ཀཀ་ཧམར་ལཀོལ་གརཱིཡན་རཧཐཱི།་ཏཁན་ཀཀཀ་ཌེར་ཱརཱནཱཱི་གྷཱཊམ་ེརཧནཱི།་ཀཀཱི་རཧཻ་
ཚལཁཱིན་ཏྃ་ཧམར་ཌྱཱཱུཊཱཱི་རབཱི་དཱིན་ཌེརཱཔར་ཨཱཨེབ་རཧཻཀ།་ཨེམ.ཨེ་ཀེ་ཚཏཱྤཱཔར་པུཚཱཔྤཱཱུཚཱིཀ་སཾཀཊ་ན་ཻརཧཻ།་རཱཏྲཱི་བཱིཤྤཱམ་
ཛྃ་བཱཧར་ཀརཱཱི་ཏྃ་སྤཱཱུཙནཱ་དེབཱཀ་རཧཻ།་ཨོཨཱི་དཱིན་ཛེ་གེལཧྃ་རཱནཱཱི་གྷཱཊ་ཏྃ་ཀཀཱི་མེཾཧཱི-མེཾཧཱི་སཛམནཱི་ཀཊཻ་ཚལཱཱིཧ་ཨཱ་ལཀཌ ཱཱི་
བལཱ་ཙྤཱཱུལཱིཔར་ལོཧཱིཡཱམེ་ཛེ་ལཌ ཀཱི་དཱུདྷ་ཨཽཾཊཻ་ཚལཻ་སེ་དཱུདྷེ་སན་ཨུཛྫར་ཚལ།ཻ་ཧམ་ཀཀཱི་ཀ་ེགོར་ལཱགཱི་ཨཧཱོི་ཋཱམ་དྷཨལེ་
མཙིཡཱཔར་བཻསཱི་གེལཧྃ།་ཨོ་ཛཱརནཱི་ཙྤཱཱུལཱིསྃ་བཧར་ཀ྅་ཨཱྃཙ་ཀམ་ཀེལཱཱི་ཨཱ་ཨཱབཱི་ཧམརཱ་གོར་ལགལཱཱི། 
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"མཱིནཱཱི་ཡ,ཻ ཨཱཱི་བཙ ྤཱི་ཚཐཱིན, ཧཱིནཀར་བྷཏཱཱིཛཱི"་ཀཀཱི་ཀཧཨེ་ལགལཱཱིཧ་ཛེ་ཀནོ་ཨཱྃགནཀ་ཀཱིནཀར་བཙ ྤཱི་སོཛྷེ-སོཛྷ་མམཱིཡཽཏ་
རཧཐཱིན་ཀཱི་པཱིསཱིཡཽཏ།་ཏརཽནཱཱི་ཀེ་པཏྱེཀ་ཨཱྃགནཀ་ཙརྩ་ཀཀཱི་ཏནཱེ་ཀརཐཱིན་ཧམརཱ་ལག་ཛནཱེ་བུཛྷཱཨཱི་ཛེ་ཧམརོ་ཛནྨ་ཨོཧཱི་
ཋཱམ་བྷེལ་ཧོ།་ཨཱཱི་གཔྤ་ཛརཱུར་ཚཻ་ཛེ་ཛཱབཏ་ཧམར་ཨཔན་མམཱིཡཽཏ་ཧནཀར་ཛཋེ་ཛམཱཨེ་བྷེལནཱི་ཨཱ་སདྱཿ་ཛཱཨུཏ་
ནནདོསཱི་ཏཱབཏ་ཧམ་སཽཾསེ་བཌ ཀཱི་ཊལོཀ་སཾབཾདྷཱཱི་ཀེ, ཀེ་ཀཧཨ,ེ པོཁརཱི-ཛྷཱྃཁརཱི, བཱཌ ཱཱི-ཛྷཱཌ ཱཱི, གཚ-བཱིརཱིཚ་ཨཱ་ཌཱིཧབཱར་
དྷརཱིཀེྃ་ཙཱིནྷཱི་གེལ་རཧཱིཡནཱི།་ཀཀ-ཀཀཱིཀེྃ་ནཧཱི་རཧལཱཔར་ཛེ་གེལཧྃ་ཏྃ་ནཱིཔཊ་སྤཱཱུན་ཏརཽནཱཱིཀ་ཨུཛཌ ལ-ཨུཔཊལ་ཨཱྃགན་
སབྷ་ཀལྤནཱམེ་ཛཱིབཾཏ་བྷ྅་གེལ་ཚལ།་"ཨ་ཱཨཱཱི་བཙ ྤཱི་ཚཐཱི.."་ཀཀཱི་ཧམར་པརཱིཙཡ་དེཏཱཱི་ཏཱཧཱིསྃ་པཧཱིནེ་བཙ ྤཱི་བཱཛི་ཨུཋལཱཱི་
"ཧམ་ཙཱིནྷཱི་གེལཱིཡནཱི, ཨཱཱི་མཱིན ྤཱཱི་བཧཱིནཱི་ཚཐཱིན།་ཨཧྃ་ཀལཱིསྃ་ཀཏེཀ་བེར་ཀཧལཱིཡཻ་ཀཀཱི་ཛེ་རབཱི་དཱིན་མཱིནཱཱི་ཨཽཏཱཱིཧ།"་བཙ ྤཱིཀ་
ཙཾཙལ་སྭར་ཧནཀ་ཨུམེརཱི་ལཱཡཀ་ཚལནཱི།་ཨ་ོཔཾདྲཧ-སོལཧ་བར ཀ་རཧཐཱི་ཨཱ་ཧམ་བཱཱིས-ཨེཀཻས་ཀེ།་བཙ ྤཱི་ཨཔནཱ་པུཏྲཀེྃ་
མཱཨེ་ལག་ཚོཌ ཱི་པཊནཱ་པཌྷ ཨ་ེཨཱ་ཛཱིབན་ཨཱྃག་བཌྷ བཻ་ཀེ་ཨུདྱེཤྱསྃ་ཨཨཱེལ་ཚལཱཱིཧ།་ཧམར་བེཊཱཱི་སེཧོ་ཧམརཱ་མཱཨེ་ལག་
ཚལ, ཧམ་ཨེམ.ཨེ་ཀརཻཏ་ཧོས ལམེ་རཧཱི།་བཙ ྤཱི་ཧམརེ་ཛཀྃ་པཱིཏྲྐྲྀཧཱིན་རཧཐཱི།་ཧམར་ལོཀལ་ཨཱ་བཙ ྤཱཀི་ཊོཊལ་གརཱིཡན་
ཡཱཏྤཱཱི་ཀཀ་རཧཐཱིན།་ཤབྷཱོཀཾཏ, སུཀཾཏ, ཤྤཱཱིཀམཏ, ཤྱཱམཱཀཾཏ་ཧམརཱ་སབྷཧཀ་ཨནུཛ་ཨཱ་ཨུརྨཱིལ་མཛཾུལ་བཧཱིན།་སེ་སད་
ནཱིམཧལ་ཨཚི།་བཙ ྤཱི་མཻཊྲཱིཀ་པཱས་རཧཐཱི, མཱིསརཛཱི་བཱཱི.ཨེ་པཱས་རཧཐཱིན།་སུདརནྴ, གཾབྷཱཱིར་ཡུབཀ།་ཀཱིཚུ་དཱིནུཀ་བཱད་ཨོ་
ཨེཀཊཱ་པཻགྷ་ཀཱིཏཱབཀ་དོཀནམེ་ཀཛ་ཀལེནཱི།་བཙ ྤཱ་ིཀནོོ་ས ྱཱཱུལམེ་པཌྷ ེབཱ་སཾགེ་ཨིཾཊར, བཱཱི.ཨེ, ཨེམ.ཨ་ེཨཱ་པཱཱི.ཨེཙ.ཌཱཱི་དྷརཱི་
ཀ྅་ལལེནཱི།་མཱིསརཛཱི་སེཧོ་ཊྤཱཾསཔོར ་ཀཱཱེརྤོརེཤན་ཀེར་ས ྤཱཡཱཱི་ཀཛམེ་ལཱགཱི་གལཱེཧ།་བཙ ྤཱི་ཀ་ེདཱུ་ཊཱ་ཨཱར་པུཏྲ་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་པུཏྤཱཱི་
ཨནུཔམཱ་བྷེལཁཱིན།་བཙ ྤཱི་ཨཀེཊཱ་གྷར་པཊནཱཀ་ཀཾཀཌ བཱགམེ་ཨརཛལནཱི།་པྤཱཐམཱིཀ, མཱདྱམཱིཀསྃ་ཧོཨཱིཏ་ཨིཾཊར་ས ྱཱཱུལཀ་
ཤཱིཀྵཱིཀ་བྷ྅་རཱིཊཱཡར་ཀེལཱཱིཧ།་བཙ ྤཱ་སབྷ་ཨུཙྩ་པདས་ྠཨདྷཱིཀརཱཱི་བྷེལནཱི།་ཨེཏེཀ་ཏྃ་པྤཱཡཿ་ཨདྱབསཱཡཱཱི་མཻཐཱིལ་ཀནྤཱ་ཀཨཱིཨ་ེ
གཛརཏ།་ཏཁན་ཨེཏེཀ་ཊཱ་བཱིརུདབལཱཱིཀ་ཀཱི་ཨར?ྠ ཨཱ་ཀཀ་ཡཏཱྤཱཱིཛཱ,ི ཀཀཱི་ཨཔརཱཛིཏཱ་དེབཱཱིཀ་ཨཤཱཱིཥ་ཀནཱོ་ཕལཱིཏ་
ཧོཨཱིཏ? བཙ ྤཱིཀ་མཱྃ་ཛེ་ཚལཁཱིན་སེ་ཀཧཱིཡོ-ཀཧཱིཡོ་རཧཱིཀསྃ་ཨབཐཱིན།་ཧམ་ཨཨཱཱི་དྷརཱི་ཨོཧཱི་ཀཀཱིསྃ་སུན རཱི-སལཛྫ་ས ྱཱཱི་ནཧཱི་
དེཁལཧྃ།་ཨཨཱོི་ནཱིརཱབྷརཎ་ས ྱཱཱི་ཀེ་མུཁམཌཾལ་ཏེཛོམཡ་བུཛྷཱཨཱི་ཚལ།ཻ་ཧམར་སྭཡཾ་མཱཏྲཱིཀ་ཨཱ་སཱསུར་སབྷཀ་ལཌ ཀཱི-ས ྱཱཱི, བྐྲྀདྡྷཱ་
ཨཔརཱུཔ་རཧཐཱི་མུད་ཀཀཱི་སན་ནཻ།་ཀཀཱི་ཀེ་ཛཱིབན་ཚོཊ་རཧནཱི།་བཧཏ་ཛལ ྤཱཱི་ཙལ་གལཱཱེིཧ། 

ཧམ་ཨཱཀཤབཱཎཱིམེ་ཀབཱིཏཱ་པཱཋ་ཀརཨེ་སན་༡༩༦༠་སྃ་ཛཱཨེ་ལཱགལ་རཧཱི།་བཙ ྤཱི་༡༩༦༥་མེ་ཀཀ་ཀེར་ཀཧལཱསྃ་
ཨཱཀཤབཱཎཱིམ་ེམཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀམེ་བྷཱག་ལེབཨེ་ལགལཱཱི།་སེ་ཏཏེཀ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་མནོཡོགསྃ་ཀརཨེ་ལགལཱཱིཧ་ཀཱི་ཀཨཱིཨེཀ་བེར་
ཨེཾཀརིཾག་ཨཱ་པསཱརཎ་སེཧོ་ཀརཐཱི།་ཨཱསེྟ-ཨཱསེྟ་ཛཁན་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀ་པཊཱནམེ་མཙཾཔར་ཨཱབཨེ་ལཱགལ, ཏཁན་བཙ ྤཱི་
མཾཙཔར་ཨུཏརཱི་གེལཱཱིཧ།་མཙཾཔར་སབྷསྃ་པཧཱིནེ་ཨཱདརཎཱིཡ་སུབྷདྤཱ་ཛྷཱ་༺ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱཛཱཀི་དྷརྨཔཏ ྤཱཱི་ཨཱ་རཱཛམོཧན་
ཛྷཱཀ་མཱ༻ྃ་ཨུཏརལ་རཧཐཱི་སྭལྤ་ཀ་ལེལ་རེཀརྜ་མུད་བྷེལནཱི་ཨཱ་ཨོ་པེརཎ་སེ་བྷེལཁཱིན།་སམཡ་ཨཱགྃ་བཌྷ ལཻ, མུད་
ནུཀ ྤཱཙཱིནཱཱི, མཱཱིན-མེཁ་ཏྃ་ནཱིཀལལེ་ཛཨཱཱིཏ་ཚཻ།་ཏཨཱིསྃ་ཀཱི་མཱིསརཛཱིཀ་ཨུདར་མོན་ཨཱ་ཡཱཏྤཱཱི་ཀཀཀ་-ཀཀཱིཀ་སཾག་སབ་བཱདྷཱ་
ཁཱརཱིཛ་ཀེལཀཻ། ་ཧམརཱ་སན་ལོཀ་སམརྠནམེ་རཧབེ་ཀརཱཱི།་ཧམ་སྭཡཾ་མཙཾཔར་ཀཀ་སཾགེ་ཀབཱིཏཱ་པཌྷ ཨེ་བཱིཧརཀ་ཨནེཀ་
ནགརམེ་སཾག་ཛཨཱཱི། 

བཙ ྤཱིམེ་ཨབྷཱིཡནཀ་གཛབ་ཀེ་པཏཱིབྷཱ་རཧནཱི།་བཙ ྤཱཀི་དུཨཱརེ་ལོཀ་ཨཔན་བེཊཱཱིཀེྃ་ནཱཊཀ་ཀརཨེ་དཐཱེིན།་མཻཐཱིལཱཱིམ་ེམཧཱིལཱ་
ཀལཱཀར་ཨགཱྃ་ཛེ་ཨེལཱཱིཧ་ཏཀར་སོཛྷེ་ཤྲེཡ་ཧཱིནཀཧཱི་དེལ་ཛེཏནཱི།་ཧམར་བེཊཱཱི་སབྷཀ་ཨཱདཱིགརཱུ་མཾཙཔར་བཙ ྤཱི་མཽསཱཱི་
རཧཐཱིན།་མཻཐཱིལཱཱི་མཾཙཀ་སཏཏ་སཏཏ་ཨབྷཱིནེཏྤཱཱི་བཙ ྤཱི་ཀུཤལ་སཾགཋནཀར ྤཱ་སེཧོ་རཧལཱཱིཧ།་ཨརཱིཔན་ནཱམཀ་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱཀ་
སཾག་ཚལཱཱིཧ།་བྷཾགཱིམཱ་ནཱམཀ་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་པྤཱརཾབྷ་ཀེལནཱི, པརབཱན་ཙཌྷ ཽལནཱི།་མཐཱཻིལཱཱི-བྷོཛཔུརཱཱི་སཱིནེམཱ་སབྷམེ་བཙ ྤཱི་ཨེཀ་ཊཱ་
བཱིཤཱིཥ ་ཨཾཤ་ཚཐཱི།་"མམཏཱ་གབཡ་གཱིཏ"་སྃ་ལ྅་ཀ྅་མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན་དྷརཱི། 

བཙ ྤཱི་ཡཱནཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྤཱ་ཀུཤལ་སམཱཛཀི་ཀརྻཀར ྤཱ་རཧལཱཱིཧ།་ཙེཏནཱ་སམཱཱིཏཱིམེ་ཤུརུཨེསྃ་སཀྲཱིཡ་རཧལཱཱིཧ་ཨེབཾ་ཨཱཨཱི་
ཨུཔཱདྱཀྵ་ཚཐཱི།་ཙེཏནཱ་སམཱཱིཏཱིཀ་མཧཱིལཱ་ཤཁ་ཱཀེ་རཱུཔམེ་ཀཏེཀ་དཱིན་ཀཛ་ཀེལཱཱིཧ།་ཕེར་མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་སཾགྷཀ་ཕཾཱཨུཌར་
མེཾབར་སེཀྲེཊརཱཱི་རཧལ་ཚཐཱི།་ཨཨཱཱི་དྷརཱི་སཀྲཱིཡ་ཚཐཱི། 
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བཙ ྤཱི་སཱཧཱིཏྱ་ཀེར་ཨནནྱ་པེམཱཱི་ཀེཨེཀ་ནེ་རཧཏཱཱིཧ, ཡཱཏྤཱཱི་ཀཀཀ་ཀཱིཚུ་ཏྃ་པབྷཱབ་རཧཏཻ།་ཀཏེཀ་པོཐཱཱི་བཧརཱཨེལ་ཚནཱི།་སཱཾད་ྱ
གོཥ ྤཱཱི་ནཱམཀ་ཨནཱིཡཏཀལཱཱིན་པཏྲཱིཀ་པཀཤཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི, སཧཛཧིཾ་གོཥ ྤཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚནཱི།་ཀཏེཀ་བཱལཀ-བཱལཱིཀཀེྃ་རས ྤཱ་
དེཁེལནཱི་བཙ ྤཱི་བཱིནུ་ཀནོོ་ཤྲེཡ་ལེན།ེ་སམཱཛཙཏཱེ, སཾསྐྲྀཏཱིཙེཏཱ,སཱཧཱིཏྤཱནུརགཱཱི་བཙ ྤཱི་སན་ནཱིརཾཧཀརཱཱི, ནཱིརོབྷཱཱི་ས ྱཱཱིཀ་བལཔར་
ཨཱདྷུནཱིཀ་མཱིཐཱིལཱ་ཙལཻ་ཚཻ།་ཨེཧནེ་ལཀོཀ་ཏྃ་ཀཛ་ཚཻ།་ཧམར་སབྷཀ་ཨཱཱི་ཛོར་ནཧཱི་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚི་ཧཱིནཀ་བྷཱརཏ་
སརཀརཀ་སཾགཱིཏ་ནཱཊཀ་ཨཀདེམཱཱིཀ་པུརས ྤཱར་དེབཱ་ལེལ་ཨཐབཱ་ཨེཀར་པཏཱིནཱིདྷཱི་ཙུནབཱ་ལལེ།་ཛ་ྃཨོ་ཙུཔཙཱཔ་ཨཔནཱ་
ཀརབྱཔཐཔར་ཙལཻཏ་ཛཱ་རཧལ་ཚཐཱི་ཏྃ་དཡཱིཏྭ་ཚཻ་མཻཐཱིལཛནཀ་ཀཱི་ཧཱིནཀ་ལེལ་ཨབཱཛ་ཨུཋཱབཐཱི། 

ཨེཧན་ཨཔནཱ་ཚཊོ་བཧཱིན་བཙ ྤཱི་ཀེ་ཀོཊཱིཤཿ་ཨཤཱཱིར ྤཱད། 

-་ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན- སཾཔརྐ-པཊནཱ 
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ཧཱིཏནཱཐ་ཛྷཱ 

ཨ་ོདཱིན་ཨ་ོཔལ་:་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ' 

བཱཏ་ཀོནོ་བཧཏ་པུརཱན་ནཧིཾ ,ཨཱིཨེཧ 1961ཀ , མཱཏྲ་ཨུནསཋཱི་བར ་པྤཱཱུརྦཀ།་ཨེཀ་གམཀ་ས ྱཱཱུལ་ཚཱཏྤཱཀ་མཱྃ-པཱིཏཱཀ་
ཨནུམཏཱི་བྷེཊལཀཱ་བཱད ོ,ཤཱིཀྵཀཀ་པོཏ ྤཱཧན་ཨ་ཱམཱརྒདརྴནཀ་ཨཚཻཏོ ,  ཨོཧཱི་ཚཱཏྤཱཀ་པཱིཏཱཀ་མནཱ་ཀཡལཔོར ,གམཀ་
ལོཀཀ་ཨེཀ་བཱིཙཱར ་ཧོཡབ་ཨཱ་ཤཱིཀྵཀ་ལོཀནཱིཀེྃ་མརཱཱི-པཱཱིཊ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་ཨེཀ་ཛུཊ་བྷཡ་ཛམཱ་ཧོཡབཱཀ་བཱཏ་ཛཁན་
ཀནོཀན་ས ྱཱཱུལ་ཏཀ་ཨཱཡལ་ཏྃ་ཨོཧཱི་ཨབོདྷ་ཀཱིན ཱུ་ནཱཊྱམཾཙན་ཧེཏུ་ཏཻཡཱར་བཱལཱིཀཀེྃ་བཱིནཱ་ནཱཊཀ་ཁལེབེནཧིཾ , བཱིདྤཱལཡཀ་
པཚུཨཱར་བཱཊེཾ་གམཔར་པཧྃཙཱ་དེལ་ཛཡབཱཀ་གྷཊནཱ ,ཨོཧཱི་བཱལཱིཀཀ་མན་མསྟཱིཥྐཔར་ཀཏེཀ་པབྷཱབ་པཌ ལ་ཧེཏཻཀ ,སེ་
སྭཏཿ་ཨནུམཱན་ལག་སཀཻཏ་ཚཱི།་བཱཏ་ཨཱཱི་བྷེལ་རཧཻཀ ,ཛེ་པཧཱིནེ་ནཱཊཀམེ་མཧཱིལཱཀ་པཱཏྲཀ་མཙཾན་པུརུཥ་ཀལཱཀར་དྤཱར་ཱ
ཀརཱཨོལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ ,ཀཱིན ཱུ་ཨོཧཱི་བེར་ཨོཧཱི་བཱལཱིཀཀ་པཏཱིབྷཱ་ཨཱ་ཀལཱཀ་པཏཱི་སམརཎྤཀེྃ་དེཁཻཏ ,པདྷཱན་ཤཱིཀྵཀ་ཙནྡྲཱིཀ་
པསཱད་ཨཱཱི་ནཱིརྞཡ་ལལེནཱི་ཛེ་ཨེཧཱི་བེར་མཧཱིལཱཀ་པཱཏྲ་མཧཱིལེསྃ་མཾཙིཏ་ཀརཨཱོལ་ཛཱཡཏ། 

ཨོ་བཱལཱིཀ་ཀཱིཡ་ོཨཱན་ནཧིཾ ,མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཙིར-པརཱིཙིཏ་རཾགཀར ྤཱཱི ,སཻཀཌ ོ་ནཱཊཀ་ཏཐཱ་ཨནེཀ་མཻཐཱིལཱཱི ,ཧཱིན ྤཱཱི, བྷོཛཔུརཱཱི, ཕཱཱིཙར་
ཕཱིལྨ ,ཊེལཱཱིཕཱིལྨ་ཨཱ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀམེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀཡནཱིཧརཱི ,རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀམེ་སཧབྷཱགཱི ,ཨནེཀ་ོམཧཱིལཱ་ཀལཀཱརཀེྃ་པོཏ ྤཱཧཱིཏ་
ཀཡ་མཾཙཔར་ཨནནཱིཧརཱི ,སྭབྷཱབསྃ ་སརལ,སཧཛ ,ཀཏཱིཔཡ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ ,སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ ,ནཱཏྱསཾས ྤཱཀ་ནཱིབརམནཱ་ཨཱ་བརམནཱ་
པདདྷཱིཀརཱཱི་ཌཱ0 པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ'། 

པཊནཱཀ་ཨཀེ་དཱིནཀ་པབཱསཀ་ཀྲམམ་ེཨཱཨཱི་ཨཔན་མཱིཏྲཀ་ཨོཧཱིཋཱམ་ཨཀེ་ཀཱིཏཱབཔར་དྷ ྱཱན་གེལ ,ཨེཀཧཱི་བཻསཀམེ་པཌྷ ཱི་
ལེལཧྃ ,སེ་སྨརཎཀ་ཚལ ,ནཱམ་*ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ་*,ལེཁཱིཀ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ། 2005ཀ་པཀཤན། 15 བར ་པུརཱན་
ཀཱིཏཱབ་རཧཱིཏོ་ཧམརཱ་ཨེཀ་ཀལཀཱརཀ་སཾགྷར ཀ་ཀཐཱཀ་སྨརཎ་ཨེཏེཀ་ནེ་ཨཀཱར ཱིཏ་ཀཡལཀ ,སཾགཧཱི་ཤཱིར སྠ་ཀལཀཱརཀ་
ཨཱཱི་སྤཱཱིཀརབ་ཛེ་བཱིནཱ་རཱིཧརྶལཀ་ནབ་ཀལཱཀརཀ་སཾག་ནཱཊྱམཾཙན་ཨུཔཡུཀྟ་ནཧིཾ ,སེ་བྷཱརཱཱི་མནསྃ་ཨསྤཱཱིཀར་
ཀཡལནཱི ,མཻཐཱིལ་སམཱཛ་རཧཱིཀཀ་པས ྤཱབ།་ལེཀཱིན་ཨ་ོཔལ་ཧནཀར་ཛཱིབནཀ་ཀཏེཀ ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཚལ་རཧལ་
ཧོཨཱིཏནཱི ,ཛཏཡ་ཨཔནཧིཾ་ནཻཧརམེ , ཨཔན་ས ྱཱཱུལསྃ་པཱཚྤཱཱུཀ་དརབཱཛཱ་ཧོཨཱིཏ་པཋཱ་དེལ་གེལ་ཚལནཱི ,ཨོཏཧཱི་བཱིཤལ་
མཾཙཔར་ཨུདྷ  ྱཱཊན་ཀརབཱཀ་ཨནུརོདྷཀེྃ་སྤཱཱིཀརཻཏ་དཌཽ ལ-དཽཌ ལ་དུསཱདྷཊལཱཱོི་ཧོཨཱིཏ་མཙཾཔར་ཨཡལཱཱིཧ་ཨཱ་ཨུདྷ  ྱཱཊན་
བྷཱཥཎ་དལེནཱི། 

ཧཱིནཀ་ཨབྷཱིནཡ་ཀཏཀེོ་བེར་དེཁནེ་ཚལཱིཡནཱི ,པཧཱིལ་བེར་ཨོཀར་ཨཱྃགནཀ་བཱརཧམཱསཱསྃ་ལཡ་ཛེ 1973མེ ་ཙེཏནཱ་
སམཱིཏཱི་པཊནཱ་དྤཱརཱ་མཙཾིཏ་བྷེལ་ཚལ་ཨཱ་པཧཱིལ་མཧཱིལཱ་ཀལཀཱར་རཱུཔམེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀཡནེ་ཚལཱཱིཧ། 
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སྤཱབྷཱབཱིཀ་ཨཚ ི,ནཱཊཀསྃ་ཛུཌ ལ་རཧབཱཀ་ཀརཎསྃ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སཾསྨརཎ་ཨེཧཱི་བཱིབྷཱགཀ་ལཀོསྃ་ཧེཏནཱི ,ཀཱིན ཱུ་སེ་ནཧིཾ ,ཨཱཱི་
ནཱཱིཀ་ཀཐཱཀརོ་ཚཐཱི,སཾཔཱདཀོ་ཚཐཱི ,སཾགཋནཀར ྤཱཱི་སེཧོ་ཚཐཱི ,བྐྲྀཏྟཱིཨེྃ་ཤཱིཀྵཱིཀ་སེཧོཨཱ་སརོྦཔརཱི་སམརྤཱིཏ་གྲྐྲྀཧཱིཎཱི།་ཨེཀ་སཾག་
ཨེཏེཀ་ཀརྻཀ་སཕལ་སཾཔཱདན་ཀོནཱ་ཀཡ་ལཻཏ་ཚཐཱི ,སེ་ཀཱིཚུ་ཛྷལཀ་ཏ་ྃཨེཧཱི་པུསྟཀམེ་བྷེཊཱིཡེ་ཛཻཏ། 

ཁཎྜ-ཁཎམྜེ་ཨཔན་རཾགཀར ྤཱཱིཀ་རཱུཔམ ེ་ཡཱཏྤཱཀ་བརནྞ,སཾགཧིཾ་ནབ་མཧཱིལཱ/པུརུཥ་ཀལཱཀརཀེྃ་ཨེཧཱི་དཱིས་ཨཱཀར ཱིཏ་ཀརབ་
ཨཱ་མཱཏྲྐྲྀབཏ་ཨཀོར་བྷབཱིཥྱཀ་བཱིཥཡམེ་སོཙབ ,ཏཀརཧཱི་པཏཱིཕལ་ཨཚི་པཊནཱ་ཨཱ་ཨཱན་ོཤཧརཀ ་ཨེཧཱི་རཱུཔམེ་ཨནཀེོ་ནཱཊྱ་
སཾས ྤཱ་ཨཱ་ཨནཀེོ་པཏཱིཥྛཱིཏ་ཀལཀཱར། 

ཤྤཱཱི་བཱིབྷཱུཏཱི་ཨཱནནྡཀ་བེར-བེར་ཨཱགྲཧ་ཨཱ་པཱཱིཋཱིཡཱཋོཀ་ཏགད་པར་ཨཱཱི་སཾསྨརཎ་ལཱིཁལནཱི་ཨཚི ,སེ་བེར-བེར་སྨརཎ་
ཀརབཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ནཱཊཀཀ་བཧན ེ་ཨཔན་སཾགྷར ཀ་ཀཐཱ་ཏྃ་ཚནཱིཧེཾ ,ཨུཔཀརཀ་ཨཱབྷཱར་པདརྴན་སེཧོ་ཨཚ ི,ཨོནཱ་ཨཱཱི་ཨཱིཧོ་
ཀཧཻཏ་ཚཐཱི ,ཨུཔཀརཀ་ཀྲྐྲྀཏཛཏྙཱ་ཏྃ་མནོཀ་བསྟུ་ཚཀཻ ,པཀཊཀ་ནཧིཾ། 

ཡཱཏྤཱཱིཛཱི་ཧཱིནཀར་ཀཀ ྤཱ།་ཀཀ ྤཱཀ་ཧཱིནཀ་པཏཱི་སེཧ,1964མེ་ཨཱཱི་པཊནཱ་ཨཡལཱཱིཧ།་ཡཏཱྤཱཱིཛཱཀི་ཨཱཤཱིར ྤཱད་ཧཱིནཀ་སདཏ་བྷེཊཻཏ་
རཧལནཱི ,ཧཱིནཀ་པཏཱིབྷཱཀེྃ་ཨོ་ཙཱནིྷཱི ,ཧཱིནཀ་བཧཏ་པོཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀེལཁཱིན ,ཨཔནཱ་སཾག་ཀཏེཀོ་ཋམཱ་ལཡ་གེལཁཱིན ,སེ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་
པམཱིལཱཛཱི་བཧཏ་ཚོཊ་སཾསྨརཎམེ་བཧཏ་ནབ་བཱཏ་ཀཧལནཱི་ཨཚི།བཱཱིཀར་སེཀྴན་ཀ་ེདུརྦལ་ཛྷཱ་པཱྃཛི་ཀཧཱི་ཧསྱཀ་པུཊ་སེཧོ་
ཀཏཽ་-ཀཏཽ་ཨཚ།ི 

ཧརཱིམོཧན་བཱབྤཱཱུཀ་སཾག་ཧཱིནཀ་སཱན ཱིདྱ་སེཧོ་རཧལ ,ཨོཧོ་པཱརཱིབཱརཱིཀ།་སུཁ-དུཿཁ་སབྷམེ།་ཧརཱིམོཧན་བཱབྤཱཱུ་ཛཱིབན་ཨཱ་
སཱཧཱིཏྱམ ེ་བཧཏ་བྷཱབུཀ་ཚལཱཧ།་ཛེ་ཧནཀ་སཾག་རཧལ་ཨཚི ,ཧནཀ་སཾག་གཔྤ་ཀཡནེ་ཨཚ ི,ཧནཀར ་བཱིཥཡམེ་ཀནེཀ་ོ
ཛནཻཏ་ཨཚ ི,སབྷཀ་མཱནས་པཊལ་པར་ཨཱཱི་ཨཾཀཱིཏ་ཧེབེ་ཀརཏ།ཀོནོ་ཚོཊོ་བཱཏཔར་ཧནཀ་ཨཱྃཁཱིསྃ་ནོར་ཁསཡ་ལགཻཏ་
ཚལནཱི།་མུད་ཛཁན་མཧཱིལཀཱ་སཤཀྟཱིཀརཎཀ་བཱཏ་སཱཀར་ཧོཨཱིཏ་དེཁཻཏ་ཚཐཱི ,ཏྃ་ནོར་ཁསབ་ཀོནོ་ཨཔཏྤཱཤཱིཏ་ནཧིཾ ,སེ་
སབྷ་བྷེཊཏ་ཨེཧཱི་སཾསྨརཎམེ ,ཛཱིབན་པཀྵཀ་བསཱཱེི། 

ཀོནོ་ནཱཊཀཀར ,ཡདཱི་ཨ་ོནབ་ནཱཊཀཀ་སྐྲྀཛནམེ་ཨོཀར་དྷ ྱཱན་ཀོནོ་ནཱཡཀ/ནཱཡཱིཀཔར་ཀེཾདྲཱིཏ་བྷཡ་ཀཡ་ལཱིཁབཱཀ་ཧེཏུ་
པེརཎ་ཧཨཱོིཏ་ཧོ ,ཏྃ་ཨོཧཱི་ནཱཡཀ/ནཱཡཱིཀཀ་ཀལཀཱ་པཏཱི་སམརྤཎ་བུཛྷི་སཀཻཏ་ཚིཡཻཀ ,ཨཱ་སེ་བུཛྷབཻཀ་སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་
ཙཽདྷརཱཱིཀ་བཱིཥཡམེ་ཧཱིནཀ་སཾསྨརཎ་དེཁཱི།་ཛཧཱིནཱ་ཀནོོ་ནཱཊཀཀ་མཾཙནམེ་ཤཱིཏ-ཏཱཔ་སབྷ་ཨབཻཏ་ཚཻཀ ,ཏཧཱིནཱ་ཧཱིནཀར་
སཾསྨརཎམེ་ཀལཱ་པཀྵ་ཨཱ་ཛཱིབན་པཀྵ་སབྷ་སམེཊལ་བྷེཊཱི་ཛཱཡཏ ,ཛཱིབནཀ་སབྷ་གཏཱི-ནཱིཡཏཱི་དེཁཱི་སཀབ། 

དེཁཱི་སཀབ་ཨཱིཧོ, པཾཌཱིཏ་ཛཡནཱཐ་མཱིཤྲ་བྱཀྟཱི་ནཧིཾ,ཨེཀ་སཾས ྤཱ་ཚལཱཧ ,ཧཱིནཀོ་བཱིཥཡམེ་པཌྷ ཱི ,ཨེཀ་ཛྷལཀ་ཏྃ་ལཱགཱིཡ་ེསཀཏ། 

ནཱཊཀ་ཨཱ་པཾཌཱིཏ་གོབཱིནྡ་ཛྷཱ ,ཧཱིནཀ་ལེལ་སབྷ་དཱིན་མོན་རཧཏནཱི།་ཛཱཧཱི་ནཱཊཀ་མཾཙནསྃ་ཧཱིནཀ་རོཀཱི་དལེ་གེལ་རཧནཱི་
རཧཱིཀམེ , ཨོཀར་ལེཁཀ་ཚལཱཧ་པཾ.གོབཱིནྡ་ཛྷཱ་ཨཱ་ནཱཊཀ་ཚལ་"བསཱཏ"།་ཨོ་བསཱཏ་ཏྃ་ཨོཧཱི་ཋཱམ་ཀནེཀ་ཀལ་ལལེ་རོཀཱི་
དེལ་གལེ་ཚལ ,མུད་སཱིཧཀཻཏ་བསཱཏཀེྃ་ཀ་ེརོཀཱི་སཀཻཚ་!་སེ་བསཱཏ་ཏེནཱ་ན་ེསུགཾདྷཱིཏ་རཱུཔམེ་བཧཻཏ་པསརལ, སེ་སམ ྱཱཱུརྞ་
མཱིཐཱིལཱམ་ེམཱཱིལཀ་པཱཐར་གཌ ཱི་དེལ།་ནཱཊཀཀ་ཙར ྤཱ ,བཱིཀསཀ་ཨཱིཏཱིཧས ,མཧཱིལཱ་ཀལཀཱརཀ་བཌྷ ཻཏ་ཌེག ,སབྷམེ་ཨེཀ་ཊཱ་
མཛབྤཱཱུཏ་ཁམ  ྱཱ ,ཛཀརཧཱི་ཨཱིར-གཱིར་ཨཱ་ཨོཀརཧཱི་སཾབལ་ཨཱ་ཨཱདརྴ་མནཱཱི་ཙལཻཏ་ཨཚི་ཨོ་ནཱམ་ཐཱིཀ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ།་པཾ.་
གོབཱིནྡ་བཱབྤཱཱུཀ་ཨཱཤཱིར ྤཱད་ཧཱིནཀ་ཛེ་བྷེཊལནཱི་ཨཱ་ཨེཁནོ་བྷེཊཻཏ་ཚནཱི ,སབྷ་བྷེཊཱི་ཛཱཡཏ་ཨེཏཡ། 

པཾ.་ཏྲཱིལོཙན་ཛྷཱ ,ཤྤཱཱི་ཀནྟ་མཎྜལ ,རཾགཀར ྤཱཱི་པམཱིལཱཀ་ཨཱ་པེམལཏཱཀ་བཌྷ ཻཏ་ནཱཊཀཀ་རུཙིམ ེ་ཀོན་རཱུཔེྃ་ཨཱཱི་ལོཀནཱི་མནམེ་
རཙལ-བསལ་ཚཐཱིན ,ཀོནཱ་སཧཡཀ་བྷེལ་ཚཐཱི ,ནཱཱིཀ་-བེཛཱཡ་སབྷ་བྷེཊཏ་ཧཱིནཀལོཀནཱིཀ་ཨནུབྷབཀ་པསཾག། 
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ཨཱཱི་པུསྟཀ 15 བར ཀ་པཧཱིལུཀ་ཐཱིཀ ,ཨེཀར་བཱད་ཧཱིནཀར་སཾསྨརཎ་ཨཡལནཱི་ཨཚི་ཀཱི་ནཧིཾ ,ཧམརཱ་ནཧིཾ་པཏཱ ,ཛྃ་
ཨཡལནཱི་ཨཚི་ཏྃ་ཧམརཱ་པཌྷ བཱཀ་ལེལ་རུཙི་ཛཱགྲྐྲྀཏཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཡདཱི་ནཧིཾ་ཏྃ་ཨེཧཱི་ནཱིབེདནཀ་སཾག་ཛེ་ཨེཀ་པཱཋཀཀ་
བཱིནཏཱཱི་མཱནཱི་ཨཔན་པཻགྷ་ཨནྟརཱལཀ་བཱིཥད་སཾསྨརཎ་ལཱིཁཐཱི ,ཛཱཧཱིསྃ་ཨཱགྤཱཱུཀ་པཱཱིཌྷཱི་ཧཱིནཀ་སཧྐྲྀདཡ་བྱཀྟཱིཏྭ ,ཀཋོར་
ཨནུཤསན ,ནཱཊཀཀ་ཏྃ་སཧཛཧིཾ ,མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་ལེལ་སམརཎྤ ,ཨནེཀ་ོཨཀྵར-པུརུཥཀ་ཨཤཱིར ྤཱདཀ་སཽབྷཱགྱ་པྤཱཔྟ་
ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲཛཱཀིེྃ་ཛཁན-ཛཁན་ལཀོ་པཌྷ ཏ ,ཏྃ་ཨོཀརོམེ་ཨུཏ ྤཱཧ་བཌྷཏ ,ཛཱིབནཀ་ལལེ ,སཾགྷར སྃ་ལཌ བཱཀ་ལལེ་
ཨཱ་སམཱཛཀེྃ་ཨེཀ་ནབ་དཱིཤ་དེབཱཀ་ལེལ། 

ཨནེཀོ་སམ ྤཱནསྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཚཐཱི ,མུད་སབྷ་སམ ྤཱནསྃ་བྷཱརཱཱི་ཨེཁན་ཨཱིཨེཧ་པཌ ཻཏ་ཚཐཱི།་ཧཱིནཀ་ཛཧཱིཡ ཱ26 ཛནབརཱཱིཀེྃ་
སམ ྤཱན་གྷོཥཱིཏ་ཧེཏནཱི ,ཏཧཱིཡེ་མཱིཐཱིལཱཀ་ཨབྷཱིནཡ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཧཻཏ ,ཨོཧཱི་བཱིཤྭཱསཀ་སཾག་སུདཱིར  ་ཛཱིབན་སཀྲཱིཡཏཱཀ་སཧཱིཏ་མཱྃ་
ཛཱནཀཱིསྃ་པྤཱརྠནཱ། 

--ཧཱིཏནཱཐ་ཛྷཱ-སཾཔརྐ-09430743070 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༩.ཤུབྷནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ-་མཻཐཱིལཱཱི་རཾག་མཾཙ་ཀེ་པཱིཏཱམཧཱི་པེམ་ལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 

ཤུབྷནཱརཡཱཎ་ཛྷཱ 

མཐཱཻིལཱཱི་རགཾ་མཙཾ་ཀ་ེཔཱིཏཱམཧཱི་པམེ་ལཏཱ་མཱིཤྲ་"པམེ" 

མཱིཐཱིལཱ་ཀྵེཏྲཀ་པཏྱེཀ་ནར་ནཱརཱཱི་པྤཱཀྲྐྲྀཏཱིཀ་རཱུཔསྃ་ཀལཱ་ཀེར་ཀོན་ོནེ་ཀོནོ་པྤཱརཱུཔམེ་ཛནྨཛཱཏ་ཀལཱཀར་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཛཱཧཱིམེ་
ཙིཏྲ་ཀལ,ཱ སཾགཱིཏ་ཀལ,ཱ ཤཱིལྤ་ཀལ,ཱ ནཱཊྱ་ཀལཱ་ཨཱིཏྤཱདཱི་པམུཁ་ཨཚི།་ཨོནཱ་ཏྃ་མཱིཐཱིལཀཱ་ཀནོོ་ཨེཧན་གམ་ནེ་བྷེཊཏ་ཛཱཧཱི་
ཋཱམ་རཾགཀརྨསྃ་ཛུཌ ལ་གཏཱིབཱིདྷཱི་ན་ཻཧོ།་ནཱཙ, ནཱཊཀ་གམ་གམམེ་ཨཱཡོཛིཏ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་སཾབཱད་པདྷཱན, ཀཱིརནཱིཡཱ་ཤཻལཱཱི་
ཨཱ་ནཱཙ་ཤཻལཱཱི་ཀེ་བཱིབྷཱིན ་པྤཱརཱུཔ་ཛེནཱ་ཨལ ྤཱ་རུདལ, སལེཤ, ཤཱིཏ་བསནྟ, ལོརཱིཀ་ཨཱིཏྤཱདཱི།་ཀིཾཏུ་དུརྦྷཱགྱ་ཨཱཱི་ཚལ་ཛེ་
རཾགམཾཙཔར་ནཱརཱཱིཀ་བྷཱགེདརཱཱི་ནཻ་ཛཀ་ྃརཧལ།་ཀཱིཚུ་ཨཱརྐེས ྱཱ་སབམེ་གཱིཏ་ནྐྲྀཏྱམེ་ནཱརཱཱི་ཀལཱཀར་སབ་ཨུཔསྠཱིཏཱི ་ཧོཨཱིཏོ་ཚལ་
ཏྃ་སཱམཱཛཀི་པཏཱིཥ ྤཱ་ཀེ་ཀྵེཏྲམེ་ཨུཙིཏ་ས ྤཱན་ནཻ་དེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ།་ཨཱ་ཏེཾ་པུརུཥ་ཀལཱཀར་ནཱརཱཱི་ཙརཱིཏྲ་ནཱིམཱཧཻཔར་མཛབྤཱཱུར་
ཧོཨཱིཐ།་ཨོནཱ ་ཏྃ་ཀལཱཀར་ཧོམཀ་ནཱཏེ་ནཱརཱཱི་ཙརཱིཏྲ་ནཱིམཱཧཻམེ་ཨནུཙིཏ་ཏ་ན་ཻཚལ་ཀིཾཏུ་རཱཥ ྱཱཱིཡ་ཨ་ཱཨཾཏརཱརཥ ྱཱཱིཡ་རཾགམཾཙ་
ཀེ་སམཀྵ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་ཨཱཱི་མཛབྤཱཱུརཱཱི་པཱིཚཌ ལ ་སྟར་ཀེ་དྱོཏཀ་ཚལ།་ཏཱཧཱི་སམཡ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཔར་8་སཱལཀ་
ཨུམྲམེ་རཧཱིཀ་མཙཾཔར་ཨུདཱིཏ་བྷེལ་ཚལཱཱི་ཨབྷཱིནེཏྤཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ།ཛ་ེབཱདམེ་པཊནཱཀ་མཙཾསྃ་ལགཏཱར་ཨབྷཱིནཡ་
ཀརཻཏ་རཧལཐཱི། 

སཛྫན་སུཤཱིལ་མྲྐྲྀདུབྷཱཥཱི་ཨཱ་སུདཾར་རཱུཔ་ཀེ་ཨབྷཱིནཏེྤཱཱི་པེམལཏཱ་ཛཱི་ལག་མུཁྱ་རཱུཔསྃ་ཤཱིཀྵཱིཀཀ་རོཛགར་རཧལནཱི་ཨཱ་
ཨབྷཱིནཡ་ཀལཱ་ཀེ་པཏཱི་ཨཏཱཱིབ་སམརཎྤ།་པཏཱིཀ་བྷརཔྤཱཱུར་སམརྠན་ཨཱ་སཧཡོགསྃ་ཧནཀ་ཧཱིམྨཏ་མཱིཐཱིལཀཱ་ཨཱན་ནཱརཱཱིམེ་
ཛབརདསྟ་པེརཎ་ཀེ་སཾཙཱར་ཀེལཀ།་པརཱིཎམཏཿ་བཧཏ་རཱས་མཻཐཱིལ་མཧཱིལཱ་ཨ་ཱདྷཱཱིཡཱ་སབ་ཨཻ་ཀྵཏེྲམེ་ཨགཱྤཱཱུ་ཨེལཱཱི་ཛཀར་
པརཱིཎམ་ཨཻ་ཛེ་བརམནཱམེ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཔར་ཤཧརཱཱི་ཀྵེཏྲམེ་མཧཱིལ་ཱཀལཀཱར་ཀེར་ཀམཱཱི་ནཻ་ཨཚི།་ཧྃ་གམཻཡཱ་མཙཾ་
ཨེཁནཧ་ཨབྷཱབམ་ེཨཚཨིེ། 

ཨེཧན་བཱཏ་ནཻ་ཚཻ་ཛེ་ཨོ་དྷཔ་ད྅་ཨེལཱཱི་ཨ་ཱཀཱིཚུ་ཏཔསྤཱ་ནཻ་ཀལཱཱེི!་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་ཀེ་སཀྲཱིཡ་རཁབཱཀ་ལེལ་ཛཌཱ མེ,བར ྤཱམེ་
ཀཱི་པཙཾཌ་གར ྤཱཱིམེ་པཨེརེ་ཙལཱི་ཀ྅་གྷརེ-གྷར་ཙཾད་ལེནཱཡསྃ་ལ྅་དརཀྴ་ཀེ་ཨརཱིཡཱཨཱིཏ་ཀ྅་ཧལ་ཏཀ་ལཱབཨེམེ་ཨོ་
སཏཏ་ལཱགལ་རཧཐཱི།་མྲྐྲྀདུལ་སྭབྷཱབཀ་པེམལཏཱ་ཛཱ་ིཨོནཱ་ཏྃ་བྷཾགཱིམཱ་རཾགམཾཙསྃ་ཛུཌ ལ་རཧཐཱི་མུད་མཐཱཻིལཱཱི་ནཱཊཀ་ཧེཏུ་
པཊནཱཀ་ནཱིརེཤཀཀ་པསཾད་ཀེ་ཀལཱཀར་ཚཐཱི།་ཨོ་བཱཏ་ཨལག་ཛེ་པཊནཱམེ་ཤཱིཀྵཱིཀཀ་ནཽཀརཱཱི་ཙལཏེ་དཤེ་ཀེ་ཨནྱ་མཾཙཔར་
སཀྲཱིཡ་ནཻ་དེཁལ་ཛཨཱཱི་ཚཐཱི། 

མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀ་ཧནཀ་ཛཱིབཱིཀ་ནཻ་རཧནཱི་ཨཔཱིཏུ་ཨོ་ཨེཀརཱ་ཨེཀ་ཨཱཾདལོན་ཀེ་རཱུཔམེ་སདཻབ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙ་ཀེ་ཨཾཏརཱཥ ྱཱཱིཡ་
པཧཙཱན་ཧེཏུ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལ་རཧལཱཱི།་ཨེཁན་དྷརཱི་ཀཏཀེ་མཾཙན་ཀ྅་ལེལཱཱི་ཏཀར་གཎནཱ་ཧནཀོསྃ་སཾབྷབ་ནཻ་ཚནཱི།་མཻཐཱིལཱཱི་ཕཱིལྨ་
"བབཱིཏཱིཡཱ' སཾག་ཀརྻ་ཀརབཱཀ་ཨབསར་བྷེཊལ།་ཕུརྶཏམེ་པུཚལཱིཡནཱི་དཱིདཱི་ཀཏེཀ་མཾཙན་ཀ྅་ལེན་ེཧེབཻ? ཏ་ཀཧལཱཱི ' ཡཽ་
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ཤུབྷནཱརཱཡཎ་ཛཱི!་ཛ་ེཀ྅་ལཱིཡཻ་ཨོ་པཱཚྤཱཱུ་བྷ྅་ཛཡཱ་ཨཱ་ཧམ་པཱིཚལཱ་བཱིསརཱི་ཀ྅་ཨགཱྤཱཱུ་ཀེ་ཀཛཔར་ལཱགཱི་ཛཱཡ་ཏྃ་ཡཱདོ་རཧཏ་
ཏཧན་ནེ་ཀཱིཚུ་ཀཧབ?་" ཏཧཱིནཱ་ནཱཊྱ་པེམཱཱི་དརཀྴ་ཀེ་སེཧོ་ཧྐྲྀདཡམེ་བཱས་ཀརཻ་ཚཐཱི་ཨ།ོ་སམསྟ་ནབཏུརཱིཡཱ་ཀེ 'མཱ ྃ' ཨཱ་
པརཱིཔཀྭ་ཀེ་དྤཱརཱ་ཨཱདརསྃ 'དཱིདཱི' ཀེ་སཾབོདྷནསྃ་སཏཏ་སཾབོདྷཱིཏ་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀ་ེཨཏཱིཐྱ་པེམ་བཱིལཀྵཎ།་1985་ཀེ་པཊནཱ་
པབཱས་ཀེ་སམཡ 'ཨརཱིཔན' ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་དྤཱརཱ་ཨཱཡོཛཏི་ཨཾཏརཱཥ ྱཱཱིཡ་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊྱ་མཧོཏྶབམེ་བྷཾགཱིམཱ་ཀེ་པསྟུཏཱི་"ཨསགར་
ཨསགར་"མེ་ཛཁན་ཡུབཱབས ྤཱམེ་༧༠་བརཁཀ་བྐྲྀདྡྷ ་མཧཱིལཱ་ཀེ་ཨབྷཱིནཡ་དེཁནེ་ཚཱ་ིཛེ་ཨོཧཱིནཱ་ཨེཁནཧ་ཛཱིབཾཏ་ནཛརཱིཀ་
སོཛྷཱ་ཨཚི།་ནཱཊཀམེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀེ་སཾག་ཧནཀ་པཧཱིལཱ་སུཔརཧཱིཊ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱིནམཱེ་"སས ྤཱ་ཛིནགཱི་མཧག་སིཾདཱུར"མེ་མཱཏཱ་ཀེ་
བྷཱུམཱིཀ་ཀེ་ཁྤཱཱུབ་པསཾད་ཀལཻ་གལེ།་ཀཱིཚུ་བར ་པྤཱཱུརྦ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་པཧཱིལ་རཱཥ ྱཱཱིཡ་པུརཥ ྐྲྀཏ་ཕཱིལྨ 'མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན'མེ་ཧཱིནཀ་བྷཱུམཱིཀ་
པསཾསནཱཱིཡ་ཚལ་ཨཱ་ཧལཱཧཱིམེ་པདརྴཱིཏ་མཧཱིལཱ་སཤཀྟཱིཀརཎ་ཨདྷཱཱརཱིཏ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱིནམེ ཱ'བབཱིཏཱིཡཱ' ཀེ་ཀཕཱཱི་པསཾསཱ་ཀཡལ་ཛ་ཱ
རཧལ་ཨཚི་ཛཱཧཱིམེ་ཨ་ོཀེཾདྤཱཱིཡ་བྷཱུམཱིཀ་དདཱི་ཀེར་ནཱིམཧཱཱི་ཙར ྤཱམེ་ཚཐཱི། 

ཨོནཱ་ཏྃ་ཨོ་བཱིབྷཱིན ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སམཱཱཛིཀ་སཾགཋན་ཀེར་ཛིམྨེབཱར་པདསྃ་ཀཱིཡཱཤཱིལ་ཚཐཱི་ཨ་ཱསཱཧཱིཏྱམ་ེསེཧོ་བཧཏ་རཱས་ཀཛ་
ཀརཻཏ་ཏྲཻམཱསཱིཀ་མཐཱཻིལཱཱི་པཏྲཱིཀ་ཏཀ་སཾཔཱདཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་གྷར་ཀེ་བཱལ་བཙ ྤཱ་ཀེ་ཛམིྨེབཱརཱཱི་ནཱིམཱཧཻཏ་ཨབཱ་པོཏཱ་པོཏཱཱི་ཏཀ་
ཧཱིནཀེ་སཾག་སཊལ་རཧཻཏ་ཚནཱི།་ཨེཀ་མཻཐཱིལ་མཧཱིལ་ཱདྤཱརཱ་ཨཔན་བྷཱཥ་ཀེ་པཏཱི་ཨེཏབཱ་ཨནུརགཱ་དཁེབཱམ་ེནཧཱི་ཨཱབཻཏ་
ཨཚི།་ཁཱྃཊཱཱི་མཐཱཻིལ་སཾསྐྲྀཏཱིམེ་ཛཱིབན་ཛཱིབཻཏ་ཏཱཱིན་པཱཱིཌྷ ཱཱི་ཀེ་ཀལཀཱར་སཾག ་ཀཛ་ཀརཻཏ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾག་པཊལཔར་ཧཱིནཀ་
སཀྲཱིཡཏཱ་ཀེ་ཙལཱཱི་ཨཁེནོ་ཛྷཊཀརལ་དེཁབཱམ་ེཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་སེ་དཁཱེི་ཀཁནོ་ཨཱཱི་བུཛྷབཱམེ་སཾདེཧ་ནཻ་ཛེ་ཨ་ོཙཱརཱིམ་
པཱཱིཌྷ ཱཱི་སགཾ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ནཛར་ནཻ་ཨཽཏཱཱི། 

མཻཐཱིལ་སཾས ྤཱམེ་སཾལགན་ཨེཀྐཧ་ཊཱ་མནུཀྑ་ཨེཧན་ནཻ་བྷེཊཏ་ཛིནཀསྃ་ཛུཌ ལ་ཀོནོ་བཱིབཱད་ནཻ་ཧོ་མུད་ཧམརཱ་ཛནཻཏ་
པེམལཏཱ་ཛཱི་ཨོཧཱི་ཨབདྷཱརཎ་ཀེ་གལཏ་སཱིདྡྷ་ཀརཻཏ་ཨེཧན་མཧཱིལཱ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨཱཛཱིབན་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི, མཐཱཻིལཱཱི་མཧཱིལཱ་
སཾགྷ, བྷཾགཱིམཱ་ཨདཱཱི་སཾས ྤཱསྃ་ཛུཌ ལ་ཏྃ་རཧལཱཱི་ཀིཾཏུ་ནཱིརྦཱིབཱད་རཧལཱཱི།་སརྦཔཱིཨེ་ཨཱ་སརྦཏྲ་ཨཱདར་པཱབཻཏ་རཧལཱཱི། 

མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀ, སཱཧཱིཏྱ་ཨཱ་མཐཱཻིལཱཱི་སམཛཱིཀ་ཨཱདཾོལནམེ་བཌྷ ལ-ཙཌྷ ལ་སེབཱ་དཻ་བཱལཱཱི་ཨཁེནཧ་ཏཀ་པཡསཱརཏ་མཧཱིལཱ་
ཀལཱཀར་ཀེ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾག་ཛགཏཀ་པཱིཏཱམཧཱི་ཀནཱོ་ན་ེཀཧཱི? 

-་ཤུབྷནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ- སཾཔརྐ-དཱིལ ྤཱཱི 
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བཱིབྷཱ་རནཱཱཱི 

'རགཾམཙཾ་མ་ེརཛཱ་ཱཀཱིཨ་ོནཧིཾ་ཧཨཱོིཏ་ཚ'ཻ 

'ཀེ་ཀཧཡ་ཀམཛོར་ཚེཾ, ཨཔྤན་ཀན ྤཱ་མེ་ཛོར་ཚ,ཽ ཏརཧཏ ྤཱཱི་མུཾཧཛོར་ཚཽ......' 

རཱཥ ྱཱཱིཡ་པུརས ྤཱར་ས' སམ ྤཱནཱིཏ་ཕཱིལྨ 'མཻཐཱིལཱཱི་མཁཱན'ཀ་ཧམར་ལཱིཁལ་ཨཀེ་ཊཱ་གཱིཏ 'མཱཊཱི་ཀཌོ' རེ་བཽཨཱ....' ས' ལེལ་ཨཱཱི་
ལཱཨཱིན་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་སཤཀྟ་ཧས ྤཱཀྵར, མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊྱ་བཱིདྷཱཀ་དྷརོཧརཱི་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' ལེལ་བཧཏ་སམཱཱིཙཱིན་
བཻསཻ་ཚཻ. 

མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་ཨཱན་བཱན་ཨཱ་ཤན་བནལ་མཻཐཱིལཱཱི་སམཀལཱཱིན་རཾགམཾཙཀ་པྤཱརམྦྷཱིཀ་ཀལེ་ས' ས ྱཱཱི་པཱཏྲཀ་རཱིཀྟཱི་ཀེྃ་ཨཔན་
ཨུཔསྠཱིཏཱི་ས' བྷརཡབཱལཱཱི་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགལཀོཀ་བརཱིཥྛཏམ་རཾགཀར ྤཱཱི, ལེཁཱིཀ, སམྤདཀ, ཤཱིཀྵཀ་ཨཱ་སཱིནམེཀཱ་ས ྱཱཱིན་པར 'མམཏཱ་
གབཡ་གཱིཏ',་'དུལ ྤཱ་གཾག་པཱར་ཀེ',་'པིཾཛརེ་བཱལཱཱི་མུནཱིཡཱྃ',་'སས ྤཱ་ཛིནགཱི་མཧག་སེནྤཱཱུར',་'ལལཀ་པཱག',་'མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན',་
'བབཱིཏཱིཡཱ' ཨཱདཱི་སཱིནེམ་ཱམེ་ཨཔན་སཧཛ, སྤཱབྷཱབཱིཀ་ཨབྷཱིནཡ་ས' ཨཱན་ལལེ་པཪ ྤཱཡ་བནལ་ཌཱ.་པེམལཏཱ་
མཱིཤྲ 'པེམ' མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨེཀཊཱ་རཾགཀར ྤཱཱི་བནཱི་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙ་ཀེ་བཱིཀཊ་པརཱིསྠཱིཏཱི་མེཾ་སཧེཛི་ཀ' ཨཱགཾ་བཌྷཻཏ་གེལཱཱིཧ, ཨཧཱི་
རཾགཡཱཏྤཱཀ་བརྞན་ཀགཛ་པར་ཀེནཱཨཱི་ཨསམྦྷབ་ཏ' ནཧིཾ་ཨཚི.་ཧ,ཾ ཛིནགཱི་མེ་ཨུཏཱརལ་མུཤྐཱིལ་ཨབཤྱ་ཚཻ. 

ཛཱཧཱི་སམཡ་མེ་མཧཱིལཱ་སབྷ་ཀེ་གྷར་ས' ནཱིཀལབ་མུཤྐཱིལ་རཧཻ, ཏཱཧཱི་སམཡ་མེཾ་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' རཾགམཾཙ་ཀེ་ཨཔན་
ཀལཱ་སཧཱིཏ་ཨཔན་དྷརྨ-ཀརྨ་མནཱཱི་སམཱཛཀ་སམཱན་ེཨེཀཊཱ་བཌ ་པཻགྷ་ཨུདཧརཎ་པསྟུཏ་ཀེལནྷཱི.་ཨཧཱི་ཧཱིསཱབེཾ་མཻཐཱིལཱཱི་
རཾགམཾཙ་མེཾ་ཧཱིནཀར་ཨདྷ  ྦྷུཏ་ཨེབཾ་ཨམཱིཊ་ཡོགདན་ཚཻ. 

མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་མེ་དཱིཀྐཏཱི་སདཱིཁན་ས' ཙལཻཏ་ཨཨཱལེ་ཨཚི.་ཨོནཱ་རཾགམཾཙ་ཨཔནེ་མེ་དཱིཀྐཏཱིཀ་དོསར་ནཱམ་ཚིཡཻ.་
མུད, མཻཐཱིལཱཱི་མེ་ཨཁེནོ་དྷརཱི་ཨཱཱི་ཨཀེ་གོཊ་བཧཏ་པཻགྷ་དཱིཀྐཏཱི་ཚཻ-་མཧཱིལཱ་ཀལཱཀརཀ་ཨུཔསྠཱིཏཱི.་ཨེཧེན་བྷཱཱིཥཎ་དུཥ ྤཱལཀ་
སམཡ་མེ་སམྦྷབཏ:་བར  1975-་76 མེ་ཨེཀ་ཡུབཱ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་བྷཱུམཱི་པར་ཨུཏརཻཏ་ཚཐཱི.་ནཱཊཀ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི.་
ཧནཀ་ཨེལཱ་ས' མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་ཛེནཱ་ཨཔྤཱཱུརྦ་པཀཤ་ས' པཀཤམཱན་ཧོབ' ལཱགཻ་ཚཻ.་ཧནཀ་ཨེལ་ཱས' ཨཱན-་ཨཱན་ལོཀ་སབྷ་
ཀེ་བྷརོས་བྷེཾཊ' ལཱགཻ་ཚཻ་ཛ་ེཧམརོ་བཧཱིན-་བེཊཱཱི་སབྷ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་མེ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི, ནཱཊཀ་ཀ' སཀཻཏ་ཨཚི. 

པེམལཏཱ་ཛཱི་ཨཔནེ་ཀཧཻ་ཚཐཱིནྷ་ཛེ 'ནཱཊཀ་ཀརཻབཱལཱ་སབྷ་ཀེ་དྷཱིཡཱ-་པུཏཱཀ་པརཱིབཱར་ཀེ་ཨཱཤྭསྟ་ཀར' པཌཏཻ་ཛེ ་རཾགམཾཙ་
ཨཱ་ཨོཀར་ཀརྻ-བྤཱཔཱར་ཨེཀ་པཱརཱིབཱརཱིཀ་གཏཱིབཱིདྷཱི་ཛཀཾ་ཚཻ.་ཏཁནེ་ཨ་ོསབྷ་ཨཔན་དྷཱིཡཱ-་པུཏཱ, ཁཱས་ཀ' དྷཱིཡཱ་ཀེ་པཋེཏནྷཱི་
རཾགམཾཙ་ལལེ.' ཨུཥཀཱིརཎ་ཁནཱ་ཀཧཻ་ཚཐཱིནྷ་ཛེ 'ཧནཀེ་ཀརཎ་ཧམར་སབྷ་ཊཱ་བཙ ྤཱ་སབྷ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཙཾ་མེ་ཨུཏརལ.'    

ཌཱ.་ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན་ཀཧཻ་ཚཐཱིནྷ་ཛེ 'ཧམ་ཧནཀ་སབྷ་ཊཱ་ནཱཊཀ་དེཁནེ་ཚིཡཻ.་ཨོ་ཨེཀ་ཊཱ 'ཨེཔཱཱིཊོམ' ཚཐཱི.' ཨུཥ་ཛཱི་
ཧནཀ་ཧནཀ་གྷརཀ་ནཱམ 'བཙ ྤཱི' ཀཧཱི་ཀ' སམྦོདྷཱིཏ་ཀརཻ་ཚཐཱིནྷ.་ཨོ་ཀཧཻ་ཚཐཱིནྷ-'བཙ ྤཱི་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་པར 1974-
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75 མེ་ཨེལཱཱིཧ.་ཏཱཧཱི་ས' པཧཱིནེ་ཨོ་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་མ་ེཀཛ་ཀརཻཏ་ཚལཱཱིཧ.་ཡཱཏྤཱཱི་ཀཀ་ཨོཧཱི་ཋཱཾ་ཨོ་ཨབཻཏ་ཚལཱཱིཧ.་མཻཐཱིལཱཱི་
རཾགམཾཙ་མེ་བཙ ྤཱ་ིཨཏུལནཱཱིཡ་ཚཐཱི.་ནཧིཾ་ཨབྷཱིནཡ, ནཧིཾ་སམརྤཎ་མ་ེཧནཀ་པརཏར་ཀཱིཨོ་ཀ' སཀཻ་ཚཻ.་ཨོ་ཨཏུལནཱཱིཡ་
ཚཐཱི་ཨཱ་ཨཱཱི་ཨུཔལབ  ཱི་ཨོ་ཨཔནཱ་དམ-་ཁམ་པར་ཧསཱིལ་ཀེལཱཱིཧ.' 

  

པེམལཏཱ་ཛཱི་ཛཧན་མཐཱཻིལཱཱི་ནཱཊཀ་ཀར' ཀེ་ཨཱརམྦྷ་ཀེལཱཱིཧ, ཏ' ལགབྷག་སབྷ་ཊཱ་ནཱཊཀ་མ་ེཨོ་བྷཱག་ལལཱཱེིཧ. 'ཀཋཀ་
ལོཀ', གཚ', ཨཱདཱི་སཧཱིཏ་གོབིཾད་ཛྷཱཀ 'རུཀྨཱིཎཱི་ཧརཎ' སཧཱིཏ་བཧཏ་རཱས་ནཱཊཀ་ཨོ་ཀེལནྷཱི.་ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན་ལཱིཁཱིཏ 'ཙཱནོ་
དཨཱཱི',་'ཕཱགན',་'བྷུསཀཽལ་བཱལཱ' མེ་ཨོ་ཀཛ་ཀེལཁཱིན.ྷ 

ཧམར་ཨཔན་དུརྦྷཱགྱ་རཧལ་ཛེ་ཧམ་ཧནཀ་ཨེཀྐོ་ཊཱ་ནཱཊཀ་ནཧཱི་དེཁཱི་སཀལཧཾ.་ཛཧཱིཡཱ-་ཛཧཱིཡཱ་པཊནཱ་གེལཧཾ, ཨོཧཱི་
སམཡ་མེ་ཧནཀ་ཀོནོ་ནཱཊཀ་ནཧིཾ་བྷ' རཧལ་ཚལཻ.་པཧཱིནེ་ཏ' ཨཛུཀ་སམཡ་སེཧོ་ནཧིཾ་ཚལ་ཻཛེ་ནཱཊཀཀ་རེཀརྜིཾག་
བྷ' སཀཱིཏཱིཡཻ་ཨཐབཱ་ཡྤཱཱུཊྱཱཱུབ་པར་ཨཔལོཌ་ཀ' དཱིཏཱིཡཻཀ.་མུད་ཧནཀ་སྤཱབྷཱབཱིཀ་ཨབྷཱིནཡ་ཧམ་སཱིནེམཀཱ་མཱདྱམ་སེ་ཨབཤྱ་
དེཁལ. 

2021 ཀེ་མརཱྩ་མེ་ཛཧན་ཧམ་ཀཱིརཎ་སམ ྤཱན་ལེབ' རཧཱིཀ་པཧཾཙལཧཾ, ཏ' དེཁལ་ཛ་ེཨཱཡོཛན་སལྠ་པར་པེམལཏཱ་ཛཱི་
བཻསལ་ཚཐཱིནྷ.་པཧཱིལ་བེར་བཌྜ་པེམ་ས' བྷེཾཊ-་མུལཀཱཏ་བྷེལ.་ཨཱཡཛོནེ་སྠལ་ས' ཨོ་ཨཔན་གྷར་དཁེབཻཏ་ཀཧལཁཱིནྷ་
ཛེ 'ཨཧཱི་ཋཱཾ་ཧམར་གྷར་ཨཚི.' ཨོཧཱི་སཱཾཛྷ་བྷརཱི་པོཁ་གཔྤ་བྷེལ་ཧནཀ་ས'. ཧནཀ་རཾགཡཱཏྤཱཀ་མཱདེ་ཧནཀེ་ས' ཛཱནཀརཱཱི་
བྷེཾཊལ. 

པེམལཏཱ་ཛཱཀི་བཌྜ་སྤཥ ་མནཏབ་ཚཻ- 'པཧཱིནེ་ཏ' ཨཧཾ་ཀེ་ཨཔནཱ་ཀ་ེབྤཱཱུཛྷ' པཌཏ་ཛེ་ཧམ་ཀཱི་ཙཱཧཻ་ཚཱ?ི ཨཱཛུཀ་ལོཀ་སབྷ་
ལེལ་སམཡ་ཨ་ཱདྷཻརྻཀ་ཀམཱཱི་ཚཻ.་ཧམརཱ་སབྷཀ་སམཡཀ་གཔྤ་ཀནཀེ་དོསར་ཚལ.ཻ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ནཱཊཀ་ཀརཻཏ་ཀལེ་
ཧམརཱ་སབྷ་ཀེ་དརྴཀཀ་ཨབྷཱབ་ཀཧཱིཡོ་ནཧིཾ་རཧལ.་མུད་ཨཱབ་ཚཻ.་ཨཱབ་ལཀོ་ཨཨཱོརཀ་སོཛྷཱ་མེ་བཧཏ་རཱས་བཱིཀལྤ་ཚཻ.་
བཧཏ་ཏརཧཀ་སོཤལ་མཱཱིཌཱིཡཱ་ཚཻ.་ཏཻཾ་ཨཱབ་ཧམརཱ་སབྷ་ཀེ་དརྴཀ་ཀེ་ཛོཌཱི་ཀ' རཱཁབཱཀ་པཡཱས་ཀར' པཌཏཻ.་ཨཱ་ཨཱཱི་སམསྟ་
རཾགཀར ྤཱཱི་ཀེ་ཨེཀཛུཊ་བྷ' ཀ' ཀར' པཌཏཻ.་ཨཱཱི་མཱཏྲ་ནཱཊྱ་ནཱིརེཤཀཀ་ཀཛ་ནཧིཾ་ཚཻ.་ཨཧནོ་རཾགམཾཙ་མ་ེརཱཛཱ་ཀཱིཨོ་ནཧིཾ་
ཧོཨཱིཏ་ཚཻ.་སབྷ་ཀཱིཨོ་ཀར ྤཱཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ.་ཏཻཾ་སབྷ་ཀེ་མཱིལཱི-་ཛུལཱི་ཀ' པཡཱས་ཀར' པཌཏཻ.' 

ཧམ་པྤཱཱུཚབོ་ཀེནེ་ཚལཱིཡཻ་ཛ ེ'ཨཱཛུཀ་ཡུབཱ་ལེལ་པརཱིསྠཱིཏཱི་པཧཱིནེ་ས' བེསཱཱི་བཱིཥམ་ཚཻ.་རོཛགར་ཀཏཧ་ནཧིཾ་ཚཻ་ཨཱ་ནཱཊཀ་མ་ེ
ཏ' རོཛགར་ལགབྷག་ཤཱུནྱེ་སན་ཚཻ.' པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀཧལཁཱིནྷ་ཛ ེ'ཨེཀརཱ་ལེལ་ནཱཊྱ་ཀར ྤཱཱི་སཾགེ་སམཱཛ, སཾས ྤཱ, ཤཱིཀྵཎ་སཾས ྤཱ་
ཨཱདཱི་སབྷ་ཀེཾ་ཨཱག་ཾཨཱབ' པཌཏཻ.་རོཛགརཔརཀ་རཾགམཾཙ་ལེལ་ཧམརཱ་སབྷ་ཀེ་སོཙ' པཌཏཻ.' 

པེམལཏཱ་ཛཱི་པཡོགདྷར ྤཱཱི་ཚཐཱི.་ནཱཊཀ་མེ་མཱཏྲ་ནཱཊྤཱལཁེེཀ་མཙཾན་ཧཨཨ,ེ ཨོ་ཨེཀརཱ་ས' ཀནེཀ་ཨཱགཾ་བཌྷཏ་ཀཧཻ་
ཚཐཱིནྷ- 'ཨཱཱི་ཨཱབཤྱཀ་ནཧིཾ་ཛེ་ནཱཊཀེཀ་མཾཙན་ཧཨཨེ.་ཨེཏེཀ་རཱས་ཀཐཱ་སབྷ་ཚ.ཻ་ཏཀར་མཾཙན་བྷེལཱ་ས' ལོཀ་ཨཱཨོར་ཀ་ེ
སེཧོ་པཏཱ་ཙལཏཻ་ཨཱཱི་ཀཐཱ་སབྷཀ་མཱདེ, ཀཱིཡཻཀ་ཏ' སབྷ་ཀེ་པཌྷབཱཀ་ཨཔན-་ཨཔན་སཱཱིམ་ཱཚཻ.' ཧིཾདཱི་མེ་ཀཐཱ་མཙཾན་མེ་སབྷ་
ས' ཨགྲཎཱི་ནཱམ་དེབེཾདྲ་རཛཱ་ཨཀཾུར་ཛཱིཀ་ཚནྷཱི.་པེམལཏཱ་ཛཱི་སེཧོ་ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱ་ཛཱཀི་ཀཐ ཱ'མཪ ྤཱད་ཧརཎ' པར་ནཱཊཀ་
ཀེནེ་ཚལཱཱིཧ.་ཧམཧཱུཾ་སཾཛཱིབ་ཛཱ,ི བྷཱཱིཥྨ་སཱཧནཱཱི, ཊཻགོར, རམཎཱིཀ་གཔ ྤཱཀ་ཀཐ་ཱསབྷཀ་མཾཙན་ཀེནེ་ཚཱི.  

ཀཱིརཎ་སམ ྤཱན་ཨཱཡཛོན་ས' པྤཱཱུརྦ་ཨཧཱིནེ་ཚིཊཔུཊ་རཱུཔ་མེ་ཧནཀ་ས' བྷེཾཊ་ཧོབཻཏ་རཧལ.་མུད་པཎམ-་པཱཏཱཱི་དྷརཱི་སཱཱིམཱིཏ་
རཧལ.་ཀཱིརཎ་སམ ྤཱན་ཨཱཡཛོན་ས' པྤཱཱུརྦ་ཧཱིནཀ་ས' ཨེཀ་བེར་ཨཱཨོར་ཧམརཱ་བྷེཾཊ་བྷེལ་ཚལ་པཱིཎྜཱརུཙ་མ,ེ ཛཏ' པབྷཱས་
ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ཛནདྨཱིན་ཨཱ་པུསྟཀ་བཱིམོཙན་ཨཱདཱི་པར་ཨེཀ་བཧཏ་ནཱཱིཀ་ཨཱ་པཻགྷ་དཱུ་དཱིབསཱཱིཡ་པོགྤཱམ་པབྷཱས་ཛཱིཀ་དྷཱིཡཱ-་
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པུཏཱ་སབྷ་མཱིལཱི་ཀ' ཨཱཡོཛིཏ་ཀེན་ེཚལནྷཱི.་ཧམཧཱུཾ་བཛཱཨོལ་གེལ་རཧཱི.་བཧཏ་མེཧཱི-་མེཧཱི་བཛཻ་ཚཐཱིནྷ.་ཨོ་ཧམརཱ་ས' གཔྤ་
ཀེལནྷཱི, ཨཔན་པཏྲཱིཀཀ་མདཱེ་ཀཧལནྷཱི་ཨཱ་རཙནཱཀ་མཱཾག་ཀལེནྷཱི.་ཏཀརཱ་བཱད་མུཾབཨཱཱི་གྷ ྱཱཱུརཱི་ཀ' ཧམཧཱུཾ་བཱིསརཱི་
གེལཧཾ, ཧནཀརོ་ཀོནོ་ཕོན་ཨཐབཱ་རཱིམཱཨིཾཌར་ནཧཱི་ཨེལཻ. 'སཱཾདྱ་དརྤཎ' ཧམ་ཁྤཱཱུབ་ནཱཱིཀ་ཛཀ་ཾདེཁལ, ཛཧན་ཨོ་ཨེཀར་
ཨེཀ་ཨཀཾ་ཨོ་ཨཔན 'མཱིནཱཱི་དཱིདཱི' ཨར ྤཱཏ་ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན་པར་ནཱིཀལནེ་ཚལཁཱིན.ྷ་ཏཧན་པཏཱ་ཙལལ་ཛ་ེཨོ་ཨེཏེཀ་ནཱཱིཀ་
སམ ྤཱདཀ་སེཧོ་ཚཐཱིན.ྷ་ཧམ་ཨོཧཱི་ཨཀཾ་པར་ལཱིཁབོ་ཀཨེལ.་ཨཧཱི་སཱལ་ལཱིལཱཱི་ཛཱིཀ་ནཱིདྷནཀ་བཱད་ཧམརཱ་ལག་ཕོན་ཨཨཱེལ་
ཚལ་ཧནཀ་པར་ལཱིཁ' ལེལ.་ཏཀརོ་ལལེ་ཧམ་རཙནཱ་པཋཱཨོལ. 

བྱཀྟཱི་ཛཧན་ཨཔན་ཙཧཾམུཁཱཱི་བཱིཀས་ལེལ་སཱཀཀཾྵ་ཧཨཱོིཏ་ཚཻ་ཏ'  ཧནཀ་བཱིབཱིདྷ་རཱུཔ་དེཁ' མེ་ཨབཻ་ཚཻ.་པེམལཏཱ་ཛཱི་མཱཏྲ་
ནཱཊཀེ་དྷརཱི་ནཧིཾ་རུཀལཱཱིཧ.་ཨོ་སམཡ་ཨནུསཱརེ་ཨཔན་ཨདྱཡན་སེཧོ་ཛཱརཱཱི་རཁཻཏ་ཨེམ་ཨ,ེ པཱཱི་ཨེཙ་ཌཱཱི་ཀེལཱཱིཧ, ནཽཀརཱཱི་
ཀེལཱཱིཧ.་རཾགམཾཙ་ཨཱ་སཱིནེམ་ཱསེཧོ་སཾག-་སཾག་ཙལཻཏ་རཧལཻ.་གྷར-་པརཱིབཱརཀ་ཛིམྨེདརཱཱི་ཏ' སབྷ་ས ྱཱཱིཀ་ཨཀེ་གོཊ་ཨབྷཱིན ་
ཨཾག་ཚཻཧེ.་ཨཱཱི་སཱིདྡྷ་ཀརཻ་ཚ་ཻཛེ་ཡདཱི་ཨཧཾ་ཨཔྤན་ཀནོོ་ལཱཱིཀ་ཀེ་སཾདྷཱན' ལེལ་ཀཊཱིབདྡྷ་ཚཱི་ཏ' ཨོ་མུཤྐཱིལ་བྷནེ་
བྷ' ཛཱཨོ, ཨསམྦྷབ་ནཧིཾ་ཚཻ.་ཨཱ་ཨཱཱིཧོ་སཏྱ་ཚཻ་ཛ་ེཨཏེེཀ་རཱས་ཀཛ་ཀནོོ་ས ཱིཨེ་ས' སམྦྷབ་ཚཻ. 

པེམལཏཱ་ཛཱི་རཾགམཾཙ་པར་གཔྤ་ཀརཻཏ་ཨེཀར་སར ྤཱགཾཱིཎ་བཱིཀས་པར་གཔྤ་ཀརཻཏ་ཚཐཱིན.ྷ་ཧནཀ་ཨནུསརཱེ,་'རཾགམཾཙ་ཨེཀ་
སཱམྤཱཱུཧཱིཀ་པཀྲཱིཡཱ་ཨ་ཱཔཡཱས་ཚཻ.' ཨཱཛུཀ་རཾགམཙཾ་པར་གཔྤ་ཀརཻཏ་ཨོ་ཀཧཻ་ཚཐཱིནྷ 'ཛེ་ཡུབཱ་བརྒ་ཛཧན་ལཀྵྱ་བནཱ་
ཀ' ཙལཏཱཧ་ཛེ་ཧམརཱ་རཾགཀརྨ་ཀརབཱཀེ་ཨཚ,ི ཕཱིལྨ་ཨཐབཱ་སཱཱིརཱིཡལ་མེ་ཛེབཱཀ་ཧམར་ཨུདྡེཤྱ་ནཧིཾ་ཨཚི, ཏཧན་
རཾགམཾཙཀ་བཱིཀས་ཧེབེ་ཊཱ་ཀརཏཻ.' 

ཧནཀ་ཀཧབ་ཚ,ཻ་'ཛེ་ཛཧཱིཡཱ་ཨོ་རཾགམཾཙ་ཤུརཱུ་ཀལཱཱེི, ཨོཧཱི་སམཡ་མེཾ་ས ཱིཀ་ལལེ་རཾགམཙཾ་ཨཱ་སཱིནམཱེ་མེཾ་ཨབྷཱིནཡ་ཀེནཱཨཱི་
བཌྜ་དུརབྷ་ཚལ.་མུད་ཨཔན་ཛིད་ཨཱ་པརཱིབཱརཀ་སཧཡོག་ས' ཨོ་པཌྷ ཱཨཱཱིཀ་སཾག-སཾག་རཾགམཾཙ་ཀེནཱཨཱི་ཀཧཱིཡོ་ནཻ་
ཚོཌ ལཱཱིཧ།' 

ཨཧཱི་ས' ཨེཀ་ཙཱིཛ་ཏ' བཌྜ་སྤཥ ་རཱུཔེཾ་དྲྐྲྀཥ ཱིགྩར་ཧོཨཱཱི་ཚཻ- 'པརཱིབཱརཀ་སཧཡོག.' ཨཱཨཱཱི་པེམལཏཱ་ཛཱཀི་པཤཾསཱ་མ་ེཛཏེཀ་
བཱིརུདབལཱཱི་གབཱི་ལེལ་ཛཱཡ, པེམལཏཱ་ཛཱི་ལལེ་ཨཱཱི་སབྷ་དྷཱུརཱི་སམཱན་ཧེཏཻ, ཨཱཱི་ཧམརཱ་སཧཛ་བཱིཤྭཱས་ཨཚི.་ཧནཀ་ལེལ་
ཨཔན་ཧེབཱཀ་ཨུཔལབ  ཱི་ཨཱིཡཱཧཱི་ཧེཏཻ, ཛཧན་མཐཱཻིལཱཱིཀ་དྷཱིཡཱ་སབྷ་ཀེ་རཾགམཙཾ, སཱིནེམ,ཱ གཡན, ནྐྲྀཏྱ་ཨཐབཱ་ཨེཧེནེ་ཀོནོ་
རཙནཱཏྨཀ་ཀཛ་ལེལ 'པརཱིབཱརཀ་སཧཡོག' བྷེཾཊཏཻ.་ཏཧནེ་ཧནཀ 1975 སེ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཙཾ་ལལེ་ཛགཨོལ་ཨལཁ་
སཱརྠཀ་ཧེཏཻ.་ལོཀ་ཨཱཨོར་ཀཧཻ་ཚཐཱིནྷ་ཛེ 'ཨོ་ཙཾད་མཱཾགཱི་ཀ', བྷཾཱུཛཱ་ཕཱཾཀཱི་ཀ', ཊོལ-པརོསཀ་ཊཱིབོརཱཱི་སུནཱིཡོ་ཀ' ཨོ་རཾགམཾཙ་
པར་ནབ་རེཁཱ་ཁཱིཙཻཏ་རཧལཱཱིཧ.' ཧམ་མནཏབ་ཨཚི་ཛེ་བྷཱཨཱཱི་ལཀོ!་ཀཛ་ཏཧནེ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་ཨཱ་ཛཧན་ཀཛཀ་པཏཱི་
ནཱིཥ ྤཱ, སམརྤཎ་ཨཱ་ཨཱཱིམནཱདརཱཱི་རཧཻ་ཚ,ཻ ཏཧན་བྱཀྟཱིཀ་ནཱམ་ཧེབེ་ཊཱ་ཀརཻ་ཚཻ.་ཛཱིབཱིཏ་ཀཱིམྭདཏཾཱཱི་ཨཧཱིནཱ་ལཀོ་བནཻ་ཚཻ-་
པེམལཏཱ་ཛཱཀི་ཛཀཾ. 

ཕཱིལྨ 'མཱིཐཱིལཱ་མཁནཱ' ཀ་ནཱིརེཤཀ་ནཱིཏཱིན་ནཱཱིརཱ་ཙཾདྤཱ་མཱནཻ་ཚཐཱིནྷ་ཛེ་པེམལཏཱ་ཛཱ ི'The་most་talented་artist' ཚཐཱིནྷ.་
ཨོ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱིནྷ- '༺She༻་is་a་thorough་professional་and་very་hard་working་actor.' 

ཡུབཱ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་ཨཀེལ་ནཱཊཀ་ཀེ་བཌྷབཱ་དེབ' བཱལཱཱི་སོནཱཱི་ནཱཱིལྤཱཱུ་ཛྷཱ་ཀཧཻ་ཚཐཱི་ཛ ེ'རཾགཛགཏ་མེ་ཡོགདན་
ཧེཏུ་ཛཁན་ཀོནོ་ས ྱཱཱིཀ་གཔ་ཧོཨེཏ་ཏ' ནཱིསྶཾདེཧ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་ཛཱིཀ་ནཱམ་སབྷསྃ་ཨུཔར་ཨཱཨོཏ.་ཁཱམྷ་ཚཐཱི་ཨོ་མཻཐཱིལཱཱི་
རཾགཀམཾཙཀ།་ཨཱཱི་གཔ་ཧམར་སབྷཀ་ནབ་པཱཱིཌྷ ཱཱི་བཱ་ཧམརོ་བལཱ་པཱཱིཌྷ ཱཱི་མེ་བུཛྷབཱཀ་བེས་བེགརཏཱ་ཨཚི.' 
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སཱིཏམྦར་མཱས་༺ཛན ྨ29 སཱིཏམྦར,1948༻ མེ་ཧཱིནཀ་ཛནྨདཱིན་མནཱཨོལ་གེལ.་སབྷ་ཀཱིཨ་ོཧཱིནཀ་གཎགན་ཀཨེལ.་
རཾགནཱཡཱིཀ, མཱ,ཾ དེབཱཱི་ཨཱར་སམསྟ་སྟུཏཱི་པཌྷལ་གེལ. 'ཛཱིབེཏ་ཤརདཿ་ཤཏཾ་ཤཏམ་སུདཱིནཾ་སུདཱིནཾ་ཛནྨདཱིནམ།་བཱིཛཡཱཱི་བྷབ་
སརྦད་ཛནྨདཱིནསྱ་ཧརཱིཀ་ཤུབྷེཙྪཱཿ༎' ཀ་པཱཋ་བྷེལ. 

སཧཱི་ཚཻ.་ཧེབཱཀོ་ཙཱཧཱི.་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' ཨཔན་སམསྟ་ཛཱིབན་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཙཾ་ཀེ་སམྭརྡྷན་མེ་ལགཱལ་རཧལཱཱིཧ.་
སཱམཱནྱཏཡཱ་ཨཱཱི་དཁེལ་ཛཨཱཱིཏ་ཚཻ་ཛེ་ཧམ་ས ྱཱཱི་སབྷ་ཏུརཾཏེ་དཱིདཱི, མཱཾ, དདཱི་ཨཱདཱི་པད་ས' ཤོབྷཱཡམཱན་ཧོབ' ལཱགཻཏ་ཚཱི.་
སམྦྷབཏ:་ཧམ་ས ྱཱཱིགཎ་སེཧོ་ཨེཀརཱ་ཀཱིཚུ་སཽཀརྻཛནཱིཏ་མཱནཱི་ལཻཏ་ཚཱི-་ཨེཀ་གོཊ་སཱིཀྱཱཱུརཱིཊཱཱི-་བྷཱབ!་ཨཱབ་ཀཱིཨོ་ཀཱིཚུ་ནཧིཾ་
ཀཧཏ.་མུད་ཧམརཱ་ནཧིཾ་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛ་ེཔེམལཏཱ་མཱིཤྲ་ལལེ་དཱིདཱི་ཨཱ་ཨཱབ་མཱཾཀ་སམྦདྷོན་བཧཏ་མཱཡནེ་རཱཁཻཏ་ཧེཏཻ.་
ཧམརཱ་ལགཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཧནཀ་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀཧལོ་སཾཏེ་ཨོ་ཨོཏབེ་སཧཛ་བྷ' ཀ' རཧཏཱཱིཧ་ཨཱ་ཨཔན་ཀཛ་ཀརཻཏ་
ཙལཏཱཱིཧ.་ཨཾཏཏ:་ཀཱི་ཧམ་སབྷ་ཨཱན་ཀཀརོ་ཀཀ ྤཱ, ཙཱཙ,ཱ བཱཨུཛཱིཀ་སམྦོདྷན་ཧརསཊྛེ་དེབ' ལཱགཻ་ཚིཡ?ཻ 

ཨཱཨཱཱི་ཕེར-་ཕེར་བཨེཧ་གོལ་ཙཀྐར་པར་ཛཱ་ཀ' ཧམ་རུཀཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཱ,ི ཛེ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲཀ་ཛནཱེ་ཨཔན་ཡུབཱབས ྤཱ་མེ་མཻཐཱིལཱཱི་
ནཱཊཀ་མེ་མཧཱིལཱ་ཀལཱཀར་བྷཱཱིཥཎ་ཀམཱཱིཀ་པྤཱཱུརཱི་ལེལ་ཨུཋཱི་ཀ' ཨེལཱཱིཧ, ཏཧཱིནཱ་ཧནཀ་དཱིདཱི, མཱཾ, དདཱི, རཾགནཱཡཱིཀ, དེབཱཱི་
ཨཱདཱི་ས' སུཤོབྷཱིཏ་ཀར'བཱལཱ་སེ་ཧམ་ཨེཀྐཧཱི་ཊཱ་ཨནུརོདྷ་ཀརབ་ཛེ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་ཨཱ་ཧནཀ་ལེལ་དལེ་གེལ་ཨཱཱི་ཨབྷཱུཏཔྤཱཱུརྦ་
བཱིཤེཥཎ་སབྷ་ལེལ་ཨཔནོ་ཏཻཡཱར་ཧོཐུ་ཨ་ཱཨཔནཱ་གྷརཀ་མཱཡ, བཧཱིན, བེཊཱཱི, པུཏཽཧ་སབྷ་ཀེ་རཾགམཾཙ་པར་ཛཱཨེ་ལེལ་
སཧམཏཱི་དཽཐུ.་ཧནཀ་ལེལ་མཱཧཽལ་བནཱབཐུ, ཛེནཱ་མཧརཱཥ ་མེ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ.་ཧམར་མཱིཏྲ་ཚལཱཧ-་བཱིབེཀ་བྷགཏ.་ཨོ་ཀཧཻ་
ཚལཱཧ-'མཱཡ-་བཱཔ་ཨཔན་དྷཱིཡཱ-་པུཏཱ་ཀེ་ཨཱགཾར་པཀཌནེ་ཧམརཱ་ལག་ལ' ཨབཻཏ་ཚཐཱི.་ཀཧཻ་ཚཐཱི- 'རཱཁཱི་ཨེཀརཱ.་ཨཱབ་
ཛེནཱ་དཁེབཱཀ་ཚ,ཽ དེཁ་ཨེཀར,ཱ ཛེ་བནེབཱཀ་ཚ,ཽ བནཱ་ཨེཀརཱ.་ཧནཀ་ཨཱཱི་བཱིཤྭཱས་ཧམརཱ་ཨཧཱི་དྷཱིཡཱ-་པུཏཱ་སབྷ་ཀེ་གཌྷ' མེཾ་
མདཏཱི་ཀརཻཏ་ཨཚ.ི' བཱིབེཀ་བྷགཏཀ་ཀཧབཀ་ཡཐརཱྠ་ཧམ་དེཁཻཏ་ཚིཡཻ་ཛ་ེམརཱཋཱཱིཀ་བཱལ་ཀལཱཀར་སབྷ་སེཧོ་ཨེཏེཀ་
སཱིདྡྷཧསྟཏཱ་ས' ཨཔན་པསྟུཏཱི་དཻཏ་ཚཐཱི, ཛེ་ཧམར་བཡས་ཀལཱཀར་སབྷ་སེཧོ་ནཧིཾ་ད' པབཻ་ཚཐཱི་ཨནཀེོ་ཋཱམ.་ཨཧཱི་
སམཡ་མེ་སརཱྠཀ་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' སནཀ་བྱཀྟཱིཏྭ་བནནཱཨཱཱི་ཨཱ་ཨཀོར་དོསར-་ཏེསར, ཨནཏ-་ཨནཏ་
ཁེཔཀ་ཏཻཡཱརཱཱི་མེ་ལགནཱཨཱཱི. 

-་བཱིབྷཱ་རཱནཱཱི-སཾཔརྐ-མུཾབཨཱཱི  
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༢.༡༡.ཌཱ་ཤཱིབ་ཀུམཱར་མཱིཤྲ-་མཱིཐཱིལཀཱ་བཱིདུཥཱི་པརམརྤཱཀ་ཨནུཔམ-སྟམྦྷ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 

ཌཱ་ཤཱིབ་ཀུམརཱ་མཱིཤྲ 

མཱིཐཱིལཀཱ་བཱིདུཥཱི་པརམརྤཀཱ་ཨནུཔམ-སྟམྦྷ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ' 

མཱིཐཱིལཱཀ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་པརམྤརཱཀ་སཾརཀྵཎཀ་དྲྐྲྀཥ ཱིསྃ་པཚིལཱ་ཚཧ་དཤཀམེ་ཨེཀམཱཏྲ་མཻཐཱིལནཱཱཱིཀ་ནཱམ་ལེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ,ི ཨོ་
ནཱམ་ཨཚི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ'།་ཛཱཧཱི་མཐཱཻིལ་སམཛཱཀེྃ་རཱུཌྷ ཱིབཱདཱིཏཱ་གྲསཱིཏ་ཀཨནེེ་ཛ་ཱརཧལ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་སམཱཛསྃ་ཛ྅་ཀོནོ་
ས ྱཱཱིགཎ་ཨུཙྩ་ཤཱིཀྵཱ་ལ྅་རོཛགར་པབཻཏ་ཚཐཱི་ཨོ་ཨཀེཊཱ་བཌ ་པཻགྷ་གྷཊནཱ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ།་ཏཱཧཱུསྃ་པཻགྷ་ཨཱཱི་ཧོཨཱིཚ་ཛཁན་ཀོན་ོ
ལལནཱ་རཾགམཾཙམ་ེབྷཱག་ལཻཏ་ཚཐཱི།་ཨནཱོ་མཐཱཻིལ་ས ྱཱཱིགཎམེ་ཤཱིཀྵཱཀ་ཨདྷ  ྦྷུཏ་བཱིཀས་བྷེལཻཀ་ཨཚི།་པཻགྷ-པཻགྷ་པད-པཏཱིཥ ྤཱ་སེཧོ་
བྷེཊལཻཀ་ཨཚི་མུད་མཻཐཱིལ་རཾགམཙཾཀ་ལེལ་མཐཱཻིལ་ཀནྤཱཀ་སཾཁྤཱ་ནགཎྱ་ཨཚ།ི་པཊནཱཀ་རཾགམཾཙ་ཏ྅་ཨཱཨོར་ཕཱིཕཱིཡཱ་
རཧལ་ཨཚི།་པཚིལཱ་ཀཱིཚུ་སཱལསྃ་ཏ྅་ཨཱཨོར་སྠཱིཏཱི་ནཱཱིཙཱྃ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཨེཧན་བཱཏཱབརཎམེ་ཨཀེཊཱ་ཨུཙྩ་ཤཱིཀྵཱསྃ་ཡུཀྟ་
བཱིདུཥཱི་ཛ྅་ཨཔན་པརམྤརཱཀེྃ་ཨུགྷནེ་ཚཐཱི་ཏ྅་ཨ་ོམཻཐཱིལ་སམཛཱཀ་ལེལ་སཽབྷཱགྱཀ་བཱཏ་ཨཚ།ི 

པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' ཤྲདྡྷེཡ་ཡཱཏྤཱཱིཛཱ,ི པདྨཤྤཱཱི་ཨུཥཀཱིརཎ་ཁཱན, ཚཏྤཱནནྡ་སིཾཧ་ཛྷཱ 'བཊུཀ་བྷཱཨཱཱི' པབྷྐྲྀཏཱི་མཱིཐཱིལཱཀ་ཀཏོཀ་
པུརོདྷཱ་ལོཀནཱིཀ་སམརྤྐམེ་རཧཱི་པཚིལཱ་ཀཏོཀ་དཤཀསྃ་ཨེཀཊཱ་དཀྵ་ཤཱིཀྵཱིཀཀ་རཱུཔམེ་ནེནཱ-བྷུཊཀ་ཨ་ོརཾགཀར ྤཱཱི་སབྷཀ་ལེལ་
པསྟུཏ་ཚཐཱི།་མཱིཐཱིལཱཀ་ཀོནོ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཨཡཱོཛནམེ་ཛ྅་ཨོ་ཨུཔསྠཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཏ྅་ཨོ་པབཱིཏྲ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་
ཨཚི།་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཨཡཱོཛན 'སཱཾད-ྱགོཥ ྤཱཱི' ཨནབརཏ་ཧནཀ་ཨཱབཱསཔར་མཱསཀ་ཨནྟཱིམ་ཤནཱིཀ་སཱྃཛྷམེ་ཨཱཡཛོིཏ་ཧོཨཱིཚ།་ཨེཧཱི་
གོཥ ྤཱཱིམེ་པསཱིདྡྷ་སཱཧཱིཏྱཀར་ལཀོནཱིཀ་སཾགཧཱི་ནབོདཱིཏ་སཱཧཱིཏྱཀར་སབྷ་ཛུཊཻཏ་ཚཐཱི།་སཱཧཱིཏྱཀ་རསཔཱནཀ་སཾགཧཱི་ཧནཀ་
ཧཐཀ་བནཱཨོལ་པནཔཱིཡཱཨཱཱིཀ་སེཧོ་ཨཱནནྡ་ལེལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚི།་སམཡ-སམཡཔར 'སཱཾདྱ-གོཥ ྤཱཱི' པཏྲཱིཀཀ་པཀཤན་སེཧོ་
ཧོཨཱིཚ།་ཀཱིཚུ་བཱིཤེཥཾཀ་སེཧོ་པཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཨཚི་ཛེ་ཀོནོ་བཱིཤཱིཥ ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་བྱཀྟཱིཏྭ་ཨོ་ཀྲྐྲྀཏཱིཏྭཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི།་
སཾས ྤཱནཀ་པཾཛཱིཀརཎཀ་ལལེ་ཧནཀ་ཨདྷ  ྦྷུཏ་པཡཱས་རཧལ་ཨཚི། 

ཀཏོཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཨོ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾས ྤཱསྃ་སམྦདྡྷ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' སན་༡༩༦༤་སྃ་ཨཱཀཤབཱཎཱི་པཊནཱཀ་སམྤརྐམེ་ཚཐཱི།་
ཨཱཀཤབཱཎཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཨོ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་གཏཱིབཱིདྷཱིམེ་སཏཏ་སཾལག ་རཧཻཏ་ཨོ་རཾགམཾཙཀ་ཨེཀཊཱ་པཻགྷ་སྟམྦྷ་བནལཱཱིཧ།་མཐཱཻིལཱཱི་
རཾགམཾཙཀ་དྲྐྲྀཥ ཱིསྃ་ཧནཀ་ཨལཱབེ་དོསར་ཀོནོ་མཐཱཻིལཱནཱཱིཔར་དྲྐྲྀཥ ཱིཔཱཏ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཚ་ཛེ་ཨེཏེཀ་སམརྤཱིཏ་བྷཱབསྃ་ཨཔན་
ཛཱིབན་ཨེཧཱི་པཱཚྤཱཱུ་ཨུཏརྶྒ་ཀ྅་དནེེ་ཧོཐཱི། 

ཨཱཀཤབཱཎཱིཀ་ནཱཊཀ, བཱར ྤཱ, ཀཐཱ་ཨོ་ཀམ ྤཱཱིཡརིཾག་པབྷྐྲྀཏཱིམེ་ཧནཀ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་རཧལ་ཏ྅་༡༩༧༣་ས྅་ཨེཁན་དྷརཱི་
རཾགམཾཙཔར་སཻཀཌ ོ་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀཀ་བཱིབྷཱིན ་བྷཱུམཱིཀ་སབྷམེ་ཧནཀ་སཀྲཱིཡ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་རཧལ།་སན་༡༩༨༡་མེ་རབཱཱིནྡྲནཱཐ་
ཋཱཀུར་དྤཱརཱ་ནཱིརྨཱིཏ་ཨོ་ནཱིརེཤཱིཏ་པཧཱིལ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱིནམཱེ 'མམཏཱ་གབཡ་གཱིཏ', པཀཤ་ཛྷཱ་དྤཱརཱ་ནཱིརྨཱིཏ་ཧཱིན ྤཱཱི་
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སཱིནེམཱ 'དམུལ', ཧཱིན ྤཱཱི་ཊེལཱཱིཕཱིལ ྨ'ཀཐཱ་མདྷཱོཔུར་ཀཱི', དཱུརདརྴནཀ་ཧཱིན ྤཱཱི་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ 'ཙཽཔཱལ', པམོད་ཀུམརཱ་ཙཽདྷརཱཱི་དྤཱརཱ་
ནཱིརྨཱིཏ་ཨེབམ་ནཱིརེཤཱིཏ 'པརྦ་བྷརཱ་མཱིཐཱིལ'ཱ, ཧཱིན ྤཱཱི་ཊལཱཱེིཕཱིལྨ 'མཪ ྤཱད',་'ཛཧྃ་ཙཱཧ་བཧྃ་རཱཧ',་'བཱརཧ་བཱཱིགྷཱ',་'དེཧཏཱཱི་
དུནཱིཡཱ'ྃ, མཻཐཱིལཱཱི་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ 'ནཻན་ནཻ་ཏཱིརཔཱིཏ་བྷེལ', རཱཛེཤ་ཀུམཱར་དྤཱརཱ་ནཱིརྨཱིཏ་བྷོཛཔུརཱཱི་དཱུརདརནྴ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ 'སཱྃཙཱི་
པཱིརཱིཏཱིཡཱ', ལཀྵྨཎ་ཤཧབཱདཱི་དྤཱརཱ་ནཱིརྨཱིཏ་ཨོ་རཱཛཀུམརཱ་ཤར ྤཱ་དྤཱརཱ་ནཱིརེཤཱིཏ་བྷོཛཔུརཱཱི་ཕཱིལ ྨ'དུལ ྤཱ་གགཾ་པཱར་ཀ'ེ, པམོད་
ཤར ྤཱཀ་བྷོཛཔུརཱཱི་ཕཱིལ ྨ'བབུཨཱ་ཧམཱར', ཨརབཱིནྡ་རཾཛན་དས་དྤཱར་ཱནཱིརཤཱེིཏ་ཨོ་ནཱིརྨཱིཏ 'པིཾཛཌ ེ་བཱལཱཱི་མུནཱིཡཱྃ', མཻཐཱིལཱཱི་
ཕཱིལྨ 'སས ྤཱ་ཛིནགཱི་མཧག་སཱིནྤཱཱུར' ཨོ 'མཱིཐཱིལཱ་མཁནཱ' པབྷྐྲྀཏཱི་ཀཏོཀ་ཕཱིལྨ་ཨོ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀམེ་ཧནཀ་ཨབྷཱིནཡ་བྷེལ་ཨཚི། 

མཱིཐཱིལཱ་ཨོ་མཻཐཱིལཱཱིསྃ་སམྦནྡྷཱིཏ་ཀཏོཀ་སཾས ྤཱཀ་སཾས ྤཱཔཀ་ཏ྅་ཀཏོཀ་སཾས ྤཱནཀ་སཀྲཱིཡ་སདསྤཱ་ཚཐཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ'།་
ཧཱིནཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཨོ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཀྲཱིཡཏཱ་ཧཱིནཀ་ཨེཀཊཱ་སཾས ྤཱནཀ་རཱུཔམེ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀཨེ་དནེེ་ཨཚི།་ཙེཏནཱ་
སམཱིཏཱི, བྷཾགཱིམ,ཱ ཨརཱིཔནཀ་སཾགཧཱི་པཊནཱ་ཨོ་ཨཱན-ཨཱན་ས ྤཱནཀ་སཾས ྤཱཀ་ལལེ་ཧཱིནཀ་སཀྲཱིཡ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་རཧལ་ཨཚི་ཏ྅་
མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སཾས ྤཱནཀ་ཀནོོ་བཱིདཏ་སཾགོཥ ྤཱཱི་པེམལཏཱཛཱིཀ་སཧབྷཱགཱིཏཱཀ་བཱིནཱ་ཨཔྤཱཱུརྞ་རཧཻཚ།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ཨུཔཱདྱཀྵཀ་
རཱུཔམེ་ཧཱིནཀ་ཛམིྨེདརཱཱི་བེསཱཱི་བཌྷ ཱི་གེལ་ཚལ, པཏྱེཀ་ཀརྻཀལཱཔམེ་བཌྷ ཱི-ཙཌྷ ཱི་ཀ྅་སཧཡོག་དེབཱཀ་ལེལ་སདཱིཁན་
ཨུཔལབ  ་རཧཻཏ་ཚལཱཱིཧ། 

བརམཱནམེ་སེཧོ་ཀརྻཀརཱིཎཱི་སམཱིཏཱི་ཨོ་ཀཏོཀ་ཨཱན-ཨཱན་སམཱིཏཱི་ཨེབཾ་ནཱིར ྤཱཡཀ་མཎྜལམེ་ཧཱིནཀ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་བནལ་
རཧཻཚ། 'མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན' ནཱམཀ་སཱིནེམཀཱེྃ་རཱཥ ྱཱཱིཡ་སམ ྤཱན་བྷེཊལ་ཚལ་ཏཱཧཱིམེ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲཛཱཀི་ཨབྷཱིནཡ་སེཧོ་བྷེལ་ཚལ།་
མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སཾས ྤཱན, པཊནཱ་དྤཱརཱ་ཨཀེཊཱ་བཱིཤེཥ་ཀརྻཀྲམ་ཨཱཡཛོིཏ་ཀཨེ་ཨོཧཱི་སཱིནེམཱཀ་ཀལཀཱར་ཤྤཱཱིམཏཱཱི 'པེམ'ཀེྃ་
སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཚལ།་ཨེཧཱི་ཀརཀྻྲམམེ་པཁྤཱཏ་སཱཧཱིཏྱཀར་པདྨཤྤཱཱི་ཨུཥཀཱིརཎ་ཁནཱ་དྤཱརཱ་པསཱིདྡྷ་སམཛཱཤས ྱཱཱི་པོཕེསར་
ཧེཏུཀར་ཛྷཱཀ་ཨདྱཀྵཏཱམེ་ཧཱིནཀ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཚལ།་༢༨་མཨཱཱི་༢༠༡༦་ཀ྅་བཱིཧར་རཱིསརྩ་སོསཱཨཱིཊཱཱིཀ་
སབྷཱགརམེ་ཨཱཱི་ཀརཀྻྲམ་ཨཡཱོཛིཏ་བྷེལ་ཚལ་ཛཱཧཱིམ་ེལལཱིཏ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཐཱིལཱ་བཱིཤྭབཱིདྤཱལཡཀ་ཀུལཔཏཱི་པོཕེསར་སཱཀེཏ་
ཀུཤབཱཧཀ་ཨལཱབེ་པོ. ལེཁནཱཐ་མཱིཤྲ, པཾཙཱནན་མཱིཤྲ, ཚཏྤཱནནྡ་སིཾཧ་ཛྷཱ 'བཊུཀ་བྷཱཨཱཱི' སཧཱིཏ་རཱཛདྷཱནཱཱིཀ་ཤཏཱདྷཱིཀ་བཱིདྤཱན་
ཛུཊལ་རཧཐཱི། 

ཨུཔརོཀྟ་སཾས ྤཱནཀ་ཨལཱབཱ་མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་སཾགྷ, པཊནཱ; བཱིཧར་སཾགཱིཏ་ནཱཊཀ་ཨཀདམཱཱི, པཊནཱ; མཻཐཱིལཱཱི་
ཨཀདམཱཱི, པཊནཱ; ལོཀམཾཙ་པབྷྐྲྀཏཱི་ཀཏོཀ་སཾས ྤཱཀ་སཾཙཱལན་ཨོ་ཀྲཱིཡཱཀལཱཔམེ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམཀ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་བནལ་རཧལ་
ཨཚི། 

ཨུཏ ྐྲྀཥ ་ཨབྷཱིནཡཀ་ལེལ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱཛཱིཀེྃ་ཀཏོཀ་སཾས ྤཱན་དྤཱརཱ་ཀཏོཀ་སམ ྤཱན་ཨོ་པུརས ྤཱར་པདན་ཀཨལེ་གེལ་ཨཚི་
ཛཀར་ཨེཀཊཱ་པཻགྷ་སྤཱཱུཙཱི་ཨཚི།་མུད་ཨེཧན་དྷརོཧརཱི་སེནཱནཱཱིཀེྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཨེ་ཀོནོ་སཾས ྤཱན་ཨོ་སཾགཋན་ཨཔནཱ-ཨཱཔེཀེྃ་
གཽརབཱནྭཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

མཱིཐཱིལཱཀ་བཱིདུཥཱི་པརམྤརཱ་དེཤམེ་ཨདྷ  ྦྷུཏ་ཨཚི།་བྷཱརཏཱཱིཡ་ས ྱཱཱི-ཤཱིཀྵཱཀ་ཨདྷཱཱར་མཱིཐཱིལཱཀ་བཱིདུཥཱིགཎཀ་ཀྲཱིཡཀཱལཱཔེ་ཐཱིཀ།་
གརྒཱཱི, མཻཏྲེཡཱཱི, སུལབྷཱ, བེདབཏཱཱི, བྷཱརཏཱཱི, ཛཡན ྤཱཱི  ཐེརཱཱི, བཱསེཊ ྤཱཱི་ཐེརཱཱི, ཨམྦཔཱལཱཱི, ལཁཱིམཱ་དེབཱཱི, བཱིཤྭཱས་དེབཱཱི, ལཁཱིམཱ་
ཋཀུརཱཨཱིན་པབྷྐྲྀཏཱི་བཱིདུཥཱིཀ་ཨཀེཊཱ་པཻགྷ་པརམྤརཱ་མཱིཐཱིལཱམ་ེཨཚ,ི ཏཱཧཱི་པརམྤརཱཀ་ཨནུཔམ་སྟམྦྷ་ཚཐཱི- པེམལཏཱ་
མཱིཤྲ 'པེམ'།་སན་༡༩༤༨མེ་ཧཱིནཀ་པྤཱདུརྦྷཱབ་བྷེལ, སན་༢༠༠༨མེ་པཊནཱཀ་བཱྃཀཱིཔུར་རཱཛཀཱིཡ་བཱལཱིཀ་བཱིདྤཱལཡཀ་
ཤཱིཀྵཱིཀཀ་པདསྃ་སེབཱནཱིབྐྲྀཏྟ་བྷཡ་སཱཧཱིཏྱ, སཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾརཀྵཎ་ལེལ་ཨཔནཱཀེྃ་སམརྤཱིཏ་ཀཡ་དནེེ་ཚཐཱི།་ཨཧེན་དྷརོཧརཱི་
སེནཱནཱཱིཀ་པཏཱི་སཱདར་ནམན།་ཨཱཱིཤྭརསྃ་ཧཱིནཀ་དཱིར  ྱཱཡུ་ཀརབཱཀ་ཀམནཱ། 
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-ཌཱ་ཤཱིབ་ཀུམཱར་མཱིཤྲ, མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སཾས ྤཱན, པཊནཱ།་མོབཱཨཱིལ- ༩༡༢༢༦༨༦༥༨༦ 

  

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

 
 
 
 
 
 
༢.༡༢.ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར-་ཀལཱ་ལེལ་བརཱིཥྛཏཱ་ནཻ་དཀྵཏཱ་མཱཔདཾཌ་ཚཻ 

ཨཤཱཱིཥ་ཨནཙནི ྤཱར 

ཀལ་ཱལལེ་བརཱིཥཏྛཱ་ན་ཻདཀྵཏཱ་མཔཱདཌཾ་ཚ ཻ

ཧམ་ཨཱན་བཱཏ་ཀཧབཱསྃ་པཧཱིནེ་ཨེཀཊཱ་ལཱིས ་ད྅་རཧལ་ཚཱི།་ཨཱཱི་ལཱིས ་ཨོཧན་ཧིཾདཱི་ཕཱིལྨ་ཀེར་ཚ་ཻཛཀར་ནཱིརེཤཀ པཧཱིལ་
ཚལཱཧ།་མནཱེ་ཨོཧཱི་ཕཱིལྨསྃ་ཨོ་ལཀོནཱི་ནཱིརེཤན་ཀེར་ཀཛ་ཤུརཱུ་ཀལཱེཧ- 

Sooraj་R་Barjatya་༺Maine་Pyar་Kiya༻་༺1989༻་... 

Aditya་Chopra་༺Dilwale་Dulhania་Le་Jayenge༻་༺1995༻་... 

Karan་Johar་༺Kuch་Kuch་Hota་hai༻་༺1998༻་... 

Farhan་Akhtar་༺Dil་Chahta་Hai༻་༺2001༻་... 

Rajkumar་Hirani་༺Munna་Bhai་MBBS༻་༺2003༻་... 

Aamir་Khan་༺Tare་Zameen་Par༻་༺2007༻ 

ཛཁན་ཨཧྃ་ཨཱཱི་ལཱིས ་དཁེབཻ་ཏྃ་པཏཱ་ཙལཏ་ཛེ་ནཱིརཤེཀ་ཀེར་ཕཱིལྨ་པཧཱིལ་ཚཻ་མུད་ཨོཧཱི་ཕཱིལྨམེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཨེ་བལཱ་
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ཨབྷཱིནེཏཱ་སབྷ་ནབ-པུརཱན་དུན ྱཱཱུ་ཚ།ཻ་ཨཱཱིཧོ་པཏཱ་ཙལཏ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཨབྷཱིནེཏཱ་ནཱིརེཤཀ་རཱུཔམེ་སེཧོ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨཱཱི་གལཏ་ནཻ་ཚ།ཻ་ཨོ་
ཨབྷཱིནེཏཱ་སབྷ་ཨཔན་ནཱིརཤེཀཱིཡ་ཀྵམཏཱཀ་ལོཧ་སཧོེ་མནབེནེ་ཚཐཱི།་སབྷཀེྃ་ཨཔན་མནོནུཀྤཱཱུལ་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ཨདྷཱིཀར་
ཚཻ།་མུད་སོཙིཡཽ་ཛ་ྃརཱཛཀཔྤཱཱུར་ཛྃ་ཨཱཱི་སོཙནེ་རཧཱིཏཐཱིན་ཛེ་ཧམ་ཧཱིཊ་ཧཱིརོ་ཚཱི, ནཱཱིཀ་ཨབྷཱིནཏཱེ་ཚཱི་ཏྃཨཱི་ཧམ་ཧཱིཊ་ནཱིརེཤཀ་
ཨཱ་ནཱཱིཀ་ནཱིརེཤཀ་སེཧོ་ཚཱི་ཏྃ་ཀེཧན་ལགཱིཏཻ།་ལཱགབ་ཏྃ་ཛེ་ཧོ་མུད་ཏཁན་ནཱིརེཤཀ་རཱུཔམེ་རཛཱཀཔྤཱཱུར་སཕལ་ཧེབེ་ནཻ་
ཀརཱིཏཐཱི་ཨཱ་ནེ་ཤོ་མནཻ་བནཱི་པབཱིཏཐཱི།་ཨཧྃ་ཨཧཱི་ལཱིས མེ་དཁེྤཱཱུ  Munna་Bhai་MBBS མེ་ཛྃ་སཾཛཡ་དཏྟ་ཨཱཱི་ཀཧནེ་
རཧཱིཏཐཱི་ཛེ་ཧམ་པུརཱན་ཧཱིཊ་ཧཱིརོ་ཚཱི་ཏྃཨཱི་རཱཛཀུམརཱ་ཧཱིརཱནཱཱིཀ་ནཱིརེཤནམེ་ཀཛ་ནཻ་ཀརབ་ཏྃ་ཀེཧན་ལགཱིཏཻ།་མུད་བཱིཤྭཱས་
མཱནྤཱཱུ་བཱཱེལཱཱིབུཌམེ་ཨེཧན་བཱཏ་ཧེབེ་ནཻ་ཀརཏཻ་ཀརཎ་ཨོཧཱིཋཱམ་སབྷ་པོཕེཤནལ་ཚཻ་ཨཱ་སབྷཀེྃ་བྤཱཱུཛྷལ་ཚ་ཻཛེ་ཕཱིལྨ་ལཨཱཱིན་
ཀེར་ཧརེཀ་ཀཛ་ལལེ་ཨལག-ཨལག་དཀྵཏཱཀ་ཛརཱུརཏཱི་ཚཻ།་ཨཱཱི་བཱཏ་སབྷ་ཧམརཱ་ཨེཧཱི་དུཨཱརེ་ལཱིཁཨེ་པཌ ལ་ཨཚི་ཛེ་
"ཨཱཁར"་ཀེར་ཀརྻཀྲམཀ་ཨེཀཊཱ་སམཱད་ཧམརཱ་པཌྷ བཱཀ་ལེལ་བྷེཊལ་ཛཱཧཱིམེ་པེམལཏཱཛཱིཀ་བྷཱབནཱ་རཧནཱི་ཛེ་ཨོ་"མཐཱཻིལཱཱི་
ནཱཊཀ་ལེལ་ཨཔན་ཀམ་ཨུམྲ་ཀེར་ནཱིརཤེཀ་ཏནུཛཱ་ཤཾཀརཀ་བྷཱཱིཏར་ཀར་ྻཀེལཱཱིཧ"།་པེམལཏཱཛཱཀི་ཨེཧཱི་ཀཐནསྃ་དཱུ་ཊཱ་
བཱཏ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་པཧཱིལ་ཛེ་མཐཱཻིལཱཱིཔར་ཨོཧོ་ཨཱིམོཤནལ་ཨཏྤཱཙཱར་ཀརབཱསྃ་པཱཚྤཱཱུ་ནཧཱི་ཧཊཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱཱི་ཀཧཱི་ཛེ་
"མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀ་ལེལ.."་ཨཱ་དོསར་ཛེ་ཨ་ོཀལམཱེ་དཀྵཏཱཀ་ས ྤཱནཔར་བརཱིཥྛཏཱཀེྃ་ཨནུམོདན་ཀརཻ་ཚཐཱི།་ཧམརཱ་ལཱགལ་ཛེ་ཨཱཱི་
བྷཱབནཱ་ཏྃ་པོཕེཤནལ་ཀཛཀ་ཋཱཱིཀ་བཱིཔརཱཱིཏ་ཚཻ།་རཾགམཾཙ་ཨཱ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཧམརཱ་ལེཁཀ་བརྒཀ་ཏུལནཱམེ་བེསཱཱི་ནཱཱིཀ་བུཛྷཱཨཱིཏ་
ཚལ་མུད་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་བྷཱབནཱསྃ་ཧམརཱ་ལཱགལ་ཛ་ེརཾགམཾཙོམེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་བལཱ་བེམཱརཱཱི་ཨཱབཱི་གེལ།ཻ་མྤཱཱུལཏཿ་ཨཱཱི་
མནོབྐྲྀཏཱི་སབྷསྃ་བེསཱཱི་མཻཐཱིལཱཱི་ལཁེཀམ་ེབྷེཊཻཨེ་ཨཱ་ཨཧཱོིཋཱམསྃ་ཨཱཱི་བེམཱརཱཱི་ཨཱན་ོཀྵེཏྲམེ་ཨཱབཱི་གལེཻ།་ཧམ་ཨཧཱེི་སམསྤཱསྃ་བེསཱཱི་
ཀལ་མུཋབྷེཌ ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཱི། ཧམ་གཛལམེ་ཚཱི་ཏྃ་ཧམརཱ་སཱམནམེེ་ཨཱཱིཧོ་དཱིཀྐཏ་ཨཱཨལེ།་ཀཱིཚུ་ལེཁཀ་ཀཧལཱཧ་ཛེ་ཧམ་
༤༠-༤༥་བརྑསྃ་མཻཐཱིལཱཱི་སེབཱམེ་ལཱགལ་ཚཐཱི་ཏྃཨཱི་ཧམར་རཙནཱ་གཛལ་བྷེལ།་ཨཱབ་ཨཱཱི་ཀཧཱུ་ཛེ་གཛལ་ཀེར་མཱཔདཾཌ་ཨཧྃ་
ཀཏེཀ་བརྑསྃ་ལཱིཁཻཏ་ཚཱི་སེ་ཀོནཱ་བྷ྅་སཀཻཨ?ེ་ཨེཧན-ཨེཧན་ཨུདཧརཎ་བཧཏ་བྷེཊཏ།་མཻཐཱིལཱཱིམེ་སབྷསྃ་བཌ ཀ་སམསྤཱ་
ཚཻ་ཛེ་ཛ་ྃཀཱིཡོ་ཨེཀ་བཱིཤེཥ་ཀལཱམ་ེམཧརཏ་ཧསཱིལ་ཀེནེ་ཚཐཱི་ཏྃ་ཨོ་ཨཔནཱཀེྃ་སརྦཀལཱ་བཱིཤེཥཛྙ་མནཱཱི་ལ་ཻཚཐཱི། 

པེམལཏཱཛཱིཀ་པཏཱི་སམསྟ་ཨཱདར་ཨོ་སམ ྤཱན་རཁཻཏ་ཧམ་ཀཧཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་ཛེ་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་བྷཱབནཱ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙཀེྃ ་
ནོཀསནཱ་ཀརཏཻ།་ཀཏ་ེནོཀསཱན་བྷེལ་ཧེཏཻ་བྷཱུཏཀལམེ་ཏཀར་ཨཱཀལན་རཾག་ཨཱལོཙཀ་སབྷ་ཀརཐཱི།་མུད་ཨེཧཱི་ཋཱམ་ཧམ་
ཨཔན་ཧསྟཀྵེཔ་ཨེཧཱི་ཀརཎེ་ཀེལཧྃ་ཛེ་ཨེཧཱི་པབྐྲྀཏཱིསྃ་སཱཧཱིཏྱ་ཏྃ་གརམེ་ཙལཱིཨེ་གལེ་ཚཻ་ཀམསྃ་ཀམ་རཾགམཾཙ་བཱྃཙལ་
རཧཨེ། 

ཛཱཧཱི་ཋཱམསྃ་ཧམརཱ་ཨཱཁར་སཾབཾདྷཱཱི་སམཱད་བྷེཊལ་ཏཀར་ལིཾཀ་ཨཚི- https://news4nation.com/news/aakhar-
dr-premlata-mishra-840062 

-ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིན ྤཱར-སཾཔརྐ-8876162759 
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༢.༡༣.ཨཱབྷཱ་ཛྷཱ-་རཾགཀར ྤཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཚབཱི-་ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ 

ཨབྷཱཱ་ཛྷཱ 

རགཾཀར ྤཱཱི་པམེལཏཱ་མཱིཤྲཀ་སཧཱཱིཏྱཱིཀ་ཚབཱི- ཨ་ོདཱིན་ཨ་ོཔལ 

ཛཁན་ལེཁཀ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨནནྟ་སྐྲྀཏཱིཀ་དྷརོཧརམེསེཾ་ཀཱིཚུ་རམཎཱིཡ་ཨནུབྷཱུཏཱིཀཻཾ་ཙིཏྤཱཏྨཀཏཱ་ཨོ་ཏཊསྠཏཱཀ་སཾག་
ཀལཱཏྨཀ་ཤཻལཱཱིམེ་ལཱིཁཻཏ་ཨཚ་ིཏ' ཨོ་སཾསྨརཎ་ཀཧཨཱིཏ་ཨཚི།མུད་སཾསྨརཎ་ཏཁནཧཱིེཾ་ཨཔན་པབྷཱབ་པཱཋཀཀ་མ'ན-མསྟཱིཥྐ་
པར་ཚོཌ ཱི་སཀཻཚ་ཛཁན་སཾསྨརཎ-ལེཁཀ་ཨཏཱ ྤཱཱིཡཏཱསེཾ་ཀོནོ་སྐྲྀཏཱིཀཻཾ་ཤབ ྤཱཀར་པརསཻཏ་ཨཚི།་སཾགཧིཾ་ཨཱིཧོ་ཨཱབཤྱཀ་ཛ་ེ
ལེཁཀ་ཀོནོ་པུརུཥ་ཨཐབཱ་ཙརཱིཏྲཀ་ཨོཧཱི་པཀྵཀཻཾ་མཛགྤཱཱུཏཱཱིསེཾ་སོཛྷཱཾ་ཨནཱཱི་སཀཡ་ཛ ེ ཛེནཱ་ཨོ་སྭཡཾ་ཨོཧཱི་ཀྵཎབཱིཤེཥཀཻཾ་མ'ན་
པཱཌ བཱ་ལེལ་བཱིབཤ་བྷེལ་ཏཧཱིནཱ་པཱཋཀཀེར  སེཧོ་ཏཱདཏྨྱ་ས ྤཱཔཱིཏ་བྷཨེ་སཀཨ།ེ 

སཾསྨརཎ་ཤབྡཀ་ཛེཾ་བྱུཏྤཏྟཱི་པར་གཽར་ཀརཱཱི་ཏ'  སམ ཨུཔསརྒ་པྤཱཱུརྦཀ སྐྲྀ  དྷཱཏུ་སཾག ལྡུཊ  པཏྱཡ་ལགལསཱེཾ  སཾསྨརཎ་ཤབྡ་
བནཻཏ་ཨཚི་ཛཀར་ཨརྠ་ཧོཨཱིཚ- སཾས ྤཱར- ཛནྱ -ཛྙཱན་།་ཨར ྤཱཏ་ཛྙཱཏབསྟུཀ་ཨནུབྷབཀ་ཨདྷཱཱིན་སཾས ྤཱརསེཾ་ཨུཏྤན ་
ཛྙཱན,ཙིནྟན་ཨཐབཱ་སྐྲྀཏཱི། 
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སཾསྨརཎཀ་ཨེཀཊཱ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་བཱིཤེཥཏཱ་ཀྲྐྲྀཏཛྙཏཱ་སེཧོ་ཐཱིཀ།་ཡདྱཔཱི་པཏྱཀེ་བྱཀྟཱི་ཨཔན་ཛཱིབནམེ་པཀྲྐྲྀཏཱི,མཱཏཱ-
པཱིཏཱ, པརཱིབཱར -ཛནཀ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ཨནེཀ་ཨནྱ་ལོཀསེཾ་ཨུཔཀྲྐྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི,མུད་སབྷ་ཨོཀརཱ་མ'ན་ནཧཱིེཾ་རཱཁཻཏ་
ཨཚ,ི ཀཱིཚུ་མ'ན་རཁཱིཏོ་ཨཀོརཱ་ཨབྷཱིབྱཀྟ་ནཧཱིེཾ་ཀཨེ་སཀཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཀཱིཚུ་ལོཀ་ཨེཧན་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཛ ེ ཛརཱུརཏཱིཀ་སམཡ་
ཀིཾབཱ་ཀོནོ་སམ-བཱིཥམ་པརཱིསྠཱིཏཱིམེ་ཀཱིནཀཧ་དྤཱརཱ་ཀཨེལ་གལེ་ཚོཊསེཾ་ཚོཊ་སཧཡཏཱ་བཱ་སེབཱ་ལེལ་ཧྐྲྀདཡམེ་ཨོཧཱི་བྱཀྟཱིཀ་
པཏཱི་ཨཱདར- བྷཱབ་རཁཻཏ་ཚཐཱི, ཀྲྐྲྀཏཛྙཏཱ་ཨནུབྷབ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ནཱིརྡྭནྡྭབྷཱབེཾ  ཤབྡཱིཀ་ཨཱབྷཱར་པཀཊ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨོཧནེ་
སཾབེདནཤཱིལ་ཀལཱཀར་ཨཱ་ཀལམཀར་ཚཐཱི ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ' ཛེ་སྭཡཀཾཻཾ་མཏཱྲ་སམཱཱནྱ་རཾགཀར ྤཱཱི་བུཛྷཻཏ་
ཚཐཱི, སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྱཀྟཱི་ནཧཱིེཾ།་ཏཻཾ་སམྦྷབཏཿ་ཨཔན་ལེཁནཀ་ཀྲམམེ་བེར་བེར་བཱིབྷཱུཏཱི་ཛཱིཀ་ནཱམ་ལཻཏ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི-ཨོ་ཧམརཱསེཾ་
ཀཱིཚུ་ཏཱཱིཏ-མཱཱིཋ་ཨནུབྷབ་ལཱིཁབཱ་ལཻཏ་ཚཐཱི, ཧམརཱ་སེཾ་ཁཱིས ྤཱ་པཱིཧནཱཱི་ལཱིཁབཱ་ལཻཏ་ཚཐཱི,ནཧཱིེཾ་ཏ' ཧམརཱ་ཏ' མཱཏྲ་བྷཊ ྤཱ་
དྷར' ཨཱཡལ་ཨཚི། 

ཨཱཱི་ཐཱིཀ་བཱིནམྲཏཱ,ཨཱཱི་ཐཱིཀ་མཱཊཱིསེཾ་ཛུཌ ལ་རཧབཱཀ་སཾས ྤཱར་ཨཱ་ཨཱིཨཻཧ་ཐཱིཀ་ཨོ་མཱནབཱཱིཡ་གཎ་ཛ་ེམནུཥྱཀཻཾ་བསྟུཏ: མནུཥྱ་
བནབཻཏ་ཚཻཀ།ཨཱཱི་སཏྱ, ཛེ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲཀ་ནཱམ་ལཏཻ་དེརཱཱི་མཱིཐཱིལཱཀ་ཨེཀཊཱ་ཨོཧེན་མཧཱིལཀཱ་བྱཀྟཱིཏྭ་ཨཱཁཾཱིཀ་སོཛྷཱཾ་ཨབཻཏ་
ཨཚ,ིཛེ་བཱཱིསམ་ཤཏཱབ ྤཱཱིཀ་ཨུཏྟརཱར   ཀ་ཤུརཱུཧེམ ེ༺༡༩༦༤-༦༥༻རཾགམཾཙསེཾ་ཛུཌ ལཱཱིཧ, རཾགམཾཙཀཻཾ་ཛཱིབནཀ་པཪ ྤཱཡ་
བནཽལནཱི་ཨཱ་ཏཻཾཡོཾ་ཨཔན་པཱརཱིབཱརཱིཀ- སཱམཱཛིཀ་ཛཱིབནམེ་ཏཱལམེལ་བནཽནེ་རཧཱི་སཀལཱཱིཧ།་ནཱིསྶཾདེཧ་ཏཱཧཱི་སམཡམེ་ཨཱཱི་
ཀྤཱནྟཱིཀརཱཱི་ཌེག་ཚལ,ཻ ཛཀར་ཨལཱོཙནཱ -པཏྤཱལོཙནཱ་ཧོཨཱིཏེ་རཧལཻ, ཏཐཱཔཱི་ཀཱིཚུ་ཤུབྷཙིཾཏཀ་ཨཱ་པཏཱིཀ་སཧཡོགཀ་བལེཾ་ཨོ་
ནེ་མཱཏྲ་སྭཡཾ་བཌྷ ཻཏ་རཧལཱཱིཧ, ཨཔཱིཏུ་བྷབཱིཥྱཀ་བཧཏ་རཱས་ས ྱཱཱི་ལེལ་པེརཱིཀ་བནལཱཱིཧ།ཨཔན་སཧཛ-སརལ་མམཏྭཔྤཱཱུརྞ་
སྭབྷཱབཀ་ཀརཎེཾ་ཨོ་སབྷཧཀ་མཱཏྲྐྲྀཏུལྤཱ་མནཱལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི་།་ཨཱཨཱི་ཧནཀ་ཨཱབྷཱིནཡཱིཀ་ནཧཱིེཾ, ཨཔཱིཏུ་སརལ་ཧྐྲྀདཡཀ་སོཛྷ-
སརལ་བྷཱཥམེ་ལཱིཁལ་སཾསྨརཎཀ་མཱདེཾ་ཧནཀ་བྱཀྟཱིཏྭཀ་ཀྲྐྲྀཏཛྙཏཱཀ་སཾག་ཧནཀ་ཛཱིབནམེ་ཨཱཡལ་ཀཱིཚུ་ཤྲེཥྛ་ཛནཀ་
བྱཀྟཱིཏྭཀ་ཨོཧཱི་བཻཤཱིཥྚྱ་སབྷཧཀ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཀརབཱཀ་པཡཱས་ཀརབ,ཛེ་སཱམཱནྱ་བུཛྷཱཨཱིཏོ་བཱིཤཱིཥ ་ཨཚ,ིནོཊཱིས་ལེབཱ་ཛོགར་ཨཚི་
ཨཱ་ཨཱབྷཱར་བྱཀྟ་ཀརབཱ་ཛགོར་ཨཚི- 

སཾསྨརཎཀ་པཧཱིལ་ཨདྷ ྱཱཡམེ་ཨོ་མ'ན་པཱཌ ཻཏ་ཚཐཱི་ཡཏཱྤཱཱིཛཱིཀཻཾ,ཧནཀ་སཱིདྡྷཱནཀྟཻཾ,ཧནཀ་པཱིཏྲྐྲྀབཏྶལཏཱཀཻཾ,ཧནཀ་ཨཀརཎ་
བཱཏྶལྱ་ཨཱ་ནཱིཤྪལཏཱཀཻཾ! 

"ཛཱབཏ་དྷརཱི་ཧམ་བྱབསྠཱིཏ་ཛིནགཱིམེ་ནཧཱི་ཨཱབཱི་གལེཧེཾ,ཏཱབཏ་དྷརཱི་ཧནཀ་བཱསཱ་ཧམར་ཤརཎསྠལཱཱི་རཧལ...་" 

"ཨོ་ཧམར་པཱིཏཱ་ཚལཱཧ, མཱིཏྲ་ཨཱཀཱི་མཱརྒདརྴཀ-ཧམ་ནཱིརྞཡ་ནཧཱི་ལ' སཀཻཏ་ཚཱི།" 

ཨཱཀཤབཱཎཱིམ་ེཨཔན་པབེཤ་ལེལ, བྷཾགཱིམཱ, ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་ཨཱདཱིམེ་སཀྲཱིཡཏཱ་ལལེ,ས ྱཱཱིཀ་མ'ནམེ་ཨདྷཱིཀརཀ་ཛཱགརཱུཀཏཱ་ལེལ་
པེམལཏཱཛཱི་ཧནཀ་པཏཱི་ཨཔན་ཀྲྐྲྀཏཛཏྙཱ་བཱིསརཻཏ་ནཧཱིེཾ་ཚཐཱི་ཨ ཱལཀོཀཻཾ་ལ' ཛཨཱཱིཏ་ཚཐཱིན་ཡཏཱྤཱཱི་ཛཱཀི་སཧཱཱིཏྱཱིཀ་གརུཏཱཀ་
བྷཱུམཱིསེཾ་ཨཀེཊཱ་སཧྐྲྀདཡ- ནཱིཤལྪ- པཱིཏྲྐྲྀཏུལྱ་ཨུདར་བྷཱུམཱིམ,ེཧནཀ་སདཻྡྷཱཏཾཱིཀ་ཀཊ རཏཱ་ཨ་ཱཡཡཱབཱརཱཱི་པབྐྲྀཏྟཱིསེཾ་ཕརཀཱ་སཱིནཧེསེཾ་
སནཱལ་བཏཱལྶྱཀ་ཨཀྲྐྲྀཏྲཱིམ་མཊཱཱིམ ེ! 

སཾསྨརཎཀ  དོསར་ཕྤཱཱུལ་སམརྤཱིཏ་ཚནཱི་ཤྤཱཱི་ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱཀཻཾ,ཛནཱིཀསེཾ་པཊནཱ་མེཾ་ཨཔན་བྷེཾཊ་ཨ་ཱཏདནནྟར་བཱིཀསཱིཏ་
པཱིཏྲྐྲྀབྱ-བྷཏཱཱིཛཱ-ིསཾབདྷཀ་སེཧཔྤཱཱུརྞ་བཱིབརཎ་ཨཱ་པྤཱཔྟ་ཨུཙིཏ་མཱརྒདརནྴཀ་ཨུལ ེཁ་ཀརཻཏ་ཧནཀར་པཏཱི་ཨཔན་སྨརཎཉྫལཱི་
ཨརྤཱིཏ་ཀཨནེ ེ ཚཐཱི།ཧནཀ་བྷཱབཔབཎ་སཱིནེཧཀ་ཚཊིཀསེཾ་ཨབྷཱིསིཾཙིཏ,ཧནཀ་པཏ ྤཱཱིཀ༺པེམལཏཱཛཱིཀ་
ཀཀཱིཀ༻ གྷ'རཀ་བཱཧར་བཌྷ ལ་ཌེགསེཾ་པེརཱིཏ་མཱནཻཏ་བཧཏ་ཤྲདྡྷཱ་སཾག་ཧནཀ་སྨརཎ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱཀ  ས ྱཱཱི-
སམཱནཏཱཀ་སྭཔ ཀཻཾ་ཧནཀཧཱི་མུཾཧསེཾ་ཨོ་སུནན་ེཚལཱཱིཧ -" ཨཱཨཱི་ཧམར་སཔནཱ་སཀཱར་བྷེལ།་ཨེཧཱི་དཱིནཀ་ཀལྤནཱ་ཧམ་ཀཡནེ་
རཧཱི།་མཻཐཱིལ་ལལནཱ་ལོཀནཱི་ཨཱབ་ཛཱགཱི་གེལཱཱིཧ... ཨེཧཱིསེཾ་བཌྷ ཱིཀ' ཁུཤཱིཀ་བཱཏ་བྷཨཱིཡེ་ཀཱི་སཀཻཏ་ཨཚ!ི" 
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སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙདྷཽརཱཱི་ཛཱཀི་པཏཱི་ཨཔན་ཏེསར་སྐྲྀཏཱི- པུཥྤ་ཨརྤཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི-"ཀོནོ་ནཱཊཀཀརཀ་ནཱིདྷན་
ཨེཀཊཱ་ཀལཱཀརཀ་ཧེཏུ་མཱཡ- བཱཔཀ་མྲྐྲྀཏྡུསེཾ་ཀམ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ།" 

ཤེཁརཛཱིཀ་བརནྞ་ཀརཻཏ་ཨོ་པུནཿ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི-"ཨེཀཊཱ་ནཱཊཀཀར་སེཧོ་ཨཔན་ནཱཊཀ་ལཱིཁབཱཀ་སམཡ་ཨོཀར་པཏྱེཀ་
པཱཏྲཀ་བྷཱུམཱིཀཀ་སཾབཾདྷམེ་སོཙཻཏ་ཨཚ,ི ཨོཀརཱ་ཧེཏུ་ཨོཧཱི་མཱཏྲ་དཱུ་གྷཾཊཱཀ་བཱ་ཀཱིཚུ་སམཡཀ་ནཱཊཀམེ་ཀཱིཚུ་ཏེཧནེ་
པརཱིབེཤཀ་སཾརཙནཱ་ཀརཻཚ་ཛཱཧཱིསེཾ་ཨོཀར་པཏྱེཀ་པཱཏྲ་དརཀྴཀ་ཧྐྲྀདཡམེ་དཱིར  ཛཱིབཱཱི  བྷ' སཀཏ།ཏཀར་ནཱིར ྤཱཧ་ཤེཁར་ཛཱ་ི
ཨཔན་ནཱཊཀམེ་པྤཱཱུརྞརཱུཔེཎ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ, ཁཱཧེ་ཨ ོ15-20 མཱིནཊཀ་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་ཧོ་ཨཐབཱ་དཱུ་གྷཊཾཱཀ་རཾགམཾཙཱིཡ་
ནཱཊཀ།" 

པེམལཏཱ་ཛཱི་པྤཱཡཿ་སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱིཀ་སབྷ་ནཱཊཀམ་ེཨབྷཱིནཡ་ཀཨེལནཱི་ཨཱ་ཧནཀ་མུཾཧེཾ་ཨཔན་པཱཏྲཏཱཀ་སྤཱཱིཀརོཀྟཱི་
ཧནཀ་ཨཏྱཾཏ་མུདཱིཏ་ཀཨེནེ་ཚལནཱི- 

" ཛཁན་ཧམ་ནཱཊཀ་ལཱིཁབ་ཨཱརཾབྷ་ཀརཻཏ་ཚཱི,ཨཧེཾ་ཧམརཱ་སོཛྷཱཾ་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཱི་ཨཱ་ཨོ་སཾབཱད་ཧམ་པེམལཏཱཀ་ཧེཏུ་
ལཱིཁཻཏ་ཚཱི།" 

ཧནཀ་སཱཧཱིཏྱ་པར་ཤོདྷ་ཀརབཱཀ་པེམལཏཱ་ཛཱིཀ་སྭཔ ་ཚལནཱི་ཨ་ཱཨོ་པྤཱཱུརཱ་ནཧཱིེཾ་བྷེལནཱི།་ཏཻཾ་ཨོ་སྭཡཾཀཻཾ་ཀཊགྷརཱམེ་ཋཱཌྷ ་
བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི།༺ཨེཧཱི་པོཐཱཱིཀ་ཨནུསཱར༻ 

  པཾ་ཛཡནཱཐ་མཱིཤྲཀཻཾ་སྐྲྀཏཱི- ཏརྤཎ་དཻཏ་ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི- 

"པཾ་ཛཡནཱཐ་མཱིཤྲ་ཨེཀ་བྱཀྟཱི་ནཧཱི་ཨཔཱིཏུ་སཾས ྤཱཀ་ནཱམ་ཨཚ།ི" 

པུནཿ་ཧནཀ་ཏུལནཱ་བཱིཤལ་བཊབྐྲྀཀྵསེཾ་ཀརཻཏ་ཨོ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི-་"གཚ་ཀོནོ་བརྒ-བྷེད, ཛཱཏཱི-བྷེད ,དྷརྨ -བྷེད་ནཧཱི་བུཛྷཻཏ་
ཨཚི།ཨོཧན་བྱཀྟཱིཀ་ཧེཏུ་ཀཱིཡ་ོཁཱས་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཀཻ, མུད་ཨོཧཱི་བྱཀྟཱིཏྭཀ་ཨཱཱི་བཱིཤེཥཏཱ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻཀ་ཛེ་ལཀོ་ཧནཀ་ཨཔན་
ཁཱས་ཧཡབཱཀ་དབཱཱི་ཀརཨེ་ལགཻཏ་ཨཚི།ཨོ་ཨཔན་བྷཱཥ་སཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾགཧིཾ་སཾག་མཱནབཏཱཀ་པུཛཱརཱཱི་ཚལཱཧ།" 

    ཏདུཔརཱནྟ་ཨོ་ནཱརཱཱི-ཛཱགརཎཀ་ཨགྲདཱུཏ་རཱུཔམེ་པཾ་གོབཱིནྡ་ཛྷཱཀཻཾ་དེཁཻཏ་ཧནཀ་པཏཱི་ཀྲྐྲྀཏཛྙཏཱ་ཛྙཱཔཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི- 

 "པཾ་ཛྷཱཀ་ནཱཊཀཀ་མཱདྱམེཾ་ཧམརཱ་ཨཔན་ཨབྷཱིནཡ- ཀལཱམ་ེབཱིབཱིདྷཏཱཀ་ཨབསར་བྷེཊལ།་བེསཱཱི་ནཱཊཀམེ་ཨེཀ་རཾགཀ་
བྷཱུམཱིཀསེཾ་ཨུཔཛལ་ཨཀུལཱཧཊཱིཀཻཾ་དཱུར་ཀཨེ་ཧམརམཱ་ེས ྱཱཱུརཱི་ཨཱནཱི་དལེཀ།" 

 "པཾཌཱིཏ་ཛྷཱཀ་ནཱཊཀཀ་པཱཏྲ་སབྷ་ཏཏ ྤཱལམེ་ཛེ་སམཱཛཱིཀ་དྷཱརཱ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚ,ིཨོཀར་དྷཱརཱཀ་བཱིཔརཱཱིཏ་པརཱིབརན་ཙཱཧཻཏ་
ཨཚི།ཨཨཱཱིསེཾ 40 བར ་པྤཱཱུརྦ་ཛེ་ནཱཊཀ་ལཱིཁལ་གེལ,ཨོཧཱུམེ་ཨཱཱི་བྷཱབ་ཚལ་ཨཱ་ཛེ་ནབཱཱིནཏམ་ཀྲྐྲྀཏཱི ༺རུཀྨཎཱི་
ཧརཎ༻ ཚནཱི་ཨཧཱོུམེ་ཨཚི།ཨེཧཱི་ནཱཊཀཀ་ཛན- བོནཱིཧར་ཡདྱཔཱི་ཨཤཱིཀྵཱིཏ་ཨཚ,ིཔརཾཙ་ལཱིལཧ་ཀོཋཱཱིབལཱཀ་ཨཏྤཱཙཱརསེཾ་
ཏྤཱཎ་པཨེབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཀེ་སཾག་བྷཨེ་སཾགྷར ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨཀོར ཱ

ལོཀནཱིཀ་ཨེཀཏཱསེཾ་སམཱཛམེ་པརཱིབརན་ཨབཻཏ་ཨཚ།ི" 

"པཾཌཱིཏ་གོབིཾད་ཛྷཱ་ཨོཧན་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་པུརུཥ་ཚཐཱི་ཛནཱིཀ་ཛཱིབནཀ་སམསྟ་སེཧ- བཱཏཱཱི་ཨནུཛ་སཱཧཱིཏྱཀར- ཀལཱཀར་ལལེ་
ཚནཱི།ཛཏཀེ་ཧཱིནཀསེཾ་རཾག-ཀར ྤཱཱིཀཻཾ་བྷེཊལཀཻ་ཨཐབཱ་བྷེཊཱི་རཧལ་ཚཻཀ་ཨོཏེཀ་ཨཱན-ཀོནོ་བྱཀྟཱིསེཾ་ནཧཱིེཾ།" 
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    གརུཛཱི་རཱུཔམེ་པ.ཾ ཏྲཱིལོཙན་ཛྷཱཀ་སྨརཎ་ཀརཻཏ་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི-"སན 1984་-85 མེ་གརུཛཱི་ཀོལཀཏཱ་
མཧནགརཱཱི་ཀཻཾ་ཏྤཱགཱི་པཊནཱཀཻཾ་ཨཔན་བཱས- ས ྤཱན་བནལཽནཱི།་ཧམརཱ་ལོཀནཱིཀ་སམཀྵ་ཨེཀ་ནཱིརེཤཀཀ་རཱུཔམེ་
ཨཡལཱཧ 'ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི' དྤཱརཱ་མཙཾིཏ་ནཱཊཀཀ་མཱདམྱེ།་ཧནཀ་ཀརྻཤཻལཱཱིསེཾ་སབྷ་ཀལཀཱར་པབྷཱབཱིཏ་ཚལ་ཨཱ་སཾགཧཱི་ཧནཀ་
ཤཱིཥྱཏྭ་གྲཧཎ་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་ཨུཏཱཧལ་སེཧོ།" 

མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙམ་ེནབཱཱིན་ཏཀནཱཱིཀཀ་སམཱབེཤ་ཨཱ་ཨབྷཱིནབ་པསྟུཏཱི་དྤཱརཱ་སྟརོན ཡནཀ་སཾག་རཾགམཾཙཀཻཾ་རོཛགརཀ་སདྷཱན་
བནཡབཱ་ལེལ་ཨཱ་པཚཱཏཱི་པཊནཱམེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་མཱདྱམསེཾ་རཾགཀར ྤཱཱི་ལོཀནཱིཀ་མཱརྒདརྴན་ལེལ་པེམལཏཱ་ཛཱི་པཾ་ཏྲཱིལོཙན་
ཛྷཱཀཻཾ་ཤྲདྡྷཱཀ་སཾག་མ'ན་པཱཌ ཻཏ་ཚཐཱི། 

    རཾགཀར ྤཱཱི་ཤྤཱཱིཀཾཏ་མཾཌལཀཻཾ་ཨོ་རཾགམཙཾཀ་སཱིཔཱཧཱི, ཨགྲདཱུཏ, ནེཏཱ, ཨབྷཱིནེཏཱ, ནཱིརེཤཀ, ཙིཾཏཀ་ཨཱདཱི་བཱིཤེཥཎཀ་སཾག་
མ'ན་པཱཌ ཻཏ་ཚཐཱི།ཧནཀ་ཨསམཡ་དེཧབསཱན་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་དུནཱིཡཱཾཀ་སབྷ་ཀལཀཱརཀ་ལེལ་བྱཀྟཱིགཏ་ཀྵཏཱི་ཚལ་ཨཱཱི་
ཀཧཻཏ་ཨོ་ཨུམདེ་རཁཻཏ་ཚཐཱི་ཛེ་ཧནཀ་ཨཔྤཱཱུརྞ་ཀཛ་པྤཱཱུརཱ་ཀརབཱ་ལེལ་ནཱིསྶཾདེཧ་ཀནོོ་ཀལཱཙིནཀྟཀཻཾ་ཤྤཱཱིཀཾཏ་ཛཱི་པཋཽཏཱཧ། 

  བཱལབྷཾགཱིམཱཀ་ནཱིརེཤཱིཀ་པམཱིལ་ཱཛཱི་ཡདྱཔཱི་ཀཧཱིཡོ་ཨབྷཱིནཡ་ལེལ་པཏྱཀྵཏཿ་མཙཾ་པར་ནཧཱིེཾ་ཨཡལཱཱིཧ, མུད་
ནཱིརེཤན, ཨནུབཱད,རཱུཔསཛྷ ྤཱ་ཨེབཾ་པསྟུཏཱིཀ་ལེལ་སབྷ་ཊཱ་དཡཱིཏྭ་སྭེཙྪཱསེཾ་བཧན་ཀརཻཏ་ཨོ་ཨེབཾ་ཨབྷཱིནཡ་ལེལ་སབྷ་
ཏརཧཀ་སཧཡཏཱ་དེནཱིཧར་ཧནཀ་པཏཱི་ཤྤཱཱི་ནཱརཱཡཎ་ཛྷཱཀ་པཏཱི་ཨཔན་སེཧ་ཨཱ་ཀྲྐྲྀཏཛྙཏཱ་པེམལཏཱ་སན་སེཧཱིལ་བྱཀྟཱི་ཀོནཱ་
བཱིསརཱིཏཐཱི!ཁཱསཀཨེ་ཨམཐཱཻིལཱཱིབྷཱཥཱི་བཙ ྤཱ་སབྷསེཾ་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀ་ཀརཡབཱམེ་པམཱིལཛཱཱིཀ་པརཱིཤྲམ,ལགན་ཨཱ་སཏཏ་པཡཱས་
སྨརཎ་ཡོགྱ་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་བྷཾགཱིམ་ཱཔརཱིབཱརཀཻཾ་པམཱིལཱཛཱིཀ་རྐྲྀཎཱི་བུཛྷཻཏ་ཚཐཱི། 

  ཨེཀར་ཨཏཱིརཱིཀྟ་བཊུཀ་བྷཱཨཱི,ཧནཀ་སཾག་བྱཀྟཱིགཏ་སཾབཾདྷ་ཨཱ་ཨེཧནེ་ཨནཀེ་བྱཀྟཱིཀ་པཏཱི་ཨ་ོཨཔན་ཀྲྐྲྀཏཛྙཏཱ་ཛྙཱཔཱིཏ་
ཀཨེནེ་ཚཐཱི,ཛནཱིཀསེཾ་ཧནཀ  ཀནཱིཡོཾ་སེཧ, སམ ྤཱན,ཨབསར་བཱ་ཨུཔཀར་བྷེཊལནཱི། 

ཨབཤྱ་ཨལ ྤཱཡུམེ་མཱཏྲྐྲྀ-པཱིཏྲྐྲྀ-བཱིཧཱིན་ཨེཀཊཱ་ཀནྤཱ་པཊནཱ་སན་ཤཧརམེ་ཨཔནཱཀཻཾ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀཨ་ེསཀལཱཱིཧ,རཾགཀརྨཀཻཾ་ཨཔན་
ཛཱིབནཀ་ལཀྵྱ་བནཱ་སམ ྤཱན་པཱབཱི་སཀལཱཱིཧ,ཏ' བཧཏ་ལོཀཀ་སཧཡོག་བྷེཊལེ་ཧེཏནཱི, ཀཱིན ཱུ་ཨེཧཱི་སབྷ་སཾགྷར -ཡཱཏྤཱམེ་ཧནཀ་
ཨཱཏྨབལ, ཀཋཱིན་པརཱིཤྲམ,ཨབསརཀ་ལཱབྷ་ཨུཋཡབཱཀ་ཤཻཀྵཎཱིཀ་ཨོ་ཨབྷཱིནཡཀ་ཛནྨཛཱཏ་ཀྵམཏཱཀཻཾ་ནཀརལ་ནཧཱིེཾ་ཛཱ་
སཀཻཚ།་ཧེཾ,'ཨ་ོདཱིན་ཨ་ོཔལ' ལཱིཁཱི་ཀཨེ་ཨ་ོཨཔན་བྱཀྟཱིཏྭཀ་སཀརཏཱྨཀཏཱཀ་སབལ་པརཱིཙཡ་དེནེ་ཚཐཱི,སམཱཛཀ་པཏཱིཀྤཱཱུལ་
དྷཱརཎཀ་བཱདོ་ཨོཧཱི་ཀྵཏེྲམེ་མཛགྤཱཱུཏཱཱིཀ་སཾག་ཋཱཌྷ ་ཧཡབཱཀ་པེརཎ་སེཧོ་དཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨཔན་ཛཱིབནམེ་སཧཡཀ་རཧལ་
སབྷ་ཤྲེཥྛ་ཛནཀ་པཏཱི་ཀྲྐྲྀཏཛཏྙཱཔྤཱཱུརྞ་སྤཱཱིཀརོཀྟཱིསེཾ་ཨཀེཊཱ་ཨདཱརྴ་སོཛྷཱཾ་རཁནེ་ཚཐཱི། 

ཨེཧཱི་སཾསྨརཎཀཻཾ་སཱཧཱིཏྱཀ་ཀསཽཊཱཱི་པར་ཀསལཱསེཾ་བྷ' སཀཻཚ་ཀཱིཚུ་ཛརྐིཾག་ཨནུབྷབ་ཧོ, མུད་ཧྐྲྀདཡཀ་སཧཛ-སརལ་བྷཱབུཀ་
ཨུད ྤཱར་རཱུཔམ ེ'ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ' ཨཔན་ཨེཀཊཱ་མཱནབཱཱིཡ་པཀྵཀ་སཾག་སབལ་པརཱིཙིཏཱི་ཨཱ་སཤཀྟ་ཨུཔསྠཱིཏཱི་དེཁབཻཏ་
ཨཚི།ཨཁེན་ཨེཏབཧཱི། 

ཨཱབྷཱ་ཛྷཱ 

༢༥.༡༠.༢༠༢༢  

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༢.༡༤.མནོཛ་ཛྷཱ-་ནཱརཱཱི་སཤཀྟཱིཀརཎ་ཀེ་ཨགྲདཱུཏ,་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊྱ་མཾཙཀ་པཧཱིལ་སཤཀྟ་མཧཱིལཱ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཨཱཨོར་མཻཐཱིལཱཱི་
ཕ ཱིལྨ་མེ་མམཏཱ་ཀ་ེསཱཀྵཱཏ་པཏཱིམྤཱཱུརཱི་ཌཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ' 

མནཛོ་ཛྷཱ 
 
ནཱརཱཱི་སཤཀྟཱིཀརཎ་ཀ་ེཨགྲདཱུཏ,་མཐཱཻིལཱཱི་ནཱཊྱ་མཙཾཀ་པཧཱིལ་སཤཀ་ྟམཧཱིལ་ཱརགཾཀར ྤཱཱི་ཨཨཱརོ་མཐཱཻིལཱཱི་ཕ ཱིལ་ྨམ་ེམམཏཱ་ཀ་ེསཀཱྵཱཏ་
པཏཱིམྤཱཱུརཱི་ཌཱ་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ་'པམེ' 
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མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊྱ་མཾཙཀ་པཧཱིལ་སཤཀྟ་མཧཱིལཱ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི,་བྷོཛཔུརཱཱི་བ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཕཱིལྨ་མེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀནཱེིཧརཱི་པེམལཏཱ་
མཱིཤྲཀ་པྤཱརཾབྷཱིཀ་ཛཱིབན་སཾགྷར པྤཱཱུར་ྞརཧལ་ཨཚི།་བཱལ་ཀལཧཱི་ས྅་ཧཱིནཀ་ཨབྷཱིརུཙི་ནཱཊྱ་མཾཙ་ས་པེརཱིཏ་རཧལ།་ཧཱིནཀ་
ཛནྨ་29་སཱིཏཾབར་1948་ཨཱཱི.་མེ་མདྷུབནཱཱི་ཛིལཱ་མེ་པཁཾཌ་མུཁྤཱལཡ་རཧཱིཀ་གམཀ་དཚིནབཱརཱི་ཊོལ་མེ་བྷེལ་ཨཚི།་ཧཱིནཀ་
པཱིཏཱཀ་ནཱམ་པཾཌཱིཏ་དཱིནཱནཱཐ་ཛྷཱ་ཨཱ་མཏཱཱ་བཱིན ྤཱ་དེབཱཱི་ཚལཱཱིཧ།་ཧཱིནཀ་པཱིཏཱ་ཨཔནཱ་ཨཱིལཱཀ་ཀ་ེབཱིཁྤཱཏ་བཻདྱ་ཚལཱཧ།་ཧཱིནཀ་ལག་
དཱུར་དཱུར་ས་ལོཀ་ཨུཔཙཱར་ལལེ་ཨབཻཏ་ཚལ་ཨཱ་སྭསྠ་ཧོཨཱིཏ་ཚལ།་པེམལཏཱ་ཨཔན་མཱཏཱ་པཱིཏཱཀ་ཨསགརེ་སཾཏཱན་ཚཐཱི།་
རཧཱིཀ་གམ་ཏཏྶམཡ་ཨཱ་ཧལ་དྷརཱི་ནཱཊཀཀ་མཙཾན་ལེལ་བཱིཁྤཱཏ་རཧལ་ཨཚ།ི་ཨེཀར་ཱཛནྨབྷཱུམཱིཀ་མཊཱཱི་ཀ་ེགཎ་ཀཧཱི་
ཨཐབཱ་བཱིདྷནཱ་དྤཱརཱ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་ལལེ་རཙལ་གེལ་མཧཱིལཱ་ཀལཀཱརཀ་སཀཱྵཱཏ་པཏཱིམྤཱཱུརཱི།་ཧཱིནཀ་རཾགམཾཙཱིཡ་ཛུཌ ཱབ་
ལགཏཱར་བཌྷ ཱིཏེ་གལེ།་ཛཁན་ཀཱི་ཧཱིནཀ་ཨཔན་གམཧཱི་ཀེ་ས ྱཱཱུལ་མེ་མཙཾ་པར་ཨུཏརབཱཀ་བཱིརོདྷ་མུཁར་ཧོཨཱིཏ་རཧལ་
ཨཚི།་བཱིརོདྷཱཱི་སྭརཀ་མུཁརཏཱ་ཀེ་ཀརཎེཾ་ཨེཀ-དཱུ་བརེ་ཏ་ནཱཊཀ་ཀ་ེམཾཙན་ཏཀ་ནཧཱི་བྷ་སཀལ། 
 
ཁཻར,་པཧཱིལུཀ་ས ྤཱཔཱིཏ་པརཾཔརཱ་ཨནུསཱར་བཱལ་ཀལཧཱི་མེ་12མ་བཡསཱི་མེ་ཧཱིནཀ་བཱིབཱཧ་སཱཱིཏཱམཌྷཱི་ཛལིཀཱ་སཱིརསཱཱི་གམ་མེ་
བྷེལ།་ཧཱིནཀ་པཌྷཨཱཱི་ལཱིཁཱཨཱཱི་གམ་ཀེ་ས ྱཱཱུལ་མ་ེབྷེལ།་ཛཏཡ་པཌྷ ཱི་ཨཱཱི་མཻཊྲཱིཀ་མ་ེཕར ྶྚ་ཌཱིབཱཱིཛན་ས་པཱས་བྷེལཱཱིཧ།་ཧཱིནཀ་
པཏཱིདེབ་རཧཱིཀ་ཀེ་ས ྱཱཱུལ་མེ་ཤཱིཀྵཀ་ཚལཻཐ།་ཧཱིནཀ་པརཱིབཱར་མེ་ཏཱཱིན་ཊཱ་པུཏྲ་ཨེཀཊཱ་པུཏྤཱཱི་ཚཐཱིནྷ།་ཧཱིནཀ་ཛེཥྛ་བཱལཀ་
མནམོཧན་མཱིཤྤཱ་ཨིཾཊེལཱིཛེཾས་བྱཱཱུརོ་མེ་ཀརྻརཏ་ཚཐཱིནྷ།་དོསར་བཱལཀ་རབཱི་རཾཛན་མཱིཤྤཱ་ཨཱཨཱཱིཨེལཨེཕཨསེ་ནཱམཀ་པཏཱིཥྛཱིཏ་
ཕཱཨཱིནེཾས་ཀཾཔནཱཱི་མེ་བཱཨཱིས་པེསཱིཌེཾཊ,་ཏེསར་བེཊཱཱི་ཨནུཔམཱ་སེཧོ་མྱཱཱུཛིཀ་མེ་ཨེམཨེ་ཨཱ་གཡན་བཱིདྷཱ་ས་ཛུཌ ལ་ཚཐཱི།་ཨེཧན་
བུཛྷནཱ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་པེམལཏཱཀ་ཛནྨ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ལལེ་བྷེལ་ཨཚ།ི་རཾགམཙཾ་ས་ཧཱིནཀར་ཛུཌ ཱབ་བཌྷཱིཏེ་རཧལ།་བཱིདཱིཏ་ཧོ་
ཛེ་ཏཏྶམཡ་མེ་རཾགམཙཾཱིཡ་བཱིདྷཱ་མ་ེཨབྷཱིནཡ་ལལེ་ས ྱཱཱི་པཱཏྲཀ་གྷོར་ཨབྷཱབ་ཚལ།་པུརུཥ་སབ་ནཱརཱཱིཀ་བྷེཥ་མེ་ཨབྷཱིནཡ་
ཀརཻཏ་ཚལཱཧ།་ཨེཧཱི་ཁགཏཱ་ཨ་ཱབེགརཏཱ་ཀེ་བྷརབཱ་ལེལ་པེམལཏཱ་ཨཱག་ཾཨཡལཱཱིཧ། 
 
ཨཔནཱ་གམ་རཧཱིཀ་མ་ེ'བཙ ྤཱི་དཱིདཱི'་ཀེ་ནཱམ་ས་བཱིཁྤཱཏ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་ཨཔན་ཨདྷ ྱཱཔན་ཀལཧཱི་སྃ་སྭཏཾཏྲ་བཱིཙཱརཀ་བྷཱབནཱ་ས་
ཨོཏ་པོཏ་རཧལཱཱིཧ།་ནཱརཱཱི་སཤཀྟཱིཀརཎ་ཀ་ེདཱིཤ་མེ་ཧཱིནཀ་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཡོགདན་ཀེ་ཀཁནོ་ནཀརལ་ནཧཱི་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚ།ི་
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ཛཱཧཱི་སམཡ་མེ་རཾགམཙཾ་པར་ལཌ ཀཱི་ཀེ་ཙཌྷ ནཱཨཱི་བརཱིཏ་ཚལ་ཨཱ་ཨེཀར་ཱགལཏ་ནཛརཱི་ས་དེཁལ་ཛཨཱཱིཏ་ཚལ།་ཨོཧཱི་
སམཡ་གམ་མ་ེཀཨཱིཨེཀ་བེར་ཧཱིནཀ་བཱིརོདྷཱབྷཱས་ཀེ་སཱམནཱ་ཀརཡ་པཌ ཻཏ་རཧལཻན།་མུད་ཨཱཱི་ཨཔན་སཾཀལྤ་པར་ཨཌཱིག་
རཧཱི་ཨཔནཱ་ཨབྷཱིཡཱན་ཀེ་བལ་དཻཏ་རཧལཱཱིཧ།་ཨཔན་གམ་རཧཱིཀ་སྠཱིཏ་ཡྤཱཱུཨེནབཱཱིན་ཨུཙྩ་བཱིདྤཱལཡ་མེ་པྤཱརཾབྷཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་ཀ་ེ
དཽརཱན་ཨཱཱི་རཾགམཾཙ་པར་ས ྱཱཱི་པཱཏྲ་ཀེ་རུཔ་མེ་པུརུཥ་བརྒ་ཀེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཻཏ་དེཁཱི་བཱིཙལཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཚལཱཱི།་ཧཱིནཀ་མོན་མེ་
ཨེཀཊཱ་ཊཱཱིས་ཨུཋཻཏ་ཚལཻན་ཛེ་མཙཾ་པར་ས ྱཱཱི་པཱཏྲཀ་རུཔ་མེ་ཀོནོ་ལཌ ཀཱི་ཀཱིཨེཀ་ནཧཱི་ཨབཻཏ་ཨཚི།་བཏཱབཻཏ་ཙལཱཱི་ཛེ་
ཏཏྶམཡ་རཧཱིཀ་ཨུཙྩ་བཱིདྤཱལཡ་ནཱཊྱ་བཱིདྷཱཀ་ཀེནྡྲ་བཱིན ྡུ་ཀེ་རུཔ་མེ་ཛནཱལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ་ཨཱ་སགརོཾ་ཙརྩཱིཏ་ཚལ།་ཛཏཡ་
མདྷུབནཱཱི་ནཱིབཱསཱཱི་སར་ཙནྡྲཱིཀ་པསདཱ་སན་ནཱཊྱ་པེམཱཱི་ཌཱཨཱིརེཀ ར་ས ྱཱཱུལ་ཀེ་ཧེཌ་མསཱ ར་ཀེ་རུཔ་མེ་མཽཛྤཱཱུད་ཚལཐཱི།་ཙནྡྲཱིཀ་བཱབྤཱཱུ་
ཀེ་ནཱཊྱ་ནཱིརཤེཀ་ཀ་ེརུཔ་མེ་པཱབཱི་རཧཱིཀ་གམཀ་སཾག་ཨཱསཔཱས་ཨཱིལཱཀ་མ་ེསེཧོ་ནཱཊྱ་བཱིདྷཱ་ཀ་ེཁྤཱཱུབ་པསརཱ་བྷེལ།་ཧཱིནཀ་ཨེཧཱི་
བཱིདྷཱ་མེ་པཱརཾགཏ་ཀརབཱ་བ་རཾགམཾཙཀ་པེརཎ་མེ་ཙནྡྲཱིཀ་བཱབྤཱཱུཀ་ཨཏུལནཱཱིཡ་ཡགོདན་རཧལ་ཨཚི། 
 
ཛཱིབནཀ་ཀྲམ་མེ་ཧཱིནཀ་གཌཕཱདར་ཀེ་རུཔ་མེ་མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨམྤཱཱུལྱ་དྷརོཧར་ཡཱཏྤཱཱི་ནཱགརྫུན་ཀེཾ་སཱནཱིདྱ་བྷེཊལ་ཨ་ཱ
ཧནཀེ་ཀཧལཱ་པར་'པེམ'་ཨཔན་པཏཱི་ཀེ་སཾག་པཊནཱ་ཤཱིཕ ་ཀཡལཐཱི།་ཡཏཱྤཱཱི་ཛཱ་ིཀེ་ཚཏྲཚཱཡཱ་མེ་ཧཱིནཀར་པཏཱིབྷཱ་མེ་ནཱིཁཱར་
ཨཱབཡ་ལཱགལ།་ཛཏཡ་ཀཱིཚུ་དཱིནཀ་བཱད་ཧཱིནཀ་པཏཱི་ཀེ་ནཽཀརཱཱི་པཀཤན་ཀརྻ་མ་ེལཱགཱི་གེལ་ཨཱ་པེམལཏཱ་སེཧོ་པཊནཱ་ཀེ་
ཨེཀཊཱ་ས ྱཱཱུལ་མེ་ཤཱིཀྵཱིཀ་ཀ་ེརུཔ་མེ་ཀཛ་ཀརཡ་ལགལཱཱིཧ།་མུད་ཧཱིནཀ་པཌྷ ཱཨཱཱི་སེཧོ་ཨནབརཏ་ཙལཻཏ་རཧལ།་ཨཱ་ཨཱཱི་
པཱཱིཨེཙཌཱཱི་དྷརཱི་ཀེ་ཌཱིགྤཱཱི་ཧསཱིལ་ཀ྅་ཌཱཀ ར་ཀེ་ཨུཔཱདྷཱི་གྲཧཎ་ཀཡལཱཱིཧ།་པཊནཱ་ཀེ་བཾཱཀཱིཔུར་ཨུཙྩཏར་མདཱྱམཱིཀ་བཱིདྤཱལཡ་མེ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་བྤཱཁྤཱཏཱ་ཀེ་རུཔ་མེ་ཀཛ་ཀརབཱཀ་མཽཀ་སེཧོ་ཧཱིནཀ་བྷེཊལ།་ཛཏཡ་ས་ཨཱཱི་ཨབཀཤ་གྲཧཎ་ཀཡལཱཱིཧ། 
 
ཀབཱི་ནཱགརྫུན་'ཡཱཏྤཱཱི'་ཛཱི་ཙུཀཾཱི་ཧཱིནཀ་པཱིཏཱཀ་པཱིསཱིཡཽཏ་ཚལཁཱིནྷ་ཏ་སཧཛེཾ་པེམལཏཱ་ཧཱིནཀ་ཀཀ ྤཱ་ཛཱི་ཀཧཱི་སཾབོདྷཱིཏ་ཀརཻཏ་
ཚལཱཱིཧ་ཨཱ་ཡཱཏྤཱཱིཛཱི་སེཧོ་ཧཱིནཀར་པཏཱིབྷཱ་ས་པབྷཱབཱིཏ,་ཨེཀཊཱ་བེཊཱཱིཀ་མུཁྱ་མརཱྒདརཀྴ་ཛཀཾ་སཏཏ་པཡཏ ཤཱིལ་རཧཻཏ་
ཚལཱཧ།་ཨཱ་ཨེཀ་དཱིན་ཧཱིནཀ་བཱཾཧཱི་པཀཌ ནེ་ཨཱཀཤབཱཎཱི་ལ྅་གེལཱཧ་ཨ་ཱཀཧལནཱི་ཛེ་ཨཱཧཾ་ཨེཧཱི་ཋམཱ་ཨཀཱཤབཱཎཱི་མེ་ཧོབཡ་
བལཱ་བཱིབྷཱིན ་ཀཐཱ-གོཥ ྤཱཱི,་སཾགོཥ ྤཱཱི,་བཱར ྤཱ,་པརཱིཙར ྤཱ་ཨཱདཱི་མེ་ཨཔན་སཧབྷཱགཱིཏཱ་པྤཱརཾབྷ་ཀརུ།་ཨཱ་ཨོཏཧཱི་ས་པྤཱརཾབྷ་བྷེལ་
པེམལཏཱཀ་ནབ་ཛཱིབན།་པེམལཏཱ་ཨཀཱཤབཱཎཱིཀ་ཀརྻཀྲམ་སབྷ་མེ་ཨཔན་སཧབྷཱགཱིཏཱ་དེབཡ་ལགལཱཱིཧ།་དཱིནཱནུདཱིན་ཧཱིནཀ་
པཏཱིབྷཱ་ནཱིཁརཻཏ་གེལ།་ཨཱཀཤབཱཎཱི་ས྅་ཧཱིནཀ་ཛུཌ བཱ་ཧཱིནཀ་ལེལ་སཾཛཱིབནཱཱི་ཀེ་ཀཛ་ཀཡལཀ་ཨ་ཱཨོཧཱི་ཋཱམ་ཧཱིནཀ་བཱིབྷཱིན ་
པསཱརཎ་ཀེ་སཾགཧཱི་རེཌཱིཡོ་མེ་ཧོབཡ་བལཱ་ནཱཊཀ་སབྷ་མེ་སེཧོ་བྷཱག་ལེབཱཀ་མཀཽ་ཧཐ་ཨཱབཡ་ལཱགལ།་ཏཏྶམཡ་ཏ་
ཨཱཀཤབཱཎཱི་བཱིབྷཱིན ་ཏརཧཀ་ཀརྻཀྲམ་པསཱརཎ་ཨདཱཱིཀ་ཀེནྡྲ་བཱིན ྡུ་མཱནལ་ཛཨཱཱིཏ་ཚལ,་ཛཏཡ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཱིཡ་བཌ ཀ་
ནཱམཱཱི་གཱིརམཱཱཱི་ཀལཱཀར་ལོཀནཱིཀ་ཨཱབཱ་ཛཱཧཱི་ཧོཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཚལ།་ཛཏཡ་ཤནཻཿ་ཤནཻཿ་ཧཱིནཀ་པརཱིཙཡ་ཨཱ་སམྤརྐ་བཌྷཻཏ་
གེལ།་ཧནཀ་སབཀེ་སམྤརྐ་ཧཱིནཀ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་ས་ཛུཌ ཱབ་ཀེ་མཱརྒ་པཤསྟ་ཀཡལཀ།་ཏདུཔརཱཾཏ་ཧཱིནཀ་ནཱཊྱམཙཾ་ཨཱ་
རཾགཀརྨ་ས྅་ཛུཌ བཱཀ་མཀཽ་བྷེཊལ།་རཾགཀར ྤཱཱི་ལོཀནཱིཀ་སམྤརྐ་ས་པེམལཏཱ་ཨནེརོ་བཧཏ་རཱས་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་ཨཱདཱི་ས་ཛུཌ ཱི་
གེལཱཱིཧ།་ཏཀརཱ་བཱད་ཧཱིནཀ་རཾགཡཱཏྤཱ་ཨནབརཏ་ཙལཱཡམཱན་རཧལ་ཨ་ཱཨཱཱི་ཨཔན་ཀཱིརཱི་ཀེ་པསཱར་ཀརཻཏ་ཨབྷཱིནཡ་ཀེ་ཚཱཔ་
ཚོཌ ཻཏ་གལཱཱེིཧ།་པཊནཱ་མེ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སུདྲྐྲྀཌྷ ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་མཙཾ་པར་ཀཨཱིཨེཀ་ཊཱ་ནཱཊཀ་མེ་ས ྱཱཱི་པཱཏྲཀ་སཛཱིབ་མཾཙན་ཀཡ་
ཁུབ་པཤཾསཱ་བཊོཌ ལནཻ།་མཧཱིལཱ་རཾགཀར ྤཱཱིཀ་རུཔ་མེ་ཨཱཱི་བཧཏ་རཱས་སཾས ྤཱ་སབ་སཾ་ཛུཌ ལཐཱི་ཨཱ་ཨཁེནོ་ཀནོོ་ནེ་ཀནོོ་རུཔ་མེ་
ཨེཧཱི་སཾས ྤཱ་སཾ་ཛུཌ ལ་ཚཐཱི།་བརམཱན་མེ་ཨཱཱི་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་པཊནཱ་ཀེ་ཨུཔཱདྱཀྵ་པད་པར་སེཧོ་ནཱིར ྤཱཙིཏ་བྷེལ་ཚཐཱི། 
 
རཾགམཾཙཀ་ཡཏཱྤཱ་ཀེ་ཀྲམ་མེ་ཧཱིནཀ་རབཱིནྡྲནཱཐ་ཋཀཱུར་སཾ་བྷེཾཊ་མུལཱཀཏ་ཧཱིནཀ་མུཾབཨཱཱི་ལ་གེལ།་ཛཏཡ་ཧཱིནཀ་མཻཐཱིལཱཱི་ཕ ཱིལྨ་
ཨཱིཏཱིཧསཀ་སཕལཏམ་ཕཱིལྨ་'མམཏཱ་གབཡ་གཱིཏ'་མེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརབཱཀ་མཀཽ་ཧཐ་ལགཱལ་ཨ་ཱཧཱིནཀ་ཨབྷཱིནཡཀ་བལེ་ཕཱིལྨ་
སཕལཏཱ་པྤཱཔྟ་ཀཡལཀ།་ཏཀར་བཱད་ཧཱིནཀ་ཕཱིལ ྤཱཱི་ཨབྷཱིནཡ་ཡཱཏྤཱ་ཛོར་པཀཌ ལཀ་ཨ་ཱཨཱཱི་ལགཏཱར་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨཱ་བྷོཛཔུརཱཱི་ཕཱིལྨ་
ཨཱདཱི་མེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཡ་ལགལཱཱིཧ།་ཛཱཧཱི་མེ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཕཱིལྨཀ་སཕལཏམ་ནཱམ་པཀཤ་ཛྷཱ་ཀེ་ཕ ཱིལ་ྨདམྤཱཱུལ,་ཀནྤཱདན,་བྷོཛཔུརཱཱི་
ཕ ཱིལྨ་'དཱུལ ྤཱ་གགཾ་པཱར་ཀ'ེ་,་མཱཊཱཱི,་'བབུཨཱ་ཧམཱར'་ཨཱ་པིཾཛརེ་བཱལཱཱི་མུནཱིཡཱ་ཨདཱཱི་ཕཱིལྨ་མེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀལཱཱེིཧ།་ཏཀར་བཧཏ་དཱིན་
བཱད་བཱལཀྲྐྲྀཥྞཀ་མཐཱཻིལཱཱི་ཕཱིལྨ་'སས ྤཱ་ཛིནགཱི་མཧག་སེནྤཱཱུར'་ཨཱ་'ལལཀ་པཱག'་མེ་སེཧོ་ཨཔན་ཨབྷཱིནཡ་ཀེ་ཚཱཔ་ཚོཌ བཱ་མེ་
སཕལ་བྷེལཱཱིཧ།་ཨེཏབེ་དྷརཱི་ནཉཱི་ཌཱ་པེམལཏཱ་ཌཱཱིཌཱཱི་པཊནཱཀ་པསཱརཎ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་'པརྦ་བྷརཱ་མཱིཐཱིལཱ'་ཨཱ་'དེཧཏཱཱི་དུནཱིཡ'ཱ་མེ་
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སེཧོ་ཨབྷཱིནཡ་ཀ྅་པཤཾསཱིཏ་བྷེལ་ཚཐཱི།་ཧལཧཱི་མེ་བར ླྜབཱཨཱིཌ་པདརྴཱིཏ་རཱཥ ྱཱཱིཡ་པུརས ྤཱར་པྤཱཔྟ་ཨེཏཱིཧསཱིཀ་མཻཐཱིལཱཱི་ཕ ཱིལྨ་
"མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན"་ཧཱིནཀ་ཛཱིབནཀ་ཨུཏ ྐྲྀཥ ་ཕཱིལྨ་ཀེ་རུཔ་མེ་ཡཱད་ཀཨེལ་ཛཨཱཱིཏ་རཧཏ། 
 
རཾགམཾཙ་ཨཱ་ཨབྷཱིནཡ་ཀེ་སཾག-སཾག་པེམལཏཱཀ་ནཱམ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨེཀཊཱ་སུཔརཱིཙིཏ་སཱཧཱིཏྱཀརཀ་རུཔ་མེ་སེཧོ་ཛཱནལ་
ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི་ཧཱིནཀ་ཧཐ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིབྷཱིན ་པཏྲ་པཏྲཱིཀ་ཀེ་སམ ྤཱདན་སེཧོ་བྷེལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨེཁནོ་ལཁེན་ཤཱིལ་ཚཐཱི།་ཧཱིནཀ་
རཙནཱ་བཱིབྷཱིན ་པཏྲ་པཏྲཱིཀ་སབྷ་མེ་པཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཨཚི།་ཧཱིནཀ་པཀཤཱིཏ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་'ཨེགོ་ཚལཱཱི་སཱིནེཧ'་ཨཱ་'ཤེཁར་པསཾག'་
པམུཁ་ཨཚི།་༺ཤཁེར་པསཾག༻་ཛེ་ཧཱིནཀ་པཱཱིཨཙེཌཱཱི་ཀེ་བཱིཥཡ་སེཧོ་ཚལ།་རཾགམཙཾ,་སཱཧཱིཏྱ,་ཀལ,ཱ་སཾསྐྲྀཏཱི་ཨཱ་
ཨབྷཱིནཡ་ལེལ་བཧཏ་རཱས་སམ ྤཱན་ས་སམ ྤཱནཱིཏ་ཌཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་མཱིཐཱིལ་ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨམྤཱཱུལྱ་དྷརོཧར་ཀེ་རུཔ་མེ་
ཨེཁནོ་ཨཔན་ཀྲཱིཡཱཤཱིལཏཱཀ་སཾག་ཧམརཱ་ལཀོནཱིཀ་བཱཱིཙ་བཱིདྱམཱན་ཚཐཱི།་ནབ་པཱཱིཌྷ ཱཱིཀ་ལལེ་ཨཱདརྴ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་ཀེཾ་ཙེཏནཱ་
སམཱིཏཱི་པཊནཱ,་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་པརཱིཥད་ཀལཀཏ ྤཱ,་ཨཁཱིལ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དཱིལ ྤཱཱི,་བཱིདྤཱཔཏཱི་སེབཱ་སཾས ྤཱན་དརབྷཾག,་མཻཐཱིལ་
སམཱཛ་རཧཱིཀ་ཨཱདཱི་སཾས ྤཱ་དྤཱརཱ་'མཱིཐཱིལཱ་བཱིབྷཱུཏཱི'་སམ ྤཱན་དེལ་གལེ་ཨཚི།་ཨེཧཱིཀ་ེཨལཱབེ་ཧཱིནཀ་'པཱཊལཱིཔུཏྲ་སམ ྤཱན',་
'ནྤཱཱུརཕཱཏཱིམཱ་སམ ྤཱན'་སམེཏ་ཧཱིན ྤཱཱི་བྷཱཥཀ་ཀཨཱིཨཀེ་ཊཱ་པཏཱིཥྛཱིཏ་སམ ྤཱན་ས་ནབཱཛལ་ཛཱ་ཙུཀལ་ཨཚ།ི་དཱིལ ྤཱཱིཀ་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་
མཻལོརཾག་དྤཱརཱ་'ཛོཏཱིརཱཱིཤྭར'་སམ ྤཱན་ས་ཧཱིནཀ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཡལ་གལེ་ཨཚི།་བར ་2018་མེ་མདྷུབནཱཱི་ཀེ་ཋཌྷཱ ཱཱི་གམ་མེ་
ཨཱཡོཛིཏ་མཐཱཻིལཱཱི་ལཱིཊརེཙར་ཕེས ཱིབལ་མེ་ཏཏ ྤཱལཱཱིན་ཌཱཱིཨེམ་ཤཱིར ཏ་ཀཔཱིལ་ཨཤཀོ་དྤཱརཱ་ཧཱིནཀ་'བྷཱམཏཱཱི་ས ྱཱཱི་སམ ྤཱན'་པདན་
ཀཡལ་གལེ།་ཨེཏབེ་ནཉཱི་ཌཱ་པེམལཏཱ་ཀེཾ་བཱིཧར་སརཀར་དྤཱརཱ་བྷཱིཁཱརཱཱི་ཋཱཀུར་'རཱཛཀལཱ་སམ ྤཱན,་མཻཐཱིལཱཱི་ལོཀ་སཾསྐྲྀཏཱི་མཾཙ་
ལཧེརཱིཡཱསརཱཡ་དྤཱརཱ་མཱིཐཱིལཱ་སེབཱ་'ཏཱམྲ་པཏྲ་སམ ྤཱན',་ཧཱིནཀ་5་དཤཀ྅ཀ་ནཱཊྱ་ཡཏཱྤཱ་ལལེ་ཧཱིནཀ་བར ་2019་མེ་
ཐཱིཡེཊར་བཱལཱ་ནཱཊྱཏོྶབ་དྤཱརཱ་པཏཱིཥྛཱིཏ་ནཱཊྱ་སམ ྤཱན་'ཨཛཱིཏ་ཀུམཱར་གཾགལཱཱི་ཨེབཱར'ྜ་ས་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཨེལ་གལེ། 
 
ཨེཀཊཱ་'པེམ'་མེ་ཨེཏེཀ་རཱས་བཱིདྷཱཀ་བཱས་བཱིདྷནཱཀ་ཨནམོལ་ཀྲྐྲྀཏྱ་ཨཚི།་ཏཏྶམཡ་ཀེ་པུརུཥ་པདྷཱན་སམཛཱ་མེ་ནཱརཱཱི་
སཤཀྟཱིཀརཎ་ལལེ་ཀཨལེ་ཧཱིནཀ་ཏྤཱག་ཨཱ་ཡོགདན་ཡུག་ཡུགཾཏར་དྷརཱི་གཛཾཻཏ་རཧཏ།་ནཱིཿསཾདེཧ་ཌཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་
མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨམྤཱཱུལྱ་དྷརོཧར་ཚཐཱི།་ཛནཱིཀ་སཧེཛ་ཀ་རཁབཱཀ་ཨཧམ་ཛིམྨདེརཱཱི་ཧམ་སབ་མཱིཐཱིལཱབཱསཱཱི་ཀེ་དཡཱིཏྭ་ཨཚི། 
-མནོཛ་ཛྷཱ,་རཱཥ ྱཱཱིཡ་ཨདྱཀྵ,་མཱིཐཱིལཱ་ལོཀཏཱཏཾྲཱིཀ་མོར ྤཱ,་སམྤརྐ་-་7701948646 
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༢.༡༥.པེམ་ཀནྟ་ཙདྷཽརཱཱི-་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་:་མཱིཐཱིལཱཀ་བཱིལཀྵཎ་བཱིདཱུཥཱི་ཨ་ཱཔེརཎཏྨཀ་བྱཀྟཱིཏྭ-་ཛེནཱ་ཛནལཱིཡཻན ྷ

པམེ ཀན ྟཙདྷཽརཱཱི 

ཌཱ.་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ་'པམེ':་མཱིཐཱིལཀཱ་བཱིལཀྵཎ་བཱིདཱུཥཱི་ཨ་ཱཔརེཎཏཀྨ་བྱཀྟཱིཏྭ-་ཛནཱེ་ཛནལཱིཡནཻ ྷ
 
ཙལནཱིཧར་སཾཡོགབཤ་པཐ་པར་པཱིཚཌ ཱི་ཁརཻཚ། 
སུཛན་སམ ྤཱརཐཱི་ཧཐ་དྷཡ,་དུརན་དཁཱེི་ཧྃསཻཚ༎ 
 
ཨུཔརཀ་དུནྤཱཱུ་པཱྃཏཱི་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'ཀ་'ཤེཁར-པསཾག'་ནཱམཀ་ལཱིཁལ་ཀཱིཏཱབཀ་ལེཁཀཱིཡ་ཨུད ྤཱར་མེ་བྱཀྟ་ཀཡལ་
གེལ་ཨཚི།་ཨནྟཱིམ་དཱུ་པཱྃཏཱི་མེ་ཛཱིབནཀ་རཧསྱ་ཚིཔལ་ཨཚ།ི་ཨཱཨཱི་ཧ྅མ་ཛཱཧཱི་བྱཀྟཱིཏྭཀ་སནྡར  ་མེ་ཀཱིཚུ་ཀཧབཱཀ་ལེལ་
ཀལམ་ཨུཋཽལཧྃ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་ལལེ་ཧམ་ཨཛྙཱནཱཱི་བྱཀྟཱི་ཚཱི།་མུད་སཱཧས་ཀརབ་ཨཱ་ཛཁཱོིམ་མོལ་ལནཱེཡ་ཧམར་ཀཛཀ་ཀྵཏེྲ་
རཧལ་ཨཚི།་ཏཱཧཱི་སྃ་ནཉ་ཧ྅མ་ཧནཀ་མཧན་བྱཀྟཱིཏྭ་མེ་སམཱཡལ་ཤཱིཀྵཱཀ་བཱིཤ ེཥཎ་ཀརབ་ཨཱ་ནཉ་ཧནཀ་ཀལཱཀརཀ་
བཱིདྷཱ་ཀེ།་ཨཱ་ནཉ་ཧནཀ་བཱིབྷཱིན ་སཾས ྤཱ་སམཱིཏཱིཀ་སཾགཋནཱཏྨཀ་ཀྵམཏཱ་ཀེྃ།་ཨཱ་ནཉ་ཧནཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཛཱིབན་ཡཱཏྤཱཀ།་ཨཱ་ནཉ་
ཧནཀ་པཱརཱིབཱརཱིཀ་གཚ་ཀེ་བཱིཤལ་པརཱིབེཤ་ཀེ།་ཧམ་ཏྃ་ཧནཀ་མ་ེསམཱཡལ་ཨུཔཪ ྡུཀྟ་སབྷ་ཏཐྱཀ་ཨཱལོཀ་མེ་ཧནཀ་སེཧཱིལ-
ཨཱཏ ྤཱཱིཡ་སཾབེདནཤཱིལ་ཨཏུལནཱཱིཡ་པཏཱིབྷཱཀ་ཛ་ེཔེརཎཏྨཀ་ཨཚི།་ཏཱཧཱི་པར་ཨཔན་སཾསྨརཎ་ལཱིཁ྅་ཙཱཧབ།་ཀཧ྅་ཙཱཧབ་
ཛེ་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་ཀེར་ཛན་ྨ29་སཱིཏམྦར,་1948་ཨཱཱི.་མ་ེརཧཱིཀ,་ཛིལ་ཱམདྷུབནཱཱི,་མཱིཐཱིལ,ཱ་བཱིཧར་མེ་པཱིཏཱ་པཾ.་
དཱིནཱནཱཐ་ཛྷཱ་ཨ་ཱམཱཏཱ་པྤཱཱུཛནཱཱིཡཱ་བྐྲྀན ྤཱ་དེབཱཱིཀ་སུཔུཏྤཱཱིཀ་རཱུཔ་མེ་བྷེལཻནྷཱི།་ཨཱརམྦྷཱིཀ་ཤཱིཀྵཱ་གམ་མ་ེབྷེལཻནྷ།་ཏཏཤྤ ྤཱཏ་བཱིབཱཧོཔརཱནྟ་
སོལཧ་བརཁ་མེ་པཏཱི་ཤྤཱཱིམཱན་མཧེཤྭར་མཱིཤྲ་ཛཱཀི་སཾག་པཊནཱ་ཨཱབཱི་གལཱཱེིཧ།་ཨོ་ཛཁན་བཱིདྤཱལཡ་མེ་པཌྷ ཏཻ་ཚལཱཱིཧ་ཏཁནེ་
སྃ་གཡན་ཨཱ་ཨབྷཱིནཡ་སྃ་ལོཀ-སམཱཛ་པརཱིཙིཏ་བྷེལ།་1964་ཨཱཱི་མེ་ཛཁན་་པུརས ྤཱར་སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་སྃ་བྷེལཱཱིཧ་ཏ྅་བཱིདཏ་
སམཱཛ་མེ་ཨཔན་བྷཱིན ་པཧཙཱན་བནཽལཀཱིཧ།་དྷཱཱིརེ-དྷཱཱིརེ་ཨཔན་ཤཱིཀྵཱ་པྤཱཱུརྞ་ཀརབཱཀ་ཀྲམ་མེཾ་མཐཱཻིལཱཱི་སྃ་ཨམེ.ཨེ.་ཨཱ་
ཨེམ.ཨཌེ་སེཧོ་ཀཡལཱཱིཧ།་རཱཛཀཱིཡ་བཱལཱིཀ་བཱིདྤཱལཡ,་བཱཀཱིཔུར,་པཊནཱ་སྃ་བྤཱཁྤཱཏཱ་ཀེ་པད་པར་སྃ་ཨབཀཤ་པྤཱཔྟ་ཀཡལཱཱིཧ།་
ཨེམྷར་ཧནཀ་ཨབྷཱིནཡ་མེ་ཨབྷཱིརུཙི་ཀེྃ་ཀརཎ་ཀལཀཱརཀ་ཡཱཏྤཱ་སེ་ཧོ་ཙལཱི་རཧལ་ཚལ།་ལགབྷག་དཱུཨཱི་སཡ་སྃ་བེསཱཱི་
ནཱཊཀ,་བཧཏ་རཱས་མཻཐཱིལཱཱི,་བྷོཛཔུརཱཱི་ཨཱ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཕཱཱིཙར་ཕཱིལྨ་ཊེལཱིཕཱིལྨ་ཨཱ་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་སབྷ་མེ་སཕལ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཻཏ་རཧལཱཱི།་
ཨཱཀཤབཱཎཱི་པཊནཱ་སྃ་ཀཐཱ-བཱར ྤཱཀ་བཱཙནཀ་སཾགཧཱི་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་མེ་སེཧོ་ཧནཀ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་རཧལནཱི།་ཀམ ྤཱཱིཡརིཾག་
ནཻམཱིཏྟཱིཀ་ཨུད  ོཥཎཀ་ཀརྻ་སེཧོ་ཀརཻཏ་རཧལཱཱིཧ།་ཧལཱྃཀཱི་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀེྃ་ཡཱཏྤཱཱི་ཛཱི་༺ཛ་ེཧནཀ་ཀཀ ྤཱ་ཚལཐཱིན༻་བཌྜ་
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མཱནཻཏ་རཧཐཱིན་བཡཻཧ་ཧནཀ་ཨཱཀཤབཱཎཱི་ལ྅་ཛ་ཱཀེྃ་ཨདྷཱིཀརཱཱི་ལོཀནཱི་སྃ་པརཱིཙཡ་ཀརཽལཐཱིན། 
ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'ཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཡཱཏྤཱ་མ་ེ'ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ'་༺སཾསྨརཎ༻,་'ཨེགོ་ཚལཱིཧ་སཱིནེཧ'་༺ཀཐཱ་
པསཾག༻་ཨཱ་ཤོདྷགྲཾཐ་'ཤེཁར་པསཾག'་ཏ྅་ཨུལ ཁེནཱཱིཡ་ཨཚིཨ,ེ་ཨ་ཱསཾག-སཾག་སཾདྷ ྱཱ་གོཥ ྤཱཱི་ཀེྃ་སམ ྤཱདན་སེཧོ་ཨནབརཏ་
ཙལཱི་རཧལ་ཨཚ།ི 
ཌཱ.་པེམལཏཱ་ཛཱིཀ་པཱརཱིབཱརཱིཀ་པརཱིབེཤ་སེཧོ་བྷརལ-པུརལ་ཨཚི།་ཨདཱརཎཱིཡ་༺སྭ.༻་མཧེཤྭར་བཱབྤཱཱུ་2018་ཨཱཱི.་མ་ེ
སཾག་ཚོཌ ཱི་དལེཁཱིན་ཨོ་བཻཀུཎྛདྷཱམབཱསཱཱི་བྷ྅་གེལཱཧ།་ཧམ་ཧནཀ་ནཱིདྷན་སྃ་ཀཱིཚུ་སམཡ་པྤཱཱུརྦ་པཊནཱ་གེལ་རཧཱི་ཏ྅་
ཧནཀ་དརནྴ་ཀ྅་ཨཱཤཱིར ྤཱད་པྤཱཔྟ་ཀཡནེ་རཧཱི།་ཛཋེ་སུཔུཏྲ་མནམོཧན་མཱིཤྲ,་ཀེནྡྲ་སརཀར་མེ་ཀརྻརཏ་ཚཐཱི།་དོསར་
སྡུྡུཔུཏྲ་རབཱིརཾཛན་མཱིཤྲ་ཀེནྡྲ་སརཀརཀ་པཏཱིཥ ྤཱན་མ་ེཚཐཱི།་ཚོཊ་སུཔུཏྲ་སཏྱཛཱིཏ་མཱིཤྲ་ཚནྷཱི།་སུཔུཏྤཱཱི་ཨནུཔམཱ་མཱིཤྲ་ཨ་ཱ
ཛམཱཡ་ཌཱ.་ཙནྡྲ་ནཱཐ་མཱིཤྲཀ་སཾག-སཾག་པཽཏྲ-པཽཏྤཱཱི,་ནཱཏཱིན་སབྷ་སྃ་བྷརལ-པུརལ་པརཱིབཱརཱིཀ་པྐྲྀཥྛབྷཱུམཱི་ཚནྷཱི། 
ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་ཛཱཧཱི་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བཱཏཱབརཎ་མེ་པཻགྷ་བྷེལཱཱིཧ་ཏཱཧཱི་མེ་ཨནེཀོ་སཾས ྤཱ,་སམཱིཏཱི་སྃ་སརོཀར་རཧནཱཡ་
བྷེནཱཡ་སྤཱབྷཱབཱིཀ་པཀྲཱིཡཱ་ཚཻཀ།་ཨཔནེ་ཨནེཀོ་སཾས ྤཱ་མ་ེཨདྱཀྵ,་ཨུཔཱདྱཀྵ,་སཙིབ,་ཀོཥདཀྱྵཀ་རཱུཔ་མེ་ཨཔན་སེབཱ་དེལཱིཡཻ།་
ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་པཊནཱ,་བྷཾགཱིམཱ་ཨཱ་ཨརཱིཔན་༺ནཱཊཀ༻,་མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་སཾགྷ,་པཊནཱ,་བཱིཧར་སཾགཱིཏ་ནཱཊཀ་ཨཀདམཱཱི,་
པཊནཱ,་བཾདནཱ་རཱནཱཱི་ཀནེྡྲ་ཤམཱིལ་ཨཚི།་བརམནཱ་མ་ེཔུན:་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ཨུཔཱདྱཀྵ་ནཱིར ྤཱཙིཏ་བྷེལཱཱིཧ་ཨཚི།་ཌཱ.་པེམལཏཱ་
མཱིཤྲ་'པེམ'་ཛཱཧཱི་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾསཱར་སྃ་ཨཔན་སརོཀར་རཁལཻཐ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་མ་ེབཧཏརཱས་སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་བྷེནཱཡ་སྭབྷཱབཱིཀ་ཚཻཀ།་
ཨོ་སབྷ་སཾས ྤཱ་སམཱིཏཱི་དྷནྱ་བྷེལ་ཛ་ེཨཔནེཀ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཡལཀ་ཨཚ།ི་ཛཱཧཱི་མ-ེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི-་པཊནཱ,་ཨརཱིཔན-་པཊནཱ,་
མཱིཐཱིལཱ་བཱིཀས་པརཱིཥད-་ཀལཀཏ ྤཱ,་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ-་དཱིལ ྤཱཱི,་བཱིཧར་ཨཱར ་ཐཱིཡེཊར-པཊནཱ,་པྤཱཾགཎ-་པཊནཱ,་
བཱིདྤཱཔཏཱི་སེབཱ་སཾས ྤཱན-་དརཱིབྷཾག,་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི-་གབཱཧཊཱཱི,་ཨསམ,་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾགམ-་པཡཱག,་
བྷཱརཏཱཱིཡ་ཚཱཏྲ་སཾགཋན-པཊནཱ,་བཱིཧར་ཨ་ཱཔཊནཱ་རོཊརཱཱི་ཀབ་ཤམཱིལ་ཨཚ།ི 
ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་ཀེྃ་ཛེནཱ་ཧམ་དེཁལཱིཡནཻྷ་ཙནིྷལཱིཡཻནྷ་ཨཱ་ཨཱཤཱིར ྤཱད་བྷེཊལ་ཨོ་སབྷ་བཱཏ་བཱཱིཙ་མེ་མོན་པཌ ཻཏ་ཨཚི།་
ཨོ་གྲྐྲྀཧལཀཱི,་ཤཱིཀྵཱིཀ,་མཻཐཱིལཱཱི-བྷོཛཔུརཱཱི-ཧཱིན ྤཱཱི་རཾགམཙཾ,་སཱིནེམཱཀ་མཱྃཛལ་ཀལཱཀར་ཚཐཱི,་ཛེ་བཱིཤྭ་པཊལ་པར་ཨཾཀཱིཏ་ཨཚི།་
ཨོ་སྭཡཾ་མེ་ཨདྷ  ྦྷུཏ་ཨཏུལནཱཱིཡ་སཤཀ་ྟསཱཧཱིཏྱ-སཾས ྤཱར་སཾསྐྲྀཏཱིཀ་དྷརོཧར་ཚཐཱི།་བཱིལཀྵཎ་པཏཱིབྷཱཀ་ཙིརསྨརཎཱིཡ་བཱིདཱུཥཱི་སྭར་ྞ
ཧས ྤཱཀྵར་ཚཐཱི།་ཨོ་ཧམར་ཱཨཱི་ཀཧབཱ་མེ་ཀནཱིཡོ་ཨསཽཀརྻ་ནཧཱི་ཀཱི,་ཨ་ོསམ ྱཱཱུརྞ་མཱིཐཱིལཱཀ་སྭརྞཱིམ་ཧས ྤཱཀྵར་ཚཐཱི།་ཧནཀ་ལེལ་
ཀཧལ་ཛཱ་སཀཻཚ་ཨཚི་ཛེ-་'ཀོ་ནཧཱི་ཛཱནཏ་ཧཻ་ཛག་མཻཾ་ཀཔཱཱི་སཾཀཊ་མོཙན་ནཱམ་ཏཱིཧརོ'།་ཨོ་མཱིཐཱིལཀཱ་ལལནཱ་ལལེ-་བྷཱུཏ,་
བརམཱན་ཨ་ཱབྷབཱིཥྱཀ་པེརཎཀ་སོཏ་ཚཐཱི། 
1976་ཨཱཱི.་མེ་ཛཁན་ཧམ་པཊནཱ་ཨཱག་ཀེ་པཌྷ ཱཨཱཱི་ལལེ་ཨཱཡལ་རཧཱི་ཏཁན་རཱཛེནྡྲ་ནགར་པཊནཱ་ཀེ་རཱཛཀཱིཡ་ཨུཙྩཏར་
མཱདྱམཱིཀ་བཱིདྤཱལཡ་མེ་ནཱམཱཾཀན་བྷེལ་ཚལ།་པཧཱིལ་བེར་1977་ཨཱཱི.་མེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་'བཱིདྤཱཔཏཱི་སྐྲྀཏཱི་པརྦ་སམཱརོཧ'་
དེཁནེ་རཧཱི།་ཛ་ེཧརྜིཾག་པཱརྐ་མེ་བྷེལ་ཚ྅ལ།་དེཁན་ེརཧཱི་རབཱཱིནྡྲ་ཛཱི-མཧེནྡྲ་ཛཱིཀ་ཛོཌ ཱཱི་མཱཡཱནནྡ་བཱབྤཱཱུཀ་ཏཱིཛོརཱཱི,་ཏེསར་
དཱིན་ནཱཊཀ།་སམཡ་བཱཱིཏཻཏ་གེལ་ཧམཧཱུྃ་ཧཨཱཱི་ས ྱཱཱུལ་ཨཱ་ཀལཛེ་སྃ་ཨཔན་པཌྷ ཱཨཱཱི་པུརཱ་ཀཡལཧྃ།་ཨནེཀོ་བཱིདྤཱན་ལོཀནཱི་ཀེྃ་
དཱུར་སེྃ་དེཁཻཏ་རཧལཧྃ།་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་སྃ་པཧཱིལབེར་ནཛདཱིཀ་སྃ་ཧམར་སཀཱྵཱཏ་2001་ཨཱཱི.་མེ་ཙཏེནཱ་སམཱིཏཱིཀ་
སཔཏ ྤཱཱི་ཨཱཛཱིབན་སདསྱ་བནལཀཱ་བཱད་བྷེལ,་ཀཱིཡཻཀ་་ཀཱི་ནཽཀརཱཱི-ཙཀཱརཱཱི་ཀ་ེཙཀྐར་མ་ེཔཊནཱ-གབཱཧཊཱཱི་ཀརཻཏ་ཚལཧྃ།་མུད་
2001་སྃ་2005་ཨཱཱི་ཀ་ེཨགསྟ་དྷརཱི་པཊནཱ་མ་ེརཧབཱཀ་ཀརཎེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ཀཪ ྤཱལཡ་མེ་སམཡ-སམཡ་པར་གེནཱཡ་
རཧཻཏ་ཚལ།་ཛཱཧཱི་ཋཱམ་མཻཐཱིལཱཱི-མཻཐཱིལ་བཱིདཏ་མཾཌལཱཱི་སྃ་བྷེཊ-གྷཱྃཊ་བྷེནཱཡ་ཨཱམ་བཱཏ་ཚལ།་ཨོཧཱི་སམཡ་མེ་ཌཱ.་པེམལཏཱ་
མཱིཤྲ་ཛཱི་སྃ་བྷེཊ-གྷཱཊྃ་བྷེལ།་ཧནཀར་བྱཀྟཱིཏྭ་སྃ་ཨེཏཀེ་པབྷཱབཱིཏ་བྷེལཧྃ་་ཀཱི་ཀཱི་ཀཧཱུ?་སདཻབ་སེཧཤཱིཥ་སྃ་ཧ྅མ་ལབྷཱཱནྭཱིཏ་
རཧལཧྃ།་ཧནཀ་ཨེཏེཀ་ཨཤཱཱིར ྤཱད་རཧཻཏ་ཚལ་ཛེ་ཀཧཱིཡོ་ཀལ་བེལཱཱི་རོཌ་གྷར་པར་ཨཱབཱི་ཛཱཐཱི།་ཀལྤནཱ་༺ཧམར་
དྷརྨཔཏ ྤཱཱི༻་ཀ་ེསེཧོ་སེཧཤཱིཥ་དཻཏ་རཧལཐཱཱིན།་ཧམཧ་ཧནཀ་ནཱིབཱས་ས ྤཱན་པར་ཀཏེཀ་ོབེར་གེལ་ཧོཡབ།་ཨཧཱི་པཀརེྃ་
ཛཁན་2005་ཀ་ེཨགསྟ་མེ་ཧམ་སབྷ་པུན:་པཊནཱ་སྃ་གབཱཧཊཱཱི་ཨཱབཱི་གེལཧྃ་ཏཁནོ་པེམལཏཱ་ཛཱཀི་ཨཤཱཱིར ྤཱད་བྷེཊཻཏ་
རཧལ།་ཀོནོ་ཨེཧན་ཨཔནཱ་སབྷཀ་པཱབན-ཏཱིཧར་ནཧཱི་བཱཱིཏལ,་ཛཱཧཱི་མ་ེཧནཀར་ཕོན་ནཧཱི་ཨཱཡལ་ཧོཡ,་ཙཱཧེ་ཀལྤནཱཀ་
མོབཱཨཱིལ་པར་བཱ་ཧམར་ཱཔར།་ཁཱས་ཀ྅་ཀ་ེཛཁན་ཧམར་ཨདྱཀྵཏཱ་ཀལ་མེ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི་བཱིདྤཱཔཏཱི་
སྐྲྀཏཱི་པརྦ་སམཱརོཧ་2012་ཨཱཱི.་ཀེ་དཱིསམྦར་མཱས་མ་ེམུཁྱ་ཨཏཱིཐཱིཀ་རཱུཔ་མེ་མཾཙ་པར་ཨོ་བཱིརཱཛམཱན་བྷེལཱཱིཧ།་ཏཁན་
མཱིཐཱིལཱཀ་སམསྟ་པྤཱཱུརོྦཏྟར་མེ་རཧནཱིཡཱར་མཻཐཱིལཛན་ཧནཀ་ལག་སྃ་དེཁཱི་སཀལཱཧ།་སམཱཛཀ་བཧཏ་ལོཀ་སབྷ་ཧམརཱ་
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དྷནྱབཱད་ཛྙཱཔཱིཏ་ཀཡལཱཧ,་ཛེ་ཨཻཧན་བཱིལཀྵཎ་བྱཀྟཱིཏྭ་སྃ་བྷཻཊ་བྷེལནྷཱི་ཨ་ཱཀརཱཱིབ་སྃ་དེཁ་སཀལཻཐ།་གབཱཧཊཱཱི་ཨཱགམནཀ་
ཧནཀར་པཧཱིལ་ཤར་ཚ྅ལ་ཀཱི་ཧམ་ཧོཊལ་མེ་ནཧཱི་རཧབ-་ཨོ་ཀཧལཱཱི་ཧམརཱ་ཧོཊལ་མེ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི་ལགཏཻ་ཨཚ,ི་ཧ྅མ་
ཏྃ་ཨཧིྃཀ་གྷ྅ར་མ་ེཀལྤནཱ་སཾག་རཧབ།་ཧམ་སྤཱཱིཀར་ཀ྅་ལནེཡ་རཧཱི།་ཧམར་ཱསབྷཀ་བྷཱགྱ་ཛེ་ཨོ་ཏཱཱིན་དཱིན་དྷརཱི་
ཀརྻཀྲམཀ་བཱད་གྷ྅ར་མེ་སཾགེཧཱི་ཚལཱཱིཧ།་དོསར་བེར་སེཧོ་2014་མེ་པཻགྷ་སུཔུཏྲ་མནམོཧན་ཛཱི་ཀེྃ་སཾག་གབཱཧཊཱཱི་ཨཱཡལ་
ཚལཱཱིཧ།་ཨཱབཻ་སྃ་པཧཱིནེ་པཊནཱ་སྃ་ཧམརཱ་ཕོན་ཀཡལཱཱིཧ་ཛེ་ཧམ་ནབམྦར་མེ་གབཱཧཊཱཱི་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚཱི།་མནམོཧན་བཱབྤཱཱུ་ཏྃ་
ཧོཊལ་མེ་རཧཏཱཧ,་མུད་ཧ྅མ་ཏྃ་ཧོཊལ་མེ་ནཧཱི་རཧབ།་ཧམ་ཨཱགྲཧ་ཨཱ་ནཱིབེདན་ཀཻལཱིཡཻན་ྷཛེ་ཨཧྃཀ་གྷ྅ར་ཏ྅་
གབཱཧཊཱཱི་མེ་ཨཚིཡ,ེ་ཨཧྃ་ཧོཊལ་མེཾ་ཀཱིཡཀཱ་རཧབ།་ཕེར་ཧ྅མ་སམ ྤཱནཔྤཱཱུརྦཀ་གྷ྅ར་ཨནལཱིཡཻནྷ།་དཱུ་དཱིནཀ་པབཱས་མེ་
ཧ྅མ་དུནྤཱཱུ་པྤཱཎཱི་ཕེར་ཨེཀབེར་ཧནཀ་སཱན ཱིདྱ་སྃ་ལབྷཱཱནྭཱིཏ་བྷེལཧྃ།་སཙ་ཀཧཱི་ཏ་ཛཁན་པཧཱིལ་བེར་ཧམརཱ་བྷེཊ་བྷེལ་
ཚལཱཱིཧ་ཏཁནེ་ཧམར་ཱལཱགལ་ཛེ་ཧམར་ཛཋེ་བཧཱིན་མུདྲཱིཀ་ཀེ་ཨཱབྷཱས་བྷེལ་ཚལ།་ཨནྟར་ཁལཱཱཱི་ལམ ྤཱཨཱཱི་མེ་ཚལ།་ཧམ་སབྷ་
བྷཱཡ-བཧཱིན་ཀནཱཱི་ལམྦེ-ལམྦེ་ཚཱ།ི་ཛཋེ་བཧཱིནཀ་ཚབཱི་དེཁ་ཧམར་ཱབཌྜ་ནཱཱིཀ་ལགཱལ་ཨཱ་ཨཱཏ ྤཱཱིཡསུཁ་བྷེཊལ།་ཨཏ:་པེམལཏཱ་
ཛཱི་ཀེྃ་ཧམ་ཨནྟ:མན་སྃ་པཻགྷ་བཧཱིན་མནཱཻཏ་ཚིཡཻན།ྷ་མུད་ཀལྤནཱ་ཏྃ་2012་མེ་ཧནཀར་གབཱཧཊཱཱི་པབཱསཀ་སམཡ་ཨཔན་
སམྦནྡྷ་ཕརཱིཡཱ་ལེནཡ་ཚལཱཱིཧ-་དཱིདཱི་ཀཧཱི་ཀ྅།་ཨོནཱ་མཱིཐཱིལཱ་མེ་ཏྃ་'དཱིདཱི'་ཀེ་མཏལབ་པཱིཏཱཀ་བཧཱིན་བྷེལ།་མུད་བཾགལ་མེ་
'དཱིདཱི'་ཀེ་མཏལབ་པཻགྷ་བཧཱིན་བྷེལ།་ཀལྤནཱཀ་ནེནཔན་བཾགལཱཱི་བཧལ་ཀྵེཏྲ་མེ་བཱཱིཏལ་ཨཚི་ཏཱཧཱི་དུཨཱརེ་'དཱིདཱི'་བལཱ་བཱཏ་
ཕརཱིཚཽཏ་ཀ྅་ལེལཐཱི།་ཧ྅མ་ཏྃ་བེསཱཱི་སམཡ་པཧཱིནེ་སྃ་པཊནཱ་མ་ེརཧལ་ཚཱ་ིཏཻྃ་ཨོཏཧ་སབྷ་བཌ ཀཱི་བཧཱིན་ཀེྃ་'དཱིདཱི'་
ཀཧཻཏ་ཨཚི།་སཱརྦཛནཱིཀ་རཱུཔ་སྃ་ཧམཧྃ་པཻགྷ་བཧཱིནཀ་ཨུཏྟརདཡཱིཏྭ་ཨཱབ་སྃ་ཧནཀེ་དལཱེིཡཻན།ྷ 
ཨཾགྲེཛཱི་མེ་ཀཧལ་ཛཱཡཏ་ཨཚི-་'ལཱིབིཾག་ལཱིཛེཾཌ'་སེ་ཚཐཱི་ཧམརཱ་སབྷཀ་ལེལ་ཌཱ.་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'།་སཱདགཱི་པྤཱཱུར་ྞཛཱིབན,་
ཨུཙྩ་བཱིཙཱར,་སཱཏྭཱིཀ་བྱབཧར,་ཙིར-སྨརཎཱིཡ་ཀལཱཀར,་ཨནུཔམ-ཨནམལོ་དྷརོཧར! 
-པེམ་ཀནྟ་ཙཽདྷརཱཱི,་མ.ོ་:་7002605261 
་ 
་་ 
ཨཔན་མཾཏབྱ་editorial.staff.videha@gmail.com་པར་པཋཱཨུ། 
 
 

 

 

 

 

༢.༡༦.ཀམལེཾདྲ་ཛྷཱ་'ཀམལ'-་མཱིཐཱིལཱཔུཏྤཱཱི 



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

ཀམལེཾདྲ་ཛྷཱ་'ཀམལ' 
  

མཱིཐཱིལཔཱུཏྤཱཱི 
 
ཛིནཀར་ཏན-མནམེ་མཱིཐཱིལཱཙཾལ 
ཀམལཱ-ཀསཱཱོི་ནཡན་བཱིཤེཥ! 
མུཊ ྤཱཱིམེ་ཨཱཀཤ་བྷརལ་ཧོ 
ཨཱྃཙརམེ་དྷན-དྷཱནྱ་ཨཤེཥ!! 
 
མསྟཀ་ཧོ་ཨུཏ ཱུཾག་ཧཱིམལཱཡ 
པདཏལམེ་བཾགལཀ་བེཤ! 
ཨཾཏརམ་ཙར-ཙཱྃཙར་བཱིས ྐྲྀཏ 
བྷཱབ་བྷརལ་ལོརཱིཀ་སལཧེས!! 
 
ཤྭཱས་ཏཐཱ་པཤྭཱས་མལཡཡུཏ 
དྲྐྲྀཥ ཱི་པབྷཱཏ-སཱྃཛྷ་ཨབཤེཥ! 
བཱཎཱི་སཱཱིཏཱརཱམ་སམརྤཱིཏ 
ཨཱཋོ་ཡཱམ་ཨུམཱཤལཻེཤ!! 
 
ཨཱཱི་ཀེཡོ་ནཧཱི་ཨཱན---སབྷཀ་པཱིཡ 
པེམལཏཱ་དཱིདཱི་བྷཱབེཤ 
'ཀམལ'་ཨཀིཾཙན་'མཱིཐཱིལཱཔུཏྤཱཱི' 
ནམན,སམརྤཎ་ཀབྱ-སནེས!! 
 
-ཀམལེཾདྲ་ཛྷཱ་'ཀམལ',་དཱིནཱཾཀ་༢༩/༡༠/༢༢  
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ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

༢.༡༧.ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སཱགར-་པེམལཏཱ་བཧཱིན 

ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སགཱར 

པམེལཏཱ་བཧཱིན 
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སཧཱི་མེ་ཨཔན་བཧཱིན་ཛེཀྃ་བཱ་ཀཧཱི་ཏ྅་ཏཱཧཱུ་སཾ་པཻགྷ་ཛཾ་ཀནོོ་སཧོདརཱ་སམྦནྡྷ་ཧོཨཱི་ཚཻ་སེ་ཚཐཱི་ཧམརཱ་ལོཀནཱིཀ་
ཨཱདརནཱིཡཱ་ཛཋེཀཱི་བཧཱིནདཨཱི་ཌཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ།་སེ་ཧམརེ་ཊཱ་ན།ཻམཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སཾསཱརཀ་ཧམརཱ་སན་ཀཏེཀོ་ལཀོཀ་
དཱིདཱི་བནལཱི་ཚཐཱི་པེམལཏཱ་ཛཱི།་ཨསལ་མེ་ཨཔན་མཨཱེ་བཱཔཀ་ཨེཀསརཱི་སཾཏཱན་ཚཐཱི་པེམལཏཱ་དཱིདཱི།་ཏེྃ་ཨཔནེ་ཀཧཻཏ་
ཚཐཱིན་ཛེ་ཧམ་ཨཀེསརཱི་ནཻ་ཚཱི།་སམ ྱཱཱུརྞ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་སཧཱཱིཏྱཀར་ཀེ་ཨཔན་བྷཱཡ་བཧཱིན་ཀཧཻཏ་ཚཐཱིན།་ཨ་ཱསེ་ཛེ་བཱཏ་ཚིཡཻ་
སབ་གོཊེ་ཧཱིནཀ་ཏཧཱིནཱ་སེཧ་ཨཱ་སམ ྤཱན་དཻཏ་ཚནཱི། 

ཧཱིནཀ་ཛནྨ་༢༩.༩.༡༩༤༨་ཨཱཱི་ཀ་ེབྷེལ་ཚལནཱི་དརབྷཾག་ཛིལཱཀ་རཧཱིཀ་གམ་མ།ེ་ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱ་ིཛེ་སྭཏན ་དེཤ་བྷཱརཏ་མེ།་
པཱིཏཱཀ་ནཱམ་རཧནཱི་དཱིནཱནཱཐ་ཛྷཱ་ཛིནཀ་ལོཀ་སབྷ་བཻདྱ་ཛཱི་ཀཧནཱི།་མཱཡཀ་ནཱམ་རཧནཱི་བྐྲྀན ྤཱ་དེབཱཱི།་མཱཡ་ཧཱིནཀ་ནཱཱིཀ་ཀུལ་
ཤཱིལཀ་ལོཀ་རཧཐཱིན།་ནེན་ེསཾ་ཤས ྱཱཱིཡ་སཾགཱིཏ་མེ་རཱུཙི་རཧནཱི།་ཧཱིནཀ་མམཱ་ཙཎྜེཤྭར་ཁཱྃ་ཀེ་ཨཱིལཱཀ་མེ་སབ་ཙིནྷཻཏ་རཧནཱི།་
ནཱཱིཀ་ཙལཏཱ་པུར ྤཱ་བཱལཱ་ལོཀ་ཨཱ་དས་ཨུཔཀརཱཱི་རཧཐཱིན།་མཏཱཱརཱམ་ཏཱཧཱི་ཛམཱནཱཀ་མཱིཌཱིལ་པཱས་རཧཐཱིན།་སཾསྐྲྀཏ་པརཧཻཏ་ཨཱ་
ཨལཛེབྤཱ་བནཱབཻཏ་ཨཔན་མཱཡ་ཀེ་དཁེནེ་རཧཐཱི་པེམལཏཱ་ཛཱི། 

ཧཱིནཀ་བཱིཡཱཧ་༡༢་བརྑཀ་ཨུམེར་མ་ེམཱཧེཤྭར་མཱིཤྲ་ཛཱི་སཾ་བྷེལ་རཧནཱི།་སཱསུར་རཧནཱི་སཱཱིཏཱམརཧཱི་ལག་སཱཱིརསཱཱི་པཁཾཌ་ཀ་
ནཱམཔུར་གམ།་ཧཱིནཀར་བཱིཡཱཧཀ་ཁེརཧ་བར་རོཙཀ་ཨཚ།ི་སབྷཱགཚཱ་ིསཾ་བཱིཡཱཧ་བྷེལ་རཧནཱི།་བཱིཡཱཧཀ་ཀོནོ་པྤཱཱུརྦ་སྤཱཱུཙནཱ་
ཧཱིནཀ་ནཻ་རཧནཱི།་བཱརཧ་བརཁཀ་བཡས་ཀོནོ་བཱིཡཱཧཀ་ཐོཌ བེ་ཧོཨཱིཏ་ཚལཀཻ།་ཨཱཱི་ཨཔན་གམེཀ་ཨཱཱིསཀུལ་མེ་ལཱིཁཱཨཱི་
པརཧཨཱི་ཀརཻཏ་ཚལཱཱིཧ།་སཱཾཛྷ་བྷརལཱཱི་ཨཱནེ་དཱིན་ཛཀེ་ྃཁཱཡ་པཱཱི་ཀེ་སུཏཱི་རཧལ་ཚལཱཱིཧ།་སུཏལཱཱི་རཱཏཱི་མེ་ཧཱིནཀ་ཛགལཽ་གལེ།་
ཨཱ་གཱིཏ་ནཱདཀ་སཾག་བེདཱི་གརཱི་ཀེ་པཎྜཱིཏ་ཀེ་བཛཱཡ་ཀེ་ཧཱིནཀ་བཱིཡཱཧ་བྷ྅་གེལ་རཧནཱི།་ནེ་བརཱིཡཱཏཱཱི་ན་ེསརཱིཡཱཏཱཱི་ནེ་ཀོནོ་
ཤཧནཱཨཱི་ཨཱ་ནེ་ཀནོོ་ཤོབྷཱ་སུན ར། 

བཱིཡཱཧཀ་སཱལེ་བྷརཱིཀ་བཱད་པེམལཏཱ་ཛཱིཀ་ཛིནགཱི་མེ་ཨེཀཊཱ་བརཀ་ཨནྷར་བཱིཧརཱི་ཨཱཡལ།་མཱཡ་ཨ་ཱབཱཔ་དུནྤཱཱུ་གཊོེ་ཧཱིནཀ་
ཚོརཱི་ཨྤཱཱུཔར་ཙལ་གེལཁཱིན།་གམཀ་ལཀོ་ཀཧཻཀ་ཛེ་པེམ་ཀེ་བཱིཡཱཧེ་དུཨཱརེ་མཱཡ་བཱཔ་ཛཱིབཻཏ་ཚལཁཱིན།་ཏཧན་ཏ྅་བེཙཱརཱཱི་
པེམ་ལཏཱ་ཛཀེྃ་མཱིསརཛཱི་སཾག་ལཱིཔཻཊ་གེལ་རཧཐཱི།་བོལོ་བྷརོས་དཻ་བཱལཱ་ལོཀ་ཨཔན་ཀཱིཡོ་ནཻ་ཚལནཱི།་སགར་ཏལཱབ་མེ་
ཨེསགར་ཨཱཱིཙནཱ་མཱཾཚ་བནལཱི་ཚལཱཱིཧ།་ཨཔན་བྷཱགེ་ཨཱ་མཱཡ་བཱཔཀ་ཨཱཤཱིར ྤཱད་སཾ་ཧཐ་པཀརཱིནཱིཧར ་མཱིསར་ཛཱི་ཨཱ་སསཱུ་
སསུར་དྷརཱི་བར་ནཱཱིཀ་བྷེཊལཁཱིན་ཛེ་ཧཱིནཀ་ཀཧཱིཡོ་ཀོནོ་བསྟུ་བཱ་བཱཏཀ་ཏཀལཱཱིཕ་ནཻ་ཧཨཡ་དལེཁཱིན། 

པེམལཏཱ་ཛཱི་པར་མཱཡཀ་སཾས ྤཱརཀ་ཨསརཱི་བྷེལནཱི།་ནནེེ་སཾ་ཧཱིནཀ་སོཙ་བཱིཙཱར་ཨཱ་ཀྲཱིཡཱ་ཀལཱཔ་པགཏཱི་གམཱཱི་ཧོཨཱིཏ་
རཧལ།ཧཱིནཀ་ཛིནགཱི་མེ་ཀཱིཚུ་ནཱཱིཀ་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ཨབྷཱིལཱཥ་ཛཱགལ་རཧལནཱི།་ཛཧན་ལོཀ་ཨཔན་དྷཱི་བེཊཱཱི་ཀེ་གྷར་སཾ་
བཱཧར་ཨེཀསརཱི་ནཻ་ནཱིཀལཡ་དཻཏ་ཚལ་ཏཱཧཱི་སམཡ་མེ་པེམལཏཱ་ཛཱི་ནཱཊཀ་ཀེ་རཱིཧརྶལ་ཀརཻཀ་ལེལ་ཨེཀསརཱི་བཱཧར་
ཛཱཨཱིཏ་རཧལཱཱིཧ།་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་སམཡ་ཨེལཻཀ་ཛཧན་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་ཨེཧན་པཧཱིལ་མཻཐཱིལ་མཧཱིལཱ་བྷེལཱཱིཧ་ཛེ་ནཱཊཀ་མ་ེ
ས ྱཱཱིཀ་བྷཱུམཱིཀ་ཀརཡ་ལགལཱཱིཧ།་སེ་ཨེཀ་ནཻ་ཨནེཀོ།་ཨབཱ་ཏ྅་ཙལཙཏིྲ་མེ་སེཧོ་མཱཡཀ་བྷཱུམཱིཀ་མེ་རཧཡ་ལགལཱཱིཧ་ཨཚི།་
ཨཱཨཱི་ཛེ་ཧམརཱ་སབྷཀ་བཱཱིཙ་མཻཐཱིལནཱཱཱི་རངཀར ྤཱཱིཀ་ཨཀེཊཱ་བརཀ་ཕཽཛ་ཏཻཡཱར་བྷེལཱཱིཧ་ཨཚི་ཏཱིནཀ་སབྷཀ་ཛརཱི་མེ་ཀོན་ོམེ་
ཀོནོ་རཱུཔམེ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམཀ་ཡོགདན་ཨཚི་སེ་བཱཏ་ཀཱིནཀོ་སཾ་ཚཔཱིཏ་ནཻ་ཨཚི། 

མུད, ཨེཏབཱཱི་ཧཱིནཀ་པརཱིཙཡ་ནཻ་ཨཚི།པཊནཱ་མེ་རཧཱི་ཀེ་ནཱཊཀ་ོཀརཻ་ཚལཱཱིཧ་ཨཱ་པརཧཨཱི་སེཧོ་ཛཱརཱཱི་རཧལནཱི།་ཨེམ་ཨེ་
ཀེལནཱི།་པཱཱི་ཨེཙ་ཌཱཱི་ཀལེནཱི།་ཌཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་བྷ྅་གེལཱཱིཧ།་ཏཧཱིཡཱ་བཾཱཀཱིཔུར་བཱལཱིཀ་ཨུཙྩ་བཱིདྤཱལཡ་པཊནཱ་ནགར་
ནཱིགམ་ཀེ་ཨདྷཱཱིན་ཚལ།བཱད་མེ་བཱིཧར་སརཀརཀ་ཨདྷཱཱིན་བྷ྅་གེལ།་ཏཻ་ཨཱཱིསྐུལ་མེ ་ཤཱིཀྵཱིཀ་བནལཱི་ནོཀརཱཱི་ཀེལནཱི།་ཕེར་
ལེཀྩརར་བྷེལཱཱིཧ།་༤༠་བརཁ་ཨཱཱིསྐུལ་ཀཽལེཛ་མེ་ཨཔན་སེབཱ་དཻཏ་༢༠༠༨་ཨཱཱི་ཀ་སཱིཏམྦར་མེ་ཨབཀཤ་གྲཧཎ་ཀེལནཱི། 

ནོཀརཱཱི་མེ་ཚལཱཱིཧེ་ཏཁནེ་སཾ་ཡཱཏྤཱཱི་ཛཱཀི་༺ཀཀ ྤཱ་ཀཧཻཏ་ཚལཱཱིཧ༻་ཀཧལཱ་པར་པཊནཱ་ཨཱཀཤབཱཎཱི་མེ་ཨཔན་ཀརྻཀྲམ་
ཀརཻཏ་ཚལཱཱིཧ།་བཊུཀ་བྷཱཨཱི་སཾ་ཏཧཱིཡེ་སཾ་སམྤརྐ་རཧཡ་ལཱགལ་ཚལནཱི།་བཊུཀ་བྷཱཨཱི་སེཧོ་ནཱཊཀ་ཀེ་ལཀོ།་དུནྤཱཱུ་གཊོེ་
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ནོཀརཱཱིཡོ་ཀརཐཱི་ཨཱ་ནཱཊཀོ་ཁེལཱཨཱིཐ།་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་༺ཨརཱིཔན་ཨཱ་བྷཾགཱིམཱ༻་ཀ་ཀནོོ་ནཱཊཀཀ་ཨཱཡཛོན་ཧོཨཱིཀ་ཏ་བཊུཀ་
བྷཱཨཱི་ཨཱ་པེམལཏཱ་ཛཱི་པྤཱཱུརྞ་རཱུཔེྃ་སཀྲཱིཡ་རཧཻཏ་ཚལཱཱིཧ།་སེ་སམཡ་པེམལཏཱ་ཛཱིཀ་རངཀར ྤཱཱིཡ་ཛཱིབནཀ་སྭརྞཱིམ་ཀལ་ཚལ།་
ཨཔན་སབ་རངྐར ྤཱཱི་བྷཱཨཱི་བནྡྷུ་སཾག་ཧཱིནཀ་ཨཏཱྨཱིཀ་ལགབ་རཧལནཱི་སབྷ་དཱིན།་སབ་གོཊེ་ཧཱིནཀ་མཱནཱིཏོ་ཏཧཱིནཱ་རཧནཱི།་
རངཀརྨཀ་ནབ་ཏུརཀ་ཨཱཱི་མེཾཊར་བནལཱི་ཚཐཱི།་མཻཐཱིལཱཱི་རངཀརྨཀ་ཀནོོ་ཨཱིཏཱིཧས་ཧཱིནཀ་ཚོརཱི་ཀེ་ཨདྷུརཱ་ཨཚི་ཨཱ་རཧཏ། 

ཨཔན་ཨབཀཤ་གྲཧཎ་ཀེ་སམཱཱིཔ་ཨབཻཏ་དཁཱེི་ཧཱིནཀ་མོན་མེ་ཨཀེཊཱ་བཱིཙཱར་ཨཡལནཱི་ཛེ་ཨཱབ་གྷར་པར་བཻསཱི་ཀོནཱ་
སམཡ་བཱཱིཏཏ།་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཨཔན་ཨཀེཊཱ་སུཛྷཱབ་བཊུཀ་བྷཱཨཱི, རཱམཱནཾད་ཛྷཱ་རམཎ་ཨཱ་ཨཛིཏ་ཨཱཛདཱ་ཛཱི་སཾ་ཤེཡར་ཀེལནཱི་
ཛེ་མཱས་མེ་ཧམརཱ་ལོཀནཱི་ཨེཀ་ཋཱམ་བཻསཻ་ཛཱཨཱི།་ཨཱཔསཱཱི་ཀུཤལ་ཀྵམེ་ཧོ།་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ཙརྩ་བརྩ་ཧོ།་སབ་གོཊ་ེཨཔན་ཊཊཀ་
རཙནཱ་ཨཱནཱཱི།་པཱཋ་ཀརཱཱི།་ཏཱཧཱི་པར་བཱིཙཱར་ཧོ།་བཱིམརྴ་ཧོ།་བཱཏ་སབ་གོཊེ་ཀེཾ་ཛཾཙ་ིགེལནཱི།་བཱཏ་རཧལ་ཛེ་ཀཏཡ་བཻསཱཱི།་
པེམལཏཱ་ཛཱི་ཨཔནཱ་གྷར་པར་ལེ་བཻསཱར་གཚ་ིལེལཁཱིན།་ཨཱ་ཏཀར་བཱད་ཧནཀ་གྷར་པར་སབ་གོཊེ་མཱས་མེ་ཨེཀ་དཱིན་ཀེ་
སཱཾཛྷ ྱཱཱུ་པཧར་གོཥ ྤཱཱི་ཀརཡ་ཛཱཡ་ལགལཱཧ།་ཨཱཱི་ཀྲམ་ཨཁེནོ་ཛཱརཱཱི་ཨཚི།་ཨེཧཱི་གོཥ ྤཱཱི་མེ་མཻཐཱིལཱཱི་སཾ་བེསཱཱི་ཨཱབ་ཧཱིན ྤཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཀར་
སབ་ཨཱབཡ་ལགལཱཧ་ཨཚི། 

ཀལཀྲམ་ེཨེཀཊཱ་ཨཱར་ནབ་ཨ་ཱནཱཱིཀ་བཱཏ་སབཧཀ་སོཾཛྷཱ་ཨཱཡལ།་ནཱིརྞཡ་བྷེལ་ཛེ་ཀཱིཡཻཀ་ནེ་སལཱ་མ་ེཨེཀཊཱ་པཏྲཱིཀ་ནཱིཀལལ་
ཛཱཡ།་སཏྲཧ་ཨཔཻལ་༢༠༠༨་ཛྤཱཱུརཱི་ཤཱིཏལ་དཱིན་སཾ་སཱདཾྱ་གོཥ ྤཱཱི་ནཱམཀ་པཏྲཱིཀ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་ཛཱིཀ་སཾཔཱདན་མེ་པཊནཱ་སཾ་
ནཱིཀལཡ་ལཱགལ་ཛེ་ཨདྷ ྱཱབདྷཱི་ནཱིཀལཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཨེཧཱི་པཏྲཱིཀཀ་པཏྱེཀ་ཨཾཀ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཏ་ཨཚཡིེ་ཛ་ེལོཀ་སབྷ་དྷརཱཨྤཱཱུ་
ཛེཀྃ་སབ་ཨཾཀ་སཧེཛི་ཀེ་ཨཔན་ཨཔན་གྷར་མེ་རཁཻཏ་ཚཐཱི།ཨཱཱི་ཨཔནཱ་ཨཱཔ་མེ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་ཛཱཀིེ་ཨེཀ་ཀུཤལ་ཨཱ་
པཁར་སཾཔཱདཱིཀ ་ཧེབཱཀ་པུཥ ཱི་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

ཧཱིནཀ་ཛཱིབན་མ་ེ༡༡.༨.༢༠༡༨་ཨེཀཊཱ་ཀརཱཱི་སྤཱཧ་དཱིན་བནཱི་ཀ་ེཨཱཡལ།་ཨཧཱི་དཱིན་ཧཱིནཀ་སཱཱིཐཀ་སཱིནུར་མེཊཱཡལ་གལེ།་
ཧཐཀ་ཙྤཱཱུརཱཱི་ཕོརལ་གེལ།་ཨཔན་ཏཱཱིན་ཊཱ་བེཊཱ་ཨཱ་ཨཀེཊཱ་བེཊཱཱིཀ་སཾག་ཧཱིནཀ་ཚཌོ ཱི ཀེ་མཱིསར་ཛཱི་ཏཏེཀ་དཱུར་ཙལཱི་གལཱེཧ་
ཛཏཡ་སཾ་ཀཱིཡོ་ཨཱཔས་ནཻ་ཨབཻཏ་ཨཚི།་ཏཧན་ཏ་དུནཱིཡཱྃཀ་ཛ་ེརཱཱིཏཱི་ཚཻ་སེ་ཧཱིནཀོ་མཱནཱི་ཀེ་སཾཏོཁ་ཀརཡ་པཌ ལནཱི།་ཨཱབ་ཏ་
ཨཔནོ་ཛཱིབནཀ་ཨམྲྐྲྀཏ་མཧོཏྶབ་ཀེ་ནཛདཱིཀ་ཨཱབཱིཡེ་གེལཱཱིཧ་ཨཚ།ི་མཐཱཻིལཱཱིཀ་ནཱཊྱ་སསཾཱར་ཧཱིནཀ་ཀྲྐྲྀཏྱ་སཾ་ཧཱིནཀ་མཱཐ་པར་
རཁནེ་ཚནཱི།་ཨེཧེན་སམ ྤཱན་བར་ཀམྨེ་ལཀོ་ཀེ་ནཤཱིབ་ཧོཨཱི་ཚཻ, སེ་ཧཱིནཀ་བྷེལ་ཚནཱི་ཨ་ཱཏཱཧཱི་སམ ྤཱན་སབ་སཾ་པེམལཏཱ་ཛཱི་
ཛཱིབཱིཏེ་ཀཱིམྦདན ྤཱཱི་བནཱི་གལེ་ཚཐཱི། 

ཧམརཱ་ཧཱིནཀ་སཾ་པཧཱིལ་བྷེཾཊ་ཨཱ་པརཱིཙཡ་པཱཏ་མཱིཏྲབར་ཀུཎལ་ཛཱི་ཀརེནེ་ཚཐཱི་པཊནཱཀ་བཱིདྤཱཔཏཱི་བྷབན་མེ་༡༩༨༦་ཨཱཱི་
མེ།་ཧམ་སཔརཱིབཱར་ཨསཱམ་སཾ་གམ་ཨབཻཏ་ཀལ་པཊནཱ་མེ་ཡཱཏྤཱ་ཀ་ེཏོརཻཏ་སཱཾཛྷ་མེ་བཱིདྤཱཔཏཱི་བྷབན་དཁེཡ་གེལ་
རཧཱི། ཨོཧཱི་ཋཱམ་བྷེཾཊ་བྷེལ་ཚལ།་ཧམར་སཱར་བཧ ྤཱནནྡ་སེཧོ་སཾག་མེ་རཧཐཱི།་མཱཏྲ་པརཱིཙཡ་ཊཱ་བྷེལ་ཚལ།་ཀོནོ་གཔ་སཔ་ནཻ། 

གཔ་སཔ་བྷེལ་ཀོལཀཏཱ་མེ་གཱིརཱཱིཤ་པཱརྐ་བཱལཱ་བཻཛྤཱཱུ་ཛཱིཀ་ཀརཀྻྲམ་མེ།་རཱམལོཙན་ཋཱཀུར་ཛཱ,ི པེམལཏཱ་ཛཱི་ཨཱ་ཧམ་ཁྤཱཱུབ་ནཱཱིཀ་
ཛེཀྃ་བརཱཱི་ཀལ་དྷརཱི་བཏཱིཡཱཨཱིཏ་རཧལཽཾ།་ཏཀར་བཱད་བྷེཾཊ་ཨཚི་མདྷུབནཱཱི་མ་ེ༢༠༡༧་ཨཱཱི་མེ་དཱིལཱཱིཔ་ཀུམཱར་ཛྷཱ་ཛཱིཀ་ཀརྻཀྲམ་
མེ་ཛཱཧཱི་མེ་ཧམརཱ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཻལ་གེལ།་ཨཾཏཱིམ་བྷེཾཊ་ཨཚི་ཀལོཀཏཱ་མེ་བཊུཀ་བྷཱཨཱི་སཾག་ེཨེཀཊཱ་ཀརྻཀྲམ་མེ་ཨཱཡལ་ཚལཱཱིཧ།་
མུད, སམྦནྡྷ་མེ་ཛེ་པགཌྷ ཏཱ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི་སེ་བྷེལ་རཱམལོཙན་ཋཱཀུར་ཛཱིཀ་ནཱིཁོཛ་བྷེལ་ཱཔར།་པཏྱེཀ་དཱིན་ཕོན་ཀརཻཏ་
རཧཻཏ་ཚལཱཱིཧ།་ཋཱཀུར་ཛཱིཀ་བཱརེ་མེ་ཨཔཌེཊ་ལཻཏ་ཚལཱཱིཧ།་ཧམ་ཨནུབྷབ་ཀཻལ་ཛེ་པེམལཏཱ་ཛཱི་ཋཀཱུར་ཛཱིཀེཾ་བར་མཱནཻཏ་
ཚལཱཱིཧ།་ཛཧཱིཡཱ་ཋཀཱུར་ཛཱིཀ་དེཧཾཏཀ་སྤཱཱུཙནཱ་བྷེཊལནཱི་ཏཧཱིཡཱ་ཛེ་ཕོན་པར་ཧནཀ་བཱིལཱཔ་སུནལ་སེ་ཀཧལ་ནཻ་ཛཱཡ་སཀཻཏ་
ཨཚི།་ཋཱཀུར་ཛཱི་སེཧོ་ནཱཊཀ་ཀེ་ལོཀ་ཚལཱཧ།་ཏེྃ་ཧནཀ་སཾ་བྷཻཡཱརཱཱི་སམྦནྡྷ་རཧནཱི། 

ཧམ་དེཁལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨནུབྷབ་ཀལཻ་ཨཚ་ིཛེ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་ཨེཀ་ཨསདྷཱཱརཎ མཧཱིལཱ་ཚཐཱི།་ཨཔན་བྷཱུ་བྷཱཥཀ་ལེལ་པྤཱཱུརྞ་
རཱུཔེྃ་སམརྤཱིཏ་ཚཐཱི།་ཨེཁནོ་ཀནོོ་ནཱཊཀ་ཨ་ཱསཱིནེམཱ་ལེལ་ཀཀརོ་ནཻ་ནཧཱི་ཀཧཻཏ་ཚཐཱིན།་བཧཏ་སརལ, སཧཛ་ཨཱ་
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མཱིལནསཱརཱི་སྭབྷཱབ་ཚནཱི།་གྷམཾཌ་ཏ྅་ཨེཀ་པཱཨཱི་ན་ཻཚནཱི།་དྷཱིཡཱ་པུཏཱ་སབ་སཻཏལ་ཨཱ་སུརྷཱིཡཱཡལ་ཚནཱི།་ཧལེ་མེ་ཙེཏནཱ་
སམཱིཏཱི, པཊནཱ་ཀེ་ཨུཔཱདྱཀྵ་པད་པར་ནཱིར ྤཱཙིཏ་བྷེལཱཱིཧ་ཨཚི།་མཱྃ་མཻཐཱིལཱཱི་ཧནཀ་དཱིར  ྱཱཡུ་རཁཱཐཱི! 

  

ཨཾཏ་མེ་ཧམ་བཱིདེཧ་པརཱིབཱརཀ་སམསྟ་ཊཱཱིམ་ཀེཾ་བཱིཤཥེ་རཱུཔེྃ་ཨཱཡུཥ ྤཱན་ཨཱཤཱིཥ ཨནཙིན ྤཱར་ཛཱཀི་པཏཱི་ཀྲྐྲྀཏཛྙ་ཚཱི་ཛ་ེཧམརཱ་
མཱིཐཱིལཱཀ་ཨེཧེན་སྭཡཾ་པབྷཱ་པར་ལཱིཁབཱཀ་ལེལ་ཨུཔཡུཀྟ་བུཛྷལནཱི།་ཨ་ཱཧམ་ཙེཥྶྚྤཱ ཀཻལ་ཨཚ་ིཛེ་ཨཔན་བཱིཥཡ་པར་ཀེནྡྲཱིཏ་
རཧཻཏ་བཱིདེཧཀ་པཱཋཀ་ཀེཾ་ཀཱིཚུ་ནབ་ཛཱནཀརཱཱི་བྷེཊནུ། 

-ལཀྵྨཎ་ཛྷཱ་སཱགར,་ཀོལཀཏཱ/་༢༩.༡༠.༢༠༢༢ 
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༢.༡༨.གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར-་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'ཀ་བཧན ེ 

གཛནེྡྲ་ཋཀཱུར 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ'ཀ་བཧན  ེ

བཧཏ་པུརཱན་གཔྤ།་པཊནཱམེ་ས ྱཱཱུལཀ་སཾགཱི་སབྷ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཱིཀེྃ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་རཱུཔམེ་ཤྲེཥྛ་ཧཨེབ་མཱནཱི་གེལ་ཚལ།་མཱིཐཱིལཱ་
ཙིཏྲཀལ་ཱབཱ་སཱིཀ ྤཱཱི-མཽནཱཱིཀ་ཀརཎ་ན།ཻ་ཧམ་པུཚནེ་རཧཱིཡཻ-་"སེ་ཀཱི་བྷེལཽ་ཨནཙོཀྐ?ེ" 

ཨོ་མགཧཱི་བྷཱཥཱི་ཚལ, ཨུཏྟར་དེལཀ-་"པཊནཱམེ་ཏོརཱ་སབྷཀ་ཀརྻཀྲམ་གལེ་རཧཱི, ཀུམཱརཱི, བཱིཡཱཧལ་མཧཱིལཱ་སབྷ་མཾཙཔར་
སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཀརྻཀྲམ་ཨཱ་ནཱཊཀམེ་བྷཱག་ལ྅་རཧལ་ཚལཱཱི།་ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་བཌྜ་ཨཌེབཱནྶ་ཚེྃ།" 

ཨོ་ཀོནོ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པརྦ་སམཱརོཧ་གེལ་ཚལ་ཨཱ་ནཱཱིལམ་ཙཽདྷརཱཱིཀ་ནྐྲྀཏྱ་དེཁན་ེཚལ་ཨཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ'ཀ་ཨབྷཱིནཡ་སེཧོ།་
ཀཏེཀ་མུཤྐཱིལསྃ་མཧཱིལཱ་མཾཙཔར་ཛཱཨཱི་ཚཐཱི་ཨ་ཱཨཱཾགརཔར་གནལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཚཐཱི, ཨཻསྃ་ཨོཀརཱ་ཀནོོ་མཏལབ་ནཻ་རཧཻ, ཨོ་
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ཧམརཱ་སབྷཀེྃ་ཨེཌབཾཱས་མཱནཱི་ལནེེ་ཚལ།་ཧམཧཱུྃ་ཀཨཀེ་བེར་ཨཻ་སམཱརོཧ་སབྷམེ་གེལ་རཧཱི, པྤཱཡཿ་༡༣་བརྑ་ཨཱ་༢༡་བརཀྑ་
བཱཱིཙཀ་ཨུམེརམེ།་ཨཱ་ཨཀེྶཔར ་ཀམེཎ ་སུནཻཏ་རཧཱི། 

"ཨཻཾ་ཡཽ, པར ྤཱ་ཀཧྃ་ཚ,ཻ ཀོཋཱིཡཱམེ་ཨརུཎ་བཱབྤཱཱུ་སབྷཛེ་ནཱཊཀ་ཁེལཱཨཱི་ཚཐཱི་ཨོཨཱིམ་ེཏྃ་རང-བཱིརངཀ་པར ྤཱ་རཧཻ་ཚཻ།" 

"བཱབྤཱཱུ་ཀུཎལ་ཌཱཨཱིརེཀ ར་ཚཐཱི, ཁཱལཱཱི་པཀཤ་ཨཱ་ཨན ྤཱརཀ་པཡོགསྃ་སཱཱིན་བདལཻ་ཚཐཱི།་ནཱཊཀཀ་བཌ་ྜཛཱནཀར, ཧནཀར་
མཱནབ་ཚནྷཱི་ཛེ་པར ྤཱཀ་པཡོག་བྷེལ་ནཻ་ཨཱཀཱི་ནཱཊཀ་ཨཱདྷུནཱིཀ་ནཻ་ཀཧཨོཏ།" 

"ཨཱ་བཱཱིཙ-བཱཱིཙམེ་ཀམཱིཀ?" 

"སེ་སབྷ་ཀཱིཚུ་ནཻ, ཀུཎལཀ་ནཛརཱིམེ་ཨ་ོསབྷ་ནཀལཱཱི་ནཱཊཀ་བྷེལ།" 

ཏཁནེ་ལཱཨཱིཊ་ཙལཱི་གལེ,ཻ མུད་པེཊྲོམཀེྶ་ཏཻཡཱར་ཨཱ་ཨཀ ྱཱཱུཀ་ཀམཱིཀ་ལཱལ་ཨཱ་ཧརཱིཡར་སཱིན ྱཱཱུརབལཱ་ཧསྱ-ཀཎཱིཀ་ཛཨཱི་
མཧཱིལཱཀ་པཏཱི་པྤཱཡཿ་རེལབེམེ་ཚལ,ཻ སེ་ཤུརུཧ་བྷེལ, བཱཱིཙེམེ། 

"པཧཱིལ་དཱིན་ནཻ་ཨལེཽཾ?" 

"པཧཱིལ་དཱིན་ཀོནོ་ཀཛཀ་ཀརྻཀྲམ་ནཻ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ དྷཨཱོིདྷ་བལཱ་སབྷཀ་བྷཱཥཎ་ཨཱ་སཌ ལ-པཱཀལ་ཀབཱིཏཱ་ཀེ་སུནཏ?" 

མུད་སོངརཔར་ཋཱཌྷ ་ཀཨལེ་གལེ་ཚཻ་ཨཻ་ནཱཊྱ-སཾས ྤཱ་ཨཱ་སམཱརོཧ་སབྷཀེྃ, སཱཧཱིཏྱོཀེྃ, ཏཨཱིསྃ་ཧམར་སཾགཱིཀེྃ་ཀོནོ་མཏལབ་ནཻ་
རཧཻ།་ཀནཀ་སུནལཔར་ཨོ་བཱིཤྭཱས་ཀརཏ་ཨཱཀཱི་ཨཱྃཁཱིཀ་དེཁལཔར།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱ་ཨུན ཏ, ཨོཏ྅་མཧཱིལཱ་མཾཙཔར་
ཨབཻཏ་ཚཐཱི, པབཱསཱཱི་མཻཐཱིལམེ་ཨེཀཏཱ་ཚཻ་ཏེྃ་ནེྃ།་ཨེཀྐ་ེཛཱཏཱི་ཚཻ་ཏེྃ་ཀཱི, དོསར་ཛཱཏཱིཀ་པཱཏྲ་ཏྃ་ནཱཊཀམེ་ཚཧེཻ་ཀཱིནེ? ཐོཔཌ ཱཱི་
ཨོཀརེ་དེཁཱི་ཀ྅་ཏྃ་པཌ ་ཻཚཻ, བྷལེ་ཨཔམཱནཱིཏ་ཀརཻབལཱ་ཌཱཨཱིལགོ་གྷོསཱིཡཱ་ཀ྅། 

༢༠༠༩་ཨཱཱི. ཀ་ཀོནོ་དཱིན། 

ཨེཀཊཱ་ཕོན་ཨཱཡལ- 

"ཧམར་ནཱམ་ཚཱི་ཚཏྤཱནན་ྡསིཾཧ་ཛྷཱ, ནཻ་ཙིནྷན་ེཧཨེབ, ཧམརཱ་ལོཀ་བཊུཀ་བྷཱཨཱི་ཀཧཻ་ཚཐཱི།" 

"ཧམ་ཚཏྤཱནནྡ་སིཾཧ་ཛྷཱ་ནཱམསྃ་ཨཧྃཀེྃ་བེཤཱི་ཙིནྷཻ་ཚཱི།་ཨོཨཱི་སམཡ 'བྷཱརཏཱཱི' ཀརྻཀྲམ་ཨཀཱཤབཱཎཱི་པཊནཱསྃ་ཧོཨཱི་ཚལ,ཻ སཱཌྷ ་ེ
པཱྃཙ་བཛེ་སཱྃཛྷསྃ་༦་བཛེ་སཱྃཛྷ་དྷརཱི།་བྐྲྀཧསྤཏཱི་ཨཱ་རབཱི་དཱིན།་དཱིནོ་ཧམརཱ་མནོ་ཨཚ,ི ཀརཎ་ཙིཏཀོཧཌ མཱེ་ཧཊ་ལག་ཻཚལ་ཻ
ཨོཧཱི་དཱུ་དཱིན, སེ་ཏརཀརཱཱི་ཀཱིནཻ་ལ྅་ཧམ་དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི་ཛཱཨཱིཏ་རཧཱི་ཛྷཊཀརཱི་ཀ྅, ཛེ་སཱཌྷ ེ་པཱྃཙ་བཛ་ེདྷརཱི་གྷུརཱི་ཀ྅་ཨཱབཱི་
ཛཱཨཱི།་ཨ་ཱཨོཨཱི་ཀརྻཀྲམམེ་ཨཧྃཀ་ནཱམ་བཊུཀ་བྷཱཨཱི་ཀཧཱིཡོ་ནཻ་ཚལ།" 

"ཧམ་པེམལཏཱཛཱིཀ་ཌེརཱཔར་ཚཱི, ཀུརུཀྵེཏྲམ་ཨནྟརྨནཀ་ལལེ་ཤུབྷཀམནཱ་ཨ་ཱལཱིཨ་པེམལཏཱ་ཛཱི་སེཧོ་གཔ་ཀརཏཱཱི།" 

པེམལཏཱ་ཛཱི་སེཧོ་ཤུབྷཀམནཱ་དལེནྷཱི། 

མཾཏྲེཤྭར་ཛྷཱ་ཛཱི་སམཡ-སཱལ་མེ་ཧམར་བཱིནུ་ནཱམ་ལནེེ་ཨེཀཊཱ་བྱཾགྱ་ལཱིཁལནྷཱི, ཛེ་ཨེཀ་གོཊེཀ་པཉ ྤཱཱིཔར་མོཊཀ་ཀཱིཏཱབ་
ཨཱཡལ་ཚནྷཱི, ཨཱ་ཨོ་པཉ ྤཱཱི་ཨཱདྷཱརཱིཏ་བྱབས ྤཱཀ་པུནཿ་ཨུདྡྷཱར་ཀར྅་ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི། 
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པཌྷ ཱི་ཀ྅་ཨ་ོལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི, ཏཁན་ཀཱིཨེ་ཨོ་སེ་ལཱིཁལནཱི? 

མུད་ཛཁན་པཧཱིལེ་ཨདྷ ྱཱཡ ༺པྤཱཀྐཐན༻ཀ་དཱུཥཎ་པཉ ྤཱཱིཀ་ཙརྩ་ཨཱ་ཨོཨཱིམ་ེནབྱ-ནྤཱཡཀ་ཛནཀ་གགཾེཤ་ཨུཔཱདྷ ྱཱཡཀ་
པཱིཏཱ་མྲྐྲྀཏྡུཀ་༥་སལཱ་བཱད་ཛནྨ་ཨཱ་ཙརྨཀརཱིཎཱིཀ་བཱིབཱཧ་སཧཱིཏ་མཱརཏེ་རཱས་བཱིབརཎཀ་ཙརྩ་ཤུརཱུ་བྷེལ་ཨ་ཱཧམ་ཨཱཱིཧོ་ཁུལསཱཱ་
ཀེལཽཾ་ཛེ་ཀེནཱ་རམནཱཱཐ་ཛྷཱ་ཨཻ་བཱིབརཎཀེྃ "ཧཱིས ྱཱཱི་ཨཱཕ་ནབྱ-ནྤཱཡ་ཨཱིན་མཱིཐཱིལ"ཱཀ་ལེཁཀསྃ་ཛྷ ྱཱཱུཋ་བཱཛི་ནུཀནེེ་ཚལ,ཱ ཧནཀ་
སཧཱིཏ་སབྷ་གོཊེ་གམཀཱི་ལདྷཱཱི་དེལནཱི, ཀརཎ་པཉ ྤཱཱིཀ་པོཐཱཱིཀ་ཨཱརམྦྷཱིཀ་བཱིརོདྷཀ་ཨསལ་ཀརཎ་སོཛྷཱྃ་ཨཱབཱི་གེལ། 

བཱིདེཧ་ཨཱགྃ་བཌྷ ཻཏ་གེལ, ཨཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་སཧཱིཏ་ཨོཀར་ཕཎྜིཾགབལཱ་ཨེསོསཱིཡེཤན/ སཾས ྤཱ་སབྷ་སོངྒརེཔར་ཋཱཌྷ ་
རཧལ, ཧཀཧཀཨཱིཏ, མུད་ཨཻྃཋ-ཨཻྃཋ་ཀ྅་བཛཻཏ།་ཧམརཱམེ་ཀམཱཱི་ཨཚི་ཛེ་ཧམ་ཀནོོ་སབྷཱ-སཾས ྤཱམེ་ཀམ་ཛཱཨཱི་ཚཱ,ི མུད་
༢༠༡༢་མེ་ཨཀེཊཱ་སཱཧཱིཏྱ-ཨཀདམཱཱེི་ཕཎྜེཌ་ཀརྻཀྲམཀ་བཱད་ཧམརཱ་ཨཱཱི་ཨནུབྷབ་བྷེལ་ཛེ་ཧཀཧཀཨཱིཏ་སཾས ྤཱ་སབྷམེ་
སུདྷཱརཀ་ཨཀེོརཏ ྤཱཱི་སམ  ྱཱབནཱ་ནཻ་ཚ,ཻ ཨཱ་མཊཱོམོཊཱཱི་ཨཱཱི་སབྷ་ཧམརཱ་ཨཱ་བཱིདེཧསྃ་གྷྐྲྀཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨོཧནོ་ཧམ་ཀམྨེ་ཛཨཱཱི་
ཚལཽཾ, སེ་བནྡེ་ཀ྅་དེལཱིཨ།ཻ  

ཕོན་ཨཁནོ་ཨབཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི, ཀབཱི་སམྨེལན་ལལེ, སེམཱཱིནཱར་ལེལ, བེབཱཱིནཱར་ལེལ, ཧམ་མནཱ་ཀརཻཏ་
ཚིཡནྷཱི ༺ཨེཏ྅་དྷརཱི་ཛེ་ཕེསབུཀོཔར་ཕེཎྜ་ཨཱ་གྲུཔམེ་ཛཁན ཧམ་མནཱ་ཀརཻཏ་ཚིཡནྷཱི ཏཁནོ༻ ཨཱ ཨོ་སབྷ་ཨཻ་ལ྅་
ཀ྅་ཨུནཊཱ-པུནཊཱ་བཱཛཻ་ཚཐཱི་ཧམརཱ་བཱིཥཡམ,ེ སབྷ་ནཻ་ཀཱིཚུ་གོཊེ།་ཧམར་ཏྃ་ཨེཀྐེཊཱ་ཤར་ཨཚི, མནུཀྑ་བནཱི་ཛཱཨུ་ཨཱ་
ཧམ་ཨཔན་སྤཱབྷཱབཀ་བཱིཔརཱཱིཏོ་ཨཱཡབ, ཨོནཱ་སྭབྷཱབཀ་ཨནུསཱར་ཧམ་ཨཻ་སབྷ་ས ྤཱནམེ་ཀམ་ཨཱབཻ་ཛཱཨཱི-ཚཱི། 

  

མནུཀ་ྑཀནཱེ་བནཱཱི་  

པཧཱིནེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་པསཾག།་ཀཱིཚུ་གཊོེ་ལཱིཁནེ་ཚལཱ་ཛེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་ཧམརཱ་ཨཱ་བཱིདེཧཀེྃ་མཛོར་ན་ཻདཻཏ་ཨཚི་ཏེྃ་
ཧམ་སབྷ་ཨོཀར་བཱིརོདྷ་ཀརཻ་ཚཱི།་སེ་སྤཥ ་བྷ྅་གེལ་ཛེ་ཨོ་སབྷ་མོཛར་དཻ་ཚཐཱི་ཨཱ་བཱིརོདྷཀ་ཀརཎ་ཨཚི་ཙོར-
སཱཧཱིཏྱཀརཀེྃ, ཛཀརཱ་བཱིདེཧ་བཻན་ཀ྅་དལེཀ, ཏཀརཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེིཀ་མཐཱཻིལཱཱི་བཱིབྷཱགཀ་པརཱམརྴདཏྤཱཱི་སདསྱ་ཛཱཏཱིཀ་
ཀརཎ་བནེནཱཨཱི, ཨོཨཱི་ཛཱཏཱིཀ་ཛཀར་ཨཻ་ཨཀདམཱཱེིཀ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱིབྷཱགཔར་ཨེཀཚཏྲ་རཱཛ་ཚ,ཻ ཛཀརཱ་དྤཱརཱ་མཱནྱཏཱཔྤཱཔྟ་སཱཏོ་
ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨེསོསཱིཡེཤན་ཨོཧཱི་ཛཱཏཱིཀ་ལཀོཀ་ཚ,ཻ ཛཀར་ཨནུབཱདསྃ་ལ྅་ཀ྅་སབྷ་ཨསཨཱཱིནམཎེ ་དོསར་ཛཱཏཱིཀ་ལལེ་པྤཱཔྟ་
ཀརབ་ཨསམྦྷབེ་ཚཻ, ཛཀར་ནཱཊཀ-ནཱིབནྡྷ-ཀཐཱསྃ་ལ྅་ཀ྅་སབྷཊཱ་སཾཀལནམེ་ཨཀེྐེ་ཛཱཏཱིཀ་༩༩% རཙནཱ་ཚ ཻ༺ཨོནཱ་
ཨཱཱི་སབྷ་གོདམམེ་སཌ བཱ་ལེལ་ཚཱཔལ་ཛཱཨཱི་ཚཻ༻། 

སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱིམ་ེམཻཐཱིལཱཱིཀ་པབེཤ་ལལེ་ཀནོོ་སཾས ྤཱཀ་ཀོནོ་ཡོགདན་ནཻ་ཚ,ཻ ཨཱཱི་ཨེཀམཱཏྲ་ཛཡཀན་ྟམཱིཤྲཀ་བྱཀྟཱིགཏ་
པཡཱསསྃ་སམྦྷབ་བྷེལ, ཨཱ་ཏེྃ་ཨོཀར་ཀོནོ་ཕཱཨེད་མཐཱཻིལཱཱིབྷཱཥཱིཀེྃ་ནཻ་བྷེལཻ།་ཨེཀ་ཛཱཏཱིཀ་ཀཱིཚུ་ལོཀ་པཙཱས་ཧཛཱར- ལཱཁ་ཊཱཀཀ་
ཨནུབཱད་ཨསཱཨཱིནམེཎ ་ལཻཏ་ཚཐཱི, ཨཱ་ཨོཧཱིཔར་ཧནཀ་ཨནུབཱད་པུརས ྤཱར་སེཧོ་བྷེཊཱི་ཛཱཨཱི་ཚནྷཱི་སེ་པཙཱས་ཧཛཱར་ཊཱཀ་ཨཱར། 

བྷཱརཏཱཱིཡ་སཾབཱིདྷཱནཀ་ཨཥ མ་ཨནུསྤཱཱུཙཱམིེ་མཐཱཻིལཱཱིཀ་པབེཤ་ཧཨཡ་བཱ་བཱིཀཱིཔཱཱིཌཱིཡཱམེ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱ་གྤཱཱུགལ་ཊྤཱནལྶེཊམེ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱ་
ཏཱིརཧཏཱ་ཨཱ་ཀཻཐཱཱིཀ་ཡྤཱཱུནཱཱིཀཌོ, མྤཱཱུལདྷཱརཱཀ་ཀོན་ོསཾས ྤཱཀ་ཀོནོ་ཡོགདན་ཨཻམ་ེནཻ་ཚཻ།་བྷཱརཏཱཱིཡ་སཾབཱིདྷཱནཀ་ཨཥ མ་ཨནུསྤཱཱུཙཱམིེ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་པབེཤ་ཀེནཱ་བྷེལ་ཏཀར་ཨབྷཱིལེཁན་ཧམར་ཨཾགྲེཛཱི་པོཐཱཱི "A་PARALLEL་HISTORY་OF་
MAITHILI་LITERATURE" མེ་ཀཨེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི།་ཧྃ་ཨཻ་སཾས ྤཱ་ཨཱ་ལོཀ་སབྷསྃ་གྤཱཱུགལ་ཌེརཱ་
གེལ,ཻ བཱིཀཱིཔཱཱིཌཱིཡཱ་ཌེརཱ་གལེཻ་ཨཱ་བྷཱརཏ་སརཀར་ཌེརཱ་གེལཻ་སེ་ཕེསབུཀཔར་པཌྷ བཱམེ་ཨཱབཱི་ཛཱཨེཏ།་ཨོནཱ་ཛཀར ཱབུཏེ་མཱཚཱིཡོ་
ནཻ་མརཻ་ཚ ཻཏཀརཱསྃ ཀ ེཌརཏཻ? ཨེཀཊཱ་བཱཏ་སེཧོ་སྤཥ ་ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་ལལེ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦསྃ་བེཤཱི་མཧཏྭ་
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དུརྒཱཔྤཱཱུཛཱཀ་ཚ,ཻ ཨེཀ་ཏྃ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦཀ་ཛཏེཀ་པཙརཱ་ཀཨེལ་ཛཨཱཱི་ཚཻ་ཨཁབཱརམེ་སེ་ཨེཀར་ལཀོཔཱིཡཏཱཀ་དྱོཏཀ་ནཻ་
ཨཚ,ི ཨཱཱི་མཱཏྲ་ཨེཀར་ཀར ྤཱ-དྷར ྤཱཀ་མཱཱིཌཱིཡཱཔར་ཀབ ྤཱཀེྃ་དེཁབཻཏ་ཨཚི།་དོསར་མཏཱྲ་ནཱཊཀ་ཨ་ཱཀུཉྫབཱིཧརཱཱི་ལ྅་ཀ྅་དསཊཱ་
ལོཀ་ཛུཊཻ་ཚ,ཻ ནཱཊཀ་བཧཏ་ཋཱམསྃ་ནཱིཔཏྟེ་ཚཻ།་ཏེསར་ཨཻམེ་ཛནསཧཡོག་ལགབྷག་ཤཱུནྱ་ཚཻ, ཨཱ་ཨེཀར་སྭརཱུཔ་སེཧོ་སཱཧཱིཏྱ་
ཨཀདེམཱཱི་སན་ཚཻ་བཱ་ཨཀེརཱ་སན་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱིཀ་ཚཻ, ཨཱ་དུནྤཱཱུ་སམཛཱམེ་ཀཊ རཏཱ་པསཱརཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་དུརྒཱཔྤཱཱུཛཱ་གམ-ེ
གམ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ ལོཀཀ་སཧབྷཱགཱིཏཱ་རཧཻ་ཚཻ, སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཀརྻཀྲམ་ནཱཙ་ཨདཱཱི་ཀ་མཱདམྱསྃ་ཨཱཱི་སམཱཛཀ་སབྷ་ཨཾག་ཨཱ་མཧཱིལ-ཱ
པུརུཥཀེྃ་ཛོཌ ནེ་ཨཚ,ི ཨཱཱི་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦ་ཨཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་ཨཱ་ཨཀོར་སཾཔོཥཱིཏ་སཾས ྤཱ་སབྷ་དྤཱརཱ་པསཱརལ་ཛཱ་རཧལ་གྷྐྲྀཎཀེྃ་
ནྱཱཱུཊྲལ་ཀརཻཏ་ཨཚི་ཨ་ཱཏཨཱིསྃ་ཨཱགྃ་སམརསཏཱ་པསརཱཻཏ་ཨཚི།་ཨཱཱི་ཛཱནཀརཱཱི་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦཀ་ཨཱཡོཛནཀར ྤཱ་ལེལ་ཨཚི་ཛེ་
ཕཱྃཌ ་བཱནྷཱི་ཀ྅་ཀཧནེ་ཕཱིརཻ་ཚཐཱི་ཛ་ེདོསར་ཛཱཏཱིམེ་ཨཽཀཏཱི་ཚཻ་ཏྃ་ཨོཧོ་ཨཔྤན་ནཱཡཀཔར་པརྦ་ཀརཡ།་ཨེཏ྅་སྤཥ ་ཀ྅་
དཱི་ཛེ་བཱིདྤཱཔཏཱིཀ་ཛ་ེཕོཊོ་ཨཻ་སཾས ྤཱ་སབྷ་དྤཱརཱ་པསྟུཏ་ཀཨེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་སཨེཧ་ཏྲུཊཱིཔྤཱཱུརྞ་ཨཚི།་སཾགཧཱི་ཨོ་ལོཀནཱི་
ཨབཧཊྛ་ཨཱ་སཾསྐྲྀཏབལཱ་བཱིདྤཱཔཏཱིཀེྃ་ཀབཱིཀོཀཱིལ་བཱིདྤཱཔཏཱིཀ་རཱུཔམེ་ཨསཕལ་རཱུཔེྃ་ཌྷོལ་བཛ-ཱབཛཱ་ཀ྅་པསྟུཏ་ཀ྅་རཧལ་
ཚཐཱི། 

ཏ་ྃཀཱི་ཙརཱཱུ་ཀཏ་ཨན ྤཱར་ཨཚ?ི 

ནཻ, ནཻ་ཏྃ་པེམམོཧན་མཱིཤྲ་ཀཱིཨེ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེིཀ་མཻཐཱིལཱཱི་བཱིབྷཱགཀ་པརཱམརདྴཏྤཱཱིཀ་པདསྃ་ཏྤཱགཔཏྲ་དཨཱིཏཐཱི།་ཀལེཛ་
སབྷཀ་ཀཊཨཱཕ་དེཁབཻ་ཏྃ་སབྷསྃ་ཀམ་ཧཱིན ྤཱཱི་ཨ་ཱམཻཐཱིལཱཱིཀ་ཀཊཨཱཕ་བྷེཊཏ, ཨཱ་ཨོཨཱི་པརཱམརྴདཏྤཱཱི་སམཱིཏཱིམེ་བཨེཧ་སབྷ་
སཧསཧ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱ་ཛཏ྅་སཱྃཔ་སཧསཧ་ཀརཏ་ཨོཏ྅་མནུཀྑ་ཀེནཱ་རཧཱི་སཀཻཨེ།་སེ་རསཱཡན་བཱིཛྙཱནཱཱི་ པེམམོཧན་
མཱིཤྲ་ཏྤཱགཔཏྲ་ད྅་དལེནྷཱི། 

སཧསཧ་ཀརཏཻ་སཱཔྃཀ་བཱཱིཙ་མནུཀ་ྑཀནཱེ་བནཱཱི 

པེམལཏཱ་ཛཱཀི་ཏཱཱིནཊཱ་པོཐཱཱིཀ་སམཱཱིཀྵཱསྃ་པྤཱཱུརྦ་ཧནཀར་སཧསཧ་ཀརཻཏ་སཱྃཔཀ་བཱཱིཙ་ཧཐཱིཡཱར་ཚོཌ ཱི་དེབཱཀ་ཙརྩ་ཀརབ་
ཨཱབཤྱཀ།་ཀརཎ་ཨཱཱི་ཨཀཾ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ' བཱིཤེཥཾཀ་ཨཚ,ི ཨབྷཱིནནྡན་གྲཐཾ་ན།ཻ 

པེམལཏཱ་ཛཱི་ཀལཀཱར་ཚཐཱི, མཧཱིལཱ་ཀལཱཀར་ཚཐཱི, ཨུཙྩ་ཛཱཏཱིཀ་མཧཱིལཱ་ཀལཱཀར་ཚཐཱི།་ཧམརཱ་ཨཱཤ་ཚལ་ཛེ་ཨོ་ཀལཱཀར་
རཧཱིཏཐཱི, སུཙ ྤཱ་ཀལཱཀར, བེཤཱིསྃ་བེཤཱི་མཧཱིལཱ་ཀལཀཱར།་མུད་པརཱཱིཀྵཱ་ཀལ་ཨ་ོནཻ་ཀལཱཀརེ་རཧཱི་སཀལཱཱི་ནཧཱིཡེ་མཧཱིལཱ་
ཀལཱཀར།་བྷ྅་གེལཱཱི་མཱཏྲ་ཨེཀཊཱ་ཥཌཡཾཏྲཀ་ཤཱིཀར, ཛཏ྅་ཧནཀ་ཨཔན་མཧཱིལཱ་ཧོཡབཱཀ་ཨཱཨཱིཌེཎ ཱིཊཱཱི་ཨཱ་ཨཔན་
ཀལཱཀར་ཧོཡབཱཀ་ཨཱཨཱིཌེཎ ཱིཊཱཱི་དུནྤཱཱུ་ཏྤཱག྅་པཌ ལནྷཱི། 

གྷཊནཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་ཡུབཱ་པུརས ྤཱར་༢༠༢༢, ཏཱཱིནཊཱ་ཛྤཱཱུརཱཱི་རཧཐཱི, དཱུཊཱ་པུརུཥ ༺ཀེཥྐར་ཋཱཀུར་ཨཱ་རཱཛན་ཀུམཱར་
སིཾཧ༻ ཨཱ་ཨེཀཊཱ་མཧཱིལ ཱ༺པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ'༻།་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཀབཱིཏཱ་སཾགྲཧ "ཨཾཏཏཿ", མུན ྤཱཱི་
ཀམཏ- ཛིནྡགཱིཀ་མོལཀ་ལེཁཱིཀ་ཨཱ་ཨསལཱཱི་ཕེམཱིནཱིཛཀྨ་ཀབཱིཏཱ་ལཱིཁནཱིཧརཱི།་ནེ་རཙནཱཀ་གཎབཏ ྤཱ་ནེ་ཕེམཱིནཱིཛྨཀ་ཀོནོ་
མཧཏྭ, མཱཏྲ་ཛཱཏཱི་བྷཱརཱཱི་པཌ ལ, ཨཻ་པོཐཱཱིཀེྃ་ཀེཥྐར་ཋཀཱུར་ཨཱ་རཱཛན་ཀུམཱར་སིཾཧཀ་ཏྃ་ཚཌོ ཱུ༹་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ'ཀ་སེཧོ་
བོཊ་ནཻ་བྷེཊལཻ།་སབྷཀེྃ་དམ་ཙུཀབ྅་པཌ ཻ་ཚ,ཻ སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་དྤཱར་ཱམཱནྱཏཱཔྤཱཔྟ་ཀཐཱིཏ་ལཱིཊེརེརཱཱི་ཨེསོསཱིཡེཤནཀ་
ཨུཔཱདྱཀྵ་བནབཱཀ་དམ་ཙུཀེལནྷཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ', ནཻ་ཨཌ ཱི་སཀལཱཱིཧ, ཨཔན་བོཊ་ཨཔྤན་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ མུད་ཧཱིནཀར་
བོཊ་པུརུཥ་བཧམཏཀ, ཛཱཏཱི་བཧམཏཀ་སཾག་ཙལཱི་གེལ། 

  

ཤཁེར་པསགཾ, ཨ་ོདཱིན་ཨ་ོཔལ་ཨ་ཱཨཧེ་ོཚལཱཱི་སཱིནཧེ 
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ཤེཁར-པསཾག 'སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱི' པར་ཧནཀར་ཤོདྷཀ་ཨཱདྷཱརཔར་རཙིཏ་པོཐཱཱི་ཨཚི། 'ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ' ཨཱཏྨཀཐཱ་
ཧོཨཱིཏ-ཧོཨཱིཏ་བཙི་གེལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཱཱི་ཨཚི་སཾསྨརཎ་སཾགྲཧ། 'ཨེགོ་ཚལཱཱི་སཱིནེཧ' ཨཚི་ཀཐ-ཱསཾགྲཧ་ཛཀར་ཀཱིཚུ་ཀཐཱ་ཧམརཱ་
ཨཱཤརྻཙཀཱིཏ་ཀེལཀ། 

ཤཁེར་པསགཾ 

ཤེཁར-པསཾག 'སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱི' པསཱིདྡྷ་སམ ྤཱདཀཛཱི་པར་ཧནཀར་ཤོདྷཀ་ཨཱདྷཱརཔར་རཙིཏ་པོཐཱཱི་ཨཚ,ི པཧཱིལ་
ཨདྷ ྱཱཡམེ་བྱཀྟཱིཏྭ་ཨཱ་ཀྲྐྲྀཏཱིཏྭ, དོསར་ཨདྷ ྱཱཡམེ་ཀྲྐྲྀཏཱི་བཱིབེཙན, ཏེསར་ཨདྷ ྱཱཡ་མེ་ཧནཀར་ཧཱིན ྤཱཱི་རཙནཱ་ཨ་ཱཙཱརཱིམ་ཨདྷ ྱཱཡམེ་
ཨུཔསཾཧར་ཨཚི། 

ཨཻ་པོཐཱཱིཀ་ཨུཔསཾཧརམེ་ཨེཀ་ཋམཱ་བརྞཱིཏ་བྷེལ་ཨཚ་ིཛེ་ཀེནཱ་ཨུདཡཙནྡྲ་ཛྷཱ་བཱིནོད་ཧནཀསྃ་བྷེྃཊ་ཀརབཱཀ་ལེལ་མཱིཐཱིལཱ་
མཱིཧཱིར་ཀཪ ྤཱལཡ་གེལ་ཚལཱཧ་མུད་ཨོ་བཱམ་ཧཐསྃ་ལཱིཁབཱམེ་ཏལ ྤཱཱིན་ཚལཱཧ།་ཨ་ོཨེཀྐེ་བེར་རཙནཱ་ཕེཡར་ཀ྅་ལཻཏ་
ཚལཱཧ, མོནེམེ་ཀཊྃ-ཚཱྃཊ་ཀ྅་ལཻཏ་ཚལཱཧ། 

ཛཱར་བར ྤཱརྜ་ཤ་ཏྃ་ཏཏེཀ་ཏེཛཱིསྃ་སོཙཻཏ་ཚལཱཧ་ཛེ་ཨོ་ཤར ཧཻཎམྜེ་ལཱིཁཻཏ་ཚལཱཧ་ཛ་ེཏཱརཏམྱ་ན་ཻཊྤཱཱུཊཡ, ཨཱ་ཧནཀར་
པརྶནལ་ཨསཱིསཊེཎ ་ཨོཀརཱ་ལཽཾཧཧཻཎྜམ་ེཊཱཨཱིཔ་ཀརཐཱིན། 

མཱིཐཱིལཱ་མཱིཧཱིར་ལེཁཀཀ་ཨེཀཊཱ་སེནཱ་ཏཻཡཱར་ཀེལཀ, སཧསྤཱདྷཱིཀ་ལཁེཀཀ། 

  

ཨ་ོདཱིན་ཨ་ོཔལ 

ཨཻ་མེ་༡༢་ཊཱ་སཾསྨརཎ་ཨཚི། 

ཧམར་ཀཀ ྤཱ:ཡཱཏྤཱཱིཛཱ-ི ཨཻ་སཾསྨརཎམེ་ཨེཀཊཱ་གྷཊནཱཀ་ཙར ྤཱ་ཀརབ་ཨཱབཤྱཀ་ཨཚ།ི་ཡཱཏྤཱཱིཛཱིཀ་ཛེཋ་བེཊཱཱིཀ་སཾག་པེམལཏཱཛཱི་
བྷཱནས་ཀརཐཱི, མུད་ཡཏཱྤཱཱིཛཱི་ཧནཀ་དུནྤཱཱུ་གོཊཀེེྃ་ཨཀེ་དཱིན་སཔ ྤཱཧམེ་ཚུཊྶྚྤཱཱི་དེལཁཱིནྷ་ཨཱ་ཨོཨཱི་དཱིན་ཧནཀར་ཛེཋ་བེཊཱ་ཤོབྷཱ་
མཱིསར་བྷཱནས་ཀརཐཱིནྷ་སེ་ནཱིརྞཡ་དལེནྷཱི།  པེམལཏཱ་ཛཱི་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི- 

"ཨདྷཱིཀརཀ་བོདྷ་ཀརཨལོནཱི་ཀཀ ྤཱ།" 

སཏྱ, ཛཏ྅་ཨཱཨཱིཡོ་ཛནསཾཁྤཱམེ་ཌོམསེ ཱིཀ་ཀཛཀེྃ་བེརོཛགརཱཱི་བཱ་བཱིནུ་ཨརནབལ་ཱཀཛ་མཱནལ་ཛཱཨཱི་ཚ,ཻ ཨཱཱི་གཔ་ཨཱཧ ྤཱདཱིཏ་
ཀེལཀ།་ཀཀ ྤཱ་ནཧཱི་རཧལཱཧ། 

ཀཀ, ཀཀཱི་ཨ.ཱ..: ཨཻམེ་ནེ་ཀཀཀ་ནཱམ་ཚནྷཱི་ན་ེཀཀཱིཡེཀ།་ཧམ་ཨཱཱི་ཨཻ་དུཨཱརེ་ཀཧཱི་རཧལ་ཚཱི་ཛེ་ཧམར་ཱརཧཱིཀཀ་ཨཻ་
བྷགཱིནམཱནཀ་ནཱམ་ཛནབཱཀ་ཨུཏྐཎ ྤཱ་ཨཚ།ི་ཀཱིཨ་ེཨཚ?ི ཀརཎ་ཨཻ་སཾསྨརཎམེ་ཀཀཱིཀེྃ་སམྦདྷཱོིཏ་ཀ྅་པེམལཏཱ་ཛཱི་ལཱིཁཻཏ་
ཚཐཱི- 

"ཨོ་པཐམ་མཻཐཱིལ་མཧཱིལཱ་མཾཙ་པར་ཨཱཡལཱི་ཚལཱཱིཧ, ཨཱ་སེ་ཧམརཱ་ལེལ་སབྷདཱིན་པེརཎཀ་ཨཱདྷཱར་རཧལ་ཨཚི།" སེ་
ཧནཀར་ནཱམ་ཛནབཱཀ་སབྷཀེྃ་ཨཱིཙྪཱ་ཧེཏནྷཱི་ཨཱ་པེམལཏཱ་ཛཱི་སེ་ཀརཏཱཱིཧ་སེ་ཨཱཤ་ཨཚི, ཨོནཱ་ལཀོཀ་ཛིནགཱི་བཱཱིཏཱི་ཛཱཨཱི་ཚ་ཻ
ཀཀཱི-ཀཀཱི་ཀརཻཏ་མུད་ཨོཀར་ནཻཧར་གམཀ་པཏཱ་ཏྃ་ཙལཻཏ་ཚཻ, ཀཀཱིཀ་ནཱམ་ནཻ་པཏཱ་ཙལ་ཻཚཻ། 
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ཨཧཱི་སཾསྨརཎམེ་སོངརཔར་ཋཱཌྷ ་ནཱཊྱམཾཙཀ་པམཱཎ་སེཧོ་དེལ་གེལ་ཨཚི་ཛཏ྅་པེམལཏཱ་ཛཱ་ིཔར་ཀཊཱཀྵ་ཀརཻཏ་ཀཱིཡོ་
ཀཧཻ་ཚཐཱི-་"... ཧརཱིམོཧན་བཱབྤཱཱུ་ཙཱལཱཱི་ཀེྃ་ཕྤཱཱུཀཱི་ཀ྅་སཱྃཔ་བནཱ་རཧལ་ཚཐཱི།" 

ཀཋགྷརམཱ་ེཋཌྷཱ ་ཧམ: ཨཱཱི་སཾསྨརཎ་སུདྷཱཾཤུ་ཤཁེར་ཙདྷཽརཱཱི་པར་ཨཚི།་ཨ་ོཧཱིནཀ་ཨཀེབེར་ཀཧནེ་རཧཐཱིནྷ་ཛེ་ནཱཊཀ་ལཱིཁབཱ་
ཀལ་པེམལཏཱ་ཛནཱེ་ཧནཀ་སོཛྷཱྃ་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱི་ཚཐཱིན་ྷཨཱ་ཨོ་སམྤཱད་ཨོ་པེམལཏེ་ལེལ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི། 

སྐྲྀཏཱི-ཏརཎྤཀ་དཱུ་ཤབ:ྡ ཨཱཱི་སཾསྨརཎ་པཾ. ཛཡནཱཐ་མཱིཤྲཀ་ཚནྷཱི་པེམལཏཱ་ཛཱིཀ་ཨནུསཱར་ཛནཱིཀར་མཱནསཔུཏྤཱཱི 'མཻཐཱིལཱཱི་མཧཱིལཱ་
སཾགྷ' ཨཚི། 

ནཱརཱཱི-ཛགཱརཎཀ་ཨགྲདཱུཏ, ནཙཏཻ་རཧལ་ཨ་ོཀྵཎ་སབྷ, བརེ-བརེ་བྷསཱིཡ་ཱཛཨཱཱིཏ་ཚཱ:ི ཨཱཱི་ཏཱཱིནྤཱཱུ་སཾསྨརཎ་ཧནཀར་ནཻཧར་
རཧཱིཀཀ་ཨཚི།་ཨཧཱི་ཀྲམམ་ེཨཱཱི་ཏཱཱིནྤཱཱུ་སཾསྨརཎ་ནཻ་ཨཚི་མུད་ཨེཀཊཱ་ཀརཎསྃ་ཧམ་ཨཀེརཱ་ཨེཀ་ཋཱམ་རཁནེ་ཚཱ།ི་པཧཱིལམེ་
ཤཱིཀྵཀ་ཨཱ་པཱིཏཱ་རཾགམཙཾཔར་ཧཱིནཀར་པབེཤཀ་པཀྵདྷར་རཧཐཱི, མུད་གཽྃཨཱ་སབྷཀ་ཀརཎ་ཨཱཱི་སམྦྷབ་ནཻ་བྷེལ, དཱིན་མེ་
ཨོནཱ་རཱིཧརྶལ་ཀལམེ་གཱིཏཔར་ནྐྲྀཏྱ་ཀེན་ེརཧཐཱི, ཨུམེར་རཧནྷཱི་༡༣་བརྑ ༺སན་༡༩༦༡༻།་ནཱཊཀ་གོབཱིནྡ་ཛྷཱ་
ཀ 'བསཱཏ' རཧཻ, སེ་སཾསྨརཎམེ་གོབཱིནྡ་ཛྷཱ་སེཧོ་སམྨཱིལཱིཏ་བྷེལཱཧ་ཛཁན་པེམལཏཱ་ཛཱི་པཚཱཏཱི་པཊནཱ་གེལཱཱིཧ་ཨཱ་གོབཱིནྡ་ཛྷཱ་ཀ་
ཀཨེཀཊཱ་ནཱཊཀམེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀེལནྷཱི།་དོསརམེ་ཧཱིནཀར་ཨུམེར་རཧནྷཱི་༣༧-༣༨་བརྑ ་༺སན་༡༩༨༥-༨༦༻ ཨཱ་
བཨེཧ་གཽྃཨཱ་སབྷ་ཧཱིནཀ་༢༤-༢༥་བརྑ་བཱད་གམཀ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦམེ་མུཁྱ་ཨཏཱིཐཱི་བནེལཀནྷཱི་ཨཱ་ཧཱིནཀར་བེཊཱཱི་ཨན ྱཱཱུཀེྃ་
མཾཙཔར་གབཡ་ལེལ་བཛལེཀནྷཱི།་ཨཱ་ས ེཛསྃ་ཨུཏརལཱཀ་བཱད་༢༣་བརྑ་བཱད་ཧཱིནཀ་ཨཔན་གརུཛཱི་སཱཱིཏཱནཱཐ་ཛྷཱཀ་དརྴན་
བྷེལནྷཱི་ཛེ་པེམལཏཱ་ཛཱཀི་ནཱམ་པུཀརལ་ཛེབཱཀ་བཱད་ཨདཧེ་ཁེནཱཨཱིཔརསྃ་ཨུཋཱི་ཀ྅་ཛྷཊཀརཱི་ཀ྅་ཨཱབཱི་གེལ་ཚལཱཧ།་
ཏེསར་སཾསྨརཎམེ་བཱིནུ སཧ-ཀལཱཀར་སཾག རཱིཧརྶལཀ རཧཱིཀེམེ་ནཱཊཀམེ་ཨབྷཱིནཡཀ་གཽཾཨཱ་ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ 'བཱིནོད'ཀ་
ཨཱགྲཧཀེྃ་ཨསྤཱཱིཀར་ཀེལནྷཱི, ནཱཊཀ་མཧེནྡྲ་མལཾགཱིཡཀཱ་ཚལ་ཨཱ་ནཱཊཀ་ཚལ-་'ཨོཀར་ཨཱཾགནཀ་བཱརཧམཱསཱ',་ཨཱཱིཧོ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི་
ཛེ་སབྷཁན་སབྷཀེྃ་པསན ་ནཻ་རཱཁལ་ཛཱ་སཀཻཨ ེ༺ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ་'བཱིནོད'་ཨཧཱི་ཨཾཀམེ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི་ཛེ་པེམལཏཱ་ཛཱི་མཱནཱི་
གེལ་ཚལཱཱིཧ,་མུད་གཽྃཨཱ་སབྷཀ་པབལ་བཱིརོདྷཀ་ཀརཎ་ཨོ་དརཀྴེ་དཱིར   ྱཱམ་ེརཧལཱཱིཧ་ཨཱ་པེམལཏཱ་ཛཱིཀ་ཨཱཱི་ཨཔམཱན་ཧནཀ་
ཨེཏེཀ་ཁརཔཱ་ལགལནྷཱི་ཛེ་རཧཱིཀཀ་ཏྲཱིདཱིབསཱཱིཡ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦམེ་ཏཀར་བཱད་ཀོནོ་ནཱཊཀ་ན་ཻབྷེལཻ།༻།་ཏེསརེ་
སཾསྨརཎམེ་ཀོནོ་ནཛདཱིཀཱི་མཧཱིལཱཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཛེ་ཧཱིནཀ་ཀཧལཁཱིནྷ་ཛེ་དྷནྱ་བཊུཀ་བྷཱཨཱི་ཛ་ེཨཧྃཀ་བེཊཱཱིཀ་བཱིཡཱཧ་བྷ྅་
གེལ་ཨཱ་ཨཱབ་ཨཧྃ་ཀཱིཚུ་བེཤཱི་བཱཛ྅་སེཧོ་ལཱགལ་ཚཱ།ི 

རགཾཡཏཱྤཱས་ྃམཧཡཏཱྤཱ་དྷརཱི:མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀཀ་ནཱིརེཤཀ་པཾ. ཏྲཱིལོཙན་ཛྷཱ་པསཱིདྡྷ་གརུཛཱི་ཀ་སཾསྨརཎ་ཨཻ་ཨལཱཁེམེ་ཨཚི།་ཨ་ཻསྃ་
པཧཱིནེ་ཧཱིན ྤཱཱིསྃ་ནཱིརེཤཀ་ཨཱཡཱཏཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཚལཱཧ།་པཧཱིནེ་ཨོ་རཱཛདརབྷཾགག་ཐཱིཡེཊརམེ་རཧཐཱི, ཨོ་བནྡ་བྷ྅་གེལ།་ཕེར་
ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཀལཀཏ ྤཱཀ་མྤཱཱུནལཱཨཱིཊ་ཐཱིཡཊེརཀ་ཨཱ་ཨཧོོ་བནྡ་བྷ྅་གེལ་ཏཁན་ཨཏོུཀྐ ེ'ཡཱཏྤཱ་པཱརྶྚྤཱཱི'མེ་གེལཧཱ་མུད་ཨོཏ྅་
མཻཐཱིལཱཱི་རཾགསཾས ྤཱ 'མཱིཐཱིཡཱཏྤཱཱི ༺སཧཡོགཱི་དཡཱནཱཐ་ཛྷཱ, གཎནཱཐ་ཛྷཱ་ཨ་ཱཤྤཱཱིཀནྟ་མཎྜལ༻' སྃ་ཛུཌ ལཱཧ། 

ཡཱཏྤཱ་པཱརྶྚྤཱཱིམེ་གྷུམབ་ཛཁན་པཱར་ནཻ་ལགལནྷཱི་ཏྃ་ཀམལནཱཐ་སིཾཧ་ཋཱཀུརཀ་མཱདམྱསྃ་པཊནཱ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཀ་རཾགམཾཙ་
བཱིབྷཱགསྃ་ཛུཌ ཱི་གལཱེཧ། 

མུད་ཨེཏ྅་སེཧོ་སོཾགརཔར་ཋཱཌྷ ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཙར ྤཱ་བྷེཊཻཏ་ཨཚ-ི 

".. པརཱིབཱརཀ་ཨནྱ་སདསྱཀེྃ་རཾགམཙཾསྃ་བཱ་རཾགམཙཾཀ་ཙར ྤཱསྃ་ཕརཱཀ་རཁལནཱི།" 
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ཤྤཱཱིཀན་ྟམཎལྜ: ༧་ཛནབརཱཱི་༡༩༩༤, ཤྤཱཱིཀནྟ་མཎྜལཀ་མྲྐྲྀཏྡུ།་རཱཛཀམལ་ཙཽདྷརཱཱིཀ 'ལལཀ་པཱག' ཀཐཱཔར་ཕཱིལྨ་བནེབཱ་ལེལ་
ཕཱཨཱིནེནྶར་ཏཱཀཱི་ལེནེ་ཚལཱཧ, ཀན ཻཀ ་པར་ཧས ྤཱཀྵར་བྷ྅་གེལ, གཱིཏ་རེཀརྜ་བྷེལ།་པེམལཏཱ་ཛཱི་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི་ཛེ་ཨཱཱི་གཱིཏ་ཨོཨཱི་
བརྑཀ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦམེ་ལོཀ་སུནབོ་ཀེལཀ། 

མུད་ཨཀེཊཱ་བྱཀྟཱིཀ་མྲྐྲྀཏྡུ་མཱནེ་ཨེཀཊཱ་སཾས ྤཱཀ་མྲྐྲྀཏྡུ, སེ་ནེ་ཨོ་གཱིཏེ་ཨཱབ་ཨཚི་ཨ་ཱནཧཱིཡེ་ཨོ་ཕཱིལྨ་བནལ།་མཱཏྲ་བྱཀྟཱིགཏ་
པཡཱསསྃ་སོཾགརཔར་ཋཱཌྷ ་ཀཨེལ་ཀཛ, ཤྤཱཱིཀན་ྟམཎལྜ་སོཾགར་ཚལཱཧ, ཨོ་གེལཱཧ་ཨ་ཱཧནཀར་ཨཱ་ཧནཀར་གཱིཏཀ་ཙེན ྤཱསཱཱི་
དྷརཱི་མེཊཱ་གལེ, བཱ་མེཊཱ་དལེ་གལེ། 

རགཾཀར ྤཱཱི་པམཱིལ:ཱ ཤྤཱཱིནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་པསཱིདྡྷ 'སར' ཨཱ་ཧནཀར་པཏ ྤཱཱི་ཨཱ་བཱལ-བྷཾགཱིམཱ ༺བྷཾགཱིམཱ་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱཀ་བཱལ་
བཱིབྷཱག༻ཀ་པབྷཱརཱཱི་པམཱིལཱ་ཛཱིཀ་སཾསྨརཎ་ཨཚི།་སཾགམེ་སོནྤཱཱུ་ཨ་ཱམོནྤཱཱུ ༺པམཱིལཱ་ཛཱིཀ་དུནྤཱཱུ་པུཏྲ༻ ཨཱ་བྷབནཱཐ་
ཛྷཱ ༺ནཱབཱརྜ༻ཀ་སེཧོ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཨ་ཱཋཧཀ་ཀརཀྻྲམཀ་སེཧོ་།་ཕེར་པམཱིལཱ་ཛཱཀི་ཨསམཡ་མྲྐྲྀཏྡུ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚ།ི 

ཀཱིཚུ་ཏཱཱིཏ, ཀཱིཚུ་མཱིཊ:ྛ ཀཱིཚུ་ཙཧཊགར་གྷཊནཱ་སབྷཀ་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཨོཧནེ་སབྷ་ཛེ་ཀཔཱིལ་ཤར ྤཱ་ཤ་ོམེ་ཨཧྃ་སབྷ་དེཁནེ་
ཧཨེབ། 

ཨཀེཊཱ་རགཾཀར ྤཱཱིཀ་ཡཏཱྤཱ: པཧཱིལ་བེར་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ཏཏ ྱཱདྷཱནམེ་ཨ་ཱབཊུཀ་བྷཱཨཱི་ཀཧལཱཔར་༡༩༧༣་ཨཱཱི་མེ་པེམལཏཱ་ཛཱི་
ཨཱ་དས་བརྑཀ་བྷཱརཏཱཱི་ཨབྷཱིནཡ་ཀལེནྷཱི།་༡༩༧༤་མ་ེཤམཱིལ་བྷེལཱཱིཧ་ནྐྲྀཏྤཱཾགནཱ་རམཱ་དས།་པུརུཥ་ཀལཱཀརཀ་ཙར ྤཱ་སེཧོ་
ཨཚ-ི ཚཏྤཱནནྡ་སིཾཧ་ཛྷཱ ༺བཊུཀ་བྷཱཨཱི༻, བེདནནྡ་ཛྷཱ, ཕནནྟ་ཛྷཱ, ཧྐྲྀདཡནཱཐ་ཛྷཱ, སཱཱི.པཱཱི.ཛྷཱ, མོདནཱཐ་ཛྷཱ, ཨཤར ྤཱཱི་
ཨཛནབཱཱི, གོལོཀནཱཐ་མཱིཤྲ, བནྡྷུཛཱ,ི ཤམ  ྦྷུདེབ་ཛྷཱ།་ཙཏེནཱ་སམཱིཏཱིཀ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་
རཾགལོཀ, ནབཾཱགན, ཨརཱིཔན, བྷཾགཱིམཱ, ཨཱཾགན, ཀལ་ཱསམཱིཏཱི  ཀ་ཙར ྤཱ་བྷེལ་ཨཚི་ཨཱ་ཛིམ ྤཱ་ལེནཱིཧརམེ་རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་
ཋཱཀུར, ཀཽཤལ་ཀུམཱར་དས, ཚཏྤཱནན,ྡ ཀུམཱར་ཤཻལནེྡྲ, པཤནྟཀན,ྟ རབཱཱིནྡྲ་རཱཛྤཱཱུ, མནོཛ་མནུཛ, བཱིབྷཱུཏཱི་
ཨཱནན,ྡ ཀུཎལ, ཨུམཱཀན,ྟ ཀཱིཤོར་ཀེཤབ, རོཧཱིཎཱི་རམཎ, ཛགན ྤཱཐ་ལལཱ་དས, ཀཽཤལ་མཱིཤྲ་ཨཱ་ཏརུཎ་པབྷཱཏཀ་ཙར ྤཱ་བྷེལ།་
མཧཱིལཱ་ཨབྷཱིནེཏྤཱཱིཀ་ཙར ྤཱ་ཀེལནཱི- མཾཛྤཱཱུ་ཙཽདྷརཱཱི, སུདྷཱ་དས, ཏནུཛཱ་ཤཾཀར, བཱིནཱཱིཏཱ, སཾགཱིཏཱ, ནཱིབེདཱིཏཱ, མཾཛྤཱཱུ་ཛྷཱ, ཨཱབྷཱ་
ཛྷཱ, པྤཱཱུནམཤྤཱཱི།་མྲྐྲྀདུལཱ་སཱིན ྤཱཀ་ཙར ྤཱ་བྷེལ་ཨབྷཱིནཡཀ་སཾག་ནཱིརེཤན་ཨཱ་ཨཱལེཁན་ལལེ་སེཧོ།་མཾཏྲཤེྭར་ཛྷཱ་དྤཱརཱ 'ཨརཱིཔན'ཀ་
མཱདྱམསྃ་ནཱཊྱ་པཏཱིཡོགཱིཏཱཀ་ཨཱཡོཛན།་མུད... 

མཾཛྤཱཱུ་ཙདྷཽརཱཱི་རཾགམཾཙ་ེནཻ་ཨོཨཱིསྃ་ཛུཌ ལ་ལཀོོསྃ་ཀུཤལ་ཚེམ-དྷརཱི་པུཚབཱསྃ་པརཧེཛ་ཀེལནཱི,མྲྐྲྀདུལཱ་སཱིན ྤཱ, སུདྷཱ་
དས, པྤཱཱུནམཤྤཱཱི, པབྷཱ་ཛྷཱ, ནྤཱཱུཏན་ཛྷཱ་སབྷ་ཨེཀཨཀཱེི་ཚོཌ ཻཏ་གལཱཱེིཧ། 

སུརེནྡྲ་ཨཱཙཱརྻ་དྷརཱི་སཾག་རཧལཱཧ། 

ཏནུཛཱ་ཤཀཾར་ཨབྷཱིནཡ་ཨཱ་ནཱིརེཤན་དུནྤཱཱུམེ་ཚལཱཱིཧ་མུད་ཨོ་དཱིལ ྤཱཱི་དཱུརདརྴནཀ་སཱཱིརཡལ་སབྷསྃ་ཛུཌ ཱི་གལཱཱེིཧ, ཧནཀར་
ཚོཊ་བཧཱིན་ཀནུཔཱིཡཱ་ཤཾཀར་རཱཥ ྱཱཱིཡ་ནཱཊྱ་བཱིདྤཱལཡསྃ་ཛུཌ ཱི་གེལཱཱིཧ། 

ཤམཱིལ་བྷེལཱཱིཧ་སེཧ་པལ བཱཱི, ཤཱིལ ྤཱཱི་ཨཱ་རཤྨཱི, ཏཱཱིནྤཱཱུ་སུཔུཏྤཱཱི་ཧརཱིཧར་པསཱད ༺ཧཱིན ྤཱཱིཀ་ཀཐཀཱར, ཕཱིལྨཀར་ཨཱ་སཱིཔ ་
རཱཨཱིཊར༻།་ཨནཱནྡ་མོཧན་ཛྷཱ་ཨ་ཱཧནཀར་མཱཡ་བཻདེཧཱི་ཛྷཱ་ཀེར་སེཧོ་ཙར ྤཱ་ཨཚ།ི་མདྷཱུལཱིཀ་ཨཱནན,ྡ སོམཱ་ཨཱནནྡ་ཨཱ་དཱིཔཱ་
ཨཱནན,ྡ སུཔྤཱཱིཏཱ་དས, ཛོཏཱི, སུནཱཱིཏཱ་ཛྷཱ, ཨལཀ, ནཱཱིཏྤཱཱུ, ཤརད་སིཾཧ, ནཱཱིལམ་སིཾཧ, པྤཱཱིཏཱི, རཤྨཱི་མཱིཤྲ, ཨན ྱཱཱུ, མན ྱཱཱུ, བརཁཱ་
སིཾཧ, སྤཱཏཱཱི་སིཾཧཀ་སེཧོ་ཙར ྤཱ་ཨཚ།ི 

ཕེར་ཙར ྤཱ་ཨཚི་ཧནཀ་སབྷཀ་ཛེ་ཨཔན་པརཱིབཱར, ཨཔན་པཏ ྤཱཱིཀེྃ་ཨུཏ ྤཱཧ་ཨཱ་གརྦཀ་སཾག་ཤམཱིལ་ཀཡལནཱི- ལལ ན་པསཱད་
ཋཱཀུར ༺ཛམཤེདཔུར༻, ཨཤོཀ་ཀུམཱར་ཛྷཱ ༺མཱིཐཱིལ་ཱབཱིཀས་པརཱིཥད, ཀོལཀཏཱ༻, རོཧཱིཎཱི་རམཎ་
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ཛྷཱ ༺ཨཱཾགན, པཊནཱ༻, པདཱིཔ་བཱིཧརཱཱི ༺བེགྤཱཱུསརཱཡ༻, ཙཏུར  ྦྷུཛ་ཨཱཤབཱདཱི ༺བཱིརཱཊནགར, ནེཔཱལ༻ ཨཱ་
ཤྱཱམ་སུནྡར་སིཾཧ ༺བྷཾགཱིམ,ཱ པཊནཱ༻། 

  

ཨགེ་ོཚལཱཱི་སཱིནཧེ: ཨཻ་ཀཐཱ་སཾགྲཧམེ་༡༢་ཊཱ་ལགྷུཀཐ་ཱཨཚི, ཛཨཱིམ་ེཨེཀཊཱ་ཀཐཱ་ཨཚི 'ཨེགོ་ཚལཱཱི་སཱིནེཧ', ཛེ བཱིདྷབཱ་
སཱིནེཧཀ་ཀམལཤེ་སཾག་ཤརཱཱིརཱིཀ་སམནྦྡྷ, ཀམལཤེཀ་དྷོཁཱ་ད྅་བྷཱགཱི་ཛཱཡབ་ཨཱ་ཨཨཱོི་སམྦནྡྷསྃ་ཧོཨཱིབལཱ་བཙ ྤཱཀེྃ་ཛནྨ་
དེབཱཀ་ཛིདཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི།་ཀཏཱཀ་སཱལ་བཱད་ཨ་ོགྷུརཱི་ཀ྅་ཨེལཱི་ཨཱ་ཨོཧཱི་བྷཻཾསུརཀེྃ་ཨཔན་གྷརཱཌ ཱཱི་ལཱིཁཱི་དེལནཱི་ཛེ་
ཧནཀ་ཀཊཱི་ཀ྅་གཌ ཱི་དེབཱཀ་ནཱིརྞཡ་སུནེནེ་ཚལཁཱིནྷ། 

ཨཻ་སཾགྲཧཀ་ཨེཀཊཱ་ཨཱར་ཀཐ ཱ'བྱཱཱུཊཱཱིཔཱརར' བཱིབཱཧེཏྟར་ཤརཱཱིརཱིར་སམྦནྡྷཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི་ཛཨཱིམ་ེཔུརུཁཀེྃ་བཱིཡཱཧལ་
རཧལོཔར་ཀུམཱརཱིསྃ་ཨཕེཡར་ཀརབཱཀ་ཚྤཱཱུཊ་ཚཻ། 

'བཱཔསཱཱི' ཀཐཱམེ་སཱསུ-པུཏོཧཀ་ཁཱིས ྤཱ་ཚཻ།་ཛེ་བེཊཱ-པུཏོཧཀེྃ་སཱསུ་གྷར་ཁཱལཱཱི་ཀརེལནྷཱི་སཨེཧ་སེབཱ་ཀེལཀནྷཱི་ཨཱ་ཕེར་བཱཔསཱཱི་
བྷེལ། 

'ཨབྷཱགལ'མེ་ཀནོོ་བཱཏཔར་བཙ ྤཱ་གྷརསྃ་བྷཱགཱི་གེལ་རཧཻ་ཨཱ་ཕེར་གྷུརཱི་ཀ྅་ཨཱབཱི་གེལ་ཻཏཀརེ་ཀཐ་ཱཨཚ།ི 

'ཙྃཙརཱཱི་པུལ' མེ་བཱཌྷ ཱིཀ་ཨཱིལཱཀ, ཙཙརཱཱི་པུལཀ་གཡབ་ཧཨེབ་ཨཱ་ཕེར་མརམྨཏཱི་ཧཨེབ, ཙྃཙརཱཱི་པུལ་ཨཱ་པཀྲྐྲྀཏཱིཀ་མཱིལཱི་
ཀ྅་སམཱཛམེ་ཨཀེ་སྤཱཱུཏྲམེ་བནྷབཱཀ་བརནྞ་ཨཚ།ི་ཨེམྷར་པཚིལཱ་སལཱ་ཨཀེཊཱ་སམཙཱཱར་ཨཱཡལ་ཚལ་ཛ་ེབཱིཧརམེ་ལོཧཀ་
པུལཀེྃ་ཙོར་ཀཊཱི་ཀ྅་ལ྅་གེལ།ཻ་སེ་སྠཱིཏཱི་ཨཁནོ་ཨོཧནེ་ཚ,ཻ ཙྃཙརཱཱི་པུལ་ཙོརཱི་ཧོཨཱི་ཚལ,ཻ ཨཱབ་ལོཧཀ་པུལ་ཙོརཱི་ཧོཨཱི་ཚཻ། 

'མཻཡཱྃ' ཀཐཱམེ་མཻཡཱྃ་ཨཱ་ཀཱིསུནམཱཀ་ཨཏཱ ྤཱཱིཡ་སམྦནྡྷཀ་ཙར ྤཱ་བྷེལ་ཨཚི། 

'བཻཏརཎཱི'མེ་བཨེཧ་གམཀ་ཁཱིས ྤཱ་ཨཚ,ི མརལཱཀ་བཱད་བྷོཛམེ་མདཏཱི་ཀརཱུ་ཨཱ་སབྷཊཱ་ནཱིཀཧ་ཁེཏ་ལཱིཁབཱ་ལཱིཨ། 

'ཛུམརཱཏན' ས ྱཱཱུལཀ་སེབཱིཀ, ཨེཀ་ཏརཧསྃ་ཨོཀར་ཙརཱིཏྲ་ཙིཏྲཎ་ཀཨལེ་གལེ་ཨཚི། 

'ཚཱཧརཱི'མེ་སུདྷཱ་ཨཱ་རདྷཱིཡཱཀ་ཀཐཱཀ་བཧན ེ་ས ྱཱཱི-བཱིམརྴ་ཨཱ་ཛཱཏཱི་བཱིམརྴ་དུནྤཱཱུ་ཨཱཡལ་ཚ,ཻ ཨཱ་ཨཱཱིཧོ་ཛེ་མཧཱིལཱཔར་ཨེཀར་
དོབརཱ་མཱརཱི་པཌ ཻཏ་ཚཻཀ། 

'ཋེས'མེ་ཤཧརམེ་བནྡཀ་གྷོཥཎཀ་བཱད་མཧཱིལཱ་ཀརྨཙཱརཱཱི་སབྷཀ་ཨཱཔསཱཱི་གཔཤཔཀ་བཱིབརཎ་ཚཻ། 

'གྲྐྲྀཧ-པབེཤ'མེ་ཀེནཱ་ཨཱིམཤོནལ་ཀ྅་སོཛྷ་ལཀོསྃ་ཀཛ་ལལེ་ཛཱཨཱི་ཚཻཀ་ཏཀར་བཱིབརཎ་ཨཚི། 

'ཨུདས་ཨཱྃགན' མེ་ཀཀཱིཀ་མྲྐྲྀཏྡུཀ་ཨབསརཔར་ཧནཀར་ཁགཏཱ, ནབཀ་ཚཽཌ ཱཱི་སབྷ་ཏྃ་སཱིནེམཱཀ་བྷཱསཔར་གཱིཏ་ཨུཋབཻཏ་
ཨཚ,ི ཀཀཱིཀེྃ་སེ་ནཻ་སོཧཨཱིཏ་ཚལནྷཱི།་ཧནཀར་ཨནྟཱིམ་སཾས ྤཱརམེ་སཽཾསེ་ཊོལཀ་ཚཽཌ ཱ་སབྷ་ཧནཀ་ཙིཏཱཔར་ཏཱིཀུལ-ཱམཛྫརསྃ་
ལདབད་ཋཱརཱི་ཀཊཱི་ཀ྅་དྷ྅་དལེཀ, ཛྃ་ཀཀཱི་ཨཻབེར་ནཻ་ཚཻ་ཏྃ་ཀཀརོ་ཨྃཙཱར-ཨཱམཱིལ་ནཻ་བནབ྅་དཨཱི་ཛེཏཻ།་ཀཀཱིསྃ་
པེམ.. སྭརྒམེ་བཻསཱི་ཁྤཱཱུབ་ཙཊནཱཱི་བནབཱིཧེྃ... 
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༨༢་བརྑཀ་ཨེནཱཱི་ཨེརཽ་ཀེྃ་ཨཻ་བེརུཀ་སཱཧཱིཏྱཀ་ནོབེལ་པུརས ྤཱར་དེབཱཀ་གྷོཥཎ་སྭེཌཱིཤ་ཨེཀེཌམཱཱི་ཀལེཀ།་སྭཌཱེིཤ་ཨཀེེཌམཱཱི་
ཨོཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་རབཱཱིནྡྲནཱཐ་ཋཱཀུརཀེྃ་ཨེཀཊཱ་ཊྤཱཱིཊམེ་མོན་པཱཌ ལཀ། 

"ཏཱིཏལཱཱི་མཱས་ནཻ, པལ་གནཻཏ་ཨཚ,ི སེ་ཨོཀརཱ་ལག་སམཡེ་སམཡ་ཚཻ།" 

ཨེནཱཱི་ཨརེཽ་པཧཱིནེ་ཨཱཏྨཀཐཱཏཀྨ་ཨུཔནྤཱས་ལཱིཁལནྷཱི་མུད་ཤཱིགྷེ་ཨོ་མཱཏྲ་ཨཱ་མཱཏྲ་སཾསྨརཎ་ལཱིཁཡ་ལགལཱཱིཧ། 

པེམལཏཱ་མཱིཤྲ 'པེམ'ཀ་ཀཱིཚུ་ཀཐཱ་ཛནཱེ 'ཨེགོ་ཚལཱཱི་སཱིནེཧ',་'བྱཱཱུཊཱཱིཔཱརར' བོལྜ་ཨཚི་ཏྃ་ཨ ཱ'ཚཱཧརཱི' ཨཱ 'ཨུདས་ཨཱྃགན' མེ་
མནོབཻཛྙཱནཱིཀ་བཱིཤ ེཥཎ་ཨཚི།་མུད་ཧནཀར་མཛགྤཱཱུཏ་པཀྵ་ཚནྷཱི 'སཾསྨརཎ' ཨཱ་ཛཏཀེ་ཁཛནཱཱ་ཧནཀ་ལགམེ་ཚནྷཱི་སེ་ཨོ་
ཨེནཱཱི་ཨརེཽ་ཛཀ་ྃསཾསྨརཎ་ལཱིཁཱིཡེ་ཀ྅་སདྷཱ་སཀཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཱཤ་ཨཚི་ཛེ་ཧནཀ་ཀལམསྃ་ཌྷེར་རཱས་སཾསྨརཎ་ཨཱར་
ནཱིཀལཏནྷཱི། 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༢.༡༩.ཨཛིཏ་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཙཾཀ་པེརཎསོཏ:་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ 

ཨཛཏི་ཀུམརཱ་ཛྷཱ 

མཐཱཻིལཱཱི་རགཾམཙཾཀ་པརེཎསཏོ:་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ་པམེ 
 
ཧཱིན ྤཱཱི་སཱིནེམཱ་'ཨཱནན'ྡ་མེ་ཨེཀཊཱ་ཌཱཡལགཱ་ཚལ་ཛཀརཱ་མཻཐཱིལཱཱི་མེ་ཨནཱེ་ཀཧཱི་སཀཻཏ་ཚཱི-་'དུནཱིཡཱ་ཨཀེ་རགཾམཾཙ་ཚཻཀ་ཨ་ཱ
ཧམསབ་མཱཏྲ་ཀཋཔུཏལཱཱི་ཛཀར་རཱས་ཨྤཱཱུཔར་བཱལཱ་ཀེྃ་ཧཐ་མེ་ཚནྷཱི'།་ཤཡད་ཨཧཱི་ལེལ་ཨཱཱི་ཀཧབཱཱི་པཙལཱིཏ་ཚཻཀ་ཛེ-་'་
སབཧིཾ་ནཙཱབཏ་རཱམ་གོསཱཨཱིཾ་'།་ཛཽྃ་ཀགཛ་ཀལམ་ལ'་ཀ'་ལཱིཁནཱཨཱཱི་ཤུརུ་ཀརཱཱི་ཏ'་ཤཡད་ཧམ་སབ་ལཱིཁབཱ་མེ་སཀྵམ་ནཧཱི་
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ཧོཨེབ་ཛེ་ཨེཀྐཧཱི་སམཡ་མེ་ཀཏེཀ་རོལ་ཧམ་སབ་ནཱིམཱཧཱི་རཧལ་ཚཱི།་ཨནཱོ་སཙ་ཏ'་ཨཱཱི་ཚཻཀ་ཛེ་ཀཏེཀ་རོལ་མེ་ཧམརཱ་སབ་
ཀེྃ་ཨྤཱཱུཔར་བཱལཱ་ནཙཱ་རཧལ་ཚཐཱི་སེ་བུཛྷབཱཀ་སཱམརྠྱ་ཧམརཱ་སབ་ཀེྃ་ཀཧྃ་ཨཚི།་ཨོནཱ་ཨཱཨཱི་ཧམ་ཨོཧཱི་ནཱཊཀ་ཀེར་ཙར ྤཱ་
ནཧཱི་ཀ'་རཧལ་ཚཱི་ཛཀར་པཱཏྲ,་ཀཐ,ཱ་པཊཀཐ,ཱ་དྲྐྲྀཤྱ,་ས ྤཱན,་ལཱཨཱིཊ,་སཱཨུཌཾ,་མྱཱཱུཛིཀ་ཨཱ་ཨནྱ་སམསྟ་ཙཱཛིཀ་ནཱིརེཤན་སརྦ་
ཤཀྟཱིམཱན་ཨེབཾ་སརྦ་བཱིདྱམཱན་ཨཱཱིཤྭར་ཀེྃ་དྤཱརཱ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཛཱི་ཧམ་ཙར ྤཱ་ཀ'་རཧལ་ཚཱི་ཛེ་ཨཔན་ཨཔན་གམ་མེ,་བཱིདྤཱལཡ་
མེ་སཾབྷབཏཿ་ཨདྷཱིཀཾཤ་བྱཀྟཱི་ཀོནོ-ན-ཀནོོ་རུཔ་མེ་ཁེལཱཡལ་ཚཱི།་ཨོཧཱི་སམཡ་གམ་གྷར་མེ་མནོརཾཛནཀ་ཨཱཱི་སབ་སྃ་
པཙལཱིཏ་མཱདྱམ་ཚལ།་མནོརཾཛན་ཀེར་སཱཐ-སཐཱ་སམཱཛ་མེ་ཛཱགརུཀཏཱ་ཨཱནཡ་ཀེྃ་ལེལ་བཱིབྷཱིན ་ཏརཧཀ་ནཱཊཀ་ཀེར་
མཾཙན་ཧོཨཱིཏ་ཚལ།་ཨཱམ་ཛནཏཱ་ཛཏེཀ་ཨཱསནཱཱཱི་སྃ་ཀོནོ་བཱིཥཡ་བསྟུ་ཀེྃ་སམཛྷི་ཛཱཨཱིཏ་ཚལཐཱི་ཨོཏེཀ་ཀོནོ་པོཐཱཱིཀ་མཱདམྱ་
སྃ་སཾབྷབ་ནཧཱི་ཚལ།་སམཱཛ་མེ་བྤཱཔྟ་ཀུརཱཱིཏཱི་སབ་ཀེྃ་ཀེནྡྲ་མེ་རཁཱཱི་ཨམཱ་ཛནཏཱ་མ་ེཛཱགརུཀཏཱ་ཨནབཱཀ་སབ་སྃ་སཤཀྟ་
མཱདྱམ་ཨཚི་ནཱཊཀ།་ཨོནཱ་སམཡ་བདལལ་ཻཨཱ་སཾགཧཱི་ལོཀ་སབཧཀ་སོཙ་སེཧོ་བདལཱི་གེལཻ་ཨཱ་གམ་སྃ་ནཱཊཀ་བུཛྷ ྱཱཱུ་ཛེ་བཱིལཱ་
གེལ་ཨཱ་ཀེཧནོ་པབཱིཏྲ་པཱབནཱི་ཏྱཽཧར་ཀེྃ་ཨབསར་པར་ཕྤཱཱུཧཌ ་ཨཱརྐེས ྱཱ་ཨཱ་ཌཱཱི་ཛེ་བཛ་ཱབརམཱན་མེ་ཨཔན་བཱིཀྲྐྲྀཏ་
མཱནསཱིཀཏཱཀ་པརཱིཙཡ་དེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚ།ི་ཤཡདེ་ཀོནོ་གམ་མེ་ཨཱབ་ནཱིཡམཱིཏ་རུཔ་སྃ་ནཱཊཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ནཱཊཀ་ཨཱབ་
བཱིབྷཱིན ་ཤཧར་ཀེར་རཾགམཾཙ་དྷརཱི་སཱིཀུཌ ཱི་ཀ'་རཧཱི་གེལ་ཨཚ།ི་སམཱཛ་མེ་ཨད་ཽཀལ་སྃ་ཀུརཱཱིཏཱི་རཧལཻ་ཨཚ་ིཨཱ་སམཡ་ཀེྃ་
སཱཐ་བཧཏ་བདལཱབ་ཨཡལཻ་མུད་ཨདྷཱུནཱིཀཏཱཀ་དབྷཾ་བྷརནཱིཧར་ཧམ་སབ་ཨེཁནཧྃ་བཧཏ་ཏརཧཀ་སོཙ་ཀེྃ་བདལཡ་མེ་
སཕལ་ནཧཱི་བྷེལཧྃ་ཨཚི།་ཨཧཱི་མེ་ཨེཀཊཱ་པམུཁ་རུཔ་སྃ་ཛཽྃ་ཙར ྤཱ་ཀརཱཱི་ཏ'་ཨེཁནཧྃ་བེཊཱ-བེཊཱཱི་མེ་བྷེདབྷཱབ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་
སྠཱིཏཱི་མེ་བཧཏ་སུདྷཱར་བྷེལཻཡཱ་མུད་ཨཁེནཧྃ་བཧཏ་བདལཱབ་ཀེར་ཨཱབཤྱཀཏཱ་ཨཚི།་པུརུཥ་པདྷཱན་སམཱཛ་མེ་ཨཨཱཱི་ཨེཧན་
ཀོནོ་ཀྵཏེྲ་ནཧཱི་ཨཚི་ཛཱཧཱི་མ་ེམཱིཐལཱཀ་ལལནཱ་ཨེཏཧྟ་ཀེྃ་པུརུཥ་སྃ་ཊཀྐར་ནཧཱི་ལ'་རཧལ་ཚཐཱི?་ཙཱཧེ་ཤཱིཀྵཱ་ཀེར་ཀྵཏེྲ་
ཧོཨཱིཀ་ཨཐབཱ་ཛྙཱན་བཱིཛྙཱནཀ,་ཙཱཧེ་ཕཽཛ་ཧོཨཱིཀ,་རཱཛནཱཱིཏཱི་ཧོཨཱིཀ་ཨཐབཱ་ཀལཀཱ་ཀྵཏེྲ་སབ་མེ་ཨཔན་མེཧནཏ་སྃ་
པུརུཥཀ་སམཀཀྵ་ཨཔནཱ་ཨཱཔ་ཀེྃ་སཱབཱིཏ་ཀཡལནཱི་ཧྃ། 
ཨཱཨཱི་ཧམ་ཙར ྤཱ་ཀ'་རཧལ་ཚཱི་མཱིཐཱིལཱཀ་ཨོཧཱི་ལལནཱ་ཀེར་ཛིནཀ་ཧནཀ་ཀརཀྻྵེཏྲ་མེ་སབ་མཱྃ་ཀཧཱི་སཾབོདྷཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚནྷཱི།་ཛཱི་
བྤཱཱུཛྷིཨེ་གེལ་ཧེབཻ་ཛེ་ཧམ་ཛིནཀར་ཙར ྤཱ་ཀ'་རཧལ་ཚཱི་སེ་བྷེལཱཱིཧ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་ཨེཀ་སཤཀྟ་ཧས ྤཱཀྵར,་ནཱིསྶན་
ཀལཱཀར་ཨཱ་ནབཀ་པཱཱིཌྷ ཱཱིཀ་མཧཱིལཱ་ཀལཱཀར་ལེལ་པེརཎསོཏ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ།་ཧྃ་ཨཨཱཱི་ཨོ་ཀནོོ་པརཱིཙཡཀ་
མོཧཏཱཛ་ནཧཱི་ཚཐཱི་མུད་ཨཔན་ཛཱིབན་མེ་ཨཧཱི་མུཀམ་པར་པཧྃཙཡ་ལེལ་ནཱིསྶདཾེཧ་ཀཏེཀ་སཾགྷར ་ཀརཡ་པཌ ལ་ཧེཏན་
ཨཧཱི་པུརུཥ་པདྷཱན་ཀྵེཏྲ་མེ་ཏཀར་སཧཛཧཱི་ཨནུམནཱ་ལགཡལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི། 
རཧཱིཀ་ནཱིབཱསཱཱི་པཾཌཱིཏ་དཱིནཱནཱཐ་ཛྷཱ་ཨཱ་ཧནཀ་པཏ ྤཱཱི་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་བྲྀཾད་དེབཱཱིཀ་ཨེཀམཱཏྲ་སཾཏཱན་པེམལཏཱ་ཀེར་ཛནྨ་སན་1948་མེ་
བྷེལ་ཚལནྷཱི་ཨཱ་མཏཱྲ་བཱརཧམ་བརཁ་མེ་ཧཱིནཀར་བཱིབཱཧ་སེཧོ་བྷ'་གེལནཱི་མུད་ཧཱིནཀ་པཏཱི་དེབ་ཀེྃ་ཨཱིཙྪཱཀ་ཨནུརུཔ་
ཧཱིནཀར་པཌྷ ཱཨཱཱི་ཛཱརཱཱི་རཧལནཱི།་གམ་སམཛཱ་ཨཔན་ནཱཊཀ་དེཁཱབཡ་སྃ་ཀཧྃ་བཱཛ་ཨབཱིཏཐཱི་མུད་ཧཱིནཀར་དྷ ྱཱན་སདཻབ་
ཨཔན་ལཀྵྱ་པར་ཀེཾདྲཱིཏ་རཧལནྷཱི།་མཏཱཱ་པཱིཏཱཀ་སཧཡོག,་པཏཱི་དེབཀ་པོཏ ྤཱཧན་ཨཱ་ཨཔན་ལགན་སྃ་སན་1963་མེ་
པཐམ་ཤྲེཎཱི་སྃ་མཻཊྲཱིཀ་པརཱཱིཀྵཱ་ཨུཏ ྤཱཱིརྞ་བྷེལཱཱིཧ།་ཨོཧཱི་ཀེྃ་བཱད་པཊནཱ་ཙལཱི་ཨཡལཱཱིཧ་ཨཱ་པརམ་ཤྲདྡྷེཡ་ཡཏཱྤཱཱི་ཛཱི་ཀེྃ་ཨབྷཱིབྷཱབཀ་
རུཔ་མེ་པཱབཱི་ནཱིརཾཏར་ཨཔན་པཏཱིབྷཱཀ་པརཱིཙཡ་དཻཏ་རཧལཱཱིཧ། 
པརམ་ཤྲདྡྷེཡ་ཡཱཏྤཱཱི་ཛཱི་ཀེར་པེརཎ་སྃ་ཨཱཀཤབཱཎཱི་པཊནཱ་སྃ་ཛུཌ ཱི་གེལཱཱིཧ།་རེཌཡ་ོསྃ་ཧཱིནཀ་ནཱཊཀ་ཀེྃ་པཀཤན་ཧོབཡ་
ལཱགལ།་ལོག་མཱཏྲ་ཨཱབཱཛེ་ཊཱ་སུནཻཏ་ཚལནྷཱི,་ཙེཧརཱ་ཏ'་ནཧཱི་དེཁཻཏ་ཚལནྷཱི་ཏཱཧཱི་བཱཏཀ་ནཱིཤིཾཏཏཱ་ཚལནྷཱི་མུད་བཧཙརྩཱིཏ་
བཊུཀ་བྷཱཨཱཱི་ཨཱ་ཨནྱ་ཀཱིཚུ་བྱཀྟཱིཏྭ་ཧཱིནཀ་རཾགམཾཙ་པར་ཨཱབཡ་ལེལ་པེརཱིཏ་ཀརཻཏ་རཧལནཱི།་ཨོ་སམཡ་ཀལ་ཀེྃ་བཱིཥཡ་མེ་
མོན་པཱཌ ཱི་སཀཻཏ་ཚཱ་ིཛེ་མཾཙ་པར་མཧཱིལཱ་ཀེྃ་པབེཤ་ནཧཱི་ཚལནཱི་ཨཱ་ས ྱཱཱི་པཱཏྲཀ་རོལ་སེཧོ་པུརུཥེ་ཀརཻཏ་ཚལཱཧ།་བཱད་མ་ེཛཱ་
ཀ'་ཨནྱ་བྷཱཥ་བྷཱཥཱི་མཧཱིལཱ་ལཀོནཱི་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་པར་ཨཱབཡ་ལགལཱཱིཧ་མུད་སབ་བཱིདྷཔུརཱཨོན་ལགཏཻ་ཚལ།་ཨཔན་མཱཊཱི་
པཱནཱིཀ་སུབཱཤ་ཀཏྟཧ་ནཧཱི་ཚལ།་ཀནོོ་མཱིཐཱིལཱནཱཱི་ལོཀ་ལཱཛཀ་བྷཡ་སྃ་ཨཏཀེ་སཱཧས་ནཧཱི་ཛུཊཱ་པཱབཱི་རཧལ་ཚལཱཱིཧ།་ཧཱིནཀ་
མོན་མེ་སེཧོ་ལཀོ་ལཱཛཀ་བྷཡ་ཚལནྷཱི་ཏཻྃ་ཀཱིཚུ་ཨསམཾཛས་མེ་ཚལཐཱི་མུད་སབཧཀ་པོཏ ྤཱཧན་སྃ་ཧཱིམྨཏ་ཛུཊཱབཡ་མེ་སཕལ་
བྷེལཱཱིཧ་ཨཱ་བཱྃཀཱི་ཏ'་སབ་ཨཱིཏཱིཧསེ་ཨཚི། 
ཨོནཱ་ཏ'་ཀོནོ་བཱཏ་ཛེ་བཱཱིཏཱི་གེལ་སེ་ཨཱིཏཱིཧས་ཨཚི་མུད་ཨཱིཏཱིཧས་སབཧཀ་ནཧཱི་ལཱིཁཱཨཱིཏ་ཚཀཻ།་ཨཱིཏཱིཧསཀ་པན ྤཱ་པར་
སྭར ྤཱཀྵར་སྃ་ཧནཀེ་ནཱམ་ཨཀཾཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་བཱིཥམ-སྃ-བཱིཥམ་པརཱིསྠཱིཏཱི་མེ་བྷཱཱི་ཧཱིམྨཏ་ཛུཊཱ་ལཱཱིཀ་སྃ་ཧཊཱི་ཀ'་ཀཛ་
ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཨཐབཱ་དྷཱརཱཀ་བཱིཔརཱཱིཏ་ཧེལཻཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨཱབཡ་བཱལཱ་པཱཱིཌྷ ཱཱི་ལེལ་ན'བ་པཏཱིམཱན་གཌྷ ཻཏ་ཚཐཱི།་ཨེཧནེ་སན་
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བཱིཥམ་པརཱིསྠཱིཏཱི་མེ་ཧཱིམྨཏ་ཛུཊཱ་ཀ'་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཙཾ་པར་པདརྤཎ་ཀཡལནཱི་ཨཔན་མཱཊཱི་པཱནཱི་ཨེབཾ་སཾསྐྲྀཏཱི་ཀེྃ་ཧྐྲྀདཡ་མེ་
ཛོགཽནེ་མཱིཐཱིལཀཱ་ལལནཱ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ།་10་ནབམྦར་1973་ཀེྃ་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦ་སམཱརོཧཀ་པཱབན་ཨབསར་
པར་ཤཧཱིད་ས ྤཱརཀ་ས ྤཱན,་པཊནཱ་མེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་མཾཙ་པར་པཾཌཱིཏ་དཱིགམྦར་ཛྷཱ་དྤཱརཱ་ལཱིཁལ་ཨཱ་ཤྤཱཱི་གཎེཤ་སཱིན ྤཱ་ཀེར་
ནཱིརེཤན་མེ་'་ཊུཊཻཏ་ལཀོ་'་ནཱཊཀ་མེ་པཧཱིལ་བེར་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་པར་ཨེཀ་མཻཐཱིལ་ལལནཱ་ཀེར་པདརྤཎ་བྷེལ།་པཧཱིལ་
པསྟུཏཱི་མེ་དྷཁཱཡལ་ཏ'་ཧེཏཱཱིཧ་མུད་དརྴཀ་བྐྲྀནྡ་ཀེྃ་ཨཔན་ཨབྷཱིནཡ་པར་ཙར ྤཱ་ཀརབཱཀ་ལེལ་བཱིབཤ་ཛརུར་ཀ'་དེལནཱི།་
ཨེཀབེར་ཨཱབཱི་གེལཱཱིཧ་ཏ'་ཕེར་པཱཚྤཱཱུ་གྷུརཱི་ཀ'་ཏཀབཱཀ་པཡོཛན་ནཧཱི་པཌ ལནཱི།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི,་ཨརཱིཔན,་བྷཾགཱིམཱ་ཨེབཾ་
དེཤཀ་སམསྟ་རཱཛཀ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙ་པར་ནཱིརནྟར་ཨེཀ-སྃ-བཌྷ ཱི་ཨེཀ་པསྟུཏཱི་དྤཱརཱ་ཨཔན་ཨབྷཱིནཡ་པཏཱིབྷཱཀ་ཨམཱིཊ་
ཚཱཔ་ཚོཌ ཻཏ་གལཱཱེིཧ།་ཨེཁནདྷརཱི་ལགབྷག་དཱུ་སཻ་སྃ་བེསཱཱི་ནཱཊཀ་མེ་ཨབྷཱིནཡ་ཀེལནཱི་ཨཚི་ཨཱ་སམཡ-སམཡ་པར་བཱིབྷཱིན ་
མཾཙ་སྃ་པུརསྐྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱཱིཧ།་ཨཧཱི་ཀྵེཏྲ་སྃ་ཛུཌ ལ་ཤཡདེ་ཨེཧན་ཀོནོ་པུརས ྤཱར་ཧོཨེཏ་ཛེ་ཧཱིནཀ་ཧཐ་མེ་ཨཱབཱི་
གཽརབཱནྭཱིཏ་ནཧཱི་བྷེལ་ཧོཨེཏ།་མུད་སབ་སྃ་པཻགྷ་པུརས ྤཱར་ཨཚི་དརཀྴ་བྐྲྀནྡཀ་ཐོཔཌ ཱཱི་ཛ་ེཧཱིནཀ་ཨཁེནདྷརཱི་བྷེཊཻཏ་ཨཱབཱི་
རཧལ་ཚནྷཱི།་ཧཱིནཀ་སྃ་པེརཱིཏ་བྷ'་ནཧཱི་ཛཱནཱི་ཀཏེཀོ་མཻཐཱིལ་ལལནཱ་ཨཧཱི་མཾཙ་པར་ཨཱབཡ་ཀེྃ་སཱཧས་ཛུཊཱབཡ་མེ་སམརྠ་
བྷེལཱཱིཧ་ཨཱ་ཤན་སྃ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙ་པར་ན'བ་པཏཱིམཱན་གཌྷ ཱི་རཧལ་ཚཐཱི་། 

མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀ་སྃ་ཛེ་བྷཱཱི་བྱཀྟཱི་ཛུཌ ལ་ཚཐཱི་ཨཐབཱ་མཱིཐཱིལཱ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནཱྡོལན་མེ་ཀོནོ-ན'-ཀོནོ་རུཔེཾ་ཨཔན་ཡོགདན་ད'་
རཧལ་ཚཐཱི་ཏཱིནཀ་ཨབཤྱ་ཛྙཱཏ་ཧེཏན་ཛེ སན་2007་ཀེྃ་ཙནཽར་ཱགཾཛ་མེ་ཤྤཱཱི་བེཙན་ཋཀཱུར་དྤཱརཱ་པཧཱིལ་བེར་ཧརེཀ་
པུརུཥ་པཱཏྲ་ཀེར་མཧཱིལཱ་དྤཱརཱ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཡབཱཀ་ཨབྷཱིནབ་པཡོག་བྷེལ་ཚལ,ཻ་ཨཱ་ཏཀརཱ་བཱད་ནཱིརནྟ་ལགབྷག་སབྷ་བརྑ་
ཨོ་སརསྭཏཱཱི་པྤཱཱུཛཱཀ་ཨབསརཔར་ཨཱཱི་དོཧརཱབཻཏ་ཨཱཡལ་ཚཐཱི།**་ཨོཏཧཱི་ཏཀར་བཧཏ་བཱད མཱིཐཱིལ་ཱམཐཱཻིལཱཱི་ཨནཱྡོལནཀ་
ཨེཔཱིསེན ར་༺ཨུཔརཱིཀེཾདྲ༻་ཤཧར་ཀལཀཏ ྤཱ, ཛེ་ཨཱབ་ཀོལཀཏཱཀ་ནཱམ་སྃ་ཛཱནལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི, ཀརེ་པསཱིདྡྷ་རཐཱཱིནྡྲ་
མཾཙཀ་པེཀྵཱགྲྐྲྀཧ་མ ེ21་ནབམྦར་2019་ཀ'་ནབཨཱཡཱམ'་ཀེར་པཧཱིལ་པསྟུཏཱི་ཤྤཱཱི་རུཔེཤ་ཏྱོཾཐ་དྤཱརཱ་ལཱིཁལ་ཨཱ་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་ཀཱིརཎ་
ཛྷཱ་ནཱིརཤཱེིཏ་མཻཐཱིལཱཱི་ནཱཊཀ་'ཀནཕུསཀཱི'་ཀེར་སཕལ་མཾཙན་བྷ྅་སཀལ,་ཛཨཱིམ ེསམསྟ་པཱཏྲ་ཙཱཧེ་པུརུཥ་ཧོ་ཨཐབཱ་
མཧཱིལཱ་སབཧཀ་ཨབྷཱིནཡ་མཻཐཱིལ་ལལནཱ་དྤཱརཱ་བྷེལ་ཚལ།་ཛཽྃ་པཧཱིལ་ཌེག་ཤྤཱཱིམཏཱཱི་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་ཀེྃ་ཏརཕ་
ནཧཱི་ཨུཋཽནེ་རཧཱིཏཐཱི་ཏ'་ཤཡད་ཨེཧན་ཨཱཡོཛན་ཧོབཡ་མེ་ཨེཀ་ཤཏཱབ ྤཱཱི་ལཱགཱི་སཀཻཏ་ཚལ་ཨཐབཱ་ཨཧཱོུ་སྃ་བེསཱཱི་སེ་
ཀཧནཱཨཱཱི་ཨསཾབྷབ།*** 
མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཀ་པཧཱིལ་ཕཱིལྨ་'་མམཏཱ་གབཡ་གཱིཏ་'་སྃ་ལ'་ཀ'་རཱཥ ྱཱཱིཡ་པུརས ྤཱར་པྤཱཔྟ་ཕཱིལྨ་'་མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན་'་དྷརཱི་ཨནེཀོ་ཕཱིལྨ་
མེ་ཧཱིནཀར་ཛཱིབཾཏ་ཨབྷཱིནཡ་དརྴཀ་དྤཱརཱ་ནཱིརནྟར་སརཱཧལ་གེལ་ཨཚ།ི་ཨེཀ་ཤཱིཀྵཱིཀ,་ཏཁན་ཨཀཱཤབཱཎཱི་པཊནཱ,་ཨོཧཱི་ཀེྃ་
ཨུཔརཱཾཏ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་སྃ་ཧོཨཱིཏ་མཐཱཻིལཱཱི་ཕཱིལྨ་དྷརཱི་ཀེྃ་སཕར་མེ་སཾགྷར ཀ་མཱདམྱ་སྃ་ཨཔན་ཨུཙིཏ་ས ྤཱན་བནཽལནཱི་ཨཱ་
ནཱིསྶཾདེཧ་ཨོ་སམ ྤཱན་བྷེཊལནཱི་ཛནིཀར་ཨཱཱི་ཧཀདར་ཚལཱཱིཧ་། 
སཱཧཱིཏྱཀ་པཏཱི་སེཧོ་ཧཱིནཀར་རུཙི་རཧལནཱི།་ཧཱིནཀར་ཀཐཱ་སཾགྲཧ་ཀེར་ནཱམ་ཚནྷཱི་'་ཨེགོ་ཚལཱཱི་སཱིནེཧ་'།་པརམ་ཤྲདྡྷེཡ་
སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙདྷཽརཱཱི་པར་ཧཱིནཀར་ཤོདྷ་གྲནྠཀ་ནཱམ་ཚནྷཱི་'་ཤེཁར་པསཾག'།་སམཡ-སམཡ་པར་ལཱིཁལ་སཾསྨརཎ་ཀེར་
སཾགྲཧ་ཚནྷཱི་'་ཨོ་དཱིན་ཨ་ོཔལ་'།་ཨེཏབཧཱི་ནཧཱི་པཊནཱ་མེ་'་སཱན  ་གོཥ ྤཱཱི་'་ཀེར་སཾཔཱདན་ཨེབཾ་པཀཤན་སྃ་སེཧོ་ཛུཌ ལ་
ཚལཱཱིཧ།་ལགབྷག་75་བརཁཀ་བཡས་མེ་བྷཱཱི་ཛཱཧཱི་ཏརཧེཾ་ཨཱཱི་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཙཾ་མ་ེསཀྲཱིཡ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཨཔན་པཱརཱིབཱརཱིཀ་
ཛིམྨེདརཱཱི་ཀེར་བཁྤཱཱུབཱཱི་ནཱིརྦཧན་ཀརཻཏ་མཱིཐལཀཱ་མཊཱཱི་པཱནཱི་ཨཱ་སཾསྐྲྀཏཱི་སྃ་སུབཱསཱིཏ་ཧཱིནཀར་ཨབྷཱིནཡ་དེཁཱི་ཨཱཱི་ཀཧབཱ་མེ་
ཀོནོ་ཨསོཀརྻ་ནཧཱི་བྷ'་རཧལ་ཨཚི་ཛེ་ནཱིསྶདཾེཧ་ཨཱཱི་ཨེཀཊཱ་སམརྤཱིཏ་ཨེབཾ་སམ ྱཱཱུརྞ་ཀལཱཀར་ཚཐཱི།་ཨཱཱིཤྭར་ཧཱིནཀ་དཱིར  ྱཱཡུ་
ཨེབཾ་སྭསྠ་རཁཐུན་ཛཱཧཱི་སྃ་ཨགཱྤཱཱུ་ཨཱཨོར་ནཱིྃཀ་ཨབྷཱིནཡ་སྃ་མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙ་ཀེྃ་པུཥྤཱིཏ་ཨེབཾ་པལ བཱིཏ་ཀརཻཏ་རཧཐཱི། 
-ཨཛིཏ་ཀུམཱར་ཛྷཱ, མུཛཕ རཔུར, 9472834926 

**བེཙན་ཋཱཀུརཀ་པཧཱིལ་བེར་ཨཱཱི་༢༠༠༧་ནཻ་བརན་༢༢.༠༡.༡༩༩༩་ཀེྃ་བྷེལ་ཚལ་༺ནཱཊཀ་བྷཱཨེ-བཧཱིན༻་ཛཨཱིམེ་
པུརུཥ-མཧཱིལཱ་སབྷ་པཱཏྲ་མཧཱིལཱ་དྤཱར་ཱཨབྷཱིནཱཱིཏ་བྷེལ,་སམཱནཱནྟར་ནཱཊཀ་ཨཻ་མཱམཱིལཱམེ་བཧཏ་ཨཱགྤཱཱུ ་ཨཚི།་དེཁྤཱཱུ  བཱིདཧེ་མཐཱཻིལཱཱི་
ནཱཊྱ་ཨུཏབྶ་༺པཀཤན་བར  ་༢༠༡༢༻་པྐྲྀ.་ས་ཾ༤༠་ཨ་ཱཨགཱ ྃཨཧཱི་ལིཾཀཔར།-་སམ ྤཱདཀ 
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***ཨཱཱི་ཀཐན་མུཁྱ་དྷཱརཀཱ་རཾགམཙཾཔར་ལཱགྤཱཱུ ་ཧོཨཱིཨེ།་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཀཱ་ནཱཊཀ་ཨཱ་ནཱཊཀཀརཀ་ནཱམ་མུཁྱ་དྷཱརཀཱ་ལཀོ་
ཛཱནཱིཡོ་ཀ྅་ཨནཋེན་ེཚཐཱི།་ཛཏ྅་དྷརཱི་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཀཱ་ནཱཊྱ་མཙཾཀ་པེམལཏཱ་ཛཱིསྃ་པབྷཱབཱིཏ་བྷ྅་ཨེཧཱི་ཏརཧཀ་
ཨཱཡོཛན་ཀཨེལ་ཛཡབཱཀ་གཔ་ཨཚི་ཏྃ་ཧནཀསྃ་པབྷཱབཱིཏ་བྷེནཱཨཱི་ཏྃ་དཱུར་ཧནཀར་ནཱམ་ོསམཱནཱནྟར་དྷཱརཀཱ་ལོཀ་ནཻ་
སུནནེ་ཚལ,་ཨཱ་ཏཨཱི་ལེལ་མྤཱཱུལ་དྷཱརཀཱ་ལཀོེ་དཁཱཱོི་ཚཐཱི,་ཀལཱཀརསྃ་མཾགནཱཱིམེ་ཛནིགཱི་བྷརཱི་བཱིདྤཱཔཏཱི་པརྦ་སམཱརོཧམེ་ཌྷོལཀ་
བཛབཱབཻཏ་ཚཐཱི་ཀནྤཱདན་ཀར་ཱདེབཱཀ་ལལཱཙ་ད྅་ཀ྅,་མུད་ཨཀོར་སཾགཱིཏཀ་ཙརྩ་༺ཨབྷཱིལཁེན༻་ནཻ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་
-་སམ ྤཱདཀ 

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

 
 
༢.༢༠.པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'སྃ་སཱཀྵཱཏ ྤཱར་ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཱཀུར་'ཨནཱིལ'་དྤཱར ཱ
པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ'ས་ྃསཀཱྵཱཏ ྤཱར ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ'་དྤཱར ཱ

  

ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་ཨཱ་རགཾམཾཙསྃ་ཛུཌ བཱཀ་ལེལ་པེརཎཀ་ཤྲོཏ་
ཀཱིནཀ་མཱནཻཏ་ཚཡིནཱི? 
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པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ': ་རཧཱིཀ་ཧཨཱི་ས ྱཱཱུལཀ་ཤཱིཀྵཀ་ལཀོནཱི་ཨཱ་ཁཱས་ཀ྅་པདྷཱནཱཙཱརྻ་ཤྤཱཱི་
ཙནྡྲཱིཀ་པསདཱཛཱི་ཛེ་སྭཡ་ཾཀལཀཱར་སེཧོ་ཚལཱཧ།་ཧམརཱ་སབྷཀེཾ་ཚབ ྤཱཱིས་ཛནབརཱཱི,་པནྡྲཧ་ཨགསྟ,སརསྭཏཱཱི་པྤཱཱུཛཱཀ་
ཨབསརཔར་ཀཐཱ་པཱཋ,་ཀབཱིཏཱ་པཱཋ,གཱིཏ-ནཱད་པཏཱིཡོགཱིཏཱ་ཨདཱཱི་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་གཏཱིབཱིདྷཱིམེ་བྷཱག་ལེབཱཀ་ལེལ་པོཏ ྤཱཧཱིཏ་ཀརཻཏ་
ཚལཱཧ།་གོབཱིནྡ་བཱབྤཱཱུཀ་ལཱིཁལ་'བསཱཏ'་ནཱཊཀམེ་བྷཱག་ལེབཱཀ་ལེལ་ཏཻཡཱརཱཱི་ཀརཱཨལོ་གལེ་ཚལ།་མཱཡ-བཱབྤཱཱུ་སེཧོ་སམརྠན་
ཀརཻཏ་ཚལཱཧ,་མུད ་གམཀ་ལོཀ་སབཧཀ་བཱིརོདྷཀ་ཀརཎ་ཨོཨཱི་ནཱཊཀམེ་བྷཱག་ནཧཱི་ལ྅་སཀལཧྃ,་མུད་ཨོ་ཛ་ེཨབྷ ྱཱས་
བྷེལ་ཚལ་སེ་པཊནཱ་ཨེལཱཀ་བཱད་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་ཨ་ཱརཾགམཾཙཀ ་ཨབྷཱིནཡམེ་ཀཛ་དེལཀ། 

ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': པཊནཱམེ་རཾགམཾཙསྃ་ཀོནཱ་ཛུཌ ལཧྃ?་པཧཱིལ་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་ཀོན་ ཚལ་?་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀམེ་
ཀེ་སབྷ་སཧཀར ྤཱཱི་ཚལཱཧ? 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ':  ཧམ 1963 མེ་མཻཊྲཱིཀ་ཕར ྶྚ་ཌཱིབཱཱིཟནསྃ་པཱས་ཀེནེ་རཧཱི,1964 མེ་པཊནཱ་ཨལེཧྃ,་ཡཱཏྤཱཱི་ཀཀ ྤཱ་
ཨཱཀཤབཱཎཱི་ནེནེ་གལཱེཧ་ཨཱ་མདྷུཀར་གགཾདྷར་ཛཱིསྃ་པརཱིཙཡ་ཀརཽལནཱི,་ཨོ་ཧཱིན ྤཱཱིཀ་པོཌྱཱཱུསར་ཚལཱཧ,་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཀརྻཀྲམ་
སབྷམེ་བྷཱག་ལ྅་ཙུཀལ་ཚལཧྃ,་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀམ་ེབྷཱག་ལེབཱམེ་ཨསཽཀརྻ་ནཻ་བྷེལ།་པཧཱིལ་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་ཀོན་ཚལ་སེ་མནོ་
ནཧཱི་ཨཚི།་མཱསམེ་དཱུཊཱ་ནཱཊཀ་ཧོཨཱི་ཚལཻ་ཨཀེཊཱ་མཐཱཻིལཱཱི་ཀརཀྻྲམ་'བྷཱརཏཱཱི'མེ་ཨཱ་ཨེཀཊཱ་'ཙཽཔཱལ'མེ།་ཨཱཪ ྤཱབར,་
ཨཱཀཤབཱཎཱི,སཙིབཱལཡ,བཱིདྷཱན་སབྷཱ་ ཨཱ་ཨནྱ་བཱིབྷཱིན ་སཾས ྤཱན ་ཛེནཱ་ས ྱཱཱུལ,་ཀལེཛ,་ བཻཾཀ ་ཨཱདཱི་སབྷམ ེ་ཀཛ་ཀརཻབལཱ་ལོཀ་
སབྷ་ཨཐབཱ་ཧནཀ་པརཱིབཱརཀ་ལོཀ་སབྷ་རཧཻཏ་ཚལཱཧ་ཛེནཱ་ ཤཱིབཀཾཏ་ཛྷཱ་༺ཀུ. ཤཻལེནྡྲཀ་པཱིཏཱ༻,བེཙན་ཛྷཱ་
༺ཀཱིཤོར་ཀེཤབཀ་པཱིཏཱ༻,་ཨཱིནྡྲཀནྟ་ཛྷཱ,་དཱིནཱ་ཛྷཱ,་པབྷཱས་ཀུམཱར་ཙཽདྷརཱཱི,་བེདནནྡ་ཛྷཱ,་གོལོཀ་ནཱཐ་མཱིཤྲ,་མཧཱིལཱ་
སབྷམེ་ཚལཱཱིཧ་ཀབཱིཏཱ་དེབཱཱི,་སཱབཱིཏྤཱཱི་དེབཱཱི,་ཨཱཤ་མཱིཤྲ,་མཾཛུལཱ་སིཾཧ་ཨཱདཱི།་གོཔེཤཛཱི་སཀྲཱིཡ་ཚལཱཧ,་བཊུཀ་བྷཱཨཱཱི་ཨལཱེཧ,་
ཨུམཱཀནཛྟཱི་ཚལཱཧ།་ཨཱིཨེཧ་ཀལཱཀར་སབྷ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་མཙཾཔར་སེཧོ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཡ་ལགལཱཧ,་བཱདམེ་ཨཽར་ཀཏེ་
ཀལཱཀར་སབྷ་ཛུཊཻཏ་གལཱེཧ།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་མཙཾཔར 1972 སྃ་ས ྱཱཱི-པཱཏྲཀ་ཨབྷཱིནཡ་མཧཱིལཱ་ལོཀནཱི་དྤཱརཱ་ཧོམཡ་ལཱགལ།་
ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་མཾཙསྃ་པཧཱིལ་ནཱཊཀ་'ཊུཊཻཏ་ལོཀ'མེ་བྷཱག་ནེནེ་རཧཱི། 

ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': རཾགམཾཙཀ་བཱིཀས་ལལེ་སཾས ྤཱ་སབཧཀ་ཡོགདན་ཀཱི་རཧལ་ཨཚ?ི 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ':  ཨཱདྷུནཱིཀ་རཾགམཾཙཀ་ བཱིཀས་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱིཀ་མཾཙསྃ་བེསཱཱི་བྷེལཻ,་མན ེཤྭར་ཛྷཱཛཱིཀ་སམཡ་'ཨརཱིཔན'་
དྤཱརཱ་པཙཱར-པསཱར་བེསཱཱི་བྷེལཻ,་ཨཾཏརྤཱཥ ྱཱཱིཡ་ནཱཊྱ་སཔ ྤཱཧ་མཧོཏྶབ་བྷེལ་ཛཱཧཱིམེ་ཀོལཀཏཱ,་དཱིལ ྤཱཱི,་བཱིརཱཊནགར,་ཛནཀཔུར,་
ཛམཤེདཔུར,་བེགསརཱཡ་ཨཱདཱི་ས ྤཱནསྃ་སེཧོ་ནཱཊྱ་སཾས ྤཱ་སབྷ་བྷཱག་ལཻཏ་ཚལ།དཱིལ ྤཱཱི,ཀཋམཱཾཌྤཱཱུ,་བཱིརཱཊནགར་སེཧོ་སཀྲཱིཡ་
བྷེལ།་ པཊནོམེ་ཀཡཊཱ་སཾས ྤཱ་ཤཱུརཱུ་བྷེལ། ་བྷཾགཱིམཱ་སེཧོ་བཧཏ་པསྟུཏཱི་དེལཀ།་ཀལཱ་སམཱིཏཱི,་གརནཱཱིབཱགཀ་'ནབཾཱགན',་རོཧཱིཎཱི་
རམཎ་ཛྷཱ་ཀ་'ཨཱྃགན'་ཨཱདཱི།་མན ེཤྭར་བཱབྤཱཱུཀ་བཱད་ཀཱིཚུ་དཱིན་ཋཔྤ་བྷ྅་གལེ,ཻ་ཀཱིཚུ་དཱིན་ལལེ་བྷཾགཱིམོ་ཋམཀལ།་ཨེཁན་
སཀྲཱིཡ་ཨཚི་མཧེནྡྲ་མལགཾཱིཡཱཀ་'མཱིཐཱིལཱགཾན;་'བཱརཧམཱས'ཱ་པཀཤ་ཛྷཱཀ་'མཻལོརཾག'་ཨཱདཱི, པཊནཱམེ་'ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི',་'བྷཾགཱིམ'ཱ,་
'ཨརཱིཔན'་ཏཱཱིནྤཱཱུ་ཀཛ་ཀ྅རཧལ་ཨཚ,ི 'ཙེཏནཱ་ནཱཊྱ་མཧོཏྶབ་ཏཱཱིན་སཱལསྃ་ཀརཀྻྲམ་ཀརཻཏ་ཨཚ,ི་ཀཱིཚུཨ་ེམཱས་པྤཱཱུརྦ་སུདྷཱཾཤུ་
ཤེཁར་ཙཽདྷརཱཱི་ཛཱི་པར་ཀེནྡྲཱིཏ་ཚལ་ཀརཀྻྲམ་ཛཱཧཱིམེ་ཤེཁརཛཱིཀ ་ལཱིཁལ་ཀཡཊཱ་ནཱཊཀཀ་མཾཙན་བྷེལ་ཨཚི་ཛཱཧཱིམེ་
ཀོལཀཏཱསྃ་ཨཱ་ཀཱིཚུ་ཨཽར་ཋཱམཀ་སཾས ྤཱ་སབྷ་སེཧོ་བྷཱག་ནེནེ་ཚལ། 
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ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་བྷབཱིཥྱ་ཀེཧེན་ལཱགཱི་རཧལ་ཨཚི? 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ':  མཻཐཱིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་བྷབཱིཥྱ་ནཱཱིཀ་ལཱགཱི་རཧལ་ཨཚི,་ཡུབཱ་བརྒ་ལེལ་ནཱཱིཀ་ཨཚ,ི་སབྷ་ཨཱཡུ-བརྒཀ་ལོཀ་
སཾགེ་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ཨབསར་བྷེཊཻཏ་ཚཻཀ,་ཨནུཤསཱིཏ་རཧཻཨེ་ལོཀ,་ཛཱིབཱིཀོཔཱརན་ལེལ་སེཧོ་ཀཱིཚུ་ཀརབཱཀ་པེརཎ་བྷེཊཻཏ་
ཚཻཀ།་རཾགམཾཙ་ཨཽར་བཱིཀསཱིཏ་ཧཨེཏ། 

ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': ཀོན་མཻཐཱིལཱཱི་སཱིནེམམཱེ་པཧཱིནེ་ཀཛ་ཀེལཧྃ?་ མཻཐཱིལཱཱི་སཱིནེམཱཀ་བྷབཱིཥྱ་ཀཧན་ལགཻཨེ་? 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ':  སབྷསྃ་པཧཱིནེ་'མམཏཱ་གབཡ་གཱིཏ'མེ་ཀཛ་ཀེལཧྃ,་བཱིབེཀནཾད་ཛྷཱ,་ལལཱིཏེཤ་ཛྷཱ་ཨདཱཱི་ཚལཱཧ, ཕཱིལྨ་
'མཱིཐཱིལཱ་མཁཱན'ཀེཾ་ནཤེནལ་ཨེབཱརྜ་བྷེཊལ,ཻ་ཨེཧཱིསྃ་བཧཏ་ལོཀ་ཨཱཀར ཱིཏ་བྷེལ་ཚཐཱི།་ནབ-ནབ་ཕཱིལྨ་སབྷ་བནཱི་རཧལ་
ཨཚི།་ནཱཱིཀ་ཕཱིལྨ་བནཏཻ་ཏ་བྷབཱིཥྱ་ནཱཱིཀ་ེཧེཏཻ།་ཨཱནཀ་ནཀལ་ནཻ་ཧོཨཱི,་ཨཔན་སཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཕཱིལྨ་བནབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཧམ་
མཻཐཱིལཱཱི་ཕ ཱིལཀྨ་ནཱཱིཀ་བྷབཱིཥྱཀ་ཧེཏུ་ཨཱཤནྭཱིཏ་ཚཱི། 

ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': ཨཧྃ་གྷར-གྲྐྲྀཧས ྤཱཱིཀ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ལེཁན,་སམ ྤཱདན,ཨབྷཱིནཡ་སབྷསྃ་ཛུཌ ལ་ཚཱི,གཱིཏོ་ནཱཱིཀ་
གབཻཏ་ཚཱི,་པརཱིབཱརམེ་ཨཽར་ཀཱིནཀོ་སཱཧཱིཏྱ་སཾགཱིཏ,་ཨབྷཱིནཡ་ཨཱདཱིསྃ་ལགབ་ཚནཱི་? 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ': ཧམརཱ་པརཱིབཱརམེ་སབྷཀེཾ་སཱཧཱིཏྱ-སཾགཱིཏསྃ་སཱིནེཧ་ཚཻ,་ཧནཀོ་ནཱཱིཀ་ལགཻཏ་ཚལནཱི,་བཌ ཱཱི-བཌ ཱཱི་རཱཏཱི་
ཏཀ་ཀབཱི་སམྨེལན་ཨཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཀརྻཀྲམ་དེཁཻཏ་ཚལཁཱིན,་གོཥ ྤཱཱིམེ་རཧཻཏ་ཚལཱཧ,་པཏྲཱིཀ་ཀཱིནཻཏ་ཚལཱཧ,་པཌྷཻཏ་ཚལཱཧ།་
དྷཱིཡཱ་པུཏཱ་སབྷ་རེཌཱིཡོ་ནཱཊཀ་ཨཱདཱིམེ་བྷཱག་ལཻཏ་རཧལ་ཨཚི,་སབྷསྃ་ཚོཊ་པུཏྲ་ཏབལཱ་བཱདནམ་ེགྲེཛུཨེཤན་ཀེནེ་ཚཐཱི,་དཱུ་
ཊཱ་པུཏྲ་གཱིཏོ་གབཻཏ་ཚལཱཧ,་བེཊཱཱི་སུགམ་སཾགཱིཏ,་ལོཀ་གཱིཏཀ་ཀལཱཀར་ཨཚི། 

ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': ཨཧྃ་ཨེཁན་ཛེ་སབྷ་ཀརཻཏ་ཚཱི་སེ་ནཧཱི་ཀརཱིཏཧྃ་ཏ་ཀཱི་ཀརཱིཏཧྃ? 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ': ཨབྷཱིནཡཀ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་སཾས ྤཱ་ཀནཱོ་ཙལཏཻ,་ཏཀར་བྱབས ྤཱཀ་ཀཛ་བེསཱཱི་དཁེལཱིཨ,ཻ་ཙན ྤཱ་མངནཱཨཱི,་
དརྴཀཀེཾ་བཛེནཱཨཱི,ཀལཱཀར་སབཧཀ་བྱབས ྤཱཀ་ཀཛ,་པཏྲཱིཀ་ཚཔེནཱཨཱི་ཨཱདཱི།་ཛེ་སབྷ་ཀརཻཏ་ཨཱཨལེ་ཚཱ་ིསེ་ནཧཱི་ཀརཱིཏཧྃ་
ཏ་ཧམ་ཤས ྱཱཱིཡ་སཾགཱིཏ་དཱིས་ཛཻཏཧྃ,་ཧམརཱ་ཤས ྱཱཱིཡ་སཾགཱིཏ་ཨཱ་སུགམ་སཾགཱིཏ་པཱིཡ་ཨཚ།ི,་ཀབཱིཏཱ,ཀཐཱམེ་སེཧོ་ཧམར་རཱུཙི་
ཨཚི། 

ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་ཋཀཱུར་'ཨནཱིལ': བཱིབྷཱིན ་སཾས ྤཱ་དྤཱརཱ་དལེ་གེལ་པུརས ྤཱརཀ་ནཱིརྞཡཀ་ཨཱལཙོནཱ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚ,ི་ཨཧྃཀ་ཀཱི་
ཀཧབ་ཨཚི? 

པམེལཏཱ་མཱིཤྲ 'པམེ':  གཎ་ཨཱ་དོཥ་ཏ་བྱཏཱིཡོམེ་རཧཻ་ཚཻ,་སཾསྠོམེ་ཨ་ཱནཱིརྞཡམོེ་བྷ྅་སཀཻ་ཚ,ཻ་མུད,་ཨནརེེ་བཱིརོདྷོ་ནཻ་
ཧེབཱཀ་ཙཱཧཱི།་མན ེཤྭར་བཱབྤཱཱུཀེཾ་བྷེཊལནཱི་ཨོཧཱུ་སམཡ་ ཀཱིཚུ་གོཊེ་དྤཱར་ཱ ཀཧལ་གེལནཱི་ཛེ་ལེཁཀ་སཾགྷཀ་པཏཱཔ་སྃ་བྷེཊལནཱི་
ཨཚི།་ཀཱིནཀོ་བྷེཊཏནཱི་ཏ་ཀཱིཚུ་གཊོེ་ཨཔསན ་ཧེབེ་ཀརཐཱིན།་དརབྷཾག་མཧརཱཛ་སཱཧེབཀ་དལེ་ཨཀུྃརཱཱིཀེཾ་སེཧོ་དཱུསལ་གེལ་
ཚནཱི,་སབྷཀེཾ་བྤཱཱུཛྷལེ་ཨཚི། 
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༢.༢༡.ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ་'བཱིནོད'-་པེམལཏཱ་པསཾག 

ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ 'བཱིནདོ' 

པམེལཏཱ་པསགཾ 

ཨཱཤཱིཥ་ཨནཙིན ྤཱར་ཛཁན་པེམལཏཱ་པསཾག་ཀཱིཚུ་ལཱིཁབཱཀ་ཨཱགྲཧ་ཀཡལནཱི, ཧམ་ཨཱིཏསྟཏཿ་མེ་པཌ ཱི་གེལ་རཧཱི།་ཛཱཧཱི་
བྱཀྟཱིཀ་ཨཧྃ་ཨཱཏྱནྟཱིཀ་པརཱིཙཡ་རཁཻཏ་ཚཱི, ཛཱཧཱི་བྱཀྟཱིཀ་སཾག་ཨཧྃ་རཧཻཏ་ཚཱི, ཛཀར་སམ ྱཱཱུརྞ་ཛཱིབན་ཨཧྃཀེྃ་ལགསྃ་དཁེལ་
ཨཚ,ི ཏཀརཱ་པསཾག་ཀཱིཚུཨོ་ནཱིཛགཏ་བྷ྅་ཀཧབ་བཧདྷཱ་ཀཋཱིན་བྷ྅་ཛཱཨཱི་ཚ།ཻ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཚཐཱི་པེམལཏཱ, བཱིལཀྵཎ་
རཙནཱཀར་ཚཐཱི, ཀཏེཀོ་བར སྃ་པཏྲཱིཀ་བཧར་ཀརབཱཀ་སནཀ་ཤྲམསཱདྱ་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི, སཱཾདྱགོཥ ྤཱཱི་ནཱམཀ་
ཨནཱིཡཏཀལཱཱིན་པཏྲཱིཀ་ཨཔནཱ་སམ ྤཱདནམེ་བཧར་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙཔར་མཧཱིལཱཀ་ཨབཏརཎཀ་ཨཱིཏཱིཧས་བྷནེ་
ཧརཱིམོཧན་ཛྷཱཀ་དྷརྨཔཏ ྤཱཱི་སུབྷདྤཱཛཱི་སྃ་པྤཱརམྦྷ་ཧོཨཱིཏ་ཧོ་མུད་ཨེཀར་ཱསཱརྦཛནཱཱིན་བནཽལནཱི་པེམལཏཱ།་ཏཱཧཱིསྃ་པྤཱཱུརྦ་
ཀལཀཏ ྤཱཀ་རཾགམཙཾཔར་བཾགཀནྤཱ་སབྷ་ཨབཻཏ་ཚལཱཱི་མུད་དཀཱིཡཱནྤཱཱུས་མཐཱཻིལ་ཨཔན་བཧཱིནེ-བེཊཱཱིཀེྃ་མཾཙཔར་ཨུཏཱརབཱཀ་
ལེལ་ཏཻཡཱར་ནཧཱི་ཚལ།་པེམལཏེཀ་པསཱདཏ་པཊནཱཀ་རཾགམཾཙ་པྤཱཱུར་ྞབྷེལ་ཨཱ་ཏཀར་དེཁཱཨུསམེ་བཱལ་ཱསབྷ་ཨབཻཏ་གེལཱཱི།་
སུཔསཱིདྡྷ་ཀབཱི་མཾཏྲེཤྭར་ཛྷཱཀ་ནེཏྲྐྲྀཏྭམེ་ཨརཱིཔན་ནཱམཀ་ནཱཊྱསཾས ྤཱ་ལགཏཱར་ནཱཊཀ་ཨ་ཱརཾགམཾཙཀ་ཀཛ་ཀཡལཀ།་ཏཀར་
ལགལེ་མཱིཏྲབར་ཚཏྤཱནནྡ་སིཾཧ་ཛྷཱ་པསཱིདྡྷ་བཊུཀབྷཱཨཱི་ཨཱ་པེམལཏཱ་མཱིཤྲཀ་སདཤཡཏཱཀ་པསདཱཏ་པཊནཱམེ་བྷཾགཱིམཀཱ་
ས ྤཱཔནཱ་བྷེལ་ཛཱཧཱིམེ་ཀུཎལ, བཱིབྷཱུཏཱི་ཨཱནནྡ་པབྷྐྲྀཏཱི་གཊོེཀ་དརན་རཾགཀར ྤཱཱི་ཨཔན་ཡོགདན་དཻཏ་ཨཡལཧཱ་ཨཚི།་ཨཨཱཱིཡོ་
ཨཱཱི་སཾས ྤཱ་ཨཔན་ཀཛ་ཀརཻཏ་ཨཚ,ི ཨདྷཱིཀ་ཀལ་ནབ་ནཱཊཀཀ་མཾཙན་ཀརཻཏ་ཨཚི།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་པཏཱིཥྛཱིཏ་སཾས ྤཱ་ཨཚ་ི
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བྷཾགཱིམཱ, ས ྤཱརཱིཀོ་ཚཔཻཏ་ཨཚ,ི བཧ ྤཱནནྡ་ཀཱིཤོར་ཀེཤབ་པབྷྐྲྀཏཱི་དརནོཾ་རཾགཀར ྤཱཱི་ཧམརཱ་སུལབྷ་བྷེལ་ཚཐཱི།་བཊུཀ་བྷཱཨཱི་ཏྃ་
ཙལཱི་གལཱེཧ་མུད་པེམལཏཱ་ཨཱཨཱིཡོ་བེཤ་སཀྲཱིཡ་རཧཻཏ་ཚཐཱི། 

ཨེཧཱི་ཋཱམ་ནཱིམ ་གྷཊནཱཀ་ཙརྩ་ཀརབ་པྤཱཡཿ་ཨབཱནྟར་པསཾག་ནཧཱི་ཧོཡཏ།་མཻཐཱིལ་སམཱཛ, རཧཱིཀ་གྤཱམཱཱིཎ་ཨཾཙལམེ་
ཨབསྠཱིཏ་པྤཱཡཿ་ཨེཀམཱཏྲ་སཾས ྤཱ་ཐཱིཀ་ཛེ་ཨེཧཱི་བེར་ཨཔན་སྭརྞ་ཛཡན ྤཱཱི་མནཱབཡ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་ཨར ྤཱཏ་པཙཱས་བར ཀ་སཾས ྤཱ་
བྷ྅་ཨཱཡལ་ཨཚི།་ཨཔན་ཏྲཱིདཱིབསཱཱིཡ་བཱར ཱིཀ་སམཱརོཧ་མེ་ཨཱཱི་སཾས ྤཱ་བྤཱཔཀ་སྟརཔར་ཀབཱི་སམྨེལན, སེམཱཱིནཱར་ཨེབཾ་ནཱནཱབཱིདྷ་
སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཨཱཡོཛན་ཀརཻཏ་ཨཚ་ིམུད་ནཱཊཀཀ་མཾཙན་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ཨཚ།ི་ཏཀརཱ་པཱཚཱཀྃ་ཀརཎ་ཨཚི་པྤཱཡཿ་ནབམ་དཤཀཀ་
བཱཏ་ཐཱིཀ།་བཱིཙཱར་བྷེལ་ཛེ་མཧེནྡྲ་མལཾགཱིཡཱཀ་ནཱཊཀ 'ཨོཀརཱ་ཨཱགཾནཀ་བཱརཧམཱསཱ'ཀ་མཾཙན་ཀལཻ་ཛཱཡ།་གོཊེཀ་པནྡྲཧ་
དཱིན་ཧམ་ཨཔནེ་གམ་རཧཱི་རཱིཧརྶལ་ཀརཱཨལོ།་ནཱཊཀམེ་དཱུ་གོཊ་ནཱརཱཱི་པཱཏྲ་ཚཀཻ།་ཏཱཧཱི་ལེལ་པེམལཏཱ་ཏཻཡཱར་བྷེལཱཱི།་ཨེཧཱི་
ཋཱམ་ཨཱཱི་ཀཧཱི་དཱི་ཛ་ེཔེམལཏཱ་རཧཱིཀེཀ་བེཊཱཱི་ཐཱིཀཱི, ཨེཧཱི་ཋཱམཀ་ས ྱཱཱུལསྃ་པཐམ་ཤྲེཎཱིམེ་མཻཊྲཱིཀ་ཀཡནེ་ཚཐཱི།་ནཱཊཀཀ་ཏཻཡཱརཱཱི་
ཛོརཤོརསྃ་བྷེལ་མུད་ཀོན་ོནཱརཱཱིཀེྃ་ནཱཊྱམཾཙཔར་ནཧཱི་ཨུཏཱརལ་ཛ་ཱསཀལ།་ས ྤཱནཱཱིཡ་བཱིརོདྷ་ཏཏབཱ་བྷཡཱནཀ་ཚལ་ཛ་ེཨནྟཏཿ་
པུརུཥེ་ཀེྃ་ནཱརཱཱི་བནཱ་ཨུཏཱརཡ་པཌ ལ་ཨཱ་དརྴཀ་དཱིར  ྱཱམེ་བཻསལ་པེམལཏཱ་ནཱཊཀ་དེཁཻཏ་རཧལཱཱི།་ཨེཧཱི་གྷཊནཱཀ་ཧམརཱཔར་
སེ་པབྷཱབ་པཌ ལ་ཛེ་ཧམ་ཧརཱི་མཱནཱི་ལལེ།་ནཱཊཀ་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ཚཱི།** 

ཀཐཱཀར་ཚཐཱི་པེམལཏཱ, བེཤ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི།་མཻཐཱིལ་སམཱཛཀ་མནཱཀེྃ་སྭར་དེབཱམེ་ཨཱཱི་སརྦཐཱ་སམར་ྠལགཏཻ་ཚཐཱི།་ཛནཻཏ་
ཚཐཱི་ཛཱིབཱཀ་ཀལ,ཱ ཙལཱིཏོ་ཏཾག་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི, ཧཱིནཀ་ནཱཊཀམ་ེམཾཙཔར་ཛེ་ཀོ་དཁེནེ་ཧེཏཱཧ་སེ་ཧཱིནཀ་སཧཛཏཱ་ཨཱ་
སྤཱབྷཱབཱིཀཏཱཀ་པསཾག་པཤཾསཱ་ཨབཤྱ་ེཀརཏཱཧ།་མཐཱཻིལཱཱི་ཕཱིལྨོཀ་ཀྵེཏྲམེ་ཛ་ེཀཱིཚུ་ཐོཌ -བཧཏ་པཡཱས་བྷེལ་ཨཚི་ཏཱཧཱིམེ་ཨཱཱི་
སབལ་སྭརཱུཔམེ་བྷེཊཏཱཱི།་ཛཱགརཎམེ་བཱིཤྭཱས་རཁཻཏ་ཚཐཱི་པེམལཏཱ, ཨཱཡོཛན་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་སཱདཾྱ་གོཥ ྤཱཱིཀ་ཨཱཡོཛན་
མཱསཱིཀ་ཀརཻཏ་ཨེཧཱི་ནཱམསྃ་ཨནཱིཡཏཀལཱཱིན་པཏྲཱིཀ་བཧར་ཀརཻཏ་ཚཐཱི།་ཧལེམེ་ཨུཥ་ཀཱིརཎ་ཁཱྃ་བཱིཤེཥཀཾ་དེཁལ་གེལ་ཨཚི།་
ནཱནཱབཱིདྷ་པུརས ྤཱརསྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཚཐཱི་པེམལཏཱ།  མཻཐཱིལ་སམཱཛ, རཧཱིཀ་སེཧོ་ཧཱིནཀ་རཾགཀར ྤཱཱིཀེྃ 'མཧེནྡྲ་སམ ྤཱན'སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་
ཀ྅་ཙུཀལ་ཨཚི། 

རཧཱིཀ་ཨཱ་པཊནཱམེ་རཧབཱཀ་ཀརཎེྃ་ཧམ་ཨེཧཱི་སཱདྷཱིཀཀེྃ་གཌྷ ཱཨཱིཏ་ལགསྃ་དེཁལ་ཨཚ།ི་རཧཱིཀམེ་སེཧོ་ཨཱཱི་པཱིཏཱཀ་
གྷརཱཌ ཱཱིཔར་གྷར་བནཽལནཱི་ཨཚི་ཨཱ་ཨེཁནཧ་སཱལམ་ེདཱུ-ཙཱརཱི་བེར་རཧཱིཀ་ཨབཻཏ་ཚཐཱི, ཧམརོ་བྷེྃཊ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།་
པཊནཱ་སམེཏ་མཻཐཱིལཱཱི་ཛགཏཀ་ཧལཙལཱ་ཧཱིནཀསྃ་བྤཱཱུཛྷི་ཏུཥ ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཏ་ཚཱ།ི་པཊནཱ་རཧཻཏ་ཚཐཱི་པེམལཏཱ, རཧཱིཀ་རཧཻཏ་
ཚཐཱི, སཾགཧཱི་སཱཱིཏཱམཌྷ ཱཱིམེ་ཨཔན་སསཱུར་སཱིརསཱཱི་སེཧོ་ཛཱཨཱིཏ-ཨབཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་སྭརྒཱཱིཡ་པཏཱིདེབ་མཱིསརཛཱིཀ་དཱིར  ་
ཨསྭསཏྠཱམེ་ཧཱིནཀ་ཏཱཱིམཱརདརཱཱི་དེཁ་ཙམཏ ྐྲྀཏ་བྷེལ་ཚཱི།་བརོབརཱི་པུནརཱནྭེཥཎམེ་ཛཱགལ་རཧཻཏ་ཚཐཱི, ནཱརཱཱི་བཱིམརྴཀ་ཨེཧཱི་
ཡུགམེ་ནཱརཱཱི་ཙེཏནཱཀ་པཏཱིནཱིདྷཱི་ཚཐཱི་པེམལཏཱ།་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་པཊནཱཀ་ཨཱཨཱིཡོ་པདདྷཱིཀརཱཱི་ཚཐཱི, བརོབརཱི་སཀྲཱིཡ་རཧཻཏ་
ཨཡལཱཱི་ཨཚི།་ཧཱིནཀ་ཨེཁནོ་ལགཻཏ་ཚནཱི་ཛེ་ཨཔན་ཨེཧཱི་བྱབས ྤཱམེ་ནཱརཱཱི་ཨཱཨཱིཡ་ོསུརཀྵཱིཏ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཨཱ་ཏཀར་མུཁྱ་ཀརཎ་
མཱནཻཏ་ཚཐཱི་ཨཤཱིཀྵཱ།་ཀནེཀ་ཊཱ་ཨཤཾ་དཁེལ་ཛཱཡ- 

"སབྷཀ་མྤཱཱུལམེ་ཨཚ་ིཤཱིཀྵཱ།་ཤཱིཀྵཱཀ་ཨབྷཱབམེ་ས ྱཱཱི་ཨཔན་ཨདྷཱིཀརསྃ་ཨནབྷཱིཛྙ་ཨཚ་ི།་ཛ་ྃས ྱཱཱི་ཤཱིཀྵཱིཏོ་ཨཚི་ཏ྅་ཨཔན་ས ྱཱཱི་
ཤཀྟཱིཀ་ཛྙཱན་ཨཀོརཱ་ནཧཱི་ཚཻཀ།་ཏེྃ་དེཁལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་བེཊཱཀ་ཛནྨཔར་བེཤཱི་ཌྷལོ་ས ྱཱཱིགཎེ་པཱཱིཊཻཏ་ཨཚ།ི་སབྷ་ཀེ་བེཊཱ་
ཙཱཧཱི, བེཊཱཱི་ཀཀརོ་ནཧཱི།" 

ཨེཧན་དྲྐྲྀཥ ཱིསམྤན ་ནཱརཱཱིཀེྃ་ཨཀེ་རཾགཀར ྤཱཱི, ཨེཀ་རཙནཱཀར, ཨེཀ་སམ ྤཱདཀ, རཱུཔམེ་པཱབཱི་ཧམ་སབྷ་དྷནྱ་བྷེལ་ཚཱི།་མཐཱཻིལ་
ལལནཱཀ་ཊཱརྩལཱཨཱིཊ་ཚཐཱི་ཨཱཱི, པཊནཱམེ་སེ་ནཱརཱཱི་མཎྜལཱཱི་སཾས ྤཱཀ་མཱདམྱེ་བརོབརཱི་ཀཛ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཧཱིནཀ་པསཾག་
ཨེཀ་ཀབཱིཏཱམེ་ཀབཱི་བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་ཀེཧན་དཱིབྱ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི་སེ་དེཁལ་ཛཱཡ- 

ཧྃ་དཱིདཱི 
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ཀཏཡ་བྷེཊལ་པེམཀ་ཨཱཱི་ཨཛས ་སོཏ 

ཛཀར་པཱནཱི 

ཀཧཱིཡོ་ཀེཧནོ་ཛརཏཱཱི-དྷཱཧཱིམེ 

སུཁཱཨཱིཏ་ནཧཱི་ཚ ཻ

སུགར-ཕྤཱཱི་ཛཀ ྃ

ཀཀརོ་ཨབྷཱིགྷཱཏ་ནཧཱི་ཀརཻཏ་ཚ ཻ

སབྷཀ་ལེལ་ལཱབྷདཡཀ་ཚཻ། 

པེམལཏཱ་ཧམརཱ་པཱཱིསཱ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི, ཧནཀ་ནཻཧར་ཧམར་སཱསུར, ཧམར་པཏ ྤཱཱི་ཧནཀ་པཱཱིསཱཱི་ཨསྟུ་ཧམ་པཱཱིསཱ།་ཧཱིནཀ་ཨེཁནོ་
དེཁཱི་སཏྟེ་ཀཧཻ་ཚཱ,ི ཀྲྐྲྀཏཱརྠ་ཧོཨཱིཏ་རཧཻཏ་ཚཱི།་ཨེཧན་ཀརྨཋ་གྲྐྲྀཧཱིཎཱི, སཾགཧཱི་སཀྲཱིཡ་རཾགཀར ྤཱཱི་བྷེཊབ་དུརབྷ།་ཛཡ་མཻཐཱིལཱཱི། 

 
**པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་ཨཔན་སཾསྨརཎ་སཾགྲཧ 'ཨོ་དཱིན་ཨོ་པལ' ཀེར་སཾསྨརཎ 'བེར-བེར་བྷསཱིཡཱ་ཛཱཨཱིཏ་ཚཱི' མེ་ཨཻ་
གྷཊནཱཀ་བཱིཔརཱཱིཏ་བརྞན་ཀེནེ་ཚཐཱི།་ཨོ་ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི་ཛ ེབཱིནུ སཧ-ཀལཱཀར་སཾག རཱིཧརྶལཀ རཧཱིཀམེ་ཨབྷཱིནཡཀ་གཽཾཨཱ་
ཨུདཡ་ཙནྡྲ་ཛྷཱ 'བཱིནོད'ཀ་ཨཱགྲཧཀེྃ ཨོ ཨསྤཱཱིཀར་ཀལེནྷཱི, ནཱཊཀ་མཧེནྡྲ་མལཾགཱིཡཀཱ་ཚལ་ཨཱ་ནཱཊཀ་ཚལ-་'ཨོཀར་
ཨཱཾགནཀ་བཱརཧམཱསཱ'།་ཨོ་ལཱིཁཻ་ཚཐཱི་ཛ་ེསབྷཁན་སབྷཀེྃ་པསན ་ནཻ་རཱཁལ་ཛཱ་སཀཻཨ,ེ་ཨཱ་ཨཱཱིཧོ་ཛ་ེཨེཀར་ཧནཀ་དུཁ་ཚནྷཱི།་-
་སམ ྤཱདཀ 

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

 
 
 
 
༢.༢༢.པདཱིཔ་པུཥ-ྤ་མཻཐཱིལ་ནཱརཱཱིཀ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ-་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་སྭར་-་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ 

པདཱིཔ་པུཥ ྤ

http://www.videha.co.in/
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མཐཱཻིལ་ནཱརཱཱིཀ་སཱསཾྐྲྀཏཱིཀ-་སཧཱཱིཏྱཱིཀ་སྭར་-་པམེལཏཱ་མཱིཤྲ་པམེ 
 
པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་'པེམ'་ཛཱི་བེས་པརཱིཙིཏ་ནཱམ་ཚཐཱི།་ཧཱིནཀ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཾཙཀ་པཧཱིལ་མཧཱིལཱཀར ྤཱཱི་ཧེབཱཀ་གཽརབ་པྤཱཔྟ་ཚནྷཱི།་
ཧཱིནཀ་བྱཀྟཱིཏྭ་བཧཨཱཡཱམཱཱི་ཚནྷཱི།་ཛཧཱིནཱ་བྷཱབཔབཎ་ཨབྷཱིནེཏྤཱཱི་ཏཧཱིནཱ་ཀམོལ་ཧྐྲྀདཡ་སཱཧཱིཏྱཀར།་དུནྤཱཱུ་ཋམཱ་བྷཱབནཱ་པཀྵ་
པདྷཱན། 
 
ཧཱིནཀ་ཛནྨ་མདྷུབནཱཱིཀ་རཧཱིཀམེ་བྷེལནཱི་ཨཱ་མཱཏྲ་བཱརཧ་བརཁཀ་ཨབས ྤཱམེ་བཱིབཱཧ་སེཧོ་བྷ'་གེལནཱི་སཱཱིཏཱམཌྷཱིཀ་དྷཱདྷཱཱི་-་
སཱིརསཱཱི་ནཱམཀ་གམམ།ེ་ཧཱིནཀ་ཛཱིབནཀ་པྤཱརཾབྷ་ཨཏཱི་བཱིཥམཏཱཔྤཱཱུརྞ་རཧལནྷཱི།སྭནཱམདྷནྱ་བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་ཡཏཱྤཱཱི་ཛཱིཀ་ཀཧལཱ་
པར་ཨཱཱི་པཊནཱ་རཧཡ་ལགལཱཱིཧ།ཤནཻ-་ཤནཻ་ཧཱིནཀ་ཨདྱཡན་སེཧོ་བྱབསྠཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་གེལ་ཨཱ་ཨཱཱི་མཻཐཱིལཱཱིམ་ེཨེམ.་ཨེ.་ཀལེནཱི་
ཏཀརཱ་བཱད་པཱཱི.་ཨེཙ.་ཌཱཱི་སེཧོ། 
པཊནཱཀ་བཾཱཀཱིཔུར་རཱཛཀཱིཡ་པ ས་ཊྤཱཱུ་བཱལཱིཀ་བཱིདྤཱལཡ་མེ་ཨཔནེ་ཨདྷ ྱཱཔཱིཀཀ་པདཀེྃ་སུཤོབྷཱིཏ་ཀེལཽཾ།་ཨོཏཧཱིསྃ་སེབཱནཱིབྐྲྀཏ་བྷ'་
བཱིབྷཱིན ་གཏཱིབཱིདྷཱིམེ་སཀྲཱིཡ་ཚཐཱི།་ཧཱིནཀ་བཧཏོ་རཱས་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཾས ྤཱ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀེལཀནཱི་ཛཱཧཱིམེ་ཙེཏནཱ་སམཱིཏཱི་
པཊནཱ,་ཨརཱིཔན་པཊནཱ,་བཱིདྤཱཔཏཱི་སེབཱ་སཾས ྤཱན་དརབྷཾག་སེཧོ་ཨུལ ེཁནཱཱིཡ་ཨཚི།་པེམལཏཱ་ཛཱི་བཧཏོ་མཻཐཱིལཱཱི,་ཧིཾདཱི་ཨཱ་
བྷོཛཔུརཱཱི་ནཱཊཀ,་དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་ཨཱ་ཕཱིལྨམེ་ཨཔན་ཨབྷཱིནཡཀ་བལ་པར་ཚཱཔ་ཚོཌ ལནཱི། 
 
ཧཱིནཀ་མཻཐཱིལ་ནཱརཱཱིཀ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་སྭར་ཀཧབཱཀ་ཨབྷཱིཔྤཱཡ་ཨཱཱི་ཛེ་ཛཱཧཱི་སམཡམེ་མཐཱཻིལ་ནཱརཱཱི་གྷརམ་ེབཾད་རཧཻཏ་
ཚལཱཱིཧ,་ཀོནོ་བཱཧརཱཱི་གཏཱིབཱིདྷཱི་ཁཱས་ཀ'་ཀལཱ་ཨཱ་སཾསྐྲྀཏཱི་སྃ་ཛུཌ ལ་ཧོ་ཨོཨཱིམེ་ནཱརཱཱིཀ་ཨུཔསྠཱིཏཱི་ཤཱུནྱ་རཧཻཏ་ཚལ,་ཙཽཁཊཱིསྃ་
བཱཧར་པཡར་ད'་ཀེཨོ་མཾཙ་པར་ཨབྷཱིནཡཀ་སཔནཱ་ནཻ་དེཁཱི་སཀཻཏ་ཚལཱཱིཧ་ཏཱཧཱི་ཨཔཏྱཀྵ་གྷེརཱབཾདཱི་བལ་ཱསམཡ-་ཀལམེ་
ཧཱིནཀ་པདརྤཎ་བྷེལ་ཨཱ་པཊནཱཀ་མཐཱཻིལཱཱི་རཾགམཙཾཀེྃ་པཧཱིལ་ས ྱཱཱི་ཀལཱཀར་བྷེཊལཱཱིཧ-་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ། 
ཧཱིནཀ་ཀུཤལ་ཨབྷཱིནཡ,་ཀཱིརདརམེ་ཌྤཱཱུབཱི་ཛེབཱཀ་ཀལཱ,་སཾབཱདཀ་ཀུཤལ་ཨུཏཱར-་ཙཌྷབ་ནཱཊཀ་བཱ་ཙལཙིཏྲམེ་པྤཱཎ་ཨཱནཱི་
དཻཏ་ཚལ།་ཚོཊསྃ་ཚོཊ་བྷཱུམཱིཀམེ་ཧཱིནཀ་ཨུཔསྠཱིཏཱི་བྷེལཱ་ཨུཏྟར་ཨོ་བྷཱུམཱིཀ་ཨརྠཔྤཱཱུརྞ་བྷ'་ཛཱཨཱིཏ་ཚལ། 
 
མྤཱཱུལཏ:་ཀལཱཀར་ཧེབཱ་ཀརཎེ་པེམ་ཛཱཀི་ཀལཱཔཀྵ་སཽནྡརྻབོདྷཀ་པརཱིཎཱིཏཱི་ཐཱིཀ་ཛེ་སཱཧཱིཏྱཀ་རཱུཔམེ་སེཧོ་པཀཊ་ཧོཨཱིཏ་
ཨཚི་ཨཱ་སེ་ཁྤཱཱུབ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་པཀཊ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛཧན་དརབྷཾགཀ་ཛཁན-་ཏཁན་ཧཱིནཀ་དཱུཊཱ་པོཐཱཱི་ཨཀེྐཧཱི་སཾག་པཀཤཱིཏ་
ཀརཻཏ་ཨཚི-་ཨོ་དཱིན,་ཨོ་པལ༺་སཾསྨརཎ༻་ཨཱ་ཨེགོ་ཚལཱཱིཧ་སཱིནེཧ༺་ཀཐཱ་སཾགྲཧ༻་།་ཨ་ོཔལ,་ཨོ་དཱིན་ཧོཨྤཱཱུ་བཱ་
ཨེགོ་ཚལཱཱིཧ་སཱིནེཧ་དུནྤཱཱུ་པོཐཱཱིཀ་དུཊཱ་ཨལག་བཱིདྷཱ་ཧེབཱཀ་བཱདོ་དུནྤཱཱུམ་ེཨེཀཊཱ་སམཱནཏཱ་དེཁལ་ཛཱ་སཀཻཏ་ཨཚི།་ཨ་ོ
སམཱནཏཱ་ཐཱིཀ་ཀཧབཱཀ་བེཚཔ་ཤཻལཱཱི།་སཾསྨརཎ་པཌྷ ྱཱཱུ་བཱ་ཀཐ,ཱ་ལེཁཱིཀཀ་མྤཱཱུལ་ཏཏྭ་ཚནྷཱི་བྷཱབུཀཏཱ་ཨཱ་ཀལཏཱྨཀཏཱ་སེ་དུནྤཱཱུ་
པོཐཱཱིམེ་དེཁལ་ཛཱ་སཀཨཻེ།ཧཱིནཀ་སཾསྨརཎ་སེཧོ་ཀཐེ་ཛཀྃ་ཨཚི་ཨཱ་ཀཐཱ་སེཧོ་སཾསྨརཎེ་ཛཀྃ།་པཌྷབཱ་ཀལ་པཱཋཀཀ་སོཛྷཱ་
སདྱ་ཙིཏྲ་ཨུཔསྠཱིཏ་ཀརབཱཀ་ཨེཀམཱཏྲ་ལེཁཱིཀཀ་ཨབྷཱཱིཥ །་ཨནཱེམེ,་ཀཐཱཀ་ཨཾཏ་ཀཱིཚུ་ཧོཨྤཱཱུ་ཨཀོར་'ཕཱིནཱིཤིཾག'་ཀནེ་ཀམ་
ནོཾཀགར་ཧོ་སེ་སཾབྷབ་མུད་ཨོཀར་པབྷཱབ་ཙིཏྲམཡ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་།ཨུཔརོཀྟ་དུནྤཱཱུ་པོཐཱཱི་ཨཀེཊཱ་ཏཏ ྤཱལཱཱིན་མཻཐཱིལ་ནཱརཱཱི་
སམཱཛཀ་ཛཱིབནཀ་བཱིབཱིདྷ་ཙིཏྲ་ཨུཔསྠཱིཏ་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཧཱིནཀ་ཤོདྷ་གྲཾཐ་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨེཀཊཱ་ཏེསར་པོཐཱཱི་སེཧོ་ཨཚི-་ཤེཁར-་
པསཾག།་ཨཨཱིམེ་པེམལཏཱ་ཛཱ་ིབརེཎྱ་སཱཧཱིཏྱཀར,་པཏྲཀར་སུདྷཱཾཤུ་ཤེཁར་ཙདྷཽརཱཱིཀ་བྱཀྟཱིཏྭ་ཨཱ་ཀྲྐྲྀཏཱིཏྭ་ཀེར་མྤཱཱུལྤཱཾཀན་ཀེན་ེ
ཚཐཱི།སུདྷཱཾཤུཛཱིཀ་བཱིཔུལ་ཨབདན་ཚནྷཱི།་ཛཧཱིནཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཤཱིཥ ་གདྱཀར་ཏཧཱིནཱ་པསཱིདྡྷ་པཏྲཀར་སེཧོ།་མཻཐཱིལཱཱིཀ་སཾགཧཱི་ཨོ་
ཧིཾདཱི་མེ་སེཧོ་ཁྤཱཱུབ་ལཱིཁལཱཧ།་ཛེནཱཀཱི་པསཱིདྡྷ་ཨཱལོཙཀ་མོཧན་བྷཱརདྤཱཛ་ཛཱི་པོཐཱཱིཀ་བྷཱུམཱིཀམེ་ཀཧཻཏ་ཚཐཱི-'ཨེཧེན་ཤོདྷ་གྲཾཐ་
མེ་རཙནཱཏཀྨ་བཱིཤ ེཥཎསྃ་བེསཱཱི་ཛོར་ཨོཀར་ཨཻཏཱིཧསཱིཀཏཱ་ཨཱ་པམཱཎཱིཀཏཱ་པར་རཧཻཏ་ཨཚི'་ཏཧཱིནཱ་ཨཨཱི་པོཐཱཱིམེ་སུདྷཱཾཤུཛཱཀི་
སམསྟ་བྱཀྟཱིཏྭཀ་ཀྲམབདྡྷ་ཨུལ ཁེ་བྷེཊཻཏ་ཨཚ་ིཨཱ་ཨཱཱི་པོཐཱཱི་སམཱཱིཀྵཱཀ་ནཱཱིཀ་པོཐཱཱི་བནཻཏ་ཨཚི། 
 
ཀོནཱ་ཨཀེཊཱ་ཚཊོ་-་ཚནི་པོཏ ྤཱཧན་ཀཀརོ་ནཱམཱཱི་ཀལཀཱར་བནབཱཀ,་སཱཧཱིཏྱཀར་བནབཱཀ་བཱཱིཛཱརོཔཎ་ཀརཻཏ་ཨཚི་སེ་ཛྃ་
བུཛྷབཱཀ་ཨབྷཱཱིཥ ་ཨཚི་ཏ'་ཧཱིནཀ་པོཐཱཱི་སབྷ་པཌྷབཱཀ་ཙཱཧཱི།་ཧཱིནཀ་ཛཱིབན་སཾགྷར ་ཀཏེཀོ་མཐཱཻིལ་ནཱརཱཱིལེལ་པེརཎ་སོཏ་ཨཚི་
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ཨཱ་ཏེྃ་ཧཱིནཀ་པོཐཱཱི་ཨཀོར་ཨཱབཤྱཀ་ཨཾག།ཧཱིནཀ་པོཐཱཱིཀ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་མྤཱཱུལྱ་ཛེ་ཧོཨྤཱཱུ,་ཨེཀཊཱ་ཀལཱཀརཀ་ཛཱིབན་ཡཱཏྤཱཀ་
པརཱིཙཱཡཀ་རཱུཔམེ་བེས་མཧཏྭ་ཚཻཀ། 

 
-་པདཱིཔ་པུཥྤ,་ནནཽར༺་མདྷུབནཱཱི༻་སཾཔརྐ-་7903496553 

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

 
 
 
 

 

 

 

ཨ་ཻཨཀཾཀ་ཨནྤཱནྱ་རཙནཱ 

༣.གདྱ་ཁཎ ྜ

༣.༡.ཨུམེཤ་མཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༢.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༢་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༣.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༤.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 

http://www.videha.co.in/
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༣.༥.ཨུམཤེ་མཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 

༣.༦.ཀུམཱར་མནཛོ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐཱ-་ཤྲདྡྷཱ-སམ ྤཱན 

༣.༧.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ-་ཨཔན་རཙིཏ་རཙནཱ 

༣.༨.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ-་མོཌ པར་༺དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

༣.༩.རོཤན་ཛནཀཔུརཱཱི-་བུཌྷཱི  ཱཡཱ་ཨཱ་ཛྷནླྜྤཱཀེ་ཁཱིས ྤཱ 

༣.༡༠.པེམཤཾཀར་ཛྷཱ་'པབན'-་ཛནཀབཱི་'མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ'་༺པེམ་ཤཀཾར་ཛྷཱ་'པབན'ཀ་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔཔར་
ཨཱབཻབལཱ་བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕཀ་ཨཤཾ༻ 

༣.༡༡.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ-་མཱཏྲྐྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༤མ་ཁེཔ 

༣.༡༢.ནཱིརྨལཱ་ཀར-ྞ་ཨག ཱི་ཤཱིཁཱ་༺བྷཱག-་༨༻ 

༣.༡༣.ཌཱ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཀབཱི་བྷཱས་པཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་༺བྷཱག-༥༻ 
༤.པདྱ་ཁཎ ྜ

༤.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤྲ-་བཱིཨཱཧ-བརྞན 

༤.༢.སམཏཱ་ཀུམཱརཱཱི-་ཧམ་ཚཱི་ནཱརཱཱི 

༥.སསཾྐྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༥.༡.ཌཱ.་དཱིཔཱིཀ-་ཙམ ྱཱཱུསཱཧཱིཏྱཡཤ་ོབཱིལཱསཿ་༺ཙཏུརྠོཙྪབཱསཿ༻ 
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༦.་བཱིདཧེ་སྤཱཱུཙནཱ་སཔཾརྐ་ཨནྭཥེཎ 

 
 
 
༣.༡.ཨུམེཤ་མཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༡་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 

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

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནན་ྡམཎལྜ 
 
ཨཻ་ཨཾཀམེ་པསྟུཏ་ཨཚི་ཨུམཤེ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
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ཨུམེཤ་མཎྜལ ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༡ 
 
ཀཛཀ་སཏཧཔར 

 
བྷོརེ,་ཛཁན་བཱིཚཽནཔར་ཀམལྨ་ཨཌྷོ ཱི་ཀ྅་རཧཱི་པཌ ལེ་མུད་རཧཱི་ཨཱྃཁཱི་ཏཀཻཏ་ཛཱགལ,་མནམེ་25་དཱིསམྦར་ནཱཙལ།་གོཥ ྤཱཱི་
ལགཱིཙཱཨལེ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི་མུད་ཀཐཱ་ཀཧྃ་ལཱིཁལཽཾ?་གོཥ ྤཱཱིཀ་མཱནེ་'སགར་རཱཏཱི་དཱིཔ་ཛརཡ'ཀ་107མ་ཀཐཱགོཥ ྤཱཱི།་ཨཱཨཱི་24་
དཱིསམྦར་བྷ྅་གེལ་མུད་ཨཁན་ཏཀ་ཀཐཱ་ལཱིཁམཻེ་ཧཐོ་ནེ་ལགལེཽཾ་ཧེན.!་མཧན་ལེཁཀ་ཛཀྃ་ཨེཀྐེབེར་མེ་ཨར ྤཱཏ་ཨེཀྐེ་
ཁེཔམེ་ཀཐཱ་ལཱིཁཱི་ཀ྅་ཕཱཨཱིནལོ་ཏྃ་ནཧཱིཡེྃ་ཀཨེལ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི.!་བུཛྷ ྱཱཱུ་ཛེ་ཙིནྟཱིཏ་ཛཀྃ་བྷ྅་གེལཽཾ། 
རཱཏཱིམེ་ཐོཌ ེཀ་ཨབེར་བྷ྅་གེལ་རཧཨེ་སུཏཻམེ།་ཨབེརཀ་མཱནེ་དུནྤཱཱུ་དཱིས་ཧོཨཱིཨེ།་མཱན,ེ་ཛཻཋམཱ་10་བཛེ་རཱཏཱིམེ་སུཏཻལེ་
བཱིཚཽནཔར་ཙལཱི་ཛཱཨཱི་ཚཱི་ཏཻཋམཱ་ཛྃ་11་བཱཛི་གེལ,་ཨེཀཊཱ་ཨབེར་ཨཱཱི་བྷེབེ་ཀཨེལ།་མུད་ཛྃ་10་བཛེཀ་བདལཱ་ནབེ་བཛེམེ་
སུཏཻལེ་ཙལཱི་གལེཽཾ་ཏྃ་ཨེཀར་ཱཀཱི་ཀཧབཻ?་སབེར་ཀཧབཻ,་མུད་བྷེལ་ཏྃ་ཨཱཱིཧོ་ཨབེརེ,་མཱནེ་བེརཔར་ནཧཱིཡེྃ་བྷེལ། 
ཁཱཨེར་ཨབེར-སབེརམེ་ནཧཱི་པཌ ཱི་ཧམ་ཨཔན་ཁཱིས ྤཱ་ཛེ་སུནབཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཱི་སེ་སུནལ་ཛཱཨ།ེ་ཀཧབེ་ཀེལཽཾ་ལཱིཁཻསྃ་པྤཱཱུརྦ་ཙིནྟཱིཏ་
ཛཀྃ་བྷ྅་གེལ་རཧཱི།་'སགར་རཱཏཱི་དཱིཔ་ཛརཡ'ཀ་མཾཙཔར་ཀཐཱ་པཱཋཀ་ཨབསརཱི་བྷེཊཏ་ཨཚི། 
ཨེཀཨེཀ་གོཥ ྤཱཱིཀ་མྤཱཱུལ་བྷཱབནཱཔར་ནཛཻར་གལེ།་ཀེཏེཀོ་མཧན་སཱཧཱིཏྱཀར་ལོཀནཻ་ཨཻ་མཾཙསྃ་བཱཛི་ཙུཀལ་ཚཻཐ་ཛེ་ཨཻ་གོཥ ྤཱཱིཀ་
པརསཱདེ་རཙནཱཀརཀེྃ་ནབ་ཀཐཱ་ལཱིཁབཱཀ་སཾཡོཛ་བནཻ་ཚཻན། 
བཱསྟབམེ་ཨཔནཽཾ་ཨཱཱི་ཨནུབྷབ་བྷེལེ་ཨཚི།་ཨཧཱི་གོཥ ྤཱཱིཀ་བཧན ེ་ཀཱིཚུ་ཀཐཱ་ཨཔན་ོལཱིཁཱི་པེལཽཾ་ཨཚ།ི་ཛཧཱིནཱ་སབྷ་ཀཐཱཀརཀེྃ་
ནབ་ཀཐཱ་ལཱིཁབཱཀ་བཱིབས ྤཱ་བྷ྅་ཛཨཱཱི་ཚནཻ་ཏཧཱིནཱ་ཨཔནོ་བྷེལ།་ཀལཱིཨེ་གོཥ ྤཱཱི་ཚཱི་ཨཱ་ཨཁན་དྷརཱི་ཀཐ་ཱནཧཱི་ལཱིཁལཽཾ། 
ཨཱིཙྪཱ་བྷེལ་ཛ་ེཨཁནེསྃ་ལཱིཁབ་ཤུརཱུ་ཀརཱཱི།་མུད་ཨཱསཀཻཏ་ལཱགཱི་གེལ་ཀཱི་ཀཱི,་ཀམལྨ་ཏརསྃ་ནཱིཀལཀཻ་མན་ནཧཱི་བྷེལ།་མུད་
མནོ་ཏྃ་ཨསགར་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་མནོབཻཛྙཱནཱིཀ་ལཀོཻན་ཏཱཱིན་པཀརཀ་མནཀ་ཙརྩ་ཀེནཧཱི་ཚཻཐ།་ཨཀེ་མན་ཀཧལཀ་ཛེ་
ཀམྨལ་ཏརསྃ་ཨཁན་ནཨཱི་ནཱིཀལཻཀ་མན་ཧོཨཱིཨ་ེཏྃ་ནཧཱིཡེྃ་ནཱིཀལྤཱཱུ།་མུད་དོསར་མན་ཀཧལཀ,་ཏཁན་ཀཐཱ་ཀནཱེ་ཧཨེཏ? 
བཱསྟབམེ,་ཀོནོ་ཀྲཱིཡཱཀ་བཱིརོདྷམ་ེམཱནེ་བདལཱམེ་བཱིཀལྤ་ཏྃ་ཙཱཧབེ་ཀརཱཱི,་ནཧཱི་ཏྃ་ཤནྟཱི་ཀེནཱ་བྷེཊཏ། 
བཱིཀལྤ་ཋཱཌྷ ་ཀརཻཏ་ཏེསར་མན་ཀཧལཀ-་"ལཱིཁཻཀ་མན་ཨཁན་ནཧཱི་ཧོཨཱིཨ་ེཏྃ་ནཧཱི་ལཱིཁྤཱཱུ་མུད་ལཱིཁབ་ཀཱི,་ཨཁན་སཨེཧ་
བཱིཙཱརཱི་ལཱིཨ,་པཚཱཨཱིཏ་ལཱིཁཱི་ལེབ།" 
མནེ-མན་བཱིཙཱར་ཏཡ་ཀ྅་ལེལཽཾ།་ཋཱཱིཀ་ཚཻ་ཨཁན་བཱིཥཡ-བསྟུཀེྃ་ཋཱིཀཱིཡཱ་ལཨཱི་ཚཱ།ི་ཀོན་ོརཙནཱཀ་མྤཱཱུལ་ཏཏྟྭ་ཨོཀར་བཱིཥཡ-
བསྟུཨེ་ནེ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཀམྨལ་ཨོཌྷ ནེ་པཌ ལེ-པཌ ལ་ཀཐཀཱ་བཱིཥཡ-བསྟུ་ཨཱ་ཨུདྡེཤྱཀ་པཱཚྤཱཱུ་མན་ཙལཨེ་ལགལ། 
མན་ཏྃ་མནེ་ཚཱ།ི་མནཀ་བཱིཥཡམེ་ཨཧཱི་བཱཱིཙ,་ཨེཀཊཱ་པོཐཱཱིམེ་པཌྷ ནེ་རཧཱི་ཛེ་མནུཀཀྑ་མན་ཧཛཱརོ་བེར་ཨེཀྐོ་ཨུཁརཱཧམེ་
ཏརཔཻཨེ།་མོན་པཌ ཱི་གལེ་བྷཱཡ་སཱཧཻབཀ་གཔ། 
ཨེཀཊཱ་ནབ་མཱིཏྲསྃ་ཀལཱིཁན་མོབཱཨཱིལཔར་གཔ-སཔྤ་བྷེལ་ཚལ།་ཧནཀ་ཧམ་'བྷཱཡ་སཱཧཻབ'་ཀཧཻ་ཚིཨཻན།་བྷཱཥ་ཨ་ཱསཱཧཱིཏྱཀ་
བཱིཥཡམེ་ཨོ་བཧཏོ་བཱཏ་བཱཛལ་ཚལཱ།་ཛཨཱིམ་ེཨེཀཊཱ་བཱཏ་ཨཱཱིཧོ་བཛལཱ་ཛེ,་ཛེ་བྷཱཥ་ཨེཏེཀ་མདྷུར་ཨཚ་ིཏཨཱི་བྷཱཥ-བྷཱཥཱིཀ་
བེབཧརཱིཀ་པཀྵ་ཀཱིཨེ་ཨནཱེ་ཀམཛོར་ཨཚི,་མཱནེ་བེབཧརམེ་ཨོཧན་མདྷུརཏཱ་ཀཱིཨེཀ་ནེ་ཚཨཱི?་དེཁཻ་ཚཱི་བཛཻཀལམ་ེཀེཏེཀ་
ནཱཱིཀ་བཱཛི་ལཻཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཀརཻཀལམེ་ཋཱཱིཀ་ཨཀོར་ཨུནྶྚྤཱ་ཀརཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི།་ཨནཱེ་ཀཱིཨ?ེ 
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བྷཱཡ་སཱཧཻབཀ་བཱིཙཱར་ཏྃ་བཱིཙཱརཎཱིཡ་བུཛྷིཨེ་པཌ ལ།་ཏྃཨེ་ཨཁན་ོདྷརཱི་མནམེ་བེར-བེར་ཨུཛྷ ཱུཀ ྤཱ་མཱརཱི-མཱརཱི་ཀ྅་ཨུཋཱི་
རཧལ་ཨཚི།་ཀནེཀ་ཨསཐཱིར་བྷ྅་ཛཁན་བཱིཙཱརཨ་ེལགལཽཾ་ཀཱི་ཨཱརོ་ཨནེཀོ་བཱཏཀ་སཾག་ཨནེཀ་ོཔརསྠཱིཏཱི་ནཛཻརཱིཀ་སོཛྷམེ་
ཨཱབཨེ་ལགལ།་མུད་ཏཧཱི་བཱཱིཙམེ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛནཱེ་ཧམརོ་མན་ཏརཻཔ་རཧལ་ཨཚི། 
ཨོཧ.!་ཨེནཱ་ཛྃ་མན་ཏརཔཻཏ་རཧཏ་ཏཁན་ཀཐཱ་ཏཡཱཻར་ཧཨེཏ?་ཀཱིན ཧྃ་ནཧཱི་ཀཐ་ཱཏཻཡཱར་ཧཨེཏ.! 
བཱིཚཽནཔར་སྃ་ཨུཋཱི་མུྃཧ-ཀན་དྷཨཱོི་ཙཱཧ་དཱིས་བཌྷ ལཽཾ།་པཏ ྤཱཱི་བུཛྷི་གེལཱཱི།་ཛཱབཨེ་ཨཔན་ེཀཔཌ ཱ་པཧཱིརཱིཀ྅་ཀམ ྱཱཱུཊར་ཨཱན་
ཀརབཱཀ་ལེལ་ཨགྲསར་བྷེལཽཾ,་ཏཻབཱཱིཙ་པཏ ྤཱཱི་ཙཱཧ་ནེན་ེལགམེ་ཨེལཱཱི།་མན་བྷེལ་པཧཱིནེ་ཙཱཧ་པཱཱིབ་ལཨཱི་ཚཱི,་པཚཱཨཱིཏ་ཁནཧན་
མནེ་ཨཔྤན་ཙཱཧཀ་ཀཛ་ཀརབ། 
ཙཱཧ་པཱཱིལཱཀ་པཚཱཨཱིཏ་མན་ཁནཧན་བྷེལ།་མུད་ཏེཏེཀ་ཁནཁནཱ་གེལ་ཛ་ེསྭབྷཱབཱིཀ་ཏཽརཔར་མན་ནཱིརྞཡ་ཀ྅་ལལེཀ་ཛེ་
ཨཱབ་ཏྃ་གྷུམཻ-ཕཱིརཻཀ་སམཡ་བྷ྅་གེལ།་བྷཱིནསར་བྷ྅་གེལ།་ཨཁུནཀ་ཀཛ་ཏྃ་གྷ ྱཱཱུམབ-ཊཧལབཀ་ཚཱ།ི་སབྷ་ཀཛཀ་སམཡ་
ཧོཨཱིཨེ་ཀཱིནེ། 
ཊཧལཻལེ་བཱིད་བྷེལཽཾ།་བཱིཚནཽཔར་ཛཧཱིནཱ་ཀཐཀཱ་བཱིཥཡ-བསྟུཔར་བཱིཙཱར་ཀརབ་པཧཱིལ་ཀཛ་སོཙི་ཀམ མོཨཱཱིཛ་ཀ྅་ལནེེ་
རཧཱི་ཏཧཱིནཱ་པུན:་མན་བནཱ་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ ལཽཾ།་གྷརསྃ་ནཱིཀཻལ་ཀནཱཱིཨེ་ཨགཱྤཱཱུ་བཌྷ ལཽཾ་ཀཱི་ཨཀེཊཱ་བེཀཏཱཱི་སཾག་བྷ྅་གེལ།ཱ་ཨོ་ཧམར་
པཌ ོསཱཱི་ཚཻཐ།་ནཱཨོཾ་ཚིཨནཻ་དྷནཔཏཱི།་པུཚལཡཻན-་"ཀཱི་སམཱཙཱར,་དྷནཔཏཱིཛཱི?" 
ཨོ་བཛལཱ- 
"སམཱཙཱར་གཌ བཌ ེ་ཨཚ།ི" 
ཧམ་ཨཀཙཀཨཱིཏ་པུཚལཡནཻ- 
"སེ་ཀཱི?" 
ཧམར་ཨཀཙཀཨེབསྃ་ཨཱཀཱི་ཀཱི,་ཨོ་བཛལཱ- 
"ཨཻ་བཱཱིཙ་ཧམར་པཨེར-ཧཐ་ཛྷ ཱུནཛྷ ཱུནཱཨེ་ལཱགལ་ཨཚི།་མན་བྤཱཀུལ་བྷ྅་གེལ་ཏྃཨ་ེཀལཱི་ཌཱཀ ར་སཱཧཻབ་ལག་གལེ་ཚལེཽཾ།" 
ཨེཏབེ་བཱཛི་ཀ྅་ཛནཱེ་ཨོ་ཋམཀཻ་གལཱེ་ཏཧཱིནཱ་ཨཱགྤཱཱུ་ཀཱིཚུ་ཀཱིཚུ་བཛབེ་ནེ་ཀལཱེཧ།་པུཚལཡནཻ- 
"ཏཁན་ཀཱི་བྷེལ?་མཱནེ་ཀཱི་སབྷ་ཀཧལཻན་ཌཱཀ ར་སཧཱཻབ?" 
"པཧཱིནེ་ཏྃ་པུཚལཻན་ཛེ་རཱཏཱི-ཀེ་ཀཨེ་བེར་ལགཧཱི་ཧོཨཱིཨེ།་བྷཱུཁ-པཱིཡཱས་ཀེཧེན་ཨཚ,ི་ནཱཱིན ་ཧོཨཱིཨེ་ཀཱི་ནཧཱི།་ཀཧལཡཻན་
སབྷ་ཀཱིཚུ།་པཚཱཨཱིཏ་རཾག-བཱིརཾགཀ་ཛཱྃཙ་ལཱིཁཱི་དེལ།ཱ" 
དྷནཔཏཱིཛཱི་པུན:་པཧཱིལུཀེ་ཛཀྃ་ཨཱགྤཱཱུ་བཱཛབ་བན ་ཀ྅་མུྃཧ་ཙུཔ་ཀ྅་ལལཱེ།་ཨཔནཱ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛཱྃཙཀ་བཱདཀ་བཱཏ་
སུནཽཏཱ།་མུད་སེ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི,་ཨེཀདམ་སཀདམྨེ་རཧལཱ། 
ཧམ་པུཚལཡཻན- 
"ཛཱྃཙ་ཀརཱཀ྅་ཌཱཀ ར་སཱཧཻབསྃ་དེཁཽལཱིཨནཻ་ཀཱི་ནཧཱི? 
"ཧྃ,་དེཁལཱཽིཨཻན་ཏྃ..་མུད.!" 
"མུད་ཀཱི?" 
དྷནཔཏཱིཛཱི་ཛེནཱ་ཁྤཱཱུབ་ཙནི ྤཱམེ་པཌ ལ་རཧཻཐ།་ཨཔནཱ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛནུ་ཀནོོ་བྷཱརཱཱི་བེམཱརཱཱི་དྷནཔཏཱིཛཱིཀེྃ་པཀཻཌ ་ལལེཀཻན་
ཨཚི།་ཨེཧེན་བཱཏ་ལོཀ་ཀེཏཽ་ཛལ ྤཱཱི་བཱཛིཏོ་ནཧཱི་ཨཚ།ི་མུད་ཨཔན་ེམན་ཀཧལཀ་ཛྃ་ཏེཧེན་ཀནོོ་བཱཏ་རཧཻཏ་ཏྃ་དྷནཔཏཱི་
བཛབེ་ཀརཱིཏཻཐ་ཛེ་ཧམ་ཌཱཀ རསྃ་དེཁེལཽཾ,་ཛཱྃཙ་ཀརེལཽཾ་ཨཚ།ི 
ཧཱིམྨཏ་ཀརཱི་ཀ྅་པུཚལཡཻན- 
"ཏཁན་ཀཱི་བྷེལ?" 
ཨོ་བཛལཱ- 
"ཡཽ་བྷཱཡ,་ཧམརཱ་མུྃཧམེ་ཛཱབཱཱི་ལཱགཱི་གེལ.!་ཌཱཀ ར་སཧཱཻབ་ཀཧལཻན་ཨཧྃཀེྃ་ཌཱཡབཱིཊཱཱིཛ་བྷ྅་གལེ་ཨཚ།ི" 
པུཚལཡཻན- 
"ཨཱརོ་ཀཱི་སབྷ་ཀཧལཻན.?" 
དྷནཔཏཱིཛཱི་བཛལཱ- 
"པནརཧ-བཱཱིས་དཱིན་ཏཀ་ཨཱལྤཱཱུ-ཙཱིནཱཱི-ཙཱབལ་བཱིལཀུལ་བན ་ཀརཱུ།་ཨཀེབེརམེ་ཏཱཱིནཊཱ་སོཧརཱཱི་ཨཱ་ཚོཊཀཱི་ཀཊོརཱཱི་བྷརཱི་དལཱི་ཁཱ་

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


विदेह ३५७ म अंक ०१ निम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १७९ अंक ३५७)|| 77 

སཀཻ་ཚཱི།་ཏརཀརཱཱི་ཀནཱཱི་བེསཱིཡོ་ཁཱཨེབ་ཏྃ་ཀནོོ་བཱཏ་ནཧཱི།་བཱཱིས་དཱིནཀ་པཚཱཨཱིཏ་ཨེཀབེར་ཕེར་ཛཱྃཙ་ཀརཨཱེབ་ཨཱ་ཏེཀར་
བཱད་ཀནཱཱི-མནཱཱི་བྷཱཏ་ཁཱ་སཀབ།་སེཧོ་ཛཱྃཙ་དཁེལཱ་བདཱ་ཀཧབ།་ཨཱལྤཱཱུ-ཙཱནཱཱིི་ཏྃ་སོལན ྤཱཱི་བན ་ེཀཨེ་དཱིཡཽ།" 
དྷནཔཏཱིཛཱིཀ་བཱཏ་སུནཱི་ཧམརཱ་མནོ་པཌ ཱི་གལེ་ཨཔན་མཱིཏྲཀ་ཨེཀཊཱ་བཱཏ།་ཧམར་ཨེཀཊཱ་མཱིཏྲ་ཌཱཀ ར་ཚཻཐ།་ཨོ་ཨེཀདཱིན་
ཧམརཱ་བུཛྷཱ་ཀ྅་ཀཧནེ་ཚལ་ཱཛེ་ཌཱཡབཱིཊཱཱིཛ་དཱུ་པཀརཀ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི།་ཊཱཨཱིཔ་བན་ཨཱ་ཊཱཨཱིཔ་ཊྤཱཱུ།་བར  མནཱམེ་ཛེ་
ཌཱཡབཱིཊཱཱིཛ་ལཀོཀེྃ་བྷ྅་རཧལ་ཚཻ་ཨོ་པྤཱཡ:་ཊཱཨཱིཔ-ཊྤཱཱུ་ཌཱཡབཱིཊཱཱིཛ་ཚཱི།་ཨཻ་མེ་བཱིཏརཎཀ་སམསྤཱ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ་ཨུཏ ྤཱདནཀ་ནཧཱི། 
ཧལཱྃཀཱི་ཨཻ་བཱཏཀེྃ་ཨཀེ་བེརམེ་ཧམ་ནཱཱིཀ་ཛཀ་ྃནཧཱི་བུཛྷི་སཀལ་རཧཱི།་ཏྃཨེ་ཌཱཀ ར་སཱཧཻབཀེྃ་པུཚནེ་རཧཱིཨཻན- 
"ཨཱཱི་ཨུཏ ྤཱདན་ཨཱ་བཱིཏརཎ་ཀཱི..?་ནཧཱི་བུཛྷལཽཾ?" 
ཏཻཔར་ཀཧལཻན- 
"ཊཱཨཱིཔ-བན་ཌཱཡབཱིཊཱཱིཛམེ་པྤཱཡ:་ཨིཾསུལཱིན་བནཻམེ་དཱིཀྐཏ་ཧོཨཱི་ཚཻ་ཨཱ་ཊཱཨཱིཔ-ཊྤཱཱུ་ཌཱཡབཱིཊཱཱིཛམ་ེཨིཾསུལཱིནཀ་པསཱརམ,ེ་མཱནེ་
བཱིཏརཎམེ་སམསྤཱ་ཨབཻ་ཚཻ།་མཱནེ་ཊཱཨཱིཔ-ཊྤཱཱུ་ཌཱཡབཱིཊཱཱིཛམེ་ཤརཱཱིརཀ་པེནཀྲཱིཡཛཱ་ཋཱཱིཀ་རཧལ།་ཁཱལཱཱི་ཛཱིབན-ཤཻལཱཱིཀེྃ,་མཱན་ེ
རཧན-སཧན,་ཁཱན-པཱན་ཨཱ་སོཙཻ-བཱིཙཱརཻཀ་ཏརཱཱིཀ་ཋཱཱིཀ་ཀལཱེསྃ་ཨཱཱི་པྤཱཱུརཱ་ཀན ལོ་བྷ྅་ཛཱཨཱི་ཚ།ཻ་ཨེཧེན་རོགཱིཀེྃ་བེསཱཱི་ཙིན ྤཱ་
ནཧཱི་ཀརཀ་ཙཱཧཱི།་ཨནཱོ,་ཙིན ྤཱ་ཀཱིནཀོ་ནཧཱི་ཀརཀ་ཙཧཱཱི།་ཙིན ྤཱསྃ་ཨཱརོ་སམསྤཱ་བཌྷ ཱིཡེ་ཛཱཨཱི་ཚཻ།" 
ཧམ་དྷནཔཏཱིཛཱིཀེྃ་ཀཧལཡཻན- 
"དཱུརྲ.!་ཀོནོ་ཙནི ྤཱ་ནཧཱི་ཀརཱུ།་ཀཛ,་བྷོཛན་ཨཱ་ཨཱརམཱཀ་སཧཏཀེྃ་ཨེཀརཾག་ཀརཱི་ལཱིཨ,་སབྷ་སམསྤཱཀ་ཨནྟ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ།" 
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༣.་མུན ྤཱཱི་ཀམཏཀ་ཨཀེཾཀཱི་"ཛནིྡགཱིཀ་མོལ"་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་གཛེནྡྲ་ཋཱཀུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 
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ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནན་ྡམཎལྜ 
 
  

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པསྟུཏ་ཨཚི་ཨུམཤེ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

ཨུམེཤ་མཎྜལ ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༢ 
 
བཱལ-བོདྷཀ་ཨཱགྤཱཱུ་སཱིཀ ྤཱཱི-མཽནཱཱི 
བཱལ-བོདྷ,་བཱལ-མན,་ཀཱིཤོར-ཀཱིཤོརཱཱི་ཨཱིཏྤཱདཱི་ཤབྡཀ་པཡོག་ཛིནགཱིཀ་པཧཱིལ་ཨེབམ་དོསར་ཨབས ྤཱཀ་ཤྲཎཱེིབལཱ་ལེལ་
ཀཨེལ་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཨཧཱིནཱ་ཏེསར་ཨེབམ་ཙཱརཱིམ་ཨབས ྤཱཀ་ཤྲཎཱེིམེ་སེཧོ་ཨནཀེོ་ཤབྡཀ་སམྦདྷོན་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི། 
ཨོནཱ,་ཧམར་མཱནབ་བེབཧརཱིཀ་པཀྵཔར་ཨཱདྷཱརཱིཏ་ཨཚི།་ཏྃཨེ,་ཨཔན་མནཏབ་ཨཱཱིཧོ་ཨཚཨིེ་ཛེ་བཱལ-བོདྷ་ཧཨ་ཀཱི་བཱལ-
མན,་དུནྤཱཱུཀེྃ་བཻཙཱརཱིཀ-བེབཧརཱིཀ་དུནྤཱཱུ་དྲྐྲྀཥ ྱཱཱིཨེ་དེཁལེ་ཛཱ་སཀཻཨ,ེ་ཛེ་སབྷ་ཨབས ྤཱམེ་སབྷ་རཾགཀ་ལོཀ་སམཱཛམེ་ཚཻཐ།་
བཧཏོ་བཙ ྤཱ་ཨེཧེན་ཚཻཐ་ཛེ་སཱིཡཱནཀ་ཀན་ཀཊ་ཻཚཻཐ་ཨཱ་བཧཏོ་སཱིཡཱནཀ་སཾག་བྐྲྀདྡྷ་ལོཀནཻ་སེཧོ་ཨོཧན་ཚཐཱིཨེ་ཛེ་སྭཙྪ་
བཱལ-མན་སདྲྐྲྀཤ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་དྷཱརམེ་པབཱཧཱིཏ་བྷ྅་རཧལཱ་ཨཚི།་ཨ་ཱཨོ་ཀེཏཽ་ཏེཛ་དྷཱརཱ་པཱབཱི་ཕྤཱཱུལ་ཛཀྃ་ཧལ ྡུཀ་དེཁམཻེ་
ཨཽཏ་ཨཱ་ཀེཏཽ་མཾཐར་རཧནེ་བྷརཱིཡཱཨེལ་ནཻ་དཁེབཱམ་ེཨབཻ་ཚཻཐ,་སེཧོ་ནཧཱིཡེྃ་ཀཧལ་ཛཱཨེཏ།་ཏཧཱུམེ་མཱིཐཱིལཱམེ,་ཛཻཋཱམ་
ཨནེཀོ་དྷཱར་དཙྪིན་མུཧེྃ་པབཱཧཱིཏ་བྷཨཱིཡེ་ཨཚི། 
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ཧྃ!་ཨཱཱི་བཱཏ་ཨལག་ཛེ་ཀོནོ་དྷཱར་བཱརཧོ་མཱས་བཧཻཨེ,་ཀོནོ་ནཨ་མཱས་བཧཻཨེ,་ཀོནོ་ཚཧམསུཨེ་ཨཚི་ཨཱ་ཀོནོ་ཏཱཱིནམསུཨཱ་
སེཧོ་ཨཚིཨེ། 
ཨཁན,ེ་ཛཻཋམཱ་ཨཔནཱ་སབྷ་ཚཱ,ི་དཱུ་དྷཱརཀ་བཱཱིཙམེ་ཚཱཧེི།་པཙྪིམམེ་'བལཱན'་ཨཱ་པྤཱཱུབམེ་'ཏཱིལཛུག'་ཨཚ།ི་དུནྤཱཱུ་དྷཱརཀ་རཱུཔ-
རེཁཱ་སེཧོ་དེཁཏེ་ཚཱ,ི་དཱུ་རཾགཀ་ཨཚིཨེ།་ཏཧཱིནཱ་ཛྃ་ཀནཱཱི་ཨཱརོ་པྤཱཱུབ་བྷ྅་ཀོསཱཱིཀེྃ་དཁཱཱེི་བཱ་ཀནཱཱིཨེ་པཙྪིམ་བྷ྅་ཀམལཀཱེྃ་
དེཁབ་ཏྃ་ཏཧཱུ་དུནྤཱཱུཀ་ཀྲཱིཡཱ-ཀལཱཔ་དཱུ་རཾགཀ་དཁེབེེ་ཀརཏ།་མཱནེ་ཀསཱཱོི་དྷཱརཀ་ཀྲཱིཡཱ-ཀལཱཔ་ཨ་ཱཀམལཱ་དྷཱརཀ་ཀྲཱིཡཱ-
ཀལཱཔམེ་ཨནྟར་ཨཚིཨ།ེ 
ཁཱཨེར..,་ཛེ་ཨཚ་ིཨོ་སབཧཀ་སོཛྷཧེམེ་ཨཚི།་ནཱཱིཀོ་ཨཚི་ཨདྷལོ་ཨཚི།་ཛཧཱིནཱ་དྷཱར་ནཱཱིཀ-ཨདྷལ་ཱདུནྤཱཱུ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་མནུཀྑོ་
ཨཚིཨེ།་ཨེཧནོ་མནུཀྑ་ཨཚི་ཛ་ེབཱཱིགྷཱཀ-བཱཱིགྷཱ་ཁེཏ་རཧཱིཏོ་ཙཱཨུར་བེསཱཧཱིཡེ་ཀ྅་ཁཨཱཱི་ཚཐཻ་ཨཱ་ཨེཧནོ་མནུཀྑ་ཏྃ་ཚཐཱིཨེ་
ཛིནཀ་ཀཊྛོ་བྷརཱི་ཨཔནཱ་ཁེཏ-པཐཱར་ནཧཱི,་མུད་ཨཔྤན་ཨུཔཛཱཨེལ་ཨན ་ཁཨཱཱིཏ་ཛཱིབན-བསར་ཀ྅་རཧལཱ་ཨཚི།་བྷལེྃ་
ཨོཧན་ཁེཏཱིཧརཀ་གཱིནཏཱཱི་སརཀརཀ་ཀཱིསནཱཀ་སྤཱཱུཙཱམིེ་ནཻ་ཨཚི།་ཨནཏཨེ་ཛེ་ཧཽཨུ་མུད་མཱིཐཱིལཱམེ་ཏྃ་སེ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚ,ི་
ཨཻཋཱམཀ་རཙནཱཀརཀ་སྤཱཱུཙཱམིེ་ཧནཀ་'བྃཊཱཨཱི-ཀཱིསནཱ'་ཀཧལེ་ཛཨཱཱིཨེ། 
ཨོནཱ,་རཙནཱཀར་སེཧོ་དྷཱརེ་ཛཀྃ་བྷདབརཱིཡཱ,་ཏཱཱིནམསུཨཱསྃ་ལ྅་ཀ྅་བརཧམསུཨཱ-སབདཱིནཱ་བཧཻབལཱ་སེཧོ་ཚཐཱིཨེ།་མུད་
ཨོ་དེཁནཱིཧརཔར་ནཱིར  ར་ཀརཻཏ་ཨཚི།་ཨེཧནོ་དེཁནཱིཧར་ཚཻཐ་ཛེ་ནཱམེ-ནཱམ་དེཁཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་ཨེཧནོ་དེཁནཱིཧར་ཚཻཐ་ཛེ་
ཀྲཱིཡཱ-ཀལཱཔཀེྃ་དཁེཻ་ཚཐཻ...།་ཛེ་ཀྲཱིཡཱ-ཀལཱཔཀེྃ་དེཁཏཻ་དེཁཻ་ཚཐཻ,་ཨོཧན་དེཁནཱིཧརཀེྃ་'དྲྐྲྀཥ ཱི་སམྤན '་ལཀོ་མཱནལ་ཛཱཨཱིཏ་
ཨཚི། 
ཧམརཱ་གམམེ་ཀཱིསུན་ཀཀ་སེཧོ་ཨོཧནེ་རཙནཱཀར་ཚཻཐ་ཛནིཀ་'དྲྐྲྀཥ ཱི་སམྤན '་བུཛྷལ་ཛཱཨཱི་ཚཻན།་ཀཱིསུན་ཀཀ་ཨཏཱྨནཱིར  ར་
སཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཨེཀ-ཨེཀ་པཧལྤཱཱུཀེྃ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་བུཛྷཻམེ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཤཾ་སམཡ་ལག་དལེཻན།་ཛེཀར་ཕལཱ-ཕལ་ལོཀཀ་
ནཛཻརམེ་ཛེ་ཧོཨུ་མུད་སྭཡཾ་ཨ་ོམཛགྤཱཱུཏ་དྲྐྲྀཥ ཱིབལཱ་ལོཀ་ཨཔནཱཀེྃ་མཱན་ཻཚཻཐ། 
ཀཱིསུན་ཀཀ་ཛཱིབནཀ་ཨུཏྟརཱར   མེ་ཨཱབཱི་སཱཧཱིཏྱ་རཙནཱ་ཀརབ་ཤུརཱུ་ཀེལཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་ཛཱིབན་པཏྱཀེ་པཧལྤཱཱུཀེྃ་ཛཁན་
ལཱིཁབ་ཤུརཱུ་ཀེལཱཧ་ཏྃ་ཧཱིནཀ་ཨཱིམནཱཀེྃ་དཁེ་ཨོཛྷརཨཱེལ་བཱིཙཱརཀ་རཙནཱཀར,་ཨོཛྷརཱཨེལ་བཱིཙཱརཀ་རཙནཱཀར་ཨོ་བྷེལཱ་
ཛནཱིཀ་མཾསཱ-བཱཙཱ་ཨཱ་ཀརྨཎམེ་མལེ་ནཨཱི་ཚནཻ,་ཨོ་སབྷ་ཧཱིནཀསྃ་ཚཱྃཧ་ཀཊཨེ་ལགལཱ། 
ཀཱིསུན་ཀཀ ྤཱཀ་ཨེཧེན་མཱནབ་ཤུརཱུཨེ-སྃ་རཧལཻན་ཛ་ེཛེ་ཀརཻ་ཚཱ,ི་སཨེཧ་བཛབོ་ཀརཱཱི་ཨཱ་སཨེཧ་རཙབོ་ཀརཱཱི..། 
ཨཱཛུཀ་བདལཻཏ་སམཡམེ་ཨེཧེན་བྷཨཱིཡེ་གེལ་ཨཚི་ཛེ་ཀཱིནཀོ་ཨྤཱཱུཔར་ཀཱིཡོ་ཨཔན་བཱིཙཱར་ཏེནཱ་ཀ྅་པསྟུཏ་ཀརཻཨེ་ཛེ་
ཤབྡཱིཀ་རཱུཔེྃ་བཧསཾཁྱཀེྃ་སམཱཱིཙིན་ལགཱིཡེ་ཛཱཨཱི་ཚནཻ།་ཨོནཱ,་ཤབྡཀ་གཧརཱཨཱིཀེྃ་བུཛྷནཱིཧར་ཀཱིསུན་ཀཀ་ཨཧོན་བཱིཙཱརཀ་
ལོཀཀ་ས ྤཱན་མཱཏྲ་གཔེ-སཔྤ་བྷརཱིམེ་དཨཱི་ཚཐཱིན།་ཙཧཱེ་ཨོ་གཽཨཱྃ་ཧོཐཱི་ཀཱི་ཨནགཽཨཱྃ...། 
པསཱིདྡྷ་རཙནཱཀར་བེཙན་ཀཀ་སེཧོ་ཧམར་གྤཱམཱཱིཎེ་ཚིཡཱ།་ཧཱིནཀོ་ལག་ཧམ་བེསཱཱི་ཀལ་བཻསཻ་ཚཱི།་ཤབྡཱིཀ་རཱུཔེྃ,་མཱནེ་གཔ-
སཔྤམེ་ཀཱིསུན་ཀཀ ྤཱཀ་པཏཱི་བེཙན་ཀཀ ྤཱཀ་སུནྡརེ་བྷཱབ་རཧཻ་ཚཻན།་མུད་ཀྲཱིཡཱ-ཀལཱཔམེ་སེ་ནཧཱི་རཧཻ་ཚཻན། 
བེཙན་ཀཀ་རཙནཱཀར་རཧཱིཏོ,་རཙནཱ་ཀརཻསྃ་བེསཱཱི་ཨཔན་པསཱིདྡྷཱིཀ་པཱཚྤཱཱུ་སམཡ་ལགབཻ་ཚཻཐ།་ཨཻསྃ་ཨེཀཊཱ་ཨཱརོ་ལཱབྷ་
ཧནཀ་ཧོཨཱི་ཚཻན།་ཀཱིཚུ་ཨཱམདནཱཱི་སེཧོ་བྷཨཱིཡེ་ཛཱཨཱི་ཚཻན།་ཨེཀ་ཧཱིསཱབེ་ཨོ་ཨཔན་ཛཱིབཱིཀརོ ྤཱཎེཀ་སཱདྷན་བནཽནེ་ཚཐཻ།་ཀཁནོ་
ཀོནོ་སཾས ྤཱཀ་ཨདཀྱྵ་ཏྃ་ཀཁནོ་ཀཁནོ་སཾས ྤཱཀ་སཙིབཀ་པདཀ་པཱཚྤཱཱུ་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་བཱཱིཏབཻ་ཚཻཐ། 
བེཙནཱ་ཀཀ་ལག་ཛཁན-ཀཁནོ་བཻསལཽཾ,་མཱནེ་ཛཧཱིཡཱ-ཀཧཱིཡོ་གམམེ་བེཙན་ཀཀ་རཧལཱ,་ཏྃ་ཨོ་དཱུཊཱ་བཏཱ་ཛརཱུར་སུནེབེཊཱ་
ཀརཻ་ཚཻཐ།་པཧཱིལ-་ཛེཧེན་ཧབཱ་བཧཨེ་ཏེཧནེ་པཱཱིཋ་ཨོཌ ཱཱི།་ཨ་ཱདོསར་བཱཛ་བཛཻཏ་རཧཻ་ཚཻཐ-་པཱཨཱི་ཛྃ་རཧཏ་ནེ་ཏྃ་སབྷ་
ཀཱིཚུ་ཧེབེ་ཀརཏ། 
བཱལ་བོདྷེ་ཨཱཀཱི་ཀཱི,་བེཙན་ཀཀ ྤཱཀ་པཧཱིལ་བཱཏཀེྃ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཧམ་ཀཧཱིཡོ་ནེ་བུཛྷི་སཀལཽཾ,་མུད་པཱཨཱིབལཱ་གཔ་ཨཔནོ་ནཱཱིཀ་
བུཛྷིཡེ་པཌ ཨེ། 
ཀཱིཤུན་ཀཀ་ལག་བཻསཻཀ་ཨབསར་བེསཱཱི་བྷེཊཻཨེ།་གྤཱམཱཱིཎ་ཛཱིབན་ཨཚི་ཨཱ་ཛཱིབཱིཀོར ྤཱཎ་ཀྲྐྲྀཥཱི,་ཛཁན་མན་བྷེལ་ཛཱ་ཀ྅་བྷེྃཊ་
ཀརཱི་ཨབཻ་ཚཱི།་ཀཱིསུན་ཀཀ་ཀོནོ་བཱིཙཱརཀེྃ་སོལཨོནཱ་ནཧཱི་མཱནཱི་ཏརྐ-བཱིཏརྐ་ཀརཱིཏེ་ཚཐཻ།་སེ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཧམརེཊཱ་ནཧཱི་སབྷཀེྃ་
བུཛྷལ་ཚཻན།་ཧལཱྃཀཱི་ཀཱིཤུན་ཀཀ ྤཱཀ་སབྷ་བཱཏ་ཀཱིཚུ་བུཛྷབོ་ཀརཻ་ཚཱི་ཨཱ་ཀཱིཚུ་ནཧཱིཡོྃ་བུཛྷི་པབཻ་ཚཱི། 
བེཙན་ཀཀཀེྃ་ཀཱིསུན་ཀཀ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཛནཻ་ཚཐཱིན,་ཛེ་བེཙན་བྷརཱི་དཱིན་པཱཨཱིཡེ་པཱཚྤཱཱུ་རཧཻཨེ།་ཨོནཱ,་ཨཔནཱ་སབྷ་དཱིན་
ཡཨེཧ་བུཛྷི་པཌ ཻཏ་རཧལ་ཨཚི་ཛེ་ཛནུ་བེཙན་ཀཀ ྤཱཀ་པསཱིདྡྷཱིཀ་ཙལཻཏ་ཀཱིསུན་ཀཀཀེྃ་པཊརཱཱི་ནཨཱི་ཁཨཱཱི་ཚཻན།་པཻགྷ་
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ཙལཏཱཱིབལཱ་སཱཧཱིཏྱཀར་བེཙན་ཀཀ་ཚཐཱིཨ།ེ་ཁཱཨེར...།་ཀཧཱིཡོ་ཀལ་ཛཁན་དུནྤཱཱུ་གོརེམ་ེགཔ-སཔྤ་ཧོནཱི་ཏྃ་དེཁཱིཨཻན་ཛེ་
བཀཛྷཀ་སེཧོ་བྷ྅་ཛཱཨཱིན།་བེཙན་ཀཀ ྤཱཀ་ཀརཱཱིབ-ཀརཱཱིབ་སབྷ་བཱིཙཱརཀེྃ་བེབཧརཱིཀ་ཀསཽཊཱཱིཔར་ཨཱནཱི་དཨཱིཏ་རཧཻན་ཛཨཱིསྃ་
སྭཏ:་ཧནཀེ་བཱིཙཱར་ཀཊཱི་ཛཨཱཱིཏ་རཧཻན།་མུད་སེ་ཨཔནེ་ཏཁན་བུཛྷི་པཱབཱཱི,་ཛཁན་ཀཱིསུན་ཀཀ ྤཱཀ་སཾག་བེཙན་ཀཀཀེྃ་ཏརྐ-
བཱིརཀཀ་བཱཱིཙ་སཾཛོག་བནཨཱི་ཚལ། 
བཧཏ་དཱིན་དྷརཱི་ཨཧཱི་ཨུཧཔོཧམེ་རཧཱི་ཛེ་ཀཱིསུན་ཀཀ་ཀེནཱ་ཁཊ-དེ་ཀོནོ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཁོཨཱིཡཱ་ཚོཌ ཱ་དཨཱི་ཚཐཱིན..!་ཨ་ཻཙཱིཛཀེྃ་
བུཛྷཻཀ་ཛིཛྙཱསཱ་ཨཁནོ་ཨོཧཱིནཱ་ཨཚ།ི་ཁཨཱེར...།་ཀཱིསུན་ཀཀ་ལག་ཨེཏེཀ་ཏྃ་ཨཔན་བནལེ་ཨཚི་ཛེ་ཛྃ་ཀནོོ་ཨོཚོ་བཱིཙཱར་
བཱཏ་ཧོཨཱིཏ་ནཱིཀལཻཨེ་ཏྃ་ཏེཀར་ཱསུདྷཱརཱི་བུཛྷཱ-སུཛྷཱ་ཀ྅་སོཛྷརཱ་དཨཱི་ཚཻཐ། 
མནམེ་སདཻཏ་ཨཻ་ཙཱཛིཀེྃ་བུཛྷཻཀ་ཛཛིྙཱསཱ་རཧབེ་ཀརཨེ་ཛེ་ཨཁཱཱིར་བེཙན་ཀཀ ྤཱཀ་སཾག་ཀཱིསུན་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཙརཱ-བྷེདཀ་ཀརཎ་
ཀཱི་ཚཻན? 
སཾཛོག,་ཀཐཱ་གོཥ ྤཱཱི་ལགཱིཙཱ་གལེ་ཚལ།་ཀཐཱ་གོཥ ྤཱཱི་ལགཱིཙེནེ་ཀཱིསུན་ཀཀ་ལེཁན་ཀརྻསྃ་ཐོཌ ཀེ་ནཱིཙེན་ཧོཨཱི་ཚཻཐ།་བུཛྷལ་
ཨཚིཨེ་ཛེ་ཨཁན་ཛྃ་ཀཱིཚུ་པུཚབཻན་ཏ་ྃཨཱརོ་ཁོཨཱིཡཱ་ཚོཌ ཱ་ནཱཱིཀསྃ་བུཛྷཱ་དེཏཱ། 
ཨཔན་དརབཛྷ ྤཱ་ཨཱ་ཀཱིསུན་ཀཀ ྤཱཀ་དརབཛྷ ྤཱ་སཊལེ་ཨཚི།་བཱིད་བྷེལཽཾ།་དརབཛྷ ྤཱཔར་པཧྃཙཏེ་དཱུརེསྃ་བཛལཽཾ- 
"གོཌ ་ལགཻ་ཚཱི་ཀཀ..!" 
བོལཱཱི་ཨཀཨཱིན,་ཀཱིསུན་ཀཀ་བཛལཱ- 
"ཨཱབཧ-ཨཱབཧ་རམེཤ,་ནཱཱིཀེ་ཧེབཧ།" 
ཀཀ ྤཱཀ་ལགམ་ེཛཱ་བཻསལཽཾ།་ཧནཀར་མན་ཁནཧན་དཁེ་བུཛྷི་པཌ ལ་ཛེ་ཨཁན་ཛེ་ཀཱིཚུ་པུཚབཻན་ཏྃ་སཧཛཏཱསྃ་པཱརཱིབཱརཱིཀ་
བྷཱཥམེ་བུཛྷཱ་དཏཱེ།་པཱརཱིབཱརཱིཀ་བྷཱཥཀ་ཨཱཱི་གཎ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཛ་ེཛྃ་ཀཱིནཀོ་བཱིཥཡམ་ེཀཱིཚུ་བུཛྷཨེ་ཙཱཧབ་ཏྃ་ཨོཀར་བེཀཏཱཱི-
ཙིཏྲཀ་སཾག་བུཛྷཱཨེལ་ཛཱཨཱིཨ།ེ 
ཀཱིསུན་ཀཀསྃ་པུཚལཡནཻ- 
"ཀཀ,་བེཙན་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཥཡམེ་ནཱཱིཀསྃ་བུཛྷཨེ་ཙཱཧཻཏ་རཧཱི,་མུད..?" 
ཀཱིསུན་ཀཀ་བཛལཱ- 
"ཧཽ,་ཨོཧན-ཨོཧན་ལཀོཀེྃ་བུཛྷབ་སབཧཀ་ལེལ་ཨསཱན་ཐཌོ ེ་ཨཚི།" 
ཀཱིསུན་ཀཀ ྤཱཀ་བཱཏསྃ་བེཙན་ཀཀཀེྃ་ཙིནྷབ་ཨཱརོ་ཛབུཌ ཱིཡཱ་བུཛྷི་པཌ ལ།་མན་མཱནཱི་གེལ་ཨཨཱཱིཡོ་ཁལཱོི་ཀ྅་ནཻ་ཀཱིཚུ་ཀཧཏཱ།་
མུད་ཀཀྐེཀ་བཱཏཀེྃ་བཱིཊཱིཡཱ་བཛལཽཾ- 
"ཀཀ,་ཛྃཨེ་ཨསནཱ་ནཧཱི་ཨཚི་ཏྃཨེ་ནེ་ཨཧྃསྃ་པུཚལཽཾ?" 
ཀཱིསུན་ཀཀ་བཛལཱ- 
"ཀོནོ་བེཀཏཱཱིཀ་ཨསལཱཱི་པཧཙཱན་ཨཀོར་བེབཧརཱིཀ་ཛཱིབནཀེྃ་དཁེལཱ་པཚཱཏཱིཡེ་སམྦྷབ་ཨཚི།་བཱཏཀ་དཽཌ མེ་ཏྃ་སབྷ་ནཱཱིཀེ་
བུཛྷི་པཌ ཏཧ..!་མུད་ཨོཧོ་བུཛྷནཱིཧར-བུཛྷནཱིཧརཔར་ནཱིར  ར་ཨཚི།" 
པསཱིདྡྷ་བེཙན་ཀཀ ྤཱཀ་བཱིཥཡམེ་བུཛྷཻ-ཛཱནཻཀ་ཛཛིྙཱསཱ་ཨཱཨཱིསྃ་ནཧཱི,་ཏཧཱུམེ་ཧནཀ་མུྃཧཀ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཛཁན-ཀཁནོ་ཀཱིསུན་
ཀཀ་ལག་བཛལཽཾ་ཏྃ་ཨནེརོ་ཨཱརོ་བཱཏ་སོཛྷམེ་ཨཱབཱི་གེནེ་ཨོཛྷརཱཨཱིཏེ་རཧལཽཾ།་ཨཁནོ་ཨོཛྷརཱཨཱིཡེ་རཧལ་ཚཱི།་མནམེ་བྷེལ,་
ཨཱཨཱི་ཀཱིསུན་ཀཀཀེྃ་ཚོཌ བཻན་ནཧཱི,་བཛལཽཾ- 
"ཀཀ,་ཀནཱཱི་ཕརཱིཚཱ་ཀ྅་ཀཧཱིཡོ་ན?ེ" 
བཛལཱ- 
"པཧཱིནེ་ཨཱཱི་ཀཧཧ་ཛེ་གོཥ ྤཱཱིམེ་ཙལབཧ་ཀཱིན?ེ" 
མུཌ ཱཱི་ཌལཱོ་'ཧྃ'་ཀཧཱི་དེལཱིཨཻན།་ཧམར་'ཧྃ'་སུནཱིཏེ་ཀཀ་ཨཔན་བཱཏཀེྃ་ཛཱརཱཱི་རཁལཻན- 
"དེཁཧཀ་རམེཤ,་བེཙན་སན་ཙརཱིཏྲཀ་ལཀོ་སམཛཱམེ་བེསཱཱི་ཨཚི།་བེསཱཱི་ཀཱི་ཨཚི་ཛ་ེབཛཻ-བྷུཀཻབལཱ་བེསཱཱི་ལོཀ་ཨོཧན་ེཨཚ།ི་
ཏྃཨེ,་དེཁབཧཀ་ཛ་ེསཱིཀ ྤཱཱིཨེ-མཽནཱཱིཊཱ་མེ་མཱིཐཱིལཱཀ་སསཾྐྲྀཏཱི་ཧནཀ་སབྷཀེྃ་དེཁཱ་པཌ ཻ་ཚནཻ།" 
ཀཱིསུན་ཀཀ ྤཱཀ་བཱཏ་ཀནཱཱི-མནཱཱི་བུཛྷབོ་ཀེལཽཾ་ཨཱ་ཀནཱཱི-མནཱཱི་ནཧཱིཡོྃ་བུཛྷལཽཾ།་'བཛཻ-བྷུཀཻབལཱ་བེསཱཱི་ལཀོ་བེཙནེ་ཀཀ་སན་ཚཻཐ།'་
ཨཱཱི་ཏྃ་བུཛྷལཽཾ་མུད་'སཱིཀ ྤཱཱི-མཽནཱཱི'མེ་ཨཱབཱི་ཨོཛྷརཱ་ཀ྅་ཙུཔ་རཧཱི་གེལཽཾ། 
ཧམར་ཙུཔ ྤཱཱིཀེྃ་ཛནུ་ཀཀ་ཨཱཀཱིྃ་ལལཱེཧ,་ཧནཀ་བུཛྷི་པཌ ལཻན་ཛནཱེ་རམེཤ་ནཱིརཱས་བྷ྅་རཧལ་ཨཚི།་ཨཱས་བྷརཻཏ་ཀཱིསུན་
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ཀཀ་བཛལཱ- 

"གོཥ ྤཱཱིམེ་ཛཱཨཱིཏ-ཨབཻཏ་རཧབཧ་ཀཱིནེ་རམེཤ,་ཏྃ་སབྷ་བཱཏ་བུཛྷི་ཛེབཧཀ།"་ 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༣.༣.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༣་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 
བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནན་ྡམཎལྜ 

http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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ཨཻ་ཨཾཀམེ་པསྟུཏ་ཨཚི་ཨུམཤེ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

ཨུམེཤ་མཎྜལ ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༣ 

ཛིཏཱམེ་གྤཱཱུཧྃ-བྷཱཏཱ་ཨཱ་མུཨཱིལམཱེ་དཱུདྷཱ-བྷཱཏཱ..! 
ཤཱིཤཱིར་རྐྲྀཏུ་ཨཔན་བསན ྤཱཱི་བཡཱརསྃ་བཱཏཱབརཎཀེྃ་བདལཻཏ-བདལཻཏ་ཨཱཱི་སྤཥ ་ཀརབཱམེ་སམཀྵ་བྷ྅་ཙུཀལ་ཚལ་ཛེ་མཽསམ་
ཀེནཱ་པརཱིབརནཤཱིལ་ཧོཨཱིཨེ།་གཔ་ནཱིཛ་ཨཛྷཽ ཱུཀེ་བྷོརུཀ་ཚཱ,ི་ནཧཱི-ནཧཱི!་བྷོརུཀ་ནཧཱི.!་བྷཱིནསུརཀ།་བྷཱིནསུརཀ་མཱནེ་ཛཁན་
ཊཧཻལ-བུལཱི་ཀ྅་གྷརམུཧྃ་བྷ྅་ཙཱཧ་པཱཱིབཻལེ་ནཱིར  ྱཱརཱིཏ་ཛགཧཔར་པཧྃཙ་རཧལ་རཧཱི།་ཧམ་ཙཱརཱུ་བྷཱགཀ་ཨཔན་སཾགཱི་
སབྷཀ་སཾག,་མཱནེ་བྷཱིནསུརཀ་སཾགཱི་སབཧཀ་སཾག,་ཀརཱཱིབ-ཀརཱཱིབ་ནཱིཏྱ་ཨེཀབེར,་ཙཱཧཀ་དོཀནཔར་བཻསཏེ་ཚཱི།་ཨོནཱ,་ཨཱཨཱི་
ཨཔནེ་ཀནཱཱི་དེརཱཱི་བྷ྅་གལེ་ཨཨཱོིཋཱམ་པཧྃཙཻམེ།་སབྷ་ཀཱིཡོ་ཛགཧཔར་པཧྃཙ་ཙཱཧ་པཱཱིབ་རཧལ་ཚལཱ།་གཔ-སཔྤ་ཙལཱི་
རཧལ་ཚེལ།་བཱཏཱབརཎམེ་གརྨཔན་ཨཱབཱི་གལེ་རཧཨཱི།་མཽསམཱཱི་གརྨཔནཀ་བཱཏ་ནཧཱི་ཀརཻ་ཚཱི,་ཨོནཱ,་ཨཧོོ་ཏྃ་རཧབེ་
ཀརཨཱི,་མུད་སེ་ནཧཱི,་ཨཻཋཱམ་ཧམ་གཔ-སཔྤཀ་བཱཏཱབརཎ-དེ་ཀཧལཽཾ་ཨཚི། 
ཨཱཛུཀ་བཻསཱརམ,ེ་ཛཧཱིནཱ་རཱདྷཱཛཱི་ཀཱིཚུ་བེསཱཱིཨ་ེཨཱབེཤམེ་བུཛྷི་པཌ ལཱ་ཏཧཱིནཱ་དུརྒཱཛཱི་སེཧོ་ཨཔན་ཨནུབྷབཀེྃ་གཔ-སཔྤཀ་
མཱདྱམསྃ་ས ྤཱཔཱིཏ་ཀརཨེ་ཙཱཧཱི་རཧལ་ཚལཱ།་ཨོནཱ,་དུརྒཱཛཱིཀ་ཤཻལཱཱིཨེ་ཨཱབེཤཔྤཱཱུརྞ་ཚནཻ,་བཱསྟབམེ་ཨཱཱི་ཨཱབེཤམེ་ཛལ ྤཱཱི་ནཧཱིཡེྃ་
ཨབཻ་ཚཻ།་ཁཨཱེར,་ཀརཎ་ཛ་ེརཧལ་ཧཽ་མུད་དུརྒོཛཱཀི་ཙེཧརཱཔར་ཏམཏམཱཱི་སན་བུཛྷིཨེ་པཌ ལ།་སབཧཀ-སབྷ་ཛེནཱ་ཏབཱཧ་
རཧཻཐ། 
ཧམར་ནཛཻར་པབནཔར་པཌ ལ,་ཀཧལཱིཨཻ-་"པབན་ལཱབཧ་ཨེཀ་ཀཔ་ཙཱཧ།་ཨཱཨཱི་ཨཔནེ་ཀནཱཱི་པཚུཨཱ་གེལ་ཚཱ།ི" 
པབན་ཙཱཧཀ་ཀཔ་ཧམརཱ་ཧཐམེ་དཻཏ,་ཕུསཕུསཱ་ཀ྅་ཀཧལཀ- 
"ཨཽཛྷ ཱུཀ་གཔ-སཔྤམེ་བུཛྷ ྱཱཱུ་ཨཱིཏཱིཧསེ་ཨུཁཌ ལ་ཨཚི།" 
ཀན་ཋཌྷཱ ་ཏྃ་རཧབེ་ཀརཨེ།་ལགཨཻེ་ཏྃཨེ,་དཱུ-ཙཱརཱི་གྷོཾཊ་ཙཱཧ་པཱཱིལཱ་པཚཱཨཱིཏ་ཐོཌ ེ-ཐཌོ ེ་བཱིཥཡསྃ་བྷཱིཛྙ་ཧཨ་ལཱགལ་རཧཱི། 
སརཱདྷཱཱི་བྷོཛཀ་གཔ་ཙལཱི་རཧལ་ཚེལཨཱི།་ཨཀེ་པཀྵཀ་ཀཧབ་རཧཨཱི,་'མྲྐྲྀཏྡུ་བྷོཛ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི།'་ཨཱ་དོསར་པཀྵ་བཱིཥཡཀ་
བྷཱིཏུརཀ་རཧསྱཀེྃ་པཀཻཌ ་ཨཌ ལ་ཚལཱ།་ཨོ་ཨེཏབཨ་ེཀཧཻཏ་ཛེ་'ཨཻམེ་ཀཱི་ཨནུཙིཏ་ཚཻ་སེཧོ་ནེ་ཀཧབེ? 
"ཨཻ་མེ་ཀཱི་ཨནུཙིཏ་ཚཻ.!་སེ་ཨཧྃ་ནཻ་བུཛྷཻ་ཚིཨཻ་ཛེ་ནཱིརརྠཀ་དྷནཀ་ཀྵཏཱི་ཧོཨཱི་ཚཻ།་ཛིཏཱམེ་གྤཱཱུཧྃ-བྷཱཏཱ་ཨཱ་མུཨཱིལཱམེ་དཱུདྷཱ-
བྷཱཏཱ..!" 
ཨཔནཱ་ཛེནཱ་བུཛྷི་པཌ ལ,་ཨེཀ་པཀྵཀ་ཀརཱཱིབ-ཀརཱཱིབ་ཙཱརཱུ-པཱྃཙྤཱཱུ་གོརེ་ཨཔན་བཱིནུ་ཙནིྟན་ཀཨེལ་བཱཏཀེྃ་བཱཛི་རཧལ་ཨཚི།་
མུད་བཱཏོ་ཏྃ་བནཽལ་བཱཏཱབརཎཀ་མཛགྤཱཱུཏ་རཧསྱམེ་ལཱིཔྟ་རཧཱིཏེ་ཨཚི།་བཱཏཱབརཎམེ་ལཱིཔྟ་ཨཱཱི་ཛེ་ཀོནོ་ཙཱིཛཀ་ནཱཱིཀ-བེཛཱ་
དུནྤཱཱུ་པཀྵ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཀཱིནེ།་ཨཨཱཱི་ཛཨཱི་ཏརཧེྃ་ཧམརཱ-སབཧཀ་བཱཱིཙ་སཱམཱཛཀི་སམྦནྡྷ་མོཊ་བྷ྅་རཧལ,་མནུཀྑམེ་
སཱམཱཛཀིཏཱཀ་ཧྤཱས་བྷ྅་རཧལ་ཚ,ཻ་ཨབསཱདསྃ་གྲསྟ་མཱཏྲ་བེཀཏཱཱིཨེ་ནཧཱི,་གམ-སམཱཛ་སེཧོ་བྷེལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚ།ི་ཀཱི་ཨེཧེན་
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སྠཱིཏཱིམེ་ཧམརཱ་ལཀོནཱིཀ་ཀརབྱ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི?་ཨེཏབོ་ནཧཱི་ཛེ་ཨེཀ-དོསརཱཀ་བཱཱིཙ་ཨཱཔསཱཱི་བཻཋ-ཨུཋ་ཀེནཱ་བཌྷ ཏ,་ཀཱི་ཧམ་
སབྷ་ཏཨཱིཔར་ཀཱིཚུ་ནེ་སོཙཱི-བཱིཙཱརཱཱི།་མུད་ཛེ་མཱཧཽལ་བནཱི་གེལ་ཨཚི་ཏཨཱིམ་ེཨཔནཱཀེྃ་སཀདམེ་རཁཱབ་ཨུཙིཏ་བུཛྷི་ཧམ་
ཙུཔ་རཧལཽཾ།་ཀཱིཡོ་ཀརཨེ་ཨཱཔ-ལེ་མཱཨེ-ལེ་ནེ་བཱཔ-ལེ། 
ཏཁནཧཱི་དོསར་པཀྵསྃ་པཤ ་ཨུཋལ- 
"སརཱདྷཱཱི་བྷོཛམེ་ཛེ་དྷནཀ་ཀྵཏཱི་ཧོཨཱི་ཚཻ་ཨ་ོཏྃ་སབཧཀ་ནཛཻརཔར་ཙཌྷ ཻ་ཚཧ་མུད་ཀརྨཀ་ནཱཨོཾཔར་ཛེ་ཏརེ-ཏརེ་ལཱཁོམེ་
ཕུཀཨཱི་ཚཻ་ཨོ་དྷནཀ་ཀྵཏཱི་ནཧཱི་ནེ་བྷེལ?་ཨཧཱུཋམཱ་ཧམརཱ་ལོཀནཱི་ཀཱིཨེ་ནེ་བཛཻ་ཚཱི-་ཛིཏཱམེ་གྤཱཱུཧྃ-བྷཱཏཱ་ཨཱ་མུཨཱིལཱམེ་དཱུདྷཱ-
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༣.༤.ཨུམེཤ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༤་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 
བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 
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༢.་ཛགདནནྡ་ཛྷཱ་"མནུ"ཀ་"མཱཊཱིཀ་བཱསན"པར་གཛེནྡྲ་ཋཀཱུརཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནན་ྡམཎལྜ 
 
  

ཨཻ་ཨཾཀམེ་པསྟུཏ་ཨཚི་ཨུམཤེ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
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སམ ྤཱདཀ 

ཨུམེཤ་མཎྜལ ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐཱ་༤ 

ལོཀེ་ཙཽཔཊ ་ཨཚ ི
བུཛྷིཏེ་ཚིཨཻ་ཙཱཧཀ་དོཀནཔར་ཀོནོ་གཔཀེྃ་མཱཏྲ་ཙལཻ་བྷརཱིཀ་དེརཱཱི་རཧཻཨེ།་ཨེཀ-པར-ཨེཀ་སམཱཱིཀྵཀ-ཨཱལོཙཀ་ཀཱི་
ཊཱིཔྤཎཱིཀར,་ཨོཨཱིཋཱམ་རཧཱིཏེ་ཚཻཐ།་ཛེཏཨེ་ཙཱཧ་ཨཚི་ཏེཏཨཱི་ནེ་རཱཧོ་ཨཚིཨེ། 
ཙཱཧཀ་དོཀནཔར་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་སམཱཱིཀྵཱ-ཨཱལོཙནཱ་ཧཨཱོིཏེ་ཨཚི།་ཨཱཨཱིཡོ་སཨེཧ་བྷེལ།་ཨོཨཱིཋམཱ་ཀཱི་བྷེལ་སེ་ཀཧཻ་ཚཱི,་མུད་
ཏཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་ཨཔན་ཨེཀ་ཤུབྷཙནིྟཀ་ཀེར་བཱཏ་སུནཱ་དཨཱི་ཚཱི། 
ཤུབྷཙིནྟཀ་བེསཱཱི་ཀལ་བཛཻཏ་རཧཻ་ཚཐཻ་ཛེ་བརམཱནམེ་བེསཱཱི་ལཀོཀ་མནཱསཱིཀ་སྠཱིཏཱི་ཋཱཱིཀ་ནཧཱི་ཨཚ།ི་ཛྃ་གརཽ་ཀརཱིཀ྅་དེཁབ་
ཏྃ་བུཛྷི་པཌ ཏ་པཱགལེ་ལོཀ་བེསཱཱི་ཨཚི།་ཧ,ྃ་ཏཁན་པཱགལ་ཛེཀརཱ་སཱམནཱྱ་ཏཽརཔར་བུཛྷི་རཧལ་ཚཱི་ཏེཀར་ཕལཀཔར་
བཱིཙཱར་ཀ྅་ལཱིཨ་པཌ ཏ། 
ཨཱབ་ཨཧྃ་ཀཧབ་ཛེ་ཨནེརེ་པཱགལཔར་བཱིཙཱར་ཀརབ་ཧམརཱ་སབཧཀ་ཀཛ་ཐོཌ ེ་ཚཱ,ི་ཨོ་རཱཾཙཱི-ཀཾཀེཀ་ཧཱིས ྤཱམེ་ཨཚི།་ནཧཱི,་
ཛྃ་པཱགལཀ་སྟརཔར་བཱིཙཱར་ཀརབ་ཏྃ་སྤཥ ་བུཛྷི་པཌ ཏ་ཛེ་ཛ་ེཀཛ་ཛནཏཱ-སྃ-སརཀར་དྷརཱིཀ་ཛིམ ྤཱམེ་ཨཚ,ི་མཱནེ་
སརཀརཀ་ཨཔན་ཨཱ་ཛནཏཱཀ་ཨཔན,་ཏཧཱུམེ་པགལཔན ྤཱཱི་ཁེལ་པསཻར་ཛཱཨཱིཨ།ེ 
ཧྃ,་སེ་ཏྃ་ཨཚིཨེ།་སབཧཀ་ཨཔན-ཨཔན་ཀཛ་ཨཚ་ིཏྃཨེ་སབྷཀེྃ་ཨཔན་ཀཱིརདནཱཱིཔར་བཱིཙཱར་ཀརཻཡེ་པཌ ཏ།་ཧལཱྃཀཱི་
ཨནཀ་དོཁཱཱི་བནཱཨེབ་ཀེཀརོ་ལེལ་ཨཱསནཱ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི,་ཏྃཨེ་ཨཔནཱཀེྃ་བྃཙཱཨཱིཡོ་སཀཱིཏེ་ཚཱི།་ཨཱཱི་ཀཧཱི་བྃཙ་ཱསཀཻ་ཚཱི་ཛེ,་ཛེ་
ཀཛ་ཕལ ྤཱྃཀ་ཚིཨཻ་ཏཻཔར་ཨནེརེ་ཧམསབྷ་ཀཐཱཱི-ལེ་མགཛམཱརཱཱི་ཀརབ།་ཁཱཨེར་ཛ་ེཛེ་ཀརཱཱི།་སབྷ་ཨཔན-ཨཔན་ཀརྨཀ་
མཱལཱིཀ་ཚཻཐ། 
ཨཱབ་ཨཱཨུ་ཙཱཧཀ་གཔ-སཔྤཔར།་བྷཱིནསརེ་ཛཁན་ཙཧཱཀ་དོཀནཔར་པཧྃཙལཽཾ་ཏྃ་དཁེཻ་ཚཱི་མཧེཤཛཱི་ཨ་ཱདུརྒཱབཱབྤཱཱུཀ་བཱཱིཙ་
ཧཊ་ཊཱཀ་ཙལཱི་རཧལ་ཚཻན། 
མཧེཤཛཱིཀ་ཀཧནཱམ་རཧཻན,་ཏཱཱིན་ཀཱིལོ་ཙཨཱུར་ཨཱ་དཱུ་ཀཱིལོ་གཧམ་ཛེ་སརཀར་ཕྤཱཱིམེ་ཨཱཀཱི་ཀམ་དམམ་ེད྅་རཧལ་ཨཚ,ི་
སེ་སབྷཀེྃ་ཀཧཱིལ་བནཱ་རཧལ་ཨཚི།་བྷཱཡ,་ཛཁནེ་ཀཀེརོ་ཀམཱཨལེ་བྷེཊཏཻ,་པུཌ བཻལེ་ཨཔནཱ་མཱིཧནཏ་ནཧཱི་ཀརཨེ་པཌ ཏཻ,་
མཱནེ་པེཊསྃ་ནཱིཙནཻ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ་ཏྃ་ཀཱིཨེ་ཨོ་ཤྲམ་ཀརཏ།་ཛཁན་ཤྲམེ་ནཧཱི་ཀརཏ་ཏྃ་དེཤཀ་བཱིཀས་ཀནཱེ་ཧཨེཏ? 
དུརྒཱབཱབྤཱཱུཀ་ཀཧབ་རཧཻན་ཛེ་སརཀར་ཀེཀརོ་ཀོཌྷ ཱི-ཀཧཱིལ་བནབཨེ་ནཧཱི་ཙཱཧཱི་རཧལ་ཨཚ།ི་ཨསལམེ,་ཨནཱཛ་དུཨཱིར་བྷ྅་
རཧལ་ཚེལཻ,་ཏྃཨེ་གརཱཱིབ་ལོཀཀ་བཱཱིཙ་ཨོཀར་ཱབཾཱཊཱིཡ་ེདེབ་ནཱཱིཀ་བུཛྷལཀ། 
ཧམརཱ་བཻསཏེ་དེརཱཱི་པབན་ཙཱཧཀ་གཱིལཱས་ཧཐམེ་དྷརཱ་དེལཀ།་པཱཱིབཨེ་ལགལཽཾ།་མུད་མནཀ་པཀཌ མེ་ཙཧཱཀ་སྤཱདསྃ་བེསཱཱི་
དུནྤཱཱུ་གོརེཀ་གཔ་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚལ།་ཛཁན་དས་གྷོཾཊ་ཙཱཧ་པཱཱིལཽཾ་ཀཱི་ཨེཀཨཀེ་མུཧསྃ་ནཱིཀལཻ་གལེ- 
"ཨནེརེ་ཨཧྃ་དུནྤཱཱུ་གཊཱོ་ཀཐཱཱིལེ་ཙཱཨུར-གཧམསྃ་ལ྅་ཀ྅་སརཀརཀ་པཱཚྤཱཱུ་པཌ ལ་ཚཱ།ི་ཨཛྷཽ ཱུཀ་མཽསམ-དེ་སུནབོ་ཀེལཱིཨཻ་
ཛེ་སཱཾཛྷཁན་ཨནྷར-བཱིཧཌ ཱི་ཨབཻབལཱ་ཨཚི།" 
མཧེཤཛཱི་བཛཻ-བྷུཀཻབལཱ་ལོཀ་ཚཐཱིཨ།ེ་ཧཱིནཀ་པཱིཏཱ་དརབྷཾག་རཱཛམེ་རཧཐཱིན,་ཛམཱཱིནདར་ལོཀ,་མུད་ཨེཀལཁཱཨཱིཏ་སབྷ་
ཛམཱཱིན་ཀོསཱཱིམེ་ཀཊཱི་གེན་ེཨཁན་སེ་ནཧཱི་ཚཻཐ་ཨོ་ཕརཱཀ་བཱཏ།་མཧེཤཛཱི་བཛལཱ- 
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"མཽསམ་བཱིབྷཱགཀ་སབྷ་བཱཏ་སོལན ྤཱཱི་སཏྱེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཨེ,་ཌཱཀཌར་སཱཧཻབ།" 
ཌཱཀ ར་ནཧཱི་ཨཱ་ན་ེཌཱཀ ར,་'ཌཱཀཌར'་བཛལཱ་མཧེཤཛཱི།་མུད,་མཧེཤཛཱིཀ་མནམ་ེཤབྡ་སམྦན  ྱཱཱི་ཀོནོ་ཨོཛྷརཱཱི་ནཧཱི་རཧཻན།་
ཨོནཱ,་ཤབྡཀེྃ་ཨོཛྷརཱ-ཨོཛྷརཱཀ྅་ཁཨཱཱིབལཱ་ལཀོ་ལལེ་ཨོཛྷརཱིཡོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་མུད་མཧེཤཛཱི་སབྷ་ཌཱཀ རཀེྃ་'ཌཱཀཌར'་མཱནེ་
ཌཱཀཌརེ་ཀཧཻ་ཚཐཱིན,་ཨེཀརཱུཔཏཱ་རཧནེ་ཨནེརེ་ཨམོྷར་ཀཐཱཱིལེ་ཛཱཨེབ།་མཧེཤཛཱི་ཨགཱྤཱཱུ་བཛལཱ- 
"ཨནྷར-བཱིཧཌ ཱི་ཀཱི་པཱནཱི-པཱཐར་ཨཱཀཱི་བྷུམཀམ-ཨནཌོལན་ཛེ་ཨབཻ-ཀེ་ཧེཏཻ་ཨེབེ་ཀརཏ།་ཨཀོརཱ་སབྷཀེྃ་ཚོཌ ཱུ༹།་ཨཁཻན་ཛེ་
གཔ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚ་ིཏཻཔར་ཨཱཨུ།" 
"ཀཱི་གཔ་ཙལཱི་རཧལ་ཨཚ?ི"་ཧམ་པུཚལཡཻན། 
ཏཨཱི་བཱིཙྩེམེ་ཨཀེ་བྱཀྟཱི,་ཧནཀ་ནཱཨོཾ་ཀེནཱ་ཀཧབ,་ཙཧི ཏེ་ནེ་ཚེལཱིཨཻན།་ཨོནཱ,་ཨོ་ཙེཧརཱ-མོཧརཱ་ཨཱ་ལཏ ྤཱ-ཀཔཌ ཱསྃ་མཧཏ ྤཱ་
སདྲྐྲྀཤ་བུཛྷིཡེ་པཌ ཱི་རཧལ་ཚལཱ།་ཛེཧན་ེལཱལ་ཊུཧཊུཧ་ཙེཧརཱ་ཏེཧེན་ཏྃ་ནཧཱི་མུད་ཏཨཱིསྃ་ཐཌོ ེཀ་མདྷཱིམ་རཾགཀ་ཨེཀརཾག་
ཀཔཌ ཱ་པཧཱིནཧཱི་རཧཻཐ།་ཨོ་མཧཏ ྤཱཛཱི་བཱིཙྩམེེ་བཛབཱཀ་ཨུཔཀྲམ་ཀེལཻན་ཀཱི་དུརྒཱབཱབྤཱཱུ་རོཀཻཏ་ཨཔན་བཱཏ་བཱཛཨེ་ཙཱཧལཱ།་ཛེ་
ཧམརཱ་ནཱཱིཀ་ནཧཱི་བུཛྷི་པཌ ལ།་མནཱ་ཀརཻཏ་དུརྒཱབཱབྤཱཱུཀེྃ་ཀཧལཡཻན- 
"དུརྒཱབཱབྤཱཱུ,་མཧཏ ྤཱཛཱི་ཛེ་བཱཛཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཐཻ་སེ་སུནཱི་ལཱིཨ་ཏཁན་བཱཛབ།" 
མཧེཤཛཱིཀ་ཙེཧརཱ་དེཁབཻཏ,་མཱནེ་ཨཱིཤརཱ་ཀརཻཏ་མཧཏ ྤཱཛཱི་ཁྤཱཱུབ་ཏརཾགཱི་ཀ྅་བཛལཱ- 
"ཨོ་ཛེ་ཀཧཱི་རཧལཱ་ཧེན,་ཨཀྵརས:་སཏྱ་ཀཧཱི་རཧལཱ་ཧེྃ།་ཨྃཨཱི་ཡ,ཽ་སརཀརཀ་གྷརམེ་ཨནཱཛ་དུཨཱིར་ཧེཏཻ་ཏྃ་ཧེཏཨཱི།་དེཁཻ་
ཚཱི་ཛེ་པཏྱེཀ་ཐཱནཱམེ་ལཁཱོཀ་གཌ ཱཱི-གྷོཌ ་ཱསཌ ཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཀཧྃ་ཨེཀོ་རཏཱཱི་ཀེཀརོ་མམཏ་ཚཻ།་དེཤཀེ་དྷན་མཱཊཱི་བྷ྅་རཧལ་
ཨཚི་ཀཱིནེ།་ཨསལམེ་མནུཀྑཀེྃ་ཀཧཱིལ་བནབཻཀ་པརཱིཡཱས་ཚཱི་ཨནཱཛ་དེབ།་བྷཱཡ,་ཛཁནེ་བཻསལེ-བཻསལ་པེཊ་བྷརཏཻ་ཏྃ་ལོཀ་
ཀོཌྷ ཱི་ཧེབེ་ཀརཏ་ནེ།" 
ཨཱབ་ཨཧྃ་ཨེནཱ་ནཧཱི་སོཙཨ་ེལཱགབ་ཛ་ེཔེཊེ་བྷརབ་མཱཏྲ་མནུཀྑཀ་ཨུདྡཤེྱ་ཐཌོ ེ་ཚཱི?་ནཨཱི་ཚཱ,ི་མུད་ཨཱཱི་ཨཨཱོི་སྟརམེ་པཧྃཙལ་
ཛགཧ་པརཀ་གཔ་ཧཨེཏ།་ཨཁན་ཨཔན་སབཧཀ་བཱཱིཙཀ་བཱཏ་དོསར་ཨཚི། 
མཧེཤཛཱིཀ་ཙེཧརཱཔར་ཛེནཱ་ཁུཤཱི་ཚིཊཀཨེ་ལགལཻན།་ཧནཀ་བུཛྷི་པཌ ལཻན་ཛེ་ཧམར་བཱིཙཱར་ཨྤཱཱུཔར་བྷེལ། 
མཧཏ ྤཱཛཱིཀ་བཱིཙཱརསྃ་སྤཥ ་བྷཨཱིཡེ་གེལ་ཛེ་ཀེཧེན་གརཱཱིབ་ལོཀཀ་མཧཏ ྤཱ་ཚཻཐ།་མན་ཏྃ་བྷེལ་ཀཱིཚུ་ཀཧཱིཨནཻ།་མུད་ཏཨཱི་
བཱིཙྩེམེ་ཨེཀགོརེ,་ཛནུ་ཧནཀ་མཧཏ ྤཱཛཱིཀ་ཏརངབ་ནཧཱི་སོཧེལཻན,་བཱཛཨེ་ཙཱཧལ།ཱ་མཧེཤཛཱ་ིཧནཀ་རོཀཨེ་ཙཱཧལཻན,་མུད་
ཏཨཱི་བཱིཙྩེམེ་ཨཔནེ་མཧེཤཀེྃ་རོཀཻཏ་བཛལཽཾ- 
"ཙཱཧ་པཱཱིབཻཀ་ཛགཧ་ཚཱི།་སབཧཀ་མནམ་ེཀཱིཚུ་ནེ་ཀཱིཚུ་ཨཚི,་ཛྃ་ཨ་ོབཱཛཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཻཐ་ཏྃ་ཧནཀོ་སུནཱི་ལཱིཡཽན།" 
ཨོཨཱི་བེཀཏཱཱིཀེྃ་ཛེནཱ་ཨཱརོ་སཧ་བྷེཊལཻན,་མཧཏ ྤཱཛཱི་དཱིས་མུཁཱཏཱིབ་ཧོཨཱིཏ་བཛལཱ- 
"མཧཏ ྤཱཛཱི,་ཀོན་ཨེཧེན་པརཱིབཱར་ཨཚི་མཱནེ་མཱཨེ-བཱཔ་ཨཚི་ཛེ་ཨཔནཱ་བེཊཱ-པོཏཱ་ལེ་ཛམཱ་ཀརཱིཀ྅་རཁནེ་ནཨཱི་ཚཻཐ་ཨཱཀཱི་
རཁཻལེ་བྷརཱི་དཱིན་ཨཔསཱིཡཱྃཏ་ནཨཱི་རཧཻ་ཚཻཐ།་ཛཧྃ་ཏཀ་ཀཱི་ནཱཱིཀ-བེཛཱཨེ་ཀཱི་བེཛཨཱེ-ནཱཱིཀ,་སེཧོ་ཀརཻལེ་བུདྷཱིཀ་པཡོག་
ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ,་ཏཻཋཱམ་ཀཱིཨེ་ནེ་ཧམ་སབྷ་བུཛྷི་པབཻ་ཚཱི་ཛེ་ཨོཧོ་མནུཀྑཀེྃ་ཀཧཱིལ་བནབཻཏ་ཧེཏཱ?" 
ཧམ་ཙུཔེྤ་རཧཱི་གེལཽཾ།་བཱཏ་སམཱཱིཙཱིན་བུཛྷི་པཌ ལ།་ཧམརཱ་ཨཔན་ཤུབྷཙནིྟཀ་བཱིཙཱར་མནོ་པཌ ཨེ་ལགལ།་ཙཱཧ་ཏྃ་ཀཁན་ནེ་
ཁཏམ་བྷ྅་ཙུཀལ་ཚལ། 
མཧཏ ྤཱཛཱི་ཨཔན་ཙཱལཱིཡེ་ཀཱི་མཧེཤཛཱིཀེྃ་པཱབཱི་ཨཱཀཱི་ཀཱི་སོཨཱིཙ,་ཨེཀཨེཀ་སཾསྐྲྀཏམེ་ཤ ཀོ-པར-ཤ ོཀ་བཱཛཨེ་ལགལཱ། 
ཨཔནཱ་ཧཐམེ་ཁལཱཱཱི་གཱིལཱསཊཱ་རཧཨེ,་ཀཧབེ་ཀེལཽཾ་ཙཧཱ་སཋཱི་གེལ་ཚལ།་ཁལཱཱཱི་གཱིལཱསཀེྃ་བེཾཙཏར་རཱཁཱི་པཱན་དཱིས་བཌྷ ཱི་གལེཽཾ། 
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༣.༥.ཨུམཤེ་མཎལྜཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ-་ཀཐཱ-༥་ཛཨཱིཔར་སམ ྤཱདཀཱིཡ་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲཛཱེིམེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར 
བཱིདེཧཀ་ལེཁཀཀ་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་རཙནཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་ཨམཱཾཏྲཱིཏ་སམཱཱིཀྵཀཀ་སམཱཱིཀྵཱ་སཱཱིརཱཱིཛ མེ་ཨཁན་དྷརཱི་ཨཧྃ་པཌྷ ལཽཾ- 
༡.་ཀམཱིནཱཱིཀ་པཱཾཙ་ཊཱ་ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་ཨོཨཱིཔར་མདྷུཀནྟ་ཛྷཱཀ་ཊཱིཔྤཎཱི 

Videha_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

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

VIDEHA_354 
ཨཻ་ཤྲྲྀཾཁལཱམེ་ཨགཱྃ་སམཱནཱནྟར་དྷཱརཱཀ་ཀཱིཚུ་གཎམནཱྱ་ཀཐཱཀརསྃ་ཧནཀ་ནཛརཱིམེ་ཧནཀར་ཨཔན་སརྦཤྲཥེྛ་༥-༥་ཊཱ་ཀཐཱ་
ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཨེལ་གེལ་ཨཚི།་ཀཐཱཀར་ལོཀནཱི་ཚཐཱི:- 
༡.ཀཔཱིལེཤྭར་རཱཨུཏ 
༢.ཨུམེཤ་མཎལྜ 
༣.རཱམ་བཱིལཱས་སཱཧ 
༤.རཱཛདེབ་མཎལྜ 
༥.ནནྡ་བཱིལཱས་རཱཡ 
༦.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ 
༧.དུརྒཱནནྡ་མཎྜལ 
༨.རཱམཱནན་ྡམཎལྜ 
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ཨཻ་ཨཾཀམེ་པསྟུཏ་ཨཚི་ཨུམཤེ་མཎྜལཀ་༥་ཊཱ་ཀཐཱ,་ཛཨཱིཔར་ཧམར་སམཱཱིཀྵཱ་ཨཾགྲེཛཱམིེ་སམ ྤཱདཀཱིཡ་པྐྲྀཥྛ་པར་ཨཚི།-་
སམ ྤཱདཀ 

ཨུམེཤ་མཎྜལ ཀེར་པཱྃཙཊཱ་ཀཐ ཱ

ཀཐ་ཱ༥ 

ཙདཽཧ་ོདབེནཱ 
སཱྃཛྷ ྱཱཱུ་པཧར།་ཊཧལཻ-བུལཻལེ་ནཱིཀལལ་རཧཱི།་ཨནཱོ,་གྷུམཏཱཱིཀ་བེར་བྷ྅་གལེ་ཚལ་མཱན་ེཊཧཻལ-བུལཱི་ཀ྅་ཨཱཔས་ཧོཨཱིཏ་
རཧཱི།་ཨེཀཧཐམེ་མཌོ ལ་ཚཏ ྤཱ་རཧཨེ་ཨཱ་དོསར་ཧཐམེ་མོབཱཨཱིལ།་ཧལཱྃཀཱི་མེགྷ་ཨཀེྐོབེར་ཛྷིསཱིཡོབོ་ནེ་ཀཨེལ།་ཚཏ ྤཱ་ཛཧཱིནཱ་
མོཌ ལ་ལ྅་ཀ྅་ཙལལ་རཧཱི་ཏཧཱིནཱ་མོཌ ལེ་ཚལ།་དུནྤཱཱུཀེྃ་ཨེཀ་ཧཐསྃ་དོསར་ཧཐམེ་ཕེཌ -བདལ་ཀརཻཏ་ལཕརལ་ཙལཻཏ་
རཧཱི།་ཛཧཱིནཱ་ཨཔནེ་ལཕརལ་ཙལཻཏ་ཨཱབཱི་རཧལ་རཧཱི་ཏཧཱིནཱ་སཌ ཀཀ་ཀཏཀ་ཁེཏམེ་ཊརཊརཱཨཱིཏ་བེཾགཀ་བོལཱཱིཀ་ཊཱྃས་
ལཱཁོ་པཤ ་ཋཌྷཱ ་ཀཨཱིཡེ་རཧལ་ཚལ།་ཨཁཱཱིར་ཨོཀརོ་སབྷཀེྃ་མཽཀ་བྷེཊལ་ཚཻ་ཀཱིནེ,་ཨཔན་བཱཏ་ཨཔནཱ་ཤབྡམེ་རཁཻཀ་
ཨདྷཱིཀར་ཀཱི་ཨོཀརཱ་ནཨཱི་ཚ,ཻ་ཚེབེ་ཀརཨཱི།་ཨོནཱ,་ཀཁནོཀལ་ཊརཊརཱཱིཀ་ཊཱྃས་ཨནསོཧྃཏ་སེཧོ་ལགཱི་ཛཨཱཱི་ཚལ། 
ཚཏ ྤཱཀེྃ་ཨེཀ་ཧཐསྃ་དོསར་ཧཐམེ་ལཻཏ་རཧཱི་ཀཱི་ཏཁནེ་མནམེ་ཨུཋལ,་ཨནེརེ་ཨེཀར་ཱཧཐ་ལག་བཱིད་བྷེལཽཾ།་ནཧཱི་ཛནཱཱི,་
བེཾགཀ་ཊརཊརཱཱི་ཨཀཱཱི་ཨཛབཱཌ ལ་དུནྤཱཱུ་ཧཐཀ་ཀརཎེྃ,་ཨེཀཨེཀ་མནམ་ེཨཕརཱ-ཏཕརཱཱི་ཨུཏྤན ་བྷེལ།་མན་ཛེནཱ་ཨཽགཏཱཨེ་
ལགལ།་མུད་བཱིཙྩེམེ་ཤནྟ་མན་མནོ་པཌ ཻཏ་ཀཧལཀ- 
"བཱིསཻར་གེལཽཾ,་ཀེནཱ་མཱཐཔར་གཧམཀ་མོཊརཱཱིཀེྃ་ཨཀེ་ཧཐེ་པཀཻཌ ་དོསར་ཧཐམེ་ཚཏ ྤཱ་ལ྅་ཀ྅་མཱིལཔར་པཱིསབཻལེ་
ཛཱཨཱིཏ་རཧཱི.?་ཨཁན་ཏྃ་མཏཱྲ་སཨཱེ་གྤཱམཀ་མོབཱཨཱིལ་ཨཚི།" 
བཱསྟབམེ,་ཡཨེཧ་བརསཱཏཱཱི་སམཡ་ཚལེཨཱི།་རས ྤཱ-པེརཱ་བུཛྷ ྱཱཱུ་ཙལཻ་ཛོག་ནཧཱི་ཚལ།་ཐཱལ-ཀཱིཙ་ཛེ་རཧཻ་སེ་ཏྃ་རཧབེ་ཀརཨཱི་ཛེ་
སཌ ཀཀ་ཀཊཱཨཱིར-ཁོཾརཱ་ཨེཀ-དོསརཀེྃ་ཀཊཱི་དནེེ་ཚལ།་མནཱེ,་ཀཊལ་སཌ ཀ་རཧནེ་ཨེཀ-ཊལོཀ་ལོཀསྃ་དོསར་ཊོལཀ་
ལོཀ་པྤཱཡ:་ཀཊལ-ཧཊལ་རཧཻ་ཚལ།་ཨཀེ་ཊལོསྃ་དསོར་ཊོལ་ཛཱཨེབ་ཀཋཱིན་ཚལེཨཱི།་མུད་ཁཱྃཧིཾསོ་ཏྃ་ཨཀེྐེ་རཾགཀ་ཧོཨཱིཏ་
ནཧཱི་ཨཚི།་ཛིནགཱིསྃ་ཛོཌ ལ་ཁཱྃཧིཾསཀེྃ་ཀོནོ་དྷརཱནཱཱི་པུརབཨེ་པཌ ཱིཏེ་ཚཨཱི།་ཨཱཨཱི་ནེ་པཱཱིཙ་ཛྷལཀཻ་རཧལ་ཨཚི...།་མན་
སུཧཀརཱི་ལེལཀ།་ཨསཐཱིར་བྷེལ།་ཙཱལཱིམ་ེཏེཛཱི་ཨཨཱེལ། 
དས་ཌེག་ཛཁན་ཨཱགྤཱཱུ་ལཕརལཽཾ་ཀཱི་བུཛྷི་པཌ ལ་ཀཱིཡ་ོདཱུ་བེཀཏཱཱི་ཨཔནཱམེ་གཔ-སཔྤ་ཀརཻཏ་ཨཱགྤཱཱུཨེ་བཌྷ ཱི་རཧལ་ཨཚི།་ཨགཱྤཱཱུ་
བཌྷ བ་བུཛྷི་དྷཱིཡཱན་ཧནཀ་སབཧཀ་གཔཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་བྷེལ།་ཨོནཱ,་ལགལེ་བོལཱཱིསྃ་ཙིན་ྷགེལཱིཨཻ་ཛེ་དྷཱཱིརཱུ་ཨཱ་སུརེནྡྲ་ཚཡཱི།་
ཨཔནེ་པཱཚྤཱཱུ-པཱཚྤཱཱུ་རཧཱི,་ཏྃཨེ་ཊོཀབ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་བུཛྷི་སུནཨེ་ལགལཽཾ།་སུརེནྡྲ་བཱཛལ- 
"དྷཱཱིརཱུ,་ཛཧཱིཡཱསྃ་གཾགཀ་གཌ ཱཱི་ཙལབཨེ་ལགལཽཾ་ཏཧཱིཡཱསྃ་བུཛྷ ྱཱཱུ་ཛེ...།" 
སུརེནྡྲཀེྃ་རོཀཻཏ་བཱིཙྩེམ་ེདྷཱཱིརཱུ་བཱཛལ- 
"ཐམྷ,་ཀནཱཱི་ལགཧཱི་ཀརཨེ་དེ།" 
སཌ ཀཀ་ཀཏམ་ེཋཱཌྷ ་བྷ྅་དྷཱཱིརཱུ་པེཤབ་ཀརཨེ་ལགལ།་ཨགཻལཱ་གཔ་སུནཻཀ་ཛིཛྙཱསཱམེ་ཀཱི་ཀཱི,་ཧམཧཱུྃ་ཨཔན་ཌེག་ཚོཊ་ཀཨེ་
ལེལཽཾ།་ཨན ྤཱར་རཧབེ་ཀརཨཱི།་མུད་ཨནྷརཱཨལེ་རཧལཽཾ་ནཧཱི,་མོབཱཨཱིལ་ཊནཊནཱཨེ་ལགལ།་མོབཱཨཱིལཀེྃ་སལཻེན ོ་ཀནཱེ་
ཀརཱིཏཱིཨཻ,་པཏ ྤཱཱིཀ་ཕོན་ཚལ།་རཱིསཱིབྷ་ཀརཻཏ་པུཚལཡནཻ- 
"ཀཧཱུ།" 
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པཏ ྤཱཱི་བཛལཱཱི- 
"ཨཱིབྷནིཾག་བཱཀ་ཀརཻ་ཚཱི་ཀཱི་ནཱཊཨཱི་བཱཀ?" 
ཀཧལཡཻན- 
"ཨཱབཱིཡེ་རཧལ་ཚཱི།" 
ཀཧབ་ཋཱཱིཀེ་རཧཻན།་ཨན ྤཱར་བཌྷ ཱི་རཧལ་ཚལ།་ཏཱབཏམེ་སུརེནྡྲ་ཨ་ཱདྷཱཱིརཱུ་པཱཚྤཱཱུ་གྷུམཱི་ཨཱགྤཱཱུམེ་ཋཌྷཱ ་བྷེལ།་ཨན ྤཱར་རཧནེ་དུནྤཱཱུམེ་
སྃ་ཀཱིཡོ་ནེ་བུཛྷི་སཀལ་ཚལ་ཛེ་ཧམཧཱུྃ་པཱཚྤཱཱུཨེ-པཱཚྤཱཱུ་ཚིཨཻ།་མུད་མོབཱཨཱིལཔར་ཛེ་བཛལཽཾ་ཏཨཱི་བོལཱཱིཀེྃ་ཨཀནཱི་དུནྤཱཱུ་གོརེ་
བུཛྷི་གེལ་ཛེ་རམེཤ་ཚཱི།་ཀེཏབོ་ཨན ྤཱར་ཀཱིཨ་ེནེ་རཧཨེ་མུད་དེཁཻབལཱཀེྃ་ཏྃ་དེཁལེ་ཛཨཱཱིཨེ་ཀཱིནེ།་སཾཡོགསྃ་དུནྤཱཱུ་གོརེ་ཨེཀྐ་ེ
སྭརམེ་བཱཛལ- 
"རམེཤ?" 
བཛལཽཾ- 
"ཧྃ།" 
དྷཱཱིརཱུ་བཱཛལ- 
"ཙལྤཱཱུ་ཏཱཱིནྤཱཱུ་གོརེ་སཾགེ་གཔ-སཔྤ་ཀརཻཏ་ཙལཱཱི།" 
པུཚལཱིཨཻ- 
"སུརེནྡྲ་ཀཱི་བཛཻ་ཚལ?ཱ" 
སུརེནྡྲ་ཨཀཙཀཨཱིཏ་བཱཛལ- 
"ནཨཱི་བུཛྷལཽཾ,་བྷཱཡ་སཱཧཻབ།" 
ཏཻབཱཱིཙ་དྷཱཱིརཱུ་མནོ་པཱཌ ཱི་དལེཀཻ- 
"ཀཧཻ་ཛེ་ཚེལཧཱི,་གཾགབཱཀ་ཌྤཱཨཱིབརཱཱི-དེ།" 
ཏཨཱི་བཱིཙྩེམེ་ཀཧལཱིཨཻ- 
"ཧྃ,་ཧྃ་སུརེནྡྲ།་ཀཱི་ཀཧཻ་ཚལེཧཀ་སེཧོ་ཀཧཀ་ཨཱ་ཙལབོ་ཀརཧ།" 
སུརེནྡྲ་བཱཛལ- 
"ནཨཱི་རམེཤ་བྷཱཡ,་ཨཧཱུྃཀེྃ་ཏྃ་བུཛྷལེ་ཨཚི་ཀཱིན་ེཛེ་གཾག་བྷཻཡཱམེ་ཨཨཱཱི་སཱཏ-ཨཋཱ་མཧཱིནཱསྃ་ཌརེབརཱཱི་ཀརཻ་ཚཱི།་དཱིལ ྤཱཱིསྃ་ཨཱབ་
གམེ་ཨཱབཱི་གཌ ཱཱི་ཙལབཻ་ཚཱི།་སཨེཧ་དྷཱཱིརཱུ་བྷཱཡཀེྃ་ཀཧཻ་ཚེལཱིཨཻན་ཛེ་དཁཱེིཡཽ་གགཾ་ཀཧལཀ་བྷརཱི་བརསཱཏ་གཌ ཱཱི་ནཻ་ཙལཏ,་ཏཱབེ་
ཀོནོ་དོསར་ཀཛ་པཀཻཌ ་ལ།ེ" 
སུརེནྡྲཀ་བཱཏ་ཛཧཱིནཱ་ཙུཔ་བྷ྅་སུན་ཻཚེལཽཾ་ཏཧཱིནཱ་ཐཌོ ེཀལ་ཨཱརོ་ཙུཔེྤ་རཧཱི་གེལཽཾ།་མནམེ་གཾགཀ་བཱཏ་སབྷ་ཛེ་ཨཱཨེལ་སེ་ཏྃ་
ཨེབེ་ཀཨེལ་མུད་སུརེནྡྲཀ་ཛིནགཱི་སེཧོ་ཨགཱྤཱཱུཨེམེ་ཚལ།་ཡཨེཧ་རོཌ་ཚཱཨིཻ་ཛཨཱིམེ་ཨེཏཨེ-སྃ་གམཀ་ཨོཨཱི་པཱར་ཏཀ་སཱཏ-
ཨཱཋཊཱ་ཀཊཱཨཱིར་རཧཻ་ཚེལཻ།་ཨཱ་ཏཨཱིམེ་སུརེནྡྲ་བྷརཱི་བརསཱཏ་མཱཚ་མཱརཱི་གྤཱཱུཛར་ཀརཻ་ཚལ།་མུད་ཨཱབ་ཛཧཱིནཱ་པཱཱིཙ་བནལ་
ཏཧཱིནཱ་སུརེནྡྲ་ཌྤཱཨཱིབར་བྷ྅་གལེ་ཨཚ།ི་བེཙཱརཱ་ན་ེཨོཏེཀ་པུཛིགར་ཨཚ་ིཨཱ་ནེ་ལྤཱཱུརཱིགར།་ལ྅་ད྅་ཀ྅་ཁཱལཱཱི་གཌ ཱཱི་
ཙལབ྅་ཨབཻ་ཚཨཱི།་གཌ ཱཱི-གྷོཌ ཀཱ་ལནཱོཀ་ཧཱིསཱབ-ཀཱིཏཱབ་སཱདྷཱརཎ་ལོཀཀ་ཧཱིསཱབསྃ་བནཽལ་ནཧཱི་ཨཚི...།་ཨེཀཨེཀ་མན་
ཏམཏམཱཨེལ།་བྷཱཡ!་ཤཧརམེ་ན་ེཨེཀྐཊཱོ་ལྤཱཱུརཱིཀ་བལེྃ་ལོཀ་ཛཱིབ་ལཻཏ་ཨཚི།་མུད་སེ་གམམེ་ཐོཌ ེ་ཧཨེཏ།་གམམེ་ཨེཀ་
ལྤཱཱུརཱིཀ་བལེྃ་ཛཱིབ་ཀཋཱིནཱཧ་ཨཚ།ི་གམ་ཏྃ་གམ་ཚཱི།་ཨཻཋཱམ་ཏྃ་ཙཽདཧོ་དེབཱན་ཁེལལ་ཛཱཨཱིཨེ། 
མན་བྷེལ་སུརེནྡྲཀེྃ་ཀཧཱིཨཻ-་སུརེནྡྲ,་ཧམརཱ-ཏོརཱ་སན་ལོཀ་ལེལ་དཱུ-ཏཱཱིན-ཙཱརཱི་ཏརཧཀ་ལྤཱཱུརཱིཀ་ཁགཏཱ་ཨཚི།་མུད་ལགལེ་
དོསར་མན་ཨཱཱིཧོ་ཀཧབེ་ཀེལཀ་ཛེ-་ཀནོོ་ནཱཱིཀོ་བཱིཙརཱ་སམཡ་པཱབཱིཡེ་ཀ྅་ཀཧལཱཔར་ནཱཱིཀ་ཧོཨཱིཨེ,་ནཧཱི་ཏྃ་'པབཙན'་
བནཱི་ཀཱི་ཀོན་ོཀམ་ནཱཱིཀ-ནཱཱིཀ་བཱིཙཱར་ཨོཾགྷརཨཱེལ་ཨཚི...།་ཏྃཨ,ེ་ཙུཔེྤ་རཧལཽཾ།་མུད་ཏཨཱི་བཱིཙྩེམེ་སུརེནྡཀ་མོབཱཨཱིལ་
ཊནཊནལེ,ཻ་གཾགཀ་ཀལ་དེཁ་སུརེནྡྲ་སབྷ་བཱཏཀེྃ་བཱིསཻར་བཱཛལ- 
"ཧྃ་གཾག་བྷཻཡཱ?" 
"སུརེནྡྲ,་ཨོནཱ་ཏྃ་བྷརཱི་བརསཱཏ་མནཱ་ཀཨེ་དེནེ་ཚེལཱིཡཧ་མུད་ཀལཱི་ཀོཎཱི་ཛཱཨཱིཀ་ཨཚི,་ཚུཊྶྚྤཱཱི་ཚཧ་ཏྃ་ཙལཧ།" 
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༣.༦.ཀུམཱར་མནཛོ་ཀཤྱཔ-་༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐཱ-་ཤྲདྡྷཱ-སམ ྤཱན 

ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ 

༡་ཊཱ་ལགྷུཀཐ ཱ
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ཤྲདྡྷཱ-སམ ྤཱན 

དྷནཱནཾད་མུཾབཨཱཱི་མ་ེསཱཱི༠་ཨེ༠་ཌཱཱི༠་ཨེན༠་མཱིཤྤཱ་ནཱམ་སྃ་སུབྱབསྠཱིཏ་ཨཱ་བེས་ཙིནྷལགར...... ཙཱཧེ་ཨོ་བྤཱབསཱཡཱིཀ་ཀྵཏེྲ་
ཧོ, སཱམཱཛཀི་སཧཡོག་ཧོ་ཨཱ་ཀཱི་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་མཙཾ .... ཧནཀར་ཨུཔསྠཱིཏཱི་སབྷ་ཋཱྃ་ནཱིཤཡེ་བུཛྷ ྱཱཱུ།་གམཀ་ལོཀ་ཏཱཧཱུ་མ་ེ
བྷཱཏཱིཛ .... ཨཱ་ཏཻཾ་མུཾབཨཱཱི་ཛ་ཱཀs ཧནཀ་སྃ་བཱིནུ་བྷེཾཊ-གྷཱྃཊ་ཀེན་ེཨཱཔས་ཨཱབཱི་ཛཱཨཱཱི་སེ་ནཱཱིཀ་ནཧིཾ.... ཏཱཧཱུ་སs པཻགྷ་བཱཏ་ཛེ་
རཧབཱཀ་ཋེཀནཀ་ཏལཤཱ་ཏs ཚལཱཧེ་ཧམརཱ།་ཕོན་སs པཏཱ་བུཛྷི་སཱཱིདྷེ་ས ེཤན་སs ཨཾདྷེརཱཱི་ཧནཀར་ཨཕཱཱིས་པཧྃཙལཧྃ།་
བེས་ཨཨཱིལ-ཕཻལ་སུསཛྫིཏ་ཨཱཕཱིས།་མུད་ཧམར་དྷ ྱཱན་ཨཱཀྲྐྲྀཥ ་ཀེལཀ་སམཱནེ་དེབཱལ་པར་ཧནཀར་པཱིཏཱ་ཀེ་མུསཱིཡཱཨཱཱིཏ་པཻགྷ་
ཕོཊོ་པར་ལཊཀལ་མཱལ!ཱ མོན་གྷཱིཌ ནཱཱི་ཛཀྃ་ནཱཙི་གལེ་ཨསདཱྱ་ཀཥ ་མེ་ཧནཀར་ཀུཧརཱི-ཀུཧརཱི་ཀs ཀཊལ་ཨཾཏ་སམཡ!་
.... བེཌ་སོར!!་..... དཱིན-རཱཏཱི་དར་སྃ་ཙིཀརཻཏ!!! གྷར་ཏཏེཀ་གན ྤཱཨཱིཏ་ཛེ་ཨམོྷར་ཧལཀཱིཡོ་དེབ་ཀཋཱིནཱཧ།་དཁེ-བྷཱལ་
ལཻ་རཱཁལ་ནརྶ་ཨཔན་ནཱཀ-མུྃཧ་བཱནྷཱི་ནཱིན ཀ་སྤཱཱུཨཱཱིཡཱ་བྷོཾཀཱི་ཀཧནཱ་ཨཔན་ཀརབྱ་པྤཱཱུརཱ་ཀརཡ།་ཏཀརཱ་བཱད་ཐོཌ ེཀ་ཀལ་
ཤཾཏ .... ཕེར་བཻཧ་ཀྲམ! སབྷཀ་ཋོར་པར་ཨེཀྐེ་བཱཏ.... བྤཱཱུཌྷ ཱ་ལེལ་བྷགབཱནཀ་གྷར་མེ་ཛགཧ་ཀེ་ཨཀལ་པཌ ཱི་གེལ་
ཚནཱི!...... ཨེཧན་ནཱརཀཱིཡ་ཀཥ ་སs ཨུཋཱ་ལེཐཱིན་སེ་ནཧིཾ!!་.... ནཧིཾ་ཛཱནཱི་ཀོན་ཛནམཀ་པཱཔཀ་བྷོག་བྷོག་རཧལ་
ཚཐཱིན......!!! 

  

" ཀཀ ྤཱ་ཀནོ་དྷ ྱཱན་མེ་ཙལཱི་གལེཧྃ? ཙཱཧོ་སེརཱ་རཧལ་ཨཚ!ི་" 

" ནཧིཾ ... ནཧིཾ! བཱཊཀ་ཛྷམཱཌ ལ་ཨོཧཱིནཱ་ཀནེ་ཨཱྃཁཱི་ལཱགཱི་གལེ། " 

" ཙལྤཱཱུ་ཌེརཱ་པར་ས ྤཱན-བྷོཛན་ཀs ཨཱརཱམ་ཀརབ། " 

  

པཱཚྤཱཱུ-པཱཚྤཱཱུ་བཱིད་ཧོཨཱཱིཏ་ཧམ་ཨེཀ་བེར་ཕེར་ཨོ་ཕོཊོ་ཨཱ་ཨོཧཱིཔར་ལཊཀལ་མཱལཱ་ཀེ་དཁེནེ་རཧཱི།་མནོ་ཐཱཱིརེ་ནཧིཾ་བྷs རཧལ་
ཚལ། 
  

-ཀུམརཱ་མནཛོ་ཀཤྱཔ,་སམ ཏཱི:་བྷཱརཏ་སརཀར་ཀེ་ཨུཔ-སཙིབ, སཔཾརྐ: སཱཱི-11,་ཊཱབར-4,་ཊཱཨཱིཔ-5,་ཀཱིདབཨཱཱི་ནགར་
པྤཱཱུརྦ་༺དཱིལ ྤཱཱི་ཧཊ་ཀེ་སཱམན༻ེ,་ནཨཱཱི་དཱིལ ྤཱཱི-110023་མོ.་9810811850་/་8178216239་ཨཱཱི-མེལ་:་
writetokmanoj@gmail.com 
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༣.༧.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ-་ཨཔན་རཙིཏ་རཙནཱ 

ཛགདཱིཤ་པསདཱ་མཎལྜ 
 
ཨཔན་རཙཏི་རཙནཱ 
བཙྩེསྃ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡམ་ེཨཱནསྃ་བྷཱིན ་ཨཀེཊཱ་བཱིཤེཥ་གཎཀ་བཱིཤེཥཏཱ་རཧལཻན།་ཨོནཱ,་ཨཱཱིཧོ་ནཧཱི་ཀཧལ་ཛཱ་སཀཻཨེ་ཛ་ེ
ཨེཧེན་བཱིཤེཥ་གཎ་བཱིཤེཥཱིཏ་རཱུཔམེ་དཱིནབནྡྷུཨེ་བྷཱཡཊཱ་མེ་ཚཻན་ཨ་ཱདོསརམེ་ནཧཱི་ཨཚ།ི་ཀཱིཚུ-ནེ-ཀཱིཚུ་སབྷམེ་ཨཚི།་མུད་
སབྷམེ་ཛགཛིཨཱར་ནཨཱི་བྷ྅་པབཻཏ་ཨཚི།་ཡ་ཱཏྃ་ཏརེ-ཏར་སཌ ཱི་ཛཱཨཱིཨེ་བཱ་ཨདྷཀཙ ྱཱཱུ་བྷ྅་རཧཱི་ཛཱཨཱིཨེ།་ཀཱིཚུཨེ་ཨེཧེན་
ལོཀ་ཧོཨཱི་ཚཐཻ་ཛནིཀམ་ེསཽན་མཱསཀ་ཕུཧར་ཛཀྃ་སལཱོ་བྷརཱི་ཕུཧརཱཨཱིཏ་རཧཻ་ཚཻན། 
བཙྩེསྃ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡམ,ེ་ཛཁན་པཱྃཙེ-ཚཨ་བརྑཀ་རཧཻཐ,་ཨཱན་བཙ ྤཱསྃ་བྷཱིན ་ཨེཀཊཱ་གཎ་པས ྡུཊཱིཏ་བྷེལནཻ།་ཨོ་བྷེལནཻ་ཛེ་
ཛཧཱིནཱ་ཀོནོ་བཙ ྤཱ་ཨཱཀསཀ་ཨཱབཱཛ་སུནཱི,་ཨཱཀསཀ་ཨཱབཱཛཀ་མནཱེ་བྷེལ་དཱུརསྃ་སུནལ་ཨཱབཱཛ,་ཀབཱིཏཱཀ་སྭར་གནགནཱཨེ་
ལགཻཨ,ེ་ཏྃ་ཀཱིཡོ་ཀཔཱཱིཔར་ཀལམསྃ་ལཱིཁཨ་ེལགཨཻེ,་ཀོནོ་བཙ ྤཱ་ཀུམ ྤཱརཀ་ཙཀཱཔར་གཌྷ ལ་བརན་ཛཀྃ་ཨཔན་བཱཊཱཱི-གཱིལཱསམེ་
གརད-མཱཊཱིཀེྃ་བྷརཱི་གཌྷ ན་ཀརཨེ་ལགཻཨེ,་མཱནེ་གཱིལཱསེཀ་ཨཀརཀེྃ་གཌྷ ཨ་ེལགཨཻེ་ཨཱདཱི-ཨཱིཏྤཱདཱི།་མུད་ཏཨཱི་སབྷསྃ་ཧཊཱི་
ཛཁན་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་པཱྃཙེ-ཚཨ་བརཀྑ་ཚལ,ཱ་ཏཁནེ་ཚོཊ-ཚཊོ་གཚ་སབྷཀེྃ་ཙིནྷཀཻ་བཱཊ་པཀཌ ལཻན། 
པཀྲྐྲྀཏཱི་ཏྃ་གཛབ་ཨཚཨིེ།་ཛཧཱིནཱ་ཧཛཱརོ-ལཱཁོ་རཾགཀ་ཛཱིབ-ཛན ཱུསྃ་ལ྅་ཀ྅་གཚ-བཱིརཱཱིཚ་རཧནཽཾ་ཨཀེ-དོསརསྃ་བྷཱིན ་སེཧོ་
ཨཚིཨེ་ཏཧཱིནཱ་ཨཀེ-ཨེཀ་རཾགཀ་ཛཱིབམེ་སེཧོ་ཧཛཱརོ-་རཾགཀ་རཱུཔོ་ཨཱ་གཎོ་ཨཚིཨེ།་མནུཀྑ་ེཚཱི,་རཾགེ་དཱིས་དེཁབ་ཏྃ་ཀོན་
རཾགཀ་མནུཀྑ་ནཧཱི་བྷེཊཏ།་ཏཧཱིནཱ་ཨོཀར་ཤཀལ-སྤཱཱུརཏ་དཱིས་དེཁཱིཡཽ་ཏྃ་ཧཛཱརོ་རཾགཀ་སེཧོ་བྷེཊཏ།་ཀཀེརོ་སཱཌྷ ེ་ཨཋཱ་
ཕཱཱིཊཀ་ལམ ྤཱཨཱི་དེཁབཻ་ཏྃ་ཀེཀརོ་ཕཱཱིཊོསྃ་ཀམ,་ཏཧཱིནཱ་ཀུཏ ྤཱ-བཱིལཱཨཱི,་གཨེ-མཧིཾས་ཨཱིཏྤཱདཱི་དཱིས་དེཁབཻ་ཏྃ་སེཧོ་ཏཧཱིནཱ་ཨཚི།་
ཨེཧནེ་ཨཛབ་དུནཱིཡཱྃཀེྃ་དེཁ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡཀེྃ་སེཧོ་ཨཔན་ཤཀྟཱིཀ་དྷུན་སབཱར་བྷེལཻན། 
དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་བཙྩམེེ་ཀཀེརོ་མུཧེྃ་སུནནེ་ཚལཱ་ཛ་ེམནུཀྑ་ཏྃ་མནུཀྑ་ཚཱི,་ཨོ་ཨནཀ་བྷརོསེ་ཐོཌ ེ་ཛན་ྨལཨཱིཨེ།་ཨོ་ཏྃ་ཨཔནཱ་
བཱྃཧཱི-བལཀ་ཨཱཤམ་ེརཧཻཨེ།་ཨཔནཱ་བྷརོསེ་ཛནྨ་ལཨཱིཨེ་ཨཱ་ཨཔན་ཤཀྟཱིཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་དུནཱིཡཱ་ྃནཱིརམབཻཏ་ནཱིར ྤཱཎ་ཀརྻ་པྤཱཱུརཱི་
ཀརཻཏ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཻཨེ།་ཀཧབ་ཛེ་ཨཔྤན་བྷརོས་ཨཱ་ཨནཀར་བྷརོས་ཀཱི་བྷེལ?་ཨཔྤན་བྷརོས་བྷེལ་སྭནཱིརྨཱིཏ་ཛཱིབན་བནཱ་
ཙལབ་ཨཱ་ཨནཀར་བྷརོས་བྷེལ,་དོསརཔར་ཛཱིབན་བཱིཏཱཨེབ།་ཛེནཱ,་དེཁབོ་ཀརཻ་ཚཱི་ཨཱ་སུནབོ་ཀརཻ་ཚཱི,་ཨཱཤྲཡ་ཨཤཱྲཱིཏ་
ཛཱིབན། 
སོབྷཱབཱིཀ་ཨཚ,ི་ཁེཏཱཱི-པཐཱརཱཱི་ཧཨ་ཀཱི་མཱལ-ཛཱལ་ཨཱཀཱི་གཚཱིཨེ-ཀལམ,་ཛེ་ཧམ་ཨཔནཱབཻ་ཚཱ,ི་ལགབཻ་ཚཱ,ི་སེ་ཏྃ་ཨཔནེ་ནེ་
ཨོཀར་གཎ-དོཥ་དེཁ་ཀ྅,་མཱན་ེཙུནཱི-ཙུནཱིཀ྅,་བུཛྷི-སུཛྷིཀ྅།་པཀྲྐྲྀཏཱིམེ་ཏྃ་སབྷ་ཀཱིཚུ་པསརལེ་ཨཚི།་དུནཱིཡེྃ་པསརལ་
ཨཚ,ི་ནཱཱིཀ-བེཛཱཨེསྃ་བྷརལ་ཨཚི།་ཏཨྃ,ེ་ཙུནཱི-ཙུནཱིཀ྅་ཨནཱབ་སོབྷཱབཱིཀ་ཨཚ།ི་བུཛྷལ་བཱཏ་ཏྃ་ཨཚིཨེ་ཛེ་ཨེཀ-དཱིས་
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བེདཀ་ནཱིར ྤཱཎཀར ྤཱ་བྷེལཱ་ཨཱ་དོསར་དཱིས་ཙཱར ྤཱཀ་སན་བཱིརོདྷཱཱི་སེཧོ་བྷེལཱ། 
དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཨཱིཀ་བཱིཥཡམེ་བཧཏ་ཏྃ་ནཨཱི་བུཛྷལ་ཨཚི,་མུད་ཛེ་བུཛྷལ་ཨཚ,ི་མཱནེ་ཛ་ེདེཁ་ཻཚཱི་ཏཨཱིམེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་
སམཱཛ་མེ་ཨསགརེ་དཁེ་པཌ ཻ་ཚཻཐ།་ཨོནཱ,་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཨཱིཀ་བཱིཥཡམེ་བེསཱཱི་ཨཻ་དུཨཱརེ་བེསཱཱི་ནཨཱི་བུཛྷལ་ཨཚི་ཛེ་ཨཱཨཱིསྃ་
པཙཱས་བརཁ་པྤཱཱུརེྦསྃ་ཨོ་སམཱཛཀ་སཾག་ཛུཌ ལ་རཧལཱ།་ཨཔནེ་ཏྃ་ཏཱཱིན་སཱལ་པཧཱིནེ་ཀལཽེཛ་ཚོཌ ཱི་ནཱིཀལབེ་ཀེལཽཾ་ཨཚ,ི་
ཛཻབཱཱིཙ་ཁེཏ-པཐཱརཀ་ཨཱཌ ཱིཀེྃ་མཱཏྲ་ཚུལཽཾ་ཨཚ།ི་ཏྃཨེ་ཀཧབ་ཛེ་མཱཊཱིཡོ་ཚུབཱི་ལེལཽཾ,་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཁེཏ-པཐཱརཀ་
ཏརམེ་མཱཊཱི་ཨཚི་ཀཱིནེ་ཛེ་རཾག-རཾགཀ་གཎོ་ཨཱ་རཱུཔོ་བནཽནཧཱི་ཨཚི།་ཨོཀརཱ་བཨེཧ་ནེ་ཚུབཱི་སཀཻཨེ་ཛེ་ཁཏེམེ་ཀྤཱཱུཔ་ཁུནཱི,་
པཱནཱི་ནཱིཀལཱི་མཌ ུ༹ཨ་ཱབཱཱིཨཱ་པཊཱ,་མཌ ུ༹ཨཱཀ་ཁེཏཱཱི་བཊཱཨཱི་ཀརཻཨེ་ཨཱ་ཀྃཊྤཱཱུ-པུཏ ྤཱཱི་ལ྅་ཀ྅་གྷར་ཨབཻཨ།ེ་ཡཨེཧ་ཏྃ་ཤྲམཀ་
དུརྒཻཏ་ཨཚ།ི་ཛཀེར་གཱིནཏཱིཡོ་མཱནེ་མཌ ུ༹ཨཀཱ་གཱིནཏཱཱི,་ཨན མ་ེནཧཱི་ཨཚ།ི་པཻཚལཱ་སཱལ་མོཊཀ་ཨན ་མཱནལ་གེལ་ཨཚི,་བྷལེྃ་
མཌ ུ༹ཨཱ་སབྷ་ཨན སྃ་མེཧཱིཡེ་ཀཱིཨེ་ན་ེཧཨཨེ་མུད་མཊོཀ་ཨན ་ཀཧབཻཨེ..!་ཡཨེཧ་ཏྃ་དུནཱིཡཱྃཀ་ཁེལ་ཚཱ,ི་མོཊཀ་མེཧཱི་ཨཚི་
ཨཱ་མཧཱིཀ་མཊོ་བནཱི་གལེ་ཨཚི། 
ཨོནཱ,་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཨཱིཀ་ཙརྩ,་ཨཱན-ཨཱནཀ་མུཧེྃ་ཛ་ེསུནཻཏ་ཨལེཽཾ་ཧེན་ཏཨཱིམ་ེཏེཏེ་ཧནཀར་དྷཱཁ་མནམ་ེཔཀཻཌ ་ནེན་ེཨཚི་
ཛེ་ཛཁན་ཧནཀ་ལག་ཛཱཨེབ་ཏཁན་ཀཱི་པུཚབཻན,་ཨཱགྤཱཱུམེ་པཤ ་བནཱི་ཋཱཌྷ ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཨེ།་མུད་ཨཨཱཱི,་ཛཧཱིནཱ་ཀོནོ་ཛཛིྙཱསཀཱ་
ཛྷལཀ་མནམེ་ཛྷལཀཨཻེ་ཨཱ་ཏཁན་ཛ་ེམནཀ་ཨུཏ ྡུཀཏཱ་ཛགཨཻེ་ཏཧཱིནཱ་ཨཔནཱམ་ེབྷེལ།་མནེ་མནཀེྃ་དྷཱིརཀརཨེ་ལགལ་ཛེ་
མནུཀྑ་ཛྃ་མནུཀྑ་ལག་བཻས་དུནཱིཡཱྃ-ཛཧནཀ་བཱིཙཱར་ནཧཱི་ཀརཏ་ཏྃ་དོསར་ཀེ་ཀརཏ།་ཨཋཱཻམ་ཨེཧེན་དྷཁཱོ་ནཨཱི་ཧཨཨེ་ཛེ་
སབྷསྃ་ཛེ་ནམཧར་ཛཱིབ་ཨཚི་སེ་ཀརཨེ,་ཏཁན་ཤདཱུལ་པཾཚཱི་ཨ་ཱཧཐཱཱི་ཛཱནབར་ཚཌོ ཱི་དོསར་ཀཨཱིཡེ་ཀེ་སཀཻཨེ།་ཏཨཱིསྃ་ཐོཌ ་ེ
ཀཛ་ཧཨེཏ།་..ཏརེ-ཏར་མནཀེྃ་སམགམ་ཀརཻཏ་བཱིཙཱར་ཀརཱིཀ྅་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་ཨཻཋམཱ་བཱིད་བྷེལཽཾ།་ཨཀེཨེཀ་མནམེ་
ཨུཋལ་ཛེ་ཨཔྤན་ཏཨཱིས་བརྑཀ་ཨུམར་ཨཚི་ཨཱ་ཨོ་མཱནེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་ཨཱཨཱིསྃ་ཏཱཱིས་སལཱ་པཧཱིནེ་ཀཽལཛེ་ཚོཌ ལཱ་པཚཨཱཱིཏ་
གམམེ་ཀཱིསནཱཱཱིཀེྃ་ཨགཾཱིཀར་ཀརཻཏ་ཨཔན་མཱནབཱཱིཡ་མྤཱཱུལྱཀ་ནཱིརྦཧན་ཀརཻཏ་ཛཱིབན-ཡཱཔན་ཀ྅་རཧལཱ་ཨཚི།་ཀཁནོ་ཀ྅་
མན་པཱཚུཨོ་སསཻར་ཛཱཨེ་ཨ་ཱཀཁནོ་ཀ྅་ཨགཱཨོ་སསརཨེ་ལགཨེ། 
མན་བྷལེྃ་ཨགཱྤཱཱུ་པཱཚྤཱཱུ་སསརལ་མུད་ཛཧཱིནཱ་ཨཱགྤཱཱུ་མུཧེྃ་བཱིཙཱར་ཙལཱི་རཧལ་ཚལ་ཏཧཱིནཱ་ཌེགོ་སཾགེ-སཾག་ཙལལ།་དཱིནབནྡྷུ་
བྷཱཨཱིཀ་དརབཛྷ ྤཱསྃ་ཛཁན་ཀནཱཱི་པཱཚུཨ་ེརཧཱི་ཀཱི་ནཛརཻ་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ ཱི་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡཔར་པཌ ཱི་གེལ།་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་ཨཔན་
དརབཛྷ ྤཱཀ་ཨཱགྤཱཱུམེ་སིཾགཧར-ཕུལཀ་གཚཀེྃ་དེཁ་རཧལ་ཚལཱ།་དེཁལཡཻན་ཛ་ེགཚཀེྃ་བྷཱཡ་དེཁབོ་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཨཱ་ཋོར་བཱིཛཀ-
བཱིཛཀ་གནགནཱཀ྅་བཛབོ་ཀརཻཐ,་'ཧཡ་རེ་པཀྲྐྲྀཏཱི,་ཀེཀརོ་བྷོརམེ་ཕུལབཻཨེ་ཨཱ་ཀེཀརོ་སཱྃཛྷམེ།་ཀེཀརོ་བཱརཧ་བཛེ་
དཱིནཀ་ཊཧཊཧཽཨཱ་རཽདམེ་ཏྃ་ཀེཀརོ་བཱརཧ་བཛེ་གཔ-གཔ་ཨན ྤཱར་རཱཏཱིམེ.!་ཕྤཱཱུལཀ་གཚཔར་སྃ་ཨེཀཨཀེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཨཱིཀ་
ནཛཻར་ཧམརཱཔར་པཌ ལཻན།་ཨོ་ཋཀམཀེལ།ཱ་ཋཀམཀཨཱིཀ་ཀརཎ་ཚེལནཻ་མནཀེྃ་མཱནཱི་ཛཱཨེབ་ཛེ་བྷརཱིསཀ་ཨཱཱི་ཨཔནེ་
གམཀ་ཨཚ,ི་ཏྃཨེ་གཽཾཨ་ེབྷེལ།་མུད་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཙཱིཧ ་ནཧཱི་རཧལཱིཨཻ་ཧེན།་ཨཔནེ་མན་ཨཱཱིཧོ་ཀཧཻན་ཛེ་ཏཁན་གཽཾཨཱྃ་ཀེནཱ་
བྷེལ?་གཽཾཨཱྃ་ཏྃ་ཨོ་བྷེལ་ཛེ་སཾག་མཱིལཱི་ཙལཨེ། 
དརབཛྷ ྤཱཀ་ཨཱགྤཱཱུམེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་ལག་པཧྃཙ་བཛལཽཾ- 
"བྷཱཡ་སཱཧཻབ,་གོཌ ་ལགཻ་ཚཱི།" 
གོཌ ་ལགཱབཀེྃ་ཨཔནཱ་བཱིཙཱརེ་ཨཔནེ་བུཛྷི་རཧལ་ཚལེཽཾ་ཛེ་ཨཔནཱ་སབྷཀ་ཛེ་པཱརཱིབཱརཱིཀ-སཱམཱཛིཀ་བེབཧར་ཨཚི་ཏཨཱི་
ཨནུཀྤཱཱུལ་བཛལཽཾ།་མུད་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་ཨཔནཱ་མནེ་བུཛྷི་རཧལ་ཚལཱ་ཛེ་གཌོ ་ལགཻཀ་མཱནེ་བྷེལ་སཾག-སཾག་ཙལབ།་མནམེ་
བྷལེྃ་ཛེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡཀེྃ་ཨུཋཻཏ་ཧོནུ་མུད་བེབཧརཱིཀ་པཀྵ་མཛགྤཱཱུཏ་ཚནཻྷེ།་ཨཱསཱིརབཱད་དཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་བཛལཱ- 
"པཧཱིནེ་ཙཽཀཱིཔར་བཻསཧ།་པཚཱཨཱིཏ་སབྷ་ཀཱིཚུ་ཧེཏཨཱི།" 
ཨོནཱ,་མནམེ་བྷེལ་ཛེ་ཀཧཱིཨནཻ,་བྷཱཡ,་ཨཱབ་ཏྃ་ཀུརསཱཱིཀ་ཙལཻན་བྷ྅་གེལ་ཨཚི,་ཙཽཀཱིཀ་པཐཱ་ཏྃ་པུརཱན་པཌ ཱི་གེལ།་མུད་
ལགལེ་ཨཔནེ་མན་རོཀལཀ་ཛེ་ཨེཧནོ་ཏ་ྃསམྦྷབ་བྷཨཱིཡེ་སཀཻཨེ་ཛ་ེབེཀཏཱཱི-བེཀཏཱཱིཀ་དཱུརཱཱིཔར,་མཱནེ་སམཱཱཛིཀ,་
སཱམ དཡཱིཀ,་ཛཱཏཱཱིཡ་ཨཱིཏྤཱདཱི,་ལགམེ་བཻས་བཱིཙཱར-བཱིམརྴ་ཀརཱཱི།་ཏྃཨེ་ཙུཔེྤ་རཧབ་ནཱཱིཀ་བུཛྷལཽཾ།་ཏཻབཱཱིཙ་མནམེ་ཨཀེཊཱ་བཱིཙཱར་
ཨཔནེ་ཨུཔཻཀ་གལེ།་ཨུཔཀལ་ཨཱཱི་ཛེ་ཛཁན་གཔ-སཔྤཀ་ཀྲམ་ཤུརཱུ་ཧཨེཏ་ཏཁན་ཏེཧེན་པཤ ་བྷཱཨཱིཀ་ཨཱགྤཱཱུམེ་རཁཱཱི་དེབཻན,་
ཛེཀརཱ་པུརབཻ་ཨཱ་ཀརཻམེ་མཱསོ་དཱིནསྃ་བེསཱཱི་སམཡ་ལགཏཻན།་ཨནེརེ་ཏྃ་ཀནཱིཡེྃ་ཀལཀ་པཚཱཨཱིཏ,་ཛཁན་བཛཻསྃ་མན་
ཨཀཚེཏཻན་ཏ་ྃབཛབེ་ཀརཏཱ་ཛེ་'དོསར་དཱིན་ལེ་རཧཨེ་དཧཀ',་ཨནེརེ་ནེ་སམྦནྡྷ-སྤཱཱུཏྲ་བནཱི་ཛཨཱེཏ།་ཛཨཱིསྃ་ཨཱབཱཛཱཧཱིཀ་
དུཨཱར་ཁུཛི་ཛཱཨེཏ། 
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བཻསཏེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཨནཙིན ྤཱར་ཏྃ་ནཧཱི་མུད་ཨདྷཙནི ྤཱར་ཏྃ་ཛརཱུར་ཚཧ,་ཏྃཨེ་པཧཱིནེ་ཨཔན་པརཱིཙཡ་ད྅་དཨེ།" 
ཏཻབཱཱིཙ་ཨཱྃགནསྃ་ཀུསུམཱཾགཱིནཱཱི་ཙཱཧ་ནནེེ་དརབཛྷ ྤཱཔར་པཧྃཙ་ཙཽཀཱིཔར་ཙཱཧ་རཱཁཱི་ཨཱགྤཱཱུམེ་ཋཌྷཱ ་བྷ྅་གལེཻན།་པཏ ྤཱཱིཀེྃ་ཋཌྷཱ ་
བྷེལ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་དེཁལཻན་ཛརཱུར་མུད་ཏཻཡོ་ཨཱགྤཱཱུ་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཨཔནཱ་སབྷཀ་ཛེ་ནཻཏཱིཀ་པཀྵ་ཨཚི,་ཨོ་ཨཻ་རཱུཔཀ་ཨཚི་ཛ་ེཏོརཱ་ཙཱཧ་པཱཱིཨཱཨེབ་ཧམརཱ་བརཛིཏ་ཀརཀ་ཙཱཧཱི,་མུད་
པརཱིབེཤ་ཨེཧེན་བནཱི་གེལ་ཨཚ་ིཛེ་ཨ་ོཨཔམཱནཛནཀ་མཱནལ་ཛཱཨེཏ།" 
དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཨཱིཀ་བཱིཙཱར་ཛནཱེ་ཋཱྃཧཱི-དེ་ཀཔཱརམེ་ལགཱལ་ཏཧཱིནཱ་མན་ཛྷནཛྷནཱ་གེལ།་ཨཔནེ་ཀཱིཚུ་ཨཻ་དུཨརཱེ་ནཨཱི་བཱཛཱི་ཛེ་
ཨཱགྤཱཱུམེ་ཨེལཱ་པཚཱཨཱིཏ་ཛྃ་བཱཛབ་ཛེ་ཙཱཧ་ནཨཱི་པཱཱིབཻ་ཚཱི,་སེ་ཏྃ་སརཱསར་ཛྷ ྱཱཱུཋ་ཧཨེཏ།་ཏྃཨ,ེ་པཧཱིནེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡཀེྃ་ཙཱཧ་
ཧཐམེ་ལཱིཨ་དེལཱིཨནཻ,་པཚཱཨཱིཏ་ཨཔནེ་ལལེཽཾ།་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
"ཨཔྤན་པརཱིཙཡ་པཧཱིནེ་དཨེ,་བཽཨཱ།" 
པརཱིཙཡ་དཱིཨཻན,་མུད་ཀཱི་པརཱིཙཡ་དཱིཨནཻ..!་ཨག-དཱིགམེ་པཌ ཱི་གེལཽཾ།་ཨཔནེ་མནཀེྃ་སཀྐཏ་ཀརཻཏ་བཱིཙཱརལཽཾ་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་
ཀཽལེཛམ་ེཤཱིཀྵཀཀ་ཨཱགྤཱཱུ་ཀོནོ་པཤ ེ་རཁཻ་ཚེལཽཾ་ཨཱཀཱི་ཨུཏྟརེ་དཨཱི་ཚེལཱིཨནཻ་ཏཧཱིནཱ་པུཚབོ་ཀརབཻན་ཨཱ་ཨུཏྟརོ་དེབཻན།་
བཛལཽཾ- 
"བྷཱཡ་སཱཧཻབ,་ཏཱཱིན་སཱལ་པཧཱིནེ་བཱཱི.ཨེ.་པཱས་ཀཨེ་ཀལཽེཛ་ཚཌོ ལཽཾ།་ཀཽལཛེ་ཚཌོ ཻཏ-ཚོཌ ཻཏ་མནམེ་ཨུཋཱི་གལེ་ཛེ་ནཀོརཱཱི་ཛཱིབན་
བཱནྷལ་ཛཱིབན་ཧོཨཱིཨ།ེ་ཛེ་ཛཱིབན་ཤུརཱུ་ཀརབ་བཨེཧ་ཛཱིབན་ཨན་ྟཏཀ་བནལ་རཧཏ།་མུད་མནཀ་མཱལཱིཀ་མནུཀྑ་ཏྃ་སེ་
ནཧཱི་ཚཱ,ི་ཀཁནཽཾ་ཨཔན་རཱུཔ་བདཻལ་ཛཱིབན་བདཻལ་སཀཻཨེ།་ཏཁན་ཏྃ་ཛཱིབནཀ་སཾག་མནཀ་ཛྷགཌ ཱ་ཧཨེཏ།་མནཀ་
ཛྷགཌ ཱཀ་རགཌ ཀཱ་བྷཱར་དེཧ་ཐཌོ ེ་ཨུཋཱ་སཀཻཨ,ེ་ཨོ་ཏྃ་ཏརེ-ཏར་གལཱི་ཛཱཨེཏ།་ཏྃཨེ་གམེམེ་རཧཱི་སྭནཱིརྨཱིཏ་རཙནཱ་ཨཔནེ་
ཛཀྃ་ཀརཨེ་ཙཱཧཻ་ཚཱི།" 
ཧམར་བཱཏ་སུནཱི་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཨཱིཀ་མན་ཨོཧཱིནཱ་ཨལཱིསཱ་གེལནཻ་ཛནཱེ་ཀནོོ་སགཱེཀ་པཱཏ་ཨཀཱཱི་ཕྤཱཱུལེ-པཏ ྤཱཱི,་གཚསྃ་ཧཊལཱ་
པཚཱཨཱིཏ་ཨལཱིས་ཱཛཱཨཱིཨེ།་ཀཱིཚུ་པུཚཻསྃ་པཧཱིནེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་ཧཱིཡཱསཱི-ཧཱིཡཱསཱི་ཧམར་ཙེཧརཱ་དཱིས་དེཁཨེ་ལགལཱ།་ཏཻབཱཱིཙ་
ཨཔནེ་མན་ཀཧཱི་དེལཀ་ཛེ་ཛཁན་ཨཁན་ཏཀཀ་ཛཱིབནམེ་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡསྃ་ཀནོོ་སམྦནྡྷ-སརོཀར་ནཨཱི་རཧལ་ཨཚ,ི་
ཏཁན་ཏྃ་ཛཧཱིནཱ་ཧམརཱ་པཏཱི་ཨ་ོནཱིརྨལ-ནཱིཤྪལ་ཚཐཻ་ཏཧཱིནཱ་ཏྃ་ཧམཧཱུྃ་ཚཱིཧེ།་ཏཨཱིསྃ་ཛཱིབནཀ་བྷཱུམཱི་སཧཱིཊ་ཨཚིཨེ།་ཨཔན་
ཙེཧརཱཀེྃ་ཨོཧཱིནཱ་བནཽནེ་རཧལཽཾ་ཛེནཱ་ཀལཽེཛམེ་ཤཱིཀྵཀཀ་ཨགཱྤཱཱུ་བནཽནེ་རཧཨཱི་ཚལེཽཾ། 
མདྱཡུགཱིན་ཀབཱི་ཛཀྃ་ནཁ-སཱིཁ་རཱུཔ་སེཧོ་དེཁལཽཾ་ཨཱ་སཱིཁ-ནཁ་རཱུཔ་སེཧོ་དེཁབེ་ཀལེཽཾ,་བྷལེྃ་ཛཱིབནཀ་སཱིཁ-ནཁ་ཨཱཀཱི་
ནཁ-སཱིཁ་པརེཁ་པེལཽཾ་བཱ་ནཧཱི།་མུད་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་སེ་ནཧཱི,་ཨོ་བརམཱནཀ་བཱཱིརམནཱ་རཱུཔ་དཁེལཻན།་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཨཔནེ་ཛཀྃ་ཀཱི་ཀཧལཧཀ?" 
ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཀཱིཚུ་བུཛྷལ་རཧཻཏ་ཏཁན་ནེ,་སེ་ཏྃ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་ཀཱིཚུ་བུཛྷལ་ཚལ་ནཧཱི,་ཀན ྤཱ་ཛྷཱཀཻྃཏ་བཛལཽཾ- 
"བྷཱཡ་སཱཧཻབ,་ཨཔནེསྃ་བྷེྃཊ་ཀརཻཀ་ཡཨེཧ་ཀརཎ་ཨཚི།" 
སབྷ་བཱཏ་སུནཱི་དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཧརཱི་ཨནནྟ་ཧརཱི་ཀཐཱ་ཛཀྃ་དུནཱིཡཱྃ་ཨནནྟ་ཨཚི།་དུནཱིཡཱྃམ་ེསཱཏ་ཨརབ་མནུཀྑཀ་ཤཀལེ-ཊཱ་ནཧཱི,་སཱཏ་ཨརབ་
རཾགཀ་བུདྡྷཱི-བཱིབེཀ་སེཧོ་ཚཨཱི།་ཨེཧེན་ཨཐཱཧ་དུནཱིཡཱྃམེ་ཀེ་ཀེཏེ་ཨཔནཱཀེྃ་ཐཱཧཱི་སཀཏ,་ཡཨེཧ་བྷེལ་མནུཀྑཀ་བུཨཱིདྷཱིཀ་
བུདྡྷཱིམཏཱ།" 
དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཨཱིཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་ཛནཱེ་མནཀ་བྷཱབ་བྷཱུམཱི་བདལཨེ་ལགལ།་སཾཀྲམཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་བྷཱབ-བྷཱུམཱི་དེཁ་མན་ཙཧཻཀ་ཨུཋལ- 
"བྷཱཡ་སཱཧཻབ,་ཨཔན་རཙནཱ?" 
དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
"བེབཧརམེ་ཀཱི་དེཁཻ་ཚཧཀ,་མནམེ་ཀནོོ་ཀཐཱ-པཱིཧནཱཱིཀ་ཙཏིྲ་ཚཧ,་ཨཱ་སོཛྷཱམེ་ཨཨཱོིསྃ་བཱིཙིཏྲ་རཱུཔ་དེཁཻ་ཚཧཀ,་ཨེཧེན་
པརཱིསྠཱིཏཱིམེ་ཨཔནེ་མན་ནེ་སྭནཱིརྨཱིཏ་རསཱ ྤཱ་བནཽཏ།" 
ནཤ-པཱན་ཀེལཀཱ་པཚཱཨཱིཏ་ཛེནཱ་མནཀ་བཱིཙཱར་ཨུགཌུམ་ཀརཻཏ་གྷུམཨེ་ལགཻཨ་ེཏཧཱིནཱ་ཨཔནོ་མནམེ་བྷལེ།་དཱིནབནྡྷུ་
བྷཱཨཱིཀ་བཱིཙཱརཀེྃ་ཨཾགཱིཀར་ཀརཻཏ་བཛལཽཾ- 
"མུད?" 
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དཱིནབནྡྷུ་བྷཱཡ་བཛལཱ- 
"མནུཀྑ་སྭཏཾཏྲ་པྤཱཎཱི་ཚཱ།ི་ཏྃཨེ་སྭཏཾཏྲ་ཛཱིབན་བནཱ་དུནཱིཡཱྃམེ་ཀཱིཚུ་ཀརབ་ཨཚ།ི་བས,་ཨེཏབེ།" 
༺༠༧ ཨགསྟ་༢༠༢༢༻  

-ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎྜལཛཱིཀ་ཛནྨ་མདྷུབནཱཱི་ཛིལཱཀ་བེརམཱ་གམམེ་5་ཛུལཱཨཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམེ་བྷེལནཻ།་མཎལྜཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཨེབཾ་
རཛཱནཱཱིཏཱི་ཤས མེ་ཨམེ.ཨ.ེཀ་ཨཧར  ྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརན་ཧེཏུ་ཀྲྐྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལག ་བྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརྦཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་ལཱགཱི་གལཱེ།་
སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷ ཱིབཱདཱི་ཨེབཾ་སམཱན ྤཱ ཱི་བྱབཧར་སཱམཛཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ ལཻན།་ཕལཏ:་ཛམཱཱིན ྤཱར,་
སཱམནཀྟ་སཾག་གམམེ་པུརཛོར་ལཌ ཨཱཱི་ཋཱཌྷ ་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎལྜཛཱི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་ཀེས-
མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཱཏྤཱདཱིམེ་བྱཏཱཱིཏ་ཀལཱེཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཨཱཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵཏེྲམེ་ཨེལཱ།་2008་ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིན ་
པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པཀཤཱིཏ་ཧཨ་ལགལཻན།་གཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨེཀཾཀཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་
མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདཱིཏཱཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརན་བྷརཱི་ནཱཊཀ/ཨེཀཀཾཱི,་
པཱྃཙ་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུན ཻས་གཊོ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཱཌྷ ེ་ཨཱཋསཨཱེ་ཀཐཱ-ཀཧནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་
ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གྲནྠམེ་པཀཤཱིཏ་ཚཻན། 
མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀསམ་ེཤྤཱ ཱི་ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལཏཱ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིན ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྐྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ
གམཀ་ཛིནགཱི'་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གམཀ་ཛནིགཱི་བ་སམགྲ་ཡགོདན་ཧེཏུ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་
དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨུན ཡན་ལལེ་སཀཱྵར་དརབྷཾག་དྤཱར-ཱ་'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་
2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷཱརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་པུརས ྤཱར-་2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམགྲ་
ཡོདན་ལལེ་ཨེས.ཨནེ.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལེལ་སཏཏ་
ཀྲཱིཡཱཤཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་
ཀྵེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདན་ཧེཏུ་ཛཏོ   ྱཱ -མཎལྜ་དྤཱར-ཱ་'ཀཽམུདཱི་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་པསཱིདྡྷ་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏནཱ་
པུརས ྤཱར-་2020',་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཧརཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྐྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི,་གབཱཧཊཱཱི-ཨསམ་
དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་ཙདྷཽརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྐྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདན་ལལེ་ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཾཙ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་
རཥཱ  ྱཱ ཱིཡ་པུརས ྤཱར-་2022' 
 
རཙནཱ་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགརཧམ་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་སཾགྲཧ།་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་ཨན ྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་
28.་ཋྤཱཱུཋ་གཚ,་29.་ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾག,་32.་ཨཱམཀ་གཚཱ,ི་33.་སུཙིཏཱ,་34.་
མོཌ པར,་35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨནྟཱིམ་ཀྵཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསྭཱིནཱཱི-་པབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙནཱ།་39.་ཀལྤཱཎཱི,་
40.་སཏམཱཨ,ེ་41.་སམཛྷཽཏཱ,་42.་ཏཱམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགནཱ-་ཨེཀཾཀཱི།་44.་ཏརེགན,་45.་བཛན ྤཱ -བུཛྷན ྤཱ -་བཱཱིཧཻན་
ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་46.་ཤཾབྷུདས,་47.་རཊནཱཱི་ཁཌྷ -་དཱིར   ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་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་ཧཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌ ཱུ༹་
སམཡ,་62.་མདྷུམཱཚཱ,ི་63.་པསེནཱཀ་དྷརམ,་64.་གཌ ཱ-ཁུད ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧར,་66.་ཁསཻཏ་གཚ,་67.་ཨེགཙྪཱ་
ཨཱམཀ་གཚ,་68.་ཤུབྷཙིནྟཀ,་69.་གཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གམ,་71.་གལེཏཱཱི་དས,་72.་མུཌ ཱིཡཱཨལེ་གྷར,་
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73.་བཱཱིརཱཾགནཱ,་74.་སྐྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱནྟཱིཡགོ,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་པཻཾཏཱཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་
དོཧརཱཱི་ཧཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱཱི་ཛནིགཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧལ་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་ཨཤཱ་ཊུཊཱི་གལེ,་91.་པསེནཱཀ་མལོ,་92.་ཀྲྐྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་
པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་རཾག་ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གེལ,་97.་ཨནྟཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ,་98.་གྷརཀ་ཁརྩ,་99.་
ནཱཱིཀ་ཋཀན་ཋཀེལཽཾ,་100.་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ་ཛཱིབནཀ་མརྨ,་101.་སཾཙརཎ,་102.་བྷརཱི་མན་ཀཛ,་103.་ཨཱཨེལ་ཨཱཤ་ཙལཱི་
གེལ,་104.་ཛཱིབན་དན་ཏཐཱ་105.་ཨཔྤན་སཱཏཱཱི-་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ། 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
༣.༨.ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜ-་མོཌ པར་༺དྷཱརཱབཱཧཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎྜལ 

མཌོ པར ༺དྷཱརབཱཧཱཱིཀ་ཨུཔནྤཱས༻ 

 
དསོར་པཌ བཱ 
མཽསཱཱི་ཨཋཱཻམ་ཀུཤེསར་རཱུཀལ་ཱནཧཱི།་གཔ-སཔྤ་ཀེལཱཀ་པཚཱཨཱིཏ་མཱནེ་མཽསཱསྃ་བཱིཙཱར་ལལཱེ་པཚཱཨཱིཏ,་ཀུཤེསར་ཛཧཱིནཱ་གེལ་
ཚལཱ་ཏཧཱིནཱ་ལགལེ་ཨཔན་གམ་གྷུམཱིཡོྃ་གལཱེ།་ཨཋཻམཱ་ཨཱཱི་ནཧཱི་བུཛྷབ་ཛེ་ཀུཤེསརཀེྃ་མཽསེ་ཀཱི་མསཱཱཽིཨེ་ཨཀཱཱི་དེབནེ,་རཧཻལེ་
ནཧཱི་ཀཧལཀཻན།་སབྷ་ཀཧལཀཻན,་མུད་ཀཛུལ་ལཀོཀ་ཛཱིབན་ཀཛམེ་ཏེནཱ་ཛུལཱི་བན ྤཱ་ཛཱཨཱིཨེ་ཛ་ེཨཔན་སུདྷཱི-བུདྷཱི་སབྷ་
བཱིསཻར་ཀཛཀ་སཾག་དཽཌ ཨ་ེལགཨཻེ།་ཙཱརཱི-པཱྃཙ་སལཱཀ་ཀལཀཏ ྤཱ་པབཱསཀ་ཨནུབྷབཱཱི་ཛཱིབན་ཀུཤེསརཀེྃ་ཏེནཱ་སཱིཁཱ་དེནེ་
ཚེལཻན་ཛེ་བུཛྷི་གེལཱ་ཛེ་མནུཁ་སཻཀཌ ་ོབནྡྷནསྃ་བན ྤཱཨེལ་ཨཚ,ི་མུད་གཨེ-མཧིཾས་ཛཀྃ་ཌོརཱཱི་གརདཻནམ་ེནཧཱི་ལགལ་ཚཻ།་
ཀུཤེསར་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་བུཛྷཨེ་ལགལ་ཚཐཻ་ཛེ་སཨཱིཡོ་ཀཱི་ཧཛཱརོ་བཱནྷ-ཚེཀམེ་མནུཁ་བཱནལྷ་ཨཚི་མུད་ཨོ་ཨཚི་ཛཱིབནཀ་ཀྲཱིཡཱ,་
བེབཧར་ཨཱ་བཱིཙཱརམེ།་མུད་སེ་ཨཁན་ནཧཱི,་ཨཁན་ཨེཏབེ་ཛེ་ཀུཤེསར་ཀཽལྷུཀེ་བྷརཱི་སམཡ་དེཁ་མཱནེ་བཱཱིཙཀ་ཨཀེ་དཱིན,་
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ཨཔནོ་ཏཻཡཱརཱཱིཀ་སཾག་པརཱིབཱར-སམཱཛསྃ་བྷེྃཊ་ཀརཻཏ,་ཨཔན་ཨནུཔསྠཱིཏཱིཀ་བྷཱར་པརཱིབཱར-སམཱཛཔར་དེལཱ་པཚཱཨཱིཏ་གམ་
ཚོཌ ཱི་བཱཧར་ཛེཏཱ། 
བཱཱིཙ་རས ྤཱམ,ེ་མཱནེ་དེབན་ཨཻཋཱམཀ་རས ྤཱཀ་བཱཱིཙམ,ེ་ཛཁན་ཀུཤེསར་པཧྃཙལཱ་ཏཁན་དེབནཀ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཋཽར-ཋེཀནཔར་
ནཛཻར་གལནཻ།་ནཛཻར་ཛཱཨཱིཏེ་བུཛྷི་པཌ ལཻན་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་ཀོཋཱཱིམེ་ཙཱཨུར་རཧནེ་ཀེཧན་ོབྷུཁལ-དུཁལ་ཨབྷ ྱཱགཏ་བཱ་ཀེཏབོ་
ཨབྷ ྱཱགཏ་ཀཱིཨེ་ནེ་དརབཛྷ ྤཱཔར་ཨཱབཻཐ་མུད་ཏཨཱིསྃ་ཀཱི་གྷརབཻཡཱཀ་མུྃཧ་ཛཧཱིནཱ་ཐོཌ བོ་མལཱཱིན་ནཨཱི་ཧོཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་
ཀུཤེསརཀ་མནམེ་སེཧོ་ཨུཋལནཻ།་མནམེ་ཨུཋལནཻ་ཛེ་ཛཁན་ཀམཱསུཏ་བནཱི་ཛནྨ་ནེནེ་ཚཱ་ིཏཁན་ཀཛཀ་ཀམཱཱི་དུནཱིཡཱྃམེ་
ཨཚི།་ཀཛཀ་ཀམཱཱི་ཏྃ་ཨོཀརཱ་ལེ་ཨཚ་ིཛེ་ཛཱིབལཱཧ་པུརུཁ་ཨཱཀཱི་བྷརཚུལཱཧཱི་ས ྱཱཱིགཎ་ཛཀྃ་ཀཛཀ་ཊཱིཔཽཌ ཱཱི་ཧོཨཱིཨེ།་མུད་ཛ་ེ
ཀཛཀ་ཀར ྤཱ་ཨཔནཱཀེྃ་བུཛྷཻཨ,ེ་ཨོ་ཨཔན་ཀཱིརཔན་དེཁ་མནཱབཀ་རཱུཔ་དཁེཻཨེ།་ཛཁན་མཱནབཱཱིཡ་དྲྐྲྀཥ ཱིསྃ་དུནཱིཡཱྃ་དཱིས་
ཏཀཻཨེ་ཏཁན་སཽཾསེ་དུནཱིཡཱྃ་ཨཀེྐེ་རཾག་ནེ་དེཁབཱམེ་ཨཱབཨེ་ལགཻ་ཚཨཱི། 
ཀུཤསེརཀ་མནམེ་ཛཧཱིནཱ-ཛཧཱིནཱ་ཨེཀ-ཨེཀཱི་པཤ ་སབྷ་ཨུཋཨེ་ལགལཻན་ཏཧཱིནཱ་ཁཎནྜ-མཎྜན་ཀརཻཏ་ཛབཱབོ་སབྷ་མནམེ་
བཱིཙཌ ཨེ་ལགལཻན་ཛཨཱིསྃ་གམཀ་རས ྤཱཀ་ཋཀེནེ་ན་ེརཧལཻན་ཛེ་ཀེཏེ་རས ྤཱ་ཀཊཱི་གེལ་མཱནེ་ཊཔཱི་གེལཽཾ་ཨ་ཱཀེཏེ་བཱྃཀཱི་ཨཚ།ི་
དེབནཀ་པཏཱི་པཧཱིལ་པཤ ་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛེ་ཨེཀཊཱ་ཨོཧན་མནུཀཀྑ་བྷཱར་ཀནྷཔར་ཙཌྷ ཱི་རཧལ་ཨཚི་ཛེཀརཱ་
ནེ་ནཱམ-གམ་ལཱིཁ྅་ཨབཻ་ཚཻ་ཨཱ་ནེ་སཨཱེ་ཏཀ་གནལེ་ཧོཨཱི་ཚཻ།་མནམེ་ཛཧཱིནཱ་ཀུཤེསརཀེྃ་བཱིསྨཡ་བྷེལཻན་ཏཧཱིནཱ་ཨཔན་
ཛཱིབན-དཤཔར་ག ྤཱནཱིཡོྃ་བྷེབེ་ཀེལནཻ་མུད་ཨཔནེ་མན་ཀཧལཀནཻ་ཛེ་པཧཌ ཱཱི་ཨཱིལཱཀམ་ེགདཧ-སབཱརཱཱི་པཱཐར་ཊུཀཌ ཀཱ་བྷཱར་
ལཱདཱི་ཛཁན་ཨཔན་ཀརབྱ་བཱིནུ་པཧརཱུདརོཀ་ནཱིམཧཱཱི་སཀཻཨེ་ཏཁན་དེབན་ཀཱིཚུ་ཚཱི་ཏྃ་མནུཀཀྑ་བཙ ྤཱ་ཚཱི་ཀཱིན།ེ་མནུཀྑེ་ན་ེ
མཱཨཱིཀ་པེཊམེེ་སུཁདེབ་སན་ཛྙཱནཱཱི་པུརུཥ་བནལཱ།་ཏཻཋཱམ་དེབན་ཀཱིཚུ་ཚཱི་ཏྃ་མནུཁ་ཚཱི་ཀཱིནེ།་ཛ་ེཛེ་དཁེཏ་ཏེཀརཱ་སཱིཁབཻཏ་
ཙལབཻ་ཛེ་ཕལ ྤཱྃ-ཕལ ྤཱྃ་ཚཱི་ཨཱ་ཨཀེར་ཀཛ་ཕལ ྤཱཾ་ཋཱམ་ཧོཨཱི་ཚ,ཻ་ཛཁན་ེཔརཱིཙཡ་ཨཱ་པཱཏ་དུནྤཱཱུ་སཾག་ེདཻཏ་ཙལབཻ་ཏཁནེ་ནེ་
དེབནོ་དེབཏེ་ཛཀྃ་བནཻཏ་ཛཱཨེཏ.!་ཀུཤེསརཀ་མན་མཱནཱི་གེལནཻ་ཛེ་དེབན་ཛཧཱིནཱ་དེཧ་དྷུནལཻེ་ཏཻཡཱར་བྷེལ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་
ཀབཱཱིར་བཱབཱ་ཛཀྃ་ཏེཧེན་དྷུནཱིཡཱྃ་བནཱ་དེབ་ཛེ་བཱིནུ་ཌནྜཱིཡེ-ཏརཱཛྤཱཱུ་སཽཾསེ་དུནཱིཡཱྃཀེྃ་ཏཽལཻཏ་རཧཏ།་ཀབཱཱིར་བཱབཱཔར་ནཛཻར་
པཧྃཙེ་ཀུཤེསརཀ་མན་བཱིཧསལཻན།་ལགལེ་དོསར་པཤ ་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛེ་དེབནཀེྃ་ཀནོ་ཀཛ་ཀརཻཀ་ཛོགར་
ལགཨེབ?་ཨཁན་ཏྃ་སོལཨོནཱ་ཨནཱཌ ཱཱིཨ་ེཨཚ།ི་ཀཛ་ཏྃ་ཌྷེརོ་པསརལ་ཚཻ།་ཛཧཱིནཱ་ཨཔན་གཽཾཨོ་ཨ་ཱཔཌ ོསཱིཡོ་ཀཱིཡོ་ཚཏཱཱཱི་
པརཀ་རཱིཀ ྤཱ་ཙལབཻཨེ,་ཨཻཋཱམ་བཱིནུ་ཀལཀཏ ྤཱ་རཧནཱིཧར་བུཛྷིཏེ་ཚཻཐ་ཛེ་ཨཔནཱ་ཨཻཋམཱ་ཏཱཱིན་པཧཱིཡཱ་སཨཱཱིཀཱིལ་རཱིཀ ྤཱ་ཧོཨཱིཨེ་
ཏཨཱིསྃ་བྷཱིན ་ཀལཀཏ ྤཱམེ་ཨཚ,ི་ཨཔནཱ་ཨཻཋམཱཀ་ཛཧཱིནཱ་གྷོཌ ཱ་གཌ ཱཱི,་ཊམཊམ,་ཧོཨཱིཨེ་ཛེ་གྷོཌ ཀཱ་སཾག་གཌ ཱཱི་ཙལཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་
ཀལཀཏ ྤཱམེ་མནུཁ་རཱིཀ ྤཱ་ཨཚི།་ཛེ་ཚཱཏཱཱི་བལེྃ་ཁཱཱིཙཻཨ།ེ་ཏྃ་ཀཱིཡོ་ཌེརེ-ཌེརེ,་མཱནེ་པརཱིབཱརེ-པརཱིབཱརམེ་སཱཱིཀ-པཊཻཔར་ཊཱཱིནམེ་
པཱནཱི་བྷརཱི་ཨུགྷཱི-ཨུགྷཱི་ཏཱཱིན་མཾཛལཱི་མཀན་ཏཀ་པཧྃཙབཻ་ཚཻཐ།་ཏྃ་ཀཱིཡོ་དཀོན-དཌཽ ཱཱིམེ་ཏྃ་ཀཱིཡོ་པྤཱཨཱིབེཊ་གོདམ་ཏྃ་ཀཱིཡོ་
སརཀརཱཱི་གོདམམེ་བོརཱ་ཨུགྷཻ་ཚཐཻ།་ཀཱིཚུ་ཨེཧན་ོལོཀ་ཏྃ་ཚཐཱིཨེ་ཛེ་ཧཱིནྡ་མོཊར་ཀརཁཱནཱསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཨབེརེཌཱཱི་བཻཊརཱཱི-
ཀརཁཱནཱ་ཏཀཀ་ཙིམནཱཱིསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཨཱཕཱིསཀ་ཧཱིསབཱ-བཱརཱཱི་ཀརཻཀ་ཀཛ་སེཧོ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ།་ཏཻསཾག་ཨེཧནོ་ལོཀ་ཏྃ་ཚཐཱིཡེ་
ཛེ་པཨཱིཙོཾ-ཨུདྷཱར་ཀརཱི་ཀ྅་ཨཔན་སྭཏཾཏྲ་ཀརོབཱརཱཱི་ཚཻཐ།་རཾག-བཱིརཾགཀ་ཀཛ་ཀལཀཏ ྤཱམེ་པསརལེ་ཨཚ།ི་ཡཨེཧ་ནེ་
ཧཨེཏ་ཛེ་ཨཱམ་ཀཱིནཻཀལ་བཱ་ཀོན་ོཁེབཱཀ་བསྟུ་ཀཱིནཻ་ཀལ་སུཨཱདཀ་ཨནྡཤེ་བྷེལཱཔར་པཧཱིནེ་ལོཀ་ཨོཀར་ཱཁཱ་ཀ྅་ཛཧཱིནཱ་
པརེཁ་ལཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་ཧཨེཏ།་ཨཔནེ་ཨཱིལཱཀཀ་ལོཀ་སབྷ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚཻཐ།་ཛྃ་སམྦྷབ་ཧཨེཏ་ཏྃ་པཧཱིནེ་ཀཛཀ་རཾག-ཌྷཾག་
དེབནཀེྃ་བུཛྷཱ་དེབཻ་ཛྃ་མན་མཱནཱི་ཛེཏཻ་ཏྃ་དོསར་དཱིན་སཾག་ལག་ཀཛཔར་པཧྃཙཱ་དེབཨཱི།་ཤུརཱུམེ་ཛཧཱིནཱ་སབྷཀེྃ་ཀཱིཚུ་
སམཡ,་ཀཱིཚུ་མེཧནཏ་ཨཱ་ཀཱིཚུ་ཁརྩ་བེསཱཱི་ཧོཨཱིཏེ་ཚཻ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་དེབནོཀེྃ་ཧཨེཏ།་ཨཔན་ཛེ་ཀཛ་ཨཚི,་སརཀརཱཱི་ཨན ཀ་
གོདམམ་ེམཊཱིཡགཱཱིརཱཱི,་ཨོ་གམཀ་ཧཱིསཱབསྃ་ཐོཌ ཀེ་ཨབེབཧརཱིཀ་ཨཚིཨེ,་ཀཱིཨེ་ཏྃ་གམམེ་བོཛྷ་༺བཛནདར་བསྟུ༻་
ཨུགྷཻཀ་ཙལཻན་མཱཐ་ཨཱ་ཀན ྤཱཔར་ལ྅་ཀ྅་ཙལཻཀ་ཨཚི།་ནཱརོ-དྷཱནཀ་བོཛྷ་ཨཱ་ཛཱརནོ-ཀཋཱཱིཀ་བོཛྷ་ལོཀ་མཱཐཔར་ལ྅་
ཀ྅་ཙལཻ་ཚཐཻ།་ཏཻསཾག་ལཀཌ ཱཱི་བཱ་བཱྃས་ཨཱཀཱི་ཀོནོ་ཨནཱེ་བསྟུ་ཀནྷཔར་ཨུགྷཻ་ཚཐཻ,་མུད་ཨན ཀ་གོདམཀ་ཀཛ་ཏྃ་པཱཱིཋཔར་
བོརཱ་ཨུཋཱ་ཨུགྷཀཻ་ཨཚ.ི..། 
ཨུནཊཻཏ-པུནཊཻཏ་ཀུཤེསརཀ་མན་ཨཔནེ་ཀཛཔར་ཨེལཻན་ཏྃ་མོན་པཌ ལཻན་ཛེ་ཨཔནོ་ཏྃ་ཨོཧཱིནཱ་ཚེལཽཾ་ཛཧཱིནཱ་ཨཁན་
དེབན་ཨཚི།་ཛཧཱིནཱ་ཨཔནཱ་དེཧམེ་ཏཱཀཏ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་ནེ་དེབནོཀ་དེཧམེ་ཚཻ,་ཏཁན་ཀཱིཨ་ེནེ་ཀཛ་ཀ྅་སཀཻཨེ། 
ཛཁནེ་དེབནཀ་ཀཛ་ཀརཻ་དཱིས་ཀུཤེསརཀ་ནཛཻར་བཌྷ ལཻན་ཀཱི་ཌྷལནཱཔར་ཛཧཱིནཱ་གཌ ཱཱིཀ་གཏཱི་ཏེཛ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་
བྷེལཻན།་བྷེལཻན་ཨཱཱི་ཛེ་གོདམཀ་ཀཛཀ་མཛྤཱཱུརཱཱི་ཀོནོ་ཀཱི་སམཡམེ་བཱནྷལ་ཨཚི་ཛེ་ཨེཏེ་གྷནྶྚྤཱ་ཀཛ་ཀརཱུ་ཏེཀར་བདལཱ་ཨེཏེ་
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མཛྤཱཱུརཱཱི་དེབ།་གོདམཀ་ཀཛ་ཏྃ་ཨོཧན་ཨཚི་ཛཨཱིམེ་བོརཱཀ་ཧཱིསཱབསྃ,་མཱནེ་ཨེཀཋཱམསྃ་དོསར་ཋཱམ་ཀརཻཀ,་མཛྤཱཱུརཱཱི་བྷེཊཻཨེ།་
ཛཁནེ་ཀམཱཨཱིཀ་བཌྷ ོཏྟརཱཱི་དེཁཏ་ཏཁནེ་ནེ་ཨོཨཱི་དཱིས་མནོ་བཌྷ ཏཻ,་ཀཱིཨེ་ཏྃ་ཨཁན་ཏཀ་ཛེ་ཛཱིབན་དེབནཀ་རཧལ་ཨཚི་
ཨོ་ཀམ་ཨཱམདནཱཱིབལཱ་པརཱིབཱརཀ་རཧལ་ཨཚི།་ཛཨཱིམེ་སམཡཀ་སཾག་པརཱིབཱརཀེྃ་ཙལཻམེ་སཨཱིཡ་ོཀཱི་ཧཛརཱོ་གཱིརཧ-གྃཋ་
ཨཚིཨེ་ཛེཀརཱ་ཁལོབ་ཀཱི་ཏོཌ བ་ཀནཱཱི་བྷཱཱིརཧགར་ཨཚིཨེ...།་བཱིཙརཎ་ཀརཻཏ་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཛཧཱིནཱ་ཨཀ ྤཱ-བོནམེ་
པཧྃཙལཱ་པཚཱཨཱིཏ་ཀོནོ་ཨུཔཡོགཱི་བསྟུ་དེཁནེ་མནམེ་ཧར པན་ཛཱགཱི་ཛཱཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་ཀུཤེསརོཀེྃ་ཛགལནཻ།་ཛཨཱིསྃ་
ཀུཤེསརཀ་མན་མཱནཱི་གེལཻན་ཛེ་དེབན་ཀཱིཚུ་ཚཱི་ཏྃ་མནུཀྑཀ་བཙ ྤཱ་ཚཱི་ཀཱིནེ།་མནུཁ་ཛཧཱིནཱ་པཧཌ ོཔར་ཙཌྷ ཻཨེ་ཨཱ་པཱཐརོ་
ཏོཌ ཻཨ,ེ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་ཛལམག ་སམུདྲོ་ཨུཔཻཚཏེ་ཨཚི.!་པཧཌ -སམུདྲཀ་བཱཱིཙ་ཨབཱིཏེ་ཀུཤེསརཀ་མན་ཧལསཻ་ཀ྅་ནབ་མུཌ ཱཱི་
ཛཀྃ་ཀལཤལནཻ-་'ཛཁན་ཨཔནེ་ཏཏྤར་ཚཱི་ཏཁན་ཏྃ་བྷེལ་ཨཔནེ་ཛཀ་ྃདེབནཀེྃ་ཏཏྤར་བནཱཨེབ།' 
ཀུཤེསརཀ་མནཀ་བཱིཙཱར་ཨཱརོ་ཨཱགྤཱཱུ་བཱིཙཌ ན་ཀརཻཏ་བཌྷ ལཻན་ཛེ་ཛཁན་ཀཛཀ་ཨོརཱིཡཱན་བྷ྅་ཛཱཨེཏ་ཏཁན་བཱྃཀཱི་
རཧཏ་ཁཱཨཱི-པཱཱིབཻ་ཨཱ་རཧཻཀ་ཨོརཱིཡཱན།་ཁཱཨཱི-པཱཱིབཻཔར་ནཛཻར་པཧྃཙཏེ་ཀུཤེསརཀ་མནམ་ེཨུཋལ་ཛེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཀལེཔར་
ཋཱཌྷ ་ཨཚ,ི་ཨོཀར་ཀལཀེྃ་པཀཻཌ ་ཨཔན་ཀལཀཱརཱཱི་ཀརབ།་ཛཧཱིནཱ་ཨཔན་སུབྷྱསྟ་སམཡ་བྷེལཱཔར་མཱནེ་ཀཛ་ཀརཻཀ་
ཨནུཀྤཱཱུལ་སམཡ་བྷེནེ་ཀཛོ་ཀརཻ་ཚཱ་ིཨཱ་ཨུཀཌ ཱུ༹་སམཡམེ་མཱན་ེཔཏཱིཀྤཱཱུལ་སམཡམ,ེ་ཨརཱམོ་ཀརཻ་ཚཱི་ཏཧཱིནཱ་དེབནོཀེྃ་སཱིཁཱ་
དེབ།་སཱིཁཱ་ཀཱི་དེབ་ཛེ་སཾག་མཱིལཱི་ཀརཻཏ-ཀརཻཏ་ཨཔནེ་ཨབྷྱསྟ་བནཱི་ཛཨཱེཏ།་མུད་སེ་ཏྃ་ཧཨེཏ་ཏཁན་ཛཁན་ཨཔན་
ཀཛཀ་སཾག་རཧཏ།་ཨནཱ་ཀཛཀ་ཏྃ་ཨནཱ་རཱུཔོ་ཨ་ཱབེབཧརོ་ཏྃ་ཨཚིཨེ།་བྷེལ་ཏྃ་ཨེཏབེ་ནེ་ཛེ་དེབནཀེྃ་ཀཛཀ་པཏཱི་
ཨཱཀར ཱིཏ་ཀརཻཏ་ཀཧབཻ,་'བཽཨཱ,་ཛཁན་གམསྃ་སཾགེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཨབཻཀལ་མཽས་ཱཛཧཱིནཱ་སོལོཨནཱ་ཏོཧར་བྷཱར་ཧམརཱ་སུམཛྷཱ་
དེལཻན་ཏཧཱིནཱ་ནེ་ཨཔནོ་ཨཱ་ཏོརོ་ནཱིམཱཧཻཀ་ཚཧ།་ཛཧཱིནཱ་ཨཔན་ཨུམེརོ་ཨཚི་ཨཱ་ཤརཱཱིརཀ་ཀྃཨཱིཏོ་ཨཚི་ཏཧཱིནཱ་ནེ་ཏོརོ་
ཚཧ,་ཏཁན་ཨཀེ་རཾག་ཀཛ་ཀཱིཨེ་ནེ་དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི་ཀ྅་སཀཻ་ཚཱི།་ཨེཏེ་ཏྃ་གདོམཀ་ཀཛམེ་ཨཚིཨེ་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་གོདམཀ་
མཻནེཛར་སཱཧཻབ་སཧམེལྤཱཱུ་ཚཐཻ་ཏཧཱིནཱ་ཀཛོཀ་ཀམཱཱི་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཏཻསཾག་བོརཱཀ་གཱིནཏཱཱིཀ་ཧཱིསཱབ་ན་ེཧོཨཱིཨེ,་ཕཱཊལ་ཨཱཀཱི་
ཀཊལ་བོརཱསྃ་ཛེ་ཨན ་ཁསཻ་ཚཻ་ཨོ་ཏྃ་ཨཔནེ་སབྷཀེྃ་ནེ་ཧཨེཏ།་ཛཨཱིསྃ་ཨེཏེ་ཏྃ་ཧེབེ་ཀརཏ་ཛེ་ཁཱཨཱིཀ་ཨརཱོིཡཱན་བྷ྅་
ཛཱཨེཏ།་ཨབྷཱབམེ་པལཻཏ་ཛཱིབནཀེྃ་ཛཁནེ་པེཊཀ་བྷཱུཁ་མེཊཱཨཱིཀ་བེབཧརཱིཀ་ཨུཔཱཡ་བྷ྅་ཛཱཨཱིཨ་ེཏཁནེ་ནེ་ཨོཀརཱ་མནམ་ེ
ཛཱིབནཀེྃ་ཋཌྷཱ ་ཧོཨཱིཀ་ཨཱཤ་སེཧོ་ཛགཻ་ཚཻ།་ཨཱཤེ་ན་ེཨསཱ་ལག་ཛཱིབནཀ་ཛྷ ྱཱཱུལཀཱེྃ་ཀདམེ-ཀདམ་ཀདམཀ་གཚཀ་ཌཱརཱིམེ་
ཛྷ ཱུལབཨེ་ལགཻཨེ། 
..བཱིཙཌ ཻཏ་ཀུཤེསརཀ་མནམ་ེཨུཋལ་ཛེ་ཛཱབེ་མནུཀཀྑེྃ་ཨཔནཱ་པཏཱི་ཨཔན་ཤསཀ་ནཧཱི་ཛཱགཏ་ཏཱདྷཻར་ཨནུཤསཱིཏ་ཀེནཱ་
བྷ྅་སཀཻཨེ?་ཛཱདྷཻར་ཨནུཤསཱིཏ་ཛཱིབན་ནཧཱི་ཧཨཏེ་ཏཱདྷཻར་ཛཱིབནཀ་ནཱཱིཏཱི་ཀནཱེ་བུཛྷཏ་ཨཱ་ཛཱབེ་ནཱཱིཏཱི་ནཧཱི་བུཛྷི་ཨཔནཱཀེྃ་
ནཱཱིཏཱིཀ་རས ྤཱཔར་ནཧཱི་ཨཱནཏ་ཏཱདྷཻར་ནཻཏཱིཀ་ཀེནཱ་བནཏ་ཨཱ་ཛཱབེ་ནཻཏཱིཀ་ནཧཱི་བནཏ་ཏཱདྷཻར་ནཱཱིཏཱིགཏ་ཀརབྱ་ཀེནཱ་
བུཛྷཏ?་ཀུཤེསརཀ་མན་མནཱཱི་གལེཻན་ཛེ་ཙཱརཱི་པཻརབལཱ་པཤུ་ཀུཏ ྤཱ,་ཛེ་མནུཀྑཀ་ཛཱིབནཀ་ཤུརཱུཀ་སཾགཱི་རཧལ་ཨཚི,་ཨཁནོ་
ཨཚ,ི་ཛཁན་ཀཱི་ཨཀོརཱ་ཤརཱཱིརཀེྃ་པཱྃཙམ་ཏཏྟྭ་༺བཽདྡྷཱིཀ༻་པྤཱཔྟ་ནཧཱི་ཚ,ཻ་ཏཁན་ཛབ་ཨེཏེ་ཨནུཤསཱིཏ་ཨཔནཱཀེྃ་བནཱ་
རཁནེ་རཧཻཨེ,་༺ཨཻཋམཱ་ཨནེརཱུཨཱ་ཀུཏ ྤཱ་མཱནེ་ཨབཱཱརཱ་ཀུཏ ྤཱཀ་ཙརྩ་ནཧཱི་ཨཚི༻་ཏཁན་ཏྃ་མནུཁ་མནུཁེ་ཚིཡཱ་ཀཱིན,ེ་
ཛིནཀ་ཤརཱཱིརཀ་སབྷ་ཏཏྟྭ་པྤཱཔྟ་ཚཻན..!་ཨནཱོ,་མནུཀྑཀ་དཱུ-དཱིཤཱིཡཱ་གཏཱི་སེཧོ་ཨཚ།ི་མནཱེ་བྷེལ་ཛ་ེཀཱིནཀ་ོཀོནོ་ཀཛ་བཱ་
བཱིཙཱརཀེྃ་སཱཱིཁ-བུཛྷི་ཙལབ,་ཨཱ་དོསར་ཨཚི་ཛེ་ཛཱིབནཀ་གཏཱིཀེྃ་ཨྃཀཻཏ་ཨོཧན་རཱས ྤཱ་ཏཀཻལེ་ཀཧབཻན,་ཛཨཱིསྃ་ཨཁན་
ཏཀཀ་ཛཱིབནམ་ེབྷེྃཊ་ནཧཱི་ཚནཻ།་ཛཁནེ་ཨེཧེན་པཤ ་ཛཱིབནམེ་ཨུཋཻཨེ་ཏཁནེ་ན་ེཛཱིབན་པཽནཱིཧར་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་
ཨནུསན  ྱཱཏཱ་བནཱི་ཨནུསན  ྱཱནཀ་བཱཊ་པཀཌ ཻ་ཚཻཐ།་ཀུཤེསརཀ་མན་མནཱཱི་གལེཻན་ཛེ་ཛེ་དེབན་ཨཔནེ་ཛཱིབནཀ་ཛཛིྙཱསཱསྃ་
ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨཱིཀ་སཾགཱི་བནཻལ་ེཏཻཡཱར་བྷེལ་ཨོ་ཛརཱུར་སཾགེ-སཾག་ཛཱིབནཀ་པཐཀ་པཐཱིཀ་བནཱི་པཐེ-པཐ་ཙལབེ་ཀརཏ།་
ཛཁནེ་ཧརཀ་ཛཌོ ཱ་བརད་ཛཀ་ྃམནུཀྑོ་སཾག་མཱིལ་ཙལབ་ཤུརཱུ་ཀརཏ་ཏཁན་ཧརལ་ཧརཱཱིཀ་ཛཱིབནམ་ེཧརཱིཏཔན་ཨེབེ་
ཀརཏ།་..ཀུཤེསརཀ་མནཀ་བཱིསབཱས་ཛེནཱ་ཁཱིལ་ཨུཋལཻན།་ཁཱིལཏེ་ཛཱིབནཀ་གཏཱིཔར་དྲྐྲྀཥ ཱི་པཌ ལཻན།་དྲྐྲྀཥ ཱི་པཌ ཱིཏེ་ཛཱིབན་
ལེ་བྷོཛནཀ་མཧཏྭ་བུཛྷལཻན། 
བྷོཛནཔར་དྲྐྲྀཥ ཱི་པཌ ཱིཏེ་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་དེབནཀ་བྷོཛན་ཨེལནཻ།་ཀུཤེསརཀ་ཨཔནེ་མན་དཁེལ་དྲྐྲྀཥ ཱིཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་མནཱཱི་
གེལཻན་ཛེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཚཱ,ི་ཨོ་མུམྦཨཱི་ཨཱཀཱི་དཱིལ ྤཱཱི་ནཧཱི་ཚཱི།་ཨོནཱ,་ཀཧཻལེ་ཛཧཱིནཱ་ཀལཀཏ ྤཱ་མཧནགར་ཚཱི་ཏཧཱིནཱ་
མུམྦཨཱི་ཨཱ་དཱིལ ྤཱཱི་སེཧོ་ཚཱིཧེ,་མུད་བྷོཛནཀ་ཛེ་སུབཱིདྷཱ་ཀལཀཏ ྤཱམེ་ཨཚི་ཨོ་ཐོཌ ེ་མུམྦཨཱི་ཨཱཀཱི་དཱིལ ྤཱཱིམ་ེཨཚ།ི་ཛེཏེ་སམཡམེ་
ཨཔན་བྷོཛན་བནཱཨེབ་ཏེཏེ་སམཡཀ་ཨུཔཡོག་ཛྃ་ཀཛམེ་ཀརབ་ཏྃ་བྷོཛནཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་ཨམཱདནཱཱིཨེ་བཌྷ ཏ།་བྷོཛནཀ་ཛེ་
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སས ྤཱཱི་ཀལཀཏ ྤཱམེ་ཨཚི་ཨ་ོཨཱན་མཧནགརམེ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི།་ཀུཤེསརཀ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་ཨཔན་ེདཱིནཀ་བྷོཛན་
དོཀནེ-དཌཽ ཱཱིམེ་ཀརཻ་ཚཱི་ཏཧཱིནཱ་དེབནོཀེྃ་ཀརཻལེ་ཀཧབཻ།་ཀཧབཻ་ཀཱི,་ཛཁནེ་སཾག་མཱིལཱི་དེབན་ཀཛ་ཀརཏ་ཏཁནེ་ནེ་ཛཧཱིནཱ་
ཛཱིབནཱཱི་བརདཀ་སཾག་སཱཱིཁལ་ཨནཱཌ ཱིཡོ་བརད་ཨོཧཱིནཱ་ཀཛ་ཀརཨེ་ལགཻཨེ་ཛནཱེ་ཧརཀ་བརད་ཀརཻཨེ།་ཛཧཱིནཱ་ཨཔནེ་
ཨཔན་ཧཐ-པཻརཀ་ཀམཱཨཱིསྃ་ཨཔནོ་ཨ་ཱཔརཱིབཱརོཀེྃ་སཱཱིམཱཔར་ཨཱནཱི་ཋཌྷཱ ་ཀལེཽཾ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་དེབནོ་ཨཔན་པརཱིབཱརོ་ཨཱ་
ཨཔནོཀེྃ་སཱཱིམཱཔར་ཋཱཌྷ ་ཀརཏ། 
བྷོཛནཔར,་དེབནཀ་བྷོཛནཔར་ཨཱབཱི་ཀུཤེསར་ཨཔན་ཛཱིབན-ཙཪ ྤཱཀ་ཨུཔཡོག་བུཛྷི་དེབནོཀ་ཛཱིབནཀ་ཨུཔཡོགཀེྃ་
ཨུཏཱརབ་ནཱཱིཀ་བུཛྷལཻན།་མཱནེ་ཨཱཱི་ཛེ་དཱིནུཀ་བྷོཛན་དོཀནེ-དཌཽ ཱཱིམེ་ཨ་ཱརཽཏུཀ་ཛཧཱིནཱ་ཨཔན་དསོ་མེཌ ཱིཡ་ཱཨེཀཋམཱ་བཻས་
བནཱ་ཀརབོ་ཀརཻ་ཚཱི་ཨཱ་ཁེབོ་ཀརཻ་ཚཱི་ཏཧཱིནཱ་དེབནཀོ་ཧེཏཨཱི།་བྷེལ་ཏྃ་དསསྃ་ཨེགརཧ་ཧཨེཏ།་བྷོཛནཀ་བེཌ ཱ་པཱར-་མཱནེ་
ཛཱིབནཀ་ནཱབ་པཱར་ཧོཨཱིཏེ་ཀུཤེསརཀ་མན་ཧརཻཀ་ཀ྅་ཨཱབཱསཔར་ཨེལཻན།་ཨཱབཱསཔར་ཨབཱིཏེ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛེ་ཀེཏ་ེ
གོརེ་བྷཱཌ ཱ-ཀཱིརཱཡཱ་ད྅་རཧཻ་ཚཻཐ་ཏྃ་ཀེཏེ་གོརེ་ཨཔན་ཚོཊ-མཊོ་ཛྷ ཱུག ྤཱཱི-ཛྷོཔཌ ཱཱི་བནཱ་སེཧོ་རཧཱིཏེ་ཚཻཐ་མུད་ཨཔན་དུནྤཱཱུཀ་
ཨནུཀྤཱཱུལ་ཨོཧན་ཨཀོཨཱིཏ་ནཧཱི་ཨཚི།་ཏཧཱུམེ་ཛཁན་བཌ ཱ་བཱཛཱརམེ་ཨཔན་དརབྷཾགཱིཡཱ་དྷརྨཤལ་ཱཨཚཨིེ་ཏཁན་ཀཧནཱ-ན-ེ
ཀཧནཱ་དེབནོཀ་ཨྃཊཱབེས་བྷཨཱིཡེ་ཛཱཨེཏ།་བྷེལ་ཏྃ་བརཁཱ-པཱནཱི་ཨཱ་ཤཱིཏ-རཽདསྃ་ཨཔན་རཀྵཱ་ཀརབ་ཨཚི།་ཛཧཱིནཱ་གརམཱཱི་
མཱསམེ་གརམཱཱིསྃ་བྃཙཻལེ་ཚཱཧཻརཱིཀ་ཁགཏཱ་ཧོཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་པཱནཱི-བུན ྤཱཱི་ཨཱ་ཛཱཌ -ཋཌྷཱ ཀ་སེཧོ་ཨཚི། 
ཨཻཋཱམ་དརབྷཾགཱིཡཱ་དྷརྨཤལཱཀ་ཙརྩ་ཨཚི།་བཌ ་ཱབཛརཱཀ་མཧལ ྤཱབལཱ་སབྷ་ཨཔན་དསགརད་ཀཛ་ཀརཻལེ་ཨེཀཊཱ་དྷརྨཤལཱ་
བནཽནེ་ཚལ།ཱ་ཛཨཱིམེ་ཀརཱཱིབ་སཱཨེ་ཨདཱམཱཱི་སུཏཱི-བཻས་སཀཻ་ཚཱི།་ཛཱབེ་ཏཀ་དྷརྨཤལཱཀ་མུྃཧ-ཀན་ཙིཀྐན་རཧལ་མཱནེ་ཛཱབེ་ཏཀ་
དྷརྨཤལ་ཱདསགརད་ཀཛ་ཀརཻ-ཛོཀར་རཧལ,་ཏཱབེ་ཏཀ་མཧལ ྤཱཀ་ལོཀ་ཨཔན་ཨུཔཡོག་ཀེལཻན།་དསགརད་ཀཛ་ཏྃ་སབྷ་
དཱིན་ནཧཱིཡེྃ་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃཨེ་བཱྃཀཱི་དཱིན་ཁལཱཱཱིཨེ་རཧཻ་ཚལ།་མཱིཐཱིལཱཾཙལཀ་ལོཀ་ཛཁན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨཱི་ཚལཱ་ཨཱ་བཌ ཱ་བཱཛཱརམེ་
ཨུཊ ྤཱ་ཀཛ་ཀརཻ་ཚལ,ཱ་ཏཁན་ཁལཱཱཱི་བུཛྷི་ཨོཧཱི་དྷརྨཤལཱམེ་རཧཻ་ཚལཱ།་ཨོཨཱིམ་ེཛཧཱིནཱ་རཧཻཀ་སུབཱིདྷཱ་ཏཧཱིནཱ་བྷོཛན་བནབཻཀ་
སཾག་པཱནཱིཡོྃ-པཻཁཱནཱཀ་སུབཱིདྷཱ་ཚེལཻཧེ།་དྷརྨཤལཱ་ཏྃ་བནལ་མུད་ཨཽཛྷ ཱུཀ་ཛཀྃ་སཨཱེ་བརྑཀ་ཨཽརུད་ལ྅་ཀ྅་ཛན་ྨནཧཱི་ནེན་ེ
ཚལ,་ཏྃཨེ་ཀཱིཚུ་དཱིནཀ་པཚཱཨཱིཏ་མཀནམེ་༺དྷརྨཤལཱམེ༻་ཕཱཊ-ཕུཊ,་ཊུཊབ-ཛྷཌ བ་ཤུརཱུ་བྷེལ་ཛཨཱིསྃ་མཧལ ྤཱབལཱ་
ཨཔན་ཀཛ་༺པཻགྷ་ཀཛ༻་མེ་དྷརྨཤལཱཀ་ཨུཔཡོག་ཀམ་ཀརཻཏ་གེལ།ཱ་ཏཻསཾག་ཨཱཱིཧོ་བྷེལ་ཛ་ེབཱཛཱརཀ་ཙལཏཱཱི་རཧནེ་
མཧལ ྤཱབལཱ་སབྷ་དོསརོ-ཏེསརོ་དྷརྨཤལཱ་བནཱ་ལལེནཻ་ཨཱ་ཨཨཱོི་དྷརྨཤལཀཱེྃ་སོལོཨནཱ་ཚོཌ ཱི་དེལནཻ,་བཨེཧ་དྷརྨཤལཱ་
དརབྷཾགཱིཡཱ་དྷརྨཤལཱ་ཚཱ།ི་ཨཔནཱ་ཨཻཋཱམཀ་ཛེ་ཨུཊ ྤཱ་ཀཛ་ཀརཻབལཱ་ལཀོ་ཚཐཻ་ཨོ་ཨོཧཱི་དྷརྨཤལཱམེ་རཧབོ་ཀརཻ་ཚཻཐ་ཀཛོ་
ཀརཻ་ཚཻཐ་ཨ་ཱབྷཛན-ཀཱིརནཀ་སཾག་ཨཔན་གམོ-གྷརཀ་གཔ-སཔྤ་ཀརཱིཏེ་ཚཻཐ།་ཏེཏབེ་ནཧཱི,་ཏཻསཾག་སཽརཱཋེ་སབྷཱ་ཛཀ་ྃ
ཨོཨཱི་དྷརྨཤལཱསྃ་སཱལེ-སཱལ་སཱཨེ-པཙཱས་ཀཐཱ-ཀུཊུམཻཏཱཱི་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་རཧལ་ཨཚི། 
ཨཔན་གམཀ་སཱཱིམཱཔར་པཧྃཙཻཏ-པཧྃཙཻཏ་ཀུཤེསརཀ་མན་མཱནཱི་གེལཻན་ཛེ་དེབནཀེྃ་ཀལཀཏ ྤཱ་ལ྅་གནེེ་ཨེཏེ་ཏྃ་ཨཔནོ་
ལཱབྷ་ཧེབེ་ཀརཏ་ཛེ་ཨེཀཊཱ་ཁགལ་པརཱིབཱརཀ་མཱནེ་ཨཔན་ཨཾགཀ་པརཱིབཱརཀ,་ཛིནགཱི་ཨགཻལཱ་བཱཊ་པཀཌཻ ་ལེཏ།་གམམ་ེ
ཀཛ་ཀནཱེིཧར་ཏྃ་ཨཚི་མུད་ཀཛེ་ནཧཱི་ཚཨཱི།་ཨནཱོ,་ཛྃ་སམུཙིཏ་ཌྷགཾཀ་ཛཱིབན་རཧཏ་ཏྃ་ཀཛཀ་ཀམཱཱི་སཧོེ་ནཧཱིཡེྃ་རཧཏ།་
ཏཧཱུམེ་མཱིཐཱིལཱཾཙལམེ།་ཛཻཋམཱ་སལཱཀ་ཏཱཱིན་མཽསམ་སྤཥ ་རཱུཔསྃ་ཨཔན་ཙརཱི-ཙརཱི་མཱསཀ་བཱིབྷཱཛན་ཀཨཱིཡ་ེནེནེ་ཨཚི།་ཀཱིཚུ་
ཕལོབྐྲྀཀྵ་ཨཱ་ཨན ོ-ཏཱཱིམན,་ཨདྷཱིཀ་དཱིནཀ་ཁཏཱཱེི་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་ཀཱིཚུ་ཀམོ་དཱིནཀ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚ།ི་ཛཨཱིསྃ་ཙཱརཱི་མསཱཀ་བཱཱིཙ་སཨཱིཡོ་
རཾགཀ་ཨན ,ོ་ཕུལོ-ཕལོ་ཨཱ་ཏཱཱིམནོ-ཏརཀརཱཱིཀ་ཁཏཱཱེི་ཨཚིཨ,ེ་ཛཨཱི་ཨུཔཛསྃ་དྷནམཎྜལ་བྷཨཱིཡེ་སཀཨཻེ།་ཨོནཱ,་མཽསམཀེྃ་
པཏཱིཀྤཱཱུལ་བནབཻཀ་སེཧོ་ཨནེཀོ་ཀརཎ་ཨཚཨིེ་ཛེ་མསཽམཀེྃ་ཀམ-བེསཱཱི་སེཧོ་ཀཨཱིཡེ་དཨཱིཨ།ེ་ཛནཱེ་ཨདྷཱིཀ་པཱནཱི-བུན ྤཱཱི་བྷེནེ་
བཱཌྷ ཱི་ཨབཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་ཀམ་བྷེན་ེབཱ་ནཧཱི་བྷེནེ་རཽདཱི་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི,་ཛཨཱིསྃ་སྤཱཱུཏྲབདྡྷ་ཁེཏཱཱིཀ་སྤཱཱུཏྲཏཱ་སེཧོ་བཱིཁཎྜཱིཏ་ཧོཨཱིཏེ་
ཨཚི།་ཏཧཱིནཱ་ཨདྷཱིཀ་ཛཱཌ ཀ་ཋཎླྜ -པཱལཱ་ཁསནེ་ཕསལཀ་༺ཨུཔཛཀ༻་ཀྵཏཱི་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི་ཛཨཱིསྃ་ཀཱིསཱནཱཱི་ཛཱིབན་
ཀྵཏཱིགྲསྟོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་ཁཱཨེར་ཛེ་ཨཚི,་ཨེཏེ་ཏྃ་ཨཚིཨེ་ཛེ་མནུཁ་ོཏྃ་མནུཁེ་ཚཱིཡ་ཱཛིནཀ་ཨཔན་བུདྷཱིཀ་སཾག་བཱིབེཀོ་ཨཱ་
ཀརྨཀ་སཾག་ཧཐོ-པཨེར་ཚཻནྷ,ེ་ཏྃཨེ་ཀོནོ-ནེ-ཀོན་ོརཱུཔམེ་ཨཔན་ཛཱིབན་དྷཱརཎ་ཀནེཧཱི་རཧཻ་ཚཻཐ,་ཏྃཨེ་ཀཧབ་ཛེ་
ནོཀསནཱ་༺ཀྵཏཱི༻་ནཧཱི་ཧོཨཱི་ཚནཻ་སེཧོ་བཱཏ་ནཧཱིཡེྃ་ཨཚི,་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཚཻན།་མུད་སབྷ་ཀཐུཀ་བཱབཛྤཱཱུདོ་མཱིཐཱིལཱཾཙལཀ་
གམོ་ཨཱ་གམཀ་ཨཱབཱདཱིཡོ་ཨཁནོ་ཨོཧཱིནཱ་ཨཚ་ིཛཧཱིནཱ་ཨདཽསྃ་ཙལཱིཡ་ོཨཱབཱི་རཧལ་ཨཚི་ཨཱ་ཨཔན་ཛཱིབནཏྟཱཀ་པརཱིཙཡ་སེཧོ་
དེནཧཱི་ཨཚི། 
ཀུཤེསརཀ་ནཛཻར་དེབནཔར་སྃ་ཧཊཱིཏེ་ཨཔན་གམ-སམཱཛཀ་སཾག་དུནཱིཡཱྃ-དརཱཱི་དཱིས་བཌྷ ལཻན།་དུནཱིཡཱྃཀ་བཱཱིཙ་མདམྱེ་
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ཨཔན་གམ-སམཱཛཀེྃ་དེཁ་ཀུཤེསརཀ་མན་བཱིཧསཱི་གེལཻན།་བཱིཧསཱི་ཨཱཱི་གེལཻན་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་མནུཁ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་གམོ་སམཛཱ་
དུནཱིཡཱྃཀ་བཱཱིཙ་བཱིཥུབཏ་རེཁཱ་ཛཀྃ་བཱཱིཙམེ་ཋཱཌྷ ་ཨཚི།་ཛཧཱིནཱ་བཱིཥུབཏ་རེཁཱཀེྃ་ཨུཏྟར་བཱ་དཙྪནི་བྷེན,ེ་པྤཱཱུབེ-པཙྪིམེ་བཱིཥུབཏོ་
རེཁཱ་ཨཱ་ཀརྐོ-མཀར་ཨཚིཨ,ེ་ཨཱདྷཱ་དུནཱིཡཱྃཀ་ཛནིགཱིམེ་བདལཱབ་ཨནཱིཏེ་ཨཚི།་ཨོནཱ,་བདལཱབ་སཽཾསེ་དུནཱིཡཱྃཀ་མཱན་ེཔྤཱཱུར་
དུནཱིཡཱྃཀ་ཧོཨཱིཨེ་མུད་སེ་ཧོཨཱིཨེ་དུནྤཱཱུ་དཱིཤམེ།་ཛཧཱིནཱ་ཨཱདྷཱཀ་ཨུཏ ྤཱན་ཧོཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་ཨཱདྷཱཀ་པཏན་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་
བེཀཏཱཱིགཏོ་ཛཱིབནམ་ེཨཱ་གམ-སམཱཛཀ་ཛཱིབནམེ་སཧོེ་ཧོཨཱིཨེ།་མཱནེ་ཨཱཱི་བྷེལ་ཛ་ེབེཀཏཱཱིགཏ་ཛཱིབནམེ་ཛཧཱིནཱ་ཛྙཱན་བྷེནེ་
ཨཛྙཱན་མེཊཱཨཱིཨ,ེ་ནཱིར  ཡ་བྷེནེ་བྷཡ་མཊཱེཨཱིཨ,ེ་སུཙརཱིཏྲ་བཱ་སུཙིཏྲ་བནནེ་ཀུཙརཱིཏྲ་བཱ་ཀུཙཏིྲ་མཊཱེཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་ནེ་གམོ-
སམཱཛམ,ེ་ཛེ་དྷནཱཱིཀ-གརཱཱིབཀ་བཱཱིཙ་བྃཊལ་ཨཚ,ི་ཏཨཱིམེ་ཨཀེརཱུཔཏཱ་ཨནེེ་ཛཧཱིནཱ་ཨེཀཊཱཀེྃ་ཀྵཡ་ཧོཨཱིཨེ་ཏྃ་དོསར་ཨཀྵཡ་
སེཧོ་བནཱིཏེ་ཨཚི..! 
ཨེཀཨེཀ་ཀུཤེསརཀ་ནཛཻར་དེབནཀ་ཛཱིབནཀ་བྷཱརཔར་པཧྃཙལཻན།་བྷཱརཔར་པཧྃཙཏེ་ཨཔནེ་མན་ཀཧལཀཻན་ཛེ་མནུཁ་
ཀེཏཽ་མནུཀྑཀ་བྷཱར་ཐོཌ ེ་བནཻཨ།ེ་ཨོ་ཏྃ་ཨཔན་བྷཱར་ཨཔནེ་ཀནྷཋེ་བཱ་སཱིར་ཙཌྷ ཱ་ཙལཻབལཱ་ཚཻཐ་ཏཁན་དསོརཀ་བྷཱར་བནཱི་
ཀེནཱ་སཀཻ་ཚཐཻ།་ཧ,ྃ་ཨེཏེ་སམྦྷབ་ཨཚིཨ་ེཛེ་ཛ་ེམནུཁ་ཨཔན་ཛནིགཱི་ཨཱ་ཨཔན་ཀཱིརཱིཡཱ-ཀརྨཀ་སཾག་ཨཔན་ཧཐ-པཻརཀ་
གཎ-ཨབགཎ་ནཧཱི་བུཛྷི་པེལཱ་ཨཚི་ཨོ་ཛཁན་ེཨཔན་ཀཱིརཱིཡཱ-ཀརྨ་ཨ་ཱཨཔན་ཧཐ-པཻརཀ་སཾགེ་ཨུཔཡགོཀ་ཤཀྟཱི་བུཛྷི་ཛཱཨཱི་
ཚཻཐ,་ཏཁནེ་བྷཡབྷཱཱིཏ་རཱུཔམ་ེབྷཡམུཀྟཀ་སཾཙརཎ་ཧནཀམེ་ཧཨ་ལགཻ་ཚནཻ་ཛཨཱིསྃ་བྷཡམུཀྟ་ཧོཨཱིཏ་ཨབྷཡ་སེཧོ་བནཱིཏེ་
ཚཻཐ།་བྷེལ་ཏྃ་ཨེཏབེ་ནེ་ཛེ་དེབནཀེྃ་མནུཀཀྑ་ཛནིགཱིཀ་ཀཱིརཱིཡཱ-ཀརྨམེ་ཏེནཱ་ཀ྅་སཱཊཱི་དཱིཨཻ་ཛེ་ཨོཨཱིམེ་སཊལ་ཨཔན་
ཨཱགྤཱཱུཀ་ཌེག་ཨུཋབཻཏ་ཙལཨ།ེ་མནུཁ་ཛཁན་ེཨཔན་ཨསྟཱིཏྭ་མཱན་ེཨཔན་སཱཱིམཱ-སརཧདཀེྃ་བུཛྷི་ལེཏ་ཛེ་དུནཱིཡཱྃཀ་བཱཱིཙ་
ཋཱཌྷ ་ཚཱ,ི་བྷཽགོལཱིཀ་དྲྐྲྀཥ ཱིསྃ་སེཧོ་ཨཱ་མཱནསཱིཀ་དྲྐྲྀཥ ཱིསྃ་སེཧོ།་མཱནེ་ཨཱཱི་ཛ་ེདུནཱིཡཱཀྃ་ཨཀཱར་གོལ་ཨཚི།་གོལ་བསྟུཀ་བཱཱིཙ་ཀེཏཽ་
རཧནེ་མདྱ་བྷེབེ་ཀཨེལ།་ཛཧཱིནཱ་པྤཱཱུབ་དཱིས་དཱིཤོ་ཏཧཱིནཱ་པཙྪིམ་དཱིས་དཱིཤ་ཨཱ་ཏཧཱིནཱ་ཨུཏྟརོ་དཙྪནི་སེཧོ་ཨཚིཨེ།་ཏྃཨེ་
ཛཁན་བཱཱིཙམེ་མནཱེ་དུནཱིཡོྃཀ་བཱཱིཙམེ,་ཋཱཌྷ ་ཚཱི་ཏཁན་བཱཱིཙ་ཨཱ་ཨཔན་བཱཱིཙམཱནཱི་ཀརབེ་ཀརཏ་ཀཱིནེ།་བཱཱིཙམཱནཱིཀ་མཱནེ་བྷེལ་
ནཱཱིཀ་བེཛཱཨཀེེྃ་བེརབཻཏ་བཱཱིཙོ-བཱཱིཙ་ཙལབ། 
གྷརཔར་ཨབཻཏ-ཨབཻཏ་ཀུཤེསརཀ་མན་མཱནཱི་ལལེཀཻན་ཛེ་དེབན་བྷཱར་ནཧཱི་བྷཱར་ཨུཋབཻབལཱ་སཾགཱི་བནཏ།་བཱཱིཙམེ་ཨེཏབེ་
ཀརབ་ཨཚི་ཛེ་དེབནཀོེྃ་རཱས ྤཱཔར་ཨཱནཱི་ཋཱཌྷ ་ཀརཻཏ་པཱཚྤཱཱུསྃ་པཱཱིཋ་ཋོཀཱི་ཨཱགྤཱཱུ་བཌྷ བཻཏ་ཙལཱིཨ,ཻ་ཛཨཱིསྃ་ཨོ་ཨཔན་ཛཱིབནམེ་
དཽག-དཽག་དཽགཻཏ་ཙལཏ།་ཛཁན་ཀེཀརོ་མནཱེ་ཨཀེྐོ་ཨཱདམཱཱིཀེྃ,་ཨཔན་སཧཀ་སེབཱསྃ་པཱཱིཋ་ཋོཀཱི་དཽཌ ཱ་དེབ་ཏཁན་ཨཔན་
མཱནབཱཱིཡ་ཛཱིབནཀ་མྤཱཱུལྱ་སེཧོ་དེཁམཻེ་ཨེབེ་ཀརཏ།་ཛཱབིནཀ་མྤཱཱུལྱ་ཨཔནེ་བནཽལཱསྃ་ན་ེབནཻཨེ།་ཛེནཱ་ཀགཛ་ཀགཛ་ཚཱི་མུད་
ཨོཨཱིཔར་ཤཱིལ-མོཧར་ལགཱིཏེ་ཨོ་རཱུཔཻཨཱ་བནཱི་ཛཨཱཱིཨེ།་དུནཱིཡཱྃ་མནཱཨེ་བཱ་ནཧཱི་མནཱཨེ་མུད་ཨཔན་ཨབྷྱནྟརཀ་མན་ཏྃ་
མཱནཱིཡེྃ་ལཨཱིཨེ།་ཡཨེཧ་མན་ནེ་དུནཱིཡཱྃཀ་མནཀ་ཨཀེ་ཨཾཤ-མན་ཚཱ།ི་སམྤཱཱུཧཀ་རཱུཔམེ་བཱིཤྭཔན་བྷེལ་ཨཱ་བེཀཏཱཱིགཏ་རཱུཔམེ་
བེཀཏཱཱིཔན་བྷེལ་ཛེ་བཱིཤྭམནཀ་ཨཾཤ་བྷེབེ་ཀཨལེ་ཀཱིནེ།་ཡཨེཧ་མནཱབ་ནེ་ཨཔན་མཱནབ་མནཀ་སཱཱིམཱ་ཚཱི,་ཛེཀརཱ་ཛནཱཱི-
པཧཙཱནཱི་ཛཱིབན་དྷཱརཎ་ཀརཻཏ་ཙལཻཀ་ཨཚི། 
ཀུཤེསརཀེྃ་གེལཱ་པཚཨཱཱིཏ་མཱན་ེཨཔན་མསཱཱཽི-མཽས་ཱཨཋཱཻམསྃ,་ཛལེསརཱཱི་པཏཱི་ལག་ཨཱབཱི་ཙུཔཙཱཔ་ཋཌྷཱ ་བྷ྅་གེལཱཱི།་
ཛལེསརཱཱིཀེྃ,་མཱནེ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་པཏ ྤཱཱིཀེྃ,་བྷནཀ་ལགལཻན་ཛེ་དེབན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེཏ,་གམམེ་ནཧཱི་རཧཏ།་བྷནཀ་མནཱེ་བྷེལ་
ཨུཌ ན ྤཱཱི་སུནབ,་མུཧྃ-མུཧིཾ་གཔ-སཔྤ་ནཧཱི་བྷེལ་རཧལ། 
པཏཱི་ལག་ཋཱཌྷ ་ཛལེསརཱཱིཀ་མནམ་ེཨནཀེོ་སོག-པཱཱིཌ ཱཀ་ཛཱལ་པསརལ་ཚལེཻནྷེ།་ཛཨཱིསྃ་ཤཀོ་བཱིཥདསྃ་བོཛྷིལ་ཚེལཱཱི།་ཨནཀེོ་
རཾགཀ་བཱིཙཱར,་སཽནཀ་བརཁཱ-པཱནཱིཀ་བུལབུལཱ་ཛཀྃ་ཛལེསརཱཱིཀ་མནམེ་ཀཁནོ་ཨུཋཻན་ཨཱ་ཀཁནོ་པཱནཱིཀ་ཛྷཊཀསྃ་ཏྃ་
ཀཁནོ་ཨཔན་ཛཱིབནེཀ་ཛྷཊཀསྃ་ཛཧཱིནཱ་ཕུཊཨཻེ་ཏཧཱིནཱ་ཕུཊབོ་ཀརཻན།་གཨཱིཡཀ་ཨགཱྤཱཱུ་བཱ་ཀོནོ་ཨཱནེ་པཱལཏྤཱཱུ་ཛནཱབརཀ་
བཙ ྤཱཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུསྃ་ལ྅་གནེེ་བཱ་ཙལཱི་གེནེ་ཛཧཱིནཱ་ཨཱཁཱིྃསྃ་ནོར་ཁསབཻཏ་མཱཨེ་ཌཱིརཱིཨཱཨེ་ལགཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་ཛལསེརཱཱིཀ་མན་སེཧོ་
དེབནཀེྃ་ལགསྃ་ཧཊཻཀ་བཱཏ་སུནཱི་ཌཱིརཱིཨཱཨཱིཏ་རཧཻན།་མུད་མུྃཧ་ཁལཱོི་ཛལེསརཱཱིཀེྃ་ཌཱིརཱིཨེབོམེ་༺མཱནེ་བཛབོམེ༻་
ཨསོཀར་ཧོཨཱིཏེ་རཧཻན།་ཨསོཀར་ཨཱཱི་ཧོཨཱིཏ་རཧཻན་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་ཨཔན་པཏཱི་བྷེལཱ་ཏཧཱིནཱ་དེབནོ་ཨཱ་ཀུཤསེརོ་ནེ་བྷེལ,་ཏཱཱིནྤཱཱུ་
བཱཔྤཱཱུཏ་པུརཁཱ-པུརཁཱཱི་བཱིཙཱར་ཀེལཻན་ཏཨཱིམེ་ཀཱིཚུ་བཱཛབ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་ཧཨེཏ། 
ཛལེསརཱཱི་ཐོཌ ེ་བུཛྷཻ་ཚཐཻ་ཛེ་ཛཱིབན་ཀཱི་ཚཱ,ི་དུནཱིཡཱྃ་ཀཱི་ཚཱ,ི་ཛཨཱི་དུནཱིཡཱྃམེ་ཛནྨ་བྷེལ་ཏཧཱི་དུནཱིཡཱྃམེ་ནེ་ཛཱིབནོ་བཱིཏཱཨེབ་ཨཚ།ི་
སཱཌྷ ེ་ཏཱཱིན་ཧཐཀ་ཨརབོ་མནུཀཀྑ་དུནཱིཡཱྃ་ཨརབོ་རཾགཀ་ཨཚིཨེ།་མཱཏྲྐྲྀཏྭ་ཨཽར་པཱིཏྲྐྲྀཏྭཀ་བཱཱིཙམེ་ཁདྷཱཱི་ཨཚིཨེ།་བཙ ྤཱཀེྃ་བེར-
བེར་བྷཱུཁ-པཱིཡཱས་ལེ་ཨན -པཱནཱི་ཙཱཧཱི།་ཨོ་ཏྃ་མཱཨཱིཡསེྃ་བྷེཊཻཨེ,་ཨཱ་མཨཱཱིཡོཀ་མན་བཙ ྤཱཀ་ཛཱིབནོ་བྷོཛན་ེབྷརཱི་སམཊཱ་ཛཱཨཱི་
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ཚཻན,་ཛཨཱིསྃ་བཱཧརཱཱི་ཛཱིབན་ཨཱ་བཱཧརཱཱི་དུནཱིཡཱྃ་དཱིས་ནཛཻར་ཙཌྷ ཱིཏེ་ནེ་ཚནཻ།་ཨནཱེ-ཀ་མཨཱེ་ཛཀྃ་ཛལེསརཱིཡོཀ་མནམེ་ཨུཋཻན་
ཛེ་བཙ ྤཱ་༺དེབན༻་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེཏ,་ཁཱཨེཏ་ཀཱི?་ཨོ་ཐོཌ ེ་བུཛྷཻ་ཚེལཱཱི་ཛེ་ཁཨཱཱིཡེཀ་ཛོགརམེ་དེབན་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེཏ།་
པཏ ྤཱཱིཀེྃ་ཨཱགྤཱཱུམེ་ཋཱཌྷ ་དེཁ་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"མན་མཱརཱི་ཀཱིཨ་ེཨཱགྤཱཱུམེ་ཋཌྷཱ ་ཚཱི།" 
ཏཨཱི་སམཡ་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་དེབནཀ་པབཱསཀ་ཛིནགཱིཔར་བཱིཙཱར་ཀ྅་རཧལ་ཚལཱ་ཛེ་གམམེ་དེབན་ཨཔནཱ་ལག་རཧཻཨེ,་ཏྃ་
མུཧོྃསྃ་ཀཧཱི་ཨཱ་ཧཐོ་པཀཻཌ ་ཀཛཀ་ལྤཱཱུརཱི-བུདྷཱི་མཱནེ་ཀལཱཀ་སཾག་ཀལཀཱརཱཱི་སཱིཁབཻ་ཚིཨཻ།་ཀལཀཏ ྤཱ་གེལཱཔར་ཀེནཱ་སཱཱིཁཏ..?་
ལགལེ་ཨཔནེ་མན་ཨུཏྟརོ་དལེཀནཻ་ཛེ་ཀུཤེསརོ་ཏྃ་དེབནེ་ཛཀ་ྃཚལ,་པཱྃཙེ་སཱལ་ཀལཀཏ ྤཱ་གེནཱ་བྷེལཻཨ,ེ་ཀེཧེན་སུནྡར་
གྷརོ་བནཱ་ལེལཀ,་བཧཱིནཀ་བཱིཨཱཧོ་སམ ྤཱརཱི་ལེལཀ།་ཨཱགྤཱཱུ་དཱིས་བཌྷ ཱིཏེ་མནཱེ་བཱིཙཱརཀ་ཨགཱྤཱཱུ,་ཨཔནེ་མན་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་
ཨུཏ ྤཱཧཱིཏ་བྷ྅་གེལནཻ་ཛེ་དེབན་ཀཧནཱ་བྷེལ་ཏྃ་ཨུན ཻས-བཱཱིས་བརྑཀ་ནཽཛབཱན་བྷེལ།་ཨཱབ་དཱུདྷམུཧྃ་བཙ ྤཱ་ཐོཌ ེ་རཧལ་ཛེ་
ཀེཏཽ་ཧེརཱ་ཛཱཨེཏ།་ཏཧཱུམེ་ཀཱི་ཀལཀཏ ྤཱཀ་ལོཀ་ནཧཱི་བུཛྷཏཱ་ཛེ་མཻཐཱིལཱཱི་བྷཱཥཱི་དེབན་ཚཱི་ཏྃཨ་ེམཱིཐཱིལཱཾཙལཀ་དོསར་མཻཐཱིལསྃ་
བྷེྃཊ་ཀརཱ་གམ-གྷརཀ་བྷཱྃཛ་ལགབཻཏ་ལག་ཏཀ་པཧྃཙཱ་དེཏཨཱི།་ཛབཱན་བྷེལ,་ཨེཀརཱམ་ེཏྃ་ཨེཏེ་ཤཀྟཱི་ཨཁན་བྷརལེ་ཚཻ་ཛེ་
དེཤཀ་སཱཱིམཀཱ་སཾག་དུནཱིཡོྃཀ་སཱཱིམཱཀ་བྷཱར་སམ ྤཱརཱི་སཀཻཨ,ེ་ཨཔནཱ་ལེ་ཨཔན་ཀཱི་བྷེལ།་ཕྤཱཱུལ་སན་ཧལ ྡུཀ་ཛཱིབནོ་བྷེལ་ཨཱ་
པརཱིབཱརོ་ཏྃ་བྷེབེ་ཀཨེལ།་ཏཻབཱཱིཙ་ཛལེསརཱཱི་བཛལཱཱི- 
"ཛཁནསྃ་ཨེཀཊཱ་བཱཏ་སུནལཽཾ་ཏཁནསྃ་མནམེ་ཨུཌ ཱཱི-བཱིཌ ཱཱི་ལགཱི་གེལ་ཨཚི་སཨེཧ་པུཚཨ་ེཨེལཽཾ་ཧེན།" 
དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"ཀཱི་སུནལཽཾ?" 
ཛལེསརཱཱི་བཛལཱཱི- 
"བཽཨཱ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨེཏ།" 
དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"ཧྃ།་ཨཔནེ་མན་ཚ་ཻཛེ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཀམཱཨཱི་ལ་ེཛཱཨེབ་ཏྃ་ཧམ་ཐོཌ ེ་རོཀབཻ།་གམོཀ་ལོཀ་སབྷཀེྃ་དཁེཻ་ཚཨིཻ་ཛེ་ཨམེརཱིཀ,་
ཨིཾགཻཾཌ,་ཀཧྃ-ཀཧྃ་ནེ་ཀམཱཨཱི་ལ་ེཛཱཨཱི་ཚཻཐ,་ཏཻཋཱམ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཏྃ་སཧཛེ་ཨཔན་གྷར་བྷེལ།་ཛཧཱིཡཱསྃ་བཾགལ-བཱིཧརཀ་
བཱིབྷཱཛན་བྷེལ་མནཱེ་1912་ཨཱིསྤཱཱིསྃ,་ཏཧཱིཡཱསྃ་ཨོ་དོསར་རཱཛ་བྷེལ།་ཏཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་སབྷ་ཨེཀེ་རཱཛཀ་བཱསཱཱི་ནེ་ཚེལཽཾ།་ཏྃཨེ་ནེ་
བོལཱིཡོ-བཱཎཱི,་ཙཱལཱིཡོ-ཌྷལཱི་ཨཱ་ལཱཱིཁ-ལཱིཁཱིཡཱ་སེཧོ་ཨེཀརཾགཧེ་ཨཚི།" 
ཏཧཱིཀལ་དེབན་སེཧོ་ཀུཤེསརཀེྃ་བཱིད་ཀརཻཏ་བཱཔས་པཧྃཙལ།་ཛཧཱིནཱ་ཨཀེཊཱ་ཨཀྵར་སཱཱིཁལཱསྃ་ཛེ་མནམ་ེཁུཤཱི་ཧོཨཱི་ཚཻ་
ཏཧཱིནཱ་དེབནཀ་མནམེ་ཀལཀཏ ྤཱ་པབཱསཀ་ཁུཤཱི་ཚལེཨཱི།་ཀལཀཏ ྤཱཀ་ཀེཏེ་བཱཏ་ཀུཤེསརཀ་མུཧསྃ་རས ྤཱམེ་སུནཱི་ནེན་ེཚལ།་
ཨཱཱིཧོ་སུནཱི་ནནེེ་ཚལ་ཛེ་ཨཱཛདཱཱིཀ་སམཡ་མཱནེ་1947་ཨཱིསྤཱཱིམེ་ཀམེ་གམ་ཨེཧེན་བཱྃཀཱི་ཨཚ,ི་ཛཨཱི་གམཀ་ལོཀ་ཀལཀཏ ྤཱ་
ནཨཱི་ཛཨཱཱི་ཚལ་ཱཏྃཨེ་གམོ-གམཀ་ཨཱ་ཨཔན་བེཀཏཱིགཏོ་ཀུཊུམ-པརཱིབཱརཀ་ལོཀ་སེཧོ་བྷེཊབེ་ཀརཻ་ཚཻཐ..! 
དེབནཀེྃ་དཁེཏེ་ཨཔན་མནཀ་བོཛྷཀེྃ་ཀམ་ཀརཻཏ་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་ཀེནཱ་ཀཱི་ཛཱཨཱིཀ་བཱིཙཱར་ཀེལཧ།་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཨཱཱིལེ་ཏོཧར་མན་ཁུཤཱི་དཁེཻ་ཚིཨ་ཨཱ་མཱཨཱིཡཀ་མན་ཁསལ་དེཁཻ་ཚིཨཻན་
ཏྃཨེ་ཀཱིཨེ་ནེ་དུནྤཱཱུ་མཱཨེ-བེཊཱ་མུྃཧ-མཱིལཱནཱཱི་པཧཱིནེ་ཀ྅་ལེབཧ།" 
པཏཱིཀེྃ་བཱཱིཙསྃ་ཧཊཱིཏེ་མཱནེ་དེབནཀ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛཱཨཱིཀ་བཱིཙཱརསྃ,་ཛལེསརཱཱི་ཐཀཐཀེལཱཱི།་ཐཀཐཀལཱཱེི་ཨཱཱི་ཛ་ེཧམ་ཀཱིཚུ་བྷེལཽཾ་ཏྃ་
མཱཨཱིཡེ་བྷེལཽཾ་ཀཱིནེ་མུད་པཱིཏཱ་ཏྃ་བཨེཧ་ཚཐཱིན།་བཨཧེ་སབྷ་ནེ་ཨཔན་པརཱིབཱརོ་ཨཱ་ཨཔན་ཀུལོ-མཪ ྤཱདཀེྃ་ཛཱིཨཱ་ཀ྅་
རཁཏཱ.! 
དེབནཀ་མནམེ་ཁུཤཱིཀ་ལཧཻར་ཚེལཻཧེ།་མཨཱེཀེྃ་བཽསཻཏ་བཛལཱ- 
"མཱཨེ,་མན་ལཱགཏ་ཏ་ྃརཧབ་ནཨཱི་ཏྃ་ཙལཱི་ཨཱཨེབ།་ཏཨཱིལེ་ཨནེརེ་ནེ་སོག-པཱཱིཌ ཱ་ཀརཻ་ཚེྃ།་བུཛྷིཧེྃ་ཛེ་ཀནོ་ོཀུཊམེ་ཨཻཋཱམ་
པཱྃཙ་དཱིན་ལ་ེགེལ་ཚེལཽཾ།" 
དེབནཀ་བཛཻཀ་ཀརཎ་ཚལ་ཛེ་ཛཧཱིནཱ་བཙ ྤཱ་ལགསྃ་ཧཊལཱ་པཚཱཨཱིཏ་གཨ་ེབཱ་ཨཱནེ་པཤུཀེྃ་ཧོཨཱི་ཚཻ་ཨཱ་ཀནཱི-ཁཱཱིཛ་བཱིསཻར་
པུན:་ཨཔན་ཛཱིབན་ཨནུཀྤཱཱུལ་བནཱ་ལཨཱིཨེ་ཏཧཱིནཱ་མཱཨཱིཡོཀེྃ་བྷ྅་ཛཱཨེཏ། 
བེཊཱཀ་མུྃཧཀ་ཧལ ྡུཀ་མཱནེ་སཱདྷཱརཎ་བཱཏ་ཧཽ་ཀཱི་བྷཱརཱཱི,་ཛྷ ྱཱཱུཋ་ཧཽ་ཀཱི་སཱཙྃ,་མཱཨཱིཀ་མན་ཨཀེྐེ་ཀསཽཊཱཱིཔར་ཀསཱི་ཨེཀྐེ་རཾག་
བཱིསབཱས་ཀརཻ་ཚཻཐ..།་ཨཻཋཱམ་ཨཱཱི་བུཛྷབ་ཛེ་ཀོན་ོབེཊཱཀེྃ་དུཏཀར་ལགཽལ་ཛཱཨཱིཨེ་སེ་ནཧཱི།་ཏཧཱིནཱ་ཛ་ྃབེཊོ་མཱཏཱ-པཱིཏཱཀ་པཏཱི་
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བཱིསབཱསཱཱི་ཧོཐཱི་ཏྃ་ཀཱིཨེ་ཨཱཛུཀ་པརཱིབེཤམེ་ཛེ་མཏཱཱ-པཱིཏཱ་ཁཌྷ ཀ་བོཛྷ་ཛཀྃ་བོན-ཛྷཱཌ ,་གཚཱི-བཱིརཚཱིམེ་ཕཀེཨེལ-ཚིཊཱཨེལ་
རཧཻ་ཚཻཐ?་ཨཻ་བཱཱིཙམ་ེཨེཀཊཱ་ཨཱརོ་པཤ ་ཨཚ,ི་ཨོ་ཨཚི་སམཡཱནུསཱར་པརཱིབརནཀ,་ཛཨཱིསྃ་བཱིཙཱརོ་ཨཱ་བབེཧརོམེ་ཀཱིཚུ་
བདལཱབ་ཨཻབེཀ་ཙཱཧཱི།་སམཱཛམེ་ཨཁནོ་ཨནྡྷབཱིཤྭཱསམེ་པཌ ལ་བཧསཾཁྱ་ལོཀ་ཚཻཐ,་མུད་ཛཁན་ེཨནྡྷབཱིཤྭཱས་བཱིསབཱསམེ་
བདཻལ་ཛཱཨཱིཨ་ེཏཁནེ་ནེ་ཛཱིབནམེ་ཛྙཱནཀ་སཾག་པརཱིབརན་སེཧོ་ཧོཨཱིཏེ་ཨཚི།་གཔ-སཔྤཀ་བཱིཙཱར,་མཱནེ་པཱིཏཱ-པུཏྲཀ་གཔ-
སཔྤཀ་བཱིཙཱར,་སུནཱི་ཛལེསརཱཱི་ཧབཱམེ་ཌལོལ་པཱནཱི་ཛཀྃ་ཨསཐཱིར་ཧོཨཱིཏ-ཧོཨཱིཏ་ཐཱཱིར་བྷ྅་གེལཱཱི། 
དྷནུཥདྷཱརཱཱི་དེབནཀེྃ་པུཚལནཻ-་"བཽཨཱ,་ཨཁན་ཏཀ་ཨཔན་གམ་ཨཱ་ཨཔནཱ་གྷརམེ་རཧལཧ,་མུད་ཨཱབ་ཨཱན་གམ་ཨཱ་
ཨཱནཀ་གྷར་རཧཻལེ་ཛཱཨཱི་ཚཧ,་ཏྃཨེ་ཀེནཱ་ཨྃཊཱབེས་ཀརབཧ་སེ་ནཱཱིཀ་ཛཀྃ་མནམེ་བཱིཙཱརཻཏ་རཧཱིཧཧ།" 
སཱད་ཀགཛ་ཛཀྃ་དེབནཀ་མན་ཚལེཻཧེ།་ཏཧཱུམ་ེཀུཤསེརཀ་མུཧསྃ་ཛེ་ཀལཀཏ ྤཱཀ་སམྦནྡྷམེ་སུནནེ་ཚལ་ཏཨཱིསྃ་མན་ཨཱརོ་
མོཧཱིཏ་བྷཨཱིཡེ་གེལ་ཚལེཻ་ཛཨཱིསྃ་ཨུདྷཀཱི་དྷཨཱིཡ་ེནེན་ེཚལ།་བཱཛལ- 
"ཛེནཱ-ཛེནཱ་ཀུཤེསར་བྷཻཡཱ་ཀཧཏཱ་ཨཱ་ཀརཏཱ་ཏཧཱིནཱ-ཏཧཱིནཱ་དེཁ-དེཁ་ཧམཧཱུྃ་ཀརབ།" 
ཨཻཋཱམ་ཨཱཱི་ནཧཱི་བུཛྷབ་ཛེ,་ཨཁནོ་གམ་སམཱཛམ་ེཨཧེེན་བྷ ྱཱནྟཱི་པསརལེ་ཨཚི་ཛེ་ཨནཱ་ཛེ་ཀཧཻཐ་སེ་ཀརཱཱི,་མུད་ཧནཀར་
ཀརཻཏ་ཀཛཀ་དེཁཽཾས་ནཧཱི་ཀརཱཱི།་ཨཧཱི་བྷ ྱཱནྟཱིམེ་པཌ ལ་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"ཀུཤེསར་ཛེ་ཀརཻལེ་ཀཧཏཧ་སེ་ཋཱཱིཀ་བྷེལ་མུད་དཁེསཱཱི་ཀརབ་ཏྃ..!" 
པཱིཏཱཀ་སོཙ-བཱིཙཱརསྃ་དེབནཀེྃ་ཀོན་མཏལབ་ཚེལནཻ,་མཏལབ་ཨཔན་མནཀ་ཚལེཻན,་བཛལཱ- 
"ཛཁན་ཀཛ་ཀརཻལེ་ཛཱཨེབ་ཏཁན་ཛཧཱིནཱ-ཛཧཱིནཱ་ཀུཤེསར་བྷཻཡཱཀེྃ་ཀརཻཏ་དེཁབཻན་ཏཧཱིནཱ-ཏཧཱིནཱ་ཨཔནོ་ཀརབ།་ཛྃ་
ཀེཏཽ་ཀོནོ་གཌ བཌ ་ཧཨེཏ་ཏྃ་པུཚིཡོ་ལེབཻན་ཨཱ་ཨཔནོ་སོཛྷེམེ་རཧཏཱ,་དེཁབོ་ཏྃ་ཀརབེ་ཀརཏཱ།" 
དེབནཀ་བཱིཙཱར་སུནཱི་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་མནམ་ེབཱིསབཱས་ཛགལཻན་ཛེ་ཛེ་བྷཱཨཱིཀ་པཏཱི་མཱན་ེཀུཤེསརཀ་པཏཱི,་སམརྤཎ་དེབནཀེྃ་
མནམེ་ཛགལ་ཨཚ,ི་ཛྃ་ཨཻ་སམརྤཎཀེྃ་སམརྤཱིཏ་རཱུཔསྃ་ཀརཻཏ་རཧཏ་ཏྃ་ཛཱིབནམེ་ནཱཱིཀ་ཚོཌ ཱི་ཨདྷལ་ཱནཨཱི་ཧེཏཨཱི།་
ཛཱིབནཀ་ཨགཻལཱ་མནཱེ་པརཱིབཱརཀ་ཨཻགལཱ,་ཀཛ་དཱིས་དྷཱིཡཱན་ཛགབཻཏ་དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"བཽཨཱ,་མནུཁཀ་ཛཱིབན་ཨེཧེན་ཛཱིབན་ཚཱ་ིཛཨཱིམེ་ལཀོ་ཀཱིཚུ་ཀ྅་སཀཨཻེ།་ཛཧཱིནཱ་ནཱཱིཀསྃ་ནཱཱིཀཏར་ཀ྅་སཀཻཨེ་ཏཧཱིནཱ་
ཨདྷལཱསྃ་ཨདྷཏརོ་ཏྃ་ཀཨཱིཡེ་སཀཻཨ།ེ་ཨཱན་ཛཱིབན་ཛེ་ཨཚི,་མཱན་ེམནུཀྑསྃ་ཨཱིཏར་ཨཱན་དེཧདྷཱརཱཱི་ཛཱིབཀ,་ཨོཀརཱམེ་ཡཨེཧ་
ཤཀྟཱི་ནཨཱི་ཚ,ཻ་ཏྃཨེ་ཨསཾཁོ-སཾཁོ་ཛཱིབནམེ་མནུཀྑཀ་སབྷསྃ་ཤྲེཥྛ་ཛཱིབན་ཨཚི།" 
པཱིཏཱཀ་བཱིཙཱར་དེབན་ནཱཱིཀ་ཛཀ་ྃནེ་སུནལཀ་ཨཱ་ནེ་བུཛྷལཀ།་ཀཱིཨེ་ཏྃ་ཀལཀཏ ྤཱ་ཛེབཱཀ་ཁུཤཱི་མནམེ་ཏེནཱ་མོཧཻན་ཙལཱ་དནེེ་
ཚེལཻ་ཛེ་གྷཱིརནཱཱི་ཛཀྃ་མན་གྷུམཱི་རཧལ་ཚེལཨཱི།་དེབན་བཱཛལ- 
"བཱབྤཱཱུ,་གམམ་ེཀཛ་ནཨཱི་ཨཚི་མུད་ཨཨཱོིཋཱམ་ཏེཏེ་ཀཛ་ཨཚི་ཛེཏེ་ལོཀ་ཀརཨ་ེཙཱཧཏ།་ཛཁན་པཱྃཙེ་བརྑཀ་ཀམཱཨཱིམེ་
ཀུཤེསར་བྷཻཡཱ་ཨེཏེཀ་ཀེལནཻ་ཏྃ་ཧམ་ཀཱི་ཨོཨཱིསྃ་ཀམ་ཀརབ།་ཨཱཨཱི་ཛྃ་ཏཱཱིནཱིཡོྃ-ཙཱརཱི་སཱལ་པཧཱིནེ་གེལ་རཧཱིཏཽཾ་ཏྃ་ཀུཤེསརེ་
བྷཻཡཱ་ཛཀྃ་ནེ་ཧམཧཱུྃ་བྷ྅་གལེ་རཧཱིཏཽཾ།་ཛེནཱ་ཨོ་བཧཱིནཀ་བཱིཨཱཧམེ་ཁརྩ་ཀལེཻན་ཏཧཱིནཱ་ཧམ་ཁེཏེ་ཀཱིན་ལཨཱིཏཽཾ།" 
'ཁེཏ'་སུནཱི་ཛཧཱིནཱ་དྷནུཥདྷཱརཱཱིཀ་མནམེ་ཨུཋལཻན་ཛ་ེཨཔན་ཛྃ་གྷར-གྷརཱཌ ཱཱི་ཨཱ་ཙསཱ-བཱས་མཱནེ་ཛཱིབཻཀ་སདྷཱན་བྷ྅་ཛཱཨེ་
ཨཱ་ཨོཨཱི་བཱཱིཙ་ཛྃ་ཨཔན་སྭཏཾཏྲ་ཛཱིབནཀ་རཱུཔ་དྷཱརཎ་ཀེནེ་སམཡཀ་ཨནུཀྤཱཱུལ་ཙལཻཏ་ཛཱིབན་བཱིཏཱབཱཱི,་ཡཨེཧ་ནེ་སྭཏཾཏྲ་
དེཤཀ་པརམ་སྭཏཾཏྲ་ཛཱིབན་བྷེལ།་ཛཀེར་ཁགཏཱ་མནུཁ་ཛཱིབནཀེྃ་ཨཚ།ི་..དྷནུཥདྷཱརཱཱི་བཛལཱ- 
"པརསྤཱཱུ་གཌ ཱཱི་པཀཌ ཻཀ་བཱིཙཱར་ཀུཤེསར་ཀཧནེ་ཚལ,་ཏྤཱཱུྃ་ཀལཱིཡེ་སཱཛྷྃ ྱཱཱུཔཧར་ཀུཤེསར་ཨཻཋཱམ་ཙལཱི་ཛཨཱིཧཧ།" 
དེབནཀ་མནམེ་ཧོཨཱི་ཛེ་ཨཁནེ་ཙལཱི་ཛཨཱཱི་ཛེ་དཱུ་དཱིནམེ་རས ྤཱ-པེརཱསྃ་ལ྅་ཀ྅་ཀལཀཏ ྤཱ་དྷརཱིཀ་གཔ-སཔྤ་སུནཻཏ་རཧཱི,་
མུད་ཀེཏཽ་ཛཱཨཱིསྃ་པཧཱིནེ་མཱནེ་ཛེཏེ་དཱིནཀ་ཧཱིསཱབསྃ་ཛཱ་རཧལ་ཚཱི,་ཏཨཱི་བཱཱིཙཀ་ཛེ་སཱམཛཱིཀ་སརོཀར་ཨཚི,་ཨོཀརོ་ཏྃ་
སྤཱཱུཏྲབདྡྷ་ཀརཨེ་པཌ ་ཻཚཨཱི།་དེབན་བཱཛལ- 
"ཀུཤེསརོ་བྷཻཡཱ་སཨེཧ་ཀཧལཻན་ཛེ་ཀལཱིཡ་ེསཱྃཛྷ ྱཱཱུ་པཧར་ཙལཱི་ཨབཱིཧཧ,་དུནྤཱཱུ་བྷཱྃཨཱི་གྷརསྃ་སཾགེ་ནཱིཀལབ།" 
  

-ཛགདཱིཤ་པསདཱ་མཎྜལཛཱཀི་ཛནྨ་མདྷུབནཱཱི་ཛལཱིཀ་བེརམཱ་གམམེ་5་ཛུལཱཨཱཱི་1947་ཨཱིསྤཱ ཱིམེ་བྷེལནཻ།་མཎལྜཛཱི་ཧཱིན ྤཱ ཱི་ཨེབཾ་
རཛཱནཱཱིཏཱི་ཤས མེ་ཨམེ.ཨ.ེཀ་ཨཧར  ྤཱ་པཱབཱི་ཛཱིབཱིཀོཔཱརན་ཧེཏུ་ཀྲྐྲྀཥཱི་ཀརམྻེ་སཾལག ་བྷ྅་རཱུཙི་པྤཱཱུརྦཀ་སམཱཛ་སེབཱམེ་ལཱགཱི་གལཱེ།་
སམཱཛམེ་བྤཱཔྟ་རཱུཌྷ ཱིབཱདཱི་ཨེབཾ་སམཱན ྤཱ ཱི་བྱབཧར་སཱམཛཱིཀ་བཱིཀསམེ་ཧཱིནཀ་བཱདྷཀ་བུཛྷི་པཌ ལཻན།་ཕལཏ:་ཛམཱཱིན ྤཱར,་
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སཱམནཀྟ་སཾག་གམམེ་པུརཛོར་ལཌ ཨཱཱི་ཋཱཌྷ ་བྷ྅་གལེཻན།་ཕལཏ:་མཎལྜཛཱི་ཨཔན་ཛཱིབནཀ་ཨདྷཱིཀཾཤ་སམཡ་ཀེས-
མོཀདམ,ཱ་ཛཧལ་ཡཱཏྤཱདཱིམེ་བྱཏཱཱིཏ་ཀལཱེཧ།་2001་ཨཱིསྤཱ ཱིཀ་པཚཨཱཱིཏ་སཱཧཱིཏྱ་ལེཁན-ཀྵཏེྲམེ་ཨེལཱ།་2008་ཨཱིསྤཱ ཱིསྃ་བཱིབྷཱིན ་
པཏྲ-པཏྲཱིཀདཱིམེ་ཧཱིནཀ་རཙནཱ་པཀཤཱིཏ་ཧཨ་ལགལཻན།་གཱིཏ,་ཀབྱ,་ནཱཊཀ,་ཨེཀཾཀཱི,་ཀཐ,ཱ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱིཏྤཱདཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་
མཽལཱིཀ་བཱིདྷཱམེ་ཧཱིནཀ་ཨནབརཏ་ལེཁན་ཨདཱིཏཱཱིཡ་སཱིདྡྷ་བྷ྅་རཧལཻན་ཨཚི།་ཨཁན་དྷརཱི་དརན་བྷརཱི་ནཱཊཀ/ཨེཀཀཾཱི,་
པཱྃཙ་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གཱིཏ/ཀབྱ,་ཨུན ཻས་གཊོ་ཨུཔནྤཱས་ཨཱ་སཱཌྷ ེ་ཨཱཋསཨཱེ་ཀཐཱ-ཀཧནཱཱིཀ་སཾག་ཀཱིཚུ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞབཱིཥཡཀ་
ཤོདྷཱལེཁ་ཨཱདཱིཀ་པུསྟཀཀར,་སཱཨེསྃ་ཨྤཱཱུཔར་གྲནྠམེ་པཀཤཱིཏ་ཚཻན། 
མཱིཐཱིལཱ-མཐཱཻིལཱཱིཀ་བཱིཀསམ་ེཤྤཱ ཱི་ཛགདཱིཤ་པསཱད་མཎལྜཛཱིཀ་ཡགོདན་ཨབཱིསྨརཎཱིཡ་ཚཻན།་ཨཱཱི་ཨཔན་སཏཏ་ཀྲཱིཡཱཤཱིལཏཱ་ཨོ་
རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་ལེལ་བཱིབྷཱིན ་སཾས ྤཱསབྷཀ་དྤཱར་ཱསམ ྤཱནཱིཏ/པུརསྐྲྀཏ་ཧོཨཱིཏ་རཧལཱ་ཨཚི,་ཡཐཱ-་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ
'གམཀ་ཛིནགཱི'་ལགྷུ་ཀཐ་ཱསཾགྲཧ་ལེལ་'བཱིདེཧ་སམ ྤཱན-་2011',་'གམཀ་ཛནིགཱི་བ་སམགྲ་ཡགོདན་ཧེཏུ་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི་
དྤཱར-ཱ་'ཊཻགོར་ལཱིཊཱིརེཙར་ཨེབཱར-ྜ་2011',་མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཨུན ཡན་ལལེ་སཀཱྵར་དརབྷཾག་དྤཱར-ཱ་'བཻདེཧ་སམ ྤཱན-་
2012',་བཱིདེཧ་སམ ྤཱདཀ་མཎྜལ་དྤཱར་ཱ'ནཻ་དྷཱརཻཨ'ེ་ཨུཔནྤཱས་ལེལ་'བཱིདེཧ་བཱལ་སཱཧཱིཏྱ་པུརས ྤཱར-་2014',་སཱཧཱིཏྱམེ་སམགྲ་
ཡོདན་ལལེ་ཨེས.ཨནེ.ཨེས.་གོབལ་སེམཱིནརཱཱི་དྤཱར་ཱ'ཀཽཤཱིཀཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2015',་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་བཱིཀས་ལེལ་སཏཏ་
ཀྲཱིཡཱཤཱིལ་རཧབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཁཱིལ་བྷཱརཏཱཱིཡ་མཱིཐཱིལཱ་སཾགྷ་དྤཱར-ཱ་'བཻདྱནཱཐ་མཱིཤྲ་'ཡཱཏྤཱ ཱི'་སམ ྤཱན-་2016',་རཙནཱ་དྷརྨཱིཏཱཀ་
ཀྵེཏྲམེ་ཨམྤཱཱུལྱ་ཡོགདན་ཧེཏུ་ཛཏོ   ྱཱ -མཎལྜ་དྤཱར-ཱ་'ཀཽམུདཱི་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་པསཱིདྡྷ་'ཡཱཏྤཱ ཱི་ཙེཏནཱ་
པུརས ྤཱར-་2020',་མཻཐཱིལཱཱི་སཱཧཱིཏྱཀ་ཨཧརཱིཤ་སེབཱ་ཨཱ་སྐྲྀཛན་ཧེཏུ་མཱིཐཱིལཱ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་སམནྭཡ་སམཱིཏཱི,་གབཱཧཊཱཱི-ཨསམ་
དྤཱར་ཱ'རཛཱཀམལ་ཙདྷཽརཱཱི་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན-་2020',་བྷཱརཏ་སརཀར་དྤཱར་ཱ'སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱར-་2021'་ཏཐཱ་སཱཧཱིཏྱ་ཨ་ོ
སཾསྐྲྀཏཱིམེ་མཧཏྭཔྤཱཱུར་ྞཨབདན་ལལེ་ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་བཱིཙཱར་མཾཙ་དྤཱར་ཱ'ཨམར་ཤཧཱིད་རམཱཕལ་མཾཌལ་
རཥཱ  ྱཱ ཱིཡ་པུརས ྤཱར-་2022' 
 
རཙནཱ་སཾསཱར་:་1.་ཨཱིནྡྲདྷནུཥཱི་ཨཀས,་2.་རཏཱཱི-དཱིན,་3.་ཏཱཱིན་ཛེཋ་ཨེགརཧམ་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་སཾགྲཧ།་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་ཨན ྤཱར,་27.་སདྷབཱ-བཱིདྷབཱ,་
28.་ཋྤཱཱུཋ་གཚ,་29.་ཨཱིཛྫཏ་གམ་ཱཨཱིཛྫཏ་བྃཙལེཽཾ,་30.་ལཧསན,་31.་པཾག,་32.་ཨཱམཀ་གཚཱ,ི་33.་སུཙིཏཱ,་34.་
མོཌ པར,་35.་སཾཀལྤ,་36.་ཨནྟཱིམ་ཀྵཎ,་37.་ཀུཎ ྤཱ-་ཨུཔནྤཱས།་38.་པཡསྭཱིནཱཱི-་པབནྡྷ-ནཱིབནྡྷ-སམཱལོཙནཱ།་39.་ཀལྤཱཎཱི,་
40.་སཏམཱཨ,ེ་41.་སམཛྷཽཏཱ,་42.་ཏཱམཀ་ཏམགྷལཻ,་43.་བཱཱིརཱཾགནཱ-་ཨེཀཾཀཱི།་44.་ཏརེགན,་45.་བཛན ྤཱ -བུཛྷན ྤཱ -་བཱཱིཧཻན་
ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་46.་ཤཾབྷུདས,་47.་རཊནཱཱི་ཁཌྷ -་དཱིར   ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ།་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་ཧཐ,་60.་ལཛབཱིཛཱ,ི་61.་ཨུཀཌ ཱུ༹་
སམཡ,་62.་མདྷུམཱཚཱ,ི་63.་པསེནཱཀ་དྷརམ,་64.་གཌ ཱ-ཁུད ྤཱ ཱིཀ་རོཊཱཱི,་65.་ཕལཧར,་66.་ཁསཻཏ་གཚ,་67.་ཨེགཙྪཱ་
ཨཱམཀ་གཚ,་68.་ཤུབྷཙིནྟཀ,་69.་གཚཔར་སྃ་ཁསལཱ,་70.་ཌབྷཱིཡཱཨེལ་གམ,་71.་གལེཏཱཱི་དས,་72.་མུཌ ཱིཡཱཨལེ་གྷར,་
73.་བཱཱིརཱཾགནཱ,་74.་སྐྲྀཏཱི་ཤེཥ,་75.་བེཊཱཱིཀ་པཻརུཁ,་76.་ཀྤཱནྟཱིཡགོ,་77.་ཏྲཱིཀལདར  ྤཱཱི,་78.་པཻཾཏཱཱིས་སཱལ་པཚུཨཱ་གེལཽཾ,་79.་
དོཧརཱཱི་ཧཀ,་80.་སུབྷཱིམཱནཱཱི་ཛནིགཱི,་81.་དེཁལ་དཱིན,་82.་གཔཀ་པཱིཡཱཧལ་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་ཨཤཱ་ཊུཊཱི་གལེ,་91.་པསེནཱཀ་མལོ,་92.་ཀྲྐྲྀཥཱིཡོག,་93.་ཧརལ་ཙེཧར་ཱཛཱིཏལ་རཱུཔ,་94.་རཧཻ་ཛོཀར་
པརཱིབཱར,་95.་ཀར  ྤཱཀ་རཾག་ཀརྨཀ་སཾག,་96.་གམཀ་སྤཱཱུརཏ་བདཻལ་གེལ,་97.་ཨནྟཱིམ་པརཱཱིཀྵཱ,་98.་གྷརཀ་ཁརྩ,་99.་
ནཱཱིཀ་ཋཀན་ཋཀེལཽཾ,་100.་ཛཱིབནཀ་ཀརྨ་ཛཱིབནཀ་མརྨ,་101.་སཾཙརཎ,་102.་བྷརཱི་མན་ཀཛ,་103.་ཨཱཨེལ་ཨཱཤ་ཙལཱི་
གེལ,་104.་ཛཱིབན་དན་ཏཐཱ་105.་ཨཔྤན་སཱཏཱཱི-་ལགྷུ་ཀཐཱ་སཾགྲཧ། 
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༣.༩.རོཤན་ཛནཀཔུརཱཱི-་བུཌྷཱི  ཱཡཱ་ཨཱ་ཛྷནླྜྤཱཀེ་ཁཱིས ྤཱ 

རཤོན་ཛནཀཔུརཱཱི 
བུཌྷཱཱི  ཡ་ཱཨ་ཱཛྷནླྜྤཱཀ་ེཁཱིས ྤཱ 
 
ཛཱཌྷ ་མཱསམེ་ཤཧཱིད་དཱིབས་། 
དཱིནབྷཨཱིར་བྷཱཥཎ་བྷཱཱིཥཎ་།་ཤཧཱིད་ཨཱཱི་ཀཡལཀ,་ཤཧཱིད་ཨོ་ཀཡལཀ་།་ཤཧཱིད་མཧན་།་'ཨཱཨཱི་ཛེ་ཨཱཱི་དེཤ་ཨཨཱི,་ཨོཧཱི་
ཤཧཱིདསབཀེ་བལཱིདན་ཨཨཱི་།'་....ཀཱི་....ཀཱི...ཀཱི...ཀཱི....! 
སྭཏན ཏཱ་ཨཱ་སམྲྐྲྀདྡྷཱིཀ་ེསཔནཱ་།་ནཏཱེཛཱིཀ་ེམཧནཏཱ་།་གཌ ཱཱི་ཨཱ་ཀརྻཀར ྤཱཀེ་ཛུལྤཱཱུས་།་སཌ ཀསབ་གྤཱཱུྃཛཻཏ་རཧལ་དཱིནབྷཨཱིར,་
མནཱིཛཱ,ི་ཛེ་ནེཏ་ོཚཻཐ,་ཧནཀ་ཛཡཛཡཀར་ཨ་ཱསཾགསཾག་ཤཧཱིདསབཀེ་ནཱརཱ་ས་། 
བྷབྱ་མཉྩཔར་བཱིརཱཛམཱན་མནཱིཛཱ,ི་ནཱིཙ ྤཱམེ་བཻསལ་ལཀོསབ་དཱིས་ཏཀཻཏ་མུསཱིཡཱ་རཧལ་ཚལཱཧ,་ནཱིརནྟར་།་མཉྩཀེ་ནཱིཙ ྤཱམེ་
བཻསལསབཀེ་ལགཻ་ཚལཻ་ཛ་ེཧམརེ་དེཁ་ཀ'་མུསཱིཡཱ་རཧལ་ཚཻཐ་མནཱིཛཱ,ི་ཨཱ་སབ་ཧནཀ་ཨཔནཱ ཨཔནཱ་ཌྷཾག་ས་ཨབྷཱིབཱདན,་
སལཱམ་ཨཱ་པཎམ་ཀ'་རཧལ་ཚལ་།་མཉྩཔར་བཻས'ཀ་ེཨེཏེཀ་ཕཻད་ཏ་ཚ,ཻ་ཛེ་ཨཧྃ་ཀོམྷརོ་ཏཀཻཏ་ཧོཨཱི,་ནཱིཙ ྤཱབལཱཀེ་
བུཛྷཱཨཱིཚ,ཻ་ཨཧྃ་ཨོཀརེ་དཱིས་ཏཱཨཱིཀ་རཧལ་ཚཱི་།་བྷཱཱིཌ མེ་པཻསལ་མནཱིཛཱཀིེ་ས ྤཱནཱཱིཡ་ཀརཱིན ྤཱསབ་བཱཱིཙམེ་ནཱརཱ་ལག་རཧལ་ཚལ་-
"...མནཱིཛཱི་ཛིན ྤཱབཱད་།"་ཨཱ་ཨུཏ ྤཱཧཱིཏ་བྷཱཱིཌ ་དོཧར'བཻཏ་ཚལ་-"ཛིན ྤཱབཱད་!་ཛནི ྤཱབཱད་!!" 
དཱིནབྷཨཱིར་ཙལལ་ཀརྻཀྲམ་།་ཙཽརཱཧཔར་མནཱིཛཱི་བཱིཤལ་ཛྷནླྜྤཱ་ཕཧརཽལཻན་།་ཋཱར་ཧབཱཀེ་ཛྷོྃཀ་ས་ཛྷནླྜྤཱ་ཕརཕརཱ་ཨུཋལ་-་
'ཕརཕར་ཕརཕར'་།་སབཧཀ་མུཧཋཱནཔར་གརྦཀེ་བྷཱབ་།་མནཱི་ས་སནྟརཱཱིཏཀ་ཛྷནླྜྤཱཀེ་སལམཱཱཱི་དེལཀ་-'ས'ཏརཀ,་གོརཱ་
ཕཱཊ,་སལཱམཱཱི་དེ་!' 
དེཤ་ཛནི ྤཱབཱད་།་ཤཧཱིད་ཨམར་རཧཽཐུ་!་མནཱིཛཱི་ཛནི ྤཱབཱད་! 
ཏགམཱ་བྃཊཱཨེལ་།་མཱིཋཱཨཱཱི་བྃཊཱཨེལ་། 
བྷཱཱིཌ ་ས་ཀཱིཚུ་དཱུར་ཧཊཱི་ཀ'་ཨེཀཊཱ་བུཌྷ ཱིཡཱ་གཽར་ས་ཛྷནླྜྤཱཀེ་ནཱིཧཨཱིར་རཧལ་ཚལ་།་བཱིཤལ་ཨཱཀརཀ,ེ་ཛེནཱ་གྷརེ་ཛྷཱྃཨཱིཔ་ལེཏ,་
ཏེཧན་ཛྷནླྜྤཱ་།་ཋཱར་ཧབཱ་ས་ཛྤཱཱུཛྷཻཏ་ཕརཕརཱཨཱིཏ་ཛྷནླྜྤཱཀེ་དཁེཻཏ,་ཨོཨཱི་བུཌྷ ཱིཡཱཀེ་ཨཱྃཨཱིཁམེ་ཨེཀཊཱ་ཁུཤཱི་ཚལ་།་ཏཁནེ་ཀེཨོ་
ཨོཀརཱ་ཧཐམེ་ཨེཀཊཱ་ལཌ ཱུ༹་དྷ'དེལཀཻ་-"ལཱཱིཨུ་བུཌྷ ཱཱིམཨཱཱཱི་ལཌ ཱུ༹་!" 
ཨཱཱི་སཌ ཀཚཱཔ་བུཌྷ ཱིཡཱ་ཁཱལཱཱི་བུཌྷ ཱིཨེ་ནཨིྃ་ཧོཨཱིཏ་ཨཨཱིཚ་།་ཨེཧན་རཱཥ ྱཱཱིཡ་དཱིབསཀེ་དཱིན་སརཀར,་མནཱི,་གྷརཻཡཱ་ནེཏཱ་ཨཱ་
ཨོཀར་ཀརྻཀར ྤཱསབཀེ་བཌ པྤན་ཨཱ་སཧྐྲྀདཡཏཱ་དཁེབཱ'ཀེ་སཱདྷན་སེཧོ་ཧོཨཱིཏ་ཨཨཱིཚ་།་ཨེཧན་དཱིནམེ་ཨཨཱི་སཌ ཀཚཱཔ་
བྤཱཱུཌྷ -པུརཱནཀེ་མནཱི་ཨཱ་ནེཏཱསཾགཀེེ་ཕོཊོ་སེཧོ་ཚཔཻ་ཚ་ཻཔཏྲཱིཀ་ཨཱ་ཊཱཱིབྷཱཱིམེ་།་ཨཨཱི་ས་མནཱིཛཱི་བཌ ་དཡཱབཱན,་སུཧྐྲྀདཡ་ཨཱ་
ཛནཔཱིཡ་ཚཻཐ་སེ་ཛནཏཱཔར་པབྷཱབ་པརཻ་ཚཻ་། 
མནཱིཛཱིཀ་ེདྷུྃཨདྷཱཱར་བྷཱཥཎཀ་བཱིཙྩེམེ་སུརུཛ་པཙྪིམམ་ེཌྷཨཱིལ་གེལ་།་ཤཧཱིད་དཱིབས་ཁཏམ་བྷ'གེལཻ་།་ལཀོསབ་ཨཔན་ཨཔན་
ཋཱམ་ལཊཽགེལ་།་ཙཽརཱཧ་ཀྲམཤཿ་ཤནྟ་ཧོཨཱིཏ་གལེ་།་ཨཱབ་བཌྷ ཻཏ་རཱཨཱིཏསཾགེ་ཛཱཌྷ ་སེཧོ་བཌྷ ཻཏ་ཛཱ་རཧལ་ཚལ་། 
ཀཁནོཀལ་ནཱིསྟབ  ཏཱ་ཏོཌ ཻཏ་དཽཌ ཻཏ་གཌ ཱཱི་།་ནཨིྃ་ཏ,་ནཱིསྟབ  ་ཙཽརཱཧ,་ཧཌ ཀེ་བྷཱཱིཏརཏཀ་ཐརཐར'བཻཏ་ཛཱཌྷ ,་ཨོ་བུཌྷ ཱིཡཱ་ཨཱ་
ཕརཕར་ཨཱབཱཛ་ཀརཻཏ་ཛྷནླྜྤཱ་མཱཏྲ་ཚལ་ཨོཏཧ་། 
བུཌྷ ཱིཡཱ་ཙཽརཱཧཀེ་པུར ྤཱརཱཱི་ཀཏཀ་པོཁཻརཀེ་བྷཱཱིརཔར་བནལ་བརསཱཏཱཱིམ་ེརཧཻཏ་ཚལ་།་གར ྤཱཱིམེ་ཏ་ཨཨཱི་བརསཱཏཱཱིམེ་ཀཡ་གཊོེ་
སྤཱཱུཏཻཏ་ཚལ,་ཛཱཌྷ མེ་པྤཱཡཿ་ཨོ་ཨསགརེ་བྷ'ཛཱཨཱིཏ་ཚལ་།་ཨཨཱིབེར་ཛཱཌྷ ་བེསཱཱི་ཚལ་།་བུཌྷ ཱིཡཱཀེ་ཛཱཌྷ ་ས་སབྤཱཱུར་ནཨིྃ་བྷ'་
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རཧལ་ཚལ་།་ཨ་ོཨེམྷར་ཨམོྷར་ས་ཀཱིཚུ་པ ྤཱས ཱིཀ,་ཀཱིཚུ་ཀྤཱཱུཊ་ཨཱ་ཀཱིཚུ་ཛཌཱ ཻན་ཛམཱ་ཀཡལཀ་།་ཌཱཌྃ མེ་ས་སལཱཨཱཱི་ནཱིཀཨཱིལ་ཀ'་
བཱརལཀ་།་དྷདྷརཱ་བྷེལ་ཻ།་ཨཀོརཱ་ཀནེ་སབྤཱཱུར་བྷེལཻ་།་སམཡཀེ་མཱཨཱིར་ས་པཏརཱ་གེལ་ཕཱཊལ་གདེལ ྤཱ་ཨདྷཱཱ་བཱིཚཱ་ཀ'་ཨཱདྷཱ་
ཨོཨཱིཌྷ ་ཀ'་བརསཱཏཱཱིམེ་ཨོ་པསཻར་གེལ་།་དྷཱཧཀ་ཨཱསམེ་ཨེཀཊཱ་ཀུཏ ྤཱ་སེཧོ་སསཻར་ཀ'་ཨོཀརཱ་ལག་ཙཨཱིལ་ཨཡལཻ་། 
ཨཱཱི་ཨཱཨཱིག་བེསཱཱིཀལ་ནཨིྃ་ཊཱིཀཏ,་ཨོ་ཛནཻཏ་ཚལ་།་ཨོ་ཨུཋལ་།་མདྷུཨཨཱཱིཏ་དྷཱཧསཾགེ་ཛཱཌྷ ་ཕེར་ཨོཀར་གརས'་ལཱགལ་
ཚལཻ་།་སཌ ཀཔར་ཨོ་ཨེམྷར་ཨམོྷར་ཏཀལཀ་།་དུནྤཱཱུཀཏ་དཱུརཏཀ་ཀཏཽ་ཀེཨོ་ནཨིྃ་ཚལ་།་ཨོ་ཙཽརཱཧཔར་པཧྃཙལ་།་ཙཀ ཱུ་ས་
ཛྷནླྜྤཱཀེ་ཌོརཱཱི་ཀཨཱིཊ་དེལཀ་།་ཛྷནླྜྤཱ་ནཱིཙ ྤཱ་ཁཨཱིས་པརལཻ་།་ཨ་ོཛྷནླྜྤཱ་ཁོཨཱིལ་ཀ'་ལ'་ཨཱཡལ་། 
ཏཱཱིན་དོབྦར་ཀཡལཀཱེ་བཱདོ་ནམྷརེ་ཚལ་ཻཛྷནླྜྤཱ་།་བུཌྷ ཱིཡཱ་ཨོཨཱིམེ་གདེལ ྤཱ་ལཔེཊལཀ་ཨཱ་ཨོཨཱིཌྷ ལེལཀ་།་ཨབཱ་ཨཱཨཱིག་ཀཏེཀལ་
རཧཏཻ,་ཏཀར་ཨོཀརཱ་མཏལབ་ནཨིྃ་ཚལཻ་།་ཛཌྷཱ ་ཨཡལཱཀ་བཱད་ཨཨཱཱི་པཧཱིལབེར་ཨོ་གར ྤཱཀ'་སུཏལྟ་།་གདེལ ྤཱ་ཨཱ་ཛྷནླྜྤཱ་མཱིལཱ་
ཀ'་ཛེ་ཨཀོརཱ་གར ྤཱཧཊ་བྷེཊ་རཧལ་ཚལ,་སེ་ཨཔྤཱཱུརྦ་ཨཱནནྡམཡ་ཚལ་།་བུཌྷ ཱིཡཱ་ཨཱཨཱི་ཛལཱིཨེ་གྷོཌ ཱ་བེཙ་ཀ'་སྤཱཱུཨཱིཏ་རཧལ་། 
............་.............་........... 
བྷོརེ་ཙཽརཱཧཔར་ཧཾགམཱ་།་ཛྷནླྜྤཱ་གཡབ་། 
རཱཨཱིཏཀེ་ཌཱིཨུཊཱཱིབལཱ་ཧབལ ྤཱར་བཱཛལ་-་"སལཱ,་ཧམར་ནོཀརཱཱི་གེལ་ཽ!་སཱར,་ཁོཛ་!་བྷེཊཏཻ་ཏ་སཱརཀེ་དཧ་ནཨིྃ་བནཻལཱཱི་ཏ་
ཕེར་ཀཱི་!" 
'ཀོནོ་'ཨཱཏཾཀབཱདཱི'་ཨཨཱི་ཀཱི་!'་'ཀོནོ་'པྐྲྀཐཀཏཱབཱདཱི'་ཨཨཱི་ཀཱི་!'་ཙཱརུདཱིས་ཕོན་ཁཌ ཁཌ ཱཡ་ལགཱལ་།་བཱཱིཙ་ཙཽརཱཧ་ས་ཛྷནླྜྤཱ་
གཡབ་ཀེནཱ་བྷེལ་?་རཱིཔོར ་ནཱིཙ ྤཱ་ས་ཨུཔྤར་གེལ་།་ཏཏ ྤཱལེ་ཨུཔྤར་ས་ནཱིཙ ྤཱ་ཏཀ་ཨཱདཤེ་ཛཱརཱཱི་བྷེལ་།་'ཛེནཱ་ཧོཨཱི་ཏེནཱ་ཁོཛལ་
ཛཱཡ་ཛྷནླྜྤཱ་།་ཛྷནླྜྤཱ་ཙོརཔར་རཱཛདྲོཧཀེ་མུཀདམཱ་ཙལཡཱལ་ཛཱཡ་།་ཀཀར་ལཱཔརབཱཧཱི་ཚལ་?་ཨོཀརོ་ནཨིྃ་ཚོཌ ལ་ཛཱཡ་!' 
ཧབལ ྤཱར་པུལཱིསཀེ་གརཱིཡཡལཀ་-"སཱར་ཏོྃ་ཀཏྟ་ཚལེ་?་ཨཱབ་གེལཽ་ཏོརོ་ཨཱ་ཧམརོ་ཛགཱཱིར་།" 
པུལཱིསཀེ་དོཥ་ཨེཏབེ་རཧཻ་ཛེ་ཨོ་ཛཌྷཱ ཀ་ཀརཎེ་སཱམནེབལཱ་མནྡཱིརམེ་ཨོྃགཻཋ་གེལ་ཨཱ་ཨཽྃགྷཱཨཱིཏ་སུཨཱིཏ་རཧལ་ཚལ་། 
ཀཱི་ཏཁནེ་ཀེཨོ་ཀཧལཀཻ་-"ཛྷནླྜྤཱ་ཨོཨཱིཌྷ ་ཀ'་ཏ་ཨེཀ་གོཊེ་བརསཱཏཱཱིམེ་སུཏྟལ་ཧཨཱི་!" 
ཧབལ ྤཱར,་པུལཱིས་ཨཱ་ལཀོསབ་བརསཱཏཱཱི་དཱིས་དཽཌ ལ་།་ཋཱིཀེ་! 
ཧབལ ྤཱར་ཋཻཡཱྃ་ས་ཊོཧཀརལཀ་-་"ཧཡ་ཨུཋྛ་!་ཀེ་སརཱ་ཚེ་?་" 
བཧཏ་དཱིནཀ་བཱད་གར ྤཱ་ཀ'་ཨེཧན་གཧིྃར་ནཱིན ་སུཏྟལ་ཚལ་བུཌྷ ཱིཡཱ་།་ཏཱཱིནབེར་ཊོཧཀརལཱཀ་བཱད་ཨུཋལ་།་མུྃཧ་
ཨུགྷཱརལཀ་ཏ་ཙཱརུ་དཱིས་པུལཱིས་ཨཱ་ལོཀསབཀེ་དེཁལཀ་། 
ཛྷནླྜྤཱ་ཏར་མེ་ས་བུཌྷ ཱིཡཱཀེ་ནཱིཀལཻཏ་དཁེ་ཧབལ ྤཱརཀེ་'དཧ'་བནཱབ'་ཀེ་མནསུབ ྤཱ་པར་པཱཨཱིན་པཨཱིར་གེལ་ཻ།་ཨོ་ཀྲོདྷ་ས་
སཌ ཀ་པར་ལཱཋཱཱི་བཛཱརལཀ་-་"དུཿ་སཱརཀེ་!"་ཨཱབ་ཨཨཱི་བུཌྷ ཱིཡཱཀ་ེཀེནཱ་'དཧ'་བནཱཨོཏ་!་ཏཻཡོ་ཀཌ ཀཻ་ཀ'་བཱཛལ་-"ཛྷནླྜྤཱ་
ཨོཌྷ ཻཏ་ཀལ་ཌར་ནཨིྃ་བྷེལཽ་?་མཱརཱིཡཽ་ཙཱཨཱིར་ཌནྶྚྤཱ་?" 
"བཌ ་ཛཱཌྷ ་རཧཻ་ཧབལ ྤཱར་སཱཧེབ་!"་-་བུཌྷ ཱིཡཱ་བཱཛལ་། 
ཧབལ ྤཱརཀེ་ཧལཏ་དེཁ'བལཱ་ཚལ་།་ཨོ་ཨཔན་མཐཱ་ནོྃཙོ་ཀཱི་ཀཔཱར་ཕོཌ ོ་།་ཨུཔྤར་རཱིཔོར ་ཀཡལཀ་།་པཀརཻ་ཀ'་ཧཛིར་
ཀར'ཀེ་ཨཱདེཤ་བྷེལཻ་། 
སཱཱིཌཱིཡ ོཨེསཔཱཱིཀེ་ཨཱགྤཱཱུ་ཧཛིར་ཀཡལགེལ་བུཌྷ ཱིཡ་ཱ། 
"ཛྷནླྜྤཱ་ཁོལཻཏ་ཀལ་ཌར་ནཨིྃ་བྷེལཽ་བུཌྷ ཱིཡཱ་?"་- སཱཱིཌཱིཡོ་པུཚལཀཻ་། 
"ཛཱཌྷ ་བཌ ་ཚལ་ཻཧཛྤཱཱུར་!་ཨཨཱི་ཛྷནླྜྤཱཀ་ེཀཔཌ ཱ་བཌ ་མོཊ་རཧཻ་!་ཨཱ་ཧམརཱ་ཏ་ཀནོོ་མོཊཀ་ཀཔཌ ོ་ནཨིྃ་ཧཡ་!་གྷརོ་ནཨིྃ་
ཧཡ་།.....སཌ ཀཔར་བཌ ་ཛཱཌྷ ་ཧོཨཱིཚ་ཻཧཛྤཱཱུར་!"-་བུཌྷ ཱིཡཱ་ནམྷརེ་ཛབཱབ་དེལཀཻ་། 
"ཏ་ཏོྃ་ཛྷནྜེ་ཁོཨཱིལ་ཀ'་ཨོཨཱིཌྷ ལེབེ་?"-་སཱཱིཌཱིཡ་ོཔཱིཏཱཡལསན་བཱཛལ་། 
"ཀཐཱཱི་ཀརུ་ཏ་!་ཛཱཌྷ ་ས་སབྤཱཱུརེ་ནཨིྃ་བྷེལ་ཧཛྤཱཱུར་!"-་བུཌྷ ཱིཡཱ་མཛབྤཱཱུརཱཱི་བྱཀྟ་ཀཡལཀ་། 
"རཱཥ ྱཱཱིཡ་ཛྷནླྜྤཱཀེ་སམ ྤཱན་ཀཡལ་ཛཱཨཱིཚ,ཻ་སེ་ཏོརཱ་བྤཱཱུཛྷལ་ནཨིྃ་ཚཽ་?་ཀནྤཱཱུན་ལགཚཻཻ་!"་-་སཱཱིཌཱིཡོ་ཀཱིཙཀཱིཙཱ་ཀ'་བཱཛལ་། 
"ཛཱཌྷ ་བཌ ་རཧཻ་ཧཛྤཱཱུར་!"-་བུཌྷ ཱིཡཱ་སམཛྷཱབ'ཀེ་ཀཤཱོིས་ཀཡལཀ་། 
"ཨཱཱི་ཨཔཌྷ ,་གྃབཱར་ཀཱི་ཛནཏཻ་སམ ྤཱན་ཨཱ་ཀནྤཱཱུན་!་ཚོཌ ཱུ༹་!"་-་ཨེསཔཱཱི་བུདྷཱིཡཱརཱཱི་དེཁབཻཏ་སཱཱིཌཱིཡ་ོས་ཀཧལཀ་-"ཨེཧན་
བྤཱཱུཌྷ ཀེ་སཛཱཡོ་ཀཐཱཱི་དེབཻ་!" 
བུཌྷ ཱིཡཱཀེ་མན་བྷེལ་ཻཛེ་ཀེཨོ་པྤཱཱུཚཻཏ་-'གྷར་ཀཐཱིལཱ་ནཨིྃ་ཚཽ་?་སཌ ཀཔར་ཀཐཱིལཱ་རཧཻཚེ་?་ཀེནཱ་སཌ ཀཔར་ཨཡལེ་?'་
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ལེཀཱིན་སཱཱིཌཱིཡ ོཨེསཔཱཱིཀེ་ཨེཧན་པཤ སབ་ས་ཀོནཱ་ཀམ་!་ཨོ་སབ་ཏ་ཀནྤཱཱུནཀེ་རཁབཱར་ཨཨཱི་།་རཁབཱརཱཱི་ཀརཻཏ་ཨཨཱིཚ་།་
ཀེཨོ་ནཨིྃ་པུཚལཀ་ཻ།་ཨ་ཱཏཡྃ་བུཌྷ ཱིཡོ་ནཨིྃ་ཀཱིཚུ་ཀཧལཀཻ་། 
བུཌྷ ཱིཡཱཀེ་ཚོཨཱིར་དལེགེལ་ཻ།་ལེཀཱིན་ཨོཀརཱ་ས་ཛྷནླྜྤཱ་ཚཱིན་ལལེགེལ་ཻ།་དཡཱབཱན་སཱཱིཌཱིཡོ་ཨོཀར་ཱཨེཀཊཱ་ཨཌྷོ ནཱ་དལེཀ,ཻ་ཨཔྤན་
པཱཨཱཱི་ས་ཀཱིནལ་།་ལེཀཱིན་ཨཱཱི་ཨོཌྷ ནཱ་ཛྷནླྜྤཱ་ས་ཚོཊ་ཚལཻ་།་ཛྷནླྜྤཱ་བཌ ཀ་ཚལ་ཻ།་དོབརཱཨཱིཡོ་ཀ'་ཨོཨཱིཌྷ ་སཀཚཱཻི་།་བུཌྷ ཱིཡཱཀ་ེདུཿཁ་
ཚལཻ་ཛེ་ཨོཀར་ཛྷནླྜྤཱ་ཚནཱིགལེཻ་།་ཨཨཱི་ཛྷནླྜྤཱམ་ེཛེ་གདལེ ྤཱ་ལེཔཊཱལཨཱི་ཚལ,ཻ་ཏ་བཌ ་གརམ་ཚལ་ཻ།་ཨཀོརཱ་བཌ ་དུཁྑ་བྷེལཻ་
མན་མེ་། 
....................... 
དོསར་སཱལ་།་ཕེར་ཛཱཌྷ ་ཨཡལཻ་།་ཕེར་ཤཧཱིདདཱིབས་མནལཻ་།་ཕེར་མནཱིཛཱཀིེ་བྷཱཥཎ བྷཱཱིཥཎ་བྷེལཻ་།་ཛཡཛཡཀར་བྷེལཻ་།་
མཱིཋཱཨཱཱི་བྃཊལེཻ་།་ཛྷནླྜྤཱ་ཕརཕརཡལཻ་། 
བུཌྷ ཱིཡཱ་ཨཧཱུབེར་ཙཽརཱཧེཔར་ཋཱཌྷ ་ཚལ་།་ཨོ་ཋཱར་ཧབཱམེ་ཕརཕརཱཨཱིཏ་ཛྷནླྜྤཱཀེ་ཨཧཱུབེར་དེཁ་རཧལཚལ་།་ཧཌ ་ཀྃཔབཻཏ་
ཛཱཌྷ ་ས་ཨོཀརཱ་ཨཧཱུ་བེར་སབྤཱཱུར་ནཨིྃ་བྷ'རཧལ་ཚལ་།་ལཀཱེིན་ཨཨཱིབེར་ཛྷནླྜྤཱ་དེཁཱི་ཀ'་ཨོཀརཱ་ཨཱྃཨཱིཁམ་ེཀོནོ་བྷཱབ་ཨཱ་
ཨཔེཀྵཱ་ནཨིྃ་ཚལ་།་ཨོ་བུཨཱིཛྷ་གལེ་ཚལ,་ཛེ་ཨཱཱི་ཛྷནླྜྤཱ་ཋཱར་ཧབཱམེ་ཕརཕརཱཨཱིཏ,་ཐཔེཌ ཱ་སཧཻཏ,་ཙིཐརཱཱི ཙིཐརཱཱི་ཨུཨཱིཌ ་
སཀཻཡ,་ལེཀཱིན་ཀཀརོ་གར ྤཱ་ནཨིྃ་སཀཻཡ་།་ཛཱཌྷ ་ས་རཱཧཏ་ནཨིྃ་ད'་སཀཻཡ་།་བུཌྷ ཱིཡཱ་ཨཱབ་ཀཱིཚུ་དོསརེ་སོྃཨཱིཙ་རཧལ་ཚལ་།་
ཨེཧན,་ཛཨཱིམེ་ལེཔཊཱ་ཀ'་ཨོ་གར ྤཱ་ཀ'་ནཱིཤཱིནྟ་བྷ'་སཀཻཡ་།་བུཌྷ ཱིཡཱ་མནེམནེ་སོྃཙལཀ་-'ཨཱཱིཧོ་ཀོནོ་ཛྷནླྜྤཱ་!་ཛྷནླྜྤཱ་ཏ་ཨྤཱཱུ,་ཛེ་
ཨོཨཱིཌྷ ་ཀ'་གར ྤཱཡལ་ཛ་ཱསཀེ་ཨཱ་ཕཧརཱཡལ་ཛཱ་སཀ་ེ།' 
-༠༧༧་པུས་༢༥ 
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༣.༡༠.པེམཤཾཀར་ཛྷཱ་'པབན'-་ཛནཀབཱི་'མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ'་༺པེམ་ཤཀཾར་ཛྷཱ་'པབན'ཀ་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔཔར་
ཨཱབཻབལཱ་བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕཀ་ཨཤཾ༻ 

པམེཤཀཾར་ཛྷཱ་"པབན" 
 
ཛནཀབཱི་"མཐཱཻིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ"་༺པམེ་ཤཀཾར་ཛྷཱ་"པབན"ཀ་མཐཱཻིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔཔར་ཨབཱབཻལ་ཱབཱིདཧེ་མནོགོྤཱཕཀ་
ཨཤཾ༻ 
 
ཨེཧཱི་དྷརཎཱི་པར་མཱྃ་ཛགདམ ྤཱཀེྃ་ཨནུཀམ ྤཱ་སྃ་ཀཁན-ོཀཁནོ་ཨེཧན་བྱཀྟཱིཀེྃ་ཛནྨ་ཧོཨཱིཏ་ཚནཱི་ཛེ་ཨཔན་ཀྲྐྲྀཏཱིཏྭསྃ་སམཱཛམེ་
སདཀེྃ་ལེལ་ཨཱདར་ྴབནཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཚཐཱི།ཨོཧཱིམེསྃ་ཨེཀ་ཚཐཱི་པབྷུ་ནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་"པདཱིཔ",་ཛིནཀ་"མཐཱཻིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ"་
སཱཧཱིཏྱཱིཀ་ནཱམ་སྃ་སམ ྱཱཱུརྞ་མཱིཐཱིལཱཙྃལམ་ེཛཱནལ་ཛཨཱཱིཏ་ཚནཱི།་པསཱིདྡྷ་ཀབཱི,་ལེཁཀ་ཨཱ་རཙནཱཀར་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཀེྃ་པྤཱཱུརཱ་
ནཱམ་པབྷཱུ་ནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་"པདཱིཔ"་ཚལནཱི།་མུད་ཧམར་ཱལེལ་ཏ'་ཨོ་ཚོཊཀ་བཱབཱ་རཧཐཱི།་"ཚོཊཀ་བཱབཱ"་ཨཧཱི་ནཱམ་སྃ་ཧམ་
སབྷ་པརཱིབཱརཀ་ལོཀ་སམྦོཐཱིཏ་ཀརཻཏ་ཚལཱིཡནཱི་ཧནཀ།་ཨཧཱི་བཱཏཀ་བོདྷ་ཏ'་བཱདམེ་བྷེལ་ཛ,ེ་བཱབཱཀ་ཚོཊ་བྷཱཨཱཱི་རཧཐཱི་
ཏཱཧཱི་ཚོཊཀ་བཱབཱ་བྷེལཐཱི།་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཛཱཀི་ཛནྨ་དརབྷཾག་ཛལཱིཀ་ཏཱརཌཱཱིཧ་པཁཾཌཀེཾ་ཀཻཐབཱར་གམ་མེ་༣༠་ཨཔཱིལ་
༡༩༣༦་མེ་བྷེལ་ཚལནཱི།་པཱིཏཱ་སྭ.་སྭརཱུཔ་ནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ,་ཨེཀཊཱ་སདྷཱཱརཎ་ཀཱིསཱན་རཧབཱཀ་ཀརཎེ,་ཚཱཏྲེ་ཛཱབིན་སྃ་ཊྱཱཱུཤན་
ཀཡ་ཀེ་ཨཔན་པཌྷ ཱཨཱི-ལཱིཁཨཱཱི་པྤཱཱུརཱ་ཀཡལནཱི།་མཏཱཱ་སྭ.་སཱཱིཏཱ་དེབཱཱི་བཱལྤཱབས ྤཱ་མེ་ཧཱིནཀ་ཚོརཱི་སྭརྒབཱསཱཱི་བྷཡ་གེལཁཱིན།་མུད་
ཛེཥྛ་བྷ ྱཱཏཱ་སྭ.་དེབནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་ཛ་ེདསཀོསཱཱི་མེ་ཨཔན་སྭཙྪ་ཚབཱི་ཨཱ་མཁཽལཱིཡ་ཱསྭབྷཱབཀེཾ་ཀརཎ་ཛནཱལ་ཛཨཱཱིཏ་རཧཐཱི,་
ཧནཀ་པྤཱར-དུལཱར་ཨཱ་པོཏསཱཧན་ཧཱིནཀ་བྷེཊཻཏ་རཧལནཱི།་ཛཱཧཱི་ཀརཎསྃ་ཨཱི་ཨཔན་པཌྷ ཱཨཱི་ནཱིརཾཏར་ཛཱརཱཱི་རཁཻཏ་དཱུ་
བཱིཥཡ་སྃ་ཨོཧཱི་སམཡ་མེཾ་ཨེམ.་ཨེ.་ཀེནེ་རཧཐཱི་ཛཧཱིཡཱ་ཨཔནཱ་སམཱཛ་མེཾ་བཧཏ་ཀམ་ལོཀ་ཨཱརྠཱིཀ་ཏཾགཱི་ཀེ་ཀརཎ་ཨུཙྩ་
ཤཱིཀྵཱ་པྤཱཔྟ་ཀརཻཏ་ཚལཐཱི།་ཧཱིནཀ་བཱལ་སཁཱ་སཾཏ་ཧྐྲྀདཡ་མཱིཏྲ་ནཱརཱཡཎ་ཛྷཱ་སྃ་ཧཱིནཀ་ནེནཔནཀེཾ་བཱརེ་མེ་ཛེ་ཛཱནཀརཱཱི་
བྷེཊལ་ཏཱཧཱིམ,ེ་ནེནཔནེསྃ་ཀརབྱནཱིཥ ,་དྷཱརྨཱིཀ་ཨ་ཱསདཱ་ཛཱིབན་རཧནཱི་མུད་བཱིཙཱར་ཧརདམ་ཨུཙྩ་རཧལནཱི།་བཧཏ་ཀམ་
བཱཛབ་ཨཱ་ཨནུཙིཏ་ཏ'་ཀཁན་ོནཧཱི་བཱཛཐཱི་ཛཱཧཱི་ཀརཎ་ཊོལ་པརོས་མེ་ཧཱིནཀ་"མཧོདཡ་ཛཱི"་སེཧོ་ཀཧལ་ཛཱཨཱིཏ་ཚལནཱི། 
བཱིཧར་སརཀར་མེ་ཤཱིཀྵཀཀེཾ་ནཽཀརཱཱི་ཀརཻཏ་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་ལེལ་ཧརཔལ་ལཌ ཻཏ་རཧལཱཧ།་ཧཱིནཀར་ཨཱིཀ  ྱཱ་ཚལནཱི་ཛ་ེ
དརབྷཾག་ཨཱཀཤབཱཎཱི་སྃ་ནཱིཏྱ་དཱིན་མཐཱཻིལཱཱིམ་ེཀབཱིཏཱ་པཱཋཀེཾ་སམཡ་ཨལགསྃ་བྷེཊཡ་ཨཱ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀརྻཀྲམ་ཀེ་སམཡ་
བཌྷ ཱཨོལ་ཛཱཡ།་དརབྷཾག་མཱིཐཱིལཱཀེཾ་སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་ཀེཾདྲ་རཧཱིཏོ,་དརབྷཾག་ཨཱཀཤབཱཎཱིམ་ེམཻཐཱིལཱཱི་ཨུཔེཀྵཱིཏ་རཧལ,་ཛཱཧཱི་ཀརཎསྃ་
མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་དརབྷཾག་ཨཱཀཤབཱཎཱིཀེཾ་ཏྤཱགཱི་དནེེ་རཧཐཱི།་ཧཱིནཀར་བཱིཙཱར་རཧནཱི་ཛེ་མཻཐཱིལ་བཙ ྤཱཀེཾ་མཻཐཱིལཱཱིམེ་ཤུརུཨཱཏཱཱི་
ཤཱིཀྵཱ་བྷེཊཏ་ཏ'་ཨོ་ཛལ ྤཱཱི་བུཛྷཏ་ཨཱ་ཨཀོར་བཽདྡྷཱིཀ་བཱིཀས་ཛལ ྤཱཱི་ཧོཡཏ།་མུད་བཧཏ་ཨརཙན་ཨ་ཱཏཏ ྤཱལཱཱིན་སརཀརཀེཾ་
མཻཐཱིལཱཱིཀ་པཏཱི་ཨུདསཱཱིན་རཧབཱཀ་ཀརཎ,་སེ་སཾབྷབ་ནཧཱི་བྷཡ་སཀལ།་ཏཀར་བཱདོ་ཨོ་མཱིཐཱིལཱ་མཻཐཱིལཱཱི་ཀ་ེལེལ་སམརྤཱིཏ་
རཧལཱཧ་ཨཱ་ཧནཀར་སམརྤཎ་ཨབཱིསྨར ྤཱཱིཡ་ཨཚི། 
ཀབཱིཏཱ་ཨཱ་གཱིཏ་ལཱིཁནཱཨཱི་ཨོ་ཚཱཏྲེ་ཛཱིབན་སྃ་ཤུརཱུ་ཀཡ་དེནེ་རཧཐཱི,་ཧནཀར་པཧཱིལ་པུསྟཀ་"གལཱབ་ཀེ་བཧར"་༡༩༥༥་མེ་
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པཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཚལནཱི།་"ཛགདམྦ་ཨཧཱི་ཨབལཾབ་ཧམར"་ཀེཾ་པཀཤན་༡༩༧༨་མ་ེབྷེལ་ཚལནཱི།་ཛཱཧཱིམེ་བྷགབཏཱཱི་གཱིཏཀེཾ་
སཾགྲཧ་ཀེནེ་རཧཐཱི།་"ཛགདམྦ་ཨཧཱི་ཨབལཾབ་ཧམར་ཧེ་མཱཡ་ཨཧ་བཱིནུ་ཨཱས་ཀཀར"་བཱིདྤཱཔཏཱི་ཀེ་"ཛཡ་ཛཡ་བྷཻརབཱཱི"་ཀེཾ་
བཱད་སབསྃ་ལོཀཔཱིཡ་བྷགབཏཱཱི་གཱིཏ,་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཛཱིཀ་ཀལཛཡཱཱི་རཙནཱ་ཚནཱི།་མཱིཐཱིལཱཙྃལེ་ནཧཱི་དུནཱིཡཱཀེཾ་ཧར་
ཀོནམེ་ཛཏཡ་མཐཱཻིལ་རཧཻཏ་ཚཐཱི,་ཨཱི་གཱིཏ་ཀོནོ་བྷཱཱི་ཤུབྷ་ཀརྻ་མེ་གཡལ་ཨ་ཱསུནལ་ཛཨཱཱིཏ་ཨཚ།ི་ཤུརཱུཨཏཱཱཱི་དཱིནཀ་ཧཱིནཀ་
ལཱིཁལ་ཀཱིཚུ་གཱིཏ་ཛེ་ས ེཛ་པར་ཕརམཱཨཱིས་ཧོཨཱིཏ་ཚལ་ཨཱ་གཡཀཀ་མུཾཧསྃ་སུནལཀཱ་བཱདེ་པཏཱ་ཙལལ་ཛེ,་ཨཱི་ཧནཀེྃ་
རཙནཱ་ཚིཡནཱི།་ཛཱཧཱིམེཾ་ཁཌ རཱ་སྃ་ཁཌ རཡ་ཚེཾ་པཱཏ་ལཙ་ལཙ་ལཙཀཽ་ཀམརཱིཡ,ཱ་ཨཱ་པཧཱིར་ལཱལ་སཱཌཱཱི་ཨུཁཱརཡ་ཁེསཱརཱཱི་
པམུཁ་ཚལ།་"ཊུནཱཱི་དཨཱཱིཀེཾ་སོཧག"་པོཐཱཱིམེ་ཚཔལ་ཨེཀཊཱ་པསཱིདྡྷ་གཱིཏ་ཛེ་མདོཤྤཱབཎཱི་མེ་ཧས-པརཱིཧས་མེ་གཡལ་ཛཱཨཱིཏ་
ཚལ,་ཙལཻ་ཙལྤཱཱུ་བཧཱིནཱ་ཧཀར་པུརཻ་ལེ་ཊྤཱཱུནཱཱི་དཨཱིཀ་བར་ཨེལནཱི་ཊེམཱཱི་དགཻ་ལེ"་བཌ ་ཙརྩཱིཏ་རཧནཱི།་ཨེཧཱི་ཀཱིཏཱབ་ལགཀེྃ་
མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཛཱིཀེཾ་ལཱིཁལ་ཀུལ་ཨུན  ྱཱཱིས་གོ་པུསྟཀ་པཀཤཱིཏ་བྷེལ་ཚནཱི,་ཛཱཧཱིམེཾ་གཱིཏ་པདཱིཔ,་ཨེཀ་གྷཱཊ་ཏཱཱིན་བཱཊ,་
རཱམ་ཧྐྲྀདཡ,་ཤྤཱཱིམྦྷགབད ྤཱཱིཏཱ་ཨཱ་དུརྒཱ་སཔྟཤཏཱཱིཀེཾ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་པམུཁ་ཨཚི།་ཨཀེར་ཨལཱབཱ་ཀཱིཚུ་ཨཔཀཤཱིཏ་སེཧོ་ཚནཱི་ཨ་ཱ
དཱུཊཱ་པེས་པཏཱིཀྵཱརཏ་ཨཚི། 
ཤཱིཀྵཀསྃ་ཨབཀཤ་པྤཱཔྟ་ཀེལཱཀ་བཱད་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ,་སམཱཛ་ཀལྤཱཎཀ་ལེལ་མཱིཐཱིལཱྃཙལམེ་གྷུམཱི-གྷུམཱི་ཡཛྙ་ཨཱ་སཔ ྤཱཧཱིཀ་
དྷཱརྨཱིཀ་ཨནུཥ ྤཱནམེ་ཨཔན་ཛཱིབན་ལག་དེནེ་རཧཐཱི།་དྷཱརྨཱིཀ་ཨནུཥ ྤཱནཀེཾ་མཱདམྱསྃ་བཧཏ་གརཱཱིབ་བྤཱཧྨཎ་བཙ ྤཱཀེཾ་བཱིནཱ་ཀོན་ོ
ཁརྩ་ཡཛ་ྙམཾཌཔ་པར་ཨུཔནཡན་སཾས ྤཱར་སེཧོ་ཀརེནེ་ཚལཱཧ།་ཨེཧཱི་ཀརྻ་མེཾ་ཤྤཱཱི་རཱམཤཾཀར་ཛྷཱ་ཧཱིནཀ་ཏན་མནསྃ་སཧཡོག་
ཀརཻཏ་རཧལཁཱིན།་ཨཔནཱ་ཛཱིབན་ཀེཾ་ཨཾཏཱིམ་སམཡམེཾ་ཚོཊཀ་བཱབཱ་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཨེཀཊཱ་སཱདྷཀཀེཾ་ཛཱིབན་བྱཏཱཱིཏ་
ཀརཡ་ལགལཱཧ།་ནཧཱི་བཱཛབ་༺མཽན་བཏ༻,་ནཧཱི་ཁཱཡབ,་ཕལཧར་ཀཡཀེཾ་རཧཱི་ཛཱཡབ,་ཨཱི་ཧཱིནཀར་དཱིནཙཪ ྤཱ་བནཱི་
གེལ་ཚལནཱི།་ཛཱཧཱི་ཀརཎ་ཧཱིནཀ་ལོཀ་སཾཏ་ཀབཱི་སེཧོ་ཀཧཻཏ་ཚལནཱི་ཨ་ཱཨཁནོ་ཧཛཱརོཀེཾ་སཾཁྤཱམེ་ཧཱིནཀར་བནཱཡལ་ཤཱིཥྱ་
ཧཱིནཀར་གཎགན་ཀརཻཏ་ཚནཱི། 
༣༠་མཨཱཱི་2020་ཀེཾ་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཨཔན་ཨཱབཱས་སྭཡཾ་པབྷཱ་ནཱིཀུཛཾ,་སྭཡཾ་པབྷཱ་ནགར,་དརབྷཾག་མེཾ་ཨཾཏཱིམ་སཱྃས་
ལེལནཱི།་ཧནཀར་ཨཾཏཱིམ་སཾས ྤཱར་པཻཏྲྐྲྀཀ་གམ་ཀཻཐབཱརམེ་ཧནུམཱན་པུསྟཀལཡཀེཾ་པྤཱཾགཎ་མ་ེབྷེལནཱི།་ཧནུམཱན་པུསྟཀལཡ་
སེཧོ་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་དྤཱརཱ་ས ྤཱཔཱིཏ་སམཱཛཀ་ལལེ་ཨེཀཊཱ་ཨུཔལབ  ཱི་ཨཚི།་ཛཱཧཱིམེ་ཧཱིནཀར་དྤཱར་ཱལཱིཁལ་ཀཱིཏཱབཀ་ཨལཱབཱ་
བཧཏ་རཱས་དཱུརབྷ་པོཐཱཱི་སེཧོ་སཾརཀྵཱིཏ་ཨཚི,་ཛཀར་ལཱིས ་ཧམ་ཨཱཨཱི་སྃ་ཏཀ རཱཱིབན་ཏཱཱིས་བརཁ་པཧཱིནེ་ཏཻཡཱར་ཀེནེ་རཧཱི།་
ཨཱི་མནོརམ་ཛགཧ་ཀཐཻབཱརམེ་སབསེཾ་དཀྵཱིཎ་བཱིདསེྭར-གྷནཤྱཱམཔུར་སཌ ཀཀ་ཀཏ,་གཎེཤ་མཾདཱིརཀེཾ་བགལམེ་ཨབསྠཱིཏ་
ཨཚི།་༧་ཛྤཱཱུན་༢༠༢༢་ཀེཾ་ཧཱིནཀ་པཏཱིམཱཀེཾ་ཨནཱབརཎ,་ཧཱིནཀར་སམཱདྷཱི་སྠལ་༺ཀཻཐབཱར༻་ཧནུམནཱ་པུསྟཀལཡཀེཾ་
པྤཱཾགཎ་མེ་བྷེལནཱི། 
མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཀེཾ་ཧནཀར་རཙནཱ་ཨཱ་མཱིཐཱིལཱ-མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཧེཏུ་ཀཡལ་གལེ་ཏྤཱགཀ་ལལེ,་ཨནེཀ་སམ ྤཱནསྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་
ཀཡལ་གལེ་ཚལནཱི།་ཛཱཧཱིམེ་མཱིཐཱིལཱ་རཏ ,་མཱིཐཱིལཱ་ཤཱིརོམཎཱི,་སུམན་སཱཧཱིཏྱ་སམ ྤཱན,་མཱིཐཱིལཱ་གཽརབ,་བྷོགེནྡྲ་ཛྷཱ་སམ ྤཱན་ཨཱ་
བཻདེཧཱི་སམ ྤཱན་མུཁྱ་ཨཚི།་ཨེཀར་ཨལཱབཱ་ཧནཀ་བརཱིཥྛ་རཙནཱཀར,་སརསྭཏཱཱི་པུཏྲ,་སཾསྐྲྀཏ་ཤཱིརོམཎཱི་ཨཱ་མཱིཐཱིལཱ་པུཏྲ་ཨཱདཱི་
ཨནེཀ་སམ ྤཱན་སྃ་སམ ྤཱནཱིཏ་ཀཡལ་གལེ་ཚལནཱི།་མཧན་པུརུཥཀ་ཛཱིབནཱཱི་ཧམརཱ་ཡཱདཱི་ཀརབཻཏ་ཨཚི་ཛེ་ཧནཀར་བཏཱཡལ་
རས ྤཱ་པར་ཙལཱི་ཧམཧཱུ་སམཱཛཀེཾ་ཀནོོ་ནེ་ཀོནོ་རཱུཔམ་ེཨུཔཀར་ཀཡ་སཀཻཏ་ཚཱ།ི་ཨཱཨཱི་ཧམ་ཛེ་ཀཱིཚུ་ཚཱ་ིཏཱཧཱིམེ་"ཚོཊཀ་
བཱབཱ",་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་ཛཱིཀེཾ་བཧཏ་བེསཱཱི་ཡོགདན་ཚནཱི།་ཧམཧཱི་ནཻ་པརཱིབཱར་ཨཱ་སམཱཛཀ་བཧཏ་ལཀོ་ཧཱིནཀ་སྃ་
ཨུཔཀྲྐྲྀཏ་བྷེལ་ཚཐཱི།་བཧཏོ་ལོཀཀེྃ་ཨཔན་ཛཱན-པཧཙཱན་ཨཱ་སྤཱཱུཛྷབྤཱཱུཛྷ་སྃ་ནཽཀརཱཱི་ལགཽནེ་ཚཐཱི,་ཛེ་ཨཁནོ་ཧནཀར་
གཎགན་ཀརཻཏ་ཚནཱི། 
 
-པེམ་ཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"-་ཀཻཐབཱར,་ཏཱརཌཱཱིཧ,་དརབྷཾག 
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༣.༡༡.རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཱཡཎ་མཱིཤྲ-་མཱཏྲྐྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༤མ་ཁེཔ 

རབཱཱིནྡྲ་ནཱརཡཱཎ་མཱིཤྲ 

མཏཱྲྐྲྀབྷཱུམཱི་༺ཨུཔནྤཱས༻-་༡༤མ་ཁཔེ 

༡༤ 

ཛཧཱིནཱ-ཛཧཱིནཱ་ཛཡནཀྟ་ཨཱཁཱིྃཀ་ཛོཏཱི་བཱཔས་ཨཱབཱི་རཧལ་ཚལ,ཏཧཱིནཱ-ཏཧཱིནཱ་ཧནཀ་པཱཋཤལཱཀ་ཀཛ་ཨགཱྤཱཱུ་ཀརབཱཀ་ཙིཾཏཱ་
ཛོར་པཀཌ ནེ་ཛ་ཱརཧལ་ཚལ་།་ཀཧབཱཱི་ཚཻཀ་ཛེ་མནུཀྑ་སོཙཻཏ་ཨཚི་ཀཱིཚུ་ཨཱ་བཱིདྷཱཏཱ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི་ཀཱིཚུ་།་སེ་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏཻཀ་ཏྃ་
བྷགབཱན་རཱམ་སན་མཧན་བྱཀྟཱིཀེྃ་དུརྒཏཱི་ཀཱིཨཀེ་ཧོཨཱིཏནཱི?་ཀལཱི་བྷེནེ་ཧནཀ་རཱཛགད ྤཱཱི་ཧེབཱཀ་ཚལ་,ཨོ་ཙཀྲབར ྤཱཱི་རཱཛ་ཱ
ཧོཨཱིཏཐཱི་།་མུད་བྷཱབཱཱི་པབལ་།་ཀཧྃསྃ་ཀཀཻེཡཱཱིཀེྃ་ཀུབུདྡྷཱི་སབཱར་བྷེལནཱི་ཨཱ་སབྷཊཱ་ཁཱིསྶེ་པལཊཱི་གེལ་།་རཛཱགད ྤཱཱིཀེ་བདལཱ་
ཧནཀ་ཙཽདཧ་བརཁཀ་བནབཱས་ཛཱཨེ་པཌ ལ། 
ཨཱཙཱརྻཛཱིཀེྃ་ཙལཱི་གེལཀཱ་བཱད་ཨོཧནཱ་ཛཡནྟཀ་མོན་ཨུདས་ཚལནཱིཧེ་།་སོཙལཱཧ་ཛེ་པཱཋཤལཀཱ་ཀཛམེ་ལགཱཱི་ཛཱཨེབ་ཏྃ་མནོ་
ཧལ ྡུཀ་བྷཨེ་ཛཱཨེཏ་།་ཨསྟུ,ཨེཧཱི་བཱཏཀེྃ་ཀཪ ྤཱནྭཡན་ཀརབཱཀ་ཧེཏུ་ཨཽ་སཽཾསེ་གམཀ་ལོཀསབྷཀེྃ་བཻསཱར་ཀལཱེཧ་།་བཻསཱརམེ་ཨོ་
ཀཱིཚུ་ཀཧཱིཏཐཱི་ཏཱཧཱིསྃ་པཧཱིནེ་ཧནཀར་པཱིཏཱིཨཽཏ་སུདྷཱཀར་ཙིཙཨཱི་ཨུཋལཱཧ- 
"ཀཏཨེ་ཀཧྃསྃ་ཨེཏེཀ་དཱིནཔར་གམ་གྷུརལཱཧ་།་ཨབཱ་ཏརཧ-ཏརཧཀ་ཕདཀསབྷ་པཌྷ ཱི་རཧལ་ཚཐཱི།་ཨཧྃསབྷ་ཧཱིནཀར་
བཱཏ་པར་ནཧཱི་ཛཱཨུ།" 
སུདྷཱཀར་བེས་མོཊ-སོཊ་ཀདཀཋཱཱིཀ་བྱཀྟཱི་ཚལཱཧ་།་ཛྃ་ཨེཀབེར་ཀཀརོ་ཨཀེ་ཙམེཊཱ་མཱརཱི་དེཐཱི་ཏྃ་ཨུཋཱི་ཀཨེ་པཱནཱི་པཱཱིབཱཀ་
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ཧོས་ནཧཱི་རཧཏནཱི་།་ཧནཀ་སཾགེ་ཙཱརཱིཊཱ་ལཋཻཏ་སདཱིཁན་རཧཻཏ་ཚལ་།་ལག-པཱསམེ་ཛཀརཱ་ཀཀརོ་ཀནོོ་ཕསཱད་ཀརབཱཀ་
ཧོཨཱིཀ་ཏྃ་སུདྷཱཀར་ལག་པཧྃཙཻཏ་ཚལ་།་ཧནཀར་ལཋཻཏ་སདཱིཁན་ཏཻཡཱརེ་རཧཻཏ་ཚལ་།་སུདྷཱཀརཀེ་ཨནཱེ་བམཀཻཏ་དཁཱེི་
གཽཾབཱ་སར་བྷཨེ་གེལཱཧ་།་སབྷ་ཨེཀ-དོསརཀ་མུྃཧ་ཏཱཀཱི་རཧལ་ཚལཱཧ་།་ཀེཨོ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་བཱཛཨ་ེ།་ཧརཱི་ཀཨེ་བཻད་མདྷུཀནྟ་
བཛལཱཧ- 
"ཏྤཱཱུྃ་ཀཱི་ཀཧཨེ་ཙཱཧཻཏ་ཚཧ?" 
"ཨཧྃ་ཨནེརེ་ཊཔར་-ཊཔར་ནཧཱི་ཀརཱུ་།་ཨཧྃ་ཨཔན་གྷར་སམ ྤཱརཱི་ལཱིཨ་སཨེཧ་སམཱཛཀ་བཌ ཀ་ཨུཔཀར་ཧོཨེཏ།"་
སུདྷཱཀར་ཛ་ེསེ་བཛཻཏ་རཧལཱཧ་ཨཱ་ཀེཨོ་ཧནཀ་ཀཱིཚུ་ནཧཱི་ཀཧཱི་སཀལ་།་བཻདཛཱི་ཀཱིཚུ་བཛབཱཀ་སཱཧས་ཀལཱེཧ་ཏྃ་ཧནཀེ་
པཱཚྤཱཱུ་པཌ ཱི་གེལ་། 
"བཱིནཱ་བཱཏ་བུཛྷནེ་ཏོརཱ་ཨེནཱ་བཱཛབ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་ཨཚི་།་ཛཡནྟ་བཱིདྤཱན་ཚཐཱི་ཨཱ་པཱཋཤལཱཀ་མཱདྱམསྃ་སམཱཛ་སེབཱ་ཀརཨེ་
ཙཱཧཻཏ་ཚཐཱི་།་ཨེཧཱིམེ་ཏམསེབཱཀ་ཀནོ་བཱཏ་བྷེལཻཀ?" 
"ཛཏབེ་བུདྡྷཱི་ཨཚི,་ཏཏབེ་བཱཛྤཱཱུ་།་ཨཱཱི་བཻདགཱིརཱཱི་ནཧཱི་ཐཱིཀཻཀ་ཛེ་ཀནོོ་ལེཔ་ལག་དེབཻཀ་ཨཱ་གྷཱབ་ཋཱཱིཀ་བྷཨེ་ཛེཏཻཀ་།་ཨཱཁཱིར་
པཱཋཤལཱ་བནཏཻཀ་ཀཏཨ?ེ་པཧཱིནེ་སེ་ཏྃ་ཕཌ ཱིཚཱཨེ?"-སུདྷཱཀར་མོཚཔར་ཏཱབ་དཻཏ་བཛལཱཧ་། 
ཨེཏེཀ་བཛིཏཧཱི་སུདྷཱཀར་ཨཱིསཱརཱ་ཀེལཐཱི་།་ཨ་ཽབཱབྤཱཱུ་ཙཱརཱུ་ལཋཻཏ་བཻད་མདྷུཀནཀྟེྃ་གྷེར་ལལེཀནཱི་།་ཨོཧཱིམ་ེསྃ་ཨེཀཊཱ་
ཧནཀར་གཊྶྚྤཱ་པཀཌ ལཀ་,དོསར་ཌཱྃཌ ཀ་དྷོཏཱཱི་དྷེལཀ་,ཏེསར་ཕཱྃཌྷ ་བནྷཻཏ་ཙེཏཽནཱཱི་དེབཨེ་ལཱགལ- 
"ཙུཔ་རཧབཧ་ཀཱི......" 
"ཨཱཱི་སབྷ་ཀརབཱཀ་ཀོནོ་ཀཛ་ནཧཱི་ཚཻཀ་།་བཻདཛཱི་བུདྷཱིཨཱར་ལོཀ་ཚཐཱི་།་ཏྤཱཱུྃ་སབྷ་ཀཏ་བྷཨེ་ཛཱཧ་།"-སུདྷཱཀརཀ་བཱཏ་སུནཱི་
ལཋཻཏསབྷ་བཻདཛཱིཀེྃ་ཚཌོ ཱི་དལེཀ་།་མུད་མཱཧཽལ་ཏཏཀེ་གརམཱ་གལེ་ཚལ་ཛེ་ཛཡནྟ་སྭཡཾ་ཨོཧཱི་བཻསཱརསྃ་ཨུཋཱི་གལཱེཧ་།་སབྷཱ་
བཱིནཱ་ཀོནོ་བཱིམརཀྴེྃ་སགྠཱིཏ་བྷཨེ་གལེ་། 
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༣.༡༢.ནཱིརྨལཱ་ཀརྞ-་ཨག ཱི་ཤཱིཁཱ་༺བྷཱག-་༨༻ 

ནཱིརྨལ་ཱཀར ྞ༺༡༩༦༠-་༻, ཤཱིཀྵཱ - ཨེམ་
ཨེ, ནཻཧར - ཁརཱཛཔུར,དརབྷངྒཱ, སཱསུར - གོཌྷ ཱིཡརཱཱཱི ༺བལཧ༻, བར  མཱན་ནཱིབཱས - རཱྃཙཱ,ིཛྷཱརཁཎྜ, ཛྷཱརཁཾཌ་
སརཀར་མཧཱིལཱ་ཨེབཾ་བཱལ་བཱིཀས་སཱམཱཛིཀ་སུརཀྵཱ་བཱིབྷཱག་མེཾ་བཱལ་བཱིཀས་པརཱིཡོཛནཱ་པདདྷཱིཀརཱཱི་པད་སྃs སེབཱནཱིབྐྲྀཏྟཱི་
ཨུཔརཱནྟ་སྭཏཾཏྲ་ལེཁན། 
མྤཱཱུལ་ཧཱིན ྤཱཱི-་སྭརྒཱཱིཡ་ཛཏིནེྡྲ་ཀུམརཱ་ཀར,ྞ་མཐཱཻིལཱཱི་ཨནུབདཱ-་ནཱིརྨལ་ཱཀར ྞ

ཨག ཱི་ཤཱིཁ ཱ༺བྷཱག -་༨༻ 

"རཱཛཱ་པུརཱུརབཱཀ་ཏཔསྤཱ་པྤཱཱུརྞ་བྷs་གེལ,་ཨོ་ཨཔརཱིམཱིཏ་ཤཀྟཱི་སs་སཾཔན ་བྷཡ་གེལཱཧ་ཨེབཾ་བྷགབཱན་བཱིཥ ྡུཀ་བརདན་སs་
ཡུཀྟ་ཨདྷ  ྦྷུཏ་ཤྤཱཱི་ཤབྷཱོ་པཱབཱི་རཧལ་ཚཐཱི"་-་ཨཱཱི་སམཱཙརཱ་པཏཱིཥ ྤཱན་པུར་མེཾ་བཱིདྡུཏ་ཏརཾག་སན་བྤཱཔྟ་བྷཡ་གེལ་l་ནྐྲྀཔཏཱི་
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པུརཱུརབཱ་ཀེ་སྤཱགཏ་ཀརབཱ་ཧེཏུ་པདྷཱན་ཨམཱཱཏྱ་རཛཱ་པུརུཥ་ཨེབཾ་སཻནཱིཀཀ་སཾགེ་ནགར་སs་བཱཧར་ཨུཔསྠཱིཏ་ཚལཱཧ་l་
ནྐྲྀཔཏཱི་པུརཱུརབཱ་ཨདྷ  ྦྷུཏ་རཐ་ཛེ་བྷགབཱན་བཱིཥ ྡུ་ཀེ་དྤཱརཱ་ཧནཀ་ཨུཔཧར་སྭརཱུཔ་བྷེཊལ་ཚལཻན,ྷ་ཨོཧཱི་པར་ཙཌྷ ལ་ཨཱབཱི་
རཧལ་ཚལཱཧ་l་པུརཱུརབཱཀ་ཨོ་རཐ་ཨཱཀཤ་མེཾ་ནཱིརྦཱིགྷྣ་ཨུཌཱི་སཀཻཏ་ཚལ་l་བྷཱུམཱི་པར་རཐ་ཨཱ་བཱཡུམཾཌལ་མེཾ་བཱིམཱནཀ་རཱུཔ་
གྲཧཎ་ཀརཻཏ་ཚལ་ཨོ་དཱིབྱ་རཐ་l 
པཧཱིལེ་ཏ་པུརཱུརབཱཀ་རཐ་ཀེ་དེཁཱི་པདྷཱན་ཨཱམཏཱྱ་ཨཤཱརྻཙཀཱིཏ་རཧཱི་གེལཱཧ་པརཾཙ་ནཱིཀཊ་ཨཡལཱ་པར་ཨོ་ནྐྲྀཔཏཱི་ཀེ་ཙཱནིྷ་
གེལ་l་ནགར་ཀ་ེཀནྤཱ་ཨེབམ་ཡུབཏཱི་སབྷ་རཱཛཱཀ་མརཱྒ་མེཾ་པུཥྤ་བཱིཚབཻཏ་ཚལཱཱིཧ་l་མཱརྒ་བྷཱཾཏཱི-བྷཱཾཏཱི་ཀེ་པུཥྤ་སs་ཨཱཙྪཱདཱིཏ་
ཚལ་l་སུརབྷཱི་ཡུཀྟ་པབན་སྤཱགཏ་མེཾ་མཾད-མཾད་མཀརཾད་བཧབཻཏ་ཚལ་l་སྭརྒ་སs་པུཥྤ་བྐྲྀཥ ཱི་དཱིབྱ་བཱིམཱན་དྤཱརཱ་ཀཨེལ་
ཛཱཨཱཱིཏ་ཚལ་l་སབ་དཱིས་པསན ཏཱ་པསརལ་ཚལ་l་སམ ྱཱཱུརྞ་ནགར་ཨནཱཾད་སརོབར་མེཾ་སརཱབོར་བྷེལ་ཚལ་l་པསན ཏཱཀ་ཨེཧཱི་
ཨབསར་པར་མུཀྟ་ཧསྟ་སs་སོནཱ་ཨཱ་ཙཱཾདཱི་ཀ་ེསཱིཀ ྤཱ་ལུཊཱཡལ་ཛཱཨཱཱིཏ་ཚལ,པརཾཙ་ཨོ་སཱིཀ ྤཱ་ལེམཨཱཱི་བལཱ་ཀེཨོ་ནཧཱི་ཚལ་l་ཨོ་
ཏs་བས་མཱརྒཀ་ཤོབྷཱ་བྐྲྀདྡྷཱི་ཀརཨཱཱིཏ་ཚལ་l 
རཱཛཔྤཱསཱད་མེཾ་རཱཛཱཀ་ཨབྷྱརནྠཱ་ཀཨེལ་གེལ,ཏཏྤཤ ྤཱཏ་ཨནེཀ་བཱདྱ་བཱཛཡ་ལཱགལ་l་སམ ྱཱཱུརྞ་པཛཱ་ཨེཧཱི་ཨནཱཾད་ཨུཏྶབ་མེཾ་
བྷཱག་ནནེེ་ཚལ་l་སཾགཱིཏ་ཨཱ་ནྐྲྀཏྱ་ཀེ་ཨེཧཱི་བཱིཤལ་ཨཡཱོཛན་ཀ་ེགཔྟ་རཱུཔེ་དཁེབཱ་ཧེཏུ་སྭཡཾ་དེབ་གཎ་ཨཡཱལ་ཚལཱཧ,པརཾཙ་
པུརཱུརབཱ་ཨཔན་རཱཛ་ཀཀྵ་མེཾ་པས ྤཱན་ཀs་གེལ་ཚལཧཱ་l་ཧནཀ་ཨེཧཱི་སབྷ་མེཾ་ཀནཱིཀོ་རུཙི་ནཧཱི་ཚལཻན་ྷl 
 
*** 
 
དོསར་དཱིན་རཱཛཱ་ཀེ་དནབ་རཛཱ་ཀེཤཱིཀ་གརྦ-པྤཱཱུརྞ་ཙུནཽཏཱཱི་བྷརལ་པཏྲ་པྤཱཔྟ་བྷེལཻནྷ་l་རཱཛཱ་ཀྲདྷོ་སs་ཨུདྤཱཱིཔྟ་ཧོམཡ་
ལགལཱཧ་l་ཨོ་པདྷཱན་ཨཱམཱཏྱ་ཀེ་ཨཔན་ཀཀྵ་མེཾ་བཛལཽཻནྷ་l་གཾབྷཱཱིར་མུདྤཱ་མེཾ་པདྷཱན་ཨམཱཱཏྱ་ཨཱབཱི་ཀs་ཨཔན་ཨཱསན་པར་
བཻསཱི་གེལཱཧ་l་པུརཱུརབཱ་ཧནཀ་སs་པྤཱཱུཚལཻཐ་- 
"ཨཁནཱི་དྷརཱི་ཧམ་ཀཏེཀ་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་ཀཨེལཧཾ་ཨཚི"? 
"ནྐྲྀཔབར་ཨཁནཱི་དྷརཱི་107་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་ཤྤཱཱིམཱན་སཾཔན ་ཀཨེལ་ཐཱིཀཧཾ་"| 
"ཧམ་པུནཿ་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛ་ྙཀརs་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་l་ཨཱཱི་ཧམར་ཨཾཏཱིམ་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་ཧོཡཏ་l་ཨོཧཱི་ཨཤྭམདྷེཀ་བྤཱཛ་སs་དནབ་
རཱཛ་ཀེཤཱི་སs་ཡུདྡྷ་ཧོཡཏ་l་ཨོ་བེརཱི-བེརཱི་ཧམརཱ་ཙུནཽཏཱཱི་དཻཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་l་ཨོ་ཨཱིནྡྲ་ཀེ་པརཱསྟ་ཀs་དེལཀ་ཨཚ,ིཨེཧཱི་གརྦ་
སཾs་གརྦཱིཏ་བྷཡ་ཨོ་ཧམརཱ་ལལཀརཱི་རཧལ་ཨཚ་ིl་པརཾཙ་ཨཱབ་ཧམ་སཱམཱནྱ་སམྤཱཊ་ནཧཱི་རཧཱི་གེལཧཾ,བྷགབཱན་བཱིཥ ྡུ་ཀེ་
ཀྲྐྲྀཔཱ་ཧམརཱ་པར་ཨཚི,་ཧནཀར་ཀྲྐྲྀཔཱ་སs་ཧམ་ཀེཤཱི་ཀེ་ཨབཤྱ་པརཱསྟ་ཀརབ་l་གོམེདཀ་དྤཱཱིཔ,པུཥྐར་དྤཱཱིཔ་ཨཽར་ཤལྨལ་
དྤཱཱིཔ་པར་ཧམར་ཨཱདྷཱིཔཏྱ་ནཧཱི་བྷs་པཱཡལ་ཨཚི་l་ཧམ་ཨེཧཱི་སཱཏོཾ་དྤཱཱིཔ་པར་ཨཔན་ཨེཀདྷཱིཔཏྱ་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་l་ཧམརཱ་སཾཔྤཱཱུརྞ་
བྷཱུམཾཌལཀ་ཨདྷཱིཔཏཱི་ཧོཡབཱཀ་ཨཚི་།་ཨེཧཱི་སs་ཧམ་ཨཔནེཀ་ཨུཙིཏ་པརཱམརྴཀ་ཨབྷྱར ྤཱཱི་ཐཱིཀཧཱུཾ"| 
པདྷཱན་ཨཱ་མཏཱྱ་ནྐྲྀཔཏཱི་པུརཱུརབཱ་ཀེ་མཧཏྤཱཀཀཾྵཱ་སs་ཨཏྱནྟ་པབྷཱབཱིཏ་བྷེལཐཱི་l་ཨོ་རཱཛཱཀ་སྭཔ ་ཀེ་སཱཀར་ཀརབཱ་ཧེཏུ་ཨུཙིཏ་
པརཱམརྴ་དཻཏ་རཧལཱཧ,ཨཱ་རཱཛཱ་ཧནཀ་པརཱམརྴ་པར་ཡུདྡྷཀ་བྷཱབཱཱི་ཡོཛནཱ་བནབཻཏ་རཧལཱཧ་l་ཏཏྤཤ ྤཱཏ་ཨནྱ་ཨཤྭམེདྷ་
ཡཛྙཀ་ཨཔེཀྵཱ་ཨེཧཱི་ཡཛྙ་ཀ་ེབྐྲྀཧད་ཌྷཾག་སs་ཀརབཱ་ཧེཏུ་མཧར ཱི་ཨགསྟ་སs་ཨུཙིཏ་པརཱམརྴ་ལམེཡ་ཧེཏུ་ཛཱཨཱི་ཀེ་ཏཻཡཱརཱཱི་
ཀརs་ལགལཱཧ་རཱཛཱ་l 
 
*** 
 
རཱཛཱ་པུརཱུརབཱ་ཀེ་ཨཱགམནཀ་སམཙཱཱར་སུནཱི་ཀs་མཧར ཱི་ཨགསྟྱ་ཧར ལོ སཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཧནཀ་སྤཱགཏ་ཀརབཱཀ་ལེལ་སྭཡཾ་
ཨཡལཱཧ་l་མཧར ཱི་ཀེ་དཁཱེི་ཀs་རཱཛཱ་ནཏམསྟཀ་བྷཡ་སཱདར་ཙརཎ་སྤརྴ་ཀརཻཏ་ཧནཀ་ཙརཎ་དྷཱུལཱི་ཀེ་ཨཔན་མསྟཀ་པར་
རཱཁཱི་ཧནཀ་སs་པྤཱཱུཚལཱཧ་-་"གརུདེབ་ཨཏཿ་ཨཱཧཾ་ཀེ་ཀོནོ་པཀརཀ་བཱིགྷྣ-བཱདྷཱ་ཏs་ནཧཱི་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ?ི 
"ནཧཱི་པུཏྲ་ཏོཧརཱ་སན་ནྤཱཡ་པཱིཡ་ཨཱ་དྷརྨ་པརཱཡཎ་ཤསཀ་ཀེ་ཨཾཏརྒཏ་ཧམ་རྐྲྀཥཱི-མུནཱི་སབྷ་ཀེ་ཀནཱིཀོ་ཀོནོ་ཀཥ ་ནཧཱི་
ཨཚི"| 
"སབ་ཀུཤལ་མཾགལ་སs་ཏs་ཚཐཱིནབན་མེཾ"? 
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"་སབ་སཀུཤལ་ཨཨཱིཚ་l་ཏོཾ་ཨཔན་ཀཧs,ཤཱིཀར་ཁེལབཱཀ་ཨུདྡེཤྱ་སs་ཨཡལཧ་ཚཧ"? 
"ནཧཱི་གརུདེབ,ཧམ་ཤཱིཀར་ནཧཱི་ཁེལཨཱཱཱིཏ་ཚཱི་l་རཱཛཀརྻ་མེཾ་ཏཏེཀ་ནེ་བྱསྟཏཱ་རཧཻཏ་ཨཨཱིཚ་ཀཱི་ཨཱན་ཀནོོ་བྱརྠ་ཀེ་ཀཛཀ་
ལེལ་སམཡ་ནཧཱི་བྷེཊཻཏ་ཨཚི་l་ཨོཧནཱ་ཧམརཱ་ཤཱིཀར་ཁེལབཱ་མེཾ་ཀནཱིཀོ་རུཙི་ནཧཱི་ཨཚི"| 
"ཨོཧ,ཨཙྪཱ་!་ཨཱབཧ་རཱཛན་ཨེཏཧ་ཨཱསན་པར་བཻསཧ"| 
"གརུདེབ་ཧམ་བཱིཤེཥ་པཡོཛན་སs་ཨཱཨཱཱི་ཨཔནཀེ་སེབཱ་མེཾ་ཨུཔསྠཱིཏ་བྷེལཧྃ་ཨཚི"་-་ཨཱསན་པར་བཻསལཱ་ཨུཔརཱནྟ་ནྐྲྀཔ་
ཀཧལཐཱི་l 
"ཀཧ་བཏྶ་ཨབཤྱ་ཀཧ་ཨེཧན་ཀནོ་བཱིཤེཥ་པཡོཛན་ཨཱབཱི་གེལཧ་ཏོཧར་ཛཱཧཱི་ལེལ་ཨེཏེཀ་དཱུར་ཨཱབs་པཌ ལཧ"? 
"གརུདེབ་ཧམ་ཨེཀ་སཽ་ཨཱཋམ་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་ཀརs་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་l་ཨཱཱི་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་པྤཱཱུརྦ་ཀེ་ཨནྱ་ཨཤྭམདྷེ་ཡཛྙ་སs་ཀཱིཚུ་
བྷཱིན ་ཀརབཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་ཨཚི་l་ཀྲྐྲྀཔཡཱ་ཨེཧཱི་ཀེ་བཱསེྟ་ཨུཙཏི་མཱརྒདརྴན་ཀཨེལ་ཛཱཡ"| 
"་ཨཱཨཱཱི་ཏཀ་ཀེཡ་ོསམྤཱཊ་ཨཀེ་དཱུ་ཊཱ་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་སs་བེསཱཱི་ནཧཱི་ཀs་པཽལཀ་པརཾཙ་ཏོཾ་ཨཁེནཱི་དྷརཱི་ཨཏེཀ་ཨཤྭམདྷེ་ཀs་
ཙུཀལ་ཚཧ་l་ཧམར་བཱིཙཱར་སs་ཨཱབ་ཨཤྭམདྷེཀ་བསཱེྟ་ཨེཏེཀ་པརེཤན་ཧོཡབཱཀ་བྱགྲཏཱ་ཨུཙིཏ་ནཧཱི་ཚཧ་l་ཨཱབ་ཀནཀེ་
ཤཾཏཱི་དྷརཧ,ཨེཧཱི་ཀེ་ཨཏཱིརཱིཀྟ་ཨཱབ་ཏོཾ་བཱིབཱཧ་ཀs་གྲྐྲྀཧསྠ་ཨཱཤྲམ་མེཾ་པབེཤ་ཀརཧ་l་ཨེཏེཀ་ཨུམྲ་དྷརཱི་ཀཡེོ་རཱཛཱ་
ཨབཱིབཱཧཱིཏ་ནཧཱི་རཧལ་ཨཚི"| 
"ནཧཱི་གརུདེབ་!་ཧམརཱ་ཀྲྐྲྀཔཡཱ་བཧྨཙརྻ་བཏ་ཀེ་པཱལན་ཀརབཱ་མེཾ་བཱདྷཱ་ནཧཱི་ཨཱབཡ་དཱིཡ་l་ཧམ་བཧྨཙརྻ་བཏ་ཀེ་པཱལན་
ཀརs་ཙཱཧཻཏ་ཚཱི་།་གྲྐྲྀཧས ྤཱཱི་ཀེ་ཛཱལ་མེཾ་ཧམརཱ་ནཧཱི་བཱན ྱཱཱུ་"། 
རཱཛཱ་དུནྤཱཱུ་ཧཐ་ཛsོརཱི་བཱིནཏཱཱི་ཀེལཱཧ་ཨེལ 
"ཋཱཱིཀ་ཐཱིཀཧ,ཨཱབ་ཛེཧན་ཏོཧར་མོན་ཧོཨུཀ"། 
ཨེཀར་བཱད་དུནྤཱཱུ་གོཊེ་མཽན་བྷs་གེལཱཧ་l་ཨུཔརཱནྟ་རཱཛཱཀ་ཨུཙིཏ་ཨཱདར་སཏ ྤཱར་བྷེལ་l་ཏཏྤཤ ྤཱཏ་ཨགསྟྱ་མུནཱི་ཡཛྙཀ་བཱསེྟ་
ཨཱབཤྱཀ་ནཱིརེཤ་དམེཡ་ལགལཱཧ་l་ཧནཀ་ཨཤྭམེདྷ་ཡཛྙ་ཨཱཡོཛནཀ་ནཱིམཱིཏྟ་ཨཱབཤྱཀ་པརཱམརྴ་དལེཐཱི་l་དྷ ྱཱན་པྤཱཱུརྦཀ་རཛཱཱ་
སབ་ནཱིརེཤ་སུནཱི་རཧལ་ཚལཱཧ་l་པདྷཱན་ཨམཱཱཏྱ་ཀཱིཚུ-ཀཱིཚུ་ལཱིཁཻཏ་ཚལཱཧ་བཱཱིཙ་བཱཱིཙ་མེཾ་l 
 
ཀྲམཤཿ 

ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 
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༣.༡༣.ཌཱ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ-་མཧཀབཱི་བྷཱས་པཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད་༺བྷཱག-༥༻ 

མཧཀབཱི་བྷཱས་པཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད 
༺པཉྩམ བྷཱག༻ 

  
ཌཱ.་བཱིཔཱིན་ཀུམཱར་ཛྷཱ 
༺སཾས ྤཱཔཀ་ཨཱ་སམ ྤཱདཀ-་ཛཱཧ བཱཱི་སཾསྐྲྀཏ་ཨཱཱི-ཤོདྷཔཏྲཱིཀ༻ 
མཧཀབཱི་བྷཱས་པཎཱིཏ་ཀརྞབྷཱརམ་མཻཐཱིལཱཱི་ཨནུབཱད 
༺པཉྩམ་བྷཱག༻ 
༺ཨཧཱེི་ས་ྃཔྤཱཱུརྦ་མཧཀབཱི་བྷཱས་ཀརེ་ལཱིཁལ་ཀརབྷྞཱརམ་ཛ་ེཀརཀྞ་མནབོྱཐ་ཱཔར་ལཱིཁལ་གལེ་པྤཱཙཱནིཏམ་ཨཀེཀཾཱི་ཨཚ,ི་
སསཾྐྲྀཏ་མེཾ་ལཱིཁལ་ཨཧཱེི་གྲནཀྠ་ཙཏུརཔྠབྷཱག་དྷརཱི་མཐཱཻིལཱཱི་རཱུཔནཱརྟ་པཌྷན་ེརཧཱི་ཨཧ་ྃསབ, ཨཨཱཱཱི་ཨཧཱོི་ས་ཾཨགཱྤཱཱུ༻ 

  

ཨཀྵཡོ྅སྟུ་གོབྤཱཧྨཎནཱམ།་ཨཀྵཡ྅ོསྟུ་པཏཱིབཏཱནཱམ།་ཨཀྵཡ྅ོསྟུ་རཎེཥྭཔརཱང ྡུཁཱནཱཾ་ཡདྷཽཔུརུཥཎམ།་ཨཀྵཡོ྅སྟུ་མམ་
པྤཱཔྟཀལསྱ།་ཨེཥ་བྷོཿ་པསན ོ྅སྨཱི། 

གཽ་ཨཱ་བྤཱཧྨཎ་ཀེ་ཀལྤཱཎ་ཧོ, པཏཱིབཏཱ་ས ྱཱཱི་ཀ་ཀལྤཱཎ་ཧོ, ཡུདྡྷ་མེཾ་བཱིམུཁ་ནཻ་ཧོཨཱི་བལཱ་ཡོདྡྷཱ་ཀ་ཀལྤཱཎ་ཧོ་ཨཧཱེི་ཤུབྷཱབསར་
པྤཱཔྟ་ཀརཡབལཱ་ཀ་ཀལྤཱཎ་ཧོ།་ཨཱབ་ཧམ་པསན ་ཚཱི། 

  

སམརམུཁམསཧཾ་པཱཎྜབཱནཱཾ་པབཱིཤྱ 

པཐཱིཏགཎགཎཌྷྱཾ་དྷརྨརཱཛཾ་ཙ་བདྷ  ྱཱ། 

མམ་ཤརབརབེགཻརརྫུནཾ་པཱཏཡཱིཏྤཱ 

http://www.videha.co.in/
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བནམཱིབ་ཧཏསིཾཧཾ་སུཔབེཤཾ་ཀརོམཱི་༎ 14 ༎ 

པཱཎྜབ་ཀེ་སེནཱ་ཀ་ཨགྲབྷཱག་མེ་སབ་ཀེ་སམཱན་པབེཤ་ཀཡ་གཎ་སམྤཱཱུཧ་ས་པསཱིདྡྷཱི་པྤཱཔྟ་ཀརཡ་བལཱ་ཡུདྷཱིཥྛཱིར་ཀེ་བཱནྷཱི་ཀེ་
སཾགཧཱི་ཨཔན་ཏཱཱིབ་པཁར་བཱཎ་ས་ཨརྫུན་ཀེ་ཡུདྡྷབྷཱུམཱི་མེཾ་ཁསཱཡ་ཀེཾ་བྷཡཱནཀ་སིཾཧ་ཀེ་མརཱི་གེལཱཀ་ཨུཔརཱནྟ་ནཱིརཱཔད་བན་
ཀེ་སམཱན་སམསྟ་རཎབྷཱུམཱི་ཀེ་སུགམ་བནཱ་དེབ། 

  

ཤལྱརཱཛ!་ཡཱབདྲཐམཱརོཧབཿ། 

ཤལྱརཱཛ!་ཏཱབཏ་རཐ་པར་ཙཌྷཻ་ཚཱ ི

  

ཤལྱཿ-་བཱཌྷམ། ༺ཨུབྷཽ་རཐཱརོཧཎཾ་ནཱཊཡཏཿ།༻ 

ཤལྱ- ཋཱཱིཀ་དུནྤཱཱུ་ཙཌྷབཱཀ་ཨབྷཱིནཡ་ཀརཻ་ཚཐཱི 

  

ཀརྞཿ-་ཤལྱརཱཛ!་ཡཏྤཱསཱབརྫུནསྟཏྲཻབ་ཙདོྱཏཱཾ་མམ་རཐཿ། 

ཀར-ྞ ཛཏཡ་ཨོ་ཨརྫུན་ཚཐཱི་ཨོཏཡ་རཐ་ལཡ་ཙལྤཱཱུ། 

  

༺ནེཔཐྱེ༻ 

ནེཔཐྱ་མ ེ

བྷོ་ཀཎྞ!་མཧཏྟརཾ་བྷཱིཀྑཾ་ཡཱཙེམཱི།་༺བྷོཿ་ཀརྞ!་མཧཏྟརཱཾ་བྷཱིཀྵཱཾ་ཡཱཙེ།༻ 

ཧེ་ཀརྞ་པཻགྷ་བྷཱིཀྵཱཀ་ཡཙཱནཱ་ཀརཻ་ཚཱ ི

  

ཀརྞཿ-་༺ཨཱཀཎྲྱ༻་ཨཡེ་བཱཱིརྻབཱན་ཤབྡཿ། 

ཀརྞ་༺སུནཱི་ཀེ༻་ཨརེ་ཨཱཱི་ཏ་མཧནཱཱིཡ་ཤབྡ་ལགཻཏ་ཨཚ ི
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ཤྤཱཱིམཱནེཥ་ན་ཀེབལཾ་དཱིཛབརོ་ཡས ྤཱཏ བྷཱབོ་མཧ- 

ནཱཀཎྲྱ་སྭརམསྱ་དྷཱཱིརནཱིནད་ཾཙིཏྤཱཔཱིཏཱངྒཱ་ཨཱིབ། 

ཨུཏྐརྞསྟཱིམཱིཏཱཉྩཱིཏཱཀྵབལཱིཏགྤཱཱིབཱརྤཱིཏཱགྤཱནནཱ- 

སྟཱིཥྛནྟྱསྭབཤངྒཡཥ ཱི་སཧསཱ་ཡཱནྟོ་མམཻཏེ་ཧཡཱཿ་༎ 15 ༎ 

ཨཱཱི་ཀེབལ་སདྷཱཱརཎ་བྤཱཧྨཎ་ནཧཱི་ཀཱིན ཱུ་ཨཤཻྭརྻ་སམྤན ་སེཧོ་ཚཐཱི།་ཨཏ་ཨེབ་ཨཱཱི་པབྷཱབ་མཧཏྭཔྤཱཱུརྞ་ཚཻཀ་ཨཀེར་གམ  ྱཱཱིར་གྷོཥ་
སུནཱི་ཀ་ེཧམར་ཙལཻཏ་ཨེཧཱི་གྷོཌཱ་ཀན་ཋཌྷཱ་ཀཡ་ནཱིརཱིམེཥ་དྲྐྲྀཥ ཱི་སཾ་གརཻན་ཊེཌྷ་ཀཡ་མུཁ་ཀ་ེཨཱགྤཱཱུ་ཀཡ་ཙིཏྲབཏ་བྷཡ་གེལ་
ཨཚི་ཨཔན་ཤརཱཱིར་པར་ནཡན ཎ་ན་ཻབྷེལཱ་ས་བཱིབཤ་བྷཡ་གེལ་ཨཚི། 

  

ཨཱཧཱུཡཏཱཾ་ས་བཱིཔཿ།་ན་ན།་ཨཧམེབཱཧྭཡཱམཱི།་བྷགབན ཱིཏ་ཨཱིཏཿ། 

བཛཱཨོལ་ཛཱཨ་ེཨོཧཱི་བྤཱཧྨཎ་ཀེ...་ན་ཻནཻ་ཧམཧཱི་བཛབཻཏ་ཚཱི 

༺ཏཏཿ་པབཱིཤཏཱི་བྤཱཧྨཎརཱུཔེཎ་ཤཀྲཿ།༻ 

ཨོཀར་བཱད་བྤཱཧྨཎ་རཱུཔ་མེཾ་ཨཱིནྡྲ་པབེཤ་ཀརཻཏ་ཚཐཱི། 

  

ཤཀྲཿ-་བྷོ་མེགྷཱཿ།་སྤཱཱུརྻེཎཻབ་ནཱིབརྟྱ་གཙྪན ཱུ་བྷབནྟཿ།་༺ཀརྞམུཔགམྱ༻་བྷོ་ཀཎྞ!་མཧཏྟརཾ་བྷཱིཀྑཾ་ཡཱཙམཱེི།་༺བྷོཿ་ཀརྞ!་
མཧཏྟརཱཾ་བྷཱིཀྵཱཾ་ཡཱཙེ།༻ 

ཨཱིནྡ-་ཧེ་མེགྷ་སྤཱཱུརྻ་ཛཀཾ་ནཱིབརཱིཏ་བྷཡ་ཛཨཱུ་ཨཧཾ,་ཀརྞ་ལག་ཛཱ་ཀཡ་ཧེ་ཀར་ྞམཧཏྭཔརྞ་བྷཱིཀྵཱ་མཾགཻ་ཚཱ ི

ཀརྞཿ-་དྲྐྲྀཌྷཾ་པྤཱཱིཏོ྅སྨཱི་བྷགབན! 

ཀརྞ་ཧམ་པསན ་ཚཱ ི

  

ཡཱཏཿ་ཀྲྐྲྀཏཱརྠགཎནཱམཧམདྱ་ལོཀ ེ

རཱཛེནྡྲམཽལཱིམཎཱིརཉྩཱིཏཔཱདཔདྨཿ། 
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བཱིཔེནྡྲཔཱདརཛསཱ་ཏུ་པབཱིཏྲམཽལཱིཿ 

ཀརྞོ་བྷབནྟམཧམེཥ་ནམསརོམཱི་༎ 16 ༎ 

ཨནེཀ་པཏཱཔཱཱི་རཱཛཱ་ཀ་མུཀུཊམཎཱི་སཾ་ཛནིཀ་ཙརཎཀམལ་ཤོབྷཱིཏ་ཨཚི་ཛེ་ཀྲྐྲྀཏཀྲྐྲྀཏྱཏཱ་པྤཱཔྟ་ཀརཡ་བལཱ་རཱཛཱ་ཀ་ཤྲཎཱེི་མ་
ཚཐཱི,་བྤཱཧྨཎཀ་ཙརཎརཛ་ས་པུནཱཱིཏ་མཐཱ་བལཱ་ཨཱཱི་ཀརྞ་ཨཧཾ་ཀ་ེཔཎམ་ཀརཻཏ་ཨཚི། 

  

ཤཀྲཿ-་༺ཨཱཏྨགཏམ༻་ཀིཾ་ནུ་ཁལུ་མཡ་ཱབཀྟབྱ,ཾ ཡདཱི་དཱིར  ྱཱཡུར  བེཏཱི་བཀྵྱེ་དཱིར  ྱཱཡུར  བཱིཥྱཏཱི།་ཡདཱི་ན་བཀྵྱེ་མྤཱཱུཌྷ་ཨཱིཏཱི་མཱཾ་
པརཱིབྷབཏཱི།་ཏས ྤཱདུབྷཡཾ་པརཱིཧྐྲྀཏྱཾ་ཀིཾ་ནུ་ཁལུ་བཀ ྱཱམཱི།་བྷབཏུ, དྲྐྲྀཥ མ།་༺པཀཤམ༻་བྷོ་ཀཎྞ!་སུཡྻེ་བཱིཨ, ཙནྡེ་
བཱིཨ, ཧམཱིབནྟེ་བཱིཨ, སཱགལ ེ་བཱིཨ, ཙིཊྛདུ་ད་ེཛསོ། 

༺བྷོཿ་ཀརྞ!་སྤཱཱུརྻ་ཨཱིབ་ཙནྡྲ་ཨཱིབ་ཧཱིམབཱན་ཨཱིབ་སཱགར་ཨཱིབ་ཏཱིཥྛཏུ་ཏེ་ཡཤཿ།༻ 

ཨཱིནྡྲ་༺མན་མེཾ༻་ཧམརཱ་ཀཱི་ཀཧབཱཀ་ཙཱཧཱི,་ཡདཱི ་དཱིར  ྱཱཡུ་ཧོཨྤཱཱུ་ཨཱཱི་ཀཧབཻ་ཏ་དཱིར  ྱཱཡུ་ཧོཡཏ།་ཡདཱི་ནཻ་ཀཧབ་ཏ་མྤཱཱུརྑ་
བུཛྷཏ།་ཏ་དུནྤཱཱུ་ཚོཌཱི་ཨཱཱི་ཀཧཻཏ་ཚཱ་ིཙལུ་དེཁཻཏ་ཚཱི་༺སབྷཀ་སཱམནེ༻་ཧེ་ཀརྞ!་སྤཱཱུར་ྻཛཀཾ་ཙནྡྲ་ཛཀཾ་ཧཱིམཱལཡ་ཛཀཾ་
སཱགར་ཛཀ་ཾཨཧཾཀ་ཡཤ་རཧཡ། 

  

ཀྲམཤཿ... 

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

༤.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤྲ-་བཱིཨཱཧ-བརྞན 

༤.༢.སམཏཱ་ཀུམཱརཱཱི-་ཧམ་ཚཱི་ནཱརཱཱི 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༤.༡.རཱཛ་ཀཱིཤོར་མཱིཤྲ-་བཱིཨཱཧ-བརྞན 
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རཛཱ་ཀཱིཤརོ་མཱིཤྲ,་རཱིཊཱཡར་ྜཙཱཕི་ཛནེརལ་མནཻཛེར་༺ཨཱཱི༻,་
བཱཱི.ཨསེ.ཨནེ.ཨལེ.༺མུཁྤཱལཡ༻,་དཱིལ ྤཱཱི,གམ-་ཨརརེ་ཌཱཱིཧ,་པ.ོ་ཨརརེ་ཧཊ,་མདྷུབནཱཱི 

བཱིཨཧཱ-བརནྞ 
 
ཧམར་ཨབྷཱི་ན ་མཱི་ཏྲཀ་'བེཊཱཱི་ཀེ 
བཱི་ཨཱཧཀ་ཤུབྷ་-དཱི་ན་ནཱི་ཛགཏ་བྷེལ, 
ཧམཧཱུྃ་ཏ'་ཏཀཱི་ཏེ་ཚལཧྃ་བཱ་ཊ, 
ཨཱམཾཏྲཎ་ཧམརོ་དེལ་གེལ། 
 
པཧྃཙི་གེལཧྃ་ཧམ་ཨུཙི་ཏ་སམཡ་པར, 
སཔརཱི་བཱ་ར,་བཱི་བཱ་ཧ-སྠལ, 
ཛུམཱི་རཧལ་ཚལ་ཱཧ་ཨཱརོ་གོ་ཊ,ེ 
རཧཐཱི་,་ཨུཏྶབ་མེ་ནོ་ཏལ། 
 
དཱུརཧཱི་སྃ་ཚལཻ་ཙམཀཱི་རཧལ 
མུཁྱ་དོ་ཨཱར་ཀེ་མསྟཀ, 
སཛལ་བཱི་ཛུརཱཱི་བལྦ་སབྷ 
བཱ་ཊ་ཏཀ,ཻ་སྤཱཱུརྻ་ཨསྟཀ། 
 
བྐྲྀཏ ྤཱ་ཀ་ར,་བརྟུལཱ་ཀ་ར 
མེ་ནཱ་ཙ་ིརཧལ་ཚལ་ཀྲྐྲྀཏྲཱི་མ་ཨཱིཛ་ོཏ, 
ཚོ་ཊ་བལྦ་སབྷ་བཱི་བཱི་དྷ་རཾག་མ,ེ 
ཛེནཱ་,་དཻཏ་ཚལ་པབྷཱ་-ནེཨོྃཏ་། 
 
བྷབྱ་ཏོ་རཎ་དོ་ཨཱར་ལགཻཏ་ཚལ, 
པརསཱི་རཧལ་ཧོ་སྤཱ་གཏ་-བྷཱ་བ, 
སིཾ་ཧ-དྤཱ་ར་ཀ'་ཤོ་བྷཱ་སན, 
ཨོ་དེཁཱ་རཧལ་ཚལ་ནཱི་ཛ་པབྷཱ་བ, 
 
སྭསྟཱི་-ཙི་ནྷཱི་ཏ་མགཾལ་-གྷཊ 
སྠཱི་ཏ་དོ་ཨཱརཀ་དཱུནྤཱཱུ་ཀ་ཏ, 
ཤཱི་ཥ ཏཱ་སྃ་ལཱི་བལ་དུཨཱི་-ཛན 
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ཛེནཱ་ལགཻ་སྤཱ་གཏ་,སཱ་ཀྵཱ་ཏ་། 
 
དཱུར་-དཱུར་དྷརཱི་ཀུར ྤཱཱི་-ཊེབུལ 
སཛི་-དྷཛི་པཱྃ་ཏཱི་ལགཨོནེ་ཚལ, 
པཱ་ཧན་-པརཀ,་སུབཱི་དྷཱ་ནུཀྤཱཱུལ, 
ནཱི་ཛ་-ནཱི་ཛ་ཨཱསན་པཨཨནོེ་ཚལ། 
 
ཨྤཱཱུྃཙ་མཙཾ་ཚལ་ཻས ྤཱ་པཱི་ཏ, 
ལཱ་གལ་ཨཱསན་,བདྷཱུ-བརཀ་ཧེཏུ, 
སྭཛན་-པརཱི་ཛན་སྃ་བཱྃ་ཙལ་ནཧཱི 
ཚལ,་ཛགཧ་ཏཱི་ལོ་དྷརཀ་ཧེཏུ། 
 
ཏཱ་ཀྤཱཱུ་ཨྤཱཱུཔར་,ཨཀ་ས་ནཧཱི་, 
པཾཌཱ་ལ་སཛལ་ཚལ་བྐྲྀཧད་ཀ་ར, 
ཀནཀ་བྷ་-མཾཌཱི་ཏ་ཛྷ ྱཱཱུམར་སབྷ 
ཙམཀཱི་རཧལ,་ཀཏེཀོ་པཀ་ར། 
 
ཛགཧ་པཱ་བཱི་ཧམ་བཻསཱི་གེལཧྃ, 
བཱ་རཱི་ཀ་སབྷ་གྷ ྱཱཱུམཐཱི་བཱ་རམ ྤཱ་ར, 
ཨཔནཱ་རུཙི་སྃ་ལཻཐ་ལོ་ཀ་སབྷ, 
བཊཱ་ཨཱིཏ་རཧཨེ་ཛེ་སྭལ ྤཱ་ཧ་ར། 
 
རམཎཱི་ཡ་ཚལ་བཱ་ཏཱ་བརཎ, 
ཨཱམཾཏྲཱི་ཏ་པཱ་ཧནཀ་བྷཱཱི་ཌ ་ཚལ, 
རཾག་-བཱི་རཾག་པརཱི་དྷཱ་ན་པཧཱི་རཱི་, 
པརཱི་ཙི་ཏ་སྃ་མཱི་ལཨེ་ཨདྷཱཱི་ར་ཚལ། 
 
ཀཱི་ཚུཨེ་ཀ་ལ་བཱ་ད,་སཾགཱི་ཏཀ 
ཏུམུལ་-དནྭཱི་སྃ་ཨུཋལ་ཨནགྷོ་ལ, 
བར་-བརཱི་ཨཱཏཱཱི་ཨཱབཱི་གེལཱ་ཧ, 
བཻཾཌ་-བཱ་ཛཱ་ཀ,ེ་ཨཱིཨེཧ་ཚལ་བོ་ལ། 
 
ཀཱི་ནྐྲྀཏྱ་ཀརཻཏ་ཚལཐཻ་བརཱི་ཨཱཏཱཱི་? 
ཨཱནནྡ་བརསཱི་རཧལ་ཚལ, 
རོ་མ་ཧར ཀ་ཤུབྷ་-གཱི་ཏ་-སྭར, 
མཱཾ་གལྱ་པརསཱི་རཧལ་ཚལ། 
 
སྤཱ་གཏ་མ,ེ་ཀནྤཱ་གཏ་ལོ་ཀནཱི 
ཀརཨེ་ལགལཱ་ཧ་མཾགལ་-ནཱ་ད, 
ཨཱབ,་ནཱ་རཱཱི་གཎ་སེཧོ་ཤུརུ 
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ཀཨེདེལཁཱི་ནྷ་བར་-པརཱི་ཚནཱི་-སཾབཱ་ད། 
 
བཻསཱི་གེལཱ་ཧ་བར,་ཨྤཱཱུཙ ྤཱ་སན་པར, 
ཨཨེལཱི་ཧ་ཀནྤཱ་,་ལེནེ་ཛཡམཱ་ལ, 
ཛཡགྷོ་ཥ་བྷེལ,ཻ་ཛཡམ་ཱལ་པཧཱི་རཱི 
བྷ'་གེལཐཱི་པཎཡ་སྃ་དཱུནྤཱཱུ་ནེཧ་ལ། 
 
ཨཏཱི་ཐཱི་ལོ་ཀནཱི་ཀ་ཧེཏུ་ཨཨཱེལ, 
ཨཱཱི་ཨཱབཤྱཀ་སྤཱཱུཙནཱ་, 
བྷོ་ཛན་ཧེཏུ་པས ྤཱ་ན་ཀརཐཱི་, 
ཨཱིཙྪཱ་བྷརཱི་ཁཱ་ཐཱི་,་ཨཔནཱ་ཛེནཱ་། 
 
ཚལཻ་བུཕེ་བྱབས ྤཱ་,་བྷོ་ཛན་ཀ,ེ 
ཨཔནེ་སྃ་པརསཱི་-པརསཱི་སབྷ་ཁཱ་ཨུཐ, 
རཾག་-བཱི་རཾགཀ་བྷོ་ཛན་ལཱ་གལ, 
ཨུཏྟར་བྷཱ་རཏཱཱི་ཡ,་བཱ་སཱ་ཨུཐ། 
 
བྷཱྃ་ཏཱི་-བྷཱྃ་ཏཱི་ཀ་མཱི་ཋ་ཱཨཱཱི་སབྷ, 
ཀཏེཀོ་ཏརཧཀ་ཚལཻ་བྱཾཛན, 
ཀོ་ན་ཁ་ཱཨཱི་ཨ་ཱཀོ་ན་ཚོ་ཌ ཱི་དཱི་, 
ཨེཧཱི་སྃ་ཧོ་ཨཱི་ཚལ་མན་-གཱི་ཉྫན། 
 
པཾཌཱི་ཏ་ཛཱི་པྤཱ་རམྦྷ་ཀེལནྷཱི་, 
ཀནྤཱ་ད་ནཀ་པཀརཎ, 
བཌྷ ལ་བཱི་དྷཱི་ཨཱ་སཾག་ཧོ་ཨཱིཏ་གེལ 
བཻདཱི་ཀ་མཾཏྲ་ོཙ ྤཱ་རཎ། 
 
ཨག ཱི་-ཤཔཐ་ལཨེ་ཛི་མ ྤཱ་ལལེནྷཱི་, 
ཀནཱི་ཨཱྃ་-བར,་ད་མྤཏྱ་ཛཱི་བནཀ, 
སུཁ་-དུཿ་ཁ་མ,ེ་སཾག་ནཱི་བཱ་ཧཨེ་ཀ,ེ 
ཏཱ་ཀབ་ཨུཔཱ་ཡ་སབྷ་བཱི་གྷྣཀ། 
 
བྷ'་རཧལ་ཚལ་པཎཡ་གཱི་ཏ 
ཨུཋཻཏ་ཚལ་བྷཱ་བ་-ཏརཾག, 
ལཱ་གཱི་རཧལ་ཚལ་པེམ་-རཾག, 
པརཱི་བེཤཀ་ཨཾགེ་-ཨཾག། 
 
ཨེཧཱི་ཨནམོ་ལ་བཾདྷན་ཀ ེ
ནཱི་བཱ་ཧཀ་ཨཊྤཱཱུཊ་པཎ་ཚལ, 
ཛཱི་བན་-རཎ་ཀེྃ་ཛཱ་ིཏཡ་ཀ,ེ 
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པཏཱི་ཛྙཱ་,་ཏན་-མན-དྷན་ཚལ། 
 
བར་-ཀནཱི་ཨཱྃ་ཀེྃ་ཤྲེཥ་ྛལོ་ཀནཱི་, 
བྷརཱི་-བྷརཱི་ཀ'་དེལཁཱི་ནྷ་ཨཱཤཱི་ར ྤཱ་ད, 
བཱི་ད་བྷེལཱ་ཧ་ཨཏཱི་ཐཱི་གཎ་ད་'ད', 
ཨཱཏཱི་ཐེཡ་ཀ་ེདྷནྱབཱ་ད། 
 
ཨཱཱི་མཾགལམཡ་བཱ་ཏཱ་བརཎ་, 
ཚལ་དཡ་རཧལ་ཨཱཤཱི་ཥ, 
'ཨཧཱི་བཱ་ཏ་ཨཁཾཌ་རཧཻ་སད་, 
བར་དེཐཱི་ཛགཏ་ཀ་ེཨཱཱིཤ།་' 
 
དཨེ་ཀ'་ཨཱཤཱི་རྦཙན,་ཧམཧཱུྃ 
ཙལལཧྃ་སཔརཱི་བཱ་ར, 
ཤུབྷ་ཨབསར་ཚལ,་བྷརལ་,མོ་ན་མ ེ
སུཁཀ་པཱ་རཱ་བཱ་ར། 
 
ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༤.༢.སམཏཱ་ཀུམཱརཱཱི-་ཧམ་ཚཱི་ནཱརཱཱི 
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སམཏཱ་ཀུམརཱཱཱི 

ཧམ་ཚཱ་ིནཱརཱཱི 

ཧམ་ཚཱི་ནཱརཱཱི,་ཧམརཱ་ཨཔྤན་པཧཙཱན་ཙཱཧཱི། 

མཱཡ་བཧཱིན་པུཏཧ་ཀནཱིཡཱྃ་བེཊཱཱི, 

ཨཨཱི་སེ་ཨལག་ཨཔྤན་ཨཀེཊཱ་ནཱམ་ཙཱཧཱི, 

པུརུཁཀ་ཨཱཱི་སམཱཛ་མེཾ,་ཧམརོ་ཨུཙིཏ་ས ྤཱན་ཙཱཧཱི༎ 

པྤཱཱུཛཨཱཱི་ཚཐ་དེབཱཱི་ཀེ་ནཨཽོཊཱ་རཱུཔ,་ལེཀཱིན་གྷར་མེཾ་ན་ེནཱརཱཱི་ཀེ་མོལ༎ 

ཛེ་བཱཧར་མེཾ་ནཱརཱཱི་ཤཀྟཱི་པར,་བཌ ཀ་བཌ ཀ་བྷཱཥཎ་དཨཱཱི་ཚཐ། 

ཧནཀོ་ཨོཏྟ་ནཨཱཱི་སུནབཱཀ་བྷེཊལ,་ཧནཀར་གྷརཀ་ནཱརཱཱི་ཀེ་བོལ༎ 

ཧམ་ཀོམལ་ཚཱི་པར་ཨབལཱ་ནཨཱཱི,་ཧམ་ཀམཛོར་ནཨཱཱི་ཧམ་བེཙཱརཱཱི་ནཨཱཱི། 

ཀོནོ་ཀྵཏེྲ་ཚུཊལ་ནཨཱཱི་ཨཚཱི,་ཛཧཾ་ཧམྨར་པཧཾཙ་ནཨཱཱི༎ 

ཛཽཾ་ཀེཨོ་ཨཏྤཱཙཱར་ཀརཏ,་ཨོཀརཱ་ལཱཨེ་ཧམ་དུརྒཱ་ཚཱི། 

ཏྤཱགཀ་མྤཱཱུརཱི་སཱཱིཏཱ་ཏ, པཱིཡཏམཱ་རཱུཔ་མེཾ་རཱདྷཱ་ཚཱི༎ 

ཛཽཾ་ལོཀ་མཱན་དེཏན་ཏ, ཧནཀ་ལཱཨེ་པྤཱཎཀ་ཨཱཧཏཱི་ད་དེབ། 

ལེཀཱིན་ཛེ་ཨཔམཱན་ཀརཏཱ, ཧནཀ་ལལེ་ཀལཱཱི་རཱུཔ་ལེབ༎ 
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བས་ཨཚཱི་བཱིནཏཱཱི་ཀཱི་ཧམར,ོ ཧམྨར་མཱན་ཙཱཧཱི། 

ཧམ་ཚཱི་ནཱརཱཱི,་ཧམརཱ་ཨཔྤན་པཧཙཱན་ཙཱཧཱི༎ 

  

-སམཏཱ ཀུམཱརཱཱི,་ཤཱིཀྵཱིཀ,སམས ྤཱཱིཔུར་,་བཱིཧར། 

 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༥.སསཾྐྲྀཏ་ཁཎ ྜ

༥.༡.ཌཱ.་དཱིཔཱིཀ-་ཙམ ྱཱཱུསཱཧཱིཏྱཡཤ་ོབཱིལཱསཿ་༺ཙཏུརྠོཙྪབཱསཿ༻ 
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ཌཱ.་དཱིཔཱིཀ 

༺སྭཏན ལཁཱེིཀ་བེདབཏཱཱི-མཧབཱིདྤཱལཡསྱ་པྤཱཀྟནཔྤཱདྷ ྱཱཔཱིཀ་ཙ༻ 

༺བཱིགཏེ་ཨུཙ ྱཱསེ་ཨསྨཱིན་གྲནྠེ་ཡཱནཱི་ཨནཀེནཱི་བཻཤཱིཥ ྱཱནཱི་དྲྐྲྀགྒོཙརཱཱིབྷབནྟཱི་མཡ་ཱཏེཥཾ་བཱིབརཎཾ་པདཏྟམ།་པཀྲྐྲྀཏེ་ཨུཙ ྱཱསེ་
བརྞནབཻཙིཏྲྱསྱ་ནཻཥདྷདྲྐྲྀཤ་ཏུལནཱཏཀྨཾ་བཱིབརཎཾ་པས ྱཱཱུཡཏེ།༻ 

  

སཱམཱནྱནེ་ནལཙམ ྱཱཱུགྲནྠེ་ནཻཥདྷདྲྐྲྀཤ་ཀྭཙིཙྪཱམྱཾ་ཏུ་ཀྭཙཏི་བཻཥམྱཾ་དྷཱརཡཏཱི། 

   སམཱྱམ 

*ནཻཥདྷེ་ནལདམཡན ྤཱཱིབྷ ྱཱཾ་པཎཡབརྞནམ་ཨསྟཱི་ཏཐབཻ་ནལཙམ ྱཱཱུགྲནྠེ་ནལདམཡན ྤཱཱིབྷ ྱཱཾ་
པཎཡབརྞནམ་ཨསྟཱི 

*ནཱིཥདྷདེཤསཡ[1] བརྞནམ་ཨུབྷཡཏྲ་བརཏེ 

*ཧཾསབརཎན[2] བརྞནམ་ཨུབྷཡཏྲ་བརཏེ 

བཥཻམྱམ 

*ནཻཥདྷེ་ནལདམཡན ྤཱཱིབྷ ྱཱཾ་པཎཡབརྞནམ་ཨུབྷཡཏྲ་ཨསྟཱི་བཱིབརཎམ་ཨཏྱནྟཾ་བྷཱིན ཾ་དྲྐྲྀཤྱཏེ། 

*ནཻཥདྷཱཱིཡཙརཱིཏེ་ནལཿ་ཨེཀནྟབཱསཱཡ་ཨུཔབནཾ་ཡཱཏཱི[3] ཨཏྲ་ནལཿ་ཤཱུཀརབདྷཱརྠཾ[4] གཙྪཏཱི 
ནཱིཥདྷདེཤསྱ་ནཱིཥདྷཱནགཪ ྤཱཿ[5] བརྞནཾ་ཀེབལཾ་ཨཏྲཻབ་བརཏེ་ན་ཏུ་ནཻཥདྷཱཱིཡཙརཱིཏེ་
པྤཱཔྱཏེ 

*ཧཾསབརཎན[6] བརྞནམ་ཨུབྷཡཏྲ་བརཏེ་ཀཱིན ཱུ་ནཥཻདྷཱཱིཡཙརཱིཏེ་ཧཾསབཱིལཱཔོ[7] དྲྐྲྀཤྱཏེ་ཀཱིན ཱུ་
ཨཏྲ་ཨཀཱཤབཱཎཱི་བྷབཏཱི་ཡཏ་ཨཡཾ་ཧཾསཿ་ཨེབ་དམཡན ྤཱིཾ་པཏཱི་ཏབ་སཧཡཀཿ་བྷབཏཱི། 
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*ཨེབམེབ་ནལཙམ ྱཱཱུགྲནྠེ་ཧཾསཱིནཱཱི་ནལ་ཾདྷཱིཀྐརོཏཱི། 

*ནཻཥདྷཱཱིཡཙརཱིཏེ་པྤཱཀྲྐྲྀཏཱིཀབས ྱཱཱུནཱཾ་པདེ-པདེ་བཻལཀྵཎྱེན་བཻཙིཏྲྱབརནྞཾ་བརཏེ
[8] ཀཱིན ཱུ་

ནལཙམ ྱཱཱུགྲནྠེ་བར ར ྱཱཱུནཱམེབེདཾ
[9] བརྞནམ 

ཨཱིཏྠཾ་ཙམ ྱཱཱུཀབྱསྱ་བཱིཤཱིཥྱ་ནལཙམ ྱཱཱུབརྞནཾ་ནཻཥདྷདྲྐྲྀཤ་ཨས ྤཱབྷཱིཿ་དྲྐྲྀཥ མ།་བཱིས ྐྲྀཏབཱིབརཎརྠཾ་གྲནྠདཡོརཱལཀོནམེབ་བརམཱིཏཱི་
ཤམ་། 

  

 
  

 

[1] ནལསྱ་པྐྲྀཥྶྚྤཱ་ནཱིཥདྷཱགཏཱ་གཎནྨཱིཥེཎ་དཱུཏདཱིཛབནྡཱིཙཱརཎཿ་། 
ནཱིཔཱཱིཡ་ཏཏ ྤཱཱིརཱིཀཐཱམཐནཱཡཱ་ཙིརཱཡ་ཏསྠེ་བཱིམནཱཡམནཱཡཱ་༎་༡.༣༧་༎ 

[2] ན་བཱསཡོགྤཱ་བསུདྷེཡམཱཱིདྲྐྲྀཤསྟྭམངྒ་ཡསྤཱཿ་པཏཱིརུཛྷ  ིཏསྠཱིཏཱིཿ་། 
ཨཱིཏཱི་པཧཡ་ཀྵཱིཏཱིམཱཤྲཱིཏཱ་ནབྷཿ་ཁགསྟམཱཙུཀྲུཤུརཱརབཻཿ་ཁལུ་༎་༡.༡༢༨་༎ 

[3] ཨཀརཱི་ཏེན་ཤྲབཎཏཱིཐཱིརྒུཎཿ་ཀྵམཱབྷུཛཱ་བྷཱཱིམནྐྲྀཔཱཏྨཛཱལཡཿ་། 
ཏདུཙྩདྷཻརྻབྱཡསཾཧཱིཏེཥུཎ་སྨརེཎ་ཙ་སྤཱཏཤྨརཱསནཱཤྲཡཿ་༎་༡.༤༤་༎ 

[4] ཀིཾ་སྤཱདཉྫནཔརྦཏཿ་ས ཊཱིཀཡོརྡྭནྡྭ་ཾདདྷདཱིར  ཡོཿ། 

[5] ཏསྱ་བཱིཥཡསྱ་མདྱེ་ནཱིཥདྷོ་ནཱམཱསྟཱི་ཛནཔདཿ་པཐཱིཏཿ། 

[6] པཡོདྷཱིལཀཱིམུཥཱི་ཀེལཱིཔལྭལེ་རཱིརཾསུཧཾསཱཱིཀལནཱདསདཱརམ་། 
ས་ཏཏྲ་ཙིཏྲཾ་བཱིཙརནྟམནྟཱིཀེ་ཧཱིརཎྨཡཾ་ཧཾསམབོདྷཱི་ནཻཥདྷཿ་༎་༡.༡༡༧་༎ 

[7] མདེཀཔུཏྤཱཛནནཱཱི་ཛརཱཏུརཱ་ནབཔསྤཱཱུཏཱིརྦརཊཱ་ཏཔསྭཱིནཱཱི་། 
གཏཱིསྟཡོརེཥ་ཛནསྟམརཡན ཧོ་བཱིདྷེ་ཏྤཱ་ཾཀརུཎ་རུཎདྡྷཱི་ན་༎་༡.༡༣༥་༎ 

[8] ནབཱ་ལཏཱ་གནྡྷབཧེན་ཙུམྦཱིཏཱ་ཀརམྦཱིཏཱངྒཱཱི་མཀརནྡཤཱིཀརཻཿ་། 
དྲྐྲྀཤ་ནྐྲྀཔེཎ་སྨཱིཏཤོབྷཱིཀུངྨལཱ་དརཱདརཱབྷ ྱཱཾ་དརཀམྤཱིནཱཱི་པཔེ་༎་༡.༨༥་༎ 

[9] ཨཐ་ཀདཙདིུན མཏྤཡོདྷརཱནྟར.... 
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ཨཔན་མཏཾབྱ editorial.staff.videha@gmail.com པར་པཋཨཱུ། 

 
༦.་བཱིདཧེ་སྤཱཱུཙནཱ་སཔཾརྐ་ཨནྭཥེཎ 
སྤཱཱུཙནཱ 

༡ 

"བཱིདེཧཀ་ཛཱིབཱིཏ་སཱཧཱིཏྱཀར-སམ ྤཱདཀ་ཨཱ་རཾགམཾཙཀར ྤཱཱི-་རཾགམཾཙ-ནཱིརེཤཀ་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ཤྲྲྀཾཁལཱ" 

ཨཱགམཱཱི་དཱུ་ཊཱ་བཱིཤེཥཀཾ་ལལེ་ཛཏེཀ་སུཛྷཱབ་ཨཡཱལ་ཨོཨཱིམེ་སྃ་"པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ"་ཨ་ཱ"ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི"་ཨཻ་དཱུ་ནཱམཀ་
ཙཡན་བྷེལ།་ཧཱིནཀ་དུནྤཱཱུ་གཊོེ་པར་དུནྤཱཱུ་བཱིཤེཥཾཀ་བཱིདེཧཀ་ཨལག-ཨལག་ཨཀཾམེ་རཧཏ།་དུནྤཱཱུ་བཱིཤེཥཀཾ་ཀརཱིཀ་དྷབལ་
ཏྲཡོདཤཱི་དྷརཱི་ཨཱཱི-པཀཤཱིཏ་ཀརབཱཀ་བཱིཙཱར་ཨཚ་ིམུད་སེ་ནཱིར  ར་ཀརཏ་ཛྃ་ནྱཱཱུནཏམ་ཨཱལཁེ་སཾཁྤཱ་བྷེཊ་ཛཱཡ་སཾགཧཱི་བརྜ་
ཕཱཨཱིལམེ་ཊཱཨཱིཔ་ཀཡལ་རཙནཱ་ཛཏེཀ་བེཤཱི་རཧཏ་ཏཏེཀ་ཛལ ྤཱཱི་ཨཱཱི་དུནྤཱཱུ་བཱིཤེཥཾཀ་ཨཱཱི-པཀཤཱིཏ་བྷ྅་སཀཏ།་བཱིདེཧ་
མཱསམེ་དཱུ་བེར་༺༡་ཨཱ་༡༥་ཏཱིཐཱིཀེྃ༻་ཨཱཱི-པཀཤཱིཏ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚི། 
བཱིདེཧམེ་ཨཱཱི-པཀཤཱིཏ་རཙནཱ་སབྷཀ་ཀཔཱཱིརཱཨཱིཊ་ལཁེཀ/སཾགྲཧཀར  ྱཱ་ལོཀནཱིཀ་ལགམ་ེརཧཏནྷཱི། སམ ྤཱདཀ:་བཱིདེཧ་ཨཱཱི-
པཀཤཱིཏ་རཙནཱཀ་བེབ-ཨཱརྐཱཨཱིབ/་ཐཱཱིམ-ཨཱདྷཱརཱིཏ་བེབ-ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ནཱིར ྤཱཎཀ་ཨདྷཱིཀར,་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ཨནུབཱད་ཨཱ་
ལཱིཔཾྱཏརཎ་ཨཱ་ཏཀརོ་བེབ-ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ནཱིར ྤཱཎཀ་ཨདྷཱིཀར;་ཨཱ་ཨཻ་སབྷ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ཨཱཱི-པཀཤན/་པིཾཊ-པཀཤནཀ་
ཨདྷཱིཀར་རཁཻཏ་ཚཐཱི།་ཨ་ཻསབྷ་ལེལ་ཀནོོ་རཱཡལྶྚྤཱཱི/་པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་པྤཱབདྷཱན་ནཻ་ཚ,ཻ་སེ་རཱཡལྶྚྤཱཱི/་པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་ཨཱིཙྪུཀ་
རཙནཱཀར/་སཾགྲཧཀར  ྱཱ་བཱིདེཧསྃ་ནཻ་ཛུཌ ཐུ། 
ཨཧྃསྃ་ཨཱགྲཧ་ཛེ་ཛཏེཀ་ཛལ ྤཱཱི་ཧཨཡ་"པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ"་ཨཱ་"ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི"་དུནྤཱཱུ་གཊོེཀ་ཀཛ,་རཙནཱ-སཾཔཱདན,་
སཾསྨརཎ་ཨཱ་ཨནྱ་རཙནཱཏཀྨ་ཀརྻཔར་སབྷ་པཀརཀ་རཙནཱ་༺སཾསྨརཎ,་ཨཱལོཙནཱ,་སམཱལོཙནཱ,་སམཱཱིཀྵཱ་ཨདཱཱི༻་
editorial.staff.videha@gmail.com་པར་པཋཱཨུ། 

གྷོཥཎ:་པེམལཏཱ་མཱིཤྲ་པེམ་པར་བཱིཤེཥཾཀ་བཱིདེཧཀ་༣༥༧མ་ཨཾཀ་མཱནེ་༠༡་ནབམྦར་༢༠༢༢་ཨཱ་ཤརདཱིན ྡུ་ཙཽདྷརཱཱི་པར་
བཱིཤེཥཾཀ་བཱིདེཧཀ་༣༥༨མ་ཨཀཾ་མནཱེ་༡༥་ནབམྦར་༢༠༢༢་ཀེྃ་བཧར་ཧཨེཏ།་༡༥་ནབམྦར་༢༠༢༢་ཀ་ལགཏཱི་ཨཱགམཱཱི་
ནབ་བཱིཤེཥཾཀཔར་ནཱིརྞཡ་ཧཨེཏ།་ཨཧྃསྃ་ཨཻ་ལེལ་སུཛྷཱབ་སཱདར་ཨཱམཏཾྲཱིཏ་ཨཚི།  
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༢ 

"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལ ཱ

 
བཱིདེཧ་ཨཔན་ཛཱིབཱིཏ་རཙནཱཀར་པར་བཱིཤེཥཾཀ་ཤྲྲྀཾཁལཱཀ་ཨནྟརྒཏ་༺༡༻ཨརབཱིནྡ་ཋཀཱུར,་༺༢༻ཛགདཱིཤ་ཙནྡྲ་
ཋཱཀུར་ཨནཱིལ,་༺༣༻རཱམལོཙན་ཋཱཀུར,་༺༤༻་རཱཛནནནྡ་ལལཱ་དས,་༺༥༻རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་ཨ་ཱ
༺༦༻་ཀེདར་ནཱཐ་ཙདྷཽརཱཱི་བཱིཤེཥཾཀ་ནཱིཀལནེ་ཨཚི། 
ཨཧཱི་སནྡར  མེ་ཚབོ་སཱཧཱིཏྱཀར་པར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལཱ་ཨནརྟྒཏ་"མོནགོྤཱཕ"་ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཀཡལ་ཛཱ་རཧལ་ཨཚི། 
"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལཱཀ་བཱིབརཎ་ནཱིམ ་པཀར་ཨཚི: 
༺༡༻་ཨཱིཙྪུཀ་ལཁེཀ་ཨྤཱཱུཔརམེ་ཀོནོ་ཨཀེ་རཙནཱཀར་པར་ཨཔན་མོནོགྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་ཨཱིཙྪཱ་
editorial.staff.videha@gmail.com་པར་པཋཱ་སཀཻ་ཚཐཱི།་མོནགོྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་ཨབདྷཱི་སམཱཱནྱཿ་ཨེཀ་མཱས་རཧཏ། 
༺༢༻་བཱིདེཧ་ཚཧ་རཙནཱཀརཔར་ཚཧ་ལེཁཀཀ་ནཱམ་མོནགོྤཱཕ་ལཱིཁབཱཀ་ལེལ་ཙཡནཱིཏ་ཀ྅་ཨཀོར་སཱརྦཛནཱིཀ་
གྷོཥཎ་ཀརཏ། 
"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁབཱཀ་ནཱིཨམ: 
༺༡༻་མོནགོྤཱཕ་པྤཱཱུརྞ་རཱུཔེྃ་རཙནཱཀརཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་ཧཨཡ།་སཱཧཱིཏྱ་ཨཀདམཱཱེི,་ཨེན.བཱཱི.ཊཱཱི.་ཨཱ་ཀཱིཚུ་བྱཀྟཱིགཏ་རཱུཔེྃ་
ལཱིཁལ་མོནོགྤཱཕ/་བཱཡོགྤཱཕཱཱིམེ་ལེཁཀ་སཾསྨརཎ་ཨཱ་བྱཀྟཱིགཏ་པསཾག་ཛོཌ ཱི་ཀཡ་རཙནཱཀརཀ་བཧན ེ་ཨཔན-ཨཱཏྨ-པཤཾསཱ་
ལཱིཁཻཏ་ཚཐཱི།་"བཱིདེཧ་མོནགོྤཱཕ"་ཕཱཱིཕཱ་བར ླྜ་ཀཔ་ཕུཊབཱལ་སན་རཧཏ།་ཕཱཱིཕཱ་བར ླྜ་ཀཔ་ཕུཊབཱལ་ཨེཧེན་ཨེཀམཱཏྲ་ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎ ་
ཨཚི་ཛཏཡ་ཀོནོ་"ཨོཔེནིཾག"་བཱ་"ཀོཛིཾག"་སེརཱཱིམནཱཱི་ནཻ་ཧོཨཱིཏ་ཚཻ་ཨཱ་ཏཀར་ཀརཎ་ཚཻ་ཛེ་"ཨོཔེནིཾག"་བཱ་"ཀོཛིཾག"་མེ་
ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎ མེ་ན་ཻཁེལཱ་རཧལ་ལོཀ་མུཁྱ་ཨཏཱིཐཱི/་ཨཏཱིཐཱི་ཧོཨཱིཏ་ཚཐཱི་ཨཱ་ཕོཀས་ཁཱིལཌཱ ཱཱི་སྃ་དཱུར་ཙལཱི་ཛཱཨཱིཏ་ཨཚི།་ཕཱཱིཕཱ་མཱཏྲ་
ཨཱ་མཱཏྲ་ཕུཊབཱལ་ཁཱིལཌཱ ཱཱིཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་རཧཻཏ་ཨཚི་སེ་ཨོཀར་ཊྤཱཱུར ྤཱམེཎ ་"ཨོཔེནིཾག་སེརཱཱིམནཱཱི"་ནཻ་བརན་སཛྷེོ་"ཨོཔེནིཾག་
མཻཙ"་སྃ་ཨཱརམྦྷ་ཧོཨཱིཏ་ཨཚ་ིཨཱ་ཨཀོར་སམཱཔན་"ཀོཛིཾག་སེརཱཱིམནཱཱི"སྃ་ནཻ་བརན་"ཕཱཨཱིནལ་མཙཻ་ཨཱ་ཊྤཱཕཱཱི"སྃ་ཁཏམ་
ཧོཨཱིཏ་ཨཚི་ཨཱ་ཕོཀས་མཏཱྲ་ཨཱ་མཱཏྲ་ཁཱིལཱཌ ཱཱི་རཧཻཏ་ཚཐཱི།་ཏཧཱིནཱ་"བཱིདེཧ་མོནགོྤཱཕ"་མཱཏྲ་ཨ་ཱམཱཏྲ་ཨཻ་"ཚབོ་
རཙནཱཀར"པར་ཀེནྡྲཱིཏ་རཧཏ་ཨཱ་ཀོནོ་སཾསྨརཎ་ཨཱདཱི་ཛོཌ ཱི་ཀ྅་ཕོཀས་རཙནཱཀརསྃ་ཨཔནཱཔར་ཀེནྡྲཱིཏ་ཀརབཱཀ་
ཨནུམཏཱི་ན་ཻརཧཏ། 
༺༢༻་མོནགོྤཱཕ་ལེལ་"བཱིདེཧ་པེཊཱར"མེ་ཨུཔལབ  ་སཱམགྤཱཱིཀ་སནྡར  ་སཧཱིཏ་ཨུཔཡོག་ཀཡལ་ཛ་ཱསཀཻཨེ། 
༺༣༻་བཱིདེཧམེ་ཨཱཱི-པཀཤཱིཏ་རཙནཱ་སབྷཀ་ཀཔཱཱིརཱཨཱིཊ་ལེཁཀ/སཾགྲཧཀར  ྱཱ་ལོཀནཱིཀ་ལགམེ་རཧཏནྷཱི།་སམ ྤཱདཀ་
'བཱིདེཧ'་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་པཀཤཱིཏ་རཙནཱཀ་པིཾཊ-བེབ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ/་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་ཨནུབཱདཀ་ཨཱ་མྤཱཱུལ་ཨ་ཱཨནྤཱཱུདཱིཏ་ཨཱརྐཱཨཱིབཀ་
ཨཱཱི-པཀཤན/་པིཾཊ-པཀཤནཀ་ཨདྷཱིཀར་རཁཻཏ་ཚཐཱི།་ཨཻ་ཨཱཱི-པཏྲཱིཀམེ་ཀནོོ་རོཡལྶྚྤཱཱིཀ/་པཱརཱིཤྲམཱིཀཀ་པྤཱབདྷཱན་ནཻ་ཚཻ། 
༺༤༻་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"ཀ་ཕཱརྨེཊ:་རཙནཱཀརཀ་པརཱིཙཡ་༺རཙནཱཀརཀ་ཛནྨ,་ནཱིབཱས-ས ྤཱན་ཨཱ་ཀརྻསལྠཀ་
བྷཽགོལཱིཀ-སཱཾསྐྲྀཏཱིཀ་བཱིབེཙནཱ་སཧཱིཏ༻་ཨཱ་རཙནཱབལཱཱི་༺སམཱཱིཀྵཱ་སཧཱིཏ༻། 

གྷོཥཎ:་"བཱིདེཧ་མོནགོྤཱཕ"་ཤྲྲྀཾཁལ་ཱཨནརྟྒཏ་༺༡༻་རཱཛནནནྡ་ལལཱ་དས་ཛཱ་ིཔར་མོནོགྤཱཕ་ནཱིརྨལཱ་ཀར,ྞ་༺༢༻་
རབཱཱིནྡྲ་ནཱཐ་ཋཱཀུར་པར་མུན ྤཱཱི་ཀམཏ་ཨཱ་༺༣༻་ཀེདར་ནཱཐ་ཙཽདྷརཱཱི་པར་པེམ་མོཧན་མཱིཤྲ་དྤཱརཱ་ལཱིཁལ་ཛཱཡཏ།་མཻཐཱིལཱཱི་
པུཏྲ་པདཱིཔ་པར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁཏཱཧ་པེམཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"། 
ཤེཥ་༣་གོཊེཔར་ནཱིརྞཡ་ཤཱིགྷ་ཀཨེལ་ཛཱཡཏ། 
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གྷོཥཎ་༢:་ཨོནཱ་ཏྃ་མཻཐཱིལཱཱི་པུཏྲ་པདཱིཔ་པར་བཱིདེཧ་བཱིཤེཥཾཀ་ནཻ་ནཱིཀལནེ་ཨཚི,་མུད་ཧནཀར་ཨབདན་ཀེྃ་དེཁཻཏ་
པེམཤཾཀར་ཛྷཱ་"པབན"ཀ་ཧནཀ་ཨྤཱཱུཔར་"བཱིདེཧ་མོནོགྤཱཕ"་ལཱིཁབཱཀ་བཱིཙཱར་ཨཱཡལ་ཏྃ་ཨོཀར་ཱསྤཱཱིཀར་ཀཡལ་གལེ།  

-གཛེནྡྲ་ཋཀཱུར,་སམ ྤཱདཀ་བཱིདེཧ,་whatsapp་no་+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN་
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༣ 

བཱིདེཧ་བྤཱཌཀས ་ལཱིས  

 
བཱིདེཧ WWW.VIDEHA.CO.IN སམྦན  ྱཱཱི་སྤཱཱུཙནཱ་ལལེ་ཨཔན་whatsapp་ནམྦར་ཧམར་whatsapp་no་
+919560960721་པར་པཋཱཨུ,་ཨོཀར་པཡོག་མཱཏྲ་བཱིདེཧ་སམྦན  ྱཱཱི་སམཱཙཱར་དེབཱཀ་ལལེ་ཀཨལེ་ཛཨཱེཏ། 

༤ 

བཱིདེཧཀ་"སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷཥྶྚྤཱཙཱར་བཱིཤེཥཾཀ" 

བཱིདེཧ་"སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷཥྶྚྤཱཙཱར་བཱིཤེཥཾཀ"་ལེལ་ནཱིམ ལཱིཁཱིཏ་བཱིཥཡཔར་ཨཱལེཁ་ཨཱཱི-
མེལ editorial.staff.videha@gmail.com པར་ཨཱམཾཏྲཱིཏ་ཨཚི། 
༡.སཱཧཱིཏྱ,་ཀལཱ་ཨ་ཱསརཀརཱཱི་ཨཀདམཱཱིཿ- 
༺ཀ༻་པུརས ྤཱརཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི 
༺ཁ༻་སརཀརཱཱི་ཨཀདེམཱཱིམ་ེཔཻསབཱཀ་གཨེར-ལོཀཏཱཾཏྲཱིཀ་བཱིདྷཱན 
༺ག༻་སཏ ྤཱགཊ་ཨཱ་ཨཀདམཱཱི་ཀེར་ཀཛ་ཀརབཱཀ་ཏརཱཱིཀ 
གྷ༻་སརཀརཱཱི་སཏ ྤཱཀ་ཚདྨ་བཱིརོདྷམེ་ཨུཔཛལ་ཏཱཏ ྤཱལཱིཀ་སམནཱཱཾཏར་སཏ ྤཱཀ་ཀརྻཔདྡྷཏཱི 
ང༻་ཨཀདེམཱཱི་པུརས ྤཱརམེ་པཱཨཱི་ཕཻཀ རཿ་མཱིཐཀ་བཱ་ཡཐཱར ྠ
༢.བྱཀྟཱིགཏ་སཱཧཱིཏྱ་སཾས ྤཱན་ཨཱ་པུརས ྤཱརཀ་རཛཱནཱཱིཏཱི 
༣.པཀཤན་ཛགཏམེ་པསརལ་བྷཥྶྚྤཱཙཱར་ཨཱ་ལཁེཀ 
༤.་མཻཐཱིལཱཱིཀ་ཚདྨ་ལཁེཀ་སཾགཋན་ཨཱ་ཨོཀར་པདདྷཱིཀརཱཱི་སབཧཀ་ཨཱཙརཎ 
༥.ས ྱཱཱུལ-ཀལེཛཀ་མཐཱཻིལཱཱི་བཱིབྷཱགམེ་པསརལ་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་བྷཥྶྚྤཱཙཱརཀ་བཱིབཱིདྷ་རཱུཔ- 
༺ཀ༻་པཱཋྱཀྲམ 
༺ཁ༻་ཨདྱཡན-ཨདྷ ྱཱཔན 
༺ག༻་ནཱིཡུཀྟཱི 
༦.་སཱཧཱིཏྱཱིཀ་པཏྲཀརཱིཏཱ,་རཱིབྱཱཱུ,་མཾཙ-མཱལཱ-མཱཨཱིཀ་ཨཱ་ལོཀརྤཎཀ་ཁེལ-ཏམཤཱ 
༧.ལེཁཀ་སབཧཀ་ཛནྨ-མརཎ་ཤཏཱབ ྤཱཱི་ཀེར་ཙུནཱབ་,་ཀཻལེཾཌརབཱད་ཨཱ་ཏཀརཱ་པཱཚྤཱཱུཀ་རཱཛནཱཱིཏཱི 
༨.དལཱིཏ་ཨེབཾ་ལེཁཱིཀ་སབཧཀ་སཾགེ་བྷེད-བྷཱབ་ཨཱ་ཨོཀར་ཤོཥཎཀ་བཱིབཱིདྷ་ཏརཱཱིཀ 
༩.་ཀོནོ་ཨནཱ་བཱིཥཡ། 
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