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1. परचया=मक आशन 

2. चलाू  दश9न बारेमा 

3. Kदयोबि=त बाBल पजाु  – अ�त!थबाट 

4. चलाू  दश9न बाचन 

5. सIमान (प'षु  भए फेटा वा मKहला भए गIछा) 

6. मायाको !चनो भए सो �दान 

7. 3कराया हङकङका ग�त.व!धबारे जानकारG 
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चलाू  दश�न : 

3करात राईह'को सवभ(दा ठलोू  देव भनेको तीन चला हो । मलघर ू ु
परवारबाट अलग भएप�छ थपना गन पKहलो व�त नै चला हो । हरेक Z ु ू
3करात राईह'को धाBम9क आ�थाको ��तक नै तीन चला हो । 3करात ू
राईह'को चलामा ज(म Kदने पव9ज तथा देवी देवताह'ले बास गरेको ू ु
ह(छ भ�न .व�वास गर(छ ।ु  3करात राईह'ले अBश9बाद Bलन टाढा जान 

पद\न । यहG चलामा आBश9बाद Bलन स3क(छ । चलामा दै�नक पजा गरे ू ू ु
.प2ीह' खसी भई !चताएको मनोआकाङ%ा परा गरKदनेु ु , धन दौलत र 

ऐUवय9 Kदन,े दख +बमार हटाउनेु , Bशर ठाडो बनाई Kदने +ब�वास गर(छ । 

3करात राई यायो�खा हङकङले नेपाल तथा +बदेबाट +बशषे काम Bलई 

हङकङ आउन भएका मौBलक 3करात धम9ु , सं�कार, सं�कतीमा आ�था ृ
राXने जो कोहG Aयाि�तह'ले हङकङमा �थापना गरेको चलाघरमाु  

सRतलङ दश9न गन9 ई�छा गरेमा दश9न गराई .प2ीह'बाट आBश9बाद Bलने ु ु
काम गर(दै आईएको छ । चलादश9नु  काय9Hममा दश9न गनZ Aयाि�तलाई 

3कराया हङकङको ग�त.व!धह' बारेमा जानकारG गराउदै उ=तरो=तर 

�ग�तको कामना गनZ चलन रहेको छ । 

आव�यक सामा ीह� : 
1. चोXयाउनको ला!ग –  दबोु , तीतेपाती र चोखो पानी 

2. आगो बा]नको ला!ग – काईला, �टाट9र र लाईटर 

3. पजाकोू  ला!ग –  काँसेथालमा अBलक�त चामल र Kदयोबि=त 

4. आवUयक फेटा वा गIछा 

5. मायाको !चनो (भएमा) 

चलाू  दश�न बाचन : 

हे .पतापखा9ह'होु ,  

हे सिIनमा पा'हाङ ।ु  

 

तपाँईह'ले हामीलाई ज(म Kदई, 

मानव संसार बसाउन भयो ।ु  

धतNलाई अ(न यो^य बनाई, 

हामीलाई बचाउनु भयो । 
 

हाBमले बंश, दाजभाईु , र कटIब �व'पु ु , 

�तन चलाू  �थापना गरेका छ_ । 

सम�त मानव समदाय र �क�त संर%णको ला!गु ृ , 

�तन चलाू मा भि�त भाव गद9छ_ । 
 

मानव दखु, +बमार, क6ट सारG Kदन होलाु , 

सखु, सIब.` र लामो आय Kदन होला ।ृ ु ु  

झैझगडा, आपत +बपतबाट जोगाई Kदन होलाु , 

आजको भ(दा अझ अ�घ बaने, बाटो देखाई Kदन होला ।ु  

 

कनै कामको थालनीु  गन9, कम9धम9 गन9, 

सदैव �तन चला पजने छ ।ू ु ु  

!चताएको काम, मनोआकां%ा परा होस भ�नु , 

चला ू �ाथ9ना गद9छ ।ु  

 

जय .पतापखा9ह'ु  हो । 

जय सिIनमा पा'हाङ ।ु । 


