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གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པ།

	 ཁྱེད་ཀྱིས་ཁ་སང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཤེས་འདོད་ན་རླུང་འཕྲིན་དང་ཚགས་པར།	 བརྙན་འཕྲིན་སོགས་བལྟ་

ཀློག་བྱས་ན་ཤེས་ཐུབ།	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ན་ནིང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཤེས་འདོད་ཚེ་སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་མི་ཞིག་ལ་

སྐད་ཆ་དྲིས་ན་རྟོགས་ཐུབ་ངེས་ཡིན།	 འོན་ཀྱང་ལོ་ངོ་ཧ་ཅང་མང་པོའ་ིསྔོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཤེས་འདོད་ཚེ་ཁྱེད་

ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱའམ།

	

ཇི་ལྟར་བྱས་ན་འདས་པའི་བྱུང་རབས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ།

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ང་ཚོས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་དེ།	 དཔེར་ན།	མི་རྣམས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་དང་།	

གྱོན་ཆས།	ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་།	 རྔོན་པ་དང་འབྲོག་པ།	ཞིང་པ།	ཚོང་པ།	སྒྱུ་རྩལ་བ།	རོལ་

མོ་མཁན།	ཚན་རིག་པ་སོགས་འཚོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་

བྱས་ན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་ཐུབ།	 གཞན་ཡང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྩེད་མོ་རྩེ་སྟངས་དང་།	 ཐ་ན་ཁོ་ཚོས་ལེན་

པའི་གླུ་གཞས་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ནའང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ།

མི་རྣམས་གང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།	

	 ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིསྔོན་དུ་མི་རྣམས་གཙང་པོ་རྒྱུག་ཁུལ་གྱི་ཆུ་འགྲམ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་།	ཁོང་

ཚོས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ནགས་གསེབ་ནས་ཤིང་ཏོག་དང་།	 རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་སོགས་ཤིང་འབྲས་སྣ་ཚོགས་མཁོ་བསྡུ་བྱེད་པ་

དང་།	 གཞན་ཡང་རི་དྭགས་རྔོན་པའི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཡོད།	 བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱང་ཡར་

ཀླུང་གཙང་པོ་རྒྱུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཤིང་།	ཤིང་འབྲས་དང་རྔོན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་།	དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་རི་འདབས་དང་ས་ཆུ་བཟང་སར་ར་ལུག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་།	གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་སོགས་

འབྲུ་རིགས་འདེབས་ལས་འགོ་འཛུགས་བྱས།	

	 གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཙང་པོ་དང་བྱེ་ཐང་།	རི་བོ་དང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་འཕྲེད་དུ་བཅད་དེ་གནས་གཅིག་

ནས་གཞན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཡོད།	 ཁོ་ཚོས་དེ་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དོན་ནི་རང་བྱུང་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཉེན་

གཡོལ་བྱེད་པ་དང་།	 འཚོ་ཐབས་གསར་པ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཆེད་རེད།	 མི་

འགའ་རེས་རང་ཉིད་དང་མཉམ་དུ་དམག་དཔུང་འཁྲིད་དེ།	 ས་ཆ་གཞན་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་བཅངས་ཡོད།	

སློབ་ཚན་དང་པོ།--- ལོ་རྒྱུས་ཇི་ལྟར་སྦྱོང་དགོས་སམ།

ཅི་ཞིག	གང་དུ།	ཇི་ལྟར།	ནམ།
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ཡང་སྐྱེ་བོ་ལ་ལས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ནས་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས།	 སྐྱེ་བོ་ཉུང་ཤས་

ཤིག་གིས་ནི་ས་ཆ་གསར་པ་དང་གནས་ལུགས་གསར་པའི་རིགས་རྟོགས་ཆེད་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཡོད།	 མི་རྣམས་

ཀྱིས་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པ་དེས་མི་དང་མིའི་དབར་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་དང་།	རིག་

གཞུང་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་བ།	ལག་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་བརྗེ་རེས་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིལེགས་ཆ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།	

སྔོན་གྱི་བྱུང་རབས་འཚོལ་བ།

	 འདས་པའི་བྱུང་རབས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ནི་སྔ་མོའ་ི

དཔེ་ཆར་ལྟ་ཀློག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།	 ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་“ཡིག་རྙིང་”དང་“ཡིག་ཆ་”སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མང་

པོ་ཞིག་མཐོང་ཐོས་བྱུང་ངེས་ རེད།	 ཡིག་རྙིང་དང་ཡིག་ཆ་དེ་

དག་ཕལ་ཆེ་བ་ལོ་ངོ་མང་པོའ་ི སྔོན་ནས་བྲིས་ཤིང་།	 དེའི་ནང་

རྟོགས་བརྗོད་དང་རྒྱལ་རབས།	 ཆོས་འབྱུང་།	 སྨན་རྩིས།	 ཚན་

རིག་སོགས་རིག་ཚན་སྣ་མང་ ཐོག་བྲིས་པའི་དཔེ་ཆ་ཁག་ཚུད་

ཡོད་ལ།	 ཐ་ན་སྙན་ངག་དང་ གཏམ་རྒྱུད།	མགུར་གླུ་ཚུན་ཆད་

ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཐུབ།	

གཞན་ཡང་ང་ཚོས་བརྐོས་རིས་ (Inscriptions)ལ་སློབ་སྦྱོང་

བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་ཐབས་ བྱ་དགོས།	 བརྐོས་རིས་ཞེས་པ་

ནི་རྡོ་རིང་དང་།	 གསེར་དངུལ།	 ཤིང་གི་བྱང་བུ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་

དུ་རི་མོ ་དང་ཡི་གེ་བརྐོས་པ་ དག་ལ་ཟེར།	 བརྐོས་རིས་ཕབ་

སའི་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་པས་ལོ་ངོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སོང་ཡང་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིག་རིས་རྣམས་ངོས་

འཛིན་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།	

	 གཞན་ཡང་སྔ་དུས་སུ་བེད་སྤྱད་པའི་གནའ་རྫས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	 འདས་པའི་བྱུང་རབས་ནང་བེད་སྤྱད་པའི་གནའ་བོའ་ིཤ	ལ་རྫས་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་

ཚོར་གནའ་རྫས་དཔྱད་རིག་པ་	(Archaeologists) ཞེས་འབོད།	

བྱུང་རབས་ནི་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་དུ་མ་ཡོད།	

	 གོང་དུ་ང་ཚོས་བྱུང་རབས་ཤེས་རྟོགས་བྱ་ཐབས་ཐད་བསམ་གཞིག་བྱེད་སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་ཐབས་

འདྲ་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།	 དཔེར་ན་ཞིང་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱུང་

རབས་ཡོད་པ་དང་།	 འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་དེ་བཞིན་གྱི་བྱུང་རབས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་མི་རིགས་སོ་སོར་

རང་རང་གི་བྱུང་རབས་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པས།	 ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མི་



ལོ་རྒྱུས།78
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རིགས་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལོགས་སུ་སྦྱོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད།	 འོན་ཀྱང་མི་རིགས་མང་ཆེ་བས་ལོ་རྒྱུས་

སྦྱོང་སྐབས་གཙོ་བོ་རྒྱལ་རབས་ལ་གཞི་བཅོལ་གྱི་ཡོད།	 དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་

བསྐྱངས་པའི་ཆེ་བ་དག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས་ཟིན་བྲིས་སུ་འཇོག་གི་ཡོད་པས།	 ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་ཡིག་ཆ་དེ་དག་

མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆར་གྱུར་བ་རེད།	 འོན་ཀྱང་ཞིང་པ་དང་འབྲོག་པ་སོགས་འབངས་མི་

དཀྱུས་མ་ཚོར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་སྐོར་ཟིན་བྲིས་སུ་འགོད་པའི་གོམས་གཤིས་མེད་པས།	 གནའ་རྫས་དཔྱད་

རིག་པ་ཚོས་ཁོང་ཚོའི་བྱུང་རབས་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཐུབ་ཅིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་མོད།	 ད་ལྟ་ད་དུང་ཡང་ང་ཚོས་མ་

ཤེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།
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དུས་རབས།

	

ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་སྦྱོང་སྐབས་ལོ་ཚིགས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།	 དཔེར་ན་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་	 127 ལ་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན།	 ལྟ་བུ་འཁོད་ཡོད་ཅིང་།	 ཕྱི་ལོ་ཞེས་པ་ནི་ཡེ་ཤ	་སྟོན་པ་

འཁྲུངས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་དེར་ཟེར།	 ཡེ་ཤ	་སྟོན་པ་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་གྱི་ལོ་

དག་ལ་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོའམ་ཡེ་ཤ	་མ་འཁྲུངས་གོང་གི་ལོ་ཞེས་བརྗོད་དེ།	 ཨིན་ཡིག་

བསྡུས་ཚིག་ཏུ་	 (BC) ཡིས་མཚོན་པར་བྱེད།	 གཞན་ཡང་“བོད་རྒྱལ་ལོ་”ཞེས་བོད་

ལོའ་ིདུས་ཚེས་འཁོད་པའང་མང་དག་ཅིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་།	 བོད་ལོ་འགོ་བཙུགས་

ས་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན་པའི་ལོ་སྟེ་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་	 127	

ཡིན།	 དེར་བརྟེན་བོད་ལོ་བརྩི་ཐབས་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཕྱི་ལོའ་ིསྟེང་དུ་ལོ་	 127 

བསྣན་ན་འགྲིག 	དཔེར་ན་འདི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ 2011 ཡིན་པས།	བོད་ལོར་ཕབ་ན་	2011+127=2138 ཡིན་ཞིང་།	བོད་

རྒྱལ་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཞེས་ཀློག་དགོས།	ལོ་ཚིགས་ནི་ལོ་རྒྱུས་སྦྱོང་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན་པས།	ལོ་ཟླ་ཚེས་གྲངས་གཞིར་བཞག་ནས་བྱུང་རབས་དགོད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།	

ཆེས་སྔ་བའི་མིའི་རིགས།

	 སའི་གོ་ལའི་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིཐོག་ཏུ་ལོ་ངོ་ས་

ཡ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ནས་མིའི་རིགས་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་

ཅིང་།	 སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་རྔོན་པ་

དང་འཐུ་མཁན་(Hunter-gatherers)ཞེས་འབོད།	 མིང་དེ་

ནི་ཁོ་ཚོའི་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པ་ཞིག་ཡིན།	 ཁོ་ཚོས་རི་དྭགས་གསོད་པ་དང་།	 ཉ་དང་

བྱ་བྱིའུ་འཛིན་པ།	 ཤིང་འབྲས་དང་རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་

བཏུས་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཡོད་ཅིང་།	དེ་ནི་ད་ལྟ་བཞིན་



 འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།                             79
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སྟབས་བདེ་པོ་དང་ལས་སླ་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན།	 རྩི་ཤིང་དང་ཤིང་འབྲས་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་གང་

ཞིག་བཟའ་རུང་བ་དང་ཅི་ཞིག་བཟའ་མི་རུང་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས།	 ད་གཟོད་ང་ཚོས་དུག་རིགས་དང་སྨན་

རྩྭའི་རིགས་སོགས་ཁ་ཟས་སུ་འོས་མིན་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

	 སྔ་མོའ་ིམི་ཚོས་དེང་དུས་ལྟར་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་བཙུགས་ནས་མ་བསྡད་པར།	 ས་གནས་

གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྤོས་ཏེ་མི་ཐོག་མང་པོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ།	 ཁོ་ཚོས་ས་གནས་གཅིག་

ནས་གཞན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པར་མ་མཐར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་བཞི་ཡོད་དེ།	

གཅིག		གལ་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གནས་སྡོད་བྱས་ཚེ་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཤིང་འབྲས་དང་

རི་དྭགས་རྣམས་བཟས་ཚར་ནས་རྫོགས་འགྲོ་བས།	གནས་གཞན་དུ་མི་སྤོ་ཐབས་མེད་ཡིན།

གཉིས།	 རི་དྭགས་རྣམས་རྩྭ་ཆུ་འཚོལ་བ་དང་སྲོག་ཆགས་གཞན་དག་གཟུང་ཕྱིར་ལ་ལུང་བརྒལ་ནས་འགྲོ་བ་

ལས་གནས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སྡོད་མི་བྱེད་པས།	 རྔོན་པ་རྣམས་ཀྱང་རི་དྭགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མི་འགྲོ་ཐབས་མེད་དུ་

གྱུར།

གསུམ།	ཤིང་འབྲས་ནི་ནམ་དུས་འདྲ་མིན་ལ་སྐྱེ་ཞིང་།	དེ་ཡང་ས་ཆ་མི་འདྲ་བར་ཤིང་འབྲས་མི་འདྲ་བ་སྐྱེ་བས།	

མི་ཚོས་ཤིང་འབྲས་འཐུ་ཆེད་དུས་ནས་དུས་སུ་གནས་སྤོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

བཞི།	མི་དང་།	རྩི་ཤིང་།	རི་དྭགས་སོགས་སྐྱེ་དངོས་ཚང་མར་ཆུ་དགོས་ཤིང་།	གཙང་པོ་ཆེན་པོ་དང་རྒྱ་མཚོ་

སོགས་ཕུད་དེ་མིན་ཆུ་ཕྲན་མང་ཆེ་བ་ནམ་དུས་རེ་ཟུང་ལ་སྐམ་འགྲོ་བས།	 ཆུ་བཟང་སར་གནས་སྤོ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད།	

	

ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་སྔ་མོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་སམ།

	 གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་རྔོན་པ་དང་འཐུ་མཁན་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་དང་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཡོ་ཆས་མང་པོར་

བརྟག་ཞིབ་བྱས་ཡོད།	 	 ཁོ་ཚོས་རྡོ་དང་ཤིང་།	 རུས་པ་སོགས་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་ཤིང་།	

དེ་ལས་རྡོ་ཆས་རིགས་ནི་ཤ་དང་རུས་པ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་པ་དང་།	ཤིང་སྡོང་གི་ཤ	ན་པ་བཀོག་པ།	རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་

པ་བཤ་བ་སོགས་ལ་བེད་སྤྱད་ཡོད།	 གཞན་ཡང་རུས་པ་དང་ཤིང་སོགས་རྔོན་རྒྱག་ལག་ཆར་བེད་སྤྱད་ནས་རང་རང་གི་

འཚོ་སྡོད་ལ་དཔགས་པའི་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་ཡོད།	

གདོད་མའི་མི་རྣམས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྤོ་དགོས་དོན་གང་ཡིན།
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འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་གནས་འཚོལ་བ།

	 	 གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྔོན་པ་དང་འཐུ་མཁན་དེ་དག་རྩྭ་ཆུ་བཟང་ས་ཕུད་ད་

དུང་བྲག་ཕུག་དང་རྡོ་སྤུས་བཟང་སར་འཚོ་སྡོད་བྱས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།	ཁོ་ཚོས་རྡོའ་ིཡོ་ཆས་མང་པོ་བཟོ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་ལ།	ཉི་མ་དང་ཆར་རླུང་ལས་གཡོལ་ཆེད་བྲག་ཕུག་བཟོ་དགོས་པས།	རྡོ་སྤུས་བཟང་ས་དང་མང་སར་གནས་

སྡོད་བྱས་ཡོད།	 ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོའ་ིགོང་དུ་བཟོས་པའི་རྡོ་ཆས་དང་བྲག་ཕུག་གི་རིགས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་

མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།	

ཁོར་ཡུག་གི་འགྱུར་ལྡོག

	 ལོ་ངོ་12,000 ལྷག་གི་སྔོན་དུ་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བས།	 རྩྭ་ཐང་རྒྱ་

ཁྱབ་ཏུ་སོང་བ་དང་།	ཤྭ་བ་དང་གཙོད།	ར་ལུག	ཕྱུགས་ཟོག་སོགས་སྐྱེ་འཕེལ་ཤ	གས་ཆེན་བྱུང་།	སྲོག་ཆགས་འདི་

རིགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྔོན་པ་ཚོས་རིམ་བཞིན་རི་དྭགས་སྒོ་ཕྱུགས་ལ་ཉར་བ་དང་ཕྱུགས་ཟོག་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་

སྲོལ་བཏོད།	སྐབས་དེར་ནམ་ཟླའི་དྲོད་དྲང་སྙོམས་པས་སའི་གོ་ལའི་ས་ཁུལ་མང་པོར་གྲོ་དང་འབྲས།	འབྲུ་སོགས་

རང་བྱུང་ངང་སྐྱེས་པས།	 མི་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུ་རིགས་འདི་དག་ཟས་སུ་སྤྱད་པ་དང་།	 རིམ་གྱིས་རྩི་ཤིང་དང་འབྲུ་

རིགས་བཏབ་ནས་ཞིང་ལས་གཉེར་འགོ་ཚུགས།		

	 གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་རྣམས་དུམ་

བུ་མང་པོར་ཕྱེས་ཡོད།	 འདས་ལོ་ས་ཡ་2 ལྷག་ནས་ལོ་12,000 ཙམ་གྱི་བྱུང་རབས་ལ་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་སྐབས་	

(Palaelithic) ཞེས་འབོད་ཅིང་།	 དེར་དུས་སྐབས་གོང་མ་དང་བར་མ།	 འོག་མ་བཅས་གསུམ་དུ་ཕྱེས།	 འགྲོ་བ་མིའི་

རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་ཆེ་བ་དུས་ཡུན་འདིའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཅིང་།	དེས་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་99 ཟིན་ཡོད།	

	 ལོ་12,000 ཙམ་ནས་10,000 བར་གྱི་བྱུང་རབས་ལ་རྡོ་ཆས་བར་མའི་དུས་སྐབས་(Mesolithic) ཞེས་

བརྗོད་ཅིང་།	 སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་རྡོ་ཆས་ན།	 སྤྱོད་སྟབས་བདེ་བའི་རུས་པ་དང་ཤིང་གི་ཡུ་བ་ཅན་གྱི་རྡོ་སྟ་དང་རྡོ་ཟོར་

རིགས་ཡིན།	

	 ལོ་10,000 ཙམ་ནས་བརྩིས་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ནི་རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་སྐབས་(Neolithic) ཡིན་ཞིང་།	

འདིའི་སྐོར་སློབ་ཚན་རྗེས་མའི་ནང་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱུང་རབས་ཀྱི་དུས་ཚོད།
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																		དང་པོ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།	

ཀ༽	 བྱིས་པ་རྣམས་རྩེད་མོ་རྩེ་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ནི་ལོ་རྒྱུས་རྟོགས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཞིག་མིན།	

ཁ༽	 བོད་རྒྱལ་ལོ་ནི་ཕྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་127	སྟེ་བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན་པའི་སྐབས་ནས་	

	 བརྩི་སྲོལ་བྱུང་བ་རེད།	

ག༽	 གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཐོག་མར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ས་ནི་སྦྲ་གུར་ཡིན།	

ང༽		 ལོ་ངོ་ས་ཡ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་སའི་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ནས་བསྡད་པ་རེད།

	 					

	 			གཉིས་པ།	ལན་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས།

ཀ༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་མི་རྣམས་ཡུལ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

ཁ༽		 ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་དེས་གནའ་བོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐབས་ཐད་ཤ	གས་རྐྱེན་གང་འདྲ་	

	 ཐེབས་ཡོད་དམ།	

	 						གསུམ་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ཀ༽		 ཕྱི་ལོ་དང་བོད་རྒྱལ་ལོ་བྱུང་ཚུལ་དང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ཁ༽		 རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་སྐབས་དང་།	རྡོ་ཆས་བར་མའི་དུས་སྐབས།	རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་སྐབས་བཅས་

						 ཀྱི་དུས་ཡུན་བརྩི་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ག༽		 གདོད་མའི་དུས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ང༽		 སྔོན་གྱི་བྱུང་རབས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།		

སྦྱོང་ཚན།
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སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟས་རིགས།

				 	 དེང་སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཟའ་བཏུང་བྱེད་པའི་ཤིང་ཏོག་དང་སྔོ་ཚལ།	 འབྲུ་རིགས།	 འོ་མ།	 ཤ་སོགས་ནི་

ང་ཚོས་འདེབས་ལས་དང་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་རྩི་ཤིང་དང་ཕྱུགས་ཟོག་ལས་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་གསལ་ཡིན།	 ཡིན་

ནའང་འབྲུ་རིགས་དང་ཤིང་འབྲས་མི་འདྲ་བར་སྐྱེ་འཕེལ་ཐུབ་པའི་དངོས་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འདྲ་མིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

དེ།	 དཔེར་ན་འབྲས་འདེབས་ལས་བྱེད་པར་གྲོ་དང་སྲན་མ་ལས་ཆུ་ཧ་ཅང་མང་བ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རེད།	 གནད་དོན་

དེས་ང་ཚོར་གསལ་བཤད་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅེ་ན།	 ཞིང་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བབ་དང་ཁོར་ཡུག་སོགས་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན་ལ་གཞིགས་ནས་ས་ཁུལ་མི་འདྲ་བར་ཤིང་འབྲས་དང་འབྲུ་རིགས་སོགས་འདེབས་ལས་བྱེད་པ་དང་།	 ས་

བབ་མཐོ་སར་ར་ལུག་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་།	ཚ་ཁུལ་དུ་མ་ཧེ་སོགས་གསོ་ཉར་བྱེད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ།	འོན་ཀྱང་

ང་ཚོས་སློབ་ཚན་དང་པོའ	ི་ནང་སྦྱངས་ཟིན་པ་ལྟར།	 མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ཟས་རིགས་ཡོད་ཚད་

མིས་འདེབས་ལས་བྱས་པ་ཁོ་ན་མིན་ཏེ།	རང་བྱུང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཟས་རིགས་ཀྱང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་དོ།	།

		

ཞིང་འབྲོག་ལས་རིགས་གཉེར་འགོ་བཙུགས་པ།

	 འཛམ་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག་ཉིན་རེ་བཞིན་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ཟས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྩི་ཤིང་

དང་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལའང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་།	 གདོད་མའི་མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཁ་ཟས་སུ་འོས་པའི་རྩི་ཤིང་སྐྱེ་

འཕེལ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་རྒྱུས་མངའ་གཏིང་ཟབ་ལོན་རྗེས།	 	 རྩི་ཤིང་དང་འབྲུ་རིགས།	 ཤིང་འབྲས་སོགས་ཀྱི་

འབྲུ་གུ་དང་ས་བོན་སར་ལྷུང་བ་རྣམས་བྱ་བྱིའུ་སོགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་ལྟ་སྐྱོང་བྱས་ནས།	ལོ་འདབ་རྒྱས་

ཤིང་འབྲས་བུ་མ་སྨིན་བར་ལོ་ཏོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས་འཇགས།	 དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ས་བཟང་སར་

རྨོན་འདེབས་བྱས་ཏེ་ཞིང་ལས་ཀྱི་འཚོ་བ་རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བྱུང་།	

	 གདོད་མའི་མི་ཚོས་རང་ཉིད་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བདག་མེད་སེམས་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ནས་སྒོ་

ཕྱུགས་ལ་ཉར་ཡོད།	ཁོ་ཚོས་བཏུལ་བའི་བདག་མེད་སེམས་ཅན་ཐོག་མ་ནི་ཁྱི་ཡིན་ཞིང་།	ཕྱིས་སུ་ར་ལུག་དང་།	བ་གླང་།	

ཕག་པ་སོགས་གསོ་ཉར་བྱས།	 བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཕལ་ཆེར་རྩྭ་གཟན་སེམས་ཅན་ཡིན་ཞིང་།	 ཤ་

གཟན་སེམས་ཅན་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ལ་གནོད་འཚེ་བྱས་པར་བརྟེན།	མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་

ཆེད་ལྟ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་།	མཐར་ཕྱུགས་རིགས་འཚོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་འབྲོག་ལས་དར།	

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།--- ཞིང་འབྲོག་གི་འཚོ་བ་འགོ་བཙུགས་པ།
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འཚོ་བ་གསར་པ་ཞིག་གི་འགོ་བརྩམས་པ།

	 རྩི ་ཤིང་དང་ལོ ་ཏོག་གི ་ས་བོན་གསར་དུ་

འདེབས་འཛུགས་བྱས་ནས་དེའི་ལོ་འདབ་རྒྱས་ཤིང་

འབྲས་བུ་མ་སྨིན་བར་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་འགོར་

ངེས་རེད།	དུས་ཡུན་དེའི་རིང་མི་ཚོས་ལོ་ཏོག་ལ་ཆུ་ལུད་

འདྲེན་པ་དང་།	 ཡུར་མ་ཡུར་བ།	 ཕྱུགས་ཟོག་གི་གནོད་

འཚེ་སོགས་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	རྔོན་པ་

དང་འཐུ་མཁན་དག་གིས་ཀྱང་ལོ་ཏོག་བཏབ་ནས་དེར་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཆེད་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་དུས་ཡུན་རིང་

པོར་བསྡད་པ་དང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་འཛིན་

འགོ་བརྩམས།	

	 འབྲུ་རིགས་རྣམས་ཁ་ཟས་དང་ས་བོན་དུ་གསོག་ཉར་བྱེད་དགོས་པར་བརྟེན་དེ་དག་འཇོག་སའི་སྣོད་ལེགས་

པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	 མི་ཚོས་འབྲུ་རིགས་གསོག་ཉར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་གང་ལེགས་བཙལ་ནས་ས་དོང་བྲུས་ཏེ་

ས་འོག་ཏུ་སྦས་སྐུང་བྱེད་པ་དང་།	ས་དང་འདམ་བག་རྒྱུ་ཆར་བྱས་པའི་བུམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་འགོ་བཙུགས།

རྔོན་པ་དང་འཐུ་མཁན་ཚོས་བུམ་པ་བཟོས་ཡོད་དམ་མེད།	རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཤོད་དང་།		

སྒོ་ཟོག་འཚོ་སྐྱོང་།

	 སྒོ་ཟོག་ནི་རང་བཞིན་དུ་སྐྱེ་འཕེལ་བཟང་པོ་བྱེད་པའི་ཕྱུགས་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 ལྷག་པར་དུ་དེ་དག་ལ་

ལྟ་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་ཚེ་ཤ་དང་མར།	འོ་མ།	ཕྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན།	སྒོ་ཟོག་ལས་ཤ་མར་

སོགས་ཁ་ཟས་ཀྱི་རིགས་ཕུད།	ད་དུང་བལ་དང་རྩིད་པ་སོགས་འབྱུང་གི་ཡོད།	

ཤ་དང་མར་སོགས་ཁ་ཟས་ཀྱི་རིགས་ཕུད་སྒོ་ཕྱུགས་ལས་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ཅི་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད།	

གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི་བཙུགས་པ།

	 གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཕུག་ནང་དུ་སྤྱིལ་བུ་

དང་ཁང་ཁྱིམ་བཅོས་པའི་ཤ	ལ་མང་པོ་རྙེད་ཡོད།	 སྤྱིལ་བུ་དེ་དག་ནི་གནའ་མི་ཚོས་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ལས་གཡོལ་ས་

དང་།	བདེ་འཇགས་ངང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁྱིམ་ཚང་ཡིན།	སྤྱིལ་བུའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་ཐབ་ཆས་སྣ་ཚོགས་རྙེད་སོན་

བྱུང་བར་གཞིགས་ནས།	གནའ་མི་ཚོས་ནམ་ཟླའི་དྲོད་གྲང་དང་བསྟུན་ནས་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཁ་ཟས་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང།	
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སྤྱིལ་བུ་དེ་དག་གི་འགྲམ་ནས་ད་དུང་རྡོ་ཆས་མང་པོ་ཞིག་རྙེད་སོན་བྱུང་ཡོད།	རྡོ་ཆས་དེ་དག་ནི་རྡོ་ཆས་རྙིང་པ་དང་བར་

མའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྡོ་ཆས་དང་མི་འདྲ་ཞིང་།	འཇམ་ཤ་དོད་པ་དང་།	སྤུས་ཀ་ལེགས་པ།	སྟབས་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་ལྡན་ཡོད་པས།	དུས་སྐབས་འདིར་རྡོ་ཆས་གསར་མ་	(Neolithic) ཞེས་ཟེར།	

	 རྡོ་ཆས་གསར་མའི་སྐབས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ལ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཡར་ཐོན་གང་འཚམ་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཐོན་

ཡོད་ཅིང།	 དཔེར་ན་སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་སྒོག་རྟིང་དང་རྟེན་ཁུང་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ད་ལྟ་ད་དུང་ཡང་མ་ཉམས་

པར་ང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་ཡང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 རྡོ་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་ཆས་ཀྱི་རིགས་མ་ཟད་ད་དུང་རྫ་སྣོད་ཧ་ཅང་མང་

པོ་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་ཡོད།	 རྫ་སྣོད་དེ་དག་གི་སྟེང་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་བརྐོས་ཡོད་ལ་བཟོ་ལྟའང་འདྲ་མིན་བཟོས་ནས།	 དེ་དག་

འབྲུ་རིགས་གསོག་འཇོག་བྱེད་སར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་།	 དེ་བཞིན་ཁ་ཟས་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་ཁོག་མར་ཡང་སྤྱོད་

ཀྱི་ཡོད།	 རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་སྐབས་སུ་སྲིང་བལ་སོགས་རྒྱུ་ཆར་བྱས་ནས་གྱོན་གོས་འཐག་པའི་འཐག་ལས་ཀྱང་

འགོ་བཙུགས་ཡོད།	

	 གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་གནའ་དུས་ཀྱི་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་སྐོར་ལ་ཐད་ཀར་འགྲེལ་བརྗོད་དེ་

ཙམ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་།	མཁས་དབང་མང་པོས་དེང་དུས་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཐད་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་

བྱས་རྗེས།	དེང་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་མང་དག་ཅིག་སྔ་མོའ་ི

ཆ་ལུགས་ནས་བརྒྱུད་ཡོང་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད།	

སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་ཅི་འདྲ་རེད།
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ཀ༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཏུལ་བའི་བདག་མེད་སེམས་ཅན་ཐོག་མ་ནི་རྟ་ཡིན།	

ཁ༽		 གདོད་མའི་དུས་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོ་ནི་ཞིང་འབྲོག་ལས་རིགས་ཡིན།	

ག༽		 གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྲག་ཕུག་གིས་ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཡོད།	

ང༽		 རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་ཀྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་ཀྱི་ཅ་དངོས་དང་བསྡུར་ན་སྤུས་ཀ་	

	 ཞན་པ་ཡོད།	

ཀ༽		 ཞིང་ལས་དར་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ།	

ཁ༽		 འབྲོག་ལས་དར་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ།	

ག༽		 རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་རྡོ་ཆས་བར་མའི་དུས་སྐབས་དང་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་	

	 དུས་སྐབས་ཀྱི་ཅ་དངོས་དང་བསྡུར་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།	

ང༽		 སྐབས་དེའི་གྱོན་ཆས་དང་སྣོད་ཆས་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།	

ཀ༽		 ཞིང་འབྲོག་ལས་རིགས་དར་ཚུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ཁ༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་ཀྱི་མི་ཚོས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི་བཙུགས་ཚུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ག༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་ཀྱི་མི་ཚོའི་ཟས་རིགས་དང་།	གྱོན་ཆས།	སྣོད་ཆས་སོགས་རྒྱུན་སྤྱོད་ཅ་དངོས་ཀྱི་སྐོར་	

	 ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

དང་པོ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།

གཉིས་པ།	ལན་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གསུམ་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

སྦྱོང་ཚན།
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ཧ་ར་པྤའི་ལོ་རྒྱུས།	(Harappa)

	 མཁར་དང་ཕོ་བྲང་སོགས་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་འགྲོ་སྐབས་རྒན་རྒོན་ཚོས་དེའི་སྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་སྒྲུང་གཏམ་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་འཆད་ཀྱི་ཡོད།	 ལོ་ངོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཡར་སྔོན་དུ་པཱན་ཅབ་(དེང་སྐབས་པཱཀིསྟན་གྱི་མངའ་འོག་)ནང་

མེ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཐོག་མར་བསྐྲུན་སྐབས་བཟོ་པ་ཚོས་ཧ་ར་པྤའི་གནའ་ཤལ་བརྒྱུད་ནས་ལམ་བཟོས་ཡོད།	 སྔ་མོའ་ིསོ་

ཕག་བརྩིགས་པའི་གནའ་ཤལ་དེའི་དཔངས་མཐོ་ཞིང་རྒྱུ་ཆ་ལེགས་པས་ནོར་བུའི་རི་དང་འདྲ་བར་མི་རྣམས་ཧ་ལས་པའི་

ཡུལ་དུ་གྱུར།	 བཟོ་པ་ཚོས་གནའ་བོའ་ིཁང་པ་དེ་དག་གི་གྱང་བསློགས་ནས་སོ་ཕག་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་མེ་འཁོར་གྱི་ལམ་

བཟོའ་ིརྒྱུ་ཆར་སྤྱད་པས།	ཁང་ཁྱིམ་དང་མཁར་མང་པོ་ཞིག་རྩ་མེད་དུ་བཏང་ཡོད།	

	 ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་སྔོན་དུ་གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་གནས་དེར་སོང་ནས་ས་དཔྱད་བྱས་པས།	 དེ་ནི་སྐམ་ས་

ཆེན་མོར་ཆགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེས་རྙིང་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།	 གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནི་གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་

ཚོས་ཐོག་མར་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས།	 ཁང་པ་དང་མཁར་རྫོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་གཅིག་པའི་གནས་གསར་དུ་

རྙེད་པ་དག་ལའང་ཧ་ར་པྤའི་གནའ་ཤལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།	 ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ལོ་ངོ་	 4700	 ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་

ཡོད།	

	 ཁང་པ་དང་ཕོ་བྲང་།	 མཁར་རྫོང་སོགས་གནའ་བོའ་ིཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལག་རྗེས་མང་པོ་ཞིག་བཤིག་

ནས་གསར་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན་ཕོ་བྲང་དང་མཁར་རྫོང་རྙིང་པ་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པ་མཐོང་གི་

འདུག་གམ།

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།--- གནའ་བོའ་ིགྲོང་ཁྱེར།
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	 ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་འདུ་འཛི་དང་ཟང་ཟིང་ཅན་ཞིག་རེད།	གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་གི་

གཙོ་གནད་མི་སྣ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འཆར་འགོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ཞིང་།	 ཁོ་

ཚོ་མང་ཆེ་བ་ནི་ཡུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཡིན།	 ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་མངའ་འབངས་རྣམས་

ས་ཆ་འདྲ་མིན་ལ་བརྫངས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་དང་།	 རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་སོགས་མཁོ་

སྒྲུབ་བྱེད་པར་མངགས་པར་བྱེད།	 ཡུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དེ་དག་གསེར་དངུལ་

སོགས་རིན་ཆེན་ནོར་བུར་དགའ་སྣང་ཆེ་ཞིང་།	 གསེར་དངུལ་གྱི་སྟེང་ཡིག་

རིས་སྣ་ཚོགས་བརྐོས་ནས་ཐམ་ཀ་དང་རྒྱན་ཆ་སོགས་བཟོ་ཡི་ཡོད།	 གཞན་

ཡང་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་ནང་ལག་ཤེས་མཁས་པའི་མི་སྣ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་།	 ཁོ་

ཚོས་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་བ་དང་འཇོན་ཐང་ཆེན་པོས་ལས་

རིགས་སྣེ་མང་ལ་གཞོལ་བར་བྱེད།

	 ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤ	ལ་ལུས་དངོས་པོ་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་དག་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་སྐབས།	 ཐོན་སྐྱེད་ཕལ་ཆེ་

བ་རྡོ་དང་།	གསེར།	དངུལ།	ཟངས།	ལི།	ལྕགས་སོགས་ལས་བཟོས་ཡོད།	ཟངས་དང་ལི་ནི་ལག་ཆ་དང་།	གོ་མཚོན།	

ཐབ་ཆས་སོགས་བཟོ་བར་བེད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཡོད།	 ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཕུད་ད་དུང་སྲིང་བལ་ལས་བཟོས་པའི་

རས་ཧྲུལ་དེ་འདྲ་ཡང་རྙེད་སོན་བྱུང་།	ཁུལ་དེར་ལོ་ངོ་7000 གི་ཡར་སྔོན་ནས་སྲིང་བལ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་

།	གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲིང་བལ་འཐག་བེྱད་ཡོ་ཆས་འདྲ་མིན་རྙེད་སོན་ཐུབ་ཡོད།

གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁ་ཟས།	

	 གྲོང་ཁྱེར་ནང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཕུད།	 ད་དུང་མི་མང་པོ་ཞིག་ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།	ཞིང་པ་དང་འབྲོག་པ་དེ་དག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་སྡོད་མཁན་ཚོའི་ཁ་ཟས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	བརྟག་ཞིབ་

བྱས་པ་བརྒྱུད་ཧ་ར་པྤའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གྲོ་དང་།	 ནས།	 སྲན་མ།	 འབྲས།	 པད་ཁ་སོགས་འབྲུ་རིགས་འདེབས་

ལས་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།	 ཁོ་ཚོས་ཞིང་ལས་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་ལག་ཆ་གསར་བཟོ་དང་ཞིང་དུ་ཆུ་འདྲེན་སའི་ཡུར་

བུ་ཡང་བཟོས་ཡོད།	 འབྲུ་རིགས་འདེབས་ལས་བྱེད་པ་དང་ལྷན་དུ་ར་ལུག་དང་མ་ཧེ།	 བ་ཕྱུགས་སོགས་གསོ་ཉར་བྱས་

ཡོད་ལ།	རི་དྭགས་ཀྱང་བརྔོན་ཡོད།	

ཉམས་ཆག་སོང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་།

				ལོ་ངོ་3900 ཙམ་གྱི་ཡར་སྔོན་དུ་ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད།	མི་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ནས་འཚོ་བའི་ལམ་བུ་གསར་པ་ཞིག་གཏོད་འགོ་བརྩམས།	 བཟོ་

ཚོང་ལས་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དཀོན་དུ་སོང་བ་དང་།	 ཞིང་དུ་ཡུར་ཆུ་འདྲེན་པའི་ལམ་སྲོལ་ཡང་རིམ་བཞིན་ཉམས་རྒུད་དུ་

གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཚོ་བ།

མོ་ཧན་ཇོ་ད་རོ།	Mohan-Jo-Daro
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སོང་།	 སྡོད་ཁང་གི་བཀོད་པ་ཞན་ཞིང་གང་སར་གད་སྙིགས་ཀྱི་ཕུང་གསོག་ལས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་བ་རེད།	 འོ་ན་

འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།	 མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གི་འདོད་ཚུལ་ལ་གཙང་པོ་སྐམ་ནས་

ཞིང་ཆུ་ཆད་པས་ཞིང་ལས་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བར་འདོད་པ་དང་།	 ཡང་ལ་ལས་ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་ཚད་ལས་འདས་

པ་བྱས་རྐྱེན་སོ་ཕག་དང་ལྕགས་རིགས་བཞུ་ཆེད་ཀྱི་མེ་ཤིང་རྫོགས་པ་མ་ཟད་ཐ་ན་ཁྱིམ་དུ་ཇ་སྐོལ་བྱེད་ཀྱི་མེ་ཤིང་ཡང་

དཀོན་པོར་གྱུར་ཚུལ་གླེང།	 མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་སྒོ་ཕྱུགས་གཉེར་སྐྱོང་བྱས་པ་མང་དྲགས་ནས་རྩྭ་དང་རྩི་ཐོག་ཐམས་

ཅད་ཟད་པར་བརྟེན་སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད།	 གང་ལྟར་ཡང་གོང་འཁོད་རྒྱུ་

མཚན་དག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་སྟོང་སོང་བར་ར་སྤྲོད་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱེད་ཁག་པོ་རེད།	 གཙང་པོ་སྐམ་པ་

དང་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ལྟ་བུས་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་པ་མ་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་

སྟོང་འགྲོ་མི་སྲིད།	ཚོད་བགམ་བྱས་ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་དབང་སྒྱུར་ལེགས་པོ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་མིན་ནམ་སྙམ།	དཔེར་ན་

པཱན་ཇབ་ནུབ་མ་(དེང་སྐབས་པཱཀི་སིཏཱན་)དང་སིན་དཱི་མངའ་ཁུལ་གྱི་མི་སེར་རྣམས་རང་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་དོར་ནས་རྒྱ་གར་

ཤར་ལྷོ་གཉིས་སུ་གནས་སྤོས་ཏེ།	གཞིས་སྡེ་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད།

སྦྱོོང་ཚན་

དང་པོ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།

གཉིས་པ།	ལན་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གསུམ་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

ཀ༽		 ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིཐོག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གསར་ཤོས་ཤིག་རེད།	

ཁ༽		 ལོ་ངོ་7000གི་ཡར་སྔོན་ནས་ཧ་རཱ་པྤའི་ཡུལ་དུ་སྲིང་བལ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་།
ག༽		 ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཉམས་ཆག་གང་ཡང་མེད་པར་གནས་ཡོད།	

ཀ༽		 ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད་དམ།	

ཁ༽		 ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྣམས་རྒྱུ་ཆ་གང་དག་བེད་སྤྱད་ནས་བཟོས་ཡོད་དམ།	

ག༽	 	ལོ་ངོ་	3900	ཡི་སྔོན་དུ་ཧ་ར་པྤའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཅི་འདྲ་བྱུང་ཡོད།
	

ཀ༽	ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་དམ།	

ཁ༽	ཧ་ར་པྤ་གྲོང་ཁྱེར་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཞིང་འབྲོག་པ་ཚོས་འབྲུ་རིགས་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱ་དགོས།	

ག༽	གནའ་བོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་དེ་རིམ་བཞིན་ཉམས་ཆག་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

ང༽	རིག་དངོས་ཤ	ལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཅི་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	
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འགོ་ཁྲིད་ཇི་ལྟར་བྱུང་ངམ།

	 མི་མང་གིས་འོས་འཕངས་ནས་འགོ་ཁྲིད་འདེམས་པའི་ལམ་སྲོལ་ལ་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བས་དགའ་

མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ནི་མི་མང་

གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 འོ་ན་གནའ་སྔ་མོར་ཡུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།	

གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གར་ལ་དཔེ་བཞག་ན་མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པོའ་ིརིགས་རྣམས་ཡུལ་མིས་བདམས་པ་ལས་གཞན་

རྒྱལ་པོ་དང་འགོ་ཁྲིད་མང་ཆེ་བ་ནི་ཕ་རྒྱུད་བུ་འཛིན་དང་།	 དབང་ཤེད་འབའ་ཞིག་ལས་བྱུང།	 དཔེར་ན་ལོ་ངོ་3000ཡར་

སྔོན་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོའ་ིནང་རྒྱལ་པོའམ་རཱ་ཇཱ་བདམས་པའི་སྲོལ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད།	 སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་

དབང་ཤེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་བློས་གཏོང་ཆེན་པོ་རེ་བྱས་ཚེ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་པོར་བསྐོ་བ་ཡིན།	 རྟའི་ཆོ་གའམ་ཨཤ་བ་མེ་

དྷཱ་	(Ashvamedha) ཞེས་པའི་སྲོལ་ལ་གཞིགས་ན་རྟ་རྒོད་ཅིག་གང་སར་འཁྱམས་ཉུལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་དེར་བློན་

པོ་ཚོས་ལྟ་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 གལ་ཏེ་རྟ་རྒོད་དེ་རྒྱལ་ཕྲན་གཞན་དག་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་སོང་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་དེའི་རྒྱལ་

པོས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཚེ།	 ཡུལ་གཉིས་དབར་དམག་འཐབ་དྲག་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ།	 རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་དེ་འགོ་

ཁྲིད་གཙོ་བོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 གལ་ཏེ་རྟ་རྒོད་དེ་དེ་མུར་གཏོང་བ་ལས་བཀག་སྡོམ་མ་བྱས་ན།	 རང་བཞིན་

གྱིས་ཕམ་པར་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་རྟགས་ཡིན་པས།	རྟ་རྒོད་འཁྱམས་སུ་འཇུག་མཁན་དེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའམ་གཙོ་གནད་

འགོ་ཁྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན།	རྟའི་ཆོ་ག་དེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་མཚམས།	པཎྜིཏ་དང་ཆོས་དཔོན་ཚོས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་བྱས་རྗེས།	 ཆོས་དཔོན་དང་རྒྱལ་ཕྲན་གཞན་དག་གིས་རྒྱལ་པོས་འབུལ་ཚན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ནས་

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྲི་སྟེང་དུ་འཁོད་རྗེས་རྒྱལ་ཕྲན་གཞན་དག་གི་རྒྱལ་པོ་ཡང་རིམ་བཞིན་བཞུགས་

གྲལ་ལ་འཁོད་དེ།	རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་བ་སྣ་ཚོགས་གླེང་བར་བྱེད།	རྒྱལ་བློན་འདུས་སར་མི་མང་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོར་འབུལ་བ་

ཕུལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ་ཡིན།	འོན་ཀྱང་རིགས་དམན་པ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་བློན་འདུས་སར་བཅར་ཆོག་གི་

མེད།	

ས་སྐྱོང་།

	 རྒྱལ་ཕྲན་གཞན་དག་གི་རྒྱལ་པོ་ཚོར་རཱ་ཇཱ་ཞེས་པའི་གོ་མིང་ལས་མེད་ཀྱང་གོང་གི་ཆོ་ག་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཇཱ་ནཱ་པཱ་དཱའམ་	(Janapada) ས་སྐྱོང་ཞེས་པའི་གོ་མིང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།	ལོ་ངོ་༢༥༠༠ཙམ་གྱི་ཡར་སྔོན་

དུ་ཁོ་ཚོར་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་སྤྲད་ནས་མ་ཧཱ་ཇཱ་ནཱ་པཱ་དཱའམ་	(Mahajanapada) ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་

འབུལ་གྱི་ཡོད།

	 གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་དིལླི་རྙིང་པ་དང་མཱི་རུཏ་(Meruti) ཉེ་འཁོར་དུ་ས་སྐྱོང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་

པའི་གནའ་རྫས་མང་པོ་རྙེད་ཡོད་ལ།	 ས་སྐྱོང་གི་མངའ་འབངས་ཚོས་འབྲས་དང་གྲོ།	 ནས།	 སྲན་མ།	 པད་ཁ་སོགས་

སློབ་ཚན་བཞི་པ། --- རྒྱལ་ཕྲན་དང་གནའ་བོའ་ིསྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།
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འདེབས་ལས་བྱས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།	ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་འདི་དག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་དང་མཁར་རྫོང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་

ཅིང་།	 མཁར་རྫོང་དེ་དག་ནི་དགྲ་བོར་ལྟ་སྲུང་བྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་དང་དབང་ཤ	གས་གཞན་

ལ་ངོམ་རྒྱུའི་ཆེད་དུའང་ཡིན་པར་འདོད།	 ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚོས་དམག་མི་འབོར་ཆེན་ཉར་བ་དང་ཁོ་ཚོར་གླ་ཆ་གྱ་ནོམ་པ་

སྤྲད་ནས་ལོ་འཁོར་མོར་རྒྱལ་གཞིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གྲོང་ཁྱེར།

གཙང་པོ།

ད་ལྟའི་ས་མཚམས།

མ་ག་དྷ།

ཝ་ཇི།

ཀ་ཤི

ཨངྒ་།

མ་ལ།

ཀོ་ས་ལ།

པན་ཅ་ལ།

ཀུ་རུ།

གན་དྷ་ར།

སུ་ར་སེ་ན།

མ་ཙ་ཡ།

བ་ཚ།

ཨ་བན་ཏི། ཅེཊི་ཡ།

ཨ་ས་ཀ

ས་སྐྱོོང་ཆེེན་པོོོས་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའིི་གཙོོ་གནད་ས་ཁུལ་ཁག་

	 ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚོས་རྒྱལ་ཁང་དང་མཁར་རྫོང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་སྣ་ཚོགས་བཞེངས་པ་མ་ཟད།	 དམག་མི་འབོར་

ཆེན་གསོ་ཉར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས།	 རྒྱལ་ཕྲན་དང་མི་སེར་གྱི་འབུལ་བས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 དེར་

བརྟེན་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚོས་ཁྲལ་བསྡུ་བའི་འགོ་བརྩམས་ཡོད།

རྒྱལ་པོའ•	 ་ིམངའ་འགོ་གི་མི་སེར་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིང་པ་ཡིན་པར་བརྟེན་འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ཁྲལ་ནི་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད།	སྐབས་

དེར་ས་སྐྱོང་ཚོས་ཞིང་པ་ཁྱིམ་ཚང་རེའི་ས་ནས་ལོ་རེའི་འབྲུ་རིགས་ཐོན་འབབ་ཀྱི་དྲུག་ཆ་གཅིག་ཁྲལ་དུ་འཇལ་					

ཁྲལ།
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དགོས་པའི་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོད།	

བཟོ་ལས་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཡང་དཔྱ་ཁྲལ་བཟོས་ཡོད།	 ཁོང་ཚོས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་བསྒྲུབ་འཇལ་མི་•	

དགོས་ཀྱང་ཟླ་རེར་མ་མཐར་ཡང་ཉིན་གཅིག་རིང་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་གི་ཞབས་འོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་མར་དང་སྒོ་ཟོག་གི་ཁྲལ་འཇལ་དགོས།•	

ཚོང་ལས་བྱེད་མཁན་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉོ་འཚོང་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་གི་ཡོང་འབབ་ལ་གཞིགས་ནས་ཁྲལ་བསྒྲུབ་དགོས།•	

ཐ་ན་རྔོན་པ་ཚོས་ཀྱང་རི་དྭགས་ཀྱི་ཤ་སོགས་ཁྲལ་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན།	•	

ཞིང་ལས་བཅོས་བསྒྱུར།

	 ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས་སུ།	 ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་གཉིས་

བྱུང་ཡོད།	 སྔོན་ཆད་ཞིང་རྨོ་སྐབས་ཤིང་གི་ལག་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལྕགས་ལ་བསྒྱུར་ནས་རྨོན་ལྕགས་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།	 ས་བོན་འདེབས་ལས་ཁོ་ནར་མ་བརྟེན་པར་རྩི་ཤིང་རྩ་སྤོས་རྒྱག་པའི་སྲོལ་དར་བ་དེས་

ཞིང་ལས་ཀྱི་ཐོན་འབབ་འཕར་སྣོན་བྱུང་བར་ཤ	གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་སྤྲད་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་ཞིང་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་བྲན་གཡོག་

དང་ཞིང་ཁ་མེད་པའི་དབུལ་པོ་རྣམས་ཡིན།

	 མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རིང་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར།	སྙན་གྲགས་ཅན་

གྱི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་སོགས་མ་ག་དྷ་བརྒྱུད་ནས་བཞུར་གྱི་ཡོད་ཅིང་།	 དེས་འགྲིམ་འགྲུལ་དང་ཆུ་ནུས་ཐོན་ཁུངས།	 ཞིང་ལས་

ཐོན་སྐྱེད།	ནགས་ཚལ་རྒྱ་སྐྱེད་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།	གཞན་ཡང་ལྕགས་རིགས་སོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་

ལེགས་པས་གོ་མཚོན་དང་ལག་ཆ་སོགས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ནུས་ཐོན་ཡོད།	 མ་ག་དྷའི་ཡུལ་

དུ་རྒྱལ་པོ་སྙན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཉིས་བྱོན་

ཡོད་པ་ནི་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་(Bimbisara)

དང་།	རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་	(Ajatsattu)གཉིས་

ཡིན།	 རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ནི་མ་ག་དྷའི་

མངའ་ཐང་སྤེལ་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།	 རྒྱལ་པོ་

མ་སྐྱེས་དགྲས་རང་གི་ཡབ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་

བཀྲོངས་རྗེས་མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་ས་བཟུང་།	 ཝ་ཇི་	

(Vajji) སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་དམག་འཐབ་ལོ་

མང་བྱས་ནས།	 མཐར་མ་སྐྱེས་དགྲ་ལ་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་སྟེ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་མངའ་ཐང་ཆེ་

ཤོས་སུ་གྱུར།	

རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཤ	ལ།

མ་ག་དྷའི་མངའ་ཐང་།
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	 མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་དུས་སྐབས་ནི།	 ཝ་ཇི་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བི་ཧར་ས་ཁུལ་དུ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་ཡིན།	ཝ་ཇིའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྟངས་ལ་གྷ་ན་	(Gana) ཞེས་

ཟེར་ཞིང་།	དེ་ནི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བམ་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་མཉམ་འདུས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་དོན་ཡིན།	གྷ་ནའི་རྒྱལ་

སྲིད་སྐྱོང་མཁན་ལ་མི་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཅིང་།	སྐབས་འགར་མི་སྟོང་ཚོ་ལས་བརྒལ་བའང་ཡོད།	ཁོ་ཚོ་ཚང་མར་

ར་ཇཱའི་གོ་གནས་ཡོད་ལ་ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྐབས་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་གྲོས་བྱེད་པ་དང་།	བགྲོ་གླེང་གི་

ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	གྷ་ན་ལ་སྐབས་འགར་སཾགྷ་	(Sangha) ཡང་བརྗོད་ཅིང་།	བདག་ཅག་གི་

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡང་ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་སཾགྷའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ།	།	

ཨ་ནན་ད་གཙུག་ལག་ཁང་།

	 ལོ་ངོ་2300ལྷག་གི་ཡར་སྔོན་དུ་ཨེ་ལེག་ཙཎྡྲ་(Alexandra)ཞེས་པའི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་གོང་མ་ཞིག་གིས་ཡུ་

རོབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོར་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་མཐར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་དུ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་འགོ་བརྩམས།	 ཁོས་

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་རང་ཉིད་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅངས།	 འོན་ཀྱང་

རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིཉེ་འགྲམ་དུ་སླེབས་སྐབས།	 ཁོའ་ིདམག་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོའ་ིསྟོབས་ཤ	གས་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་ཐོས་པས།	མུ་མཐུད་དཔུང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུར་སྐྲག་ནས་དམག་འཐབ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་

བྱུང་ཡོད།

ཝ་ཇི་	(Vajji) སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།
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སྦྱོོང་ཚན་

དང་པོ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།

གཉིས་པ།	ལན་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གསུམ་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

ཀ༽	 འོས་འཕངས་ནས་འགོ་ཁྲིད་འདེམས་པའི་སྲོལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

ཁ༽		 མཁར་རྫོང་ནི་དགྲ་བོར་ལྟ་སྲུང་བྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ནའི་ཆེད་བཞེང་གི་ཡོད།

ག༽	 མ་ག་དྷཱའི་མངའ་ཐང་སྤེལ་མཁན་ཐོག་མ་ནི་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཡིན།

ང༽		 སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་སཾགྷའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།	

ཀ༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདེམས་སྟངས་ཅི་འདྲ་རེད་དམ།	

ཁ༽		 ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚོས་ཁྲལ་བསྡུ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།	

ག༽		 ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་སྐབས་ཞིང་ལས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ།

ང༽		 མ་ག་དྷའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་སྙན་གྲགས་ཅན་གཉིས་བྱུང་ཡོད་པ་དེའི་མཚན་གང་ཡིན་བྲིས།

	

ཀ༽		 ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚོས་ཁྲལ་བསྡུ་ཚུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།		

ཁ༽		 མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཐང་ཅི་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

ག༽		 ཝ་ཇིའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྟངས་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

ང༽		 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདེམས་སྟངས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདེམས་སྟངས་ལ་འདྲ་བའི་ཆ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་	

	 གང་ཡོད་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ། --- དོགས་སློང་དང་ལྟ་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཚུལ།

	 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་དེད་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚེ།	 རྒྱ་གར་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལྟ་གྲུབ་མང་པོ་དང་

མཁས་པ་མང་པོ་བྱུང་མྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།	 རང་རེའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་

ཡང་ལོ་ངོ་2500	 ལྷག་གི་གོང་དུ་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ།	 ཕྱིས་སུ་རིམ་གྱིས་བོད་དང་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་

པའི་ནང་དར་ཁྱབ་བྱུང་།	དེ་བཞིན་ད་དུང་རྒྱ་གར་ནང་ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ལུགས་དང་།	གཅེར་བུ་པའི་ཆོས་ལུགས།	སྒྲ་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་སོགས་ཀྱང་སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་བྱུང་ཡོད།

	 སྐབས་དེ་དུས་ལྟ་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་དོན་ནི།	 སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་དང་།	 འཚོ་

བ།	 མི་ཚེའི་དོན་སྙིང་།	 ལྐོག་གྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ།	 འགྱུར་ལྡོག་གི་རྣམ་པ་སོགས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དང་འབྲེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 སྔ་མོའ་ིདུས་ཀྱི་མི་རྣམས་ནི་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་འཚོ་བ་དང་མི་ཚེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་

པའི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་མཚུངས།	 ཁོང་ཚོ་སྐབས་དེའི་མི་ཚེ་དང་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་

ཡ་མཚན་དང།	 འཇིགས་སྣང་།	 དོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་མྱོང་ཡོད།	 ཁོང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྐྱེས་པའི་མི་ཚང་མ་

མཐར་འཆི་དགོས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདི་ལས་ཐར་ཐབས་ཡོད་མེད་དང་།	 ཤི་ཚར་རྗེས་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་གཞན་ཞིག་གི་རྒྱུན་

མཐུད་རྒྱུ་ཡོད་མེད།	 གནས་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་གི་དོན་རྟོགས་པར་ཅི་ཞིག་སྦྱང་དགོས་མིན།	 སྦྱང་བྱ་གང་ཞིག་ཇི་ལྟར་

སྦྱོང་དགོས་ཚུལ་སོགས་ལ་དོགས་སློང་སྣ་ཚོགས་བྱས་པར་བརྟེན།	 གནས་ཚུལ་གཅིག་གི་སྐོར་ལ་སྣང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

བྱུང་བས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་རེད།	

	

	

	 	 སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་གཞན་ལ་གཽཽཏམ་ཡང་ཟེར།	 ཁོང་ལོ་ངོ་2500	 ཡི་སྔོན་ལ་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་

འཁྲུངས་པ་དང་།	 ཁོང་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ་ཡིན།	 ཁོང་སྐུ་ན་གཞོན་ནུའི་དུས་

ནས་ཐོས་པ་མང་དུ་འཚོལ་ཆེད་ཁྱིམ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དོར་ཏེ།	 ལོ་མང་རིང་ཡུལ་ཁམས་བསྐོར་ནས་བསམ་བློ་བ་གཞན་

དང་མཉམ་དུ་སློབ་གཉེར་ཐད་བགྲོ་གླེང་དང་གྲོས་སྡུར་མང་དུ་མཛད།	 མཐར་ཁོང་གིས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་ཆེད།	 བི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་སྒོམ་བརྒྱབས་ནས་བཞུགས་པ་དང།	

དེར་ཁོང་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ།	 དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གི་མཚན་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་ཡོངས་

སུ་གྲགས་པ་དང་།	 སཱར་ནཱ་ཐ་ཡི་ཉེ་སར་ཡོད་པའི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་ཐོག་མར་གསུང་གནང་མཛད།	 མཐར་

རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་མ་བསྟན་བར།	 སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་ཡུལ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ཕེབས་ཏེ་

སྐལ་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་མང་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་ཚིམས་པར་མཛད།	

	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་“འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ།	 ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མདོར་བསྡུས།
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བ།	 ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ།	 མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བའོ།”ཞེས།	 འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་ནི་བདེ་སྐྱིད་

དང་བྲལ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་གིས་མནར་བ་དང་།	སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་དུས་གཏན་ཏུ་ཚིམ་པ་མེད་པའི་སྲེད་པ་དང་

འདོད་རྔམ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།	མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཚོས་འཐོབ་རེ་བྱེད་པ་དེ་ལག་ཏུ་སོན་ནའང་།	ད་དུང་དེ་ལས་མང་

བ་གཞན་ཞིག་འཐོབ་འདོད་བྱེད་པ་དང་།	 དེ་ནི་བརྐམ་ཆགས་དབང་གིས་ཡིན།	 དུས་རྒྱུན་ཅི་ཞིག་གི་ཐད་ལ་ཡིན་ཡང་

ཆོག་ཤེས་བྱས་ན།	ཡང་ཡང་བློ་ངོར་འཁོར་བའི་སྲེད་ཞེན་གྱི་བློ་དེ་རིགས་གཅུན་ཐུབ་ངེས་གསུངས།	

	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མི་རྣམས་ལ་བསམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་དགོས་པ་དང་།	སྲོག་ལྡན་དུད་

འགྲོ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་གཞན་ཚང་མའི་ཚེ་སྲོག་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས།	 ཁོང་གི་དགོངས་པར་ང་

ཚོས་དགེ་བའི་ལས་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་གང་བསགས་ནའང།	 དེའི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་ནི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གང་རུང་ལ་སྨིན་

ངེས་པར་དགོངས།	 ཁོང་གིས་ཆོས་གསུང་སྐབས་མི་མང་དཀྱུས་མས་རྒྱུན་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཡུལ་སྐད་ཐོག་གསུངས་པས།	

མི་ཚང་མས་ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	

	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ད་དུང་ཁོང་གིས་གང་གསུངས་པར་ཉན་རྐྱང་མི་བྱེད་པར་རང་ངོས་ནས་

བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་བརྡར་ཤ་གཅོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བའི་བསླབ་སྐུལ་གནང་ཡོད།	

དུས་རབས་གསུམ་པའི་ནང་བཞེངས་པའི་རྡོ་སྐོས་

ཝ་རཱ་ཎཱ་སིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མ་བསྐོར་།



ལོ་རྒྱུས།96

96

	 སྔོན་མིང་ལ་ཀི་སཱ་གྷོ་ཊ་མི་ཟེར་བའི་བུད་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་།	 ཁོ་མོར་བུ་ཞིག་བཙས་པ་དེ་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་

ཞིག་གིས་གྲོངས་པས།	 ཡིད་སེམས་སྐྱོ་བས་མནར་ཏེ།	 བུའི་ཕུང་པོ་ཁུར་ནས་སླར་ཡང་གསོན་ཐབས་ཤིག་རྙེད་པར་རེ་བ་

བྱེད་ཀྱིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་ལམ་དེད་ནས་སོང་།	 ལམ་བར་དུ་མི་སེམས་བཟང་ཞིག་ལ་ཐུག་སྟེ་ཁོ་མོ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་

སར་ཁྲིད།		

	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁོ་མོར།	“ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཡུངས་དཀར་གྱི་འབྲུ་སྦར་མོ་གང་ཁྱེར་ཤོག་དང་།	ངས་ཉིད་ཀྱི་བུ་སླར་

ཡང་གསོན་ཐབས་བྱ་ཆོག”ཅེས་གསུངས།	

	 བུད་མེད་ཀི་སཱ་གྷོ་ཊ་མི་ཧ་ཅང་དགའ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཡུངས་དཀར་གྱི་འབྲུ་ལེན་དུ་འགྲོ་རྩིས་བྱས།	 ཁོ་མོ་འགྲོ་ཁར་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སླར་ཡང་“ཡུངས་དཀར་གྱི་འབྲུ་དེ་ནི་མི་གཅིག་ཀྱང་གྲོངས་མ་མྱོང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ནས་ཁྱེར་ཡོང་

དགོས་”གསུངས།	

	 དེ་ནས་ཁོ་མོ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་སོང་སྟེ་སྐད་ཆ་དྲིས།	འོན་ཀྱང་ཁོ་མོས་མི་གྲོངས་མ་མྱོང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་

ཀྱང་མ་རྙེད།	ཁོ་མོ་ཁྱིམ་ཚང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་སོང་ཡང་།	དེར་རྨོ་རྨོ་གྲོངས་པའམ།	སྤོ་བོ་གྲོངས་པའམ།	ཕ་གྲོངས་པའམ།	མ་

གྲོངས་པའམ།	ཁྱོ་བོ་གྲོངས་པའམ།	བཟའ་ཟླ་གྲོངས་པའམ།	བུ་གྲོངས་པའམ།	བུ་མོ་གྲོངས་པའམ།	ཕུ་བོ་གྲོངས་པའམ།	ནུ་མོ་

གྲོངས་པ་སོགས་གང་ལྟར་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ནས་མི་ཞིག་གྲོངས་མ་མྱོང་བ་མེད་པ་མཐོང་།	

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡིད་སེམས་སྐྱོ་སྡུག་གིས་མནར་བའི་ཨ་མ་དེ་ལ་བསླབ་བྱ་གནང་བའི་བསྟན་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།	

བུད་མེད་ཀི་སཱ་གྷོ་ཊ་མིའི་(Kisagotami)སྒྲུང་།

ཧིན་དྷུའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་ཨུ་པཱ་ནི་ཤཱད།						(Upanishad)

	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་པའི་ཡར་སྔོན་དང་།	ཆོས་གསུང་བའི་དུས་སྐབས་སུ་བསམ་

བློ་བ་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་འགྲེལ་དཀའ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་ཚུལ་དང་ཆོས་ཉིད་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོགས་སློང་དང་བསམ་

གཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ཁོང་ཚོས་སྲོག་ལྡན་ཞིག་ཤི་སྟེ་ལུས་ཞིག་པར་གྱུར་ནའང་།	དེར་ད་དུང་རྟག་བརྟན་གྱི་རྒྱུན་ཞིག་ཡོད་

པར་འདོད།	 རྟག་བརྟན་གྱི་རྒྱུན་དེ་ལ་ཁོ་ཚོས་བདག་དང་གཙོ་བོ་ཞེས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།	 མཐར་བདག་དང་

གཙོ་བོ་གཉིས་ཀའང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

	 ཨུ་པཱ་ནི་ཤཱདའི་ནང་དུ་ཁོ་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་མང་པོ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་ཕྱིས་སུ་བྱུང་

བའི་རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར།	སྤྱིར་ཨུ་པཱ་ནི་ཤཱདའི་དོན་ནི་“ཉེ་བར་བཅར་བའམ་ཉེ་བར་གནས་པ་”ལ་གོ་

བ་དང་།	 དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་གནད་དོན་མང་པོའ་ིཐད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་སློབ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དྲི་བ་དྲིས་

ལན་བྱས་པའི་རྣམ་པ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་ལ།	 ལྟ་ཚུལ་རྣམས་མི་ཚང་མས་གོ་སླ་བའི་གླེང་མོལ་གྱི་རྣམ་པ་སྟབས་བདེ་ཞིག་

གི་ལམ་ནས་བྲིས་ཡོད།

	 སྤྱིར་ཨུ་པཱ་ནི་ཤཱདའི་གཞུང་ལ་མཁས་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ།	 སྐྱེས་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་བྲམ་ཟེ་དང་
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རྒྱལ་རིགས་ཡིན།	 འོན་ཀྱང་སྐབས་འགར་གྷར་གྷི་(Gargi)ལྟ་བུའི་བུད་མེད་མཁས་པའང་བྱུང་མྱོང་ཡོད།	 མི་དབུལ་པོ་

ཚོ་གཞུང་ལུགས་བགྲོ་གླེང་གི་གྲས་སུ་ཚུད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ།		འོན་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གཅིག་བྱུང་བ་ནི།	བྲན་མོ་ཇཱ་བྷ་

ལི་(Jabali)ཡི་བུ་སཱད་ཡཱ་ཀཱ་མཱ་ཇཱ་བྷ་ལི་(Satyakama Jabali)ཡིན།	 ཁོང་སློབ་གཉེར་ལ་བརྩོན་པའི་འདུན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པས།	 བྲམ་ཟེའི་སློབ་དཔོན་གཽ་ཏཱ་མཱས་སློབ་མ་ལ་ཉར་བ་དང་།	 ཕྱིས་སུ་སྐབས་དེའི་མཁས་པ་ཚོའི་ནང་

གི་གྲགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར།	 དེ་རྗེས་གྲགས་ཅན་གྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཤཱན་ཀཱར་ཨཙཱརྱ་(Shankararcharya)

མཆོག་གིས་ཨུ་པཱ་ནི་ཤཱདའི་ནང་གི་ལྟ་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དག་ཐེར་མཛད་ཡོད།	

		བརྡ་སྤྲོད་མཁས་པ་གྲགས་ཅན་པཱ་ཎི་ཎི།	

			

	 སྐབས་དེ་ནི་མཁས་པ་ཚོས་རིག་གནས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལའང་ཐུགས་ཁུར་གྱིས་ཧུར་བརྩོན་གནང་བའི་དུས་

ཤིག་ཡིན།	 སྐབས་དེར་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་མཁས་པ་ཚོའི་ནང་གི་གཅིག་ནི་པཱ་ཎི་ཎི་ཡིན།	 ཁོང་གིས་རྩིས་རིག་ནང་

བཀོལ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་ལྟར།	 དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་སྦྱོར་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་དུ་ཕྱེས་ཏེ།	 ལེགས་སྦྱར་སྐད་

(Sanskrit) ལ་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད།	 ཁོང་གིས་དབྱངས་གསལ་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་

དེ་དག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་དེ་རྩ་ཚིག་ཐུང་ངུ་ཞིག་ནང་བསྡུས་ཏེ་འབྲི་ཐབས་བསྟན།		 	

	 	 	 	 (ཐུང་ངུར་འབྲི་ཐབས་ཀྱི་རྩ་ཚིག་དེ་ལ་རྣམ་གྲངས་སུམ་སྟོང་ཡས་མས་ཤིག་ཡོད།)

	 གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་ནང་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ནི་ཝཱར་དྷཱ་

མཱ་ནཱ་མཱ་ཧཱ་ཝི་རཱ་(Vardhamana Mahavira) ཡིན་པ་དང་།	 ཁོང་གིས་ལོ་ངོ་ཉིས་

སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་གོང་ནས་གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྤེལ་ཡོད།	 ཁོང་ནི་རྒྱལ་པོའ་ི

སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད།	 དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུར་སོན་པའི་ཚེ་ཁྱིམ་གྱི་

ལོངས་སྤྱོད་དོར་ཏེ་ནགས་ཁྲོད་དུ་ཕེབས་ནས།	ལོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་རིང་དབེན་གནས་

སུ་བཞུགས་ཏེ་དཀའ་བ་སྤྱད་པས།	 མཐར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་གྱུར།	 ཁོང་གིས་

སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་སུས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་

ཚེ་ཁྱིམ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ནི་སྤང་བྱ་ཡིན་པར་གསུངས།	 གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་མཐའ་

ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོས་སྲོག་ལྡན་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་ལས་བྱེད་པའམ་གཞན་གྱི་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་མི་བྱ་བའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་དམ་པོར་སྲུང་དགོས།	 མཱ་ཧཱ་ཝི་རཱ་མཆོག་གིས་“སྲོག་ལྡན་ཚང་མའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་སྲོག་འཚོ་བར་འདོད་པ་

དང་།	 ཚེ་སྲོག་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པར་”གསུངས།	 དུས་རྒྱུན་ཁོང་གིས་ཡུལ་མི་ཚོས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཉེ་བར་

སྤྱོད་པའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཆོས་གསུང་གི་ཡོད་པས།	 ཡུལ་མི་ཕལ་པ་ཚོས་ཀྱང་ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་

དོན་ལེགས་པར་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	

གཅེར་བུ་པའི་ལུགས།(Jainism)
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	 མཱ་ཧཱ་ཝི་རཱ་མཆོག་གི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོ་ལ་གཅེར་བུ་པ་ཟེར།	 	 གཅེར་བུ་པ་ཚོས་སློང་མོ་བྱས་ཏེ་འཚོ་བ་ངན་

ངོན་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་དང་།	རྒྱུད་དྲང་པོའ་ིངང་མ་བྱིན་ལེན་སོགས་སྤང་དགོས་ལ།	སྐྱེས་པ་ཚོས་རང་གི་གྱོན་གོས་དང་

བཅས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་ཚད་འདོར་དགོས།	

	 སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་མང་ཆེ་བས་བསྲུང་བྱ་དེ་རིགས་སྲུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་ནའང་།	 མི་སྟོང་ཕྲག་མང་

པོས་ཁྱིམ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དོར་ཏེ་གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།	མང་པོ་ཞིག་གིས་དགེ་

འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཚོར་ཟས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་སྦྱོར་གྱི་ཡོད།	

	 གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་དང་ཞིང་པ་ཡིན།	 ཞིང་པ་ཚོས་

ཞིང་ཁའི་ནང་རང་གི་འཚོ་ཐབས་ཆེད་འབུ་སྲིན་སོགས་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་པས།	 གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་

བསྲུང་བྱ་རྣམས་སྲུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ།	 དེར་བརྟེན།	 ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ཀྱང་།	 ཉམས་ལེན་

བྱེད་མཁན་ཚོར་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་གྱི་ཡོད།	 ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་འདི་

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དང་།	གུཇ་རཱཏ།(Gujarat)	ཏ་མིལ་ནཱཊུ།(Tamil Nadu)		ཀཱར་ནཱ་ཊ་ཀ་(Karnataka) སོགས་ཀྱི་

མངའ་སྡེའི་ནང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད།	 མཱ་ཧཱ་ཝི་རཱ་མཆོག་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་རྣམས་དུས་རབས་འགའ་ཤས་རིང་ཁོང་

གི་རྗེས་འཇུག་ཚོའི་ངག་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཐབས་བྱུང་བ་དང་།	 ལོ་ངོ་1500ཙམ་གྱི་གོང་དུ་དེང་སྐབས་ཀྱི་གུཇ་རཱཏ་

མངའ་སྡེའི་ནང་གི་ཡུལ་ཝཱ་ལཱ་བྷི་(Valabhi)རུ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་ཡི་གེར་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན།	

དགེ་འདུན།	

	 སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མཱ་ཧཱ་ཝི་རཱ་གཉིས་ཀྱིས་རྣམ་དག་གི་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ཁྱིམ་ནི་

སྤང་བྱ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་གསུངས།	ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་སྤངས་པའི་

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཐབས་བསྟན་ཡོད།	

	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་བསྲུང་བྱའི་སྡོམ་ཁྲིམས་རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་	(Vinaya Pitaka) ནང་

དུ་འཁོད་ཡོད་ཅིང་།	དེའི་ནང་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཚུལ་སོ་སོར་བསྟན་ཡོད་པས།	སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་

ཚང་མས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་ཆོག	 འོན་ཀྱང་།	 བྱིས་པ་རྣམས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཚེ་ཕ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ་འཐོབ་

དགོས་པ་དང་།	 གཡོག་རྣམས་ལ་ནི་སྦྱིན་བདག་གི་གནང་བ་འཐོབ་དགོས།	 རྒྱལ་པོ་ཞིག་གི་མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་འཐོབ་དགོས།	 བུ་ལོན་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་བུན་བདག་གི་ཆོག་མཆན་

འཐོབ་དགོས།	བུད་མེད་རིགས་ཡིན་ཚེ་སོ་སོའ་ིཁྱོ་བོའ་ིཆོག་མཆན་འཐོབ་དགོས།

	 སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་རྗེས།	ཁྱིམ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དོར་ཏེ་འཚོ་བ་སྟབས་

བདེ་ལ་བརྟེན་ནས།	དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་སྒོམ་ཉམས་ལེན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་གཏོང་དགོས་པ་དང་།	སྐབས་འགར་དུས་ངེས་

ཅན་རེར་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་སུ་ཟས་སློང་བར་འགྲོ་དགོས།	དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོར་བྷི་ཀྐུ	(Bhikkhu)	ཞེས་འབོད།	

(བྷི་ཀྐུ་ཡི་དོན་ནི་བྱ་བཏང་བའམ་སློང་མོ་བ་ལ་འཇུག)
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	 ཐོག་མར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་གཅེར་བུ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཡུལ་གཅིག་ནས་གཅིག་

ལ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་གསུང་གི་ཡོད།	 འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དཀའ་བའི་ཆར་དུས་སུ་རེ་ཞིག་དབྱར་གནས་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད།	

སྐབས་དེ་འདྲ་ལ་མི་ཚོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གནས་སྐབས་རིང་བཞུགས་སར་གླིང་ག་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྡོད་ཁང་གི་

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་གྱི་ཡོད་ལ།		སྐབས་འགར་རི་ཁྲོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ནང་ལའང་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

	 དེ་ལྟར་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་འགོར་རྗེས།	 དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཚོར་འཚོ་བ་སྦྱོར་མཁན་རྣམས་དང་།	 ཁོ་

རང་ཚོའི་ངོས་ནས་གཏན་སྡོད་བྱེད་ས་ཞིག་ཡོད་ན་ལེགས་པར་སྙམ་སྟེ་དགོན་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད།	 ཐོག་མར་

དགོན་པ་དེ་རིགས་ཤིང་གིས་བྱས་པ་དང་།	དེ་རྗེས་སོ་ཕག་སོགས་ཀྱིས་བྱས་ལ།	རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་སོགས་

སུ་རི་ཁྲོད་དུ་བྲག་བརྐོས་ཏེ་བྲག་ཕུག་གིས་དགོན་པ་བྱས་པའང་མང་པོ་ཡོད།	

	 དགོན་པ་སོགས་བཞེངས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ནི་འབྱོར་ལྡན་གྱི་ཚོང་པ་དང་།	ས་བདག	ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱིས་

སྦྱིན་བདག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ས་གནས་མི་མང་ཚོས་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཚོ་ལ་ཟས་དང།	 གོས།	 སྨན་སོགས་འབུལ་

གྱི་ཡོད་ལ།	དེའི་ལན་དུ་ཁོང་ཚོས་ཡུལ་མི་ཚོར་ཆོས་གསུང་གི་ཡོད།	དུས་རབས་མང་པོ་ཞིག་གི་རིང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ལུང་གཞན་མང་པོ་

ཞིག་ལའང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད།	

དགོན་སྡེ།	

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ།
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ཀ༽		 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མ་བྱེད་གསུངས།

ཁ༽	 ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཐོག་མར་གསུང་ས་མ་རེད།	

ག༽		 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལས་འབྲས་ནི་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་གསུངས།	

ང༽		 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་རེད།	

	

ཀ༽		 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་གང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན།	

ཁ༽		 རྒྱ་གར་དུ་ནང་ཆོས་དང་དུས་མཉམ་དུ་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་གང་དག་ཡིན་ནམ།	

ག༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་ལྟ་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་དར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།	

ཀ༽		 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནང་པའི་ཆོས་སྤེལ་ཐབས་གནང་བའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

ཁ༽		 སྐབས་དེར་ཡུལ་གྱི་ཚོང་པ་དང་།	ས་བདག	རྒྱལ་པོ།	མངའ་འབངས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་ལྟ་		

	 སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐོར་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ག༽		 འདུལ་བའི་ནང་དུ་ནང་པའི་ཆོས་སྒོར་ཐོག་མར་ཞུགས་སྐབས་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཚང་དགོས་གསུངས་ཡོད་སྐོར་	

	 ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ང༽		 དགོན་པ་ནི་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སོགས་དགོན་པ་བྱུང་ཚུལ་		

	 གྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

སྦྱོོང་ཚན་

དང་པོ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།

གཉིས་པ།	ལན་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གསུམ་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	
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	 རྒྱ་གར་གྱི་ཤོག་དངུལ་དང་ལྕགས་སྒོར་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་སེངྒེའི་རི་མོ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོང་མྱོང་ཡོད་དམ།	

སེངྒེའི་རི་མོ་དེ་ནི་རྡོ་ཡི་ངོས་སུ་བརྐོས་ཡོད་ལ།	སཱར་ནཱ་ཐ་རུ་ཡོད་པའི་རྡོ་ཡི་ཀ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུའང་ཡོད།	སེངྒེའི་

རི་མོ་དེ་ནི་རྒྱུན་རིང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན།	

	 ཨ་ཤོ་ཀ་(Ashoka)ནི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ས་སྐྱོང་རིམ་བྱོན་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་པ་དང་།	ཁོང་

གི་བཀའ་ཡིག་རྣམས་ཀ་བ་(Pillar)དང་བྲག་ངོས་(Rock surface)སུ་བརྐོས་ཡོད།	 ང་ཚོས་བཀའ་ཡིག་བརྐོས་པའི་བྱང་

བུ་དག་གི་ནང་ཅི་ཞིག་འཁོད་ཡོད་པ་མ་བཀླགས་གོང་།	 ཁོང་གི་རྒྱལ་སྲིད་(Kingdom)ལ་གོང་མའི་མངའ་ཐང་(Empire)

ཞེས་གྲགས་དོན་ཅི་ཡིན་ཤེས་ཐབས་བྱ།

	 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང་དག་གི་ནང་ཨ་ཤོ་ཀ་ཡི་མཚན་ལ་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཅེས་བྲིས་ཡོད།	

ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བསྐྱངས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ལོ་ངོ་2300	 ལྷག་གི་སྔོན་ལ་ཁོང་གི་མེས་

པོ་མཽརྻའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་སྦས་པས་(ཙནྡྲ་གུཔྟ་མཽརྻ་)	(Chandragupta Maurya)	བཙུགས་པ་ཡིན།

	

རྒྱལ་རྒྱུད།	

	 	 རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དེ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པ་ལ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཟེར།	 མཽརྻ་

ནི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་ལ།	 རྒྱལ་རྒྱུད་དེ་ནི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མཁན་གཙོ་བོ་ཟླ་བ་སྦས་པ་(Chandragupta)དང།	 ཁོང་གི་

སྲས་བིན་དུ་སཱ་རཱ་(Bindusara)དང་།	དེའི་སྲས་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།	

	 གོང་མའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དེའི་ཁོངས་སུ་པ་ཊ་ལི་པུཏྲ་(Pataliputra)དང་།	 རྡོ་འཇོག་(Taxila)	 ཨུཇྗཻན་(Ujjain)

བཅས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དང་།	 གྲོང་ཁྱེར་རྡོ་འཇོག་ནི་དབུས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་ལམ་

དུ་ཁེལ་ཡོད།	 ཨུཇྗཻན་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་ཁར་ཆགས་ཡོད་ལ།	 ཚོང་པ་དང་།	 གཞུང་གི་

ལས་བྱེད།	ལག་ཤེས་བཟོ་པ་སོགས་གྲོང་ཁྱེར་འདི་དག་གི་ནང་བསྡད་ཡོད་པར་སྙམ།	

	 	 ས་ཁུལ་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་གྲོང་སྡེ་ཁག་ནང་ཞིང་ལས་གཉེར་མཁན་དང་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་མཁན་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་

གར་གྱི་དབུས་ལྟ་བུའི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་སུ་ནགས་ཚལ་ཡོད་པས།	 དེར་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་ཚོས་ནགས་ལས་ཐོན་

སྐྱེད་གཉེར་བ་དང་རི་དྭགས་རྔོན་ཏེ་འཚོ་ཐབས་སྐྱོང་གི་ཡོད།	 གོང་མའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་

ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱི་སྐད་དང་།	བཟའ་བཏུང་།	ཆས་གོས།	གོམས་སྲོལ་སོགས་ཀྱང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད།	

གོང་མའི་མངའ་ཐང་དང་རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་ཐང་དབར་གྱི་ཁྱད་པར།

	

	 གོང་མའི་མངའ་ཐང་དང་རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་ཐང་གཉིས་ལས་གོང་མའི་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བརྟེན།	 ཐོན་ཁུངས་དང་

མངའ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དམག་དཔུང་ཡང་འབོར་ཆེན་དགོས་པ་མ་ཟད།	གོང་མའི་མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས་

སློབ་ཚན་དྲུག་པ། --- དམག་འཁྲུག་གི་ལས་སྤངས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད།
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ཁྲལ་བསྡུ་དཔོན་རིགས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་ཁོངས་ལས་མང་བ་དགོས།

གོང་མས་མངའ་ཐང་བསྐྱངས་ཚུལ།	

	 གོང་མའི་མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས།	 མངའ་ཁུལ་སོ་སོར་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཀྱང་འདྲ་མིན་

སྣ་ཚོགས་ཡོད།	 པ་ཊ་ལི་པུཏྲ་ནི་གོང་མའི་ཐད་སྐྱོང་འོག་ལ་ཡོད།	 པ་ཊ་ལི་པུཏྲ་ས་ཁུལ་གྱི་གྲོང་དང་གྲོང་རྡལ་སོགས་

སུ་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་མཁན་ལས་བྱེད་མང་པོ་བསྐོས་ཏེ།	 ཟླ་ཕོགས་ཀྱང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།	 ཁྲལ་སྡུད་ལས་བྱེད་ཚོས་མི་མང་

ནང་གོང་རིམ་གྱི་བཀའ་ལ་མི་རྩི་མཁན་ཡོད་ཚེ་ཉེས་ཆད་ཀྱང་གཅོད་ཀྱི་ཡོད།	 ཡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ཕོ་ཉ་འགྲོ་འོང་དང།	

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོར་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོད།	 གོང་མ་ཆེན་པོས་ནི་བཀའ་ཡི་བློན་ཆེན་རྒན་

པ་ཚོ་དང་ཁོང་གི་འཁོར་ཚོགས་ལྷན་ཏུ་མངའ་ཐང་སྤྱི་ཁྱབ་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད།	

	 གཞན་ད་དུང་རྡོ་འཇོག་དང་ཨུཇྗཻན་སོགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཡང་མང་པོ་ཡོད།	གོང་རིམ་ནས་ས་ཁུལ་དེ་རིགས་

ལ་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་སོགས་གཞུང་དོན་བསྒྲུབ་པར་བཏང་སྟེ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང།	 ས་ཁུལ་སོ་སོའ་ིཡུལ་སྲོལ་

གོམས་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་གི་མེད།	

	 གྲོང་ཁྱེར་ལྟེ་བར་གྱུར་པའི་ས་ཁུལ་འདི་དག་དབར་གྱི་ས་ཁྱོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད།	 མཽརྻའི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་

གཞུང་ལམ་དང་གཙང་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་དབང་འོག་ཏུ་བསྡུ་བར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད།	 དེ་ལྟར་བྱས་དོན་ནི་

སྐབས་དེར་གཙང་པོ་དང་གཞུང་ལམ་ནི་དངོས་ཟོག་དབོར་འདྲེན་དང་།	 དཔྱ་ཁྲལ་རྟེན་སྐྱེས་སོགས་བསྡུ་བར་སྤྱོད་སྒོ་

ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཡིན།	 སྐབས་དེར་བསྡུ་བའི་ཁྲལ་དང་འབུལ་བའི་སྐྱེས་སོགས་གཙོ་བོ་ནི།	 གསེར་དང་།	 རྡོ་རྩ་ཆེན་

རིགས།	གླང་ཆེན།	སྦྲང་རྩི།	ཤིང་ཆ།	ལ་ཆ་སོགས་ཡིན།	

གོང་མ་དང་གྲོང་ཁྱེར་པ་ཊ་ལི་པུཏྲ།	

	

	 ཨེ་ཤི་ཡའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པའི་གྷི་རིག་ཡུལ་ལུང་གི་རྒྱལ་པོ་ནི་ཀཱ་ཊར་(Nicator) གྱིས་མངགས་པའི་གཞུང་

ཚབ་མེ་གྷཱ་ས་ཐེ་ནེས་(Megasthenes) ཞེས་པས་སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་ན།	

	 “གོང་མ་ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་ལ་ཕེབས་པའི་མཛད་སྒོའ་ིརྣམ་པ་དེ་ཧ་ཅང་རྒྱས་སྤྲོས་ཆེ།	 གོང་མ་གསེར་གྱི་འགྱོགས་

བྱམས་ཞིག་གི་ནང་ཕེབས་པ་དང་།	 སྐུ་སྲུང་ཚོ་གསེར་དང་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་ལེགས་པར་སྤྲས་པའི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་བཞོན།	

སྐུ་སྲུང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་ནེ་ཙོའི་ཁྱུ་དང་བྱིའུ་འཁོར་བའི་ཤིང་སྡོང་རིགས་འཁྱེར།	 ནེ་ཙོའི་ཁྱུ་དེས་གོང་

མའི་དབུ་ཐད་དུ་ལྡིང་སྐོར་རྒྱག	 གོང་མ་ལྐོག་གསོད་བྱ་བར་དོགས་ཟོན་གྱིས་ཁོང་གི་མཐའ་འཁོར་རྣམས་དྲག་ཆས་སྤྲས་

པའི་བུད་མེད་ཀྱིས་བསྐོར་ཡོད།	 ད་དུང་ཞལ་ཟས་མཆོད་སྐབས་གོང་མས་མ་མཆོད་སྔོན་ལ་ཟས་ཀྱི་བྲོ་བ་ལ་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་མཁན་གྱི་དམིགས་བསལ་ཞབས་གཡོག་ཀྱང་འདུག	 བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གོང་མ་ཁོང་གཟིམ་ཁང་གཅིག་

གི་ནང་བསྟུད་མར་མཚན་གཉིས་ཀྱི་རིང་གཟིམ་གྱི་མེད་པར།	མཚན་རེ་བཞིན་གཟིམ་ཤག་བརྗེ་བཞིན་ཡོད།”	

					ད་དུང་ཁོང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་པ་ཊ་ལི་པུཏྲ་ཡི་སྐོར་ལ་བྲིས་དོན།	“གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་རེད།	

དེའི་མཐའ་རྣམས་བརྗིད་ཅིང་སྟུག་པའི་རྩིག་པ་ཡིས་བསྐོར་ཡོད་པ་དང་།	དེ་རུ་ལྕོག་མཁར་570	དང་རྒྱལ་སྒོ་64	ཡོད།	
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ཁང་པ་ཉིས་བརྩེགས་དང་སུམ་བརྩེགས་ཅན་ཤིང་དང་སོ་ཕག་གིས་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 གོང་མའི་ཕོ་བྲང་ཡང་ཤིང་དང་

བརྐོས་རིས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་རྡོ་ཡིས་བསྐྲུན་ཡོད།	 ཕོ་བྲང་གི་མཐའ་འཁོར་ཀུན་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་བསྐོར་ཡོད་

པ་དང་།	བྱ་བྱིའུ་རིགས་ཉར་ཆེད་ར་སྐོར་ཡང་ཡོད།”	

	 	

ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ཀ་ལིངྒའི་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་པ།	

		 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ཀ་ལིངྒའི་ཡུལ་མངའ་འོག་ལ་འཇུག་པར་དམག་དྲངས་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་།	 ཁོང་

གིས་དྲག་པོའ་ིདམག་འཁྲུག་དང་།	 མི་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་ཟུངས་ཁྲག་གི་བཞུར་རྒྱུན་སྐྱི་གཡའ་བ་དེ་མཐོང་བས།	

དུས་དེ་ནས་བཟུང་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའི་བློ་ཐག་བཅད།	 ཁོང་ནི་འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་ནང་དམག་འཁྲུག་

ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྗེས་དམག་འཁྲུག་གི་ལས་ཡོངས་སུ་སྤངས་པའི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པ་རེད།	

	

ཀ་ལིངྒ་ཡི་དམག་འཁྲུག་སྐོར་བྲིས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་བཀའ་ཡིག 

 

     “ང་རང་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཀ་ལིངྒ་ཡི་ཡུལ་མངའ་འོག་ལ་བཅུག་པ་ཡིན། མི་

འབུམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང། མི་འབུམ་གཅིག་ལྷག་གི་སྲོག་བཅད་ཡོད། གནད་དོན་འདིས་ངའི་

ཡིད་སེམས་སྐྱོ་སྡུག་གིས་མནར་བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དུས་རྒྱུན་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་མངའ་འོག་ཏུ་

བསྡུ་སྐབས། མི་འབུམ་ཕྲག་མང་པོའ་ིསྲོག་ཤོར་དགོས་པ་དང་། མང་པོ་ཞིག་བཙོན་དུ་འཇུག་དགོས། བྲམ་ཟེ་དང་

དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐུ་སྲོག་ཀྱང་འཆོར་ངེས་ལ། རང་གི་ཕ་མ་དང་། སྤུན་ཉེ། གྲོགས་པོ། གཡོག་པོ་སོགས་

བསམ་པ་དཀར་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་སྲོག་ཀྱང་འཆོར་གྱི་འདུག  དེར་བརྟེན་ངའི་སེམས་པ་སྐྱོ་བས་མནར་ཏེ། རང་

ཉིད་ཀྱིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་དང་གཞན་ལའང་དེའི་དོན་འདོམས་པར་བྱ་རྒྱུའི་

བློ་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ང་ལ་གཞན་དག་བཙན་འཛུལ་གྱིས་མངའ་འོག་ལ་འཇུག་ཐབས་བྱེད་པ་ལས་གཞན་གྱི་བློ་ཁ་

ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་བྱུང། ངས་འདི་ལྟར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ན། མ་འོངས་པར་ངའི་བུ་རབས་

ཚ་རྒྱུད་ཚོས་དམག་འཁྲུག་ལ་བློ་མི་འཁོར་བར། ཆོས་སྤེལ་ཐབས་གང་དགེ་ལ་འབད་པ་བྱེད་བར་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་

ངེས།”

 

ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཆོས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།	

	 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཆོས་ནི་ལྷ་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་རྒྱུའམ་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡིན།	 ཁོང་གི་ཐུགས་སུ་ཕ་ཞིག་གིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་བཞིན།	 རང་

ཉིད་ལ་མངའ་འོག་གི་འབངས་མི་ཚོར་སློབ་སྟོན་གནང་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ལ།	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་
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ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ལས་བསྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་ཐུགས་སྤོབས་རྒྱས་པར་མཛད།	

	 ཁོང་གིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་པ་བྱུང་།	གོང་མའི་མངའ་འབངས་ཚོས་ཆོས་ལུགས་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།	 སྐབས་འགར་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་རྙོག་གྲ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཁ་ཤས་

ཀྱིས་སེམས་ཅན་བསད་དེ་དམར་མཆོད་བྱེད་པ་དང་།	 ཁ་ཤས་ཀྱིས་རང་གི་གཡོག་རྣམས་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་

མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང་།	 མཚམས་རེར་ནང་མི་ཁྱིམ་མཚེས་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱང་ཤོར་གྱི་ཡོད།	 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་

མེད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་རྩོད་རྙོག་དང་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རང་གི་ལས་འགན་ཡིན་པར་དགོངས།	 དེར་

བརྟེན་ཁོང་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ཕེབས་ཏེ་འབངས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལེགས་པར་འཆད་པའི་ལས་བྱེད་

བསྐོ་འཛུགས་གནང་བ་མ་ཟད།	ཁོང་གི་བཀའ་ཡིག་རྣམས་བྲག་རྡོ་དང་ཀ་བའི་ངོས་སུ་བརྐོས་ཏེ་ཡི་གེ་ཀློག་མི་ཤེས་པའི་

འབངས་མི་ཚོར་ལས་བྱེད་ཚོས་བཀླག་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་།	

	 ད་དུང་ཁོང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་སཱི་རིཡཱ་དང་ཨིཇིཔྚ།	 གྷི་རི་སེ།	 ཤྲི་ལངྒ་།	 སོགས་ཡུལ་ལུང་གཞན་

དག་ཏུ་སྤེལ་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་དང་བཅས་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོར་བཏང་།	 ཁོང་གིས་འབངས་ཀྱི་ཕན་

བདེའི་ཆེད་གཞུང་ལམ་བསྐྲུན་པ་དང་།	 ཁྲོན་པ་འབྲུ་བ།	 ངལ་གསོ་ཁང་རྒྱག་པ་སོགས་བྱས་པ་མ་ཟད།འགྲོ་བ་མི་དང་

བཅས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནད་ཀྱིས་མནར་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་བསྐྲུན་ཏོ།།

	 “མི་ཚོས་རང་ཉིད་ནད་ཀྱིས་མནར་དུས་དང་།	 རང་ལ་བུ་ཕྲུག་སྐྱེས་པའི་སྐབས་དང་།	 རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོས་

གཉེན་སྒྲིག་པའི་སྐབས་དང་།	ཡང་ན་རང་གིས་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་ཡུལ་ཞིག་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པའི་སྐབས་སོགས་

སུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་།	 ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་དེ་རིགས་ནི་དེ་ཙམ་གྱིས་ཕན་

རླབས་ཆེན་པོ་མེད།	དེའི་ཚབ་ལ་མི་ཚོས་ཉམས་ལེན་གཞན་ཞིག་བྱས་ན་ཕན་འབྲས་ཆེ་བར་མཐོང་།	ཉམས་ལེན་བྱེད་

རྒྱུ་གཞན་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།	དེ་ནི་རང་གི་བྲན་དང་གཡོག་གི་རིགས་ལ་ཡག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་།	རྒན་པ་ལ་གུས་

ཞབས་བྱེད་རྒྱུ།	སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ།	བྲམ་ཟེ་དང་དགེ་འདུན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུ།”སོགས་

ཡིན་པར་གསུངས་ལ།	

	 “རང་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་པ་དང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་གང་ཡིན་

ཡང་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན།	 སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱ་དགོས།	 གལ་ཏེ་མི་ཞིག་

གིས་རང་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ།	 དོན་དངོས་

སུ་དེས་ནི་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད།	 དེར་བརྟེན་སོ་སོས་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

བསྟན་དོན་རྟོགས་ཐབས་དང་དེར་བརྩི་འཇོག་བྱ་དགོས།”གསུངས།	



ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ཁོང་གི་འཁོར་འབངས་ལ་བསྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག
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ཀ༽		 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ནི་རྒྱལ་ཕྲན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་རྒྱལ་པོ་རེད།	

ཁ༽	 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་མཁན་ཞིག་ཡིན།		

ག༽			 རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།

ང༽					ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ནང་པའི་ཆོས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་སྤེལ་ཐབས་བྱས་		

	 ཡོད།	

	

ཀ༽	 	ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བསྐྱངས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་དེ་ཐོག་མར་འཛུགས་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།

ཁ༽	 	ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་བཀའ་ཡིག་རྣམས་གང་དུ་འཁོད་ཡོད།	

ག༽	 	ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་བློ་ཁ་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ།

ང༽		 	ཅི་ཞིག་ལ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཟེར།	

ཀ༽			 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ཁ༽	 གོང་མས་མངའ་ཐང་བསྐྱངས་ཚུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

ག༽	 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ཡུལ་ཀ་ལིངྒ་ལ་དམག་དྲངས་ཚུལ་དང་དེའི་མཇུག་འབྲས་ཐད་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

ང༽		 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་བཀའ་ཡིག་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

	

སྦྱོོང་ཚན་

དང་པོ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།

གཉིས་པ།	ལན་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གསུམ་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	
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སློབ་ཚན་བདུན་པ། --- འཛུགས་སྐྲུན། སྒྱུ་རྩལ། དཔེ་དེབ།

རྡོ་དང་སོ་ཕག་སྤྱད་པའི་འཛུགས་སྐྲུན།
		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་མང་ཆེ་བ་ལྷ་

ཁང་དང་།	 མཆོད་རྟེན།	 སྒྲུབ་ཕུག་སོགས་ཆོས་ཀྱི་ལས་དང་

འབྲེལ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན།	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

རྗེས་འཇུག་པ་ཚོས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚེམས་དང་སྐུ་རུས་སོགས་རིང་བསྲེལ་བྱིན་

རླབས་ཅན་མང་པོ་ཡོད།	 དེ་བཞིན་ཧིན་དྷུའི་ཆོས་ལུགས་པ་

ཚོའི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷ་ཁང་ཡང་མང་པོ་བཞེངས་

ཡོད།	སྐབས་དེར་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་སོགས་

ནི།	 རྡོ་དང་སོ་ཕག་གིས་བྱས་ཤིང་དབྱིབས་དང་།	 ཆེ་ཆུང་།	

མཐོ་དམའ་སོགས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད།	 ལྷ་ཁང་

དང་མཆོད་རྟེན་དེ་དག་གི་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་རྩིག་ངོས་ལ་བརྐོས་

རིས་སྣ་ཚོགས་བཀོད་ཡོད་པ་དང།	 བརྐོས་རིས་མང་པོ་

ཞིག་དེང་སྐབས་ཀྱང་མཛེས་ཤིང་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་

མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།	 	 འདིར་བཀོད་པའི་དཔེ་རིས་དག་ལ་ཞིབ་ལྟ་

བྱོས་དང་།	 ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་

པའི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱིས་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་ངེས།	

ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ།
	

	 རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླི་ཡི་ཡུལ་མེཧརའོ་ལི་(Mehrauli)ན་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་གནའ་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་

བཟོ་ལས་མཁས་པ་ཚོའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བཟོ་རྩལ་གྱི་དན་རྟགས་ཤིག་ཡིན།	 	 དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་མི་ཊར་7.2 དང་།	ལྗིད་ཚད་ལ་

ཊོན་3 ལྷག་ཡོད་ལ།	 ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ལོ་ངོ་1500	 ལྷག་གི་གོང་ནས་བཞེངས་པ་ཞིག་ཡིན།	 ང་ཚོས་ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་དེ་

བཞེངས་ནས་ལོ་ངོ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་འགོར་ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཐུབ་ཅེ་ན།	 དེ་ནི་ཀ་བ་དེའི་ངོས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བའི་མཚན་འཁོད་

ཡོད་པས་ཡིན་ལ།	རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་ཁོང་ནི་ཕལ་ཆེར་གུབ་ཏའི་རྒྱལ་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བར་འབོད་པ་དེ་ཡིན་པར་ངེས།	 ད་

དུང་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་ནི།	ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་དེ་བཞེངས་ནས་ལོ་ངོ་དེ་འདྲའི་མང་པོ་ཞིག་འདས་ནའང་།	ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་དེར་བཙའ་

བརྒྱབས་མེད་པ་དེ་རེད།	ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་།	ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འདས་ཀྱང་།	ད་དུང་ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་དེར་བཙའ་མི་

རྒྱག་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

ཨ་ཇཱན་ཊཱར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ།
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ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱས་ཚུལ།

	

	 ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་སོགས་བཞེངས་པར་

བརྒྱུད་རིམ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ནི།	 ཐོག་མར་འཛུགས་སྐྲུན་

གྱི་རྒྱུ་ཆ་རྡོ་སྤུས་བཟང་པོ་འཚོལ་དགོས་པ་དང་།	 དེ་

ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཡུལ་ལེགས་པར་འདེམས་དགོས།	

འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཡུལ་གཏན་ཁེལ་བ་ན།	དེར་འཛུགས་སྐྲུན་

གྱི་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་དབོར་ཏེ་རྡོ་བཟོའ་ིལས་རིགས་འགོ་བརྩམ་

དགོས།	རྡོ་བཟོའ་ིལས་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས།	བཟོ་

དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་བཅོས་པའི་རྡོ་རྣམས་སྤྱད་དེ་འཛུགས་

སྐྲུན་དངོས་སུ་བྱ་དགོས།	

	 དུས་རྒྱུན་མཆོད་རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པར་

རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཏེ།	

འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱི་བཟོ་ལས་པ་ཚོར་གླ་ཆ་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།	 གཞན་དད་ལྡན་གྱི་གནས་སྐོར་བ་ཚོས་མཆོད་

རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་དག་གི་ནང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དང་།	 གླང་ཆེན་གྱི་མཆེ་བ།	 འབྲུ་རིགས་སྣ་ལྔ་སོགས་མཆོད་རྫས་སྣ་

ཚོགས་འབུལ་གྱི་ཡོད།	

རི་མོ།
	

	 ཨ་ཇཱན་ཊཱ་(Ajanta)ཡི་བྲག་ཕུག་མང་ཆེ་བ་ནི།	 དུས་རབས་མང་པོ་འདས་པའི་གོང་ནས་ནང་པའི་གྲྭ་བ་ཚོས་རི་

ཁྲོད་དུ་བྲག་ཕུག་བརྐོས་ཏེ་བཞེངས་པའི་དགོན་པ་ཡིན་ལ།	 བྲག་ཕུག་མང་པོ་ཞིག་གི་ལྡེབས་ངོས་སུ་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཡོད།	རི་མོ་དེ་དག་བྲིས་ནས་ལོ་ངོ་1500	ལྷག་འགོར་གྱི་ཡོད་མོད།	ད་དུང་བྲག་ཕུག་གི་ལྡེབས་

ན་མཛེས་ཤིང་གསལ་ཆ་དོད་པོའ་ིངང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རི་མོ་དེ་དག་འབྲི་མཁན་སུ་ཡིན་

སོགས་བྲིས་མེད་པས།	 ད་ལྟ་བར་སུས་ཀྱང་རི་མོ་དེ་དག་འབྲི་མཁན་སུ་ཡིན་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 རི་མོ་དེ་དག་ལས་ལོ་ངོ་

སྟོང་ཕྲག་གོང་གི་རྒྱ་གར་གྱི་མཛེས་རིས་འབྲི་རྩལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིན་ཐང་མཐོང་ཐུབ།	

དཔེ་དེབ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཚུལ།	
		

	 	 	 	 	 ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གོང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་དཔའ་བོའ་ིརྟོགས་བརྗོད་དང་།	 སྙན་ངག	 	 དམངས་སྒྲུང་།	 གླུ་གཞས།	 ཟློས་

གར་སོགས་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།	དཔེར་ན།	སྙན་ངག་མཁན་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ<<སྤྲིན་གྱི་ཕོ་

ཉ།>>(Meghaduta)དང་།	 གཞན་ད་དུང་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་བྲིས་པའི་<<རཱ་མ་ཎའི་རྟོགས་བརྗོད།>>(Ramayana)

ཨ་ཇཱན་ཊཱའི་ལྡེབས་རིས།	
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ཀླད་ཀོར།
	

	གནའ་སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཨང་ཀི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྲོལ་དར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་

གྱི་རྩིས་རིག་མཁས་པ་ཚོས་ཀླད་ཀོར་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཀྱང་གསར་བཏོད་བྱས་ཡོད།	 ཀླད་ཀོར་

གྱི་མཚོན་རྟགས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་གསར་བཏོད་བྱས་པ་དེ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་རབ་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དར་

བ་དང་།	 ཨ་རབ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡུ་རོབ་ཕྱོགས་སུ་དར་བ་དང་།	 རྗེས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་རུ་སོང་སྟེ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།	

ཤོག་བུ་གསར་གཏོད་དང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཚུལ།	
	

	 ཤོག་བུ་སྤྱད་དེ་ཀློག་དེབ་དང་འབྲི་དེབ་སོགས་ཉིན་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཆེ་བའི་ཅ་དངོས་མང་

པོ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད།	དེང་སྐབས་ང་ཚོས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཤོག་བུ་འདི་ནི་ལོ་ངོ་	1900	ཡི་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་

ནས་ཐོག་མར་དར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།	 དེ་རྗེས་རིམ་བཞིན་ཀོ་རི་ཡཱ་དང་།	 ཉི་ཧོང་།	 ཡུ་རོབ།	 རྒྱ་གར་སོགས་ཨེ་ཤི་

ཡའི་མངའ་ཁུལ་དང་ཨ་ཧྥི་རི་ཁ་སོགས་སུ་དར་བ་ཡིན།		

དང་<<མ་ཧ་བྷ་རཏ>>(Mahabharata)ལྟ་བུའི་སྒྲུང་གཏམ་རིང་པོ་དང་།	 དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་བའི་སྒྲུང་ཐུང་དག་གི་ནང་

དོན་རྣམས་མཆོད་རྟེན་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་རི་མོར་བྲིས་པའང་དེང་སྐབས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན།	

ཚན་རིག་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ།	
	

	 ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ིགོང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་རིག་དང་གནམ་དཔྱད་རིག་པ་མཁས་ཅན་ཨརྱ་བྷ་ཊས་	

(Aryabhata)<<ཨརྱ་བྷ་ཊི་ཡམ་>>(Aryabhatiyam)ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་བརྩམས་པ་དང་།	 ཁོང་གིས་དེའི་ནང་དུ་བཤད་

དོན།	 ང་ཚོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ནུབ་པ་སོགས་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོའ་ིཁྱད་པར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་།	 དེ་ནི་

སའི་གོ་ལའི་རང་འཁོར་རྒྱག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་ལས།	ཉི་མ་འཆར་རྒྱུ་དང་ནུབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མིན་པར་

བརྗོད་པ་དང་།	 ད་དུང་ཁོང་གིས་ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་གྱི་སྐོར་ལའང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།	

ཁོང་གིས་སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་རིང་ཚད་རྩི་ཐབས་གསར་པ་ཞིག་རྙེད་པ་དེ་ནི་དེང་སྐབས་བཀོལ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་

ཀྱིས་གཞལ་བའི་ཚད་དང་ཁྱད་པར་ཆེར་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།	
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གཉིས་པ།	ལན་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གསུམ་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

ཀ༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་དར་བའི་སྙམ་རྩོམ་དང་སྒྲུང་རྩོམ་གྲགས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས།

ཁ༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་གནས་སྐོར་བ་ཚོས་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་སོགས་སུ་མཆོད་རྫས་རིགས་གང་ཞིག་འབུལ་		

	 སྲོལ་ཡོད།																																																					

ག༽			 ཨ་ཇཱན་ཊཱའི་བྲག་ཕུག་གི་ལྡེབས་རིས་དེ་ཚོ་བྲིས་ནས་ལོ་ངོ་ག་ཚོད་འགོར་ཡོད་དམ།

ཀ༽	 	སློབ་ཚན་ནང་འཁོད་པའི་སྔ་མོའ་ིདུས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

ཁ༽	 	ཨ་ཇཱན་ཊཱའི་བྲག་ཕུག་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

ག༽		 	སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དར་བའི་གྲགས་ཅན་གྱི་དེབ་རིགས་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་གྱིས།	

སྦྱོོང་ཚན་

དང་པོ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།

ཀ༽		 སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་སོགས་བཞེང་མཁན་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་	 	

སོགས་ཡིན།

ཁ༽		 སྐབས་དེར་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཁ་ཤས་ནང་གི་རྟེན་གཙོ་བོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་ཡིན།

ག༽		 <<རཱ་མ་ཎའི་རྟོགས་བརྗོད་>>རྩོམ་པ་པོ་ནི་ནག་མོ་ཁོལ་ཡིན།

ང༽		 ཤོག་བུ་ཐོག་མར་དར་ཡུལ་ནི་རྒྱ་གར་ཡིན།

ཅ༽		 ཀླད་ཀོར་ནི་ཡུ་རོབ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དར་བ་ཞིག་ཡིན།

ཆ༽		 ཨ་ཇཱན་ཊཱའི་བྲག་ཕུག་ནི་ནང་པའི་གྲྭ་པ་ཚོས་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན།	




