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དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ། 1
 དུས་རབས་བདུན་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱལ་རྒྱུད་གསར་པ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་། དེ་ཡང་

གྲགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ནི་ཅཱལུཀྱ་དང་། རཱཥྚྲཀཱུཊ། ཅེརཱའི་རྒྱལ་རྒྱུད། པལླཝའི་རྒྱལ་རྒྱུད། ཅོལཱ་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་སོགས་

ཡིན། 

 རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཧར་ཤ་ཝར་དྷན་གྲོངས་རྗེས་ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་ལ་རྒྱལ་པོ་མ་བྱུང་བར་རྒྱལ་

ཕྲན་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཆགས། དེ་རྗེས་རཱཇ་པཱུཏའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་ནས་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་དབང་

སྒྱུར་བྱས། ཏོམཱ་རཱ་རཱཇ་པཱུཏའི་དུས་སྐབས་སུ་དིལླིར་རྒྱལ་སར་བཙུགས། ཏོམཱ་རཱ་དང་ཅོཧན་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་གལ་

ཆེའི་ཚོང་ལས་ལྟེ་གནས་སུ་གྱུར། གྲོང་ཁྱེར་དེར་ཇཡེ་ནཱ་ཚོང་པ་ཕོན་ཆེ་འདུས་སྡོད་བྱས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་དང་གཙུག་ལག་

ཁང་སྣ་ཚོགས་བཞེངས། གྲོང་ཁྱེར་དེ་རྒྱལ་ས་སུ་གྱུར་པ་ནས་ས་ཁུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིས་དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་གསར་

འཛུགས་བྱེད་པའི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཆགས། དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་ནི་རྒྱལ་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ལས་གྲུབ་ཅིང་། རྒྱལ་

པོ་རིམ་བྱོན་གྱིས་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྣ་ཚོགས་བསྐྲུན་ཏེ། རིམ་བཞིན་དེང་གི་དིལླི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་པ་འདི་ཆགས། 

༢) དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་རྗེས་ཀྱི་དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག༡) དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་བྱུང་བའི་གྲགས་ཆེའི་རྒྱལ་རྒྱུད།
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སཻཡད་རྒྱལ་རྒྱུད།(Sayyyid Dynasty) ༡༤༤༡-༡༤༥༡

ཁིཇར་ཁཱན། (Khizr Khan)       ༡༤༡༤-༡༤༢༡ 

ལོ་དཱི་རྒྱལ་རྒྱུད། (Lodi Dynasty)   ༡༤༥༡-༡༥༢༦

བཧོལ་ལོ་དཱི། (Bahlul Lodi)      ༡༤༥༡-༡༤༨༩

རཱཇ་པཱུཏའི་རྒྱལ་རྒྱུད། (Rajput Dynasties)

ཏོམཱ་རཱས། (Tomaras)      དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་དུས་འགོ-༡༡༦༥

ཨནཾག་ཕ་ལ། (Ananga Pala)     ༡༡༣༠-༡༡༤༥

ཅོཧན། (Chauhans)      ༡༡༦༥-༡༡༩༢

པྲིཏབི་རཱཇ་ཅོཧན། (Prithviraj Chauhan) ༡༡༧༥-༡༡༩༢

ཊར་ཀིའི་དབང་སྒྱུར་བ། (Turkish Rulers) ༡༢༠༦-༡༢༩༠

ཀུཏ་བུདྡཱིན་ཨེབཀ (Qutbuddin Aybak)   ༡༢༠༦-༡༢༡༠

ཤཱམ་སུདྡཱིན་ཨིལྟུཏ་མིཤ (Shamsuddin Iltumish) ༡༢༡༠-༡༢༣༦

རཛིཡཱ། (Raziya)      ༡༢༣༦-༡༢༤༠

གཡཱ་སུདྡཱིན་བལ་བན། (Ghiyasuddin Balban)    ༡༢༦༦-༡༢༨༧

ཁིལཇཱི་རྒྱལ་རྒྱུད། (Khalji Dynasty) ༡༢༩༠-༡༣༩༠

ཇལཱལ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇཱི། (Jalaluddin Khalji) ༡༢༩༠-༡༢༩༦

ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇཱི། (Alauddin Khalji)  ༡༢༩༦-༡༣༡༦

ཏུགལཀ་རྒྱལ་རྒྱུད། (Tughluq Dynasty)     ༡༣༢༠-༡༤༡༤

གཡཱ་སུདྡིན་ཏུགལཀ (Ghiyasuddin Tughluq)      ༡༣༢༠-༡༣༢༤

མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ (Muhammad Tughluq)               ༡༣༢༤-༡༣༥༡

ཧྥིརོཛ་ཤ་ཏུགལཀ (Firuz Shah Tughluq)       ༡༣༥༡-༡༣༨༨

ཧྥིརོཛ་ཏུགལཀ་གི་བང་སོ།

ཨིལྟུད་མིཤ་ཡི་བང་སོ།

ཨལཡེ་དར་ཝ་ཇཱ།

དིལླིའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱོན།
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ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་ཞིབ།
 དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་སྐོར་ནི་བརྐོས་རིས་དང་། དངུལ་ཊཾ། ཁང་བཟོའ་ིལག་རྩལ་སོགས་ནས་གང་འཚམ་ཞིག་

ཤེས་ཐུབ་མོད། རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་སྔོན་རབས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཁག་ལས་ཤེས་ཐུབ། དཔེ་ཆ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་བློན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་

མི་སྣ། སྙན་ངག་པ། རྩོམ་པ་པོ་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས་ཤིང་། ཁོང་ཚོ་ནི་གཅིག་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བ་དང། 

གཉིས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་དངོས་ཀྱི་ནང་ཞུགས་མྱོང་མཁན་ཡིན་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་

ཡོད། 

 རཱཇ་པཱུཏའི་དུས་སྐབས་སོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཚང་མར་སྙན་ངག་པ་རེ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་པོ་ཚོའི་དཔའ་

མཛངས་ཅན་གྱི་མཛད་རྗེས་རྣམས་ངག་རྒྱུན་དུ་བཤད་པས། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་མ་འཁོད་པ་རྣམས་ཇི་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་པར་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན། 

འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཡིད་ལ་བཅང་དགོས་པ་ནི། 

༡) ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་མཁན་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྡོད་པ་ལས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་བར་ཆ་རྒྱུས་ཞན།

༢) ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་པོའ་ིམཛད་རྗེས་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ལོ་རྒྱུས་བྲིས།

༣) ཁོང་ཚོ་ནི་རྒྱལ་པོར་ཇུས་འདོན་མཁན་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ཡིན། 

༡. ཤོག་བུ་བཟོ་བ། ༢. ལོ་རྒྱུས་འབྲི་བ།

༣. གསེར་དངུལ་བཞུས་ནས་མཆན་ཐོ་འགོད་པ། ༤. དེབ་བཟོ། 
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སུལ་ཏཱན་རཛིཡཱ།

 སུལ་ὤན་ཨིལྟུཏ་མིཤའི་སྲས་མོ་རཛིཡཱ་ཕྱི་ལོ་༡༢༣༦ ལོར་ཁྲིར་བཀོད་དེ། མཚན་ལ་སུལ་ὤན་རཛིཡཱ་ཞེས་གསོལ། ཁོ་མོས་

སུལ་ὤན་གྱི་མཚན་གནས་བཞེས་རྗེས། བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་གདོང་གཡོག་སོགས་དོར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཆས་སྤྲས་ནས། ཞི་དྲག་གི་

དབུ་ཁྲིད་གནང་། 

 ཁོ་མོའ་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་བྱུང་རབས་སྨྲ་བ་མིནཧཱཇ་ཨུས་སིརཇ་ (Minhaj-I Siraj) ཞེས་པས། སུལ་ὤན་རཛིཡཱ་ནི་ཁོང་གི་སྤུན་

མཆེད་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལས་འཇོན་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐོར་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་ལྟར་ཐོབ་

ཐང་དང་ནུས་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་དཀོན་པས། ཏུརྐའི་མི་དྲག་ཚོས་ཁོང་ཚོའི་ཐོག་བུད་མེད་ཅིག་གིས་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་པར་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པར། ཕྱི་ལོ་༡༢༤༠ ལོར་ཁོ་མོར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ཁྲི་ལས་ཕབ། 

 ཨིལྟུཏ་མིཤ་ཡིས་གསར་བཟོ་གནང་བའི་ཊཾ་ཀའི་ཐོག་ཁོ་མོ་ནི་སུལ་ὤན་ཨིལྟུཏ་མིཤའི་སྲས་མོ་ཡིན་སྐོར་བཀོད་ཡོད། འོན་

ཀྱང་ཏུརྐའི་མི་དྲག་སོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་ཁྲི་ལ་ཕབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རྗེས། རྒྱལ་མོ་གཞན་གྱི་གནས་བབ་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་

ཐེབས། དཔེར་ན་ཝ་རང་གྷལ་(དེང་སྐབས་ཨནདརཱ་པྲདེཤ་ཁོངས་)ཀཱ་ཀཱ་ཏྱི་རྒྱད་རྒྱུད་ (Kakatiya Dynasty) ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རུདརཱམཱ་དིབི་ 

(Rudrama Divi) ཞེས་པས་རང་གི་ཊཾ་ཀའི་ཐོག་མིང་རྫུན་མ་བྲིས་ནས། རང་ཉིད་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ཡོད།

སློབ་ཕྲུག་ཚོས་གྲོས་སྡུར་ཞིག་གྱིས་དང་། སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་བུད་མེད་ཚོས་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་ཁག་པོ་ཡོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

དིལླིའི་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད། 
 དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་འགོ་སྟོད་དུ་སིནྡ་དང་བངྒལ་ཁུལ་དུ་མཁར་རྫོང་ཅི་རིགས་བསྐྲུན་ཏེ། གྲོང་སྲུང་

དམག་སྡེའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བསྐྲུན་པས། དིལླིའི་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཚོང་འབྲེལ། འགྲིམ་འགྲུལ་རྒྱ་

སྐྱེད་སོགས་བྱེད་ཁག་པོར་གྱུར། དེ་ལྟར་ནའང་། གཡཱ་སུདྡཱིན་བལ་བན་དང་།(Ghiyasuddin Balban) ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི། 

(Alauddin Khalji) མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་(Muhammad Tughluq) སོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སུ་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་

བརྩམས། 

 གྲོང་སྲུང་དམག་སྡེའི་(Garrison) རྣམ་པ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་དེ་དག་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱ་ཆེད། ཐོག་མར་

ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་གིས། ནགས་ཚལ་གཙང་བཟོ་བྱས་ནས། ནགས་ཁྲོད་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་རྔོན་པ་དང་འཐུ་

མཁན་དག་རྒྱང་ཕུད་བཏང་། ནགས་ཚལ་གཙང་བཟོ་བྱས་པའི་ས་ཆ་དག་ཞིང་པར་བགོ་འགྲེམས་ཀྱིས་ཞིང་ལས་བྱེད་

བཅུག་པ་དང་། ཚོང་ལམ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྨང་གཞི་བཏིང། 

 དེ་རྗེས་ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇཱི་དང་མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་དམག་ཤུགས་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱིས་ལྷོ་ཕྱོགས་

ཁུལ་དུ་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་བརྩམས།
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དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ། ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི་ཡིས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་པ། 

ཁིལཇི་དང་ཏུགལཀ་སྐབས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ། 
 དིལླིའི་རྒྱལ་པོ་གཞན་དང་འདྲ་བར་ཁལཇི་དང་ཏུགལཀ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཀྱང་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཆེད་དམག་

དཔོན་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བསྐོ་བའི་ལམ་སྲོལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས། 

 ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི་དང་མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་དུས་སྐབས་སུ་ཞིང་པའི་ས་ཞིང་གི་ཐོན་འབབ་ཕྱེད་ཀ་ཁྲལ་ལ་བསྡུ་

བ་དང་། དེ་བཞིན་སྒོ་ཕྱུགས་དང་། ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ལའང་ཁྲལ་བསྡུ་བའི་ཁྲིམས་བཟོས། ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི་ཡིས་དམག་

དཔུང་ཧྲག་བསྡུས་བྱས་ནས། གོ་ལག་ལེགས་བཅོས་དང་། རྒྱལ་པོའ་ིབང་མཛོད་ནས་དམག་མི་ཚོར་དངུལ་ཕོགས་སྤྲད། 

བལ་བན་གྱིས་ནུབ་བྱང་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་མཁར་རྫོང་བརྩིགས་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་གསོ་དང་། མཁར་རྫོང་གསར་རྒྱག་

བྱས་ནས་དྲག་དམག་གཏན་འཇགས་བཞག་སྟེ། གོ་མཚོན་དང་ཟ་ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཟམ་མི་ཆད་པར་སྦྱར། དམག་དཔུང་

གི་གྲངས་འབོར་མང་བ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཕོན་ཆེ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན། ཁྲོམ་རའི་དངོས་ཟོག་གི་རིན་གོང་མི་འཕར་བའི་དོ་དམ་

བྱས་ཤིང་། ཁྲོམ་རའི་དོ་དམ་པ་ཞིག་ཀྱང་བསྐོས་ནས་དེས་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་རྣམས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར། ཚོང་པ་ཚང་མས་

ཁྲོམ་གྱི་དོ་དམ་པའི་ལས་ཁུངས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པ་དང་། ཚོང་ཁང་ཚང་མས་རང་རང་ལ་དངོས་ཟོག་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་

དང་། དངོས་ཟོག་གི་རིན་གོང་སོགས་རྩིས་ཐོ་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས། དོ་དམ་པ་དེས་ཁྲོམ་རའི་ཉོ་ཚོང་གི་གནས་ཚུལ་

ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཅིང་། གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིན་གོང་ལས་འགལ་བའི་ཉོ་ཚོང་བྱས་ཚེ་ཉེས་ཆད་ལྕི་མོ་འགེལ། ལམ་

སྲོལ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང་བརྟན་པོར་གནས་པ་དང་། དཔུང་དམག་གི་འགྲོ་གྲོན་ཐད་དཀའ་ངལ་མེད་

པར་གྱུར། 

 དེ་སྔོན་བངྒལ་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་སོགས་དིལླི་དང་ས་ཐག་རིང་བའི་མངའ་ཁུལ་དུ་སུལཏཱན་གྱིས་དབང་
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སྒྱུར་བྱེད་ཐབས་དཀའ་བ་དང་། སྐབས་འགར་དབང་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱང་གྱེན་ལངས་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་དང་། རང་བཙན་གྱི་རྣམ་

པར་གནས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི་དང་མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་དུས་སྐབས་སོགས་སུ་ས་ཁུལ་དེ་དག་ལའང་

དབང་སྒྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

སོག་པོའ་ིབཙན་རྒོལ།
 ཕྱི་ལོ་༡༢༡༩ ལོར་ཇིང་གེར་རྒྱལ་པོས་ཨི་རན་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི་

དང་མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་དུས་སྐབས་སུ་དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་བཙན་རྒོལ་ལན་མང་བྱས།  རྒྱལ་པོ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་

དམག་ཇུས་དང་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སོག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་ལ་འགོག་རྒོལ་ལན་མང་བྱས་ཡོད། 

སུལཏཱན་འདི་གཉིས་ཀྱིས་སོག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་ཞིབ་སྡུར་གྱིས།

               ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི།                                          མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ

ཕྱི་ལོ་༡༢༩༩།༡༣༠༠ དང་། ཕྱི་ལོ་༡༣༠༢།༡༣༠༣ ལོ་བཅས་སུ་

བཙན་འཛུལ་བྱས། ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལ་ཇི་ཡིས་དམག་དཔུང་ཧྲག་

བསྡུས་བྱས་ནས་སོག་པོར་འགོག་རྒོལ་བྱས།

མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་རྒྱལ་ཁྲིར་འཁོད་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་སོག་

པོས་ཚུར་རྒོལ་བྱས། ཏུགལཀ་གི་དམག་དཔུང་གིས་སོག་པོའ་ིདམག་

དཔུང་ཕམ་ཉེས་བཏང་བ་མ་ཟད། ཊར་ཀིའི་ནང་དཔུང་འཇུག་བྱས། 

ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལ་ཇི་ཡིས་ཤྲི་ཞེས་པའི་གྲོང་སྲུང་དམག་སྡེའི་

མཁར་རྫོང་ཞིག་གསར་རྒྱག་བྱས། 

གྲོང་སྲུང་དམག་སྡེ་གསར་རྒྱག་མ་བྱས་པར་དིལླིའི་གྲོང་ཁྱེར་རྙིང་མ་

བཞིའི་ནང་འདུས་སྡོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བ་དང་། གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་ཁང་པ་དེ་དག་དམག་མིའི་སྡོད་ཁང་དུ་བཅོས།

དམག་མིའི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་དཔྱ་ཁྲལ་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་

བྱས་པ་དང་། གངྒཱ་དང་ཡཱ་མུ་ནའི་ཁུལ་སྡོད་ཞིང་པའི་ལག་ནས་

ཐོན་འབབ་ཀྱི་༥༠% དཔྱ་ཁྲལ་ལ་བསྡུས། 

དམག་མིའི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཉེ་འཁོར་ས་ཁུལ་ནས་ཁྲལ་བསྡུ་བ་དང་། 

དམག་མིའི་གྲངས་འབོར་སྤར་སྐབས་དཔྱ་ཁྲལ་སྔར་བས་མང་བ་བཀལ་

བས། ལུང་པའི་ནང་མུ་གེ་བྱུང་ནས་མི་མང་གི་འཚོ་བར་བརྡབ་གསིག་

ཆེན་པོ་བྱུང་།

དམག་མིའི་གླ་ཆར་དངུལ་རྐྱང་སྤྲད་པ་དང་། ཁྲོམ་རའི་དཔལ་

འབྱོར་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཆེད་ཁྲོམ་རའི་ལམ་ལུགས་གཏན་འཁེལ་

བཟོས། 

མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་གིས་ཀྱང་དམག་མིའི་གླ་ཆར་དངུལ་དམར་སྤྲད་

མོད། ཁྲོམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། གོང་ཁེ་བའི་

དངུལ་འཛིན་སྤྲོད་འཇལ་བྱས་པས། གསེར་དངུལ་འཁོར་རྒྱུག་སོགས་

ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་།

ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལ་ཇི་ཡི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་ཕལ་ཆེ་བར་གྲུབ་

འབྲས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཞིང་། རྒྱལ་རབས་སྨྲ་བ་མང་དག་ཅིག་

གིས་ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལ་ཇི་ཡིས་ཁྲོམ་རའི་སྲིད་ཇུས་དམ་འཛིན་

བྱེད་པར་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་གྱིས་སོག་དམག་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱས་ནས་རྒྱལ་

ཁོངས་བརྟན་སྲུང་བྱས། 

མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ་གིས་ཀསྨིར་དང་ཊར་ཀི་སོགས་ལ་དཔུང་འཇུག་

བྱས་པར་གྲུབ་འབྲས་མ་སོན་པ་མ་ཟད། དམག་དཔུང་ལ་ཕམ་ཉེས་

ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་འབངས་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལྕི་མོ་བཀལ་བས། མུ་གེ་

སོགས་དཀའ་ངལ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱུང་། 



 

ལོ་རྒྱུས།  
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སུལཏཱན་དུས་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམ་པ།

 སུལཏཱན་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་རིང་རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་དོན་དང་། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར། ཤེས་རིག་སོགས་

ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ཨ་རབ་པ་དང་། ཨཧྥ་གྷན་སོགས་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་འདྲ་མིན་རྒྱ་གར་ནང་སླེབས་ནས། ཁ་

ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་སྤེལ་གང་ཐུབ་བཏང་། དུས་སྐབས་དེར་བྲན་གཡོག་གི་ལུགས་སྲོལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་། ཧིན  ུ་དང་

ཁ་ཆེ་གཉིས་ཀས་སྒེར་གྱི་བྲན་གཡོག་ཉར་སྲོལ་ཡོད། བྲན་གཡོག་དེ་དག་ནི། རང་གིས་རྒྱུ་དངོས་བཏང་ནས་ཉོས་པ་དང་། 

རྒྱལ་ཕྲན་གཞན་གྱིས་རྔན་པར་སྤྲད་པ། དམག་འཁྲུག་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བཙོན་པ་སོགས་ཡིན། 

 སྐབས་དེའི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་སོ་ནམ་དང་ཚོང་ལས་ཡིན་ཞིང་། སུལཏཱན་མང་ཆེ་བས་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་གལ་

ཆེར་བརྩིས་ནས་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས། 

 སུལཏཱན་དུས་སྐབས་སུ་ཁང་བཟོའ་ིལས་རིགས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་། པར་ཤིཡཱ་དང་ཨཧྥ་གྷན་སོགས་ནས་ལག་

རྩལ་ནང་འདྲེན་བྱས། སུལཏཱན་དུས་རབས་ཀྱི་ཁང་བཟོའ་ིརིག་རྩལ་གྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི། རྒྱལ་སྒོའ་ིཐོག་རྩེ་

རྣོ་ལ་ཕྱེད་ཟླུམ་གཟུགས་ཅན་དང་ཐོག་ཁའི་དབྱིབས་ཟླུམ་པོར་བཀོད་པ་དག་ཡིན། སུལཏཱན་དུས་སྐབས་སུ་བཞེངས་

པའི་དིལླིའི་ཀུཏུབ་མིནཱར་(Qutub-Minar) དང་། དེའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཁ་ཆེའི་མཆོད་ཁང་། ཏུགལཀ་དང་ལོདཱི་སུལཏཱན་བང་

སོ་སོགས་ནི་མཛེས་ཤིང་མཚར་བའི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཡིན།  

 

དིལླིའི་ཀུཏུབ་མིནཱར་(Qutub-Minar)
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༡. དུས་རབས་བདུན་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱལ་ཕྲན་གསར་པ་ཅི་འདྲ་བྱུང་ཡོད།

༢. དིལླིར་རྒྱལ་ས་འཛུགས་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ། 

༣. དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་རྒྱལ་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་ཅི་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་བམ། 

༤. ཡིག་ཐོག་ཏུ་མ་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད། 

༥. གྲོང་སྲུང་དམག་སྡེ་མེད་པར་བཟོ་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད།

༦. ཁྲོམ་རའི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སུ་ཡིན།  

༧. སུལཏཱན་གྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱལ་ཕྲན་གང་དག་ཡིན།

གཉིས་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

༡ སུལཏཱན།

༢ ཏོམཱ་རཱ་རཱཇ་པཱུཏ།

༣ བུད་མེད་སུལཏཱན།

༤ མུཧ་མྨད་ཏུགལཀ

༥ ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི་

༦ ཇིང་ཁིསེ་ཁཱན།

༧ རཱཇཔཱུཏའི་རྒྱལ་རྒྱུད།

༨ སུལཏཱན་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ།

རཛིཡ།

ཁྲོམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་ལེགས་བཅོས།

སོག་པོའ་ིརྒྱལ་པོ།

དིལླིར་རྒྱལ་ས་བཟོས།

སུལཏཱན་རྒྱལ་རྒྱུད་ཐོག་མ།

ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོའ་ིམཚན་གནས།

རྒྱལ་པོར་ཇུས་འདོན་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན།

ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།



 

ལོ་རྒྱུས།  
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བསྐྱར་སྦྱོང་།

  བྱེད་སྒོ

༡། སུལཏཱན་དུས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་མི་སེར་དཀྱུས་མའི་འཚོ་བའི་སྐོར་བྲིས་ཡོད་མེད་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༢། རཛིཡཱ་སུལཏཱན་ནི་དིལླི་སུལཏཱན་རྒྱལ་རྒྱུད་ལས་ཆེས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེང་སྐབས་བུད་མེད་ལ་

སྐྱེས་པ་ལྟར་འདྲ་མཉམ་ངང་འགོ་འཁྲིད་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དམ།

༣། དིལླི་སུལཏཱལ་རྒྱལ་པོ་ཚོས་ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན། དེང་སྐབས་ཤིང་ནགས་

གཅོད་འབྲེག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས། 

༤། ཁྱེད་རང་གནས་སའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དིལླི་སུལཏཱན་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་ཁང་པ་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་ཡོད་

མེད་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱིས། དེ་མིན་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུད་དུ་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཁར་

ཤུལ་གཞན་དག་ཡོད་མེད་ལྟོས་དང་། ཁང་བཟོའ་ིཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ངེས་པར་བྱས་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱོས།  

༡. སུལཏཱན་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཇི་ལྟར་བཙུགས་སམ།

༢. དིལླི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་གང་དག་ཡོད།  

༣. དིལླིའི་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་གཙོ་ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་སུའི་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་ངམ།

༤. ཨལཱ་ཨུདྡཱིན་ཁིལཇི་ཡིས་ཁྲོམ་རའི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཇི་ལྟར་གནང་ཡོད།

༥.སུལཏཱན་དུས་རབས་ཀྱི་ཁང་བཟོའ་ིརིག་རྩལ་ལ་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡོད།
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	 མུགལ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོ་

ཏཻམཱུར་གྱི་རིགས་རྒྱུད་ཡིན་པར་སྤོབས་པ་ཆེན་

པོ་བྱེད་ཅིང་།	 གོང་མ་རིམ་བྱོན་ལ་ཏཻ་མུར་གྱིས་

བཞེངས་པའི་པར་རིས་རེ་གནང་ནས།	 གདུང་

རྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པའི་སྟོན་མོ་བཤམས་

སྲོལ་ཡོད།	

	 གཤམ་འཁོད་པར་རིས་ཀྱི་དབུས་

སུ་ཏཻམཱུར་དང་།	 གཡས་ཕྱོགས་སུ་མིརཱན་ཤཱ་

དང་།	 ཨ་བུ་སྱེད།	 བཱབར།	 ཨཀབར།	 ཤཱཧ་

ཇཧཾ་བཅས་དང་།	 གཡོན་ཕྱོགས་སུ་སུལཏཱན་

མིརཛཱ་དང་།	 ཨུམཱར་ཤྱེཁ།	 ཧུམཱཡཱུཾ།	 ཇཧཱཾ་གཱིར།	

ཨཽརཾགཛེབ་བཅས་རིམ་པར་བཞུགས།	

དེང་སྐབས་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་བྱས་ནས་སྲིད་

སྐྱོང་སྲོལ་ཡོད་དམ།

 དུས་རབས་བར་མའི་སྐབས་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་སྣ་མང་

ཅན་གྱི་རྒྱ་གར་ལྟ་བུའི་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིཁུལ་དུ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་

ཆེས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་སུལཏཱན་གྱི་དུས་རབས་

མཇུག་རྫོགས་རྗེས། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་མུགལ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་

རྨང་གཞི་བཙུགས། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་དིལླི་དང་

ཨག་ར་སོགས་ལ་དབང་སྒྱུར་རིམ་པར་བྱས་རྗེས། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་

པའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིམངའ་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བར་དབང་སྒྱུར་

བྱས། མུགལ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་ལམ་

ལུགས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས། མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་དང་རྒྱལ་སྲིད་ཚགས་

ཚུད་ངང་བསྐྱངས་ཐུབ་པ་བྱུང་། མུགལ་གོང་མ་ནི་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་ཇིང་

གི་སེ་ཁཱན་(Genghis Khan) དང་། ཨི་རན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཏཻམཱུར་(Timur) གྱི་

རྒྱུད་པ་ཡིན་པས། ཨེཤི་ཡའི་གླིང་ཆེན་ནང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་གྲགས་

ཅན་དཔའ་བོ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

མུགལ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁམས། 2
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བཱབར། (Babur) ༡༥༢༦-༡༥༣༠

ཕྱི་ལོ་༡༥༢༦ ལོར་པཱནཱི་པཏ་དམག་འཁྲུག་ནང་ཨིབྲཱཧཱིམ་ལོདཱི་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་། 

ཕྱི་ལོ་༡༥༢༧ ལོར་ཁཱན་བཱ་གཡུལ་ས་རུ་རཱཇཔཱུཏའི་དམག་དཔུང་ཆམ་ལ་ཕབ།

ཕྱི་ལོ་༡༥༢༨ ལོར་ཅཱནྡརི་གཡུལ་ས་རུ་རཱཇཔཱུཏའི་དམག་དཔུང་ཆམ་ལ་ཕབ་རྗེས། 

དིལླི་དང་ཨཱག་རཱ་སོགས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས།

 ཧུམཱཡུཾ་ནི་བཱབར་གྱི་བུ་རྒན་པ་ཡིན་ཞིང་། པཱནཱི་པཏ་དང་ཁཱན་བཱ་དམག་འཁྲུག་ནང་ཞུགས།

ཕ་དམ་པའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་གཅེན་གཅུང་རེར་མངའ་སྡེ་རེ་བགོས་ནས། རང་རང་གི་མངའ་སྡེའི་

སྲིད་སྐྱོང་གི་འགན་བླངས། འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིགཅུང་པོ་མཱིརཇཱ་ཀཱཾརཱན་(Mirza Kamran) གྱི་རྒྱབ་

འགལ་སྲིད་ཇུས་ལ་བརྟེན། ཨཧྥ་གྷན་ཤེར་ཁཱན་གྱི་བཙན་རྒོལ་འོག་ཕམ་ཉེས་བྱུང་ནས། ཨི་རན་དུ་

བཙན་བྱོལ་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་།

ཨི་རན་ནང་སཱཧྥཝིད་ཤཱ་(Safavid Shah) ཡི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་སྟོབས་ཤུགས་བསྐྱར་གསོ་བྱུང། 

ཕྱི་ལོ་༡༥༥༥ ལོར་བསྐྱར་དུ་དིལླིར་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཀྱང་། དེའི་ལོ་རྗེས་མར་འདས་གྲོངས་

སོང་།

ཕྱི་ལོ་༡༥༥༦ ལོར་པཱནཱི་པཏ་དམག་འཁྲུག་གཉིས་པའི་ནང་བཻརམ་ཁཱན་(Bairam Khan) གྱི་རོགས་

སྐྱོར་འོག་ཧེམཱུ་དང་དམག་འཐབ་བྱས་ནས། ཧེམཱུ་ཕམ་ཉེས་བཏང་། དམག་འཁྲུག་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་

བཻརམ་ཁཱན་གྱི་ལག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་ཚང་མ་བླངས་ཏེ། མུགལ་གྱི་སྲིད་དབང་སྲ་བརྟན་

བཟོས། ཨཇིམེར་དང་། མཱལ་ཝཱ་སོགས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་མངའ་རིས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད།

ཕྱི་ལོ་༡༥༧༠-༡༥༨༥ ལོ་བར་གུཇརཱད་དང་། བི་ཧར། བངྒལ། ཨོ་རི་ས་བཅས་ལ་དབང་སྒྱུར་

བྱས། ཕྱི་ལོ་༡༥༨༥-༡༦༠༥ ལོ་བར་ཀ་ཤི་སྨིར་སོགས་རྒྱ་གར་ནུབ་བྱང་ཁུལ་དང་། ཨཧྥ་གཱ་

ནིསྟཱན་གྱི་ས་གནས་ཀཾདྷཱར་(Qandahar) དབང་དུ་བསྡུས། 

དེ་རྗེས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁཱན་དེཤ་(Khandesh) དང་བེརཱར།(Berar) ཨཧམད་ན་གར་(Ahmad-

nagar) གྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས། 

དེ་ལྟར་ཨཀབར་ནི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེ་བའི་མངའ་བདག་ཆེན་མོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

མུགལ་གོང་མ་རིམ་བྱོན།

གྲགས་ཆེའི་དོན་རྐྱེན།

ཧུམཱཡཱུཾ། (Humayum) ༡༥༣༠-༡༥༤༠། ༡༥༥༥-༡༥༥༦

ཨཀབར། (Akbar) ༡༥༥༦-༡༦༠༥
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ཇཧཱཾ་གཱིར། (Jahangir) ༡༦༠༥-༡༦༢༧

 ཨཀབར་གྱིས་མངའ་རིས་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུད་འཛིན་

བྱས་ཤིང་། མེཝཱར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨམཱར་སིངྒ་གིས་མུགལ་གོང་མར་མགོ་བཏགས། པན་

ཇབ་ཁུལ་དུ་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་ཀང་ར་དབང་དུ་བསྡུས། 

 རྒྱལ་སྲས་ཁཱུས་རཽ་ཡིས་ངོ་རྒོལ་ལྐོག་གཡོ་བཤམས་པས་ཇཧཱཾ་གཱིར་གྱིས་

རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་མིག་འབྲས་བཏོན་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༦༦༡ ལོར་ནཱུར་ཇཧཱཾ་(Nur Jahan) བཙུན་མོར་བཞེས། བཙུན་མོ་

འདི་མཛེས་ཤིང་བློ་གྲོས་ལྡན་ལ། འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། གོང་མ་སྐུ་སྒེར་ཙམ་མ་

ཟད་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས། 

ཤཱཧཇཧཱཾ་ (Shah Jahan) ༡༦༢༧-༡༦༥༨

 མུགལ་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་མུ་མཐུད་བྱས་ཤིང་། ཨཧྥ་གྷན་སྐུ་དྲག་ཁཱན་ཇཧཱཾ་ལོདཱི་ 

(Khan Jahan Lodi) ཕམ་ཉེས་བཏང་། ཕྱི་ལོ་༡༦༣༢ ལོར་ཨཧམད་ན་གར་ལ་དབང་

སྒྱུར་བྱས་པ་དང་། བཱིཇཱཔུར་མངའ་ཁུལ་གྱིས་མུགལ་གོང་མའི་ཆབ་འབངས་སུ་ཁས་

བླངས་ནས་ཞི་བའི་གྲོས་མཐུན་བཞག 

 ཕྱི་ལོ་༡༦༣༢ ལོར་ཤཱཧཇཧཱཾ་ནད་མནར་བྱུང་རྗེས་རྒྱལ་སྲས་བཞིའི་དབར་

རྒྱལ་སྲིད་འཕྲོག་རེས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་བྱུང། དམག་འཁྲུག་ནང་ཨཽརཾགཛེབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་

སྟེ། སྤུན་མཆེད་གཞན་གསུམ་བསད་པ་དང་། ཤཱཧཇཧཱཾ་ཨགར་རྫོང་དུ་ཚེ་བཙོན་དུ་བཅུག 

ཕྱི་ལོ་༡༦༦༦ ལོར་ཚེ་ལས་འདས་ཤིང་། ཕུང་པོ་ཏཱཇམཧལ་ནང་བཙུན་མོའ་ིའགྲམ་དུ་སྦས།

ཨཽརཾགཛེབ། (Aurangzeb) ༡༦༥༨-༡༧༠༧

མ་རཱ་ཋེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་སོང་སྟབས། གོལཀུཾཊཱ་དང་བཱིཇཱཔུར་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་

ཨཽརཾཛེབ་ཀྱིས་རང་གི་དམག་དཔུང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བཏང་། མརཱཋེའི་དམག་དཔོན་ཤིབཱཇཱི་འཛིན་

བཟུང་གིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཀྱང་། བཙོན་ནས་བྲོས་ཐར་བྱུང་སྟེ་མརཱཋཱེི་རྒྱལ་ཁབ་རང་

བཙན་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། 

རྒྱལ་སྲས་ཨཀབཱར་གྱིས་མརཱཋེ་དང་ཌེཀྐན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་འོག་ཨཽརཾཛེབ་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་

པས། ངོ་ལོག་ཚར་བཅད་དེ་ཨཀབཱར་ཨི་རན་དུ་འབྲོ་དགོས་བྱུང་། མརཱཋེའི་རྒྱལ་ཁམས་

དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཨཽརཾཛེབ་རང་ཉིད་ལྷོ་ཕྱོགས་ཌཀྐན་དུ་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་བསྡད། 

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་ནས་སིག་མི་རིགས་དང་། ཇཱཊ་(Jat) སོགས་ཀྱིས་ངོ་

ལོག་བྱས། ཕྱི་ལོ་༡༧༠༧ ལོར་ཨཽརཾཛེབ་གྲོངས་རྗེས། བུ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

བརྩད་ནས་མུགལ་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས།
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དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ། ཨཀབར་སྐབས་ཀྱི་མུགལ་གོང་མའི་མངའ་ཐང་། 

ཨཀ་བཱར་གྱིས་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་ཚུལ།
 
 མུགལ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ལས་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་ཨཀབར་ཡིན། ཨཀ་བར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་དང་

དམག་དཔོན་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དེ་ཙམ་མ་གནང་བར། རཱཇཔཱུ་ཏ་དང་ཧིནྡུའི་དབར་མཛའ་འབྲེལ་གང་ཟབ་བཙུགས། 

མུགལ་གོང་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དང་རཱཇཔཱུཏ་ཡི་ནང་མིའི་དབར་གཉེན་འདུན་གྱི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རང་ཉིད་

ཀྱིས་ཧིནྡུའི་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་མོ་མང་པོ་བཙུན་མོར་བཞེས་པས། ཉེ་འབྲེལ་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དེས་མངའ་ཐང་རྒྱ་

སྐྱེད་དང་། རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་པོ་འཛུགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། 

 ཨཀ་བཱར་གྱིས་རྒྱ་གར་འདི་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས། རྒྱ་གར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དབང་སྒྱུར་

བྱ་བའི་སྲིད་ཇུས་བཟུང་།  ཨ་རབ་དང་ཡུ་རོབ་ཡུལ་ལུང་ཁག་ལ་ཚོང་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གུཇརཱཏ་མངའ་ཁུལ་དང་། 

ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་སོགས་ལ་ཚོང་འབྲེལ་བཟང་བའི་བངྒལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ཨཧྥ་

གནིསྟཱན་ས་གནས་ཀཾདྷཱར་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ། དབུས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པར་ཤི་ཡཱ་ལྷན་དུ་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས། དེ་རྗེས་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུའང་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ། འཕགས་ཡུལ་གྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 
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 མུགལ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀའི་སྲིད་ཇུས་བཟུང་ནས་གོང་མའི་མངའ་

ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས། མུགལ་གོང་མའི་སྲིད་དབང་ལ་ངོ་ལོག་མཁན་ཚོར་དྲག་གནོན་དང་དམག་འཁྲུག་

བརྒྱབས་ཏེ་ཚར་བཅད་པས། རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་འགུལ་ངང་མུགལ་གོང་མའི་སྲིད་

དབང་འོག་མགོ་བཏགས། རཱཇ་པཱུཏའི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་རང་གི་སྲས་མོ་མུགལ་གོང་མའི་བཙུན་མོར་

ཕུལ་ནས་དབོན་ཞང་གི་འབྲེལ་བ་བཙུགས། 

 སིས་ཨོརིཡཱ་རཱཇ་པཱུཏ་ཡིས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་མུགལ་གོང་མའི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་

ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་མོད། ཕྱིས་སུ་མུགལ་གྱི་མངའ་འོག་ཏུ་ཚུད་རྗེས་གོང་མའི་གཟིགས་སྐྱོང་གཅིག་

མཚུངས་སུ་ཐོབ་ཡོད། མུགལ་གོང་མས་ཞི་འཇམ་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། དེ་སྔ་ངོ་ལོག་བྱས་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་གོང་མའི་མངའ་འབངས་སུ་ཞུགས་རྗེས་ཞི་འགྲིག་ངང་གནས་ཐུབ་པ་དེས་མངའ་ཐང་རྒྱ་

སྐྱེད་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 

ཨཀབར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས།
 
 མུགལ་གོང་མ་ཆེན་མོ་ཨཀབར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་ནི་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་གོང་མའི་

རྒྱལ་ཁམས་དེ་མངའ་སྡེ་མང་པོར་བགོས་པ་དང་། མངའ་སྡེ་དེ་དག་གཞུང་ཆེ་ཆུང་དུ་མར་བགོས། གཞུང་དེ་དག་ཀྱང་རྫོང་

ཁག་ལ་བགོས་པ་དང་། རྫོང་ཁག་དེ་དག་གྲོང་གསེབ་རིམ་པར་བགོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱས། 

 གཞུང་ཞབས་དཔོན་རིགས་(mansabdars) རྣམས་ས་གནས་གཅིག་ལ་ཡུན་རིང་བཞག་ཚེ། སྟོབས་ཆེན་པོར་

འགྱུར་བ་དང་། མི་མང་ལ་གནོད་པར་དོགས་ནས། ས་གནས་གཅིག་ལ་མ་བཞག་པར་གནས་སྤོ་ཡང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 ཨག་བར་གྱིས་གནས་སྐོར་གྱི་ཁྲལ་(pilgrimage tax) དང་། ཇིཛིཡཱ་(Jizya) ཟེར་བའི་ཆོས་ཁྲལ་མེད་པར་

བཟོས་པ་དང་། ཧིནྡུའི་དང་ཡེ་ཤུ་སོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྤྲད། ཁོང་གིས་”ཀུན་

ཁྱབ་ཞི་བདེ་”(sulh-i kul) ཞེས་པའི་ལྟ་བ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ནང་རིགས་རུས་དང་ཆོས་ལུགས་དབྱེ་

འབྱེད་བྱེད་པའི་སྲོལ་ངན་སྤེལ་མི་ཆོག་པར་བཟོས། དེ་བཞིན་བཙན་དབང་གིས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ལམ་

སྲོལ་རྣམས་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། དེ་སྔ་བཙན་དབང་གིས་ཁ་ཆེར་བསྒྱུར་བ་རྣམས་སླར་ཧིནྡུའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་ཆོག་

པ། ཧིནྡུའི་ཆོས་པར་གུས་བརྩི་དང་ཁོང་ཚོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཕྱིར། རྒྱལ་པོའ་ིཐབ་ཚང་དུ་གླང་ཤ་བཟའ་མི་

ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་། བྱིས་པའི་གཉེན་སྒྲིག་(Child marriage) ཅེས་བྱིས་པ་ན་ཚོད་མ་ཟིན་གོང་གཉེན་སྒྲིག་སྲོལ་

དང་། ཧིནྡུའི་བུད་མེད་རྣམས་ཁྱོ་ག་འདས་རྗེས་ཕུང་པོ་དང་ལྷན་དུ་གསོན་སྲེག་བྱེད་པའི་སྲོལ་(ས་ཏཱི)ཡང་མེད་པར་བཟོས་

པས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཨཀ་བཱར་ཆེན་པོ་(Akbar-e-Azam)ཞེས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།། 
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མངའ་ཐང་ཉམས་རྒུད། 

 ཨཽ་རཾག་ཛེབ་ཀྱི་སྐབས་མུགལ་གོང་མའི་མངའ་རིས་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་

སུ་སླེབས་ཡོད་ཀྱང་། སྔར་ཨཀ་བཱར་སྐབས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་

རྣམས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱང་བཟོད་བསྲན་

དང་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་མེད་པར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱས་རྐྱེན། ས་

ཁུལ་གང་ས་ནས་ངོ་ལོག་པའི་འགོ་བཙུགས། 

 ལྷོ་ཕྱོགས་མརཱཋཱའི་རྒྱལ་ཁམས་དབང་དུ་བསྡུ་བར་ཨཽ་རཾག་ཛེབ་

ཀྱིས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་བཏང་ཡང་། ཨཽ་རཾག་ཛེབ་ཤི་རྗེས་མརཱཋཱའི་རྒྱལ་

ཁམས་སྟོབས་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་མུགལ་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས། དེ་བཞིན་

ཇཱཊ་དང་སིག་མི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱེན་ལངས་

བྱས། 

 ཨཽ་རཾག་ཛེབ་ཤི་རྗེས་ཁོའ ་ིརྒྱལ་སྲིད་རྒྱུད་འཛིན་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་

མ་འཆམ་པས། བུ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་བ་དང་། མཐར་བ་དུར་

ཤཱ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་སྲིད་བསྐྱངས་ཀྱང་། རིང་པོར་མ་སོན་པར་ཚེ་ལས་

འདས། དེ་རྗེས་བུ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དབང་ཆ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་འཁྲུག་བྱུང་བ་

དང་། མུགལ་གོང་མའི་མངའ་ཁུལ་གང་ས་ནས་གྱེན་ལངས་བྱས་པ། ཨི་

རན་དང་ཨཧྥ་གྷན་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་བཙན་འཛུལ་སོགས་ལ་བརྟེན། 

རིམ་བཞིན་མངའ་ཐང་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར། 

ཤཱཇཧཱཾ་གྱིས་བཙུན་མོ་མུམཏཱཇ་དྲན་གསོའ་ིཆེད་བཞེངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་ཆེས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་བང་སོ་ཏཱ་ཇ་མཧལ། 

	 ནཱུར་ཇཧཾ་ནི་མུགལ་གོང་མ་ཇཧཾགཱིར་

གྱི་བཙུན་མོ་ཡིན།	 བཙུན་མོ་འདིས་གོང་མའི་

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་།	 ཆབ་སྲིད།	

དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐད་འགན་འཁུར་ཆེན་པོ་

བླངས་ཤིང་།	 གོང་མ་ཇཧཾགཱིར་གྱི་མཚན་གནས་

སྤྱད་དེ།	 གནད་དོན་ཡོད་ཚད་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་

པའི་དབང་ཆ་བཟུང་།	

	 ནཱུརཇཧཾ་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི ་གནས་

བབ་ཐད་དམིགས་བསལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་

ནས།	 བུད་མེད་ཉམ་ཐག་ལ་ས་ཞིང་དང་བག་མའི་

རྫོངས་སྐལ་སོགས་གནང་གི་ཡོད།

	 ནཱུརཇཧཾ་ནི ་སྒྱུ་རྩལ་ལ་དང་དོད་ཆེ་

ཞིང་།	 ལྷག་པར་སྙན་ངག་འབྲི་རྒྱུར་དགའ་མཁན་

ཞིག་ཡིན།	 ཁོ་མོས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལྡུམ་ར་དང་

ཁང་པ་སྣ་ཚོགས་བཞེངས་སོ།	།	

ནཱུར་ཇཧཾ། Nur Jahan
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༡. དུས་རབས་གང་གི་ནང་མུགལ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྨང་གཞི་བཙུགས་སམ།

༢. པཱནཱིཔཏ་དམག་འཁྲུག་ནང་བཱབར་གྱི་ཁ་གཏད་སུ་ཡིན།

༣. ཧུམཱཡུཾ་ཤེར་ཁཱན་གྱི་བཙན་རྒོལ་འོག་ཕམ་ཉེས་བྱུང་དགོས་དོན་གང་ཡིན། 

༤. ཨཀབར་ལོ་ན་གཞོན་སྐབས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རོགས་སུས་བྱས་ཡོད། 

༥. ཀུན་ཁྱབ་ཞི་བདེ་ཞེས་པའི་ལྟ་བ་དེ་མུགལ་གོང་མ་སུས་སྤེལ་ལམ།

༦. ཇཧཱཾ་གཱིར་གྱི་བཙུན་མོ་སྙན་གྲགས་ཅན་དེའི་མཚན་ལ་གང་ཞུ།  

༧. ཏཱཇམཧལ་བཞེངས་མཁན་རྒྱལ་པོ་སུ་ཡིན།

༨. ཨཽ་རཾགཛེབ་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་སུ་ཡིན།

གཉིས་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

༡ བཱབར།

༢ ཧུ་མཱཡཱུཾ།

༣ ཨཀབར།

༤ ཇཧཱཾགིར།

༥ ཤཱཧཇཧཱཾ།

༦ ཨཽརཾགཛེབ།

༧ ནཱུརཇཧཱཾ

༨ བཻརམ་ཁཱན།

ཆེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་གོང་མ།

མི་ཚེའི་མཐའ་མ་བཙོན་དུ་བསྐྱལ།

ཌཀྐན་དུ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་བསྡད།

ཨཀ་བར་གྱི་བློན་ཆེན།

སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་བཙུན་མོ།

པཱནཱི་པཏ་དམག་འཁྲུག་དང་པོ་བརྒྱབས།

རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་མིག་འབྲས་བཏོན།

ཨི་རན་ལ་བཙན་བྱོལ་སོང་།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།
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བསྐྱར་སྦྱོང་།

  བྱེད་སྒོ

༡། ཨཀབར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༢། ཨཀབར་གྱི་ཀུན་ཁྱབ་ཞི་བདེ་ཞེས་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་རེད།

༣། མུགལ་གོང་མས་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་བཟུང་ནས་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་ཡོད། སྲིད་ཇུས་དེ་དེང་

སྐབས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ན་དགེ་སྐྱོན་གང་ཡོད་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༤། མུགལ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་ཞིང་པ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཚོས་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་ཐོན་

སྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་དྲག་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ཡོད། དེང་སྐབས་ཞིང་པ་རྣམས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནམ། 

དབུལ་པོ་དང་ཕྱུག་པོའ་ིདབར་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་མུགལ་དུས་སྐབས་དང་བསྡུར་ན་འགྱུར་བ་ཅི་འདྲ་སོང་ཡོད། 

༡. མུགཱལ་གོང་མའི་རྒྱུད་པ་གང་ཡིན། 

༢. ཨཀབར་གྱིས་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་ཅི་ཙམ་བྱས་ཡོད།  

༣. མུ་གལ་གོང་མའི་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་པར་སྲིད་ཇུས་ཅི་འདྲ་བཟུང་ཡོད།

༤. ཨཀབར་ལ་ཨཀབར་ཆེན་པོ་ཞེས་འབོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

༥.མུགལ་གོང་མའི་མངའ་ཐང་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན།
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