
हजार सारस 

एपीएचएनको कविता संग्रह 

बुझाउने म्याद- 

सन् २०२० जुन ३० ताररख 

बुझाउनका लावि आिश्यक वनदेशन- 

१) सबै कविताहरु टाइम्स नु्य रोमन वलवपमा १२ पोइन्ट साइजमा टाइप िरेर पीडीएफ िा डक्स फम्यााटमा तयार पारी 

बुझाउनुपनेछ ।  

२) तपाईंले बुझाउने कािजपत्रमा वनम्नवलखखत वििरण संलग्न हुनुपनेछ- 

तपाईंको पूरा नाम 

तपाईंको जन्मवमवत 

तपाईं बसोबास िने मुलुक 

तपाईंको पुर्ख्यौली मुलुक 

बोल्ने भाषा 

आफ्नो छोटो व्यखिित विररण (३-४ लाइन) 

३) सन् २०२१ सालको नोभेम्बर १० देखख १३ ताररख सम्म जापानको कोबे शहरमा आयोजना हुने एवशया प्रशान्त हखिस 

समे्मलनमा तपाईंलाई वनम्तो वदइएको खण्डमा आएर उपखथित हुन र आफ्नो कविता पाठ िरेर सुनाउन तपाईं 

भ्याउनुहुन्छ वक भ्याउनुहुन्न ? अवन त्यसका लावि तपाईं इचु्छक हुनुहुन्छ वक हुनुहुन्न ? भने्न कुराको जानकारी उले्लख िना 

अनुरोध छ । यात्रा खचा र बास बसे्न व्यिथिा वमलाइनेछ ।   

४) मावि उल्लेख िररएका कािजात तयार पाररसके पवछ त्यसमा एउटा पतर् समेत संल न िरेर आफ्नो िकवता 

submission@athousandcranes.org मा  पठाउनुहोला । संल न पतमार् आफ्नो सं रह पेश िनुाको कारण 
छोटकरीमा उल्लेख िनुाका सािै मरणाशन्न  रोिीहरुको स्वास्थ्योपचार तिा स्याहारसुसार िररएको आफ्नो अनुिभ 

छ भने त्यो कु रा समेत उल्लेख िना अनुरोध छ ।   

बुझाउनुहोस्- 

संग्रहका बारेमा- 

मृत्यु र मरणासन्न अिथिाको वबषयलाई प्राय: आम छलफलमा ल्याइने िररंदैन, तिावप यो वबषय हरेक मानि जीिनको 

अपररहाया यिािा हो । चाहे तपाईं आँफैं  वबरामी हुनुहोस्, वबरामीको पररिारको सदस्य हुनुहोस्, िा मरणासन्न वबरामीको 

स्वास्थ्योपचार र स्याहारसुसारमा संलग्न स्वास्थ्यकमी हुनुहोस्, त्यस्तो अिथिामा त्यही कायामा राम्रो अनुभि भएका अन्य 

व्यखिहरुका कुरा सुन्दा तपाईंमा वनकै सहजता र आत्मबलको प्राखि हुनेछ । यस कविता संग्रहको माध्यमबाट वसङ 

वलट से्टसन (एसएलएस) र एवशया प्यावसवफक केयर नेटिका  (एपीएचएन) ले मरणासन्न वबरामीहरुको स्वास्थ्योपचार र 

स्याहारसुसार िने धारणा बारे जनचेतना बढाउने र यस वबषयमा िहन छलफलका लावि सहजकारी भूवमका खेल्ने 

उदे्दश्य हासील िनेछन् ।   
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मरणासन्न वबरामीहरुको स्वास्थ्योपचार र स्याहारसुसार िनुाका फाइदा बारेमा सचेत एवशया प्रशान्त के्षत्रमा बसोबास 

िनुाहुने सबै महानुभािहरुमा यो कविता संग्रहका लावि कविता पठाउनका लावि सदैि स्वाित छ ।  

एवशया प्रशान्त के्षत्रमा बोवलने मुर्ख्य भाषाहरुमा लेखखएका कविता स्वीकार िररनेछन् । 

स्वीकाया के्षत्रहरु- अष्ट्र ेवलया, बंग्लादेश, भुटान, बु्रनेई, कम्बोवडया, चीन, हङकङ, भारत, इण्डोनेवशया, जापान, लाओस, 

मलेवशया, मंिोवलया, म्यानमार, नेपाल, नु्यवजल्याण्ड, प्रशान्त टापूहरु, पावकस्तान, वफवलवपन्स, वसंिापुर, कोररया, 

श्रीलंका, ताइिान, िाइल्याण्ड, पूिी वटमोर, वभयतनाम  

स्वीकाया भाषाहरु- अंगे्रजी, िहासा इण्डोनेवशया, बंिाली, बमेली, वहन्दी, जापानी, कोररयाली, मलय, मण्डाररन, 

मंिोवलयन, नेपाली, वसंहला, तिालोि, िाई, वभयतनामी  

छनौट िरेर सूवचकृत िररएका सबै कविताहरुलाई अंगे्रजीमा उल्था िररनेछ ।   


