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তিব্বিীয় তভথওথায ইতিাস বাযিীয় ূত্রধাযা
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Abstract
Tibet, Land of black magic, and centre of several mystical stories is considered Shangri-la of east
the place of eternal youth. Though India and this Hidden Land Tibet have vast difference but they
have closely related with each other. It is strange that in spite of having this vast difference between
them, the Tibetan choose to accept the Indian Buddhism, not only that but also Tibetan script,
culture, education, literature, grammar all are based on Indian script, culture, education, literature,
grammar. And it is not hesitate to say that, most of Tibetan myth and legends are derived from
Indian origins. The very common myth in Tibet about the advent of population and the first king of
Tibet came originally from India. It is said that, all Tibetan mythology, miracles and legends are
rise and progress with Buddhism.
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‘তভথওথায যার্ী’ ফা ‘Queen of Myth’ নাসভ প্রতদ্ধ তিব্বি াযা ৃতথফীয ওাসঙ এভন এওতঝ তফস্ময়ওয ঘদ্ মায
ম্বসে ফসঘসয় ঘফী তওিংফদ্তি, তভথীয় ওাতনী, কল্প, প্রফাদ্ এফিং চনশ্রুতি প্রঘতরি আসঙ। এয প্রধান ওাযর্ তাসফ যাহুর
ািংওৃিযায়ন ভায় ফসরসঙন, ‚তিব্বসিয ভি এি অজ্ঞাি ফা স্বল্পজ্ঞাি ঘদ্ াযা ৃতথফীসি আয তিিীয় ঘনই‛। এতয়ায
এসওফাসয হৃদ্সয় অফতিি, াাসে ঘখযা দ্ূকণভ, ওষ্টাধয, থ অিক্রভ ওসয ঔুফ ওভ িংঔযও ভানুলই ঘ ৌঁঙসি াযসিন
তিব্বসিয অন্দযভসর, িাই িন্ত্র, ভন্ত্র, চাদুতফদ্যা, যসয তযূর্ণ এই তিব্বি আঔযা ঘসয়তঙর ঘকান যাচয ফা তনতলদ্ধ ঘদ্
রূস, ঘমঔাসন ভানুল ঘমসি এওভয় বয় ঘসিা। আসর তিব্বসিয াাসে াাসে এি তওিংফদ্তি প্রঘতরি, মা ঔুচ
ৌঁ সি
ঘকসর ভুসে নুতে ঘঔাৌঁচায ভি অফিা সফ।
ৃতথফীয প্রায় প্রসিযও ঘদ্সয, প্রসিযও চাতিয ইতিাস তওঙু না তওঙু তভথওথা আসঙই, তভথওথায বাণ্ডায তসসফ এই
তিব্বসিয িান ফায উসয। ফসথসও আশ্চসমণযয তফলয়, এয এি ঘম তভথ, এি ঘম তওিংফদ্তি-মা প্রাঘীনওার ঘথসও ফিণভান
ওার মণযি প্রঘতরি সয় আসঙ, িায ঘফীয বাসকযই ঘওান না ঘওান বাসফ ঘমাকূত্র আসঙ বাযসিয াসথ। ঘব কতরও তদ্ও
ঘথসও বাযি তিব্বি াাাত দুতঝ ঘদ্ সর িাসদ্যসও ফযাওবাসফ তফতিন্ন ওসয ঘযসঔসঙ ুউচ্চ তভারয় ফণিভারা,
পরিঃই আরাদ্া সয় ঘকসঙ বাযি তিব্বসিয চরফায়ু, আফায়া, াভাতচও চীফর্মাত্রা প্রায় ভস্ত তওঙুই। তওন্তু িা সে
ঘওান এও আসর তওও ূসত্র ফাৌঁধা সে ঘকসঙ বাযি  তিব্বি এই দুতঝ ঘদ্। বাযসিয াসথ তিব্বসিয ঘমাক ঘসর আসঙ
াচায াচায ফঙয ধসয। িাসদ্য ধভণ, াতিয, তক্ষা, দ্ণন, তল্পওরা, তরত, ফর্ণভারা ইিযাতদ্ ভস্ত তওঙুসিই তভস আসঙ
বাযিীয় প্রবাফ, আফায তিব্বিীয়যা অসনসওই তফশ্বা ওসযন ঘম, িাসদ্য তযায় তযায় প্রাঘীন বাযিীয়সদ্যই যক্ত ফইসঙ
ওাসচই তিব্বিীয় তভথওথায ইতিাস ঘফতযবাক তওিংফদ্তিগুতরয তওে, ঘম বাযি-ঘ তফলসয় ওায সন্দ থাওসি াসয?
তিব্বিীয় তভথওথায় বাযিীয় ূত্রধাযা-এই আসরাঘনাতঝ দুতঝ মণযাসয় ওযাই ফাঞ্ছনীয়। প্রথভিঃ ঘফ দ্ধ ধসভণয প্রসফসয
ূসফণ, তিব্বিীয় তভথ ওথায ইতিা, তিিীয়িঃ ঘফ দ্ধধভণ প্রসফসয যফিণী মণাসয় তিব্বিীয় তভথ ওথায ইতিা। তিব্বিীয়
চনকর্ তফশ্বা ওসযন, এসওফাসয আতদ্সি তিব্বি চসরয িরায় তঙর, ওরুর্াভয় ফুদ্ধ ঘঔাসন আতফবূণি ন এফিং াাে ঘওসঝ
চর ঘফয ওসয ঘদ্ন, িায পসরই তিব্বি চর ভুক্ত য় তিব্বিীয় ধভণাস্ত্রগুতরসি উসেতঔি, ফহুর চনতপ্রয় ঘম তভথ ওথাতঝ
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প্রঘতরি িা র “ প্রাঘীনওাসর এও ভাওায় ফানয চািীয় চীফ  মতক্ষনীয তভরসনই তিব্বিীয় চনচাতিয উৎতি। ৃতথফীয
এসওফাসয আতদ্সি মঔন াযা তফশ্ব চরভগ্ন তঙর িঔন তভারয় ফণি ীসলণয াভানয এও চায়কায় এই ভাওায় ফানয চািীয়
চীফ ফফা শুরু ওসযন এফিং াযাতদ্ন ধযাসনয ভসধযই ভয় অতিফাতি ওসযন। ঞাৎ এওতদ্ন এও মতক্ষনী ঘঔাসন অফিীর্ণ
ন এফিং ঘই ভাওায়সও তফফা ওযসি ফাধয ওসযন। এযয িাসদ্য ঙয় িান চন্ম গ্রর্ ওসয এফিং ক্রভ িাসদ্য িংঔযা
ফােসি থাসও। িাযা তিায ওাসঙ এস ঔাসদ্যয ফযফিা ওযায চনয প্রাথণনা ওসযন, িঔন িাসদ্যসও তিা ঘালাফাদ্, শুারন ততঔসয় ঘদ্ন। যফিণী মণাসয় িাসদ্য ঘরাভ  ঘুর াতযসয় মায় এফিং িাযা তিব্বিী চনভানু ল রূস তযতঘতি রাব
ওসযন। আসর ঘই ভাওায় সরন অফসরাতওসিশ্বয ঘফাতধত্ত্ব এফিং মতক্ষনীতঝ সরন িাযা ঘদ্ফী। উতেতঔি ওাতনীতঝ প্রসে
ফরা ঘমসি াসয বাযিীয় ব্রাহ্মর্য শফিসন্ত্রয ভিই যসভশ্বয  তক্তয উানায় তিব্বিীযা তফশ্বা যাসঔ এফিং
অফসরাতওসিশ্বয  িাযা ঘদ্ফীসওই িাসদ্য উৎ ফসর ভসন ওসয।
তফঔযাি তিব্বিী ঐতিাতও ফু-ঘিান উসেঔ ওসযসঙন, ঘও যফসদ্য িাদ্ ফাতনীয াসথ মঔন ঞ্চাণ্ডসফয িংগ্রাভ
ঘরতঙর, িঔন যাচা রূতি িাৌঁয স্র ঘমাদ্ধা নাযীয ঙদ্মসফস তভারসয়য াফণিয অঞ্চসর রায়ন ওসযন, এই যাচা রূতি
 িাৌঁয অনুঘযসদ্য ফিং ঘথসওই তিব্বসিয আতদ্ফাীসদ্য উদ্ভফ। কসফলও রক্ষয ওসযসঙন, তিব্বসিয তফতবন্ন অঞ্চসর বাযসিয
প্রঔযাি যাচা ঘওারযাচ প্রসনতচসিয ঞ্চভ ফিংধযই ঘম িাসদ্য আতদ্ ুরুল এওথা প্রঘতরি আসঙ। আফায অসনও
ঐতিাতও ফসরন, যাচা তফতম্বাসযয ওতনষ্ট ুসত্রয ঞ্চভফিংধয তিব্বিফাীসদ্য ূফণুরুল-এওথা প্রফাদ্ আসঙ। তণ্ডি
যৎঘন্দ্র দ্া এইধযসর্য ফহুওাতনী উসেঔ ওসযসঙন। প্রজ্ঞি উসেঔসমাকয, তিব্বিীয় আতদ্ুরুল, ঘম ঘওান না ঘওান ূসত্র
বাযিীয়, ঘ ম্পসওণ ম্পওণাতয়ি তওিংফদ্তি গুতর ঘমভন ফহুর প্রঘতরি তঞও ঘিভতনই তিব্বসিয আতদ্ যাচা ম্পতওণি
তভথওথাতঝ বাযিীয় ঘমাকূসত্র কাৌঁথা। শ্রীভতি অসরাওা ঘসটাাধযায়, িায গ্রন্থ অিী দ্ীঙ্কয শ্রীজ্ঞান-এ তফলয়তঝ ঔুফ
ুন্দযবাসফ উিাতি ওসযসঙন। তিতন ফসরসঙন, ‚তিব্বি মঔন মক্ষ-যক্ষ-দ্ানসফয ওফসর তঙর, ঘই ভয় ফৎযাচ
উদ্য়সনয এওতঝ ুত্র য়, িায ঘঘাসঔয ািা ছুসর সেতঙর, াসিয আগুরগুতর ঘচাো তঙর। ুসত্রয ফীবৎ ঘঘসযায় বীি
সয় যাচা িাসও এওতঝ ধািু াসত্র বসয কোয় তনসক্ষ ওসযন। এও ওৃলও চর ঘথসও উদ্ধায ওসয িাসও রারন-ারন
ওসযন, ফে সয় ঘ এই ওাতনী শুসন ভসনয দুঃসঔ তভারয় ঘসর মায়, এফিং ক্রসভ ঘ লতয রা ায সয় ঘানথািংসকাতসি
এস ঘ ৌঁঙায়। ঘঔাসন ভুথাক  ভুসখ ঘথসও ঘফান ুযতিযা এসতঙসরন, িাসদ্য াসথ ঘদ্ঔা য়ায় িাযা তচজ্ঞাা ওযসরন
আতন ঘও? উিসয ঘ ফসর- আতভ ভাতক্তধয, িাযা ুনযায় তচজ্ঞাা ওযসরন, আতন ঘওাথা ঘথসও এসসঙন? িঔন ঘ
আওাসয তদ্সও আগুর িুসর ঘদ্ঔার। িাযা যস্পসযয বালা ফুছসি াযসরন না, ুসযাতিযা িাসও ঘদ্ফিা ফসর ঘখালর্া
ওযসরন। ঘফান ুসযাতিযা িাসও এও ওাসঞয তিংাসন ফতসয় তনসয় ঘরসরন, ফরসরন- ইতন আভাসদ্য প্রবু, এসও
আভাসদ্য যাচা ওযফ। ত্রৌঁয নাভ সরা জাতঞ ঘানসা ফা স্কে ফাতি তক্তধয। তিব্বসিয ইতনই প্রথভ যাচা‛।
তিব্বসিয ঐতিাতওসদ্য ভসধয অফয এই প্রথভ যাচায ফিংধাযা তনসয় নানা ভি প্রঘতরি, ঘমভন ঘওউ ফসরসঙন তিতন
ঘওারযাচ প্রসনতচসিয ফিংধয, ঘকাই ঘরাঘাফা নাভও তফঔযাি তিব্বি তফসলজ্ঞ, আফায ভঞ্জুশ্রীভূরিন্ত্র উসেঔ ওসয
তিব্বসিয প্রথভ যাচাসদ্য তরিতফ ফিংসাদ্ভূি ফসরসঙন। যৎঘন্দ্র দ্া  ওসয়ওচন প্রাঘয  াশ্চাসিযয কসফলওকর্ এই
ভি ভথণন ওসযন। ফ্রাসও নাভও এও কসফলও িাৌঁয িংকৃীি নয়তঝ তরাতরতসি রাদ্াসঔয যাচাসদ্য ূফণুরুলরূস জাতঞ
ঘানসায নাভ ঘসয়সঙন। জাতঞ ঘানসা ঘথসও শুরু ওসয ঘ যাতর্ও তিব্বসিয ইতিাস ািা চন যাচায নাভ ায়া মায়,
এসদ্য তওঙু চসনয যার্ীয নাভ  ায়া মায়, এৌঁসদ্যসও তখসয ঘম তিব্বিীয় তভথীয় ওাতনীতঝ ফিণভান িা র, এৌঁযা তঙসরন
অসর তওও ুরুল, এৌঁসদ্য উাতধ তঙর ‘স্বকণতিংান’। যানীযা অসর তওও তক্তম্পন্ন তঙসরন, িাৌঁযা যাচাসদ্য ূসনয তনসয়
ঘসর ঘমসিন িাই ভিণযসরাসও িাৌঁসদ্য ভযসদ্সয তঘহ্নভাত্র ায়া ঘমি না। এই যাচাসদ্য নাসভয আসক ভািৃনাভ মুক্ত ওযা
ি। এই নাযীপ্রাধানয ঘদ্সঔ তণ্ডিযা অনুভান ওসযন ঘম তিব্বসি এই ভয় ভািৃসওতন্দ্রও ভাচফযফিা প্রঘতরি তঙর।
ঐতিাতও এফিং কসফলওকর্ স্বীওায ওসযন তিব্বসিয এই ভস্ত তভথীয় ওাতনীগুতর এসওফাসয অভূরও নয়, ওাযর্ ম্ভফি
ঘওান না ঘওান বাযিীয় ূত্র ঘথসওই তিব্বিীয় চনচাতিয উদ্ভফ। ফিণভান নৃিেতফজ্ঞানীসদ্য আধুতনও কসফলর্া ঘথসও চানা মায়
এফিং ঘফ তওঙু তিব্বিীয়সদ্য ভসধয ইসন্দাভেরীয় াদ্ৃয রক্ষয ওযা মায়। তিব্বসিয তফঔযাি ইতিা ‘গ-ভ-ঘচাগ- াগ’
এ এসদ্য আতদ্ তযঘয় তদ্সি তকসয় ফরা য় ঘম, িাযা বাযি  ঘায নাভও চাতিয িংতভশ্রি চাতি। তিব্বিফাীকর্
তিব্বিসও ঘফাদ্ নাসভ উসেঔ ওসযন-এতঝ বাযিীয় িংস্কৃি ‘ঘবাঝ’ সেয তফওায ভাত্র। ফরাফাহুরয, বাযসি ফফাওাযী
ঘবাতঝয়া উচাতিসদ্য াসথ এসদ্য ম্পওণ আসঙ।
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আফায বাযিীয় ভা ওাফয যাভায়সর্য াসথ তিব্বিীয় ভাওাফয ঘও-য (ke-sar) এয ফযও তভর রক্ষয ওযা মায়। এই
ভাওফয অসরাতওওে, ঐশ্বতযও ফা শদ্তফওতক্ত ইিযাতদ্ নানা ওল্পওাতনীসি বযুয। ঘও-য নাভও তরিং চাতিয তিব্বতিযাচায
ত্নীসও যর্ ওসয তনসয় মায় াসয যাসচযয এও আুতযও ক্ষভিা ম্পন্ন যাচা ঘায। যানীসও উদ্ধায ওযায চনয মুদ্ধ এফিং
অসর তওও তক্তয ফসর চয়রাব-মায ভসধয যাভায়সর্য প্রতিিতফ স্পষ্ট রক্ষযওযা মায়। এই ভাওাফযতঝ দ্ীখণ এফিং তিন বাসক
তফবক্ত। ফ ঘথসও আশ্চমণয এই ভাওাসফযয াভানয ওসয়ওতঝ াসি ঘরঔা ুৌঁতথ ঙাো অনয ঘওান তরতঔি আওায ঘনই, এতঝ
তিব্বিফাীসদ্য ভুসঔ ভুসঔ প্রঘাতযি এওতঝ তফঔযাি ওাতনী।
খ্রীষ্টীয় প্তভ িসও বাযিফলণ ঘথসও তিব্বসি ভামান ঘফ দ্ধধভণ প্রঘাতযি এফিং প্রাতযি য়ায াসথ াসথ ধসভণয সে
িার তভতরসয় প্রাধানয রাব ওসয নানা ধযসর্য তওিংফদ্তি, ওল্পওথা, তভথওথা-মায ধাযা আচ  ঘসর আসঙ এফিং
তিব্বিীয়সদ্য ভসনয তবিয প্রওঝবাসফ চায়কা ওসয তনসয়সঙ। স্বয়িং যাহুর ািংওৃিযায়ন ফরসঙন- ‚এঔাসন ঘদ্ঔরাভ লুধ
ঘদ্য়া, বতফলযৎ কর্না ওযা এফিং িন্ত্র-ভন্ত্র প্রসয়াক ওযা-এই তত্রতফধ তফদ্যায বীলর্ ভাদ্য। এই ভস্ত তফদ্যায় াযদ্ণীসদ্য
ম্মান ায় যাচওীয়‛। াযা তিব্বসিয আনাসঘ ওানাসঘ, িাসদ্য ধভণীয়-ভাচচীফসন, তল্প-তঘত্রওরায়, নৃিয-েীসি, মাত্রায়
ইিযাতদ্ ফ তওঙুসিই তফতবন্ন ওল্প-ওাতনী তনসয় কসে উসঞসঙ তিব্বিীয় তভথওথায ইতিা-মা এসও মিযভিসযয ঘদ্,
অসর তওওসেয ঘদ্, তনতলদ্ধ ঘদ্ ইিযাতদ্ নানারূস আঔযা প্রদ্ান ওসযসঙ।
তিব্বসিয প্রাঘীন ধভণ তঙর ঘফান ফা ঘান-মা ঘফ দ্ধধভণ প্রঘাসয প্রফর ফাধায ৃতষ্ট ওসযতঙর। প্রফর ফাৌঁধা সে ধীসয ধীসয
ঘফ দ্ধধভণ াযা তিব্বিসও িায ভায়াচাসর আফৃি ওসয ঘপসর। প্রথভ ঘম ওাতনীতঝয ভাধযসভ এই ঘদ্স ঘফ দ্ধধসভণয ফীচ ফন
সয়তঙর িা এও অসর তওও খঝনা। ফহুওার আসক তিব্বসিয প্রাঘীন ঘফান ধভণীয় যাচফিংস রাসথা-ঘথাতয জািংঘান নাসভ এও
যাচা তঙসরন, ঘলাে ফলণীয় এই যাচা এওতদ্ন প্রাসদ্ ফসতঙসরন ঞাৎ ূনয ঘথসও অসর তওও বাসফ প্রাাদ্ ীসলণ ঘনসভ
আস এও ঘতঝওা। িায ভসধয ওাযন্ডফূয  ি উসদ্ কাথা নাভও দুতঝ ভাভূরযফান গ্রন্থ  এওতঝ স্বর্ণ শঘিয তঙর। যাচা
তচতনলগুতর ম্বসে তওঙুই ফুছসি াযসরন না, অনুবফ ওযসরন এগুতর ঐশ্বতযও তক্ত ভতিি ভূরযফান তওঙু উওযর্, িাই
অতি শ্রদ্ধায় মসত্ন ঘযসঔ তদ্সরন এফিং এগুতর প্রাতপ্তয পসর যাচায আয়ু ফৃতদ্ধ ঘর। তিতন শদ্ফফানী শুনসরন, িায যফিণী
ঞ্চভ ুরুসলয ভসয় অসর তওও এই তফলয়গুতরয অথণ চানা মাসফ। যফিণীওাসর এই যাচাসও ভিবসেয অফিায ফরা য়।
ঘকাই ঘরাঘাফা, ুমা, যৎঘন্দ্র দ্া, যতঔর প্রবৃতি তিব্বি তফসলজ্ঞযা এই খঝনা ম্পসওণ তফস্তৃি তফফযর্ তদ্সয়সঙন।
তিব্বসিয প্রথভ তফঔযাি ঐতিাতও যাচা সরন ঘস্রািং-ন-কভ-ঘা। প্তভ িােীসি এই ভয়ই ঘফ দ্ধধভণ তিব্বসি
প্রসফ ওসয এফিং ধীসয ধীসয চনকর্সও প্রবাতফি ওসয। তিব্বিীয় ধভণ এফিং বযিায চনও এই যাচায ফহুভুঔী ওীতিণওরা
তিব্বসি তফতবন্ন ঘরাওিংকীসি, ওাতনীসি স্মযর্ীয় সয় আসঙ। তিব্বিীয় ঐতিাতওযা ফসরন ঘফ দ্ধ ধভণ প্রঘাসয ঘস্রািং-নকভ-ঘায ঘপ্রযর্ায উৎ তঙসরন িাৌঁয তফসদ্তনী দুই যানী-ঘনাসরয যাচওনযা  ঘীসনয যাচওনযা। িাই এই তফঔযাি যাচা 
িাৌঁয দুই যানীয তফতষ্ট বূতভওা তিব্বিফাীযা শ্রদ্ধায াসথ স্মযর্ ওসযন। এই ওাযসর্ ম্রাঝ স্বয়িং অফসরাতওসিশ্বসযয
অফিাযরূস  িাৌঁয ভতলীিয়, ঘনার যাচওনযা অফসরাতওসিশ্বসযয অনযিভ তক্ত ভূতিণভিী ঘশ্বিিাযা  ঘীন যাচওনযা অয
তক্ত তযৎ বৃওুতঝিাযা রুস ূতচি ন। এই দুই যানীই তিব্বসি প্রথভ ফুদ্ধভূতিণ আনয়ন ওসযন এফিং যাচা যানীসদ্য উৎাস
ভতন্দয তনভণার্ ওসযন। যাচাসও তিব্বসিয ভানুল ‘ঘঙাইচর’ ফা ধভণযাচ উাতধ তদ্সয়তঙসরন। যাচা, িরুর্ প্রঔযাি ভন্ত্রী ঘথানতভ সম্বাঝসও বাযসি াঞান এফিং িাৌঁয ভাধযসভই প্রথভ ঘদ্স ফর্ণভারা, তরত প্রনয়ন ওসযন। এই ভয় ঘথসওই বাযিীয়
াতসিযয অনুফাদ্ শুরু সয় মায়। এওওথায় অেওায ঘদ্স আসরাও ফতলণি সি শুরু ওসয। ঘস্রািং-ন-কভ-ঘায নাসভয ন
েতঝ ঘথসওই ফাগরায় ন ওথাতঝ এসসঙ অনুভান ওযা য়।
ঘস্রািং-ন-কভ-ঘায যফিণী যাচা তঞ-ঘস্রািং- ঘদ্ ঘান তিব্বসি ঘফ দ্ধধসভণয উন্নতিয প্রসয়াচসন বাযিীয় ঘফ দ্ধ আঘামণ
ািযতক্ষি,দ্মম্ভফ, ওভরীরসও এসও এসও আভন্ত্রর্ চানান এফিং প্রওৃি ভামান ঘফ দ্ধধসভণয প্রবূি প্রঘায শুরু য়। ওতথি
আসঙ, এভয় ঘফ দ্ধধভণীয়সদ্য, তিব্বসিয প্রাঘীন ঘফান ধসভণয বূি, ঘপ্রি, মক্ষ-যসক্ষয িীব্র তফসযাতধিায ম্মুঔীন সি য়।
িাই ািযতক্ষি বাযসিয প্রঔযাি িন্ত্রতদ্ধাঘামণ দ্ম ম্ভফসও আভন্ত্রসর্য ওথা যাচাসও চানান, ওাযর্ দ্মম্ভফ তঙসরন উমুক্ত
ফযতক্ত তমতন তিব্বিীয় ভন্ত্র-িন্ত্র, অলরতওওসে তফশ্বাী ভানুলসদ্য তঞও থ প্রদ্ণন ওযসি াসযন। প্রফাদ্ আসঙ, আঘামণ
দ্মবফ মাত্রাসথই ফহু ফাধা-তফসেয ম্মুঔীন ন তিতন িুলায ছে ইিযাতদ্য িাযা আফৃি সয় েসর িন্ত্র াধনায অগ্রকাভী
আঘামণ তনসচয অসর তওও ক্ষভিা ফসর মাদুতফদ্যা, ভন্ত্র িসন্ত্রয িাযা ফযওভ অওুর ঘব তিও তক্তসও যাবূি ওসযন।
তিব্বিসও নানা ঘফানধসভণয ঐন্দ্রচাতরও প্রবাফ ঘথসও ভুক্ত ওসযন। দ্মম্ভফ তওবাসফ মক্ষ-যক্ষসদ্য ফীবুি ওসযন ঘ
ম্পসওণ ফহু অসর তওও ওাতনী আচ  সদ্য ভুসঔ ভুসঔ প্রাঘাতযি। িাৌঁয চন্ম ওাতনীতঝ অসর তওও। তিব্বিীয় ূত্র ঘথসওই
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চানা মায়, দ্মম্ভফ বাযসিয উযচযানযাচ ইন্দ্রবূতিয ুত্র। অতভিপ্রবাস্বয অতভিাব ফুসদ্ধয অফিায যক্ত যতিয রূ ধসয এও
তফত্র হ্রসদ্ অফিযর্ ওসযন। যাচা ঘদ্সঔন ঘই হ্রসদ্য চসর এও অনুভ ুন্দয দ্ম পুসঝসঙ আয ঘই তফওতি দ্মসর্ণ
ঘিুতদ্ণও আসরাতওি ওসয ঘদ্ফদ্ূরণব ওাতি এও অষ্টভ ফলণীয় ফারও ফস আসঙ, ফাতরওতঝয াসি এও দ্ণ্ড তঙর, িাই িায নাভ
ঘদ্য়া র দ্মম্ভফ। দ্মম্ভসফয অসর তওও ওীতিণয ফহু ওাতনী প্রঘতরি আসঙ তিব্বসি। ঘমভন, এওতদ্ন তিতন দ্রফর তনসয়
শুৌঁতেঔানায় ফস ভদ্যান ওযতঙসরন, ঞাৎ ঘঔয়ার র িাৌঁয ওাসঙ ঘওান য়া ওতে ঘনই- ভসদ্য দ্াভ ঘদ্য়ায চনয েযা
মণি ভয় ঘাইসরন এফিং মিইিা ভদ্যান ওযসি থাওসরন, আঘামণ িঔন ভন্ত্র ফসর ূসমণয কতি রুদ্ধ ওসয তদ্সরন পসর,
ািতদ্ন ধসয ূসমণয প্রঔয িাস দ্গ্ধ সি রাকর াযা ঘদ্। তনরুায় ভদ্য তফসক্রিা িায প্রায ঝাওা য়া আয ঘাইরনা,
িায ানা ঘঙসে ঘদ্য়ায় আফায যাতত্র র। তিব্বসিয মক্ষ, যক্ষ  অশুব তক্তসদ্য তওবাসফ চে ওসযতঙসরন িায অদ্ভুি
অতফশ্বায ওাতনী তিব্বসি ফযাও চনতপ্রয়িা অচণন ওসয ওসযসঙ, ঘমভন, এও মতক্ষনী দ্মম্ভসও দুতঝ ফণসিয ভসধয তসল
ভাযায ঘঘষ্টা ওযসর তিতন ঘমাকফসর আওাস উসঞ তকসয় িাসও যাতচি ওসযন, দ্মম্ভফ এই ধযসনয ফহু শদ্িয দ্ানসফয
ওাউসওই িযা ওসযনতন ফযিং িাসদ্য ফীবূি ওসয তনসচয অনুঘয ওসযসঙন, দ্মম্ভফ িাই আচ ফযাওবাসফ ূতচি, তিতন
ঘরা-ঘান অথণাৎ গুরু ফা তযন-ঘা-ঘঘ অথণাৎ অভূরয গুরু নাসভ তযতঘি।
ভামাসনয তফফিণসনয পসর ভন্ত্রমাসনয ৃতষ্ট য় এফিং িা আফায ওারঘক্রমাসন তফফতিণি য় এয ভসধযই ফহু তন্দু
ঘদ্ফসদ্ফীয অনুপ্রসফ খসঝ  নিুন নিুন ঘফ দ্ধসদ্ফসদ্ফীয ূচা শুরু য়, এঔাসন ভন্ত্র িন্ত্র, চাদুতফদ্যা নানা অসর তওওে
প্রাধানয ায়। এযয ধীসয ধীসয আফায তিব্বিীয় প্রাঘীন ঘফান ধভণীয় ঐন্দ্রচাতরও তক্রয়াওরা ঘফ দ্ধধসভণয াসথ িংতভতশ্রি
সি থাসও, পরিঃই তিব্বসিয ঘফ দ্ধধসভণয এও নফরূায়ন খসঝ, বাযিীয় ুন্দয ুন্দয ঘদ্ফসদ্ফী বয়িংওয রূ ধাযন ওসয।
িাতন্ত্রও তন্দুসদ্ফী ওাতরয াসথ ধযনীফুসদ্ধয ফা আতদ্ফুসদ্ধয তভরন ওল্পনা ওসয উক্ত তভরসনয পসর তফশ্বব্রহ্মাসণ্ডয ৃতষ্ট  ফহু
ঘদ্ফসদ্ফীয আতফবণাফ সয়সঙ ফসর ভসন ওযা য়। এইবাসফই ওতল্পি সয়সঙ বয়িংওয রূধাযী ঘরুও, ওারঘক্র, অঘর,
ফজ্রলবযফ, নীরিাযা, াদ্ািাযা, ভাওার, মভ, য়গ্রীফ ইিযাতদ্। ওারক্রসভ শিযী য় তিব্বিীয় তভথীয় ওাতনীগুতর এফিং এয
ঘথসওই চন্ম য় তফার এও তিব্বিীয় তভথীয় াতসিযয বান্ডায-মা াযা ৃতথফীয ভানুসলয ওাসঙ ঘযভ আওলণর্ীয় তফলয়।
বাযসিয অনুওযসন তিব্বসিয প্রায় ভস্ত ভতন্দয কাসত্রই ঘদ্ফসদ্ফীয নানা ওাতনী তঘতত্রি ওযা য়। ঘফ দ্ধ চািসওয ভি,
অফিায ুরুল িা-রাই রাভা তিব্বসি ফায ফায অফিীনণ ন। এসদ্য তফশ্বা অতবতলক্ত িা-রাই রাভায অবযিসয বকফান
ফুসদ্ধয আত্মা আতফবূণি ন।
মাৌঁযা তিব্বি ফা সদ্য ঘফ দ্ধ ভতন্দযগুতরয াসথ তযতঘি িাৌঁযাই চাসনন এসদ্য তফঔযাি লেক্ষযী ভন্ত্র- ‘ৌঁ ভতনসদ্ম হুিং’-মা
তিব্বসিয ফাতেসি ফাতেসি ভতন্দসয, াাসে, াথসয, কাসঙয টাসর ঘছারান িাওায ভাধযসভ তরতঔি থাসও, িসফ ফসঘসয়
তফঔযাি র তিব্বিীয় ‘ভানী’ ফা ‘ভতনঘক্র’। ঘদ্সয তফতবন্ন িাসন এই ভতনঘক্র রাকান থাসও, ায়ায ফা ছর্ণায চসরয তক্তসি
ভতনঘক্র খুযসি থাসও, এগুতর আওাসয ভাছাতয ঘথসও ঘফ ফে য়, আয ঘঙাঝ ঘঙাঝ ভানীগুরী অসনসওই াসি ওসয অনফযি
ঘখাযাসি থাসও, যা ভসন ওসয, ভতনঘক্র ঘথসও তনকণি ে, এি ূর্য উৎাদ্ন ওসয, মা তিব্বসিয আওাস ফািাস
অনুযতর্ি সয় তিব্বিসও, িায ভাতঝসও, আফাসও তফত্র যাসঔ, তঞও ঘমভন বাযিীয়যা তফশ্বা ওসয ভতন্দসযয খন্টা ফা
াৌঁসঔয আয়াচ তওিংফা ঘফদ্ভন্ত্র াঞ এও তফত্র ফািাফযর্ ৃতষ্ট ওযসি াসয। ফ তিব্বিীয়যাই তফশ্বা ওসয সদ্য এই
অিংঔয ভতনঘক্র ঘথসও অতচণি ূর্যপর াযা ৃতথফীয াচায াচায প্রার্ীয ভসধয বাক সয় মায়।
আসর তিব্বসিয সে বাযিফসলণয ািংস্কৃতিও ফা অনয ভস্ত তওঙুয আদ্ান প্রদ্াসনয ভাধযসভই তঙর ঘফ দ্ধধভণ, ওাযর্
বাযি ঘথসও ঘমভন ফহু তন্ডি ফযতক্ত তিব্বসি তকসয়তঙসরন ঘিভনই ফহু তিব্বিীয় বাযসি এসতঙসরন ঘফ দ্ধ গ্রন্থভূ
ঞনাঞসনয চনয। পরিঃই উবয় ঘদ্সয াধাযর্ চনভানসয তবিয এওঝা ঘদ্য়া ঘনয়ায ু য দ্ীখণতদ্ন ধসযই ঘসর
এসসঙ। বাযসিয তরত, ফর্ণভারা, ফযাওযর্, ঙসন্দয যীতি, অতবধান, তল্প, অতবনয়, ওরাতফজ্ঞান, মুতক্ততফজ্ঞান ইিযাতদ্ ভস্ত
তওঙুয ভিই তিব্বিীয় তওিংফদ্তি, কল্পকাথা, তভথীয় ওাতনী ভস্ত তওঙুয ভসধযই ঘওান না ঘওান বাসফ বাযিীয় ূত্র চতেি,
তওন্তু িা সে তিব্বসিয তনচস্ব যসগ যগীন সয় এও নিুনে তনসয় আত্মপ্রওা ওসযসঙ তিব্বিীয় তভথওথায ইতিা।
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