याक् क्खा 

कथा   संग्रहve
पुस्तिकास्तिका8

संग्रहvedHग्रहvedHcह

क

ofSvf tfKnlsrl

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

1
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मद्रक"

प्रस्तिका8 "

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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प्रक्खा था   संग्रहve न
बेघा H      +म न अत्याधुनिकयाक् धस्तिका8नक स्तिका8.श्व परिवेशको प्रभावमा . पुस्तिकास्तिका8रः  यामराज .&शक प्रभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त .म पुस्तिकारः  यामराज 2
आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  5न

रः  यामराज  स्तिका86टयाक् ,

झ;क उन&

ज स्तिका8 याक्

था   संग्रहve

म8स्तिका89क

प्र स्तिका8=न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त > , संग्रहvedH क?स्तिका8 , संग्रहvedH क रः  यामराज 

था   संग्रहve

पुस्तिकारः  यामराज म्पुस्तिकारः  यामराज  हरु9 ई ओझ&9म पुस्तिका दC+ अग्रहvedHc D2 बेघा H     स्तिका8Eरः  यामराज ह&क याक्
स्तिका8.श्व परिवेशको प्रभावमा . पुस्तिकास्तिका8रः  यामराज .&शम ध&रः  यामराज C ज स्तिका8 , धम+

था   संग्रहve संग्रहvedHम्प्रद याक्हरु9&

संग्रहvedHरः  यामराज क्षण, स्तिका8.क संग्रहvedH, बेघा H     ?H2 रः  यामराज  उत्याधुनिकथा   संग्रहve नक अभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त .म आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  5न
ज स्तिका8 ग्रहvedHc , भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8>क5 रः  यामराज  संग्रहvedH I क?स्तिका8 क पुस्तिकास्तिका8ह= न9 ई ग्रहvedHcम ई
संग्रहvedHक&क करः  यामराज  ह म2 संग्रहvedHबेघा H     C9 ई अ.ग्रहvedHc C छ । याक्संग्रहvedHC करः  यामराज  9 ई
हृदयाक्म

ग्रहvedHcरः  यामराज 2 9 पुस्तिकाMम

याक् क्खा 

स्तिका8.क संग्रहvedH, बेघा H     ?H2 रः  यामराज  उत्याधुनिकथा   संग्रहve नम
उद&श्व परिवेशको प्रभावमा याक्9&, याक्ह Iहरुक

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त > क

संग्रहvedHरः  यामराज क्षण,

ट&.

पुस्तिकारः  यामराज 5याक् उन&

संग्रहvedH न

अम;याक् संग्रहvedHझ ., संग्रहvedH;9 ह रः  यामराज 

प्रस्तिका8 क?याक् क अपुस्तिका&क्ष ग्रहvedHcदC+ स्तिका8Nभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त.न स्तिका8.श्व परिवेशको प्रभावमा .-स्तिका8.P 9याक् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त >
स्तिका8.Q न

प्रस्तिका8 6R न9&

प्रद न

स्तिका8संग्रहvedHक याक् क आध रः  यामराज म याक् पुस्तिकास्तिका8

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ग्रहvedHcरः  यामराज &क
क

.ण+स्तिका8.Mयाक् संग्रहvedH

याक् रः  यामराज  ग्रहvedHcरः  यामराज &क छ8 ।

3

१. उथा   संग्रहveकक

स्तिका8 9क
घा H          क ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5 नङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म = ग्रहvedHcस्तिका8=॥

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

आक रः  यामराज  म&स्तिका8त्याधुनिकनङ् ओन्दाङ् निङ्5न

संग्रहvedHMन& नङ् ओन्दाङ् निङ्5 कइम्न

संग्रहvedH याक् ॥ Mन

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ङ् ओन्दाङ् निङ् ए क्खा संग्रहvedH , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc आत्याधुनिकम
Mन म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & क

घा H          Mद ॥ स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 क याक् , "ओम 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8न"॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9&क्खा संग्रहvedH ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् ओम्न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 कइम्न
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा संग्रहvedH, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओम्न 9&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 नङ् ओन्दाङ् निङ्5 कयाक्म्न संग्रहvedH&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=॥
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
" ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

मह

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क्खा क न

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y.

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

था   संग्रहve म न

ॽ9

क याक् ,

एक R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & था   संग्रहve स्तिका8म्न,

म ओॽस्तिका8न॥" Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क्खा क न
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y.

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

संग्रहvedH मMद रः  यामराज 

ॽ9

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=॥

स्तिका8नसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म = Mद याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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ॽ9 क याक् , " म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् घा H          क
उथा   संग्रहve पुस्तिका,

= स्तिका8=ॽयाक्

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिका क्खा म& स्तिका8न” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उसंग्रहvedH
ॽ9

9& स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

क&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म = Mद याक् ॥
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

ॽ9 क याक् , "9&स्तिका8त्याधुनिकनङ् ओन्दाङ् निङ्5

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH&स्तिका8त्याधुनिकन फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc , 9&न, स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve

क्खा म ग्रहvedHc

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & _याक् स्तिका8 स्तिका8= M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = म्क Mज स्तिका8क्खा न॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9&क्खा संग्रहvedH ॥

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

9&स्तिका8त्याधुनिकनग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc न म, संग्रहvedH&स्तिका8त्याधुनिकनग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc 9 नङ् ओन्दाङ् निङ्5 = क्खा = स्तिका8क
= ग्रहvedHcस्तिका8= Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & याक्क्खा संग्रहvedHस्तिका8=॥

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 
घा H          क

9&

स्तिका8ज. स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 क याक् , “म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y.
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8न,

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5

M. कYयाक् स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8न॥" Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. बेघा H     & .

बेघा H      स्तिका8ज. स्तिका8= नङ् ओन्दाङ् निङ्5

M. स्तिका8क्खा = = ग्रहvedHcस्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
उङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

स्तिका8=
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ॽ9

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & पुस्तिका& बेघा H     

स्तिका8नसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 = Mद याक् ॥
9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आस्तिका8संग्रहvedHक

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=,
5

"स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् स्तिका8न॥

याक् क

याक् क

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् स्तिका8न, म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज  फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   इ9 = ग्रहvedHc स्तिका8न॥"
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् क याक् ," म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् घा H          क
9& म म्म ह स्तिका8मस्तिका8मॽह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म ह ,पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     &
.

बेघा H     

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

पुस्तिका संग्रहvedHस्तिका8=
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उत्याधुनिकपुस्तिका Mन
9&क्खा संग्रहvedH ॥

= ग्रहvedHcस्तिका8=स्तिका8न॥"
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म = Mद याक् ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् क याक् ,"ह क याक् ॽस्तिका8म क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
9ॽ. न

= क्खा म

याक् न ॥" उङ् ओन्दाङ् निङ्

छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & = क्खा  क = ग्रहvedHcस्तिका8न॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज स्तिका8 ट

ॽ9 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8म उङ् ओन्दाङ् निङ्5 9ॽ. ह = ग्रहvedHcस्तिका8=॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् बेघा H      बेघा H      नङ् ओन्दाङ् निङ्5 म म
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = ग्रहvedHcस्तिका8=, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
"स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

ॽ9 9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आस्तिका8संग्रहvedHक स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=,

याक् क Yयाक् स्तिका8= M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8न, म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज 

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8न, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज स्तिका8 ट छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & = क्खा  क
Mज ग्रहvedHcस्तिका8न॥ क

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8पुस्तिकाMनङ् ओन्दाङ् निङ्5न&स्तिका8नन॥ पुस्तिका संग्रहvedHस्तिका8= Yह&न घा H          संग्रहvedH

याक् क्खा 

उसंग्रहvedH

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

= म ग्रहvedHc

9 स्तिका8ग्रहvedHc = स्तिका8=ॽयाक् ,

6

स्तिका8पुस्तिकाक्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ॥" Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म इeबेघा H     & इeबेघा H     & = Mद याक् ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & . ॽयाक् ह
याक् म्न

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5 नङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क था   संग्रहve क = ग्रहvedHc॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्

9&न संग्रहvedH म्म बेघा H     & घा H          क = स्तिका8ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 म्न

9&न

आरः  यामराज  म = ग्रहvedHc ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन 9&न पुस्तिका स्तिका8बेघा H     त्याधुनिक रः  यामराज  9&नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्

आस्तिका8संग्रहvedHक स्तिका8पुस्तिका॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

घा H          क

था   संग्रहve कक स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज स्तिका8 ट 9&क्खा संग्रहvedH ॥

२. याक् ॽस्तिका8म पुस्तिका

नग्रहvedHc

स्तिका8 9क

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
एMदक्खा संग्रहvedH ॥

Mन

क&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

आद नबेघा H     & एक

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह म्बेघा H     &
उथा   संग्रहve पुस्तिका . याक् ॥

याक् क

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह म
9&

उसंग्रहvedH

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = ग्रहvedHcस्तिका8=ह याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= = Mन बेघा H     & याक्क्खा संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH स्तिका8=॥
Mन फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह म्बेघा H     & याक् क

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

9& स्तिका8ज. स्तिका8= = ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् ॥

7

Mन बेघा H     &ॽह स्तिका8ज. स्तिका8= म ध्येबे पुछाक घाक हाक्निङ्याक्&बेघा H     & पुस्तिकाछ क घा H          क
ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 = म्बेघा H      संग्रहvedH याक् ॥ इ9&न Mन पुस्तिकाछ कङ् ओन्दाङ् निङ् म म
याक् ॽस्तिका8म

ॽ9 9, "स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द न बेघा H     &

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उसंग्रहvedH

याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्
=म

Mज याक् M=न 9याक् म स्तिका8=घा H          ?"

9,"क स्तिका8M=ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क

याक् म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5=ङ् ओन्दाङ् निङ्5, ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उ9म्बेघा H     &ॽन

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

9& स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
उ म्बेघा H     &

मम
उसंग्रहvedH

न

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह म्ग्रहvedHc

Yह&न

Mज याक् M=न,

Mद स्तिका8क्खा  ॽयाक् M=न, इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द
न

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द

उसंग्रहvedH
स्तिका8संग्रहvedHम&स्तिका8=घा H         

= म&=ग्रहvedHc ,
9याक् म ह ॥"

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 कम ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

=&ॽयाक्

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकाछ कङ् ओन्दाङ् निङ् Mन म म याक् ॽस्तिका8म 9, "म&Mन
स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द

स्तिका8Mसंग्रहvedHम&स्तिका8M=ग्रहvedHc Mह ॥ स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् था   संग्रहve . Mन&,

स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द न स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उसंग्रहvedH = याक् =ग्रहvedHc भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5, स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
स्तिका8मस्तिका8क्खा = ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह म&ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 ॽ. ह 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&स्तिका8=ग्रहvedHc Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
उ=Mह

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

इस्तिका8संग्रहvedHॽह

था   संग्रहve

ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&=ग्रहvedHc न ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

क्खा म न

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

ॽ9 9याक् स्तिका8=घा H         
8

ओम॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् म म याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्
उ=Mह नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इस्तिका8संग्रहvedHॽह था   संग्रहve
9 स्तिका8ग्रहvedHc ग्रहvedHc
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

न

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. बेघा H     &

ॽ9 स्तिका8म ,

क्खा म न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

क्खा म ग्रहvedHc

उसंग्रहvedH 9& = म

पुस्तिका न&+ रः  यामराज  इछ ॥

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

संग्रहvedH ॥ उ9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म

उसंग्रहvedH

स्तिका8क , उ=Mम =&क = ङ् ओन्दाङ् निङ्5= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 ॽ. स्तिका8नसंग्रहvedH॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्
उङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उसंग्रहvedH

संग्रहvedH& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उस्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      = = म& ॥ ज बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उसंग्रहvedH

= याक् =, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्ह
5 संग्रहvedH , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् था   संग्रहve

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc

स्तिका8मस्तिका8क्खा =

क्खा  =, क स्तिका8M=ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

न ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc&ह स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् न 9& रः  यामराज  इछ ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् .&पुस्तिकाग्रहvedHc
उ9 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क्खा क

&क था   संग्रहveबेघा H      =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . याक् =॥

न संग्रहvedH&क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्
क ॽम याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म
आद म

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc ओसंग्रहvedH&म्9
उसंग्रहvedH म्बेघा H     & =म eयाक् स्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

Mन

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह म्बेघा H     &
उस्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्

& संग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
9

आद म
Mद

ॽ9 9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क , “आद म, ओ आद म,

ह&ॽन& .&क न ?” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

आद मङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

9,"क फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह म्बेघा H     & Mसंग्रहvedH&म्9

& संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8कस्तिका8संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5,

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

=म eयाक् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥

क

न ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc&ङ् ओन्दाङ् निङ् न ॥" Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् आद म

ॽ9

9, “Mद इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् न ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc&ग्रहvedHc न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9याक् ग्रहvedHc न ? स्तिका8क क
Mज न 9ॽन&Mन

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

आद मङ् ओन्दाङ् निङ्

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

. स्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8पुस्तिकायाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc न

उसंग्रहvedH

ॽ9

= घा H         

9, “Mद
म मङ् ओन्दाङ् निङ्

इ?” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क नङ् ओन्दाङ् निङ्5

क

स्तिका8पुस्तिकायाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन म म याक् ॽस्तिका8म स्तिका8छम्द,
“Mद इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 = ग्रहvedHc न ?” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

9&म = याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन पुस्तिकाछ क
= ग्रहvedHc ग्रहvedHc न ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

9,
9&क्खा संग्रहvedH ह

“क

मम

पुस्तिकाछ कङ् ओन्दाङ् निङ्

ओम॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9, “Mद

ॽ9

घा H          क स्तिका8ज. स्तिका8=बेघा H     & Mद संग्रहvedH& न

संग्रहvedH रः  यामराज  पुस्तिका

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

10

क्खा त्याधुनिक. ग्रहvedHc न ॥ ह क Mद म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   l बेघा H      9ङ् ओन्दाङ् निङ् 9 म्म&क ,
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mद स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH म्म
नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न

म मग्रहvedHc

संग्रहvedH M नग्रहvedHc

एस्तिका8म्बेघा H     म&ॽन&स्तिका8M=न॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mद

उङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उ9म्बेघा H     & क

द म स्तिका8न

उ9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

ओm. ग्रहvedHc ,

Mद रुक

स्तिका8कYयाक्&= m. ॥

म म याक् ॽस्तिका8म 9, “ह क क

संग्रहvedHत्याधुनिकक&स्तिका8रः  यामराज  बेघा H     &था   संग्रहve पुस्तिकास्तिका8म्बेघा H     म&त्याधुनिकन&न, Mद
M_याक् स्तिका8=

म Y. ग्रहvedHc ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

क्खा  स्तिका8=ग्रहvedHc स्तिका8न,

याक् क

स्तिका8

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

आङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5. Yह&न ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      पुस्तिका स्तिका8ट म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . स्तिका8न, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
उङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mद

याक्&Mबेघा H     & याक्ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc स्तिका8न॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् आद म
ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ग्रहvedHc संग्रहvedH 9

ॽ9 9, “Mद

& संग्रहvedHग्रहvedHc ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क Mज न 9ॽन&Mन

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उसंग्रहvedH = ग्रहvedHc ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्बेघा H     & संग्रहvedH रः  यामराज  पुस्तिका आयाक् म ॥ ह क

Mद स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH म्म

स्तिका8क्खा 

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8रः  यामराज क स्तिका8पुस्तिकास्तिका8रः  यामराज क क म= ग्रहvedHcग्रहvedHc ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
= स्तिका8=ॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5= ग्रहvedHc स्तिका8न॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

= क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 n. ङ् ओन्दाङ् निङ्5म
मभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म& घा H         
न

मङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
11

9 स्तिका8ग्रहvedHc स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8संग्रहvedHउस्तिका8D पुस्तिका क्खा म& स्तिका8न॥ Mद
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH ग्रहvedHc न Mद

म

म्ग्रहvedHc Mम ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओम Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

म बेघा H     &ॽम ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &क स्तिका8न॥”
आद मङ् ओन्दाङ् निङ् उस्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ग्रहvedHc उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह eबेघा H      याक्क्खा संग्रहvedH,
इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका89क्खा ह स्तिका8=ग्रहvedHc
म संग्रहvedH याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् आद म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह eबेघा H     
n. स्तिका8रः  यामराज क्खा क

&क

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

बेघा H      न = ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

. म& स्तिका8=॥

ॽ9 क याक् , “ह क

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

= क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 ॽ. उ=Mह नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इस्तिका8संग्रहvedHॽह था   संग्रहve
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

स्तिका8क्खा  याक् म =॥

क्खा म न

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् न स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्59ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिका बेघा H      ,

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उसंग्रहvedH = = म&=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH ध इ स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5नङ् ओन्दाङ् निङ्5म&Yयाक् ह
9 स्तिका8 पुस्तिका॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
=म

Mद क्खा =स्तिका8Mनभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उसंग्रहvedH

Mन

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह मभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 Mध क्खा संग्रहvedHस्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्59ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिका बेघा H      स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
उयाक्म्बेघा H     & इसंग्रहvedH =

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक् नस्तिका8Mनभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओस्तिका8रः  यामराज पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज  इMनङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

. 9 कदस्तिका8त्याधुनिक=

_. 9 नङ् ओन्दाङ् निङ्5ह

संग्रहvedH म्बेघा H     &क
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याक्क्खा संग्रहvedHस्तिका8बेघा H     स्तिका8=॥
३. न आनङ् ओन्दाङ् निङ्5 ज 9 पुस्तिका रः  यामराज 9 याक्
म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= इस्तिका8मन पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्cयाक्
5
,

पुस्तिका पुस्तिका =

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् ॥

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &

संग्रहvedH ,

उङ् ओन्दाङ् निङ्

घा H          क

इस्तिका8संग्रहvedHॽह संग्रहvedH& स्तिका8नसंग्रहvedH॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज स्तिका8 ट = ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
घा H          क था   संग्रहve क्खा पुस्तिका& उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

ग्रहvedHc ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

Mन बेघा H     &

एक न आ बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न याक् ॽस्तिका8म = . याक् , उङ् ओन्दाङ् निङ्5 Yह&न
ध रः  यामराज म स्तिका8 संग्रहvedH याक् ॥
इ9&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9, “ह क क

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज स्तिका8 ट = ग्रहvedHcङ् ओन्दाङ् निङ्5ह घा H          क्खा था   संग्रहve क न ट
= घा H         &क्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5॥
याक् ॽस्तिका8म

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & क Mद संग्रहvedH& एक ध रः  यामराज म स्तिका8
म्न&न॥

ज 9पुस्तिका रः  यामराज 9 याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्
Mद

हक
न ट

क
= क्खा म

न

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc एक म D ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. = ग्रहvedHc Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आ9 क त्याधुनिक रः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्॥

= स्तिका8ग्रहvedHcघा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

जहन
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पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज स्तिका8=, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क
एक-एक

ज रः  यामराज 

9& पुस्तिका संग्रहvedHस्तिका8= नङ् ओन्दाङ् निङ्5 M. स्तिका8क्खा =ग्रहvedHc

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     &

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8=॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

9ह 9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न आङ् ओन्दाङ् निङ्

मD

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. = ग्रहvedHc॥
न आ ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. = स्तिका8ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उक
पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

घा H          क पुस्तिका संग्रहvedHपुस्तिका रः  यामराज  स्तिका8नस्तिका8= ह ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्ङ् ओन्दाङ् निङ्
5 याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
. स्तिका8संग्रहvedHक
9&ॽस्तिका8न

म& ॥ Mन
संग्रहvedH&ॽस्तिका8न

याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & म D

. स्तिका8संग्रहvedHक न

याक् म संग्रहvedH ॥

&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&न संग्रहvedH म्म

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9

. स्तिका8संग्रहvedHक

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. था   संग्रहve म्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve म्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

cयाक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् न बेघा H     &ॽह घा H          क क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHcस्तिका8= म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ङ् ओन्दाङ् निङ्
9 संग्रहvedH&ह& स्तिका8=॥
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ.

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

Yह&न म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ङ् ओन्दाङ् निङ्

रः  यामराज  क्खा  ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y.
याक् क

9&क्खा संग्रहvedH ,न बेघा H     &ॽह

स्तिका8ज. स्तिका8=,याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= एक
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

-

था   संग्रहve&Mम

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क
=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् न

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका89क्खा ह

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नन5, घा H          क
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म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ङ् ओन्दाङ् निङ् न ट M9&क्खा संग्रहvedH ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y.
ह म्बेघा H      क फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&न संग्रहvedH म्म

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

नआ

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & ए
. याक् म संग्रहvedH ॥ इ9&न
Mन

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्.
5 याक् ह स्तिका8= स्तिका8म स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8हॽ. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &म्म& ,
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8हॽ. ङ् ओन्दाङ् निङ्

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

बेघा H     &ॽह

ह&स्तिका8Mदसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&स्तिका8Mदसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् ॥ न आ याक्
स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedHस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y.
ह म्बेघा H      क ए

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & था   संग्रहve म ह घा H          क

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ह&रः  यामराज  eयाक् ॥
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् न आ
Mद ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&स्तिका8क्खा =,ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म

ॽ9 9, “Mद ,M_याक् -

घा H          क

बेघा H      इरः  यामराज 

9 Mद स्तिका8न॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mद नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इस्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8ज. स्तिका8= ङ् ओन्दाङ् निङ्5. Mन& ङ् ओन्दाङ् निङ्5
=

घा H          क

बेघा H      इरः  यामराज 

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

याक् क

9 Mदस्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8=

स्तिका8=
घा H          क

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ॽस्तिका8न॥”

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् ह

घा H          क था   संग्रहve क न संग्रहvedH = ग्रहvedHcस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ध रः  यामराज म स्तिका8 याक् ॽस्तिका8म न आ नङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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उक पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् ह
स्तिका8ज. स्तिका8= Yह&न Mन ज 9पुस्तिका रः  यामराज 9 याक् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& स्तिका8=॥

४. न आनङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक्क्खा संग्रहvedHन

बेघा H      =

न आ उक जह न पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज  नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     &
ङ् ओन्दाङ् निङ्.
5 याक् ह

घा H          क

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 हङ् ओन्दाङ् निङ् eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8ज. स्तिका8=
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

ज 9पुस्तिका रः  यामराज 9 याक् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्.
5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

9स्तिका8=ह

9 ॽ. बेघा H      इरः  यामराज  M9 Mद ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

ॽ9

9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आस्तिका8संग्रहvedHक स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=, “स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्,5 याक् क याक् क 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् स्तिका8न॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

याक् क Yयाक् स्तिका8= M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8न॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज  न आ नङ् ओन्दाङ् निङ्5

उYयाक् स्तिका8=

ॽ9 9स्तिका8=, “स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् , स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

संग्रहvedH M नस्तिका8=, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 स्तिका8Mदघा H          घा H          क
स्तिका8ज. स्तिका8=नङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क्खा 

क एक बेघा H      = था   संग्रहveMq ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥ ह क घा H          क

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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स्तिका8ज. स्तिका8=,

ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5=

ॽ9

ज 9पुस्तिका रः  यामराज 9 याक् ग्रहvedHc

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ङ् ओन्दाङ् निङ् क न ट Mज m. ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Mह ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

न ट

=

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&Mन ॥

Mन

बेघा H      =

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc संग्रहvedH M नस्तिका8=ग्रहvedHc पुस्तिका
9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन ॥ Mन ग्रहvedHc

ज 9पुस्तिका रः  यामराज 9 याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द ,

पुस्तिका

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH म्म ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc

Yह&न न

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&, क

स्तिका8 म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  रुम्म बेघा H     & एक न स्तिका8म्झस्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5म& याक्क्खा  . ङ् ओन्दाङ् निङ्5, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
इबेघा H     &9 क स्तिका8 म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  रुम्म बेघा H     & न स्तिका8म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5म& ओम्म& ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

क

स्तिका8मत्याधुनिक. ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &

घा H          कनङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्क्खा संग्रहvedH न

क

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

ङ् ओन्दाङ् निङ्5.&ॽह

बेघा H      =

ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8ज. स्तिका8=

=
न 6ट

Mज m. स्तिका8M=ङ् ओन्दाङ् निङ् Mह ॥”

५. आeरः  यामराज  ह म
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
था   संग्रहveस्तिका8Mदह ङ् ओन्दाङ् निङ्,5
याक् क्खा 

उङ् ओन्दाङ् निङ्

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

आस्तिका8संग्रहvedHक

न आ नङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      =

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=ह

9ॽ.

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8= म ध्येबे पुछाक घाक हाक्निङ्याक्&बेघा H     & एक

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5-पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ॥
आeरः  यामराज  ह म बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क

याक् ॽस्तिका8म
ज स्तिका8 ग्रहvedHc

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् आस्तिका8संग्रहvedHक Mद क्खा  स्तिका8न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH&ग्रहvedHcक्खा संग्रहvedH ॥
इ9&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5
म्याक्क,

कटम्बेघा H      स्तिका8=

संग्रहvedH ॽम&म&न&Mन
म न ज स्तिका8

घा H          क

ॽ9 9, “ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
न ओस्तिका8=घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5,

क

म्याक्क्खा पुस्तिका& cयाक् ॥ क Mद भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक
= m. ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥ Mद क आस्तिका8संग्रहvedHक स्तिका8पुस्तिकाम्म&ॽन&न ,

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mद म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आस्तिका8संग्रहvedHकक म9 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&क , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mद

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

बेघा H     &ॽह

घा H          क ज स्तिका8 ग्रहvedHc

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् आस्तिका8संग्रहvedHक Mद क्खा त्याधुनिक. ह ॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् 9ह 9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आeरः  यामराज  ह मङ् ओन्दाङ् निङ्
ओयाक्&छ 9

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उस्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म संग्रहvedH रः  यामराज 

& स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH ॽम& न R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & cयाक् ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक्&नह ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

ॽ9 आeरः  यामराज  ह मङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc =&ॽयाक्
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

उङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क आस्तिका8संग्रहvedHक स्तिका8पुस्तिका॥
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उक

याक् क न क रः  यामराज = क रः  यामराज  पुस्तिका संग्रहvedHपुस्तिका रः  यामराज स्तिका8न M9&क्खा संग्रहvedH Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् क याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH = 9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहveङ् ओन्दाङ् निङ्5दन याक् ॽस्तिका8म 9&क्खा संग्रहvedH ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ओएछ
याक् क

=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क आस्तिका8संग्रहvedHक स्तिका8पुस्तिका॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= स्तिका8हपुस्तिका पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहveङ् ओन्दाङ् निङ्5दह याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= 9&क्खा संग्रहvedH स्तिका8=॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8=ग्रहvedHc

याक् क पुस्तिका संग्रहvedHपुस्तिका रः  यामराज स्तिका8न, याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= संग्रहvedH स्तिका8रः  यामराज  . म ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक् संग्रहvedH स्तिका8M=न5, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा संग्रहvedH स्तिका8=॥ 9

Yह&न संग्रहvedH द म पुस्तिका स्तिका8ट cयाक् ,

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् आeरः  यामराज  ह म Yह&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् ह&eरः  यामराज  न पुस्तिका स्तिका8ट
cयाक् 9ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन पुस्तिका स्तिका8ट cयाक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= Mन बेघा H     &
संग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका 9 ट ग्रहvedHc = ग्रहvedHc =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . याक् स्तिका8=॥
इ9&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् आeरः  यामराज  ह म
“आeरः  यामराज  ह म Mद

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH न, Mद

ॽ9 9,

ज ग्रहvedHc = क्खा  बेघा H     

क ङ् ओन्दाङ् निङ् न म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओम, ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc इन म म D 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन ॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् आeरः  यामराज  ह मङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9, “Mद क इन

इन म स्तिका8पुस्तिकाम्म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc न ? आस्तिका8 रः  यामराज  आक स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH म्म एक
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

19

आYयाक् = म न॥
पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & .

ह क आक ह क. 9

ग्रहvedHc आक

बेघा H      न क रः  यामराज  म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् आeरः  यामराज  ह मग्रहvedHc ओ=&ॽयाक्
& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9, “Mन याक् ॽस्तिका8म ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ह क. 9

M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&Mन ॥” ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म संग्रहvedH रः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक
उYयाक्

क्खा त्याधुनिक. ,

Mन

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

ह क. 9

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् आeरः  यामराज  ह म बेघा H      इरः  यामराज 
& ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका स्तिका8ट = क्खा = स्तिका8कस्तिका8= संग्रहvedH म&संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9, “ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= क्खा = स्तिका8कस्तिका8= स्तिका8नॽम याक् . स्तिका8=घा H          ?

ङ् ओन्दाङ् निङ्ग्रहvedHc
5 संग्रहvedH M नस्तिका8= = ङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ह ॥”

9ह

=&ॽयाक्

आeरः  यामराज  ह मङ् ओन्दाङ् निङ्

=

स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH = ग्रहvedHc॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन ग्रहvedHc

ए

स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

आeरः  यामराज  ह म

पुस्तिका sयाक् म,म sयाक् म

9&क्खा संग्रहvedH eयाक् स्तिका8=न

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= Yयाक्
याक् क्खा 

9न

9 ॽ.

ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H     &9 क्खा पुस्तिका&

एक

क्खा  =॥

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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६. संग्रहvedH द म ग्रहvedHc म रः  यामराज 
संग्रहvedH द म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHc म रः  यामराज  संग्रहvedH ह रः  यामराज स्तिका8=बेघा H     & पुस्तिका पुस्तिका
9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
= क्खा संग्रहvedH&

याक् क

संग्रहvedH ह रः  यामराज स्तिका8= स्तिका8म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHc Mध क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् न ट

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् उक स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . 9 कद स्तिका8=

पुस्तिका क्खा संग्रहvedHस्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क 9

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न एक याक् ॽस्तिका8म

उक ज ह नस्तिका8= नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH द म संग्रहvedH ह रः  यामराज बेघा H     & . याक् ॥
इ9&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . 9 कद स्तिका8= 9
. याक् न R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
ङ् ओन्दाङ् निङ्ग्रहvedHc
5

याक् स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   M स्तिका8=

9 Mद

& स्तिका8=घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9याक् =, “9 ,
न

संग्रहvedH ह रः  यामराज  भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

&eयाक् ॥ इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

संग्रहvedH ह रः  यामराज स्तिका8= न ट = घा H         &क्खा संग्रहvedHस्तिका8=ह ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5
& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9
cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उक 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      . 9 उ बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc बेघा H     &
ॽ9

9स्तिका8=, “क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8पुस्तिकाह&क्खा संग्रहvedHस्तिका8=ह ,न ट
याक् क्खा 

=&ॽयाक्

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

&इस्तिका8बेघा H     

संग्रहvedH ह रः  यामराज स्तिका8= द MD

= घा H         &क्खा संग्रहvedHस्तिका8=ह ॥” ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
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ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् उक =&ॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & संग्रहvedHस्तिका8नन॥ म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उ9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mज क्खा  स्तिका8बेघा H     ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

पुस्तिका sयाक् मङ् ओन्दाङ् निङ्

ओम,

9&म = याक्

ॽ9
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8म्म

न

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

न

संग्रहvedH ह रः  यामराज बेघा H     &ॽम ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् म संग्रहvedH ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त&स्तिका8नक ओम 9&क्खा संग्रहvedH&ह&क्खा संग्रहvedH न बेघा H     &9 कबेघा H     &
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc . 9 कद स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् 9

ॽ9 9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आ स्तिका8रः  यामराज  9 Mज ग्रहvedHc, “Mद पुस्तिका ग्रहvedHc , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mद ,
ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ,M_याक् म मस्तिका8=

& स्तिका8=घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह स्तिका8न

&eयाक् ॥

म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न संग्रहvedH ह रः  यामराज  आह&क्खा संग्रहvedH न द MD बेघा H     & स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द =
आइ. घा H          ॥”

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

&म् &म

Mज ग्रहvedHc स्तिका8नन आ;9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ट ;9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mज ग्रहvedHc म संग्रहvedH , आङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8धङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mज ग्रहvedHc म संग्रहvedH ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc . 9 कद स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8= उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= मक्खा पुस्तिका& M9 बेघा H     स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH ह रः  यामराज भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      इरः  यामराज 

M9 Mदस्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् एक . 9 कद ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9स्तिका8=,

“स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म&स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्59& संग्रहvedH रः  यामराज  संग्रहvedH रः  यामराज  म ङ् ओन्दाङ् निङ्5द
&eयाक् स्तिका8न॥”
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

22

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9 ङ् ओन्दाङ् निङ्

. 9 कद स्तिका8=ग्रहvedHc संग्रहvedH 9

ॽ9

9स्तिका8=,

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

“ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=

ॽ9

M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नस्तिका8Mन, क म ङ् ओन्दाङ् निङ्5द 9 म्म ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक् म&ङ् ओन्दाङ् निङ् न, आक
9 स्तिका8ग्रहvedHc याक्याक्Mन एक न स्तिका8जक्खा न संग्रहvedH ह रः  यामराज बेघा H     &

& म स्तिका8पुस्तिकायाक् ,

Mन बेघा H     & cयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न 9 स्तिका8 पुस्तिका॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्
. 9 कद ङ् ओन्दाङ् निङ्

9, “9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन , ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

=&ॽयाक्

क

& संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5, ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc ह क क न स्तिका8मन संग्रहvedH ह रः  यामराज  न ट
Mज m. ङ् ओन्दाङ् निङ् u , Mन बेघा H     & Mद ह स्तिका8न

&eयाक् ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् 9

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उक जह स्तिका8M= न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ॥
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= संग्रहvedH आरः  यामराज  बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न संग्रहvedH ह रः  यामराज बेघा H     & Mद संग्रहvedHस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न म
9 Mद eयाक् म संग्रहvedH ,

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्5भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHc Mध क आएMद॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
संग्रहvedH द म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHc म रः  यामराज 

संग्रहvedH ह रः  यामराज स्तिका8=घा H          क स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

= ग्रहvedHcस्तिका8=॥ Mन बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् ह
स्तिका8ज. स्तिका8= स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्
ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

न ट

घा H          क पुस्तिका स्तिका8पुस्तिका याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

स्तिका8Mदस्तिका8संग्रहvedHस्तिका8=॥

ॽ9 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH द म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHc म रः  यामराज 
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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संग्रहvedH ह रः  यामराज  स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् न ट = ग्रहvedHcस्तिका8=स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5, द MD स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mन बेघा H     & . याक् न एक ध रः  यामराज म स्तिका8

याक् ॽस्तिका8म 9

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उक

पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज स्तिका8= Yह&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन द MD बेघा H     & आम
स्तिका8म्बेघा H     स्तिका8M=न, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ् ॥

७. म संग्रहvedH ग्रहvedHc . म
आeरः  यामराज  ह मग्रहvedHc उयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&न याक् कबेघा H     क एस्तिका8ह ज न
उYयाक् स्तिका8= ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् , ङ् ओन्दाङ् निङ्5
क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उ9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म

स्तिका8=बेघा H     & याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   Yह&न याक् कबेघा H     ङ् ओन्दाङ् निङ्

क्खा  ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

Yह&न उङ् ओन्दाङ् निङ्5 इस्तिका8संग्रहvedHॽनङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH ॽम

Mद रः  यामराज  क्खा  ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्याक्कपुस्तिका&ॽह

बेघा H     &पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज स्तिका8=

बेघा H     &पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   स्तिका8मसंग्रहvedH रः  यामराज 

म्याक्कपुस्तिका&

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8मसंग्रहvedH रः  यामराज 

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ्न= ॥
ज बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mद म& ,Mद म& ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्न= ॥

याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

याक् क्खा 

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

क

एक

क

नबेघा H     &

न

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

.म
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रः  यामराज  क्खा  ॥ ज बेघा H      उङ् ओन्दाङ् निङ्5 क
नङ् ओन्दाङ् निङ्5 क

नङ् ओन्दाङ् निङ्

न नङ् ओन्दाङ् निङ्5 . संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् , उङ् ओन्दाङ् निङ्5

= ग्रहvedHc Y. ह

घा H          क क म उ=न

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् ॥ इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  
नङ् ओन्दाङ् निङ्5 . याक् ॥ स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   नङ् ओन्दाङ् निङ्5 . याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ङ् ओन्दाङ् निङ्5
उङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क

स्तिका8मसंग्रहvedH रः  यामराज 

म्याक्क छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

= क्खा  क = क्खा  बेघा H      याक् ॽस्तिका8म 9&क्खा संग्रहvedH ॥
इम घा H          क R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & म D आस्तिका8नक 9

याक् ॥

Mन ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5, याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ् अस्तिका8नक 9
बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न =&ॽयाक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क = स्तिका8=ॽयाक्

था   संग्रहve

छ संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

क याक्ङ् ओन्दाङ् निङ्59&न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज  म D

आस्तिका8नक 9

याक्&ॽन

क्खा  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्
ज बेघा H     

घा H          क

याक् , ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् = स्तिका8=ॽयाक् इMसंग्रहvedH& भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= उङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
Mद याक् ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क

पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज स्तिका8= =

इस्तिका8जरः  यामराज &9बेघा H     & आस्तिका8नक 9बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् याक् म संग्रहvedH ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
उक घा H          क पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज स्तिका8= = स्तिका8म रः  यामराज 

उङ् ओन्दाङ् निङ्

म्याक्कपुस्तिका& क ह& स्तिका8=॥

Mन ग्रहvedHc म ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क पुस्तिका
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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स्तिका8=

M याक् बेघा H     &ह ङ् ओन्दाङ् निङ्,Mन
5

म्याक्कपुस्तिका& एक ह&क न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH ॥

Mन ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् Yह&न
रः  यामराज  क्खा  स्तिका8=॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
छ क्खा ह

=

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क

क म एम्म

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=
स्तिका8

स्तिका8पुस्तिका म

Mद रः  यामराज  क्खा  स्तिका8=,

याक् क पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & म याक् ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8म्म ,

एङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

संग्रहvedH त्याधुनिक रः  यामराज स्तिका8=

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

Mन बेघा H     &ॽह

Mद रः  यामराज  क्खा  स्तिका8=॥ इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9
नङ् ओन्दाङ् निङ्5

इस्तिका8संग्रहvedHॽनङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH ॽम

9Dइ
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8=

हक

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क

Mद ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mज ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ह
इस्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 स्तिका8 पुस्तिका॥

स्तिका8

स्तिका8म्बेघा H     स्तिका8=

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5-पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् इ9&न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् उक याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=
आmग्रहvedHc& स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=, “

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् इस्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= Yयाक्

बेघा H      बेघा H     स्तिका8= Mद क्खा त्याधुनिक. स्तिका8= ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5म बेघा H     &

9&

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

Yयाक्

याक् क्खा 

ॽ9 न

स्तिका8= घा H          क स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

ह क्खा  eयाक् नस्तिका8म्=म॥

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

म मस्तिका8=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Yह&न

स्तिका8न9

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
इY=
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Mज ग्रहvedHc क्खा  eयाक् नस्तिका8म्=स्तिका8म्नन,

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका89क

ङ् ओन्दाङ् निङ्.
5 स्तिका8न॥”
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89
म मङ् ओन्दाङ् निङ्

एक

उYयाक्

उ=Mम Yयाक् क्खा न

संग्रहvedH याक् ॥

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उ9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म
=मक्खा संग्रहvedH ,

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H      बेघा H     
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क्खा  ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्म
5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन

उYयाक्

उम ङ् ओन्दाङ् निङ्

=

क्खा  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedHम म न म संग्रहvedH म्म Yह&न
ॽस्तिका8नग्रहvedHc

Mन ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

=स्तिका8 नम

ङ् ओन्दाङ् निङ्याक्
5 संग्रहvedHन5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक ट क स्तिका8रः  यामराज  बेघा H      न = ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5, Mन बेघा H     & एMद
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8न9 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc स्तिका8कन रः  यामराज बेघा H     & याक्क्खा संग्रहvedH ओ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   रः  यामराज  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उYयाक् म म
नह बेघा H      = क्खा संग्रहvedH&

Mन

R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

याक् ॥

नह बेघा H      = क्खा म याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ् Mन ट क स्तिका8रः  यामराज  स्तिका8नसंग्रहvedH॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
Mन

इन

ओम भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उक

न क रः  यामराज स्तिका8= संग्रहvedH म& स्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् Mन ट क स्तिका8रः  यामराज बेघा H     & एक उ=Mन
स्तिका8पुस्तिकाछ ह म याक् न स्तिका8नसंग्रहvedH॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् Mन स्तिका8पुस्तिकाछ स्तिका8नसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
उ9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म
याक् क्खा 

क्खा  ग्रहvedHc& , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन स्तिका8पुस्तिकाछ संग्रहvedH ॽम&म ग्रहvedHc एक
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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म म याक् ॽस्तिका8म याक् क्खा म& स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन म म याक् ॽस्तिका8म
9, “न स्तिका8पुस्तिकाछ क उ=न संग्रहvedH
क

eयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5, ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9
ग्रहvedHc ज&9

स्तिका8पुस्तिकाम्म&ॽन&Mह ॥” Mन म म याक् ॽस्तिका8म Mन स्तिका8पुस्तिकाछ ग्रहvedHc

उम ओमभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् = = था   संग्रहve म्म याक् न॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
Mन म मङ् ओन्दाङ् निङ् Mन स्तिका8पुस्तिकाछ संग्रहvedH ॽम ग्रहvedHc उपुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

& ॥

ज बेघा H      Mन स्तिका8पुस्तिकाछ स्तिका8मम D 9&क्खा संग्रहvedH , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   रः  यामराज  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उYयाक् म मङ् ओन्दाङ् निङ् उपुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

& ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन ग्रहvedHc उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH याक्क्खा संग्रहvedHस्तिका8बेघा H     ॥

८. म संग्रहvedH ग्रहvedHc

.म २

ज बेघा H      म संग्रहvedH म D 9&क्खा संग्रहvedH , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   उनMछ
इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89 याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ग्रहvedHc बेघा H     & cयाक् ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9
म्याक्कपुस्तिका&ॽह याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=

स्तिका8म रः  यामराज 

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8

स्तिका8म्बेघा H     ॽम याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

Yह&न क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8मस्तिका8 रः  यामराज 

मक

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा संग्रहvedH

याक् क्खा 

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ग्रहvedHc

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म नङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् = ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mज क्खा म याक् ॥

स्तिका8=ग्रहvedHc पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

& संग्रहvedH,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8= फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH संग्रहvedH&ग्रहvedHc॥
इ9&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH क ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9,

“क

आeरः  यामराज  ह म,

इसंग्रहvedH ह क

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् न॥ स्तिका8म रः  यामराज 
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ग्रहvedHc

स्तिका8

ङ् ओन्दाङ् निङ्ङ् ओन्दाङ् निङ्
5 याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mज ग्रहvedHcह

उ=Mन

याक् कबेघा H     क

म्याक्कपुस्तिका& ङ् ओन्दाङ् निङ् ॽयाक् ह आक

क स्तिका8नसंग्रहvedHक्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= आत्याधुनिकयाक् = रः  यामराज बेघा H     &

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mद
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8म रः  यामराज 
मन

पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

Mन बेघा H     &

& संग्रहvedHक्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5,

&ॽक ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्याक्क्खा पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
म्याक्कपुस्तिका&

क
9 Mद

आक
स्तिका8=घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=ग्रहvedHc स्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन बेघा H     &ॽन

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc बेघा H     & पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5Mह&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न&u ॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् 9ह 9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्
उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ह रुन स्तिका8 क्खा  &ह& ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8म रः  यामराज 
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc बेघा H     &

संग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

“इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89 याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= ;याक् ह क्खा संग्रहvedHस्तिका8=॥”
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

म्याक्कपुस्तिका& cयाक् स्तिका8=॥
ॽ9
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9याक् =,
ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
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Mन ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc क्खा संग्रहvedH न॥ Mन ग्रहvedHc ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5,स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
म संग्रहvedH ग्रहvedHc स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्59ङ् ओन्दाङ् निङ्5भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
क म = ग्रहvedHc॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क आ= म्म

स्तिका8मस्तिका8 रः  यामराज  याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

आ= म्म ह
याक् क

9ग्रहvedHc

स्तिका8बेघा H     पुस्तिका स्तिका8wबेघा H     & आम& स्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5= उङ् ओन्दाङ् निङ् इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=
9&Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc क्खा संग्रहvedH न॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् एक
ॽ9 न
Mन

स्तिका8बेघा H     पुस्तिका स्तिका8w ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=बेघा H     & पुस्तिका क्खा संग्रहvedH॥ Mन स्तिका8बेघा H     पुस्तिका स्तिका8wबेघा H     &

म्याक्क भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज ह याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=, पुस्तिका संग्रहvedHस्तिका8= घा H          l

म्न

उYयाक् Yह&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8संग्रहvedHसंग्रहvedHस्तिका8बेघा H     स्तिका8=॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=नङ् ओन्दाङ् निङ्,5

बेघा H     &9 क

स्तिका8म रः  यामराज 

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

9&क्खा संग्रहvedH , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क

म्याक्कपुस्तिका&ॽह

पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज बेघा H     &

=

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= =

घा H          क

ह म रुङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Yह&न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH
नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह रुन क म& स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9स्तिका8=, “स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

&eयाक् स्तिका8न, म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 = स्तिका8संग्रहvedHइ. ङ् ओन्दाङ् निङ् ह

9 स्तिका8 पुस्तिका॥

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc
याक् क्खा 

न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आरः  यामराज  धन

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

&इघा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= ग्रहvedHc नम॥” Mन

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
9&नम ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=

स्तिका8म रः  यामराज 

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ग्रहvedHc मक भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा संग्रहvedH
उ=Mन क न न

म्याक्कपुस्तिका&

स्तिका8 म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  रुम्म ग्रहvedHc

म्याक्कपुस्तिका&ॽह

स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

म& म ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc 9&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्बेघा H      ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH&स्तिका8त्याधुनिकनङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8मग्रहvedHc

म्बेघा H     

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8 क्खा  स्तिका8=॥
इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8= Mन भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. बेघा H     &

ॽ9

स्तिका8म , इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8= ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह

9ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न क रः  यामराज  = क्खा म स्तिका8=
उक

याक् क

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=

क ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=
99

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् न ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्
पुस्तिका क्खा संग्रहvedHस्तिका8=॥

संग्रहvedH मMद रः  यामराज  ग्रहvedHc
इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उयाक्म्बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH स्तिका8नन॥

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द इस्तिका8मन
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   स्तिका8क्खा संग्रहvedHह&स्तिका8क्खा संग्रहvedHघा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8नम स्तिका8संग्रहvedHॽ. घा H         
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

Mद संग्रहvedHस्तिका8=॥

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH ॥

स्तिका8Mग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH न बेघा H     &9 क म संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=
“स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9स्तिका8=,
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8=ग्रहvedHc मकपुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H      रः  यामराज &बेघा H     & संग्रहvedH याक् नम॥ 9 पुस्तिका स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द
स्तिका8मस्तिका8संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज  याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= ह क स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द
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ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

= स्तिका8Mनम Mद क्खा त्याधुनिक. स्तिका8म्=ग्रहvedHc Mह ॥

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

9 स्तिका8ग्रहvedHc

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

स्तिका8=नङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9Dइ

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन ॥"
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH

ॽ9 9, “म्मक

संग्रहvedH मMद रः  यामराज  पुस्तिका स्तिका8ट संग्रहvedH संग्रहvedH॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् उमक संग्रहvedH संग्रहvedH॥”
ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &म्म& ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

संग्रहvedH मMद रः  यामराज 

उ9म्बेघा H     & फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क्खा क न
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क्खा क न

स्तिका8ह=

मD
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ग्रहvedHc

स्तिका8हॽ.
9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ओ ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= Mन

म

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8म रः  यामराज 

M9 म cयाक् ॥

म्याक्कपुस्तिका&ॽह

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

=,

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ्क्खा  स्तिका8=॥ ज बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5
संग्रहvedH मMद रः  यामराज  ग्रहvedHc
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
संग्रहvedH मMद रः  यामराज 

उ9म्बेघा H     &

Mद संग्रहvedH,

म संग्रहvedH

ॽ9

छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

म्याक्कपुस्तिका&ॽह

संग्रहvedH संग्रहvedH,

स्तिका8कस्तिका8था   संग्रहveस्तिका8रः  यामराज क्खा पुस्तिका स्तिका8=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9,

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

बेघा H     &9 क

“म्मक
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

स्तिका8म रः  यामराज 

संग्रहvedH मMद रः  यामराज  ग्रहvedHc

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. 9 त्याधुनिकन स्तिका8म्न॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् 9ह
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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9 ॽ.

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्

= ग्रहvedHc॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क

संग्रहvedH मMद रः  यामराज  बेघा H     &ॽह म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5न R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & 9 संग्रहvedH
आबेघा H      , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8मस्तिका8संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज  क ङ् ओन्दाङ् निङ्बेघा H     
5 स्तिका8= म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. ङ् ओन्दाङ् निङ्

9 संग्रहvedH&ह& स्तिका8=,उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

एक

=

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8= Yह&न फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क्खा क न

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH मMद रः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc क्खा  ॥
घा H          क =&ॽयाक्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नन॥
म

इस्तिका8जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्म
5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

ओमभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH

Mज ग्रहvedHc॥
९. आग्रहvedHc मबेघा H      स्तिका8नग्रहvedHc
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8मॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8 9क
द उद ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      =

ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्,इस्तिका8
5 जरः  यामराज &स्तिका89स्तिका8=बेघा H     &

ह क्खा संग्रहvedH॥ Mन संग्रहvedH 9&न

=

एक

स्तिका8पुस्तिकान ग्रहvedHc
संग्रहvedH 9&न

बेघा H      याक् ॽस्तिका8मग्रहvedHc उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् संग्रहvedH इयाक्

संग्रहvedH याक् ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् एक म ध्येबे पुछाक घाक हाक्निङ्याक् था   संग्रहve क

+ग्रहvedHc उ म्बेघा H     &

ॽ9 न

संग्रहvedH 9&न स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=, “संग्रहvedH याक् नम एक था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म&Mछ&ङ् ओन्दाङ् निङ्59&न क Mयाक्&
म मङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

ओफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क c. , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् एक उYयाक्
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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बेघा H      बेघा H     

क्खा त्याधुनिक. ॥ उक उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इम्म नयाक् 9 याक्ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&॥ Mन ग्रहvedHc

स्तिका8म्बेघा H     9 ओम स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5नङ् ओन्दाङ् निङ्5॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् एङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
पुस्तिका पुस्तिकाक द MD आङ् ओन्दाङ् निङ्5द5. ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
म न द MD उङ् ओन्दाङ् निङ्5छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & आम्म&॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

नम&त्याधुनिक. स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5 आ= म्म ग्रहvedHc संग्रहvedH ;9 ह क रः  यामराज  नङ् ओन्दाङ् निङ्5
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिका बेघा H      भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9म्म&॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc उ9म्बेघा H     & म ध्येबे पुछाक घाक हाक्निङ्याक् था   संग्रहve
याक् क

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ग्रहvedHc

आङ् ओन्दाङ् निङ्5द5. ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5,

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ग्रहvedHc क म = m. ॥

पुस्तिका पुस्तिकाक
स्तिका8=

द MD

ध रः  यामराज म स्तिका8

उङ् ओन्दाङ् निङ् इस्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. 9 ॽ.

याक् ॽस्तिका8म नङ् ओन्दाङ् निङ्5
उङ् ओन्दाङ् निङ्

बेघा H      न = m. स्तिका8=॥

क्खा त्याधुनिक. ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = उक स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्59ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उक

याक् ज न

पुस्तिकारः  यामराज  9&क्खा संग्रहvedH ह स्तिका8न . ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 इeबेघा H     & इeबेघा H     & = स्तिका8Mसंग्रहvedHम्म&॥
उक रः  यामराज  _याक् , उक ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक्क्खा था   संग्रहve म ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 = म्म&म्म&न ,
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्,ध
5 रः  यामराज स्तिका8मक

द उदक

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक्क्खा था   संग्रहve मबेघा H     &

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नस्तिका8रः  यामराज क क याक् म = क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH ध इ भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज  उङ् ओन्दाङ् निङ् रः  यामराज  _याक् = m. ॥”
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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१०. ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 द उद
म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क रः  यामराज  _याक् , ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= = M9&क्खा संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्
इस्तिका8जरः  यामराज &9

म्याक्कपुस्तिका& = एक ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . याक् ॥ Mन ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
= ग्रहvedHcक्खा संग्रहvedH ॥
=&क्खा  बेघा H     

उक

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
=

=&ॽयाक्
Mन बेघा H     &

. याक् ,Mन

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्&नMह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इMक रः  यामराज 
एक

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  बेघा H     

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इMक रः  यामराज  = ग्रहvedHcन ङ् ओन्दाङ् निङ्

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

Mदग्रहvedHc म संग्रहvedH ॥
इ9&न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
=&क्खा  बेघा H     

ॽ9

9, “इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क्खा म&त्याधुनिक. ग्रहvedHc न ? क
9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc

न

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&ॽन

स्तिका8याक्संग्रहvedH इग्रहvedHc

याक् ॽस्तिका8म क

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5.

म्याक्कक

एक याक् ॽस्तिका8म संग्रहvedH&स्तिका8ग्रहvedHcक्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥

बेघा H     &था   संग्रहve9&ह&म संग्रहvedH ह रः  यामराज .&ॽन

याक् क्खा 

इस्तिका8जरः  यामराज &9

ॽ9

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ह क Mद

पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज बेघा H     & cयाक् ,

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क = ग्रहvedHc
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9म&ॽन&न,Mन याक् ॽस्तिका8म Mद
=&ॽयाक्

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 अस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क = ग्रहvedHc॥”

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9, “क इस्तिका8मन

=&क्खा  बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्
&क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त>&क = ग्रहvedHcङ् ओन्दाङ् निङ्5? ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क = क्खा म ग्रहvedHc म&Mन
=&ॽयाक् स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

& संग्रहvedH संग्रहvedH& भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = क

स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8त्याधुनिकनम&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥” स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

ॽ9 9, “Mद

cयाक् घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क न बेघा H     & स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc आरः  यामराज  ध न = क्खा संग्रहvedH&
याक् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
=

= ग्रहvedHc॥”Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

9स्तिका8=,
क स्तिका8=॥

Mन

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

क

9त्याधुनिकन&Mह

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

कम

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क = क्खा म ह स्तिका8क.

=&क्खा  बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्

& ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &था   संग्रहve9&ह&म

&नबेघा H     &

cयाक् ॥
आग्रहvedHc मबेघा H      क्खा  ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

9ह

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

घा H          क

बेघा H     &था   संग्रहve9&ह&म

&Mबेघा H     & cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= क स्तिका8=॥
=

Mन बेघा H     &

Mछ संग्रहvedH ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8याक्संग्रहvedH इग्रहvedHc
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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उYयाक् स्तिका8= एक एक = क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उयाक्म्बेघा H     & क स्तिका8=॥ घा H          क
ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5
= त्याधुनिक

म्न क ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 संग्रहvedH

नङ् ओन्दाङ् निङ्,5 उ=Mम Yयाक् क स्तिका8नसंग्रहvedH॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

स्तिका8म , स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH&ग्रहvedHcन ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 स्तिका8 पुस्तिका, न
आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क

= क्खा म

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क
संग्रहvedH&ग्रहvedHcङ् ओन्दाङ् निङ्5न
याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8म
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

याक् न ॥

क

Mन

ॽ9

म&Mन ॥

9,

“क

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8जउD 9,
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

न स्तिका8=क
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

M .,
. ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् छ 9म्बेघा H      क , Mन = म&Mन 9, ङ् ओन्दाङ् निङ्5
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ् घा H          क पुस्तिका 9 पुस्तिका 9 क स्तिका8=, ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8=बेघा H     & ह&ॽन

= ओम भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् M9न॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  बेघा H      स्तिका8याक्संग्रहvedH इग्रहvedHc बेघा H     &
cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8छम्द, “ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH&ह स्तिका8= ?” स्तिका8याक्संग्रहvedH इङ् ओन्दाङ् निङ्
पुस्तिका क्खा न
याक् क्खा 

आYयाक्
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

. Mन&,

M_याक् स्तिका8=

ॽ9 9, “आक एक
उङ् ओन्दाङ् निङ्

संग्रहvedH मङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=
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क म स्तिका8संग्रहvedHम्म&ॽन ॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

=&क्खा  बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज  9, “Mन M_याक् क ॽम& स्तिका8=, M_याक्
म&Mद 9& संग्रहvedH म्म क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mह& इह = Mज ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&Mह ॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8याक्संग्रहvedH इङ् ओन्दाङ् निङ्

उYयाक्

क संग्रहvedH& याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

पुस्तिका क्खा संग्रहvedHस्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc रः  यामराज  ॥ उक
संग्रहvedH याक् ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  बेघा H     
9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 द उद

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन

ॽ9 9, “न ओम ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 स्तिका8ग्रहvedHc क

संग्रहvedH&ग्रहvedHcङ् ओन्दाङ् निङ्5न

आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क

= ग्रहvedHc॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

=&क्खा  बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्

आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क = क्खा म ह

याक् ॽस्तिका8म, Mद

न

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8क.

उट रुक्खा पुस्तिका&

क्खा  &Mदस्तिका8बेघा H     ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क = ग्रहvedHc॥ Mन आस्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तसंग्रहvedH&क
= क्खा म न ग्रहvedHc

स्तिका8म्बेघा H     9

Yह&न

. स्तिका8Mदक्खा क

9 स्तिका8ग्रहvedHc

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH&ग्रहvedHcन ओम बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न =&ॽयाक् ग्रहvedHc
एक स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc संग्रहvedH याक् ॥
Mन ग्रहvedHc म ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 द उद ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH ॥
उङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् इ9&न एक
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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ॽ9 न बेघा H      = स्तिका8पुस्तिका, “क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ह क्खा . 9 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc
ङ् ओन्दाङ् निङ्ग्रहvedHc
5

संग्रहvedH M न

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

एक

याक् ॽस्तिका8म

पुस्तिका m. ङ् ओन्दाङ् निङ्,Mह
5
ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH ध इ रः  यामराज  _याक् = m. ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
उक रः  यामराज  _याक् ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 = म्म&म्म&Mन ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
घा H         रः  यामराज  न

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

रः  यामराज  _याक्

आक

आयाक्म्बेघा H     & संग्रहvedH ध इ स्तिका8 था   संग्रहveरः  यामराज 

. Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन ॥”
११. संग्रहvedH द5रः  यामराज  क , म&संग्रहvedH क नङ् ओन्दाङ् निङ्5 आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc
द उद ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक्&न = ग्रहvedHcह ग्रहvedHc

याक् क

स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न बेघा H     कद न&संग्रहvedH रः  यामराज  बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न याक् ॽस्तिका8म
बेघा H     &स्तिका8बेघा H     9 न

म्याक्क घा H          क्खा पुस्तिका& ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH ॥

म D संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc मरः  यामराज स्तिका8

उङ् ओन्दाङ् निङ् एक

= ग्रहvedHc॥ Mन संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc मरः  यामराज 5स्तिका8

संग्रहvedH &ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8मट रः  यामराज  = M= न संग्रहvedH &ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8मट रः  यामराज  = उD इ संग्रहvedH याक् ॥
Mन मरः  यामराज 5स्तिका8

= स्तिका8ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आरः  यामराज पुस्तिका न = क्खा म ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc उङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन बेघा H     &ॽह घा H          क
= क्खा म ग्रहvedHc

ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8= क क्खा संग्रहvedH स्तिका8=॥ आरः  यामराज पुस्तिका न

घा H          क याक् ॽस्तिका8म Mछ संग्रहvedH eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन बेघा H     &ॽन

एक याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ॽ9 9स्तिका8=,“न बेघा H     & छस्तिका8 संग्रहvedHस्तिका8मघा H          घा H          क
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याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=,

9&

9& =&ॽयाक् =&क्खा  बेघा H      ,घा H          क ज स्तिका8 ग्रहvedHc

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

& संग्रहvedH नङ् ओन्दाङ् निङ्5,

म्म ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&,स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द
संग्रहvedH 9 क

न

न बेघा H     & घा H          क्खा 

9ग्रहvedHc

बेघा H      ज स्तिका8= म्म क्खा  ह

संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

मरः  यामराज 5स्तिका8

संग्रहvedH&म& नम॥ इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् न मरः  यामराज 5स्तिका8

& . म्ग्रहvedHc न
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

स्तिका8नघा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mसंग्रहvedH&म&त्याधुनिक. न, Mन याक् ॽस्तिका8म

स्तिका8मग्रहvedHc भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8yबेघा H     & 9& न&म्म&ॽन ” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5
घा H          क

बेघा H      ज स्तिका8=

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

;ग्रहvedHc बेघा H      ज म्म क्खा  स्तिका8=,म्म क्खा  स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & संग्रहvedHन

संग्रहvedH 9 क Mन बेघा H     & Mछ संग्रहvedH ह

घा H          क याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
Mसंग्रहvedH&म& ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन

संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

मरः  यामराज 5स्तिका8

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

संग्रहvedH&. कस्तिका8= संग्रहvedHम्भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओबेघा H     &दन ग्रहvedHc बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Yह&न Mसंग्रहvedH&म& स्तिका8नन॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क ज स्तिका8 स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8.रुद5द बेघा H     & ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mद

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc

ॽ9 9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ9 स्तिका8म्बेघा H     , “ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     

ॽ9 क याक् म ग्रहvedHc इसंग्रहvedH याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् न संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

मरः  यामराज 5स्तिका8

Mसंग्रहvedH&म&त्याधुनिक. न,Mन

9& न&म्म&ॽन ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

याक् ॽस्तिका8म

स्तिका8मग्रहvedHc

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टबेघा H     &

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc न बेघा H     & संग्रहvedHम्भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=
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ङ् ओन्दाङ् निङ्.
5 Mन& संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क नङ् ओन्दाङ् निङ्5 आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mद

बेघा H      न = ग्रहvedHcग्रहvedHc न

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उस्तिका8छक

संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

एक्खा  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= Mह&

मरः  यामराज 5स्तिका8

उङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mसंग्रहvedH&म& स्तिका8नन5॥"
उस्तिका8छक एक्खा  ,

ॽ9

9स्तिका8=,“ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् नस्तिका8म्=म॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc

Mन बेघा H     &

न बेघा H     कद न&संग्रहvedHनरः  यामराज ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8छम्दस्तिका8=,

संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क नङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mद स्तिका8=,Mद स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
“

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc nयाक्

=&ॽयाक् ज& पुस्तिका ओम? स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द क = ग्रहvedHcङ् ओन्दाङ् निङ्5न संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
मरः  यामराज 5स्तिका8

Mसंग्रहvedH&म&त्याधुनिक. म्ग्रहvedHc Mन ? ह क इम

घा H          क बेघा H      ज स्तिका8=

म्म ङ् ओन्दाङ् निङ्5म& ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क = स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द Mसंग्रहvedH&म& म्ग्रहvedHc न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

स्तिका8मग्रहvedHc

आमक्खा पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टबेघा H     & आइ. घा H          ,इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्

आक

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽम

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् स्तिका8संग्रहvedH. घा H          ?"

संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

संग्रहvedH&. कस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

M9,“क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   इ स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc

Yह&न

ॽ9

9 स्तिका8ग्रहvedHc इह
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=

Mज स्तिका8ग्रहvedHcॽ. ङ् ओन्दाङ् निङ् Mह ,

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

संग्रहvedH&.

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ह&ॽन

= क्खा म स्तिका8संग्रहvedHइ. ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

मक्खा पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& म याक् म&ह ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्ग्रहvedHc
5

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

मरः  यामराज 5स्तिका8

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

Mसंग्रहvedH&म&त्याधुनिक. म्ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन ॥”

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उस्तिका8छक एक्खा  , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8ट

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 9

ग्रहvedHcन

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उक = त्याधुनिक ह क ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

था   संग्रहveMद नस्तिका8म्=म्घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9& &Mद नस्तिका8म्=म॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9स्तिका8=,“
स्तिका8मग्रहvedHc

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= स्तिका8मग्रहvedHc

M9& &Mदस्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

9&म्न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH&

& बेघा H     

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8म म D

कनङ् ओन्दाङ् निङ्5 कम& स्तिका8=॥

स्तिका8मग्रहvedHc
स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टबेघा H     &
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टबेघा H     &
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टबेघा H     &
Mध& स्तिका8=,

म संग्रहvedH , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8ट

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 कसंग्रहvedH म संग्रहvedH ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टबेघा H     & म
संग्रहvedH एMदस्तिका8=,उङ् ओन्दाङ् निङ् न ज न याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= स्तिका8मग्रहvedHc भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टबेघा H     &
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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स्तिका8नसंग्रहvedHस्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ क्खा क पुस्तिका रः  यामराज  = क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

क याक् , “आरः  यामराज & क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedHम्भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् ॽस्तिका8म M9& &Mद ह
म&Mन इ?
स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

Mन बेघा H     &क
स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

न

=

ज न ह स्तिका8=स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्5॥

इY=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह क्खा संग्रहvedHस्तिका8M=न, आइसंग्रहvedH

ओस्तिका8रः  यामराज पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज 9& M9 म्घा H          म&ह स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन बेघा H     & एक

ग्रहvedHc

झ न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc उYयाक् 9 ॽ. न ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8मग्रहvedHc भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8टग्रहvedHc उयाक्म्बेघा H     & cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क नङ् ओन्दाङ् निङ्5
आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc
संग्रहvedH&. क

ॽ9

9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क स्तिका8=,“स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क,आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

9 Mद क्खा याक् स्तिका8न॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8= स्तिका8मग्रहvedHc भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ट5स्तिका8ट भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 M9 Mद क्खा याक्
ॽ9

क याक् ,“संग्रहvedH द5द रः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क,

आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc ग्रहvedHc स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve&स्तिका8Mन॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् उक
संग्रहvedH&.

= क्खा  बेघा H      ,उङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & स्तिका8.श्व परिवेशको प्रभावमा . संग्रहvedH = क्खा  बेघा H     

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& म ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc उक . 9 क्खा द
स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& क्खा संग्रहvedHस्तिका8=ह ॥
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ॽ9 न

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

पुस्तिका क्खा संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क नङ् ओन्दाङ् निङ्5
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आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc ग्रहvedHc 9 ॽ. न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म इसंग्रहvedH = म Mन ॥
घा H          कङ् ओन्दाङ् निङ्

& संग्रहvedH नम

हक

न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH दरः  यामराज  क,म&संग्रहvedH क,आबेघा H     &द5न ग्रहvedHc ग्रहvedHc

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

स्तिका8.रुद5द बेघा H     & =&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म& Mन याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् द MD
ङ् ओन्दाङ् निङ्5
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज ह

क्खा त्याधुनिक. ह ॥”

ॽ9 न बेघा H     कद न&संग्रहvedH रः  यामराज  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

इसंग्रहvedH

हक

न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्याक्क

इसंग्रहvedH

=

स्तिका8.रुद5द बेघा H     & Mज&क्खा  स्तिका8नन भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आmग्रहvedHc&

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=॥
१२. द स्तिका8नए9 स्तिका8कबेघा H      ग्रहvedHc

रः  यामराज बेघा H     &

न बेघा H     कन&संग्रहvedH रः  यामराज  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &स्तिका8बेघा H     9 नबेघा H     & द रः  यामराज 
बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न याक् ॽस्तिका8म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&क्खा संग्रहvedH ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् बेघा H     &स्तिका8बेघा H     9 नबेघा H     &
= क्खा म ग्रहvedHc ए ह म्बेघा H      क स्तिका8ह= &ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ज न
संग्रहvedH&ग्रहvedHcस्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8= संग्रहvedH&ग्रहvedHcस्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

द स्तिका8नए9
याक् क्खा 

स्तिका8=भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =

उङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8=

= संग्रहvedH याक् ॥ द स्तिका8नए9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक्&न

ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=

संग्रहvedHम्भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म म्म ह
म ध्येबे पुछाक घाक हाक्निङ्याक्&बेघा H     &

एक

घा H          क ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5
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=&Mदन

संग्रहvedH याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 द रः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ्

म्याक्क भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज ग्रहvedHc

याक्&Mरः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     

बेघा H     &9 क Mन बेघा H     &ॽह

ह&क ह

उङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &स्तिका8बेघा H     9 न

= घा H         &क्खा संग्रहvedHसंग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

Yह&न

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= न ह&Mद Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5 आस्तिका8 दक एम्म ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc
उक ग्रहvedHc स्तिका8;

याक् क्खा म Mद रः  यामराज  क्खा  ॥ इ9&न उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

ॽ9

संग्रहvedH ;9 ह Mज ग्रहvedHc ,“क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह क न ग्रहvedHc क मग्रहvedHc उ म्बेघा H     &
इह = इस्तिका8संग्रहvedHॽह ग्रहvedHc स्तिका8;
ध रः  यामराज म ग्रहvedHc

क्खा म ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक् संग्रहvedH न, ह क न ग्रहvedHc

उ म्बेघा H     & आस्तिका8 दक एMदम॥”Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ॥
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

M9,“ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ,

हक

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

एक

ॽ9 न

= ग्रहvedHcम,ह क संग्रहvedH &ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&न संग्रहvedH म्म

इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्

बेघा H      ह&क

पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

ह&क ह

द&.

,याक् ॽस्तिका8म

ॽ9
स्तिका8नयाक् म
=

Mद

= क्खा म

Mद क्खा  स्तिका8नस्तिका8u॥ इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् = m. स्तिका8= Mन याक् ॽस्तिका8म स्तिका8कबेघा H      ग्रहvedHc
रः  यामराज बेघा H     & 9&म्न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8न॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc =&ॽयाक् स्तिका8Rक
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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ए ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8हसंग्रहvedH , ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नयाक् म = ग्रहvedHc॥ Mन स्तिका8नयाक् म घा H          कपुस्तिका&
ॽ9 न

=&ॽयाक् द स्तिका8नए9ङ् ओन्दाङ् निङ् =

स्तिका8नयाक् म = ग्रहvedHcन

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

& संग्रहvedH॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH ध इ 9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 बेघा H     & था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

नस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

स्तिका8पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & पुस्तिका रः  यामराज 5था   संग्रहve न

पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

= क्खा म याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् क्खा  बेघा H     

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आस्तिका8 दक

Mदस्तिका8 संग्रहvedHस्तिका8संग्रहvedH॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= ग्रहvedHc ॥
एम्म
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

ॽ9 M9,“ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      , Mद

ॽ9 न स्तिका8नयाक् म याक्क्खा संग्रहvedHक्खा संग्रहvedHग्रहvedHc , इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् Mद बेघा H      ह&क
ह&क ह याक् ॽस्तिका8म द&उद&उ स्तिका8=बेघा H     & पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न = ङ् ओन्दाङ् निङ्5म& Mन
याक् ॽस्तिका8म स्तिका8कबेघा H      ग्रहvedHc

रः  यामराज बेघा H     & 9& न&म्म&॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc न बेघा H     &

एक द स्तिका8नए9 बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न याक् ॽस्तिका8म . Mन& Mन ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
स्तिका8नयाक् म ङ् ओन्दाङ् निङ्याक्&M. Mह ॥”
क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

= स्तिका8ग्रहvedHcॽयाक् न ङ् ओन्दाङ् निङ्

=&ॽयाक्
Mदग्रहvedHc ॥

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8नयाक् म

द स्तिका8नए9 स्तिका8कबेघा H      ग्रहvedHc

रः  यामराज बेघा H     &

9& न&म्म न आmग्रहvedHc& स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=॥
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् द स्तिका8नए9
ह&ॽन

ॽ9 9, “द स्तिका8नए9 Mद

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

संग्रहvedH&.

= क्खा म स्तिका8संग्रहvedHम्म&क

Mन ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mद स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म&क स्तिका8न॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् . स्तिका8Mदक्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त&स्तिका8नक कस्तिका8=क्खा कस्तिका8=क ओम
9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8कबेघा H      ग्रहvedHc
द स्तिका8नए9

ॽ9

रः  यामराज ग्रहvedHc उयाक्म्बेघा H     & cयाक् ॥Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क ,“द स्तिका8नए9 Mद

संग्रहvedH&.

= ग्रहvedHcग्रहvedHc न स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& ग्रहvedHc न ?" द स्तिका8नए9ङ् ओन्दाङ् निङ्
ॽ9

क याक् ,

. 9 कद

“ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ,

पुस्तिका क्खा संग्रहvedHस्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
क

उक

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥”

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इeबेघा H     & इeबेघा H     & = Mद याक् ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

द स्तिका8नए9 स्तिका8कबेघा H      ग्रहvedHc

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc
इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& बेघा H      ओम,

ॽ9

रः  यामराज भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 म्म& स्तिका8=॥
9स्तिका8=,“द स्तिका8नए9ग्रहvedHc

घा H          कङ् ओन्दाङ् निङ्

आद रः  यामराज 

= ग्रहvedHc नम॥

उङ् ओन्दाङ् निङ्

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&॥

उङ् ओन्दाङ् निङ्

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

द स्तिका8नए9 = उङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8कबेघा H      भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& क्खा संग्रहvedHन ॥”
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

47

१३. याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc

.म

द स्तिका8नए9 ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
एक याक् ॽस्तिका8म . याक् ॥ उक उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्&संग्रहvedH संग्रहvedH याक् ॥ उक
.म

ॽ9 9&क्खा संग्रहvedH ॥ उक उम म स्तिका8रः  यामराज याक् म द उदक

संग्रहvedH M न याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   नङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ्5छ&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc Mन क्खा  क्खा संग्रहvedH ॥ Mन
याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   एक ध रः  यामराज म स्तिका8

याक् ॽस्तिका8म संग्रहvedH याक् ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ्5छ&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म स्तिका8रः  यामराज याक् मङ् ओन्दाङ् निङ् ओफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क
क्खा संग्रहvedHन

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

=&ॽयाक्

था   संग्रहve

क्खा  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

.क

न स्तिका8Mसंग्रहvedH म ग्रहvedHc = ग्रहvedHcक्खा संग्रहvedH ॥
इ9&न संग्रहvedH&ॽस्तिका8न संग्रहvedH&म्म ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & एक स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc
. 9 कद ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

म स्तिका8रः  यामराज याक्म ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म
बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & इसंग्रहvedH
संग्रहvedH स्तिका8क्खा 

ॽ9
= क्खा म

9,

“याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   Mद

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH न॥ इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5

. Mन& Mन

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . Mन&ॽन ॥ ह क उङ् ओन्दाङ् निङ् एक उYयाक् बेघा H      बेघा H     

क्खा त्याधुनिक. , Mन ग्रहvedHc उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mद याक्&संग्रहvedH याक्क्खा संग्रहvedHस्तिका8बेघा H     ॥ इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

उङ् ओन्दाङ् निङ्

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा  . स्तिका8=ह ॥ ह&न ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिका पुस्तिका

याक् क

स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  बेघा H      स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
=&ॽयाक्

पुस्तिकारः  यामराज 

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc

“संग्रहvedH याक् नम एक

ॽ9

था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ्5Mछ&ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन

9&क्खा संग्रहvedH ह
म मङ् ओन्दाङ् निङ्

c. ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् एक उYयाक् बेघा H      बेघा H     

पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mज&क्खा  ह
ओम॥
ओफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क

क्खा त्याधुनिक. Mन ग्रहvedHc

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इम्म नए9 याक्ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   उयाक् म
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&Mद क्खा याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् . 9 कद ङ् ओन्दाङ् निङ् 9ह 9 ॽ.
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ्5छ&ङ् ओन्दाङ् निङ्॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= याक्&संग्रहvedH म&. 9& संग्रहvedH म्म
संग्रहvedH स्तिका8रः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH स्तिका8M=न॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क
घा H          क

रः  यामराज  _याक् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज ह

याक्&नरः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8संग्रहvedHज रः  यामराज  आग्रहvedHc ट संग्रहvedH
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

संग्रहvedH ह रः  यामराज बेघा H     &

&इघा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ& म& नस्तिका8म्=म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आmग्रहvedHc& स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= संग्रहvedH ह रः  यामराज बेघा H     & स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ& म&संग्रहvedH&

ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ॥

याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   नङ् ओन्दाङ् निङ्5 म स्तिका8रः  यामराज याक् म = द उदक संग्रहvedH ह रः  यामराज  बेघा H     &था   संग्रहve9&ह&मबेघा H     &
cयाक् स्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

म स्तिका8रः  यामराज याक् मग्रहvedHc

उYयाक्
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क्खा म न बेघा H     &9
बेघा H      बेघा H     

याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् Mन बेघा H     & एक उYयाक्

क्खा  ॥ याक् संग्रहvedH&फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन उYयाक् ग्रहvedHc उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्&संग्रहvedH

याक्क्खा संग्रहvedHस्तिका8बेघा H     ॥
१४. याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   म ह म्बेघा H      क

याक् ॽस्तिका8म = म& स्तिका8=ह

याक्&संग्रहvedH . याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc रः  यामराज  _याक् ग्रहvedHc उ म्बेघा H     & पुस्तिका रः  यामराज = रः  यामराज 
= क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 म्म

रः  यामराज  क्खा  ॥ इ9&न याक्&संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     &

था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इसंग्रहvedH = म&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5न संग्रहvedHMन&न R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & cयाक् ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्
=

याक्&संग्रहvedH

Mन बेघा H     &ॽह

&क्खा संग्रहvedH न

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

याक् क
=&ॽयाक्

था   संग्रहve Mद क्खा  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH ह रः  यामराज  भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 म्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्59

Mज ग्रहvedHc ॥

याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नसंग्रहvedHस्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उ9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

क्खा  स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन बेघा H     &ॽह घा H          क

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= नम& स्तिका8=॥
नम
याक् क्खा 

आयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

=&9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक्&संग्रहvedH

ॽ9
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M9,“स्तिका8=M बेघा H      , ह क न म = आयाक् ,
म&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5न

संग्रहvedHMन&न

R ङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिका क्खा संग्रहvedH ह क्खा संग्रहvedHस्तिका8=॥ याक् रः  यामराज  क
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9स्तिका8=,“

ओम,

रः  यामराज  क्खा ह

= म . म ग्रहvedHc

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

न इसंग्रहvedH =
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

&नस्तिका8=बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ॽह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

रः  यामराज  स्तिका8म्बेघा H     
बेघा H     &9 क

Mद क्खा संग्रहvedHस्तिका8न॥”
याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

स्तिका8= स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5द म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8पुस्तिकायाक् नस्तिका8म्=म॥"
=&9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Yह&न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH

M9,“Mह& क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

ओट

ॽ9

= 9& पुस्तिका

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8हस्तिका8Y= न संग्रहvedH स्तिका8= संग्रहvedH& ङ् ओन्दाङ् निङ्5. Mन&, स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= इस्तिका8मन
ॽम&म ह स्तिका8=? ह&क ह = म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इह
= म न॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् 9स्तिका8=,“ङ् ओन्दाङ् निङ्5
आ

नस्तिका8म्=म॥”Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8= Mह&

घा H          क याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

= उरः  यामराज बेघा H     & याक्ङ् ओन्दाङ् निङ्5म& नस्तिका8म्=मभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ओट

= 9& पुस्तिका

न संग्रहvedH स्तिका8=

उमक्खा पुस्तिका&

याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . 9 क्खा पुस्तिका स्तिका8ट संग्रहvedH संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

= ग्रहvedHc ॥

पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न
याक् क्खा 

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8हस्तिका8Y=

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

= ग्रहvedHc eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = 9& पुस्तिका
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

एग्रहvedHc Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क
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याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

ह संग्रहvedH eयाक् नस्तिका8म्=मभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

=&9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क

Mन बेघा H     &ॽह घा H          क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

=&9 स्तिका8=

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

नङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mज ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह संग्रहvedHस्तिका8बेघा H     स्तिका8=॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5= उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन बेघा H     & एस्तिका8ह= D 9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc बेघा H     ॥ Mन बेघा H     & =

बेघा H      म मस्तिका8=,

स्तिका8पुस्तिकाछ न छ बेघा H      ह&क फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   म ह म्बेघा H      कक .&म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=
संग्रहvedH& ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् ॥

१५. इस्तिका8संग्रहvedHॽन

मइङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् क्खा संग्रहvedHन

याक् ॽस्तिका8म नयाक् न

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHनङ् ओन्दाङ् निङ्5 उक =&9 स्तिका8= स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc
रः  यामराज  _याक् ग्रहvedHc

उ म्बेघा H     &

पुस्तिका रः  यामराज = रः  यामराज 

= क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आ= म्म

आ= म्म ग्रहvedHc क म = क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 M9 म स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् ग्रहvedHc&रः  यामराज  संग्रहvedH&न संग्रहvedH
बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & Mद संग्रहvedH॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन बेघा H     & एक

इस्तिका8संग्रहvedHॽन मइङ् ओन्दाङ् निङ् 9 बेघा H     न याक् ॽस्तिका8म . याक् ॥ Mन इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्
=

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc,
याक् क्खा 

याक्&Mबेघा H     & याक्ङ् ओन्दाङ् निङ्5म
स्तिका8संग्रहvedHयाक् पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्याक्
5 संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH स्तिका8नन॥ Mन
9क्खा  घा H          Mद ,

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H     &ॽम ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 . याक्

मइङ् ओन्दाङ् निङ्

9 बेघा H     न

याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

घा H          Mद ॥

Mन

इस्तिका8संग्रहvedHॽन

याक्&संग्रहvedH स्तिका8नसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उग्रहvedHcम्बेघा H     &

9{ रः  यामराज  याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन याक् ॽस्तिका8मबेघा H     & . याक् न इस्तिका8संग्रहvedHॽन मइ
ॽ9 क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  , “ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH, घा H          क ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5
. 9 कपुस्तिका& .
म्eयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ् न॥”

बेघा H      स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc उYयाक् , क

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8

बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् Mन याक् ॽस्तिका8मबेघा H     & . याक् न इस्तिका8संग्रहvedHॽन मइMन
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 Mद cयाक् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आmग्रहvedHc& स्तिका8पुस्तिकाक्खा संग्रहvedH ॥
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

ॽ9 9 , “ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5 इन ओम?” Mन ङ् ओन्दाङ् निङ् क याक् , “आक आस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   उज ओम, इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न बेघा H     &

याक् क

.&ॽन&स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ॥”
Mन ग्रहvedHc उयाक्म्बेघा H     &ॽन

क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHcबेघा H     & एक फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   स्तिका8क्खा =ग्रहvedHc

म D बेघा H      ग्रहvedHc 9 = = रः  यामराज  Mज क्खा म याक् ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
मइस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     

याक्&संग्रहvedH उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= मक

इस्तिका8संग्रहvedHॽह
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9, “क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5द M9 Mध क्खा संग्रहvedH न,
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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याक्

= रः  यामराज  = क्खा म स्तिका8Mसंग्रहvedHम्याक् ह फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   स्तिका8क्खा =बेघा H     & पुस्तिका क्खा संग्रहvedHह क्खा संग्रहvedH ,

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन बेघा H     & उइ. ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्
= ङ् ओन्दाङ् निङ्5

इस्तिका8संग्रहvedHॽह मइस्तिका8=, Mन भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=॥ ज बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5

&ॽम न आmग्रहvedHc&

इस्तिका8संग्रहvedHॽह मइस्तिका8= फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क्खा पुस्तिका& ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्याक् ,

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्-9क्खा संग्रहvedH
5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   स्तिका8क्खा = संग्रहvedH मMद रः  यामराज  पुस्तिका स्तिका8ट

ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH मMद रः  यामराज  ग्रहvedHc

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y. बेघा H     & M9 संग्रहvedH याक् ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क क

बेघा H      याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= Yह&न ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5, उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= &न, संग्रहvedH ह रः  यामराज  पुस्तिका स्तिका8ट
M9क्खा  cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क =&ॽयाक् Mन बेघा H     &ॽह
ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &म्म& स्तिका8=॥ Mन बेघा H     &ॽह

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= = ,

इnयाक्

9&क्खा संग्रहvedH ह ओम भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH म ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc Mन बेघा H     & Mद याक् ॥
Mन बेघा H     & Mद याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8=ह नबेघा H     & 9ङ् ओन्दाङ् निङ्5घा H         
याक् ॽस्तिका8म, Mन बेघा H     & उ=Mम =&क
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8Mनसंग्रहvedH॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

&क . ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्ङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH न
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

आ= म्म

म न Mज ग्रहvedHc ॥
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

बेघा H     
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ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH Mन भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
नयाक् न याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

&क्खा संग्रहvedH संग्रहvedH स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5, Mन

9, “ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH क =

Mद नङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥” ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन याक् ॽस्तिका8म 9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5म स्तिका8म्बेघा H     न॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9, “Mद

बेघा H     रु म्बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & cयाक् घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5, ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc 9 स्तिका8ग्रहvedHc स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
इnयाक्

= ग्रहvedHcह ,

नम& ग्रहvedHc न ,

Mद
=&ॽयाक्

इस्तिका8मन

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

घा H          क

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc स्तिका8म्नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त कस्तिका8=

याक् क्खा म& स्तिका8=॥”
१६. स्तिका8मक संग्रहvedHरुम्बेघा H     

नयाक् न

इ9&न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उक =&9 स्तिका8= M9 म्म याक् ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् एक
स्तिका8Mनसंग्रहvedH॥ Mन

स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H      याक् ॽस्तिका8म

याक् ॽस्तिका8म . याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

म&स्तिका8न बेघा H      संग्रहvedH ॥ उक =&9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उस्तिका8मकङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8Mछम्द

, “ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH, इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् पुस्तिका पुस्तिका = ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन याक् ॽस्तिका8म
ॽ9
याक् क्खा 

9&क्खा संग्रहvedH न
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

9 स्तिका8 पुस्तिका?” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     

याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्
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Yह&न

ॽ9 9स्तिका8=, “Mन याक् ॽस्तिका8म इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् = पुस्तिका पुस्तिका

Mज ग्रहvedHcह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न
उ पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8म

= ग्रहvedHcह

पुस्तिका पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्

उम ङ् ओन्दाङ् निङ् = ग्रहvedHcह पुस्तिका पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

9&क्खा संग्रहvedH न

ॽ9

म&Mन ॥

9&क्खा संग्रहvedH न

म&न,

ॽ9 9&क्खा संग्रहvedH न = म&Mन ॥

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc क म उङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & ओस्तिका8त्याधुनिकनभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ॽ9 9&क्खा संग्रहvedH ह ओम॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

म

पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&पुस्तिका = ग्रहvedHc, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H      याक् ॽस्तिका8मग्रहvedHc
उस्तिका8मक्खा पुस्तिका& न&क्खा  स्तिका8बेघा H     ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8संग्रहvedH9 आम बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

उङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

9, “Mद

9 उबेघा H     & cयाक् , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन बेघा H     &

cयाक् घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन स्तिका8=क . स्तिका8संग्रहvedH॥”
Mन याक् ॽस्तिका8म = ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् 9ह
9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8संग्रहvedH9 आम बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न
उन स्तिका8=क

. स्तिका8संग्रहvedH॥

उस्तिका8मकङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नम
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

9 उबेघा H     & cयाक् Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उङ् ओन्दाङ् निङ्

रः  यामराज  क्खा  , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & 9 संग्रहvedH ॥
पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8न. स्तिका8क्खा =ङ् ओन्दाङ् निङ्

Yह&न Mन

याक् ॽस्तिका8म

स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ क्खा क पुस्तिका रः  यामराज  Mज ग्रहvedHc , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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ॽ9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc याक् , “आरः  यामराज & Mन याक् ॽस्तिका8म ग्रहvedHc स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H     
संग्रहvedH याक् न

म&Mन इ? न ङ् ओन्दाङ् निङ्5= ङ् ओन्दाङ् निङ्5घा H         

क इ क इङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

ओम्बेघा H      ! इस्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

बेघा H      ? Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mन बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc याक् , “Mन

स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H     

Yह&न ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc याक् ,“न

स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H     

9 ॽ. न Yह&न ओम ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्ग्रहvedHc
5 Mन याक् ॽस्तिका8म ग्रहvedHc

म&Mन ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H      याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्
ॽ9

9स्तिका8=,“क

Mन

ओम्ङ् ओन्दाङ् निङ् न॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H     

याक् ॽस्तिका8म

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन आMध याक् ॽस्तिका8म

स्तिका8Mछम्द, “Mद इस्तिका8मन स्तिका8मक स्तिका8न बेघा H      9&क्खा संग्रहvedH ग्रहvedHc न ? इस्तिका8म
स्तिका8म्मक ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह संग्रहvedH ह स्तिका8=?” स्तिका8मकसंग्रहvedHरुम्बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्
“एक

याक्&संग्रहvedH बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9स्तिका8=,

म पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&पुस्तिका

= ग्रहvedHc, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् आक आस्तिका8मकस्तिका8=बेघा H     & एMद eयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
आन स्तिका8=क

. स्तिका8संग्रहvedHसंग्रहvedH&

पुस्तिका क्खा संग्रहvedH ह क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mउङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8संग्रहvedH9 आमग्रहvedHc

9 उबेघा H     &

9याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5, ‘स्तिका8संग्रहvedH9 आम बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

9 उबेघा H     & cयाक् घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन स्तिका8=क . स्तिका8संग्रहvedH’ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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क

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

cयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आन =क

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क

. स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5

आस्तिका8मक्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8नम

रः  यामराज  क्खा  ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ॥
१७. याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

कस्तिका8हक 9 म& न

इ9&न याक्&संग्रहvedH उक =&9 स्तिका8=नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     & था   संग्रहve ङ् ओन्दाङ् निङ् ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

=&9 स्तिका8=

9ग्रहvedHc याक् पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज क

ॽ9

9स्तिका8=, “क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न

&इ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= याक् पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज क

ङ् ओन्दाङ् निङ्cयाक्
5
॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & म याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक्&संग्रहvedH

इ संग्रहvedH cयाक् म संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्
. स्तिका8संग्रहvedHक

याक् ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

था   संग्रहve म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ.

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     &
मD

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ॽ. बेघा H     &
9 संग्रहvedH

&क्खा संग्रहvedH

कस्तिका8हक,
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5Y.

संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc =&9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् उयाक्म्बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म्बेघा H      ग्रहvedHc॥” स्तिका8=M बेघा H      , स्तिका8=M बेघा H     

ॽ9

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mह&

9स्तिका8 संग्रहvedH &इस्तिका8क्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् ह ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH पुस्तिका ग्रहvedHc ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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न कस्तिका8हक, . स्तिका8संग्रहvedHक स्तिका8था   संग्रहveMद॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 कम ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन
कस्तिका8हक, . स्तिका8संग्रहvedHक 9 संग्रहvedH

cयाक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

=&9 स्तिका8= 9स्तिका8=, “स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc स्तिका8. . संग्रहvedH ह&ॽन इ?” ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
आ=म्म

मन

=&9 स्तिका8= क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
= क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

ॽ9

ङ् ओन्दाङ् निङ्ग्रहvedHc
5 याक् , “न इसंग्रहvedH ओम? कस्तिका8हक नङ् ओन्दाङ् निङ्5 . स्तिका8संग्रहvedHकङ् ओन्दाङ् निङ् =
उक =&ॽयाक् याक्5याक्&M. ह ॥”
१८. याक्&संग्रहvedH याक् न
याक्&संग्रहvedH . 9 क रः  यामराज  _याक् ग्रहvedHc उ म्बेघा H     & नसंग्रहvedH 9
Mदग्रहvedHc eयाक् ह
9 बेघा H     स्तिका8=ह

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= नम&संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5, इस्तिका8संग्रहvedHॽह

मइङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 म ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उङ् ओन्दाङ् निङ्

= ग्रहvedHcह आ= म्म ह क म याक्
स्तिका8हसंग्रहvedH ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् क

9 Mज ग्रहvedHc ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8=M बेघा H      स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

&म्म&संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ,

&

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

म घा H          क पुस्तिका स्तिका8ट
उक

ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् हस्तिका8द ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      स्तिका8=,
इस्तिका8मन

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

9 म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8संग्रहvedHम न

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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संग्रहvedH ;9 ह Mज ग्रहvedHc ॥
इ9&न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH उक =&9 स्तिका8=नङ् ओन्दाङ् निङ्5
ग्रहvedHc& संग्रहvedHम स्तिका8न बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न
cयाक् म संग्रहvedH ॥

Mन बेघा H     &

eयाक् . था   संग्रहve
M9 बेघा H     

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ह म्बेघा H     & पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      ग्रहvedHc

क इयाक् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क
ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

याक्&संग्रहvedH

9 इकह

स्तिका8बेघा H     रः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ्5
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mज

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     

म&Mज&क्खा 9&

याक्&संग्रहvedHबेघा H     & इह

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

याक् हस्तिका8द
ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & ॥

संग्रहvedH याक् ॥ u बेघा H     &

9& म&Mह म&नह आस्तिका8 दक ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्&Mद,

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8संग्रहvedHम न

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      ,

स्तिका8=M बेघा H      स्तिका8=, स्तिका8कस्तिका8था   संग्रहveस्तिका8रः  यामराज क्खा पुस्तिका स्तिका8= Mद याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् हस्तिका8द

= क्खा संग्रहvedH&

=

क्खा म

ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc याक् ॥

.क

. याक् म संग्रहvedH ॥

इस्तिका8संग्रहvedHॽह , उङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8संग्रहvedHम
•याक् संग्रहvedHस्तिका8नन ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =

स्तिका8कस्तिका8था   संग्रहveस्तिका8रः  यामराज क्खा पुस्तिका स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

क्खा म ङ् ओन्दाङ् निङ् Mथा   संग्रहve क्खा  , क रः  यामराज रः  यामराज  ङ् ओन्दाङ् निङ् म्म क्खा  , स्तिका8 ज&
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् करुसंग्रहvedHपुस्तिका& छॽन&म्म ग्रहvedHc

पुस्तिका रः  यामराज & बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & ॥
Mन बेघा H     & Mद म& ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

संग्रहvedHबेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc
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उ9म्बेघा H     &

करुसंग्रहvedHपुस्तिका&

MछएMद॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क

याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म पुस्तिका नङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न = ग्रहvedHc ,
“स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

आ पुस्तिका

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= छ&म

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=,

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् इह Mज क्खा म स्तिका8Mसंग्रहvedHम्म& ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म&स्तिका8Mन9&Mज क्खा म स्तिका8संग्रहvedHम्म&,

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

इह = क्खा म स्तिका8संग्रहvedHइ. ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् था   संग्रहve म Mन ॥”
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc ओसंग्रहvedH क्खा म
9&न 9म Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

& म न बेघा H     &9 क,

9&स्तिका8त्याधुनिकनङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedHम म क्खा  स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH म्म

घा H          क कॽयाक्म 9&क्खा संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्
ॽ9

क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

“स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म
आत्याधुनिकम

Mद बेघा H     &

उक

ओसंग्रहvedH क्खा म

आ पुस्तिका ,स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

;याक् ह क्खा संग्रहvedH,

आ पुस्तिका ,

संग्रहvedHम्पुस्तिका = m. € ॥”ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8कस्तिका8था   संग्रहveस्तिका8रः  यामराज क्खा पुस्तिका स्तिका8=ग्रहvedHc

क& ट&नङ् ओन्दाङ् निङ्

=

आक
स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve&Mद, “ज& पुस्तिका म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न याक्मॽस्तिका8म
ग्रहvedHc स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc उYयाक् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH याक् म न रः  यामराज  इछ ॥”
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc संग्रहvedH&eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5, न संग्रहvedH&क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् उक
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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एक

=&9 ङ् ओन्दाङ् निङ्

न क्खा 

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc

9 संग्रहvedH

संग्रहvedHस्तिका8 ग्रहvedHc

स्तिका8संग्रहvedHयाक् पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

स्तिका8पुस्तिका9

&कङ् ओन्दाङ् निङ्

संग्रहvedHभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8क

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक्क्खा संग्रहvedH॥ न म9&न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त&स्तिका8नक कस्तिका8=क्खा कस्तिका8=क

ओम 9&क्खा संग्रहvedH स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म म याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     
याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc

स्तिका8संग्रहvedHयाक् पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH संग्रहvedH& cयाक् स्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

मD

9स्तिका8क्खा 9बेघा H     

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc
उक्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

cयाक् ॥

एक
Mन

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8Mग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH स्तिका8M=न,

ए

न

9ङ् ओन्दाङ् निङ्5c. क

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क बेघा H     

स्तिका8uसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

. 9 कद ङ् ओन्दाङ् निङ्

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

u बेघा H     & . 9 कभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क

स्तिका8कस्तिका8था   संग्रहveस्तिका8रः  यामराज क्खा पुस्तिका स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

. 9 कद
स्तिका8संग्रहvedHयाक् पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क क्खा संग्रहvedH ह क्खा संग्रहvedH॥

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ॽ9

म मस्तिका8=

9स्तिका8=,

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

क

=ह&न

“स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द
था   संग्रहve

. u&

स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द करुसंग्रहvedHपुस्तिका& Mछस्तिका8संग्रहvedHन याक्&संग्रहvedH याक् क्खा म स्तिका8संग्रहvedHम्म&स्तिका8=घा H          ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

उङ् ओन्दाङ् निङ्5 न बेघा H     & म Mन , उङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8हस्तिका8•स्तिका89क

9&क्खा संग्रहvedH eयाक् म न ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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ग्रहvedHc स्तिका899बेघा H     &

& म स्तिका8संग्रहvedHम्म&ॽन ॥

स्तिका8नम&=ग्रहvedHc न ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन बेघा H     &

स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द

म मस्तिका8= Mन भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

=&ॽयाक् याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc =&9 स्तिका8= याक् क्खा म&संग्रहvedH& cयाक् स्तिका8=॥
१९. याक्&संग्रहvedH . 9 कपुस्तिका& cयाक् न
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका89क 9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
संग्रहvedH म्म

न

&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&न

उक =&9 स्तिका8= नङ् ओन्दाङ् निङ्5 . याक् ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 उङ् ओन्दाङ् निङ्

क स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका89क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क पुस्तिका रः  यामराज म न संग्रहvedH म& स्तिका8=॥
उङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc रः  यामराज  _याक् ग्रहvedHc उ म्बेघा H     & याक् क्खा म& स्तिका8=॥
याक्&संग्रहvedH . 9 कपुस्तिका&

&ॽम न बेघा H     &9 क्खा पुस्तिका& उक घा H          क

=&9 स्तिका8= ग्रहvedHc स्तिका899 बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHcबेघा H     & क स्तिका8=॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

Mन बेघा H     & Mद eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9स्तिका8=, “. 9 क नङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &ॽह घा H          क = क्खा  क क
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्
नसंग्रहvedH 9
नसंग्रहvedH 9
याक् क्खा 

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

क्खा  क्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5॥

cयाक् स्तिका8न, घा H          क याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

&म्म& नस्तिका8म्=म्घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5=&9 = ग्रहvedHc नस्तिका8म्=म॥ इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्
& . ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8. . संग्रहvedH = m.
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

Mन ङ् ओन्दाङ् निङ्
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संग्रहvedH&

मस्तिका8क्खा 

क्खा त्याधुनिक. न ॥ क

स्तिका8पुस्तिकाMनङ् ओन्दाङ् निङ्5न&स्तिका8नन,

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

इह

स्तिका8=Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5न&स्तिका8नन, आmग्रहvedHc&

घा H          क

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

=

= क्खा म

स्तिका8=Mद नस्तिका8म्=म॥ संग्रहvedH याक् नम न क याक्ङ् ओन्दाङ् निङ्59&न न संग्रहvedH म&9&ङ् ओन्दाङ् निङ्59&
संग्रहvedH म्म

क

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द नङ् ओन्दाङ् निङ्5

. म्म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥”

स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9इस्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH उक =&9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Mसंग्रहvedH ह&क्खा संग्रहvedHनङ् ओन्दाङ् निङ्5
. 9 कपुस्तिका स्तिका8ट

= Mद cयाक् ,

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8 म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  रुम्म ङ् ओन्दाङ् निङ्

ए &ह& ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क Mन बेघा H     & था   संग्रहve था   संग्रहveम्बेघा H     & स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ह
&क .

बेघा H      याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= ओ स्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

=&9 स्तिका8=

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc

ॽ9 9याक् =स्तिका8=, “स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्द
5 इन

संग्रहvedH नम,
स्तिका8नसंग्रहvedHम्ग्रहvedHc , ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 पुस्तिका

याक्&संग्रहvedH

. 9 कपुस्तिका&

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इ9&न स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

= क्खा  बेघा H      स्तिका8= = 9 ;9 संग्रहvedH&
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5

इस्तिका8मन

. म्ग्रहvedHc न ?

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &

cयाक् न
स्तिका8. . संग्रहvedH
म&ॽन ॥”

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&9 स्तिका8= = = स्तिका8Mसंग्रहvedHसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & M9 संग्रहvedH ॥

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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२०. म MD स्तिका89 संग्रहvedHरु M9&क्खा संग्रहvedH ह
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH . 9 कपुस्तिका&
ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

=&9 स्तिका8=

&ॽम ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5
ॽ9

9क्खा संग्रहvedH स्तिका8=,

“स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&ॽन&= ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् स्तिका8नन, स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म
पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8पुस्तिकाइघा H          बेघा H      = कसंग्रहvedH म संग्रहvedH नम॥ ज बेघा H      स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     &
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

पुस्तिका स्तिका8.त्याधुनिक रः  यामराज 

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द संग्रहvedH स्तिका8क्खा 

आत्याधुनिकम

क्खा त्याधुनिक. म्ग्रहvedHc Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म&, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

याक् न उ9 पुस्तिका संग्रहvedH म्म आक संग्रहvedH स्तिका8= 9&स्तिका8क्खा संग्रहvedH. घा H          ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc =&9 स्तिका8=, ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      याक्&संग्रहvedH . 9 क्खा पुस्तिका&

&eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=एक स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. ग्रहvedHc M9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक
क R बेघा H     & संग्रहvedH ध इ पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न Mज ग्रहvedHc म संग्रहvedH ॥
पुस्तिका&स्तिका8M क संग्रहvedHक 9&न
संग्रहvedH ध इह
पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न
याक् क्खा 

याक् , Mन 9&न = उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक

क R बेघा H     & Mछ संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mज क्खा म याक् ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

था   संग्रहve था   संग्रहveम्बेघा H     &
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म D स्तिका8हॽ. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &न न 9ॽ. = ग्रहvedHc ॥ Mन स्तिका8हॽ. ङ् ओन्दाङ् निङ्
Mन घा H          क क R इ ॥ Mन बेघा H     & स्तिका8म9&पुस्तिका ओ , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क क फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क क 9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

याक्ङ् ओन्दाङ् निङ् ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क

घा H          क =&9 स्तिका8=
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

संग्रहvedH स्तिका8क्खा 

Mद क्खा  ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc संग्रहvedH स्तिका8क्खा  ङ् ओन्दाङ् निङ् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज पुस्तिकारः  यामराज न
M9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिका स्तिका8बेघा H     त्याधुनिक रः  यामराज 

9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क

आत्याधुनिकम ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8=Mदस्तिका8=ह

9& =&ॽयाक् Mज&क्खा  ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9

Mन बेघा H     & याक् क ज स्तिका8 क याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= = ङ् ओन्दाङ् निङ्5. याक् , ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ क्खा क पुस्तिका रः  यामराज  Mज ग्रहvedHc ॥

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन बेघा H     & याक् क

9& =&ॽयाक् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mज&क्खा म याक् ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= क याक्क इ
स्तिका8=
पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedH
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

स्तिका8=

Y. ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8संग्रहvedHसंग्रहvedHक्खा संग्रहvedHस्तिका8=ह ॥

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc
ॽ9

याक् क्खा 

9 ॽ.
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

Y. ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH स्तिका8क्खा  ङ् ओन्दाङ् निङ्

9स्तिका8=,“Mह&

आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  आनMछ स्तिका8= स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द
क इघा H         

ॽ9 = ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc याक् ,
बेघा H     &9 क
पुस्तिका ग्रहvedHc ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

छस्तिका8 संग्रहvedHस्तिका8मघा H         

& संग्रहvedH नम, “

घा H          क

स्तिका8= स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

स्तिका8संग्रहvedHसंग्रहvedHYयाक् ह

म&Mन ,
66

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

ह&न

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ए9

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  बेघा H      भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
‘ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह

9&नस्तिका8=बेघा H     &

ॽ9

स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5
बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

ॽ9 =&क्खा  म संग्रहvedH ,
9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&, आक

आत्याधुनिकम

घा H          क याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= छ ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & पुस्तिका क्खा  . ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc
Yयाक् बेघा H      बेघा H     स्तिका8=, म मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् आग्रहvedHc मबेघा H      स्तिका8न Mज m. , याक् क
9& =&ॽयाक् Mज&क्खा त्याधुनिक. ह ॥’ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9&क्खा संग्रहvedH ह
9&नबेघा H     &

ओम॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
Mन बेघा H     &ॽह

=&ॽयाक् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&न पुस्तिकारः  यामराज 

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedHम

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5, Mन

म ह म्बेघा H      क

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8. . संग्रहvedH Mज ग्रहvedHc॥
२१. पुस्तिका त्याधुनिकरुसंग्रहvedH छ&क्खा पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
ज बेघा H      म MD स्तिका89स्तिका8= पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5cयाक् , संग्रहvedH
9&क्खा संग्रहvedH ॥ म MD स्तिका89
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&रः  यामराज  दग्रहvedHc

स्तिका8 स्तिका8पुस्तिका बेघा H      संग्रहvedH

= क्खा  बेघा H      बेघा H     & मcयाक्

उमक . इसंग्रहvedH ॥ Mन बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8. . स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8= इeबेघा H     & इeबेघा H     &
याक् क्खा 

. ट = संग्रहvedHरु

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

स्तिका8

स्तिका8पुस्तिकाॽम

उङ् ओन्दाङ् निङ्

रः  यामराज  क्खा  स्तिका8=॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्
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पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedH

=

9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & म

9 बेघा H     ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ज&9बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक् स्तिका8नस्तिका8Mनभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

एMद॥

बेघा H      इरः  यामराज 

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

क ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=

कम& स्तिका8=॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8बेघा H      . स्तिका8संग्रहvedHस्तिका8= Yह&न
पुस्तिका त्याधुनिकरुसंग्रहvedH ह&रः  यामराज  द ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उम क्खा पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. ग्रहvedHc

M9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mज क्खा म याक् ॥
याक् हस्तिका8दस्तिका8=ग्रहvedHc
संग्रहvedH&स्तिका8त्याधुनिकनङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ह&रः  यामराज  द
उयाक्म्बेघा H     &

पुस्तिका त्याधुनिकरुसंग्रहvedH

इeबेघा H     &

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्
म

स्तिका8हस्तिका8Y=

स्तिका8संग्रहvedHपुस्तिका स्तिका8हस्तिका8=ग्रहvedHc

इeबेघा H     &

पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedH

स्तिका8संग्रहvedHम ग्रहvedHc

ह स्तिका8क्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्

Mथा   संग्रहveMदह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उ9म्बेघा H     &

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क Mन बेघा H     & था   संग्रहve था   संग्रहveम्बेघा H     & स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc एक
. 9 कद
ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्

पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedH

स्तिका8त्याधुनिक9क

ॽ9 9,“ह स्तिका8न पुस्तिका ग्रहvedHc ॥”ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

उमकपुस्तिका&ॽह संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका89स्तिका8= आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   इ म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  क्खा संग्रहvedH cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
म्बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ् याक् cयाक् ॥Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् . 9 कद ङ् ओन्दाङ् निङ् फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

9,

“
याक् क्खा 

म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  
म्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ॽम
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ह संग्रहvedHघा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

आह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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आह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5आबेघा H      ॥”Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

पुस्तिका Nसंग्रहvedH =

. 9 कद क

ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्-ह&
5 क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् ॥
पुस्तिका त्याधुनिकरुसंग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्
म क्खा म स्तिका8संग्रहvedHम्म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न
नङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क क

स्तिका8म म संग्रहvedH ॥उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8हम्न

पुस्तिका ह रः  यामराज 

आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   इ ह संग्रहvedH , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8पुस्तिका बेघा H     

क क्खा  &ह& =स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&स्तिका8क्खा =ग्रहvedHc ग्रहvedHc&टपुस्तिका&

संग्रहvedH&म्म ङ् ओन्दाङ् निङ्5
इम्न
क ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=

संग्रहvedH =॥ Mन ग्रहvedHc&ट

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= बेघा H      इरः  यामराज 

9 Mद स्तिका8=॥

9 Mद eयाक् स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 . 9 कद ङ् ओन्दाङ् निङ् पुस्तिका Nसंग्रहvedH न ओ॥ ज बेघा H     
पुस्तिका Nसंग्रहvedHग्रहvedHc ओ=&

Mद याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्

घा H          क =&ॽयाक्

संग्रहvedH&म्म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHc

ॽ9 क याक् , “

म&Mन ,ज& पुस्तिका ग्रहvedHc 9& ओम

रः  यामराज  इछ ॥ क ह&रः  यामराज  द ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc उम क्खा पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ग्रहvedHc
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

. 9 कद

पुस्तिका क्खा संग्रहvedHक्खा संग्रहvedHन

रः  यामराज  इछ ॥”
22. कज& याक् ॽस्तिका8म नयाक् न
इम

9&ॽस्तिका8नग्रहvedHc संग्रहvedHम म क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका त्याधुनिकरुसंग्रहvedH नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्ह Mन

पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न = क्खा संग्रहvedH& याक् हस्तिका8द छम्पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & cयाक् स्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् ॽस्तिका8म

Mन

छम्पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

. याक् ॥

Mन

. 9 म्बेघा H     ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & एक

कज&

न ङ् ओन्दाङ् निङ्5= स्तिका8न

उक

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   M स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH ध इ Mन बेघा H     & ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक्क्खा संग्रहvedH ओक्खा संग्रहvedH ॥ Mन
कज& याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

पुस्तिका Nसंग्रहvedH नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्ह Mन

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5= इह

स्तिका8नसंग्रहvedHस्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क्खा त्याधुनिक. ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह याक्&मभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न क्खा  स्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedH नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक्ह Mन ङ् ओन्दाङ् निङ्
9याक् =,“क स्तिका8M=ङ् ओन्दाङ् निङ्5
स्तिका8पुस्तिकाह&क्खा संग्रहvedH ह याक्&मभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

संग्रहvedH याक् ”

Mन ङ् ओन्दाङ् निङ्
ॽ9

=

ॽ9
इह 9&

संग्रहvedH स्तिका8=॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9

ॽ9 9,“क नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5,याक् पुस्तिका इह

= म न, ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc क नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इह . Mन& ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ह&न स्तिका8पुस्तिकाम्म&ॽन&Mह ॥

क

Mद याक्&संग्रहvedH स्तिका8 स्तिका8रः  यामराज  टक उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

पुस्तिका ग्रहvedHc घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 म ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उम क्खा पुस्तिका& 9 बेघा H     ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका ग्रहvedHc

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन याक् ॽस्तिका8मग्रहvedHc उ9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उम कपुस्तिका&
संग्रहvedH स्तिका8क्खा 

याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 मस्तिका8था   संग्रहveङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8रः  यामराज क पुस्तिका ग्रहvedHc , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

9 म्म

रः  यामराज  क्खा  ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedH, याक्ह Mन

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

= स्तिका8Mसंग्रहvedHसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve&Mसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 छम्पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

उयाक् ॥

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क

Mन बेघा H     &ॽह

घा H          क

कज& याक् ॽस्तिका8म 9 म्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ग्रहvedHc

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 था   संग्रहve&Mदन स्तिका8Mनसंग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ क्खा क पुस्तिका रः  यामराज  Mज ग्रहvedHc ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
Mन बेघा H     &

याक् क याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= Mछ संग्रहvedH रः  यामराज  याक् ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क

पुस्तिका त्याधुनिक रुसंग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

9स्तिका8=,“ओ इस्तिका8जरः  यामराज &9 बेघा H     &ॽह

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

क स्तिका8M=ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH म्म&क ह

? न

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8क्खा  ङ् ओन्दाङ् निङ्

नम& ङ् ओन्दाङ् निङ्5=ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

9 ॽ. ?

म&Mन , स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

एक

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ओओङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् ॽस्तिका8म आस्तिका8M=ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

इइङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH स्तिका8क्खा 
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

पुस्तिका स्तिका8बेघा H     त्याधुनिक रः  यामराज 

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ध रः  यामराज म स्तिका8 याक् ॽस्तिका8म स्तिका8संग्रहvedHसंग्रहvedHम्ग्रहvedHc , Mन याक् ॽस्तिका8म स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् न

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =

स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5म& ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH = ग्रहvedHcन ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न याक् ॽस्तिका8म नयाक् म न ओम॥
24. याक्&संग्रहvedH फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 

म&ॽन

इ9&न याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् उक =&9 स्तिका8=
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म आ पुस्तिका ग्रहvedHc बेघा H     &
स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द
याक् क्खा 

संग्रहvedHरः  यामराज 
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ॽ9 9स्तिका8=,“ह क क

& म न बेघा H     &9 क 9&क्खा संग्रहvedH&ह&क्खा संग्रहvedH ॥

Mज याक् स्तिका8नन,

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.
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ङ् ओन्दाङ् निङ्Mदस्तिका8
5 क्खा नस्तिका8Mन॥ क

&म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज  स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH

= क्खा  बेघा H      स्तिका8= 9 M9 संग्रहvedH& इ9&न
ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक्&संग्रहvedHग्रहvedHc =&9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8Mछम्द,“ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     
9 M9 संग्रहvedH&

याक्&संग्रहvedH,

Mद

म्म&क न ?” Mद

ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इह
याक्&संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्
इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &

ॽ9
=

म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन ग्रहvedHc

ॽ9 9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ह&स्तिका8त्याधुनिकनङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्

क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &

म

इह 9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ह ?” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

9स्तिका8=,“स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

9&म्= म

म्म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥”

ह स्तिका8संग्रहvedHयाक् रः  यामराज  . याक् स्तिका8न,

Mद स्तिका8क्खा  ग्रहvedHc स्तिका8Mन॥ क

उ म्बेघा H     & स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्

ह&स्तिका8त्याधुनिकनङ् ओन्दाङ् निङ्5
संग्रहvedH& था   संग्रहve

. Mन&ॽन ॥ आरु इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ् = था   संग्रहve म u ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

संग्रहvedH याक् नम, क

ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्द

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     &

9 ;9 संग्रहvedH&

म

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ह ॥

याक् क याक् ॽस्तिका8म क मस्तिका8क्खा w स्तिका8पुस्तिका बेघा H      स्तिका8 स्तिका8रः  यामराज  टङ् ओन्दाङ् निङ् न क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mद म&, क पुस्तिका पुस्तिका पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ् न5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc म&॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् क

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क
याक् क्खा 

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म बेघा H     & म म्म ह

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

M9&मY. स्तिका8=॥
9स्तिका8क्खा 9बेघा H      स्तिका8=
72

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &म्म&,ज स्तिका8 ग्रहvedHc स्तिका8.रुद5द बेघा H     & ज स्तिका8 ,रः  यामराज  _याक्ग्रहvedHc स्तिका8.रुद5द बेघा H     &
रः  यामराज  _याक्

म्बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

म म्म ह

याक् ॽस्तिका8म याक् ॽस्तिका8मबेघा H     & 9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म
&म्म&,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

क्खा  संग्रहvedH = म न म स्तिका8Mदसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= 9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म म&Mदक्खा  बेघा H     

M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&॥

स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH = क्खा  बेघा H      स्तिका8= ह&क ह याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8

छ&कपुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH

9D इ M9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&॥

स्तिका8पुस्तिकाइ. ग्रहvedHc ,स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

9 स्तिका8बेघा H     ॽ. ग्रहvedHc ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

छ&स्तिका8क्खा  . ग्रहvedHc ॥ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
= क्खा  बेघा H      स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH

स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द

इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्
. 9 कपुस्तिका&

क्खा त्याधुनिक. ॥
म्द ङ् ओन्दाङ् निङ्5फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म

क्खा त्याधुनिक. ,उङ् ओन्दाङ् निङ्
ॽ9

बेघा H     &ॽह

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् नसंग्रहvedH 9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &स्तिका8 संग्रहvedHॽ. ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9 ;9 संग्रहvedH&

म्म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥"

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

M9&स्तिका8 ॽ. ॥

ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH म्म स्तिका8बेघा H      . संग्रहvedH

संग्रहvedH& उद5द रः  यामराज 

&ॽम

याक् क

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ग्रहvedHcस्तिका8संग्रहvedH स्तिका8नन

M9&स्तिका8 ॽ. न Mन ङ् ओन्दाङ् निङ्
9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8दम&ह ङ् ओन्दाङ् निङ्,5

बेघा H     &9 क

संग्रहvedH&
घा H          क

घा H          क ज स्तिका8 ग्रहvedHc
क स्तिका8Mनङ् ओन्दाङ् निङ्5द
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9 क कथा   संग्रहve हरु
१ = रः  यामराज &
-ज2.न याक् c
एक

&नबेघा H     & संग्रहvedHम्भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

एक

पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज . रः  यामराज  . याक् ॥

= रः  यामराज &,उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज॥ Mन = रः  यामराज & Yह&न

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

= म्बेघा H      संग्रहvedH याक् ॥ Mन = म्बेघा H      संग्रहvedH याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उजङ् ओन्दाङ् निङ्
संग्रहvedH म इ nयाक् संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH न॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्

संग्रहvedH ध इ

संग्रहvedH& पुस्तिका ॥

9&न

याक् क्खा 

उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

9&नग्रहvedHc

स्तिका8था   संग्रहveMदक्खा संग्रहvedH

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त&स्तिका8नक

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त&स्तिका8नक
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म ङ् ओन्दाङ् निङ्5पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & 9 म म संग्रहvedH ॥
इ9&न = रः  यामराज &ङ् ओन्दाङ् निङ् उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज संग्रहvedH ध इह 9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

& म याक् न स्तिका8नसंग्रहvedH॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8म ,न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&न9&न म ङ् ओन्दाङ् निङ्5पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

ॽ9
&म्म&ॽन

? ह&न Yह&न क = उक ओह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
=म्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

&Mसंग्रहvedH म

याक् न ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = रः  यामराज & उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उजग्रहvedHc

ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =म्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =म्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & cयाक् ॥
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

संग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज

=&न

संग्रहvedH रः  यामराज  संग्रहvedH रः  यामराज 

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & उयाक् cयाक् ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
इ= ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन
cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उम ट&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्

Yह&न5 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज

. क म ङ् ओन्दाङ् निङ्पुस्तिका
5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc याक् न पुस्तिका स्तिका8ट

& संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 बेघा H     &9

क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5नङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न

उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज

= क्खा म

ॽ9

रः  यामराज  क्खा  ॥ “ह&

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ग्रहvedHc. न क इ = क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् ? आक एक आम ट&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     
. Mन& Mन क इस्तिका8मन स्तिका8संग्रहvedHसंग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5?” ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Yह&न
याक् क्खा 

ओम ट&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

याक् न

=&क्खा  ह =&ॽयाक्
पुस्तिका स्तिका8टMध ङ् ओन्दाङ् निङ्5
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& संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्5 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ग्रहvedHc. न =&क्खा  न

ॽ9 क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&क्खा  , “Mद
पुस्तिका रः  यामराज था   संग्रहve न क

स्तिका8

9 ॽ.

Mज याक् न, ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

& संग्रहvedHक्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5॥ ह क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc म्म ट&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      संग्रहvedHम

म न म संग्रहvedH म्म बेघा H     & स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H      9&ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 दम&ॽन ॥ ह क Mद
cयाक् ,Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

म्दह

म्दह

= म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     

स्तिका8नघा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8पुस्तिका॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज Yह&न ज& पुस्तिका क नङ् ओन्दाङ् निङ्5 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ग्रहvedHc. न
=&क्खा  न स्तिका8म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 इeबेघा H     & इeबेघा H     & = स्तिका8Mसंग्रहvedHसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
9 संग्रहvedH ॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ओम ट&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      Yह&न उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज
ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
9 ॽ.

9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8मह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= रः  यामराज  मबेघा H     &

उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज

उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ,उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उजस्तिका8=

=

स्तिका8Mद म

संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8मक्खा संग्रहvedHरुम्बेघा H     
याक्ङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH ॥
याक् eयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
उङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9स्तिका8=, “आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   नङ् ओन्दाङ् निङ्5 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज

क ग्रहvedHc इङ् ओन्दाङ् निङ् 9& ह याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5न बेघा H      ? आस्तिका8मकङ् ओन्दाङ् निङ् = कइम
कइम

स्तिका8नसंग्रहvedH&ह& ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ॥”

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उजङ् ओन्दाङ् निङ्
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

= रः  यामराज &ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

क याक् न

Yह&न उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. बेघा H     &

ॽ9
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स्तिका8म , ह क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 हङ् ओन्दाङ् निङ्5म&क Mन
म ङ् ओन्दाङ् निङ्5पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

क9

बेघा H      बेघा H     ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्

& संग्रहvedHह 9 ॽ. म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8नसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिका म
म्द

याक् म न ॥ ह क Mद

म्द = म

ओम ट&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     
म्दह

म्दह

रः  यामराज  क्खा  ॥ ओम ट&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      Yह&न

क्खा  ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9&न9&न = त्याधुनिक

= त्याधुनिक

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
क स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedHम म न म =

इ9&न = रः  यामराज &ङ् ओन्दाङ् निङ्
ॽ9 9स्तिका8=,

उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज

“आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   नङ् ओन्दाङ् निङ्5 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज क ग्रहvedHc

आस्तिका8मकङ् ओन्दाङ् निङ् पुस्तिकारः  यामराज  इ स्तिका8नम 9&स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह क इ = क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् ?”
उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उजङ् ओन्दाङ् निङ्

Yह&न

उस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5. बेघा H     &

ॽ9

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उजङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

क याक् न

& संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क याक् , ह क Mद
उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

याक् ग्रहvedHc न ॥
क ह& ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 9, “9 ह क न ङ् ओन्दाङ् निङ् उस्तिका8मकङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8नम 9&स्तिका8 क्खा संग्रहvedH
स्तिका8 बेघा H      कङ् ओन्दाङ् निङ्

था   संग्रहveM=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ध क रः  यामराज  बेघा H     &

स्तिका8भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तस्तिका8रः  यामराज क्खा पुस्तिका ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5=॥” ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5=

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क =&ॽयाक्
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= रः  यामराज &ङ् ओन्दाङ् निङ् बेघा H      इरः  यामराज 
ॽ9

9,

& संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ् उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
“आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  

क

एक

मन

D ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc क

= क्खा  eयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5घा H          इ॥ न बेघा H     & एक क=म ङ् ओन्दाङ् निङ्

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8पुस्तिका म स्तिका8संग्रहvedHम्म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

एक

D ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc क उनMछ = क्खा 

उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ्

=

स्तिका8
मन

॥

Mन ग्रहvedHc स्तिका8मह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज न ङ् ओन्दाङ् निङ् ज& पुस्तिका ग्रहvedHc
उस्तिका8मकङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8Mन . न ह स्तिका8म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8 बेघा H      कङ् ओन्दाङ् निङ् था   संग्रहveम्म
याक् न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उयाक्म्बेघा H     & स्तिका8 बेघा H      क

ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उयाक्म्बेघा H     &

याक् ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 = रः  यामराज &ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  ङ् ओन्दाङ् निङ् बेघा H      = क्खा  स्तिका8बेघा H     क्खा संग्रहvedH न
D ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् उभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उजग्रहvedHc उट रुक5पुस्तिका& R ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क क्खा  &Mद॥
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 क संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म D संग्रहvedH&म्9 ङ् ओन्दाङ् निङ् ओक्खा  ,

“ओ आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   नङ् ओन्दाङ् निङ्5 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त उज, Mह& आबेघा H      स्तिका8=घा H          इ क एक
म न क=म म स्तिका8क्खा  स्तिका8संग्रहvedHक्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥” ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &9 उफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  
आत्याधुनिकयाक्&= क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H      इरः  यामराज 

9 Mद ॥

बेघा H      इरः  यामराज 

9 Mद स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् ग्रहvedHc क=म ग्रहvedHc म&Mन उस्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म 9& R रः  यामराज  इ
म स्तिका8क्खा  स्तिका8संग्रहvedH स्तिका8बेघा H     क्खा संग्रहvedHन ॥
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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२. याक् क्खा 

बेघा H      स्तिका8=ग्रहvedHc

उथा   संग्रहveक
-जयाक्Mद याक् क्खा 

उइ9& याक् क स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  स्तिका8म्बेघा H     स्तिका89ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc
&न.& एक म D पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द . याक् बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5न म D 9 D इ = 9&क्खा संग्रहvedH न बेघा H     ॥ Mन 9 D इ
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक

ओफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क

म

म म स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ्क्खा  ह संग्रहvedH बेघा H     ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 Mन म म आ9 पुस्तिका N 9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्,5
पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     &

9क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् eयाक् बेघा H     ॥

9क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mन

याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्
पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द

बेघा H     &

Mन
पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

म्म याक् स्तिका8ननबेघा H     , एक म न 9ङ् ओन्दाङ् निङ्E ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH& . याक् बेघा H     ॥ Mन
9ङ् ओन्दाङ् निङ्E ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

बेघा H     &ॽम ङ् ओन्दाङ् निङ्5
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

Mन

मम

. याक् बेघा H     ,

उङ् ओन्दाङ् निङ्
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Mन बेघा H     &ॽम ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उYयाक् बेघा H      बेघा H     स्तिका8=
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क्खा  स्तिका8=बेघा H     ॥

बेघा H      बेघा H     स्तिका8= 9&न9&न पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् स्तिका8=बेघा H      ,

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन म म Yह&न
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= म
स्तिका8संग्रहvedHक रः  यामराज 

म sयाक् म 9 संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् cयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
= याक् घा H          Mद स्तिका8=बेघा H     ॥

= याक् घा H          Mद स्तिका8=स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् बेघा H     ॥

बेघा H      बेघा H     स्तिका8= पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     &
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8संग्रहvedHक रः  यामराज 

ओछ ङ् ओन्दाङ् निङ् ओछ ङ् ओन्दाङ् निङ् R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & =

संग्रहvedH =बेघा H     ॥ इ9&नग्रहvedHc =&ॽयाक् ओम उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् ओछ ङ् ओन्दाङ् निङ्
R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

एक उ=Mन म म

संग्रहvedH =बेघा H     , ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन

म म उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & 9&म रः  यामराज  याक् =बेघा H     ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc
संग्रहvedH M नस्तिका8=

=

M9&क्खा संग्रहvedH cयाक् बेघा H     ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

स्तिका8संग्रहvedHक रः  यामराज  = संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज  एक न
एक न

R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & =

उ=Mह बेघा H      स्तिका8

Mद संग्रहvedHबेघा H     ॥ Mन

R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & उ=Mह

स्तिका8Mनसंग्रहvedHस्तिका8=बेघा H     , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= Mन बेघा H     &ॽह

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=नङ् ओन्दाङ् निङ्5 न स्तिका8जक M9&क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH 9 पुस्तिका9 9&M= म
Mद रः  यामराज  क्खा  बेघा H     ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= उ=न

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

&स्तिका8 पुस्तिका स्तिका8
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= क्खा म , पुस्तिका संग्रहvedH पुस्तिका रः  यामराज स्तिका8नस्तिका8=, = उपुस्तिका याक् स्तिका8= स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्म स्तिका8= भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
संग्रहvedH ;9 ह स्तिका8म्बेघा H     स्तिका8=बेघा H     ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् = ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = क5म Mदरः  यामराज  क्खा  बेघा H     ॥

ॽ9

&स्तिका8 पुस्तिका स्तिका8

Mज ग्रहvedHcबेघा H     ,संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5.

स्तिका8पुस्तिकाकस्तिका8= ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका8=स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     

बेघा H      रः  यामराज न = उ=न

9&क्खा संग्रहvedH बेघा H     ॥ घा H          क स्तिका8फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  म ह रः  यामराज  भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त रः  यामराज 

9&क्खा संग्रहvedH बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

न कYयाक् स्तिका8क्खा = = Mज Mद याक् बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= =
स्तिका8हस्तिका8Y=

पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिकासंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् बेघा H     ॥

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      स्तिका8

M9&क्खा संग्रहvedH cयाक् बेघा H     ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc
9& उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ग्रहvedHc

संग्रहvedH क?स्तिका8

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 ह ङ् ओन्दाङ् निङ् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ॽ9

एक ,

स्तिका8= =

याक् क

याक् क

याक् क बेघा H      स्तिका8

स्तिका8=बेघा H     &

याक् क

पुस्तिका रः  यामराज  म्पुस्तिका रः  यामराज 

ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक्क्खा संग्रहvedH& बेघा H     ह&॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 कम ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc = बेघा H      क 9 क, क&इ 9 क,
ह क्खा पुस्तिका रः  यामराज & 9 कक = संग्रहvedHरु 9&क्खा संग्रहvedH ह बेघा H     ॥
ॽ9 क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 कङ् ओन्दाङ् निङ् .&स्तिका8 ह घा H          क
याक् c

बेघा H      स्तिका8= Mन स्तिका8. . याक्‚ भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8ङ् ओन्दाङ् निङ्क्खा  क्खा संग्रहvedHन

म मग्रहvedHc भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9&स्तिका8क्खा संग्रहvedHह बेघा H     

उक म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH M नम ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ् Mबेघा H     ॥
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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३. संग्रहvedH क्खा पुस्तिका ग्रहvedHc

स्तिका8 9क
-अजयाक् याक् c

उस्तिका8ह9&ह =&ॽयाक् ओम॥ याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् क

संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5. स्तिका8पुस्तिकाक स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ्क्खा संग्रहvedH स्तिका8=बेघा H     ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन ग्रहvedHc . स्तिका8रः  यामराज पुस्तिका स्तिका8रः  यामराज 
एक म D पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द =

. याक् बेघा H     ॥ Mन पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     & एक

म D संग्रहvedH क्खा पुस्तिका = . याक् बेघा H     ॥ Mन संग्रहvedH क्खा पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ् ग्रहvedHc R 9 स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्
था   संग्रहve म&Mद क्खा 9& उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5. स्तिका8पुस्तिकास्तिका8क्खा = 9&न9&न एक एक
= क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= स्तिका8बेघा H     स्तिका8=बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

Mन

संग्रहvedH क्खा पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8पुस्तिकास्तिका8=बेघा H     ॥

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Yह&न संग्रहvedH क्खा पुस्तिका स्तिका8संग्रहvedHम Mज ग्रहvedHc

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc स्तिका8संग्रहvedHम ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक् संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH स्तिका8नन॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् इ9&न

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= घा H          क Mछ संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH क्खा पुस्तिका इस्तिका8मन स्तिका8संग्रहvedHम न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5
एक उपुस्तिका याक् बेघा H      न Mज ग्रहvedHcबेघा H     ॥
स्तिका8मह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् Mन संग्रहvedH क्खा पुस्तिका
9&मह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क 9 स्तिका8 =भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 9बेघा H     ॥ ह Mन संग्रहvedH क्खा पुस्तिका =

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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क क्खा संग्रहvedH बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5= संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5. स्तिका8पुस्तिकाक
M9&स्तिका8 स्तिका8M=Mबेघा H     ॥

उस्तिका8छक

उस्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क =
याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

एक्खा  न

= ॽस्तिका8नम ग्रहvedHc

एक

ॽ9 न

= स्तिका8म्बेघा H     ॽम

बेघा H     &9 बेघा H     &क

= ग्रहvedHcबेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
उपुस्तिका याक्

u

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन

= ग्रहvedHcबेघा H     ॥

u

पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     & आङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     ग्रहvedHc उथा   संग्रहve पुस्तिका इeबेघा H     & इeबेघा H     & . इसंग्रहvedH बेघा H     ॥ Mन
याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

आङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     ग्रहvedHc

ट

याक् क छ संग्रहvedHबेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह 9 ॽ. संग्रहvedH क्खा पुस्तिका उक ग्रहvedHc R बेघा H     & क बेघा H     ॥
याक् न

संग्रहvedH क्खा पुस्तिका = आस्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् क याक् म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न

&ॽम

स्तिका8म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन

ग्रहvedHc R बेघा H     &

याक् बेघा H     ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् 9बेघा H     , “क स्तिका8म्नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क ह&न उ=Mन 9&न ओम
ह क संग्रहvedH ;9 ह = स्तिका8क्खा =॥”
संग्रहvedH ;9 ह

9 ए = स्तिका8क्खा =बेघा H     

Mन संग्रहvedH क्खा पुस्तिका = इस्तिका8मMह
क याक् बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन

याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् 9बेघा H      “क इस्तिका8मन इस्तिका8मन = ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5, Mद =
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5मॽन ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

ॽ9 = ग्रहvedHc आउ॥” संग्रहvedH क्खा पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ् = 9बेघा H     
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन

याक् ॽस्तिका8म

इस्तिका8मन

= ग्रहvedHc

ॽ9 संग्रहvedH क्खा पुस्तिका = = क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 cयाक् बेघा H     ॥ Mन

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् उक ओथा   संग्रहve क्खा बेघा H     & आङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     ग्रहvedHc

ट ज

न&क्खा  बेघा H     ॥ संग्रहvedH क्खा पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ् =

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

न&क्खा  बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= कम क नङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ&ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc रः  यामराज  कङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8म क&ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उस्तिका8जउबेघा H     &

एMदन 9 ॽ. = ग्रहvedHc बेघा H     ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् संग्रहvedH क्खा पुस्तिका = स्तिका8पुस्तिका बेघा H     ,
संग्रहvedH क्खा पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ् Yह&न ज& पुस्तिका ग्रहvedHc स्तिका8म 9 Mदह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

उस्तिका8जउबेघा H     &

एMदबेघा H     ॥

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक

उमङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

ट

न&क्खा  क्खा संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ज99 ह Mम

आपुस्तिका

ॽ9 क याक् बेघा H     , “ह क आस्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क

इ

आयाक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
= स्तिका8क्खा =

?”

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mन

रः  यामराज  क्खा  बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5
9बेघा H     ,

“आस्तिका8नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क क ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc नङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          इस्तिका8रः  यामराज  9स्तिका8क्खा =॥ Mद घा H          इस्तिका8रः  यामराज 
घा H          इस्तिका8रः  यामराज  9क्खा 

क D D D D 9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ॥” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8ह पुस्तिका पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedHस्तिका8रः  यामराज स्तिका8 स्तिका8
संग्रहvedH क्खा पुस्तिका

स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् ॽस्तिका8मनङ् ओन्दाङ् निङ्5

9क्खा  म स्तिका8=॥

स्तिका8मह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन

Mद याक् बेघा H     ॥ Mन ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH क्खा पुस्तिका
आङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     ग्रहvedHc

ट

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8कस्तिका8संग्रहvedHॽम

रः  यामराज  क्खा  न बेघा H     ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

ॽ9 संग्रहvedH क्खा पुस्तिका स्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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घा H          क ग्रहvedHc R 9 स्तिका8=, उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5. स्तिका8पुस्तिकास्तिका8क्खा = = स्तिका8Mसंग्रहvedHसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
उ=नङ् ओन्दाङ् निङ्5 . म Mद रः  यामराज  क्खा  न बेघा H     ॥

४. = ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &
-श स्तिका8M 9 याक् क्खा 
एक
उङ् ओन्दाङ् निङ्5 ओ

&Mबेघा H     & एक = ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5न याक् ॽस्तिका8म . याक् ॥
म क संग्रहvedH याक् ॥ इ9&नग्रहvedHc =&ॽयाक् ओम Mन

&Mबेघा H     &ॽन एक था   संग्रहveङ् ओन्दाङ् निङ्5दन याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ् उपुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & म D पुस्तिकाज
एम्म

स्तिका8म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      हन क संग्रहvedH&भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् न

&नबेघा H     & cयाक् ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क याक्क्खा संग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & 9 संग्रहvedH ॥ ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
पुस्तिकाज एम्म न 9&न Mन बेघा H      हन = एक उक स्तिका8म्नभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क
नङ् ओन्दाङ् निङ्5 9 म्बेघा H      9 = ग्रहvedHc ।
उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= आ म याक् स्तिका8=स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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याक् म स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् याक्

&

म संग्रहvedH याक् म =, ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन बेघा H     &एक पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8नसंग्रहvedH म =॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् 9 ह क
संग्रहvedH क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

स्तिका8संग्रहvedHह&क्खा संग्रहvedH स्तिका8=

= म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5= =

Mन

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
Mन

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

cयाक् स्तिका8=॥ Mन पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Yह&न = ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ग्रहvedHc संग्रहvedH याक् ॥

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

Mन

9याक् =,

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &

क याक् स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

&स्तिका8Y=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &

“आनMछ

क स्तिका8M=ङ् ओन्दाङ् निङ्5

=म

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्

9क्खा संग्रहvedHस्तिका8=,

"9&क्खा संग्रहvedH बेघा H     

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8नस्तिका8म्बेघा H     म&क ह ?”

न

स्तिका8नस्तिका8म्बेघा H     न&स्तिका8M=न॥"

बेघा H      हनस्तिका8=

= स्तिका8Mसंग्रहvedHसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

. याक् म स्तिका8=॥
न पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc म रः  यामराज  क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ् एक ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5म = . याक् ,
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=

पुस्तिका 9

पुस्तिका 9

नह बेघा H      = क्खा संग्रहvedH&भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 एक cयाक् म , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mह& .

cयाक् स्तिका8=॥

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ् Yह&न

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & 9क्खा संग्रहvedH, “न याक् ॽस्तिका8मग्रहvedHc म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ग्रहvedHc ध 9&ॽ9
इnयाक्

=

कम

Mज m. न,

म नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

=म

स्तिका8नम्फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = 9&क्खा संग्रहvedH स्तिका8बेघा H      बेघा H      ॥ इह = Mज m. Mह ,
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न बेघा H     &क्खा क म&॥।”
M. ह बेघा H      = क्खा संग्रहvedH&

& बेघा H      एक स्तिका8छनङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ह&क न ग्रहvedHc पुस्तिका 9 cयाक् ॥ Mन नह बेघा H      = ङ् ओन्दाङ् निङ्5द रः  यामराज 
= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9 9क्खा संग्रहvedH, “न याक् ॽस्तिका8मग्रहvedHc म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न ग्रहvedHc रु

इnयाक् = क म स्तिका8न . Mह , म ङ् ओन्दाङ् निङ्5न बेघा H      दम संग्रहvedH ओम॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह&क न

=

नह बेघा H      = ग्रहvedHc रः  यामराज  याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=

स्तिका8ह पुस्तिका पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 न म हM= म

रः  यामराज  क्खा  म =, = ङ् ओन्दाङ् निङ्5 & Yह&न

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & = म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8नसंग्रहvedH& ओस्तिका8क्खा  स्तिका8पुस्तिकास्तिका8क्खा 

संग्रहvedH याक् ॥

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ् = म स्तिका8नइह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H      हनस्तिका8= = म = संग्रहvedH& क स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H      हनस्तिका8=

क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 संग्रहvedH क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् म संग्रहvedH स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह स्तिका8न ह स्तिका8न = क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= स्तिका8Mसंग्रहvedHसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= मक . स्तिका8संग्रहvedHयाक् =स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &
=म

= संग्रहvedH&भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उयाक् स्तिका8=ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHcस्तिका8Mदस्तिका8रः  यामराज कपुस्तिका& याक्ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क्खा ङ् ओन्दाङ् निङ्
आस्तिका8रः  यामराज स्तिका8=बेघा H     &

घा H          Iसंग्रहvedH

स्तिका8पुस्तिकाक्खा संग्रहvedHYयाक् ह ॥
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्
नङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्
स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्59&

म म्म ह
आ त्याधुनिक. ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8नसंग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H      हनस्तिका8=
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म ङ् ओन्दाङ् निङ्5म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म क्खा संग्रहvedH eयाक् स्तिका8=॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8छम्द = ,
“

इnयाक्

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ङ् ओन्दाङ् निङ्

ओम?

ओम स्तिका8याक् = म ?” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

9क्खा संग्रहvedHस्तिका8=, “स्तिका8Mजङ् ओन्दाङ् निङ्5द

म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ॽ9

&म

एक ङ् ओन्दाङ् निङ् ग्रहvedHc रु, एक ङ् ओन्दाङ् निङ् ग्रहvedHc ध क याक् स्तिका8=ग्रहvedHc ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ङ् ओन्दाङ् निङ्59&

क ग्रहvedHc

स्तिका8Rक

ग्रहvedHc रु

घा H          Iसंग्रहvedH,ग्रहvedHc ध

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8बेघा H     ॽन&स्तिका8M=न ह ॽ9 ॥
बेघा H      हनस्तिका8=ग्रहvedHc

= ङ् ओन्दाङ् निङ्5 &ग्रहvedHc

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8ह पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H     स्तिका8H स्तिका8नसंग्रहvedH =ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 छ क्खा क

पुस्तिका रः  यामराज  = ग्रहvedHc स्तिका8=॥
५. याक् 9 नङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क्खा पुस्तिका= ग्रहvedHc

स्तिका8 9क
-9 9 म याक् याक् c

इम एक पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     & याक् क
ङ् ओन्दाङ् निङ्.
5 याक् बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म ध्येबे पुछाक घाक हाक्निङ्याक्&बेघा H     & याक् 9 Yह&न घा H          क ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5

=&Mदन = म्बेघा H      Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् क ङ् ओन्दाङ् निङ् न क
=&ॽयाक्

बेघा H      संग्रहvedH याक् बेघा H     ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क्खा पुस्तिका= ङ् ओन्दाङ् निङ्

=

& संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH बेघा H     ॥ Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

नङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् 9

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् क्खा पुस्तिका=
बेघा H      म स्तिका8=,
याक् क्खा 

9& स्तिका8जबेघा H      ज M स्तिका8=

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्
कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

याक् 9ङ् ओन्दाङ् निङ्

इ9&न

ॽ9 म ङ् ओन्दाङ् निङ्5

पुस्तिकाङ् ओन्दाङ् निङ्5द बेघा H     &

याक् क्खा पुस्तिका=

= म ग्रहvedHc
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= ग्रहvedHcक्खा संग्रहvedH, ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9
Mद

याक् क्खा पुस्तिका= ङ् ओन्दाङ् निङ्

घा H          क ह स्तिका8क्खा नङ् ओन्दाङ् निङ्5 =&Mदङ् ओन्दाङ् निङ् न

याक् 9ङ् ओन्दाङ् निङ्
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क

=म

9क्खा संग्रहvedH,

क म&क न बेघा H     ॽ9 ?

क याक् म , आ बेघा H     स्तिका8Hबेघा H     &क

ङ् ओन्दाङ् निङ्ह&
5 M= म&Mह ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9
क

इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्

ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क्खा पुस्तिका= ङ् ओन्दाङ् निङ् 9क्खा संग्रहvedH, “ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् म&ङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc न

ह ॽ9 ?”

=
ॽ9

याक् 9ङ् ओन्दाङ् निङ्

9क्खा संग्रहvedH, “क इस्तिका8मन ह इस्तिका8मन ह स्तिका8=ग्रहvedHc याक् Mदक्खा संग्रहvedHङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8=ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mद = म ङ् ओन्दाङ् निङ्5याक् म&न&Mन इ?” Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् याक् क्खा पुस्तिका= ङ् ओन्दाङ् निङ् 9क्खा संग्रहvedH,
“ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क एक

क = याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आउ?”

. रः  यामराज था   संग्रहve याक्क्खा  . ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

याक् 9ङ् ओन्दाङ् निङ्

9&ङ् ओन्दाङ् निङ्5म&ॽन क याक् म ॥

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क्खा पुस्तिका= ङ् ओन्दाङ् निङ् 9क्खा संग्रहvedH, “क एक स्तिका8मन
Mq ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 Mन बेघा H     & उम&ङ् ओन्दाङ् निङ्5, Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

क

;ट
ह&ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क 9 बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5घा H          ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5॥”
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 याक् क्खा पुस्तिका= ङ् ओन्दाङ् निङ् Yह&न
उयाक् cयाक् म ॥
एक इ

याक् 9ङ् ओन्दाङ् निङ्

छक

;ट

Mदक्खा संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Yह&न इबेघा H     &9 क 9 म्म&ॽह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

= m. ङ् ओन्दाङ् निङ्5न भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5

संग्रहvedHक्खा  न&संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH ॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्स्तिका85 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 था   संग्रहve पुस्तिकाथा   संग्रहveम्बेघा H     & याक् क्खा पुस्तिका= उस्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5 आम्संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तरुरु
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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= क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5

9 Mद क्खा याक् म ॥

भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तरुरु= ग्रहvedHc क्खा याक् स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5

आ संग्रहvedHभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क्खा संग्रहvedHह

घा H          क ध9

याक् 9ग्रहvedHc

उस्तिका8मक्खा पुस्तिका& भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त स्तिका8रः  यामराज 

उयाक् म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

याक् 9ङ् ओन्दाङ् निङ् उस्तिका8मक नक्खा म

रः  यामराज  क्खा  कसंग्रहvedHस्तिका8=

याक् क्खा पुस्तिका=

Yह&न

Mन

9क्खा  cयाक् म ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

म उक

संग्रहvedHक्खा  क्खा संग्रहvedHह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9 एक क ङ् ओन्दाङ् निङ् न क

संग्रहvedHइ

बेघा H     

याक् 9

उइ9& संग्रहvedHत्याधुनिक & जकपुस्तिका& इम म D आस्तिका8नक 9

याक् ॥

याक् क्खा पुस्तिका= ङ् ओन्दाङ् निङ् याक् Mदन बेघा H     ॥

६. संग्रहvedH त्याधुनिकयाक्& जकपुस्तिका&ॽह
Mन

आस्तिका8नक 9बेघा H     &

Mसंग्रहvedH&बेघा H     &म संग्रहvedH म संग्रहvedH , ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8 9क
ङ् ओन्दाङ् निङ्5ङ् ओन्दाङ् निङ् याक् ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc Mन बेघा H     & एक पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &ॽह

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8= संग्रहvedH& ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8=ग्रहvedHc

पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & =

= म्याक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      म&Mद eयाक् म संग्रहvedH स्तिका8मॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5 = संग्रहvedH क्खा संग्रहvedH& . याक् ॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

स्तिका8मॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह

स्तिका8मस्तिका8मक ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5=

= संग्रहvedH कक

ह ॽ.

ह म्म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8संग्रहvedHम

स्तिका8न म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5
भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ॽ.

म्म क्खा  क्खा संग्रहvedH म ॥
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9
याक् म ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

एक

न ङ् ओन्दाङ् निङ्5=

बेघा H     

याक् ॽस्तिका8म

ॽ9 9क्खा संग्रहvedHस्तिका8=, “क = स्तिका8मॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिकायाक्

आउ?” Mन पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &ॽन म sयाक् म M9क्खा संग्रहvedH, “स्तिका8मॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5
= संग्रहvedH क ङ् ओन्दाङ् निङ् Mद म संग्रहvedH ह ङ् ओन्दाङ् निङ् ह क

= ॽस्तिका8नम ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5

घा H          क स्तिका8संग्रहvedHम भावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ॽ. म क्खा  क्खा संग्रहvedHम्ङ् ओन्दाङ् निङ् ह , ङ् ओन्दाङ् निङ्5
Mद स्तिका8पुस्तिकाॽम ग्रहvedHc स्तिका8Mयाक्? Mद ङ् ओन्दाङ् निङ्5
इसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्
न ङ् ओन्दाङ् निङ्5=

स्तिका8पुस्तिकाॽस्तिका8न,

Mह&

=

म&क Mन ॥ क स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5 ग्रहvedHc

स्तिका8संग्रहvedHम न

बेघा H     &9 क॥”

Mन

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ् 9क्खा संग्रहvedHस्तिका8=, “स्तिका8मॽयाक् ङ् ओन्दाङ् निङ्5 ह ङ् ओन्दाङ् निङ्5= स्तिका8पुस्तिकायाक् एबेघा H     

आह ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      स्तिका8=॥”

Mन

“ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc ,

म&क Mन

म sयाक् मङ् ओन्दाङ् निङ्

फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने  &स्तिका8रः  यामराज 
Mह&

9क्खा संग्रहvedH,
स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5ह

स्तिका8पुस्तिकाछ न छ स्तिका8= स्तिका8Mन . स्तिका8M=ग्रहvedHc Mह ?” ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9 क Mन
पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5 बेघा H     &ॽन
Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

पुस्तिका sयाक् मङ् ओन्दाङ् निङ्

9क्खा संग्रहvedHस्तिका8=, “ङ् ओन्दाङ् निङ्5

Yह&न उ9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म

क्खा  क्खा संग्रहvedH

आभावमा परी आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता त क म ङ् ओन्दाङ् निङ्5 स्तिका8पुस्तिकायाक् नम॥”

Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् Mन म sयाक् मङ् ओन्दाङ् निङ् स्तिका8था   संग्रहveMसंग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 क्खा . = 9संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5
संग्रहvedH संग्रहvedHस्तिका8बेघा H     क्खा संग्रहvedH॥
ह&क्खा संग्रहvedH ङ् ओन्दाङ् निङ्5 घा H          क M याक् cयाक् म , Mह ङ् ओन्दाङ् निङ् ङ् ओन्दाङ् निङ्5
याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

स्तिका8=ग्रहvedHc
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आत्याधुनिकम ग्रहvedHc स्तिका8नस्तिका8रः  यामराज क = क्खा म न बेघा H     &9

याक् ॥ ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &9

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= घा H          क छ क्खा क पुस्तिका रः  यामराज  Mज ग्रहvedHc ॥ इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H      ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5
ओMद ङ् ओन्दाङ् निङ्5 उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= पुस्तिका ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     & न ङ् ओन्दाङ् निङ्5=

बेघा H      याक् ॽस्तिका8म9& Mन

स्तिका8नस्तिका8रः  यामराज क = क्खा म न R ङ् ओन्दाङ् निङ्5बेघा H     &क याक्ङ् ओन्दाङ् निङ् म संग्रहvedH ॥ उङ् ओन्दाङ् निङ्
पुस्तिका sयाक् म Yह&न

Mन

. 9 कपुस्तिका& पुस्तिका क्खा संग्रहvedH ह क्खा संग्रहvedHक्खा संग्रहvedH Mह ङ् ओन्दाङ् निङ्

उक उस्तिका8हङ् ओन्दाङ् निङ्5 म नङ् ओन्दाङ् निङ्5 उYयाक् स्तिका8= Yह&न म न रः  यामराज  कबेघा H     &
पुस्तिका क्खा संग्रहvedHक्खा संग्रहvedHस्तिका8=॥

ङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8 ङ् ओन्दाङ् निङ्5

बेघा H     &9

पुस्तिका sयाक् मङ् ओन्दाङ् निङ्

ॽ9

स्तिका8छम्द, “उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= Yह&न इज ङ् ओन्दाङ् निङ्5 म पुस्तिका क्खा संग्रहvedHस्तिका8=घा H          ॥” Mन
याक् ॽस्तिका8मङ् ओन्दाङ् निङ्

9क्खा संग्रहvedH

स्तिका8=ग्रहvedHc

eयाक् बेघा H      ह रः  यामराज ङ् ओन्दाङ् निङ्

उङ् ओन्दाङ् निङ्5स्तिका8= म

& म पुस्तिका रः  यामराज  = ग्रहvedHc ह ओम॥
ङ् ओन्दाङ् निङ्5

ॽ9

स्तिका8 संग्रहvedHम्बेघा H      9ङ् ओन्दाङ् निङ्5म

.9क

&ॽम

क्खा 

स्तिका8पुस्तिकाॽम न

स्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5.

म&.

संग्रहvedH

बेघा H      स्तिका8= Yह&न न रः  यामराज  कपुस्तिका&

याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह

ङ् ओन्दाङ् निङ्5

क्खा  बेघा H      , संग्रहvedH

बेघा H      याक् ॽस्तिका8म

ॽस्तिका8नङ् ओन्दाङ् निङ्5ग्रहvedHc

याक् ॽस्तिका8मस्तिका8=

बेघा H      स्तिका8=, आफ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   इग्रहvedHc संग्रहvedH& फ्नो राष्ट्रियता, जातियता तथा मौलिकता झल्काउने   क
&ॽम पुस्तिका रः  यामराज  = ग्रहvedHc ॥
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याक् क्खा 

कथा   संग्रहve संग्रहvedHग्रहvedHcह
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