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དUག་པ་ཅན། (Dandin) Uས་རབས་བUན་པ། 

!ན་ངག་པ་དང་བཅོས་Uང་-ོམ་པ་པོ། 
དགེ་འUན་རབ་གསལ་,ིས་བUར།  

 
(Uས་རབས་བUན་པའི་*་གར།  ས་#་འདི་'་(་འད་ིནས་$ངས་པ་ཡིན། http://www.worldhistorymaps.info/images/East-Hem_700ad.jpg) 

༄༅།། དUག་པ་ཅན་ནི་མཚན་%ན་ཅན་'་ི!ན་ངག་པ་དང་(ོམ་རིག་-་Uབ་0་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་U་མ་ཟད་ཚད་མཐོ་བའི་ཚ*ག་

Uག་!ོམ་པ་པོ་ཞིག་'ང་རེད། ཁོང་ནི་ “ཡོན་ཏན་” (U་#་guna)!ི་Uབ་མཐའ་དར་)ེལ་,ེད་མཁན་དེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛ,ན་མོད། 

“ཡོན་ཏན་”བU་བོ་ཆེས་ཆ་(ོམ་པར་གནས་པར་འདོད་པའི་བྷ་མ་ཧའི་(Bhamaha) 1  “!ན་”!ི་Uབ་མཐའ་དེའི་ཡང་བར་གནས་

                                                   
1བྷ་མ་ཧ་ནི་Uས་རབས་Uག་པར་.ོན་པའི་ཁ་ཆེའི་Uལ་(Kashmir)!ི་ལེགས་(ར་*ད་ལ་མཁས་པའི་0ན་ངག་པ་དང་3ོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་བ)མས་པའི་ 

Kavyalamkara !ེ་$ན་ངག་གི་)ན་ཞེས་པ་ནི་ལེགས་.ར་0ད་2ི་)ན་3་ཤོས་2ི་6ས་ཡིན་པར་བཤད།  ལེགས་&ར་#ོམ་རིགས་)ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་
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U་བUགས་ཡོད། དUག་པ་ཅན་ནི་)ན་ཅི་(Kanchi)Uལ་$ི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ !་#་ཝའི་(Pallava)!ལ་པོ་དག་གི་

མངའ་འོག་ནས་ཡོན་ཏན་&ས་ཡོད་པ། ར"ྣ་ཝ&'ན་(Ratnavarman) (ཡང་ན་%&་ཝ()ན་ Rajavarman)ཞེས་པ་!་#་$འི་

!ལ་$ས་བཅས་ཡིན་Uལ་ཁོང་གིས་བ*ལ་ཡོད་!ོར་%ི་!་Uལ་དེ་དག་ལ་Uངས་བ,ན་པོ་ཞིག་མེད་པ་རེད། [དUག་པ་ཅན་]ཁོང་གི་

གོ་$་བའི་ཚ"ག་%ོར་(ི་!ད་ཆོས་ལ་བ"གས་ན། ཁོང་ནི་'་(་(Bana)2 (འཚ#་བUགས་630-45)ལས་$་བ་དང་། ད་Uང་U་བན་(་

(Subandhu) 3 (འཚ#་བUགས་608-9)ལས་$ང་&་བ་རེད། གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་(Dasakumara-charita)ཞེས་པའི་

བ"ན་བཅོས་U་གསལ་བའ་ིUལ་ཁམས་ཆགས་Uལ་དག་གིས་(ང་!ལ་པོ་ཧ'ྴ་ཝ#ྜ་%འི་་(Harshavardhana) 4 ཡར་$ོན་'ི་

Uས་ཚ%ད་ཅིག་ཡིན་Uལ་.ོན། ཁོང་གི་'ན་ངག་མེ་ལོང་ནི་(Kavyadarsa)ཧ་ལམ་

ཕལ་ཆེར་བྷ་མ་ཧའི་(Bhamaha)བ"ན་བཅོས་ལས་$་བ་རེད། 

ཁོང་གི་$ན་དངགས་)ི་བ+ན་བཅོས་ཀ/་ད!ྴ་(!ན་ངག་གི་མེ་ལོང་)ནང་གསལ་

བའི་Uལ་U་Uང་བའི་!ན་ངག་དཔེར་བ+ོད་ཡོངས་'ོགས་ནི་དUག་པ་ཅན་རང་ཉིད་

!ིས་བ&མས་པ་རེད། ཁོང་གི་ མཛ#ས་མ་ཨ་ཝན་ཏིའི་གཏམ་Uད་

(avantisundarikatha)ལ་བ$གས་ན། !ལ་པོ་&་'་(འི་$བས་U་ཁོང་གི་ཡབ་

མེས་%མས་Uཇ་"ཏ་ (Gujarat)ནས་$ོ་&ོགས་ལ་གནས་%ོར་(ས་པ་གསལ་ཞིང་། 

ཁོང་ནི་ཝི་(་ད*ྟ་(Viradatta)དང་གཽ་རི་(Gauri)གཉིས་!ི་U་དང་། མ་ནོ་ར་ཐའི་

(Manoratha)ཚ་བོ་ཡིན། ཁོང་གི་ཡབ་མེས་ད་མོ་$་%་(Damodara)ནི། (ཀི#་

ཨར་U་ནི་ཡ་(Kiratarjuniya)[ཀི#་དང་ཨར་Uན་(ི་*ན་ངག་Uང་རིང་]ཞེས་

པའི་བ&ན་བཅོས་!ོམ་པ་པོ་) བྷ་ར་ཝི་(Bharavi) ཡི་!ོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ།། 

དUག་པ་ཅན་ལོ་བUན་ལ་སོན་-བས་ཨ་མ་ཚ$་ལས་འདས་ཤིང་། ལོ་Uང་Uང་བའི་*བས་U་ཁོང་གི་ཕ་ཡང་འདས། ཁོང་ལ་ཀེ་ར་ལའི་

(Kerala)ས་Uལ་U་&ོགས་པོ་མེ་$་ིད#ྟ་(Matridatta)!་U་ཡོད་པའང་བཤད་དོ།། 

                                                                                                                                                       
མཛ#ད།(Encyclopaedic dictionary of Sanskrit Literature, edited by J.N. Bhattacharya and Nilanjana Sarkar, Global Vision 

Publishing House, Delhi, 2004.) པོད་དང་པོ།  ཤོག་%ངས་ ༡༥༢ ནས་ ༡༥༣ བར་གསལ།  ཡིག་ཆ་འདི་ལ་གཤམ་U་ “ལེགས་!ར་$ོམ་རིགས་*ི་ཤེས་%་Uན་

བUས་ཚ#ག་མཛ'ད།” ཅེས་%ིས་ཡོད།  
2 Uས་རབས་བUན་པའི་*ོད་U་བ-མས་པའི་ བཅོས་Uང་ ཀ་དམ་བ་རི (Kādambari) ཞེས་པའི་(ོམ་པ་པོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། མཚན་ཆ་ཚང་ལ་!་ན་བྷ%ྟ་ (Bānabhatta) U། 

ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་,ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད།  པདོ་དང་པོ།  ཤོག་%ངས་ ༡༣༦ ནས་ ༡༣༨ བར་གསལ། 
3 ཁོང་ནི་Uས་རབས་བUན་པར་,ོན་པའི་.ོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ན་ིབ#ན་བཅོས་ Vasavadatta ཞེས་པའི་བ)ེ་Uངས་,ི་བཅོས་Uང་)ོམ་པ་པོ་ཡིན། ལེགས་&ར་

!ོམ་རིགས་)ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད།  པོད་བཞི་པ།  ཤོག་%ངས་ ༡༦༤༧ གསལ། !་#་དག་ན་གནས་Uལ་འཁོད་པ་གཞིར་བUང་ན་ཁོང་གི་Uས་ཚ6ད་7ང་འདི་ལས་

!་བ་རེད་འUག  
4 !ལ་པོ་འདི་ནི་ !ི་ལོ་ ༦༠༦ ནས་ ༦༤༨ བར་$ིད་དབང་བ(ངས་པའི་ Thaneshar དང་ Kanauj Uལ་$ི་&ལ་པོ་ཞིག་+ེ། !་ནག་གི་བUན་པ་ཧན་ཙང་ཡང་ཁོང་དང་

མཇལ་ཡོད་ཅེས་གསལ། !ོམ་པ་པོ་ !་ན་བྷ#ྟ་ ཡང་$ལ་པོ་འདིའི་$ལ་ཁང་U་བUགས་ཏེ། harshcharita ཧ"ྴའི་'ོད་པ་ཞེས་པའི་བ/ན་བཅོས་དེ་བ2མས་པ་རེད། ལེགས་

!ར་$ོམ་རིགས་*ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད།  པོད་གཉིས་པ།  ཤོག་%ངས་ ༥༤༦ ནས་ ༥༥༠ བར་གསལ།  

!ན་ངག་མ་ེལོང་། 
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མཛ#ས་མ་ཨ་ཝན་ཏིའི་གཏམ་Uད་(avantisundarikatha)U་ ཀ་དམ་བ་རིའི་(Kadambari)5!ོར་འཆད་ཅིང་། Uང་འཆད་

པའི་%བས་U་[དེའི་!ོམ་པ་པོ་]!་ནའི་(Bana)འ"ི་Uལ་'ི་!ེས་U་འ'ངས་མོད། [དེའི་U་]!་#་ན་བྷ&ྟ་ (Bhusanabhatta) 

ཡི་བ"ན་བཅོས་U)ྟ་ར་བྷ་ག་(uttarabhaga) ཞེས་པའི་འ"ི་Uལ་'ི་!ེས་U་འ'ངས་མེད་དོ།། [བ"ན་བཅོས་དེའི་]!ེང་གཞིའི་

!བས་U་[!ན་ངག་མཁན་] བྷ་ར་ཝི་ (Bharavi)ནི་ཤར་&ོགས་*་U་!འི་(Chalukya) 6 !ལ་པོ་Uབ་(་ ཝི་ཤ་U་ཝ&'་(་

(Kubja Vishnuvardhana)7དང་། ག!ྒའི་&ལ་པོ་Uར་ཝི་ནི་ཏ་(Durvinita)།8 !་!་#འི་(Pallava)!ལ་པོ་སིམ་ཧ་ཝི་ཤ་

U་(Simhavishnu)།9 དེ་བཞིན་དUག་པ་ཅན་,ི་ཡབ་མེས་[ཕ་ཡི་ཕ]!ན་ངག་མཁན་

ད་མོ་%་&་(Damodara)!མས་Uས་མUངས་ཡིན་པར་བཤད། དེར་བ&ེན། དUག་པ་

ཅན་ནི་Uས་རབས་བUན་པའི་Uས་ད,ིལ་U་.ོན་པར་བཞེད།  བྷ་མ་ཧ་

(Bhamaha)དང་དUག་པ་ཅན་གཉིས་ལས་U་%་བའི་%ོད་(ེང་དེ་ནི་མཛ.ས་མ་ཨ་

ཝན་ཏིའི་གཏམ་Uད་(avantisundarikatha)!ེད་པ་ལ་བ(ེན་ནས་ཞི་བར་Uར་

ཡོད། 

ར་ཇེཤ་ཁ་"་ (Rajashekhara)10ཡི་བ%ོད་(ོམ་ (trayo dandiprabandas 

cha)[དUག་པ་ཅན་(ི་*གས་!ོམ་ཁག་གUམ།]ཞེས་པ་&ར་ན། དUག་པ་ཅན་ནི་

བ"ན་བཅོས་"གས་ཆེན་གUམ་(ི་*ོམ་པ་པོ་ཡིན། དེ་གUམ་'ི་གཅིག་ནི་ངེས་པར་U་

!ན་དངགས་མེ་ལོང་ཡིན་པ་དང་། [འདི་ལ་]་"ོམ་རིག་ད)ད་བ+ོད་,ི་ནང་ཀ0་ལཀྵ་$་

(Kavyalakshana)[!ན་ངག་གི་མཚན་ཉིད།]ཞེས་%ང་ཟེར། གཞོན་U་བUའི་

འUག་པ་(Dasakumara-charita)ཞེས་པ་ནི་ཁོང་གི་བ)ན་བཅོས་གཉིས་པ་ལ་

ངོས་འཛ'ན་)ས་ཡོད་ཅིང་། ད་#འི་ཆར་མཛ*ས་མ་ཨ་ཝན་ཏིའི་གཏམ་Uད་(avantisundarikatha)!ེད་པ་དང་མཉམ་U་འདི་

                                                   
5 བ"ན་བཅོས་འདི་ནི་+་ན་བྷ!ྟ་(Banabhatta)ཞེས་པས་བ'མས་པའི་Uས་རབས་བUན་པའི་ནང་གི་བ,ན་བཅོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བ"ེ་Uངས་(ི་གཏམ་Uད་ལེགས་ཤོས་

ཤིག་ཡིན་པར་བཤད་དོ།། བ"ན་བཅོས་འདིའི་མUག་མ་Uབ་པ་0ིས་U་རང་ག་ིU་ !་#་ན་བྷ&ྟ (Bhushanabhatta) ཡིས་བ&མས་པར་བཤད། ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་,ི་

ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད།  པོད་གཉིས་པ། ཤོག་%ངས་ ༦༡༩ 
6 !་U་$་%ལ་རབས་(Chalukya dynasty)འདིས་&་གར་)ོ་+ོགས་དང་དUས་Uལ་U་Uས་རབས་བUན་པ་ནས་བU་གཉིས་བར་U་&ལ་6ིད་བ7ངས་ཡོད་པར་བཤད།  
7 !ལ་པོ་(Kubja Vishnuvardhana) (624–641)འདི་ནི་U་ལ་ཀེ་ཤིན་་ (Pulakesi II)གཉིས་པ་ཞེས་པའི་Uན་ཡིན་པ་དང་། འདིས་&་U་(འི་ཤར་+ོགས་ལ་དབང་

བUར་བར་བཤད།  !ལ་རབས་འདི་*ོར་ནི་ Uབ་བ$ན་མཆོག་Uབ་+ིས་བ.མས་པའི་ “འཕགས་པའི་Uལ་*ི་Uང་བ་བ.ོད་པ་ལེགས་བཤད་3་འོད་གསར་པ་ཞེས་6་བ་

བUགས་སོ།།”  !ོད་ཆ་ ཤོག་%ངས་ ༣༢༡ ནས་ ༣༢༤ བར་གསལ་ལོ།། !ི་ལི་བོད་ཁང་། ༢༠༠༢  
8 !ལ་པོ་(Durvinita (529–579)) འདི་ནི་&་གར་)ོ་+ོགས་Uལ་/ི་ག0ྒ་Uབ་མའི་&ལ་རབས་ (the Western Ganga Dynasty) ནས་$ོབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང་། !ིས་U་&་U་(འི་*ལ་ཁོངས་U་འUལ་བར་བཤད། 
9 !ལ་པོ་ (Simhavishnu (555–590))འདི་ཡང་'་གར་*ོ་,ོགས་U་ཡོད་པའ་ི"་#་$འི་'ལ་རབས་,ས་ཡིན་པར་བཤད། 
10 !་#འི་ནང་། Rajashekhara ཞེས་པ་Uས་རབས་དU་པའི་ནང་Uང་བའི་ལེགས་2ར་3ད་4ི་5ན་ངག་མཁན་8གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་མོད། འདི་ཡིན་མིན་བ)ག་

འཚལ། 

གཞོན་U་བUའི་འUག་པ། 
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བ"ན་བཅོས་གཉིས་པར་ངོས་འཛ,ན་དང་། གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་མཛ+ས་མ་ཨ་ཝན་ཏིའི་གཏམ་Uད་*ི་+ད་ཆ་ཁ་མ་

ཚང་བའི་ཆ་དེ་ཡིན་པར་མཁས་པ་མང་པོས་ངོས་འཛ3ན་4ེད་པ་རེད། ཁོང་གི་བ(ན་བཅོས་གUམ་པ་ནི་དེཝ་ས,-.་/་ཀ1་

(Dvisandhanakavya)[ལེགས་&ར་(ད་*ི་,ན་.ི་བ0ན་བཅོས་ཤིག་]ཞེས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། དེ་ནི་&་'་(་)་ 

(Ramayana)དང་$་ཧ་བྷ'་(Mahabharata)གཉིས་&ི་གཏམ་Uད་དUས་གཅིག་U་.ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཞེད།  

[!ལ་པོ་$ན་ངག་མཁན་]བྷོཇ་ (Bhoja)[1005-1045]ཡིས་[གོང་གི་]བ"ན་བཅོས་འདི་Uང་འ-ེན་གནང་ཞིང་། དེ་ནི་དUག་པ་

ཅན་$ི་བ'ན་བཅོས་ཤིག་ཡིན་པར་བ'ན་ཡོད། བྷོཇ་%བ'()་ 

(Bhojaprabandha)འམ་!ལ་པོ་བྷོ་ཇའི་གUང་-ོམ་"་U་ཡིས་ [དUག་པ་

ཅན།] ཁོང་ནི་ནག་མོ་ཁོལ་ (Kalidasa)11དང་བྷ་ཝ་#་ཊི་(Bhavabhuti) 12 །  

བྷ་ར་ཝི་(Bharavi) 13 བཅས་དང་བUར་ན་མཚན་!ན་དང་Uས་ཚ'ད་གཉིས་ཀ་

མཉམ་པར་བUབས། 

ཁོང་གི་'ན་དངགས་མེ་ལོང་.ེ་ད་Uང་ཀ"་ལཀྵ་&་(Kavyalakshana)ཞེས་

!ང་བཏགས་པ་དེ་ནི་ལེU་གUམ་1ི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན། དUག་པ་ཅན་ནི་

“ཡོན་ཏན་[བUའི་]” (guna)!ི་Uབ་མཐའ་དར་)ེལ་,ེད་མཁན་དེ་ཡིན་པར་

ངོས་འཛ'ན་མོད། “ཡོན་ཏན་”བU་བོ་ཆེས་ཆ་(ོམ་པར་གནས་པར་འདོད་པའི་བྷ་མ་

ཧའི་(Bhamaha) “!ན་”!ི་Uབ་མཐའ་དེའི་བར་གནས་U་བUགས་ཡོད་ལ། 

“ཡོན་ཏན་”!མས་%ི་མིང་ནི་ན)་"་!"འི་(Natyasastra)[!ོས་གར་'ི་བ*ན་

བཅོས་]ནང་ཡོད་པ་གཅིག་མUངས་ཡིན་མོད། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་-བས་

Uན་མོང་བ་ཧ་ཅང་Uང་། ཡོན་ཏན་བU་བོ་འདི་དག་གི་འགའ་ཞིག་ནི་-་ལ་འ/ེལ་བ་ཡོད་ཅིང་། གཞན་%མས་ནི་དོན་ལ་འ-ེལ་བ་ཡོད།  

དUག་པ་ཅན་(ིས་+ན་Uམ་U་སོ་0་བཤད་ཅིང་། འགའ་ཞིག་ལ་ནང་གསེས་+ི་ད-ེ་བ་ཅན་ཡང་ཡོད། དོ!ྶ་(Doshas)འམ་ཡང་ན་

!ོམ་རིག་གི་(ེབ་+ོར་,ོད་.ི་/ོན་1མས་.ང་རིགས་བU་ཡི་ཁོངས་ནས་བ7ལ་ཡོད་ཅིང་། !ི་ཡོངས་(ི་ཆ་ནས་བྷ་མ་ཧའི་

(Bhamaha)!ེས་U་འ'ངས་ཡོད། !ད་$ི་ད&ེ་བ་དང་བཀོལ་&ོད་(ི་ད*ེ་བ་གཞི་འཛ0ན་2ིས་!ོམ་རིགས་)ི་*མ་+ངས་*མས་

བགར་ཡོད། 

                                                   
11 ཁོང་ནི་Uས་རབས་བUན་པ་ཞེས་.གས་བཏབ་མོད་འ4ེལ་བཤད་7ི་8བས་U་འUངས་Uལ་དང་"ེས་Uས་སོགས་ལ་ད་Uང་གསལ་ཁ་མི་འUག་ཅེས་བཀོད་འUག དེ་ཡང་&ི་

ལོ#་%ོན་'ི་Uས་རབས་གཉིས་པ་ནས་Uས་རབས་བཞི་པའི་བར་སོགས་བཤད་4ོལ་མི་འ6་བ་ཡོད་8ོར་བཤད། ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་,ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད། པོད་ 

༢ ཤོག་%ངས་ ༦༣༠ ནས་ ༦༣༤ བར་གསལ། 
12 Uས་རབས་བUན་པར་(ོན་པའི་&ོས་གར་+ོམ་མཁན་དང་0ན་ངག་པ། !་Uབ་%་བ་ཞིག་ཡིན། ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་,ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད། ཤོག་%ངས་ ༡༩༥ 

ནས་ ༡༩༨ བར་གསལ། 
13 Uས་རབས་བUན་པར་(ོན་པའི་,ན་ངག་པ་དང་0ོམ་པ་པོ། འ"ེལ་བ'ོད་པ་བཅས་ཡིན་པར་བཤད། ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་,ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད། པོད་དང་པོ། 

ཤོག་%ངས། ༡༥༩ ནས་ ༡༦༠ 

༡༩༢༠  ལོ#་!ན་ངག་མ་ེལོང་གི་ཨིན་འUར་ཞིག 
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གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་(Dasakumara-charita)ཞེས་པའམ་ཡང་ན་

མཛ#ས་མ་ཨ་ཝན་ཏིའི་གཏམ་Uད་(avantisundarikatha) ནི་ ལེགས་

!ར་$ོམ་རིག་གི་ཁོངས་ནས་Uག་,ོམ་-ི་.་/་་(katha)ཞེས་པའི་Uང་*ོམ་

!ི་!མ་པར་ཡོད་ཅིང་། ད་#་ཡོད་པའི་མཛ+ས་མ་ཨ་ཝན་ཏིའི་གཏམ་Uད་

(avantisundarikatha)ནི་$ོད་ཆ་(་Uར་#ང་ཞིང་། གཞོན་U་བUའི་

འUག་པ་(Dasakumara-charita)ཞེས་པའི་(ེང་གཞིའི་+ེ་ཚན་ U"་

པིཋ་%་(burvapithika)Uད་པའི་'ག་མ་*མས་ནི་-ད་ཆར་གཏོགས་

པར་$མ།  དUག་པ་ཅན་(ིས་ཏག་ཏག་ཚ-ག་Uག་གི་ཆ་གང་ཞིག་2ིས་པའི་

!ོར་ལ་མཁས་པ་*མས་བསམ་Uལ་མི་མUན་ནོ།།  ཌིབི་སན་དྷ་ན་ཀ་བི་ཡ་

(Dvisandhanakavya)ཞེས་པའི་བ%ན་བཅོས་ནི་བ%ག་ཟིན་ཅིང་། 

[!ལ་པོ་]བྷོ་ཇ་ཡི་བ(ན་བཅོས་,་ིན་ག་ར་!་#་ཤ་

(sringaraprakasha) 14  ན་Uང་འ&ེན་(ས་པ་དང་Uངས་-ོས་པ་ཙམ་

ཞིག་ང་ཚ'ས་ཤེས་པ་ཡིན། 

དUག་པ་ཅན་(ིས་རང་གི་Uག་.ོམ་1ན་ངག་ནི་ (vaidarbha marga)ཝེད$%&་()་ཞེས་པའི་རང་Uགས་འཇམ་པོ་དེའི་/ེས་U་

འ"ངས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་རང་གི་ པད་$ལི'་(padalalitya)[ཚ"གས་U་བཅད་པའི་མཛ/ས་0ན་]ཞེས་པའི་!ེབ་%ོར་ལ་)ན་

!གས་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་གི་'ན་ངག་མེ་ལོང་གི་Uགས་.ེན་ནི་Uས་རབས་དU་པའི་ནང་Uང་བའི་ཏ་མིལ་(Tamil)!ད་$ི་བ'ན་

བཅོས་ དན་ཌི་ཨཝ་ལ)*་+་(Dandialavankara)[དUག་པ་ཅན་(ི་*ན་]ཞེས་པའི་བ)ན་བཅོས་དང་། (Uས་རབས་དU་པའི་

!ེས་ལ་མིན་ངེས་པའི་)སིང་%་ལེའི་Uགས་%ི་བ(ན་བཅོས་(sinhalese treatise)སིཝ་བ&'་(་)་ (Sivabaslakara)། དེ་

བཞིན་ཀ་ན་ཌ་(Kannada) ཡི་!ད་$ི་བ'ན་བཅོས་ཀ་བི་-ཇ་མ"་(kavirajamarga)ཞེས་པ་ ར"ྟར་U་ཏ་ 

(Rashtrakuta)ཡི་!ལ་པོ་ཨ་མོ་གྷ་ཝ*+་ ན་རི། པ་Uང་ག་ (Amoghavarsa Nripatunga)ཞེས་པའི་ཆེད་U་བ,མས་པ་

བཅས་ལ་&ེབས་ཡོད་པ་ནི་མངོན་གསལ་རེད། སོག་པོ#་!ད་U་བUར་བ་ཞིག་+ང་ཡོད་པ་གསལ། 

!ོལ་Uན་'ི་བཤད་Uལ་!ར་ན་དUག་པ་ཅན་ནི་གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་དང་$ན་ངག་མེ་ལོང་། བ"ན་བཅོས་གཞན་གཅིག་བཅས་

!ི་$ོམ་པ་པོ་རེད། [དགེ་%ན་ཆེན་མོ་] Pischel !ིས་བ"ན་བཅོས་གUམ་པ་དེ་ནི་/ིཅ་ཅཀ་ཀ་ཏི་2(Mrchchhakkatika)15 

                                                   
14 བ"ན་བཅོས་འདི་+ལ་པོ་བྷོ་ཇས་བ0མས་པའི་2ན་དངགས་5ི་བ"ན་བཅོས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེར་ལེU་Uམ་U་སོ་Uག་ཡོད་བ0ེན་ལེགས་2ར་3ི་5ན་དངགས་7ས་ཤོས་དེ་ཡིན་

པར་བཤད། ལེU་ཐོག་མ་བ*ད་,ིས་/་རིག་པའི་གནད་དོན་འཆད་ཅིང་། ལེU་དU་བ་དང་བU་བས་+ོན་སེལ་.ོར་འཆད། ལེU་བU་གཅིག་པ་དང་བU་གཉིས་པས་རིམ་པ་

བཞིན་&ན་ངག་ཆེན་པོ་དང་.ོས་གར་1ི་2ོར་བ3ལ། ལེU་%ག་མ་ཉེར་བཞི་ཡིས་ར་ས་(rasa)!ེ་ཉམས་འUར་*ི་,ོར་འཆད།  ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་,ི་ཤེས་%་Uན་བUས་

ཚ"ག་མཛ'ད།  པོད་བཞི་པ། ཤོག་%ངས་ ༡༤༦༢  
15  !འི་ཤིང་'་Uང་Uང་ཞེས་པའི་-ོས་གར་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 

གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་ཨིན་འUར་༢༠༠༨ལོ#་པར་མ་ཞིག 
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ཞེས་པ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། གཞན་%མས་(ིས་*ན་ངག་མེ་ལོང་U་Uང་འ2ེན་3ས་ཡོད་པའི་U་མཚན་#ིས་གUམ་པ་ནི་ !ན་དོ་ཝི་

ཅི་ཏི་(Chhandovichiti) ཞེས་པ་ཡིན་པར་འདོད། ད་Uང་%ན་ངག་མེ་ལོང་U་ !་#་པ་རི་ཆེ་ད་(Kalaparichheda)Uགས་

བ"ན་U་&ོས་ཡོད་མོད། !ན་དོ་ཝི་ཅི་ཏི་(Chhandovichiti) དང་ ཀ་ལ་པ་རི་ཆེ་ད་(Kalaparichheda)གཉིས་ཀ་ནི་བ)ན་

བཅོས་རང་(་བ་གཉིས་མནི་པར་ལེU་གཉིས་,ི་མིང་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་དUག་པ་ཅན་)ིས་,ན་ངག་མེ་ལོང་གི་ནང་U་

བU་བར་བཞེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཤས་ཆེའོ།། འོན་%ང་། !ིཅ་ཅཀ་ཀ་ཏི་' (Mrchchhakkatika)ཞེས་པ་དUག་པ་ཅན་+ིས་

བ"མས་པ་ཡིན་Uལ་ནི་ཧ་ཅང་སོམ་ཉི་ཆེ་བའི་གནས་U་འUར་ཏེ། [!ན་ངག་གི་]!་Uལ་གཞི་གང་ཞིག་ལ་བཅོལ་སའི་ཚ*གས་U་

བཅད་པ་དེ་'ན་ངག་མེ་ལོང་དང་!ིཅ་ཅཀ་ཀ་ཏི་' (Mrchchhakkatika)གཉི་གའི་Uན་མོང་U་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་Uང་!་U་

ད"ྟ་ (Charudatta) དང་ཡང་Uན་མོང་U་ཡོད་ཅིང་། !ི་མ་འདི་ནི་ བྷ་ས་(Bhasa)16ཡི་Uག་&ེ་ནས་Uང་བ་ནི་བ-ོན་མེད་ཡིན་

ནོ།། 

གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་དེ་དUག་པ་ཅན་)ི་+ོམ་ཡིན་མིན་ལ་ཐེ་ཚ2མ་ཅན་#ི་མཁས་པ་དེ་དག་གིས་མཛ-ས་མ་ཨ་ཝན་ཏིའི་གཏམ་

Uད་དེ་དUག་པ་ཅན་*ི་,ོམ་ཡིན་པར་བཞེད་མོད། !ི་མ་འདི་དUག་པ་ཅན་,ི་-ོམ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་། !་མ་དེ་དUག་པ་

ཅན་$ི་&ོམ་མིན་པར་ཁས་ལེན་U་ནི་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་ནི་ལེU་གUམ་(ི་བདག་ཉིད་U་ཡོད་པ་ལས་ U!་

པིཋ་%་ (purvapithika)!ེ་$ེང་གཞི་དང་། U"ྟ་%་པི་ཋ་)་(Uttarapithika)!ེ་མUག་བU་བ་གཉིས་ནི་དUག་པ་ཅན་1ི་Uག་

!ེ་ལས་ཐོན་མེད་མོད། དེས་གཞོན་U་བUའི་འUག་པ་འདི་ཉིད་དUག་པ་ཅན་(ི་བ+ན་བཅོས་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་དོ།། 

དUག་པ་ཅན་ནི་ པད་ !ལི$་ (Pada-lalitya)ཞེས་པའི་མཛ*ས་ཉམས་,ི་ཚ.ག་0ོར་ལ་མཁས་པའི་(ན་པ་ཆེ་ཞིང་། !་#་$་

(Vamana)17 ཡིས་འཕེལ་)ས་U་བཏང་བའི་ རི་ཏི་(Riti)[ཉམས་འUར་]Uབ་མཐའ་དེའི་ཤིང་,འི་-ོལ་འ0ེད་པ་ཡིན།  ཁོང་གི་

!ན་དངགས་ལ་བཞག་པའི་Uལ་U་Uང་བའི་ལེགས་2ེས་ནི་ U་ན་(Guna)!ེ་ཡོན་ཏན་(ི་!་Uལ་དེ་ཡིན། ཁོང་གི་'ན་དངགས་#ི་

འ"ེལ་བཤད་)ོད་U་དོན་%ི་ཆ་ལས་*་ཡི་ཆ་ལ་གཙ.གས་འཛ.ན་ཆེ་བ་3ས་ཡོད།  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

                                                   
16 ཁོང་ནི་Uས་རབས་གUམ་པའམ་དེ་ཤེད་U་Uང་བའི་4ོས་གར་5ི་བ6ན་བཅོས་8ོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ནག་མོ་ཁོལ་(ིས་ཁོང་གི་བ-ན་བཅོས་Uང་འ1ེན་3ས་ཡོད། 

ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་,ི་ཤེས་%་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད། པོད་དང་པོ། ཤོག་%ངས་ ༡༦༦ 

17 ཁོང་ནི་Uས་རབས་བ+ད་པ་དང་དU་པའི་0བས་U་Uང་བའི་3ེབ་5ོར་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ Kavyalam-kara-surtra vritti ཞེས་པའི་(ན་ངག་

གི་$ན་&ི་བ(ན་བཅོས་བ,མས་ཏེ། !ན་ངག་གི་ (Riti) ཉམས་འUར་(ི་Uབ་མཐའ་-ོལ་འ0ེད་པོ་དེ་ཡིན། བ"ན་བཅོས་འདི་ལ་བ"ན་བཅོས་ཁག་ ༣༡༩ འUས་ཡོད་ཅིང་+ེ་

ཚན་ཁག་&ར་བགོས་ཡོད། ཁོང་ནི་ ཁ་ཆེའི་Uལ་)ི་ (Kashmir) !ལ་པོ་ Jayapida (779-813)ཡི་$ལ་ཁང་གི་)ན་ངག་པ་ཡིན་པ་སོགས་བཤད། ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་

!ི་ཤེས་'་Uན་བUས་ཚ-ག་མཛ1ད། པོད། !་པ། ཤོག་%ངས ༡༥༨༢ ན་གསལ། 
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གསལ་བཤད། 

༡༽  གོང་གསལ་འདི་ན།ི ལེགས་&ར་(ོམ་རིགས་"ི་ཤེས་'་Uན་བUས་ཚ#ག་མཛ'ད།(Encyclopaedic dictionary of 

Sanskrit Literature, edited by J.N. Bhattacharya and Nilanjana Sarkar, Global Vision 

Publishing House, Delhi, 2004, Vol. 1. 326-329pp.)  ཅེས་པར་འཁོད་པའི་དUག་པ་ཅན་-ི་ལོ་Uས་ཁོལ་U་

Uངས་ཏེ་བUར། 

༢༽ []!གས་འདིར་བཀོད་པ་-མས་/ན་1ིས་བཏབ་པའི་མཆན་U་-མས་ཡིན། 

༣༽ གཤམ་མཆན་U་བཀོད་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་ གོང་གསལ་ལེགས་(ར་*ོམ་རིགས་-ི་ཤེས་/་Uན་བUས་ཚ5ག་མཛ7ད་U་གང་ཡོད་པ་ལ་

གཞི་བཅོལ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་&་'་(་ཚ#གས་ནས་བUས་པ་ཡིན། འོན་%ང་ལོ་ཚ)གས་སོགས་ཐད་ནས་བཤད་#ོལ་ཧ་ཅང་མི་མUན་

པའི་%ང་བ་ཞགི་ཤར་Uང་། 

༤༽ འདིར་བོད་(ི་བ)ན་བཅོས་-མས་དང་བUར་བའི་འབད་བ1ོན་2ས་མེད།  འོན་%ང་'བས་འདིར་U་U་ཞིག་ལ། དགེ་འUན་

ཆོས་འཕེལ་)ི་གUང་.ོས་ཤིག་0ན་ངག་2ི་དོན་U་འཁོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་ལོ་Uས་གཉིས་ལ་.ོམ་0ི་ཆ་ནས་3ད་པར་ཆེན་པོ་

མེད་མོད། ཞིབ་ཆ་མི་འ(་བ་འགའ་རེ་འUག་གོ།  

༥༽Uས་པའི་)ོགས་པོ་པད་མ་ཚ/་དབང་234ི་ལགས་6ིས་ ལེགས་&ར་(ི་མིང་ཚ-ག་.མས་/གས་ཡིག་U་འ"ི་བའི་རོགས་རམ་གནང་

Uང་བ་ལ་Uགས་)ེ་ཆེ་U- ༢༠༡༤ ལོ#་%་ ༢ ཚ"ས་ ༡༥ ཉིན་Uབ་བོ།། 


