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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Tibetli Choden
Tibetan Modern Story

Turkish language version 

Team led by Jamyang Dhomdup
Leona Tsiara



Choden, Tibet dağlarında yaşayan küçük bir kızın adı.
Choden gök gürültülü fırtınaların ardından ailesi ile birlikte yüksek dağlarda farklı 
büyüklükte ve şekillerde mantar toplamayı çok severdi. .
Choden, mantarla lezzetli bir arpa çorbası hazırlar, annesi ve büyükannesi ile birlikte 
pişirirdi. O, her zaman neşeli ve sevecen bir çocuktu. 
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Çoğu zaman, küçük kız uyumadan önce,  açık havada yürür,  yoğun ışıklı kümeler halinde 
parlayan yıldızları izlerdi. Yıldızlar o kadar yakın görünürdü ki Choden onlara dokun-
duğunu hayal edebilirdi.
Choden, gökyüzündeki  uzak dünyaları bir gün ziyaret etmeyi düşünürdü.
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Choden, büyümüş ve güzel merhametli bir hanımefendi olmuştu.  Choden, kibar ve 
güçlü bir Tibetliyle evlenmiş ve çok sayıda sağlıklı çocuğu olmuştu. 

Sadece arpa çorbasını pişirmede ustalaşmamış, aynı zamanda “momos kraliçesi” yani  
Tibet mantı kraliçesi olmuştu.  Ailesi ve arkadaşları için sebzeli veya etli mantı pişirir-
di ve tadan herkes mantıyı çok lezzetli bulurdu!
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Choden, yaramaz ve sevimli torunlarının tatlı büyükannesi oldu, ve asla Tibet’in dışı-
na çıkmadı.
Öldüğünde neredeyse yüz yaşındaydı. 

Ölmek üzereyken parlak bir ışık gördü ve bir ses duydu: “Choden, neyi tercih ediyor-
sun: evrenin bir parçası olmayı mı, yoksa başka bir hayat daha yaşamayı mı?”
 “Başka bir hayat yaşamak isterim .... ama nasıl, kiminle, nerede?” diye cevap verdi.
“Çevrene bak,” dedi ses.
Choden, göz kamaştıran güzel ve farklı şekillerde galaksiler gördü ve şöyle dedi: 
“Orada .... orada beyaz bir galaksi görebiliyorum. Oraya gitmek istiyorum.”
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“Şimdi, galaksideki yıldızlara ve gezegenlere bak ve nereye gitmek istediğini seç” 
diye devam etti ses.
Seçim çok zordu, ancak Choden gezegenleri yeşil ve mavi olan bir yıldızın farkına 
vardı ve bunu seçti. Ses devam etti: “Bu gezegende birçok güzel canlı var, hangisi 
olmak istersin?”
 Choden, görkemli aslanlardan, büyüleyici kuğulardan, renkli kelebeklerden çok et-
kilendi. ... ama büyük bir çayırda koşan mutlu bir çocuğu gördüğünde, bir insan ol-
maya karar verdi.
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“Bak, Choden, çok farklı insanlar var. Hangisi olmak istiyorsun?”
Choden, teni koyu kahverengi olan insanlar, açık ten rengi olan insanlar gördü; ba-
zılarının teni daha sarıydı ... ve farklı yemekler yiyor, farklı diller konuşuyor ve farklı 
bir şekilde dua ediyorlardı ...
Birinin çok tanıdık bir şekilde merhaba dediğini duydu ve onlardan biri olmak istedi.
“Ve şimdi, gezegenin hangi bölgesinde yaşamak istersin?”
Choden şehirleri, kasabaları, meydanları, denizleri, vadileri, nehirleri gördü, ancak 
büyük dağlar onu cezbetti.
“Şimdi, bebek sahibi olmak isteyen çiftler arasından aileni seç.”
Choden,  onu çocuğu olmaya davet eden birçok çift gördü ve duydu. Seçim yapmak 
gerçekten zordu.
Sonunda, Choden süper lezzetli kokular yayan momos (Tibet mantısı) pişiren ve 
melodik bir sesle şarkı söyleyen bir kadın gördü. Sevecen bir adam kadına doğ-
ru gitti ve mantıyı tattı. Onların birbirlerine gülümsediklerini ve birbirlerine aşkla 
sarıldıklarını gören Choden onları seçti.
Ses, sonunda bir oğlan mı yoksa bir kız mı olmak istediğini sordu. Choden bir kız 
olmak istedi.

Tibet dağlarında güzel bir kız bebek doğar ve altı aylık olduktan sonra mantı yemenin 
keyfini çıkarır.
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