་་གས་་གསང་བ།
གཟའ་འན་་ར་ལས་མ་ས་་་་བསམ་ལ།

༈ ་་གཟའ་འན་ང་པ་བས་་ ར་ས་ག་པ་ར་ལས་ གས་ཤོམ་་མ་ ས་་་ས་ ་་བས་་ནམ་དང་ཝ་
འ་

གཟའ་་གཅན་ས་ཟཝ་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས།

ང་ས་་་བཤད་་འ་ཡང་

དང་གས་་ལོ་ས་ག་ཡོདཔ་ལས་

བན་་ན།

ལོ་ས་འ་ག་་་ནམ་ོ་ར་བ་ན། ་གར་ན་་་ན་རབས་ར་་གང་་ནང་ལོ་ས་་་བཤད་་འག ་ཡང་ ་མ་་

དང་་མ་ན་་་་མཚོ་བབ་པ་བས་་ བད་་་མ་པ་གག་ཐོན་ཡོད་་འ་ ་་་ས་འབག་ཡར་སོངམ་ན་མས། ་
ལས་་དབང་པོ་བ་ན་ས་ ནམ་དང་ཝ་གསཔ་འ་ ་མ་ན་་འོང་དང་འོང་བ་་་དོན་་

་བ་་་བཞག་ནམ་

ལས་ ་་་་བད་་བ་བཤའ་བ་་ན་པ་བས་་ ་མ་ན་་ལཔོ་གཟའ་་གཅན་འ་ཡང་ ་བམ་བཟོ་ནམ་ལས་
་ལ་ཁར་བད་་ན་པར་འོངམ་ད་
ར་བ་བ་བཀལ་ག

ནམ་དང་ཝ་གས་ས་མཐོང་ནམ་ལས་

་དབང་བ་ན་་

་་མ་ན་ན་མས་

་ལས་་དབང་བ་ན་ས་མཚོན་ཆ་འཕངས་་་གཅན་་ལ་ག་བཏོག་བཏང་པ་ན་ང་།

བད་་འང་ཚརཝ་ལས་བན་་

་གཅན་་མ་ཏོ་འ་ནམ་ཡང་ ་་དཔ་དང་།

གགས་་ ་ཚར་་ད་ར་བཤདཔ་ན་མས།

་ལས་་གཅན་་མ་ཏོག་འ་ས་

་ས་

བད་་ལ་ག་ལས་ཤ ོར་ཡར་སོང་་་ས་

ནམ་དང་ཝ་གས་་འན་ལན་འབད་་

ལ་ལ་རང་་་གས་ཟཝ་ན་ར་ན་མས།།
་་ག་ར་་ང་ར་བ་ང་ཙམ་གག་ནམ་ལས་ ད་ས་བད་དཔ་ག་ད། ་འབདཝ་ལས་་་གཟའ་འན་ར་་འ་ག་
་ན་ན་དང་། ག་་་ངམ་ན་ན་་་ར་ལས་ དོན་ཚན་ཁག་གམ་་་་་། དང་པ་ོ་གསརཔ་་་དོན་་ ་གར་ར་
ས་་ཐོག་ལས་གཟའ་འན་་་ོད་འབད་་དང་། གས་པ་་་་ང་བཅས་་་ཐོ་དང་ར་་མན་དང་་མན་བ་། གམ་པ་
་མས་ཆ་ང་་་ཡོད་་་་དོན་་ས་འར་བས་ད་་ག་དང་ར་་་་ན།

་ལས་དང་པ་རང་་གར་ར་ས་་ཐོག་

ལས་་ོད་མ་པ་བན་་་།
་་གཟའ་འན་་གནས་ལ་་ོད་མཛད་གནང་་་བྷ་ཊ་ལོ་ས།
གཟའ་འན་་གནས་ལ་་མ་གསལ་བཤད་གནང་་དང་པ་འ་ ས་རབས་་པ་ནང་ོན་པ་ན་ལ་ས་པ་ ོབ་དཔོན་་བྷ་ཊ་
མག་ན་མས།1 གཟའ་འན་འང་དས་པ་་མཚན་དང་། ག་་་ངམ་ན་ན་་་ར་ལས་ ་རང་ས་བམས་པ་ད་བ་
་བྷ་་ཡམ་ར་་འ་ནང་་གསལ་བ་ཉ་ངསམ་་བཤད་་ཡོདཔ་ན།

་འབདཝ་ལས་ོབ་དཔོན་་བྷ་ཊ་་ོད་མདོར་བས་

ཙམ་ག་་།

1

Britannica Learning Libarary page 27 Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd. New Delhi 2006
“Aryabhata was the first astronomer to state that the Earth is round and rotates on its axis. Aryabhatta also explained
events called eclipses, which happen when the Sun or the Moon goes dark. Hindu mytholohy says eclipse occur
when Rahu, a planet, gobbles up the Sun or Moon. But Aryabhata realized that eclipses happen because of
Shadows cast by the Earth or the Moon on one another.”
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ོབ་དཔོན་་བྷ་ཊ་མག་་ས་རབས་་པ་མག་་ལོ་ ༤༧༦་འངས་ཡོདཔ་དང་། ་ལོ་༤༩༩རང་ལོ་༢༣་་བྷ་་ཡམ་ར་
་ས་གང་འ་ ང་ར་པཊ་ན་་མཛད་ཡོདཔ་ན་མས། ད་ས་ནངས་པ་་ན་་་་འབད་བ་ན་ ོབ་དཔོན་་བྷ་ཊ་མག་
་

ན་་གག་ནམ་་བཤདཔ་ན་མས།

ན་་ག་མཛོད་གག་་ནང་་

་ནང་པ་ནམ་དང་།

(Britannica

Learning Library p 27) ར་ས་ག་པ་ོབ་ོང་གནང་ས་་ལ་ནམ་་བཤད་ག ་ལས་ང་ས་བ་འཚོལ་ག་
འབད་བཝ་ད། ་ནང་པ་ནམ་གསལ་གསལ་ལ་ལ་་ཧ་་། ་ཡང་ག་་་ོ་ར་བ་ན། ་་ས་གང་་བྷ་་ཡམ་ར་
་འ་ནང་། འོག་་བཤད་་ན་་འ་་བམ་་ ས་ག་མ་པོ་རང་འར་བ་་འ་བ་ར་ལས་གངསམ་ད་། ན་་་ས་

་་དགག་པ་་ཤ་བ་ག ་་དགག་པ་གནང་་དང་པ་འ་ ོབ་དཔོན་ཚངས་པ་གསང་བ (Brhama Gupta 628 AD)
ར་་འ་ནམ་དང་།
མཛད་ག

ང་་ས་གང་ཚངས་པ་དོན་གསལ་ར་་འ་ནང་

་ལས་ས་རབས་བ་གས་པ་ནང་

་གག་ཆ་ཚང་ོབ་དཔོན་་བྷ་ཊ་་དགག་པ་

ཡོངས་གས་ཅན་་ར་ས་མཁས་དབང་ོབ་དཔོན་ན་ད་གས་པ་

(Bhaskara II 1150 AD) ར་་འ་ས་ཡང་དགག་པ་མཛད་ག ་་ས་གང་གག་་ནོར་་ར་་འ་ནང་་ ་
བྷ་ཊ་བཀག་པ་བས་་་་གངས་ག

ར་ཚོགས་ན་་འར་བར་མཐོང་བ་ལས། །ས་འ་འན་ད་ན་ས་ོང་པ་ན།།
ས་དང༌། ཡང༌།

་དས་མཁར་གནས་ས་པ་མ་མཐོང་བས། །མཁའ་ནས་མར་་འ་ས་ནང་པས་བཤད།།༧།།2
མཁའ་ལ་འན་པ་་བ་དས་པོ་། །ས་ལ་ང་བར་མཐོང་བར་ར་ང་།།

ས་ག་མཁའ་ནས་མར་་འ་ས་པ། །ནང་པ་ོ་ས་ངན་་་ར་ན།།༩།།3

ར་བ་ལ་སོགས་པ་་ལས་ ནང་པ་་ས་་་བ་མས་ར་། ་བྷ་ཊ་ནང་པ་ནམ་་བཤད་ག ན་ང་ད་ས་ནངས་པ་་ན་
་་ས་འབད་བ་ན། ་ས་བཀག་ས་་་བྷ་ཊ་ན་ར་ན་མས། ་བྷ་ཊ་ནང་པ་ན་པར་ན་་ན་པ་ན། ས་ག་འཝ་
ན་ར་བ་་ན་་གག་ཡང་ཡོདཔ་་བཞག ་ ད་ ོབ་དཔོན་ན་ད་ས་ས་ག་འ་བར་འདོད་པ་གས་བཀག་པ་བས་

་ ནང་པ་དང༌། གར་་པ་གས་བཀག་ནམ་ལས་ ན་་མ་བཀག་པ་་མཚན་ག་་ན་ན། ན་་ན་པ་དབང་ས་མ་བཀག་
པར་བཞག་བཞགཔ་ན་ར་བ་་ན་ན། ང་ར་ཆ་བ་ོགས་ན་་དབང་ས་ ་བྷ་ཊ་ང་་ོགས་་འན་ང་ དོན་་མ་་
ད་ཆ་་་ད་ོ་་མ་བགས་ཡོདཔ་ལས་ ར་ར་་གས། ་་ར་ལས་་བ་ནང་ཡང་ ན་་ནམ་་བཤད་་འག ང་ས།

ན་ར་ོད་ལན་འབད་བ་ང་ཡོད། ་འབདཝ་ད་ང་་ལན་བ་་་་ ་བྷ་ཊ་ས་གང་ཞལ་མ་མཇལ་་ཙང་ཙང་ན་་འ་
ས་ ང་ས་ ང་ལན་ལོག་་བ་་ན་འག
གཟའ་འན་བས་་བ་ོངས་གནས་ལ།
གཟའ་འན་་ར་ལས་ས་་་དོན་་

ས་ག་འ་དང་ནམ་མཁ་གཟའ་ར་་་ར་ལས་ ས་དཔ་ཡོདཔ་ལས་

ལས་ང་་ག་་། ་ཡང་་་་ཡམ་ལས།

ར་ཚོགས་ར་མོ ་དས་་འར་ལམ་ས།།ཡོངས་་ར་བ་ནམ་མཁ་དས་ལ་།།
ས་་་དང་ང་་རང་བན་ས། །ས་་་ལ་ན་ནས་མ་པ་ད།།༦།།4

2
3

4

Siddhanta Shiromani Golapada st. 7 pg. 36 Motilal Banarasidas 1987
Siddhanta Shiromani Golapada st. 9 pg. 41 Motilal Banarasidas 1987
Aryabhatiyam Golapada st. 6 pg. 138 Choukhambha Krishnadas Acadamy Varanasi 2008
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་་་ར་

་ཁ་ལས་ར་མ་ཚོགས་ས་བར་བ་དབས་ར་མོ་འ་ག་ཁར། གཟའ་་་འར་ལམ་ས་ཡོངས་་བར་ནས་ཡོད་པ་ནམ་
མཁ་ག་། ་བོ་ས་་་ང་་རང་བན་ཅན་་ས་་ལ་འཛམ་་ང་འ་ ོགས་ན་ནས་མ་པ་ར་ར་་ཡོདཔ་ན་ར་
ན་མས། ་ཡང་ད་ག་་བམ་ག་ཡོདཔ་ོ་ར་བ་ན།

་ར་ཀ་དམ་་ཏོག་ན་པོ་ལ། །་ཏོག་ས་་ན་ནས་རབ་གང་བ།།

་བན་ས་་་ལར་གནས་ས་དང༌། །་ལས་ས་པ་མས་ཅན་ས་ང་༌།།༧།།5
ང་ཀ་དམ་པ་་ཏོག་་ན་པོ་ ང་ཏོག་ལ་ལ་འ་་ ་ཏོག་ས་ོགས་ན་ནས་གང་་ཡོད་དོ་བམ་་
ཡང་ གནས་ལས་ས་པ་མས་ཅན་དང་ ་ལས་ས་པ་མས་ཅན་་ས་གང་་ཡོད་ར་ན་མས།

ས་་ལ་འ་་

ང་གཞན་བམ་ག་འབད་བ་ན་ ་ཏོག ་ཤ ར་ཚར་བ་ལ་་འས་་ཝ་ན་ང་ ཀ་དམ་པ་་ཏོག་འ་འས་་བཏགས་ནམ་
ལས་ འས་་་་ལས་་ཏོག ་ཤརཝ་ན་མས། ་ཏོག་་ས་ན་ཡང་ མང་་ག་ལས་ད་་འ་ས་ ་ཏོག་འ་་ ་མ་

ཝ་ར་་ཏོག་ར་ཡང་བ་ོལ་འག འས་་འ་ཚོགས་རནམ་ད་ ་་ོགས་ག་ར་ལས་་ཏོག ་ཤར་་འག ་ཏོག་་་བ་འ་

འས་་་རང་་ར། ་ཏོག་་ཁ་འ་ཤ ར་ོ་བ་ང་་ོགས་་ལ་བ་་ཡོད་དོ་བམ་། ང་བཅས་ོད་ས་འཛམ་་ང་འ་
ཡང་ང་ཏོག་ལ་ལ་ནམ་དང་། ་ནང་ོད་་ ་དང་མས་ཅན་ ་ལས་གཞན་ང་དང་་ཏོག་ལ་སོགས་པ་་་ ངམ་ས་ཁར་
དང་།

མ་ཏོ་འ་རང་རང་སོ་སོ ་ོགས་་བན་་ཡོད་ར་ན་མས།

ས་ག་འ་ ང་ཀ་དམ་པ་་ཏོག་བམ་་ང་ཏོག་ལ་ལ་ན་པ་ན་ ང་བཅས་ས་བཝ་ད་བ་བ་་མཐོངམ་ན་མས། ་ག་
་་ན་ན་ར་བ་ན། ་་ལན་།

རང་གནས་ལས་་ོགས་ན་། །ཁ་ོགས་ར་མོ་ན་ན་ཡང༌།།

་་་མས་ས་ང་བས། །འན་མ་འར་ལོ ་༼བ་མོ ༽དབས་་མཐོང༌།།༥༤།།6

5

6

Aryabhatiyam Golapada st. 7 pg. 139 Choukhambha Krishnadas Acadamy Varanasi 2008

Suryasiddhanta Bhugoladhiya st. 54 pg. 308 Chaukhamba Surbharati Prakashan Varanasi 2004

ས་གང་་མ་བ་མཐའ་འ་་བ་ས་་གང་ག་ད། ོམ་པ་པོ་ན་་ན་ནའང་ན་་རང་་ོག་བཟོ ་མ་ོག་ངན་པ་་བ་བསལ་ནས་དས་ཡོད་
གནས་ལ་དང་མན་པ་གསལ་བཤད་མང་པོ་གནང་ཡོད། མ་ཟད་ར་བཏང་ནས་ན་དང་ས་ལ་སོགས་པ་་་ནང་མན་མོང་བ་ག་གནས་ག་ན་པས་ོམ་པ་
པོ་ལ་མ་ོས་པར་གང་དོན་གས་ང་འཐད་པ་ག་ན་ན་ང་ཚོས་ཉམས་་ང་ན་འག་་ད། ས་ན་བས་འ་དང་འོག་མ་མས་འང་གང་འ་དང་བ་ས་
གཞན་་ངས་ངས་པ་ལ་ད་མས་གས་དངས་འགལ་ད་པར་།

་དང་མས་ཅན་འ་་ རང་རང་སོ་སོ ་ས་ཁ་ལས་ མ་ཏོག་ཤར་ོ་བ་ང་་ོགས་ན་་བན་་ཡོད་་འ་ས་ ོད་ས་ས་
ག་འ་ར་ར་ན་ང་། འ་ནང་ོད་་་་ ས་ག་འ་་ོས་་གགས་ང་་ནམ་ལས་ འན་མ་ས་ག་འ་ བ་བ་
་མཐོངམ་ན་མས།

ད་འབད་བ་ན་་མོ་གག་

མཐོང་དོ་བམ་ག་ན་མས།

ང་ད་ོལ་་འག་་འ་བ་ན་

་ས་ོལ་འ་ང་ཏོ་ལ་ལ་་་

་མ་ཚད་ ང་བཅས་ས་མ་ཚོར་ང་ ས་ག་འ་ས་ཨ་ག་ པད་ར་འར་་འ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས།

་ལ་གས་ནས་མན་་འ་བ་ན། །་བོ་ོག་ནས་འ་བར་མཐོང་བ་ར།།

བན་ར་མས་་ལ་མཉམ་ག་ལས། །བ་་འ་བ་ད་་་བན་ནོ།།༩།།7
ད་འབད་བ་ན་ ་ནང་འལ་ནམ་ལས་ གདོང་ཁར་འཝ་ད་ ར་ཁ་ཡོད་་་་་བ་བད་བ་་འ་དོ་བམ་མཐོང་དོ་བམ་

། ས་ག་འ་ར་ར་བ་་འཝ་ད་ ང་བཅས་་མཐོང་ལ་ནང་ གནམ་མཁར་ཡོད་་རམ། ་ལས་ནམ་དང་ཝ་་་ གནམ་
ཁ་ག་ལས་བ་ཁ་ག་་འ་དོ་བམ་མཐོངམ་མ་གཏོགས་

དོན་་མ་ལ་རམ་དང་ནམ་་་འ་་ད་པར་ ས་ག་འ་འཝ་

ན་ར་ན་མས།
ནམ་འ་ར་ར་བ་་འ་་ད་པ་ན་ ས་ག་འ་་་ཚོད་ཁལ་གག་བ་ནང་ ན་བ་ཚར་་འོང་་འག ་ག་་་འོངམ་
ན་ན་ར་བ་ན།

འཆར་བ་དང་་བ་པ་་མཚན་། །ན་་བཞོན་པ་ང་ལ་བན་ནས་།།

ས་ག་ད་་གཟའ་དང་བཅས་པ་། །ལང་ཀ་ཚངས་ག་ལ་་འར་བར་ད།།༡༠།། 8
་ཚོད་ཁལ་གག་བ་ནང་

ན་བ་ཚར་་འོང་ད་པ་་མཚན་འ་

ས་ཨ་ག་ར་

བཞོན་པ་ང་ར་བ་ང་གག་་བན་

ནམ་ལས་ ས་ག་འ་དང་ ་ལས་གཞན་པ་གཟའ་ག་དམར་ལ་སོགས་པ་་་ ག་ཁ་ཚངས་ག་ལས་ར་ར་ཚར་་བ་་འ་
ས་ན་མས།

ས་ག་འ་་ན་མཚན་ཡོད་དོ་བམ་་ ནམ་མ་གཏོགས་པ་ རང་་འོད་ད་པ་གཟའ་ག་དམར་ལ་སོགས་པ་་་་ན་མཚན་
་མ་གཞག་་་ཡོདཔ་ན།

ས་ག་འ་དང་་་གཟའ་འན་་བར་ན་ འལ་བ་ག་་ཡོདཔ་ར་བ་ན། འལ་བ་ཡོད། ་་གཟའ་འན་མཐོང་ད་པ་་མཚན་
་མ་འ་རང་ ས་ག་དང་ཝ་གས་་བན་་ན།

ར་མ་གཟའ་དང་་བ་གས་ད་། །ན་་་ལམ་ལ་འར་་ཡང་༌།།

་མ་ལས་་དལ་འར་ད་ད་། །ས་ག་བ་ནག་ཡང་་་་འར།།༢།།9
ག་་འལ་བཤད་མ་་བ་་མར་ བ་ོང་་གནས་ལ་ང་་ག་་། དོན་་མ་་ས་ག་འ་འཝ་ན་ང་། མཐོང་ལ་
་་་གཟའ་ར་་་འ་ས་མཐོང་་འ་ས་

ནམ་ག་་ལས་འ་ས་ལམ་་་་མ་འར་ལམ་ར་ོག་བཟོ་་ག་དམརཔ་

ག་བ་་ཡོདཔ་ན། ར་མ་གཟའ་ར་་འ་ གཟའ་ག་དམར། ག་པ། ར་། པ་སངས། ན་བཅས་་་་་དང་།
གས་ར་་འ་་བ་འར་ལམ་དང་་མ་འར་ལམ་༼དོན་་མ་་འཛམ་ང་་འར་ལམ་ན།༽

ད་པ་བས་་མད་མཚམས་འ་
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Aryabhatiyam Golapada st. 9 pg. 140 Choukhambha Krishnadas Acadamy Varanasi 2008
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Aryabhatiyam Golapada st. 10 pg. 140 Choukhambha Krishnadas Acadamy Varanasi 2008

9

Aryabhatiyam Golapada st. 2 pg. 131 Choukhambha Krishnadas Acadamy Varanasi 2008

4

ན། ་ལས་དལ་འར་ད་ར་་འ་་་འ་ས་ས་ངས་འ་མ་་བ་གས་་བ་བཤའ་བ་ནམ་ལས་ མ་་་་་
ར་མ་་་བཝ་ད་ དལ་འར་ད་འ་ར་མ་ག་་་་ན།

ད་ག་་འལ་བཤད་་། གཟའ་ག་དམར་ལ་སོགས་པ་དང་། ་ལས་་བ། ་་འར་ལམ་ད་ག་དང་བཅས་པ་་་ག་ར་ ་
མ་འར་ལམ་བདའ་་འར་་དང་། ནམ་་རང་ཡང་་ཁར་འརཝ་ན་མས།།

ས་ན་ས་ག་རང་་གདོང་ཁ་ལས་ནམ་ཤ ར་་འོངམ་ད་ ས་ག་་རང་་བ་ནག་བ་ོགས་་འཝ་ནམ་ལས་ ནམ་ག་་ལས་
ཤར་ས་་ལས་བས་པ་ དལ་འར་ད་ཀ་ན་་ར་མ་ག་པ་་ནང་ ས་ག་་བ་ནག་འཐོན་འོང་ར་ན་མས།
ད་ང་གཞན་ཡང་།

ས་ག་གཟའ་དང་ར་མ་ལ་མོ ་ད། །རང་་བ་མས་་ང་ད་པ་།།
་མར་མན་་ོགས་པ་ད་པ་། །་ར་ས་པ་ལ་ས་གསལ་བར་ད།།༥།།10

ས་ག་འ་དང་ག་དམར་ལ་སོགས་པ་གཟའ། ་ལས་རང་འོད་ད་པ་རམ་ལ་སོགས་པ་ང་ཏོ་ལ་ལ་་་ག་ར་ རང་རང་སོ་སོ ་
ད་ཀ་འ་ ་རང་་བ་ནག་འ་ས་མ་མཐོངམ་བཟོ་བཞགཔ་ན་མས།

དོན་དག་འ་་ར་ལས་མཛོད་ནང་ཝ་་ར་་གངས་ག ་མ་དང་་་བ་ལས། །རང་་བ་མས་བ་པར་ང༌། ་ཡང་ར་་
བས་་ཝ་མ་མཐོང་་འ་ ནམ་དང་ཐག་་སར་འ་་་ས་ ཝ་་རང་་བ་ནག་ས་་རང་བ་་མ་མཐོང་བཟོཝ ་ན་ར་
ན་མས།

རང་་བ་ནག་ས་བ་ད་་འ་དོན་དག་ག་་ན་ན་ར་བ་ན།
་བ་་དང་་་ས་ག་ས། །གང་་བ་ནག་ཡང་་ན་པ་ད།།

་བ་་་རང་བན་དང༌། ་མ་་རང་བན། ས་ག་འ་ས་ོ ་རང་བན་དང༌། འ་བ་ནག་གང་ན་པ་འ་་ན་པ་གནག་
ང་ང་་རང་བན་གག་ན་མས།།
གཏོགས་པ་གཟའ་གཞན་དང༌།

ནམ་མཁ་དངས་་་མ་འར་ལམ་བད་་

ས་ག་འ་་་རང་འོད་ད་པ་དབང་ས་

ག་རང་རང་སོ་སོ ་བ་ནག་འརཝ་ན་མས།

གཟའ་་་འར་དོ་ཡོདཔ་དང་།

་མ་ོག་ོགས་་མ་ག་པ་་ནང་གཟའ་དང་ས་

ས་ག་་བ་ནག་་ནང་གཟའ་གཞན་གག་འོང་པ་ན་

བསམ་ཚར་གག་བཏང་ནམ་ལས་འོག་་གས་བཅད་འ་གགས།

གཟའ་འན་འོང་བ་་མཚན་་མ།
བ་པར་ད་དོ་་བས་་མ་། །ས་ག་བ་ནག་ན་པོས་་བ་ཡང༌།།༣༧།།11
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་མ་མ་
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ག་་འབད་འོང་ག་མནོ་

ནམ་གཟའ་འན་་བས་་ ཝ་འ་ས་ནམ་བ་འ་དོ་ཡོདཔ་དང་། ཝ་གཟའ་འན་་བས་་ ས་ག་བ་ནག་ོམ་
འ་ས་ཝ་བ་འ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས།

གཟའ་འན་འ་ས་ཚོད་ནམ་ངམ་ན་ན་ར་བ་ན།

ས་་དག་མཐར་གས་དང་་བ་། །་མ་ལ་་་བ་འག་པར་ད།།

ོགས་མཐར་་བ་ས་ག་བ་ནག་ས།།་ཙམ་་དང་ང་བ་ལ་ས་སོ།།༣༨།།12

་ོགས་པ་གནམ་གང་་མཐའ་མར་ོདཔ་ད་ ནམ་ག་་་ ང་་་་གས་ར་་འ་དང་ ཐག་་སར་ཡོད་པ་ན། ་མ་
གདོང་ཁར་ཝ་འལ་་ ནམ་་བ་་བཞགཔ་ན་མས།
དང་ཐག་་སར་ོད་པ་ན་

་བ་ཡར་ ་ོགས་ས་བ་་་མཐའ་་ོདཔ་ད་ ད་ང་གས་་

ས་ག་བ་ནག་ས་ཝ་བ་འ་་དང་། ག་མ་ག་བ་་ན་ན་འ་ གས་དང་ཐག་ང་མང་

ས་་ ་ང་བར་མ་ལ་ག་་འབད་ཡང་འན་་ཡོདཔ་ན།

11

Aryabhatiyam Golapada st. 37 pg. 176 Choukhambha Krishnadas Acadamy Varanasi 2008

12
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འང་ནམ་མཁ་དངས་་་མ་འར་ལམ་བད་་ གཟའ་མས་འར་བ་། ནམ་རང་འབད་ང་ གནམ་གང་་་ཝ་འ་ ་

མ་གདོང་ཁར་ོད་དཔ་ན། ་ལས་ནམ་ག་་་གས་མཚམས་དང་་ག་འ་བ་ན་ ནམ་འ་ཝ་ས་བ་་་འན་འང་
་དང་། ་བམ་་ས་བ་་་ ཝ་འ་ས་ག་འ་་བ་ཁར་ོད་དཔ་དང་། ས་ག་བ་ནག་ོམ་་ཡང་ ་ནང་འརཝ་
ནམ་ལས་

ནམ་ག་་་གས་མཚམས་ཐག་་ག་ཡོད་པ་ན་

་འབདཝ་ལས་་འན་ན་པ་ན་གནམ་གང་་འང་དཔ་དང་།

ཝ་་ཡང་བ་ནག་འ་ནང་འལ་་་འན་འང་་ན་མས།

་འན་ན་པ་ན་ས་བ་་་འང་དཔ་མ་གཏོགས་་ལས་

གཞན་པ་་ངས་་ ་་གཟའ་འན་ནམ་ཡང་འང་་ད།

གས་མཚམས་ར་་འ་ག་་ན་ན།

འ་ད་་ང་་ཡང་་། ན་ང་གསལ་བཤད་ང་་ག་འབད་། ཝ་འ་ས་ འཛམ་ང་ར་ར་བ་པ་འར་ལམ་དང་། ས་
ག་འ་ས་

ནམ་་ར་ར་བ་པ་འར་ལམ་

ཁག་གས་ཡོད་ས་ལས་

ང་གས་་འར་ལམ་འད་ས་འ་་

གས་

མཚམས་ར་བ་ནམ་དང་། ས་ནང་ལས་འབད་བ་ན་ ་གཅན་གདོང་མག་ར་ཡང་བ་ན། ་གཅན་་ གདོང་དང་མག་
གས་་ཡོད་ད་་འ་ཡང་། ་བ་འར་ལམ་འ་ ཡར་འཕར་བ་བས་དང་ མར་འབབ་པ་བས་གས་ཡོད་་འ་ས་ ཡར་
འཕར་་འ་་གདོང་དང་། མར་འབབ་་འ་་མག་ར་བ་ན། འཛམ་ང་འ་ནང་ལས་བཝ་ད་ ་བ་འར་ལམ་་མ་ག་

ལས་འ་བ་ས་ན་་ག ་མ་འོག་ལས་འ་བ་ས་ན་ཝ་ག་ཡོདཔ་ན། ་འབདཝ་ལས་ཡར་མར་མཚམས་་་འན་
གག་ང་ཚར་ནམ་ལས་ ཝ་ག་་ང་་་འན་འང་་ད།

གས་པ་་་་ང་བཅས་་་ཐོ་དང་ར་་མན་དང་་མན་བ་།

རང་གས་འག་པ་་ཐོ་ནང་ལས་་་འག ་བན་ང་ག་དང་པོ ་མ་་ལ། །ད་ཡོད་་ཆར་་མར་་གཅན་ས། །བ་པ་
ལ་སོགས་ན་ས་མཐོང་ཡང་ད། །འོན་ང་་བ་གས་པ་ས་བ་ར། །ལ་་་ཆར་་གཅན་་་ས། བ་ན་ོགས་ནས་
་བ་དལ་འར་།
བན་གང་བ་མཐོང་།།13

།མཐའ་་ཙམ་ག་མ་གཏོགས་ན་བ་།

།ར་ཡང་ས་ོས་་་་ཆ་ས།

།་བ་དལ་འར་ར་

ས་་གནམ་ལོ ་ང་ག་ཝ་དང་པ་གནམ་གང་༼ 2015/3/20༽ན་མ་་ཚོད་གག་་ནམ་གཟའ་འན་ཡོདཔ་ལས་ ་ག་ར་ས་

མཐོང་འོང་ག་ཡང་་ ས། ཡང་ན་་མཐོང་པར་ཡང་ས་འོང་། ན་ང་ཝ་གས་པ་ས་བ་་༼2015/4/4༽་མ་་ཚོད་གམ་

ལས་ ་གཅན་གདོང་ས་ ཝ་འ་ཤ ར་ོགས་ཁ་ག་ལས་འན་་ནམ་མ་ཚད། ་ཡང་མཐའམ་ང་་ག་མ་གཏོགས་ ཧ་ལམ་
ལ་་མཚམས་ག་འན་འོང་ར་ནམ་དང་། ་ལས་་་་ཚོད་བན་ཡོལཝ་ད་ ་བ་དལ་ར་ག་ནམ་་གསལ་ཏོག་ཏོ་འཝ་
ར་ན་མས།

གཟའ་འན་མཐོང་དང་་མཐོང་་ར།

ང་་་་ཝ ་དང་པ་གནམ་གང་་ནམ་གཟའ་འན་་

འག་ལ་འ་ན་ལས་མཐོང་་ད་་ནམ་དང་།

ང་ོགས་ཁ་ག་ལས་བ་བ་ན་མཐོང་གས་་འ་འོག་་གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།

ས་གནས་་་་

་ལས་ཝ་གས་པ་ས་བ་་་ཝ་གཟའ་འན་་འཛམ་ང་ཤ ར་ོགས་་ལ་ཁབ་ག་་ལས་ཡང་མཐོང་གས།
འང་་་ས་ཚོད་འ་་ཚོད་གམ་དང་ར་མ་་་་ན་ང་།
13

གཟའ་འན་

་ང་འག་ལ་འ་ནང་ཝ་མ་ཤར་་འ་ས་མཐོང་་གས།

རབ་ན་ང་་་ཐོ། ༢༠༡༤་༢༠༡༥ wood forse year ཤོག་ངས། ༦༨ ་ཚང་ན་ཚོགས། གང་རབས་ཉམས་གསོ་ཁང་། ༢༠༡༤

7

་ལས་་་་ཚོད་ག་དང་ར་མ་ར་་་ཝ་ཤ ར་བ་བས་་
བན་དང་ར་ཆ་བ་བ་་ག་ལས་གཟའ་འན་ལ་་འ་འོང་།

གཟའ་འན་་ས་བ་ཐངས་ར།

ང་བཅས་ར་ོལ་ན་་སཔ་་ས་

བ་ཆ་བད་་་ག་གཟའ་ས་འན་་འོང་།

གཟའ་འན་་གནས་ངས་་མ་འ་ག་་་འོངམ་ན་ན་་ ས་པས།

འན་ོན་་་ས་་ནོར་འལ་ད་པར་ོན་གསཔ་ན།
ལག་ན་འཐབ་་རང་བགས་་་ས་ན་མས།

་ག་་་ངམ་ན་ན་ར་བ་ན།

་ལས་་ཚོད་

ན་ང་

གཟའ་

ས་འར་ད་་ས་གང་་་

འང་ཝ་གཟའ་འན་་ར་་མདོར་བས་ག་་བ་ན།

་ལ་ཐོག་མར་་འན་། །བ་་བ་མཐ་ས་འད་ས།།
་ར་དང་་གདོང་མག་གས་། །གང་་མང་ལ་ང་ས་ང་།།

་མ་ར་ག་་ཚོད་། །མཁའ་འང་མན་ཆད་ས་པར་འན།། 14
བ་ོངས་་གནས་ལ་ང་་གག་་བ་ན། ན་་བན་་་བས་ར་་་ས་བ་པ་བས་་ ས་ག་་ན་ང་ས་
་ོགས་པ་བས་་ར་མ་ངས་ཁ་གག་ཐོན་་ཡོད། འ་་་ས་འད་་ར་ར་བ་ན། ས་འད་ལོགས་་ད་ང་་

ཐོ་ནང་ལས་བཏོན་བབ། གཟའ་འོག་་ཚོད་དང་ར་འོག་་ཚོད་གས་བོམས་ནམ་ལས་རང་རང་སོ་སོ ་འར་ལོ་ས་བ་བཤའ་བ་
པ་ན། ག་ས་འ་ས་འད་་ར་འཐོནམ་ན། ་ལས་་གཅན་གདོང་མག་ར་་་ས་གག་ཡང་བ་་ཡོད། ་་ར་
ན་ར་བ་མན་ངག་་ངས་ཁ་་ས་མར་ཕབ་ནམ་ལས་ག་ས་འ་བཞག་་ན།

་ལས་ག་་དོན་དག་་བ་ན། ཝ་གཟའ་འན་་ ས་བ་་་ངམ་ག་འང་དོ་ཡོདཔ་ལས་

ས་བ་་་ས་འད་་

ར་་དང་། ་གཅན་གདོང་མག་གས་ལས་ ག་ས་ས་བ་་ས་འད་འ་དང་ ཐག་་ག་བ་ནམ་ལས་ ་ཤོས་འ་དང་
ས་འད་གསཔ་འ་ ང་་འ་ས་མང་་འ་འ་་ན། འ་ཚར་བ་ག་ས་འ་ ར་མ་གནས་་ག ་ཚོད་་གནས་
་་བ་མན་ཆད་ཡོད་པ་ན་གཟའ་འན་འངམ་ན་ར་ན་མས།

ས་་་ཝ་གས་པ་ས་བ་་་ས་འད་འ་དང་ ་གཅན་གདོང་གས་ཐག་་སར་ཡོདཔ་དང་། ས་འད་་ངས་ཁ་མང་
་་ལས་གདོང་་ངས་ཁ་འ་མར་འཝ་ད་

ག་ས་ར་མ་གནས་་ག

གཟའ་འན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧ་ལམ་བ་ཆ་ད་བ་་ག་བ་་ན་མས།
ོགས་ག་་ལས་འན་་ན་ན་དང་།

་ཚོད་་གནས་་ག་ཤར་་ཡོདཔ་ལས་

་ང་ག་མ་ག་འན་ན་ན་ན་་་ར་ལས་རགས་པ་ཙམ་ག་ཡོདཔ་ན་ང་།

ཝ་

སཔ་་

ས་མ་གཏོགས་གཞན་ས་ས་པ་་ཁག་ཡོདཔ་ལས་མ་ག་་བཞག་།
གཟའ།

ར་མ།

བོམས།

ས་འད།

གདོང་།

ར་འ།

ར་གདོང་།

ས་འད།

ར་གདོང་།

འ་ག

༠

༡༡

༡༡

༡༡

༡༢

༠

༡༡

༡༡

༡༡

༠

༡༧

༣༢

༤༩

༥༠

༡༦

༣༡

༤༤

༥༠

༤༤

༦

༥༨

༢༣

༨༡

༢༢

༢

༤༡

༢༠

༢༢

༢༠

༡

༢

༥

༧

༠

༣

༤

༦

༠

༦

༡

ས་གང་་ཁ་ང་ད་པ་གནས་ལ།

གཟའ་འན་འ་ས་ཚོད་ནམ་འང་་ན་ན་དང་། ས་གནས་ག་་། ས་ཚོད་ག་མ་ག་ཁར། ་ང་ག་མ་ག་འན་་ན་ན་་

་ར་ལས་ས་ད་པ་ན། ་་གས་་འད་ག(Latitude) གང་ག(Logitude) མཐོ་ཚད་(Altitude)་མ་པ་་་
ས་དཔ་ན་ང་། ར་ོལ་་་གཅན་གདོང་མག་་ས་འ་ གང་ག་(Logitude)ངམ་ག་ནམ་ལས་ ་གཅན་གདོང་
མག་་ས་འ་ལས་

གཟའ་འན་་གནས་ལ་བ་ཆ་བན་བ་་ག་མ་གཏོགས་ས་་གས་་ན་མས།

ས་གང་འ་ལས་བན་་ ནམ་གཟའ་འན་་གནས་ལ་འ་བ་ཆ་གག་ས་མ་གས་པར་ས་དོ་ཡོདཔ་ན།

14

ལོ་ན་དྷ་ ། ན་ད་ང་བ། ཤོག་ངས། ༤༢

བོད་གང་ན་ས་ཁང་། ༢༠༠༠

9

་འབདཝ་ལས་

ནང་ོལ་ན་མཁས་པ་གངས་ལས། །་ཚན་ག་བན་པ་ད་ར། །དཔལ་ན་ལན་ཌ་་ས་པས། །ད་ཚན་ག་ལམ་ོལ་གཏོད་
འག

།ཤར་་་བན་པ་ན་ཙང༌།

།དས་ན་ལ་་བས་ས།

།ང་ས་པ་བག་དད་ཁང་ག

།ཡར་གག་ལག་ཁང་ང་

འག་གངས། །ཡར་ལ་བ་བཀའ་ལ་བགས་པ། །མདོ་ན་པ་ར་བཞག་སོགས་ལས། །ང་་་་ར་་། །གཟའ་་གཅན་

ས་་ཟོས་ར། །མན་་ད་ར་ད་གཏོང་བ། །གཟའ་་གཅན་ང་མར་གསོལ་སོགས། །དཔལ་་བྷ་ཊ་་ལོག །མན་་་
བ་པ་ཞབས་འན། །ས་་བ་་བར་བས་་གས་་བཅད་པའོ།།
གམ་པ་མས་ཆ་ང་་་ཡོད་་་་དོན་་ས་འར་བས་ད་་ག་དང་ར་་་།
དཔལ་ན་ས་འར་ད་ལས་་་གཟའ་འན་་ར་གངས་ཡོད་ན་ཡང་།
ཡང་ན་་མཚན་གཞན་གག་་དབང་ས་ན་ན་

ག་་་ན་ང་

ས་འར་འལ་ན་་ག་ནོར་ཤ ོར་ཤོརཝ་ན་ན།

ནམ་གཟའ་འན་་ར་ལས་གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་དཔ་ལས་

བན་། བོད་་སཔ་ག་ར་ས་ ས་་ལམ་ལས་གཟའ་འན་ས་བ་ཙམ་གག་མ་གཏོགས་ གཟའ་འན་འང་ད་པ་་མཚན་
ག་་ན་ན་ས་མ་གས་པར་ས་ག
ས་འར་བས་ད་་གཟའ་འན་་ར་་
མདོར་བས་ག་་།

ཧ་་་་དོན་་གནས་ལ་་ཤ་གག་ས་དཔ་ཡོདཔ་ལས་་་་འལ་བཤད་

འ་་་མ་འཛམ་ང་ན་ང་ མཐོང་ལ་་ནམ་འ་སར་མཐོངམ་ན་མས། ནམ་འ་་ར་འར་ལམ་བདའ་་འཝ་ད་ ་
་ོ་ཁ་ག་་གཡས་ར་བཞག་་དང་། ང་ཁ་ག་་གཡོན་ར་བཞག་་ན།

འང་ང་བཅས་་མཐོང་ལ་ར་་འབད་བ་ན། གཡས་འ་་མ་འོག་དང༌། གཡོན་འ་་མ་ང་་་དཔ་ན། གནམ་ཁ་ཝ་
འ་ས་ ས་་ཝ་ག་་ང་་ ་མ་ག་ལས་ཕར་འ་་དང་། ཝ་ག་་ང་་་མ་འོག་ལས་འཝ་ན་མས། ག་

འོག་་མཚམས་་ོདཔ་ད་ གས་མཚམས་དང་༼གདོང་མག༽ དང་ཐག་་ག་འ་བ་ན་་འན་དང་་འན་འོང་་ན། ་ཡང་
གནམ་གང་་ན་པ་ན་་འན་དང་། ས་བ་་་ན་པ་ན་་འན་འོངམ་ན།

དར་ན་་ལོ་ས་ོང་བ། ་་དང་པོ ་་ས་བ་༌། [15/ 1/ 2010] ཝ་བ་གག་པ་གནམ་གང་་་འན་འ་ ཝ་
ས་་མ་འོག་ལས་འོང་ནམ་ལས་ག་་འ་བ་མཚམས་་ན་མས། ་ལས་འ་བགས་་ཝ་ག་ག་་བར་ན་ང་འོག་ཚར་

་སོར་་འཝ་བ་ན། འ་་འབད་རང་ཝ་ག་ག་ནང་ང་འོག་སོར་བ་རང་འ་ནམ་ལས་ ཞག་ངས་༦༥༨༥འམ། ཡང་ན་ལོ་་
བ་བད་དང་ན་ཞག་དའམ་བའམ་ ཡང་ན་བ་བ་གག་ལངམ་ད་ ་གཅན་་འར་ལོ་ཆ་ཚང་གག་འརཝ་ནམ་ལས། ལོ་
་བ་བད་འ་ནང་ཝ་གཟའ་འན་ག་མ་ག་ང་ཡོདཔ་དང་།

ཞག་ངས་ག་མ་ག་ནང་ང་་་་ཐོ་བད་འབད་་བཞག་པ་

ན། ་་ལ་ལས་་་་མ་་འ་བས་བམ་་ག་རང་འཐདཔ་་འོངམ་ན།

་འབདཝ་ལས་ང་་་་་ལོ་་ོང་བ་ཐམ། ་་དང་པོ ་་ས་བ་་་་འན་་ལས་བས་་ ཞག་ངས་༦༥༨༥པོ་་ ་
ལོ་་ོང་ར་བད་་་དང་པོ ་ ་ས་ར་ག[25/1/2028] ་བ་བ་གས་པ་གནམ་གང་ནམ་དང་། འ་་ན་ཚོད་ང་་་
གཟའ་འན་་་ ལོ་་་ལ་ལས་ག་ར་ག་རང་འཐདཔ་་འོང་།
་ལས་ང་བཅས་་མཐོང་ལ་་ནམ་་

ཤར་ལས་བ་ཁ་ག་འཝ་སར་མཐོངམ་ན་ང་

དོན་་མ་ལ་་གཅན་མ་གཏོགས་པ་

གཟའ་གཞན་་གཡོན་ར་འ་་འ་ས་ བ་ལས་ཤར་ཁ་ག་་འཝ་ན། ་འན་་བས་་ཝ་འ་་མ་ལ་ལས་ཡོདཔ་

ན་ང་། ཝ་མགས་་འ་ས་ ་མ་་མར་ཐོན་འ་བ་བས་་ནམ་བ་་འཝ་ན། ་འབདཝ་ལས་་འན་ང་པ་

བས་་ ནམ་རང་འབད་ང་དང་པ་བ་་ོགས་ལས་བ་་འ་བམས་ནམ་ལས་ ཤར་་ོགས་ལས་ཐོན་འ་ད། ་ང་་་
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གས་་མཐོ་དམའ་མཉམ་པ་ན་ བ་ང་པོ་ལས་བ་་དང་། ཝ་དམའ་བ་ན་ོ་བ་་ོགས་ལས་བ་་དང་། ཝ་མཐོ་བ་ན་
བ་ང་ཁ་ག་ལས་བ་་ན།

་་བས་་ཝ་འ་ང་བད་ན་ན་ོ་བད་ན་ན་བ་ད།

བ་ང་པོ་ལས་བ་ང་ཝ་ང་བད་ན་པ་ན་ག་་འ་་

དང་། ོ་བད་ན་པ་ན་འོག་་འ་་་ས་ནམ་ཆ་ཚང་བ་་གས། བ་ང་ལས་བ་པ་་ོ་བད་ན་པ་ན་ལ་འན་

འོང་་དང་། ོ་བ་ལས་འན་པ་་ང་བད་ན་པ་ན་ཡང་ལ་འན་འོང་གས། ་འབདཝ་ད་ ཝ་དང་འཛམ་ང་གས་་བར་
ཐག་འ་ཡང་བ་དཔ་ཁག་།

བར་ཐག་མང་བ་བས་་ན་པ་ན།

ཝ་འ་འཛམ་ང་དང་ཐག་་སར་ཡོད་་་ས་ནམ་ཆ་

་འན་འ་ང་་་དོ་བམ་་ས་་ལ་བ་ནག་ས་བ་ནམ་དང་།

་ས་ས་་ལ་བ་ནག་བལ་་འ་ད་་འ་

ཚང་བ་བ་་དང་། བར་ཐག་ང་ག་པ་ན་ཆ་ཚང་བ་་གས།

ས་ ་འན་ན་པ་ན་ཤར་་ོགས་གང་ང་གག་ལས་བ་འ་བམས་་དང་། བ་་ོགས་གང་ང་གག་ལས་ལ་་འཝ་
ན།

ད་གསལ་བཤད་་ག་་བཞག་ནམ་ལས་ས་འར་བས་ད་་ག་འ་་ད་གས་ཤན་ར་་ཐོག་ལས་འལ་བཤད་ཚར་ག་
་།
་ ཅཤོ ཡ བྷབ རབཽ མཤྕ
ོ ཎ

 ོ ཱཏ ཀྦདཡནབ དཀྵ ཅ།།༥༡།།
པཅྖ
ེ ཅ ཧོཇ
ྲ  སམཁཿ སམ ས བ


བས ེ རགམནབད ད ས །

  ས ཤཤདྷ  ཏཤྕ།།15
ག་འ་་གཤོང་ོན་ལོ་ཙ་བ་འར་་་འག

གལ་་་མ་་་གཡོན་་་བ་གས་པར་ར་ང་འང་བ་ཡང་་གཡོན་པ་ས། །ང་་་་མཐོ་བར་འར་་ཁ་ག་་་བད་པ་
དབང་ས་ོ་་གཡས་པ་ཡང༌།
འོ།

།གས་མཚམས་་ཡང༌་གཅན་གདོང་དང་་བ་མཉམ་པར་འ་་མན་་ོགས་པར་འན་པ་་ན་

།གཡོན་་་བ་དག་ལ་གཡས་ན་་་་མ་བད་པ་དབང་ས་གཡས་ལ་གཡས་པ་ཆར།

མཚམས་་འན་་བོང་འན་པ་འང་བ་དང་་བ་་ཡང༌།།16

།་ར་་གཅན་ས་་ོགས་

ན་ང་ད་བར་དག་པ་ག་་བས་མ་བཝ་ང་་་ཡོདཔ་ལས་

ང་ས་འར་བས་འབད་ནམ་ལས་་་བཟོ་།
གལ་་་མ་་་གཡོན་་་བ་གས་པར་ར་ང་འང་བའང་ང་བད་ན་ར་ན།
བད་པ་དབང་ས་ོ་བད་ལ་ཡང་༌།

།གཡོན་་་་མཐོ་བར་འར་་ཁ་ག་་་

།གས་མཚམས་་ཡང་་གཅན་གདོང་་ཐད་ཀར་འ་ན་ཐད་ཀར་རང་་འན་པར་འར་བ་

ད། །གཡོན་་་ན་་ལ་ོ་ལའོ་་མ་བད་པ་དབང་ས་ོ་བད་ལ་་ང་མ་ཆར། །་ར་་གཅན་ས་་ོགས་མཚམས་་
འན་་བོང་འན་པ་འང་བ་དག་་བ་་ཡང༌།
འ་་ག་དོན་མཆན་འལ་་ཐོག་ལས་ཝ་ད་ ོང་ཁ་ནང་བ་ཏོག་ཏོ་ག་རང་དཔ་ལས་ས་ད་ནང་་།
་འན་འང་བ་།

གལ་་་མ་གཡོན་་་བ་གས ་ང༌།

བས་ར་་བ་ོ་ང་་བད་པའམ་འང་བ་གས་ལས་གལ་་

ང་བད་ན་པར་ར་ན། ་་གས་ལས་་བ་གཡོན་་་་མཐོ་བར་འར་རོ།། ཡང་ཁ་ག་་ས་པ་། བས་འགའ་ག་་་
15
16

Vimala prabha, volume I pg. 97 CIHTS Varanasi 1986
འལ་ན་་ད་འོད། ། ་བ། ཤོག་ངས།༡༠ འལ་པ། ༣༥༤བོད་གང་ན་ས་ཁང་། ༢༠༠༢
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བ་བད་པ་དབང་ས་ོ་བད་ལ་ཡང་་བན་་འན་འང་བ་ན་ནོ།། ་འན་འང་བ་ས་་གས་མཚམས་་གནམ་གང་དང་
ས་པ་གག་་མཚམས་ལའོ།།
་ནས་་འན་་ག་དོན་།

་གཅན་གདོང་་་བ་དང་ཐད་ཀར་འ་ན་ཐད་ཀར་རང་་འན་པ་ལ་འན་འང་བ་ན་ནོ།།

་

གཅན་ར་ནའང་འ། དོན་་ས་ག་དང་་མ་བར་ད་གཡོན་་་ན། ་འན་་་བ་་ལ་ོ་ལ་འང་བ་ན་ལ། གལ་་་མ་
བད་པ་དབང་ས་ོ་བད་ལ་་་མ་དམའ་བ་ན་པས། ་འན་་་བ་་ལ་ང་མ་ཆར་འང་བ་ན་ནོ།། ་འན་འང་བ་
ས་།

ང་་བཤད་པ་་ར་ན་་གཅན་ས་་དཀར་ོགས་དང་ནག་ོགས་་མཚམས་་་ས་པ་བ་་མཐའ་ལ་འན་པར་

འར་རོ།། འོན་ང་་འན་འང་ཚད་ལ་མཐོང་བ་ས་པ་ད་། ་བོང་འན་པ་་འན་འང་བ་དག་་ས་འར་ོས་པ་བ་་
ཡང་ཡོད་པས་་་ོ་ང་འ་ནས་་ང་༌ས་པའོ།།

འ་་ར་ལས་སཔ་་མན་ད་པ་ན་ གནམ་ས་གསང་བ་ར་བ་་བ་གག་ མགས་པ་རང་པར་ན་འབད་་ན། ་ནང་
་གགས་གས།

པ་དཀར་པོས་ག་ནོར་ཤ ོར་བ་། །འཇམ་དཔལ་གས་པ་བས་ད་ག་འ་ད།།
ད་ས་་ར་ངལ་བ་བན་ར་ང༌། །་དང་་་ད་་ ས་རབ་ད།།

པཎ་ན་ན་མན་ཐམས་ཅད་མན་པ་སོགས། །ངས་ད་མཁས་པ་ཚོགས་ས་མ་་བ།།
་་གཟའ་འན་དས་པོ ་གནས་གས་འ། །ང་འམས་་བོས་ོགས་་་མ་མཚར།།

ངས་གགས་་ག་ཆ།
༡

Encyclopedia

Britannica (India)

Pvt.

Ltd. New Delhi

2006

༢

Aryabhatiyam Choukhambha Krishnadas Acadamy Varanasi 2008

༣

Siddhanta Shiromani Motilal Banarasidas 1987

༤

Suryasiddhanta Chaukhamba Surbharati Prakashan Varanasi 2004

༦

ལོ་ན་དྷ་ ། ན་ད་ང་བ། བོད་གང་ན་ས་ཁང་། ༢༠༠༠

༧

ལོ་ན་དྷ་ ། ན་ད་ང་བ་འལ་པ། གར་་ང་། བོད་གང་ན་ས་ཁང་། ༢༠༠༠

༨

Vimala prabha, ༼འལ་ན་་ད་འོད་་་ད།༽ CIHTS Varanasi 1986

༥

རབ་ན་ང་་་ཐོ། ་ཚང་ན་ཚོགས། གང་རབས་ཉམས་གསོ་ཁང་། ༢༠༡༤

༩

ས་འར་འལ་ན་་ད་འོད། བོད་གང་ན་ས་ཁང་། ༢༠༠༢

༡༠

Stellarium 0.11.0 Matthew gates

༡༡

མཁས་བ་་དབང་ོ་ས། གདན་ས་ན་མོངས་་ས་ག། འག་ལ་ཡོངས་ད་མཛོད་ཁང་།
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