
- 1 -

༄༅།།  ཚད་མ་(མ་པར་ངེས་པའི་ཊི་ཀ་ལེགས་བཤད་བ6ས་པ་7ོབ་དཔོན་གཙང་ནག་པས་མཛད་པ་བuག=ོ།།

[1B1]༄༅།།  །།ཚད་མ་(མ་པར་ངེས་པའི་ཊི་ཀ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བ6ས་[པའ་;པ་]ཞེས་?་བ།
བཅོམ་Aན་་འདས་འཇམ་པའི་ད?ངས་ལ་yག་འཚལ་ལོ།། 

A1 མཆོད་པ་བEོད་པ།
གང་ཞིག་ཉེས་པ་Gན་Hལ་ཆོས་(མས་ལ།།  
ཡེ་ཤེས་Jན་དང་Aན་པའི་uགས་Eེའི་གLང་ད?ངས་Mིས།།   
ལེགས་འདོད་Nེ་བO་དPན་ལ་མི་Q་བའི།།   
འRག་Sལ་Tོན་པ་[1B2]དེ་ལ་yག་འཚལ་ལོ།།  
གང་མ་མཐོང་པས་Vིད་པར་འyམས་Xར་པ།།   
བདག་ལ་ཤེས་?འི་གནས་ལ་གནས་ཉིད་བཞིན།།    
Y་?ེད་ཚད་མའི་[Zིག་;མིག་]གཉིས་[ིན་མཛད་པའི།།    
\ལ་མuངས་^་མ་(མས་ལ་yག་འཚལ་ལོ།། 
གང་ཞིག་དངོས་Tོབས་ Ô་ཡ_ས་དངོས་(མས་ལ།།   
ལོག་Yའི་གuང་(མས་རབ་འཇིག་དངོས་ཉིད་དང་།། 
[1B3]Tོན་པའི་གLང་དོན་ངེས་?ེད་རིགས་པའི་uལ།།  
(མ་ངེས་མཛད་པ་དེ་འདིར་\ལ་Xར་ཅིག །

A2 `ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།
དེ་Yའི་གuང་འདི་Nེ་བO་ Ô་aPས་yོགས་ཅན་bིས།།  
ཚcག་དོན་མ་བཤད་ཚcག་དང་དོན་འགའ་བཤད་པ་དང་།  
ལོག་པར་བཤད་དང་dབས་དོན་གuང་ལས་འyམས་བཤད་Mིས།།  
ཤེས་འདོད་(མས་Mི་eས་དང་f་ Ô་aPན་Xར་?ས།།  
དེ་དག་Eེས་[1B4]uགས་དgད་ལ་Yོས་[Zེད་;མེད་]པར།།  
(མ་འཇིག་6ད་དང་གuང་དོན་གསལ་?ེད་པས།།   
Tོན་དེའི་དགོངས་པ་བདེ་^ག་ངེས་འXར་བའི།།  
ལེགས་བཤད་བ6ས་པའི་ཏི་ཀ་བདག་གིས་?།།  

A3 བཤད་པ་ལ་ཉན་པར་iལ་བ།
(མ་བཤད་དོན་bི་རོ་དང་jས་པ་མི་ཤེས་པར།།  
aགས་པའི་f་ལས་ཆེ་བའི་kང་e་མངོན་lག་པས།།  



- 2 -

གཞན་ཟེར་Nེ་བོ་nང་བ\འི་rོག་uས་ངོམས་[1B5]པ་དག །   
ལེགས་བཤད་བཀོད་པ་ཡན་ལག་བ\ད་Aན་འདི་མི་འuང་།།    
གང་དག་Eོད་ཚqགས་sིང་པོར་མི་?ེད་Mི།།    
གuང་གིས་བTན་པའི་དོན་གuང་ངེས་འདོད་པ།།    
དེ་དག་ཚcག་འགས་དོན་མ་རབ་གསལ་བའི།།     
རིགས་བཤད་sིང་པོ་འདི་ལ་ངོ་མཚར་Y།། །། 

འདི་ན་ལེགས་པར་འདོད་པའི་Nེ་བོ་དག་[1B6]དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་ཡོངས་L་ཚqལ་ཡང་། ཁ་ཅིག་tོག་གེ་ངན་པའི་
གuང་nགས་Mིས་^ོ་(མ་པར་བ7ད་པས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང[པའི་;བའི་]ཆེས་ཆེར་འuལ་པར་Xར་ལ། གང་དགེ་བདེ་བར་གཤེགས་
པའི་གLང་རབ་ལ་tེན་པ་(མས་Mང་Tོན་པའི་གLང་vང་[པ་;བ་]དང་ངེས་པའི་དོན་ཅན་མི་ཤེས་པས་Y་བ་w་ཚqགས་པར་Xར་ཅིང་། རང་གི་
uལ་[1B7]བEོད་པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཕན་uན་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འXར་བ་ན། མཁས་(མས་Mིས་ཡོངས་L་བtགས་ལ་ངའི་བཀའ་^་མར་?འི་ཞེས་
གང་གLངས་པ་དོན་ལ་ཡོངས་L་tོག་པ་རིགས་པའི་uལ་འདི་ནི་རིང་ཞིག་ན་ཤེས་?འི་དེ་ཁོ་ན་ཚqལ་བ་ལ་མཁས་པའི་Nེ་བO་ཆyན་པོ་དག་གིས་

ལེགས་པར་གLངས་པའི་གuང་གི་ཆ་ཉིད་ལས་rེད་དེ། བདག་དང་[1B8]གཞན་bི་tོག་གེ་ཡང་དག་པ་དང་Yར་wང་[བའི་;པའི་](མ་པར་
གཞག་པ་མདོར་ཙམ་ཞིག་མཛད་དོ།།

དེ་ཡང་རང་དང་གཞན་bི་Nེ་བོ་Gན་z་{ོངས་པ་དག་གིས་མ་tོགས་པས་ཤིན་[e་;z་]|ད་པའི་གནས་L་}ང་[པ་;བ་]ན། 7ོབ་དཔོན་
ཆོས་Mི་aགས་པ་འཇིག་tེན་e་?ོན་ཏེ་གuང་དེ་tོག་གེ་རིགས་པའི་བTན་[ཆོས་;བཅོས་]|ད་e་~ང་[པའི་;བའི་]དོན་ཅན་e་དགོངས་པ་དང་། 
[2A1]Sལ་yད་པར་ཅན་ལ་མི་བདེན་པས་|ོད་པ་བ�ོག་པའི་yིར་དེའི་བEོད་?་tོག་གེ་རིགས་པའི་uལ་གསལ་བར་?ེད་པ་ཚད་མའི་བTན་

བཅོས་[དེ་;Äེ་]བeན་མཛད་དེ། \ས་འHིང་བ6ས་པ་གཙÅ་བÇ་nས་Y་Éའི་བTན་བཅོས་གLམ་དང་། རང་དོན་Eེས་དཔག་གི་l་tགས་Mི་མཚན་
ཉིད་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ལ་འuལ་པ་Ñོང་[པ་;བ་]གཉིས་དང་། གཞན་[2A2]དོན་Eེས་དཔག་དགོད་པའི་Sལ་yིར་Öོལ་བÜབ་པ་དང་Öོལ་བ་
yིར་Öོལ་bི་ངག་བtག་པ་གཉིས་ཏེ་nས་Mི་ཆ་ཤས་ལ་འuལ་པ་Ñོང་[པ་;བ་]ཡན་ལག་གི་བTན་བཅོས་[བཞི་འོ།།;བཞིའོ།།] 

དེ་དག་ལས་(མ་པར་ངེས་[པའ་;པ་]ནི་nས་Y་Éའི་བTན་བཅོས་བར་མ་Tེ། གuང་áང་ཟད་བ6ས་པས་ཚད་མ་ཉིད་Mི་nས་ཚང་
པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་yིར་རོ། །དེ་Y་[2A3]མོད་Mི་འདི་ལ་གeལ་?་འགའ་ཞིག་ལ་ཚད་མ་(མ་པར་ངེས་པ་ཉིད་e་མ་Xར་པས་འདི་ཚད་
མ་(མ་པར་ངེས་?ེད་ཉིད་e་Nེ་བོ་Gན་ལ་བདེ་^ག་[e་;z་]བTན་པར་?འོ།། 

A4 གuང་གི་དོན།
དེ་ཡང་གuང་འདི་ནི་`ོམ་པ་ལ་འRག་པ་àད་Mི་དོན་དང་། བ`མ་པར་?་བ་dབས་Mི་དོན་དང་། མཐར་yིན་པ་འRག་གི་དོན་

གLམ་bིས་ངེས་པར་?་བ་ལས། 

B1 `ོམ་པ་ལ་འRག་པ་àད་Mི་དོན། 
རེ་ཞིག་`ོམ་པ་[2A4]ལ་འRག་པ་àད་Mི་དོན་ནི། གང་ལ་ཞེས་པ་དང་ཕན་པ་དང་ཞེས་པའི་ངག་གཉིས་སོ།། 
གལ་ཏེ་Nེ་བོ་དམ་པ་(མས་ནི་བTན་བཅོས་བ`མ་པའི་âོན་e་Tོན་པ་ལ་མཆོད་པ་བEོད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ན་7ོབ་དཔོན་འདིས་ཅི་
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Yར་མ་མཛད་ཅེ་ན། མཛད་Mང་གuང་e་མ་བཀོད་པ་ཉིད་དམ། Äེ་བeན་`ོམ་པའི་lན་ཅིག་ཡིན་པས་ཐོག་[2A5]མར་བ`མས་པའི་གuང་
(མ་འaེལ་e་བཀོད་པའི་ཡང་yིར་རོ། །འོ་ན་ངག་དང་པོ་འདིས་ཅི་ཞིག་བTན་པར་འXར་ཞེ་ན། |ད་ན་དོན་མིན་Nེ་བས་དེ་བ�ོག་པའི་དོན་e་
བ`ེ་བས་ཞེས་འ~ང་[པ་;བ་]དེ་ལ་ཆེད་e་?་གཙqར་བäང་ན་དགོས་པ་Tོན་པ་ཡིན་ལ། བསམ་པ་གཙqར་བäང་ན་`ོམ་པའི་l་བTན་པར་འXར་
རོ། །འོ་ན་བTན་[2A6]བཅོས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་དགོས་འHེལ་གི་ངག་གཉིས་འ~ང་བ་ཅི་Yར་ཅེ་ན། དགོས་འHེལ་གཉིས་ཡོད་པའི་yིར་ཏེ། 
âར་བཤད་པའི་uལ་bིས་(མ་པར་ངེས་པ་འདིས་7ོབ་དཔོན་yོགས་Mི་ãང་པOའ_་མདOའ_་བEོད་?ར་Xར་པའི་ཚད་མ་གསལ་བར་?ས་པས་བEོད་

?་ཆ་གཉིས་དང་Aན་པའི་yིར་རོ།། 

C1 མདOའ_་དོན་བEོད་པ་yད་པར་bི་དགོས་འHེལ་Tོན་པ།
དེ་ལ་མདOའ_་དོན་བEོད་པ་yད་པར་bི་དགོས་འHེལ་[2A7]Tོན་པ་ནི་གང་ལ་ཞེས་པའི་ཚcགས་L་བཅད་པ་བEོད་པ། དེ་ལ་གuང་

བཤད་པ་ཐམས་ཅད་e་བEོད་?་ཉིད་ངོས་བäང་Tེ།    

D1 ངག་གི་དོན་བTན་པའི་དགོས་པ།
དེའི་བ6ས་དོན་bིས་ཚcག་བཤད་པས་ངག་གི་དོན་བTན་པའི་དགོས་པ་བསམ་པར་?་བ་ལས།

E1 བEོད་?། E2 དགོས་པ།  E3 འHེལ་པ། E4 དགོས་པའི་དགོས་པ། 
འདིར་ཡང་ངག་དང་པོ་འདིའི་བEོད་?་ནི་མདOའ_་(མ་འaེལ་e་?ས་པའི་དགོས་འHེལ་བཞི་ཡིན་ཏེ། བEོད་?་Gན་ལས་

[2A8]བzས་Mིས་བTན་པའི་ཚད་མ་དང་། དགོས་པ་དེ་tོགས་པ་དང་། འHེལ་[པ་;བ་]tོགས་པ་དེ་དགོངས་འaེལ་bི་གuང་འདི་ལ་Yོས་པ་
དང་། དགོས་པའི་དགོས་པ་དེའི་བEོད་?་ཇི་Y་བར་tོགས་པས་གuང་དང་7ོབ་དཔོན་ལ་|ོད་པ་ལོག་པའོ།། 

D2 དེ་དག་ངག་འདིས་ཇི་Yར་བTན་པ།
འོ་ན་དེ་དག་ངག་འདིས་ཇི་Yར་བTན་ཅེ་ན།   

E1 བEོད་པར་?་བ། 
རེ་ཤིག་བEོད་པར་?་བ་ནི་དེའི་nགས་ནི་ཅེས་[2B1]པས་Tེ། 7ོབ་དཔོན་bི་མདོས་ཇི་Yར་བTན་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཡིན་bི་མདOའ_་

གuང་ཉིད་དམ་ཚད་མ་རང་དབང་e་འཆད་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ནོ།། 

E2 དགོས་པའི་ངO་བP། 
དགོས་པའི་ངO་བO་ན_་གསལ་བར་?་ཅེས་པ་Tེ། ?ེ་Hག་z་བཤད་པས་བ6ས་པ་མདOའ_་དོན་tོགས་པའོ།།
གལ་ཏེ་མདOའ_་དོན་མདO་ཉ_ད་Mིས་བEོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཡང་བཤད་པ་ཅི་དགོས་ཞེ་ན། [2B2]དགོས་པ་བÜབ་མི་དགོས་པ་Ñང་པའི་

yིར་དེ་Y་མོད་Mི་འོན་Mང་འཇིག་tེན་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་གསལ་བར་མི་ཤེས་པས་ཞེས་[ར་ཏེ། དེ་ཡང་གང་ཟག་གི་yད་པར་ Ô་aPས་åན་པ་དང་། 
7ོབ་དཔོན་དེའི་གuང་བçིང་པས་སོ།།

བçིང་པ་ནི་éO་Eyའི་ཚcག་Tེ། དོན་ཟབ་མO་TPན་པའི་ཚcག་uང་ཞིང་འHེལ་[པར་;བར་]དགའ་བས་སོ། །ཨ་ཐའི་f་ནི་[2B3]འདིར་ཚcག་
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ལ་འRག་Tེ། དོན་ནི་དགོངས་འaེལ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར་དང་། བçིང་པ་ཚcག་ལ་[ོར་ན་མ་འHེལ་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།། 

E3 དགོས་པའི་དགོས་པ། 
དགོས་པའི་དགོས་པ་ནི་7ོན་དཔོན་ལ་|ོད་པ་བ�ོག་པ་Tེ། དེ་ཡང་བ�ོག་?་|ོད་པ་ཉིད་ངོས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་བ�ོག་པར་

འོས་པ་དང་། དེ་དག་གི་འཐད་པ་དང་། བ�ོག་པ་དགོས་པར་མི་འཐད་པ་[2B4]ལ་ཡང་བཞི་ལས།    

F1 བ�ོག་?་|ོད་པ་ཉིད་ངོས་གäང་པ། G1 |ད་?་Sལ་bི་yད་པར། 
དང་པོ་ལ་|ད་?་Sལ་bི་yད་པར་ནི་ཉེར་བtེན་འཇིག་tེན་\ས་མཛད་དེ་ལ་ཅེས་པ་Tེ། གeལ་?་(མས་[ིན་པས་བTེན་ཏེ་sན་

པར་ë་བ་དང་དོན་[དgོད་;Jོད་]པ་དང་དོན་མuན་པས་lད་?ས་ཤིང་|ིན་པར་?ེད་པ་ཞེས་7ོབ་དཔོན་ཉིད་ལ་གཞི་མuན་པར་?་བའམ། གང་
L་དག་བདག་ཉིད་Tེན་ཅིང་མཆོད་པའི་འཇིག་tེན་[2B5]\ས་མཛད་ཞེས་Tེན་པ་Sལ་bི་yད་པར་རོ།།

G2 |ོད་པ་པOའ_་yད་པར།
|ོད་པ་པOའ_་yད་པར་ནི་{ོངས་པས་དེ་7ོབ་དཔོན་bི་i་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མི་ཤེས་པའོ།།

G3 |ོད་པ་ཉིད། 
|ོད་པ་ཉིད་ནི་མི་རིགས་པའི་བTན་བཅོས་`ོམ་པས་^ོ་འuལ་པ་ཅན་ནO་ཞyས་པ་ལ་སོགས་པ་íོ་གLམ་bིས་ལོག་པར་བÜབ་པའོ།། 

F2 དེ་བ�ོག་པར་འོས་པ། 
གཉིས་པ་ནི་áང་ཟད་|ད་?ས་ནའང་དོན་མིན་Nེ་Tེ། [2B6]གང་ཞིག་དེ་འvའི་\ལ་Vས་[ིན་བདག་ལ། ཅི་Tེ་ངན་སེམས་Nེད་པར་

?ེད་ན་དེ། ཅེས་པའི་uལ་bིས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་འHས་É་མི་འདོད་པ་འཐོབ་པའི་yིར་རོ།། 

F3 དེ་དག་གི་འཐད་པ། (PVin 1f.)
གLམ་པ་ནི་འོ་ན་|ད་?་Nོན་མེད་པ་དང་|ད་པས་དོན་མ་ཡིན་པ་འཐོབ་པ་ཉིད་གང་ལས་ཅེ་ན། དེ་ནི་དཔལ་Aན་vི་མེད་^ོ་མངའ་

ཞེས་|ོས་ཏེ། [2B7]དཔལ་ནི་ལེགས་པར་Jད་པ་[ིན་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བསོད་ནམས་Mི་ཚqགས་སམ། ཡོན་ཏན་bི་ཆ་ཡིན། vི་མ་མེད་
པ་ནི་ Ô་aPས་(མ་པར་དག་པ་Tེ་ཡེ་ཤེས་Mི་ཚqགས་སོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། གང་ལ་འཕགས་པ་ཉིད་?ོན་ནས་Eེས་L་བäང་བ་Tེ། 7ོབ་དཔོན་
yོགས་Mི་ãང་པOའP།། 

དེ་ཡང་འདི་Yར་7ོབ་དཔོན་Nེ་བོ་[2B8]ངན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཡིད་ìང་[པས་;བས་]གཞན་bི་དོན་མཛད་པ་ལ་NO་Ty་བདག་ཉིད་

[ཅིག་;གཅིག་]î་aོལ་བ་ཉོན་ཐོས་Mི་ལམ་ལ་uགས་གཞོམ་ཞིང་འRག་པར་`ོམ་པ་ན། ཉིད་Mི་ཡི་དམ་bི་ï་བཅོམ་Aན་འདས་འཇམ་
[པའི་;དཔའ]ིད?ངས་མeན་bི་ནམ་མཁའ་ལ་?ོན་ནས། É་མ་?ེད་མ་?ེད་ཐེག་པ་དམན་དང་rད་པ་ལས་ནི་ Ô་aPས་ངན་[3A1]པ་Nེ། yོད་Mི་
ཇི་Vིད་ས་མ་ཐོབ་Mི་བར་e་[དགེའ་;དགེ་]བའི་བཤེས་L་ང་འXར་bིས། yོད་Mི་བTན་བཅོས་འདི་ལ་ó་Tེགས་ཚqགས་Mིས་གནོད་མི་jས་པར་
ཤེས་?་Tེ། yི་མའི་eས་[L་འང་;Lའང་]འཇིག་tེན་Gན་[Mི་;bི་][Zིག་;མིག་]གཅིག་[e་;z་]ནི་yོད་འXར་རO་ཞyས་?་བའི་གཏམ་bིས་དÉགས་
ìང་ཞིང་མི་འཇིགས་པ་?ིན་པར་aགས་པའི་yིར་རོ།། [3A2]དེ་ཉིད་Mིས་དཔལ་Aན་vི་མེད་eའང་འòབ་Tེ་དེ་དག་མེད་པ་ལ་དེའི་dལ་བ་མེད་
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པའི་yིར་རོ།།

F4 བ�ོག་པ་དགོས་པར་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། 
བཞི་པ་ནི་དེ་Y་ན་ཡང་གང་ཟག་གཞན་ལ་གཞན་bི་|ོད་པ་བ�ོག་པ་བTན་བཅོས་Mི་འHས་Éར་མ་འHེལ་ལO་ཞy་ན། བ`ེ་བས་[PVin 

1,5: ..kṛpayā..]ཅེས་|ོས་Tེ། བ`ེ་བས་འRག་པ་ནི་གཞན་6ག་བâལ་དང་Hལ་བའི་དོན་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་གཉེར་?འི་འHས་Éར་འཐད་
པ་[3A3]ཉིད་དོ།།

E4 འHེལ་པ། 
འHེལ་[པ་;བ་]ནི་གuང་འདིར་གསལ་བར་?་[PVin 1,5: ..uddyotyate//]ཞེས་དོན་bིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Yར་ངག་

འདིས་yད་པར་bི་དགོས་འHེལ་བཞི་བTན་པ་ཉིད་Mི་དགོས་པ་ནི་གuང་འདི་ལས་[མདO་འ_་;མདOའ_་]དོན་tོགས་པ་དང་དེས་|ོད་པ་བ�ོག་པར་

ཤེས་ནས་དེ་དག་འདོད་པ་གuང་འདི་ལ་འRག་པར་འXར་བའོ།། 

C2 ངག་འདིས་བTན་བཅོས་`ོམ་པའི་l་sིང་Eེ་ཡིན་པར་བTན་པ། 
uལ་འདི་ཉིད་(མ་འaེལ་e་`ོམ་པའི་l་[3A4]ཞེས་Mང་བEོད་དེ་དགོས་པ་ཉིད་`ོམ་པའི་l་མཚན་bི་l་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །ཡང་ན་

བ`ེ་བས་ཅེས་པའི་བསམ་པ་[གཙqའ་བོར་;གཙÅ་བÇར་]?ས་པས་ངག་འདིས་བTན་བཅོས་`ོམ་པའི་Nེ་བའི་l་sིང་Eེ་ཡིན་པར་བTན་[ཏོ།།;ནོ།།]

དེ་ཡང་ངO་བP་Sལ་དང་?ེད་པ་གLམ་ལས་

D1 ངO་བP། 
ངO་བO་ན_་བ`ེ་བ་ཞེས་པས་[དZིགས་;དམིགས་]པ་[Zེད་;མེད་]པའི་Tེ། ô་མ་Y་Éའི་སེམས་ཅན་[3A5](མས་6ག་བâལ་དང་Hལ་

བར་བཞེད་པའོ།།

D2 Sལ། [=] དམིགས་པའི་Sལ། [PVin p.1]
དམིགས་པའི་Sལ་ནི་6ག་བâལ་ལ་Jོད་པ་དང་l་ལ་uགས་པའི་སེམས་ཅན་ལས་འདིར་l་ལ་uགས་པ་ནི་7ོབ་དཔོན་ལ་|ོད་པའོ། །

དེ་ཡང་|ོད་པ་པོ་དང་|ོད་པའི་l་དང་Sལ་དང་(མ་པ་དང་ཉེས་དམིགས་དང་ཤེས་?ེད་öག་རིམ་པ་བཞིན་འཇིག་tེན་ Ô་aPས་åན་པོ་[འདིས་ནི།] 
དེའི་ཚcག་བçིང་[3A6]པ་གསལ་བར་མི་ཤེས་པ་དང་། ཉེར་[བtེན་;བTེན་]འཇིག་tེན་\ལ་མཛད་དེ་ལ་དང་། {ོངས་པས་|ད་?ས་ཅེས་དང་། 
དོན་མིན་Nེ་བར་འXར་བ་ཡིན་པས་དང་། གང་ལ་འཕགས་པ་ཉིད་?ོན་Eེས་གäང་དེ་ནི་དཔལ་Aན་vི་མེད་^ོ་མངའ་Tེ། [PVin 1,1-5: 
sa śrīmān akalaṅkadhīḥ svayam upetyāryo 'nujagrāha yaṃ vyaktaṃ tasya na vettyayaṃ 
jaḍamatir loko garīyaḥ padam/ tatropāsitalokabhartari kṛtā svalpāpy anarthodayā 
sammohād avadhīraṇeti..] ཅེས་པས་བTན་ཏོ།། 

D3 ?ེད་པ། [PVin p.1]
དེའི་nགས་གསལ་བར་?་[PVin 1,5: ..tannītir uddyotyate//]ཅེས་པ་ནི་?ེད་པ་Tེ་6ག་བâལ་bི་lའི་[3A7]l་
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བ�ོག་པའི་ཐབས་ལ་འRག་པའོ། །དེ་Yར་བTན་བཅོས་`ོམ་པའི་l་sིང་Eེ་ཡིན་པར་བTན་པའི་དགོས་པའི་དགོས་པ་ནི་7ོབ་དཔོན་བདག་ཉིད་
ཆེན་པོར་འòབ་པ་Tེ། དེ་Y་ནའང་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་ཚcགས་བཅད་འདི་ཡི་yེད་â་yིས་�ོས་པ་དང་རང་དགའ་Ñང་པའི་
དགོས་པ་གཉིས་བTན་པར་འཆད་པ་ནི་བTན་[3A8]བཤད་ལ་�ོས་Ñོང་མི་རིགས་ཤིང་ཡི་གེ་ལ་མི་འaིགས་ལ། 7ོབ་དཔོན་ལ་|ོད་པ་ལོག་
པའང་ངག་[འདི་འི་;འདིའི་]དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་|ོད་པའི་l་མ་བ�ོག་པའི་yིར་དང་བ�ོག་པའི་དོན་e་བ`མ་པར་ཁས་^ང་[པའི་;བའི་](མ་

འaེལ་དོན་མེད་པའི་yིར་རོ། །དེ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ནི་བEོད་?་མ་མཐོང་[པར་;བར་]མ་འHེལ་[པའི་;བའི]བ6ས་དོན་bིས་འõ་བཤད་
[3B1]ཏེ་དགོས་དོན་བdལ་པ་གཏོད་པར་ཟད་མོད་Mི་དེ་དག་གི་Jད་པ་འདིར་མི་དགོད་དེ། རང་གི་nགས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཉིད་Mིས་གསལ་
བར་འXར་བའི་yིར་རོ།། 

C3 ཚད་མ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གཙÅ་བOའ_་དགོས་འHེལ་Tོན་པ། [PVin p.1]
ཚད་མ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གཙÅ་བOའ_་དགོས་འHེལ་Tོན་པ་ནི་ཕན་པ་དང་[PVin 1,6: hita-]ཞེས་?་བ་ལ་སོགས་པ་Tེ། ངག་

འདི་ཡང་དགོས་པ་དང་། བ6ས་པ་དང་།　ཚcག་གི་དོན་[3B2]གLམ་bིས་ངེས་པར་?འོ།།

D1 དགོས་པ། 
དང་པO་ན_་གལ་ཏེ་tོག་Aན་bི་`ོམ་པ་ལ་དགོས་པས་yབ་པ་ཡིན་ན་བTན་བཅོས་Mི་7ད་e་དེའི་དགོས་འHེལ་bི་ངག་བཀོད་པའི་

དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདིར་རིགས་པས་འཐད་པ་དང་བཞེད་པས་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་དགོས་པ་བསམ་པར་?་བ་ལས་

E1 གཞན་bི་nགས་Jད་པ། 
དང་པོ་ལ་གཞན་bི་nགས་Jད་པ་ནི་ཁ་ཅིག་བTན་བཅོས་[3B3]Mི་ãད་e་དགོས་འHེལ་bི་ངག་བཀོད་པ་ནི་བTན་བཅོས་འདི་ལ་

དགོས་པ་[Zེད་;མེད་]པས་tོག་Aན་bིས་བ`མ་པར་?་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་པའི་ལོག་tོག་བ�ོག་[པ་འམ།;པའམ།] གཏམ་bི་བབས་Yར་
བTན་བཅོས་Mི་གuང་ཉིད་མཛúས་པས་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་གི་Yར་ན་དགོས་འHེལ་བཞི་ཉིད་Tོན་པའི་ངེས་པ་མི་འཐད་དེ་
[3B4]དགོས་པ་ཡོད་ཅེས་པའམ། མཆོད་བEོད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་བཀོད་པའི་yད་པར་གཞན་bིས་Mང་འòབ་པའི་yིར་རོ།།

E2 རང་གི་nགས།
རང་གི་nགས་ནི་Jིར་f་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]Mི་དགོས་པ་བTན་པའི་དོན་ལ་གོ་བ་Nེད་པས་དོན་དེ་འདོད་པའི་Nེ་བO་དPན་ཅན་ལ་འRག་

པ་ཡིན་ཏེ་ལས་Mི་དགོས་པ་བEོད་པ་བཞིན་ནོ། །འདིར་ཡང་བTན་བཅོས་ལ་དགོས་པ་[3B5]ཡོད་པར་བEོད་པས་དགོས་པ་མེད་པའི་ལོག་tོག་
ལོག་Tེ་ཡོད་པར་གོ་ནས་དགོས་པ་དོན་e་གཉེར་བའི་Nེ་བོ་དག་དགོས་པ་ཅན་bི་བTན་བཅོས་ལ་འRག་པ་ཉིད་འཇིག་tེན་ན་Zོང་[པ་;བ་]དང་

བ6ས་དོན་bིས་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ་མཁས་པ་དག་གིས། མདOའ_་དོན་ཆེ་བ་ཉིད་ཐོས་ན། ལེན་པ་དང་ནི་འཛcན་པ་ལ། ཉན་པ་པO་དy་ûས་?ེད་པས།། 
[3B6]ཐོག་མར་དགོས་པར་བEོད་པར་?། །ཞེས་ཇི་dད་གLངས་པ་བཞིན་ནོ།། 

F1གང་ཟག་གི་རིགས་ཡིད་ཆེས་པར་7་བ་དད་པའི་Eེས་L་འHང་པ།

དེ་ཡང་གང་ཟག་གི་རིགས་ཡིད་ཆེས་པར་7་བ་དད་པའི་Eེས་L་འHང་[པ་;བ་]དང་།   
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F2 ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བ་རིགས་པའི་Eེས་L་འHང་པ། 
ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བ་རིགས་པའི་Eེས་L་འHང་[པ་;བ་]གཉིས་རིམ་པ་Yར་དགོས་པ་མ་ངེས་པ་དང་ཤས་ཆེར་འཛcན་པའི་ཐེ་ཚqམ་

bིས་འRག་Tེ་དེ་Yར་ཡང་Zོང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།། 

F3 uལ་འདི་ལ་མི་འཐད་པའི་`ོད་པ་གLམ་Ñང་པ།
uལ་འདི་[3B7]ལ་མི་འཐད་པའི་`ོད་པ་གLམ་པ་Ñང་པ་ལས་

G1 ངག་འདིས་(མ་གཅད་བ�ོག་པ་མི་འཐད་པ། 
རེ་ཤིག་ངག་འདིས་(མ་གཅད་བ�ོག་པ་མི་འཐད་པ་ནི་འདིར་tོག་པ་དང་མི་Aན་པ་ནི་བTན་བཅོས་Mི་གeལ་?་མ་ཡིན་ལ། ཡོངས་

L་བtགས་ནས་འRག་པ་ནི་དགོས་པ་ལ་ལོག་པར་ངེས་པ་མི་འཐད་དེ་དgད་པའི་དོན་ལ་དགག་Üབ་Mི་ཚད་མ་ལོག་པའི་yིར་རོ།། 
l་མཚན་འགའ་[3B8]ཞིག་གིས་དགོས་པ་ལ་མེད་པར་ངེས་[པ་འམ་;པའམ་]དོན་མི་འXར་བའི་[ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]Nེས་ན་ཡང་དེ་

ཚcག་གིས་བ�ོག་པར་མི་jས་Tེ་དམ་བཅའ་ལ་tགས་མི་དགོས་པར་ཐལ་བའི་yིར་རO་ཞy་ན། མ་ཡིན་ཏེ་དgད་ནས་Nེས་པའི་^ོ་གཉིས་ཚcག་གིས་
བ�ོག་པས་མ་yབ་Mང་འགའ་ཞིག་གི་yད་པར་bིས་བ�ོག་པར་མཐོང་བའི་yིར་རོ།།

G2 ཡོངས་གཅོད་ལ་འRག་པར་མི་འཐད་པ།
[4A1]གཉིས་པ་ཡོངས་གཅོད་ལ་འRག་པར་མི་འཐད་པ་ནི་ཡང་ཚcག་གིས་དོན་ལ་ངེས་པ་བNེད་པར་མི་jས་Tེ་འHེལ་[པ་;བ་]མེད་

པའི་yིར་Éམ་པའི་ཚcག་ལས་ཀ་བ་བཞིན་ནོ།། [ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]Nེད་པ་ལ་ནི་དགོས་པ་[Zེད་;མེད་]དེ་དgད་པས་ཚད་མ་ལོག་པར་ཤེས་པ་ལས་
Nེ་བའི་yིར་རO་ཞy་ན། མ་འHེལ་[པ་;བ་]ལས་ཚད་མའི་ངེས་པ་མི་Vིད་Mང་[4A2]Nེ་བO་ཡ_ད་ཆེས་པའི་ཚcག་ལས་ངེས་པ་ཙམ་Nེ་བར་Zོང་པ་ཡིན་
ལ། དེ་Y་མ་ཡིན་ན་tོག་Aན་ལ་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཡིད་དgོད་མི་Vིད་པར་ཐལ་བའི་ཡང་yིར་རོ། །[ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]ཙམ་དེ་Y་ནའང་
འདིར་དོན་ཤས་ཆེར་འཛcན་པ་ངག་གིས་བNེད་པས་འགལ་བ་མེད་དོ།།

G3 དགག་Üབ་Mི་དགོས་པ་གuང་ལ་མི་Yོས་པ།
གLམ་པ་དགག་Üབ་Mི་དགོས་པ་གuང་ལ་མི་Yོས་པ་ནི་འོ་ན་[4A3]ཚcག་གི་yད་པར་bིས་གང་ཟག་གི་yད་པར་ལ་དགག་Üབ་Mི་

དགོས་པ་དེ་དག་འòབ་པ་འཆད་པ་པOའ_་ཚcག་ལས་Mང་üང་[པས་;བས་]`ོམ་པའི་ངག་མི་དགོས་སོ་[ཞེའ་;ཞེ་]ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ཚcག་
ཡིད་བtན་e་üང་བར་l་མཚན་མི་མuངས་པའི་yིར་དང་། འཆད་པ་པོ་དག་བTན་བཅོས་Mི་ãད་e་དགོས་པ་བEོད་པ་ཉིད་e་མ་ངེས་པའི་yིར་
རོ།། 

D2 བ6ས་པ། 
[4A4]གཉིས་པ་7ོབ་དཔོན་bིས་ངག་[འདི་འི་;འདིའི་]དགོས་པ་གང་ལ་དམིགས་པ་ནི་བསམ་པར་མི་jས་ཏེ་yོགས་འགར་ཡང་མ་

བTན་པའི་yིར་རོ། །Jིའི་དོན་ནི་ངག་འདིས་འཆད་པར་འXར་བའི་བTན་བཅོས་Mི་དགོས་འHེལ་བཞི་བTན་ཏོ། །དེ་ཡང་གLམ་bིས་ངེས་པར་
?་Tེ། དགོས་འHེལ་བཞི་སO་སOའ_་ངO་བP་དང་། དེ་ངག་འདིས་ཇི་Yར་[4A5]བTན་པའི་uལ་དང་། བTན་པ་[བཞིའ་;བཞི་]ཉིད་e་ངེས་པའི་
lའོ།། 
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E1 དགོས་འHེལ་བཞི་སO་སOའ_་ངO་བP། F1 Jིར་བཤད་པ། 
དང་པོ་ལ་Jིར་བTན་བཅོས་Mི་བEོད་?་དང་དགོས་པ་དང་འHེལ་[པ་;བ་]དང་དགོས་པའི་དགོས་པ་ཞེས་?་བ་ནི་གO་ར_མས་བཞིན་

བTན་བཅོས་Mིས་གཏན་ལ་དབབ་?་དང་དེ་tོགས་པ་དང་tོགས་པ་བTན་བཅོས་ལ་རག་ལས་པ་དང་tོགས་པ་ལས་མཐར་འ~ང་བའི་འHས་

Éའོ།།

F2 yད་པར་e་བཤད་པ། G1 བEོད་?། 
yད་པར་[4A6]e་བTན་བཅོས་[འདི་འི་;འདིའི་]བEོད་?་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའོ།། [gིར་;Jིར་]ཤེས་པ་ལ་ཤེས་?་དང་མuན་

པར་འRག་པ་དང་མི་འRག་པ་དང་[གཉི་ཀར་;གཉིས་ཀར་]མི་འRག་པ་ཡང་དག་པ་དང་ལོག་པ་དང་ཐེ་ཚqམ་bི་ཤེས་པ་གLམ་ལས་འདིར་ཞེན་

ནས་བEོད་པར་?་བའི་གཙÅ་བO་ན_་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་[Tེ།;ཏེ།] གཞན་དོན་Eེས་L་དཔག་པ་ནི་བདག་དང་[4A7]གཞན་bི་ཡང་དག་
པའི་ཤེས་པའི་l་དང་འHས་Éར་གཏོགས་པའི་yིར་རོ།།

G2 དགོས་པ། 
དགོས་པ་ནི་གeལ་?འི་རིགས་དང་འབད་པ་འདི་sེད་Mིས་བEོད་?་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཇི་Y་བར་tོགས་པ་Tེ་དེ་âོན་

ཆད་གཞན་ལས་མ་~ང་བའི་yིར་རོ། །ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་tོགས་པའO་ཞyས་ནི་མི་བEོད་དེ། དེ་(མ་འaེལ་དང་རིགས་[ཐིག་;ཐིགས་][4A8]bི་
དགོས་པར་ë་ནའང་བ�ོག་པར་མི་jས་ལ་ཐམས་ཅད་Mི་དགོས་པ་དེ་ཡིན་ན་ཡང་lད་ཐ་དད་ལས་ཐ་མི་དད་འ~ང་[པར་;བར་]མི་འཐད་པ་དང་

དགོས་པ་ïག་མེད་པའི་`ོམ་པ་?ེད་པ་tོག་Aན་e་མི་འXར་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ནི་ཚད་མའི་གuང་ཙམ་bི་དགོས་པ་ཡིན་པས་གuང་གི་?ེ་
Hག་(མས་ལ་དགོས་པའི་yད་པར་བསམ་པར་?་བ་ཡིན་ནོ།།

G3 འHེལ་བ། 
[4B1]འHེལ་བ་ནི་དེས་ན་དེ་Y་É་tོགས་པ་དེ་བTན་བཅོས་འདི་ལ་Yོས་པའོ།།

G4 དགོས་པའི་དགོས་པ། 
དགོས་པའི་དགོས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པའི་དོན་ཤེས་Tེ་uགས་པ་ལས་^ང་དོར་bི་དོན་òབ་པའོ།། 
དེས་ན་ཁ་ཅིག་དོན་òབ་དགོས་པའི་འHས་É་མ་ཡིན་པར་མཐོང་ནས་བEོད་?འི་དགོས་པ་ཞེས་འདོགས་པ་ནི་མི་རིགས་Tེ། 

[4B2]མཚན་ཉིད་མ་tོགས་Mང་ཚད་མ་ཉིད་ལས་དོན་òབ་པ་འཇིག་tེན་ན་ཡོད་ན་ཡང་དེ་བTན་བཅོས་Mི་དགོས་པ་བTན་པར་མ་འHེལ་ལ། 
བདག་མེད་ལ་སོགས་པ་áང་ཟད་བTན་བཅོས་Mི་དོན་ངེས་པ་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]དོན་òབ་ནི་དགོས་པའི་དགོས་པ་ལས་མི་འདའ་Tེ། |ན་དང་
|ན་དgད་Mི་འHས་É་བཞིན་ནོ།། 

དེ་དག་ངག་[4B3]འདིས་ཅི་Yར་བTན་པའི་uལ་ལ་རེ་ཤིག་བEོད་པར་?་བ་ནི་དེ་ཞེས་པས་བTན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་
པ་འདས་པའི་དོན་ལ་གཙÅ་བÇར་བTན་པ་མེད་པས་དེའི་ཚcག་གིས་གäང་བར་མི་འཐད་དO་ཞy་ན། དོན་òབ་Mི་âོན་e་འaO་ཞyས་ཚcག་དོན་e་âར་
བEོད་པས་སམ། ཡང་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཕན་པ་དང་མི་[4B4]ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང་Ñང་པའི་âོན་e་འaོ་བ་[ཅན་ཡིན་པས་ན་]ཅེས་
རིགས་པའི་ཐིགས་པ་Yར་[ར་བས་âར་yད་པར་bི་གཞི་ཉིད་e་བTན་པའི་yིར་རོ།།
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དགོས་པའི་ངO་བO་ན_་བTན་པ་ཅེས་པས་བTན་ཏེ། l་དེ་Y་Éའི་འHས་Éར་བTན་པའི་དོན་e་lའི་མིང་བཏགས་པས་འHས་É་tོགས་
པ་འཕེན་པ་ཡིན་ཏེ་འོད་ལ་ཉི་མར་བEོད་པ་བཞིན་[4B5]ནོ།།

དགོས་པ་བÜབ་པའི་གང་ཟག་ནི་མི་མཁས་པ་(མས་ལ་ཅེས་པ་Tེ་མི་�ོས་པས་སོ།།

དགོས་པ་བÜབ་པར་འོས་པ་ནི་དོན་བÜབ་Mི་âོན་e་འaོ་བའོ།།

འHེལ་[པ་;བ་]ནི་དེའི་དོན་e་འདི་བ`མ་པས་Tེ་ཐབས་དང་ཐབས་~ང་e་བTན་པས་སོ།། 
དགོས་པའི་དགོས་པ་ནི་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང་[Ñང་;Ñོང་]བ་[4B6]ཅེས་པས་བTན་ཏོ།། 
ཚcག་དེ་དག་གིས་དོན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་[†ོས་སམ་;དངོས་སམ་]uགས་ལ་བTན་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ངག་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་

དང་[†ོས་;དངོས་]མེད་པར་uགས་མི་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །འོན་Mང་[†ོས་L་་;དངོས་L་]བEོད་པའི་ངག་གི་དོན་e་དགོས་པ་ཉིད་བTན་པ་
ཡིན་ཏེ་བ`མ་པའི་ཆེད་e་?་བར་wང་བའི་yིར་རོ།། 

གLམ་པO་ན_་[4B7]uགས་ལ་Tེ། གང་བTན་པར་?་བ་དང་Tོན་པའི་l་མཚན་དང་བTན་པའི་ཆེད་e་?ེད་པ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།
`ོམ་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོས་བlད་ནས་གཉེར་བར་?་བ་གཙÅ་བOའ_་དོན་e་ནི་དགོས་པའི་དགོས་པ་ཉིད་བTན་པ་ཡིན་Tེ། དེ་ཐོབ་པའི་

ཆེད་e་དགོས་པ་Tོན་པར་wང་[པ་;བ་]དང་དགོས་པ་ཙམ་bིས་tོགས་Aན་ཡོངས་L་[4B8]མི་ཚcམ་པའི་yིར་རོ།། 
ཚcག་གིས་བEོད་པར་འv་བ་ལས་[†ོས་;དངོས་]uགས་L་འXར་བའི་uལ་ནི་དཔེར་ན་མེ་ནི་nས་[v་བིའི་;vའི་བའི་]l་ཡིན་པས་དེ་

བÜབ་པའི་དོན་e་ཤིང་བཅད་པར་?འO་ཞyས་?འི་ངག་བཞིན་ནོ།།

འོ་ན་བTན་བཅོས་ལ་དགོས་འHེལ་དང་མཛད་པའི་yད་པར་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་e་མ་ཡོད་པ་ལས་`ོམ་པའི་ãད་e་[5A1]དགོས་

འHེལ་བཞི་ཉིད་Tོན་པའི་ངེས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ངག་འདི་ཉིད་Mི་དགོས་པ་བÜབ་པ་ལ་བཞི་ཉིད་བEོད་པའི་འཚམ་པའི་yིར་རོ།། 
ངག་འདིའི་དགོས་པ་ནི་བTན་བཅོས་ལ་གཞན་འRག་པར་?ེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་tོག་པ་དང་Aན་པ་དག་འRག་པར་?་བའི་དོན་ལ་

ཡོངས་L་tོག་པ་ན་ཅི་?་རོག་སོ་བtག་[5A2]པའི་གuང་Yར་བTན་བཅོས་འདིའི་དགོས་པ་ཤེས་?་ལ་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་དམ། ཡོད་Mང་མ་
བག་མར་ལེན་པའི་དགོས་པ་Yར་འདོད་པར་?་བ་མ་ཡིན་[པ་འམ།;པའམ།] འདོད་Mང་མཐO་ར_ས་ཐོབ་པ་ལ་ìགས་བསད་པའི་མཆོད་[ིན་Yར་
བTན་བཅོས་འདི་དང་མ་འHེལ་[པ་འམ།;པའམ།] འHེལ་ཡང་མི་འོས་¢་ཏ་ཀྵ་ཀའི་ནོར་É་Yར་འདི་ཙམ་[5A3]bིས་བÜབ་པར་མི་jས་པ་
ཉིད་དམ་sམ་པའི་tོག་པ་བཞི་འ~ང་ལ། དེ་དག་གི་མཐའ་ཅིག་མ་ཆོད་Mང་མི་འRག་པས་གཅོད་པའི་གཉེན་པོར་དགོས་འHེལ་བཞི་|ོས་པ་ཡིན་
Tེ། དེ་ལ་དགོས་པ་བTན་པས་དེ་ཡོད་པ་ཉིད་e་གO་Ty་ངག་(མས་Mིས་བ�ོག་yོགས་(མ་པར་གཅོད་པས་སོ།། 

དགོས་པའི་འHས་É་བtག་པས་དགོས་[5A4]པ་འདོད་?་ཉིད་e་གO་Ty་[ཉིང་;ཉིད་]དགོས་b་ནོམ་པའི་lར་ཤེས་པས་སོ།། 
འHེལ་[པ་;བ་]བTན་པས་དགོས་པ་དེ་ལ་བTན་བཅོས་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ཉིད་e་གོ་ལ་བEོད་?་བTན་པས་དགོས་པས་བÜབ་jས་

པ་ཉིད་e་གO་Ty། tོགས་པའི་l་ནི་ Ô་ངPར་དོན་བEོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།། 
ཡང་ན་བEོད་?་བTན་པས་འདི་དགོས་པ་བÜབ་པའི་ཐབས་[5A5]ཉིད་e་གོ་ལ་འHེལ་[པ་;བ་]བTན་པས་བÜབ་པའི་ཐབས་འདི་

ཉིད་l་གཞན་Aན་(མ་གཅོད་e་བTན་ཏོ།། 
བEོད་པས་དགོས་ཡོད་དང་དགོས་པས་བÜབ་jས་L་?ེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དགོས་པ་ལ་བEོད་?ས་yབ་Mང་yབ་?འི་ལོག་tོག་yབ་

?ེད་Mི་མཐར་མ་uག་པས་yབ་?ེད་བEོད་པས་མི་Aོག་པའི་yིར་དང་ཡོད་པས་མི་འòབ་[5A6] པའི་དགོས་པ་མི་ཆོད་པའི་yིར་རོ།།
དེ་Yར་ན་ཤེས་?་དང་བTན་བཅོས་ལ་གང་ཞིག་མ་བཅད་ན་tོག་Aན་བTན་བཅོས་ལ་འRག་པར་མི་འXར་བའི་tོག་པ་བཞིའི་གཉེན་

པོར་བTན་བཅོས་Mི་ãད་e་རང་གི་དགོས་འHེལ་བཞི་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།། 
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གལ་ཏེ་tོག་Aན་འRག་པའི་Sལ་ལ་དགོས་པ་བཞི་གཅད་དགོས་ན་[5A7]དགོས་པའི་དགོས་པ་ཉིད་ཆེར་tོག་Aན་bི་གཉེར་བར་?་

བའི་གཙÅ་བO་ཡ_ན་པས་དེ་ལའང་དགོས་པ་བ�ོག་པའི་དགོས་འHེལ་བཞི་|ོས་དགོས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། དོན་e་གཉེར་བའི་གཙÅ་བO་ཡ_ན་མོད་Mི་དེ་
ལ་ལོག་tོག་སེལ་བའི་དགོས་འHེལ་གཞན་མི་དགོས་[Tེ།;ཏེ།] རང་གི་ངO་བP་བTན་པ་ཉིད་Mིས་ཡོད་ཅིང་འདོད་?ར་òབ་ལ། [5A8]འHེལ་
[པ་;བ་]དང་བEོད་?་â་མ་ཉིད་Mིས་བlད་ནས་འHེལ་[པ་;བ་]དང་བÜབ་jས་L་འòབ་པའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་ན་བTན་བཅོས་ལ་tོག་Aན་
འRག་པའི་ཡན་ལག་e་དགོས་འHེལ་བཞི་འཚམ་པས་བTན་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།   

འHེལ་[པ་;བ་]དང་ནི་Eེས་མuན་ཐབས། །Nེས་Éའི་དོན་ནི་བEོད་?ེད་འགའ། [5B1]
ཡོངས་བtགས་དབང་e་?ས་ཡིན་bི། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་?ས་མིན།།
[PV 1.214cd-215ab: 
འHེལ་པ་དང་ནི་Eེས་མuན་ཐབས། །Nེས་Éའི་དོན་ནི་Eོད་?ེད་དག །
ཡོངས་བtགས་དབང་e་?ས་ཡིན་bི །དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་?ས་མིན།། ]

ཅེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།། 
ཇི་dད་བཤད་པའི་དགོས་པ་དང་བ6ས་པའི་དོན་དེ་དག་མ་ངེས་པར་yོགས་འདིར་བEོད་པ་མང་[པ་;བ་]ནི་{ོངས་པ་ངོ་མཚར་Nེད་

པ་ཡིན་པས། eས་དང་f་ Ô་aPན་e་འXར་e་འོང་ཞེས་tོག་པ་དང་Aན་པས་(་གཏད་མི་?འོ།། 

C3 ཚcག་གི་དོན། 
ཚcག་[5B2]གི་དོན་ནི་འདི་བ`མ་མO་ཞyས་?་བ་གuང་ཡི་གེར་དགོད་པ་Tེ། [†ོས་;དངོས་]དང་ཞེན་པའི་རབ་e་?ེད་པ་ནང་དང་yི་

རོལ་e་མངོན་Lམ་འམ་མངོན་Lམ་དང་ཉེ་བས་མངོན་Lམ་bི་f་[ར་རོ། །ཅིའི་དོན་e་ཞེ་ན། བTན་པ་Tེ་tོགས་པའི་དོན་[e་འོ་;eའོ་]གང་ཞེ་ན། 
ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེའོ།།

གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་གང་ཞིག་མི་[5B3]Q་བར་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་དམ། Gན་ལས་བzས་པ་ལ་སོགས་པར་བTན་པས་
ངེས་པར་འXར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་Y་མོད་Mི་མི་མཁས་པ་(མས་ལ་ཞེས་གeལ་?འི་yད་པར་|ོས་སོ།། 

འོ་ན་དེ་tོགས་པ་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་པས་tོག་Aན་འབད་པའི་ལས་L་?ེད་ཅེ་ན། Nེས་Éའི་དོན་òབ་པའི་âོན་e་ངེས་
པར་འaོ་བ་[5B4]ཡིན་པས་ཏེ། དེ་ལ་གཉེར་བར་?་བ་Nེས་Éའི་དོན་ནི་ཡོངས་L་བཅད་པའི་དོན་ལ་འདོད་པས་Sལ་e་?ས་པ་Tེ། དེ་ཡང་
^ང་[པ་;བ་]དང་དོར་?ར་འདོད་པས་Sལ་e་?ས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་གཉིས་ཉིད་དོ།།

གལ་ཏེ་འདོད་པ་དང་དཀའ་Jད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མི་ཕན་པ་དང་ཕན་པ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་འཆོལ་[པར་;བར་]མཐོང་

[པ་;བ་]མ་[5B5]ཡིན་ནམ་ཅེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་དེར་ཡང་དངོས་L་བÜབས་པའི་འHས་É་ལ་མཚqན་?་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་བlད་ནས་Nེ་བའི་འHས་É་
ལ་མཚན་ཉིད་uགས་པ་མེད་པའི་yིར་རོ།། 

དོན་དེ་òབ་པ་ནི་དེ་དག་གི་བÜབ་?ེད་ཤེས་ནས་འདོད་པས་འRག་པ་ན་ཐོབ་པ་དང་Ñོང་པའོ། །དེའི་âོན་e་འaོ་བ་ནི་l་Tེ། དོན་
òབ་འགའ་ཞིག་ཡང་[5B6]དག་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ལས་འ~ང་ཞིང་འགའ་ཞིག་དེ་tོགས་པའི་དགོས་པ་ལས་འ~ང་[པས་;བས་]སོ། །ངེས་པར་
འaོ་བ་ནི་l་གཞན་Aན་(མ་གཅོད་Tེ། [ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]དང་ལོག་པའི་ཤེས་པས་དོན་ལ་འRག་པའི་lར་འXར་ཡང་དོན་ཐོབ་པ་ཉིད་ནི་མི་Vིད་
དེ་དོན་དང་མི་མuན་པའི་yིར་རO་ཞyས་བསམས་པའོ། །ཡིན་པས་ན་ཅེས་པ་`ོམ་[5B7]པའི་l་མཚན་ཏེ་འདིས་ནི་མཐར་དོན་òབ་ཉིད་`ོམ་པ་
དང་tོགས་པ་པོས་འདོད་པའི་Sལ་e་བTན་པ་ཡིན་ནོ།།  །།



- 11 -

      
B2 བ`མ་པར་?་བ་dབས་Mི་དོན། [=] dབས་L་བབ་པ་བ`མ་པར་ཁས་^ངས་པའི་དོན།

དེ་Yར་`ོམ་པའི་l་མཚན་དང་བ`མས་པ་ལ་གཞན་འRག་པའི་ཡན་ལག་z་བTན་བཅོས་Mི་དགོས་འHེལ་བཀོད་ནས། ད་ནི་dབས་
L་བབ་པ་བ`མ་པར་ཁས་^ངས་པའི་[5B8]དོན་དེ་ཉིད་འཆད་དེ། Gན་ལས་བ§ས་པའི་གuང་ཉིད་དཔང་པོར་?ས་ནས་དེའི་nགས་བཞིན་e་
ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་[tན་;གཏན་]ལ་འབེབས་པར་?ེད་དོ། །

C1 ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་ད?ེ་བ་Jིར་Tོན་པ། D1 aངས་མང་བ་དགག་པ། 
དེ་ཡང་སO་སOའ_་ངO་བP་གཏན་ལ་དབབ་པར་7་བས་རེ་ཤིག་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་ད?ེ་བ་ལ་Jིར་Tོན་པ་ན་མངོན་པར་འདོད་པའི་

མཚན་གཞི་ངོས་བäང་[པའི་;བའི་]íོ་ནས་aངས་མང་བ་དགག་པ་[6A1]མདོར་བTན་པ་ནི།   

E1 མདོར་བTན་པ། E2 དེ་དགོས་པ་བསམ་པར་?་བ། [PVin v.1.1a]
ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་(མ་པ་གཉིས་Tེ། །མངོན་Lམ་དང་ནི་Eེས་L་དཔག །[PVin 1.1a: pratyakṣam 

anumānaṃ ca]ཅེས་?་བའO་ཞyས་|ོས་[Tེ།;ཏེ།] (མ་པར་ད?ེ་བའི་ངག་འདི་ཡང་ད?ེ་བའི་གཞི་དང་†ོས་པོ་དང་l་མཚན་དང་དོན་དང་
ངེས་པ་•ས་བཤད་དེ་དགོས་པ་བསམ་པར་?་བ་ལས། 

F1 ད?ེ་བའི་གཞི།
རེ་ཞིག་གང་ལ་ད?ེ་བའི་གཞི་ནི་ཡང་དག་[6A2]པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཞེས་པ་ད?ེ་བ་ལ་yབ་པས་âར་བEོད་པ་དོན་ལ་yིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་འRག་པ་ཉིད་ཡིན་པའམ། བTན་པར་?་བའི་གཙÅ་བO་ཡ_ན་ཡིན་པས་yབ་པར་ཚད་མའི་ཤེས་པའོ།། 

F2 †ོས་པོ། [PVin p.1, v.1.1a]
གང་ད?ེ་བའི་[†ོས་;དངོས་]པO་ན_་མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་ཅེས་?་བའོ་[PVin 1.1a, 1,9-10]ཞེས་[མདོའ་;མདོ་]ལས་

གLངས་པའི་མིང་ཅན་དེ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] དེ་ལ་མིང་ཞེས་?་བ་[6A3]དོན་ལ་བtགས་པའི་f་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཉིས་[Tེ།;ཏེ།] ཡི་གེའི་འõ་ལས་
ཐོབ་པ་བཤད་པའི་l་མཚན་ཅན་དང་། དོན་ལ་aགས་པས་གོ་བ་འRག་པའི་l་མཚན་ཅན་bི་fའོ།། 

དེ་ལ་བཤད་པ་དང་འRག་པའི་f་དེ་དག་འHེལ་[པ་;བ་]ཉིད་e་འRག་པ་སངས་\ས་ལ་ཐམས་ཅད་མyེན་པའི་f་དང་། །འགལ་བ་
ཉིད་e་འRག་པ་[6A4]?ི¶་ལ་ཏིལ་འuང་གི་f་དང་། །འགལ་འe་ó་གLམ་པར་འRག་པ་ནི་[པད་མ་;པß་]ལ་མཚÅ་N®ས་Mི་f་Y་É་གLམ་
ལས། །འདིར་མངོན་Lམ་ནི་©་™་ཀྵ་ཞེས་པ་བཤད་ན་དབང་པO་སO་སP་ལ་བtེན་པའི་ཤེས་པར་འXར་ལ། །འRག་པ་ནི་དོན་མངོན་Lམ་e་?ེད་པ་ལ་
aགས་པས་ó་གLམ་པའི་fའོ། །Eེས་L་དཔག་པ་ནི་ཨ་j་མ་[6A5]ན་ཅེས་པ་tགས་མཐོང་[པའི་;བའི་]Eེས་L་yབ་?ེད་འཇལ་བ་Tེ་འe་བའི་

དོན་ཅན་ཡིན་ནོ།།

F3 l་མཚན། [=] གང་གིས་ད?ེ་བའི་íོ།
    གང་གིས་ད?ེ་བའི་íO་ན_་Sལ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང་[པ་འམ་;བའམ་]^ོ་wང་[པ་;བ་]དང་ཞེན་པའི་འཛcན་Tངས་Mིས་སོ།། 
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F4 དོན། [=] ཇི་Yར་ད?ེ་བའི་དོན། [PVin p.2]
(མ་པ་གཉིས་Tེ་[PVin 2,7: dvividha]ཞེས་ཇི་Yར་ད?ེ་བའི་དོན་ནི་རེ་ཤིག་མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་པ་དག་གི་རིགས་

[†ོས་;དངོས་]པོ་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་[6A6]ཏེ། Eེས་དཔག་རང་རིག་Mང་མ་ཡིན་པས་ཤེས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་དང་དོན་མི་ཤེས་པར་འXར་བ་
དམིགས་པ་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་ན། ཅེས་པར་འཆད་པའི་yིར་རོ། །Eེས་དཔག་གäང་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་[Zེད་;མེད་]ཉིད་Mིས་གཅིག་པ་
བཀག་པ་ཙམ་མO་ཞyས་Mང་བEོད་པར་མི་jས་[Tེ།;ཏེ།] f་བཞིན་e་Sལ་ཅན་Sལ[†ོས་;དངོས་]པོ་བ་[6A7]ཉིད་ལ་Yོས་པར་མ་òབ་པས་l་
མཚན་འuལ་པ་དང་། །མངོན་Lམ་Yར་tོག་པ་[†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་Zོང་[པས་;བས་]དམ་བཅའ་བསལ་བའི་ཡང་yིར་རོ། །Sལ་
[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ལ་^ོ་ཐ་མི་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ལ་tོག་པ་དང་མི་tོག་པར་འགལ་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་^ོ་འདི་དག་Sལ་Aོག་པ་
ཅིག་ལ་Yོས་ནས་ངO་བP་ཐ་དད་[6A8]ཅིང་། ཐ་དད་ལ་Yོས་ནས་ངO་བP་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ཉིད་ཏེ། ཡིད་Mི་(མ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་yི་རོལ་bི་
མེ་ལ་Yོས་ནས་Eེས་L་དཔག་པ་དང་རང་གི་ངO་བP་ལ་Yོས་ནས་རང་རིག་པའི་མངོན་Lམ་bི་མཚན་ཉིད་ཚང་[པའི་;བའི]yིར་རོ།།

uལ་འདི་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ་ལ། རེ་ཤིག་Sལ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Yོས་ནས་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་ཐལ་བ་â་མར་[6B1]མི་འXར་ཏེ། ཤེས་པ་
ཙམ་དང་དོན་རིག་ལ་Yོས་པའི་རང་རིག་གིས་མ་yབ་པའི་yིར་རོ།། 

Sལ་ཐ་དད་ལ་Yོས་ན་གཅིག་པ་ལ་གལ་ཏེ་Eེས་L་དཔག་པ་མངོན་Lམ་ཉིད་ལས་ཐ་དད་ན་རང་རིག་པ་ལས་Mང་ཐ་དད་པར་འXར་

བས་ཐ་མི་དད་པར་བÜབ་ན། ཐ་མི་དད་ན་དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་ལས་Mང་ཐ་མི་དད་པར་ཐལ་བས་ཐ་དད་པ་ཉིད་[6B2]e་ཅིའི་yིར་མི་འòབ་
ཅེ་ན། འདིར་ཐ་དད་དང་ཐ་མི་དད་ཅེས་?་བ་ཕན་uན་bི་ངO་བPར་ཁེགས་པ་དང་òབ་པ་ལ་བEོད་པ་ན་?ེ་Hག་òབ་པས་་Jི་འòབ་ཅིང་?ེ་Hག་
ཁེགས་པས་Jི་མི་ཁེགས་པས་ཐལ་བ་དང་བ�ོག་པའི་yབ་པ་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།། 

གལ་ཏེ་རང་རིག་མངོན་Lམ་དང་Eེས་དཔག་ངO་བP་གཅིག་ན་དེ་དག་ལ་མེའི་[6B3]yི་དང་རང་གི་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པ་;བ་]དང་

མི་wང་[པར་;བར་]མི་འཐད་དེ་^ོ་གཅིག་ལ་âོན་པོ་དང་མི་tག་པ་བཞིན་ནོ། །འདོད་ན་དེ་དག་ལ་tོག་པ་དང་མི་tོག་པའི་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་མི་
འཐད་དO་ཞy་ན། འདིར་ Ôའ_་[†ོས་;དངོས་]པོ་གཅིག་ལ་རང་གི་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་Jི་wང་[པ་;བ་]འགལ་ཞེས་ནི་བEོད་པར་མི་jས་སོ།། 

དེ་Y་ཡིན་དང་རང་དང་གཞན་ལ་Yོས་པའི་ཆོས་[6B4]དེ་གཉིས་ལ་རང་རིག་དང་Eེས་དཔག་e་འཇོག་པས་དེ་དག་tོག་བཅས་དང་

tོག་པ་[Zེད་;མེད་]ཇི་Yར་འགལ། âོན་པོ་དང་dད་ཅིག་wང་[པ་;བ་]དང་མི་wང་[པ་;བ་]ལ་བEོད་པར་མི་jས་པས་ག་ལ་མuངས།    

F5 ངེས་པ། [=] ཇི་sེད་ད?ེ་བའི་aངས་ངེས་པ།
ཇི་sེད་ད?ེ་བའི་aངས་ནི་ཅེས་?་བ་ཡོངས་L་´ོགས་པའི་ཚcག་གིས་མང་[པ་;བ་]དང་uང་[པ་;བ་]བཀག་པ་གཉིས་ཉིད་དོ། །དེ་Yར་

ད?ེ་བ་བTན་[6B5]པ་ཉིད་Mི་དགོས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་aངས་ངO་བO་ངyས་པ་tོགས་པ་Tེ། ད?ེ་བ་མ་བTན་ན་འདིར་བཤད་པའི་དོན་
ཉིད་tོགས་Mང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་མཐའ་ཇི་sེད་པ་མི་tོགས་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་ད?ེ་བའི་ཚcག་གིས་དེ་Yར་འòབ་ན་འོག་ནས་འཐད་པ་བEོད་མི་དགོས་པར་འXར་རO་ཞyས་Mང་བསམ་པར་མི་?་Tེ། 
[6B6]fས་Jིའི་uལ་e་གོ་བ་ལ་ཚད་མའི་Sལ་e་འཐད་པས་བÜབ་པ་ནི་བTན་བཅོས་Mི་nགས་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་ཡང་དག་པའི་ཤེས་
པ་aངས་དང་ངO་བO་ངyས་པ་གཉིས་L་tོགས་པ་ཉིད་Mིས་ཅི་?་ཞེ་ན། གང་ལས་Nེས་Éའི་དོན་òབ་འ~ང་[པའི་;བའི་]ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དོན་e་
གཉེར་བ་(མས་Mི་འRག་Sལ་ངེས་པ་བདེ་^ག་z་[6B7]བTན་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་མ་?ས་པར་Jི་དོན་e་གཉེར་བའི་འRག་Sལ་མི་tོགས་ན་yད་པར་ཉིད་Mང་གསལ་[པའི་;བའི་]ད?ེ་བ་མ་
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?ས་པར་མི་tོགས་པས་ད?ེ་བ་uག་མེད་Mི་མཐའ་Tོན་དགོས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། འདིར་གང་ཞིག་Jད་པའི་བTན་བཅོས་L་ནི་དེའི་རང་བཞིན་
གང་ཡིན་ཞིང་tེན་གང་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་[6B8]བTན་?འི་[གཙqའ་;གཙq་]བO་ཡ_ན་ལ། གསལ་བའི་ད?ེ་བ་མ་?ས་པར་yད་པར་ཡེ་མི་tོགས་
པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་འགའ་ཞིག་ལ་མཐོང་[པས་;བས་]སོ།། 

དེ་གསལ་བའི་རིགས་གང་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ནི་བTན་?འི་[གཙqའ་;གཙq་]བོ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དགོས་སO་ཅPག་བTན་བཅོས་L་
བTན་པས་མ་yབ་པའི་yིར་རོ། །(མ་པ་[ཅིག་;གཅིག་]e་ན་ད?ེ་བ་མ་བTན་[7A1]པ་ལ་aངས་tོགས་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་bི་འདིར་
[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་?ས་པའི་དགོས་པ་དgད་པ་ཡིན་པས་`ོད་པའི་dབས་ཉིད་[Zེད་;མེད་]དོ།། 

D2 aངས་uང་པ་ཉིད་དགག་པ། [PVin p.1]
དེ་དག་ཉིད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མངོན་པར་འདོད་པས་yབ་པར་བTན་པས་aངས་uང་[པ་;བ་]ཉིད་དགག་པའི་yིར་འདི་དག་གིས་

[PVin 1,10: ābhyām]ཞེས་|ོས་Tེ། ཇི་dད་བEོད་པའི་^ོ་འདི་དག་གིས་མེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡོངས་L་བཅད་[ཏེ།;Tེ།] 
[7A2]tོགས་ནས་འHས་É་འདོད་པ་(མས་འRག་པ་ན་ཡོངས་L་བཅད་པའི་འR་Sལ་དེས་Tོན་ཏེ་[བཙqའ་;བཙq་]བVེགས་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པའི་འHས་É་?་བ་ལ་འRག་པ་པོ་Q་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །འདིས་Mང་ཡོངས་L་གཅོད་?ེད་Mི་^ོ་Q་བ་[Zེད་;མེད་]པ་ཅན་e་
བTན་པས་མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་པ་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]ཡང་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་Aན་པས་ཚད་མ་ཁོ་ནའO་ཞyས་མཚqན་[7A3]

[བ་;པ་]ཡིན་ནོ།། 

C2 ཤེས་?འི་ཆོས་གLམ་པO་ཉ_ད་Mི་(མ་པར་གཞག་པ།
ད་ནི་གང་ཞིག་གང་གིས་གང་e་མཚqན་པའི་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?་ཞེས་?་བའི་དོན་ཉིད་ཅི་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་

ཚད་མ་ཉིད་e་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་Mང་བEོད་པར་?་དགོས་སO་ཞy་ན། tོག་Aན་yོད་Mིས་dབས་L་བབ་པའི་དོན་ལེགས་པར་vིས་Mིས་གཅིག་
[e་;z་][དགེའ་;དགེ་]བའི་ཡིད་མངོན་e་bིས་ལ་ཉོན་ཅིག་དང་། [7A4]ཁO་བPས་ཇི་sེད་vིས་པའི་དོན་བEོད་པས་སེམས་རངས་པར་?འོ།། 

དེ་ལ་རེ་ཤིག་གང་ཞིག་ངེས་པས་ཤེས་?འི་(མ་པར་ད?ེ་བ་ལ་མཁས་པར་འXར་བ་ཆོས་གLམ་པO་ཉ_ད་Mི་(མ་གཞག་ཇི་བEོད་པར་

?འོ། །དེ་ཡང་ཤེས་?་ལ་ཆོས་གLམ་bིས་yབ་པའི་uལ་དང་། yབ་?ེད་ཆོས་གLམ་bི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ཆོས་གLམ་
[7A5]bིས་ཤེས་?་(མ་པར་འཇོག་པའི་uལ་གLམ་bིས་ངེས་པར་?་བ་ལས། 

D1 ཤེས་?་ལ་ཆོས་གLམ་bིས་yབ་པའི་uལ།
དང་པO་ན_་རེ་ཤིག་ཆོས་ཞེས་?་བ་མཚན་ཉིད་འཛcན་པ་ལ་བEོད་པའི་uལ་bིས་གäགས་ནས་ཐམས་ཅད་མyེན་པའི་ཆོས་(མས་ལ་རང་

Aོག་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེ་ཡོད་[ཏེ་;དེ་]དེ་མེད་ན་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་པས་སོ།།

དེ་དག་Mང་དེ་Yར་f་^ོས་ཞེན་e་üང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་ཤེས་[7A6]ཤེས་བEོད་ལས་འདས་པའི་ཆོས་མི་Vིད་པའི་yིར་རོ། །ཆོས་དེ་
གཉིས་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་མཚན་གཞི་ཉིད་དེ་གཞི་[Zེད་;མེད་]པའི་ཆོས་མི་Vིད་པའི་yིར་རོ། །དེ་དག་ཉིད་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?་དང་མཚན་
གཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་Yར་ན་´ས་དང་Aོག་པ་ལ་tེན་[པ་འམ་;པའམ་]Üབ་པ་དང་དགག་པའང་üང་གང་ཞིག་གང་གི་ཐ་sད་e་üང་[པ་;བ་]ཐམས་
ཅད་ལ་[བཞིའ་;བཞི་][7A7]མཚན་མཚqན་གLམ་bིས་yབ་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] །?་བའི་གཞི་དང་?ེད་པའི་l་དང་དེས་?་བའི་ཆོས་གLམ་མེད་
པར་ཐ་sད་མི་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།། 



- 14 -

D2 yབ་?ེད་ཆོས་གLམ་bི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། [=] ཆོས་གLམ་པO་དyའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ།
ཆོས་གLམ་པO་དyའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཡང་རང་བཞིན་ཉིད་ངོས་གäང་[བ་;པ་]དང་། དེས་òབ་པའི་དོན་དང་། དེ་མ་

འuལ་པ་ལ་ཡང་གLམ་bིས་ངེས་པར་?འོ།།

E1 རང་བཞིན་ཉིད་ངོས་གäང་པ།
དང་པོ་ལ་ཡང་གLམ་[7A8]Tེ། སO་སOའ_་མཚན་ཉིད་དང་། ཕན་uན་འHེལ་པ་ངེས་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་འHེལ་[བ་;པ་]ངེས་པ་

ནས་སO་སPར་མཚqན་པའི་uལ་ལོ།།

F1 སO་སOའ_་མཚན་ཉིད། G1 མཚན་ཉིད་Mི་མཚན་ཉིད།
དེ་ལ་རེ་ཤིག་མཚན་ཉིད་Mི་མཚན་ཉིད་དgད་པ་ན་མཚན་ཉིད་མི་དགོས་པར་tོག་པ་དང་དགག་པ་དང་། དགོས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོས་

གäང་[བ་;པ་]དང་། དེའི་གསལ་?་Nོན་ཅན་bི་ད?ེ་བ་གLམ་[7B1]ལས། 

H1 མཚན་ཉིད་མི་དགོས་པར་tོག་པ་དང་དགག་པ། I1 ཁ་ཅིག 
དང་པO་ན_་ཁ་ཅིག་ན་རེ་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་བཙལ་བར་?་བ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་´ས་ཡོད་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་དགོས་ན་དེ་

ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གLམ་པ་དགོས་པས་uག་མེད་e་འXར་རO་ཞyས་ཟེར་ན།   

I2 དེའི་ལན།
དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་üང་[པའི་;བའི་]ཐ་sད་ལ་དགོས་པས་Nོན་མེད་པ་དང་། ཡིན་པའི་དོན་ལ་དགོས་Mང་Nོན་[Zེད་;མེད་]པ་

དང་། [7B2]མཚqན་?འི་མཚqན་?་དང་མuངས་པས་Nོན་Zེད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། 

J1 མཚན་ཉིད་üང་པའི་ཐ་sད་ལ་དགོས་པས་Nོན་མེད་པ།
དང་པO་ན_་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་¨ོག་ཤལ་Y་É་ལ་མི་དགོས་Mང་དེ་Jི་འམ་?ེ་Hག་[e་;z་]མཚན་ཉིད་Mི་ཐ་sད་e་མཚqན་པ་ལ་l་

མཚན་ཅི་Tེ་མི་དགོས། དགོས་Mང་ཐ་sད་དེ་ནི་མཚqན་?འི་yད་པར་ཉིད་ཡིན་པས་´ས་L་ཡོད་པའི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་Tེ། ཇི་Yར་âོན་པོ་འདི་
ནི་[7B3]གཞལ་?་མངོན་Xར་bི་ཐ་sད་e་üང་Tེ་མངོན་Lམ་bིས་tོགས་པའི་yིར་[བདེའ་;བདེ་]6ག་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བའི་བÜབ་?་མངོན་

Xར་bི་ཐ་sད་ཉིད་མངོན་Xར་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།། 
འོ་ན་མཚན་ཉིད་དེ་མཚན་ཉིད་Mི་ཐ་sད་e་མཚqན་པ་[ལ་འང་;ལའང་]གLམ་པ་དགོས་པས་uག་མེད་e་འXར་རO་ཞy་ན། བདེན་ན་

{ོངས་པ་ལ་e་བ་uལ་གLམ་bིས་གཏན་[7B4]ཚcགས་L་Üབ་པ་ན་uལ་གLམ་དེ་ཡང་གཏན་ཚcགས་ཉིད་e་བÜབ་དགོས་པས་tགས་uག་

[Zེད་;མེད་]e་འXར་བ་ཇི་Yར་ཡང་། དེ་ལ་འདི་dད་e་?ེ་Hག་ལ་མེ་Aན་བÜབ་པའི་གཏན་ཚcགས་དང་e་བ་གཏན་ཚcགས་L་Üབ་པའི་གཏན་
ཚcགས་ཞེས་བÜབ་ན་ཇི་Vིད་^ོས་ཟིན་bི་བར་e་üང་[པ་;བ་]ཉིད་Tེ་â་མ་Yོས་པའི་uལ་གLམ་གཞི་དང་yི་མའི་uལ་གLམ་[7B5]tགས་ཡིན་

པའི་yིར་རོ། །uག་པ་[Zེད་;མེད་]པས་uགས་མ་ལ་གཏན་ཚcགས་Mི་ཐ་sད་མ་ཤེས་Mང་yི་མ་yི་མའི་ཐ་sད་མི་འòབ་པར་ནི་མི་འXར་ཏེ། 
[Üབ་;བÜབ་]?་ནི་tགས་Mི་མཚན་གཞིས་Üབ་པའི་yིར་རོ།། 

གཏན་ཚcགས་ཙམ་e་Üབ་ན་ནི་uག་མེད་e་མི་འXར་ཏེ། uལ་གLམ་ཙམ་Aོག་གཏན་ཚcགས་L་Üབ་པའི་ཚú་[7B6]གཞི་tགས་ཉིད་
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མི་འཐད་པའི་yིར་རO་ཞy་ན། འདིར་ཡང་Tེ་?ེ་Hག་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་བ་ལང་e་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་¨ོག་ཤལ་མཚན་ཉིད་e་མཚqན་པའི་
མཚན་ཉིད་ཅེས་མཚqན་ན་uག་[Zེད་;མེད་]e་གནས་Mང་Nོན་[Zེད་;མེད་]པའི་uལ་ཇི་dད་བEོད་པ་བཞིན་ལ། མཚན་ཉིད་ཙམ་e་མཚqན་ན་uག་
[Zེད་;མེད་]e་མི་འXར་བ་ཡང་Jི་Aོག་གཅིག་[e་;z་]འདོད་པའི་[7B7]Yར་ན་[ོར་བ་གLམ་པའི་ཚú་གཞི་མཚན་གཉིས་མི་འཐད་པའི་yིར་ཏེ། 
དེའི་Yར་ན་བÜབ་?་གO་?yད་དང་མཚqན་?་(མ་འཇོག་ལ་tགས་དང་མཚན་ཉིད་Mི་མཚན་གཞིས་མ་yབ་པར་འXར་བ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་རང་
Aོག་yད་པར་[Zེད་;མེད་]Mང་tེན་ཐ་དད་པའི་Aོག་པ་མི་གཅིག་པར་ë་བའི་Yར་ན་Jི་ལའང་uག་མེད་e་üང་པ་ཉིད་ཏེ་[ོར་བ་གLམ་པ་

[7B8]ལ་ཡང་e་བ་ལ་ཚང་[པ་;བ་]དང་uལ་གLམ་ལ་ཚང་[པའི་;བའི་]uལ་གLམ་གཉིས་ཐ་དད་པ་དང་། ¨ོག་ཤལ་ཆོས་གLམ་ལ་ཚང་
[པའི་;བའི་]ཆོས་གLམ་Aོག་པ་ཐ་དད་པའི་yིར་རོ། །དེ་བཞིན་e་[ོར་བ་བཞི་པ་མན་ཆད་Mང་tེན་མuངས་Mང་Yོས་པས་Aོག་པ་ཐ་དད་པས་
ཆོས་གLམ་bི་གཞི་མཚན་uག་མེད་e་གནས་པ་ཉིད་དོ།། 

J2 མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་དོན་ལ་དགོས་Mང་Nོན་མེད་པ།
གཉིས་པ་ནི་མཚན་[8A1]ཉིད་ཡིན་པའི་ངO་བP་ལ་མཚན་ཉིད་དགོས་Mང་Nོན་[Zེད་;མེད་]དེ་དེ་རང་གི་མཚqན་?་ལས་´ས་L་òབ་Mང་

གཞན་bི་མཚqན་?ར་མི་འགལ་བའི་yིར་རོ། །uག་པ་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་མི་འXར་ཏེ། ¨ོག་ཤལ་དང་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་Aོག་པ་འགའ་ཞིག་
ལ་མི་དགོས་པའི་yིར་f་ô་མ་Y་Éར་བÜབ་པའི་tགས་མི་tག་པ་ལ་tགས་གཞན་[8A2]ཡོད་པ་དགོས་Mང་དེ་མངོན་Xར་ཡིན་པས་Üབ་?ེད་

uག་[Zེད་;མེད་]e་མི་འXར་བ་བཞིན་ནོ།། 

J3 མཚqན་?འི་མཚqན་?་དང་མuངས་པས་Nོན་མེད་པ།
གLམ་པ་ནི་ད་ནི་མཚqན་?་[ལ་འང་;ལའང་]མཚqན་?་བཙལ་ཅི་Tེ་མི་དགོས་ཅེ་ན། དགོས་མོད་Mི་མཚqན་?འི་དོན་དང་གཞི་དང་ཐ་

sད་ཐམས་ཅད་ལའང་མཚqན་?་ཡོད་ཅེས་འཆད་པར་འXར་རོ།། 

H2 དགོས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོས་གäང་པ།
དགོས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོས་གäང་[པ་;བ་]ནི་འདིར་མཚན་ཉིད་ཅེས་?་བ་འགའ་[8A3]ཞིག་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་e་མཚqན་

པ་ལ་བEོད་པ་ན་གང་e་མཚqན་?་དེའི་དོན་Aོག་ཡིན་པ་Tེ། ཐ་sད་f་ Ôའ_་ཞེན་Sལ་ལམ་ཐ་sད་e་üང་པའི་Sལ་ཡིན་པ་དང་། གང་མཚqན་པར་
?་བའི་གཞི་ལ་ཇི་Yར་དགོད་པར་?་བ་Yར་གནས་པ་Tེ། [Üབ་;བÜབ་]?་གO་?yད་Mི་མཚན་ཉིད་གང་e་བÜབ་?འི་yབ་?་ཡིན་པ་དང་གང་
བÜབ་?འི་[8A4]གཞི་ལ་òབ་པའི་uལ་གཉིས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །འདི་གང་མཚqན་?འི་གཞི་ལ་གང་e་མཚqན་?འི་དོན་òབ་པ་ཡིན་ཏེ་
[ཀར་;དཀར་]ཟལ་བ་ལང་གི་ཐ་sད་e་མཚqན་པ་ལ་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་འeས་པ་Y་Éའོ། །t་བ་ལང་[e་འམ་;eའམ་]བ་ལང་tར་མཚqན་པ་ལ་ནི་
ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་མཚན་ཉིད་e་ཐལ་བར་མི་འXར་ཏེ་ལས་དང་?་བ་དེ་ལ་Yོས་ནས་དེའི་[8A5]uལ་གཉིས་མ་ཚང་[པའི་;བའི་]yིར་

[Zིག་;མིག་]གི་གäང་?་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཚང་[པས་;བས་]f་དང་tག་པ་Üབ་པ་ལ་tགས་L་ཐལ་བར་བEོད་པ་བཞིན་ནོ།། 
འོ་ན་གང་e་མཚqན་པའི་དོན་ཅེས་པ་རང་གི་མཚqན་?ས་yད་པར་?ས་པས་མཚན་ཉིད་Mི་Nོན་ཇི་Yར་མིན་ཏེ་བ་ལང་e་མཚqན་པ་ལ་བ་

ལང་གི་[མགོའ་;མགོ་]བོ་བཀོད་པ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། བདེན་ན་?ས་པ་ཉིད་[8A6]ཐམས་ཅད་e་གཏན་ཚcགས་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]མ་ཡིན་ཅེས་
བEོད་པར་མི་jས་པས་འདི་དང་འདི་ལ་ཞེས་རང་གི་བÜབ་?་ལ་Yོས་ན་tགས་Mི་Nོན་ཇི་Yར་མིན་ཏེ་མེ་བÜབ་པ་ལ་མེའི་འHས་É་བཀོད་པ་

བཞིན་ནོ།། 
དེ་བཞིན་e་lའི་jས་པ་ཡང་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་མ་ཡིན་པས་འHས་Éའི་yད་པར་ངོས་གäང་[པ་;བ་]ལ་Yོས་པས་l་འHས་yིན་
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ཅི་ལོག་e་ཇི་Yར་[8A7]མི་འXར། དེ་ལ་གཏན་ཚcགས་Mི་ཐ་sད་Üབ་?་ངོས་གäང་[པ་;བ་]ལ་Yོས་Mང་མཚན་གཞི་Üབ་?་òབ་པ་ལ་མི་Yོས་
པས་Nོན་མེད་དེ། Üབ་?་གO་?yད་ནི་tགས་Mི་ཐ་sད་མ་ཡིན་bི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ཡིན་ཏེ་ཐ་sད་ལ་yབ་པ་òབ་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞy་
ན། འདིར་ཡང་མཚན་ཉིད་Mི་མཚན་ཉིད་མཚqན་?་ངོས་གäང་ལ་Yོས་Mང་[8A8]མཚན་ཉིད་མཚqན་?་òབ་པ་ལ་མི་Yོས་པས་Nོན་མེད་ཏེ། 
མཚqན་?་(མ་འཇོག་ནི་མཚན་ཉིད་Mི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ཡིན་bི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དོན་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་རO་ཞyས་བEོད་པར་?འོ།། 

H3 དེའི་བསལ་?་Nོན་ཅན་bི་ད?ེ་བ།
མཚན་ཉིད་དེས་བསལ་བར་?་བ་མཚན་ཉིད་Nོན་ཅན་Mང་དཔེར་བEོད་པ་དང་། དེ་དག་Nོན་e་བÜབ་པ་དང་། Nོན་bི་aངས་ངེས་

[8B1]པའི་uལ་གLམ་bིས་ངེས་པར་?་བ་ལས།   

I1 དཔེར་བEོད་པ། [=] མཚན་ཉིད་Mི་uལ་གཉིས་Mི་བསལ་?་གང་ཞིག་གང་e་མི་མཚqན་པའི་Nོན།
དང་པO་ན_་མཚན་ཉིད་Mི་uལ་གཉིས་Mི་བསལ་?་གང་ཞིག་གང་e་མི་མཚqན་པའི་Nོན་ནི་གLམ་Tེ། །རང་Aོག་´ས་L་མ་òབ་པ་དང་། 

དོན་Aོག་གཞན་e་Xར་པ་དང་། མཚqན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མི་གནས་པའོ།།

J1 རང་Aོག་´ས་L་མ་òབ་པ། 
དེ་ལ་དང་པO་ན_་གང་ཞིག་རང་གི་མཚqན་?་ལས་རང་དབང་e་མ་òབ་པ་Tེ། མེ་òབ་པ་[8B2]ལ་མེ་འམ་མེའི་འHས་É་བཀོད་པ་Yར་

བ་ལང་e་མཚqན་པ་ལ་བ་ལང་ཉིད་དམ་བ་ལང་གི་མགO་བP་བཀོད་པ་Y་Éའོ།། 
ཐ་sད་ཐམས་ཅད་རང་Aོག་´ས་L་[Zེད་;མེད་]པར་ནི་མི་བEོད་དེ། ཐ་sད་(མས་རང་རང་ལ་f་^ོས་ཞེན་üང་གི་ཐ་sད་yི་མའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་འགའ་ཞིག་ལ་དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །དེ་Y་མ་ཡིན་ན་[8B3]ཅི་བ་ལང་གི་ཐ་sད་Sལ་e་?ས་པ་ལ་f་^ོས་
ཞེན་üང་གི་ཆོས་ཅིག་ཡོད་དམ་[Zེད།;མེད།] [Zེད་;མེད་]ན་ཐ་sད་ཤེས་?་མ་ཡིན་པར་འXར་ལ། ཡོད་Mང་དེ་ཞེན་Sལ་བ་ལང་གི་ཐ་sད་ལས་
Aོག་པ་གཞན་མ་ཡིན་ན་¨ོག་ཤལ་ལ་ཞེན་üང་གི་བ་ལང་ཡང་¨ོག་ཤལ་ཉིད་ལས་Aོག་པ་གཞན་མ་ཡིན་ཞེས་བEོད་པར་མི་jས་པ་ཅི་ཡོད། 
[8B4]གཞན་ཡིན་ཡང་དེའི་མཚན་ཉིད་¨ོག་ཤལ་ཉིད་ཡིན་ན་གཅིག་གིས་གཉིས་མཚqན་པར་འXར་ཏེ། དེ་ནི་tག་པའི་དངོས་པོ་བཞིན་e་འགོག་
པར་འXར་རོ།། 

དེས་ན་ཤེས་?་ལ་Aོག་པའི་aངས་ཇི་sེད་པར་དེ་ལས་f་^ོས་ཞེན་üང་གི་ཐ་sད་ཡོད་ཅིང་དོན་དང་ཐ་sད་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་མཚqན་

?འི་ཆོས་ཚང་པས་ཤེས་?་ལ་མཚན་ཉིད་[8B5]e་མི་üང་པའི་Aོག་པ་[Zེད་;མེད་]ཅེས་ངེས་པའི་གནས་L་དམ་བཅས་Tེ་འཁོར་bི་ནང་e་སེང་

གེའི་f་བfག་གོ།།

དེ་ལ་ཐ་sད་དང་པོ་མཚན་ཉིད་e་མི་üང་[པར་;བར་]tོག་པས་འདིར་ཐ་sད་ནི་མཚན་ཉིད་e་འXར་མི་Vིད་དེ་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་

yིར་རO་ཞy་ན། བNེད་?་དང་བÜབ་?་ཡིན་པ་ཉིད་Mིས་Nེད་?ེད་དང་གཏན་ཚcགས་L་འགལ་བས་[8B6]འeས་?ས་དོན་?ེད་པ་དང་གཏན་
ཚcགས་¨ོག་Xར་མི་Vིད་པར་མི་འXར་རམ། དེ་ལ་གཞན་bི་?་བ་གཞན་bི་?ེད་པོར་འXར་བ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡོད་ཅེས་?་བ་uན་མོང་གི་ལས་
ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་བ་ལང་གི་རིགས་མི་མuན་བ་ལང་གི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]བ་ལང་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་མཐའ་དག་ནོག་དང་

¨ོག་[8B7]ཤལ་bི་བསལ་བས་བ་ལང་ཉིད་e་òབ་པས་བ་ལང་གི་ཐ་sད་མཚན་ཉིད་e་བཀོད་པ་ལ་བསལ་བ་གཞན་[Zེད་;མེད་]དO་ཞy་ན། ཡོད་
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དེ་རང་ལ་ཐ་sད་e་མི་üང་[པའོ།།;བའོ།།] དེ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བ་ལང་མ་ཡིན་པའང་¨ོག་ཤལ་དང་མི་Aན་པ་ཉིད་དོ། །དེ་Y་ན་Aོག་
པ་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་ལ། ཇི་Vིད་Aོག་[8B8]པ་ཐ་དད་པ་དེ་Vིད་e་བསལ་?་ཐ་དད་དོ། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་རེ་རེས་རང་དང་
[âོས་;དངོས་]དང་བlད་འགལ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པས་རང་Aོག་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་འཇོག་jས་Mང་རང་དང་འགལ་བའི་Aོག་པའི་ད?ེ་

བ་ཇི་sེད་པར་དེ་ལས་ལོག་Aོག་གི་མཚན་ཉིད་གཞན་དགོས་ཏེ་ཀར་ཟལ་?ས་མི་tག་e་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་བཞིན་ནོ།།

[9A1]གལ་ཏེ་ཐ་sད་དང་ཐ་sད་Mི་མཚqན་?་གཉིས་དོན་Aོག་གཅིག་ན་ཐ་sད་གཉིས་འགལ་ལ་མི་གཅིག་ན་དོན་Aོག་གཞན་e་

འXར་རO་ཞy་ན། གཉིས་Mི་དོན་Aོག་གཅིག་མ་ཡིན་ཡང་ཐ་sད་Mི་མཚqན་?འི་དོན་ཉིད་ཐ་sད་ཡིན་པས་དོན་Aོག་གཞན་ལ་ག་ལ་འXར། ཡང་ཐ་
sད་yི་མ་མཚqན་?་ལ་གལ་ཏེ་ཐ་sད་ལ་[9A2]ཐ་sད་uག་མེད་e་ཡོད་ན་ཐ་sད་བÜབ་Mི་གང་ཟག་{ོངས་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་འXར་ཏེ་མཁས་

པས་Mང་uག་མེད་མི་tོགས་པའི་yིར་རོ།། 
[ཀར་;དཀར་]ཟལ་བ་ལང་གི་ཐ་sད་ལ་{ོངས་པ་བ�ོག་འདོད་པས་ཐ་sད་uག་མེད་བÜབ་དགོས་པར་འXར་ཞིང་། ཐ་sད་ཐམས་

ཅད་དོན་â་མ་â་མ་མ་òབ་པར་མི་འòབ་པས་{ོངས་པས་མཐར་ཐ་sད་ཅིག་འòབ་[9A3]པའི་ཚú་དོན་Aོག་Tོང་འòབ་ཅིང་། མཁས་པས་ཐོག་
མར་དོན་ཅིག་òབ་པའི་ཚú་ཐ་sད་Mི་Aོག་པ་Tོང་འòབ་པར་འXར་རO་ཞy་ན། དོན་དང་པOའ_་ཐ་sད་མ་ཤེས་པས་{ོངས་པ་དང་དང་པOའ_་ཐ་sད་
བÜབ་?འི་[གཙqའ་;གཙq་]བO་ཡ_ན་bི་yི་མའི་ལོག་tོགས་Mང་བསལ་དགོས་པ་དང་། ཐ་sད་ཐམས་ཅད་ལ་^ོ་མ་yོགས་Mང་ཐ་sད་ཙམ་ལ་ཐ་
sད་མི་[9A4]üང་པའི་དོགས་པ་ཆོད་པ་དང་། yི་མ་ལ་â་མ་â་མ་ཤེས་དགོས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། འHས་Éའི་འHས་É་ཅེས་སོགས་â་མས་
yད་པར་?ས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་â་མ་ལ་Yོས་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་^ོ་རགས་པས་མཚqན་མི་jས་Mང་Aོག་པའི་ད?ེ་བ་མཐའ་ཡས་སོ།། 

J2 དོན་Aོག་གཞན་e་Xར་པ།
དོན་Aོག་གཞན་e་Xར་པ་ནི་མཚqན་པར་?་བ་ལས་[9A5]´ས་L་òབ་Mང་གང་e་མཚqན་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའོ།། 

K1 མཚqན་?་ལ་མི་Vིད་པས་དོན་མ་ཡིན་པ།
དེ་ཡང་གLམ་ལས་མཚqན་?་ལ་མི་Vིད་པས་དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་གང་e་མཚqན་Aན་bི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མི་Vིད་པའམ་གང་e་མཚqན་པའི་

Aོག་པ་རང་འགལ་བ་Tེ། tག་པའི་ཐ་sད་e་མཚqན་པ་ལ་dད་ཅིག་མ་འམ། མ་ཡིན་དགག་e་མཚqན་པ་ལ་དགག་ཆོས་འབའ་ཞིག་[9A6]པ་Y་
Éའོ།། 

K2 མཚqན་?་དང་yབ་མི་མཉམ་པ་ལས་མ་yབ་པ་དང་yབ་ཆེས་པ།
མཚqན་?་དང་yབ་མི་མཉམ་པ་ལས་མ་yབ་པ་ནི་གང་e་མཚqན་པའི་ཆོས་དང་མི་འགལ་ཡང་དེ་ཡོད་པར་མ་yབ་པ་Tེ། ནོག་དང་¨ོག་

ཤལ་bིས་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་ཐ་sད་དང་དགག་ཆོས་འབའ་ཤིག་པས་ཤེས་?ར་མཚqན་པ་Y་Éའོ། །yབ་ཆེས་པ་ནི་གང་e་མཚqན་Aན་ལ་yབ་ཅིང་
མཚqན་ཆོས་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་འRག[9A7]པ་Tེ། དོན་?ེད་པས་བ་ལང་གི་ཐ་sད་དམ་མ་ཡིན་དགག་e་མཚqན་པ་ལ་ཤེས་?་Y་Éའོ།།

K3 མཚqན་?་དང་yབ་མཉམ་ཡང་མཚqན་?འི་དོན་མ་ཡིན་པ།
མཚqན་?་དང་yབ་མཉམ་ཡང་མཚqན་?འི་དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་འeས་?ས་Mི་ཐ་sད་ལ་dད་ཅིག་མ་དང་ཤེས་?ར་མཚqན་པ་ལ་Tོང་པ་

ཉིད་Y་Éའོ། །གང་e་མཚqན་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་uགས་དང་མ་uགས་པ་ལ་སོགས་པས་ནི་Nོན་[9A8]ཡོན་e་མི་བEོད་དེ། Tོང་ཉིད་དགག་ཆོས་
འབའ་ཤིག་པས་མེད་དགག་གི་ཐ་sད་e་མཚqན་པ་ཆོས་ལ་མ་uགས་པས་མི་Vིད་པ་དང་དེ་Üབ་ཆོས་མ་དོར་བས་མཚqན་ན་ཆོས་ལ་ཡོད་པས་Nོན་
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དང་ཡོན་ཏན་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །དེའི་ཚú་མེད་དགག་གི་ཐ་sད་ལ་Üབ་ཆོས་དོན་Aོག་དེ་ཉིད་e་[Zེད་;མེད་]པས་མི་Vིད་པར་བEོད་ན་མ་yབ་
པ་[9B1]ལ་སོགས་པ་ïག་མ་(མས་Mང་མཚqན་ཆོས་ལ་དོན་Aོག་དེ་ཉིད་e་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་ཡིན་པས་མི་Vིད་པ་ཁོ་ནར་འXར་བའི་yིར་རོ། །
གལ་ཏེ་མཚqན་Aན་bི་གཞི་ལ་[`ི་;`ིས་]ན་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་Yོས་པའི་Nོན་ལས་yད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ནི་མཚqན་ཆོས་དང་Aན་ནམ་མི་
Aན་ཡང་üང་གང་མཚqན་?ར་བཀོད་པ་ལ་`ི་བ་ཡིན་ནོ།།

J3 མཚqན་གཞི་ལ་མི་གནས་པ།
དེས་[9B2]ན་མཚན་གཞི་ལ་མི་གནས་པ་ནི་གང་e་མཚqན་པའི་དོན་ཡིན་ཡང་གང་མཚqན་པའི་གཞིའ་ལ་དགོད་པར་?་བ་Yར་མི་

གནས་པའོ། །དེ་ཡང་uལ་བཞིས་འXར་བ་ལས། 

K1 ད?ེར་མེད་e་མ་òབ་པ།
ད?ེར་མེད་e་མ་òབ་པ་ནི་[གཞིའ་;གཞི་]མཚན་སO་སPར་མི་Vིད་[པ་འམ་;པའམ་]Vིད་Mང་´ས་ཐ་དད་པ་Tེ་དཔེར་ན་t་བ་ལང་གི་ངO་

བPར་མཚqན་པ་ལ་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་Y་Éའོ།། [9B3]uལ་གLམ་bིས་Tོང་པ་ལ་uལ་གLམ་བཀོད་པ་ནི་དེར་མི་བEོད་དེ་yད་པར་བཀག་Aོག་
ཉིད་ལ་uལ་གLམ་ཚང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།། 

K2 Aོག་པ་གཞན་e་མ་òབ་པ།
Aོག་པ་གཞན་e་མ་òབ་པ་ནི་གཞི་Aོག་མཚན་ཉིད་e་བཀོད་པ་Tེ། ¨ོག་ཤལ་འeས་པ་བ་ལང་གི་ངO་བPར་མཚqན་པ་ལ་¨ོག་ཤལ་འeས་

པ་ཉིད་Y་Éའོ། །uལ་གLམ་གཏན་ཚcགས་[9B4]L་?་བ་ལ་uལ་གLམ་བཀོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་Yོས་པས་Aོག་པ་ཐ་དད་པའི་yིར་རོ། །¨ོག་
ཤལ་དང་dད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་ནི་དག་པ་བ་ཡིན་པས་Yོས་པས་མི་འXར་ལ་eས་â་yིའི་¨ོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་ནི་´ས་ཐ་དད་e་འXར་བའི་yིར་

རོ།། 

K3 དོན་Aོག་གཞན་e་མ་òབ་པ།
   དོན་Aོག་གཞན་e་མ་òབ་པ་ནི་རང་གི་མཚqན་Aོག་གཞིར་བཀོད་པ་Tེ་[9B5]བ་ལང་གི་ཐ་sད་བ་ལང་e་མཚqན་པ་ལ་¨ོག་ཤལ་བཀོད་པ་Y་
Éའོ། །ཤེས་?འི་ཐ་sད་ཤེས་?ར་མཚqན་པ་ལ་ Ôའ_་Sལ་བཀོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་གཞི་དང་ཆོས་Mི་ཤེས་?་གཉིས་Yོས་པས་དོན་Aོག་ཐ་དད་པའི་yིར་

རོ།། 

K4 གཞི་ལ་yབ་པར་མ་òབ་པ།
གཞི་ལ་yབ་པར་མ་òབ་པ་ནི་མཚqན་འདོད་Mི་yོགས་ཅིག་ལ་[Zེད་;མེད་]པ་Tེ། f་ཙམ་མི་Q་བར་[9B6]མཚqན་པ་ལ་བདེན་པའི་

Sལ་ཅན་ནམ་e་བ་གཏན་ཚcགས་L་མཚqན་པ་ལ་uལ་གLམ་བཀོད་པ་Y་Éའོ། །^ོ་ཙམ་ཚད་མར་མཚqན་པ་ལ་Zོང་[པས་;བས་]དོན་tོགས་
བཀོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མཚqན་?་ལ་མ་yབ་པར་འXར་བའི་yིར་རོ།། 

I2 དེ་དག་Nོན་e་བÜབ་པ། [=] དེ་དག་Nོན་ཉིད་e་བÜབ་པ། 
དེ་དག་Nོན་ཉིད་e་བÜབ་པ་ཡང་རེ་ཤིག་རང་Aོག་´ས་L་མ་òབ་པ་ནི་[9B7]མཚན་ཉིད་Mི་Nོན་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] རང་Aོག་རང་དབང་
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e་òབ་པས་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་མཚqན་པ་ཞེས་?་བ་ཐ་sད་མཚན་ཉིད་Mི་དོན་དང་?ེད་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་མི་Üབ་པ་ལ་མེ་འམ་

མེའི་འHས་É་དཀོད་པའི་tགས་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ན་ཡང་དོན་Aོག་གཞན་e་Xར་པ་Nོན་ཇི་Yར་ཡིན་ཏེ་རང་གི་ལས་L་Üབ་jས་[9B8]པའི་yིར་
l་དང་tགས་Mིས་འHས་É་དང་བÜབ་?་བཞིན་ནO་ཞy་ན། f་^ོས་ཞེན་Sལ་bི་དོན་དང་དེའི་üང་ཆོས་མ་ཡིན་ན་ཐ་sད་དེའི་l་མཚན་e་མི་üང་
པས་མཚན་ཉིད་Mི་དོན་དང་?ེད་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་Eེས་L་མི་?ེད་Mང་མེ་Æ་ûའི་lར་བEོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ན་ཡང་མཚqན་?་ལ་མི་
Vིད་པས་དེར་འXར་ན་[10A1]གཏན་ཚcགས་Mི་ཐ་sད་ལ་uལ་གLམ་མི་Vིད་པས་དོན་Aོག་གཞན་e་མི་འXར་རམ་ཅེ་ན། རང་Aོག་ལ་དེ་མ་
ཚང་ཡང་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ཚང་[པའི་;བའི་]ཆོས་དེ་ལ་l་མཚན་e་ཡོད་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]Nེས་É་དག་ལ་འདི་གཉིས་ཕ་Øན་ཡིན་ཞེས་བEོད་པ་

བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་མཚན་ཉིད་ལས་དང་?་བ་ལ་Vིད་uལ་ཐ་དད་པས་[10A2]གཞི་ལ་Vིད་པ་Yར་མི་Vིད་Mང་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ཚང་
[པའི་;བའི་]དོན་Aོག་དེ་ཙམ་ལ་དེའི་ཐ་sད་འRག་པས་རང་གི་ཐ་sད་ལ་རང་ཉིད་མི་Vིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །(མ་པ་[ཅིག་;གཅིག་]e་ན་མཚqན་Aན་
bི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་Vིད་པ་ཉིད་མཚqན་ཆོས་ལ་Vིད་པའི་དོན་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] བཞོན་པ་འaO་Nyན་པ་ལ་Nེས་É་མbོགས་པར་བEོད་པ་བཞིན་ནོ།། 

འོ་ན་མ་yབ་[10A3]པ་Nོན་ཇི་Yར་ཡིན་ཏེ་རང་ཉིད་གང་ན་བ་དེར་མཚqན་?་མཚqན་jས་པའི་yིར་བÜབ་?་ལ་གཏན་ཚcགས་བཞིན་

ནO་ཞy་ན། འXར་ཏེ་Sལ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་མི་üང་ཞིང་དོན་གཞན་bི་ཐ་sད་Mི་དོན་ལས་དེ་དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་དང་དེ་མེད་
Mང་གནས་པའི་ཐ་sད་དེ་དེས་(མ་པར་བཞག་པར་མི་འXར་བའི་yིར་རོ། །tགས་[10A4]ནི་བÜབ་?་ལས་དོན་Aོག་གཞན་e་Xར་པ་དང་
གནས་པའི་l་མ་ཡིན་པར་འXར་བ་འདོད་པས་ག་ལ་མuངས། yབ་ཆེས་Nོན་ཇི་Yར་ཡིན་ཏེ་[Zེད་;མེད་]ན་མི་འ~ང་[པའི་;བའི་]l་ཡིན་པའི་
yིར་བNེད་?འི་འHས་É་ལ་l་བཞིན་ནO་ཞy་ན་འXར་བ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]རང་Aོག་གང་ན་བ་དེར་ཞེན་üང་གི་ཐ་sད་མེད་པ་མི་Vིད་ཅིང་གཞན་Aོག་པ་

üང་[པའི་;བའི་][10A5]ཐ་sད་ལས་དེ་དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་དང་། དེ་ཡོད་Mང་དེ་མེད་ན་དེ་ཙམ་དེ་(མ་འཇོག་གི་l་མཚན་མ་
ཡིན་པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །མེ་ལ་སོགས་པ་e་བ་ལས་དོན་Aོག་གཞན་དང་དེ་ཙམ་bི་l་མ་ཡིན་པར་འདོད་པས་ག་ལ་མuངས། གང་མཚqན་
པའི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མ་òབ་པ་ཡང་མཚན་ཉིད་Mི་Nོན་ཡིན་ཏེ་[10A6]དོན་མེད་པར་དེའི་ཐ་sད་མི་üང་པས་གཞི་རང་གི་ཐ་sད་e་མཚqན་པ་

ཞེས་?་བ་མཚན་ཉིད་Mི་དོན་དང་?ེད་པ་མེད་པའི་yིར་ནམ་མཁའ་མི་tག་པར་Üབ་པ་ལ་?ས་པའི་tགས་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ན་ཡང་གཞི་དང་´ས་
མི་གཅིག་པས་མ་òབ་པར་མི་འXར་ན་ལ་ལ་e་བའི་tགས་མ་òབ་པར་འXར་རO་ཞy་ན། དེར་ཡང་ངO་བPར་བཀོད་པ་[10A7]ན་མ་òབ་པར་
འXར་མོད་Mི་ཡོད་པར་འགོད་ལ། འདིར་མཚན་ཉིད་¨ོག་ཤལ་ནི་གཞི་འི་ངO་བPར་དགོད་པར་?་བ་ཡིན་ཏེ་མཚqན་?་ངO་བPར་མཚqན་པའི་yིར་རོ། །
གང་གི་བÜབ་?་ཡང་གཞིའི་ངO་བPར་རམ་མཚqན་?་ཡང་Aན་པར་མཚqན་པའི་ཚú་ནི་དེ་Yར་ཡང་འXར་རོ། །འོ་ན་མཚན་ཉིད་ཡོད་པར་òབ་པས་
མཚqན་[10A8][?་འམ་;?འམ་]བÜབ་?་ཡིན་པར་མི་འòབ་པ་འདི་མཚqན་?་དང་བÜབ་?་ལ་Yོས་པའི་Nོན་མ་ཡིན་ནམ་གཞི་ལ་Yོས་པའི་

Nོན་ཅི་Yར་ཡིན་ཅེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་?་བ་དང་?ེད་པOའ_་འHེལ་[པ་;བ་]ལ་yད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། 
དེས་ན་འHེལ་བ་གཅིག་པ་ཉིད་Mིས་རང་གི་?་བ་ལ་མི་འuལ་པའི་?ེད་པོ་(མས་གཞི་ལ་ཇི་Yར་[10B1]òབ་ན་?་བ་jས་པ་དེ་Yར་

དགོད་པར་?་བ་ཡིན་པས་དེ་Yར་མ་òབ་པ་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་Yོས་པའི་Nོན་ཡིན་ནོ།།  
གལ་ཏེ་Aོག་པ་གཞན་[Zེད་;མེད་]པས་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་མི་Vིད་ན་དེའི་མཚqན་[?་འང་;?འང་]མི་Vིད་པར་འXར་ཏེ་དེ་Y་ན་མཚན་

ཉིད་མཚqན་?ས་Tོང་པར་འXར་རO་ཞy་ན། འདི་yབ་པ་མ་òབ་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་[10B2]གཉིས་པ་[Zེད་;མེད་]Mང་མཚqན་?་
[Zེད་;མེད་]པར་འXར་ཏེ་རང་Aོག་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་f་ལ་yབ་?ེད་f་Aོག་གཉིས་པ་ཁེགས་Mང་fའི་yབ་?་མི་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །
འདོད་[པ་འང;པའང་]་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་མཚqན་?་ཕན་uན་ལ་མི་Vིད་Mང་ཕན་uན་bི་གཞི་ལ་Vིད་པས་དེར་བEོད་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་གཞིའ་ལ་དོན་Aོག་གཞན་[10B3]e་[Zེད་;མེད་]པས་མ་òབ་པར་འXར་ན་tགས་བཞི་ལས་དོན་Aོག་གཞན་e་

[Zེད་;མེད་]པའང་མ་òབ་པར་འXར་རO་ཞy་ན། དེ་l་མཚན་གང་ལས། འདིར་ནི་དེས་[གཞིའ་;གཞི་]དེ་ལ་ཆོས་གང་ཡང་མཚqན་མི་jས་པའི་
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yིརཏེ། [གཞིའ་;གཞི་]ཉིད་མཚqན་?ར་འགལ་ཞིང་[གཞི་འི་;གཞིའི་]Tེང་e་མཚqན་པའི་ཆོས་ལས་དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་རོ།།
tགས་བÜབ་?་ལ་དོན་Aོག་[10B4]གཞན་e་Xར་པ་Nོན་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལས་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་མཚqན་[གཞིའ་

འི་;གཞིའི་]yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མ་òབ་པ་Nོན་ཇི་Yར་ཡིན་ཅེ་ན། [†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་རང་ཉིད་གང་ན་[Zེད་;མེད་]པ་དེར་རང་གི་ཐ་sད་
འཇོག་པར་མི་jས་ལ། Nེས་Éས་Mང་གཞི་དེ་ལ་ཐ་sད་Mིས་yབ་པར་མཚqན་འདོད་ན་དོན་bིས་མ་yབ་པ་Nོན་ཡིན་ཏེ་འདོད་པ་མ་མཚqན་པའི་
[10B5]yིར་མི་Vིད་པ་བཞིན་ནོ།།  

གལ་ཏེ་དེའི་ཚú་ཡང་མཚན་ཉིད་tེན་ཙམ་e་བཀོད་ན་དེ་Yར་òབ་པས་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་Yོས་པའི་Nོན་མ་ཡིན་ཏེ་དེས་མཚqན་?་yབ་

?ེད་e་མ་མཚqན་པ་ནི་དེ་Yའི་མཚqན་?་ལས་yབ་ཆེས་པའི་Nོན་ཡིན་ནO་ཞy་ན། འདི་Yར་གཏན་ཚcགས་Mི་མཚན་ཉིད་uལ་གLམ་ཡིན་པས་uལ་
གLམ་གར་ཡོད་པར་གཏན་[10B6]ཚcགས་མཚqན་ཅིང་Üབ་jས་ལ། yབ་?ེད་e་Xར་པའི་གཏན་ཚcགས་ལའང་uལ་གLམ་དོན་Aོག་གཞན་
ཡིན་ཡང་མི་འuལ་པས་Üབ་jས་ཏེ་uལ་གLམ་གར་ཡོད་པར་yབ་?ེད་Mི་གཏན་ཚcགས་ཡོད་པའི་yིར་རོ། །དེ་མཚqན་འདོད་Mི་yོགས་
[ཅིག་;གཅིག་]e་མ་མཚqན་པ་ནི་དེར་uལ་གLམ་ཉིད་མ་yབ་པས་[གཞིའ་;གཞི་]ལས་Nོན་[10B7]e་Xར་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་Tེ་མཚqན་?འི་ཆོས་
ཉིད་e་བའི་yབ་?ེད་e་Xར་པའི་གཏན་ཚcགས་ཡིན་ན་དེ་Y་É་མཚqན་པ་དང་Üབ་པར་མི་jས་པས་མཚqན་?་ལས་Nོན་e་Xར་པ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་

ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་e་བ་ལ་གཏན་ཚcགས་yབ་?ར་མཚqན་པ་uལ་གLམ་yབ་ཆེས་པ་ཡང་གཞི་ལས་Nོན་e་འXར་ཏེ་རང་ཉིད་གར་[Zེད་;མེད་]པར་
[10B8]མི་མཚqན་པའི་yིར་རO་ཞy་ན། yབ་ཆེས་Mང་Jིར་yབ་?ར་Xར་པའི་གཏན་ཚcགས་ཙམ་ནི་yབ་?ར་Xར་པའི་uལ་གLམ་tེན་ཙམ་bིས་
མཚqན་jས་པས་Nོན་e་མི་འXར་ལ། e་བའི་yབ་?ར་Xར་པའི་གཏན་ཚcགས་ཞེས་པ་ནི་yབ་?ེད་e་Xར་པ་དང་གཉིས་ཀ་མཚqན་?་ལས་Nོན་e་
འXར་བར་མuངས་པར་འདོད་པའི་yིར་རོ།།

I3 Nོན་bི་aངས་ངེས་པའི་uལ། [=] Nོན་དེ་དག་e་aངས་ངེས་པའི་uལ། 
[11A1]Nོན་དེ་དག་z་aངས་ངེས་པའི་uལ་ཡང་མང་[པ་;བ་]དང་uང་[པ་;བ་]དགག་པ་དང་མཐའ་འགོག་པའི་ངེས་པའི་རིགས་

པས་ངེས་པར་?་Tེ། དེ་ལ་â་རབས་པ་དག་མཚན་ཉིད་Mི་Nོན་མཚqན་?་ལ་Yོས་ཏེ་མི་Vིད་པ་དང་མ་yབ་yབ་ཆེས་གLམ་ལས་

J1 [Nོན་bི་aངས་]མང་བ་དགག་པ།
[Zེད་;མེད་]པར་སེམས་པ་དེ་དག་ནི་yབ་མཉམ་པའི་དོན་Aོག་གཞན་པ་དང་རང་Aོག་´ས་L་མ་òབ་པ་Nོན་e་བÜབས་པས་

[11A2]གནོད་པར་Yའོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་(མ་གཅད་[Zེད་;མེད་]པ་ཞེས་?་བ་Nོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་¨ོག་ཤལ་འeས་པའི་
མི་tག་པ་Y་ÉའO་ཞyས་ཟེར་བ། དེ་ལ་tགས་Mི་Nོན་ཡང་གLམ་ལས་མuན་yོགས་ལ་མ་yབ་པ་ཞེས་?་བ་གཞན་ཡིན་ཏེ་`ོལ་མ་~ང་Üབ་པ་ལ་མི་
tག་པ་བཀོད་པ་Y་ÉའO་ཞyས་བEོད་པར་?འོ།།  

J2 [Nོན་bི་aངས་]uང་བ་དགག་པ།
དེ་Y་ན་[11A3]e་བས་མེ་Üབ་པ་ཡང་Nོན་ཅན་e་འXར་ལ། མི་tག་པས་`ོལ་མ་~ང་བÜབ་པ་ནི་Nོན་ཡིན་ཡང་Aོག་པ་

[Zེད་;མེད་]པས་མ་ངེས་པར་འeས་སO་ཞy་ན། yེད་ལ་ཡང་འeས་?ས་མི་tག་པའི་མཚན་ཉིད་e་lས་བNེད་པའི་dད་ཅིག་མ་Nོན་e་འXར་ཏེ་
(མ་གཅད་སO་སPར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །མི་tག་པའི་¨ོག་ཤལ་བཀོད་པ་ནི་Nོན་ཡིན་ཡང་དོན་Aོག་[11A4]གཞན་ཡིན་པས་གLམ་e་
འeས་པ་ཁོ་ན་Tེ། དེས་ན་དོན་Aོག་གཞན་e་མ་Xར་ན་(མ་གཅད་[Zེད་;མེད་]Mང་Nོན་མ་ཡིན་ཞེས་?འོ། །(མ་པ་ཅིག་e་ན་དེར་ཡང་tག་པ་
དང་l་ལ་སོགས་པ་(མ་གཅད་སO་སPར་ཡོད་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]མཚན་ཉིད་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་འགལ་ཡང་ Ô་ངPར་བ�ོག་yོགས་མ་ཆོད་ན་མཚན་
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ཉིད་(མས་Mིས་རང་གི་ཐ་sད་མཚqན་མི་jས་པའི་yིར་རོ།། [11A5]དེ་Yར་ན་མཚན་ཉིད་Nོན་མེད་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་(མ་གཅད་ཡོད་པ་ཁོ་
ནའO་ཞyས་?འོ།། 

J3 [Nོན་bི་aངས་མང་uང་གི་]མཐའ་འགོག་པ།
Nོན་bི་aངས་མང་uང་གི་མཐའ་ཡང་རིགས་པས་འདི་Yར་ཁེགས་Tེ། གང་ཞིག་གང་e་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་e་བཀོད་པ་ལ་དེ་རང་

གི་མཚqན་?་ལས་´ས་L་òབ་མ་òབ་དང་། òབ་པ་ཡང་མཚqན་?་དེའི་དོན་Aོག་ཡིན་མ་ཡིན་དང་། ཡིན་པ་ཡང་མཚqན་[11A6]?འི་གཞི་ལ་
òབ་མ་òབ་བཞིར་ངེས་པས་Nོན་བཞི་པ་ཁེགས་ལ། གLམ་པོ་མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །ཡང་ན་མཚqན་?་ལས་´ས་L་òབ་མ་òབ་གཉིས་
Mིས་གང་e་མཚqན་པའི་དོན་Aོག་མ་ཡིན་པ་དང་གང་མཚqན་པའི་གཞི་ལ་མ་òབ་པ་གཉིས་ཁོ་ན་Tེ། tགས་Mི་Nོན་བÜབ་?་དེ་མི་jས་པ་དང་
[གཞིའ་;གཞི་]དེ་ལ་མི་jས་པ་གཉིས་L་[11A7]འeས་པ་བཞིན་ནོ།། 

G2 མཚqན་?འི་མཚན་ཉིད།
མཚqན་?འི་མཚན་ཉིད་ནི་ངO་བO་ངPས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་བཏགས་ཡོད་e་འXར་uལ་དང་། དེ་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ་གLམ་bིས་ངེས་

པར་?་བ་ལས།   

H1 ངO་བO་ངPས་གäང་པ།
དང་པO་ན_་འདིར་བ་ལང་ཞེས་?་བ་ལ་སོགས་པ་མཚqན་?འི་ཐ་sད་ནི་f་Jི་དང་རང་མཚན་bི་མིང་མ་ཡིན་ཏེ་གཞི་མཚན་གཉིས་དང་མ་

འHེལ་[པར་;བར་]འXར་བའི་yིར་རོ།། [11A8]མིང་བཏགས་པ་དང་གདགས་L་üང་[པ་;བ་]ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་ལ་མ་yབ་པ་དང་
འuལ་པའི་yིར་རོ། །དོན་དེ་^ོས་ཤེས་[པ་འམ་;པའམ་]ཤེས་L་üང་[པ་;བ་]ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་མ་yབ་པ་དང་འuལ་པའི་yིར་རོ། །^ོ་མ་འuལ་
པས་ཞེན་üང་ཙམ་ཡིན་ན་ཡང་དོན་ཚད་མས་òབ་Mང་ཐ་sད་མ་òབ་པ་མི་Vིད་པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་དོན་Aོག་[11B1]ལ་^ོ་མ་
འuལ་པ་མིང་གི་(མ་པ་ཤར་བས་ཞེན་པར་?་བ་Tེ། དོན་(མས་Mི་རང་Aོག་ལ་མ་འuལ་པའི་^ོ་f་uན་མོང་མ་ཡིན་པས་ཞེན་üང་གི་དོན་དེ་དག་
གི་ཐ་sད་ཡིན་ལ། མཚqན་?འི་Aོག་པ་ནི་ཐ་sད་དེ་རང་གི་དོན་Aོག་[གཞིའ་;གཞི་]ལས་òབ་པས་གཞག་པར་?་བ་ཡིན་ནོ།།  

H2 དེ་བཏགས་ཡོད་e་འXར་uལ།
གཉིས་པ་ནི་དེ་ཉིད་Mིས་ན་ཐ་sད་དང་མཚqན་?་ལ་དོན་Aོག་གཞན་[Zེད་;མེད་]Mི་[11B2]དོན་Aོག་དེ་ཉིད་[^ོའ་;^ོ་]fའི་Sལ་e་

üང་[པ་;བ་]ཙམ་ཡིན་ལ་དེ་üང་Sལ་ལ་Yོས་པས་ཐ་sད་ཐམས་ཅད་བཏགས་ཡོད་ཁོ་ན་ཞེས་?འོ།། 

H3 དེ་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ།
གLམ་པ་ནི་གལ་ཏེ་མཚqན་?འི་ཐ་sད་f་^ོས་yད་པར་?ས་པ་ཡིན་ན་f་ Ôའ_་aངས་ཇི་sེད་པར་དེས་yད་པར་?ས་པའི་üང་ཆོས་

འཕེལ་དགོས་པས་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]གི་མཚqན་?་e་མར་འXར་ལ། f་^ོ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཚú་མཚqན་?་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་[11B3]འXར་
རO་ཞy་ན། f་ Ôའ_་yད་པར་bིས་üང་ཆོས་e་མར་འXར་ཡང་མཚqན་?འི་ཐ་sད་e་མར་མི་འXར་ཏེ་དོན་Aོག་དེ་ལ་f་^ོ་ཙམ་bིས་ཞེན་üང་གཅིག་

ལས་འདས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །f་ Ô་ཉ_ད་མི་Vིད་ན་དེའི་üང་ཆོས་འགལ་ཡང་f་^ོ་[†ོས་;དངོས་]L་ཡོད་པས་yད་པར་མ་?ས་པས་
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[Zེད་;མེད་]པས་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་མི་འXར་རོ། །གལ་ཏེ་མཚqན་?འི་ཐ་[11B4]sད་དོན་bིས་yད་པར་?ས་པ་ཡིན་ན་དོན་
[Zེད་;མེད་]པར་òབ་ན་yད་པར་?ེད་ཆོས་ཁེགས་པས་{ོངས་པ་ལ་ཡང་ཐ་sད་འགོག་པའི་tགས་མི་དགོས་པར་འXར་ཏེ་མི་tག་པར་òབ་པ་ལ་

tག་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། དེ་Y་མོད་Mི་དོན་དང་ཐ་sད་Mི་འHེལ་[པ་;བ་]ལ་{ོངས་པ་ལ་vན་པ་ལ་[ར་བས་འགོག་པའི་མི་
འགལ་ཏེ་ཤིང་བཀག་པས་ཤ་པ་འགོག་པ་བཞིན་[11B5]ནོ།། 

G3 མཚqན་གཞིའི་མཚན་ཉིད།
མཚqན་[གཞི་འི་;གཞིའི་]མཚན་ཉིད་ནི་མཚqན་ཆོས་དང་Aན་པ་Tེ་དེས་ན་âར་མཚqན་Aན་ལ་མཚན་ཉིད་ཚང་པ་ཉིད་མཚqན་?་ལ་Vིད་

པའི་དོན་e་བEོད་དོ། །ཡང་ན་མཚན་ཉིད་tེན་པ་ལ་བEོད་Mང་མཚན་ཉིད་མཚqན་?་ལ་yབ་ཆེས་པ་[Zེད་;མེད་]ཏེ་དེ་དག་ཕན་uན་ལ་tེན་པར་
མ་òབ་པས་སོ། །ཡང་ན་མཚན་མཚqན་äང་ཅིག་tེན་པ་Tེ་[11B6]བ་ལང་དང་¨ོག་ཤལ་tེན་པའི་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་Y་Éའོ།། 

འོ་ན་t་བ་ལང་e་མཚqན་པ་ལ་¨ོག་ཤལ་བཀོད་པ་Y་É་Nོན་ཡོན་`ི་བའི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མ་yབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། tགས་Mི་
མཚན་ཉིད་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཡང་tག་པ་Üབ་པ་ལ་[Zིག་;མིག་]གི་གäང་?་ལ་སོགས་པ་Nོན་ཡོན་`ི་བའི་tགས་ལ་མ་yབ་པར་མི་འXར་རམ། 
དེ་Y་É་[11B7]tགས་L་བཀོད་Mང་tགས་ཉིད་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་དེའི་མཚན་ཉིད་མ་yབ་པའི་Nོན་e་ཇི་Yར་འXར་ཞེས་?་བའི་ལན་bི་uལ་

མuངས་པས་འདི་ལ་±ོས་པའི་གནས་[Zེད་;མེད་]དོ།།

འོ་ན་`ོད་[གཞིའ་;གཞི་]ཆོས་ཅན་bི་མཚན་ཉིད་Mང་[Üབ་;བÜབ་]?་གཏན་ཚcགས་གཉིས་tེན་པར་ཅི་Tེ་མི་འXར་ཅེ་ན། རང་གིས་
དེ་Yར་ཡང་(མ་གཞག་üང་མོད་Mི་7ོབ་དཔོན་bི་[11B8]གuང་གི་ཆ་དག་ལས་བÜབ་?་ཤེས་འདོད་འRག་པ་ལ་`ོད་[གཞི་འི་;གཞིའི་]བéའ་

བཏགས་པས་དེ་ལ་དེ་གཉིས་སམ་གང་üང་tེན་པས་མ་yབ་པའི་yིར་རོ།། 

F2 ཕན་uན་འHེལ་པ་ངེས་པའི་uལ། [=] ཆོས་གLམ་པO་དy་དག་འHེལ་པ་ངེས་པའི་uལ།
ཆོས་གLམ་པO་དy་དག་འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པའི་uལ་ཡང་རང་Aོག་ངོས་གäང་[པ་;བ་]དང་། མཚན་ཉིད་Jིར་འHེལ་ངེས་པ་དང་། 

མཚན་[གཞི་འི་;གཞིའི་]དགོས་འHེལ་ངེས་པའི་uལ་གLམ་ལས་

G1 རང་Aོག་ངོས་བäང་པ།
དང་པO་རy་[12A1]ཤིག་མཚན་མཚqན་[གཞིའ་;གཞི་]གLམ་bི་རང་Aོག་ནི་Üབ་པའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་མཚན་ཉིད་âར་བEོད་པ་

(མས་རང་གི་(མ་པ་རང་དབང་e་ཤར་བས་ངེས་L་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །འོ་ན་dད་ཅིག་མས་Tོང་པ་དང་དོན་?ེད་པས་Tོང་པ་ཡང་མཚན་
[གཞིའ་;གཞི་]དང་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་Üབ་ཆོས་L་འXར་རO་ཞy་ན། འདིར་yབ་པའི་uལ་གཉིས་[12A2]ལས་ཆོས་གLམ་ལ་Üབ་ཆོས་Mིས་
yབ་པར་ཁས་^ངས་པ་དེ་དེ་དག་གི་རང་Aོག་ལ་yབ་པར་ཁས་^ངས་Mི་གཞི་Aོག་ལ་yབ་པར་མི་འདོད་ལ། དེ་Y་ཡིན་དང་དེ་དག་མཚན་གཞི་
དང་མཚན་ཉིད་Mི་[གཞིའ་;གཞི་]ཡིན་bི་རང་Aོག་ཡིན་པའི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་[པོ།།;བོ།།] དེ་ལ་yབ་?་òབ་Mང་yབ་?ེད་མི་འòབ་ན་?ས་
པ་ལ་uལ་[གསཾ་;གLམ་][12A3]ཡོད་Mང་གཏན་ཚcགས་L་མི་འòབ་ཅེས་Mང་བEོད་པར་མི་jས་Tེ། དེའི་yབ་པ་ནི་གཞི་Aོག་མ་ཡིན་པས་དེ་
ཡོད་པར་དེ་[Zེད་;མེད་]པ་འགལ་བའི་yིར་རོ།། 

G2 མཚན་ཉིད་Jིར་འHེལ་ངེས་པ།
གཉིས་པ་ནི་དེས་ན་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཕན་uན་རང་བཞིན་bིས་འHེལ་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ། ཆོས་tེན་པའི་གཞི་ཆོས་ལ་མི་འuལ་བས་
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མཚན་གཞི་ལ་གཉིས་པོས་yབ་ཅིང་[12A4]ཆོས་Mང་གཞི་དང་ཤེས་?་ལ་མི་འuལ་བས་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་པོས་yབ་ལ། ཆོས་ལ་གཞི་དང་
ཤེས་?་ལ་དོན་bིས་yབ་པས་མཚqན་?་ལའང་གཉིས་པོས་yབ་པའི་yིར་རོ།། 

G3 མཚན་གཞིའི་དགོས་འHེལ་ངེས་པ།
གLམ་པ་ནི་གནས་dབས་Mི་^ོ་གLམ་ལས་རེ་ཤིག་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?འི་ཐ་sད་འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པའི་ Ô་ན_་གོང་É་འགའ་

ཞིག་གི་Tེང་e་[12A5]གཞན་རིག་གིས་མཐོང་[པའི་;བའི་]ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་དེ་ཙམ་ལ་བ་ལང་ཞེས་པའི་མིང་ཤར་བའི་tོག་པ་མ་འuལ་པས་

[†ོས་;དངོས་]L་ཞེན་པར་རང་རིག་གིས་Zོང་[པ་;བ་]ན་ཕན་uན་ལ་ཞེན་üང་དང་üང་Sལ་bིས་མ་yབ་པའི་དོགས་པ་ཆོད་པས་རང་རིག་དོན་

རིག་གི་ཚད་མ་གཉིས་ཡིན་ནོ།།  
མཚན་ཉིད་Mི་དངོས་པO་ར_ག་པ་ནི་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དང་འHེལ་[12A6]བ་ངེས་པ་Tེ། [ཀར་;དཀར་]ཟལ་ལ་ཀོལ་ཤལ་མཐོང་

[པའི་;བའི་]མངོན་Lམ་མོ། །མཚན་ཉིད་Mིས་མཚqན་?་ཐ་sད་e་?ེད་པ་ནི་མཚན་གཞི་དང་མཚqན་?འི་ཐ་sད་འHེལ་[པར་;བར་]ངེས་པ་Tེ། དེ་
ཡང་f་tོག་དང་Aན་པའི་མཁས་པ་ལ་l་མཚན་འཛcན་པའི་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། tོག་པ་ཡོད་པས་དོན་འòབ་པ་ཉིད་ན་tོག་པས་ཞེན་üང་Yར་
[12A7]fས་བEོད་üང་eའང་འòབ་པའི་yིར་རོ།། [བéའ་;བé་]དང་མི་Aན་པའི་{ོངས་པ་ལ་ནི་âོན་འHེལ་[པ་;བ་]òབ་པའི་l་མཚན་
tགས་L་བཀོད་པའི་Eེས་དཔག་གིས་ཡིན་ཏེ། གང་[ཀོལ་;¨ོག་]ཤལ་འeས་པ་དེ་ནི་བ་ལང་གི་ཐ་sད་e་མཚqན་པར་?་བ་ཡིན་ཏེ་âོན་bི་གོང་É་
དེ་བཞིན་ནོ།། [ཀར་;དཀར་]ཟལ་འདི་ཡང་ཀོག་ཤལ་དང་Aན་པས་ཞེས་?་བས་སོ།། [12A8]ཐ་sད་ནམ་òབ་པ་ན་དོན་bིས་མཚqན་པར་མཐོང་
[པས་;བས་]ན་མཚqན་?་ཞེས་པའི་Aོག་པ་དང་འHེལ་[པར་;བར་]ཡང་ཚད་མ་དེ་དག་གི་uགས་Mིས་ཡིན་ནོ། །མཚན་མཚqན་e་Xར་པ་¨ོག་ཤལ་
བ་ལང་གཉིས་དང་Aན་པས་སོ། །དེ་Yར་ན་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]བ་ལང་གི་ཐ་sད་e་མཚqན་?་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་དང་Aན་
པས་ཞེས་?་བའི་[12B1][ོར་བ་òབ་པ་ཡིན་ནོ།། 

F3 མཚན་ཉིད་དང་འHེལ་པ་ངེས་ནས་སO་སOའ_་མཚqན་པའི་uལ།
མཚན་ཉིད་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པས་སO་སPར་མཚqན་པའི་uལ་ཡང་། རང་Aོག་ཡིན་པར་མཚqན་པ་དང་། གཞན་Aོག་མིན་པར་

མཚqན་པ་དང་། དེ་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ་གLམ་ལས།   

G1 རང་Aོག་ཡིན་པར་མཚqན་པ།
དང་པO་ན_་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་bི་Aོག་པ་འདི་མཚན་གཞི་ཙམ་དང་འདིར་གཏོགས་Mི་མཚན་གཞིར་མཚqན་ཏེ། Jིར་དང་འདིར་གཏོགས་

Mི་[12B2]མཚན་མཚqན་e་Xར་པའི་¨ོག་ཤལ་བ་ལང་གཉིས་དང་Aན་པས་སོ། །དེ་བཞིན་e་¨ོག་ཤལ་འeས་པ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཙམ་དང་འདིའི་
མཚན་ཉིད་e་མཚqན་ཏེ་Jི་དང་འདིར་གཏོགས་Mི་མཚqན་?འི་དོན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་òབ་པས་སོ། །བ་ལང་གི་ཐ་sད་Mང་མཚqན་?་ཙམ་དང་འདིའི་
མཚqན་?ར་མཚqན་ཏེ་Jི་དང་འདིར་གཏོགས་Mི་མཚན་ཉིད་[12B3]Mིས་གཞག་?་ཡིན་པས་སོ། །[ོར་བ་འདིར་གཏོགས་Mི་མཚqན་?ར་མཚqན་
པའི་ཆོས་གLམ་bི་yད་པར་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན། [ོར་བ་ནི་¨ོག་ཤལ་bི་དོན་ལ་ཞེན་üང་གི་ཐ་sད་ནི་¨ོག་ཤལ་bི་མཚqན་?་ཡིན་ཏེ་¨ོག་ཤལ་bི་དོན་
[ཀར་;དཀར་]ཟལ་bི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་òབ་པས་གཞག་?་ཡིན་པས་ཅེས་?་བར་འXར་ལ། དེའི་ཚú་མཚན་གཞི་¨ོག་[12B4]ཤལ་bི་དོན་ལ་
ཞེན་üང་གི་ཐ་sད་དང་མཚqན་?་དེ་དོན་ལ་Yོས་Aོག་དང་མཚན་ཉིད་དེ་Yོས་པའི་l་མཚན་ཡིན་པས་Aོག་པ་ཐ་དད་དེ། མེ་ལས་Nེས་པ་
[འདིའ་;འདི་]མེའི་འHས་É་ཡིན་ཏེ་མེའི་Eེས་L་?ེད་པའི་yིར་རO་ཞyས་བEོད་པ་བཞིན་ནོ།། 
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G2 གཞན་Aོག་མིན་པར་མཚqན་པ།
གཉིས་པ་ནི་ཡང་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་དང་¨ོག་ཤལ་[ོར་བ་འདིར་གཏོགས་Mི་མཚqན་?་ཡིན་པ་དང་། ¨ོག་ཤལ་[12B5]དང་བ་ལང་

མཚན་གཞི་མ་ཡིན་པ་དང་། བ་ལང་དང་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཚqན་ཏེ། དེ་དག་ལ་དེའི་མཚན་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པས་སོ། །
yད་པར་e་ན་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་དང་¨ོག་ཤལ་ནི་མཚqན་?་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་པར་མཚqན་ཏེ་མཚqན་?འི་མཚན་ཉིད་ཙམ་དང་མི་Aན་པས་སོ།། 

G3 དེ་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ།
གLམ་པ་དེ་དག་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ་ནི་གལ་[12B6]ཏེ་[ོར་བ་འདིར་གཏོགས་Mི་ཆོས་གLམ་པོ་ཕན་uན་མི་Vིད་ན་དེས་དེར་མཚqན་

པར་མི་üང་Tེ་¨ོག་ཤལ་འeས་པས་t་Éམ་པར་མཚqན་པ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། རང་Aོག་ལ་ཕན་uན་bི་མཚན་མཚqན་[Zེད་;མེད་]Mང་དེ་དག་གི་
མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]Vིད་པས་དེའི་ངO་བPར་མཚqན་e་üང་[པ་;བ་]ཉིད་[Tེ།;དེ།] གང་གིས་གང་ཞིག་གང་e་?་བ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་དག་གི་མཚན་
གཞིས་ཡིན་[12B7]bི་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?ས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། tགས་Mིས་ཆོས་ཅན་ལ་བÜབ་?་བཞིན་ནོ། །yད་པར་e་མཚqན་?་ཙམ་མ་
ཡིན་e་མཚqན་པ་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ་ལ་གLམ་Tེ། བtགས་ན་མི་འཐད་པ་Ñང་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Ñང་བ་དང་། འགལ་མuངས་Mི་[ོར་བའི་
[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་བTན་པའོ།། 

H1 བtགས་ན་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། 
དང་པO་ན_་འོ་ན་དཀར་ཟལ་[12B8]དང་¨ོག་ཤལ་ལ་མཚqན་?་ཙམ་མ་ཡིན་e་མཚqན་པར་?་བའི་ཆོས་དེ་ཉིད་མཚqན་?་མ་ཡིན་ནམ་

ཡིན། དང་པོ་Yར་ན་མཚན་ཉིད་མི་འགོད་པར་ཐལ་བ་དང་ཐ་sད་ཐམས་ཅད་མཚqན་?ར་འདོད་པ་ཉམས་ལ། གཉིས་པ་Yར་ན་མཚqན་?འི་མཚན་
ཉིད་བཀག་པས་མཚqན་པ་འགལ་ཏེ་dད་ཅིག་མས་Tོང་པས་མི་tག་པ་མཚqན་པར་[13A1]བཞིན་ནO་ཞy་ན། དེ་Yར་tོག་པར་རིགས་མོད་Mི་འོན་
Mང་ཐོག་མར་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་ལན་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པས་རེ་ཤིག་ཁO་བOའ_་vིས་ལན་འདི་ཐོབ་ཅིག་དང་དེའི་Eེས་L་བEོད་པས་ཚcམ་པར་འXར་

རོ། །ཅི་བ་ལང་གི་ཐ་sད་འདི་མཚqན་?་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན[་;།]མ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་ལ་མི་Yོས་པར་འXར་ཞིང་། ཡིན་ན་མཚqན་?འི་མཚན་
[13A2]ཉིད་ཙམ་bིས་མཚqན་པར་འXར་རོ། །དེ་བཞིན་e་Éམ་པ་མི་tག་པ་མ་ཡིན་ན་tག་པར་འXར་ལ[་;།]ཡིན་ན་dད་ཅིག་མས་མཚqན་jས་
པར་མི་འXར་རམ། དེ་ལ་གལ་ཏེ་Éམ་པ་དང་བ་ལང་གི་ཐ་sད་དག་མི་tག་དང་མཚqན་?འི་[གཞིའ་;གཞི་]ཡིན་ཞིང་རང་Aོག་མ་ཡིན་པས་Nོན་
གཉིས་ཀ་[Zེད་;མེད་]པར་བEོད་ན། འདིར་ཡང་Tེ་འདིར་མཚqན་?་ཞེས་?་[13A3]བ་f་Yར་དེའི་མཚན་ཉིད་མཚqན་?་མཚན་
[གཞིའ་;གཞི་]གLམ་ཅར་ལ་བEོད་པ་ལས། འདིར་མཚqན་?་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་དེ་མཚqན་?འི་དོན་ནམ་ཐ་sད་Mང་མ་ཡིན་མོད་Mི་མཚqན་?འི་
ཐ་sད་e་üང་[པའི་;བའི་][གཞིའ་;གཞི་]ཡིན་པས་Nོན་གཉིས་ཀ་ལས་aོལ་ཏེ་བ་ལང་གི་ཐ་sད་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་e་ཡོད་Aོག་ནི་tགས་Mི་
Üབ་?་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་e་[13A4]?་Tེ་ངO་བP་འདོད་པ་མ་བསལ་བས་Tོང་པའི་yིར་རO་ཞyས་བEོད་པའི་ཚú་ཐ་sད་དེ་ཉིད་བÜབ་?་མ་ཡིན་ན་

tགས་ལ་མི་Yོས་པར་འXར་ལ་ཡིན་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་བཀག་པས་བÜབ་པར་འXར་རO་ཞyས་?་བའི་བÖལ་ལན་དང་ཡང་མuངས་པར་

བYའོ།།

དེ་Y་ན་ཡང་གཞི་དེ་ལ་མཚqན་?འི་མཚན་ཉིད་མ་ཁེགས་ན་མཚqན་?་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་[13A5]e་མི་འXར་ལ་ཁེགས་ན་མཚqན་?འི་

གཞིར་འགལ་ཏེ་¨ོག་ཤལ་ཁེགས་པ་བ་ལང་གི་མཚན་གཞིར་འགལ་བ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། དོན་Aོག་དེ་ཉིད་e་ཁེགས་ལ་གཞན་e་ཡོད་པ་ལ་ཁེགས་
པས་སམ། དེའི་གཞི་ལ་ཁེགས་ཤིང་དེ་ཉིད་གཞིར་?ས་ལ་མ་ཁེགས་པས་Nོན་གཉིས་ཀ་[Zེད་;མེད་]དོ།། 

དེ་བཞིན་e་མཚqན་?་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་[13A6]དེ་ལ་མཚqན་?འི་མཚན་ཉིད་uགས་ན་yབ་ཆེས་པར་འXར་ལ་མ་uགས་ན་མཚqན་

?འི་མཚན་གཞིར་མི་üང་ངO་ཞyས་པའི་Nོན་ཡང་མེད་དེ། དེའི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མ་uགས་ཤིང་། རང་Aོག་ལ་uགས་པའི་yིར་ཏེ། Vིད་པ་དང་མི་
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Vིད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཚqན་?འི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་bི་གང་མཚqན་པའི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ཡིན་པར་[13A7]བEོད་པའི་yིར་རོ།། 

H2 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Ñང་པ།
གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏེ་དཀར་ཟལ་དང་¨ོག་ཤལ་ལ་མཚqན་?འི་མཚན་ཉིད་དོན་Aོག་ལ་ཞེན་üང་ཙམ་ཁེགས་ན་མཚqན་?འི་མཚན་ཉིད་

བཀག་པའི་དོན་Aོག་ལ་ཞེན་üང་ཡང་ཁེགས་པར་འXརལ། དེ་Y་ན་མཚqན་[?འ་;?་]མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་Mང་ཁེགས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། དོན་
ལ་ཞེན་üང་ཙམ་ཁེགས་ན་[13A8]དེ་Yར་འXར་ཡང་དེ་ནི་མཚqན་?འི་གཞི་ཐ་sད་Mི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་མ་ཁེགས་Mང་མཚqན་?འི་མཚན་

ཉིད་ཇི་dད་བEོད་པ་དེ་ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་Mིས་ན་དེ་དག་ལ་མཚqན་?འི་ཐ་sད་ཙམ་འགོག་ན་རང་Aོག་ཡིན་པ་དང་གཞན་Aོག་མིན་པར་
མཚqན་?འི་ཐ་sད་Mང་ཁེགས་པར་ཐལ་ལO་ཞyས་པའི་Nོན་ཡང་[Zེད་;མེད་]དོ[།;།།] [13B1]དེ་དག་གི་ཐ་sད་མི་འགོག་Mང་མཚqན་?་Aོག་པ་
འགོག་པ་ཉིད་ལ། མཚqན་?འི་Aོག་པ་ནི་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་དང་¨ོག་ཤལ་bི་Tེང་གི་ཐ་sད་གཉིས་པོ་ལ་tེན་པ་ཡིན་bི་དེ་དག་ལ་tེན་པ་མ་ཡིན་
པས་འགལ་བ་[Zེད་;མེད་]དེ་Tོང་ཉིད་Mི་Aོག་པ་ལ་ཤེས་?་མི་ཁེགས་Mང་ཤེས་?འི་Üབ་ཆོས་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མཚqན་?་མ་ཡིན་པའི་
ཐ་[13B2]sད་མཚqན་?་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་Mང་མཚན་ཉིད་e་üང་ངO་ཞyས་tོག་ན། མཚན་ཉིད་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་Vིད་ལ་
འགའ་ཞིག་གི་མ་ཡིན་པ་ནི་འགའ་ཞིག་གི་üང་[པ་;བ་]ཉིད་ཏེ་མཚན་ཉིད་Mང་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པའི་Yོས་ས་ལས་ཚང་[པ་;བ་]དང་མ་ཚང་

[པར་;བར་]འཇོག་པས་འགལ་བ་[Zེད་;མེད་]དོ། །མཚqན་?་ཙམ་མ་ཡིན་bི་ཐ་[13B3]sད་མཚqན་?འི་གཞིར་üང་ན་[†ོས་;དངོས་]Zེད་Mི་ཐ་
sད་Mང་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་མཚན་གཞིར་üང་ཞེས་ནི་བEོད་པར་མི་jས་Tེ། དེ་དོན་?ེད་jས་པས་[†ོས་;དངོས་]པོར་མཚqན་jས་པའི་yིར་རོ། །
འདིར་ཡང་དེ་མཚན་ཉིད་Mིས་གཞག་?་ཡིན་པས་མཚqན་?ར་མཚqན་üང་[པར་;བར་]ཐལ་ལO་ཞy་ན་འདོད་པ་ཉིད་ལ། དེར་ཡང་འདོད་ན་དོན་?ེད་
མི་jས་པའི་[†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]ཉིད་jས་[13B4]པས་དངོས་པོར་ཡང་üང་ན་[†ོས་;དངོས་]དང་[†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]དང་དོན་?ེད་jས་

མི་jས་´ས་ལ་tེན་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་འXར་རོ། །མཚqན་?་ཡིན་མིན་´ས་ལ་tེན་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འདོད་པས་མuངས་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དེས་ན་Aོག་པའི་ཆོས་འགལ་བའི་uལ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་རང་Aོག་འགལ་བས་[གཞིའ་;གཞི་]Aོག་པ་གཅིག་ལ་མི་[13B5]tེན་ཡང་Yོས་པ་
[གཞི་འི་;གཞིའི་]དབང་གིས་འགལ་བ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པས་དེ་དག་ཉིད་tེན་དང་tེན་པར་üང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།  

H3 འགལ་མuངས་Mི་[ོར་བའི་ད?ེ་བ།
གLམ་པ་ནི་དེས་ན་གཞི་ཐ་དད་ལ་Yོས་པས་འགལ་བ་དང་གཅིག་པ་མེད་Mང་རང་Aོག་གི་རིགས་འགལ་བ་དང་གཅིག་པར་མངོན་པའི་

མཚན་ཉིད་Mི་[ོར་བ་e་མ་ཡིན་ཏེ།    

I1 གཞི་མཚན་འགལ་བ།
དེ་ལ་གཞི་མཚན་འགལ་བ་ནི་uལ་གLམ་[13B6]bིས་Tོང་Aོག་ཉིད་ལ་uལ་གLམ་ཚང་[པས་;བས་]གཏན་ཚcགས་L་མཚqན་པ་Y་

Éའོ།།  

I2 གཞི་མཚqན་འགལ་བ།
གཞི་མཚqན་འགལ་བ་ནི་âར་བཤད་པ་དེ་ཉིད་དང་། མེད་དགག་གི་ཐ་sད་Mིས་Tོང་Aོག་དགག་ཆོས་འབའ་[ཤིག་;ཞིག་]པས་

[Zེད་;མེད་]དགག་གི་ཐ་sད་e་མཚqན་པ་དང་། མངོན་Xར་bི་ཐ་sད་ཉིད་Zོང་[པས་;བས་]མི་tོགས་པས་མངོན་Xར་bི་ཐ་sད་e་[13B7]མི་
üང་[པར་;བར་]མཚqན་པ་Y་Éའོ།། 
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I3 གཞི་མཚན་མuངས་པ།
ཡང་གཞི་མཚན་མuངས་པ་ནི་uལ་གLམ་ཉིད་uལ་གLམ་bིས་གཏན་ཚcགས་L་མཚqན་པ་Y་Éའོ།།  

I4 གཞི་མཚqན་མuངས་པ།
གཞི་མཚqན་མuངས་པ་ནི་ཤེས་?འི་Aོག་པ་ཉིད་^ོས་Sལ་e་üང་ཡང་ཤེས་?ར་མཚqན་པ་Y་Éའོ། །འདི་དག་ཉིད་དོན་དང་ཐ་sད་

བཀག་པ་དང་བÜབ་པའི་Aོག་པ་[13B8]ལ་[ར་ན་ཆེས་r་བར་འXར་ཏེ། ^ོ་གསལ་བ་(མས་Mིས་ཤིན་[e་;z་]±ོས་Mང་གzགས་པར་མི་
འXར་རོ།། 

E2 དེས་òབ་པའི་དོན། 
དེས་òབ་པའི་དོན་ནི་དེ་Yར་ཆོས་གLམ་bི་སO་སOའ_་དོན་bི་ངO་བO་ཉ_ད་ཆོས་(མས་Mི་རང་གི་yད་པར་bི་དོན་Aོག་རང་ལ་uན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཐ་sད་རེ་ཡོད་པས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]e་དོན་དང་ཐ་sད་e་Xར་པའི་མཚན་ཉིད་མཚqན་[14A1]?་དག་ངO་བP་ད?ེར་[Zེད་;མེད་]ཅིང་

´ས་ཡོད་བཏགས་Mི་Aོག་པ་གཉིས་aངས་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པ་དང་། མཚན་གཞི་ལ་ཇི་Yར་མཚqན་པའི་uལ་bིས་ངO་བP་ད?ེར་མེད་དམ་ཐ་
sད་e་ཡོད་པ་ཞེས་?་བར་òབ་པས་དབང་པO་(Pན་པོ་ལ་yད་པར་bི་ཆོས་བཤད་མི་དགོས་པ་ཉིད་དོ།། 

E3 དེ་ལ་འuལ་པ་Ñང་པ།
    འོན་Mང་དོན་ལ་^ོ་མ་yོགས་པས་མཐའ་གཞན་[14A2]e་tོག་པའི་འuལ་པ་ë་བ་(མས་དོན་ལ་མ་གzགས་པར་tོག་གེའི་(མ་གཞག་
འགལ་བའི་íོ་ནས་དགག་པ་ལ་གLམ་Tེ། ཐ་དད་ངེས་པ་ལ་འuལ་པ་དགག་པ་དང་། (མ་གཞག་ངེས་པ་ལ་གནོད་པ་Ñང་པའོ།། 

F1 ཐ་དད་ངེས་པ་ལ་འuལ་པ་དགག་པ།
དང་པོ་ཡང་ཆོས་དེ་དག་ངO་བO་མ_་གཅིག་པ་དང་། Aོག་པ་གཅིག་པ་དང་། Aོག་པ་མuངས་པ་དགག་[14A3]པ་ལས། 

G1 ཆོས་དེ་དག་ངO་བO་མ_་གཅིག་པ་[དགག་པ།]
དང་པO་ན_་ཁ་ཅིག་Éམ་པ་འeས་མ་?ས་དང་བདེན་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལས་འ?ེད་པའི་མཚན་ཉིད་Nེ་འཇིག་དང་དgད་བཟོད་པའི་

དོན་?ེད་པས་Tོང་པ་ལ་སོགས་པ་གཞི་དང་ངO་བO་མ_་གཅིག་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་དgད་དེ་ཅིར་མཚན་ཉིད་ངO་བP་མ་ཡིན་པ་དེས་མཚqན་?་
[གཞི་འི་;གཞིའི་]ངO་བO་ཉ_ད་དམ་Aན་པར་མཚqན། དང་པO་ན_་མི་jས་[14A4]Tེ་¨ོག་ཤལ་ཐ་དད་e་Aན་པས་t་བ་ལང་གི་ངO་བPར་མི་མཚqན་པ་
བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ངO་བP་མ་ཡིན་ཡང་གཞི་ལས་ངO་བP་གཞན་e་མེད་Mི་ཆོས་L་ཡོད་པས་jས་པར་སེམས་ན། མཚན་ཉིད་དེ་[Zེད་;མེད་]པར་
བཀག་པ་ཡང་གཞི་(མས་ལ་དེ་Y་Éའི་ཆོས་L་ཡོད་པས་མཚqན་?་དེ་མ་ཡིན་bི་ངO་བPར་ཡང་མཚqན་པར་ཐལ་བ་ཚངས་པས་Mང་Ñང་

[14A5]པར་མི་jས་སོ། །yོགས་གཉིས་པ་ནི་jས་Mང་གཞི་ཆོས་དེ་དང་Aན་པར་མཚqན་པས་གཞི་ཉིད་དེ་མ་ཡིན་ལས་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བར་མི་
jས་Tེ་འཛcན་པ་[†ོས་;དངོས་]པོར་མཚqན་པས་དེའི་གäང་[པ་;བ་][†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]ལས་ཐ་དད་པར་མི་འòབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་
དེ་[གཞི་འི་;གཞིའི་]ངO་བP་མ་ཡིན་ཡང་ཆོས་L་མཚqན་པས་གཞི་དེ་མ་ཡིན་ལས་yེད་པར་tོག་[14A6]ན། རང་གི་མཚqན་?་བཀག་པ་ཡང་གཞི་
(མས་ལ་དེ་Y་Éའི་ཆོས་L་ཡོད་པས་གཞི་དེ་མཚqན་?ར་འདོད་པ་ལས་Mང་ཐ་དད་པར་ཐལ་[པ་;བ་]བ\་?ིན་bིས་Mང་བ�ོག་པར་མི་jས་སོ། །
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དེའི་yིར་འགའ་ཞིག་དེ་མ་ཡིན་ལས་(མ་པར་འ?ེད་པས་དེའི་ངO་བPར་མཚqན་དགོས་ཤིང་དེ་ཡང་(མ་འཇོག་དེའི་ངO་བPར་མ་òབ་ན་མི་འXར་བས་

[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]e་[14A7]ཆོས་ངO་བPར་མཚqན་པའི་ཆོས་གLམ་ངO་བPར་ད?ེར་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་དོ།།  

G2 [ཆོས་དེ་དག་]Aོག་པ་གཅིག་པ་[དགག་པ།] 
Aོག་པ་གཅིག་པ་ཉིད་Mང་མ་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?་གཅིག་ན་ཕན་uན་མི་Vིད་པ་དང་དོན་དང་ཐ་sད་tོགས་པ་གཅིག་པས་

གང་ཟག་ལ་མཁས་{ོངས་Mི་ད?ེ་བ་མི་འཐད་པའི་yིར་དང་། མཚqན་?་དང་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་][ཅིག་e་;གཅིག་z་]ë་བ་ལའང་Nོན་དེ་དག་
ཉིད་e་[14A8]འXར་བ་དང་། མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]དང་མཚན་ཉིད་གཅིག་ན་ཡང་tགས་ཐ་sད་Üབ་མི་üང་[པ་;བ་]དང་། [གཞིའ་;གཞི་]ལ་
yད་པར་བTན་པའི་བTན་བཅོས་དོན་མེད་པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་Aོག་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ།།  

G3 [ཆོས་དེ་དག་]Aོག་པ་མuངས་པ་དགག་པ།
དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་´ས་ཡོད་དམ་tགས་ཡོད་e་འv་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བཏགས་ཡོད་(མ་པར་འཇོག་?ེད་དང་[14B1]´ས་ཡོད་(མ་

པར་གཞག་?ར་འགལ་བའི་yིར་རོ། །མཚན་ཉིད་e་མི་འXར་བའི་ཆོས་[Zེད་;མེད་]པར་བEོད་པས་བཏགས་ཡོད་Mང་འགའ་ཞིག་གི་(མ་འཇོག་
e་འXར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འXར་མོད་Mི་དེ་Y་[ན་འང་;ནའང་]མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?འི་Aོག་པ་´ས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་e་ངེས་པར་
གཞག་Tེ། Yོས་པས་â་yི་དོན་གཅིག་ལ་འe་ཡང་l་དང་[14B2]འHས་Éའི་Aོག་པ་â་yི་ལ་མི་འuལ་པར་བEོད་པ་བཞིན་ནོ། །མཚན་གཞིའི་
Aོག་པ་ནི་´ས་ཡོད་Mང་üང་Tེ་Éམ་པ་?ས་པར་མཚqན་པ་ལ་lས་བNེད་པ་བཞིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་ལ་Yོས་པ་ཡང་Tེ་lས་བNེད་པའི་Éམ་པ་
lས་བNེད་པས་འeས་?ས་L་མཚqན་པ་བཞིན་ནོ། །མཚqན་?་ལ་Yོས་པ་ཡང་Tེ། འeས་?ས་Mི་Éམ་[14B3]པ་lས་བNེད་པས་འeས་?ས་L་
མཚqན་པ་བཞིན་ནོ། །མི་tག་པའི་Éམ་པ་མི་tག་Tེ་?ས་པའི་yིར་ཞེས་པའི་tགས་ནི་üང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ཏེ་མི་tག་པ་མ་òབ་བམ་òབ་ནའང་
གཞི་མ་òབ་པ་དང་ཤེས་འདོད་མེད་པས་tགས་གO་?yད་e་མི་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །མཚན་ཉིད་^ོས་མ་òབ་[པ་འམ་;པའམ་]མཚqན་?་òབ་
པས་ནི་(མ་པར་གནས་པའི་l་[14B4]མི་Aོག་པས་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་མཚqན་?འི་Aོག་པ་aངས་ངེས་པ་ལ་འuལ་པ་དགག་པ་
ལས། རེ་ཤིག་མཚན་ཉིད་གཅིག་གིས་མཚqན་?་གཉིས་མཚqན་པ་ནི་མི་üང་Tེ། f་^ོ་ཐ་དད་Mི་üང་[པ་;བ་]ཙམ་མཚqན་?་མ་ཡིན་པའི་yིར་དང་། 
དོན་Aོག་གཞན་ལ་üང་[པ་;བ་]དེའི་ཐ་sད་མ་ཡིན་པས་[14B5]དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །གཉིས་Mིས་[ཅིག་;གཅིག་]མཚqན་པ་
མི་üང་Tེ། f་^ོས་ཞེན་མི་üང་[པའི་;བའི་]དོན་ནི་མི་Vིད་པ་དང་། Vིད་Mང་དེ་üང་ཆོས་ལས་དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བ་དང་། མིང་
[ཅིག་;གཅིག་]གིས་ཞེན་ཡང་མིང་ཙམ་མཚqན་?་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །uལ་གLམ་དང་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་ལ་སོགས་[14B6]པ་ནི་ཚqགས་Aོག་
གཅིག་མཚན་ཉིད་ཡིན་bི་(མ་པར་བtག་པ་མ་ཡིན་པས་འགལ་བ་[Zེད་;མེད་]དོ།། [དགལ་;གལ་]ཏེ་དེ་Y་ན་གཏན་ཚcགས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་
[Üབ་;བÜབ་]?་གཉིས་དང་གཉིས་Mིས་གཅིག་བÜབ་པ་ཡང་མི་üང་[པར་;བར་]འXར་རO་ཞy་ན། དེ་l་མཚན་གང་ལས། མཚན་ཉིད་མཚqན་?་
དོན་དང་ཐ་sད་ལ་བEོད་པ་ན་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཐ་sད་[14B7]གཉིས་སམ་གཉིས་ལ་ཅིག་མི་Vིད་པས་གཏན་ཚcགས་གཉིས་ཀ་འམ་བÜབ་

?་གཉིས་ཀ་ལ་tགས་Mི་མཚན་ཉིད་ཚང་[པ་;བ་]མི་Vིད་པའི་yིར་ཏེ། གང་ཡང་üང་[པ་;བ་]དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་རོ།།
དེ་Y་ཡིན་དང་l་(མས་ཆ་འགའ་ཞིག་འv་ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་མི་མuངས་པའི་yད་པར་འདི་Y་Tེ། Nེད་?ེད་[14B8]Mི་l་ནི་

´ས་ཐ་དད་པས་yབ་ཅིང་འHས་É་ལ་འuལ་ཡང་གཉིས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་?ེད་Mི་l་ནི་འHེལ་[པ་;བ་]ལ་Yོས་ཤིང་འHས་É་ལ་མ་yབ་
Mི་གཉིས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་། (མ་འཇོག་གི་l་འHས་ངO་བP་གཅིག་པས་yབ་ཅིང་འHས་É་òབ་Mང་མི་Aོག་གི་གཉིས་པO་དy་Y་མ་ཡིན་ཞེས་ཤེས་
པར་མི་?འོ།།
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F2 (མ་གཞག་ངེས་པ་ལ་གནོད་པ་Ñང་པ།
[15A1](མ་གཞག་ངེས་པ་ལ་གནོད་པ་Ñང་པ་ཡང་ཁ་ཅིག་མིང་དེའི་དོན་གཞན་e་བཏགས་ཏེ་གཞི་ལ་འདོད་པའི་མཚqན་?་འགོག་

པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་[†ོས་;དངོས་]པོ་འཛcན་པ་[Zེད་;མེད་]པས་Eེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་བ་དང་། དོན་དེའི་མིང་གཞན་e་
བཏགས་ནས་གཞི་ལ་མི་འདོད་པའི་མཚqན་?་འགོག་པ་Éམ་པ་དོན་?ེད་jས་པས་དོན་དམ་[15A2]པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་བ་Y་É་Tེ། 
དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?་དེ་དག་གི་མིང་དོན་བtགས་ཏེ་རང་དང་མི་མuན་ན་དགག་པར་7་ཞིང་མuན་ན་མིང་ལ་བ`ད་པའི་འབད་པ་

མི་?འོ། །མི་མuན་ན་ཡང་དེས་རང་འདོད་པའི་མཚqན་?་མཚqན་ན་དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་ལ། གཞན་མཚqན་ན་ནི་གཞན་bིས་གཞན་མཚqན་
[15A3]པས་འདི་ལ་ཅི་Yར་གནོད་ཅེས་?འོ། །དེ་བཞིན་e་མིང་དོན་བ�ོག་པར་ë་བ་lས་བNེད་པའི་མཚན་ཉིད་འeས་?ས་ཡིན་ཟེར་བ་ལ་
ཡང་བtག་པར་?་Tེ་དེ་དག་གི་ཐ་sད་མཚན་ཉིད་དང་དོན་མཚqན་?ར་ë་ན་རིགས་པས་བསལ་ཞིང་། དོན་མཚན་ཉིད་དང་ཐ་sད་མཚqན་?་ཡིན་
ན་ཡང་དེ་ཁO་བPས་འདོད་པའི་དོན་དང་ཐ་sད་ལ་གཞན་e་བཙལ་བར་[15A4]མི་jས་ལ། དེ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་ཁO་བPས་uལ་Eེས་L་Jོད་པ་yོད་
Mིས་ཉོན་མོངས་པས་བ`ད་པའི་དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་|ད་པར་?འོ། །དེའི་yིར་དེ་Yར་མཐའ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]?་དག་རིང་e་སོང་ཡང་öང་e་
འབབས་པ་Yར་ཉམས་vོད་[Zེད་;མེད་]པར་འགལ་བ་མང་e་ë་བ་དག་ལ་ཡང་མཁས་པས་ཡོངས་L་བཏགས་ན་འདོད་པའི་ཐོག་ཉིད་e་འབབ་

པས་རིགས་པས་དོན་[15A5]མཐོང་[པའི་;བའི་](མ་གཞག་ནི་ཚcག་གིས་fིབ་པར་jས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

D3 ཆོས་གLམ་bིས་ཤེས་?་(མ་པར་འཇོག་པའི་uལ། [=] ཆོས་གLམ་bི་ཤེས་?་(མས་ངO་བP་དང་Aོག་པ་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་e་(མ་པར་
འཇོག་པའི་uལ།

དེ་Yར་ཆོས་གLམ་bིས་ཤེས་?་(མས་ངO་བP་དང་Aོག་པ་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་e་(མ་པར་འཇོག་པའི་uལ་ཡང་། ངO་བP་དང་Aོག་པའི་དོན་
དང་། དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་bི་མཚན་ཉིད་དང་། དེས་དེ་དག་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་e་མཚqན་པའི་uལ་གLམ་ལས། 

E1 ངO་བP་དང་Aོག་པའི་དོན།
འདིར་ངO་བP་[15A6]འམ་´ས་ཞེས་?་བ་[†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་Jི་དང་?ེ་Hག་གཉིས་ལ་ཡང་aགས་པས་སོ། །རང་

དབང་e་òབ་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་བཏགས་ཡོད་ལའང་´ས་ཅིག་དང་ཐ་དད་འཇོག་པས་སོ། །yི་རོལ་པའི་Yར་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ལ་´ས་དང་Aོག་
པར་བEོད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། Aོག་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་´ས་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། [15A7]དེས་ན་Aོག་པའི་ཆོས་(མས་འHལ་མི་
ཤེས་པར་འeས་པའི་དོན་ནི་དེ་དག་གི་´ས་L་བEོད་ཅིང་འeས་པ་ཅན་bི་ཆོས་(མས་Aོག་པར་བEོད་པ་ཡིན་ཏེ་rབ་དང་?ང་É་བཞིན་ནོ། །དེ་
Y་ཡིན་དང་Nེ་འཇིག་ལ་སོགས་པའི་Aོག་པ་འགའ་ཞིག་ནི་´ས་ལ་tེན་པའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མི་üང་

[པའི་;བའི་]yིར་རོ།། [Üབ་;བÜབ་][15A8]?་དང་གཏན་ཚcགས་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་ནི་Aོག་པ་ལ་tེན་པའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ་Aོག་པ་ཐ་དད་ན་
´ས་གཅིག་ལའང་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།། 

E2 དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་bི་མཚན་ཉིད།
དེ་དག་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་e་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཕན་uན་བ�ོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བཀག་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་ཉིད་ཡིན་པས་

མཚན་ཉིད་e་འXར་བ་ན་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་[15B1]བཀག་པ་ནི་བ་ལང་གི་དོན་མ་ཡིན་པར་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་བ་ལང་གི་ཐ་sད་

བཀག་པ་ནི་ཐ་sད་མ་ཡིན་པར་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། uལ་གLམ་དང་གཏན་ཚcགས་བཀག་Aོག་Mང་གཏན་ཚcགས་Mི་དོན་དང་ཐ་sད་
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མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

  དེ་དག་òབ་པའི་Aོག་པ་ཡང་དོན་bི་ཐ་sད་དང་ཐ་sད་Mི་ཐ་sད་[15B2]Mི་མཚན་ཉིད་e་འXར་ཏེ། འོན་Mང་(མ་པར་yེ་བའི་?ེད་པ་uང་
[པས་;བས་]Üབ་པའི་ཐ་sད་གཉིས་པ་མ་aགས་ཤིང་དགག་པའི་ཐ་sད་གཉིས་གཅིག་e་བ6ས་ཏེ་lས་མ་བNེད་པས་འeས་མ་?ས་ཅེས་དང་

uལ་གLམ་[Zེད་;མེད་]པས་གཏན་ཚcགས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བsད་པར་ཟད་དོ།། 

E3 དེས་དེ་དག་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་e་མཚqན་པ།
མཚན་ཉིད་དེ་དག་གིས་གäགས་ལ་སོགས་པ་(མས་´ས་དང་Aོག་པའི་ཆོས་[15B3]Üབ་པ་དང་དགག་པར་མཚqན་པའི་uལ་ནི་

གLམ་ཉིད་དེ། ´ས་Mི་ཆོས་ཡལ་འདབ་ཐ་དད་e་Aན་པ་དང་མི་Aན་པས་ཤིང་དང་Aན་མི་Aན་e་མཚqན་པ་དང་། dད་ཅིག་མའི་ངO་བO་ཡ_ན་པ་
དང་མ་ཡིན་པས་མི་tག་པའི་ངO་བO་ཡ_ན་མིན་e་མཚqན་པ་དང་། Aོག་པའི་ཆོས་གLམ་ལ་tེན་པ་དང་མི་Aན་པས་གཏན་ཚcགས་Aན་མི་Aན་e་
མཚqན་པ་[15B4]Y་Éའོ། །འདི་དག་Mང་མཚན་མཚqན་bི་འHེལ་[པ་;བ་]གཅིག་ཉིད་ལས་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མཚqན་?་ཇི་Yར་མཚqན་uལ་Yར་
མཚན་ཉིད་བཀག་པའི་ད?ེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ངO་བOའ_་ཆོས་མཚqན་པ་ན་མཚན་ཉིད་མཚqན་?འི་´ས་དེ་[Zེད་པ་འམ་;མེད་པའམ་]མ་ཡིན་པ་ལ་
uགས་པ་Nོན་ཡིན་ཏེ། tག་པ་དང་མི་tག་པར་མཚqན་པ་ལ་ཤེས་?་བཀོད་པ་[15B5]Y་Éའོ། །Aོག་པའི་ཆོས་མཚqན་པ་ན་མཚན་ཉིད་དེ་མཚqན་
?འི་´ས་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་uགས་Mང་Aོག་པ་དེ་མེད་པ་ལ་uགས་པས་Mང་ཡིན་ཏེ་མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་[e་;z་]མཚqན་པ་ལ་ཤེས་?་

བཀོད་པ་Y་Éའོ། །ཐམས་ཅད་e་ཡང་གི་མཚqན་?་[Zེད་;མེད་]པར་uགས་ན་Nོན་ཡིན་bི་རང་གི་མཚqན་?་ཡོད་ན་ཆོས་གཞན་ལ་
[15B6]uགས་པས་འuལ་པར་མི་བEོད་དེ་tགས་Mི་Aོག་པ་བཞིན་ནོ།།

´ས་དང་Aོག་པའི་མཚན་གཞི་ལ་ཡང་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་bི་གཞིར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའི་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་ཡོད་[ཏེ།;དེ།] ´ས་Mི་
ཆོས་Yོས་བཅས་བNེད་?་དང་Nེད་?ེད་ལ་སོགས་པ་ནི་l་དང་འHས་Éའི་yད་པར་ལ་Yོས་པས་མེ་དང་e་བ་ལ་སོགས་པའི་´ས་གཅིག་ཉིད་དེ་

དང་དེ་མ་[15B7]ཡིན་e་མཚqན་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །དེ་བཞིན་e་Sལ་དང་eས་དང་aོགས་ལ་Yོས་པའི་´ས་Mི་ཆོས་(མས་Mང་ཡིན་ནོ།། 
དག་པ་བ་མེ་དང་མི་tག་པ་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་མཚqན་པའི་གཞི་ནི་Éམ་པ་དང་Jི་ལ་སོགས་པ་ངེས་

པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] གང་ལའང་མི་Yོས་པས་Yོས་པའི་yད་པར་bིས་མི་[15B8]འXར་བའི་yིར་རོ། །Aོག་ཆོས་Mི་མཚན་གཞི་མ་ངེས་པ་ནི་tགས་
དང་བÜབ་?་དང་མངོན་Xར་ལ་སོགས་པ་Tེ། བÜབ་?་དང་གང་ཟག་ལ་སོགས་པའི་yད་པར་bིས་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་bི་གཞིར་འXར་བའི་yིར་
རོ། །ངེས་པ་ནི་མེད་དགག་མ་ཡིན་དགག་གི་གཞིར་Tོང་ཉིད་དང་ཤེས་?འི་Aོག་པ་Y་É་Tེ། དེ་དག་གང་[16A1]ལ་Yོས་པས་Mང་མ་ཡིན་
དགག་དང་མེད་དགག་གི་མཚན་གཞིར་མི་འXར་བའི་yིར་རོ། །དེ་བཞིན་e་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞིར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའི་uལ་ཡང་´ས་
ད?ེར་མེད་Mི་Aོག་པ་གཉིས་ཕན་uན་tེན་དང་[tེན་;བtེན་][གཉི་;གཉིས་]ཀར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་ Ôའ_་Sལ་དང་དgད་བཟོད་Mི་དོན་?ེད་པས་Tོང་

པ་Y་Éའོ། །tེན་དང་[tེན་;བtེན་]པ་[གཉི་;གཉིས་]ཀར་འགལ་[16A2]བ་ཡོད་དེ་Üབ་ཆོས་དོར་བ་དང་མ་དོར་བའི་Aོག་པ་Y་Éའོ། །tེན་
དང་[tེན་;བtེན་]པ་སO་སPར་ངེས་པ་ཡོད་དེ་མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་གི་ཐ་sད་Y་É། དེ་Yར་ན་ཤེས་?་(མ་འཇོག་གི་ཆོས་གLམ་པའི་འདི་
དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་´ས་དང་Aོག་པ་ལ་tེན་པའི་ད?ེ་བས་མཚqན་uལ་དང་རང་Aོག་དང་གཞི་Aོག་འགལ་བ་དང་མuངས་པ་(མས་tེན་

དང་[tེན་;བtེན་]པར་[16A3]üང་[པ་;བ་]དང་མི་üང་[པའི་;བའི་](མ་གཞག་ཇི་dད་བཤད་པའི་uལ་འདི་ནི་འཆད་པ་པོ་གཞན་དང་uན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། ཤིན་[e་;z་]r་བར་Xར་ཡང་འuལ་པ་[Zེད་;མེད་]པས་tོག་གེའི་བTན་བཅོས་7ོབ་པ་(མས་Mིས་ཐོག་མར་འདི་
ཉིད་[མཉན་;ཉན་]པར་?འོ།།  །།
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C3 dབས་L་བབ་པ་ཚད་མ་ཉིད་Mི་(མ་གཞག་ངེས་པར་?་བ། 
       དེ་Yར་(མ་འཇོག་གི་uལ་དེས་dབས་L་བབ་པ་ཚད་མ་ཉིད་Mི་[16A4](མ་གཞག་ངེས་པར་?་བ་ལ་གLམ་Tེ། མཚན་ཉིད་ངོས་
གäང་[པ་;བ་]དང་། མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ལོག་[tོགས་;tོག་]དགག་པ་དང་། གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་?ེད་པའོ།། 

D1 མཚན་ཉིད་ངོས་གäང་པ། E1 7ོབ་མ་[ཁ་ཅིག་གིས་]ཚད་མའི་མཚན་ཉིད།
དང་པO་ན_་འོ་ན་གང་ཞིག་བཀག་པ་དང་Üབས་པས་ཚད་མའི་aངས་ངེས་པར་འXར་བ་མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་པ་དག་ཚད་མ་

ཉིད་e་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་[16A5]ཅེ་ན། རིགས་པའི་དབང་ìག་ཉིད་Mི་ཞབས་Mི་≥ལ་ལ་རེག་པ་དག་7ོབ་དཔོན་bི་དགོངས་པ་
མི་Q་བའི་Sལ་ཅན་དང་མ་tོགས་པའི་དོན་གསལ་བ་གང་ཡང་üང་[པའི་;བའི་]གཉི་ཀ་ཡིན་པར་འཆད་དོ། །འདི་ལ་l་མཚན་གཉིས་Mི་ཐ་sད་
[ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་üང་[པར་;བར་]བEོད་ཟིན་ལ། yད་པར་e་ན་མི་Q་བའི་Sལ་ཅན་མཚན་ཉིད་e་མི་üང་Tེ། དེ་ནི་[16A6]Sལ་དོན་
?ེད་པར་གནས་པ་ཞེས་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་Sལ་ཅན་ཁོ་ན་ལ་བEོད་པས་[†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]འཇལ་བ་ལ་མ་yབ་པའི་yིར་རོ། །གཉིས་པ་
ཡང་མི་üང་Tེ། དེ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཤེས་ལ། ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཞེས་དགོངས་yིར། ཞེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་བEོད་པས་[Jི་
འི་;Jིའི་](མ་པར་འཇལ་བ་ལ་མ་yབ་པའི་yིར་རོ།།

དེའི་[16A7]yིར་དེ་དག་ནི་7ོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་e་བཞེད་པ་མ་ཡིན་bི། འHས་É་དང་?ེད་པས་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་Y་Éར་
བTན་པ་ནི་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་དགོས་པ་བTན་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དགོངས་yིར་ཞེས་འ~ང་[པས་;བས་]སོ།།

ཡང་གuང་གི་དོན་ལ་ལེགས་པར་སེམས་པ་དག་མི་Q་བའི་དོན་ཡོངས་L་གཅོད་?ེད་Mིས་བTན་པའི་དོན་ཐོབ་པར་?ེད་པ་Tེ། དེ་
ཡང་[16A8]དོན་ཡོངས་L་བཅད་ནས་འRག་པ་ན་Q་བ་[Zེད་;མེད་]ཅེས་པའི་ཚcག་གLམ་bིས་མཚqན་པའི་ངO་བO་དPན་

[མཐོབ་;ཐོབ་;མཐོང་]པའི་jས་པ་དང་Sལ་གང་ཡོངས་L་བཅད་པ་དང་?ེད་པ་ཡོངས་L་གཅོད་?ེད་Mི་yད་པར་དང་Aན་པའི་jས་པ་ཉིད་ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དོན་tོགས་པ་ནི་?ེད་པ་ཡིན་bི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་tོགས་པའི་ཆ་ནས་ཉེ་བར་[མཁོའ་;མཁོ་][16B1]བ་
[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་ཟེར་རོ། །འདི་ཡང་རེ་ཤིག་རིགས་པས་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། [†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]འཇལ་བ་ལ་ཐོབ་པ་མི་Vིད་པའི་
yིར་རོ། །ཡོད་ན་üང་[པ་འམ་†ོས་པོ་;པའམ་དངོས་པོ་]མ་ཐོབ་པ་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བEོད་ན་[†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]Nེད་པར་?་བར་ཡང་འXར་
ལ། བTན་པའི་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཙམ་ནི་tོགས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །གཞན་ཡང་?ེད་[16B2]པ་ཉིད་Mིས་རིགས་གཞན་གཅོད་པས་དེ་
མཚན་ཉིད་e་མི་üང་[པ་;བ་]ཅི་ཡོད། མི་[མཁོའ་;མཁོ་]བས་ཞེས་?་བ་ནི་འདོད་པས་[ར་བའི་ཚcག་ཡིན་ཏེ། འདིར་ཆོས་(མས་Mི་མཚན་ཉིད་ནི་
[མཁོའ་;མཁོ་]བ་དང་མི་[མཁོའ་;མཁོ་]བ་བསམས་ཏེ་ï་དང་བeད་(མས་Mིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་bི། འོན་Mང་གང་ཞིག་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་
འཇོག་པའི་l་མཚན་e་[16B3]Xར་པ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་tོག་གེ་བ་(མས་Mིས་བཙལ་བར་?་བ་ཡིན་ནོ།།

དེས་ན་?ེད་པ་ཉིད་མཚན་ཉིད་e་འXར་བས་དེས་yད་པར་e་?ས་པའི་མི་Q་བ་དོན་Aོག་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །རང་གི་(མ་
གཞག་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། འHས་É་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]jས་པ་མངོན་Lམ་bིས་མ་ངེས་པས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་[16B4]ཚད་མ་རང་
ལས་ངེས་པ་མི་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །7ོབ་དཔོན་bི་དགོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་གuང་གི་གuང་ཆ་གར་ཡང་མི་Q་བའི་ཚcག་དོན་དེ་Y་É་ལ་
བཤད་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །ཡང་དོན་ཆེ་ལོང་e་(མ་པར་གཞག་པ་དག་དོན་དམ་པ་དང་ཐ་sད་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་ལས། དང་པO་
ན_་མ་tོགས་པའི་དོན་གསལ་བ་ཙམ་[16B5]ཡིན་bི་མི་Q་བ་མ་ཡིན་Tེ་དེ་ཁོ་ནར་ཤེས་པ་རང་གསལ་bི་ངO་བP་ལ་འRག་Sལ་དང་ཐོབ་པ་

[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། 

E2 [རང་nགས་Mིས་]བཞེད་ཅིང་འཐད་པའི་མཚན་ཉིད།
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གཉིས་པ་ནི་âར་མ་tོགས་པའི་དོན་ལ་མི་Q་བ་Tེ། མི་Q་བ་ཙམ་བཅད་པའི་Sལ་ཅན་ལའང་ཡོད་པས་སO་ཞyས་ཟེར་རོ། །འདིར་ཡང་
རིམ་པ་Yར་མི་Vིད་པ་དང་མ་yབ་པའི་ཉེས་པ་གསལ་བ་ཉིད་[Tེ།;དེ།] ཤེས་པ་[16B6]དོན་དམ་པ་ཉིད་Nོན་e་མས་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །
དེས་ན་དེ་དག་ནི་7ོབ་དཔོན་བཞེད་པ་དང་འཐད་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ།། 

འོ་ན་བཞེད་ཅིང་འཐད་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་ཅེ་ན། འདིར་འདོད་པའི་མཚན་ཉིད་ངོས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེའི་རང་བཞིན་ངེས་
པར་?་བ་དང་། དེ་མཚན་ཉིད་e་འXར་བའི་uལ་གLམ་[16B7]bིས་ངེས་པར་?་བ་ལས།   

F1 འདིར་འདོད་པའི་མཚན་ཉིད་ངོས་གäང་པ།
དང་པO་ན_་7ོབ་དཔོན་bིས་(མ་འaེལ་ལས་

མ་ཤེས་དོན་bི་གསལ་?ེད་[PV 2.5c: མ་ཤེས་དོན་bི་གསལ་?ེད་Mང་།།]
ཞེས་དང་། འདི་ཉིད་ལས་

[†ོས་;དངོས་]པOའ_་Sལ་ཅན་ཁོ་ན་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་bི། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་མི་Q་བ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་གལ་ཏེ་རང་གི་Sལ་ཡོད་པ་དང་
[Zེད་;མེད་]པ་དག་ལ་དེའི་ངO་བPར་འཇོག་པའི་yིར་རོ།། 
[PVin chap.3 D226b3-4: དངོས་པOའ_་Sལ་ཅན་ཉིད་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་མི་Q་བ་ཡིན་པའི་
yིར་རོ། །དེ་ནི་གལ་ཏེ་རང་གི་Sལ་ལ་གནོད་པ་མེད་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དེའི་ངO་བPར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།]

ཞེས་དང་[16B8]

མངོན་Lམ་ཡང་ནི་དོན་མེད་ན། [?]
ཞེས་?་བ་ལ་སོགས་པའི་གuང་ལས་âར་མ་tོགས་པའི་དོན་tོགས་པ་ཞེས་?་བ་འདི་ཡིན་ནོ།། 

F2 དེའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་?་བ།
གཉིས་པ་དེའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་?་བ་ལ་གLམ་Tེ། tོགས་པར་?་བ་དོན་bི་རང་བཞིན་དང་། དེ་tོགས་པར་?ེད་པ་ Ôའ_་རང་

བཞིན་དང་། དེས་དེ་tོགས་པའི་ད?ེ་བའོ།། 

G1 tོགས་པར་?་བ་དོན་bི་རང་བཞིན།
དང་པO་ན_་[17A1]ཚད་མས་tོགས་པར་?་བའི་Sལ་ལ་གཞལ་?་དང་བདེན་པ་ཅེས་པའི་yད་པར་|ོས་མི་དགོས་མོད་Mི་wང་ན་ཡང་

ཚད་མའི་Sལ་དgད་བཟོད་དང་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་བདེན་པ་མ་ཡིན་bི་ཤེས་པར་?་བ་གནོད་?ེད་Mི་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དོན་ཅེས་པ་ཡང་yི་རོལ་
པ་དང་འHས་É་མ་ཡིན་bི་ཆོས་(མས་Mི་nས་དེ་ཤེས་?འི་རང་བཞིན་ནོ།།

G2 དེ་tོགས་པར་?ེད་པ་ Ôའ_་རང་བཞིན།

tོགས་[17A2]པར་?ེད་པ་[ Ô་འ_་; Ôའ_་]རང་བཞིན་ཡང་tོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ?ེད་པ་དང་། tོགས་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་
བ་གLམ་ལས།  

H1 tོགས་པའི་མཚན་ཉིད།
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དང་པོ་ལ་tོགས་པའི་ངO་བO་ན_་^ོས་དོན་tོགས་ཞེས་?་བ་^ོ་དང་དོན་ཕན་uན་e་uགས་པ་མ་ཡིན་bི་འོན་Mང་དོན་དེ་ལ་རང་དང་

འཛcན་Tངས་འགལ་བའི་ Ô་ཉ_ད་སེལ་[པའོ།།;བའོ།།] དེ་ཡང་དོན་དང་མuན་པ་དང་མི་[17A3]མuན་པའི་འཛcན་པ་སེལ་[པ་;བ་]ལོག་པ་དང་
ཡང་དག་པའི་tོགས་པ་ཡིན་ལ་གཉིས་ཀ་མི་སེལ་བ་ནི་མ་tོགས་པ་ཞེས་?འོ།།

འོ་ན་ཐེ་ཚqམ་དང་ལོག་པའི་ཤེས་པས་Mང་དོན་དང་མི་མuན་པའི་འཛcན་པ་yོགས་རེ་སེལ་བས་ཡང་དག་པའི་tོགས་པར་འXར་ལ། 
དོན་bི་fོ་འདོགས་མཐའ་དག་སེལ་བ་ནི་ཚད་མས་Mང་མི་jས་སO་ཞy་ན། མ་ཡིན་ཏེ། [17A4]དོན་Aོག་དེའི་fོ་འདོགས་མཐའ་དག་བསལ་བ་
མེད་པའི་yིར་རོ། །འདིར་ཡང་དག་པའི་tོགས་པ་ཡིན་པས་དོན་དང་མི་མuན་པའི་འཛcན་པ་Tེ་བ�ོག་པའི་fོ་འདོགས་སེལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ། །དེ་
ལ་fོ་འདོགས་ཞེས་?་བ་ནི་གནས་nགས་ལས་མཐའ་གཞན་e་འཛcན་པ་Tེ། [ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]དང་ཞེན་Sལ་ལ་འuལ་པའི་ལོག་ཤེས་ཡིན་bི་
གäང་Sལ་[17A5]ལ་འuལ་པའི་ལོག་ཤེས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་ཞེན་[Zེད་;མེད་]པས་ལམ་bི་གེགས་མ་ཡིན་པ་དང་l་མ་ལོག་ན་ཚད་མས་
བསལ་བར་མི་jས་པའི་yིར་རོ། །དེ་སེལ་ཞེས་?་བ་ཡང་ཡོད་པའི་ངO་བP་བ�ོག་[པ་འམ་;བའམ་]yིས་Nེ་བའི་ས་བོན་འཇོམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་
[†ོས་;དངོས་]L་ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་དང་[མuའ་Zེད་;མu་མེད་]པའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་fོ་འདོགས་[17A6]དང་ïན་ཅིག་མི་གནས་པའི་
འགལ་བ་Tེ་Sལ་དེ་ལ་དེར་འཛcན་bི་ཚད་མའི་འe་?ེད་ཡིད་གཏད་ན་vན་üང་མ་ཉམས་པ་དེ་Vིད་e་དེ་མ་ཡིན་e་འཛcན་པའི་fོ་འདོགས་Mི་

གགས་?ེད་པའོ། །Sལ་bི་yད་པར་ནི་âར་མ་tོགས་པ་ལ་Tེ། དེ་ཡང་Aོག་པའི་རིགས་དང་´ས་âར་མ་tོགས་པ་འཇལ་བ་མ་yབ་པ་དང་yབ་
ཆེས་པར་འXར་མོད་Mི། [17A7]ངེས་པའི་འRག་Sལ་དེ་âར་tོགས་པའི་འe་?ེད་[Zེད་;མེད་]པ་ལས་tོགས་པ་Tེ། Sལ་eས་གནས་dབས་
ངེས་པའི་མེ་ཙམ་tོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འཛcན་Tངས་Mི་yད་པར་ནི་དོན་ལ་མི་འuལ་པའོ། །གལ་ཏེ་དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་འuལ་པ་ནི་fོ་
བཏགས་འཇལ་བ་ལ་མ་yབ་པ་(མ་པ་ཙམ་ལ་མི་འuལ་པ་ནི་ལོག་ཤེས་[17A8]`མ་འང་ཡོད་དO་ཞy་ན། ^ོ་རང་གིས་fོ་མ་བཏགས་པའི་དོན་ལ་
བEོད་པས་Nོན་ག་ལ་ཡོད། མི་འuལ་པ་ཡང་དོན་དང་བདག་གཅིག་[པ་འམ་;པའམ་]དེ་ལས་~ང་[པས་;བས་]མ་ཡིན་bི་དོན་དང་ཚqགས་པ་
གཅིག་པས་Tེ། མངོན་Lམ་ཚqགས་པ་ཉིད་དང་Eེས་དཔག་དེ་ལས་བlད་པའི་yིར་རོ།།

H2 tོགས་པའི་?ེད་པ།
tོགས་པའི་?ེད་པ་ནི་དེ་Yར་ངO་བP་དང་Sལ་དང་[17B1]འཛcན་Tངས་Mི་yད་པར་གLམ་དང་Aན་པ་དེས་རིམ་པ་Yར་ཚད་མ་

གཅིག་གི་དོན་གཅིག་གིས་མི་འགོག་པ་དང་། [ཅིག་;གཅིག་]གི་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་མི་Üབ་པ་དང་། གཅིག་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]དང་མི་
འགལ་བ་ཞེས་?་བའི་?ེད་པ་གLམ་e་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

H3 tོགས་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། [=] tོགས་པའི་དོན་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ།
tོགས་པའི་དོན་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ་ནི་ཚད་མ་དང་fོ་འདོགས་Sལ་དང་eས་དང་ངO་བP་གཅིག་དང་ཐ་དད་པར་[17B2]མི་འཐད་

པ་གLམ་Ñང་པ་ལས། དང་པO་ན_་བསལ་?་སེལ་?ེད་Mི་fོ་འདོགས་དང་ཚད་མ་དག་Sལ་གཅིག་གམ་མི་གཅིག །དང་པོ་Yར་ནའང་དེ་དག་གི་
Sལ་དེ་òབ་ན་བསལ་?་fོ་འདོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ། Sལ་བདེན་པ་དང་Aན་པའི་yིར་ཚད་མ་བཞིན་ནོ། །མ་òབ་ན་སེལ་?ེད་ཚད་མ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ་གཞལ་[17B3]?་དང་མི་Aན་པའི་yིར་fོ་འདོགས་བཞིན་ནོ། །Sལ་མི་གཅིག་ནའང་དེ་དག་བསལ་?་སེལ་?ེད་e་མི་üང་Tེ་
[ནམ་ཀ་;ནམ་མཁའ་]tག་པ་དང་Éམ་པ་འཇིག་པར་འཛcན་པ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། འདི་ལ་གLམ་ལས་གཞན་bི་ལན་གདགས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་f་tག་པ་
དང་མི་tག་པར་འཛcན་པ་དག་Sལ་fའི་´ས་L་གཅིག་པས་གནོད་?་གནོད་?ེད་e་འཐད་ལ། [17B4]Aོག་པ་ཐ་དད་དེ་མི་tག་པ་òབ་ལ་tག་
པ་མ་òབ་པས་ཚད་མ་དང་fོ་འདོགས་L་འཐད་དO་ཞyས་ཟེར་རོ། །འདི་ཙམ་bིས་Mང་åན་པོ་དག་ཚcམ་པར་འXར་མོད་Mི་དེ་ཉིད་ལ་Eེས་L་དgད་
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ན་sིང་པོ་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] fོ་འདོགས་Mི་Sལ་Jིར་tག་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡོད་པས་fོ་འདོགས་འuལ་པར་མི་འòབ་ལ། f་tག་པ་ཡིན་
ན་དེ་ཡིན་པས་[17B5]fོ་འདོགས་ཤེས་པར་མི་འXར་བའི་yིར་དང་། tག་པ་དང་མི་tག་པ་´ས་གཅིག་པར་འགལ་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་འདི་
དག་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་Sལ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འཛcན་Tངས་Mི་(མ་པ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ་f་ཉིད་tག་པ་དང་མི་tག་པའི་(མ་པར་ཞེན་པའི་

yིར་རོ། །དེ་ལ་[དZིགས་;དམིགས་]Sལ་གཅིག་པས་གནོད་?་གནོད་?ེད་e་འཐད་པ་[(མས་;(མ་]པ་ཐ་དད་[17B6]པ་òབ་པ་དང་མ་òབ་
པས་fོ་འདོགས་དང་ཚད་མར་འཐད་དO་ཞyས་བEོད་པར་?་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་e་ཐག་པ་དང་¥ལ་e་འuལ་པའི་Sལ་ཡང་ཚད་མའི་Sལ་r་བO་
ཉ_ད་ཡིན་ནོ། །ཐག་པ་ཡིན་ཞེས་ནི་མི་བEོད་[ཏེ་;དེ་]ཐག་Aོག་ངེས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།།

དེ་ལ་`ོད་པ་ནི་འོ་ན་ཞེན་Sལ་བདེན་པ་དང་Aན་པས་fོ་འདོགས་མ་[17B7]འuལ་པར་ཐལ་ཏེ་ཚད་མ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། yབ་པ་མ་
òབ་Tེ་ཞེན་Tངས་Mི་(མ་པ་དོན་དང་མི་མuན་པའི་yིར་རོ། །ཚད་མའི་(མ་པ་དོན་དང་མuན་པས་ག་ལ་མuངས། དེས་ན་གäང་[པ་;བ་]དང་
ཞེན་པ་ལ་འuལ་པའི་^ོ་གང་ཡང་Sལ་བཀག་པས་བÜབ་པ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] Sལ་ཁེགས་སམ་མ་ཁེགས་ན་ཤེས་[17B8]པ་ཉིད་དམ་ལོག་པར་
མི་འòབ་པའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་གäང་[པ་†ོས་པོ་;བ་དངོས་པོ་]དང་ཞེན་Tངས་དོན་དང་མuན་པ་བཀག་པས་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་tོག་པ་འuལ་
པ་དང་མ་འuལ་པའི་ཞེན་Sལ་´ས་གཅིག་ན། eང་[ཀར་;དཀར་]པོ་དང་སེར་པོར་འཛcན་པ་tོག་[Zེད་;མེད་]འuལ་མ་འuལ་bི་གäང་Sལ་
eང་ཉིད་e་f་Tེ། eང་སེར་པོ་མ་ཡིན་པས་[18A1]སེར་འཛcན་bི་གäང་[པ་;བ་]eང་མ་ཡིན་ན་f་tག་པ་མ་ཡིན་པས་tག་ཞེན་bི་Sལ་f་མ་
ཡིན་ལ། མི་tག་པའི་f་ཉིད་tག་པར་ཞེན་པ་Yར་དཀར་པOའ_་eང་ཉིད་འuལ་པ་ལ་སེར་པོར་wང་ངO་ཞyས་མuངས་པར་tོག་ན། སེར་འཛcན་bི་
གäང་Sལ་eང་ཡིན་ན་དེ་ལ་དེ་wང་དགོས་པས་eང་གི་བདག་ཉིད་དཀར་པོ་ཡང་wང་[པར་;བར་]འXར་རོ།། [18A2]tག་པར་ཞེན་པའི་Sལ་
f་ཡིན་ན་དེར་ངེས་དགོས་པས་དེའི་བདག་ཉིད་མི་tག་[པ་འང་;པའང་]ངེས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། f་དང་མི་tག་པ་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་མི་
འགལ་ཏེ་གཅད་?་fོ་འདོགས་ཐ་དད་པའི་yིར་དང་། འགལ་ན་རང་བཞིན་bི་tགས་མི་Vིད་པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །wང་[པ་;བ་]fོ་འདོགས་
གཅད་པ་ལ་མི་Yོས་པས་ག་ལ་མuངས། གལ་[18A3]ཏེ་[ཀར་;དཀར་]པོ་wང་[པ་;བ་]འདོད་པ་ཡིན་ཏེ་འོན་Mང་སེར་པོར་wང་ངO་ཞy་ན། མ་
ཡིན་ཏེ་སེར་པOའ_་(མ་པ་ནི་བདེན་ནམ་བµན་ཡང་དཀར་པོར་འགལ་བའི་yིར་རོ།།

འོ་ན་7ོབ་དཔོན་bིས་དེ་Sལ་Lན་ད~ང་[Zེད་;མེད་]པར་ནི། །དེ་^ོ་Ñང་པར་jས་མ་ཡིན། ཞེས་Sལ་བཀག་པས་fོ་འདོགས་Ñང་
པར་གLངས་པ་འགལ་ལO་ཞy་ན། དེར་ཡང་[18A4]Sལ་e་çོམ་པའི་ཞེན་Tངས་Sལ་ལ་བཀག་པ་ལ་དགོངས་པས་འགལ་བ་[Zེད་;མེད་]དོ། །
ཡང་གལ་ཏེ་fོ་འདོགས་དང་ཚད་མ་eས་[ཅིག་;གཅིག་]ན་ཡིད་གཉིས་ཅིག་ཆར་འRག་པར་འXར་ལ་ཐ་དད་ན་གནོད་?་གནོད་?ེད་e་མི་འཐད་དེ་

མ་ཚqགས་པའི་yིར་â་yིར་སོང་[པའི་;བའི་][དaའ་;དa་]བཞིན་ནO་ཞy་ན། མངོན་Lམ་དང་eས་མuངས་Mང་tོག་པ་[Zེད་;མེད་][18A5]པས་
མི་འགལ་ལ། Eེས་དཔག་ཚད་མ་དང་eས་ཐ་དད་Mང་fོ་འདོགས་Mི་l་བ�ོག་པར་?ེད་པས་འགལ་བ་[Zེད་;མེད་]དོ། །ཡང་གལ་ཏེ་དེ་Yར་
tོགས་པའི་ཚད་མས་^ོ་རང་ཉིད་Mིས་དེ་མ་ཡིན་e་འཛcན་པ་སེལ་ན་?་?ེད་འགལ་ལ་^ོ་གཞན་bི་fོ་འདོགས་པ་jས་ན་སངས་\ས་Mི་ཡེ་ཤེས་Mིས་

འaོ་[པའི་;བའི་]fོ་འདོགས་སེལ་[པར་;བར་]འXར་རO་ཞy་[18A6]ན། [གཉི་;གཉིས་]ཀ་Yར་མ་ཡིན་ཏེ་lད་ཅིག་ལ་^ོ་གཞན་bིས་fོ་འདོགས་
སེལ་[པར་;བར་]?ེད་པའི་yིར་རོ།། 

G3 དེས་དེ་tོགས་པའི་ད?ེ་བ། [=] tོགས་པའི་(མ་པར་ད?ེ་བ།
tོགས་པའི་(མ་པར་ད?ེ་བ་ཡང་གང་ཞིག་གང་གིས་ཇི་Yར་tོགས་པའི་uལ་གLམ་ལས།  

H1 གང་ཞིག་tོགས་པ། [=] གང་tོགས་པ་དོན་bིས་ད?ེ་བ།
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རེ་ཤིག་གང་tོགས་པ་དོན་bིས་ད?ེ་ན་ཚད་མ་ནི་རང་གི་Sལ་ཡོད་པ་དང་[Zེད་;མེད་]པ་དག་ལ་དེའི་ངO་བPར་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་

འ~ང་[18A7][པའི་;བའི་]uལ་bིས་[བÜབ་;Üབ་]པ་དང་དགག་པ་tོགས་པ་གཉིས་སོ། །དེ་ཡང་tོགས་པར་?་བ་དགག་Üབ་Mི་རང་བཞིན་
དང་། དེ་tོགས་པའི་uལ་གཉིས་ལས།  

I1 tོགས་པར་?་བ་དགག་Üབ་Mི་རང་བཞིན།
དང་པོ་ལ་Üབ་པ་དང་དགག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ་དགག་?་(མ་པར་བཅད་ནས་ཡོངས་གཅོད་མི་འཕེན་པ་ནི་

དགག་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་[18A8]གཞན་འཕེན་པ་ནི་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།།
དེ་ལ་འདི་sམ་e་དgད་Tེ། ཅི་(མ་པར་གཅད་?འི་དགག་?་དེ་ཡོངས་གཅོད་དང་[†ོས་;དངོས་]འགལ་ལམ་lད་འགལ་ཞིག་ལ་

བEོད། དང་པོ་Yར་ན་ô་མ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་[†ོས་;དངོས་]འགལ་བཅད་པ་ཙམ་ཡིན་bི་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་མེད་པས་
[Zེད་;མེད་]དགག་e་[18B1]འXར་ལ། གཉིས་པ་Yར་ན་Tོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་དགག་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]lད་འགལ་བཀག་ནས་ཆོས་
གཞན་འཕེན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་མེད་དགག་མི་Vིད་པར་འXར་ཞེས་?་བའི་མཐའ་གཉིས་Ñང་པར་མི་jས་སོ། །གལ་ཏེ་(མ་པར་གཅད་?་དང་
ཡོངས་L་གཅད་?འི་ཆོས་དེ་དག་Üབ་པའི་ཆོས་L་འདོད་པས་Nོན་དེ་གཉིས་L་མི་འXར་རོ་[18B2]ཞེ་ན། དེ་Y་ན་ཡང་མེ་དང་མི་tག་པ་ལ་
སོགས་པ་Üབ་Aོག་(མས་དགག་པ་གཉིས་L་6ད་པ་མི་འཐད་དེ་དེ་དག་གི་རང་Aོག་ལ་མཚན་ཉིད་དེ་དག་མེད་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་འདི་Yར་
ཆོས་གང་ཞིག་དགག་?འི་Jི་འཆར་བ་ལ་མ་Yོས་པར་རང་དབང་e་ངེས་L་üང་[པ་;བ་]ནི་Üབ་པ་ཡིན་ཏེ་wང་[པ་;བ་]Y་Éའོ།།

Üབ་པ་བཀག་Aོག་ཙམ་[18B3]e་གནས་པ་ནི་དགག་པ་Tེ་དགག་པ་Tོང་ཉིད་Y་Éའོ། །དེ་དག་ཚqགས་པའི་Aོག་པ་ནི་བཀག་པའི་
[བÜབ་;Üབ་]པ་Tེ་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ཞེས་?་བ་བµན་པ་Y་Éའོ། །དེ་དག་ལས་བར་[པ་;བ་]ནི་Üབ་ཆོས་དོར་བས་[Zེད་;མེད་]པར་དགག་
པ་དང་གཉིས་པO་ན_་Üབ་ཆོས་མ་དོར་བས་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ཞེས་བEོད་དོ། །དེ་ལ་ཅི་མེད་དགག་[18B4]དེ་Üབ་ཆོས་Mི་མཚན་ཉིད་དམ་
མཚན་གཞི་དོར་བས་ཡིན། དང་པོ་Yར་ན་བདེན་[†ོས་;དངོས་]ལ་སོགས་པས་Tོང་པ་[Zེད་;མེད་]དགག་e་མི་འXར་ལ་གཉིས་པ་Yར་ན་Üབ་
ཆོས་གཉིས་བཀག་Aོག་མེད་དགག་མ་ཡིན་པར་འXར་རO་ཞy་ན། མཚན་གཞི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་སོགས་དང་མཚqན་?་བÜབ་ཆོས་Mི་ཐ་sད་Mིས་
Tོང་པ་ནི་མེད་དགག་གི་[18B5]མཚན་གཞི་ཡིན་ལ་མཚན་ཉིད་(མ་པ་རང་དབང་e་ཤར་བས་ངེས་üང་གིས་Tོང་པ་ནི་དེ་མེད་དགག་e་མཚqན་

པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་མེད་དགག་གི་གཞིར་[མ་;མི་]üང་[པར་;བར་]ཡང་མི་འXར་ཏེ། Üབ་ཆོས་ཉིད་Mང་Yོས་པའི་íོ་ནས་Üབ་ཆོས་
Mི་མཚན་གཞི་ཡིན་པས་དེས་Tོང་པ་མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད་Mང་Yོས་པའི་[18B6]íོ་ནས་མཚན་གཞིར་ཡང་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །འོ་ན་
Üབ་ཆོས་Mི་[གཞིའ་;གཞི་]མཚན་དེ་དག་དོར་བ་ཙམ་མམ་ཙམ་དོར་བ་[Zེད་;མེད་]དགག་གི་གཞི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དང་པོ་Yར་ན་ཤེས་?ས་Mང་
བདེན་[†ོས་;དངོས་]Mི་Üབ་ཆོས་དོར་བས་མེད་དགག་e་འXར་ལ། གཉིས་པ་Yར་ན་Tོང་པས་Mང་ཤེས་?འི་Üབ་ཆོས་མ་དོར་བས་མ་ཡིན་
[18B7]དགག་e་འXར་རO་ཞy་ན། མཚན་གཞི་ནི་Üབ་ཆོས་Mི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]འགའ་ཞིག་དོར་བ་ཙམ་ཡིན་ལ་མཚན་ཉིད་ནི་Üབ་ཆོས་ཙམ་
དོར་བས་ཡིན་ཏེ། དེ་Y་ཡིན་དང་དོར་བ་དང་མ་དོར་བའི་ཆོས་དག་´ས་ད?ེར་[Zེད་;མེད་]e་འXར་མོད་Mི་Aོག་པ་ལ་སO་སPར་ངེས་[ཏེ་;Tེ་]བདེན་
མོད་Mི་Üབ་ཆོས་དོར་བ་ནི་Tོང་ཉིད་Mི་Aོག་པར་འXར་ལ་ཤེས་?འི་[18B8]Üབ་ཆོས་མ་དོར་བ་ནི་ཤེས་?འི་Aོག་པར་འXར་བས་འཆོལ་

[པར་;བར་]ཐལ་བ་[Zེད་;མེད་]དོ། །འོ་ན་མཚན་[གཞི་འི་;གཞིའི་]?ེ་Hག་བཀག་པས་མཚན་ཉིད་Mི་Jི་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་མི་འXར་རམ་
ཞེ་ན། དེའི་´ས་ལ་མཚན་ཉིད་Mི་Jི་མི་ཁེགས་མོད་Mི་འོན་Mང་གཞན་bི་Üབ་ཆོས་òབ་པ་ནི་རང་རང་གི་གཞི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་སོགས་པ་
[19A1]Tེང་e་ཡིན་པས་Tོང་Aོག་ལ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །འོ་ན་[†ོས་;དངོས་]སོགས་òབ་པ་ཡང་རང་རང་གི་གཞི་Éམ་སོགས་Mི་Tེང་e་ཡིན་
པས་Tོང་Aོག་གིས་Üབ་ཆོས་Mི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ཙམ་ཡང་དོར་ཞེས་ནི་བEོད་པར་མི་jས་Tེ། Tོང་Aོག་ཤེས་?་ཉིད་Mང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་
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བའི་yིར་རོ། །མཚན་ཉིད་Üབ་ཆོས་ཙམ་དོར་[19A2]ན་Tོང་Aོག་ཤེས་?འི་Üབ་ཆོས་Mང་དོར་བར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་པ་ཉིད་དེ་ཤེས་?འི་(མ་
པར་རང་དབང་e་ཤར་བས་ངེས་üང་ནི་ཤེས་?འི་Aོག་པ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

ཡང་ཅི་Üབ་པ་དང་དགག་པའི་ཆོས་དག་ངO་བP་གཅིག་པ་ཉིད་དམ་དེ་Y་མ་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་དག་[Zེད་;མེད་]དགག་ལ་ངO་བO་ཉ_ད་
[Zེད་;མེད་]པ་ན་Üབ་པ་དང་མེད་དགག་ངO་བP་གཅིག་e་མི་üང་[པས་;བས་][19A3][ཅིག་;གཅིག་]པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ནO་ཞyས་

ཟེར་རོ། །དེ་ནི་ཆེས་མི་རིགས་པས་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་པ་དོན་གཞན་e་ë་བ་དང་མuངས་པའི་yིར་རོ། །དེ་ལ་[†ོས་;དངོས་]པོ་tག་པ་
ཉིད་e་ཐལ་བ་བEོད་པ་Yར། Éམ་པ་དེ་tག་པའི་གངོས་[Zེད་;མེད་]དགག་དང་ད?ེར་[Zེད་;མེད་]མ་ཡིན་ན་tག་པའི་[†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་
ལསོགས་པ་གཞན་[†ོས་;དངོས་]ཐམས་[19A4]ཅད་òབ་པར་ཐལ་བ་ཉིད་བEོད་པར་?འོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་yབ་པ་མ་òབ་Tེ། 
[Zེད་;མེད་]དགག་དང་ད?ེར་[Zེད་;མེད་]མ་ཡིན་ཡང་[Zེད་;མེད་]དགག་དེ་ཉིད་དང་གཞན་e་[Zེད་;མེད་]པའི་ཆོས་L་ཡོད་པས་དེ་tག་

[†ོས་;དངོས་]L་མི་འXར་རO་ཞy་ན། འོ་ན་Éམ་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་སོགས་པ་རང་ཉིད་བཀག་པ་ཡང་རང་ལ་དེ་Y་Éའི་ཆོས་L་ཡོད་པས་Éམ་
པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་Mང་[19A5]མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་Ñང་པར་མི་jས་སོ། །དེ་ལ་Jིར་Éམ་[Zེད་;མེད་]ཙམ་ཆོས་L་ཡོད་Mང་yབ་པ་མ་òབ་ལ་
Éམ་པ་དེ་ཉིད་མེད་དགག་ཆོས་L་ཡོད་པར་མ་òབ་Tེ་དེ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པར་མི་Vིད་པའི་yིར་རO་ཞy་ན་། Jི་དང་དེ་ཉིད་ཅེས་པའི་yད་པར་ཅི་
ཡིན་Tེ། Éམ་པའི་ངO་བO་དPར་བའི་Éམ་[Zེད་;མེད་]Mང་ཆོས་L་ཡོད་ལ་མ་དོར་བའི་Tོང་ཉིད་Mང་[19A6]ཆོས་L་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །
ཅི་Tེ་Éམ་པའི་ངO་བO་ཉ_ད་མ་དོར་བའི་Tོང་ཉིད་ཡོད་ན་Tོང་ཉིད་Éམ་པའི་ངO་བPར་òབ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་Éམ་པ་tག་དངོས་[Zེད་;མེད་]དགག་གི་ངO་བP་མ་ཡིན་ཡང་མ་ཡིན་དགག་མི་tག་པའི་ངO་བO་ཡ_ན་པར་དེ་Yར་མི་འXར་རO་ཞy་ན། 
Éམ་པ་འeས་?ས་མ་ཡིན་ཡང་tག་[e་;z་]ཡོད་[Zེད་;མེད་]e་མི་འXར་ཏེ་`ོལ་[19A7]~ང་ཡིན་པས་ཞེས་བEོད་དོ། །l་ཙམ་bིས་མ་?ས་
པ་`ོལ་~ང་ཉིད་e་འགལ་ལ་`ོམ་པས་?ས་ནའང་?ས་པ་མ་ཡིན་པར་འགལ་ལO་ཞy་ན། tག་པ་Ñངས་པའི་ངO་བP་མ་ཡིན་ན་མི་tག་པ་ཉིད་e་མི་
üང་ལ་དེ་Ñངས་ནའང་དེའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་མ་Ñངས་པར་འགལ་ཏེ་མuངས་སོ།།

ཅི་Tེ་ཡང་Éམ་པ་tག་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་[Zེད་;མེད་]དགག་གི་[19A8]ངO་བP་མ་ཡིན་ཡང་f་དང་f་མ་ཡིན་bི་?ས་Aོག་གLམ་

པ་Yར་དགག་ཙམ་bི་ངO་བO་ཡ_ན་པས་དེ་Yར་མི་འXར་རO་ཞy་ན། མ་ཡིན་ཏེ་lས་བNེད་པ་Yར་Üབ་པ་ལས་ལོག་པ་ཉིད་དང་དེ་Üབ་པ་གཞན་དང་
ཚqགས་པ་ལས་གཞན་པའི་དགག་Aོག་གLམ་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་[Zེད་;མེད་]དགག་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་[19B1]ངO་
བPར་མི་üང་ན་(མ་གཞག་འཆོལ་[པར་;བར་]འXར་ཏེ་གཞན་བཀག་པ་གཞན་bི་ངO་བPར་འགལ་བས་མ་འHེལ་[པ་;བ་]བཀག་པ་Jི་འགོག་པ་ལ་

tགས་L་ཐལ་བ་དང་། Üབ་པའི་ངO་བPར་མི་üང་[པའི་;བའི་]བདག་[Zེད་;མེད་]པས་yབ་པས་ཆོས་(མས་ལ་རང་བཀག་པས་yབ་པར་ཐལ་བའི་
yིར་རོ། །འདི་Y་É་7ོབ་དཔོན་bི་བཞེད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་(མ་འaེལ་ལས་[?]

[19B2]གཞན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེའི་ངO་བO་ཡ_ན་ནོ་

ཞེས་བTན་པའི་yིར་རོ།།

དེས་ན་འདི་དགག་པ་ནི་[བÜབ་;Üབ་]པ་བཀག་པ་ལ་བEོད་ན་རང་དང་རང་ལ་Aན་པའི་Üབ་ཆོས་[Zེད་;མེད་]དགག་དང་ནི་ཐ་དད་

པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] Éམ་པ་ལ་Éམ་པ་ཉིད་དང་མི་tག་པས་Tོང་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་མིན་པ་གཞན་bི་Üབ་ཆོས་བཀག་པ་དང་ནི་གཅིག་པ་ཉིད་དེ། 
Éམ་པ་[19B3]ལ་ཀ་བ་དང་tག་པའི་Éམ་པས་Tོང་པ་བཞིན་ནོ། །འདི་ལ་`ོད་པ་གལ་ཏེ་Üབ་པ་(མས་རང་གི་Üབ་ཆོས་[Zེད་;མེད་]དགག་
དང་ངO་བO་མ_་གཅིག་ན་Éམ་པ་དང་ངO་བP་གཅིག་པའི་Tོང་Aོག་དེས་Éམ་པ་ཉིད་དང་?ས་མི་tག་གི་Üབ་ཆོས་དོར་ན་[†ོས་;དངོས་]པོ་(མས་Üབ་

པ་རང་ཆོས་བཀག་པའི་མེད་དགག་དང་ངO་བO་མ_་གཅིག་པ་ཉམས་ལ། ཅི་Tེ་མ་དོར་ན་[19B4]âར་མེད་དགག་གིས་Üབ་ཆོས་Jིར་དོར་བར་
བEོད་པ་ཉམས་སO་ཞy་ན། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དོར་མོད་Mི་རང་ཆོས་ཞེས་?་བ་རང་ངམ་རང་ལ་yབ་པའི་Üབ་ཆོས་Mི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་
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བEོད་པ་ན་Tོང་Aོག་དེས་Éམ་པ་?ས་མི་tག་གི་Aོག་པ་ཉིད་དོར་བ་[Zེད་;མེད་]པས་མི་འགལ་ཏེ། ´ས་ཅིག་ལ་tེན་པའི་Aོག་པ་འགལ་བ་
(མས་Mང་མཚན་[19B5]གཞི་ཕན་uན་མི་འདོར་བའི་yིར་རོ།།

འོ་ན་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་Jི་མ་དོར་ན་?ེ་Hག་བཀག་པ་ལ་དགག་པའི་ཐ་sད་ཉིད་མི་üང་[པས་;བས་]དགག་Üབ་ངO་བP་གཅིག་

པར་མི་འòབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དགག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ན་Üབ་པར་འXར་ལ་[དེ་འང་;དེའང་]མ་ཡིན་ན་དགག་Üབ་ཕན་uན་ལོག་
པ་ཡིན་པར་འXར་རO་ཅyས་རིགས་པས་[19B6]མི་འཐད་པ་དང་། ཐ་sད་Mི་yད་པར་བཀག་པ་ལ་མི་üང་ཞེས་དགག་པའི་ཐ་sད་[ོར་བས་རང་
ཚcག་དང་འགལ་བ་དང་། བTན་བཅོས་དག་ལས་Mང་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་yད་པར་བཀག་པ་ལ་དགག་པ་ཙམ་bི་ཐ་sད་?ས་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་གཞན་bི་Üབ་ཆོས་[Zེད་;མེད་]དགག་དང་ངO་བP་གཅིག་ན་གཞན་bི་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་མི་tག་པ་དང་lས་Tོང་པ་

[19B7]དེའི་ངO་བO་ཡ_ན་པས་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་[†ོས་;དངོས་]མེད་དང་tག་པ་དང་མི་tག་པ་དང་l་དང་l་མ་ཡིན་པ་(མས་ངO་བP་གཅིག་

པར་འXར་རO་ཞy་ན། Yོས་པའི་yད་པར་bིས་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ།།
གང་ཞིག་འགལ་བའི་དགག་པ་དེ་ནི་བEོད་ཟིན་ཏོ། །Éམ་པ་དང་Éམ་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་Tེ། Jི་òབ་པ་ཁེགས་པར་འགལ་

བའི་[19B8]yིར་རོ། །Jི་òབ་པས་?ེ་Hག་ཁེགས་པ་མི་འགལ་བས་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ངO་བP་གཅིག་ན་དེ་wང་[པ་;བ་]ན་དེ་ཡང་
wང་Sལ་e་འXར་བས་Üབ་པའི་ཆོས་L་འXར་རO་ཞy་ན། yབ་པ་མ་òབ་Tེ་wང་Sལ་bི་Aོག་པ་ནས་མེད་དགག་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཡོད་Aོག་lས་
བNེད་Mང་Yོས་བཅས་L་མི་འXར་བ་[20A1]བཞིན་ནོ། །དེ་Yར་Üབ་པ་དང་དགག་པའི་ཆོས་གཉིས་ནི་ཤེས་?་ལ་yབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་uན་
ལོག་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །ཇི་dད་e།  

དགག་པ་བཀག་པ་[བÜབ་;Üབ་]པ་ཡིན། །Üབ་དང་དགག་པ་མ་གཏོགས་པ།།
f་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]ཐ་sད་གཞན། །ཡོད་མིན་
[PV 4.225a-c: Üབ་དང་དགག་པ་མ་གཏོགས་པར། །f་ལས་~ང་བའི་ཐ་sད་གཞན།།
ཡོད་མིན་དེ་ཡང་མེད་པ་ལས།།

PVin chap. 2. v.16a-c: Üབ་དང་དགག་པ་མ་གཏོགས་པ། །f་ལས་~ང་བའི་ཐ་sད་གཞན།།
ཡོད་མིན་དེ་ཡང་མེད་པ་ལ།།]

ཞེས་གLངས་པའི་yིར་རོ།། [20A2] Ôའ_་Sལ་e་ནི་དེ་དག་ཚqགས་པའི་Aོག་པ་དང་གLམ་e་འXར་རོ།།

I2 དེ་tོགས་པ། [=] ཆོས་དེ་དག་^ོས་tོགས་པ།
ཆོས་དེ་དག་^ོས་tོགས་པའི་uལ་ཡང་òབ་ཅེས་?་བ་^ོས་དོན་བཞག་[པ་འམ་;པའམ་]ངO་བP་wང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་Tེ་མ་འHེལ་

[པ་;བ་]དང་མ་yབ་པའི་yིར་རོ། །ཁེགས་ཞེས་?་བ་[དསང་;དབང་]དོན་བསལ་བ་དང་མི་wང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ཏེ་མི་འགལ་བ་དང་འuལ་པའི་
yིར་རོ།།

འོན་Mང་[20A3]དོན་དགག་པ་དང་ཡོད་པ་དང་[གཉི་;གཉིས་]གའི་fོ་འདོགས་བཅད་པས་Üབ་པ་དང་དགག་པ་མ་ཡིན་དགག་tོགས་པར་

བEོད་པ་ཡིན་ནོ།།

H2 གང་གིས་tོགས་པའི་uལ། [=] གང་གིས་tོགས་པ་ Ô་ཡ_ས་ད?ེ་བ།

གང་གིས་tོགས་པ་ Ô་ཡ_ས་ད?ེ་ན་tོག་མེད་དང་tོག་པས་tོགས་པ་གཉིས་ལས། 
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I1 tོག་མེད་Mིས་tོགས་པ།
དང་པO་ན_་དོན་wང་[པའི་;བའི་]Tོབས་Mིས་fོ་འདོགས་གཅོད་པ་Tེ་མངོན་Lམ་ལ་âོན་པོ་བཞིན་ནོ་

I2 tོག་པས་tོགས་པ།
གཉིས་པ་ནི་དོན་ཞེན་པའི་Tོབས་[20A4]Mིས་fོ་འདོགས་གཅོད་པ་Tེ། Eེས་L་དཔག་པས་མི་དང་མི་tག་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

དོན་དེ་ཉིད་wང་[པ་;བ་]དང་ཞེན་པས་ཡིན་ན་རང་རིག་གིས་f་དོན་མི་tོགས་པ་དང་Eེས་དཔག་རང་ངེས་མ་ཡིན་པར་འXར་ལ། ཅི་Tེ་གཞན་
wང་[པ་;བ་]དང་ཞེན་པའི་Tོབས་Mིས་ཡིན་ན་¨ོག་e་Xར་པའང་tོག་མེད་Mིས་tོགས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། [20A5]wང་[པ་;བ་]དང་ཞེན་པའི་
?ེད་པས་fོ་འདོགས་གཅོད་པ་ཡིན་bི་བlད་པའི་འHས་É་ཙམ་མ་ཡིན་པས་Nོན་མེད་དོ།།

H3 ཇི་Yར་tོགས་པ། [=] དེ་དག་དེ་དག་གིས་ཇི་Yར་tོགས་པ།
དེ་དག་དེ་དག་གིས་ཇི་Yར་tོགས་པའི་uལ་ནི་གཉིས་Tེ། [†ོས་;དངོས་]L་tོགས་པ་དང་uགས་ལ་tོགས་པའོ། །དོན་དེ་ཡང་མཚན་

ཉིད་དང་། ?ེད་པ་དང་། ^ོ་གང་ལ་གནས་པ་བསམ་པ་གLམ་bིས་ངེས་པར་[20A6]?ས་ལ། 

I1 མཚན་ཉིད།
རེ་ཤིག་[†ོས་;དངོས་]དང་uགས་ལ་tོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་དོན་དེ་ཉིད་Mི་(མ་པ་wང་[པ་;བ་]དང་དོན་གཞན་bི་(མ་པ་wང་

[པའི་;བའི་]íོ་ནས་fོ་འདོགས་གཅོད་པ་Tེ། དེས་ན་[†ོས་;དངོས་]L་tོགས་པ་ནི་དོན་གäང་[པ་འམ་;བའམ་]ཞེན་པས་Sལ་e་?ས་ནས་fོ་
འདོགས་བཅད་པ་ཡིན་ལ། uགས་ལ་tོགས་པ་ནི་དོན་ལ་ Ô་yPགས་ཤིང་[20A7]Sལ་e་?ས་པ་མེད་དེ་བ�ོག་པའི་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་མཐའ་ཡས་

པའི་yིར་âོན་པO་མ_་tག་པར་òབ་པ་ན་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་âོན་པOའ_་tག་འཛcན་bི་ Ô་ཁyགས་པ་བཞིན་ནོ། །འོན་Mང་དེ་དང་དེ་དག་གི་fོ་
འདོགས་འགལ་བས་དེ་དག་tོགས་པར་བEོད་པ་ཡིན་ནོ། །tོགས་པ་དེ་དག་Mང་eས་མuངས་པར་ཡིན་bི་â་yིར་མ་[20A8]ཡིན་ཏེ་Eེས་
དཔག་[e་;z་]འXར་བའི་yིར་རོ།།

  
I2 ?ེད་པ། [=] དེ་དག་གི་?ེད་པ།

དེ་དག་གི་?ེད་པ་ཡང་Jི་དང་?ེ་Hག་གི་དོན་དང་། དེ་དག་དགག་Üབ་tོགས་པའི་uལ་དང་། དེ་ལ་`ོད་པ་Ñང་པས་བTན་ཏེ།  

J1 Jི་དང་?ེ་Hག་གི་དོན།
དེ་ལ་འདིར་གང་ཞིག་དགག་Üབ་[e་;z་]tོགས་པར་?་བའི་Jི་དང་?ེ་Hག་ཅེས་?་བ་yབ་?་yབ་?ེད་ལ་བEོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་?ེ་

Hག་òབ་ན་Jི་[20B1]òབ་པ་དང་Jི་ཁེགས་ན་?ེ་Hག་ཁེགས་པའི་(མ་གཞག་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །yད་པར་e་?ེད་པ་དང་?ས་པའང་མ་
ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མི་གཅིག་པ་ལའང་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་7ོབ་དཔོན་bིས། མuན་དངོས་གཞན་bིས་[†ོས་;དངོས་]དག་ལས། །Aོག་
པ་ལ་ནི་tེན་པ་ཅན། ཞེས་གLངས་པ་རིགས་མི་མuན་[20B2]ལས་ལོག་པའི་ཆོས་∂ང་པ་ནི་[Jི་འམ་;Jིའམ་]yད་པར་?ེད་ཆོས་ཡིན་ལ། དེ་
ཉིད་རིགས་མuན་ནང་ལས་ལོག་པའི་ཆོས་གཉིས་པས་ཟིན་པ་ནི་དེའི་?ེ་Hག་དང་གཞན་bིས་yད་པར་e་?ས་ཆོས་ཡིན་ཏེ་Éམ་པ་དང་གསེར་དང་

གསེར་bི་Éམ་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་དེས་ཟིན་པ་ནི་གཞན་bི་?ེ་Hག་དང་དེས་yད་པར་e་?ས་པ་ཡིན་ཏེ་གསེར་[20B3]དང་Éམ་པ་དང་Éམ་
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པའི་གསེར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་གཉིས་rད་ཙམ་bི་Aོག་པ་གLམ་པ་ནི་ཚqགས་པའི་Jི་ཞེས་?འོ།།

J2 དེ་དག་དགག་Üབ་tོགས་པའི་uལ། K1 Jི་དང་?ེ་Hག་དག་གཞན་རིག་གིས་དངོས་uགས་ལ་tོགས་པའི་uལ། 
དེ་Y་Éའི་Jི་དང་?ེ་Hག་དག་གཞན་རིག་གིས་[†ོས་;དངོས་]uགས་ལ་tོགས་པའི་uལ་ནི་Eེས་དཔག་གིས་?ས་པའི་tགས་Mི་Eེས་L་

འaO་APག་གང་ཡང་üང་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]uགས་ལ་òབ་པ་དང་། Sལ་མེའི་[20B4](མ་པ་wང་[པས་;བས་]tོགས་པ་ན་བདག་ཉིད་མི་
wང་ཡང་མེ་འཇལ་མ་ཡིན་པའི་fོ་འདོགས་ཆོད་པ་Y་Éའོ། །གཞན་རིག་མངོན་Lམ་bིས་མེ་དང་e་བ་l་འHས་L་[†ོས་;དངོས་]uགས་ལ་òབ་པ་
དང་། གäང་Sལ་âོན་པོ་wང་[པས་;བའི་]tོགས་པ་ན་བདག་མི་wང་ཡང་âོ་འཛcན་མ་ཡིན་པའི་fོ་འདོགས་པ་ཆོད་པ་Y་Éའོ།།

K2 རང་རིག་པས་དངོས་uགས་ལ་tོགས་པའི་uལ།
ཡང་རང་རིག་[20B5]པས་âོན་པOའ_་(མ་པ་འཛcན་པའི་^ོ་[†ོས་;དངོས་]L་tོགས་པས་Sལ་âོན་[པO་འ_་;པOའ_་](མ་པ་དང་། བདག་

[e་;z་]tོག་པའི་^ོ་[†ོས་;དངོས་]L་tོགས་པས་Sལ་བདག་གི་(མ་པ་མི་wང་ཡང་མེད་པའི་fོ་འདོགས་ཆོད་པ་Y་Éའོ། །གལ་ཏེ་རང་རིག་པའི་
uགས་དེ་ Ôའ_་ངO་བP་ཙམ་Zོང་[པས་;བས་]ནི་Sལ་དེ་Yར་མི་འòབ་ལ། Sལ་བདག་དང་âོན་པོ་ལ་[20B6]tོག་པ་Zོང་[པས་;བས་]ཡིན་ན་
ཡང་Sལ་bིས་yད་པར་e་?ས་པས་Sལ་ཉིད་[†ོས་;དངོས་]L་òབ་པར་འXར་རO་ཞy་ན། [གཉི་;གཉིས་]ག་Yར་མ་ཡིན་ཏེ་འཛcན་Tངས་Mི་yད་
པར་བདག་དང་âོན་པོར་Y་བ་དང་tོག་པ་òབ་པས་Sལ་དེར་[Zེད་;མེད་]པར་fོ་འདོགས་འགལ་བས་སོ། །དེས་ན་གཞན་རིག་གིས་ནི་Sལ་bིས་
^ོ་འཕེན་ལ་རང་རིག་པས་ནི་^ོས་Sལ་[20B7]uགས་ལ་འཕེན་པར་Y་Éའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་Sལ་དང་Sལ་ཅན་òབ་བདེ་[ཅིག་;གཅིག་]ན་
གཞན་རིག་གིས་འuལ་པའི་^ོ་[†ོས་;དངོས་]པO་ཁyགས་པ་དང་རང་གིས་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་འòབ་པར་ཐལ་ལO་ཞy་ན། [†ོས་;དངོས་]པO་ཡPད་
མེད་e་òབ་[བདེའ་;བདེ་]གཅིག་པར་མི་འདོད་Mི། འོན་Mང་དེར་འཛcན་དང་དེར་wང་[པར་;བར་]ཡིན་ལ། yད་པར་e་ནི་བདེན་µན་
[20B8]དང་འuལ་མ་འuལ་e་ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ན་ཡང་�་གཉིས་Mི་(མ་པ་བདེན་ན་དེའི་^ོ་མངོན་Lམ་e་འXར་ལ། བµན་ན་དེ་tོགས་པའི་
རང་རིག་འuལ་པར་འXར་རོ། །f་tག་པར་ཞེན་པའི་Sལ་ཡང་f་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པས་དེ་བདེན་ན་fོ་འདོགས་མ་འuལ་པ་དང་བµན་
ན་f་འཛcན་འuལ་པར་འXར་རO་ཞy་ན། [21A1]དེ་Yར་tོག་པ་ནི་རིགས་མོད་Mི། འོན་Mང་ཁO་བP་Sལ་དང་Sལ་ཅན་bི་yད་པར་གäང་འཛcན་
ལ་བEོད་པས་Nོན་e་འXར་བ་ལས་\ང་རིང་ངོ་། །གལ་ཏེ་âོན་པོ་མཐོང་[པའི་;བའི་]ཚú་eས་[ཅིག་;གཅིག་]e་རང་རིག་གཞན་རིག་གི་ཚད་མ་
[†ོས་;དངོས་]uགས་བཞིའི་Nེ་ན་Sལ་དང་Sལ་ཅན་རེ་རེ་ལ་ཚད་མ་གཉིས་འRག་པས་âར་བཤད་པའི་ཚད་མའི་?ེད་པ་[21A2]

[Zེད་;མེད་]པར་མི་འXར་རམ་ཞེ་ན། མི་འXར་ཏེ་tོགས་ཟིན་པ་མ་འRག་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །གཞལ་?་Aོག་པ་གཅིག་ལ་ཚད་མ་
གཉིས་üང་ན་གཞལ་?་གཉིས་ལའང་གLམ་üང་[པས་;བས་]གཞལ་?འི་དབང་གིས་ཚད་མའི་aངས་མི་üང་ངO་ཞy་ན། མི་མuངས་ཏེ་གཉིས་ལ་
[†ོས་;དངོས་]L་འཇལ་?ེད་གཉིས་L་òབ་ཅིང་[†ོས་;དངོས་]Mི་གཞལ་?་གLམ་པ་[Zེད་;མེད་]ལ་[21A3]འདིར་[†ོས་;དངོས་]Mི་གཞལ་?་

གཞན་ཡོད་པའི་yིར་རོ།།  

K3 Jི་དང་?ེ་Hག་དགག་པ་དངོས་uགས་ལ་tོགས་པའི་uལ། 
Jི་དང་?ེ་Hག་དགག་པ་[†ོས་;དངོས་]uགས་ལ་tོགས་པའི་uལ་ཡང་རིགས་པ་བEོད་པ་དང་། ཇི་Yར་tོགས་པའི་uལ་གཉིས་ལས་

L1 རིགས་པ་བEོད་པ། L2 ཇི་Yར་tོགས་པ།
དང་པO་ན_་རེ་ཤིག་ཚqགས་Aོག་འཛcན་པ་ལ་ཡ་[yལ་;bལ་]འཛcན་པས་yབ་པ་ནི་Zོང་[པས་;བས་]òབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་yབ་
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?ེད་ཁེགས་པ་ན་yབ་?་ཁེགས་པར་[21A4]རིགས་པས། [Jིའ་;Jི་]Aོག་པ་གཉིས་ཚqགས་Mི་འཛcན་པ་ཁེགས་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] དེ་Y་མ་ཡིན་ན་
གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་[Zེད་;མེད་]པར་tོགས་Mང་?ེ་Hག་གི་tོགས་པ་ཅན་bི་ó་Tེགས་དང་[†ོས་;དངོས་]པོར་ë་བའི་Y་བ་མི་སེལ་

[པས་;བས་]òབ་མཐའ་མི་འགལ་བ་ཉིད་e་ཐལ་བར་འXར་རོ།།

K4 དེ་དག་ཇི་Yར་ཁེགས་པ།
དེས་ན་དེ་[21A5]དག་ཇི་Yར་ཁེགས་པའི་uལ་ནི་དགག་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་[†ོས་;དངོས་]uགས་Mིས་ཁེགས་པ་དང་། དགག་?་

[†ོས་;དངོས་]uགས་Mིས་ཁེགས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་[âོས་;དངོས་]uགས་Mིས་ཁེགས་པའི་uལ་གLམ་ལས།

L1 དགག་གཞི་ལ་དངོས་uགས་Mིས་ཁེགས་པ།
དང་པO་ན_་f་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་[`མ་;ཙམ་]ལ་tག་པ་དང་བདེན་པའི་དངོས་པO་ཁyགས་པས་Sལ་eས་(མ་པ་ཐ་དད་Mི་f་དང་

[†ོས་;དངོས་]པོ་ལའང་དེ་དག་ཁེགས་པ་Y་[21A6]Éའོ། །གལ་ཏེ་དེ་Y་ན་fའི་Jི་ལ་f་ཉིད་ཁེགས་པས་†་f་ལ་ཁེགས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། 
མ་ཡིན་ཏེ་འགལ་བས་ཁེགས་པ་ལ་བEོད་པའི་yིར་རོ། །འོ་ན་ཤེས་?་ཙམ་bི་Aོག་པ་ལ་འHས་É་དང་[Üབ་;བÜབ་]?་དང་མི་tག་པའི་གཏན་
ཚcགས་ཡིན་པ་ཁེགས་པའི་yིར་?ེ་Hག་?ས་པའི་ཤེས་?་ལའང་དེ་དག་ཁེགས་པར་འXར་རོ[་;།།] [21A7]གཏན་ཚcགས་མ་òབ་Tེ་དེ་དག་ཤེས་
?་མ་ཡིན་པར་Xར་རO་ཞyས་?་བEོད་པར་མི་jས་Tེ། ཤེས་?འི་´ས་ཡིན་པས་Aོག་པ་ལ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །ཤེས་
?འི་རང་Aོག་ལ་མི་tེན་པས་དེ་དག་ཤེས་?་མ་ཡིན་པར་ཡང་མི་འXར་ཏེ། དེ་དག་གི་Aོག་པ་ལ་ཤེས་?་tེན་པའི་yིར་མེད་དགག་བཞིན་ནO་ཞy་ན་
[21A8]´ས་ལ་tེན་པའི་ཆོས་Jི་ལ་ཁེགས་པས་?ེ་Hག་ལ་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ། །Jི་དང་?ེ་Hག་དག་ལ་tེན་´ས་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་
རོ། །གཏན་ཚcགས་ལ་སོགས་པ་Aོག་པ་ལ་tེན་པའི་ཆོས་ནི་དེ་Yར་མི་བEོད་དེ་Jི་དང་?ེ་Hག་དག་tེན་Aོག་པ་ལ་tེན་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] l་ལ་
རང་བཞིན་ཇི་sེད་ཅིག ཐ་དད་པའི་yིར་རོ།། [21B1]དེ་བཞིན་e་yོགས་ཆོས་ཙམ་Aོག་ལ་གཏན་ཚcགས་[Zེད་;མེད་]Mང་yོགས་ཆོས་yབ་པ་
དང་བཅས་པ་ལ་ཡོད་པ་མི་ཁེགས་[Tེ་;ཏེ་]Aོག་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །གལ་ཏེ་འHས་É་Aོག་པ་ལ་tེན་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་´ས་ཅིག་ལ་ཆ་ཤས་Mི་
བNེད་?ར་འXར་རO་ཞy་ན། མ་ཡིན་ཏེ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་Mིས་བNེད་པར་?་བ་ཡིན་ཡང་འHས་Éའི་[21B2]ཐ་sད་ནི་Aོག་པ་ལ་tེན་པ་
ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] l་ལ་རང་བཞིན་ཇི་sེད་ཅིག [Zེད་;མེད་]ན་མི་འ~ང་འHས་É། ཞེས་འ~ང་[པའི་;བའི་]uལ་bིས་རིགས་གཞན་ལ་Aོག་པ་ལ་
Yོས་པའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་འHས་É་དང་yབ་?་ཡིན་མིན་དག་Aོག་པ་ལ་tེན་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་དེ་Yར་མི་འXར་ན་e་བ་དང་
[†ོས་;དངོས་]པOའ_་Jི་ལ་མེ་དང་མི་tག་པའི་yབ་?་མ་[21B3]ཡིན་པ་ཁེགས་Mང་ལའི་e་བ་དང་Éམ་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་མི་ཁེགས་པར་

ཐལ་ལO་ཞy་ན། yབ་?་མ་ཡིན་པ་ཞེས་?་བ་yབ་པ་[Zེད་;མེད་]དགག་གམ་མ་ཡིན་དགག་དེ་མ་ཡིན་ལ་འRག་པ་མ་འདོད། དང་པོ་Yར་ན་འདོད་
པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] Jི་yབ་òབ་པའི་ཚད་མས་?ེ་Hག་ལ་yབ་པ་མི་འòབ་པ་[ཁོ་ན་འོ།།;ཁོ་ནའོ།།] དེ་མ་ཡིན་ལ་འRག་[21B4]པ་ཁེགས་པ་ནི་
དེས་མ་yབ་པའི་དགག་?འི་Jི་ཁེགས་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེའི་Jི་འགོག་པས་´ས་ལ་tེན་པའི་Üབ་ཆོས་ཁེགས་པའི་?ེད་པ་ཡིན་པའི་yིར་
རོ། །གལ་ཏེ་Éམ་པ་ཙམ་དང་âོན་པོ་འགལ་ན་Éམ་པ་âོན་པO་མ_་Vིད་པར་འXར་ལ། མི་འགལ་ནའང་Éམ་པ་ཙམ་âོན་པོར་òབ་པ་ན་âོན་མ་
ཡིན་ཁེགས་[21B5]དགོས་པས་གསེར་bི་Éམ་པ་ཡང་ཁེགས་པར་ཐལ་ལO་ཞy་ན། དེའི་ཚú་Éམ་པའི་Aོག་པ་གཅིག་དང་âO་མ_ན་གནས་dབས་
འགལ་བ་ཡིན་bི་Éམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཙམ་ནས་âོ་མ་ཡིན་bི་དགོས་པ་ཆོད་པའི་གཏན་ཚcགས་ལ་òབ་[པོ།།;བོ།།] གལ་ཏེ་Éམ་པ་ཙམ་ལ་âོན་པོ་
òབ་ན་སེར་པO་ཁyགས་པར་འXར་ཏེ་དེ་དག་(མ་གཅོད་ཡོངས་[21B6]གཅོད་Mི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་yིར་f་མི་tག་པར་òབ་པས་tག་པ་བཞིན་

ནོ། །འདོད་ན་?ེ་Hག་གསེར་bི་Éམ་པ་ལ་ཡང་ཁེགས་པར་འXར་ཏེ། Jི་ལ་ཁེགས་པའི་yིར་རO་ཞy་ན། Éམ་པ་ཙམ་ལ་âོན་པོ་òབ་Mང་སེར་པO་
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ཁyགས་པའི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་[ཏེ།;Tེ།] དེ་དག་གཞི་´ས་གཅིག་ལ་དེ་Yར་འXར་ཡང་´ས་[21B7]ལ་tེན་པའི་འགལ་བ་དག་གཞི་Aོག་པ་
གཅིག་ལ་(མ་གཅོད་ཡོངས་གཅོད་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] tེན་´ས་ཐ་དད་པའི་yིར་ཤེས་?་ཙམ་ལ་tག་མི་tག་ཕན་uལ་མ་བཀག་པར་
[གཉི་;གཉིས་]ག་tེན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་Yར་ན་´ས་ལ་tེན་པའི་ཆོས་(མས་Jི་ལ་རང་བཞིན་འགལ་བས་ཁེགས་ན་?ེ་Hག་ལ་ཁེགས་པ་ཉིད་དོ།། 
[21B8]Aོག་པ་ཚcག་∂ང་ལ་ཁེགས་པ་ཙམ་bིས་ནི་གཉིས་ཚqགས་ལ་མི་ཁེགས་Tེ། yད་པར་e་?་?ེད་དག་´ས་ཐ་དད་པར་Vིད་པའི་yིར་ད~ག་
པ་ལ་Vོག་ཁེགས་Mང་ད~ག་པ་ཅན་ལ་མི་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ།། 

L2 དགག་?་དངོས་uགས་Mིས་ཁེགས་པ།
གཉིས་པ་དགག་?འི་Jི་[†ོས་;དངོས་]L་ཁེགས་ན་?ེ་Hག་uགས་ལ་ཁེགས་པའི་f་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་tག་པ་དང་བདེན་པའི་Jི་

[22A1]ཁེགས་པས་≥ལ་དང་dད་ཅིག་མའི་tག་པ་དང་བདེན་པའང་ཁེགས་པ་Y་Éའོ། །དེ་Y་ན་[†ོས་;དངོས་]པO་ཡPངས་གཅོད་ལ་[†ོས་
Zེད་;དངོས་མེད་]ཙམ་ཁེགས་པས་?ེ་Hག་tག་པ་དང་བདེན་པའི་[†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]Mང་ཁེགས་པར་འXར་རོ། །དེ་Y་མ་ཡིན་ན་[†ོས་
Zེད་;དངོས་མེད་]ཡོངས་གཅོད་ལ་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ཁེགས་Mང་tག་བདེན་Mི་[†ོས་;དངོས་]པO་མ_་ཁེགས་Tེ་Jི་དང་?ེ་Hག་[e་;z་]མuངས་

[22A2]པའི་yིར་རO་ཞy་ན། འདི་ལ་དེ་དག་Jི་དང་?ེ་Hག་ཙམ་ཡིན་ནི་བEོད་པར་མི་jས་[ཏེ།;Tེ།] བཀག་པའི་ད?ེ་བ་ཐམས་ཅད་དགག་?ས་
yེ་བ་ཡིན་པས་དགག་?འི་?ེ་Hག་བཀག་པ་(མས་བཀག་པའི་?ེ་Hག་e་འདོད་དགོས་[ཏེ།;Tེ།] [†ོས་;དངོས་]པོ་ལས་ལོག་པ་ཙམ་ཉིད་[†ོས་
པའི་Jི་འམ་;དངོས་པOའ_་Jིའམ་]?ེ་Hག་ལ་Aོག་ཆོས་གཉིས་པས་yད་པར་?ས་པའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་[†ོས་;དངོས་][22A3]པO་ཡPངས་L་ཆོད་
པ་[†ོས་Zེད་;དངོས་མེད་]Mི་Jི་ཉིད་ཁེགས་པར་མ་òབ་ལ། དེ་[†ོས་པའི་;དངོས་པOའ_་]Jི་དང་?ེ་Hག་e་མ་òབ་པར་ཡང་མི་འXར་ཏེ་རང་གི་
[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་[Zེད་;མེད་]ཁེགས་པའི་yིར་རO་ཞyས་བEོད་པར་?འོ། །ཡང་དེ་Y་ན་tག་པ་ལ་མི་tག་པ་ཙམ་མངོན་
Lམ་bིས་ཁེགས་པས་?ེ་Hག་f་ཡང་ཁེགས་པར་འXར་ཞེ་ན། མི་tག་པ་དང་f་ནི་[22A4]Jི་དང་?ེ་Hག་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་མཚན་ཉིད་མེད་
པའི་yིར་རོ། །yད་པར་e་?ེད་པའི་ཆོས་[†ོས་;དངོས་]L་ཁེགས་པས་Mང་yད་པར་ཅན་uགས་ལ་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ་ད~ག་པ་ཁེགས་པས་ད~ག་
པ་ཅན་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་འདིར་ད་Yར་ï་[ིན་ཁེགས་པས་དེའི་É་ཁེགས་པར་འXར་རོ། །É་ནི་ཕ་འདིར་ཡོད་པས་yད་པར་མ་?ས་
[22A5]ལ་Jིར་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཁེགས་སོ་sམ་ན་ཡང་། e་བ་ལ་མེ་མཚqར་ཡོད་པས་མ་yབ་ལ་ལར་ཡོད་པ་མི་ཁེགས་པས་l་མ་དམིགས་པའི་
tགས་མི་འཐད་པར་འXར་རO་ཞy་ན། འདིར་É་ནི་ཕ་âོན་e་སོང་[པས་;བས་]yད་པར་?ས་པས་དེ་ཁེགས་པར་མ་òབ་ལ། e་བའི་yད་པར་ལ་མེ་
རང་གི་གཞི་མ་tེན་པས་yབ་པ་དེ་[Zེད་;མེད་]པས་འགོག་པ་[22A6]ཅི་Yར་འuལ། དེས་ན་བདག་ཉིད་འHེལ་[པ་;བ་]དང་Nེད་?ེད་འHེལ་
[པ་;བ་]དང་yད་པར་?ེད་ཆོས་(མས་uལ་ཇི་Yར་yབ་?ེད་e་འXར་བ་དེ་Yར་བཀག་པས་འuལ་པ་མེད་དོ། །དེ་Yར་ན་[གཞིའ་;གཞི་]འགའ་
ཞིག་ལ་ཡ་[yལ་;bལ་]འགལ་བས་ཁེགས་པ་དེ་ལ་གཉིས་ཚqགས་ཁེགས་[Tེ་;ཏེ་]fོ་འདོགས་འགལ་བའི་yིར་རོ། །འོ་ན་uལ་གLམ་[22A7]ལ་
uལ་གLམ་ཙམ་ཁེགས་པས་uལ་གLམ་bི་ཤེས་[?་འམ་;?འམ་]ཤེས་?འི་uལ་གLམ་ཡང་ཁེགས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། uལ་གLམ་དང་ཤེས་?་
ཚqགས་Aོག་མི་ཁེགས་མོད་Mི་uལ་གLམ་རང་ལ་རང་འགལ་བས་ཁེགས་པར་མ་òབ་ལ། uལ་གLམ་གཞིར་?ས་པ་ལ་uལ་གLམ་ཚང་
[པར་;བར་]འགལ་བས་ཁེགས་པ་[22A8]ལ་ཚང་[པའི་;བའི་]ཤེས་?འང་ཁེགས་པར་འདོད་པ་ཉིད་དོ།། 

L3 གཉིས་ཀ་དངོས་uགས་Mིས་ཁེགས་པ།
གLམ་པ་Jི་ལ་Jི་[†ོས་;དངོས་]L་བཀག་པས་?ེ་Hག་ལ་?ེ་Hག་uགས་ལ་ཁེགས་པ་ནི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་བདེན་པ་ཉིད་བཀག་པས་

དོན་དང་ཤེས་པ་ལ་≥ལ་དངdད་ཅིག་e་བདེན་པ་ཁེགས་པ་Y་Éའོ།། 
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གལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་[བེམས་པོ་;བེམ་པོ་]དང་རིག་པའི་Aོག་པ་ཡིན་པས་[†ོས་པའི་;དངོས་པOའ_་]?ེ་Hག་མ་[22B1]ཡིན་ནO་ཞy་ན། 
འདིར་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་མཚན་ཉིད་fོ་མ་བཏགས་ལ་བEོད་པ་ན་དེའི་yབ་?་ཐམས་ཅད་?ེ་Hག་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །འོ་ན་f་དང་ཡོད་པའི་
f་ཞེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Aོག་པ་yད་མེད་པར་འXར་རO་ཞy་ན། འདོད་པ་ཉིད་དེ་f་ཞེས་?་བ་aགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་bི་fོ་མ་
བཏགས་པའི་aགས་པ་མ་བEོད་པའི་yིར་རོ། །Jི་ལ་Jི་[22B2]འགོག་པའི་Eེས་དཔག་[ཅིག་;གཅིག་]Nེས་པ་ཉིད་Mིས་?ེ་Hག་ལ་tེན་པའི་
Eེས་དཔག་མི་དགོས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། ཚད་མ་དེའི་འe་?ེད་མ་ཉམས་པ་དེ་Vིད་e་?ེ་Hག་དང་ཚqགས་པ་འགོག་པའི་Eེས་དཔག་མི་དགོས་མོད་
Mི། འོན་Mང་བཀག་ཆོས་དང་ཚqགས་པ་Üབ་པའི་tགས་དགོས་པ་ཉིད་དེ་âར་གཞིའི་?ེ་Hག་མ་òབ་པའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་ན་?ེ་Hག་
[22B3]དང་yད་པར་?ས་ཆོས་òབ་པས་Jི་དང་yད་པར་?ེད་ཆོས་[†ོས་;དངོས་]L་òབ་པ་དང་Jི་ཁེགས་པས་?ེ་Hག་uགས་ལ་ཁེགས་པ་ནི་

ངེས་པ་ཡིན་ལ་བ�ོག་པ་ནི་མ་ངེས་པའོ།།

J3 དེ་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ། K1 `ོད་པ།
དེ་ལ་`ོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་?ེ་Hག་ཁེགས་Mང་Jི་òབ་པ་ནི་འགལ་ཏེ། ?ེ་Hག་ལ་མ་tེན་པའི་Jི་ཉིད་མེད་པའི་yིར་[ཅིག་;གཅིག་]དང་e་

མ་དང་Hལ་བའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། 

K2 ལན། 
[22B4]?ེ་Hག་ལས་´ས་གཞན་མེད་Mང་Aོག་པ་གཞན་e་ཡོད་ཅིང་དེ་ལ་?ེ་Hག་ངེས་པའི་Aོག་པས་མ་yབ་ལ། གང་ཡང་e་མས་

üང་[པས་;བས་]yབ་Mང་^ོས་ངེས་པ་ལ་མ་yབ་པའི་yིར་རོ།།

I3 ^ོ་གང་ལ་གནས་པ་བསམ་པ།
དེ་Yར་[†ོས་;དངོས་]uགས་ལ་tོགས་པའི་?ེད་པ་དེ་ཡང་ཚད་མ་ཉིད་Mི་ཆོས་མ་ཡིན་bི་སེལ་[པ་;བ་]དང་བཅས་པའི་^ོ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡོད་པར་བYའོ། །uགས་Mི་[22B5]tོགས་པ་ཡང་སེལ་[པ་;བ་]ཉིད་ཡིན་bི་wང་[པ་;བ་]དང་ཞེན་པ་ནི་མི་Vིད་དོ།།

F3 དེ་མཚན་ཉིད་e་འXར་བའི་uལ། [=] དེ་མཚན་ཉིད་e་ཇི་Yར་འXར་བའི་uལ།
དེ་མཚན་ཉིད་e་ཇི་Yར་འXར་བའི་uལ་ནི་དེ་Yར་yད་པར་གLམ་དང་Aན་པའི་དོན་tོགས་པ་དེ་ཉིད་མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་

པ་དག་ཚད་མའི་ཐ་sད་e་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་བཤད་པའི་Nོན་གLམ་དང་Hལ་བའི་yིར་རོ། །ཅི་Yར་ཅེ་[22B6]ན། རེ་
ཤིག་དེ་མཚqན་?་ཚད་མ་ཉིད་Mི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་aགས་པ་(མ་པར་བཅད་པས་དེ་ཙམ་ལ་ཚད་མའི་བéའ་[ར་བའི་yིར་རོ།། 

དེ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ངོས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་དག་ཇི་Yར་བསལ་བའི་uལ་ལས།  

G1 ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ངོས་བäང་པ།
འདིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ Ô་ན_་•་Tེ། wང་ལ་མ་ངེས་པ་[22B7]དང་། བཅད་པའི་Sལ་ཅན་དང་། ཡིད་དgོད་དང་། ལོག་ཤེས་

དང་། ཐེ་[ཙqམ་;ཚqམ་]མོ། །དེ་དག་Mང་སO་སOའ_་ངO་བP་དང་། །ཐ་དད་པ་དང་aང་ངེས་པའི་uལ་གLམ་bིས་ངེས་པར་?་[ཏེ།;Tེ།] དེ་ལ་wང་ལ་མ་
ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་[ཅིག་;གཅིག་]wང་ཡང་ངེས་པ་འvེན་མི་jས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་འདིར་^ོ་(མས་Sལ་ཅིག་ལ་Yོས་ནས་[22B8]ཐ་དད་

པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་ཡང་tོག་པའི་dད་ཅིག་ཐ་མ་Zོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་ཚད་མ་དང་། ལོག་ཤེས་ལ་yབ་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་dད་
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ཅིག་གཉིས་པར་ངེས་པ་མི་འ~ང་བ་དང་རང་གི་གäང་[པ་;བ་]བµན་པ་wང་ཡང་མི་ངེས་པའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་རང་གི་མཚན་ཉིད་wང་ཡང་fོ་
འདོགས་མི་སེལ་[པའོ།།;བའོ།།] [23A1]དེ་ཡང་Sལ་(མ་པ་མི་གསལ་བས་མ་ངེས་པ་ནི་དཔེར་ན་དོན་རིག་ལ་âོན་པOའ_་dད་ཅིག་དང་Tོང་པ་
ཉིད་དང་། Ô་ར_ག་ལ་ Ôའ_་བདག་[Zེད་;མེད་]དང་Tོང་[པ་འམ་;པའམ་]དེ་དག་འཛcན་པའི་ཆོས་Y་Éའོ།།

Sལ་(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པས་ཅེས་ནི་མི་བEོད་དེ། འདིར་(མ་པའི་དོན་རང་གི་ངO་བP་ལས་གཞན་e་བtགས་པར་མི་jས་པས་དེ་མེད་
ན་[23A2](མ་པར་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །(མ་པ་མི་གསལ་བ་ནི་Sལ་r་བ་དང་^ོ་ཞན་པ་དང་ཐག་རིང་པའི་íོ་ནས་ཡིན་ནོ། །(མ་པ་
གསལ་བ་ཡང་ཡིད་ཉེ་བར་གཏོད་པ་མེད་པས་Mང་མི་ངེས་པར་འXར་ཏེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།  

(མ་ཤེས་དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡིས། དོན་གཞན་འཛcན་པ་[Zེད་;མེད་]yིར་རོ།།
[PV2.112cd: (མ་ཤེས་དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡིས། །jས་མེད་དོན་གཞན་མི་འཛcན་yིར།།]

ཞེས་གང[23A3]གLངས་པའོ།།

གསལ་བ་ལ་ཡིད་གཏད་Mང་འuལ་པའི་l་མཚན་bིས་མི་ངེས་པར་འXར་ཏེ། ཐག་པ་wང་[པ་;བ་]ལས་¥ལ་e་tོག་པ་Y་Éའོ། །
དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་òབ་པ་དང་འཛcན་Tངས་Mི་ངO་བO་ZPང་[པའི་;བའི་]ཚད་མ་གཉིས་Mིས་ངེས་སོ།།

བཅདས་པའི་Sལ་ཅན་bི་མཚན་ཉིད་ནི་âར་tོགས་ཟིན་ལ་འRག་[23A4]པ་ཙམ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཚད་མ་དང་wང་ལ་མ་ངེས་པ་
དང་ལོག་ཤེས་ལ་yབ་ཆེས་པའི་yིར་རོ།།

འོན་Mང་tོགས་པའི་?ེད་པ་མ་ཉམས་པའི་དོན་ལ་fོ་འདོགས་དང་འགལ་བར་འRག་པ་[ཏེ།;Tེ།] ཇི་dད་e་མཐོང་[པའི་;བའི་]འe་
?ེད་མ་ཉམས་པའི་དོན་འཛcན་པའི་vན་པ་ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ཡང་ཚད་མ་གཉིས་དང་ཡིད་དgོད་[23A5]Mི་Eེས་L་Nེས་པའི་tོག་པ་དང་མངོན་Lམ་bི་lན་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པའོ། །Eེས་
དཔག་དང་ཡིད་དgོད་Mི་lན་bིས་ནི་རང་གི་མིང་མི་ཐོབ་Tེ། ཇི་dད་འཆད་པའི་མཚན་ཉིད་âར་མ་òབ་པའི་དོན་ལ་འRག་པ་མི་འཐད་པའི་yིར་
རོ། །དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་â་མའི་?ེད་པ་དང་རང་གི་འཛcན་Tངས་Zོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་གཉིས་Mིས་ངེས་སོ[་;།།] [23A6]ཡིད་དgོད་Mི་
མཚན་ཉིད་ནི་Zོང་[པ་;བ་]དང་tགས་ལ་མ་tེན་པར་ངེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཞེན་Sལ་ལ་འuལ་པའི་ལོག་ཤེས་ལ་yབ་ཆེས་པའི་yིར་
རོ། །འོན་Mང་tགས་དང་Zོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པར་âར་མ་tོགས་པའི་དོན་ངེས་པའོ། །དེ་ཡང་tགས་L་བཀོད་པ་[Zེད་;མེད་]པར་དེ་Y་É་
ངེས་པ་ནི་l་མཚན་[Zེད་;མེད་]པ་ཞེས་?་Tེ། དཔེར་ན་[23A7]yིམ་ན་འeག་པས་rོན་པར་u་ཡོད་ཅེས་ངེས་པ་Y་Éའོ།།

yོགས་ཆོས་yབ་པ་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་[Zེད་;མེད་]པའི་tགས་ལས་ངེས་པ་ནི་l་མཚན་yིན་ཅི་ལོག་པ་ཏེ། དཔེར་ན་མིག་གི་གäང་
[?་འམ་;?འམ་]གཞལ་?་ལས་f་མི་tག་པར་ངེས་པ་Y་Éའོ། །yོགས་ཆོས་yབ་པ་^ོ་ལ་མ་òབ་པའི་tགས་ལས་ངེས་པ་ནི་l་མཚན་
[23A8]མ་ངེས་པ་ཡིད་དgོད་དེ། དཔེར་ན་uལ་གཉིས་ཚད་མས་མ་òབ་པའི་?ས་པས་f་མི་tག་པར་ངེས་པ་Y་Éའོ། །དེ་Yར་ན་l་མཚན་
[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་དམ་མ་òབ་པ་དང་མ་ངེས་པའི་l་མཚན་ལ་tེན་པ་གLམ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] གཏན་ཚcགས་དང་འགལ་བ་ལ་བtེན་པའི་ Ô་ན_་ལོག་

ཤེས་དང་ཚད་མ་ཉིད་e་འXར་བའི་yིར་རོ།། [23B1]དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་Zོང་[པ་;བ་]དང་tགས་Mི་ཆོས་མ་ཚང་པར་མཐོང་[པ་;བ་]དང་Sལ་
ལ་འRག་པའི་ཚད་མ་གLམ་bིས་ངེས་སོ། །གལ་ཏེ་དོན་ཉིད་མ་òབ་ན་ Ô་དPན་ངེས་?ེད་e་མི་òབ་ལ་òབ་ན་ཡང་Zོང་[པ་;བ་]དང་tགས་ལ་མ་

བtེན་པ་མི་üང་[པས་;བས་]འདི་གང་གི་ཚú་མཚqན་པར་?ེད་ཅེ་ན། Sལ་Zོང་[པ་འམ་;པའམ་]tགས་Mིས་òབ་པ་ན་Tེ། དེའི་ཚú་ Ô་དy་ལ་ཡིད་

དgོད་[23B2]Mི་མཚན་ཉིད་[Zེད་;མེད་]Mང་དེ་ནི་ངེས་?ེད་Mི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་vན་Sལ་e་?ས་པའི་^ོ་â་མ་ཉིད་ཡིད་དgོད་e་མཚqན་
པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] འདི་ཡི་Sལ་bི་ཐ་sད་Mང་uལ་དེ་Y་É་ཁོ་ནས་མཚqན་པར་?་བ་ཡིན་ནོ།།

ལོག་ཤེས་Mི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་ཅིག་མི་བདེན་པའི་Sལ་ཅན་ནO་ཟyར་བ་ནི། མི་བདེན་པའི་དོན་དgད་[23B3]མི་བཟོད་ཡིན་ན་yབ་
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ཆེས་ལ། fོ་བཏགས་མིན་ན་མ་yབ་ཅིང་། གནོད་བཅས་ཡིན་ན་མི་Vིད་པར་འXར་བས་མི་འཐད་དོ།།
འོན་Mང་རང་གིས་fོ་བཏགས་པ་Sལ་?ེད་པའོ། །དེ་ཡང་fོ་བཏགས་གäང་Sལ་e་?ེད་པ་Jི་དང་�་གཉིས་ལ་སོགས་པ་འཛcན་པ་

གäང་Sལ་འuལ་པ་དང་། མི་Vིད་པ་ཞེན་Sལ་e་çོམ་པ་[23B4]uང་པོ་ལ་བདག་e་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེན་Sལ་ལ་འuལ་པ་གཉིས་སོ། །
དེ་དག་Mང་Sལ་ལ་འRག་པ་ཙམ་རང་གིས་ཤེས་ལ་Sལ་དེ་fོ་བཏགས་པར་གཞན་ལས་ཡིན་ནོ།།

ཐེ་[ཙqམ་;ཚqམ་]ནི་Sལ་ལ་`ེ་གཉིས་L་འRག་པ་Tེ། ཆ་མཉམ་པ་དང་ཤས་ཆེར་འཛcན་པའོ། །དེ་ནི་དgད་པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་ལོག་པར་
ཤེས་པ་[23B5]ལས་~ང་Tེ། མཚན་ཉིད་ནི་རང་གི་འཛcན་Tངས་Zོང་[པ་;བ་]ཉིད་Mི་ངེས་སོ།། 

^ོ་འདི་དག་གི་ཐ་དད་པ་བསམ་པ་ཡང་ཚད་མ་གཉིས་Tེ་བeན་ཆར་ཡང་Sལ་རེ་རེ་ལ་Yོས་ནས་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དེ་

འཛcན་Tངས་འགལ་བའི་yིར་རོ། །Sལ་ཐ་དད་ལ་Yོས་ནས་ནི་ཐམས་ཅད་Mང་རང་གི་ངO་བP་ལ་Yོས་ནས་རང་རིག་པའི་མངོན་Lམ་ཚད་
[23B6]མ་དང་wང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་བཅད་པའི་Sལ་ཅན་གLམ་bིས་yབ་པ་ཉིད་དོ། །Sལ་གཞན་ལ་Yོས་ནས་ནི་tོག་པ་དང་tོག་
[Zེད་;མེད་]འགལ་ཏེ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བར་འRག་པའི་yིར་རོ། །tོག་མེད་Mི་མངོན་Lམ་ཚད་མ་དང་wང་ལ་མ་ངེས་པ་བཅད་པའི་Sལ་
དང་ལོག་ཤེས་བཞི་ནི་ས་yོགས་དང་དེའི་dད་ཅིག་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་eང་སེར་[237B]པོ་ལ་Yོས་ནས་[Zིག་;མིག་]གི་(མ་ཤེས་´ས་

[ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་འགལ་ལོ། །tོག་པ་ཡང་གäང་Sལ་ལ་Yོས་ནས་ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་ཤེས་པར་གཅིག་Tེ་དོན་Jི་wང་[པའི་;བའི་]yིར་
རོ། །ཞེན་Sལ་ལ་Yོས་ནས་ངེས་པ་དང་ཐེ་[ཙqམ་;ཚqམ་]ནི་ཐ་དད་[ཏེ་;དེ་]འཛcན་Tངས་འགལ་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །ངེས་པ་ཡིད་དgོད་དང་
བཅད་པའི་Sལ་ཅན་གLམ་ནི་[23B8]མེ་དང་ཙན་དན་bི་མེ་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་Yོས་ནས་ཡིད་Mི་(མ་ཤེས་´ས་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་

འགལ་བ་ཉིད་དོ།།

âར་མཚན་ཉིད་ཕན་uན་yབ་པ་Nོན་e་བEོད་པ་ནི་Sལ་རེ་རེའི་ཤེས་པ་ལ་ཡིན་པས་འགལ་བར་མི་བསམ་མོ།།

aངས་ངེས་པའི་uལ་ཡང་Sལ་རེ་རེ་ལ་Yོས་ནས་ཐ་དད་པ་བeན་ཉིད་òབ་པས་uང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ལ། [24A1]འདི་དག་ལས་
གཞན་པ་ཡང་Vིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཤིག་Sལ་ལ་`ེ་གཉིས་དང་yོགས་གཅིག་པར་འRག་པ་ལས་uལ་གཞན་[Zེད་;མེད་]ལ་yོགས་གཅིག་པ་ཡང་
ལོག་པ་དང་མ་ལོག་པར་ངེས་ཤིང་། མ་ལོག་པར་འRག་[པ་འང་;པའང་]དེའི་fོ་འདོགས་སེལ་མི་སེལ་དང་། སེལ་པ་ཡང་âར་tོགས་པ་དང་མ་
tོགས་པ་ལ་འRག་པར་[24A2]ངེས་ལ། མ་tོགས་པ་ལ་འRག་པའང་wང་[པ་;བ་]དང་མི་wང་[པ་;བ་]tགས་ལ་བtེན་པ་དང་མ་བtེན་པར་
འRག་པ་ལས་མི་འདའ་བས་མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཁེགས་པའི་yིར་རོ།།

དེ་Yར་ན་Sལ་ཡོངས་L་གཅོད་པའི་íོ་ནས་^ོ་བeན་ཉིད་e་ངེས་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་•ར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

G2 དེ་དག་ཇི་Yར་བསལ་བ།
དེ་དག་ཇི་Yར་བསལ་བའི་[24A3]uལ་ནི་རེ་ཤིག་tོགས་པའི་ངO་བO་fP་འདོགས་དང་འགལ་བས་ཐེ་[ཙqམ་;ཚqམ་]དང་ལོག་པའི་ཤེས་པ་

དང་wང་ལ་མ་ངེས་པ་བསལ་བ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དེ་དག་fོ་འདོགས་Mི་ངO་བO་ཉ_ད་དམ་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །Sལ་bི་yད་པར་âར་མ་
tོགས་པས་བཅད་པའི་་Sལ་ཅན་བསལ། འཛcན་Tངས་Mི་yད་པར་དོན་ལ་མི་འuལ་[24A4]བས། ཡིད་དgོད་བསལ་བ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དེ་ནི་
ཚqད་དཔགས་L་འདོད་པས་?་རོག་དང་ཏ་ལའི་uལ་e་དོན་དང་མuན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་དེ་མ་ཡིན་བསལ་བ་ཙམ་ལ་དེའི་བéའ་
[ོར་བས་དེ་ཚད་མའི་དོན་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་དོན་གསར་པ་ལ་fོ་འདོགས་སེལ་བའི་མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་པ་ལ་ཡང་[24A5]Zོང་
[པ་;བ་]དང་tགས་Mི་Tོབས་Mིས་tོགས་པ་ཆོས་གLམ་པ་yབ་པར་ཡོད་པས་འདི་དེ་དག་དེར་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་མ་ཐོ་བ་
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[Zེད་;མེད་]པར་òབ་[པོ།།;བོ།།]

D2 མཚན་གཞི་ལ་ལོག་tོགས་དགག་པ།
མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ལོག་[tོགས་;tོག་]དགག་པ་ཡང་མངོན་Lམ་ལ་དགག་པ་དང་། Eེས་དཔག་ལ་དགག་པ་དང་། 

[གཉི་;གཉིས་]མ་ཡིན་པ་མཚན་གཞིར་དགག་པ་གLམ་ལས།  

E1 མངོན་Lམ་ལ་དགག་པ།
[24A6]དང་པO་ན_་ཁ་ཅིག་u་རོལ་མཐོང་བ་(མས་ནི་Sལ་དང་eས་དང་Nེ་མཆེད་མ་yེ་བ་གང་ལ་ཞེན་པ་vངས་[པའི་;བའི་]དོན་ལ་

མི་Q་བས་དོན་ལ་ཚད་མར་འXར་བ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཞེན་པ་ནི་ཚད་མའི་?ེད་པ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེ་Y་མ་ཡིན་ན་འaོ་བ་ན་[Jད་;དgད་]པའི་
དོན་ཐོབ་པའི་མི་Q་བ་ཉིད་མི་Vིད་པར་འXར་ཏེ་མཐོང་[པའི་†ོས་;བའི་དངོས་]པོ་(མས་[24A7]འRག་པར་[གཟོའ་;གཟོ་]བ་ན་འགག་པའི་

yིར་རོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་མེ་དང་uའི་ཁ་དོག་འཛcན་པ་ནི་ཚ་བ་དང་གཤེར་བའི་ཞེན་པ་འvེན་པ་ཉིད་Mིས་རེག་པ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །
དེ་ནི་མི་üང་Tེ། དོན་Zོང་[པའི་;བའི་]Tོབས་Mིས་tོགས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །རེ་ཤིག་âར་བEོད་པ་ཇི་Yར་tོགས་པའི་uལ་
[24A8]གཉིས་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་དེའི་(མ་པ་མི་wང་[པའི་;བའི་]yིར་དང་། དེ་[Zེད་;མེད་]པའི་fོ་འདོགས་མི་འགལ་བའི་yིར་རོ། །ཅི་Tེ་
མེའི་ཁ་དོག་འཛcན་པ་ཙམ་རེག་པ་ཚ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་fོ་འདོགས་དང་འགལ་ན་མེ་Lས་མཐོང་ནས་ཚ་བ་tོགས་པར་འXར་ཏེ་ཚད་མ་ཡོད་པའི་

yིར་âོན་པོ་ནམ་òབ་པ་ན་[âོ་;âོན་]འཛcན་tོགས་པ་བཞིན་ན[ོ་;།།] 
[24B1]གལ་ཏེ་wང་བ་རང་uགས་[Zེད་;མེད་]Mང་ཁ་[འདོག་;དོག་]འཛcན་པས་ཚ་བ་ལ་ཞེན་པ་vངས་པ་ན་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། 

དེ་Yར་ན་བཞིན་འ∑མ་པ་འཛcན་པ་ཡང་སེམས་vངས་པ་ལ་ཞེན་པ་འvེན་པ་ཉིད་Mིས་ཚད་མར་འXར་རོ།།

མཐོང་བའི་དོན་e་ཞེན་པ་[Zེད་;མེད་]དO་ཞy་ན། དེ་མ་ཡིན་ལ་ཞེན་པའི་lས་དེར་འXར་ན་wང་[པའི་;བའི་]âོན་པོ་ལ་tག་པར་
[24B2]ཞེན་པ་aངས་པས་âོ་འཛcན་tག་པ་ལ་ཚད་མར་འXར་ལ། མི་tག་པ་ལ་ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཡང་འXར་ཏེ། ལོག་ཞེན་འvེན་པའི་yིར་
རོ།། 

ཞེན་པ་གཞན་bིས་གཞན་e་མི་wང་[པའི་;བའི་] Ô་དy་ལ་ལོག་པར་མི་འXར་ན། དེས་དེ་མི་wང་པའི་ Ô་དy་ལ་ཚད་མར་འXར་བའི་l་

ཅི་ཡིན། གཞན་ཡང་དེ་Y་ན་བདག་མེད་པ་[24B3]གོམས་པ་(མས་Mི་དབང་པོ་dད་ཅིག་དང་ô་མ་ཉིད་ལ་ཚད་མར་འXར་ཏེ། 
[†ོས་;དངོས་]པོ་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་ན་དེ་དག་e་ཞེན་པ་འvེན་པའི་yིར་རོ།།  

འདི་ནི་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་དང་མuན་པས་བEོད་པའི་l་མཚན་ལས་ཆེས་ïག་པའང་ཡིན་ནོ།།

དེ་Y་É་ནི་ཆོས་མuན་པ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་^ོ་Éར་[པའི་;བའི་]Eེས་L་དཔག་པ་ཡིན་bི་མངོ་Lམ་[24B4]bི་?ེད་པ་མ་ཡིན་ནO་ཞy་

ན། མཐོང་[པ་;བ་]ལ་ཞེན་པ་དེའི་?ེད་པ་མ་ཡིན་ན་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་ཞེན་པ་དེའི་?ེད་པ་ཅི་Yར་ཡིན་པ་འདི་སེམས་(ལ་e་ཕོབ་ལ་སོམས་ཤིག 
ཞེན་པ་ནི་ཚད་མའི་?ེད་པ་ཉིད་Mང་མ་ཡིན་ཏེ་མ་yབ་པ་དང་འuལ་པའི་yིར་རོ།།

དེའི་yིར་Nེ་མཆེད་´ས་ཐ་དད་པས་ཁ་དོག་ཉིད་རེག་པའི་yད་པར་[24B5]e་ཞེན་པ་ནི་གཅིག་e་ལོག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་རེག་
པ་དང་Aན་པར་ཞེན་པ་ཡང་ལོག་ཤེས་དང་ཡིད་[Jད་;དgད་]དང་Eེས་L་དཔག་པ་ཉིད་ཡིན་པས། 7ོབ་དཔོན་bིས་Mང་ïན་ཅིག་Jོད་པའི་དོན་
གཞན་ལ་མངོན་Lམ་ཚད་མ་ཉིད་བཀག་Tེ། གäགས་ལ་སོགས་པ་རོས་tོགས་པ། l་ཆོས་Eེས་L་དཔག་པ་ཞེས་[24B6]གང་གLངས་པ་ཡིན་
ནོ། །འདི་ཉིད་Mིས་ཁ་དོག་ལ་འuལ་པ་རེག་པ་ལ་ཞེན་པ་འvེན་པས་ཚད་མར་tོག་པའང་བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།
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གལ་ཏེ་མི་wང་[པ་;བ་]ཚད་མའི་Sལ་མ་ཡིན་ན་བཅད་པའི་དོན་ཐོབ་པ་མི་Vིད་པར་འXར་རO་ཞy་ན། འདིར་བཅད་པ་དང་ཐོབ་པ་ཞེས་
?་བ་Aོག་པ་མuངས་པའི་lན་ལ་འཇོག་པ་[24B7]ན། ཅི་ཙམ་ཞིག་གཞལ་?ར་འXར་བའི་Aོག་པ་wང་[པ་;བ་]ཉིད་ཡིན་ལ་´ས་ལ་ཐོབ་པ་
ཡང་མི་འཇོག་པའི་yིར་རོ། །དེར་ནི་འRག་Sལ་bི་Aོག་པ་ལ་བཅད་ཐོབ་[Zེད་;མེད་]པས་ག་ལ་མuངས། འོ་ན་aང་[པ་;བ་]འགོག་པ་ལ་མེ་
tགས་L་[ོར་བའི་ཚú་མེའི་ཁ་དོག་གིས་aང་རེག་འགོག་པ་མ་ཡིན་ལ། [24B8]རེག་པ་ཚ་བ་ཡང་nས་ལ་ནི་wང་e་མི་üང་Tེ། üང་ན་aང་
[པའི་;བའི་]རེག་པ་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་ཁེགས་པར་ཐལ་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

ཁ་དོག་འཛcན་པས་Mང་མི་འòབ་ན་tགས་ཅི་Yར་འòབ། མེ་ཙམ་ཞེས་?་བ་ཡང་ཚqགས་པའི་Jི་ཡིན་པས་?ེ་Hག་མ་òབ་པར་མི་
འòབ་བO་ཞy་ན། དེའི་ཚú་[མངོན་Lཾ་;མངོན་Lམ་][25A1][Zེད་;མེད་]Mང་lའི་ཆོས་དཔོག་པའི་Eེས་L་དཔག་པས་མི་üང་པ་མེད་དོ། །tོག་
མེད་འuལ་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཚད་མ་དགག་པ་ཡང་Sལ་དང་eས་དང་(མ་པ་ལ་འuལ་པ་ཚད་མར་tོག་པ་བསལ་བར་?་བ་Tེ། དང་པO་ན_་ཁ་ཅིག་íོ་
གསེབ་e་ནོར་Éའི་འོད་~ང་[པ་;བ་]ལ་ནོར་Éར་འཛcན་པ་ཡང་Sལ་bི་yད་པར་íོ་uགས་ལ་[25A2]འuལ་ཡང་ནོར་É་ཙམ་ལ་བཅད་པ་དང་

ཐོབ་པ་ཡོད་པས་མངོན་Lམ་bི་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་བ་དེ་ལ་Jད་[ཏེ།;དེ།] དེའི་ཚú་མིག་ཤེས་ལ་འོད་wང་[པ་;བ་]ཉིད་tོག་པས་ཆོས་མuན་པ་
ལས་ནོར་É་fོ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ་ཤིག་tོག་པ་དེ་ནི་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་ཏེ་[†ོས་;དངོས་]པO་མ_་wང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །འདི་འཛcན་
པའི་tོག་མེད་[25A3]Mང་ནོར་É་ལ་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་[Tེ་;ཏེ་]དེའི་[†ོས་;དངོས་]པO་མ_་wང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །མི་wང་ཡང་ཞེན་པ་འvེན་
པས་དེ་ལ་མངོན་Lམ་bི་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བ་ལ་ནི་བEོད་ཟིན་ཏོ། །ཁ་ཅིག་མཚན་མO་ཉ_་མ་ûང་e་{ིས་པས་ཡོངས་L་བཅད་པའི་É་yིས་ཉི་
མ་ûང་ཉིད་ན་འོངས་པ་ནི་བཅད་པ་དང་མuན་པར་ཐོབ་པས་eས་Mི་yད་པར་[25A4]ལ་འuལ་ཡང་མངོན་Lམ་bི་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་བ་

ཡང་བསལ་ཏེ། {ི་ལམ་bི་ཤེས་པ་Éའི་[†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་wང་[པ་;བ་]མེད་པའི་yིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་eང་གསེར་e་wང་[པ་;བ་]ན་ཡང་ཁ་
དོག་ལ་འuལ་ཡང་གཡས་L་འyིལ་[པའི་;བའི་]ད?ིབས་ཙམ་ལ་མངོན་Lམ་bི་ཚད་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་མ་འuལ་པ་
[25A5]ནི་ཕ་རོལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། 

དེ་ཉིད་Mིས་ན་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་Mང་མངོན་Lམ་tོག་དང་Hལ་བ་ཅན། ཞེས་མ་འuལ་པའི་yད་པར་མ་གLངས་ཞེས་ཟེར་བ་
དང་། ཁ་ཅིག་tེན་bི་ཆོས་ལ་འuལ་ན་ཚད་མར་མི་üང་ལ། tེན་པའི་ཆོས་ལ་འuལ་ཡང་མ་འuལ་པ་tེན་bི་ཆ་ལ་ཚད་མར་[25A6]üང་
[པས་;བས་]འaོ་[པར་;བར་]wང་[པའི་;བའི་]ཤིང་གི་ཁ་དོག་ལ་ཚད་མར་ë་བ་ཡང་། [†ོས་;དངོས་]པOའ_་ཆ་དེ་དག་ལ་^ོ་མངོན་Lམ་ཉིད་མ་
ཡིན་[Tེ་;ཏེ་]དེ་དག་དེ་ལ་wང་[པ་;བ་]མེད་པའི་yིར་རོ།།

ཅི་Tེ་wང་ན་ནི་[ཀར་;དཀར་]པོ་དང་Tོད་པ་ཉིད་Mང་wང་[པར་;བར་]འXར་ཏེ་དེ་དག་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་âོན་པོ་དང་མི་

tོག་པ་བཞིན་ནོ། །འaོ་བར་wང་[པ་;བ་]ཡང་tེན་[25A7]ཁ་དོག་ཉིད་ལ་འuལ་པ་ཡིན་ཏེ་མགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོར་wང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ།།
དེ་ཉིད་Mིས་ན་tེན་དང་tེན་པའི་yད་པར་bིས་འ?ེད་པའང་{ོངས་པ་ངོ་མཚར་བར་?ེད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། tག་པ་དང་མི་tག་པ་Yར་

´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་wང་[པ་;བ་]དང་མི་wང་[པ་;བ་]འགལ་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་tོག་མེད་Mི་ Ô་ན_་Sལ་དང་eས་དང་[25A8](མ་པའི་

yད་པར་áང་ཟད་ཅིག་ལ། འuལ་ན་ཡང་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་འuལ་པར་འXར་བས་དོན་ལ་མ་རེག་པ་ཉིད་e་ཤེས་པར་?འོ།།
མངོན་Lམ་དོན་bི་བདག་ཉིད་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཡང་མ་འuལ་པ་ཉིད་ནི་7ོབ་དཔོན་དག་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་མངོན་Lམ་Yར་wང་རབ་རིབ་བཅས་[25B1]ཞེས། tོག་མེད་འuལ་པ་མངོན་Lམ་Yར་wང་[པར་;བར་]གLངས་ལ། 
(མ་འaེལ་ལས།  

དོན་bི་རང་གི་ངO་བP་གཅིག། བདག་ཉིད་མངོན་Lམ་ཡིན་པ་ལ།། 
ཚད་མ་(མས་Mི་བtག་?་གང་། །མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།  
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[PV1.43:  དོན་bི་རང་གི་ངO་བP་གཅིག །བདག་ཉིད་མངོན་Lམ་ཡིན་པ་ལ།། 
  ཚད་མ་(མས་Mིས་བtག་?་གང་། །མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།]
ཅེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་yིར་ཐོབ་པར་?་བའི་དོན་ལ་^ོས་རེག་པ་མེད་Mང་[25B2]ཅི་ཞིག་Yར་ཐོབ་པ་དང་མuན་པས་ཚད་མར་ë་བ་
ནི་ཚད་མའི་མཚད་ཉིད་མི་ཤེས་པར་áང་ཟད་བདག་ལ་ཕན་པ་(མས་ཚད་མར་མཐོང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།  

ཡང་ཁ་ཅིག་Sལ་དང་eས་དང་(མ་པ་གཞན་e་fོ་འདོགས་Mི་tོག་པ་དང་ïན་ཅིག་པའི་tོག་མེད་Mང་Éམ་པ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་

[Tེ།;ཏེ།] དོན་དང་^ོས་ངེས་པ་མuན་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་[25B3]eང་སེར་པོར་wང་[པ་;བ་]བཞིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་
ཚú་Sལ་eས་(མ་པའི་yད་པར་ལ་tོག་མེད་wང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་tོག་པ་ལོག་ཤེས་L་འXར་མོད། Éམ་པ་ཙམ་ལ་Yོས་ནས་wང་[པ་;བ་]ངེས་
པའི་∂ེན་ཚང་[པའི་;བའི་]མངོན་Lམ་ཅིའི་yིར་ཚད་མར་མི་འXར། yད་པར་bི་ཆོས་མ་ངེས་པས་Jི་ལ་ཚད་མར་མི་üང་[25B4]ན་fོ་འདོགས་
[Zེད་;མེད་]པའི་མངོན་Lམ་ལའང་མuངས་པས་ཕ་རོལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་མངོན་Lམ་ཚད་མ་མི་Vིད་པར་ཐལ་བ་Ñང་པར་མི་jས་སོ།།

དེས་ན་[†ོས་;དངོས་]པོ་འཛcན་པའི་དབང་ཤེས་ལ་ཉི་མ་རི་དང་འ?ར་བ་དང་ཐ་དད་འvེས་པ་དང་tག་པར་wང་[པ་;བ་]ཉིད་

[Zེད་;མེད་]ཅིང་དེར་tོག་པ་འuལ་ཡང་དབང་ཤེས་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་ཚད་མར་མི་འགལ་བར་བYའོ།། [25B5]དེའི་yིར་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་
ཚད་མར་Jད་པར་དེ་ཉིད་འuལ་པ་དང་^ོ་གཞན་འuལ་པ་མuངས་པར་tོག་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

E2 Eེས་དཔག་ལ་དགག་པ། 
འདིས་ནི་òབ་པའི་མཐས་^ོ་བ7ད་པ་དག་e་བ་དང་?ས་པ་ལ་tག་པ་དང་བདེན་པའི་མི་དང་མི་tག་པས་yབ་པར་ངེས་ནས་དེ་Y་É་

དཔོག་པ་ན་མེ་དང་མི་tག་ཉིད་ལ་ཡང་Eེས་L་དཔག་པའི་ཆ་[Zེད་;མེད་]པར་[25B6]ë་བ་ཡང་[ཡངས་;Ñངས་]པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚú་Jིས་yབ་
པ་མངོན་Lམ་bིས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་tོག་པས་ངེས་པ་[Zེད་;མེད་]པར་མི་འཐད་པའི་yིར་ཏེ། tོག་པ་འuལ་པས་མཐོང་[པ་;བ་]མི་Aོག་ཅིང་
?ེ་Hག་yབ་?ེད་e་ངེས་པ་ལ་Jི་yབ་?ེད་e་མ་ངེས་པ་འགལ་བའི་yིར་རོ། །དེ་Y་མ་ཡིན་ན་yིར་Öོལ་f་tག་པར་tོག་པ་ན་f་ཙམ་ལ་?ས་པ་
[25B7][འི་;ཡི་]yོགས་ཆོས་མི་འòབ་པས་Üབ་?ེད་འཕེན་པའི་ཐལ་བ་ནམ་ཡང་མི་Vིད་པར་འXར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་bི་yད་
པར་ལ་འuལ་པས་མི་གནོད་ན་tག་པ་དང་བདེན་པའི་e་བ་ལ་སོགས་པ་tག་L་བཀོད་པ་ཡང་Jི་གO་?yད་e་འXར་རO་ཞy་ན། དེའི་ཚú་Jི་ལ་yོགས་
ཆོས་ཡོད་མོད་Mི་yད་པར་ཅན་yབ་?ར་ངེས་པས་ནི་[25B8]yད་པར་[Zེད་;མེད་]པ་ལ་yབ་པ་མི་འòབ་[Tེ།;ཏེ།] ?ེ་Hག་ཁེགས་པས་Jི་མི་
ཁེགས་པའི་yིར་e་བའི་yད་པར་ལ་ཙན་དན་bི་མེས་yབ་Mང་e་བ་ཙམ་ལ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེར་ཡང་tགས་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པ་ལ་
[Üབ་;བÜབ་]?ས་yབ་པ་ཚད་མས་མཐོང་ན་yད་པར་གཞན་fོ་བཏགས་པས་ནི་གནོད་པ་མ་ཡིན་པས། ཇི་dད་e། [26A1]òབ་ན་མ་òབ་
Mང་yད་པར་གནོད་?ེད་མ་ཡིན་ཏེ། fའི་ནམ་མཁའ་ལ་tེན་བཞིན། ཞེས་གང་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མི་tག་པ་ནི་f་ནི་དོན་དམ་པར་མི་
tག་པ་ཡིན་ཏེ་བདག་གིས་?ས་པའི་yིར་ཡན་ལག་ཅན་bི་Éམ་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་བཀོད་པ་ན་ཡང་Jིའི་ཆ་ལ་Eེས་L་དཔག་པ་Vིད་དO་ཞyས་?་བར་

[26A2][བY་འོ།།;བYའོ།།] ཤེས་པར་?ེད་པའི་l་ལ་འuལ་པས་´ེས་དཔག་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་tོག་པ་ནི་རབ་z་མང་Tེ། ཇི་
sེད་dབས་L་བབ་པ་ན་བEོད་པར་[?་འོ།།;?འོ།།]  

E3 གཉིས་མ་ཡིན་པ་མཚན་གཞིར་དགག་པ།
གཉིས་པོ་མ་ཡིན་པ་f་ལས་~ང་[པ་;བ་]ལ་སོགས་པ་མཚན་གཞིར་tོག་པ་ནི་གuང་ཉིད་Mིས་འགོག་པར་འXར་རོ།།

D3 གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་?ེད་པ། [=] གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་?ེད་བསམ་པ། 
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གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་?ེད་བསམ་པ་ནི་[26A3]ཡང་ཅི་གཉིས་པO་དy་དག་ཚད་མ་ཉིད་e་རང་ཉིད་དམ་གཞན་ཞིག་གིས་ངེས་པར་

?ེད། དང་པོ་Yར་ན་ཚད་མའི་བTན་བཅོས་དོན་མེད་པར་འXར་ལ། གཉིས་པ་Yར་ན་uག་པ་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་རO་ཞy་ན། འདི་ཡང་རང་
དང་གཞན་ལས་ངེས་པའི་དོན་ངོས་གäང་བ་དང་། སO་སOའ_་ངO་བP་དཔེར་བEོད་པ་དང་། དེ་ལ་Nོན་[Zེད་;མེད་]པ་གLམ་bིས་[26A4]ངེས་པར་
?་བ་ལས། 

E1 རང་དང་གཞན་ལས་ངེས་པའི་དོན་ངོས་གäང་པ།
དང་པO་ན_་འདིར་ངེས་པར་?་བ་ཚད་མའི་ཆོས་གLམ་ལས་མཚན་གཞི་ནི་ཐམས་ཅད་e་རང་གིས་òབ་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] རང་མ་òབ་

པར་དོན་tོགས་པ་འགོག་པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །མཚqན་?འི་ཐ་sད་ནི་མཁས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་འཛcན་པས་ངེས་ལ། {ོངས་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་
e་གཞན་ཉིད་ལས་ངེས་པར་[26A5]འXར་རོ། །མཚན་ཉིད་ནི་ཅི་རིགས་པར་འXར་རོ། །ངེས་པར་?ེད་པ་ཡང་རང་དང་གཞན་bི་Aོག་པ་ལ་
བEོད་ན་ཐམས་ཅད་གཞན་ལས་ངེས་པར་འXར་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཆོས་གLམ་Aན་bི་tོགས་པ་ཆར་Aོག་གཅིག་གིས་òབ་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་
རོ། །དོན་?ེད་པར་wང་[པའི་;བའི་]མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་པས་Sལ་[26A6]མེ་བདེན་པར་òབ་པ་ཉིད་Mིས་ Ô་མy་བདེན་པ་འཇལ་

[པའི་;བའི་]ཚད་མར་òབ་པ་ཞེས་?་བ་ནི་?ིས་པའི་sན་âགས་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] བདེན་པའི་Sལ་ཅན་ནི་^ོ་ཚད་མར་?་བ་ལ་jས་པ་དང་དོགས་པ་
[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་བསམ་པའི་དབང་གིས་(མ་གཞག་ཅི་Yར་ཡང་üང་མོད་Mི། 7ོབ་དཔོན་bིས། རང་ལས་རང་གི་[26A7]ངO་
བO་tPགས། ཐ་sད་ལས་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །ཅེས་འ~ང་[པ་;བ་]ལ་བtེན་ཏེ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་[ Ô་འ_་; Ôའ_་]ངO་བO་དy་ཉིད་དང་གཞན་bིས་òབ་

པས་ཚད་མ་རང་དང་གཞན་bིས་ངེས་པར་གཞག་གོ།།

དེ་Y་ཡིན་དང་ཚད་མ་(མས་ནི་རང་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ^ོ་(མས་Sལ་མི་གཅིག་པས་གཞན་bིས་ངེས་པ་[26A8]མི་
üང་[པའི་;བའི་]yིར་རO་ཞyས་ཟེར་བ་ནི། གཞལ་?་ཐམས་ཅད་མངོན་Xར་ཡིན་ཅེས་?་བ་དང་། དེ་གཞན་bིས་ངེས་པའི་ཚད་མ་འཆད་པ་ཉིད་
Mིས་གནོད་པར་7འོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་གཞལ་?འང་རང་གིས་òབ་པར་འXར་e་[འོང་;འོངས་]པས་རང་ཉིད་Mིས་མི་འòབ་Mི། དgོད་པ་ཞེས་?་བ་འe་?ེད་
བtན་པར་?ེད་པའི་^ོ་གཞན་bིས་[26B1]ངེས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] རང་གིས་òབ་པའི་ཚད་མ་òབ་པས་གནོད་
པ་དང་དgོད་པ་ངེས་?ེད་e་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་དོན་འདིར་འXར་ཏེ་ཇི་dད་བEོད་པའི་མཚན་ཉིད་ལས་མ་[གཏོགས་;tོགས་]པའི་
དོན་ལ་fོ་འདོགས་སེལ་[པ་;བ་]ནི་ཐམས་ཅད་e་གཞི་òབ་པ་ཉིད་Mི་ངེས་ལ། དོན་ལ་མི་འuལ་བའི་[26B2]འཛcན་Tངས་ནི་གäང་[པ་;བ་]
[†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་དམ་tགས་ལ་མ་བtེན་པར་[Zེད་;མེད་]པས་དེ་tོགས་པ་ཡང་དེ་དག་ངེས་པ་ལས་ཡིན་ནོ།།

དེ་Y་ཡིན་ཡང་Eེས་L་དཔག་པ་ནི་yབ་པ་མ་vན་པར་མི་Nེ་བས་ཐམས་ཅད་e་རང་ཉིད་འRག་པ་ན་[Zེད་;མེད་]ན་མི་འ~ང་

[པའི་;བའི་]Eེས་L་འHངས་པར་vན་པ་Zོང་ཞིང་âར་tོགས་པའི་?ེད་པ་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་རང་རིག་དང་[26B3]རང་གི་འཛcན་

Tངས་fོ་འདོགས་དང་འགལ་བ་Zོང་[པ་;བ་]Tེ། tོགས་པ་ཆོས་གLམ་[Yན་;Aན་]bི་མཐར་uག་རང་གི་ངO་བPས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།
མངོན་Lམ་bི་ཚད་མ་ཡང་གäང་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་ངེས་པ་(མས་ནི་འཛcན་Tངས་མི་འuལ་བར་uགས་ལ་òབ་Tེ། དེས་ན་རང་

རིག་པ་དང་གཞན་རིག་གོམས་པ་བ་(མས་ནི་ཚད་མའི་[26B4]མཚན་ཉིད་རང་ལས་{ངེས་པ་}ཡིན་ནོ།།

[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་ཡང་[Zེད་;མེད་]པའི་f་འདོགས་Mིས་ཟིན་པའི་གཞན་རིག་མངོན་Lམ་ནི་དོན་ལ་མི་འuལ་བར་གཞན་ལས་ངེས་

པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དཔེར་ན་\ང་ནང་མེ་ལ་མེར་wང་[པ་;བ་]ངེས་Mང་བµན་པར་དོགས་པ་དང་བཅས་པ་Y་Éའོ། །འདི་ནི་དམར་ལ་འབར་བའི་
(མ་པ་ཙམ་ལ་Yོས་[26B5]ནས་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་tོགས་པ་ཆོས་གLམ་དང་Aན་པའི་yིར་གོམས་པའི་མངོན་Lམ་བཞིན་ནོ།།
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གལ་ཏེ་དེ་[Zེད་;མེད་]པའི་fོ་འདོགས་མི་སེལ་[པས་;བས་]དེ་tོགས་པའི་ངO་བO་ཉ_ད་[Zེད་;མེད་]དO་ཞy་ན། གོམས་པ་བ་ཡང་ཚད་མར་
མི་འXར་ཏེ་âོན་པོ་tག་པའི་fོ་འདོགས་མི་སེལ་[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་བEོད་པར་?་Tེ། དེ་âོན་པའི་fོ་འདོགས་[26B6]མི་སེལ་
[པར་;བར་]མ་འòབ་ཅིང་། dད་ཅིག་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། དེ་âོན་པོ་ལ་ཚད་མ་འགོག་ན་yབ་པ་མ་òབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་ན། བEོད་
པའི་uལ་དེ་ཉིད་(མ་པ་དང་བདེན་པའི་ཆ་ལ་[ར་ནས་འདེབས་པའི་ལན་ཇི་Yར་བ�ོག དེ་ཉིད་Mི་yིར་ཡོད་མེད་ངེས་པའི་འHས་ཅན་མིན། yིར་
ན་ཚད་མ་ཉིད་མ་[26B7]ཡིན། ཅེས་པའི་Nོན་eའང་མི་འXར་ཏེ། fའི་དོན་ནམ་ཡང་[†ོས་;དངོས་]པོ་དgད་པའི་གཞིར་མི་üང་
[པར་;བར་]འXར་e་འོང་ཞེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་མེད་ངེས་པའི་ནི་ཚད་མའི་?ེད་པར་7ོབ་དཔོན་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པས་f་དོན་ངེས་པའི་རང་

རིག་པ་Yར་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་ཡོད་མེད་e་མ་ངེས་Mང་(མ་པ་ཙམ་e་ཡོད་པར་ངེས་པའི་yིར་རོ།།

[26B8]གལ་ཏེ་གäང་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་མ་òབ་Mང་མི་wང་བ་དང་(མ་པ་གཞན་e་wང་[པའི་;བའི་]fོ་འདོགས་བསལ་བས་

wང་Sལ་ལ་ཚད་མར་འXར་ན་�་བ་གཉིས་དང་{ི་ལམ་bི་ཤེས་པ་ཡང་ཚད་མར་འXར་རO་ཞy་ན་མི་འXར་ཏེ་དོན་bི་yད་པར་རང་གིས་fོ་མ་

བཏགས་པ་ཞེས་མི་འuལ་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་། wང་[པ་;བ་]ཙམ་[†ོས་;དངོས་]པོ་མ་[27A1]ཡིན་པ་ལ་མངོན་Lམ་bི་ཚད་མ་ཉིད་
མི་üང་Tེ།  འཛcན་Tངས་དོན་ལ་མི་འuལ་པ་མི་üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་(མ་པ་ལ་fོ་འདོགས་སེལ་[པ་;བ་]ཉིད་Mང་དེ་འཛcན་Zོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་ཡིན་bི་གཞན་རིག་པའི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་ནO་ཞy་

ན།  གཞན་རིག་ཡིན་bི་རང་རིག་པ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་བEོད་པར་མི་jས་པ་ཅི་ཡོད། [27A2]གལ་ཏེ་བདེན་པའི་Aོག་པ་ལ་ཚད་མར་མི་འདོད་ན་
wང་[པ་;བ་]ཙམ་e་རང་bིས་ངེས་པས་གཞན་ལས་ངེས་པར་མི་འཐད་དO་ཞy་ན། འདིར་Sལ་གཞན་ལས་ངེས་པར་L་ë། འོན་Mང་wང་Sལ་དེ་
[†ོས་;དངོས་]པོར་མ་òབ་པ་Vིད་e་^ོ་ལ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དོན་མེད་ན་མི་འ~ང་[པར་;བར་]མི་འòབ་པས་དེ་wང་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་

ངེས་པའི་^ོ་གཞན་ལ་Yོས་པ་འདིའི་[27A3]ཚད་མ་ཉིད་གཞན་ལས་ངེས་པར་བEོད་དོ།།

གཞན་དག་ནི་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པ་;བ་]ལ་མི་wང་[པའི་;བའི་]ཡིད་གཉིས་Mིས་ཟིན་པ་ཡང་yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་དོན་

མuན་པས་མཚན་ཉིད་གཞན་ལས་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། \ང་ནས་ཤིང་ཙམ་འཛcན་པ་ཡང་?ེ་Hག་ཤ་པ་ལ་སོགས་པའི་yད་པར་bི་དོན་ལ་ཚད་
མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་Jི་ནི་yད་པར་bི་མཐར་[27A4]uག་པའི་yིར་རོ། །དེ་ལ་Jི་ལ་Yོས་ཏེ་ནི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་རང་གིས་ངེས་ལ་yད་པར་ལ་ནི་
གཞན་ལས་ངེས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།།

E2 སO་སOའ_་ངO་བP་དཔེར་བEོད་པ།
དེ་ནི་ཡེ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཤིག་དཔེར་བEོད་པ་â་མ་ལ་wང་[པ་;བ་]ཉིད་ན་fོ་འདོགས་མ་བཅད་ན་wང་ལ་མ་ངེས་པ་ཉིད་དང་། 

ལན་ཅིག་wང་[པར་;བར་]རང་གིས་ངེས་Mང་yིས་མི་wང་[པའི་;བའི་]དོགས་[27A5]པ་uགས་པས་དེ་Yར་འXར་ན་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་གཞན་

ལས་ངེས་པར་འXར་བ་Ñང་པར་མི་jས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་ཡང་རེ་ཤིག་Jི་yད་པར་bི་མཐར་uག་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་[པའི་;བའི་]Üབ་?ེད་མི་
འཐད་དེ། Jི་?ེ་Hག་ཡིན་པའི་མཐར་uག་པས་ན་ཅིར་ཡང་མི་འXར་ལ། ངེས་པ་མཐར་uག་པར་བEོད་ན་tགས་བÜབ་?་དང་
[27A6]མuངས་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]yད་པར་(མས་ལ་མཐར་གzགས་པ་[Zེད་;མེད་]པས་Jི་ནམ་ཡང་མི་tོགས་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །གང་ལ་
ཚད་མར་འXར་བ་yད་པར་bི་དོན་ཅེས་?་བ་ཡང་དེའི་´ེས་སམ་མཚན་ཉིད་ལ་བEོད། ´ེས་ནི་Jི་དང་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པས་Sལ་òབ་པ་དང་
མ་òབ་པའི་ཚད་མ་གཉིས་མི་རིགས་སོ། །ཐམས་ཅད་e་Jི་[27A7]ངེས་པའི་yད་པར་bི་ཚད་ཉིད་ངེས་སO་ཞyས་?་བར་ནི་མི་jས་[Tེ།;ཏེ།] Jི་
འཛcན་yད་པར་bི་fོ་འདོགས་དང་ïན་ཅིག་པ་Zོང་[པའི་;བའི་]yིར་དང་། ཤེས་?་ངེས་པས་མི་tག་པའི་ཤེས་?་མི་ངེས་པའི་yིར་དང་། tེན་པ་
Jི་ཡིན་ན་ཡང་lན་དང་རགས་པ་འཛcན་པ་tེན་≥ལ་དང་dད་ཅིག་ལ་ཚད་མར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །ཅི་Tེ་ཐག་[27A8]ཉེ་བར་གནས་པ་ན་Jི་
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འཛcན་དེས་yད་པར་bི་མཚན་ཉིད་òབ་ན་ཡང་དེ་ལ་ཚད་མ་རང་གིས་མི་ངེས་པའི་l་ཅི་ཡིན། Sལ་ལ་དེའི་ཐ་sད་མ་ཐོགས་པས་སO་ཞy་ན། དེ་Y་
ན་དོན་bི་Jི་ལ་གཞན་ངེས་དང་རང་རིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡང་གཞན་ལས་ངེས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་[པར་;བར་]འXར་རོ། །དེས་ན་དོན་
འདིར་འXར་ཏེ། [†ོས་;དངོས་]པོ་[27B1]མི་wང་[པ་;བ་]མངོན་Lམ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ། wང་[པ་;བ་]ལ་མི་wང་[པའི་;བའི་]fོ་འདོགས་མ་
བཅད་པ་མངོན་Lམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཞིང་། wང་[པ་;བ་]དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་fོ་འདོགས་མ་ཆོད་ན་ཚད་མ་གཉིས་ལས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་
ཡང་གäང་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པོར་མ་òབ་ན་Jི་ལ་རང་ལས་ངེས་པ་མི་üང་ལ། òབ་ན་ཡང་དེ་ལ་ཚད་མར་[27B2]འXར་རོ་
[ཅིག་;གཅིག་]མཚན་ཉིད་རང་གིས་òབ་པས་[†ོས་;དངོས་]པོ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་རང་ངེས་གཞན་ངེས་Mི་ཚད་མ་གཉིས་མི་Vིད་པ་ཉིད་དO་ཞyས་ཁོང་

e་uད་པར་?འོ། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་གཞན་bིས་ངེས་པའི་ཚད་མ་ནི་གཅིག་ཉིད་དེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་དེར་མི་wང་[པའི་;བའི་]fོ་འདོགས་ཆོད་
Mང་དེ་མ་ཡིན་པའི་fོ་འདོགས་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ངེས་པར་?ེད་པ་ཡང་དེའི་[27B3]Sལ་bི་(མ་པ་གསལ་བར་Zོང་[པའི་;བའི་]གོམས་པ་
ཙམ་དོན་?ེད་པར་wང་[པའི་;བའི་]མངོན་Lམ་ཉིད་ཡིན་[Mི།;bི།] འHས་Éའི་tགས་ལས་ཤེས་པའི་Eེས་དཔག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་བÜབ་
པར་?་བ་ལ་tགས་Mི་མཐའ་འགོག་པ་ཉིད་Mི་yིར་རོ།།

E3 དེ་Nོན་མེད་པ།
གལ་ཏེ་ངེས་པར་?་བ་ངེས་པར་?ེད་པ་དག་Sལ་མuངས་ན་གང་ཡང་üང་[པ་;བ་]ཚད་མར་[27B4]མི་འXར་ལ། ཐ་དད་ན་ཡང་

[Üབ་;བÜབ་]?་Üབ་?ེད་e་མི་üང་Tེ་[Zིག་;མིག་]དང་(་བའི་^ོ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། (མ་པ་དང་བདེན་པ་དག་ཆོས་ཐ་དད་ཅིང་[†ོས་;དངོས་]པོ་
གཅིག་ཉིད་པས་Nོན་གང་ཡང་[Zེད་;མེད་]དོ། །དེ་Yར་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་རང་དང་གཞན་ལས་ངེས་པའི་uལ་འདི་ལ། ཇི་dད་བEོད་པའི་ཉེས་
པ་ཡང་[Zེད་;མེད་]དེ། གཞལ་?་[བེམས་;བེམ་][27B5]པོ་(མས་ལ་རང་རིག་མེད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་རང་གིས་ངེས་པ་ཉིད་Mི་ཡན་ལག་
བTན་བཅོས་L་དgད་དགོས་པའི་yིར་དང་། Sལ་´ས་མuངས་པའི་yིར་དང་མཐར་རང་ངེས་ཡོད་པའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་(མ་པར་གཞག་པའི་
l་འHས་Jི་དང་yད་པར་bི་དོན་ངེས་པར་?ས་པ་འདི་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་áང་ཟད་Mང་[Zེད་;མེད་]པས་དོགས་པར་[27B6]འདོད་པ་དག་གིས་

ཇི་Y་བར་ཡིད་ལ་གäང་བར་?འོ།།  །།

C4 འདོད་པའི་མཚན་གཞི་ལ་འuལ་པ་བསལ་པ། D1 མདོར་བTན་པ། 
ད་ནི་འདོད་པའི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་འuལ་པ་བསལ་བས་མདོར་བTན་པའི་aངས་ངེས་པ་དེ་དག་ཉིད་\ས་པར་Üབ་པ་ན། 

E1 གཞན་དག་གི་ë་བ་བEོད་པ།
རེ་ཤིག་མང་[པ་;བ་]བཀག་པ་ལ་གཞན་དག་མ་བཟོད་ནས་ë་བ་ནི་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་Tེ། yི་རོལ་པ་དག་ཇི་dད་བཤད་[27B7]པ་Y་

Éའི་ཚད་མ་Jི་དང་?ེ་Hག་གཉིས་པOའ_་མཚན་ཉིད་ཡང་དག་པར་མ་tོགས་པར་གང་áང་ཟད་གོ་བའི་lར་Xར་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་བtགས་

ནས་གཞན་ཡང་ë་བ་ན་f་ལས་~ང་[པ་;བ་]ནི་f་རང་bི་མཚན་ཉིད་ལས་¨ོག་Xར་tོགས་Tེ་yོགས་ཆོས་[Zེད་;མེད་]Mང་འHེལ་[པ་;བ་]ཙམ་

ལས་¨ོག་e་Xར་པའི་དོན་tོགས་པའོ། །ཉེ་བར་[27B8]འཇལ་བ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]གO་?yད་e་Xར་པ་Tེ། འHེལ་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]Mང་འv་
བ་ཙམ་bིས་dོག་e་Xར་པའི་དོན་གཞན་tོགས་པ་བ་ལང་ལས་བ་མིན་tོགས་པ་Y་Éའོ། །སོགས་པ་ནི་མཐོང་[པ་;བ་]དང་ཐོས་པའི་དོན་ལས་
གཞན་e་མི་འཐད་པས་མ་མཐོང་[པ་;བ་]tོགས་པ་དོན་bིས་གོ་བའི་ཚད་མ་དང་། མེད་པ་རང་དབང་e་འཇལ་བ་[†ོས་;དངོས་]པོ་[28A1]
[Zེད་;མེད་]པའི་ཚད་མ་དང་། Eེས་L་འaO་APག་ལས་འHས་Éར་tོགས་པ་[རིགས་;རིག་]པའི་ཚད་མ་དང་། འRག་པའི་^ོ་[Zེད་;མེད་]པས་
དགག་པ་tོགས་པ་[Zི་དZིགས་;མི་དམིགས་]པ་ལ་སོགས་པ་Tེ། ཚད་མ་གཞན་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན་ནམ་ཅིའི་yིར་གཉིས་ཁོ་ནར་འ?ེད་ཅི་ན།  
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E2 7ོབ་དཔོན་bིས་དེ་དགག་པ། [PVin p.2, v.1.1]
7ོབ་དཔོན་bིས། ཚད་མ་(མ་གཉིས་[PVin 1.1b']ཁོ་ན་Tེ་[PVin 2,3-4: pramāṇe eva..]ཞེས་ངེས་[28A2]པར་

གäང་[པ་;བ་]མཛད་པས། འདིར་aངས་Mི་མིང་ལ་མི་བ`ད་དེ་དེ་དག་Mང་ཚད་མ་ཡིན་ན་འདི་དག་e་འe་ལ་མི་འe་བ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་
ནO་ཞyས་aངས་དང་ཚད་མ་གཞན་དགག་པའི་དམ་བཅའ་གཉིས་མཛད་པར་བYའོ། །དེ་དག་གི་འཐད་པ་ཡང་འཆད་པར་འXར་བའི་གuང་ལས་
[ོར་བ་འདི་Yར་མངོན་ཏེ། ཚད་མ་ནི་[28A3]མངོན་Lམ་Eེས་དཔག་ལས་གLམ་པ་[Zེད་;མེད་]དེ། མངོན་Xར་¨ོག་Xར་ལས་དོན་ནམ་གཞལ་
?་གཞན་tོགས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ལོག་པའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་དང་། ^ོ་གཞན་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དོན་[ནཾ་;ནམ་]གཞལ་
?་གཉིས་པོ་མ་tོགས་པའི་yིར་ལོག་ཤེས་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་yབ་པར་?ེད་པ་མི་[28A4][དZིགས་;དམིགས་]པའོ།།

འདི་དག་གི་བÜབ་པར་?་བ་tོགས་པ་གཅིག་མོད་Mི་[ོར་བའི་uལ་མི་འv་བའི་íོ་ནས་ཚད་མ་གLམ་པའི་ཐ་sད་ཙམ་འགོག་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་[ོར་བ་དང་པOའ_་དབང་e་?ས་ཏེ་tོགས་Mི་uལ་བÜབ་པ་གuང་ལ་[ར་བ་ན། རེ་ཤིག་ཚད་མས་དོན་ནམ་གཞལ་?་གLམ་ལ་tོགས་
པའི་གཏན་ཚcགས་[28A5]ཇི་Yར་òབ་sམ་པ་ལ་དོན་ནི་(མ་པ་གཉིས་ཉིད་དེ་མངོན་Lམ་དང་¨ོག་e་Xར་པའོ་[PVin 2,7: dvividha 
eva hy arthaḥ pratyakṣaḥ parokṣaś ca/]ཞེས་{ོས་Tེ། མངོན་Lམ་ལ་wང་[པ་;བ་]དང་མི་wང་[པ་;བ་]དག་ནི་âོན་པོ་
དང་âོན་མིན་Yར་[ཅིག་;གཅིག་]བཀག་པ་ཅིག་ཤོས་Mི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ན་uང་པོ་གཞན་མེད་པར་ཚད་མ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་Mིས་òབ་པས་

སམ་གཞལ་?་གཞིར་?ས་པ་ན་ཡང་རང་གི་ངO་བP་དང་[28A6]ངO་བP་མ་ཡིན་པས་tོགས་པར་?་བ་[†ོས་;དངོས་]འགལ་e་òབ་པས་དོན་ནམ་

གཞལ་?་གLམ་པ་དེ་tོགས་པ་ག་ལ་ཡོད་ཞེས་བསམས་པའོ། །yབ་པ་མ་òབ་Tེ་དོན་གLམ་པ་མ་tོགས་Mང་ཚད་མ་[Lམ་;གLམ་]ཅི་འགལ་
sམ་ན། དོན་མ་tོགས་[པ་འམ་;པའམ་]གཉིས་པO་tPགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་[aང་;aངས་]ན། རེ་ཤིག་དོན་མ་tོགས་[28A7]པ་ལ་ཚད་མའི་
བéའི་Sལ་ཙམ་ཁེགས་པའི་རང་རིག་ཉིད་Mིས་ཚད་མའི་ཐ་sད་གLམ་པ་ཁེགས་[པ་འམ།;པའམ།] ཚད་མ་གLམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཚད་མ་ཙམ་མ་
ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བས་སོ། །yོགས་གཉིས་པ་ཡང་^ོ་གLམ་པ་ནི་དོན་གཉིས་པ་tོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མངོན་གLམ་Eེས་དཔག་མ་ཡིན་པའི་
yིར་ཐེ་[ཙqམ་;ཚqམ་][28A8]བཞིན་ནO་ཞyས་བEོད་དོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་fའི་དོན་རིག་པ་ཉིད་Mིས་òབ་ལ། བ�ོག་པའི་
yབ་པ་འཆད་པ་ན་རེ་ཤིག་མངོན་Xར་tོགས་པ་ལ་མངོན་Lམ་ཚད་མས་yབ་པ་ལ་ལོག་[tོགས་;tོག་][Zེད་;མེད་]པས་ཚcག་ལེ¶ར་?ས་པར་མ་

བEོད་དོ། །¨ོག་Xར་tོགས་པ་ལ་Eེས་དཔག་པས་yབ་པར་Tོན་[28B1]པ་ནི་འHེལ་[པ་;བ་]ནི་ཞེས་?་བ་Tེ། མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པ་ནི་འHེལ་
[པ་;བ་]གཞན་ལས་འv་བའི་བདག་ཉིད་དེ་Jིའི་uལ་e་tོགས་པའི་yིར་རོ་[PVin 1.1'bcd: sadṛśātmanā/ apratyakṣasya 
sambandhād anyataḥ pratipattitaḥ//]ཞེས་[ར་ཏེ་འཆད་པར་འXར་རོ།།

D2 \ས་པར་བཤད་པ། E1 མངོན་Xར་tོགས་པ་ལ་མངོན་Lམ་ཚད་མས་yབ་པར་བTན་པ།
དེ་\ས་པར་བཤད་པ་ལ་དོན་མངོན་Xར་tོགས་པ་ལ་མངོན་Lམ་ཚད་མས་yབ་པར་བTན་པའི་yིར་དོན་མངོན་Xར་ཉིད་ངོས་གäང་

[པ་;བ་]ནི་དེ་ལ་ཞེས་པ་Tེ། Eེས་L་[28B2]?ེད་e་འRག་པ་ནི་l་ཡིན་ལ་མuན་པ་ནི་འv་བའི་བདག་ཉིད་ནི་[†ོས་;དངོས་]Mི་Tེ། དོན་གང་
ཞིག་མuན་པར་ཤེས་པའི་(མ་པའི་[†ོས་;དངོས་]Mི་l་?ེད་པ་དེ་ནི་མངོན་Lམ་པའO་ཞyས་l་ཆོས་བཞི་དང་Aན་པ་ཞིག་གO་ཞyས་བTན་པས་དེ་

tོགས་པ་རང་འv་བའི་Nེད་?ེད་ལ་fོ་འདོགས་གཅོད་པ་ལ་མངོན་Lམ་ཚད་མས་yབ་ཉིད་དོན་bིས་tོགས་པར་?འོ།། [28B3]ཚད་མ་གཉིས་
Mི་Sལ་bི་yད་པར་བTན་པའི་yིར་དེ་ནི་རང་གི་ངO་བPས་tོགས་པར་?་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དO་ཞyས་|ོས་སོ།།

གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་?་ཞེས་བཤད་པས་Eེས་L་དཔག་པའི་ཚད་མའི་Sལ་ཡང་[Zེ་;མེ་]ལ་སོགས་པའི་རང་གི་
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མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཅིའི་yིར་[དZིགས་;དམིགས་]Mིས་[དཀར་;བཀར་]བ་?ེད་ཅེ་ན། བདེན་མོད་[28B4]Mི་དེ་Y་ན་ཡང་འདི་uན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་[†ོས་;དངོས་]པO་Ty་Sལ་eས་(མ་པ་མ་འvེས་ཤིང་སO་སPར་ངེས་པའི་རང་བཞིན་e་tོགས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་e་བEོད་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་དོན་མངོན་Lམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཇི་dད་བEོད་པ་འདི་སངས་\ས་པའི་གuང་དོན་དང་ Ôའ_་(མ་བཅས་(མ་མེད་ë་བའི་

nགགས་བཞི་ལ་མི་Vིད་པ་དང་མ་yབ་[28B5]པར་འXར་བ་ཡིན་ཏེ། eས་དང་ངO་བP་གཅིག་པའི་དངོས་པོ་དང་དངོས་[Zེད་;མེད་]lར་མི་üང་
[པའི་;བའི་]yིར་རO་ཞy་ན། དེ་Y་མོད་Mི་འདིར་ནི་7ོབ་དཔོན་bིས་རེ་ཤིག་དོན་bི་(མ་པ་དང་བཅས་པའི་uལ་ཞལ་bིས་བཞེས་ནས་(མ་གཞག་
མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་Zོང་པའི་དོན་ལ་མི་མuན་པ་[Zེད་;མེད་]པས་དམིགས་པའི་དོན་ཉེ་བར་མཚqན་[28B6]པ་ཡིན་ཏེ། དོན་མངོན་
Lམ་པ་ཉིད་ནི་གང་ཞིག་མངོན་Lམ་ལ་wང་[པའོ།།;བའོ།།] 

E2 ¨ོག་Xར་tོགས་པ་ལ་Eེས་དཔག་ཚད་མས་yབ་པར་བTན་པ། 
¨ོག་Xར་tོགས་པ་ལ་Eེས་དཔག་ཚད་མས་yབ་པར་བTན་པའི་yིར་གཞན་ནི་ཞེས་|ོས་ཏེ། མངོན་Lམ་ཡིན་པའི་དོན་ནི་Eེས་L་

དཔག་ལས་གཞན་bིས་མི་tོགས་Tེ་ཡན་ལག་བཞི་ཚqགས་པ་ལས་གཞན་bིས་tོགས་པར་[28B7]མི་འཐད་པའི་yིར་རO་ཞyས་[ོར་བའི་དོན་e་

བYའོ། །tགས་དེ་ཉིད་བÜབ་པ་ལ། རེ་ཤིག་རང་གི་ངO་བPས་ནི་tོགས་པར་མི་འཐད་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] དོན་གཞན་ངO་བPས་tོགས་པར་?་བ་ལ་(མ་
པ་[†ོས་;དངོས་]L་འཇོག་པས་yབ་པ་ལས་^ོ་ལ་རང་གི་ངO་བP་འཇོག་པའི་jས་པས་Tོང་པའི་yིར་མིག་ལ་f་བཞིན་ནོ། །གཞན་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་
[28B8]ཡང་གཞན་tོགས་པའི་ô་མ་Tེ། [ཅིག་;གཅིག་]tོགས་པས་ཐམས་ཅད་[གཏོགས་;tོགས་]པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འXར་རོ། །མི་tོགས་
པ་ཉིད་Mང་མ་ཡིན་ཏེ་གO་?yད་གཞན་པO་དy་ཡང་གོ་?་[Zེད་;མེད་]ན་མི་འ~ང་[པ་;བ་]ཉིད་ཡིན་ན་ནི་འXར་བའང་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འHེལ་
[པ་;བ་]ཡོད་པ་ཙམ་bིས་མ་ཡིན་bི་གོ་?་མེ་ལ་སོགས་ཇི་Y་[29A1]Éའི་(མ་པ་དང་རང་བཞིན་ཏེ་Jི་རིགས་འHེལ་[པ་;བ་]ཚད་མས་òབ་པ་

དེ་Y་Éའི་(མ་པ་གོ་བར་?ེད་དོ། །དེ་ཙམ་bིས་Mང་གཞི་ངེས་པ་ལ་གོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་མེ་དང་འHེལ་བ་ངེས་པའི་e་[པས་;བས་]yོགས་ཐམས་ཅད་
e་མེ་tོགས་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་གོ་བར་?ེད་པ་དེ་གང་e་ཉེ་བ་དེ་ཉིད་e་གོ་བར་?ེད་ཅེས་?་བས་དོན་[29A2]གཞན་འHེལ་བ་
ངེས་པ་ཉེ་བའི་ཆོས་བཞིས་yབ་པའི་tགས་བÜབས་ནས།  

E3 uལ་བཞིས་tོགས་པ་ལ་Eེས་དཔག་གིས་yབ་པ་བTན་པ། [PVin p.2-3]
uལ་བཞིས་tོགས་པ་ལ་Eེས་དཔག་གིས་yབ་[པར་;པ་]Tོན་པ་ནི་འHེལ་བ་òབ་པའི་དོན་གཞན་ཉེ་བ་ལས་འHེལ་Sལ་Jིའི་uལ་e་

tོགས་པ་ནི་Eེས་L་དཔག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་yིར་དོན་གཉིས་tོགས་པ་ནི་མངོན་Lམ་Eེས་དཔག་གི་ཚད་[29A3]མ་གཉིས་ཁོ་
ནའོ། །གuང་འདིས་¨ོག་Xར་tོགས་པ་ལ་Eེས་དཔག་ཚད་མས་yབ་པར་བTན་པས་tོགས་པར་?་བའི་དོན་ཉིད་uགས་ལ་བTན་ཏོ། །ཡང་ན་
གཞན་ནི་^ོ་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་རང་གི་ངO་བP་འཇོག་པའི་jས་པས་Tོང་པ་[PVin 2,9: anyas tu buddhau 
sākṣātsvabhāvopādhānasāmarthyarahitaḥ]Tེ་ཞེས་?་བས་དོན་bི་ངO་བO་ངPས་གäང་Tེ། དེ་ནི་uན་མོང་[པ་;བ་]ཉིད་e་
tོགས་པར་?་བ་ཡིན་པས་Jི་[29A4]འི་མཚན་ཉིད་དO་ཞyས་བYའོ། །དེ་tོགས་པ་ལ་དེས་yབ་པར་Tོན་པ་ནི་jས་པས་Tོང་པ་ཉིད་Mི་yིར་རང་
གི་ངO་བPས་tོགས་པར་མི་འཐད་པ་ཉིད་དO་ཅyས་?་བ་ལ་སོགས་པའོ། །tགས་[Üབ་;བÜབ་]?་[གཉི་;གཉིས་]གའི་མRག་§ད་པ་ནི་དེའི་yིར་ཅེས་
པ་Tེ། དོན་གཉིས་L་ངེས་ཤིང་དེ་tོགས་པ་ལ་ཚད་མ་གཉིས་Mིས་yབ་པའི་དེའི་yིར་ཚད་[29A5]མ་གཉིས་ཁོ་ན་Tེ། ཚད་མ་གཞན་bིས་དང་
དོན་གཞན་tོགས་པར་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།།

དེ་བཞིན་e་[ོར་བ་གཉིས་པའི་uལ་ལ་[ར་བ་ཡང་རེ་ཤིག་ཚད་མར་འXར་བ་ལ་དོན་གཉིས་པO་tPགས་པས་yབ་པ་མ་òབ་
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[པོ་;བོ་]sམ་ན། མཚན་ཉིད་དོན་tོགས་པ་ཉིད་མེད་[པ་འམ་;པའམ་]དོན་གLམ་པ་tོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན[29A6]ཅེས་བtགས་པས་[ར་
རོ། །གཏན་ཚcགས་མ་òབ་ཅེས་པ་ལ་^ོ་གLམ་པ་ནི་དོན་གཉིས་tོགས་པར་?ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་
ཐེ་[ཙqམ་;ཚqམ་]བཞིན་ནO་ཞyས་?་བའི་བ�ོག་yབ་e་བÜབ་པར་བTན་པ་དང་བཤད་པའི་གuང་[ར་བར་?འོ།།

དེ་Y་མོད་Mི་དེ་དག་ནི་(མ་པ་དང་བཅས་པའི་nགས་[29A7]ལ་མཚqན་པ་ཙམ་ཡིན་ན་དོན་གཉིས་tོགས་པ་ལ་ཚད་མ་གཉིས་Mིས་

yབ་པར་འཛcན་པའི་ཚད་མ་ཉིད་བEོད་དགོས་སO་ཞy་ན། བདེན་ཏེ་(མ་བཤད་?ེད་པ་དག་ནི་གuང་Eེས་L་བ�ས་པ་ཙམ་?ས་Tེ་འདི་ཞེས་དོན་bི་
ཆ་tོག་པར་མི་?ེད་དོ། །འདི་ལ་རེ་ཤིག་དོན་མངོན་Xར་bིས་tོགས་པ་ཉིད་མངོན་Lམ་ཚད་མའི་མཚད་ཉིད་ཡིན་[29A8]པས་མཚqན་?ས་yབ་
པར་7འོ། །དོན་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ངO་བP་wང་[པས་;བས་]tོགས་པར་རིག་པས་ཁེགས་པས་ཆོས་གཞན་ལ་Yོས་ལ། འHེལ་པ་མ་ངེས་
པའི་དོན་གཞན་ལས་tོགས་པ་ཡང་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་འཛcན་Tངས་Mི་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་∏ར་Éའི་ཚqགས་ལས་མི་ངེས་པ་བཞིན་

ནོ།།

མི་འuལ་[29B1]པ་ངེས་པ་ལས་tོགས་པ་ཡང་དེ་[Zེད་;མེད་]པ་དག་[e་;z་]མི་üང་Tེ་དེའི་[†ོས་;དངོས་]Mི་?ེད་པ་ཡིན་པའི་yིར་

རོ། །འདིར་མི་འuལ་པ་ངེས་ནས་འགའ་ཞིག་e་yབ་?ེད་tོགས་པ་ལ་དེར་yབ་?་òབ་པས་yབ་པ་ནི་Eེས་དཔག་གི་Tེང་e་རང་རིག་གིས་òབ་
མོད་Mི་{ོངས་པ་ལ་མཐའ་བཀག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་མི་འuལ་པའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་[29B2]e་ཉེ་བ་ནི་yབ་པ་དང་yོགས་ཆོས་ཡིན་
ལ་དེ་ངེས་པ་ལས་དོན་tོགས་པ་ནི་Eེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་¨ོག་Xར་tོགས་པ་ལ་Eེས་དཔག་གིས་yབ་པར་ཡང་རང་རིག་གLམ་bི་

ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

ད་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ན་འདི་དག་ཁོ་ནར་འeའO་ཞyས་གང་གLངས་པའི་བÜབ་?་ལ་གཞན་bིས་ཚད་མ་འགའ་ཞིག་མི་འe་བར་མཐོང་

[29B3]ནས་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་[པ་འམ།;བའམ།] yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་མ་ཚqགས་པས་Mང་¨ོག་Xར་tོགས་པས་¨ོག་Xར་tོགས་པ་ལ་
Eེས་དཔག་གིས་མི་yབ་པར་མཐོང་ནས་གཉིས་པོ་མ་ངེས་པ་དང་མ་òབ་པར་ë་བ། གལ་ཏེ་འHེལ་[པ་;བ་]ཙམ་ལས་¨ོག་e་Xར་པའི་དོན་
tོགས་པའི་f་ལས་~ང་[པ་;བ་]ཚད་མ་གཞན་ཇི་Yར་མ་ཡིན། [PVin 3,2: kathaṃ na pramāṇāntaram/][29B4]དེ་ནི་
tགས་ལས་tོགས་པ་ཡིན་པས་Eེས་དཔག་ལས་མ་འདས་སO་ཞyས་Mང་བསམ་པར་མི་jས་Tེ། འHེལ་[པ་;བ་]ཁོ་ན་ནི་tགས་Mི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་
bི། འོན་Mང་ཆོས་ཅན་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]yོགས་ཆོས་Mང་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཅན་ཅི་Y་É་ལ་ཞེ་ན། གäང་[པར་;བར་]?་བའི་ཆོས་ནི་Üབ་?ར་
འོས་པ་Tེ་òབ་[29B5]བསལ་མེད་པའི་ཆོས་དང་Aན་པའི་`ོད་[གཞི་འོ།།;གཞིའོ།།] [PVin 3,1: na vai pratibandha eva 
liṅgalakṣaṇam, kiṃ tarhi grāhyadharmaṇi dharmiṇi] དེ་Yར་ཤེས་འདོད་Mི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་གO་?yད་མཐོང་
[པ་;བ་]དེ་ནི་f་ལས་དོན་གོ་བ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] སོ་ཀ་ནགས་ན་མེ་ཏོག་ཡོད་ཅེས་བEོད་པའི་ཚú་མེ་ཏོག་ཤེས་འདོད་Mི་Sལ་དང་eས་ན་
f་[Zེད་;མེད་]ཅིང་། f་མཐོང་པའི་Nེས་É་ལ་མེ་ཏོག་ཤེས་འདོད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞy་ན། [29B6]གཞན་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་
Tོན་པས་f་yི་རོལ་bི་དོན་ལ་ཚད་མའི་l་འགོག་པ་ན། རེ་ཤིག་f་དང་དོན་ལ་འHེལ་[པ་;བ་]ཡོད་e་uག་Mང་Éམ་པ་ཡོད་པ་དང་
[Zེད་;མེད་]ཅེས་བEོད་པའི་ཚcག་དེ་དག་གང་e་tོགས་པར་འདོད་པའི་གཞི་དེ་ལ་མ་མཐོང་ན་འོ་ན་ཚcག་དེ་དག་གིས་Sལ་དང་eས་གང་e་དོན་ཅི་

ཞིག་Üབ་[པ་འམ་;པའམ་]འགོག་པར་[29B7]?ེད་[PVin 3,2-3: tarhi tatrādṛṣṭāḥ kam (kam AB: katham C) 
artham upanayanty apanayanti vā /]Tེ་མི་jས་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་Sལ་eས་གསར་པར་མི་Üབ་Mང་དོན་གང་âར་ཡོད་པ་དང་[Zེད་;མེད་]པར་མཐོང་[པའི་;བའི་][གཞིའ་;གཞི་]དེ་ལ་vན་པར་

?ེད་དO་ཞy་ན། âར་མཐོང་[པ་;བ་]དེ་ནི་f་དང་tགས་སམ་fའི་tགས་[Zེད་;མེད་]པར་ཡིད་ཉེ་བར་གཏད་པས་Mང་vན་པར་མི་འXར་རམ་ཅི། 
འXར་ན་ཡང་f་ལས་vན་པ་དང་གནས་dབས་འདི་གཉིས་[29B8]ལས་ཚད་མར་འXར་མི་འXར་bི་yད་པར་[PVin bye brag]ཡོད་
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དམ་Tེ་ཅི་[PVin 3,5: vānayor avasthayor viśeṣaḥ]ཡང་མེད་དོ། །ཅི་Tེ་ཡིད་[སར་;གསར་]པས་གཏད་པར་མི་jས་ན་ནི་
གདོད་Üབ་པར་?་བར་འXར་ན་[དེ་འང་;དེའང་]མི་jས་སO་ཞyས་བEོད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་Yར་ངེས་པའི་Sལ་མི་Tོན་ཅིང་Tོན་པ་ལ་vན་པ་ཉིད་e་འXར་བ་དེའི་yིར་Éམ་པ་ཡོད་པ་དང་[Zེད་;མེད་]པར་བEོད་པའི་ཚcག་

འདི་Sལ་eས་[30A1]ངེས་པའི་གཞི་འགའ་ཞིག་e་âར་མ་òབ་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་Üབ་[པ་འམ་;པའམ་]འགོག་པར་མི་?ེད་པའི་yིར་ཇི་Yར་

ན་གཞལ་?་འགའ་ཞིག་Üབ་པར་?ེད་པ་ཡིན། དེས་ན་འRག་Sལ་མི་Tོན་པས་ཚcག་ཚད་མའི་l་མ་ཡིན་ནོ།།
དེ་Yར་ན་ཡང་དེ་Yར་ï་[ིན་bི་yིམ་ན་Éམ་པ་ཡོད་དེ་ཞེས་པའི་f་ནི་འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པའི་གཞི་ལས་[30A2]གཞན་e་འRག་

Sལ་ངེས་པའི་དོན་Tོན་པའི་yིར་ཚད་མའི་l་ཡིན་[དེ་;ཏེ་]tགས་བཞིན་ནོ་sམ་e་དོགས་པ་ལ། དགག་Üབ་བEོད་པའི་f་དེ་དག་ལས་âར་མ་
tོགས་པའི་དོན་òབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] f་དེ་དག་དོན་དེར་ཐ་དད་པ་དང་[Zེད་;མེད་]Mང་འ~ང་[པས་;བས་]འHེལ་[པ་;བ་]གང་ཡང་མ་
òབ་པའི་yིར་Éམ་པའི་f་ལས་wམ་É་བཞིན་ནོ།།

གuང་གི་དོན་དེ་[30A3]Y་མོད་Mི་ངག་དོན་འHེལ་[པ་;བ་]ཡོད་e་uག་Mང་ངག་ལས་དོན་tོགས་པ་ཚད་མར་མི་འཐད་དེ་བEོད་?་

Sལ་eས་(མ་པ་གLམ་དང་འHེལ་[པ་;བ་]མ་òབ་ན་མི་tོགས་ལ་òབ་ན་ངག་གི་དོན་òབ་ཟིན་པའི་yིར་རོ། །tགས་ནི་ཆོས་ཙམ་དང་འHེལ་
[པ་;བ་]òབ་ན་གཞི་Sལ་ཡོད་པས་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ངག་Mང་ཚད་མའི་l་མ་[30A4]ཡིན་ནོ།།

འོ་ན་f་[ཅིག་;གཅིག་]e་དོན་tོགས་པའི་l་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། âོན་bི་བEོད་?་tོགས་པ་ཚད་མ་ཡིན་ཡང་Eེས་དཔག་e་འe་
བས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བTན་པའི་yིར་ë་བ་པOའ_་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ཞེས་|ོས་[Tེ།;ཏེ།] འདིར་གང་གོ་བར་jས་པའི་དོན་བEོད་འདོད་
མ་འཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དོན་bི་ཚcག་[30A5]མི་འཐད་པ་དང་། (མ་འaེལ་ལས། 

ë་བ་པOའ_་?ེད་པའི་Sལ། དོན་གང་^ོ་ལ་རབ་གསལ་བ།།
དེ་ལ་f་ནི་ཚད་མ་ཉིད།  
[PV2.1a-c:ë་བ་པO་ཡ_་?ེད་པའི་Sལ། །དོན་གང་^ོ་ལ་རབ་གསལ་བ།། 

  དེ་ལ་f་ནི་ཚད་མ་ཉིད།།]
ཅེས་འདོད་པའི་Sལ་ལ་གLངས་པའི་yིར་དང་། བEོད་?་ལ་ཚད་མ་གཞན་e་འXར་བར་tོག་པ་ན་བEོད་འདོད་པ་Eེས་དཔག་e་བ6ས་པ་
dབས་L་མ་བབ་པའི་yིར་རོ།།

[30A6]Nོན་འདི་དག་ཉིད་གང་དག་དོན་e་wང་[པའི་;བའི་]བསམ་པ་གོ་བར་འདོད་[པ་ལའང་;པའང་]བY་བར་?འོ། །དེས་ན་
འདིར་གོ་བར་?་བ་ནི་ཡིད་ལ་wང་[པ་;བ་]དོན་bི་(མ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གO་?yད་མི་འuལ་པར་བTན་པ་ནི་གོ་བར་üང་[པའི་;བའི་]yིར་ཏེ་ཅེས་
པ་Tེ། དོན་གང་གི་Jི་wང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པར་དེ་བTན་པར་འདོད་པ་མི་འ~ང་ལ་དེ་མེད་ན་[30A7]བEོད་པར་མི་`ོལ་བས་f་མི་འ~ང་
[པ་;བ་]ཁོ་ན་Tེ། fའི་yད་པར་ལ་དོན་e་wང་[པས་;བས་]yབ་པ་ནི་རང་རིག་པ་wང་[པ་;བ་]ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་འདི་ནི་[†ོས་;དངོས་]L་འuལ་པ་མ་ཡིན་ནམ། དོན་bི་(མ་པ་ཤར་བ་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་དེ་བEོད་པའི་f་འuལ་པ་དང་
ལད་མO་�Pས་པ་དང་གuང་གོམས་པ་འདོན་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་[30A8]མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་རO་ཞy་ན། འདི་ལ་དེ་དག་ཁ་ཅིག་དེ་
དག་[e་འང་;eའང་]དེར་wང་[པ་;བ་]dད་ཅིག་Nེས་པ་ཡིན་ཏེ་འHས་É་l་ལ་མི་འuལ་པའི་yིར་རO་ཞyས་ཟེར་རོ། །འདིར་དོན་e་wང་
[པ་;བ་]ངེས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལས་དེ་བTན་པར་འདོད་པ་འ~ང་གི་མ་ཚqར་བ་ནི་དོན་e་wང་[པ་;བ་]ཉིད་དང་བtག་པ་མuངས་པས་དེ་ལས་དེའི་

འHས་É་འ~ང་[པར་;བར་]མི་[30B1]རིགས་སོ། །འོན་Mང་དོན་bི་(མ་པ་ཤར་བ་དང་མ་ཤར་བས་[ར་བའི་fའི་ངO་བO་ན_་ས་བོན་དང་πི་བ་
ལས་Nེས་པའི་ཤ་མོ་བཞིན་e་ཐ་དད་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཤིན་z་(མ་པར་yེ་བའི་འHས་É་l་ལ་མི་འuལ་པའི་yིར་རོ། །དེ་Y་ན་ཡང་འaོ་བའི་
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ཁམས་Mི་?ེ་Hག་གིས་རང་བཞིན་bིས་བཟང་[པ་;བ་]དང་ངན་པ་འ~ང་[པས་;བས་]བéའ་མuན་[30B2]ཅིང་Nེས་Éའི་རང་བཞིན་ཡོངས་L་

ཤེས་པ་ཉིད་ལས་tོགས་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དེས་ན་ཐམས་ཅད་e་f་དོན་གO་?yད་e་འXར་བ་ནི་མ་ཡིན་bི་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་འགའ་ཞིག་ལ་གོ་བར་
?ེད་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་དེ་Y་ན་ཡང་དོན་e་མ་ལ་འRག་པ་གོ་དང་ཧ་རི་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་f་དག་ལས་གང་གི་Jི་དཔག་པར་?་Tེ་འuལ་པར་

འXར་རO་ཞy[30B3]ན། དེར་ཡང་aགས་པའི་དོན་གང་ཡང་üང་[པ་;བ་]ཅིག་ལ་མི་འuལ་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] མིང་ཙམ་ལས་རིགས་གང་ཡང་
üང་[པ་;བ་]ཞིག་ཡིན་པར་དཔོག་པ་བཞིང་ནོ། །དེ་Y་ནའང་f་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]ཚད་མ་òབ་པར་མ་Xར་ཏམ་ཞེ་ན། གོ་བར་?ེད་པ་tགས་
ཉིད་e་བÜབ་བའི་yིར་མི་འuལ་པ་ངེས་པའི་fས་དེ་Yར་དེ་བསམ་པ་ལ་[30B4]wང་[པའི་;བའི་]དོན་tོགས་པར་?་བའི་གཞི་ནི་ë་བ་པO་དy་

ཉིད་ཡིན་པས་ཤེས་འདོད་Mི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་ཚqགས་པ་ལས་ Ô་tPགས་པའི་Eེས་L་དཔག་པ་ཉིད་དO་ཞyས་དགོངས་པའོ།།

གལ་ཏེ་f་དོན་ལ་tགས་ཡིན་ན་རང་བཞིན་ནམ་འHས་É་ཞིག་e་འXར་[aང་;aངས་]ན། Jི་[†ོས་;དངོས་]པO་མyད་པས་fའི་l་དང་
ངO་བPར་མི་üང་[པས་;བས་][གཉི་;གཉིས་][30B5]ཀར་མི་འཐད་དO་ཞy་ན། བདེན་མོད་Mི་Jི་ཉིད་l་མ་ཡིན་ཡང་དེའི་yད་པར་ཅན་bི་འདོད་པས་
f་བNེད་པས་yད་པར་བÜབ་པ་ལ་འHས་Éའི་tགས་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཇི་Yར་eས་མuངས་པའི་རོ་ལས་གäགས་དཔོག་པ་འHས་Éའི་tགས་L་
འཆད་པར་འXར་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་bི་Jི་wང་[པ་;བ་]ནི་tོག་པ་ཡིན་པས་དེ་[30B6]ཚcག་ལས་དཔག་པར་jས་ན་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་
མyེད་པ་ཉིད་ཁེགས་པར་འXར་ཏེ། tོག་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་[ཡངས་;Ñངས་]པའི་yད་པར་དང་འགལ་བའི་yིར་རོ། །དེ་Y་ན་དེ་Aོག་པ་འuལ་པ་
ཅན་e་བཤད་པ་འགལ་ལO་ཞy་ན། དེ་Y་Éའི་lད་ལ་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་ཉིད་དཔག་jས་པ་ཁོ་ནའོ། །7ོབ་དཔོན་bིས་[30B7]ནི་ë་བ་ཙམ་
ལས་དེ་འགོག་པ་འuལ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ་nས་Mི་རིག་?ེད་བཞིན་ནོ། །འདིར་དོན་bི་(མ་པ་wང་[པར་;བར་]དཔོག་པ་ནི་nས་ངག་གི་རིག་
?ེད་yད་པར་ཅན་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །འོ་ན་nས་ངག་གི་yད་པར་འགའ་ཞིག་ལས་འདོད་ཆགས་Mང་དཔག་jས་པར་འXར་ན་འuལ་
པར་བཤད་[པ་འང་;པའང་][30B8]ཡིན་ནO་ཞy་ན། དེ་ནི་མི་jས་ཏེ་དེ་[Zེད་;མེད་]Mང་ Ô་âPན་e་བཏང་ནས་དེ་Y་Éའི་ཚcག་[ོར་བས་yད་པར་

མི་?ེད་པའི་yིར་རོ།།

དོན་bི་(མ་པ་ནི་དེ་Y་Éའི་ཚcག་[ོར་བར་ཡིད་གཏད་པ་ཉིད་Mིས་wང་[པའི་;བའི་]yིར་ལ། དེ་ཙམ་དེའི་དོན་མ་ཡིན་པས་མuངས་པ་
མ་ཡིན་ནོ། །དེ་Yར་ན་f་ལས་དོན་tོགས་པ་ཚད་མ་[31A1]ཉིད་མ་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]Eེས་དཔག་e་འeས་པས་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནO་
ཞyས་གནས་སོ། །འོ་ན་ཞེས་?་བའི་Öོལ་བ་ནི་ཙ་ར་ཀ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[ཏེ།;Tེ།] དེ་Y་ན་ཡང་ཡོད་ན་ཡོད་པ་Tེ་Eེས་L་འaO་APག་དང་
wང་üང་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ལས་¨ོག་e་Xར་པའི་རབ་z་Nེ་བ་Tེ་འHས་É་དང་[Zེད་;མེད་]པ་tོགས་པ་དག་རིགས་པ་དང་མི་དམིགས་

[31A2]པ་ཚད་མ་གཞན་ཇི་Yར་མ་ཡིན་ཞེས་?་བ་ངག་གི་དོན་ཏོ།།

དེ་དག་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་ཡང་ཤེས་འདོད་Mི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་tགས་ཡོད་པས་Eེས་L་དཔག་པས་འe་བར་ཡང་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] 
yོགས་ཆོས་ཁོ་ན་ནི་tགས་Mི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་bི། འོན་Mང་བÜབ་?འི་ཆོས་ཉིད་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Eེས་L་འaོ་བ་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་ངེས་
[31A3]པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་མཉན་པར་?་བ་བཞིན་ནོ།། [PVin 3,9-10: tadbhāvabhāvānupalabdhī tarhi 
prabhavābhāvasādhane nānumānam, ananvayāt / ]

འདི་ཉིད་གང་ལས་ཅེ་ན། uལ་འདི་ལ་ཆོས་གཉིས་དང་Aན་པར་ཚད་མས་òབ་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་][Zེད་;མེད་]པའི་yིར་མཉན་པར་?་
བ་བཞིན་ནོ། །òབ་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་][Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་Mང་yོགས་ལ་འRག་པའི་ཚད་མ་ལས་Üབ་པར་?ེད་པ་གཞན་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་
ཏེ། Æ་û་དང་རི་བོང་གི་[31A4][འགོའ་ལསོགས་;འགོ་ལ་སོགས་]པ་ལ་ཡང་yོགས་Mི་tགས་དེ་དག་ཉིད་Mིས་དཔོག་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་
བÜབ་?་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཞན་མེད་པའི་yོར་རོ། །གལ་ཏེ་དེར་tགས་[Zེད་;མེད་]པར་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་ན་yོགས་ལའང་མི་འòབ་པའི་
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l་མེད་ལ། དེར་ཡང་yོགས་ལ་འRག་པའི་Eེས་དཔག་དེ་Y་É་ཉིད་Mིས་བÜབ་པར་?ེད་པ་[31A5]ཡིན་ན་ཡང་མི་üང་Tེ། དེ་རང་གི་yབ་པ་
òབ་པ་ལ་Yོས་པས་ཕན་uན་tེན་[པ་འམ།;པའམ།] དེ་ཡང་གཞན་bིས་Üབ་ན་uག་པ་[Zེད་;མེད་]པས་ནམ་ཡང་མི་tོགས་པར་ཐལ་བའི་yིར་
རོ།། [PVin 3,10-11: sādhanāntarābhāvāt tat sādhanatve ca nidarśanānavasthāprasaṅgāt/] 
དེའི་yིར་yབ་པ་ངེས་པ་མེད་Mང་yོགས་ཆོས་ཙམ་bིས་དོན་tོགས་པའི་ཚད་མ་གཞན་ཡོད་པས་དམ་བཅའ་བ་ལ་གནོད་དO་ཞyས་

[བསཾས་;བསམས་][31A6]པའོ། །ལན་གདབ་པའི་yིར་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 3,11: na]ཞེས་|ོས་Tེ། བསམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཅི་རབ་
[e་;z་]Nེ་བ་དང་[Zེད་;མེད་]པའི་དོན་ནམ་ཐ་sད་tོགས་པའི་ཚད་མ་གཞན་e་tོག་པ་ཡིན། དང་པO་ན_་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་མི་
[དZིགས་;དམིགས་]པའི་མངོན་Lམ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་ཉིད་དེ་དག་གི་དོན་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །{ོངས་པ་ལ་དེ་དག་[31A7]གི་ཐ་sད་e་üང་
[པ་;བ་]tོགས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་Mི་tགས་ལས་Eེས་L་དཔག་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] [དཔེའ་;དཔེ་]Üབ་པར་?ེད་པ་གཞན་ཡོད་པའི་yིར་
ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་ལས་བ་ལང་གི་ཐ་sད་tོགས་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བའོ།།

*a1 དེ་Üབ་པ་ལ་དཔེ་ཅི་Yར་ཡོད་མིན།
འོ་ན་ཐ་sད་ཞེས་?་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་Üབ་པ་ལ་[དཔེའ་;དཔེ་]ཅི་Yར་ཡོད་ཅེ་ན། འདིར་[31A8]གཞན་bི་ཉེས་པར་བཤད་པ་

Lན་ད~ང་[པ་;བ་]དང་། རིགས་པའི་དོན་བEོད་པ་དང་། དེ་ལ་Nོན་Ñང་པ་གLམ་bིས་ངེས་པར་?་བ་ལས། 

b1 གཞན་bི་ཉེས་པར་བཤད་པ་Lན་ད~ང་པ།
དང་པO་ན_་ཁ་ཅིག་ན་རེ་མཚན་ཉིད་Mི་tགས་Mིས་བÜབ་པར་?་བ་འHས་É་དང་[Zེད་;མེད་]པ་དང་བ་ལང་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པའི་ཐ་sད་ཅེས་?་བ་ནི་མིང་གི་(མ་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དོན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་[31B1]bི་དོན་bི་ཆོས་དེ་ཙམ་ལས་fོ་བཏགས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་དོན་ལ་ཐ་sད་Mིས་yབ་པ་ནི་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་ནི་བ་ལང་གི་ཐ་sད་Mིས་yབ་པ་ཡིན་[Tེ་;ཏེ་]དེ་ཙམ་bི་l་མཚན་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བའི་Eེས་དཔག་གིས་òབ་ལ། འདིའི་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ནི་âོན་[དཔེའ་;དཔེ་]ནག་∫ར་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པའི་[31B2]Tེང་e་དེ་ཙམ་ལས་དེའི་ཐ་sད་uགས་པས་òབ་པ་ཡིན་པས་[དཔེའ་;དཔེ་]Üབ་?ེད་གཞན་ཡོད་དO་ཞyས་ཟེར་རོ། །འདི་ལ་
རེ་ཤིག་དོན་bི་ཆོས་l་མཚན་e་མི་འཐད་པར་བEོད་ཟིན་ཏོ།།

གཞན་ཡང་བtགས་པ་[†ོས་;དངོས་]པའི་བདག་ཉིད་e་çོམ་པ་ལ་ནི་དོན་ཇི་Yར་བར་tོགས་པ་དང་ཐོབ་པའི་མི་Q་[པ་;བ་]མི་üང་

[པས་;བས་]ཐ་sད་འཇལ་བའི་^ོ་ཚད་མ་[31B3]ཉིད་e་མི་འXར་རོ། །yབ་པ་Üབ་པའི་uལ་ཡང་མི་འཐད་དེ། [†ོས་;དངོས་]པོ་བའི་l་
མཚན་^ོས་བཏགས་པའི་ཐ་sད་ལ་འuལ་པའི་yིར་དང་། མ་yབ་པར་སེམས་པ་ལ་དེ་ཙམ་l་མཚན་ཡིན་པའི་tགས་མ་òབ་པའི་yིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་ཐ་sད་ཅེས་?་བ་l་མཚན་ལས་གཞན་པའི་དོན་bི་ཆོས་ནི་[31B4][Zེད་;མེད་]Mི་དོན་bི་ཆ་དེ་དག་ལ་འཛcན་པའི་(མ་

པ་མི་འv་བ་བEོད་པ་དང་འRག་པ་Gན་ནས་7ོང་[པའི་;བའི་]^ོས་Sལ་e་?ེད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། དེ་Y་Éའི་འཛcན་Tངས་Mང་འགའ་ཞིག་e་l་
མཚན་འཛcན་པ་ཉིད་Mིས་འvེན་པས་ན་l་མཚན་ལ་ཐ་sད་Mིས་yབ་པ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་ཐ་sད་གསལ་བའི་དོན་རིག་པ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་

པས་དཔེ་[31B5]Üབ་?ེད་གཞན་ཡོད་དO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་དོན་དང་ཐ་sད་དག་དོན་ལ་Aོག་པ་གཉིས་[Zེད་;མེད་]ན་
?་?ེད་e་མི་འXར་ཏེ་f་དང་f་ཉིད་བཞིན་ནོ། །དེ་ཉིད་Mིས་ན་དོན་ལས་ཐ་sད་tོགས་པའི་^ོ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་e་མི་འXར་ཏེ་གäང་
[པ་;བ་]འཛcན་པའི་yིར་vན་པ་བཞིན་ནོ། །འཛcན་པའི་(མ་[31B6]པ་མི་འv་བའི་Sལ་e་?ེད་ན་ཡང་མིང་གི་(མ་པས་Sལ་e་üང་[པ་;བ་]དེ་
[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་མི་གནས་པ་དང་དོན་ལས་Aོག་པ་གཞན་[Zེད་;མེད་]པར་མི་འཐད་དེ། དོན་ལ་ཞེན་པའི་Aོག་པ་^ོ་ལ་[Zེད་;མེད་]པ་དང་
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དོན་དང་ཐ་sད་Mི་^ོ་ཡང་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །yབ་པ་དོན་རིག་པ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་Y་Éའི་
[31B7]tོག་པ་བNེད་e་ཟིན་Mང་Sལ་e་མ་?ས་པས་མི་འuལ་པ་ངེས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །གཞན་ཡང་yོགས་འདིར་
[Üབ་;བÜབ་]?་དང་yབ་པའི་uལ་ཤིན་[e་;z་]མ་འHེལ་[པ་;བ་]མང་e་ë་བ་ཡོད་པ་མི་བEོད་[ཏེ།;དེ།] རང་གི་uལ་བEོད་པ་ཉིད་Mིས་fིམ་
པ་[Zེད་;མེད་]པར་Lན་འ?ིན་པར་འXར་བའི་yིར་རོ།།

b2 རིགས་པའི་དོན་བEོད་པ། [=] རང་nགས།
གཉིས་པ་རང་གི་nགས་ནི་tགས་འདི་[31B8]ཐ་sད་Üབ་ཡིན་པས་yབ་པ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་མངོན་Lམ་bིས་òབ་ཅེས་?འོ། །དེ་

ཡང་དོན་དང་ཐ་sད་Üབ་པའི་yད་པར་དང་། [Üབ་;བÜབ་]?་ཐ་sད་Mི་དོན་དང་། [དཔེའ་;དཔེ་]ལ་yབ་པ་òབ་པའི་uལ་གLམ་bིས་ངེས་
པར་?ས་པ་ལས།  

c1 དོན་དང་ཐ་sད་Üབ་པའི་yད་པར།
དང་པO་ན_་འོ་ན་དོན་དང་ཐ་sད་Üབ་པ་ཅེས་?་བའི་tགས་Mི་yད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ་[32A1]f་ཤེས་ལ་མ་Yོས་པ་

དང་Yོས་པ་Üབ་པས་དོན་དང་ཐ་sད་Üབ་པའO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེའི་Yར་ན་མིང་གི་ངO་བPར་wང་[པ་;བ་]དང་ཞེས་པ་ཞེས་?་བ་བéའི་aགས་པ་
(མས་Mང་དེ་ལ་Yོས་པའི་ཆོས་Üབ་[པར་;བར་]ཐ་sད་པའི་aགས་པ་ཉིད་e་འXར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་tགས་འཛcན་ལ་དགག་?་wང་e་མི་üང་
[པ་;བ་]དང་üང་[པ་;བ་]འགོག་པ་ཡིན་[32A2]ཏེ། མེ་དང་ཤིང་བཀག་པས་e་བ་དང་ཤ་པ་འགེགས་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་ཕན་
uན་འuལ་ཞིང་མ་yབ་པ་ཡིན་ཏེ།  གཞི་དག་པར་འཛcན་པ་ལ་dད་ཅིག་མའི་Éམ་པ་དང་Éམ་པ་འཛcན་པའི་ཤ་ཟ་wང་e་མི་üང་[པས་;བས་]Jི་
དང་yད་པར་e་?ེད་པ་བཀག་པས་?ེ་Hག་དང་?ས་ཆོས་Mི་དོན་འགོག་པར་ཐལ་བ་དང་། མི་tག་[32A3]པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་üང་ལ་
[†ོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་wང་e་མི་üང་བ་མི་Vིད་པས་tག་པ་ལ་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་དོན་དགག་མི་དགོས་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་འདིར་
འདི་dད་བEོད་དེ་Jིར་བÜབ་?་གང་ལ་uལ་གLམ་ཚང་[པ་;བ་]དེ་དེའི་tགས་ཡིན་པ་ན་[Üབ་;བÜབ་]?་ཐ་sད་ཙམ་དང་དོན་Üབ་པ་ལ་uལ་

གLམ་ཚང་[པས་;བས་]དེ་དག་གི་tགས་L་གསལ་མོད་འདི་ལ་Jད་པ་ཅི་[32A4]ཡོད།  

c2 Üབ་?་ཐ་sད་Mི་དོན།
གཉིས་པ་[Üབ་;བÜབ་]?འི་དོན་Mང་དོན་དང་ཐ་sད་ཅེས་?་བ་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?ར་üང་[པ་;བ་][ཏེ་;Tེ་]âར་དgད་ཟིན་

ཏོ། །འོན་Mང་གuང་གི་dད་ལས་l་མཚན་ལ་tེན་པའི་ཐ་sད་ཅེས་?་བ་ནི་དོན་ལ་uགས་པའི་f་ Ô་ཡ_ན་Tེ། l་མཚན་ཅན་bི་f་ཤེས་Üབ་ཅེས་
གLངས་པའི་yིར་རོ།།

འདིར་བÜབ་པར་?་བ་ནི་ཐ་sད་དེར་[32A5]üང་[པ་;བ་]Tེ་དོན་ལ་f་^ོ་མ་འuལ་པས་ཞེན་üང་བ་e་üང་ཞེས་?་བ་ཆོས་(མས་Mི་མཚqན་

?ར་བEོད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

c3 དཔེ་ལ་yབ་པ་òབ་པ། 
གLམ་པ་ནི་དེ་[བéའ་;བé་]མ་vན་པའི་དབང་གིས་yོགས་ལ་མངོན་Lམ་bིས་མི་tོགས་ལ། [དཔེའ་;དཔེ་]ལ་ནི་བéའ་[ར་ཉིད་

Mིས་དོན་དང་ Ô་ZPང་[པའི་;བའི་]མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་yབ་པ་òབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་âར་བEོད་ཟིན་པ་ཉིད་[32A6]དོ། །དེས་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་
ནི་yོགས་Mི་ཚད་མ་ལས་གཞན་མངོན་Lམ་གཉིས་Mིས་བÜབ་པར་?་བའི་ཆོས་òབ་བO་ཞyས་བEོད་པར་?་བ་ཡིན་ནོ།།
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d1 `ོད་པ།
yོགས་འདི་ལ་`ོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཐ་sད་e་?་བ་དོན་bི་ཆོས་ཡིན་ན་ནི་གཏན་ཚcགས་དོན་Üབ་པ་ཉིད་e་འXར་ལ། མངོན་Lམ་ལ་

tོགས་པ་yད་ཡོད་པར་ཡང་འXར་རO་ཞy་ན། 

d2 དེའི་ལན། [=] ཁO་བP་ཅག [PVin p.4]
[32A7]ཁO་བP་ཅག་དོན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?འི་Aོག་པ་བÜབ་པས་དོན་དང་ཐ་sད་པའི་tགས་L་ë་ལ། མངོན་Lམ་ལ་

tོགས་པའི་yད་པར་ནི་འདོད་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]འuལ་པའི་l་མཚན་ཡོད་[Zེད་;མེད་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]l་yད་པར་ཡོད་པའི་yིར་དང་པོ་བ་

དང་གོམས་པའི་མངོན་Lམ་བཞིན་ནོ།།

གuང་གི་ཆ་དག་ལས་ཐ་sད་བé་ཙམ་[32A8]ཅེས་པ་དང་འགལ་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་sད་དོན་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཡིན་ཡང་དེ་མ་
ཤེས་པ་ལ་བéའ་འབའ་ཞིག་བTན་པས་ཆོག་Tེ། དེ་ལ་^ོ་མ་འuལ་པས་ཞེན་üང་ནི་དོན་òབ་པ་ཉིད་ན་òབ་པའི་yིར་རོ། །དོན་ལ་^ོ་མ་འuལ་
པས། འོ་ན་མངོན་Lམ་གཉིས་པོ་ཕན་ཚcག་ལ་བÜབ་?་དང་གཏན་ཚcགས་མི་[32B1]wང་པས་yབ་པ་ཇི་Yར་འòབ་ཅེ་ན། lད་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Sལ་[ཅིག་;གཅིག་]e་Sལ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འRག་པར་Nེས་པས་?ེད་པ་[ཅིག་;གཅིག་]འvེན་པའི་yིར་â་ལས་f་~ང་

[པར་;བར་]ཤེས་པ་བཞིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་དོན་ལ་[བéའ་;བé་][ོར་བའི་tོག་པ་རང་དགའ་བ་མ་ཡིན་ནམ་དེས་ཞེན་པར་òབ་པས་Sལ་བདེན་པར་མི་འòབ་Tེ། f་ལ་
tག་པར་tོག་པ་རང་རིག་པས་Zོང་[32B2][པས་;བས་]Mང་f་tག་པས་yབ་པར་ཐལ་བའི་yིར་རO་ཞy་ན། འདིར་tོག་པ་ཚད་མར་?ས་པ་མ་
ཡིན་bི་འོན་Mང་དེ་འRག་པ་ཉིད་e་Zོང་[པས་;བས་]üང་[པར་;བར་]òབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་Yར་ཚད་མ་གཉིས་Mིས་l་ཚqགས་པ་ལས་འHས་É་Nེ་
བར་མཐོང་བས་Nེར་üང་པ་uགས་ལ་འòབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེར་ནི་ཟེར་tོག་ཚད་མར་མ་òབ་པས་Sལ་བདེན་པར་མི་[32B3]འòབ་ལ། དེ་Y་
Éའི་tོག་པས་ཞེན་üང་e་འòབ་Mང་དེ་ཙམ་tག་པའི་ཐ་sད་མ་ཡིན་[Tེ་;ཏེ་]^ོ་མ་འuལ་པའི་yིར་རོ། །དོན་དེ་ཉིད་uགས་ལ་བཞག་ནས་དེ་དག་
tགས་ལས་tོགས་པའི་Eེས་དཔག་e་6ད་པ་ན་Jིར་བTན་པ་དེ་ལ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་རེ་ཤིག་འདིར་e་བ་མེ་ཡོད་[Zེད་;མེད་]Mི་Eེས་L་?ེད་པ་
ལས་རབ་e་Nེ་བའི་འHས་Éའོ་[32B4]ཞེས་?་བའི་ཐ་sད་Üབ་པ་དེ་ལའོ། །ཐ་sད་འRག་པའི་Sལ་ནི་དོན་ཡིན་ལ་དེ་tོགས་པའི་ Ô་ན_་ཐ་sད་

Nེ་བའི་l་མཚན་[ཏེ་;Tེ་]དེ་དག་tོགས་པ་གཅིག་པས་གཉིས་ཀ་བTན་[པ་འམ།;པའམ།] ཡང་ན་ཐ་sད་འRག་པའི་Sལ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་](མ་
འཇོག་གི་l་མཚན་ཡིན་ཏེ་དེ་Yར་བTན་པས་âོན་Æ་û་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Tེང་e་དེ་ཙམ་ལས་[32B5]Sལ་ཅན་f་ Ôའ_་ཐ་sད་uགས་

པས་འHེལ་[པ་;བ་]òབ་པའི་Sལ་ཅན་དེ་vན་པར་?ེད་པའི་yིར། Eེས་L་དཔག་པ་ཡིན་ཏེ་e་བས་མེ་tོགས་པ་བཞིན་ནོ།།
འདིའི་[ོར་བ་ནི་གང་ཐ་དད་ཡོད་[Zེད་;མེད་]Mི་Eེས་L་?ེད་པ་དེ་ནི་དེའི་འHས་Éའི་ཐ་sད་e་üང་Tེ་ས་བོན་ལ་Æ་û་བཞིན་ནོ། །e་

བ་ཡང་ཐ་དད་པའི་མེའི་Eེས་L་?ེད་པས་[32B6]ཞེས་?་བ་རང་བཞིན་bི་tགས་སོ། །ཆོས་དེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་མངོན་Lམ་bིས་ངེས་པའི་l་
མཚན་ནི་l་དང་འHས་É་དེ་དག་གི་དོན་bི་ངO་བO་ཉ_ད་ནི་Eེས་L་འaO་APག་?་བའི་Sལ་དང་?ེད་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ལ་

[བéའ་;བé་]uགས་པས་སོ། །དེ་བཞིན་e་âོན་རི་བོང་གི་[འགོའ་;འགོ་]ལ་སོགས་པ་ª་[དZིགས་;དམིགས་]པར་རིགས་པ་མི་[32B7]
[དZིགས་;དམིགས་]ན་ཡང་དེ་ཙམ་ལས་[Zེད་;མེད་]དO་ཞyས་པའི་བéའ་བEོད་པ་ཡིན་ཏེ། འHེལ་[པ་;བ་]òབ་པ་དེའི་yིར་འཇིམ་གོང་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་yོགས་འདིར་l་མཚན་བTན་པས་ཐ་sད་e་üང་[པ་;བ་]Üབ་པར་?ེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་Yར་ཅེ་ན། མི་
[དZིགས་;དམིགས་]ན་[Zེད་;མེད་]དO་ཞyས་?་བར་རོ། །དེ་ཙམ་དེའི་l་མཚན་ཡིན་ན་དེ་མཐོང་[པོ་;བོ་]ཉིད་ལས་[32B8]འRག་མོད་sམ་ན། 
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བདེན་མོད་Mི་བéའ་མི་vན་པའི་{ོངས་པ་ལ་Tེ། འདི་ལ་wང་üང་གི་Éམ་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་e་?་Tེ་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་རི་
བོང་གི་མགོ་ལ་ª་བཞིན་ཞེས་རང་བཞིན་bི་tགས་ལས་ཤེས་པའི་Eེས་དཔག་ཡིན་ཏེ། ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་ལས་བ་ལང་གི་ཐ་sད་tོགས་པ་བཞིན་
ནོ།། [33A1]དོན་ལས་ཐ་sད་ཙམ་Üབ་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་ཇི་Yར་ས་བོན་འཇོག་པའི་uལ་bིས་nས་Nེད་པ་ལ་བའི་ཐ་sད་e་?ེད་
[བ་;པ་]བཞིན་ནོ།།

འོ་ན་wང་e་མི་üང་[པ་;བ་]མ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ལས་tོགས་པའི་ Ô་ཇ_་Yར་ཅེ་ན། བÜབ་?་གཉིས་ལས་དེ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་
sད་བÜབ་པ་ལ་འuལ་པས་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ། ཡོད་པར་ངེས་པའི་ཐ་[33A2]sད་e་?་བ་ལ་ཚད་མས་[དZིགས་;དམིགས་]པས་yབ་པ་
རང་རིག་པས་òབ་པ་ལས་l་མཚན་དེ་[Zེད་;མེད་]པས་l་མཚན་ཅན་bི་ཡོད་པར་ངེས་པའི་ཐ་sད་འགོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་Mང་yབ་?ེད་མི་

[དZིགས་;དམིགས་]པའི་Eེས་དཔག་e་འe་བ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དཔེར་ན་Nེས་É་འདི་ནི་འདིའི་ཕའི་ཐ་sད་e་?་བ་མ་ཡིན་ཏེ་nས་Nེད་?ེད་མ་ཡིན་
པའི་yིར་Éམ་པ་[33A3]བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་Y་Éའོ། །འདིར་ཡང་{ོངས་པ་ལ་ཞེས་Eེས་L་འRག་Tེ། ཐམས་ཅད་e་ཐ་sད་པའི་tགས་བTན་
པའི་Sལ་ནི་{ོངས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་yོགས་ལ་ཆོས་མཐོང་[པ་;བ་]ན་âོན་ཤེས་པའི་yབ་པ་མ་vན་ན་མཁས་པས་Mང་[Üབ་;བÜབ་]?་tོགས་པར་མི་འXར་ལ་

vན་པ་{ོངས་པས་Mང་tོགས་[33A4]པ་མ་ཡིན་ནམ། མཁས་པ་དང་{ོངས་པའི་yད་པར་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན། âོན་དེ་ཙམ་ལས་དེའི་ཐ་sད་uགས་
བཞིན་[e་འང་;eའང་]འདིར་དེ་མཐོང་བས་མི་འRག་པ་ཉིད་{ོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ན་ཡང་གཞན་bིས་དོན་བTན་པ་ཉིད་ན་ཐ་sད་མ་òབ་པ་
ནི་མི་འཐད་དེ། བTན་པའི་མིང་གིས་དོན་ངེས་པ་ཉིད་ན་དོན་ལ་མིང་^ོ་མ་འuལ་[33A5]པས་ཞེན་üང་òབ་པའི་yིར་རོ། །མིང་གི་yད་པར་
ངེས་པ་ལས་ནི་Yོས་པ་[Zེད་;མེད་]པར་མཚqན་?འི་dབས་L་བEོད་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། བདེན་མོད་Mི་ཐ་sད་ཆོས་གLམ་པO་དy་ཉིད་ལ་âར་མཚqན་
?འི་མིང་བཏགས་པ་དེ་མིང་གཞན་bིས་མི་vན་པའི་yིར་རོ། །འོ་ན་ཐ་sད་དེ་âོན་བཏགས་པའི་མིང་ཁོ་ནས་vན་པར་?་དགོས་[33A6]ན་
བéའི་ཐོག་མར་ཐ་sད་མི་[òབ་;འòབ་]པར་འXར་ལ། [གདོད་;འདོད་][ར་བས་Mང་འòབ་ན་yོགས་ལའང་བéའ་བTན་པས་ཐ་sད་མངོན་
Lམ་bིས་tོགས་པར་འXར་ཏེ་དཔེའ་བཞིན་ནO་ཞy་ན། ཐོག་མར་[ར་བ་དང་aགས་པ་དང་aགས་པའི་དོན་ཉིད་ལ་གདོད་[ར་བས་མཚqན་?་གོ་
བར་འXར་bི་གཞན་bིས་མི་འXར་བས། yོགས་ལའང་[33A7]མངོན་Lམ་bིས་tོགས་པར་üང་མོད་Mི་âར་òབ་ཟིན་bི་འHེལ་[པ་;བ་]བTན་
པས་Eེས་དཔག་Nེས་པ་ཉིད་ཆེས་མཛúས་Tེ་f་ལ་སོགས་པའི་yོགས་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་ཅན་üང་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་[ོར་བ་བཞིན་ནོ། །མཁས་
པ་ལ་ནི་ཐ་sད་པའི་གཏན་ཚcགས་བTན་པར་?་བ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] མིང་གིས་üང་[པ་;བ་]དོན་ཙམ་དང་འHེལ་[33A8]པར་ཤེས་པའི་yིར་
རོ།།

དེ་Y་ཡིན་ཡང་ཁ་ཅིག་ཤེས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་tགས་ལ་Yོས་པར་མ་ངེས་Mང་། དོན་[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་ནི་ཐམས་ཅད་
e་Eེས་L་དཔག་པ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་bི་མངོན་Lམ་bིས་ནི་མི་üང་[ཏེ།;Tེ།] [Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་[དZིགས་;དམིགས་]པར་འགལ་ལ་ཡོད་
པར་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཙམ་ཡང་འuལ་ལ་[དZིགས་;དམིགས་]üང་ཡོད་[33B1]པར་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པས་ཅེས་པ་ནི་yབ་པ་ལ་

Yོས་པས་Eེས་དཔག་e་འXར་བའི་yིར་རོ།།

Eེས་དཔག་དེ་ཡང་{ོངས་པ་ལ་དགག་?འི་རང་བཞིན་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཡིན་ལ། མཁས་པ་ལ་yབ་?ེད་
[དZིགས་;དམིགས་]པ་[Zེད་;མེད་]པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། âར་བEོད་པའི་uལ་bིས་ཐ་sད་ཐམས་ཅད་f་ལ་Yོས་པས་
[བéའ་;བé་]ཤེས་པ་[33B2]དང་མི་ཤེས་པའི་Eེས་L་?ེད་པས་དོན་དང་ཤེས་པའི་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་མི་འཐད་པའི་yིར་དང་། ཐ་sད་e་Üབ་པ་
yབ་?ེད་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པར་འགལ་བས་མཁས་{ོངས་ལ་tགས་Mི་yད་པར་མི་འཐད་པའི་yིར་དང་། དོན་དགག་པའི་ཐ་sད་ཐམས་
ཅད་e་tགས་ལ་Yོས་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]uག་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་Nོན་མི་[ཡོངས་;Ñོངས་]པའི་yིར་དང་{ོངས་པ་ལ་ཞེས་གང་ཟག་གི་
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[33B3]yད་པར་བäང་[པ་;བ་]མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།　།[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་མངོན་Lམ་bིས་tོགས་པའི་uལ་མི་འཐད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏེ། གཞི་དག་པར་དམིགས་པ་ཉིད་wང་üང་ཡོད་པ་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཙམ་ལས་[Zེད་;མེད་]པའི་f་^ོ་འRག་པའི་yིར་རོ།།
དེ་Y་མ་ཡིན་ན་ཤེས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་དང་དོན་[Zེད་;མེད་]པའི་དོན་ཉིད་ལ་བÖལ་[33B4]ཞིང་བtག་པ་ཇི་Yར་Ñང་། 

གང་ཡང་7ོབ་དཔོན་bིས། [Zེད་;མེད་]ལ་དབང་Nེས་ Ô་མ_ན་ཏེ། ཅེས་?་བ་དང་། [Zེད་;མེད་]པ་དེའི་Sལ་e་འགལ་བའི་yིར་རོ། ཞེས་
གLངས་པ་ནི་[†ོས་;དངོས་]པོ་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་གäང་Sལ་e་མི་འXར་[པ་;བ་]ལ་དགོང་པ་ཡིན་ལ། དགག་པ་གང་ཅི་sེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་
མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ལས་ཡིན་ནO་ཞyས་?་[33B5]བ་ཡང་tགས་ལ་Yོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་dབས་L་བབ་པ་ན་བཤད་པར་?འོ། །སོགས་
པས་བ6ས་པ་དོན་bིས་གོ་བ་དང་ཉེ་བར་འཇལ་བ་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་[Zེད་;མེད་]པ་(མས་ནི་མི་འཐད་པར་7་བ་དང་ལེ¶་གLམ་པར་ཞར་ལ་

འགོག་པས་འདིར་བÖལ་ལན་མ་མཛད་དོ།།

གནོད་པ་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་Mི་མRག་6ད་པ་ནི་དེའི་yིར་ཅེས་[33B6]པ་དེ་Yར་bི་དོན་དེ། མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་ནི་Eེས་
L་དཔག་པ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་[PVin 4,3-4: nāpratyakṣaṃ pramāṇam anumānād vyatiriktam 
asti //]ཞེས་[ོར་རོ། །ཅི་འི་yིར་ཞེ་ན། མངོན་Lམ་ཡིན་པ་tོགས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འuལ་པའི་ཆོས་གཞན་ངེས་པ་ལ་Yོས་པའི་yིར་ལ་དེ་ཡང་
གཏན་ཚcགས་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའི་དོན་[33B7]ཏོ།།

ད་ནི་འདི་དག་ལ་Q་བ་མེད་དO་ཞyས་བTན་པ་དེ་\ས་པར་བÜབ་པ་ན་རེ་ཤིག་yོགས་â་མ་བEོད་པ་ནི་གཞན་དག་ཅེས་?་བ་uར་རོལ་

མཛúས་པ་བ་Tེ།  ཇི་dད་བEོད་པའི་uལ་bིས་ཚད་མ་གLམ་པ་མི་འཐད་པའི་yིར་དང་། Eེས་L་དཔག་པ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] 
[Zེད་;མེད་]པའི་དོན་འཛcན་[33B8]པའི་yིར་ཐག་པ་ལ་¥ལ་e་འཛcན་པ་བཞིན་ནོ།། [†ོས་;དངོས་]པོ་ཡང་Eེས་L་དཔག་པས་ཐོབ་པར་?་བ་
མ་ཡིན་ཏེ། མ་བäང་[པའི་;བའི་]yིར་སེར་པOའ_་^ོས་ཀར་པོ་བཞིན་ནོ།།

?ེ་Hག་e་ཡང་ལན་ཅིག་དེ་ལས་~ང་པ་ནི་རང་གི་l་དེ་ལ་འuལ་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་མེ་དང་ས་བོན་ལས་Nེས་པའི་e་བ་དང་uད་པ་ལ་

དག་[34A1]གΩབས་Tན་དང་πི་བ་ལས་Mང་འ~ང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

བདག་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ཡང་གཏན་ཚcགས་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] âོན་པོ་དང་æམ་པོ་Éམ་པའི་བདག་ཉིད་e་òབ་Mང་ཕན་uན་
འuལ་པའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་འHེལ་[པ་;བ་]གཉིས་འuལ་ན་དེ་དག་གི་Tོབས་Mིས་དགག་པའི་tགས་ཅི་Yར་མི་འuལ་Tེ། དེས་ན་tགས་
[34A2]གLམ་མ་tོགས་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་yིར་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་[Zེད་;མེད་]དO་ཞyས་ཟེར་རོ།།

b3 དེ་ལ་Nོན་Ñང་པ། [=] Nོན་དེ་དག་ཇི་Yར་མེད་པ། [PVin p.4-6]
འདི་ལ་རེ་ཤིག་ཚད་མ་ཡིན་པ་ལ་བEོད་པའི་Jི་དང་?ེ་Hག་གི་Nོན་དེ་དག་ཇི་Yར་[Zེད་;མེད་]པའི་uལ་ནི་འོག་ནས་འཆད་པར་འXར་

ལ། Eེས་དཔག་གཅིག་e་དོན་ལ་yིན་ཅི་ལོག་པར་ë་བ་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་[34A3]བསལ་[པ་;བ་]བEོད་པའི་yིར་དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་
[PVin 4,5: tad ayuktam]ཞེས་|ོས་སོ། །ཅི་Yར་ཅེ་ན། འདིར་Eེས་དཔག་ཙམ་ཚད་མ་འགོག་པ་ལ་རང་གི་ཚcག་གིས་བསལ་ཉིད་ཡོད་
མོད་Mི་དེ་བཏང་sོམས་L་?ས་Tེ། ?ེ་Hག་[e་;z་]tགས་གLམ་bི་Eེས་དཔག་[ཡོང་;Ñོང་]པ་ལ་ཁས་^ངས་Mི་བསལ་[པ་;བ་]Tོན་པས། གང་
གི་yིར་ཚད་མ་གཞན་ཡང་[34A4]Vིད་པ་ཉིད་[PVin 1.2c: pramāṇāntarasadbhāvaḥ]Mི་yིར་རO་ཞyས་[ར་ཏེ། དེ་ལ་ཚད་
དང་གཅིག་ཤོས་Jི་གཞག་དང་། [PVin 1.2a: pramāṇetarasāmānyasthiter]ཞེས་?་བས་ནི་གང་བTན་པར་?་བའི་(མ་པར་
tོག་པས་ë་པ་པOའ_་lད་ལ་རང་བཞིན་bི་tགས་ལས་འོངས་པའི་^ོ་ཚད་མར་ཁས་^ངས་པ་བTན་ཏོ། །གཞན་ Ô་tPགས་པར་?ེད་yིར་དང་

[PVin 1.2b: anyadhiyo gateḥ /]ཞེས་?་བས་ནི་གང་ལ་བTན་པར་?་བའི་Sལ་[34A5]tོགས་པས་འHས་Éའི་tགས་ལས་
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འོངས་པའི་^ོ་ཚད་མར་ཁས་^ངས་པ་བTན་ཏོ། །འགའ་ཞིག་དགག་པ་?ེད་yིར་ཡང་[PVin 1.2d: pratiṣedhāc ca 
kasyacit //]ཞེས་?་བས་ནི་ཉན་པ་པོ་དང་[གཉི་གའི་;གཉིས་ཀའི་]lད་ལ་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་tགས་ལས་འོངས་པའི་^ོ་ཚད་མར་
ཁས་^ངས་པ་བTན་ཏོ། །དེ་(མ་པར་འaེལ་པ་ནི་རེ་ཤིག་`་བ་དང་པOའ_་དོན་ལ་(མ་གཞག་ë་[34A6]བས་Eེས་དཔག་ཁས་^ངས་པའི་uལ་
ནི་uལ་རོལ་མཛúས་པའི་7ོབ་དཔོན་དེ་7ོབ་མ་ལ་(མ་གཞག་ë་བ་ན་ë་བར་?་བ་དེ་Eེས་L་དཔག་པར་?་བ་ལས་མ་འདས་སོ་[PVin 4,11: 
nānumeyatām atipatati /]ཞེས་[ར་རོ། །(མ་གཞག་ཇི་Yར་É་ཞིག་ë་བ་ན་ཞེ་ན། མངོན་Lམ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་bི་Eེས་དཔག་ནི་
མ་ཡིན་ནO་ཞyས་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་[34A7]ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་bི་Jི་yབ་ë་བ་ནའོ།། [PVin 4,8-10: sa khalu 
pratyakṣaṃ pramāṇaṃ nānumānam iti bruvāṇaḥ (n.e. T) kāsāñcij jñānavyaktīnāṃ 
pravṛttau saṃvādaṃ visaṃvādaṃ copalabhya tallakṣaṇaṃ vyāptyā kathayed 
yathopaddeśaṃ pravartamānasyāvipralambhārtham /]

དགོས་པ་ཅིའི་དོན་e་ཞེ་ན། རང་གི་ཇི་Yར་བTན་པའི་དོན་ལ་7ོབ་མའི་འRག་པ་མི་འuལ་པར་?་བའི་yིར་རོ།།
འོ་ན་ë་?་tགས་Mིས་དཔག་པར་ཇི་Yར་འXར་ཞེ་ན། [དཔེའ་;དཔེ་]ཐག་པ་ལ་¥ལ་འཛcན་དང་མེ་འཛcན་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའི་?ེ་

Hག་[34A8]འགའ་ཞིག་གི་Tེང་e་[†ོས་;དངོས་]པོ་འཛcན་པ་དང་མི་འཛcན་པ་ལ་Q་བ་དང་མི་Q་བས་yབ་པ་[དZིགས་;དམིགས་]ནས། yབ་
པ་དེ་དང་ཆོས་མuན་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་འཛcན་པ་དང་མི་འཛcན་པ་མངོན་Lམ་Eེས་དཔག་གི་yོགས་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས། ཇི་Yར་yབ་པ་
བཞིན་e་ཚད་མ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་Üབ་པ་དེ་ནི་Tེ་དེའི་yིར་e་བ་ལས་[34B1]མེ་དཔགས་པ་བཞིན་Tེ་དེས་དེའི་ Ô་Eyས་L་དཔག་པར་

ཡང་òབ་[པོ།།;བོ།།] [དཔེའ་;དཔེ་]ལ་yབ་པ་òབ་པ་དང་བÜབ་?་òབ་པར་ཡང་མི་འXར་ཏེ། དེའི་མཚན་ཉིད་ལ་yབ་པ་òབ་Mང་`ོད་གཞི་
མཚqན་?་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །Eེས་དཔག་ཁས་མི་ལེན་ན་(མ་གཞག་མི་འཐད་པ་ནི་Eེས་L་དཔག་པ་དེ་ཡང་བདེན་པར་མ་òབ་པའི་[34B2]yིར་
[PVin 4,11: tac cāsiddham iti]གཞན་འRག་པའི་ཡན་ལག་z་(མ་གཞག་Tོན་པའི་བTན་བཅོས་?་བ་མ་ཡིན་པར་རིགས་སO་
ཞyས་[ར་རོ།།

འདི་གང་ལས་ཅེ་ན། 7ོབ་དཔོན་ཉིད་Mིས་Sལ་ཉམས་L་Zོང་[པ་;བ་][PVin 4,12: anubhūtaviṣayābhyaḥ][ཏེ།;Tེ།] 
âར་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]གསལ་བ་འགའ་ཞིག་ལས་མ་གཏོགས་པ་ë་བར་?་བ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་bི་(མ་གཞག་áང་ཟད་Mང་

[34B3]tོགས་པར་མི་འXར་བས་སོ།།

གསལ་བ་འགའ་ཞིག་tོགས་པ་དེ་ཉིད་ë་མོད་ཅེ་ན། གསལ་བ་དེ་དག་གིས་Mང་དོན་འདི་གཞན་ལ་tོན་པར་?ེད་པ་མི་འོས་Tེ། རང་
ཁོ་ནའི་lད་ལ་ཡོད་པ་དང་མཚqན་པར་?་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་?་བ་དོན་མེད་པ་དང་མི་jས་པའི་yིར་ཞེས་?་བའི་དོན་ཏོ། ཅི་འv་བ་ནི་འRག་
[34B4]པ་ན་བEོད་པ་དང་འགལ་བ་Tེ། ཁO་བPས་yེད་ལ་མི་བདེན་པའི་དོན་[བཏན་;བTན་]ཏO་ཞyས་?་བའོ།།

གང་དག་གuང་འདིས་བTན་པ་Yར་tོགས་པས་7ོབ་མའི་lད་ལ་Eེས་དཔག་ཁས་^ངས་པར་འཆད་པ་དེ་དག་གི་Yར་ན་7ོབ་དཔོན་

bི་ë་བར་?་བ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Zོང་པའི་པའི་གསལ་བ་ཙམ་e་འXར་བས། གསལ་བ་བTན་e་མེད་[PVin 4,12: anirdeśya]
[34B5]ཅེས་དང་། མཚqན་པར་?་བ་མ་ཡིན་[PVin 4,13: alakṣitābhir]ཅེས་པ་འགལ་ཞིང་། 7ོབ་མས་Eེས་L་tོགས་པ་Eེས་
དཔག་e་འདོད་པས་དེས་ëས་[པ་;བ་]ལས་གཞན་bིས་ཅེས་འ~ང་[པར་;བར་]ཐལ་བ་དང་། áང་ཟད་Mང་མི་tོགས་ཅེས་པའི་ཚcག་7ོབ་དཔོན་
ལ་[ོར་ན་གuང་â་མ་མ་འHེལ་ཞིང་7ོབ་མ་ལ་[ོར་ན་yི་མ་མི་འHེལ་[པར་;བར་]འXར་རོ།།

[34B6]øང་པ་གཉིས་པ་འཆད་པ་ནི་nས་ངག་གི་རིག་?ེད་ལས་གཞན་ལ་ Ô་ཡPད་པར་tོགས་ནས་^ོ་དང་Aན་པ་གཞན་bིས་ཁོང་e་

uད་པར་?་བའི་yིར་མ་ཤི་བར་e་ཅི་བདེར་Jོད་ཅེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་བTན་བཅོས་Mང་?ེད་ལ། འHས་Éའི་tགས་ལས་Eེས་L་
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དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡང་འདོར་བ་ནི་མི་རིགས་Tེ། དེ་བདེན་པའི་[34B7]དོན་ཅན་མ་ཡིན་ན་གཞན་ལ་བTན་པ་tོགས་པའི་^ོ་[Zེད་;མེད་]པས་
འRག་པ་འHས་É་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །Eེས་དཔག་[Zེད་;མེད་]པའི་Nེས་É་ནི་བTན་བཅོས་?ེད་པར་མི་རིགས་Tེ་འRག་པ་
འHས་É་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་?འོ།།

གལ་ཏེ་དེ་[Zེད་;མེད་]Mང་མངོན་Lམ་bིས་tོགས་པས་དེ་Yར་མི་འXར་རO་ཞy་ན། [34B8] Ô་དy་གཞན་bི་nས་དང་འHེལ་

[པ་;བ་]ནི་Nེས་É་ཙམ་bིས་མངོན་Lམ་e་མི་tོགས་སO་ཞyས་|ོད་[Tེ།;དེ།] ཅི་Yར་ཅེ་ན། རེ་ཤིག་དེ་nས་འཛcན་bིས་[†ོས་;དངོས་]L་tོགས་ན་དེ་
ཁ་དོག་ད?ིབས་Yར་nས་Mི་བདག་ཉིད་e་འXར་ལ། དེ་འགོག་པ་nས་ཉིད་ནི་ཅེས་པ་ནི་གuང་འདི་ནི་tགས་གLམ་e་འXར་ཏེ། nས་ཙམ་ནི་
[35A1]^ོ་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 5,3: na ca śarīram eva buddhiḥ]རང་རིག་པས་ Ôའ_་ངO་བPར་མ་དམིགས་པའི་yིར་

[སེམ་;སེམས་]པ་ལ་གeང་[པ་;བ་]བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་དེའི་ངO་བP་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་Üབ་པའི་རང་བཞིན་ནོ།།

dད་ཅིག་མ་âོན་པO་ར_ག་པས་མ་དམིགས་Mང་བདག་གཅིག་པས་མ་ངེས་པར་ཡང་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] dད་ཅིག་མའི་´ས་ནི་âོན་པO་ཉ_ད་
ཡིན་པའི་[35A2]yིར་རོ།།

ཡང་ན་གཞན་bི་ Ô་ན_་nས་Mི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། nས་འཛcན་bི་མངོན་Lམ་bིས་བYར་üང་གི་yད་པར་མ་
[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་ཕ་རོལ་bི་ཆ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་?་བ་བདག་ཉིད་Mི་ཐ་sད་འགོག་པའི་yབ་?ེད་མི་དམིགས་པའོ།།

ཆོས་ཅན་ནི་fའི་དོན་ཙམ་རང་རིག་པས་òབ་པ་ཡིན་ནོ།།

[35A3]འདི་དག་ཉིད་Mིས་nས་དང་ Ô་ཆPས་ཅན་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་òབ་མ་òབ་འགལ་བའི་ཆོས་དང་Aན་པའི་yིར་

Éམ་པ་དང་u་བཞིན་ཞེས་?་བ་འགལ་བས་yབ་པའི་tགས་Mང་མཚqན་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་དེ་དག་´ས་གཞན་e་མ་òབ་པར་tགས་འདི་མི་འòབ་ལ་´ས་གཞན་e་òབ་ན་ཡང་གཅིག་ཁེགས་པ་ཉིད་[35A4]ཡིན་པས་

tགས་L་མི་འཐད་དO་ཞy་ན། ཆོས་ཐ་དད་òབ་པ་ཙམ་bིས་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་fོ་འདོགས་མི་ཁེགས་Tེ་nས་དང་ཡན་ལག་བཞིན་ནོ། །ཡང་
{ོངས་པ་ལ་ཐ་sད་Mི་འuལ་པ་སེལ་[པར་;བར་]ཡང་མི་འཐད་པ་མེད་དོ། །nས་འཛcན་པས་uགས་ལ་tོགས་[པ་འང;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་བ�ོག་
པའི་fོ་འདོགས་[35A5]མི་འགལ་བའི་yིར་Éམ་པ་འཛcན་པས་u་བཞིན་ནོ།།

དེས་ན་འRག་པ་དོན་ཡོད་པར་འདོད་པ་yོད་Mིས་འHས་Éའི་Eེས་དཔག་ཁས་^ངས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?འོ།།

གལ་ཏེ་ཚད་མ་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་[Zེད་;མེད་]Mང་ཐམས་ཅད་རང་དང་གཞན་bི་དོན་ལ་འRག་པ་Yར་ཡིད་[Jོད་;དgོད་]དང་ཐེ་

[ཙqམ་;ཚqམ་]ལས་འRག་[པ་འང;པའང་]འHས་É་མེད་[35A6]པར་ཅི་Yར་འXར་ཞེ་ན། དེ་Y་མོད་Mི་Eེས་དཔག་ལོག་པ་ཉིད་e་ë་བ་ལ་[དེ་
འང་;དེའང་]མི་འཐད་པའི་yིར་རོ་sམ་e་དགོངས་པའོ།།

`་བ་གLམ་པ་འཆད་པ་ནི་འདི་ཅེས་པ་Tེ། གཞན་ཡང་\ང་[ཕན་;ཕེན་]པ་འདིས་མི་དམིགས་པའི་Eེས་དཔག་ཚད་མར་ཁས་^ངས་
པ་ཡིན་ཏེ་མི་wང་[པའི་;བའི་]གཞི་འགའ་ཞིག་[35A7]e་ï་དང་སེམས་དZལ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[Zེད་;མེད་]ཅེས་དགག་པ་?ེད་པའི་

yིར་རO་ཞyས་?འོ། །yབ་པ་མ་òབ་sམ་པ་ལ་རེ་ཤིག་དགག་པ་དེ་མངོན་Lམ་bིས་?་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] འདི་Yར་དོན་གཞན་འཛcན་
པས་uགས་ལའམ་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་[†ོས་;དངོས་]L་wང་པས་?ེད་aང་ན། དང་པO་ན_་གཞི་dལ་པས་མི་üང་[35A8]ངོ་། གཉིས་པ་ཡང་དོན་
རིག་པ་ནི་[Zེད་;མེད་]པ་གäང་Sལ་e་?ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་bི་jས་པ་ལ་Yོས་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བ་དམིགས་པའོ། །མི་
Yོས་Tེ་དོན་ཡོད་པ་ཉིད་Mིས་འཛcན་པ་ཡིན་ན་ནི་ཆོད་པ་དང་Sལ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་དེ་འཛcན་པ་Nེ་བར་འXར་རོ།།

གལ་ཏེ་[35B1]Sལ་མ་ཡིན་[པ་འམ་;པའང་]མངོན་Lམ་ལོག་པ་ཉིད་Mིས་བdལ་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་[Zེད་;མེད་]པར་tོགས་པ་

ཡིན་ནO་ཞy་ན། ཉམས་པ་ནི་འཇལ་?ེད་[Zེད་;མེད་]པ་དང་གཞལ་?་tོགས་པ་འགལ་[པའོ།།;བའོ།།] དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་དེ་ལོག་ན་[PVin 
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5,8: nivṛtter]ཅེས་པའོ།།
གལ་ཏེ་མངོན་Lམ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]Mང་དེ་ལོག་པ་ལས་[Zེད་;མེད་]པར་ངེས་པའི་^ོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་[35B2]དO་ཞyས་དོགས་པར་

?ས་ནས་ཡོད་ན་[PVin 5,9: bhāve]ནི་ཞེས་པའི་ལན་ནི་གང་ཞིག་བཀག་པས་གང་[Zེད་;མེད་]པར་ངེས་པ་དེ་ཉིད་མི་
[དZིགས་;དམིགས་]པའི་Eེས་དཔག་ཁས་^ངས་པ་ཡིན་ནོ་sམ་e་དགོངས་པའོ།།

གང་དག་འགའ་ཞེས་པའི་ཚcག་Jིར་?ས་ནས་གཞན་དག་དགག་?་མ་ལོག་པ་དགག་གཞི་འཛcན་པའི་མངོན་Lམ་ཉིད་Mི་བཀག་པ་

tོགས་[35B3]སO་ཞyས་Öོལ་[པ་;བ་]འགོག་པར་?ེད་པ་ནི། རིགས་པས་མི་འཐད་པར་âར་བEོད་པ་དང་ལན་གི་གuང་མི་འHེལ་བས་མ་ཡིན་
ནོ།།

འདི་sམ་e་^ོ་གLམ་པོ་འདི་དག་Eེས་དཔག་ཡིན་པར་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་][†ོས་;དངོས་]པོ་འཛcན་མི་འཛcན་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་

[Mིས་;bིས་]yབ་པ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

Ñོང་[པའི་;བའི་]yིར་ཕ་རོལ་bིས་Eེས་[35B4]དཔག་e་འདོད་[པ་འང;པའང་]མ་ཡིན་ན། ཅི་Yར་མ་འHེལ་[པའི་;བའི་]གuང་
འགོད་sམ་ན། བདེན་མོད་Mི་ཇི་Yར་འདོད་པའི་དོན་དེ་དག་དེ་Yར་ངེས་པ་ཡིན་ན་Eེས་དཔག་གLམ་ཁས་^ངས་པར་འXར་རO་ཞyས་བTན་པ་
ཡིན་ནོ།།

ད་ནི་ཁ་ཅིག་དེ་Yར་Jི་གཞག་ལ་སོགས་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་མི་Q་ཡང་ཡིད་བtན་e་[Zེད་;མེད་]པ་[35B5]ཡིན་ཏེ། uལ་
གLམ་པའི་tགས་ལས་ཤེས་པ་དེའི་རང་བཞིན་[PVin inserts ཅན་]ལ་[uད་པ་ལ་;u¿ལ་]ལས་ས་བོན་དང་ï་[ིན་bི་É་ལས་âོ་བསངས་

དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་འuལ་པ་མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་རO་ཞyས་ë་བ་ལ། [PVin 5,11: kasyacit saṃvāde 'pi tajjātīyasya 
vyabhicāradarśanād anāśvāsa] མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 5,12: na]ཞེས་འuལ་པ་དགག་པ་ལ་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་Üབ་?ེད་
འགོད་པར་?ེད་དོ། །དེ་ཡང་གང་e་འuལ་པ་དེ་ནི་Eེས་དཔག་དེའི་[35B6]རང་བཞིན་tགས་ལས་tོགས་པ་ཉིད་[PVin inserts 
མ་]མཚqན་པའི་yིར་ཏེ། tགས་Mི་མཚན་ཉིད་yབ་པ་ནི་རང་བཞིན་འHེལ་[པ་;བ་]ཡིན་ལ་ཞེས་?་བ་ལ་སོགས་པས་tགས་བÜབ་?་ལ་མི་འuལ་
པར་བTན་ནས། [PVin 5,12: tadrūpānupalakṣaṇāt/ svabhāvapratibandho hi liṅgalakṣaṇam/] 
tགས་ལས་ཤེས་པ་ཚད་མར་བÜབ་པ་ནི་འདི་Yར་[PVin 6,1: tathā hi]ཅེས་པ་Tེ། `་བ་yེད་â་མས་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་yི་མས་yོགས་
ཆོས་[ར་[35B7]བའོ།།

དེའི་འaེལ་པར་ཐོག་མའི་མངོན་Lམ་ལ་[དཔེའ་;དཔེ་]བÜབ་པ་ནི་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་ལ་ཚད་མར་òབ་པའི་མངོན་Lམ་ཡང་ཅེས་པ་Tེ། 
མི་Q་བ་ནི་འཛcན་Tངས་དོན་ལ་མི་འuལ་པའོ། །དོན་ལ་མི་འuལ་པ་ཡང་དོན་bི་འHས་É་ཡིན་པ་Tེ་Eེས་L་འaO་APག་མི་?ེད་པ་ནི་དེ་ལ་མི་
འuལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། [35B8]f་ལ་[Zིག་;མིག་]གི་^ོ་བཞིན་ཞེས་?་བའི་དོན་ཏོ། །འདིས་ནི་ཚད་མ་tག་པར་འདོད་[པ་འང;པའང་]དོན་ལ་
འuལ་པར་བTན་པ་ཡིན་ཏེ་དོན་bི་Eེས་L་མི་?ེད་པའི་yིར་རོ། །(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པ་དག་གལ་ཏེ་ཞེས་མངོན་Lམ་དོན་ལ་མི་འuལ་པའི་l་
མཚན་གཞན་e་tོགས་པ་ལ་7ོབ་དཔོན་bིས་མཐོང་ཞེས་པའི་f་གཉིས་ལ་[36A1]འRག་པར་གཟིགས་[Tེ་;ཏེ་]ལས་དང་?ེད་པOའ_་ཆོས་L་

བtགས་ནས་yོགས་དང་པོ་ལ་ཐལ་བའི་ངག་འདི་དེ་Y་ན་དོན་ཐམས་ཅད་མཐོང་[པ་;བ་]ཡིན་པའི་yིར་Nེས་É་ཐམས་ཅད་Mིས་མངོན་Lམ་e་

འXར་རO་ཞyས་དོན་bིས་ཐ་sད་འཕེན་པར་[ར་ཏེ། འདི་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]དོན་ཆོས་L་ཁས་^ངས་Mང་དོན་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]མཐོང་
[པར་;བར་]མ་òབ་[36A2]Tེ་âོན་པོ་བཞིན་ནོ་sམ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་འགའ་ཞིག་e་འགའ་ཞིག་གིས་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]དོན་འགའ་ཡང་
[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།།

འོ་ན་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་དོན་?ེད་པས་yབ་Mང་ཐམས་ཅད་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]Mི་དོན་མི་?ེད་པ་Yར་yབ་པ་མ་òབ་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། 
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དེར་ནི་འHས་Éའི་yད་པར་ལ་Yོས་པའི་ཆོས་ཡིན་ལ་འདིར་ནི་མེ་ཚ་བ་དང་བེ་[36A3]e་\་âོ་བ་Yར་དོན་དག་པའི་ཆོས་L་ཁས་^ངས་པ་ལ་

བEོད་པས་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །uལ་འདི་ལས་གཞན་e་འཆད་པ་ནི་ནོར་བ་ཉིད་ལས་མི་འདའོ།།
གཉིས་པ་འགོགག་པ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་[PVin 6,8: jñānabhāvaś cet]པ་Tེ་འHེལ་མེད་ལ་མི་འuལ་པ་མི་འཐད་པས་

སོ། །མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་[PVin 6,9: darśanāt]ཞེས་`ོད་གཞི་ལན་e་ë་བ་ལ་[36A4]བ`ད་ཅིང་vི་བ་ནི་âར་bི་ལན་མཐོང་
[པ་;བ་]དེ་ཡང་ཅེས་པ་བtགས་པའི་dབས་ཡིན་པས་མི་འཐད་ཅེས་པའོ། །འHེལ་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]ན་ཤེས་པ་དོན་ལ་མི་འuལ་པར་མི་འཐད་
པ་དེའི་yིར་[PVin 6,10: tasmāt]ཞེས་པ་ནི་yབ་པའི་མRག་6ད་པའོ།།

[†ོས་;དངོས་]པོ་Üབ་པའི་Eེས་དཔག་ལ་yོགས་ཆོས་[ར་བ་ནི་མི་འuལ་བའི་l་མཚན་དོན་དང་འHེལ་[པ་;བ་]དེ་[36A5]ནི་

[PVin 6,11: sa]ཅེས་པའོ། །གལ་ཏེ་འHེལ་[པ་;བ་]ལ་ཚད་མས་yབ་པ་[Zེད་;མེད་]ན་མངོན་Lམ་ཚད་མའི་yབ་?ེད་Eེས་དཔག་ལ་ཡོད་
པས་ཚད་མར་ཅི་Yར་འòབ་Tེ་ལོག་ཤེས་བཞིན་ནO་ཞy་ན། བདེན་ཏེ་འདིར་དོན་ལ་མི་འuལ་བའི་l་མཚན་འHེལ་[པ་;བ་]ཡོད་པས་མི་འuལ་པར་
བÜབ་པའི་dབས་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་ཉིད་e་བÜབ་པ་[36A6]ནི་འHེལ་[པའི་;བའི་]Tོབས་Mིས་âར་མ་tོགས་པའི་དོན་ལ་fོ་འདོགས་སེལ་
[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་?་བ་ལ་Yོས་སོ།།

གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་Eེས་དཔག་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་Eེས་དཔག་ཉིད་བÜབ་པ་ལ་Eེས་དཔག་Üབ་?ེད་e་ཇི་Yར་འXར་ཞེ་ན། འདི་དག་Eེས་
དཔག་ལ་iར་[པས་;བས་]ཐ་sད་ཁས་མི་ལེན་e་ཟིན་Mང་དོན་ལ་འRག་པ་ཡིན་ཏེ་འགལ་[36A7]བ་དང་འHེལ་[པའི་;བའི་]l་མཚན་ལས་

དགག་Üབ་?ེད་པའི་yིར། བ་ལང་Eི་དག་ལའང་མངོན་Lམ་Üབ་?ེད་e་མི་འXར་བ་མ་ཡིན་ནོ།།
འདི་sམ་e་འགའ་ཞིག་མངོན་Lམ་ཡང་Üབ་?ེད་e་ཁས་མི་ལེན་ན་དེ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་བÜབ་པའི་ཐབས་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་རO་

ཞyས་ནི་མི་བསམ་Tེ། རེ་ཤིག་དོན་དང་ཤེས་པའི་ཡོད་པ་[36A8]ཉིད་ཅེས་?་བའི་ཐ་sད་ཆད་པར་མ་Xར་ཅིག་ཅེས་ཤེས་?་ཇི་Yར་བར་Zོང་
[པའི་;བའི་]^ོ་འགའ་ཞིག་ནི་ཁས་^ངས་པར་?་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་Sལ་ལ་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་?ེད་པས་[†ོས་;དངོས་]པO་ZPང་
[པའི་;བའི་]Tབས་Mིས་fོ་འདོགས་སེལ་[པ་;བ་]ཞེས་?་བ་མངོན་Lམ་ཚད་མའི་དོན་ཁས་^ངས་པ་ཉིད་ལ། ཐ་sད་ནི་དེ་ཙམ་ལ་
[བéའ་;བé་][ར་[36B1]འòབ་པའི་yིར་རོ། །དེ་ཉིད་Mི་yིར་འགའ་ཞིག་གིས་Eེས་དཔག་ཁོ་ན་ཚད་མར་བEོད་པར་མི་jས་[Tེ་;ཏེ་]uག་པ་
[Zེད་;མེད་]པར་མི་འXར་བའི་ཡང་yིར་རོ། །དེས་ན་ངོ་ཚ་མི་ཤེས་པ་དག་མིང་ཁས་ལེན་པ་དང་མི་ལེན་པས་དོན་òབ་པ་དང་ཁེགས་པ་མ་ཡིན་ལ། 
áང་ཟད་tོག་གེ་ལ་tེན་པའི་གuང་nགས་ལ་དེ་Y་É་[Zེད་;མེད་]པས་Lན་ད~ང་[པའི་;བའི་]གནས་L་[36B2]མ་བཀོད་དོ།།  །།

'A1 མངོན་Lམ་?ེ་Hག་e་གཏན་ལ་དབབ་པ། B1 མངོན་Lམ། [PVin p.7]
དེ་Yར་མཚན་ཉིད་Mིས་yབ་པའི་ཚད་མའི་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་Jིར་བTན་ནས། མངོན་Lམ་?ེ་Hག་z་གཏན་ལ་དབབ་པའི་yིར་དེ་ལ་

[PVin 7,1: tatra]ཞེས་|ོས་Tེ། མ་ཞེས་?་བ་བeན་པའི་fས་གང་ལ་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བར་?་བའི་གནས་བTན་ནས་མངོན་Lམ་ནི་ཅེས་པར་
རིགས་Mི་íོ་ནས་[དZིགས་;དམིགས་]Mིས་[དཀར་;བཀར་]བ་ཡིན་ནོ།།

C1 མངོན་Lམ་Jིའི་མཚན་ཉིད། D1 མདོར་བTན། [PVin p.7]
འདིར་མངོན་[36B3]Lམ་tོག་Hལ་མ་འuལ་པ། [PVin 1.4a: pratyakṣaṃ kalpanāpoḍham 

abhrāntam] ཅེས་?་བ་མིང་དང་དོན་[ར་བ་ནི་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] tོག་Hལ་མ་འuལ་པ་ནི་མངོན་Lམ་bི་མིང་བཤད་པ་དང་འRག་པའི་
དོན་མ་ཡིན་པའི་yིར་Éམ་པ་དང་མི་tག་པ་བཞིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?་བÜབ་[བ་;པ་]དང་Eེས་L་བEོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] 
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ཚqགས་པ་དེ་མངོན་Lམ་bི་མཚན་ཉིད་མ་[36B4]ཡིན་པའི་yིར་དང་། ཡིན་ན་ཡང་མཚན་ཉིད་Mི་âོན་e་མཚqན་?་ཉིད་òབ་པ་མི་üང་
[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །དེས་ན་མངོན་Lམ་ཅེས་པའི་མིང་དོན་ལ་མངོན་e་?ེད་པ་ལ་འRག་པ་ཉིད་Mིས་མིང་གི་དོན་གäང་བ་ལ་མ་འuལ་པའི་
མཚན་ཉིད་མ་òབ་པས་མཚqན་?་ཤེས་[ཏེ་;Tེ་]འོན་Mང་མཚན་ཉིད་དེ་tོག་Hལ་bི་yད་པར་ཅན་e་བÜབ་འདོད་[36B5]ནས་tོག་Hལ་མ་

འuལ་པ་ཞེས་yད་པར་bི་གཞི་བEོད་ནས་ཆོས་བÜབ་པ་ཡིན་ཏེ་f་ནི་མི་tག་པའི་[†ོས་;དངོས་]པO་འO་ཞyས་?་བ་བཞིན་ནོ།།

D2 \ས་བཤད་པ།
དེ་\ས་པར་བཤད་པ་ན་མདོར་བTན་e་བEོད་པ་བདེ་བས་tོག་Hལ་âོན་e་|ོས་Mང་\ས་པར་བཤད་པར་དོན་uང་[པས་;བས་]མ་

འuལ་པ་ངོས་གäང་[པ་;བ་]ཙམ་?ེད་པ་ན་རབ་རིབ་དང་ཅེས་?་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་[36B6]འuལ་པ་གང་གིས་བNེད་པའི་l་ཐ་དད་པ་Tེ། 
དབང་པོ་དང་Sལ་དང་གནས་ལ་ཡོད་པའོ།།

འuགས་པ་ནི་གང་?ེད་པའི་jས་པ་གཅིག་པ་Tེ། དེ་དག་གིས་དབང་པོ་ཉམས་པར་?ས་པའོ། །སོགས་པ་ཞེས་?་བ་སO་སP་དང་Jི་ལ་
[ར་བས་མཚqན་པ་6ད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་བNེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ནི་དོན་e་wང་[36B7][པ་;བ་]ཡོད་Mང་དོན་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པས་wང་
Sལ་ལ་ལོག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས། འདིར་དེ་དག་གིས་འuལ་པ་མ་བNེད་པ་ནི་གäང་[པ་;བ་]ལ་yིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ།།

འདིར་བཅད་པའི་དོན་ལ་མི་Q་བ་ནི་མ་འuལ་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་Lམ་e་བཞེད་པ་dད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་wང་[པ་;བ་]ལ་མ་
yབ་པའི་yིར་དང་[36B8]tོག་མེད་ཚད་མ་ཞེས་?་བ་མངོན་Lམ་ལས་དོན་གཞན་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །བདེན་པའི་Sལ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་
[Tེ།;ཏེ།] བདེན་པའི་དོན་fོ་མ་བཏགས་པ་ལས་གཞན་e་མི་འཐད་པའི་yིར་དང་། Sལ་ཡང་གLམ་ལས་tོག་[Zེད་;མེད་]ལ་ཞེན་Sལ་
[Zེད་;མེད་]ཅིང་། འRག་Sལ་བདེན་པ་fོ་བཏགས་Mང་ཡིན་པས་[37A1]ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཉིད་Mིས་གäང་Sལ་ཡིན་ལ། དེ་བདེན་པ་ནི་
[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་བEོད་དགོས་པས་[âོས་;དངོས་]པོ་wང་[པ་;བ་]ཉིད་ལས་གཞན་e་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་གäང་པ་ལ་མ་འuལ་པ་
Tེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པ་;བ་]ཉིད་མངོན་Lམ་bི་མཚན་ཉིད་e་གuང་ལ་གསལ་བ་དང་རིགས་པས་Mང་འཐད་པ་ཡིན་ནོ།།

འོ་ན་7ོབ་དཔོན་ནི་གuང་[37A2]nགས་e་མའི་ཚད་མི་འཇོག་པ་ཡིན་ན་འདི་uན་མོང་[པ་;བ་]ཡིན་ནམ་འགའ་ཞིག་གི་ཡིན། དང་
པO་ན_་མི་üང་Tེ། གäང་དོན་l་ཡིན་པ་དང་ Ô་ཉ_ད་ཡིན་པ་དང་། [†ོས་;དངོས་]པོ་[Zེད་;མེད་]པའི་yོགས་ལ་མ་yབ་པའི་yིར་རོ། །སO་སOའ_་ལས་
འདི་དོན་(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་དབང་e་?ས་ཞེས་Mང་བEོད་པར་མི་jས་Tེ། གLམ་པའི་[37A3]མངོན་Lམ་ལོགས་L་བEོད་པ་
[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་། འདིར་དོན་(མ་[Zེད་;མེད་]Mི་(མ་གཞག་མཛད་པ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞy་ན། འདི་གuང་nགས་ཐམས་
ཅད་Mི་ཡིན་Mང་མ་yབ་པ་མ་ཡིན་[Tེ་;ཏེ་](མ་པ་དང་བཅས་པའི་nགས་ལ་དོན་དང་ Ôའ_་(མ་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པའི་;བའི་]yིར་དང་། 
གང་ཚú་གäང་འཛcན་(མ་yེ་བའི། །མཚན་[37A4]ཉིད་(མ་པར་བ7ད་པ་ཅན། ཅེས་?་བའི་nགས་ལ་ཡང་མངོན་Lམ་མ་wང་[པ་;བ་]ནི་Jི་
དེས་¡་སོགས་ལས་yད་པར་e་Xར་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་འདོད་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] བག་ཆགས་བtན་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་ཇི་Vིད་པར་དོན་
?ེད་པ་ཞེས་གLངས་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་òབ་མཐའ་ཐ་དད་པ་དག་གིས་Mང་མེ་དང་u་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་?ེད་པའི་[37A5]
[†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་ལ་བsོན་པར་མི་jས་སོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་འདིར་རེ་ཤིག་དོན་ཡོད་(མ་བཅས་པའི་uལ་ལ་བtེན་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ལ། 
དེའི་རང་དང་གཞན་རིག་པའི་མངོན་Lམ་ནི་རང་ཉིད་དང་དོན་bི་(མ་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པ་;བ་]Tེ། ཇི་dད་e། 

བདག་ཉིད་གསལ་བ་Zོང་པ་ཡིན། །དོན་དང་འv་བ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཡིན།།
ཞེས་[37A6]འ~ང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་དོན་ཉིད་མི་wང་[པས་;བས་]དོན་ལ་Yོས་ནས་མངོན་Lམ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་མོད་Mི་འོན་
Mང་དོན་bི་(མ་པ་wང་[པ་;བ་]ལས་དོན་ལ་མངོན་Lམ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།]  
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ཤེས་པ་(མ་བཅས་yོགས་ལ་ནི།། [†ོས་;དངོས་]L་དེ་གཉིས་ཐ་དད་Mང་།།
དེ་དང་གäགས་བrན་འv་བས་ན། །བཏགས་[37A7]པ་ཙམ་ཞིག་ཚqར་བར་üང་།།

ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།

E1 [མངོན་Lམ་]tོག་Hལ་བཤད་པ།
tོག་Hལ་བཤད་པ་ལ་རེ་ཤིག་གང་དང་Hལ་བར་?་བའི་tོག་པ་དེ་ཉིད་གང་ཞེ་ན་ཞེས་vི་བ་ལ། འདིར་བµན་པའི་Sལ་ཅན་དང་དོན་

bི་ངO་བO་ཚÅལ་བ་ལ་མི་üང་[པས་;བས་]མངོན་པར་བEོད་ཅན་bི་ཤེས་པ་ཞེས་|ོས་སོ། །དེ་འaེལ་[པ་;བ་]ན་འདིས་བEོད་པས་ན་Eོད་པ་Tེ་
[†ོས་;དངོས་]L་[37A8]བEོད་པར་?ེད་པའི་མིང་ངོ་། །དེ་དང་འvེས་པ་ནི་དོན་མིང་གི་(མ་པ་ཅན་e་wང་[པ་;བ་]ཡིན་ལ་དེ་ནི་
[བéའ་;བé་]མི་ཤེས་པ་(མས་ལ་[Zེད་;མེད་]པས་üང་[པ་;བ་]ཞེས་|ོས་Tེ། [བéའ་;བé་]ཤེས་པ་ན་འvེ་བར་jས་པའི་yིར་རོ།།

མདོར་ན་tོག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་fའི་[†ོས་;དངོས་]Mི་དོན་འཛcན་པ་ཡིན་ཏེ་ཇི་dད་e། ཤེས་གང་ལ་ལའི་f་དོན་འཛcན་[37B1]དེ་ནི་
དེ་ལ་tོག་པར་བEོད། །ཅེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་Jི་འཛcན་པ་ནི་tོག་པའི་མཚན་ཉིད་e་མི་བEོད་[ཏེ་;དེ་]རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛcན་པ་ལ་
tོག་པའི་ལོག་tོག་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །འོ་ན་[བéའ་;བé་]མི་ཤེས་པ་(མས་ལ་དོན་e་wང་[པའི་;བའི་]tོག་པ་ཉིད་ཡོད་པར་
གང་ལས་ཞེ་ན། ?་བ་ལ་འRག་Aོག་གི་yད་པར་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་[37B2]བདག་གི་lད་བཞིན་ནO་ཞyས་འHས་Éའི་tགས་ཉིད་ལས་
tོགས་ལ་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་Mང་དོན་Jི་འཛcན་པ་དེ་ཉིད་Mི་yིར་f་དོན་འཛcན་པ་ཡིན་[Tེ་;ཏེ་]བདག་གི་ཡིད་ཤེས་བཞིན་ཅེས་པའི་རང་བཞིན་tགས་

Mིས་འòབ་Tེ། དོན་Jི་མིང་དང་འvེ་བར་མཐོང་[པ་;བ་]ན་འvེར་üང་གིས་yབ་པ་འòབ་པས་སོ།།

E2 ཅི་Yར་[tོག་པ་དང་]Hལ་བའི་uལ།
ཅི་Yར་Hལ་བའི་uལ་ནི་དེ་དང་ཅེས་པ་མཚན་[37B3][གཞིའ་;གཞི་]´ས་ཉིད་ལ་sག་གོ །དེ་ཐ་དད་ཡོད་པར་Hལ་བ་མ་ཡིན་bི་ངO་

བO་ཡPད་པར་Hལ་བ་Tེ། རང་གི་Sལ་ལ་Yོས་ནས་tོག་པའི་´ས་Mང་མ་ཡིན་པའོ། །ཡང་ན་མཚན་གཞི་yད་པར་e་?ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་sག་
པས་དེ་དང་Hལ་བ་Tེ། གང་དོན་ཉིད་མངོན་e་?ེད་པ་དེ་tོག་པའི་མཚན་ཉིད་Mིས་མི་འRག་པའི་yིར་རོ[།;།།] [37B4]དེ་Y་ཡིན་དང་མངོན་
Lམ་tོག་པའི་ངO་བP་འམ་Aོག་པ་མ་ཡིན་པས་tོག་Hལ་e་བEོད་ཅེས་?་བའི་བtག་པ་ལས་aོལ་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་Lམ་དང་Eེས་L་དཔག་པ་དག་
tོག་པའི་´ས་ཡིན་པ་དང་Aོག་པ་མ་ཡིན་པར་མuངས་Mང་རང་གི་Aོག་པ་ལ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་དང་[Zེད་;མེད་]པས་tོག་པ་དང་མི་tོག་

པར་བEོད་པའི་yིར་ཏེ། ཇི་Yར་[37B5]uལ་གLམ་bི་´ས་དང་Aོག་པ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་མuངས་པའི་?ས་པ་དང་གཞལ་?་དག་
གཏན་ཚcགས་དང་གཏན་ཚcགས་མ་ཡིན་པར་འXར་བ་བཞིན་ནོ། །དོན་འདི་ཉིད་ལས་པར་ཏི་ཀར།།

ཤེས་གང་ལ་ལའི་f་དོན་འཛcན། དེ་ནི་དེ་ལ་tོག་པར་བEོད།།
རང་གི་ངO་བP་f་དོན་མིན། །དེ་yིར་དེ་ལ་tོག་[37B6]མི་?ེད།།
དེས་ན་དེ་ལ་Gན་མངོན་Lམ།།

[PV3.287: ཤེས་གང་གང་ལ་f་དོན་འཛcན། །དེ་ནི་དེ་ལ་tོག་བ་ཡིན།།
རང་གི་ངO་བP་f་དོན་མིན། །དེ་yིར་དེ་ལ་Gན་མངོན་Lམ།།]

ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Yར་ན་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་ཞིང་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པ་མངོན་Lམ་bི་མཚན་ཉིད་e་བTན་པ་ཡིན་bི་མི་Q་བ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།
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E3 མངོན་Lམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད།
མངོན་Lམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་âར་མ་tོགས་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པའི་;བའི་]Tོབས་Mིས་fོ་འདོགས་གཅོད་པ་ཞེས་

[37B7]བEོད་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་འཛcན་པ་དང་Jི་མི་འཛcན་པ་མངོན་Lམ་bི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་fའི་དོན་རང་རིག་གིས་tོགས་
པར་?་བ་ལ་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མར་འXར་རO་ཞy་ན། མི་འXར་ཏེ་uགས་Mི་Sལ་ལ་མངོན་Lམ་དང་ཚད་མ་f་གཅན་bི་མགO་བP་Yར་
གཞིན་མuན་e་མི་fའོ། །མངོན་Lམ་[37B8]bི་Tོབས་Mིས་ཚད་མར་Xར་པས་དེའི་ཚད་མར་བEོད་པ་ཡིན་ཏེ་ãང་པOའ_་ཤིང་t་བཞིན་ནོ། །
དེས་ན་དེ་ནི་མངོན་Lམ་bི་ཚད་མ་ཡིན་ཡང་མངོན་Lམ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་e་མངོན་Lམ་ཉིད་ཡིན་ཡང་དེའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་དང་
[གཉི་;གཉིས་]ཀ་ཡིན་པའི་ó་གLམ་e་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་Mི་yིར་མཚན་[38A1]ཉིད་ཉེ་བར་བäང་[པའི་;བའི་]དགོས་པ་ཡང་tོག་
བཅས་tོག་[Zེད་;མེད་]Mི་Yར་wང་པ་གཉིས་བཅད་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་གཉིས་མི་དགོས་པའི་yིར་རོ།། [གཉི་;གཉིས་]ཀ་ལོག་
[tོགས་;tོག་]ཙམ་སེལ་[པ་འང;བའང་]མ་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་མ་བEོད་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་བTན་བཅོས་?ེད་པ་(མས་Mིས་མཚན་
ཉིད་e་བཀོད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་e་རིགས་མི་[38A2]མuན་པ་གཅོད་པ་དང་། ལོག་[tོགས་;tོག་]སེལ་[པའོ།།;བའོ།།] དང་པO་ན_་རང་གི་ཐ་
sད་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་འཇོག་པ་ཏེ་ཇི་dད་བEོད་པའི་Nོན་གLམ་དང་Hལ་བའོ། །གཉིས་པ་ནི་དོན་Yོག་གཞན་e་འXར་ཡང་yད་པར་bི་ཆོས་
ལ་འuལ་པ་སེལ་པའོ། །འདིར་ཡང་གäང་[པ་;བ་]ལ་མ་འuལ་པས་ནི་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པ་མཐའ་དག་བསལ་[38A3]བས་དེ་ཉིད་དེའི་དོན་
ཡིན་ལ་tོག་Hལ་bིས་ནི་ཁ་ཅིག་མངོན་Lམ་དོན་ཉེ་བ་ངེས་པའི་tོག་པར་ë་བ་བ�ོག་པ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།  །།

C2 [མངོན་Lམ་]སO་སOའ_་ངO་བP་བཤད་པ།
སO་སOའ_་ངO་བP་བཤད་པའི་ãད་འདིར་དེ་ནི་(མ་པ་བཞི་Tེ།  

D1 [མངོན་Lམ་ལ་]རབ་z་ད?ེ་བ་བཤད་པ།
དབང་པོ་དང་ཡིད་དང་རང་རིག་པ་དང་(ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་མO་ཞyས་རིགས་པའི་ཐིགས་པར་གLངས་པའི་[38A4]རབ་e་

[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་བY་བར་?་Tེ། སO་སOའ_་ངO་བP་བཤད་པའི་yིར་རོ།།

E1 ད?ེ་བའི་གཞི། E2 ད?ེ་བའི་དངོས་པོ།
དེ་ཡང་ད?ེ་བའི་གཞི་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་l་མཚན་དང་དོན་དང་aངས་ངེས་པ་•་ལས། དང་པོ་གཉིས་ནི་ཇི་dད་བཤད་པའི་

མཚན་ཉིད་དང་Aན་པ་ལས་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་མངོན་Lམ་བཞིར་ད?ེ་བའོ།།

E3 ད?ེ་བའི་l་མཚན།
l་མཚན་ནི་?ེ་Hག་[e་;z་]ë་བ་དང་(་མ་uག་པ་དང་[38A5]Jོད་པ་བ་དང་\ང་ཕན་པ་(མས་Mི་ལོག་tོགས་བ�ོག་པའི་yིར་

Sལ་དང་བདག་པOའ_་∂ེན་ཐ་དད་པའི་íོ་ནས་སོ།།

E4 ད?ེ་བའི་དོན། 
ད?ེ་བའི་དོན་ནི་གLམ་ཆར་རང་རིག་དང་ངO་བP་གཅིག་ལ་Aོག་པ་ཐ་དད་པ་Tེ། དེས་ན་རང་རིག་མངོན་Lམ་ནི་?ེ་Hག་ཡིན་ཡང་Jི་ལ་
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yབ་པ་ཡིན་ཏེ་གསལ་བ་རིགས་གཞན་ལ་བtེན་པའི་ད?ེ་བ་ཡིན་པའི་yིར་[38A6]uང་པོ་དང་འe་?ེད་Mི་uང་པོ་བཞིན་ནོ། །གLམ་པO་ཉ_ད་ནི་
ངO་བP་ཐ་དད་པ་ཡིན་[དེ་;ཏེ་]eས་དང་tེན་མི་མuངས་པའི་yིར་རོ།།

E5 ད?ེ་བའི་aངས་ངེས་པ།
aངས་ངེས་པ་ཡང་Sལ་རང་གཞན་གཉིས་L་ངེས་ལ། གཞན་ཤེས་པ་ཡང་བདག་པOའ_་∂ེན་དབང་པོ་གäགས་ཅན་དང་ཡིན་ལ་tེན་

པར་ངེས་ཤིང་།  ཡིད་Mང་ཐ་མལ་པ་དང་གོམས་པ་གཉིས་L་ངེས་པ་[38A7]འི་yིར་རོ། །འདི་དག་ལས་Mང་གཉིས་ནི་ཚད་མས་òབ་ལ་གཉིས་
ནི་nང་ལས་aགས་པ་ཡིན་ལ། གäང་[པ་;བ་]རང་ལས་´ས་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པའི་íོ་ནས་རང་རིག་གཞན་རིག་གི་མངོན་Lམ་གཉིས་L་ངེས་
པ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་Mིས་འòབ་[པོ།།;བོ།།]

ད?ེ་བ་|ོས་པའི་དགོས་པ་ནི་aངས་དང་ངO་བO་ངyས་པ་བཞིར་ཤེས་པས་Jིའི་མཚན་[38A8]ཉིད་དོན་e་གཉེར་བའི་འRག་Sལ་tོགས་

པའི་དོན་[ཏེ།;Tེ།] འོན་Mང་དགོས་པ་དེ་ད?ེ་བ་[Zེད་;མེད་]ན་[Zེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་པས་འདིར་གuང་e་མ་བཀོད་དོ།།

D2 [མངོན་Lམ་ལ་]ད?ེ་བ་སO་སOའ_་ངO་བP་བཤད་པ།
ད་ནི་ད?ེ་བ་སO་སOའ_་ངO་བO་ར_མ་པ་བཞིན་e་བཤད་པ་ལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་དཔེར་བEོད་

པ་དང་། མཚན་ཉིད་བÜབ་པས་ངེས་[38B1]པར་?་བ་ལས། 

E1 དབང་པOའ_་མངོན་Lམ། [PVin p.7]
རེ་ཤིག་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་[PVin 7,8: indriyajñāna]ཞེས་?་བ་ནི་བདག་∂ེན་དབང་པོ་གäགས་ཅན་ལས་Sལ་ཤེས་པའོ།།

F1 uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད།
དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་ནི་བདག་∂ེན་དབང་པོ་གäགས་ཅན་ལས་[tོགས་;tོག་]Hལ་མ་འuལ་པའོ།།

དབང་པOའ_་ཚད་མ་ནི་བདག་∂ེན་དབང་པོ་ལས་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པའི་;བའི་]Tོབས་Mིས་fོ་འདོགས་སེལ་[པའོ།།;བའོ།།]

དེ་Yར་ན་དབང་པOའ_་ཤེས་[38B2]པ་ལ་འuལ་པ་དང་མ་འuལ་པ་དང་ཚད་མ་གLམ་Tེ། ^ོ་འདི་དག་l་གLམ་bི་ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་
གང་གིས་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་འXར་བ་བདག་པོས་yད་པར་e་?ས་པའི་མིང་གིས་བEོད་དེ་འHས་Mི་ཆང་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ།།

F2 མཚན་གཞི་དཔེར་བEོད་པ།
དེ་ལ་དབང་པའི་མངོན་Lམ་bི་མཚན་གཞི་[Zིག་;མིག་]དང་(་བ་དང་w་དང་πེ་དང་nས་ལ་བtེན་ནས་གäགས་[38B3]དང་f་

དང་vི་དང་རོ་དང་རེག་?་འཛcན་པ་Tེ་རབ་e་aགས་པ་དེ་དག་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

F3 མཚན་ཉིད་བÜབ་པས་ངེས་པར་?་བ། 
[གཞིའ་;གཞི་]དེ་དག་ལས་དང་Jིའི་མཚན་ཉིད་བÜབ་པར་?་བ་ལས། 

G1 རང་གི་མཚན་ཉིད་བÜབ་པར་?་བ།
རེ་ཤིག་རང་གི་མཚན་ཉིད་དབང་པོ་གäགས་ཅན་ལས་Nེས་པ་ཅི་Yར་འòབ་ཅེ་ན། དབང་པO་ཞyས་?་བ་òབ་མཐས་Gན་བtགས་པ་ནི་
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ཚད་མས་ཁེགས་ལ། ∂ེན་གLམ་ལ[38B4]ཅི་ཡང་üང་[པའི་;བའི་]l་གཞན་ཞིག་དཔག་པར་ཡང་jས་པ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] དེ་ལ་ཡང་∂ེན་
གLམ་bི་´ས་ཚང་ཡང་འHས་É་རེས་འགའ་བའི་tགས་Aོག་པ་ལ་[ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]ཟ་བའི་yིར་དང་། ∂ེན་གLམ་bི་jས་པ་ཚང་ཉིད་ནི་འHས་
É་མ་མཐོང་[པར་;བར་]མི་འòབ་ལ་མཐོང་ན་ཡང་òབ་ཟིན་པ་གཞན་ལ་མི་Yོས་པ་ཉིད་Mིས་དམ་བཅའ་བཅའ་བ་ལ་[38B5]བསལ་བའི་yིར་

རོ།། 
གཞན་ཡང་གLམ་པོ་l་ཉིད་e་Üབ་པ་ཡང་དེ་Y་Éའི་(མ་པར་བtག་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ཕན་uན་tེན་པར་འXར་བའི་ཡང་yིར་

རོ།། 
ཁ་དོག་དང་རེག་པའི་yད་པར་འདི་དག་ཉིད་དབང་པO་ཡ_ན་ནO་ཞyས་?་བ་ཡང་མི་üང་[ཏེ།;Tེ།] དབང་པO་ཤyས་པ་Sལ་འཛcན་པའི་

བདག་∂ེན་¨ོག་Xར་e་བཤད་པའི་[38B6]yིར་རོ། །ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།  
དེ་yིར་དབང་དང་jས་སོགས་ལ། །དབང་པOའ_་ Ô་ན_་[Zེད་;མེད་]yིར་རོ།།

[PV3.74ab: དེ་མིན་དབང་དང་jས་སོགས་ལ། །དབང་Nེས་¬O་ན_་མི་Vིད་yིར།།] 
ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། འདི་ནི་Eེས་L་འaོ་བའི་íོ་ནས་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] འHས་É་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་་
ལས་མིག་ཁ་yེ་བའི་Eེས་L་Sལ་འཛcན་པ་[དZིགས་;དམིགས་]པས་´ས་དེ་ལ་ཤེས་[38B7]པ་Sལ་འཛcན་པའི་jས་པ་tེན་པར་òབ་པ་ཡིན་

ནོ། །འགའ་ཞིག་e་Aོག་པའི་íོ་ནས་Üབ་པ་ཡང་Nོན་མེད་དེ། ∂ེན་གཞན་jས་པ་ཚང་[པ་;བ་]ནི་རང་བཞིན་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་tགས་
ལས་òབ་པའི་yིར་རོ། །ཕན་uན་tེན་པར་འXར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་Eེས་[འaO་འ_་;འaOའ_་]íོ་ནས་མངོན་Lམ་bིས་Mང་òབ་པར་བEོད་པའི་yིར་
རོ།། [38B8]ཚད་མ་འདི་ཡང་7ོབ་དཔོན་bིས་རང་རིག་པའི་dབས་L་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།།

G2 Jིའི་མཚན་ཉིད་བÜབ་པར་?་བ།
ད་ནི་Jིའི་མཚན་ཉིད་བÜབ་པར་?་བ་ལས་མ་འuལ་པའི་Üབ་?ེད་མི་བEོད་པ་ནི་མངོན་པར་འདོད་པའི་མངོན་Lམ་ལ་འuལ་པར་

tོག་པ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པས་སམ། ཡང་ན་རང་དང་གཞན་bི་Äེ་[པ་;བ་]དག་མངོན་པར་འདོད་པའི་མངོན་Lམ་ལ་གäང་[པ་;བ་]ལ་མ་
[39A1]འuལ་པ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའི་ལོག་[tོགས་;tོག་][Zེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་མོད་Mི། tོག་Hལ་e་བÜབ་པ་དང་ཚད་འHས་(མ་པར་
གཞག་པའི་dབས་Mིས་བསལ་བར་jས་པས་དེའི་རིགས་པ་yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]e་བEོད་པ་མ་མཛད་དོ།།

གཞན་bི་Äེ་[པ་;བ་]དག་དོན་ཐམས་ཅད་མིང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་^ོ་ཐམས་ཅད་མིང་གི་íོ་ནས་དོན་ལ་[39A2]tོག་པ་ཤ་Tག་

ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའི་ལོག་[tོགས་;tོག་]མuག་པོ་བསལ་བའི་yིར་[tོགས་;tོག་]པ་དང་Hལ་བར་བÜབ་པར་མཛད་[ཏེ།;Tེ།] དེ་ཡང་མཚན་གཞི་
རང་གི་ངO་བP་དgད་པས་[†ོས་;དངོས་]L་བÜབ་པ་དང་། དེའི་Sལ་ལ་Jད་པས་uགས་ལ་བÜབ་པའི་uལ་གཉིས་ལས། 

H1 མཚན་གཞི་རང་གི་ངO་བP་དgད་པས་དངོས་L་བÜབ་པ[འི་uལ།] I1 མིང་དངོས་པོ་བ་wང་པའི་tོག་པ་འགོག་པ། [PVin p.7, 
v.1.4]

དང་པོ་ཡང་འཐད་པའི་íོ་ནས་རང་lད་Mི་tགས་གäང་[པའི་;བའི་]དོན་bི་(མ་[39A3]པར་Nེས་པས་མིང་[†ོས་;དངོས་]པོ་བ་

wང་[པའི་;བའི་]tོག་པ་འགོག་པ་ནི། དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ལ་ནི་Vིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་bི་མu་ཡིས་ནི། །ཡང་དག་Nེ་བ་ཡིན་yིར་རོ། ། [PVin 
1.4'cd: arthasya sāmarthyena samudbhāvāt //]ཞེས་?་བའོ།།

འདིར་ཆོས་ཅན་དང་བÜབ་?་དང་གཏན་ཚcགས་Mི་དོན་གLམ་ལས།  
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J1 ཆོས་ཅན་bི་དོན།
ཆོས་ཅན་ནི་འདིར་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ[39A4]ཇི་dད་བཀོད་པའི་tགས་yབ་?ེད་e་མི་འòབ་པས་དགག་?་Vིད་པ་

མི་ཁེགས་པའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་མ་འuལ་པ་Tེ་དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་མོ།།

J2 བÜབ་?འི་དོན། 
བÜབ་?འི་དོན་ལ་tོག་པའི་མཚན་ཉིད་âར་བEོད་པ་དེ་ལ་ད?ེ་ན་གཉིས་Tེ། དོན་bི་ངO་བP་དང་yད་པར་ངེས་པ་མ་འuལ་པ་དང་། 

འuལ་པ་ལ་ཡང་[39A5]´ས་ཐ་མི་དད་(མ་པར་འ?ེད་པ་དང་། ཐ་དད་པའི་wང་བtགས་དང་། རིགས་མuན་དང་། â་yི་དང་། མིང་དོན་
[ཅིག་;གཅིག་]e་Vེ་བའོ། །མིང་དོན་བVེ་བས་ནི་Jི་[ལ་འང;་ལའང་]yབ་པས་འདིར་དེ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མིང་ཞེས་?་བ་ནི་དོན་ལ་
[བéའ་;བé་]བtགས་པའི་f་Tེ་དོན་རང་གི་ངO་བO་གP་བར་?ེད་པའོ། །དེ་ལ་གཉིས་[39A6]ལས་[†ོས་;དངོས་]Mི་བEོད་?ེད་ནི་དོན་bི་ངO་བPར་
wང་[པས་;བས་]གོ་བ་Tེ་tོག་པ་ལ་YO་A_ར་ཞབས་uམ་bི་ངO་བPར་wང་[པའི་;བའི་]Éམ་པ་ཅེས་པའི་f་Jི་བཞིན་ནོ། །ཞེན་པའི་བEོད་?ེད་ནི་དོན་
bི་ངO་བPར་ཞེན་པས་གོ་བ་Tེ་f་Jི་དང་དོན་Jི་ལས་བlད་ནས་YO་A_ར་ཞབས་uམ་bི་[†ོས་;དངོས་]པO་གP་བར་?ེད་པ་(་བ་ལ་aགས་པའི་f་བཞིན་

ནོ།། [39A7]དེ་Yར་ན་Jི་གཉིས་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཉིས་དང་བwོར་བ་གཉིས་Tེ་བEོད་?་བEོད་?ེད་ó་བཞི་ལས་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་
[†ོས་;དངོས་]Mི་ཡིན་ལ་གLམ་ནི་ཞེན་པའི་བEོད་?་བEོད་?ེད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཞེན་པའི་བEོད་?་དང་བEོད་?ེད་wང་[པ་;བ་]ཙམ་bིས་ནི་tོག་
པར་མི་འXར་ཏེ། tོག་པའི་མཚན་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ཡང་[39A8]tོག་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་
[†ོས་;དངོས་]Mི་བEོད་?ེད་wང་[པས་;བས་]tོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གཞན་དག་དབང་པOའ_་གäང་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]པO་ཡ_ན་པས་དེའི་ངO་
བPར་Xར་པའི་མིང་ཡང་[†ོས་;དངོས་]པO་ཡ_ན་ནO་ཞyས་tོག་པས་འདིར་དགག་?་ནི་མིང་[†ོས་;དངོས་]པོ་wང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ། [Zེད་;མེད་]ན་མི་
འ~ང་[པ་;བ་]ཞེས་རང་གི་(མ་པའི་lར་བEོད་པའི་yིར་རོ།། [39B1]དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་ལ་དེ་Vིད་པ་མ་ཡིན་ཅེས་བཀག་པ་yབ་?ེད་e་
བÜབ་པར་?་བའོ།།

J3 གཏན་ཚcགས་Mི་དོན། [PVin p.7-8]
tགས་Mི་ངO་བO་ན_་གäང་དོན་bི་(མ་པར་Nེས་པའི་yིར་âོན་པོ་འཛcན་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་ལ་དོན་ནི་འདི་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] འདིར་དོན་

རིག་(མ་བཅས་བའི་nགས་ལ་བtེན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་(མ་པར་གཞག་པ་ནི་ཤེས་པ་གང་ལ་ཅི་wང་[པ་;བ་]ཐམས་[39B2]ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་Mི་
ངO་བO་ཡ_ན་ནོ།།

དེ་ལ་tོག་པ་དང་�་གཉིས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ Ô་ན_་དོན་bིས་མ་བNོད་[ཏེ་;Tེ་]ཤེས་པ་ཉིད་ལ་wང་[པས་;བས་]^ོ་འuལ་པ་

ཡིན་ལ། གäགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་íོ་•འི་མངོན་Lམ་ལ་wང་[པ་;བ་]ནི་ཤེས་པའི་ངO་བO་ཡ_ན་ཡང་དོན་bི་(མ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་Yར་རས་ཁ་
དོག་•་ཉེ་བ་ལས་ཤེལ་[íོང་;íོ་]âོན་པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[39B3]འི་(མ་པར་Nེ་བ་Yར།  མཆོད་པའི་དོན་•་ལས་ཤེས་པ་དོན་bི་(མ་
པར་Nེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་(མ་པ་གཏོད་པའི་l་ལ་གäང་[པ་;བ་]དང་(མ་པ་ལ་འཛcན་པར་བEོད་པས་གäང་[པ་;བ་]ལས་འཛcན་པ་
ཐམས་ཅད་གäང་[པ་;བ་]ལས་Nེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e། (མ་པ་གཏོད་པར་jས་པའི་yིར། ཤེས་པའི་གäང་[39B4]Sལ་l་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་tགས་འདི་དེའི་nགས་ལ་བtེན་པ་ཉིད་Mིས་yོགས་Mི་ཆོས་Mང་བÜབ་པར་མི་མཛད་དོ། །དེ་Y་ན་ཡང་གäང་
[པའི་;བའི་](མ་པར་Nེས་པ་ལ་མི་wང་[པ་;བ་]མི་Vིད་དO་ཞyས་?་བ་[འདི་འི་;འདིའི་]yབ་པ་གང་ལས་ཞེ་ན། དེ་དོན་bི་jས་པ་ལས་Nེས་པ་ན་
[PVin 7,10: tad dhy arthasāmarthyenotpadyamānaṃ]ཞེས་?་བ་tགས་ཉིད་ཆོས་[39B5]ཅན་ནོ། །མིང་མི་wང་
[པ་;བ་]ཉིད་[Tེ་;ཏེ་]ཞེས་དོན་bིས་གནས་པའི་[Üབ་;བÜབ་]?་ལ་གང་གི་yིར་གäང་[པའི་;བའི་]དོན་དེའི་རང་བཞིན་ཁོ་ནའི་Eེས་L་?ེད་པའི་
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yིར་ཞེས་?་བ་གཏན་ཚcགས་ཏེ་དོན་ཇི་Yར་བར་wང་བའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའི་དོན་ཏོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་Mང་བÜབ་མི་དགོས་
[Tེ་;ཏེ་]འཛcན་པའི་(མ་པ་གäང་[པ་;བ་]ལས་Nེས་[པ་;བ་]དང་འv་བར་ཁས་^ངས་[39B6]པའི་dབས་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་དོན་ཇི་Yར་བའི་(མ་པ་ལ་ཡང་མིང་wང་[པ་;བ་]ཅི་འགལ་ཞེ་ན། དེ་Y་ན་དོན་ལ་མིང་ཡོད་པར་འXར་རོ།། འདོད་པ་མ་ཡིན་
ཏེ་l་མཚན་གང་གིས་དོན་དེ་ཇི་Y་བར་wང་[པ་;བ་]ན་མིང་དེ་ཡང་wང་[པ་;བ་]དོན་ལ་མིང་[འགོའ་;མགོ་]ལ་ª་བཞིན་e་ཡོད་[པ་

འམ་;པའམ་]Éམ་པ་ལ་མི་tག་པ་བཞིན་བདག་ཉིད་ནི་མ་[39B7]ཡིན་ཏེ། དོན་འཛcན་པའི་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པས་དེ་Yར་མ་
[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་sམ་e་དགོསས་པའོ། །གལ་ཏེ་མིང་ནི་གäགས་དང་fའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་(་བ་དང་[Zིག་;མིག་]ཤེས་ལ་wང་
e་མི་üང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ནི་མི་བtག་[Tེ་;ཏེ་]དེ་wང་ན་དེ་ཡང་wང་[པར་;བར་]ཁས་^ངས་པ་འགོག་པའི་yིར་དང་། (མ་Aན་wང་
[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་[39B8]ལ་ཡིད་གཏད་ན་མི་ངེས་པ་འགལ་བའི་yིར་དང་། དེའི་དབང་གིས་ Ô་tPག་པར་བEོད་པའི་ཡང་yིར་རོ། །འོ་ན་
དབང་པOའ_་དོན་(མས་ལ་དོན་འཛcན་bི་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་མི་ཁེགས་པ་ན་རང་ཉིད་tོག་Hལ་e་òབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་Y་མ་ཡིན་ན་འོག་e་
འཆད་པ་དེ་ནི་བEོད་[Zེད་;མེད་]tོགས་?ེད་ཡིན། ཞེས་?་བ་[40A1]uགས་Mི་?ེད་པ་ཇི་Yར་འXར། དེའི་yིར་དེ་ལས་འོངས་པའི་`་བའི་
tགས་¡་Hེགས་ནས་dར་མ་tོག་པ་ཉིད་e་འXར་རO་ཞy་ན། Sལ་དང་Sལ་ཅན་e་òབ་པ་དག་དེ་Yར་འXར་ཡང་དོན་ཙམ་དང་དབང་པOའ_་ཤེས་
པ་དང་དེ་Y་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་[Zེད་;མེད་]དེ། f་མི་tག་པར་òབ་པ་ཙམ་bིས་(་བའི་ Ô་མ_་tག་པའི་Sལ་[40A2]ཅན་e་མི་འòབ་

[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་ལ་མིང་[Zེད་;མེད་]Mང་དེ་wང་[པ་;བ་]ལ་[དེ་འང་;དེའང་]wང་[པ་;བ་]ཅི་འགལ་ཞེ་ན། དེ་Yར་ན་ Ô་མ_་མuན་

པས་དོན་ཇི་Y་བར་wང་[པ་;བ་]ཞེས་?་བ་tགས་Mི་yད་པར་[Yོག་;Aོག་]ལ།  དེ་ལས་Nེས་པའི་wང་[པ་;བ་]ཙམ་[e་འང་;eའང་]མི་འXར་
ཏེ། དེས་[དམིང་;མིང་]དང་མ་འHེལ་[པའི་;བའི་](མ་པ་མ་གཏད་ན་བདག་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]Mིས་མ་གཏད་པར་[40A3]འXར་བའི་yིར་e་
གསེར་e་wང་[པ་;བ་]ལ་གཡས་L་འyིལ་པའི་ད?ིབས་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་མ་ཡིན་ན་ཆ་ཤས་Mི་བNེད་?་བNེད་?ེད་e་འXར་[བ་འམ།;བའམ།] 
âོན་པOའ_་(མ་པའང་སེར་པོ་ལས་Nེ་བར་üང་[པར་;བར་]འXར་རོ། །གལ་ཏེ་དོན་དེ་ཉིད་མིང་[Zེད་;མེད་]པར་ཇི་Y་བ་བཞིན་e་wང་ཡང་དེ་དང་
འHེལ་[པའི་;བའི་]མིང་གཞན་wང་[པ་;བ་]ཅི་[40A4]འགལ་sམ་ན། རིག་པའི་ཆོས་[Tེ་;ཏེ་]ཤེས་པའི་གäང་[པ་;བ་]མིང་གི་(མ་པ་འདི་དོན་
ལ་མི་རིག་པ་Tེ་བEོད་པར་?་བའི་དོན་དང་མ་འHེལ་[པ་;བ་]ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་yིར་ཞེ་ན། དེ་དོན་དག་e་[ོར་བ་ནི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་དོན་
bི་ངO་བPར་[ོར་བ་ལ་བEོད་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའི་དོན་ཏོ།། 

གཞན་ཡང་དོན་དང་འHེལ་[པར་;བར་]མི་[40A5]wང་ན་མིང་དེ་ལས་དོན་མི་tོགས་པ་དང་དེའི་(མ་པས་དོན་ལ་མི་tོག་པར་ཡང་

འXར་ཏེ་Éམ་པའི་མིང་ལས་ཀ་བ་བཞིན་ནོ། །ཐ་sད་e་མིང་ལས་དོན་tོགས་པ་དང་tོག་པར་འདོད་[པ་འང;པའང་]ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་གང་
ལས་tོགས་པ་དང་དེའི་(མ་པས་tོག་པ་དེ་ཡང་དོན་དེ་དང་འHེལ་[པར་;བར་]wང་[པས་;བས་]yབ་Tེ་མེ་ཞེས་?་བ་དང་ཚ་བ་བཞིན་ནོ[།;།།] 

[40A6]གཞན་ཡང་མིང་ལོགས་L་wང་[པ་;བ་]ཉིད་Mང་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པས་ཁེགས་སོ།།

དེ་Y་ཡིན་དང་གäང་[པའི་;བའི་]དོན་མིང་གི་(མ་པ་མི་འཇོག་པ་ཉིད་དང་དོན་དེ་ལས་Nེ་བ་ལ་ཡང་མིང་མི་wང་[པར་;བར་]òབ་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་Yར་Sལ་དང་Sལ་ཅན་དག་ལ་མི་འuལ་པ་òབ་པ་དེ་དག་ཉིད་`་བའི་[ོར་བར་དགོད་པ་ན། རེ་ཤིག་tོགས་[40A7]པ་
[ཅིག་;གཅིག་]པ་Sལ་bི་Tེང་e་[ོར་བ་ནི་འདི་ཉེ་བར་Xར་པར་ཞེས་?་བ་ཉེ་བར་གནས་པའི་གäང་[པའི་;བའི་]དོན་ཆོས་ཅན། Nེད་པར་?ེད་
པའི་དོན་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དོན་གཞན་[Zེད་;མེད་]ན་མི་འ~ང་[པའི་;བའི་]wང་[པ་;བ་]མeན་e་འཇོག་པ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] གཏན་ཚcགས་
ནི་(མ་པར་ཤེས་པ་Nེད་པ་ནི་ཅེས་པ་Tེ། རང་གི་(མ་པའི་l་ཡིན་[40A8]པའི་yིར་ཞེས་?་བའོ། །དཔེར་ན་རོ་དང་རང་གི་གäགས་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་རང་གི་ཤེས་པ་Nེད་པ་ན་ཕན་uན་bི་wང་[པ་;བ་]མི་འཇོག་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བ་

[དZིགས་;དམིགས་]པས་དོན་གཞན་ཙམ་གཏོད་པ་བཀག་པས་མི་གཏོད་པ་ཁེགས་སོ། །ཡང་ན་གäང་[པའི་;བའི་]དོན་ནི་རང་གི་འཛcན་པ་ལ་
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མིང་གི་wང་[པ་;བ་][40B1]གཏོད་པར་མི་?ེད་[ཏེ་;དེ་]wང་[པའི་;བའི་]l་ཡིན་པའི་yིར་Éམ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བར་òབ་[པོ།།;བོ།།] yབ་པ་
âར་བÜབས་པ་vན་པ་ལ་[ར་བ་ནི་(མ་པའི་l་ལ་མི་གཏོད་པས་yབ་པ་དེའི་yིར་རོ། །dབས་Mི་དོན་Sལ་ཅན་bི་Tེང་e་[ོར་བ་ནི་དོན་དེའི་
Tོབས་Mིས་Nེས་པའི་(མ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། Nེད་པར་?ེད་པ་ལས་དོན་གཞན་[40B2]bི་(མ་པ་འཛcན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གäང་དོན་དེ་ལས་
Nེས་པའི་yིར་རོ་དང་གäགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་Nེད་པའི་ཤེས་པ་ཕན་uན་bི་(མ་པ་མི་འཛcན་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?འོ།།[PVin 8,3: 
nāpi tadbalenodīyamānaṃ vijñānam arthāntaram anusartuṃ yuktaṃ rasādijñānavat /] ཡང་
ན་མི་འཛcན་པ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] [Zིག་;མིག་]ཤེས་བཞིན་ཞེས་བEོད་པར་?་Tེ། འདི་ཡང་yབ་?ེད་འགའ་བ་[དZིགས་;དམིགས་]པའོ། །འདི་ཡི་
yབ་[40B3]པ་ཡང་âར་བÜབས་པ་དེའི་yིར་ཞེས་?་ལ་བsག་པར་?འོ། །གལ་ཏེ་[དཔེའ་;དཔེ་]Éམ་འཛcན་bི་མིག་ཤེས་མིང་མི་wང་
[པ་;བ་]ཉིད་e་ཅི་Yར་òབ་ཅིང་། དེར་གཏན་ཚcགས་དང་ཆོས་ཅན་ïན་ཅིག་òབ་པས་yབ་པ་òབ་པ་ན་[Üབ་;བÜབ་]?་òབ་པར་ཡང་འXར་
ཏེ། དེ་Y་མ་ཡིན་ན་†་fའི་Tེང་e་མཉན་?་མི་tག་པར་òབ་Mང་[40B4]f་ཙམ་ལ་མི་འòབ་པས་མཉན་?་ཡང་f་མི་tག་པའི་tགས་L་
འXར་རO་ཞy་ན། དེར་གäང་དོན་ལས་Nེས་པའི་Aོག་པ་ནས་མིང་མི་wང་[པར་;བར་]òབ་Mི། དབང་ཤེས་རང་Aོག་ནས་དེ་Yར་òབ་པ་
[Zེད་;མེད་]ལ། དེའི་མuས་Mང་tགས་རང་གི་ངO་བPར་Xར་པའི་དབང་ཤེས་མིང་མི་wང་[པར་;བར་]òབ་Mང་tགས་Mི་ངO་བP་མ་ཡིན་པའི་དབང་
[40B5]ཤེས་དགོས་པས་དབང་ཤེས་ཙམ་ལ་མིང་མི་wང་[པའི་;བའི་]བÜབ་?་མི་འòབ་ལ། མཉན་?་རང་Aོག་ནས་མི་tག་པར་ངེས་པ་
[Zེད་;མེད་]ཅིང་f་མཉན་?་མ་ཡིན་པའི་དོགས་པ་འགལ་བས་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

I2 བtག་པ་བäང་ནས་Mང་ཕ་རོལ་འདོད་པ་འགོག་པ། [PVin p.8]
དེ་Yར་དོན་ལ་མིང་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་Mིས་གäང་དོན་ལས་Nེས་པ་ཙམ་ལ་མིང་མི་wང་[པར་;བར་]བÜབས་ནས། ད་ནི་ཡོད་Mང་

དབང་[40B6]ཤེས་ཐམས་ཅད་tོག་པར་མི་འòབ་ཅེས་བtག་པ་བäང་ནས་Mང་ཕ་རོལ་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི་མིང་དོན་(མས་Mི་བདག་ཉིད་

ཡིན་e་uག་Mང་ཅེས་|ོས་Tེ། མིང་གི་f་ཆོས་ཅན་དབང་པོ་གཞན་bི་ཤེས་པའི་གäང་Sལ་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཤེས་པ་གཞན་Nེད་[PVin. 
བNེད་][པར་;བར་]མི་jས་པའི་yིར་གäགས་Mིས་(་བའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་[40B7]yབ་?ེད་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་Tེ། f་ཙམ་
ལ་^ོ་གཞན་Nེད་པའི་jས་པ་ཁེགས་པ་ན་ Ô་དyའི་གäང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་e་Xར་[པ་འང;པའང་]ཁེགས་ལ་l་མ་ཡིན་ཡང་wང་Sལ་མ་

ཡིན་པའི་yིར་རོ། །wང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཡང་yིར་ཅེས་པ་ནི་དབང་པོ་e་མ་ལ་(མ་འཇོག་དང་དགོས་པའི་དོན་[Zེད་;མེད་]པར་རོ།། [PVin 
8,4-5: sato 'pi vā tadātmana indriyāntarajñānotpattāv asāmarthyād atiprasaṅgāc ca /]

གལ་ཏེ་Nེད་[པའི་;བའི་]བདག་[40B8]ཉིད་ཡིན་Mང་མི་Nེད་ཅིང་མི་wང་ན་ཆ་ཤས་Mི་བNེད་པར་?ེད་པ་དང་wང་

[པར་;བར་]འXར་ཞིང་âར་བདག་ཉིད་དེ་འཛcན་ལ་wང་e་üང་[པ་;བ་]ལས་ཞེས་?་བ་འགལ་ལO་ཞy་ན། བདེན་ཏེ་དེ་ཉིད་Mིས་ན་དེ་Y་É་
[éོས་;དངོས་]པOའ_་ཆོས་L་མི་གནས་པ་ཡིན་ཏེ་?ས་པ་དང་མ་?ས་པས་yབ་[པར་;པ་]ཁེགས་པའི་tག་པའི་[†ོས་;དངོས་]པO་ཁyགས་པ་བཞིན་

ནོ། །ཁ་ཅིག་[41A1]`་བའི་tགས་དོན་ཁོ་ན་ལས་Nེས་[པ་;བ་]ཞེས་?་བས་fས་མ་བNེད་པའི་yིར་ཅེས་པའི་yབ་?ེད་[Zེད་;མེད་][པ་
འང;པའང་]ཐོབ་པར་?ས་ནས། བNེད་ན་wང་[པ་;བ་]Vིད་དO་ཞyས་དེའི་བ�ོག་yབ་དང་fས་མ་བNེད་པ་ཉིད་Mི་yོགས་ཆོས་Üབ་པ་དང་མ་ངེས་
པར་tོག་པ་དགག་པ་དང་[ོར་བའི་དོན་བ6་བ་(མས་གང་གི་yིར་དང་གང་གིས་དང་རིག་པའི་ཆོས་དང་དེའི་yིར་[41A2]ཅེས་པས་འཆད་པ་

ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ�ོག་yབ་Mི་གuང་མི་འaིགས་པའི་yིར་དང་མ་òབ་པ་Ñོང་ན་དེས་བNེད་[པར་;བར་]ཅེས་འXར་བ་དང་། 
མིང་གི་(མ་པ་ཙམ་དོན་e་[ོར་བས་དོན་འHས་É་f་Jིས་མ་ངེས་ལ་མིང་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་wང་[པའི་;བའི་]དོན་e་[ོར་བའི་གཏན་ཚcགས་མ་

òབ་པས་མ་ངེས་པ་Ñོང་[པར་;བར་]མི་འཐད་པ་[41A3]དང་། Üབ་པ་དང་6ད་པའི་tགས་ཐ་དད་པ་མ་འHེལ་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།
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I3 ཞར་ལ་tོག་པ་Vིད་པའི་གཞི་བTན་པ། [PVin p.8]
དེ་Yར་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ལ་tོག་པ་མི་Vིད་ན་ཇི་dད་བEོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་bི་tོག་པ་དེ་ཤེས་པ་གང་ལ་Vིད་པར་འXར་sམ་ན། 

ཞར་ལ་tོག་པ་Vིད་པའི་གཞི་བTན་པ་ནི་མཚqན་?་(མ་པར་tོག་པ་ཅན་bི་མཚན་གཞི་ནི་བདག་∂ེན་ཡིད་ལ་tེན་པའི་(མ་[41A4]པར་ཤེས་

པའོ། །དེ་ལ་ཇི་dད་བEོད་པའི་tགས་མི་འRག་Tེ་གäང་དོན་bི་jས་པ་ཉེ་བ་ལ་Yོས་པ་[Zེད་;མེད་]པར་[PVin 8,5: 
arthaśaktisannidhānānapekṣaṃ]Nེའོ། །དེ་ཉིད་Mིས་དབང་པOའ_་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]e་མ་ངེས་པར་ཐམས་ཅད་འཛcན་པར་?ེད་
པ་ཡིན་ཏེ། དོན་bིས་བNེད་ན་གང་Nེད་?ེད་དེ་ཁོ་ན་མ་འvེས་པར་wང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་དོན་bིས་མ་བNེད་Mང་དོན་འཛcན་ན་âར་བEོད་པ་[41A5]འགལ་བར་མི་འXར་རམ་ཞེ་ན། དོན་ཉིད་འཛcན་པ་མ་ཡིན་bི་
(མ་པ་uན་མོང་[པར་;བར་]འཛcན་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་l་གང་ལས་Nེ་sམ་ན་རིགས་མuན་པའི་(མ་པར་tོག་པའི་བག་ཆགས་Mིས་[PVin 
8,5-6: vikalpavāsana-]Nེས་ཤིང་། དོན་bི་(མ་པར་wང་[པ་;བ་]ནི་དོན་དེ་དག་âོན་ཉམས་L་Zོང་པ་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ལས་
[PVin 8,6: anubhavasambandhāt]སོ། །འོ་ན་l་གཉིས་ལས་~ང་[པར་;བར་]yད་[41A6]པར་[Zེད་;མེད་]པས་tོག་པ་
ཐམས་ཅད་Mིས་ཐམས་ཅད་Mི་ཚú་ཐམས་ཅད་འཛcན་པར་ཐལ་བར་འXར་རO་ཞy་ན། wང་[པའི་;བའི་]jས་པ་ངེས་པ་[Zེད་;མེད་]Mང་ངO་བO་ངyས་
པའི་l་ནི་འགའ་ཞིག་[PVin 8,6: kutaścit]ཅེས་པ་Zོང་[པའི་;བའི་]yད་པར་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ལས་དོན་bི་yད་པར་e་tོག་Tེ། དེ་
ཡང་ཇི་Yར་གོམས་པའི་དབང་གིས་མིང་དང་དོན་ནམ་དོན་ཉིད་ïན་ཅིག་གམ་སO་སPར་འཛcན་[PVin 8,6-7: saha pṛthag vā 
gṛhṇīyāt]པས་Nོན་[Zེད་;མེད་]དོ།། [41A7]jས་པ་མ་ངེས་པ་ཞེས་?་བ་ཡང་དོན་ཐམས་ཅད་wང་jས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་
འཛcན་མི་jས་པའི་yིར་རོ། །རང་གི་Sལ་ཐམས་ཅད་wང་[པ་;བ་]ནི་དབང་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་མོད་Mི་དོན་ཐམས་ཅད་Mི་(མ་པ་wང་
[པར་;བར་]jས་པ་ཡིན་ནོ།།

གཞན་ཡང་[PVin 8,8: api ca]ཞེས་?་བ་ནི་བÜབ་[པའི་པའི་;པའི་](མ་པ་གཞན་བTན་པ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] རང་གི་མཚན་
[41A8]ཉིད་དམ་[Jི་འང་;Jིའང་]üང་དོན་bིས་f་[ོར་བ་དང་ཤེས་པས་f་འཛcན་པ་དགག་པ་ཉིད་ལ་རང་གི་(མ་པའི་l་ཡིན་པ་དང་དོན་bི་

(མ་པར་Nེས་པ་ལས་རིགས་པ་གཞན་ཡང་ངོ་།།

J1 [tོག་པར་ë་བ་ལ་]དངོས་L་ཐལ་བ་བEོད་པ། [PVin p.8-9]
འདི་ཡང་[†ོས་;དངོས་]L་ཐལ་བ་བEོད་[ཏེ་;དེ་]འདོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་བ�ོག་པ་རང་lད་Tོན་པ་ལས། རེ་ཤིག་`་བས་Sལ་

དང་Sལ་ཅན་bི་Tེང་e་ཐལ་བ་བཞི་བEོད་པ་ནི་དོན་[41B1]ཆོས་ཅན་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་(མ་པ་ཉེ་བར་[ོར་བ་[བéའ་;བé་]vན་པར་?་བ་ལ་

Yོས་པར་འXར་ཏེ། རང་གི་(མ་པ་ལས་གཞན་fའི་wང་[པ་;བ་]ཡང་[ོར་བའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་Yར་འདོད་ན། དོན་དེ་དབང་པOའ_་ཤེས་པའི་
ཆོད་པའི་lར་འXར་བ་ཡིན་ཞེས་?་བའོ། །ཡང་Sལ་ཅན་དབང་པOའ_་ Ô་ཆPས་ཅན་དོན་འཛcན་པ་[བéའ་;བé་]vན་པ་ལ་Yོས་[PVin inserts 
ན་, PVin 1.5c: akṣadhīr yady apekṣeta]པར་འXར་[41B2]ཏེ། དོན་དེ་ལ་མིང་[ོར་བའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་Yར་འདོད་
ན། དེའི་yིར་ Ô་དy་ཆོད་པར་འXར་བ་ཡིན་[PVin 1.5d: so 'rtho vyavahito bhavet //]ཅེས་[ར་ཏེ་དོན་ལས་
[†ོས་;དངོས་]L་མ་Nེས་པར་འXར་ཞེས་?་བའོ། །འaེལ་པར་dབས་དོན་Sལ་ཅན་ལ་བEོད་པའི་ཐལ་བའི་དབང་e་?ས་[Tེ་;ཏེ་]ཐལ་བ་དང་
བ�ོག་པའི་yབ་པ་Tོན་པ་ནི་འདི་Yར་ཅེས་པ་Tེ། Yོ་བ་Aིར་བ་ལ་Éམ་པ་[41B3]ལས་གཞན་ཀ་བའི་[བéའ་;བé་]མ་vན་པས་དེའི་མིང་མི་
[ོར་བ་བཞིན་ཞེས་པའོ། །Eེས་L་འaོ་བ་ཡང་གང་གི་མིང་wང་[པ་;བ་]དང་དེ་ལ་âོན་[ར་བའི་[བéའ་;བé་]vན་པ་དག་l་དང་འHས་É་ཉིད་
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e་ཡིད་Mི་ཤེས་པ་ལ་རང་རིག་པས་òབ་པ་ཡིན་ནོ། །བEོད་པ་wང་[པ་;བ་][བéའ་;བé་]vན་པ་ལ་Yོས་པ་དེ་Y་ན་ཡང་vན་པ་དང་eས་
མuངས་པའི་དོན་ལས་དབང་པོ་[41B4]འི་ཤེས་པ་Nེ་བས་ཐལ་བ་གཉིས་པའི་yབ་པ་[Zེད་;མེད་]དོ་sམ་ན། eས་མuངས་ན་དེ་Yར་üང་
[པར་;བར་]འXར་ན་[བéའ་;བé་]vན་པ་ནི་དོན་ཉེ་བ་âོན་e་མ་སོང་[པར་;བར་]མ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཐལ་བས་བÜབ་པ་ནི་(མ་པ་གཏོད་པའི་དོན་

ཉེ་བར་?ས་པའི་བEོད་?་ལ་ཡིད་གཏད་པ་[Zེད་;མེད་]ན་དོན་དེའི་yད་པར་bི་མིང་vན་པ་མི་འཐད་ལ། དོན་གང་གི་[བéའ་;བé་]
[41B5]vན་པ་ལའང་དོན་དེ་ཉེ་བས་yབ་པ་Jིའི་Tེང་e་òབ་པས་སམ། གདགས་གཞི་མeན་e་?ས་པ་ལས་[བéའ་;བé་][ར་བས་yབ་པ་
òབ་པས་དོན་[†ོས་;དངོས་]པོ་བའི་མིང་ཡིན་ན་ཡང་གདགས་[གཞིའ་;གཞི་]âོན་e་མི་ཉེ་བ་ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དེས་མ་?ས་ན་ཅེས་པ་ནི་དོན་
དེ་ཁོ་ནའི་íོས་མིང་e་vན་པར་མི་རིགས་ཞེས་â་མ་ཉིད་Eེས་L་[41B6]བEོད་པ་ཡིན་bིས་འཐད་[པ་འམ་;པའམ་]དོན་གཞན་Tོན་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཡང་གི་f་ནི་[བéའ་;བé་]མ་vན་པར་མིང་མི་[ོར་བ་6ད་པའོ། །དེ་Yར་yབ་པ་བlད་པའི་འHས་É་ནི་དེས་ན་ཅེས་པ་Tེ། དབང་པOའ_་
ཤེས་པ་ནི་དོན་དང་[བéའ་;བé་]vན་པས་བར་e་ཆོད་པའི་yིར་དོན་[PVin 8,14: smṛtyā vyavadhānān nārtha-]ལས་
[†ོས་;དངོས་]L་མ་Nེས་པར་འXར་རO་ཞyས་?་བ་འདི་[གནསོ་;གནས་སོ་][41B7]འདི་sམ་e་དེ་Y་ན་ཡང་དོན་bི་l་â་མས་[བéའ་;བé་]vན་

པར་?ས་ཏེ་yི་མས་མིང་[ོར་བའི་དབང་ཤེས་[†ོས་;དངོས་]L་Nེད་པས་ཐམས་ཅད་e་དོན་ལས་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེ་བར་ཐལ་བ་མེད་དO་ཞy་ན། 
Éམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གང་âོན་དབང་པOའ_་^ོ་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་[PVin Nེད་?ེད་མིན།][PVin 1.6a: yaḥ prāg 
ajanako buddher]པའི་lན་yི་མ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ།། yིས་Mང་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་པ་ཁོ་ནར་[41B8]འXར་[PVin 1.6c': 
sa paścād api]ཏེ། དོན་ཐམས་ཅད་རང་གི་འཛcན་པ་ལ་fའི་wང་[པ་;བ་]ཉེ་བར་[ོར་བར་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་lན་â་མ་
བཞིན་ཞེས་?འོ། །tགས་འདི་ནི་âར་དོན་ནི་ཉེ་བར་[ོར་བ་ན་[PVin. inserts འང་, PVin 1.5a: arthopayoge 'pi 
punaḥ]གཞན་ཡང་f་[ོར་ན་ཞེས་?་བར་ཕ་རོལ་bིས་ཁས་^ངས་པ་ཡིན་ནོ། །yབ་པ་ནི་དེའི་yིར་ཅེས་པ་Tེ། f་[ོར་བ་[བéའ་;བé་]vན་
[42A1]པ་ལ་[PVin 1.5b: smārtaṃ śabdānuyojanam/]Yོས་པས་དོན་ལས་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེ་བར་âར་òབ་པ་དེ་
ཉིད་Mི་yིར་རོ། །ཅི་Tེ་f་ཉེ་བར་[ོར་བར་yད་པར་[Zེད་;མེད་]Mང་དོན་â་མས་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་ལ་yི་མས་Nེད་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡོད་
sམ་ན། དེ་Yར་ན་དོན་bི་jས་པ་གཅིག་ཉིད་དབང་པOའ_་^ོ་གཅིག་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་?ེད་པ་དང་མི་?ེད་པར་འXར་ན་དེ་Yར་ནི་འགལ་བས་ནི་
[42A2]མི་üང་ངོ། །དོན་bི་lན་â་yི་jས་པ་ཅི་Yར་ཅིག་ཅེ་ན། [†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་པའི་l་མཚན་ཤེས་པ་ལ་f་[ོར་བའི་དོན་bི་བདག་
ཉིད་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པས་l་མཚན་ཅན་bི་jས་པ་ལ་yད་པར་འགལ་བའི་yིར་ཏེ། ¨ོག་ཤལ་མuངས་པའི་གོང་É་ལ་བ་ལང་གི་ཐ་sད་བཞིན་
ནO་ཞyས་?་བའོ།།[PVin 9,4-5: ātmābhedena sāmarthyāviśeṣān naikasyaikatra kriyākriye 
syātām //]  ཡང་ན་ཉེར་[ོར་ནི་འaེལ་པའི་[42A3]jས་པ་Tེ་དོན་bི་lན་â་མས་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་པ་དང་དབང་ཤེས་ཉེ་བར་
[ོར་བའི་jས་པ་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་[PVin 1.6b: upayogāviśeṣataḥ/]ཞེས་?འོ། །འོ་ན་Nེད་པར་?ེད་པ་jས་པ་ཉིད་
མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་tགས་རང་tགས་ཅན་e་མི་འཐད་དO་ཞy་ན། ཡོད་མོད་Mི་འོན་Mང་Nེད་པ་ནི་འHས་É་Üབ་བཞིན་པའི་གནས་dབས་ཡིན་ལ་
jས་པ་ནི་དེ་བÜབ་[42A4]པའི་[མuའ་;མu་]མ་བEོད་པས་ཐ་དད་[ཏེ་;དེ་] དེ་Y་མ་ཡིན་ན་l་tག་པའི་jས་པ་འཕེལ་འaིབ་
[Zེད་;མེད་]པས་འHས་É་རེས་འགའ་བ་མི་Nེད་པར་ཐལ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་[ོར་བ་མི་འགོད་པར་འXར་རོ། །yབ་པ་ལ་འuལ་པ་སེལ་
[པ་;བ་]ནི་jས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་འHས་É་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཞེས་?་བའོ། །jས་པ་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པར་གང་ལས་ཞེ་ན། 
[42A5]བདག་ཉིད་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པས་Tེ། ∂ེན་གཞི་ཚqགས་པའི་yད་པར་bི་´ས་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།། [འདི་
འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་∂ེན་[གཞི་འི་;གཞིའི་]གནས་dབས་ཚང་[པར་;བར་]འཛcན་པའི་མངོན་Lམ་bིས་òབ་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདིར་མ་
ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་Nེས་É་wང་[པ་;བ་]ནས་aིབ་ཁང་e་uགས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་l་ཚqགས་པ་[42A6]ཡོངས་L་འXར་བ་ལ་Yོས་པ་
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(མས་´ས་yད་པར་མེད་དང་dད་ཅིག་དང་པོས་[†ོས་;དངོས་]L་མི་jས་Mང་yི་མས་jས་པ་དང་། ?ི་བ་དང་yི་བsོན་པའི་eག་དག་ལའང་
རང་བཞིན་yད་པར་[Zེད་;མེད་]Mང་yིས་འཆི་བར་?ེད་པ་མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །དེ་དག་མཐར་འHས་É་དེ་ཉིད་ལ་jས་པར་རིགས་
གཅིག་ལས་མ་འདས་པ་Yར་ནི་འདིར་ཡང་བlད་ནས་[42A7]དབང་ཤེས་ལ་jས་པར་གཅིག་པ་ཉིད་དO་ཞy་ན། དེ་དག་ལ་དབང་པོ་དང་nས་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་´ས་Mི་གནས་dབས་yད་[Zེད་;མེད་]པའི་tགས་མ་uགས་པར་གསལ་[ཏེ་;Tེ་]´ས་Mི་གནས་dབས་འཕོས་པ་ལས་

jས་པ་yད་པར་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་tགས་འདི་ཐལ་བར་བEོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་uལ་གཉིས་ཚད་མས་བÜབ་པར་མི་[42A8]འཐད་
དོ་sམ་ན། དོན་yི་མ་ལ་â་མ་དང་jས་པ་yད་མེད་པ་ཉིད་རིགས་པས་གནས་པ་Eེས་L་བEོད་པ་ཡིན་bི་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་པ་དང་yད་
པར་[Zེད་;མེད་]པ་ཞེས་?་བའི་yད་པར་ཁས་^ངས་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

J2 འདོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་[བEོད་པ།] [PVin v.1.6cd]
འོ་ན་དོན་bིས་དབང་ཤེས་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་མོད་དེ་ལས་ཅིར་འXར་ཞེ་ན། འདོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེས་ན་Tེ་དེའི་

[42B1]yིར་དབང་པOའ_་ Ô་ན_་དོན་[Zེད་;མེད་]Mང་ཡོད་པར་འXར་[PVin 1.6'cd. PVin 1.6d: དོན་མེད་ན་ཡང་མིག་^ོར་
འXར།།]ཞེས་?འོ། །གལ་ཏེ་དོན་â་yི་ལས་[†ོས་;དངོས་]L་མ་Nེས་པས་དོན་ཡེ་མེད་Mང་ཡོད་པར་ཐལ་བ་མ་ངེས་ལ་དོན་དང་eས་མཉམ་e་
[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་ནི་གäང་བ་lར་ë་བའི་nགས་ལ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འaེལ་པ་དོན་bིས་[†ོས་;དངོས་]L་[བéའ་;བé་]vན་
པར་?ེད་Mི་དབང་པOའ_་^ོ་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་མི་[ོར་བའི་yིར་[42B2]ཞེས་འདོད་པ་^ངས་ནས་ཐལ་བའི་དོན་ནི་དོན་bིས་[†ོས་;དངོས་]L་མ་

བNེད་པའི་yིར་དབང་པOའ_་ Ô་ན_་དོན་ལ་ཆོད་པ་ལས་མི་Yོས་པར་ཐལ་ཏེ་མེས་པོ་དང་ཚ་བོ་བཞིན་ནO་ཞyས་བEོད་པས་འདོད་པ་དང་འuལ་པ་

[Zེད་;མེད་]དོ།།

J3 [ཐལ་བ་]བ�ོག་པ་རང་lད་Tོན་པ།
ད་ནི་ཇི་dད་བEོད་པའི་ཐལ་བ་(མས་བ�ོག་པས་ཚད་མའི་འHས་É་6ད་པ་ན། རེ་ཤིག་དབང་པOའ_་གäང་དོན་མ་ཆོད་པ་ལས་Nེས་

པས་[42B3]དོན་ལས་[†ོས་;དངོས་]L་Nེས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའི་རང་བཞིན་bི་tགས་དོན་bིས་བYའོ།།

K1 [དབང་ཤེས་tོག་མེད་e་Üབ་པའི་]tགས་འགོད་པ། [PVin p.9]
དོན་ལས་[†ོས་;དངོས་]L་Nེས་[པའི་;བའི་]yིར་[བéའ་;བé་]vན་པའི་བར་ཆད་[Zེད་;མེད་][PVin 9,9: -

smṛtyantarābhāvāt]ཅེས་yབ་?ེད་འགལ་བའི་tགས་tོགས་པ་གཅིག་པ་དོན་ལ་འགོད་པ་ནི་དོན་bི་ཉེ་བར་[ོར་བས་[PVin 9,8: 
arthābhipātakṛte][†ོས་;དངོས་]L་Nེད་[པར་;བར་]?ེད་པའི་yིར་བEོད་པ་vན་པའི་བར་ཆད་[Zེད་;མེད་][PVin 9,9: -
smṛtyantarābhāvāt]ཅེས་པའོ། །དེས་l་མི་དམིགས་པ་[42B4]`་བའི་tགས་òབ་པ་ནི་དེའི་yིར་དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་འHས་É་
མིང་wང་[པའི་;བའི་]tོག་པར་òབ་ཞེས་བYའོ། །གལ་ཏེ་tགས་ཐལ་བར་བEོད་པ་འདིས་yབ་པ་ལ་འuལ་པ་Ñོང་པར་མི་jས་Tེ་ཐལ་བའི་^ོ་
ཚད་མ་མ་ཡིན་ཞིང་བ�ོག་པའི་^ོ་གཞན་འཕངས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞy་ན། དེ་Y་མོད་Mི་yབ་པ་གནད་[ཅིག་;གཅིག་]པ་vན་པ་ལ་
[42B5][ར་བ་ཉིད་Mིས་བÜབ་?་`་བའི་ཐལ་བར་བNལ་བས་སམ་འདོད་པ་ལ་ཁས་^ངས་Mིས་བསལ་བར་བEོད་པས་Mང་འuལ་པ་Ñངས་

པ་òབ་[པོ།།;བོ།།] ཡང་ན་â་མ་Yར་འuལ་པར་tོག་པ་ལ་དོན་lན་yི་མས་Mང་f་[ོར་bི་དབང་ཤེས་[†ོས་;དངོས་]L་མི་Nེད་[ཏེ་;Tེ་]â་མ་
དང་jས་པ་yབ་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་â་མ་བཞིན་ཞེས་རང་lད་e་[ར་ཡང་üང་[པ་;བ་]ཉིད་[42B6][ཏེ།;དེ།] དེས་ན་ཅེས་པའི་བསལ་
[པ་;བ་]ནི་âར་bི་དེ་མ་ཐག་པའི་འHས་Éར་མི་འXར་རO་ཞyས་པ་`་བའི་ཐལ་བ་ལ་sེག་པའི་yིར་རོ།།
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K2 [དབང་ཤེས་tོག་མེད་e་Üབ་པའི་]yབ་པ་Üབ་པ། [PVin p.9]
དེ་Yར་ན་གཞན་ཡང་[PVin 9,10: kiṃ ca]ཅེས་པའི་གuང་འདིས་གäང་དོན་ལས་[†ོས་;དངོས་]L་Nེས་པའི་tགས་Mིས་f་

ཙམ་bི་wང་[པ་;བ་]ཡང་བཀག་པས་དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་f་[ོར་བའི་íོ་ནས་དོན་ལ་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པར་òབ་[42B7]པ་ཡིན་ནོ། །དེ་
Y་ཡིན་དང་གང་དག་གuང་འདི་དོན་bི་[མuའ་;མu་]ལས་Nེས་པ་ཉིད་[bི་;Mི་]བ�ོག་yབ་བÜབ་པར་འཆད་པ་མ་འHེལ་[པར་;བར་]ë་བ་

ཡིན་ཏེ། གཞན་ཡང་ཞེས་འཐད་པ་བསགས་པའི་ཚcག་མི་འཐད་པའི་yིར་དང་། tགས་མི་གཅིག་པ་ཉིད་Mི་yིར་དང་། རང་ཉིད་རང་གི་
[བÜབ་;Üབ་]?ེད་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་དབང་[42B8]པOའ_་ཤེས་པ་ལ་མི་wང་[པ་;བ་]མི་Vིད་པ་ཉིད་Mི་tོག་པའི་yད་པར་མཐའ་
དག་ཁེགས་མོད་Mི་?ེ་Hག་[e་;z་]དོན་ཕན་uན་yད་པར་ཅན་e་[ོར་བའི་tོག་པར་འདོད་པས་གཞན་ཡང་[PVin 9,10L kiṃ ca]ཞེས་
|ོས་Tེ། འདི་ཡང་Eེས་L་འaO་APག་གི་yབ་པ་བTན་པ་དང་། དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་yོགས་ཆོས་Üབ་པ་དང་། ཚད་མའི་འHས་É་
[བ6འ་;བ6་]བ་[43A1]གLམ་bིས་ཤེས་པར་?་བ་ལས། 

L1 Eེས་L་འaO་APག་གི་yབ་པ་བTན་པ། [PVin p.9, v.1.7]
དང་པO་ན_་yད་པར་དང་ནི་[PVin 1.7a': viśeṣaṇaṃ]ཅེས་པའི་`་བ་དོན་ཙམ་འaེལ་པ་དང་བཅས་པ་Tེ། yད་པར་ནི་

འགའ་ཞིག་གི་ཆོས་སོ། །yད་པར་ཅན་[PVin 1.7'a: viśeṣyaṃ]ནི་ཆོས་ཅན་e་?་བའི་Nེས་É་Y་É་ཡིན་bི་?ས་པའི་ད?ིག་པ་ཅན་ནི་
མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཉིད་e་ཆོས་བཞི་འeས་པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །འHེལ་[PVin 1.7b': sambandhaṃ]བ་ནི་ཐ་དད་[43A2]དང་ཐ་མི་
དད་ནོར་དང་བདག་པོ་དང་eང་དང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །འཇིག་tེན་bི་(མ་པར་གཞག་པ་ནི་འHེལ་uལ་དེ་དག་ལ་འཇིག་tེན་[PVin 
1.7b': laukikīṃ]པའི་བEོད་uལ་[ཏེ་;Tེ་]ད?ིག་པ་ཐོགས་པ་ལ་ད?ིག་པ་ཅན་དང་ª་Nེས་པ་ལ་ª་ཅན་དང་ནོར་དབང་[པ་;བ་]ལ་ནོར་
ཡོད་པ་ཞེས་?་བ་ལ་སོགས་པ་གཏམ་e་aགས་པའོ། །yབ་?ེད་ཆོས་བཞི་པO་དy་ཤེས་པ་[43A3]ཡོད་ན་དེ་བཞི་བÄོམས་ནས་འགའ་ཞིག་འགའ་
ཞིག་གི་yད་པར་ཅན་e་འཛcན་པའི་[PVin 9,13-14: kiñcit kenacid viśiṣṭaṃ gṛhyamānaṃ … 
saṅkalanena]tོག་པ་üང་Tེ་ཞེས་Eེས་འaོ་བTན་ནས། གཞན་e་མིན་[PVin 1.7'd: nānyathā]ཅེས་པའི་Aོག་པ་བཤད་པ་ནི་
[གཙqའ་;གཙq་]བོ་དང་ཕལ་པའི་དོན་དང་ཅེས་Tེ། yིར་ཅེས་?་བ་དེའི་དོན་བEོད་པ་ཡིན་bི་གཏན་ཚcགས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

L2 དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་yོགས་ཆོས་Üབ་པ། [PVin p.10, v.8]
`ོད་[གཞིའ་;གཞི་]དབང་པOའ_་ཤེས་པ་རིགས་[43A4]གཉིས་ལ་tོག་པའི་yབ་?ེད་ཆོས་[བཞིའ་;བཞི་]འཛcན་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་

yོགས་ཆོས་བÜབ་པ་ལས། རེ་ཤིག་དོན་ཐ་མི་དད་tོགས་པའི་དབང་ཤེས་གོང་É་འགའ་ཞིག་འaོ་བར་wང་[པ་;བ་]Y་É་ལ་ནི། བ་ལང་གི་རིགས་
དང་ཁ་དོག་གི་ཡོན་ཏན་དང་འaོ་བའི་?་བ་དང་དེ་དག་གི་གཞི་གོང་É་དང་དེ་དག་འHེལ་པའི་Aན་པ་དང་དེ་ལ་བEོད་uལ་bི་[43A5]ཆོས་བཞི་

འམ་yད་ཅན་e་འཛcན་པ་འདི་[PVin inserts ལ་]མི་Vིད་པ་ཉིད་[PVin 10, 1-2:  jātiguṇakriyāvatām etan na 
sambhavaty eva]དང་[ོར་བར་མི་རིགས་[PVin 10,2: -ayogāt]Tེ་ཅེས་པ་དོན་གཅིག་[ཏེ་;Tེ་]བÜབ་?འོ།། 
[གཙqའ་;གཙq་]བོ་དང་ཕལ་པ་གཉིས་དང་དེ་དག་འHེལ་[པ་;བ་]Tེ་ཆོས་གLམ་མི་wང་[པའི་;བའི་]yིར་འོ་མ་uས་བ7ད་པ་མཐོང་པ་བཞིན་ནོ།།  
[PVin 10,3: kṣīrodakavat]ཅེས་?་བ་yབ་?ེད་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་གཏན་ཚcགས་[ཏེ།;Tེ།] ཆོས་བཞི་པ་wང་[43A6]
[པ་;བ་]ཡང་[Zེད་;མེད་]མོད་Mི་འདིར་བཏང་sོམས་L་?་བའོ།།

དེ་Y་ན་ཡང་[གཙqའ་;གཙq་]བོ་དང་ཕལ་པ་ཐ་དད་[དསོད་;དཔོག་]པའི་དབང་ཤེས་ལ་yད་པར་ཅན་ནམ་ཆོས་བཞི་འཛcན་པ་ཡོད་དམ་
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sམ་ན། དབང་ཤེས་གང་ལ་Nེས་É་དང་ད?ིག་པ་ལ་སོགས་པ་[གཙqའ་;གཙq་]བོ་དང་ཕལ་པ་´ས་ཐ་དད་པར་wང་[པའི་;བའི་]མིག་ཤེས་དེ་ལ་
ཡང་yབ་པར་ཅན་ནམ་ཆོས་བཞི་[43A7]འཛcན་པ་ནི་ཅི་Yར་Vིད་པར་འXར་[PVin 1.8'd: cākṣuṣe katham//]ཅེས་[ར་བ་
བÜབ་?་Tེ། â་yི་འཛcན་པས་Tོང་པའི་[PVin 1.8c: pūrvāparaparāmarśaśūnye]yིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཅེས་?་བ་yབ་?ེད་
མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའོ།། 

[འདི་འི་;འདིའི་]བ�ོག་yབ་ནི་yེད་â་མ་Tེ། ཆོས་བཞི་འཛcན་པ་ནི་[PVin 10,3-4: grahaṇam//]â་yི་འཛcན་པས་yབ་
པ་ཡིན་ཏེ་[བéའ་;བé་]vན་པའི་l་ལས་[བéའ་;བé་]དང་ཐ་sད་Mི་མཐོང་[པ་;བ་]6ད་པའི་བདག་ཉིད་[43A8]ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་Tེ། 
[PVin 1.8ab: saṅketasmaraṇopāyaṃ dṛṣṭasaṅkalanātmakam/] ཆོས་གཉིས་འHེལ་uལ་འདི་Y་É་ལ་âོན་འདི་
dད་བEོད་པས་[འདི་འོ་;འདིའོ་]ཞེས་?་བ་ཆོས་བཞི་པ་གΩག་ལག་གི་[?ེད་;?་]དོན་ཡིན་པས་སོ། །དེ་འaེལ་པ་ན་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་འདི་ལ་
ཆོས་བཞི་འཛcན་པར་?ེད་པའི་jས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་yིར་â་yི་ཆོས་མuན་པར་དgོད་པ་[Zེད་;མེད་]པ་[43B1]འི་yིར་ཞེས་[ར་
རོ། །འདི་ཉིད་གང་ལས་ཞེ་ན། གäང་དོན་ལས་[†ོས་;དངོས་]L་Nེས་པས་ཞེས་|ོས་Tེ། âོ་འཛcན་ལ་སོགས་པ་གསལ་བ་འགའ་ཞིག་གི་Tེང་e་
གäང་དོན་bིས་[†ོས་;དངོས་]L་བNེད་པ་ལ་དོན་ཡོད་པ་འཛcན་bི་[Zེད་;མེད་]པ་མི་འཛcན་པས་yབ་པ་དང་â་yི་དgོད་པ་ལ་དོན་ཉེ་བས་མ་

བNེད་པས་yབ་པ་òབ་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་Y་[43B2]ཡིན་དང་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ཡང་â་yི་Jོད་པར་?ེད་ན་ཡིད་Mི་ཤེས་པ་དང་གཉིས་Jོད་པའི་l་མཚན་དོན་ཉེ་བས་མ་

བNེད་པར་yད་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་ལ། དེའང་འདོད་ན་ཡིད་Mི་ཆོས་Aོག་ཆོས་Mི་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་འཛcན་པ་དང་¨ོག་Xར་དཔོག་པ་དང་དོན་
ཡོད་པ་ཙམ་[ལ་འང;་ལའང་]མི་Yོས་པ་དང་འདོད་པས་Aོག་པ་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཐལ་བ་ལས། དེ་Yར་[43B3]འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 
གäང་དོན་ཡོད་པ་ལ་Yོས་པས་མཆོད་པ་ལས་Nེས་པའི་yིར་Jོད་པ་མེད་ཅེས་བYའོ།།

གལ་ཏེ་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་ལ་â་yི་འཛcན་པའི་[མuའ་;མu་][Zེད་;མེད་]Mང་ཡིད་Mིས་ཐ་དད་འHེལ་[པ་;བ་]དང་â་yི་

གäང་[པས་;བས་]འeས་?ས་པའི་ཆོས་བཞི་དབང་པOའ_་ཤེས་པས་བäང་ནས་དོན་yད་པར་ཅན་e་[tོག་;tོགས་]པར་?ེད་དO་ཞy་ན། [43B4]དེ་
ཆོས་བཞི་འeས་?ས་Mང་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་དེ་Yར་དོན་yད་པར་ཅན་e་tོགས་པར་མི་རིགས་[Tེ་;ཏེ་]དེའི་yབ་?ེད་e་ཇི་dད་བཤད་པའི་ཆོས་

བཞི་མི་འཛcན་པའི་yིར་རོ། །དེས་འeས་?ས་Mང་ཅིའི་yིར་མི་འཛcན་ཅེ་ན། ཆོས་གLམ་དང་བཞི་པ་དེ་ཐ་དད་ཐ་མི་དད་འཛcན་པའི་དབང་ཤེས་
གཉིས་པའི་Sལ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་[ར་ཏེ། [43B5]Sལ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་འRག་པའི་yིར་[ཏེ་;Tེ་][PVin 10,12: .. aviṣaye 
'pravṛtter ..]f་ལ་[Zིག་;མིག་]གི་^ོ་བཞིན་ནོ།།

L3 ཚད་མའི་འHས་É་བ6འ་བ། [=] tགས་òབ་པ་དེའི་འHས་É་བ6་བ། [PVin p.10]
དེ་Yར་ན་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན་དོན་yད་པར་ཅན་e་tོག་པའི་tོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་བཞི་འཛcན་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་

?་བའི་tགས་òབ་པ་དེའི་འHས་É་བ6་བ་ནི་དེའི་yིར་[PVin 10,13: tasmān ..]ཞེས་?་བའོ། །ཁ་ཅིག་ཆོས་བཞི་འཛcན་པ་ཉིད་
དགག་?་[tོག་;tོགས་]པར་[43B6]?ས་ནས་དེའི་l་ཆོས་གLམ་དག་པ་སO་སPར་འཛcན་པར་དོམ་པ་དང་yབ་?ེད་â་yིའི་འཛcན་པ་དོམ་པ་

[Zེད་;མེད་]པའི་yོགས་ཆོས་དབང་ཤེས་རིགས་གཉིས་ལ་[ོར་བ་ནི་ཆོས་བཞི་འཛcན་པ་ཉིད་Mང་tོག་པ་ཡིན་མོད་Mི་འདིར་གuང་གི་བསམ་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཆོས་བཞི་ཤེས་ན་yད་པར་ཅན་e་འཛcན་པའི་tོག་པ་འ~ང་གི་གཞན་e་མི་འXར་[43B7]ཞེས་yད་པར་ཅན་e་འཛcན་པའི་tོག་པ་
དགག་?ར་བཤད་པའི་yིར་རོ།།

དེ་Yར་རང་lད་Mི་tགས་Mིས་བÜབས་ནས་tོག་པར་ë་བ་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་ཐལ་བ་བEོད་པས་Mང་Üབ་?ེད་འཕེན་པར་?ེད་དོ།།
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M1 tོག་པར་ë་བ་ལ་དངོས་L་ཐལ་བ་བEོད་པ། [PVin v.1.9ab']
དེ་ལ་ཡང་རེ་ཤིག་དེ་མ་ཐག་[e་;z་]བEོད་པ་ཆོས་བཞི་འཛcན་པས་བtགས་པའི་དོན་ལ་འRག་པའི་tོག་པར་བEོད་པ་ལ་ཐལ་བ་

གཉིས་[43B8]བEོད་པ་ལས་uན་མོང་e་བTན་པ་ནི་གཞན་ཡང་དེ་ནི་tོག་པས་བ7ད་ན་ཡང་།[PVin 1.9ab': vikalpotthāpitā 
sā ca nivartyetecchayā ..] ཅེས་པའི་`་བ་གLམ་Tེ།  

N1 `་བ། [PVin v.1.10abc]
དང་པO་ན_་Sལ་ལ་འRག་བཞིན་པའི་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན་འདོད་པས་Aོག་པར་ཐལ་[ཏེ།;Tེ།][PVin 11, 4:..icchayā 

nivartyeta .. ; PVin D155b3: འདོད་པས་Aོག་པར་འXར་ཏེ།] བtགས་པའི་དོན་འཛcན་པའི་yིར་yོགས་ལས་གཞན་པའི་(མ་
tོག་ཐག་པ་ལ་¥ལ་e་འཛcན་པ་[44A1]བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདོད་པས་Aོག་པའི་དོན་Sལ་ལ་བtགས་[Tེ་;ཏེ་]གནོད་པ་མཐོང་
[པས་;བས་]བ�ོག་པར་jས་པ་ཞེས་?་བ་Sལ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་[པས་;བས་]བ�ོག་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེ་བདེན་ཞེན་[Zེད་;མེད་]པ་དང་མ་འuལ་

པའི་tོག་པ་ལ་མ་yབ་པO་ཞy་ན། མ་ཡིན་bི་དེ་ལ་མི་tག་གO་ཞyས་ཡིད་མ་གཏད་པས་Aོག་པ་ལ་བEོད་པས་[44A2]Nོན་[Zེད་;མེད་]དོ། །དབང་
པOའ_་ཤེས་པ་ལ་དེ་འདོད་པར་མི་jས་པ་ནི་དབང་པOའ_་ Ô་ན_་[PVin 11,5: -indriyabuddhiḥ, ..]ཅེས་པའོ། །དེའི་yིར་tོག་པ་མ་
ཡིན་ནོ་[PVin 10,14: āviśati]ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་རང་lད་བY་བར་?འོ།།

གཉིས་པ་ནི་གཏན་ཚcགས་དེ་ཉིད་Mིས་གäང་དོན་མ་ཆོད་པ་ལ་མི་Yོས་པར་ཡང་འXར་ཏ་བ་ལང་དང་¥ལ་ལ་སོགས་པར་འཛcན་པའི་

(མ་tོག་བཞིན་ཞེས་[44A3]?འོ། །བtགས་པ་ནི་[Zེད་;མེད་]ཉིད་[ཏེ་;དེ་]ཡོད་ན་བtགས་པར་མི་འXར་བས་སོ། །དེས་ན་བtགས་པའི་དོན་
འཛcན་པ་ལ་གäང་དོན་ལ་མི་Yོས་པས་yབ་པ་òབ་[པོ།།;བོ།།] 

གལ་ཏེ་Eེས་L་Nེས་པའི་ངེས་ཤེས་གäང་Sལ་བtགས་པ་འཛcན་པའི་tོག་པ་ཡིན་ཡང་དོན་ཉེ་བ་ཉིད་ལ་འ~ང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། དེ་མངོན་Lམ་bི་[44A4]གäང་དོན་ཉེ་བ་ལ་Yོས་Mང་རང་གི་ཞེན་Sལ་ཡིན་bི་གäང་[པའི་;བའི་]དོན་[†ོས་;དངོས་]པོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ།།

དེ་Y་ན་ཡང་གཞན་དག་Öོལ་བ་ནི་འདིར་tོག་པ་གཉིས་ལས་འགའ་ཞིག་དེ་Y་ན་ཡང་འདི་ཡི་(མ་པས་འRག་པའི་tོག་པ་ནི་གäང་

དོན་ཉེ་བར་ཉིད་ལས་གཞན་e་མི་འXར་ལ་ཁO་བP་ཅག་གི་མངོན་Lམ་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་[44A5]yབ་པ་མ་òབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་?་བའི་དོན་

ཏོ།།

[འདི་འི་;འདིའི་](མ་པ་ཅན་ཡང་དོན་ཉེ་བ་ལ་ངེས་པ་འདི་[PVin D155b6: དེ་]ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 11,10: 
naitad asti, ..]ཞེས་གLངས་[Tེ།;ཏེ།] ཅིའི་yིར་ཞེ་ན། གང་གི་yིར་[PVin 11,10: yasmād ..]Éམ་པའི་དོན་ཉེ་བ་
[Zེད་;མེད་]དང་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པ་ལས་Mང་[PVin 1.10a:avidyamānābhede 'pi ; PVin D155b6: ལ་འང་།།]འདི་
Éམ་པའO་ཞyས་པའི་ Ô་དyར་འXར་བའི་yིར་རོ། །འོ་ན་དེ་l་ཅི་ལས་~ང་ཅེ་ན། མཚན་མོ་nས་[44A6]Mིས་རེག་པ་ལས་Mང་[PVin 1.10c: 
spṛśato 'py asti sā buddhiḥ]ངོ་། །མཚན་མOའ_་Éམ་པ་[Zེད་;མེད་]དང་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་ཅིས་ཞེ་ན། Éམ་པ་ནི་Nེ་
མཆེད་འeས་པ་བEོད་པས་དེ་དག་ཚqགས་པ་དེ་ད[Zིག་;མིག་]དང་nས་Mི་Jོད་Sལ་མ་ཡིན་པའི་yིར་[PVin 1.10b: 
tadakṣāgocaratvataḥ/]རོ།།

N2 འaེལ་བ།
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དེ་འaེལ་པ་ན་མཚན་མOའ_་Éམ་པ་དེ་རང་གི་དབང་ཤེས་Nེད་པ་ལ་[Zེད་;མེད་]པ་དང་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་[ཏེ་;Tེ་]དེ་ལ་

[†ོས་;དངོས་]L་[44A7]མི་jས་པའི་yིར་ཞེས་?འོ། །དེ་ཉིད་ཅིས་ཞེ་ན། དེ་དབང་པོ་གཉིས་Mི་Sལ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །ཡང་ན་དབང་པOའ_་
Jོད་Sལ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ནི་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་Nེད་པ་ལ་[Zེད་;མེད་]པ་དང་yད་[Zེད་;མེད་]པ་ཡིན་ཏེ་[†ོས་;དངོས་]L་jས་པ་ལོག་པའི་yིར་

དོན་Jི་བཞིན་ཞེས་?འོ། །yབ་པ་མ་òབ་Tེ་[Zེད་;མེད་]པས་ནི་བlད་པས་[44A8]Mང་མི་jས་ལ། གäགས་Mིས་ནི་རེག་པ་ལས་བlད་ནས་
འདི་ཡི་(མ་པའི་tོག་པ་བNེད་པས་སO་ཞy་ན། བlད་པས་བNེད་པ་ནི་l་âོན་འགགས་པས་Mང་ཡིན་པས་ད་Yར་[Zེད་;མེད་]པ་ལས་yད་པར་མི་
འòབ་ཅེས་པའོ།།

N3 དོན་བ6་བ། [PVin v.1.10d, 1.11a]
དོན་བ6་བ་ནི་དེའི་yིར་[PVin 12,1: tad..]ཅེས་པ་Tེ། Nེས་É་འདི་Éམ་པའི་གäགས་ལ་དོན་ཉེ་བའི་མངོན་[44B1]Lམ་

ཅན་e་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གཞན་bིས་གäགས་ལ་སོགས་པ་Nེ་མཆེད་བཞིའི་ཡོན་ཏན་ཐ་དད་Mང་tེན་´ས་གཅིག་e་འདོད་པས། གལ་
ཏེ་nས་Mིས་རེག་པ་དེ་Éམ་པའི་ཁ་དོག་མ་ཡིན་ཡང་ཁ་དོག་གི་´ས་ཡིན་[PVin 1.10d: dravyaṃ tat spārśanaṃ 
yadi//]ཏེ་ཁ་དོག་གི་´ས་ནི་རེག་པར་?་བ་ཡང་ཡིན་པས་རེག་པས་Éམ་པའི་^ོ་འ~ང་[པ་;བ་]ནི་དོན་ཉེ་བ་ཉིད་དO་ཞyས་པ་[44B2]མ་ཡིན་

ཞེས་པའི་དོན་ནི་དེ་Y་ན་ཡང་རེག་པ་ལས་འདི་Éམ་པའO་ཞyས་[PVin 1.11a: nāyaṃ ghaṭa iti.. ; PVin D156a1: མ་ཡིན་
འདི་ནི་Éམ་པ་ཞེས།།]tོག་པ་ནི་མི་ཉེ་བའི་ཁ་དོག་ལ་ཡང་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའོ།། [དZིགས་;དམིགས་]པའི་དོན་ཉེ་བ་
[Zེད་;མེད་]པ་དེའི་yིར་ཁ་དོག་ལ་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་(མ་tོག་འདི་ནི་âོན་གäགས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་ད་Yར་རེག་པའི་ཤེས་པའི་l་ལས་

vན་པའི་ཡིད་ཡིན་bི་དོན་ཉེ་བའི་དབང་ཤེས་ནི་[44B3]མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའོ། །དེ་Yར་ན་tོག་པ་ནི་དོན་ཉེ་བ་ལ་མི་Yོས་པས་yབ་པ་ཡིན་
ནོ། །འདིར་ཡང་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ནི་གäང་དོན་ཉེ་བ་ལ་Yོས་པས་tོག་པ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་yབ་?ེད་འགལ་བ་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་རང་lད་
གནས་པ་ཉིད་དོ།།

M2 དོན་མཐོང་པ་མེད་པ་ལ་ཐལ་བ་བEོད་པ།
ད་ནི་རང་lད་དང་པOའ_་[Üབ་;བÜབ་]?་དག་པའི་དོན་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པ་ལ་ཐལ་བ་བEོད་པ་ནི་གཞན་[44B4]ཡང་

ཅེས་པ་Tེ། འདི་ཡང་ཐལ་བ་ཉིད་བEོད་པ་དང་། གཉིས་ཀའི་yབ་པ་བÜབ་པ་དང་། བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བ་གLམ་ལས།  

N1 ཐལ་བ་ཉིད་བEོད་པ།
དང་པོ་ལ་གཞན་bི་ཁས་^ངས་Eེས་L་བEོད་པ་ནི་འaེལ་[པའི་;བའི་]གལ་ཏེ་ཞེས་པ་Tེ། དབང་པOའ_་ཤེས་པས་རང་རང་གི་མིང་དང་

བཅས་པའི་དོན་ཁོ་ན་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]དO་ཞyས་?་བར་ངེས་པ་[44B5]ཡིན་ནའོ། །ད་ནི་ཞེས་གཞན་bི་ཁས་^ངས་དེ་ཐལ་བའི་dབས་
L་གཟིགས་ནས་དོན་མཐོང་[པའི་;བའི་][Nེ་;Nེས་]É་(མས་ལ་དོན་མཐོང་[པའི་;བའི་]དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ཞེས་?་བའི་མིང་ཙམ་ཡང་

[Zེད་;མེད་]པར་འXར་ཏེ། དོན་དག་པ་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པའི་yིར་Éམ་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་yབ་?ེད་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི། 
ཐལ་བ་ལས་དོན་མཐོང་[44B6][པ་;བ་]ཉིད་ཡོད་པས་དག་པ་མཐོང་[པ་;བ་]ཡོད་ཅེས་?་བ་བ�ོག་པའི་རང་བཞིན་bི་རང་lད་འཕེན་

[ཏོ།།;ནོ།།]

N2 གཉིས་ཀའི་yབ་པ་བÜབ་པ།
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དེ་དག་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]Mང་མིང་དང་བཅས་པའི་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ཡོད་པས་ཐལ་བ་དང་བ�ོག་པའི་yབ་པ་མ་òབ་པོ་

sམ་པ་ལ། 

O1 `་བ། [PVin v.1.11cd, 1.12]
`་བར་དག་མཐོང་[Zེད་;མེད་]པའི་Nེས་É་གཞིར་?ས་པ་ལ་མིང་དང་བVེས་མཐོང་འགོག་པའི་tགས་[བéའ་;བé་][44B7]vན་

པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་[དེ་འང་;དེའང་]དོན་དག་པ་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཅེས་l་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་གཉིས་བEོད་པ་

ནི་རིམ་པ་Yར། དེ་མ་vན་ན་དེ་དང་དོན། །བVེས་ནས་རིག་པ་དེ་ཇི་Yར།[PVin 1.12cd: tadasmṛtau ca tenārthaṃ 
saṃsṛṣṭaṃ vetty asau katham//] ཅེས་དང་། དེ་tོགས་[Zེད་;མེད་]ན་ནི། fའི་yད་པར་ཅི་Yར་vན།[PVin 1.12'ab: 
tadgatyabhāve tu śabdabhede smṛtiḥ katham/] ཅེས་པའོ། །yི་མའི་Eེས་འaOའ_་yབ་[པ་;བ་]Tོན་པ་ནི་གང་ཞིག་
[44B8]ཡོད་ལ་[PVin 1.11c': yatsannidhāne]ཅེས་པའི་`་བ་yེད་དང་གLམ་Tེ། âོན་བéའི་eས་L་Yོ་བ་Aིར་བ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པའི་དོན་དག་པ་གང་ཞིག་མཐོང་[པ་;བ་][PVin 1.11'c: yo dṛṣṭas..]ཡོད་པ་ལ་Éམ་པ་ཤེས་པའི་[བéའ་;བé་]གང་ཞིག་[ར་
བས་མཐོང་[པའི་;བའི་]དོན་དེ་Y་É་འདིར་མཐོང་[པ་;བ་]ཁོ་ན་ལས་དེའི་མིང་[PVin D156a2: f་ ;  PVin 1.11d: 
taddṛṣṭes taddhanau smṛtiḥ// ]vན་པར་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ་[PVin 1.12a': yuktā]མེ་དང་e་བ་བཞིན་ནོ་[PVin 
13,4: agnidhūmavat/]ཞེས་?་བའོ།།

O2 འaེལ་བ།
དེའི་འaེལ་པར་[45A1]l་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་གཉིས་པO་yPགས་ཙམ་མཚqན་པ་ནི་བEོད་པར་?ེད་པའི་yད་པར་གཞན་vན་

པར་མི་རིགས་པའི་yིར་རO་ཞyས་པ་ཡིན་ལ། yི་མའི་Eེས་འaO་TPན་པ་ནི་གང་yིར་ཞེས་པའོ།།

O3 དོན་བ6ས་པ། [PVin p.13]
དེ་Yར་ཐལ་བ་དང་yབ་པ་གཉིས་[ཏེ་;Tེ་]tགས་གLམ་ཅར་bི་དོན་བ6ས་པ་ནི་[བéའ་;བé་]ཤེས་པ་འདིས་ཅེས་པ་Tེ། མས་རིམས་

[45A2]ནས་མ་[ར་ན་ཡང་[PVin 13,5: ayojayan ..]ཅེས་དང་། མ་མཐོང་ན་ཡང་[PVin 13,4: apaśyaṃś ca..]ཅེས་
དང་། འདིས་[PVin 13,4: ..ayam..]ཅེས་?་བའོ། །ཡང་ན་འདི་ནི་རིགས་པ་གཞན་ཡིན་ཏེ་མིང་དང་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་ཕན་uན་l་
དང་yབ་?ེད་e་ཡོད་པར་Tོན་པས་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]མི་མཐོང་[པས་;བས་]མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་ཡང་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཞེས་?་བའོ། །གལ་
ཏེ་དོན་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པས་[བéའ་;བé་]མི་vན་ཅེས་?་བ[45A3]འདི་yབ་པ་མ་òབ་Tེ། དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་
[Zེད་;མེད་]Mང་ཉེ་བ་ཙམ་bིས་དེའི་བག་ཆགས་སད་པས་[བéའ་;བé་]vན་པའི་yིར་རO་ཞy་ན། འདིར་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]དང་ཉེ་བ་ཞེས་?་བ་
(མ་མེད་དང་(མ་བཅས་Mི་གäང་[པ་;བ་]ལ་བEོད་པ་ནི་མ་ཡིན་bི་(མ་བཅས་ཉིད་Mི་(མ་པ་ཤར་བ་དང་མ་ཤར་བ་ལ་བEོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་
ཉེ་བར་གནས་པའི་[45A4]དོན་ཆོས་ཅན་མ་མཐོང་བཞིན་[བéའ་;བé་]vན་པར་?ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 13,8: na,..]ཞེས་?་བ་ལ། 
tགས་Mི་དོན་ནི་ཁ་ཅིག་[བéའ་;བé་]དང་དོན་ལ་བEོད་?་བEོད་?ེད་Mི་འHེལ་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]པོ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་ཟེར་

བ་ནི་མི་རིགས་Tེ། བ�ོག་yབ་[†ོས་;དངོས་]མིང་Vིད་པའི་yིར་དང་། Jི་yབ་òབ་པས་?ེ་Hག་yབ་?ེད་ད་འཕེན་མི་jས་པས་དགག་
[45A5]?་ལ་བEོད་?་བEོད་?ེད་Mི་འHེལ་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]པོ་བས་མ་yབ་པར་ཡོད་པ་གེགས་?ེད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་། བéའི་
eས་L་Nེས་པ་[PVin 13,9-10: samayakālotpattiḥ..]ཅེས་པའི་གuང་དང་མི་འaིགས་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་དོན་ལས་
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[བéའ་;བé་]vན་པ་Nེ་བ་དེའི་འHེལ་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]པོ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་བEོད་[ཏེ།;Tེ།] འདིའི་བ�ོག་yབ་ནི་གང་ཞིག་མ་
མཐོང་[པར་;བར་]?་?ེད་e་[45A6]གནས་པ་ནི་བNེད་?་Nེད་Mི་འHེལ་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]པོ་བ་ཡིན་ཏེ་མེ་དང་e་བ་བཞིན་ཞེས་?་བས་

འòབ་ལ། yོགས་ཆོས་ནི་གལ་ཏེ་དེ་དག་^ོ་ལ་མ་Yོས་པའི་འHེལ་[པ་;བ་]ཡོད་ན་མེ་དང་e་བ་Yར་[བéའ་;བé་]མི་ཤེས་པའི་ངོ་ན་ཡང་ཡོད་པར་
འXར་བ་ལས་[བéའ་;བé་]མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་པས་བÜབ་[པོ།།;བོ།།] ཡང་ན་དོན་ཆོས་ཅན་[45A7]རང་ཉིད་མ་
མཐོང་[པར་;བར་]རང་གི་མི་ཤེས་པར་?ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མིང་དོན་ལ་འHེལ་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]པོ་བ་[Zེད་;མེད་]པར་[ར་བ་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་?འོ།། ^ོས་[ོར་བའི་འHེལ་[པ་;བ་]གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་[ར་ས་མ་མཐོང་[པར་;བར་][ར་བ་མཐོང་[པ་;བ་]འགལ་ཏེ་མཚན་ཉིད་མ་མཐོང་
[པར་;བར་]མཚqན་?་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་^ོས་[ར་བའི་འHེལ་[པ་;བ་]ལ་[45A8][ར་[པ་;བ་]ཉིད་^ོས་མཐོང་[པས་;བས་]yབ་པ་ནི་རང་
རིག་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་ཉེ་བ་[བéའ་;བé་]vན་?ེད་མ་ཡིན་ཞེས་?་བའི་དམ་བཅའ་བ་འདི་âར་དོན་bི་ཉེ་བར་[ོར་བས་
?ས་པའི་ནང་གི་འXར་བ་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་fའི་yད་པར་vན་པར་མ་རིགས་?་བ་དང་འགལ་བར་མི་འXར་རམ་ཞེ་ན། [བéའ་;བé་]vན་
པ་ལ་དོན་ཉེ་བ་[45B1]ལ་Yོས་པ་དང་དོན་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་[†ོས་;དངོས་]L་vན་?ེད་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འHས་É་l་ལ་Yོས་Mང་l་མ་
ཚང་བ་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་Nེད་པར་མི་jས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་འHེལ་[པ་;བ་]^ོས་[ར་བ་ཡིན་bི་[†ོས་;དངོས་]པོ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་
ཞེས་?་བ་གཏན་ཚcགས་འདི་མ་òབ་པ་ཡིན་ཏེ། [†ོས་;དངོས་]Mི་དོན་[Zེད་;མེད་]པར་f་མི་Vིད་པའི་yིར་རོ། །ཞེན་པ་[45B2]འི་f་དོན་
འHེལ་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པར་བEོད་ན་ཡང་f་ལས་དོན་Jི་དཔོག་པ་དང་འདིར་དེར་tོགས་[Zེད་;མེད་]ན་ནི་ཅེས་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]བཀག་

པས་f་Jི་འགོག་པ་མི་འཐད་པར་འXར་རO་ཞy་ན། རེ་ཤིག་f་དོན་bི་འHེལ་[པ་;བ་]^ོས་?ས་པ་ཉིད་e་བÜབ་པ་ནི་[བéའ་;བé་]མ་མཐོང་
[པ་;བ་]ལ་[Zེད་;མེད་]པས་ཅེས་བéའི་Eེས་L་?ེད་པས་^ོས་?ས་པར་བÜབ་[པ་འམ་;པའམ་][†ོས་;དངོས་]པོ་བ་འགོག་པ་[45B3]མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་[བéའ་;བé་]མ་[ར་བའི་ཚú་[Zེད་;མེད་]Mང་[བéའ་;བé་][ར་བ་ཉིད་Mིས་f་དོན་འHེལ་[པ་;བ་][†ོས་;དངོས་]པོ་བ་Nེ་Tེ་
གོས་ལ་ཚqན་བཞིན་ནོ་sམ་ན། དེ་Y་ན་[བéའ་;བé་]འདོད་པས་[ོར་བ་ཡིན་པས་Nེས་Éའི་འདོད་པས་དོན་(མས་འགལ་འHེལ་e་འXར་བ་ལས་
འXར་བ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་[བéའ་;བé་][ར་བ་ཉིད་[45B4]Mིས་གོས་ལ་ཚqན་བཞིན་e་དོན་ལ་འHེལ་
[པར་;བར་]འXར་ན། དེ་ནས་དེ་དོན་bི་ཆོས་L་གནས་པས་Nེས་É་ཐམས་ཅད་Mི་ངོ་ནའང་ཡོད་པར་འXར་རོ། །Nེས་É་ཐ་དད་པ་དག་ལ་ཡོད་
པ་དང་[Zེད་;མེད་]པར་Xར་ན་དོན་yོགས་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་གནས་པས་རང་བཞིན་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདི་མ་
ངེས་Tེ་འHས་É་Nེས་[པའི་;བའི་][45B5]eས་L་དེ་ལ་lའི་ཆོས་[†ོས་;དངོས་]པོ་བ་[འཐོབ་;ཐོབ་]Mང་ཐམས་ཅད་ལ་Yོས་ནས་l་མ་ཡིན་པ་

བཞིན་ནO་ཞy་ན། དེར་ཡང་ཐམས་ཅད་Mི་lར་མི་འXར་མོད་Mི་དེའི་lར་Xར་པའི་ཆོས་ནི་Nེས་É་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ།།

N3 བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བ། [PVin p.13]
བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བ་ནི་དེ་Yར་ན་l་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་གཉིས་Mིས་དོན་དག་པ་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པ་ལ་མཐོང་

[45B6]པ་ཙམ་[Zེད་;མེད་]པས་yབ་པ་òབ་པ་དེའི་yིར་དག་མཐོང་[Zེད་;མེད་]ན་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་ལས་

མཐོང་[པས་;བས་]ན་[PVin 13,13: darśanāt//]དབང་པOའ_་ཤེས་པ་འདིས་དོན་དག་པ་མཐོང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ་[PVin 
13,12-13: paśyati]ཞེས་རང་lད་Mི་གཏན་ཚcགས་སོ།།

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཐལ་བ་དང་བ�ོག་པའི་yབ་པ་དེ་ལས་~ང་[པ་;བ་]ཉིད་ལ་tེན་པ་དང་། བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ཉིད་ལ་tེན་པར་
བEོད་པ་ནི་[45B7]མི་རིགས་པར་གསལ་ལ། 7ོབ་དཔོན་དག་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་ལ་དག་མཐོང་Vེས་མཐོང་གིས་yབ་པ་བདག་གཅིག་པ་ཡིན་
ལ། Vེས་མཐོང་ལའང་དག་མཐོང་གིས་yབ་པ་དེ་ལས་~ང་[པ་;བ་]གཉིས་Mིས་yབ་པ་Eེས་L་འaO་APག་གཉིས་Tོན་པ་གང་ཞིག་ཅེས་དང་དེ་
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tོགས་[Zེད་;མེད་]ན་ཅེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་`་བའི་ཐལ་བ་[45B8]yབ་པ་མ་òབ་Tེ་Vེས་མཐོང་ཡིན་པས་ཆེས་tོག་པ་ལ་[Zེད་;མེད་]པར་
ཐལ་[ཏེ་;Tེ་]དག་མཐོང་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་པས་yབ་པ་བÜབ་ལ། བ�ོག་པའི་tགས་ནི་འHེལ་[པ་;བ་]གཉིས་Aན་ཡིན་པས་yོགས་
[ཅིག་;གཅིག་]པ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་[བ་འང་;བའང་]མ་ཡིན་ཏེ། Eེས་འaOའ_་གuང་མ་ཚང་[པ་;བ་]དང་། ཐལ་བས་མི་འòབ་པའི་བ�ོག་པས་
མིང་[46A1]པས་yབ་བÜབ་མི་འཐད་པ་དང་། tགས་Mི་aངས་ཉམས་པར་འXར་བའི་yིར་རོ།།

དེས་ན་འདིར་Nེས་É་ཙམ་ཆོས་ཅན་e་?ས་པ་ལ་དག་མཐོང་[Zེད་;མེད་]པས་དོན་མཐོང་མེད་པས་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་

[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་l་[Zེད་;མེད་]པ་ཡིན་ལ། བ�ོག་པ་འHེལ་[པ་;བ་]dོར་གཉིས་ལ་བtེན་ནས་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་ལ་དག་མཐོང་Vིད་
པར་དཔོག་པ་དེ་[46A2]ལས་~ང་[པ་;བ་]ལ་Yོས་པས་འHས་Éའི་tགས་L་བYའོ། །Jིས་?ེ་Hག་དཔོག་པ་འuལ་[པ་འང;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་
yབ་པའི་yིར་ཡོད་པས་མི་tག་པའི་ཡོད་པ་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། །འོན་Mང་yབ་པའི་uལ་འདིས་དོན་མཐོང་[པའི་;བའི་]གང་ཟག་ལ་tོག་མེད་Mི་
དབང་ཤེས་མི་Vིད་པ་ཁེགས་Mི་དབང་ཤེས་ལ་tོག་པ་Vིད་པ་ནི་ཁེགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། [46A3]l་འHས་eས་མི་མuངས་པའི་yིར་མངོན་Lམ་
ཚད་མ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་མངོན་Lམ་bིས་tོགས་པ་ཙམ་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཅེས་?་བས་ཚད་མ་âོན་e་སོང་བའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་མངོན་

Lམ་bིས་tོགས་པ་མི་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་Yར་གནས་dབས་མ་བäང་[པར་;བར་]Eེས་L་དཔག་པས་བÜབས་ནས། 

*I1 གནས་dབས་འགའ་ཞིག་e་Zོང་པ་ཉིད་Mིས་བÜབ་པའི་(མ་གཞག་Tོན་པ། 
ད་ནི་7ོབ་དཔོན་yོགས་Mི་ãང་པོས་[46A4]མངོན་Lམ་tོག་པ་དང་Hལ་ལ། མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན།།[PV 

v.4.274b=PVin v.3.47b] ཅེས་གLངས་པའི་དོན་གནས་dབས་འགའ་ཞིག་e་Zོང་[པ་;བ་]ཉིད་Mིས་བÜབ་པའི་(མ་པ་གཞན་Tོན་
པ་ནི་ཡང་ན་ཅེས་པ་Tེ། འདི་ཡང་མངོན་Lམ་bིས་òབ་པ་ཉིད་Mི་དོན་བEོད་པ་དང་། དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་དགག་པ་གཉིས་ལས།   

 J1 མངོན་Lམ་bིས་òབ་པ་ཉིད་Mི་དོན་བEོད་པ། [PVin p.14]
དང་པོ་ཡང་རེ་[46A5]ཤིག་གང་གི་ཚú་òབ་པའི་གནས་dབས་བTན་པ་ནི་འདི་Yར་[PVin 14,5-6: tathā hi ..]ཅེས་པ་

Tེ། yི་རོལ་bི་བtན་?་ཐམས་ཅད་ལས་tོག་པ་བ6ས་[ཏེ་;Tེ་]ནང་e་[དZིགས་;དམིགས་]པ་གང་ཡང་üང་[པ་;བ་]གཅིག་ལ་`ེ་གཅིག་
[e་;z་]གནས་པའི་ཚú་[Zིག་;མིག་]གིས་གäགས་མཐོང་[པའི་;བའི་]དབང་ཤེས་དེ་tོག་པས་དབེན་པར་དེའི་རང་རིག་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་

པ་ཡིན་ཏེ། འuལ་པའི་l་[46A6]མཚན་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་མeན་bི་ས་yོགས་L་[Zེད་;མེད་]e་གཞན་རིག་གིས་òབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་
འགའ་ཞིག་གིས་སམ་ཅེ་ན། དབང་པOའ_་ཤེས་པ་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པར་wང་[པ་;བ་]ནི་དེ་Y་Éའི་ཚú་ན་Vོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་Mིས་མངོན་Lམ་
bིས་òབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་yིར་འདི་ལ་Üབ་?ེད་Eེས་L་དཔག་པ་མི་དགོས་པ་ཉིད་དོ། །འདིར་[46A7]Jད་པ་ཅི་དབང་པOའ_་ Ô་tPགས་པ་

[Zེད་;མེད་]པའི་ཆོས་འདི་གཞལ་?་མངོན་Xར་རམ་ཡིན་དང་པོ་Yར་ན་âར་Eེས་དཔག་འགལ་ཞིང་གཉིས་པ་Yར་ན་ད་Yར་མངོན་Lམ་bིས་òབ་

པ་མི་འཐད་དེ། དོན་མངོན་e་Xར་ལ་ཐ་sད་¨ོག་e་Xར་པས་ཞེས་Mང་བEོད་པར་མི་jས་Tེ་âར་བEོད་པའི་tགས་(མས་དོན་ཉིད་བÜབ་པའི་
yིར་རO་ཞy་ན། [46A8]དེའི་yིར་yོད་ཉིད་ལ་འདི་vི་བར་?་Tེ། ཅི་e་བ་བཀག་ཆོས་འདི་གཞན་?་མངོན་Xར་རམ་¨ོག་Xར་ཡིན། དང་པོ་Yར་
ན་\་མཚqར་l་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་tགས་མི་[ོར་བར་འXར་ལ་གཉིས་པ་Yར་ན་དེའི་Eེས་འaོ་མངོན་Lམ་bིས་མི་འòབ་པར་འXར་

རོ། །yོགས་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་[f་;འv་]Tེ། [གཞི་འི་;གཞིའི་]དབང་གིས་ཅི་རིགས་པར་འXར་[46B1]བས་Nོན་[Zེད་;མེད་]དO་ཞy་ན། 
འདིར་ཡང་Tེ་གཞི་འuལ་པའི་l་མཚན་[Zེད་;མེད་]པར་མངོན་Lམ་ཉིད་e་འXར་ལ། གང་གི་ཚú་tོགས་པ་དང་ïན་ཅིག་Sལ་ལ་འRག་པ་དེའི་
ཚú་འvེས་པས་ཕན་uན་དབེན་པའི་ཆོས་wང་ཡང་ངེས་པར་མི་jས་པས་¨ོག་e་Xར་པ་ཡིན་ཏེ། dད་e་མ་eས་[ཅིག་;གཅིག་]fོགས་པ་ལ་yད་
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པར་མི་ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་[46B2]གནས་dབས་དེ་Y་Éའི་མངོན་Lམ་bིས་ངེས་པ་འvེན་ན་tོག་པ་མ་བ6ས་པར་འXར་ལ་མི་འvེན་[ན་
འང་;ནའང་]wང་ལ་མ་ངེས་པར་འXར་བས་[བÜབ་;Üབ་]?ེད་e་མི་üང་ངོ་། །Sལ་དོན་ལ་མི་འvེན་ལ་ཤེས་པ་ལ་འvེན་པས་ཅེས་Mང་བEོད་
པར་མི་རིགས་Tེ་ནང་གི་བདག་ཉིད་མ་བ6ས་པར་འXར་བའི་yིར་རO་ཞy་ན། འདིར་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ནི་[46B3]ཚད་མ་མ་ཡིན་ཡང་མི་འགལ་
ལ་ངེས་པ་མི་འvེན་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཡང་མི་འXར་མོད་Mི། འོན་Mང་lན་bི་མཐར་ཇི་sེད་Zོང་[པ་;བ་]ལ་ངེས་ཤེས་འvེན་པས་Nོན་གང་
ཡང་[Zེད་;མེད་]དོ། །གལ་ཏེ་དེ་Y་ན་རང་གི་lད་Mི་ཡིད་Mི་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་tོག་པས་yབ་པར་མཐོང་[པའི་;བའི་]མངོན་Lམ་bིས་Mང་Vོག་
ཆགས་ཐམས་[46B4]ཅད་Mི་ཡིད་ཤེས་tོག་[Zེད་;མེད་]པའི་དོགས་པ་ཁེགས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། དེ་l་མཚན་གང་ལས། འདིར་ནི་dབས་དེར་
དབང་ཤེས་ཙམ་ལ་tོག་པ་དང་འགལ་བ་ལ་འགལ་བའི་Ø་རིས་ཟིན་པས་སོ། །དེར་ཡང་yབ་པ་ཉིད་ལ་yབ་པའི་Ø་རིས་ཟིན་པ་ཡོད་ན་tོག་མེད་
Mི་ཡིད་མི་Vིད་པར་འXར་ལ། tོག་བཅས་Mི་དབང་[46B5]ཤེས་མི་Vིད་པར་འདོད་པས་ག་ལ་མuངས།  

J2 དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་དགག་པ། [PVin p.14]
དེ་Y་Éའི་ཚད་མ་དེ་ཁས་མི་ལེན་པར་དགག་པ་ནི་གལ་ཏེ་དེའི་[ཚú་འང་;ཚúའང་]དབང་པOའ_་ཤེས་པ་tོག་པ་ཡིན་ཡང་མངོན་Lམ་bིས་

tོག་པར་ཟད་དO་ཞy་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་[Tེ་;ཏེ་]ཅི་wང་e་མི་üང་[པ་;བ་]ཉིད་དམ་wང་ཡང་མི་ངེས་པས་མི་tོགས་aང་ན། དང་པO་ན_་ Ô་¨Pག་e་

Xར་པར་མི་འཐད་[46B6]ཅེས་དེ་མ་ཐག་[e་;z་]འཆད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་l་མཚན་གང་གིས་དེའི་བདག་ཉིད་e་ཡོད་Mང་དེ་Zོང་
[པས་;བས་]མི་tོགས་པའི་ཐ་sད་e་འXར་བའི་l་མཚན་Jིར་tོག་པ་(མས་རང་ཉིད་Nེ་འགག་?ེད་པ་མི་ཚqར་བ་དེ་ནི་མི་Vིད་[ཏེ་;Tེ་]དོན་ངེས་

པའི་ངO་བO་ཡ_ན་པའི་yིར་དང་། མཐོང་[པ་;བ་]རགས་པས་ཟིལ་bིས་ནོན་པས་མི་ངེས་པར་ཡང་མི་[46B7]རིགས་[Tེ།;ཏེ།] འདི་Yར་བ6ས་པ་
ལས་ལངས་Tེ། tོག་པ་དང་བཅས་པས་Mང་དོན་འགའ་ཞིག་བYས་ནས་དེའི་འོག་[e་;z་]7ར་ཡང་རང་གི་ཤེས་པ་âར་Nེས་པ་(མས་ལ་tོག་པ་
ན་tོག་བཅས་Mིས་བYས་པའི་གནས་dབས་ལ་ཁོ་བའི་(མ་tོག་གིས་འདི་Yར་བtགས་སO་ཞyས་vན་bི་གནས་dབས་དང་པOའ_་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་

ནི་vན་པ་[46B8][Zེད་;མེད་]དོ།།

དེ་འaེལ་པ་ན་ཡང་དེ་བ6ས་པ་ལས་ལངས་[ཏེ་;Tེ་]tོག་བཅས་Mིས་áང་ཟད་(མ་པར་བtགས་ནས་དེའི་འོག་[e་;z་]âོན་e་སོང་

[པ་;བ་]ལ་tོག་པ་ན་[PVin 14,9: sa punaḥ pratisaṃhārād vyutthitacittaḥ kiñcid vikalpayan..]གནས་
dབས་བར་[པ་;བ་]ལ་(མ་tོག་ཅི་sེད་Nེས་པ་ཐམས་ཅད་vན་པར་Xར་པ་དེའི་yིར་(མ་tོག་འདི་དག་âར་མངོན་Lམ་ཡིན་ནའོ།།

མRག་བ6་བ་ནི་wང་üང་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་དེས་[47A1]ན་དབང་ཤེས་tོག་Hལ་bི་དོན་མངོན་Lམ་bིས་ངེས་ལ་ཐ་sད་

wང་[པ་;བ་]མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་tགས་Mིས་ངེས་པས་ཞེས་?འོ། །ཡང་ན་དགག་གཞི་དང་དགག་?་[བYར་;Yར་]üང་ཡིན་པ་དེའི་yིར་
âར་མཐོང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་Mི་མངོན་Lམ་ལ་yིས་མཐོང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་Mི་tོག་པ་མི་wང་[པས་;བས་]ཞེས་འXར་འགའ་ཞིག་

ལས་མངོན་ནོ།།

*I2 དབང་ཤེས་tོག་Hལ་e་མངོན་Lམ་bིས་འòབ་པ།
ད་ནི་དgོད་[47A2]པ་བ་དག་དགག་གཞི་དང་དགག་?འི་^ོ་མངོན་Lམ་ལ་བYར་üང་ཉིད་མ་ཡིན་པས་དབང་ཤེས་tོག་Hལ་e་

མངོན་Lམ་bི་གང་ལ་འòབ་ཅེས་tོག་པ་ལ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་བཀག་[ཏེ་;Tེ་]བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བ་ལས།   

J1 དགག་པ། [PVin p.15]
དང་པO་ན_་འདི་ལ་ཉེས་པ་e་མར་འXར་བ་ལས་རེ་ཤིག་[འདི་འོ་;འདིའོ་]དེའO་ཞyས་Nེ་འགག་རང་ཉིད་Mིས་ཚqར་བའི་(མ་པར་tོག་པ་
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[47A3]འདི་[བེམས་;བེམ་]རིག་གང་e་འe་བ་བtགས་ནས། [བེམས་;བེམ་]པོ་འགོག་པ་ལ་tགས་གཉིས་ནི་ནང་འཛcན་ཆར་གསལ་བའི་yིར་
ཅེས་པ་རང་lད་དང་། འeན་པས་ཡིད་གཏད་པ་དང་མ་གཏད་པའི་དབང་གིས་Nེ་འགག་མི་?ེད་པར་ཐལ་བ་ལས་?ེད་པའི་yིར་ཞེས་?་བ་དོན་
bི་ཐ་sད་ཙམ་འགག་པའོ།།

ཤེས་པ་ཡིན་པ་འགོག་པ་ནི་ Ô་ན_་ཅེས་[47A4]པ་Tེ། (མ་པར་tོག་པ་འདི་ Ô་ཡ_ན་མོད་Mི་yོད་Mི་Yར་ན་^ོ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

[ཏེ་;Tེ་]གསལ་བའི་yིར་རོ། །དེའི་yབ་པ་ནི་ Ô་ཆPས་ཅན་འRག་[e་;z་]ཟིན་Mང་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་གཞན་

ཉིད་ལ་aགས་པའི་tགས་ཡིན་ནོ། །ཡང་དོན་ཡིན་པས་âར་bི་ཆོས་གཉིས་པO་དy་ལ་[Zེད་;མེད་][47A5]Mང་(་བ་yི་བΩམས་Mིས་u་f་རེས་
འགའ་བ་Yར་¨ོག་Xར་bི་ Ôའ_་ཆོས་གཉིས་དེ་ལ་fོ་བཏགས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་དོགས་པར་?ས་ནས་གསལ་བའི་དོན་Mང་ཞེས་|ོས་Tེ། དེ་Yར་ན་
སིམ་གeང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་Mང་དོན་e་fོ་འདོགས་པར་ཐལ་བར་འXར་རོ། །ཡང་ Ô་¨Pག་e་Xར་Mང་དོན་མངོན་e་གསལ་བའི་དབང་

གིས་དེ་[47A6]འང་གསལ་བར་མངོན་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་པའི་ལན་e་དོན་གསལ་བས་དེ་Yར་འRག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཞེས་?་བར་འaིགས་སོ།།

uང་པོ་གLམ་པ་འགོག་པ་ནི་གདི་གཞན་འགའ་ཞིག་དང་ཅེས་པ་Tེ་རིག་པ་ཡོད་མེད་Mི་[†ོས་;དངོས་]པོ་[†ོས་;དངོས་]འགལ་ཡིན་

པས་སོ།། 
དེ་དག་གིས་yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་òབ་པས་ཐལ་བའི་དོན་བEོད་པ་[47A7]ནི་(མ་པར་tོག་པ་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཅི་Y་É་ཞེ་ན། ངO་བP་f་དང་
དོན་ལ་འRག་ཅིང་ཉམས་L་Zོང་[པའོ།།;བའོ།།] གཏན་ཆད་པར་འXར་ཏེ་དོན་དང་^ོ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རི་བོང་གི་ª་བཞིན་ནO་ཞyས་?འོ། །འདོད་
པར་མི་jས་[Tེ་;ཏེ་]ཉམས་L་Zོང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་ཅེས་འ~ང་[པས་;བས་]ཆོས་ཅན་འཛcན་པས་བསལ་ལོ་sམ་e་དགོངས་

[47A8]པའོ། །གལ་ཏེ་འདི་ཐལ་བ་ཡིན་ན་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཚད་མས་Üབ་པ་ཅི་Yར་ཅེ་ན། །^ོ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་Mི་ཁས་^ངས་ལ་Yོས་པའི་
yིར་རོ།།

yད་པར་e་[tོགས་;tོག་][Zེད་;མེད་]Mི་གནོས་པ་བEོད་པ་ནི་[བདེའ་;བདེ་]བ་ལ་སོགས་པ་ཅེས་པ་Tེ་བདག་གི་[བདེའ་;བདེ་]6ག་

[Zོངས་;Zོང་]པ་ཡང་ Ô་ཡ_ན་པའི་yིར་¨ོག་Xར་e་ཐལ་ཅེས་བEོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་འདོད་[47B1]ན་Zོང་?་[བདེའ་;བདེ་]6ག་ཆོས་ཅན་བདག་
ལ་ཕན་གནོད་ཏེ་འHས་É་སིམ་གeང་མི་?ེད་པར་ཐལ་ལ། Zོང་?ེད་¨ོག་e་Xར་པས་བདག་བདེ་6ག་ཉིད་e་མི་འXར་བར་ཐལ་ཏེ་Nེས་É་གཞན་
bི་[PVin. bིས་]Zོང་?་Zོང་?ེད་བཞིན་[PVin 15,7: puruṣāntarasaṃvedanavat/]ཅེས་?་བའོ། །ཐལ་བ་ལས་དེ་དག་e་
འXར་བའི་yིར་ཅེས་བདེ་6ག་Zོང་[པ་;བ་]མངོན་Xར་bི་ཐ་sད་Üབ་པ་ཡིན་ནོ།།

[47B2]^ོ་ཙམ་¨ོག་e་Xར་པ་ལ་གནོད་པ་བEོད་པ་ནི་འདི་དག་[PVin 15,7: -eṣāṃ]ཅེས་པ་Tེ། tོག་Zོང་གི་^ོ་ཙམ་ཆོས་
ཅན་བདག་གི་lད་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་e་མི་tོགས་པར་ཐལ་ཏེ་མངོན་Lམ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཤ་ཟ་བཞིན་ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་[Zེད་;མེད་]པའོ། །
འདི་ལ་yབ་པ་མ་òབ་Tེ་ Ô་Eyས་དཔག་གིས་tོགས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་པའི་tགས་Mི་མཐའ་དགག་པར་?་བ་[47B3]ལས། རེ་ཤིག་འདི་sམ་e་ཇི་
Vིད་གäགས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ནམ་Sལ་འགའ་ཞིག་ཤེས་པར་མ་Xར་པར་ Ô་ཉ_ད་ཡོད་པར་མི་ཤེས་པས་ན་དོན་འགའ་ཞིག་ཤེས་པའི་tགས་Mིས་

ཤེས་?ེད་Mི་^ོ་དཔོག་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། འདི་Y་Éའི་ཚcག་ལ་འཇིག་tེན་(་གཏོད་པ་ཉིད་Mིས་åན་པO་yPད་\ལ་བར་བfགས་པས་\ལ་བ་ཡིན་ནO་
ཞyས་?འོ།། [47B4]ཡང་ན་åན་པོ་\ལ་བ་ནི་བÜབ་?་òབ་པས་མ་ཡིན་bི་ངེས་Üབ་?ེད་བཀོད་པས་\ལ་ལO་ཞyས་བfགས་པ་དང་འཇིག་tེན་
bིས་བÜབ་པ་དེ་Y་É་ལ་(་གཏད་པས་སོ། །(་གཏད་པར་མི་འོས་པ་ཅི་Yར་ཅེ་ན། དོན་ཤེས་པ་[PVin 15,11: arthajñānaṃ..]ཅེས་
པ་Tེ། Ôའ_་(མ་aངས་སམ་yད་པར་ཡིན་པས་མ་òབ་ཅེས་?་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་བདག་གི་[47A5]lད་ལ་དབང་པོ་དང་དོན་ཡོད་
པའི་yིར་དེ་ལ་བtེན་ནས་དེ་འཛcན་པའི་ Ô་ཡPད་པར་དཔོག་གO་ཞyས་པ་ལ། མི་འuལ་ན་གཏན་ཚcགས་ཡིན་[PVin 15,13-14: 
avyabhicārī hetuḥ/]མོད་Mི་l་འHས་É་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་འuལ་པས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་གཞན་བདག་ལ་
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གནས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་གིས་ཤེས་པ་རིམ་bིས་འ~ང་[པར་;བར་]?ེད་ཅིང་གཡེང་[པ་;བ་]དང་[47B6]ཞན་པར་ཡང་འXར་བའི་l་ཡིད་ཅེས་

?་བ་tགས་ཡིན་ནO་ཞy་ན། དེ་ཡང་ཁO་བP་ཅག་གིས་དེ་མ་ཐག་པ་ཞེས་བEོད་པའི་(མ་ཤེས་â་མ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་Tེ་དེའི་?་བ་དང་Aན་པའི་yིར་
རO་ཞyས་?འོ། །དེའི་?་བ་གང་ཞེ་ན། (མ་ཤེས་â་མ་དེ་Sལ་གཞན་ལ་ཆགས་པ་དང་བ\ལ་བ་ལ་སོགས་པས་jས་པ་ཉམས་པར་Xར་ན་
[47B7]Sལ་དེ་ལ་འམ་ཤེས་པ་yི་མ་ཉིད་མི་Nེ་བར་?ེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་?ེ་Hག་Jིའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་དཔོག་པ་ལ་tགས་L་མི་འòབ་ལ། 
yེད་རང་གི་གuང་ལ་ཡིད་ཤེས་པ་རིམ་bིས་འ~ང་[པ་;བ་]ལས་དཔག་?ར་བEོད་པས་Mང་མ་འòབ་[པོ།།;བོ།།] ཡང་Sལ་གསལ་བར་
[དZིགས་;དམིགས་]པས་Sལ་[ལོང་;ལོངས་]Jོད་པའི་^ོ་དཔག་གO་ཞy་ན། གསལ་[47B8]བའི་དོན་?ེད་པ་དང་ལས་བÜབ་པར་བtགས་ནས། 
གསལ་?ེད་ Ô་ཡ_ན་པས་མ་òབ་ལ། གསལ་?་དོན་bི་ཆོས་Mང་^ོ་ལ་Yོས་པས་མ་òབ་མོད་Mི་འོན་Mང་འHེལ་[པ་;བ་]གཉིས་[Zེད་;མེད་]པ་
དང་། Ôའ_་?ེ་Hག་ལ་ཉེ་བའི་l་[Zེད་;མེད་]པས་uན་མོང་གི་མ་ངེས་པར་བEོད་དོ། །དེ་Yར་གཞན་bིས་[†ོས་;དངོས་]L་ Ôའ_་tགས་L་བཀོད་

པ་Lན་[48A1]ìང་ནས། གཞན་ཡང་nས་ངག་གི་རིག་?ེད་ལ་སོགས་པ་^ོ་དང་འHེལ་[པའི་;བའི་]tགས་ཤིག་ Ôའ_་âོན་e་òབ་[e་;z་]uག་

ན་ཡང་དེ་ལས་ Ô་Eyས་L་དཔག་པར་མི་jས་Tེ་^ོ་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ནད་Mི་རིགས་ལས་གདོན་མི་འòབ་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་ཉིད་ཅིས་ཞེ་ན། བÜབ་?་ Ôའ_་ངO་བP་མ་བe་[མ་û་?]ནམ་ཡང་མ་òབ་པའི[48A2]yིར། གལ་ཏེ་དེ་Y་ན་dད་ཅིག་མ་u་རོལ་མཐོང་
[པ་;བ་](མས་Mིས་འགར་ཡང་òབ་པ་[Zེད་;མེད་]པས་Mང་tགས་དང་འHེལ་[པ་;བ་]མི་འòབ་པས་དེ་དཔག་[e་;z་]མི་jས་པར་ཐལ་ལO་ཞy་

ན། dད་ཅིག་མའི་Aོག་པ་མ་མཐོང་ཡང་´ས་L་òབ་པའི་Éམ་པ་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]?ས་པ་tག་པ་ལ་བཀག་པས་དེ་ལ་yབ་པར་འòབ་ལ། 
འདིར་ Ôའ_་´ས་L་Xར་པའི་[48A3]ཆོས་འགའ་འང་མ་òབ་པས་གཞན་e་མི་འཐད་པའི་ཐབས་[Zེད་;མེད་]པས་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་Yར་ན་^ོ་ཙམ་¨ོག་e་Xར་པ་ལ་tགས་མི་འཐད་པའི་Nོན་ནི་གLམ་Tེ། ^ོ་ཙམ་¨ོག་e་Xར་ན་[དZིགས་;དམིགས་]པ་མངོན་Lམ་
མ་ཡིན་པས་གཞི་དང་tགས་Mི་ངO་བO་ཉ_ད་མི་འòབ་པ་དང་། Ôའ_་yད་པར་ཅན་bི་tགས་[ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]ཟ་བས་[48A4]yོགས་ཆོས་ལ་

བtེན་པ་དང་། འHེལ་Sལ་མ་òབ་པ་དང་འHེལ་འཛcན་མི་འཐད་པས་yབ་པ་ལ་བtེན་པའི་ཉེས་པའོ། །དེས་ན་རང་ལ་ Ô་ཡPད་ངེས་?ེད་པ་

(མས་Mིས་^ོ་མངོན་Lམ་པའི་ཐ་sད་e་?ར་üང་ངO་ཞyས་བ�ོག་པའི་དོན་ཏོ།།

J2 དོན་བ6་བ།
དེ་Yར་ Ôའ_་ངO་བO་ཉ_ད་མངོན་Lམ་པ་མ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འXར་བས་ངO་བP་མངོན་Lམ་ཡིན་པ་[48A5]དེའི་yིར་^ོ་[འདི་

འི་;འདིའི་]yད་པར་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པ་ཡང་མངོན་Lམ་bིས་òབ་པར་~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ཞེས་?་བ་བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བའོ།།

*I3 Sལ་ཅན་tོག་Hལ་e་uགས་ལ་òབ་པ།
ད་ནི་དབང་པOའ_་གäང་དོན་yོགས་L་?ས་པ་ལ་fའི་བEོད་?་བཀག་པས་Mང་Sལ་ཅན་tོག་Hལ་e་uགས་ལ་òབ་པ་Tོན་ཏེ། tོག་

པའི་མཚན་ཉིད་fའི་དོན་འཛcན་པ་ལ་བEོད་པའི་yིར་རོ།།

J1 དེ་འགོག་པ།
དེས་ན་དེ་འགོག་[48A6]པ་ལ་tགས་གཉིས་Tེ། དང་པོ་ཡང་གཏན་ཚcགས་དགོད་པ་དང་། yབ་པ་བTན་པ་དང་། yོགས་ཆོས་

བÜབ་པ་གLམ་ལས།   

L1 གཏན་ཚcགས་དགོད་པ། [PVin v.1.15]
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དང་པO་ན_་འཐད་པ་གཞན་bིས་Mང་མངོན་Lམ་དེ་ནི་བEོད་[Zེད་;མེད་]tོགས་?ེད་ཡིན།[PVin 1.15d: 
tadanirdeśyasya vedakam//] ཅེས་?་བ་dབས་Mི་བÜབ་?་uགས་Mིས་ཐོབ་པ་བཀོད་པའོ།། [†ོས་;དངོས་]Mི་བÜབ་?་ཉིད་ནི་
དབང་པOའ_་དོན་[48A7]ནི་fའི་[†ོས་;དངོས་]Mི་བEོད་?་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་?་བའོ། །ཅིའི་yིར་ཅེ་ན། f་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]^ོ་ལ་wང་
[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པའི་yིར་[PVin 1.15c: buddhāv apratibhāsanāt/]རོ། །གང་གི་ཚú་ཞེ་ན། དབང་[པའི་;བའི་]?་བ་
[Zེད་;མེད་]པའི་ཚú[PVin D157a6: མེད་པ་ལ།།] [PVin 1.15a: avyāpṛtākṣasya]འོ། །âར་fའི་ཤེས་པས་Mང་དབང་པOའ_་
དོན་འཛcན་པར་བEོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཅེ་ན། དེའི་(མ་པ་wང་མོད་Mི་དབང་པོ་མཐོང་[པ་;བ་]ཇི་Y་བ[48A8]བཞིན་e་ཞེས་|ོས་Tེ། དབང་པO་
?yད་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཚú་དབང་པོས་མཐོང་[པ་;བ་]བཞིན་[PVin 1.15'b: ..dṛṣṭāv iva]fའི་ཤེས་པ་ལ་མི་wང་[པའི་;བའི་]yིར་རO་
ཞyས་?་བའོ། །འaེལ་པར་ཡང་དེ་ཉིད་[ཏེ།;Tེ།] f་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]ཤེས་པ་ནི་དོན་འགའ་ཞིག་བEོད་པའི་f་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐོས་པ་
ལས་~ང་[པ་འང;པའང་]üང་Tེ་[†ོས་;དངོས་]Mི་བEོད་?ེད་f་Jི་ལ་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་ཤེས་པའོ།། [48B1]གནས་dབས་Mི་yད་པར་
བäང་[པ་;བ་]ནི་དབང་པོ་Sལ་ལ་འRག་པའི་ཚú་དབང་པོས་མཐོང་[པའི་;བའི་]དོན་fའི་ཤེས་པས་Mང་མཐོང་[པར་;བར་]དོགས་པ་བ�ོག་པའི་

yིར་རོ།།

L2 yབ་པ་བTན་པ། [PVin p.16]
yབ་པ་vན་པ་ལ་[ར་བ་ཙམ་?ེད་པ་ནི་གང་ཞིག་f་ལས་~ང་[པའི་;བའི་][PVin 16,10: ..śābde.. *note in page 

16: sgra las byuṅ ba'i śes pa la T for śābde]ཅེས་པ་Tེ། དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་fའི་ངO་བPར་wང་[པ་;བ་]ཉིད་ཡིན་པས་སོ།།

L3 yོགས་ཆོས་བÜབ་པ། [=] yོགས་Mི་ཆོས་ཇི་Yར་òབ་sམ་པ།
yོགས་Mི་ཆོས་ཇི་Yར་òབ་[48B2]sམ་པ་ལ་དབང་པOའ_་?ེད་པ་[Zེད་;མེད་]པ་དང་ཡོད་པའི་eས་e་དེ་ལ་དེ་wང་[པ་;བ་]འགོག་པ་

དང་འHས་É་བ6་བ་གLམ་ལས། 

M1 དབང་པOའ_་?ེད་པ་མེད་པ། [PVin p.16]
དང་པO་ན_་དབང་ཤེས་མི་འRག་པའི་ཚú་f་མི་ཤེས་པ་ལ་wང་[པ་;བ་]ཆོས་ཅན་དབང་པOའ_་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚcགས་ནི་མཐོང་

[པ་;བ་]ལ་(མ་པ་གཞན་e་wང་[པའི་;བའི་]yིར་[PVin 16,11-12: ākārāntareṇa darśane pratibhāsanād..]ཅེས་
བཀོད་པ་དང་tོགས་པ་ཅིག་པས་མཐོང་པ་དང་[48B3]མི་མuན་པར་wང་པའི་yིར་ཞེས་བཀོད་པར་བYའོ། །ཡང་ན་བÜབ་?ར་བཀོད་པ་དང་
tོགས་པ་གཅིག་པ་དབང་པOའ_་དོན་ནི་དབང་པO་མ_་འRག་པའི་ཚú་fའི་ཤེས་པ་ལ་wང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཞེས་?་བ་ལ་tགས་སO་སPར་བཞག་
པར་?འོ། །དེ་Yར་གང་ཡང་üང་Tེ་yབ་པ་ནི་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འཇོག་པའི་l་མཚན་ནི་[48B4](མ་པ་མི་མuན་པ་དེ་ཙམ་མོ།།

M2 ཡོད་པའི་eས་L་དེ་ལ་wང་པ་འགོག་པ།
གཉིས་པ་ནི་དབང་པོ་Sལ་ལ་འRག་པའི་ཚú་དེའི་དོན་ལ་fའི་(མ་པས་Mང་ཞེན་པས་དེ་ལའང་wང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའི་ཚú་

དོན་དེའི་ཞེན་Sལ་e་ཡོད་Mང་fའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་གäང་Sལ་e་འཛcན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།[PVin 16,13: ..saty api 
pratītir atadātmagrāhiṇī, ..] དོན་bི་Eེས་L་མི་?ེད་པའི་yིར་vི་ལ་[48B5]རOའ_་^ོ་བཞིན་[PVin 
16,14: ..ananukārāt, rasabuddhivad gandhasya..]ནO་ཞyས་?་བ་yབ་?ེད་Mི་yབ་?ེད་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཡིན་
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ཏེ། འཛcན་པ་ལ་འHས་Éས་yབ་ཅིང་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་Eེས་L་?ེད་པས་yབ་པའི་yིར་རོ། །གང་ཞིག་གང་འཛcན་པ་དེ་ནི་དེའི་Eེས་L་?ེད་པ་ཡིན་
ཏེ། གäགས་ལ་[Zིག་;མིག་]གི་^ོ་བཞིན་ནོ་[PVin 16,14: cakṣurbuddhivac ca rūpasya/]ཞེས་?་བ་ཆོས་མི་མuན་པའི་
དཔེའོ། །གལ་ཏེ་དེའི་[48B6]ཚú་དེ་ཡོད་པ་ན་དེ་ཡང་ཡོད་པས་Eེས་L་?ེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚú་དོན་ཡོད་Mང་ཤེས་པ་དེ་ལ་
[Zེད་;མེད་]པ་wང་[པ་;བ་]དང་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེ་གང་ལས་ཞེ་ན། fའི་ཤེས་པ་ནི་âོན་བéའ་[ར་བའི་དོན་wང་
[པ་;བ་]ཡིན་ལ་དེ་ད་Yར་མི་Vིད་Mང་fའི་ཤེས་པའི་wང་[པ་;བ་]མི་ཉམས་པ་དང་དབང་པO་?yད་པ་[48B7][Zེད་;མེད་]པའི་[ཚú་

འང་;ཚúའང་]དེའི་wང་[པ་;བ་]ཉམས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་íོ་ནས་[ཏེ་;Tེ་]{ི་ལམ་ན་གང་གར་wང་[པ་;བ་]u་ལ་མི་Yོས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་Eེས་
L་མི་?ེད་Mང་འཛcན་པ་ཅི་འགལ་ཏེ་yབ་པ་མ་òབ་sམ་པ་ལ། རེ་ཤིག་བ�ོག་པའི་yབ་པ་དོན་རིག་(མ་བཅས་པའི་nགས་Mིས་དོན་bི་(མ་པ་
འཛcན་པ་ལ་འHས་Éས་yབ་ཅིང་འHས་É་ལ་[48B8]Eེས་L་?ེད་པས་yབ་ཅེས་?་བའི་དོན་tོགས་པ་གཅིག་པ་Sལ་ལ་Tོན་པ་ནི། (མ་པ་
གཏོད་པར་jས་པའི་yིར་ཤེས་པའི་གäང་[པ་;བ་]l་ཡིན་ལ་ཅེས་པའི་Eེས་L་l་ལ་ཡང་འHས་Éའི་Eེས་L་?་བས་yབ་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་[ར་བར་

?འོ། །Eེས་འaOའ_་yབ་པ་Eེས་L་མི་?ེད་པ་འHས་É་མ་ཡིན་ཞིང་འHས་É་མ་ཡིན་[49A1]པ་ཡང་འཛcན་པ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བ་tོགས་པ་
གཅིག་པ་Sལ་མ་Tོན་པ་ནི། Eེས་L་འaོ་བ་དང་[PVin 16,15: -anvaya-]ཅེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།། 

M3 འHས་É་བ6་བ། [=] tགས་Mིས་òབ་པའི་འHས་É་བ6་བ། [PVin p.17]
tགས་Mིས་òབ་པའི་འHས་É་བ6་བ་ནི་དེ་Yར་དབང་པOའ_་?ེད་པ་ཡོད་དང་མེད་པའི་ཚú་མི་wང་[པ་;བ་]དེའི་yིར་ཅེས་པ་Tེ་f་ལས་

~ང་[པའི་;བའི་][PVinD157b3 inserts (མ་པར་]tོག་པ་ནི་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་Sལ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ་[PVin 17,1-2: 
tasmān na vastuviṣayāḥ śābdavikalpāḥ //]ཞེས་?་བར་[49A2]བ6ས་པ་འདིས་tོག་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛcན་པ་
བཀག་པས་ཚད་མ་གཉིས་Mི་Jོད་Sལ་ལ་ལོག་[tོགས་;tོག་]བསལ་[པ་འང;པའང་]བཤད་པའི་yིར་རོ།།

K2 tགས་གཉིས་པ་འགོག་པ། [PVin p.17]
tགས་གཉིས་པ་འགོག་པ་ནི་f་[ར་བ་ཡང་[PVin 17,3: ..ca śabdāḥ prayujyante/]ཅེས་པ་Tེ། འདི་ལ་ཡང་

tགས་བTན་པ་དང་། དེ་བÜབ་པ་དང་། འHས་É་[བ6འ་;བ6་]བ་གLམ་ལས།   

L1 tགས་བTན་པ།
[འདི་འི་;འདིའི་]tགས་ནི་yབ་པ་བTན་པ་ལས་[49A3]མངོན་ཏེ་དབང་པOའ_་དོན་ཆོས་ཅན་fས་[†ོས་;དངོས་]L་བEོད་?་མ་ཡིན་

ཏེ། [བéའ་;བé་]དང་ཐ་sད་Mི་eས་གཞན་e་Eེས་L་འaོ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་གསལ་བའི་eམ་É་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བའོ། །དེ་འཕེན་པའི་
བ�ོག་yབ་Tོན་པ་ནི་བéའི་fས་[†ོས་;དངོས་]L་བEོད་པར་?་བ་ནི་དགོས་པ་དོན་དེ་ཐ་sད་Mི་ངO་བPར་wང་[པས་;བས་]གོ་བར་?་བའི་yིར་

ཡིན་ལ། [49A4]དེས་དེ་ལ་ཡང་དོན་དེ་âོན་མིང་དེ་དང་འHེལ་[པར་;བར་]མཐོང་དགོས་ཏེ་དེ་Y་མ་ཡིན་ན་གོ་བར་མི་jས་ཏེ་Éམ་པ་བEོད་
པས་ཀ་བ་བཞིན་ནོ། །âོན་འHེལ་[པ་;བ་]òབ་པ་དང་yིས་tོགས་པའི་དོན་གཞི་གཅིག་པ་ཉིད་Eེས་L་འaོ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །འདིར་དgད་
[ཏེ།;དེ།] རེ་ཤིག་tགས་Mི་དོན་ལ་Eེས་L་འaོ་བ་ཞེས་?་བ་འདིར་Sལ་eས་[49A5](མ་པ་ཐམས་ཅད་e་yབ་པའི་Jི་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཟེར་
བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་Y་ཡིན་དང་གཅིག་མཚན་ཉིད་[པ་འམ་;པའམ་]Aོག་པ་གཅིག་[Zེད་;མེད་]པ་tགས་ཡིན་དང་པོ་Yར་ན་fའི་
[†ོས་;དངོས་]Mི་བEོད་?་ལ་དེ་ཡོད་པའི་བ�ོག་yབ་òབ་པ་[Zེད་;མེད་]ཏེ་Sལ་eས་གང་ཟག་ཐ་དད་ལ་ཤར་བའི་f་དོན་འགལ་བའི་ཆོས་དང་

Aན་པའི་yིར་རོ། །གཉིས་པ་[49A6]Yར་ན་yོགས་ལ་ཆོས་མ་òབ་Tེ་Éམ་པ་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Aོག་པ་
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གཅིག་e་fོ་བཏགས་པའི་yིར་རO་ཞy་ན། [གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]མ་ཡིན་bི་Sལ་eས་(མ་པའི་yད་པར་དང་མ་འHེལ་[པའི་;བའི་](མ་པ་ཙམ་Eེས་
L་འaོ་བ་ཡིན་ལ། དེ་tོག་པ་ལ་ཤར་བའི་Jི་ལ་ཡོད་ཅིང་དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་[Zེད་;མེད་]པས་Nོན་གང་ཡང་[49A7][Zེད་;མེད་]དོ། །
གལ་ཏེ་དེ་Y་ན་ཡང་´ས་L་འaོ་བ་[Zེད་;མེད་]ཞེས་པའི་tགས་དེ་ཉིད་ལ་Eེས་འaO་ཡPད་ན་དེའི་བདག་ཉིད་Mི་དབང་པOའ_་གäང་དོན་Eེས་L་འaོ་

བར་འXར་ལ། མེད་ན་yབ་པ་མ་òབ་པར་འXར་རO་ཞy་ན། ཇི་dད་བEོད་པ་Y་Éའི་Eེས་འaོ་[Zེད་;མེད་]པས་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་པར་ཡང་མི་
འXར་ལ་Aོག་མuངས་Mི་[49A8]Eེས་འaO་ཡPད་པས་yབ་པ་མ་òབ་པར་ཡང་མི་འXར་ཏེ། ཐམས་ཅད་e་tགས་Mི་Eེས་L་འaོ་བ་ནི་Aོག་
མuངས་ཉིད་ལ་འཇོག་པའི་yིར་རོ། །དེ་Y་ན་ཡང་tགས་འདི་ཉིད་Mིས་དབང་པOའ_་དོན་(མས་fའི་ཞེན་པའི་བEོད་?་ཡང་མ་ཡིན་པར་འXར་
རོ། །yབ་པ་མ་òབ་ཅེས་ནི་འདིར་ཡང་བEོད་པར་?་Tེ། [49B1]Eེས་L་མི་འaོ་བའི་དོན་ལ་[ར་བའི་དགོས་པ་Aོག་པར་ཡང་མuངས་པ་
ཡིན་ནO་ཞy་ན། མི་མuངས་ཏེ་fས་ཞེན་ནས་བEོད་པའི་དགོས་པ་ནི་fའི་ངO་བPར་ཞེན་པས་གོ་བ་ཡིན་པ་ན། དབང་པOའ_་དོན་(མས་ལ་Eེས་L་འaོ་
བ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]Mང་Eེས་L་འaོ་བར་ཞེན་པ་མི་འགལ་བའི་yིར་རོ།། [བéའ་;བé་]དང་ཐ་sད་Mི་eས་Mི་དབང་[49B2]པOའ_་དོན་(མས་
[ཅིག་e་;གཅིག་z་]wང་ན་ནི་མ་འvེལ་[པའི་;བའི་]ཆོས་མི་wང་[པས་;བས་]དོན་bི་ངO་བP་ཡང་wང་[པ་;བ་]མི་འཐད་པའི་yིར་དང་། 
[ཅིག་;གཅིག་]གི་(མ་པ་ཙམ་wང་[པ་;བ་]ནི་དབང་པOའ_་དོན་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །འདི་ཉིད་Mིས་འགའ་ཞིག་tགས་[ར་བ་ཡང་བÜབ་?་
tོགས་པའི་yིར་ཡིན་པས་ཅེས་བtག་པར་?་Tེ། འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པ་དང་བÜབ་?་tོགས་[49B3]པའི་མེ་དང་e་བ་ལ་སོགས་པ་Eེས་འaོ་
[Zེད་;མེད་]པར་མuངས་པའི་yིར་རO་ཞyས་tོགས་པ་ཡང་Ñངས་པ་ཡིན་ཏེ་Aོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་e་ཞེན་པའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་འདི་
sམ་L་Eེས་འaོ་[Zེད་;མེད་]པ་ལ་[བéའ་;བé་][ར་བའི་དགོས་པ་དོན་གོ་བ་Aོག་མོད་Mི་དེ་Y་ན་ཡང་[བéའ་;བé་][ར་བ་དེ་དོན་གོ་བའི་l་

ཐོགས་[Zེད་;མེད་]ཡིན་ནམ་l་ཙམ་ཡིན། [49B4]དང་པོ་Yར་ན་དེ་ཉིད་e་དོན་གོ་བས་ཤེས་?ེད་Mི་l་མི་འཐད་ལ། གཉིས་པ་Yར་ན་འHས་É་
ལོག་Mང་མི་Aོག་པས་yབ་པ་མ་òབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་tོག་ན། བདེན་ཏེ་7ོབ་དཔོན་bི་གuང་ལས་འHས་Éའི་yབ་?ེད་འགོག་པར་མངོན་ཡང་། མི་
འuལ་པ་ཉིད་ནི་[བéའ་;བé་][ར་བ་ལ་དགོས་པ་དོན་གོ་བར་üང་པ་ལ་Eེས་L་འaོ་བས་yབ་[49B5][པ་འམ།;པའམ།] Eེས་L་འaོ་བ་
[Zེད་;མེད་]པས་yབ་པར་[གཟོའ་;གཟོ་]བ་ན་འགག་པས་[བéའ་;བé་]མི་jས་པ་ཉིད་ལས་ཡིན་ནོ།།

L2 དེ་བÜབ་པ། [PVin p.17]
ད་ནི་དབང་པOའ_་དོན་ལ་ཇི་Yར་Eེས་L་འaོ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་tགས་དེ་ཉིད་བÜབ་པ་ནི་གང་གི་yིར་གཅིག་[e་;z་]མཐོང་

[པའི་;བའི་]yད་པར་དེ་གཞན་འགར་ཡང་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་རO་ཅyས་པ་Tེ། དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་Sལ་eས་(མ་[49B6]པ་ཐ་དད་པའི་
Éམ་པ་ལ་སོགས་པ་(མས་ནི་Éམ་པ་ཙམ་ཞེས་?་བའི་Jི་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། jས་པ་དང་wང་[པ་;བ་]དང་Nེ་འགག་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའི་yིར་
རོ།།[PVin 17,6: śaktipratibhāsādibhedāt//] tགས་གཉིས་|ོས་པ་ནི་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་ Ôའ_་Sལ་e་འགལ་བ་བEོད་པ་

ཡིན་ཏེ། [†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་ཐ་དད་པའི་l་མཚན་Sལ་eས་(མ་པ་ཐ་དད་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་(མས་[49B7]འHས་É་གཅིག་ལ་Yོས་ནས་
jས་པ་ཡོད་མེད་དང་། âོན་པོ་[âོ་;âོན་][Zེད་;མེད་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་(མ་པ་དང་Nེ་མི་Nེ་ལ་སོགས་པའི་གནས་dབས་འགལ་བའོ། །
^ོ་ལ་Yོས་པའི་ཐ་དད་པ་ནི་^ོ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་wང་[པ་;བ་]དང་མི་wང་[པ་འམ།;པའམ།] ཡང་ན་འགལ་བའི་ཆོས་དེ་དག་^ོ་ལ་ཐ་དད་པར་
wང་པ་Tེ། ཐ་དད་ཉིད་e་ངེས་པའི་lའོ།། [49B8]གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་ཐ་དད་པ་ལ་གཅིག་མ་ཡིན་པས་yབ་པ་ཁས་ལེན་ན་ཆོས་ཅན་òབ་པ་ཉིད་
ནས་དགག་?་ཁེགས་པས་tགས་དོན་མེད་ལ། མི་ལེན་ན་tགས་L་འགོད་པས་ཅི་Yར་jས་ཅེ་ན། བདེན་ཏེ་yོད་Mིས་Mང་ཕ་རོལ་ཡོད་པ་ལ་ནི་མི་
tག་པས་yབ་པ་ཁས་ལེན་ན་f་òབ་པ་ཉིད་ན་འXར་བས་tགས་L་བTན་[50A1]པ་དོན་[Zེད་;མེད་]ལ། མི་ལེན་ན་tགས་L་བཀོད་པ་ཅི་
Yར་jས་པ་སོམས་ཤིག f་òབ་པ་ན་ཡོད་པ་òབ་མོད་Mི་དེ་ལ་མི་tག་པས་yབ་པ་ལ་vན་པར་མི་འXར་ལ་yིས་yབ་པ་བTན་པ་ལས་བÜབ་?་
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tོགས་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། འདིར་ཡང་Tེ་Sལ་ཐ་དད་e་མཐོང་[པའི་;བའི་][†ོས་;དངོས་]པོ་བ�ོག་པ་ལ་ནི་གཅིག་མ་ཡིན་པས་[50A2]yབ་པ་
[Zེད་;མེད་]ལ། དེ་དག་ཕན་uན་[†ོས་;དངོས་]L་འགལ་བའི་བ�ོག་པ་ལ་གཅིག་མ་ཡིན་པས་yབ་པ་ངེས་Mང་མ་vན་པས་གང་jས་པ་དང་མི་
jས་པ་དེ་དག་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་[†ོས་;དངོས་]འགལ་bི་Aོག་པ་ལ་[ཅིག་;གཅིག་]མ་ཡིན་པས་yབ་པ་བEོད་ནས་བÜབ་?་དགོས་པ་ལ་མི་

རིགས་པ་ཅི་ཞིག་མཐོང་གལ་ཏེ་གསལ་བ་ཉིད་Eེས་L་མི་འaོ་བ་[50A3]དེ་Y་ན་ཡང་དེ་དག་གི་Tེང་ན་Éམ་པ་ཙམ་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་

ཞེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དབང་པO་ཉ_ད་ལ་Eེས་L་འaོ་བར་wང་[པའི་;བའི་]Jི་གཅིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གསལ་བ་ལས་ཐ་མི་
དད་པའི་Jི་ནི་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]ཁེགས་ལ། གང་ལ་Éམ་པ་ཞེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]uན་མོང་གི་f་[ཅིག་;གཅིག་]འRག་པར་འXར་བའི་
Jི་ཐ་དད་པ་ཡང་[50A4]མེད་[ཏེ་;དེ་]དེར་^ོས་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་yོགས་དག་པར་Éམ་པ་བཞིན་ཞེས་?་བའོ། །དེའི་བ�ོག་
yབ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་òབ་པ་ནི་བYར་üང་[པའི་;བའི་]དོན་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་[PVin 17,9: arthanānātve..]ཅེས་པའོ། །དེས་Eེས་
འaོ་ལ་འuལ་པ་དགག་པ་ནི་དེ་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]Mང་[PVin 17,9: tadabhede 'py..]ཅེས་པ་Tེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་[PVin 
17,10: ..atiprasaṅgaḥ/]ཉིད་ནི་འaོ་བ་ལ་གཅིག་དང་e་མའི་ཐ་sད་ཆད་པར་འXར་བའོ།། [50A5]འདི་གང་ལས་ཅེ་ན། དེའི་ཐ་
sད་e་?་བ་ལ་དེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་ངེས་པས་yབ་པ་ལས། གཅིག་[e་;z་]མཐོང་[པའི་;བའི་]ངO་བP་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་དོགས་པས་གཅིག་
[e་;z་]ངེས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །e་མར་ཅི་Yར་མི་འXར་ཞེ་ན། དེ་Yར་ཕན་uན་ཐ་དད་པར་མ་tོགས་པས་Tེ། བསག་པར་?་བ་
[ཅིག་;གཅིག་]མ་sེད་[50A6]པའི་yིར་ཤིང་མ་òབ་པའི་ནགས་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་�་བཅས་�་[Zེད་;མེད་]དག་ཕན་uན་ལོག་པ་ཡིན་པས་
བ�ོག་yོགས་�་[Zེད་;མེད་]ངོས་ཟིན་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་བཟང་པོ་མ་ཡིན་པའི་ངན་པ་བཞིན་ནོ། །ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]རིག་གཅིག་ཡིན་ན།
[PVin 1.26a: abhinnavedanasyaikye] ཞེས་འཆད་པར་འXར་བ་ཡང་uལ་འདི་བཞིན་e་ཤེས་པར་?འོ། །གལ་[50A7]ཏེ་
གསལ་བ་ལ་ཐ་དད་པའི་Jི་མི་wང་[པའི་;བའི་]གཏན་ཚcགས་མ་òབ་Tེ། འོན་Mང་གསལ་བ་དང་Sལ་eས་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པའི་lས་ཐ་དད་
པར་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། དེ་ལས་ཅེས་པའི་དོན་འདི་Jི་དེ་མི་tོགས་པར་མི་འཐད་དེ་དེ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་གསལ་བ་ལ་f་^ོ་འRག་པར་
འདོད་པའི་yིར་ཅེས་[ར་ཏེ། འaེལ་པའི་[50A8]དོན་ཡང་Jི་Eེས་L་འaོ་བར་wང་[པའི་;བའི་]l་མཚན་bིས་གསལ་བ་wམས་ལ་f་^ོ་གཅིག་
འRག་པར་འདོད་པ་ལ་l་མཚན་ཉིད་མ་tོགས་པར་མི་འཐད་ཅེས་?འོ། །དེ་ཉིད་Mིས་ན་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་tོགས་Mང་Jི་ཉིད་tོགས་
པས་ཅེས་པའི་ལན་Mང་མི་üང་Tེ། Eེས་L་མི་འaོ་བར་òབ་པའི་གསལ་བ་ལས་[50B1]ཐ་དད་པར་མ་tོགས་ན་Jི་Eེས་L་འaོ་བར་མི་òབ་
པའི་yིར་རོ།།

L3 འHས་É་བ6འ་བ། [PVin p.1, p.18-19]
འHས་É་བ6་བ་ནི་དེའི་yིར་[?]ཅེས་པ་Tེ། དེ་Yར་Jི་གཞན་wང་üང་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པས་ཁེགས་ལ་གསལ་བ་(མས་Eེས་L་

འaོ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་yོགས་ཆོས་òབ་པས་དབང་པOའ_་དོན་fས་བEོད་པར་?་བ་མ་ཡིན་ནO་ཅyས་?་བའི་བÜབ་?་tོགས་པ་གཅིག་པ་ Ôའ_་Tེང་

e་བ6ས་པའོ།།

[50B2]ད་ནི་དེ་Yར་དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པར་[བÜབས་;བÜབ་]པ་ལ་གཞན་དག་ཚད་མའི་?ེད་པ་

[Zེད་;མེད་]པར་Öོལ་བའི་གནོད་པ་Ñང་པ་ནི་འོ་ན་ཞེས་པ་Tེ། བསམ་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཚད་མ་ནི་འདི་དག་གིས་དོན་ཡོངས་L་བཅད་ནས་འRག་པ་
ན་[PVin 1,10: ..ābhyām arthaṃ paricchidya pravartamāno-]ཞེས་?་བ་ལ་སོགས་པས་Nེས་É་འRག་པའི་ཡན་
ལག་e་བEོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འRག་པའི་Sལ་[50B3]ཡང་ངེས་པར་?ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་འRག་Sལ་Tོན་པ་ནི་དོན་bི་ངO་བP་དང་jས་པ་
ངེས་པར་?ེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]ན་དོན་wང་[པ་;བ་]ཙམ་bིས་ནི་འདི་ནི་[འདི་
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འོ་;འདིའོ་]ཞེས་མེ་དང་u་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་(མས་Mི་ངO་བO་ངyས་པ་དང་། འདི་ལས་འདི་འ~ང་ངO་ཞyས་བདག་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་
པའི་[50B4]Üབ་?ེད་vོ་བ་དང་aང་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་(མས་Mི་jས་པ་ངེས་པ་[Zེད་;མེད་]པས་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པའི་དོན་ལ་

འRག་པའི་ཡན་ལག་[e་;z་]མི་འཐད་དO་ཞyས་?་བའོ། །Nོན་འདི་ནི་[Zེད་;མེད་]དེ་[PVin 18,7: nāyaṃ doṣaḥ,..]ཅེས་ལན་bི་དོན་
ཏོ།།

མངོན་Lམ་ཉིད་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]Mང་དོན་(མས་Mི་ངO་བO་ན_་མངོན་Lམ་bིས་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་དེའི་?ེད་པར་འXར་བའི་Eེས་L་

[50B5]ཤེས་པས་ངེས་ལ། jས་པ་ཡང་འHས་É་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་དེ་ཉིད་Mིས་ངེས་ཤིང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་ཆོས་མuན་པ་མཐོང་
[པའི་;བའི་]Eེས་དཔག་དང་vན་པས་ངེས་པ་ཡིན་bི་མངོན་Lམ་bིས་ནི་མི་tོགས་[Tེ་;ཏེ་]yད་པར་e་?ེད་པའི་འHས་É་མ་òབ་པའི་yིར་རོ་

གལ་ཏེ་དོན་(མས་Mི་ངO་བP་འཛcན་པའི་མངོན་Lམ་bིས་དེས་གང་ལ་ཅི་ཞིག་?ེད་པའི་jས་[50B6]པ་tོགས་ན་|ན་དgད་ལ་སོགས་པའི་བTན་

བཅོས་ཐམས་ཅད་དོན་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་e་འXར་རོ།།

དེ་Y་ན་མངོན་Lམ་འRག་པའི་[†ོས་;དངོས་]Mི་lར་མི་འXར་རO་ཞy་ན། དེ་Y་ཡིན་ཏེ་མངོན་Lམ་ནི་འRག་Sལ་Tོན་?ེད་ཡིན་bི། 
འRག་པའི་l་ནི་ཐམས་ཅད་e་འHས་É་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནO་ཞyས་གuང་གིས་Tོན་པ་ནི་[50B7]གང་གི་yིར་ཅེས་པ་Tེ། མངོན་པར་འདོད་པ་
ཡིས་འRག་Aོག་གི་ཐ་sད་?ེད་པ་ཡིན་ཅེས་^ང་ངོ། །Sལ་གང་ལ་ཞེ་ན། âོན་དོན་bི་ངO་བO་དy་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་ན་མཐོང་[པའི་;བའི་]vོ་བ་དང་
ངོམས་པ་ལ་སོགས་པའི་འHས་É་(མས་ལའོ། །l་གང་ལས་ཞེ་ན། དོན་དེ་ལ་དེ་Y་É་?ེད་པའི་jས་པ་vན་པ་ལས་[50B8]སོ། །vན་པ་ཉིད་
གང་ལས་~ང་sམ་ན། âོན་དོན་དེ་ལ་དེ་འHས་འ~ང་[པར་;བར་]Zོང་[པ་;བ་]དང་ད་Yར་དོན་bི་ངO་བO་ZPང་[པ་;བ་]གཉིས་Mིས་མu་ལས་སོ། །
དེ་འaེལ་པ་ན་མངོན་Lམ་དོན་ལ་Y་བ་ཙམ་Tེ་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]Mང་མངོན་པར་འདོད་པ་དང་[གཅིག་;ཅིག་]ཤོས་ཏེ་མི་འདོད་པ་དག་གིས་

[†ོས་;དངོས་]L་འRག་Aོག་གི་ཐ་sད་?ེད་པ་[51A1]ཡིན་ནO་ཞyས་[ར་རོ། །དེའི་Sལ་དང་l་ནི་དེ་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་ན་[PVin 18,11: 
tad dṛṣṭāv eva]ཅེས་དང་ཉམས་L་Zོང་[པ་;བ་][PVin 19,1: anubhavaḥ]ཅེས་པ་Tེ། Zོང་[པ་;བ་]â་yི་འཚམས་[ོར་བ་ནི་
vན་པའི་?ེད་པའོ།། 

གལ་ཏེ་མངོན་Lམ་རང་ཉིད་[†ོས་;དངོས་]L་འRག་པའི་l་མ་ཡིན་ན་འRག་པའི་l་དེ་དག་ལ་jས་པ་ཅི་Yར་sམ་པ་ལ་ཆོས་ཉིད་Mི་

རིགས་པ་ལན་e་བEོད་པ་ནི་[51A2]âར་(མ་པ་གསལ་བར་Zོང་[པས་;བས་]བག་ཆགས་འཇོག་པ་དང་yིས་དེ་འv་བ་མཐོང་

[པས་;བས་]བག་ཆགས་སད་པར་jས་པ་ནི་མེས་Vེག་པར་jས་པ་Yར་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལས་འདོད་པའི་བག་ཆགས་[ཏེ་;Tེ་]བག་ཆགས་
སད་པའི་འདོད་པ་ཉིད་འ~ང་ཞིང་དེ་ལས་Mང་nས་Mིས་^ང་པ་དང་དོར་བ་ལ་འRག་པར་འXར་བ་ཡིན་ཏེ། nས་ངག་གི་?་བ་ཐམས་
[51A3]ཅད་འདོད་པའི་བསམ་པ་Üབ་?ེད་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

དེ་Yར་ན་གuང་འདིས་འདི་dད་ཅེས་[S་;Ø་]É་ཅག་མངོན་Lམ་tོག་པ་ཡོད་མེད་e་འདོད་པ་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་Yར་ཡང་འRག་པའི་

[†ོས་;དངོས་]Mི་l་ནི་འHས་É་འདོད་པ་དང་དེའི་l་jས་པ་vན་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་གཉིས་ནི་yོད་Mིས་Mང་མངོན་Lམ་e་བEོད་པར་མི་jས་ལ། དེའི་
l་འཇོག་པ་དང་[51A4]སད་?ེད་ནི་མངོན་Lམ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པས་Mང་jས་པས་མ་Jད་པའི་`ོད་པ་?ེད་པ་ནི་ལ་བ་དོན་

[Zེད་;མེད་]པ་ཡིན་ནO་ཞyས་བEོད་པ་ཡིན་ནོ།།

དབང་པOའ_་མངོན་Lམ་བཤད་ཟིནཏོ།།  །།

E2 ཡིད་Mི་མངོན་Lམ།
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ད་ནི་[མདོའ་;མདོ་]ལས་དགེ་7ོང་དག་གäགས་ཤེས་པ་ནི་གཉིས་Tེ་དབང་པོ་ལ་tེན་པ་དང་ཡིད་[51A5]ལ་tེན་པའO་ཞyས་དང་7ོབ་

དཔོན་yོགས་Mི་ãང་པོས་ཡིད་Mང་དོན་དང་ཞེས་དོན་འཛcན་པའི་ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་བཤད་པ་ལ། ó་Tེགས་པ་ཁ་ཅིག་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ་ཤེས་པ་
དེ་དབང་པོ་ལ་མི་tེན་པར་རམ་tེན་Mང་དོན་གཞན་འཛcན་ན་དབང་པོ་[Zེད་;མེད་]Mང་དོན་མཐོང་[པར་;བར་]འXར་ལ། དབང་པོས་གäང་
[པ་;བ་]ཉིད་འཛcན་ན་བཅད་པའི་ཤེས་པར་[51A6]འXར་བས་དེ་ལ་དོན་ལ་ཚད་མར་འXར་བའི་dབས་ཉིད་[Zེད་;མེད་]དO་ཞyས་?་བའི་ལོག་

[tོགས་;tོག་]བ�ོག་པའི་yིར། Gན་ལ་aགས་པ་[Zེད་;མེད་]Mང་དེ་Yའི་ཚད་མ་འ~ང་[ལ་;བ་ལ་]གནོད་པ་མེད་པར་Tོན་ཏོ།།
དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་བསམ་པ་དང་། མཚན་གཞི་ངེས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་Sལ་ཚད་མ་ཉིད་བÜབ་པ་གLམ་ཤེས་པར་?་ལས། 

F1 མཚན་ཉིད་བསལ་པ།
[51A7]དེ་ལ་འདིར་ཡིད་Mི་ཤེས་པ་ཞེས་?་བ་དག་∂ེན་ཡིད་ལས་Nེས་པ་ཡིན་ལ། མངོན་Lམ་ནི་tོག་Hལ་མ་འuལ་པ་ཡིན་པས་

ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་ནི་བདག་∂ེན་ཐ་མལ་པའི་ཡིད་ལས་Nེས་ཤིང་tོག་Hལ་མ་འuལ་པ་ཞེས་?་Tེ། མངོན་Lམ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་རང་རིག་པ་
དང་དབང་པོ་དང་(ལ་འ?ོར་མངོན་Lམ་(མས་[51A8]བསལ་བའི་yིར་རོ། །མཚན་གཞི་མ་òབ་ན་ཡང་མཚqན་?་དེ་Vིད་ན་མཚན་ཉིད་དེ་དང་
མ་འHེལ་[པ་;བ་]འགལ་ཏེ་མངོན་Lམ་tོག་བཅས་Mི་མཚན་ཉིད་f་དོན་bི་[†ོས་;དངོས་]པོ་འཛcན་པར་འXར་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

F2 མཚན་གཞི་ངོས་གäང་པ།
མཚན་གཞི་ཡང་ཉེ་བར་མཚqན་?ེད་[bིས་;Mིས་]ངོས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་ལོག་[tོགས་;tོག་]བསལ་[པ་;བ་]òབ་པ་དང་

[51B1]མཚqན་?ེད་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ་གLམ་ལས།   

G1 ཉེ་བར་མཚqན་?ེད་Mིས་ངོས་གäང་པ། H1 yད་པར་གLམ་Aན་bི་ཡིད་མངོན་ངོས་བäང་པ། [PVin v.1.19]
དང་པO་ན_་བདག་པོ་དང་ཉེར་ལེན་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yད་པར་གLམ་དང་Aན་པ་Tེ། དེ་ལ་ཡིད་[PVin 1.19a': 

mānasaṃ..]ཅེས་?་བས་ནི་བདག་∂ེན་bི་yད་པར་[ཏེ་;Tེ་]བདག་པOའ_་∂ེན་ཡིད་ཙམ་ལས་Nེས་པ་ཞེས་?་བས་རང་དང་རིག་པ་དང་དབང་

པOའ_་ཤེས་པ་(མ་པར་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་ཤེས་དེ་མ་ཐག་∂ེན་[51B2]ལས་~ང་ཞིང་[PVin 
1.19'ab: ..cākṣavijñānānantarapratyayodbhavam/]ཞེས་?་བ་ནི་ཉེར་ལེན་lའི་yད་པར་Tེ། དེ་མ་ཐག་པའི་∂ེན་དབང་
ཤེས་â་མ་ཙམ་ལས་~ང་[པ་;བ་]ཡིན་པས་(ལ་འ?ོར་པའི་ཤེས་པ་(མ་གཅད་དོ། །གལ་ཏེ་öག་པོ་འགགས་མ་ཐག་པའི། །(མ་ཤེས་གང་ཡིན་དེ་
ཡོད་ཅེས་བEོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འདིའི་ཉེར་ལེན་དང་བདག་∂ེན་ལས་yད་[51B3]པར་[Zེད་;མེད་]དO་ཞy་ན། བདེན་མོད་Mི་འོན་Mང་ཤེས་པ་Jི་
ལ་རིགས་པའི་ངO་བPར་དང་Sལ་འཛcན་པར་Nེད་པའི་Aོག་པས་གཉིས་L་བEོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དོན་དེ་མ་ཐག་འཛcན་པ་[PVin 1.19c:
tadarthānantaragrāhi]]ཞེས་?་བ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་Sལ་bི་yད་པར་[ཏེ།;Tེ།] དབང་པOའ_་གäང་དོན་dད་ཅིག་གཉིས་པ་འཛcན་
པས་ཡིད་Mི་(མ་ཤེས་tོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་[51B4]tོག་མེད་འuལ་པ་(མས་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །l་དེ་གLམ་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]ཡིད་
Mི་ཤེས་པ་ཡང་མངོན་Lམ་ཞེས་?་བ་[PVin 19,5: pratyakṣam iti..]ཚcག་གི་ïག་མའོ། །གལ་ཏེ་l་དེ་དག་ཙམ་ལས་ཡིད་Mི་མངོན་
Lམ་Nེ་ན་དབང་པོ་•འི་མངོན་Lམ་འགགས་པའི་dད་ཅིག་གཉིས་པར་ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་•་eས་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]འ~ང་[པར་;བར་]འXར་

[51B5]ཏེ་l་མ་ཚང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།།

l་ཚང་ཡང་མི་འ~ང་[པ་འམ་;བའམ་]འཕེལ་འaིབ་[bི་;Mི་]Eེས་L་མི་?ེད་པ་དེའི་འHས་Éར་འགལ་ལ། འདོད་ན་lན་e་མར་
འXར་རO་ཞy་ན། དེའི་ཚú་∂ེན་bི་yད་པར་bིས་དོན་•འི་(མ་[པར་;པ་]wང་ཡང་lའི་jས་[པ་འམ་;པའམ་]རིག་པ་ཙམ་ལ་འཕེལ་བ་
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[Zེད་;མེད་]པས་འHས་É་ཡིད་Mི་[51B6]མངོན་Lམ་´ས་གཅིག་[e་;z་]མི་འགལ་ལO་ཞyས་ཟེར་རོ། །ཡང་ན་དེ་Yར་འདོད་པ་ཉིད་ལ་གནོད་པ་
མེད་དེ་tོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་འRག་པ་[Zེད།;མེད།] འདི་Yར་(མ་པར་tོག་པ་(མས། རིམས་Mིས་འ~ང་[པར་;བར་]ཡང་དག་tོགས། །ཅེས་
?་བས་lད་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཡིད་tོག་པ་གཉིས་ཅིག་ཆར་འ~ང་[པ་;བ་]བཀག་པ་ཡིན་bི[51B7]ཡིད་Mི་(མ་ཤེས་´ས་གཉིས་Nེ་བ་ནི་Zོང་

[པས་;བས་]òབ་པ་ཡིན་ཏེ། {ི་ལམ་དང་འཇིགས་སོགས་གོམས་པའི་Sལ་ལ་ཡིད་གསལ་wང་Nེས་པ་ཉིད་ན་དེའི་yད་པར་tོག་པ་འRག་པའི་
yིར་དབང་ཤེས་དང་tོག་པ་བཞིན་ནོ། །ཇི་dད་e་པར་ཏི་ཀ་ལས།   

tོག་བཅས་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཡིད། །ཅིག་ཆར་ཉིད་[51B8]e་འRག་yིར་རམ།།
[PV 3.133ab: tོག་བཅས་tོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །ཅིག་ཅར་e་ནི་འRག་yིར་རམ།། ]   

ཞེས་གང་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །འaེལ་པར་ཡང་དེ་བཞིན་ལས་མuངས་པ་ནི་ཉེར་^ང་གི་འHས་É་yི་མ་དང་རིག་པར་མuངས་པའོ། །ཉེར་ལེན་
bི་l་ལ་∂ེན་ཞེས་òབ་མཐའི་ཐ་sད་དང་བ§ན་པ་ནི་dབས་Mི་དོན་འདི་òབ་མཐའ་ལ་aགས་པར་བTན་པའི་yིར་རོ།། [52A1]དེ་ཡང་∂ེན་
དབང་ཤེས་རང་གི་Sལ་bི་dད་ཅིག་གཉིས་པའི་ïན་ཅིག་?ེད་པ་ཅན་ནོ།།

H2 དེ་Y་Éའི་yད་པར་ཅན་ལ་གཞན་bི་Nོན་Ñང་པ། [PVin p.19. v.1.20]
དེ་Y་Éའི་yད་པར་ཅན་ལ་གཞན་bི་Nོན་Ñང་པ་ནི་དེ་ཉིད་Mི་yིར་[PVin 19,6: ata eva..]ཅེས་པ་Tེ། དབང་ཤེས་དེ་མ་ཐག་

∂ེན་ལས་~ང་[པ་;བ་]དེ་ཉིད་Mི་yིར་དབང་པོ་[Zེད་;མེད་]པར་མ་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་དེ་མ་ཐག་འཛcན་པ་དེ་ཉིད་Mི་yིར་Sལ་གཞན་[52A2]པ་
ཉིད་Mང་མ་ཡིན་[PVin 19,7: ..nāpi viṣayāntarasya//]ལ། གäང་[པ་;བ་]འཛcན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་`ོད་པ་Ñང་པ་
ལས་རེ་ཤིག་l་∂ེན་མི་འཐད་པར་Öོལ་བ་ནི་ཡིད་Mི་གäང་དོན་ནི་ཉེར་ལེན་དབང་ཤེས་Mི་ïན་ཅིག་?ེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་[PVin 19,8:  
nārthaḥ sahakārīti cet,]ཞེས་^ང་ངོ་། །ཅིའི་yིར་ཞེ་ན། དེ་དང་?ེད་པའི་eས་མuངས་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཏེ། [དེ་འང་;དེའང་]རང་
གི་ཤེས་པ་ཡིད་[52A3]ཉིད་Mི་eས་ན་ཡོད་པས་སO་ཞy་ན། [PVin 19,8: svajñānakālabhāvī..] ïན་ཅིག་?ེད་པར་མི་üང་
[པ་;བ་]མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 19,9: na,..]l་∂ེན་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]ཡང་eས་མuངས་པའི་yིར་རོ་[PVin 19,9: ..ubhayos 
tulyakālatvāt/]ཞེས་?འོ། །གལ་ཏེ་Sལ་ནི་འHས་É་ཤེས་པ་ཉིད་Mི་eས་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། Sལ་ནི་ཤེས་པ་དང་ïན་ཅིག་འ~ང་
[པར་;བར་]འགལ་ཏེ་ཤེས་པའི་l་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?འོ།། 

[52A4]l་ཡིན་ཡང་ïན་ཅིག་འ~ང་[པ་;བ་]ཅི་འགལ་sམ་ན། eས་མཉམ་པ་ལ་ཉེ་བར་[ོར་བ་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །དེ་ཉིད་
བÜབ་པ་ནི་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་][Zེད་;མེད་]པའི་â་eས་ན་lའི་jས་པ་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]ངO་བP་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བ་yབ་?ེད་མི་

[དZིགས་;དམིགས་]པ་དང་། [གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]ཡོད་eས་Mི་འHས་É་ནི་Nེད་?ར་མི་འཐད་དེ་´ོགས་ཟིན་པའི་yིར་[52A5]རO་ཞyས་?་བ་
yབ་?ེད་འགལ་བ་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་tགས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།   

[Zེད་;མེད་]པ་âར་jས་[Zེད་;མེད་]yིར་དང་། [PVin 19,9: asataḥ prāgasāmarthyāt..] yིས་Mང་ཉེ་བ་མི་[ོར་
yིར།།   

l་(མས་ཐམས་ཅད་âར་ཡོད་པ། །དེས་ན་རང་^ོ་བཅས་དོན་[Zིན།།;མིན།།]  
[PV3.246:  མེད་པ་âར་jས་མེད་yིར་དང་། །yིས་Mང་ཉེ་བར་མི་[ོར་yིར།། 

 l་(མས་ཐམས་ཅད་âར་ཡོད་ཡིན། །དེ་yིར་རང་^ོ་བཅས་དོན་མིན།]
ཞེས་གLངས་པ་བཞིན་ནོ།།
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`ོད་པ་གཉིས་པ་ནི་གལ་[52A6]ཏེ་eས་ཐ་དད་ན་ཤེས་པའི་eས་ན་དོན་[Zེད་;མེད་]པས་ཅི་Yར་གäང་Tེ་f་འགགས་པ་མི་ཐོས་པ་

བཞིན་ནO་ཞy་ན།[PVin 1.20ab': bhinnakālaṃ kathaṃ grāhyam iti..] [Zེད་;མེད་]Mང་ཤེས་པ་Tེ་(མ་པའི་l་ཉིད་
[PVin 1.20c': hetutvam eva..](མ་པའི་གäང་[པ་;བ་]ཡིན་ནO་ཞyས་མཁས་པ་(མས་Mིས་བsད་ཏེ། ཇི་Yར་འཇིག་tེན་ན་ཕ་ཅི་
འv་བའི་É་Nེས་པ་ལ་Éས་ཕའི་གäགས་བäངས་སོ་བEོད་པ་བཞིན་ནོ།། [52A7]`་བ་དང་འHེལ་[པའི་;བའི་]ཆ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཚcག་
ལེ¶ར་?ས་པ་ནི་བར་dབས་Mི་ཚcགས་L་བཅད་པའོ།།

G2 དེ་ལོག་tོགས་བསལ་པ་òབ་པ། ?

G3 མཚqན་?ེད་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། [=] དེ་Yར་ཚད་མར་འཐད་པ་ཉིད་ལ་འuལ་པ་བསལ་པ། [PVin p.20]
དེ་Yར་ཚད་མར་འཐད་པ་ཉིད་ལ་འuལ་པ་བསལ་[པ་;བ་]ནི། yོགས་Mི་ãང་པOའ_་7ོབ་མ་ཁ་ཅིག ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་ནི་དབང་པོས་

གäང་[པའི་;བའི་]དོན་ལ་འRག་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།།

དེའི་Yར་ན་རེ་ཤིག་དེ་[52A8]ཚད་མར་མི་འཐད་པ་ནི། ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་འདི་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་â་མའི་Sལ་འཛcན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་
ཚད་མ་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་བEོད་[ཏེ།;དེ།] འདིའི་yོགས་ཆོས་ནི་ཡིད་Mང་དོན་དང་ཞེས་པའི་nང་གིས་òབ་[པོ།།;བོ།།] yབ་Üབ་ནི་uལ་
གཉིས་ལས་གཏན་ཚcགས་ལ་དགག་?་བསལ་བ་ནི་ཚད་མ་ནི་[52B1]â་མི་གäང་[པ་;བ་]འཛcན་པ་ལ་ཡིན་ཏེ་V་ཞེས་?་བ་âར་མ་tོགས་པའི་

Sལ་ཅན་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེ་Y་མ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་[PVin 20,2: -atiprasaṅgāt,..]ཉིད་བཤད་པ་ནི་མཐོང་[པའི་;བའི་]འe་
?ེད་[PVin 20,2: -darśanasaṃskārasya..]ཅེས་?་བ་ལ་སོགས་པའོ། །uལ་གཉིས་པ་དགག་?་ལ་གཏན་ཚcགས་དགག་པ་ནི་?་
བ་´ོགས་པའི་ལས་[ཏེ་;Tེ་]âར་tོགས་པའི་དོན་ལ་འRག་པ་ཆོས་ཅན་√་ན་ཞེས་[52B2]?་བ་འRག་པར་?ེད་པའི་uལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ་

yད་པར་e་?ེད་པ་Tེ་tོགས་པའི་yད་པར་མི་?ེད་པའི་yིར་རO་ཞyས་?འོ། །གཞན་ཡང་གäང་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]འཛcན་ནང་ Ô་ར_མ་ཅན་e་

འགལ་བར་བEོད་པ་ནི་དོན་དེ་ཅེས་པ་Tེ། དབང་པོ་དང་ཡིད་Mི་^ོ་(མས་ཆོས་ཅན་ཅིག་ཆར་འ~ང་[པར་;བར་]ཐལ་ཏེ་གäང་དོན་´ས་གཅིག་
[ལ་;ལས་]Nེས་པའི་[52B3]yིར་âོན་པོ་དང་མི་tག་པའི་འཛcན་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་རང་བཞིན་bི་ཐལ་བས་རིམ་ཅན་e་wང་

[པའི་;བའི་]yིར་གäང་དོན་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]གི་l་ཅན་མ་ཡིན་ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བའི་lད་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་yབ་པ་བÜབ་པ་
ནི་གäང་[པ་;བ་]´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ནི་ Ô་ར_མ་bིས་Nེ་བར་མི་འཐད་དེ་∂ེན་ལ་མི་Yོས་ན་ཡང་Tེ་[52B4]དེའི་yིར་[PVin 20,7: 
tasmād..]ཞེས་?འོ། །མི་Yོས་པར་མ་òབ་[པོ་;བོ་]sམ་ན། གäང་དོན་´ས་གཅིག་པ་ནི་∂ེན་ལ་Yོས་པར་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]∂ེན་གཞན་bིས་
yད་པར་e་?ར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་?འོ།། [དེ་འང་;དེའང་]མ་òབ་Tེ་â་མ་ལས་yད་པར་འགའ་ཞིག་?ས་ན་དེ་´ས་གཞན་e་འXར་
བས་གཅིག་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །གäང་དོན་[52B5]མི་tག་པའི་l་མཚན་bིས་Mང་ Ô་ར_མ་ཅན་འགོག་པ་ནི། དབང་པOའ_་གäང་དོན་ཆོས་ཅན་
རང་གི་འHས་É་ཡིད་Mིས་འཛcན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་Mི་eས་ན་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་བEོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་ཉིད་Mང་འདས་པའི་yིར་དང་dད་
ཅིག་མ་ཉིད་Mི་yིར་རO་ཞyས་པས་སོ། །བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བ་ནི་གäང་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]འཛcན་ན་[52B6]Nོན་དེ་དག་[e་;z་]འXར་བ་དེའི་
yིར་དབང་པOའ_་གäང་དོན་ལས་∂ེན་bིས་yད་པར་?ས་པའི་དོན་bི་dད་ཅིག་གཞན་ཉིད་ཡིན་bི་མངོན་Lམ་bིས་tོགས་པས་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་

?་བའོ།།

F3 དེ་Sལ་ཚད་མ་ཉིད་བÜབ།
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ཅི་Yར་ཚད་མ་ཡིན་པའི་uལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་རང་དབང་ཤེས་dད་ཅིག་རེའི་འོག་[e་;z་]ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་རེ་འ~ང་Tེ་∂ེན་གLམ་མ་

ཚང་[52B7]པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེ་Yར་dད་ཅིག་Ñེལ་མར་འRག་པ་ཉིད་Mིས་དབང་པོ་དང་ཡིད་རེ་རེས་fོ་འདོགས་མི་ཆོད་པས་
[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]མuད་པའི་lན་bིས་fོ་འདོགས་གཅོད་པས་ཚད་མ་གཅིག་[e་;z་]འXར་བ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།།

ཁ་ཅིག་ནི་དབང་པO་?yད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚú་གäགས་འཛcན་པའི་ཤེས་པ་གང་ཇི་sེད་པ་ཐམས་[52B8]ཅད་དབང་ཤེས་L་གཞག་ཏེ་

yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །ཡིད་ནི་དབང་པOའ_་?ེད་པ་འགགས་པའི་Eེས་L་dད་ཅིག་མ་[ཅིག་;གཅིག་]Nེ་བ་ཡིན་ཏེ་Sལ་དེ་མ་ཐག་པའི་
dད་ཅིག་མ་ïན་ཅིག་?ེད་པ་ཅན་ཞེས་འ~ང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ནི་(ལ་འ?ོར་པ་ལ་ཚད་མར་འXར་bི་u་རོལ་མཐོང་[པ་;བ་]ནི་མི་
འXར་རO་ཞyས་ཟེར་རོ།། 

[53A1]དེ་Y་མོད་Mི་yད་པར་གLམ་པ་འདི་ནི་མངོན་ཤེས་[Zེད་;མེད་]པ་(མས་Mི་ལ་ཉེ་བར་མཚqན་པ་ཡིན་ཏེ། u་རོལ་མཐོང་
[པ་;བ་](མས་Mི་མངོན་པར་ཤེས་པ་•་ཡང་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པར་མི་འཐད་ལ། གLམ་[པོར་;པོ་]མི་འཐད་ཅིང་ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་bི་མཚན་
ཉིད་ཇི་dད་བཤད་པ་ཡོད་པས་ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་e་འཐད་དོ།། [53A2]དེས་ན་དེ་དག་ཚད་མར་འXར་བ་ནི་དབང་པོ་ལ་མི་Yོས་པ་ཉིད་དོ།།

[འདི་འི་;འདིའི་]tོག་པ་དང་Hལ་བར་བÜབ་པ་མ་མཛད་པ་ནི། མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ཚད་མས་òབ་པ་[Zེད་;མེད་]པས་སམ། 
དབང་པOའ_་གäང་[པ་;བ་]འཛcན་པས་དབང་ཤེས་Mི་རིགས་པ་མuངས་པ་དང་གསལ་བར་wང་[པས་;བས་](ལ་འ?ོར་མངོན་Lམ་bི་རིགས་པ་

མuངས་པས་གོ་བར་དགོངས་པའོ།།

[53A3]ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།   །།

E3 རང་རིག་མངོན་Lམ། F1 Jིའི་དོན།
རང་རིག་པའི་མངོན་Lམ་ལ་Jིའི་དོན་འདི་ཤེས་པར་?་Tེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚqན་?འི་ཐ་sད་མི་འཐད་པ་Ñང་པ་དང་། ཚད་མ་

ཉིད་བསམ་པའོ།།

G1 [རང་རིག་པའི་མངོན་Lམ་bི་]མཚན་ཉིད།
དེ་ལ་Jིར་ཤེས་པ་དང་ Ô་ཞyས་?་བ་ནི་དོན་རིག་ཅིང་གསལ་བ་ལ་བEོད་ལ་དེ་ཡང་རང་ཉིད་མ་རིག་པར་[53A4]གཞན་རིག་པས་

དེའི་Sལ་རང་དང་གཞན་ལ་Aོས་ནས་རིག་པའི་Yོག་པ་གཉིས་Tེ་གསལ་བར་?ེད་པའི་མར་མེ་བཞིན་ནོ།།

དེ་ལ་རང་རིག་པ་ཞེས་?་བ་ནི་ཤེས་པ་(མས་རང་རང་གི་བདག་ཉིད་Zོང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་བདག་ཉིད་[བེམས་;བེམ་]པོ་ལས་
ལོག་པའི་ངO་བPར་Nེས་པ་ཉིད་Mིས་འXར་བས་བདག་པOའ_་∂ེན་ལ་ཡང་མི་[53A5]Yོས་Tེ། ཇི་dད་e་(མ་ཤེས་[བེམས་;བེམ་]པOའ_་རང་བཞིན་
ལས།།

བ�ོག་པ་རབ་e་Nེ་བ་Tེ། [བེམས་;བེམ་]མིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ།།
དེ་[འདི་འི་;འདིའི་]བདག་ཉིད་རིག་པ་ཡིན།།

ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །རང་རིག་པའི་མངོན་Lམ་ནི་རང་གི་ངO་བP་ལ་tོག་Hལ་མ་འuལ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚད་མ་[53A6]ནི་རང་གི་ངO་བO་ZPང་
[པའི་;བའི་]Tོབས་Mིས་མ་tོགས་པའི་དོན་ལ་fོ་འདོགས་སེལ་[པའོ།།;བའོ།།]

G2 མཚqན་?འི་ཐ་sད་མི་འཐད་པ་Ñང་པ།
གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་གäང་[པ་;བ་]དང་འཛcན་པ་གཉིས་མི་འཐད་དེ་´ས་ད?ེར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །ཅི་Tེ་Aོག་པ་
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ཐ་དད་པས་དང་?་?ེད་ལ་མི་Yོས་པར་རང་ཉིད་[བེམས་;བེམ་]པོ་ལས་ལོག་པས་ཅེས་པས་üང་ན་uལ་དེ་ཉིད་Mིས་´ས་[53A7]

[ཅིག་;གཅིག་]ལ་l་འHས་Mང་üང་[པར་;བར་]འXར་ཏེ། Aོག་པ་fོ་བཏགས་ཡིན་པས་´ས་ཅིག་ལ་?་?ེད་འགལ་བ་དང་གཉིས་
[Zེད་;མེད་]ན་མི་Nེ་བ་ལས་Aོག་པ་ཉིད་མི་འཐད་པར་ཡང་མuངས་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། འདིར་l་འHས་ཞེས་?་བ་བNེད་?་བNེད་?ེད་ལ་བEོད་པ་
མ་ཡིན་ནམ། ´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་òབ་མ་òབ་ནི་[53A8]འགལ་ལོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་òབ་ན་བNེད་?ར་འགལ་ལ་མ་òབ་ན་བNེད་?ེད་e་
འགལ་ཏེ་ངO་བO་ཉ_ད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །གäང་འཛcན་ཅེས་?་བ་ཡང་རིག་?་རིག་?ེད་ལ་བEོད་ལ་རིག་པ་དང་མ་རིག་པ་ནི་ངO་བP་[ཅིག་
e་;གཅིག་z་]འགལ་ལོ། །དེ་Y་ཡིན་ཡང་རིག་པ་རིག་?ར་འགལ་ལ་མ་རིག་པ་རིག་?ེད་e་འགལ་[53B1]ཏེ་ཤེས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞy་
ན། རིག་པ་ཡིན་པས་རིག་?ར་འགལ་ན་གཞན་bིས་Mང་[མི་;མ་]རིག་པས་ཤེས་པ་ཤེས་?་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འXར་རོ། །òབ་པས་གཞན་bི་ཡང་
བNེད་?་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འདོད་པས་ག་ལ་མuངས། (མ་པ་གཞག་འཇོག་གི་l་འHས་ནི་[†ོས་;དངོས་]པོ་òབ་[བདེའ་;བདེ་]
[ཅིག་;གཅིག་]Mང་ Ô་ངPར་[53B2]òབ་མ་òབ་Mི་རིམ་པ་ལ་འདོད་པས་བfེ་བར་?་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་Mི་yིར་རང་རིག་ལ་འuལ་པ་ཡང་
Vིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིག་?ེད་[†ོས་;དངོས་]པO་ཡ_ན་ཞིང་འuལ་པའི་གäང་Sལ་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་ངO་བPར་འགལ་བའི་yིར་དང་། tོག་པའི་ཞེན་
པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེ་ཉིད་Mིས་རང་ལ་tོག་པ་མི་Vིད་པར་ཡང་òབ་པ་[53B3]ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རང་མ་རིག་པར་གཞན་མི་རིག་པ་Yར་
རང་ལ་མ་ཞེན་ན་དོན་མི་ཞེན་པར་ཡང་འXར་ཏེ་yབ་པ་མ་òབ་ཅེས་ནི་འདིར་ཡང་ëའO་ཞy་ན། དེ་གང་ལས། འདིར་རང་གི་ངO་བP་wང་ན་ཤེས་པ་
ཉིད་མ་ཡིན་པར་འXར་བའི་yིར་རོ། །རང་གི་Jི་wང་[པ་;བ་]ཤེས་པའི་དོན་ཡིན་ན་tོག་[Zེད་;མེད་]Mི་ཤེས་པ་མི་[53B4]Vིད་པར་འXར་རོ།། 

G3 ཚད་མ་ཉིད་བསམ་པ།
གLམ་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངO་བP་ལ་མངོན་Lམ་ཉིད་ཡིན་ན་ཚད་མའང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཡིན་bི་

Sལ་ལ་བ�ོག་པར་འཛcན་པ་དང་འགལ་བར་འRག་པའི་འཛcན་Tངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པས་tོག་པ་དང་tོག་[Zེད་;མེད་]ཚད་མ་དང་

བཅད་པའི་uལ་ཅན་[53B5]དང་ལོག་ཤེས་(མས་òབ་ལ་དེས་དེ་དག་གི་Sལ་དེར་wང་ཡང་uགས་ལ་[tོག་;tོགས་]པ་ཡིན་ནོ། །དགའ་གeང་
ལ་སོགས་པ་ Ôའ_་(མ་པ་ལ་ནི་Sལ་དང་Sལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །wང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་འuལ་མ་འuལ་bི་འཛcན་
Tངས་ནི་(མ་པ་དང་མི་Aན་ཞིང་yད་པར་e་?ེད་ཆོས་མ་[53B6]òབ་པས། དེ་དག་ལ་Zོང་[པ་;བ་]ཚད་མར་མི་འXར་ལ། ཤེས་པ་ཉིད་Mི་
dད་ཅིག་དང་l་དང་འHས་Éའི་Aོག་པ་ཡང་(མ་པ་དང་མི་Aན་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རང་རིག་མངོན་Lམ་ནི་wང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་
ཚད་མ་དང་བཅད་པའི་Sལ་ཅན་e་འXར་བས་ཚད་མ་དང་མངོན་Lམ་ó་གLམ་e་འXར་[53B7]བར་བYའོ།།

F2 གuང་གི་ཆ།
གuང་གི་ཆ་ལ་མཚན་གཞི་ངོས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་བÜབ་པ་དང་། མཚན་གཞི་ལ་ལོག་[tོགས་;tོག་]དགག་པ་

གLམ་ལས།   

G1 མཚན་གཞི་ངོས་གäང་པ། [PVin p.20]
དང་པO་ན_་[བདེའ་;བདེ་]བ་ལ་སོགས་པ་རང་རིག་པ་(མས་Mང་མངོན་Lམ་[PVin 20,9: sukhādīnāṃ 

svasaṃvedanam api pratyakṣam/]ཡིན་ནO་ཞyས་?་Tེ། དེ་འབའ་ཞིག་གམ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ཐམས་[53B8]ཅད་Mི་ཅེས་སོ། །འོ་
ན་ཐམས་ཅད་e་དཔེར་བEོད་[མ་;ལ་]དེ་ཁོ་ན་|ོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཉམས་Zོང་གསལ་བ་Tེ། ངོས་གäང་7་བ་བTན་པའི་yིར་ཞེས་?འོ།།
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G2 དེ་ལ་མཚན་ཉིད་བÜབ་པ། H1 Jིའི་མཚན་ཉིད་tོག་Hལ་Üབ་པ། [PVin v.1.21ab]
དེ་ལ་Jིའི་མཚན་ཉིད་tོག་Hལ་Üབ་པ་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་(མས་Mི་ངO་བO་ར_ག་ལ་བEོད་པ་wང་[པའི་;བའི་]tོག་པ་Vིད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ་[PVin 20,10-11: na … vikalpāḥ saṃbhavati,..]ཞེས་[54A1]?་ལ་[tོགས་;tོག་]པ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་Sལ་བEོད་
?་འགོག་པའི་tགས་གཉིས་ལས། དང་པO་ན_་བདེ་སོགས་Mི་(མ་པ་ལ་[བéའ་;བé་]?་བར་མི་jས་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའོ། །འདི་གང་གི་yིར་
ཅེ་ན། བདེ་སོགས་(མས་ལ་[བéའ་;བé་]jས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་tེན་མིན་ཏེ་eས་གཞན་མི་tེན་པའི་ངO་བO་ཡ_ན་པའི་yིར་ཅེས་?འོ།། 
[PVin 21ab: aśakyasamayo hy ātmā sukhādīnām ananyabhāk / ; D158b6: གཞན་ལ་བtེན་མིན་
བདག་ཉིད་yིར། །བདེ་སོགས་(མས་ལ་བé་jས་མིན།།]

H2 དེའི་yོགས་ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་eས་གཉིས་པར་མི་འདོད་པ་བÜབ་པ། I1 `་བ། [PVin p.21]
[54A2]འདིའི་yོགས་ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་eས་གཉིས་པར་མི་འདོད་པ་ནི་dབས་གཞན་e་[བÜབས་;བÜབ་]ལ། yབ་པ་ནི་འདི་

Yར་[བéའ་;བé་][ར་བ་ལ་ནི་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]དང་དེ་ལ་[བéའ་;བé་][གཟོའ་;གཟོ་]བ་དང་[ར་བའི་eས་གLམ་bིས་yབ་པ་རང་རིག་

ཉིད་Mིས་òབ་པས་Nེས་ལ་མ་འགགས་པའི་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[བéའ་;བé་]Nར་བར་འགལ་ལO་ཞyས་?་བའི་དོན་ཙམ་འaེལ་[པ་;བ་]

[54A3]ནི་འདི་དག་ལ་ཅེས་པ་Tེ། dད་ཅིག་མ་འདི་དག་ལ་བEོད་པར་?ེད་པ་[ོར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 21,1: nainam iyam 
abhilāpena saṃsṛjati,..]eས་གཞན་[Zེད་;མེད་]པའི་བདག་ཉིད་ལ་[བéའ་;བé་]འRག་པར་འགལ་བའི་yིར་རོ་[PVin 
21,1-2: -vṛtter ātmani virodhāt,]ཞེས་?འོ། །ཅི་Yར་འགལ་ཞེ་ན། dད་ཅིག་མའི་བདེ་སོགས་ལ་[བéའ་;བé་]?ེད་ན་མ་Nེས་
[པ་འམ་;པའམ་]Nེས་པ་ལ་?ེད་aང་། དང་པOའ_་འགོག་པ་ནི་བདེ་བ་[54A4][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[PVin 
20,13: ..sukhādy-]ཅེས་པ་Tེ། རང་རིག་ཆོས་ཅན་བདེ་སོགས་མ་Nེས་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་བéའི་Sལ་e་?ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བདེ་
སོགས་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བ་yབ་?ེད་དང་(G)འགལ་བ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཡིན་ནོ།།

yོགས་གཉིས་པ་Nེས་པ་ལ་?ེད་པ་དགག་པ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་[PVin 21,2: tadrūpasya..]ཅེས་པ་Tེ། དོན་གང་ལ་
[བéའ་;བé་]?ེད་པ་[54A5]ལ་དོན་དེ་བEོད་པའི་âོན་e་མཐོང་དགོས་པ་ལས་རང་རིག་ནི་བདེ་སོགས་Nེས་པ་ལ་[བéའ་;བé་]?ེད་པར་མི་

འཐད་[ཏེ།;དེ།] [†ོས་;དངོས་]པོ་dད་ཅིག་མ་(མས་âོན་ནམ་ཡང་མཐོང་མ་Zོང་[པའི་;བའི་]yིར་རO་ཞyས་?་བ་l་མི་
[དZིགས་;དམིགས་]པའོ། །འདི་yབ་པ་མ་òབ་Tེ་[བéའ་;བé་][ོར་བའི་âོན་e་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]Mང་མཐོང་[པའི་;བའི་]eས་ཉིད་
ན་[བéའ་;བé་][ོར་རོ་[54A6]sམ་པ་ལ། དེ་Y་ན་གäང་འཛcན་[Zེད་;མེད་]པའི་བéར་འXར་རO་ཞyས་Tོན་པ་ནི་Sལ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་
[བéའ་;བé་]བEོད་པར་[གཟོའ་;གཟོ་]བ་ན་ཞེས་?་བའོ། །འགགས་པའི་Eེས་L་Nེས་པའི་^ོ་གཞན་bིས་[བéའ་;བé་]?ེད་དO་ཞy་ན། གཞན་
bིས་[དZིགས་;དམིགས་]པར་üང་ཡང་འདས་པའི་ངO་བP་བéའི་དོན་e་རིག་པ་མ་ཡིན་པས་རང་རིག་བéའི་[54A7]དོན་འཛcན་པར་མི་འXར་རO་

ཞyས་?འོ། །`་བའི་tགས་འདི་དབང་པOའ_་དོན་Eེས་L་འaོ་བ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་པ་ཉིད་ཡང་yབ་པའི་གནད་དང་རིགས་པའི་Sལ་ཐ་
དད་པས་�ོས་པར་ནི་མི་བསམ་མོ། །ཡང་[དགང་;གང་]་དག་རང་ལས་གཞན་e་མི་འRག་yིར་ཞེས་འདོན་པ་Yར་ན་[བéའ་;བé་]?ེད་པོ་ལས་
གཞན་མ་ཡིན་པའི་[54A8]yིར་ཞེས་?་བ་tགས་Mི་དོན་ཡིན་ནོ།།

I2 འaེལ་བ། [PVin p.21]
འaེལ་པར་དེའི་དོན་ཙམ་བEོད་པ་ནི་འདི་དག་ལ་[PVin 21,1: -enam..]ཅེས་པ་Tེ། བདེ་སོགས་འདི་དག་ལ་རང་རིག་ཉིད་

[བéའ་;བé་][ོར་བ་མ་ཡིན་ཏེ་བདག་ཉིད་ལ་?་?ེད་འRག་པ་འགལ་བའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའོ། །ཅི་Yར་འགལ་བ་ཉིད་eས་གLམ་e་བtགས་
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པས་བÜབ་པ་ལས། མ་འོངས་[54B1]པ་ལ་yབ་?ེད་འགལ་བས་འགོག་པ་ནི་[བདེའ་;བདེ་]བ་ལ་སོགས་པ་ཅེས་པའོ། །ད་Yར་བ་ལ་?ེད་པ་
གäང་འཛcན་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བས་འགོག་པ་ནི་བEོད་པར་[གཟོའ་;གཟོ་]བ་ན་[PVin 21,2: ..abhilāpābhoge..]ཞེས་པའོ། །
འདས་པ་ལ་?ེད་པ་འགོག་པ་ནི་རང་གིས་âོན་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་གཞན་bིས་འདས་པ་མི་རིག་པ་གཉིས་དེའི་རང་བཞིན་ཅེས་དང་གཞན་bིས་

Mང་[PVin 21,4: anyenāpy..]ཞེས་?་བའོ།། [54B2]tགས་འདི་ལ་ཡང་རང་ཉིད་ལ་?་?ེད་མི་Tེན་ཡང་[བéའ་;བé་]?ེད་པོ་
གཞན་bིས་Mང་üང་[པས་;བས་]གཞན་ལ་མི་Tེན་པར་མ་òབ་པས་མི་འཐད་དO་ཞyས་པའི་Nོན་[Zེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] áང་ཟད་དོན་bི་མིང་འཛcན་
པ་དེ་དག་ནི་རང་ཉིད་Mིས་[བéའ་;བé་][ོར་བར་མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་དང་། དེ་Y་མ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །tགས་གཉིས་ནི་
[བདེའ་;བདེ་][54B3]སོགས་ཆོས་ཅན་བéའི་བEོད་?་མ་ཡིན་ཏེ་[བéའ་;བé་]དོན་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་[PVin 
21,4-5: ..samayasya vaiyarthyāc..]ཅེས་?་བ་འHས་É་མི་[དZིགས་;དམིགས་]པའོ།། འདི་གང་ལས་ཅེ་ན། 
[བéའ་;བé་][ར་བའི་དགོས་པ་ནི་ཐ་sད་Mི་ཚú་tོགས་པའི་yིར་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་Eེས་L་འaོ་བས་yབ་པ་ལས་ཡང་འ~ང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་

པ[PVin 21,4: apunarbhāvini..]འི་yིར་ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་[Zེད་;མེད་]པའོ། །ཡང་fའི་བEོད་?་མ་ཡིན་[54B4]པ་ཉིད་ལ་
ཡང་མི་འ~ང་[པ་;བ་]བཀོད་ན་འHས་Éའི་yབ་?ེད་[Zེད་;མེད་]པ་Tེ་གོང་e་བEོད་པ་བཞིན་ནོ།།

H3 dབས་དོན་Sལ་ཅན་bི་Tེང་e་དོན་བ6ས་པ། [PVin v.1.21]
tགས་གཉིས་པ་དོན་བ6་བ་ནི་[བéའ་;བé་]མི་jས་པ་དང་དོན་[Zེད་;མེད་]པ་དེ་yིར་[PVin 1. 21'c': ..ataḥ..]ཅེས་པ་

Tེ། Sལ་བEོད་?་མ་ཡིན་པ་དང་tོགས་པ་གཅིག་པས་dབས་དོན་Sལ་ཅན་bི་Tེང་e་བ6ས་པའོ།།

G3 མཚན་གཞིའ་ལ་ལོག་tོགས་དགག་པ།
ད་ནི་[བདེའ་;བདེ་]བ་ལ་སོགས་རང་རིག་(མས་ཞེས་[54B5]གང་བEོད་པ་དེ་ལ་བདེ་6ག་རིག་པ་ནི་རང་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བདེ་

6ག་དོན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའི་ལོག་[tོགས་;tོག་]འགོག་པར་?ེད་དོ། །དེ་ཡང་ནང་དང་yི་རོལ་bི་དོན་e་འདོད་པ་གཉིས་ལས།།

H1 ནང་bི་དོན་e་[ལོག་པར་]tོག་པ་དགག་པ། 
དང་པOའ_་ལོག་པར་tོག་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཅེས་Tེ། ó་Tེགས་རིགས་པ་ཅན་དག་ཤེས་?་ཐམས་ཅད། །´ས་དང་ཡོན་ཏན་

[54B6]ལས་དང་Jི། །?ེ་Hག་འe་བ་öག་e་འདོད། །ཅེས་?་བ་ལས་´ས་ནི་མི་tག་པའི་´ས་འ~ང་[པ་;བ་]བཞི་དང་། tག་པའི་´ས་བདག་
དང་eས་དང་yོགས་དང་ཡིད་ཅེས་པ་•འོ། །དེ་ལ་བདག་ཅེས་?་བ་ནི་[བེམས་;བེམ་]པོ་དང་tག་པ་དང་ནང་ཡིན་པ་དང་ཡོན་ཏན་bི་tེན་?ེད་
པ་དང་ཟ་བ་པOའ_་ཆོས་•་དང་Aན་པ་Tེ། ཇི་dད་e་[54B7]

གཞན་དག་Mང་ནི་འདིར་བདག་ཉིད། །འདོད་དང་[དང་;རང་](G)སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན།།
tེན་དང་Gན་འRག་ཟ་?ེད་པའོ། །རང་ཉིད་[བེམས་;བེམ་]པOའ_་ངO་བPར་འདོད།།
[In Tattvasaṃgraha:  
གཞན་དག་Mང་ནི་འདིར་བདག་ཉིད། །འདོད་ལ་སོགས་པའི་tེན་Xར་པ།། 

 དེ་བཞིན་tག་དང་Gན་འRག་ཅན། །རང་ཉིད་སེམས་མེད་ངO་བPར་འདོད།། ]
ཅེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་ནི་ཤེས་པ་དང་[བདེའ་;བདེ་]6ག་དང་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་འe་?ེད་པ་དང་འབད་པའི་uགས་དང་
`ོལ་བ་ཞེས་པ་དûའོ། །དེ་Y་ཡིན་[54B8]དང་བདེ་6ག་ནི་ཤེས་པའི་ངO་བP་[ལ་;མ་](G)ཡིན་bི་འོན་Mང་གདོང་པ་ལ་ཡོད་པའི་



- 97 -

[Zིག་;མིག་]གིས་w་བཞིན་e་བདག་ལ་འe་བའི་ཤེས་པས་རིག་པར་?་བ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།།

I1 tགས་འགོད་པ། [PVin p.21]
དེ་ལ་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དང་l་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་Nེས་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའི་tགས་དགོད་པ་ནི་དེ་དག་གི་

ཡང་[PVin 21,10: teṣām api]ཞེས་?འོ། །[ོར་བ་འདི་[55A1]འི་ཆོས་ཅན་དང་། བÜབ་?་དང་། tགས་Mི་དོན་ངེས་པར་?་བ་
ལས།   

J1 [ོར་བའི་འདིའི་ཆོས་ཅན། [PVin v.1.22]
དང་པO་ན_་བདེ་སོགས་[PVin 1. 22'c': -sukhādi..]ཞེས་?་བ་འདིར་Sལ་དང་འHེལ་[པ་;བ་]དབང་པOའ_་འཁོར་e་Nེས་པ་

Tེ་ཤེས་པ་ཙམ་bིས་སིམ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་uན་མོང་e་òབ་པ་ཡིན་ནོ།།

J2 [ོར་བའི་འདིའི་བÜབ་?།
[Üབ་;བÜབ་]?་ནི་ཅི་yིར་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་པའི་ངO་བO་ཉ_ད་ཡིན་ཏེ་[55A2]ཞེས་?་བའོ།།

J3 [ོར་བའི་འདིའི་tགས་Mི་དོན་ངེས་པར་?་བ།
tགས་Mི་དོན་ནི་ཤེས་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]lས་བNེད་ཅེས་?་བ་Tེ། 

I2 [དེ་Lན་ད~ང་པ།]
འདིར་གཞན་bི་vི་བ་དགོད་པ་དང་། Jིར་l་དང་∂ེན་bི་མཚན་ཉིད་བསམ་པ་དང་། dབས་Mི་tགས་ཉིད་ངོས་གäང་[པ་;བ་]གLམ་

ཤེས་པར་?་བ་ལས།   

J1 འདིར་གཞན་bི་vི་བ་དགོད་པ།
དང་པO་ན_་ཅི་l་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པ་ཞེས་?་བའི་tགས་Mི་དོན་ཤེས་པ་དང་ཉེར་ལེན་གཅིག་[པ་འམ་;པའམ་][55A3]∂ེན་གཅིག་

པ་ཙམ་ཡིན་ན་མ་ངེས་Tེ་∂ེན་དང་lའི་དབང་གིས་yད་པར་e་འXར་བའི་yིར་འõ་གཅིག་ལས་ཟས་དང་Æ་û་འXར་བ་དང་ས་གཅིག་ལས་eག་

དང་|ན་bི་ƒོན་པ་Nེ་བ་བཞིན་ནོ། །l་∂ེན་ཚqགས་པ་གཅིག་ལས་Nེས་པ་ཡིན་ན་མ་ངེས་[Tེ།;ཏེ།] ཚqགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་Sལ་དང་
དབང་པOའ_་གནས་dབས་Mང་Nེས་པས་[55A4][†ོས་;དངོས་]L་འuལ་པའི་yིར་རོ། །l་དང་∂ེན་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་Mིས་གཅིག་པ་ཡིན་
ན་ཡང་བÜབ་?་མ་òབ་པར་yོགས་Mི་ཆོས་Öོལ་yིར་Öོལ་ལ་[ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]ཟ་བའི་མ་òབ་པ་ལས་མི་འདའ་བ་ཉིད་དO་ཞyས་?་བ་གཞན་bི་vི་

བའོ།།

J2 Jིར་l་དང་∂ེན་bི་མཚན་ཉིད་བསམ་པ།
གཉིས་པ་l་∂ེན་bི་མཚན་ཉིད་Jིར་བསམ་པ་ཡང་གཞན་bིས་བEོད་པ་Lན་[55A5]ད~ང་པ་དང་། འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ་དང་། 

དེ་ལ་Nོན་Ñང་པས་ངེས་པར་?་བ་ལས།  
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K1 གཞན་bིས་བEོད་པ་Lན་ད~ང་པ། 
དང་པO་ན_་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་l་དང་ïན་ཅིག་?ེད་པའི་∂ེན་ཅེས་?་བ་ནི་འHས་É་རང་དང་རིགས་འv་བ་དང་མི་འv་བ་

བNེད་པ་ལ་བEོད་ཏེ་Æ་û་ལ་ས་དང་ས་བོན་བཞིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བTན་[55A6]བཅོས་ལས་ཉེར་ལེན་དང་ïན་ཅིག་?ེད་
པར་བEོད་པའི་མེ་དང་e་བ་དང་གäགས་དང་གäགས་བrན་དག་ལ་མ་yབ་པ་དང་འuལ་པའི་yིར་རོ།།

uན་མོང་མ་ཡིན་པ་[དང་;རང་]གི་lན་ཅེས་?་བ་ཡང་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]Nེད་པ་ལ་མི་འདོད་པས་འv་བ་ཉིད་ལ་བEོད་དགོས་པས་

Nོན་དེར་འXར་བ་དང་། མེ་དང་e་བ་ལ་སོགས་པ་འ~ང་[པ་;བ་]ལ་[55A7]རིགས་འv་བའི་lན་lར་ཡོད་དO་ཞyས་ë་ན་aངས་ཅན་bི་Y་བ་
ཁས་[^ང་;^ངས་]པར་འXར་བ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་འHས་É་ལ་[†ོས་;དངོས་]དང་བlད་ནས་ཕན་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ་uང་པོ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་[པ་འམ་;པའམ་]Æ་û་

ལ་ས་བོན་དང་u་བཞིན་ནO་ཞyས་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བTན་བཅོས་ལས་l་དང་∂ེན་e་བEོད་[55A8]པའི་ཁ་ཡར་བའི་ས་བོན་ལ་མ་yབ་པ་
དང་ཤེས་པ་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་ཕན་པའི་ཚqགས་པའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་yབ་ཆེས་པའི་yིར་ཏེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།   

(མ་ཤེས་མིན་པ་(མ་ཤེས་Mི། །ཉེར་ལེན་མིན་པའི་yིར་ཡང་Tེ།།  
[PV2.164cd: (མ་ཤེས་མིན་པ་(མ་ཤེས་Mི། །ཉེར་ལེན་མིན་པའི་yིར་ཡང་འòབ།།]

ཞེས་གLངས་པ་བཞིན་ནོ།།

ཡང་ཅི་ཅིག་l་གནས་པའི་lན་[55B1]ལོག་ནས་དང་མ་ལོག་པར་འHས་É་Nེད་པ་ཡིན་ཏེ་Éམ་པ་ལ་འཇིམ་པ་དང་´་མཁན་དང་། 
wམ་É་ལ་wལ་མ་དང་ཐ་ག་བ་བཞིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བTན་བཅོས་ལས་ཉེར་ལེན་e་བEོད་པའི་མེ་དང་e་བ་དང་། fོན་
མའི་འོད་དང་། ནོར་Éས་མེ་དང་u་བNེད་པ་ལ་མ་yབ་པའི་yིར་དང་། ∂ེན་e་བEོད་པ་ཤིང་[55B2]གིས་e་བ་དང་གོས་ཁ་དོག་
[ཀར་;དཀར་]པོས་དམར་པO་Nyད་པ་[མ་;ལ་]yབ་ཆེས་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །དེ་དག་དེའི་l་∂ེན་ཉིད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་བTན་བཅོས་དང་མཐོང་
[པ་;བ་]Ñངས་Tེ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]l་∂ེན་e་བtག་ན་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་ངེས་པའི་(མ་གཞག་མི་འòབ་པ་ཉིད་དོ།།

K2 འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ། [=] འཐད་པའི་དོན།
འཐད་པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། [འདི་འི་;འདིའི་]མཚན་ཉིད་ཅི་ཞེས་?་[55B3]བ་ནི་མིང་ལས་དོན་ཚqལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་

བTན་བཅོས་མ་Yོས་པར་རང་གིས་གདོད་གང་ལ་གདགས་པར་?་བའི་དོན་ཚqལ་བ་ཡིན་ན་གང་ཅི་ཡང་üང་[པ་;བ་]ཡིན་པས་བཀོད་པས་ཆོག་

Tེ། དོན་དེ་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་མི་Tེ་ལེན་པ་དང་མི་ལེན་པའི་yིར་རོ། །བTན་བཅོས་ལས་âོན་བཏགས་པའི་མིང་ལས་དོན་[55B4]ཚqལ་བ་
ཡིན་ན་གང་ལ་བཏགས་པར་མཐོང་[པ་;བ་]དེ་ཡིན་པས་བ`ད་པའི་l་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་རོ། །འོན་Mང་མཚqན་?འི་མིང་འདི་དོན་གང་ལ་
བཏགས་ན་བTན་བཅོས་Mི་(མ་གཞག་དང་མི་འགལ་བའི་དོན་དེ་ཚqལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་7ོབ་དཔོན་bི་གuང་ལས་ཉེར་ལེན་དང་ïན་ཅིག་?ེད་
པ་ཞེས་?་བ་འHས་Éའི་ངO་བP་[55B5]དང་yད་པར་བNེད་པ་ལ་བཞེད་པར་མངོན་ཏེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།   

མེའི་འHས་É་e་བ་Tེ། །འHས་É་ཆོས་Mི་Eེས་འRག་པས།   
[PV1.34ab: མེ་ཡི་འHས་É་e་བ་Tེ། །འHས་Éས་(D : འHས་Éའོ་ N)ཆོས་Mི་Eེས་འRག་yིར།།]

ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།།

   དེ་ལ་ངO་བO་ན_་རང་བཞིན་ཏེ་རིག་པ་ཉིད་དང་e་བ་དང་Æ་û་ལ་སོགས་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་(མས་སོ། །yད་པར་ནི་དེ་ལ་ཡོད་པའི་
[55B6]གནས་dབས་Mི་ཆོས་[ཏེ་;Tེ་](G)Sལ་bི་yད་པར་འཛcན་པ་དང་Sལ་དང་eས་དང་vན་ཞན་ལ་སོགས་པའི་(མ་པ་ངེས་པའོ།།
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K3 དེ་ལ་Nོན་Ñང་པས་ངེས་པར་?་བ། 
འདི་ལ་ཁ་ཅིག་མི་འདོད་པ་དང་མuངས་པ་ཡིན་ཏེ་âར་bི་འv་མི་འv་Nེད་པ་ཉིད་དམ་ངO་བP་དང་yད་པར་Nེད་པ་ཉིད་གོ་བ�ོག་པའི་

མཚན་ཉིད་e་ëས་Tེ། མ་yབ་པ་དང་yབ་ཆེས་པ་འདིར་ཡང་[55B7]བEོད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མཚqན་?་yབ་[sོམ་;sོམས་](G)པའི་ལན་
མuངས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། མ་ཡིན་ཏེ་ཐ་sད་བTན་བཅོས་དང་འགལ་བ་དང་། ཁO་བOའ_་འདོད་[པ་འམ་;པའམ་]དེ་ལས་གཞན་མཚqན་ཞེས་
བtགས་པས་དོན་bིས་མི་གནོད་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]uལ་འདི་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཡང་འHས་Éའི་ངO་བP་དང་yད་[55B8]པར་བདག་མི་
[ཅིག་;གཅིག་]ན་ïན་ཅིག་?ེད་པ་འHས་Éའི་l་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འXར་ལ། བདག་གཅིག་ན་l་དང་∂ེན་bིས་བNེད་པ་དང་མི་Nེད་པར་མི་
འཐད་དེ་ཆ་ཤས་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞy་ན། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་Mི་´ས་གཅིག་Mང་Jི་རིགས་གང་གི་Eེས་L་?ེད་པ་དེ་དེའི་འHས་Éར་
འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་[56A1]∂ེན་མ་ཚང་ཡང་འHས་É་Aོག་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེས་ན་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]ཕན་uན་bི་Eེས་L་?ེད་པར་
མuངས་ན་མེ་དང་ཤིང་དག་ལས་གང་ཞིག་l་དང་∂ེན་e་ངO་བP་དང་yད་པར་Nེད་པར་dལ་བ་གཏད་པར་?་ཞེ་ན། yད་པར་མ་མཐོང་ཡང་གཅིག་
ཤོས་ལ་lའི་ཐ་sད་?ས་ན་བTན་བཅོས་དང་འགལ་བར་འXར་བའི་yིར་རམ། [56A2]ཡང་ན་∂ེན་ལོག་པས་ནི་འHས་Éའི་ངO་བO་མ_་Aོག་པས་
གང་འHས་Éའི་ངO་བO་APག་?ེད་?ེད་པ་དེ་དག་ནི་l་ཉིད་e་བEོད་པར་?འོ། །འHས་Éའི་yད་པར་ནི་l་Aོག་པའི་Eེས་L་?ེད་Mང་Eེས་འaO་མ_་
?ེད་པས་lའི་འHས་Éར་མི་འXར་ཏེ་e་བ་ལ་ཤེས་?་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་པི་བང་ལས་f་འ~ང་[པའི་;བའི་]ཚú་ཁོག་པ་དང་པགས་པ་དང་
[56A3]lད་དང་`ོལ་བ་དག་ལས་རེ་རེ་ཞིག་Aོག་Mང་fའི་ངO་བO་ཉ_ད་མི་Aོག་པས་དེ་དག་∂ེན་ཡིན་ན་∂ེན་ཚqགས་པ་ཉེར་ལེན་e་ཅི་Yར་འXར་

ཞེ་ན། ངO་བOའ_་∂ེན་དང་yད་པར་bི་l་?ེད་པ་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་Éམ་པའི་མདོག་དང་ད?ིབས་ལ་གསེར་དང་འགར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་
དང་e་བའི་ངO་བP་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་yད་པར་གäགས་ཅན་[56A4]དང་ངO་བP་e་བ་ལ་yད་པར་âོ་ལ་གདང་པ་ལ་སོགས་པར་འXར་བས་ངེས་

པ་མེད་མོད་Mི། འཇིག་tེན་ན་གང་ལ་གང་གི་ཐ་sད་e་འXར་བ་དེའི་རང་བཞིན་དང་གནས་dབས་ལ་ངO་བP་དང་yད་པར་དང་། དེ་དག་བNེད་པ་
ལ་l་དང་∂ེན་bི་ཐ་sད་e་བEོད་པས་དོན་འདི་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་འགའ་ཡང་[Zེད་;མེད་]དོ། །གང་ཡང་7ོབ་དཔོན་[56A5]bིས་ལ་
ལར་ཉེར་ལེན་དང་ïན་ཅིག་?ེད་པ་དག་ལ་∂ེན་དང་lའི་fས་བEོད་པར་wང་[པ་;བ་]ནི་nང་གི་ཐ་sད་[བ∂ང་;∂ང་]པ་དང་འHལ་É་ལ་ཕན་

འདོགས་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་པས་འགལ་བར་མི་བསམ་མོ།།

J3 dབས་Mི་tགས་ཉིད་ངོས་གäང་པ།
གLམ་པ་dབས་Mི་tགས་ཉིད་ངོས་གäང་[པ་;བ་]ཡང་གཞན་bིས་བEོད་པ་Lན་ད~ང་[པ་;བ་]དང་། རིགས་པའི་དོན་དང་། དེ་ལ་

Nོན་[56A6]Ñང་པ་གLམ་ལས།   

K1 གཞན་bིས་བEོད་པ་Lན་ད~ང་པ།
དང་པO་ན_་ཁ་ཅིག་འདིར་tགས་ནི་བདེ་6ག་ཤེས་པ་དང་ཉེར་ལེན་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་Nེས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་བ་དེ་ནི་མི་རིགས་Tེ། མེ་

ལས་མེའི་lན་དང་e་བ་དང་†་ལས་†འི་lན་དང་f་Nེ་བ་ལ་སོགས་པས་∂ེན་མི་འv་བའི་མuས་འHས་É་ཐ་དད་པར་མཐོང་[པས་;བས་]མ་ངེས་

པའི་yིར་དང་གuང་ལ་[56A7]མི་wང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་l་∂ེན་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་][ཅིག་;གཅིག་]པ་tགས་ཡིན་ལ་དེ་མི་འòབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཤིག་(མ་ཤེས་དང་བདེ་
6ག་l་ཚqགས་[ཅིག་;གཅིག་]པར་òབ་པ་ལས་བདེ་6ག་Mང་དབང་པོ་དང་དོན་bི་ཉེར་ལེན་ལས་~ང་ན་དེ་དག་གི་lན་བཞིན་e་

[བེམས་;བེམ་]པོར་འXར་བ་ལས་མ་ཡིན་པས་དེ་མ་ཐག་པའི་[56A8]ཉེར་ལེན་དང་གཉིས་པOའ_་∂ེན་ལས་Nེས་པར་òབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་ཟེར་བ་
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ཡང་ཆེས་མི་འཐད་དེ། བདེ་6ག་རིག་པར་མ་òབ་པ་Vིད་e་གཉིས་པOའ_་ཉེར་ལེན་ཅན་མི་ཁེགས་ལ་òབ་ན་བÜབ་?་òབ་པར་འXར་བའི་yིར་
དང་གuང་ལ་མི་wང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

K2 རིགས་པའི་དོན།
གང་ཡང་Zོང་[པར་;བར་]Nེད་པའི་l་ལས་Nེས་པས་ཞེས་?་བས་tགས་[56B1]Mི་དོན་e་tོག་པ་ནི་ཡེ་ནས་མ་ཡིན་ནོ། །ཡི་གེ་ལ་

མི་wང་ཡང་á་ཟད་རིགས་པས་མི་གནོད་པ་དེ་འདིར་tགས་ཡིན་ན་སིམ་པར་Zོང་[པའི་;བའི་]yིར་རO་ཞyས་ཅི་Tེ་མི་བEོད། དེས་ན་tགས་Mི་དོན་
ནི་དབང་པOའ_་ཤེས་པའི་lར་Xར་པ་Sལ་དང་དབང་པO་ཡ_ད་ལ་?ེད་པ་གLམ་ལས་Nེས་པའི་yིར་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་[56B2]?་བ་

གuང་ཇི་Y་བ་ཉིད་བEོད་དོ།།

[འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་གuང་ནས་འ~ང་[པ་;བ་]ཉིད་ཚད་མས་òབ་[པོ།།;བོ།།]

དེ་Y་ན་ཡང་yབ་པ་མ་òབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཚqགས་པ་ཡོངས་L་Xར་པའི་དབང་ཡོད་དོན་Mང་l་དེ་དག་ལས་Nེ་བས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནO་ཞy་
ན། མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་ནི་དེའི་གནས་dབས་ན་Nེ་བ་ཡིན་bི། [56B3]ཚqགས་པ་དེ་ཉེར་ལེན་e་Xར་པ་ལས་Nེས་བའི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་པའི་
yིར་རོ། །དེ་ལ་མི་འuལ་པར་མuངས་Mང་lར་Xར་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མེ་ལ་e་བ་དང་ïན་ཅིག་པའི་རིའི་dད་ཅིག་བཞིན་ནོ། །འདིར་དབང་ཤེས་དང་
བདེ་6ག་ནི་ཚqགས་པ་དེ་ལེན་e་Xར་པ་ལས་Nེས་པར་òབ་པས་ག་ལ་མuངས །(མ་པ་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]ནི་[56B4][བདེའ་;བདེ་]6ག་ནི་
གLམ་འeས་ནས་བཅད་པའི་རིག་པ་ལས་Nེས་[པ་;བ་]ཡིན་པས་ཚqགས་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་བlད་ནས་Nེས་པ་tགས་L་བཀོད་Mང་གuང་དང་

དོན་ལ་མི་འཐད་པ་[Zེད་;མེད་]དོ། །l་ཚqགས་པ་ཐ་དད་མི་དད་ལས་Nེས་[པའི་;བའི་]འHས་É་རིགས་[ཅིག་;གཅིག་]དང་ཐ་དད་པར་འXར་
ཞེས་?་བ་ནི་ཐམས་ཅད་e་7ོབ་དཔོན་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། Gན་[56B5]bིས་ཁས་[^ང་;^ངས་]དགོས་[པ་འང;པའང་]ཡིན་ཏེ། དེ་Y་མ་ཡིན་ན་
འHས་É་རིགས་གཅིག་དང་ཐ་དད་པའི་l་མཚན་མི་rེད་པའི་yིར་རོ། །ཡང་tགས་འདི་དོན་ནམ་ཐ་sད་Üབ་པ་ཡིན་ཅེ་ན། {ོངས་པ་ལ་ཐ་sད་
ཙམ་Üབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་ཅན་òབ་པ་ན་རིག་པའི་ངO་བPར་òབ་ཟིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?འོ།།

དོན་དེ་ཉིད་(མ་[56B6]པར་འaེལ་པ་ན་རེ་ཤིག་yི་རོལ་པས་Mང་[འདི་འི་;འདིའི་]བ�ོག་yབ་ཁས་[^ང་;^ངས་]དགོས་སO་ཞyས་

Tོན་པ་ནི་རིགས་པ་ཅན་དེ་དག་Mང་བÖལ་ཞིང་བtགས་པ་ན་lའི་རང་བཞིན་ལ་བtེན་ཏེ་ལན་འདེབས་དགོས་སO་ཞyས་[ར་རོ། །ཇི་dད་ཅེ་ན་
འHས་É་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་(མས་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་འདི་གང་ལས་ཞེས་སོ། །ཇི་Yར་tེན་[56B7]ཅེ་ན། རང་རང་གི་l་ཚqགས་ཐ་དད་ལས་
Nེས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ས་བོན་ཐ་དད་ལས་Nེས་པའི་Æ་û་བཞིན་ནO་ཞyས་སོ།།

དེ་ཁས་མི་ལེན་པའི་མཐའ་དགག་པ་ནི་^ོ་Éར་[པ་;བ་]ཅེས་པ་Tེ། གལ་ཏེ་l་ཐ་མི་དད་Mང་འHས་É་ཐ་དད་པ་Nེ་ན་འHས་Éའི་ཐ་
དད་དང་ཐ་མི་དད་དག་l་ཐ་དད་ཐ་མི་དད་ལ་Eེས་L་འaO་APག[56B8]འuལ་པའི་yིར་དེ་དག་གིས་མ་?ས་པར་འXར་རོ། །དེ་འདོད་ན་ཐ་དད་
ཐ་མི་དད་l་[Zེད་;མེད་]e་འXར་ལ། དེ་འདོད་ན་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ãོ་Éར་[བར་;བ་]འXར་ཞེས་བdངས་Tེ། དེ་Yར་^ོ་Éར་[པ་;བ་]ཉིད་
ན་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་e་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་Mི་ངO་བPར་ཡོད་[པ་འམ་;པའམ་]ཡེ་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་ཏེ་རེས་འགའ་བའི་ངེས་པ་

[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་ལོ་[57A1]ཞེས་?་བའོ།།

[འདི་འི་;འདིའི་]དོན་\ས་པར་འHས་Éའི་གཏན་ཚcགས་L་འཆད་པར་འXར་རོ། །l་གLམ་ལས་Nེས་པའི་yོགས་ཆོས་Eེས་འaOའ_་íོ་
ནས་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་མོད་Mི་ལོག་[tོགས་;tོག་]བ�ོག་པའི་དོན་e་བ�ོག་པའི་íོ་ནས་tགས་Mིས་བÜབ་པ་ནི་འHས་É་ཐ་དད་ལ་l་ཐ་

དད་ལས་Nེས་པས་yབ་པ་དེ་ལ་ཞེས་[57A2]?་བའོ། །གäགས་དང་f་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་ལེགས་པ་དང་sན་པ་དང་ཞིམ་པ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་བདག་ཉིད་ཅི་Y་É་དང་འHེལ་[པའི་;བའི་]བདེ་སོགས་(མས་yོགས་L་?ས་[ཏེ་;Tེ་]Sལ་དང་Aོག་པ་òབ་པ་ཡིན་ཏེ་
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གཉིས་པོ་ཚང་ཡང་Sལ་[Zེད་;མེད་]ན་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ངེས་པའི་ཚད་མ་བཞི་ནི་དོན་གཞན་འཛcན་པའི་
མངོན་[57A3]Lམ་ཡོད་པའི་ཚú་གཉིས་པO་ཡPད་པར་Üབ་པའི་(མ་པ་ཅན་དང་Sལ་དང་བདེ་བ་[Zེད་;མེད་]པར་དགག་པའི་(མ་པ་ཅན་bི་

མངོན་Lམ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

དབང་པོ་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་མ་ཡིན་[Tེ།;ཏེ།] ཞེས་?འི་ཚད་མ་བཞི་ཡང་། གཉིས་པO་ཡPད་[པར་;པ་]ནི་དོན་གཞན་འཛcན་པ་དང་
རང་རིག་པས་òབ་ལ། དབང་པོ་མ་ཆོད་པ་དང་[བདེའ་;བདེ་][57A4]བ་[Zེད་;མེད་][པར་;པ་]ནི་fིབ་?ེད་འཛcན་པ་དང་རང་རིག་པས་òབ་
པ་ཡིན་ནོ།།

ཡིད་ལ་?ེད་པ་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་?་བའི་ཚད་མ་བཞི་ཡང་། གཉིས་པO་ཡPད་[པར་;པ་]ནི་སད་པའི་Sལ་དང་དབང་
པོ་rད་པའི་འHས་É་vོ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་tགས་Mིས་ཤེས་ལ། ཡིད་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་བདེ་བ་[Zེད་;མེད་]པར་ནི་རང་རིག་པས་
[57A5]òབ་[པོ།།;བོ།།]

འོ་ན་འདི་དག་གི་tགས་གཉིས་པOའ_་´ས་ཚང་ཡང་འHས་É་[Zེད་;མེད་][པ་འམ་;པའམ་]jས་པ་ཚང་ཡང་འHས་É་[Zེད་;མེད་]པ་

ཡིན། དང་པO་ན_་wང་[པ་;བ་]ནས་aིབ་ཁང་e་uགས་པའི་ཚú་∂ེན་གLམ་ཆར་ཚང་ཡང་འHས་É་[Zེད་;མེད་]པས་མ་ངེས་ལ། གཉིས་པ་ནི་འHས་
É་ཉིད་མ་མཐོང་[པར་;བར་]དེའི་jས་པ་ཐོགས་[Zེད་;མེད་]e་མི་འòབ་[57A6][པོ་;བོ་]ཞེ་ན། jས་པ་ཚང་[པ་;བ་]ཉིད་l་རང་བཞིན་yད་
[Zེད་;མེད་]འཛcན་པས་òབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་Yར་ས་yོགས་དང་རར་བཞིན་[Zེད་;མེད་]པར་[Zེད་;མེད་]པའི་Éམ་པ་wང་üང་མི་
[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yོགས་ཆོས་òབ་པ་བཞིན་ནོ།།

དེ་འདིར་ཡང་l་ཅིག་ཤོས་ཡོད་པའི་ཚú་གཉིས་པO་ཅ_་ཙམ་ཞིག་ལས་འHས་É་འ~ང་[པ་;བ་]དེའི་གནས་dབས་[57A7]དེ་òབ་པས་

ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ན་ཡང་འདི་དག་lར་བÜབ་པའི་tགས་ཕན་uན་tེན་པར་མི་འXར་རམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་འགའ་ཞིག་Eེས་[འaO་འ_་;འaOའ_་]íོ་
ནས་Mང་འòབ་པའི་yིར་རོ། །དེ་ཉིད་Mི་yིར་དབང་པོ་ལ་ཡོད་ན་འ~ང་[པའི་;བའི་]Eེས་འaO་|Pས་པ་ནི་གཉིས་པོ་ལའང་མཚqན་པ་ཡིན་ནོ། །l་
དེ་དག་དབང་[57A8]ཤེས་དང་གཅིག་e་བÜབ་པ་ནི་(མ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་?་བའོ། །དེ་Yར་ཤེས་པ་དང་l་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་Nེས་པ་དེས་ན་
[བདེའ་;བདེ་]བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཅེས་∏ེལ་ཏེ། yབ་པ་Eེས་L་བEོད་པ་ནི་lའི་རང་གི་ངO་བPས་ཅེས་པའོ། །ཡང་ན་རང་གི་ངO་བPས་འHས་
Éའི་ངO་བO་ངyས་པས་ན་ཞེས་yབ་པ་ཉིད་Mི་བ6་བའོ།།

K3 དེ་ལ་Nོན་Ñང་པ། [=] དེ་ལ་འuལ་པ་Ñང་པ།
དེ་ལ་འuལ་པ་[57B1]Ñང་པ་ལ་གཉིས་ལས།     

L1 yོགས་ལ་འuལ་པ་Ñང་པ། M1 yོགས་ལ་འuལ་པ་ë་བ།
yོགས་ལ་འuལ་པ་ë་བ་ནི་འeས་?ས་པ་ལས་ཅེས་པ་Tེ། བདེ་སོགས་ཤེས་པའི་l་གLམ་ལས་Nེས་མོད་Mི་(མ་ཤེས་ནི་l་ïག་པ་

བདག་གི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པ་â་མས་བNེད་ཅིང་yི་མ་བNེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་bི་འeས་?ས་པ་ཞེས་?་བས་བNེད་པས་l་ཐམས་ཅད་Mིས་yད་

པར་[Zེད་;མེད་]པར་མ་òབ་ཞེས་པའོ།།

M2 དེའི་ལན།
[57B2]དེའི་ལན་ལ་l་བཞི་པ་མ་òབ་པ་ནི་ཇི་dད་བEོད་པའི་གLམ་ལས་མ་tོགས་པ་གང་གི་Eེས་L་འHས་É་ཡོད་

[Zེད་;མེད་]?ེད་པ་དེ་Y་Éའི་jས་པ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་ཅེས་པའོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་e་བའི་lར་གནམ་bི་dར་མ་ཡོད་ཅེས་པ་
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[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Tེ། eས་â་yི་མ་ཆོད་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཐམས་ཅད་l་འHས་L་བtག་པར་ཐལ་[57B3]བའོ། །གLམ་པར་
མuངས་པ་ནི་གཞན་ཡང་འeས་?ས་པ་ཞེས་མིང་e་བཏགས་པ་ཡང་ཡིད་ལ་?ེད་པར་བEོད་པའི་(མ་ཤེས་â་མ་ཉིད་ཡིན་པར་tོགས་ཤིང་དེ་ནང་

བདེ་བའི་l་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀའི་tགས་དགོད་པ་ནི་གང་གི་Tེ། གäགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་[ནང་;དང་]ཡིད་Mི་ཤེས་པ་དང་ཡིད་Mི་
འཁོར་e་~ང་[པའི་;བའི་]བདེ་[57B4]སོགས་ཆོས་ཅན་(མ་ཤེས་â་མ་ལས་~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་དེ་Sལ་འགའ་ཞིག་ལ་གོམས་པ་གཡེར་ཞན་bི་

Eེས་L་?ེད་པའི་yིར་ཞེས་?འོ། །གཏན་ཚcགས་འདི་ཉིད་Mིས་ཡིད་Mི་བདེ་སོགས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་e་ཡང་བÜབས་པ་ཡིན་ནོ།།

L2 yབ་པ་ལ་འuལ་པ་Ñང་པ། M1 yབ་པ་ལ་འuལ་པ་ë་བ།
ཡང་yབ་པ་ལ་འuལ་པ་ë་བ་འོ་ན་l་ཚqགས་པ་གཅིག་ལས་Nེས་པའི་yིར་བདེ་བ་དང་[57B5]6ག་བâལ་ཡང་yད་པར་

[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་ལO་ཞyས་པ་ལ། 

M2 [དེའི་ལན་འདེབས་པ།]
བདེ་6ག་ཤེས་པའི་l་མuངས་པས་ཤེས་པར་yད་[Zེད་;མེད་]པ་འདོད་ལ། ?ེ་Hག་yད་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་yབ་པ་མ་òབ་ཅིང་

?ེ་Hག་གི་l་ཉིད་མuངས་པའི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་Tེ་Sལ་6ག་མི་6ག་བར་མའི་yད་པར་ཡོད་དO་ཞyས་ལན་འདེབས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་

[57B6]པ་Tེ། ཐམས་ཅད་e་འHས་Éའི་yད་པར་ནི་lའི་yད་པར་ལས་འ~ང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

H2 yི་རོལ་bི་དོན་e་[ལོག་པར་]tོག་པ་དགག་པ། I1 yོགས་â་མ་ཉིད་དགོད་པ།
ཡང་བདེ་སོགས་yི་རོལ་bི་དོན་e་tོག་པ་དགག་པའི་yིར་yོགས་â་མ་ཉིད་འགོད་པ་ནི་གཞན་དག་ཅེས་པ་Tེ། vང་Vོང་སེར་Nའི་Eེས་

L་འHང་[པའི་;བའི་]aངས་ཅན་པ་དག་ཤེས་?་ཐམས་ཅད་[བེམས་;བེམ་]རིག་གཉིས་L་གནས་སོ།། [57B7]དེ་ལ་[བེམས་;བེམ་]པO་ན_་བདེ་
6ག་བཏང་sོམས་གLམ་bི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཆ་མཉམ་པ་ནི་རང་བཞིན་ཏེ་[གཙqའ་;གཙq་]བO་ཞyས་?་བ་wང་Sལ་མ་ཡིན་ནོ། །ཆ་མི་
མཉམ་པ་ནི་(མ་འXར་ཏེ་wང་[པའི་;བའི་]འaོ་བ་(མས་སོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆེན་[པོ་འམ་;པོའམ་] Ô་ཞyས་?་བ་ཤེལ་bི་ཁང་[པ་

འམ་;པའམ་]མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་[57B8]འི་Éམ་པ་Y་É་[བེམས་;བེམ་]པO་y_་ནང་གི་གäགས་བrན་འཆར་བའི་tེན་?ེད་པ་དང་། དེ་ལས་ང་
\ལ་གLམ་ལས་འ~ང་[པ་;བ་]ལས་Xར་པའི་ང་\ལ་ལས་f་དང་རེག་པ་དང་གäགས་དང་རོ་དང་vི་[ཏེ་;Tེ་]དེ་ཙམ་•་དང་། དེ་ལས་Mང་རིམ་
པ་ནམ་མཁའ་དང་kང་དང་མེ་དང་u་དང་ས་Tེ་འ~ང་[པ་;བ་]•་འ~ང་ལ། ≥ལ་ལས་Xར་[58A1]པའི་\ལ་ལས་ཁ་དང་øང་ལག་≈བས་དང་
མཚན་མ་Tེ་ལས་Mི་དབང་པོ་•་དང་། (་བ་དང་nས་དང་མིག་དང་πེ་དང་w་Tེ་ Ôའ_་དབང་པོ་•་དང་། [གཉིའ་;གཉིས་]གའི་དབང་པO་ཡ_ད་དང་
བá་[ཅིག་;གཅིག་]འ~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e་དབང་ìག་ནག་པO་ཞyས་?་བའི་གuང་ལས། རང་བཞིན་ལས་ཆེན་དེ་ལས་ང་\ལ་[ཏེ།;Tེ།] 
[58A2]དེ་ལས་ཚqགས་ནི་(མ་པ་[བáའ་;བá་]öག་འ~ང་། དེ་Y་[བáའ་;བá་]öག་འ~ང་[པ་;བ་]དེ་ལ་ཡང་། དེ་ཙམ་•་ལས་འ~ང་
[པ་;བ་](མ་•་འ~ང་། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།། 

རིག་པ་ནི་བདག་གམ་Nེས་É་ཞེས་?་བ་Tེ། ཤེས་པ་tག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]z་¨ོག་Xར་ཟ་བ་པOའ_་ཆོས་•་དང་Aན་པའོ།།
དེ་ལ་[བེམས་;བེམ་]པOའ_་རང་[58A3]བཞིན་[གཙqའ་;གཙq་]བོ་དང་Nེས་É་དོན་དམ་པ་ཡིན་པས་མི་wང་ལ། (མ་འXར་ཉི་u་`་

གLམ་ནི་wང་[པ་;བ་]Gན་´ོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e། [?]  
ཡོན་ཏན་གLམ་bི་རང་བཞིན་མཆོག །མཐོང་[པའི་;བའི་]Sལ་e་འXར་མ་ཡིན།།
མཐོང་པའི་Sལ་e་གང་Xར་ལ། །ô་མ་བཞིན་e་ཤིན་z་གསོག ། 
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[58A4]ཅེས་འ~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་བདེ་6ག་བཏང་sོམས་ནི་སངས་\ས་པ་Yར་སེམས་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་bི་དོན་ཡིན་ལ། 
[དེ་འང་;དེའང་]རིགས་པ་ཅན་Yར་ན་མ་ཡིན་bི་f་ལ་སོགས་པ་yི་རོལ་bི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་Zོང་[པའི་;བའི་]ངO་བPར་tོགས་པ་གང་
ལས་ཞེ་ན། Ôའ_་ངོགས་ལ་བདེ་སོགས་Mི་[58A5]རང་བཞིན་f་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་(མ་པ་ཤར་བ་ནང་གི་Nེས་Éས་Zོང་བ་ལས་བདེ་

སོགས་Zོང་[པའི་;བའི་]ངO་བP་Y་Éར་མངོན་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།།

I2 yོགས་འདི་Lན་ད~ང་པ།
yོགས་འདི་Lན་ད~ང་[པ་;བ་]ལ་ཡང་yིའི་དོན་དགག་པ་དང་། ནང་སེལ་[པ་;བ་]ཅན་e་བÜབ་པ་དང་། འHས་É་བ6་བ་གLམ་

ལས་

J1 yིའི་དོན་དགག་པ། [PVin v.1.23d]
དང་པO་ན_་དེ་དག་གི་Yར་ན་ཡང་བདེ་སོགས་དོན་bི་[58A6]རང་བཞིན་མིན་[PVin 1.23d: nārtharūpāḥ 

sukhādayaḥ //]ཞེས་[ར་རོ།།
འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་བÜབ་?་དང་གཏན་ཚcགས་Mི་དོན་གLམ་ངེས་པར་?་བ་ལས། ཆོས་ཅན་ནི་Zོང་[པས་;བས་]òབ་པའི་བདེ་

བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཙམ་མོ།།

བÜབ་?་ནི་དོན་bི་རང་བཞིན་ཞེས་?་བ་དོན་bིས་བཞག་པའི་(མ་པ་འགོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་ཐག་[e་;z་][འདི་
[58A7]འི་;འདིའི་]བདག་ཉིད་འདི་འཇོག་པར་?ེད་ལ་གཞན་ཡིན་[པར་;པ་]ནི་མི་རིགས་Tེ་ཅེས་འཆད་པ་དང་�ོས་པའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་f་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་bི་ངO་བO་ཉ_ད་མ་ཡིན་ཅེས་?་བའོ། །གལ་ཏེ་Nེས་Éས་Zོང་བཞིན་པ་ནི་(མ་པ་ཡིན་bི་དོན་bི་ངO་བO་ཉ_ད་e་མི་འདོད་
པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡིན་མོད་Mི་Zོང་[58A8]པས་མཚqན་པའི་[བདེའ་;བདེ་]བ་ཙམ་དོན་e་འདོད་པ་འགོག་པས་འགལ་བ་[Zེད་;མེད་]དོ།། 

གཏན་ཚcགས་ནི་yི་རོལ་yད་[Zེད་;མེད་]Mང་གོམས་པས་yད་པར་e་Xར་པའི་yིར་ཤེས་རབ་བཞིན་ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བ་

དམིགས་པའོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་དོན་yད་མེད་དང་བདེ་བ་yད་པར་e་འXར་བ་འཛcན་པའི་མངོན་[58B1]Lམ་གཉིས་Mིས་òབ་
ལ། tགས་ནི་ཐ་sད་ཙམ་Üབ་པ་ཡིན་ནོ།།

འaེལ་པར་དེ་འཕེན་པའི་ཐལ་བ་བཀོད་པ་ནི་གང་གི་yིར་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་གཉིས་ཀའི་yབ་པ་Tོན་པ་ནི་དེའི་yད་པར་ཅེས་པ་Tེ། 
གོམས་པས་འXར་བ་ལ་ Ôའ_་རང་བཞིན་bིས་yབ་པ་òབ་པ་ན་དོན་bི་རང་བཞིན་bིས་yབ་པ་òབ་པ་ན་དོན་[58B2]bི་རང་བཞིན་(མ་གཅད་

ལ་ཁེགས་པས་རང་lད་Mི་Eེས་འaོ་དང་ཐལ་བའི་བ�ོག་yབ་འòབ་པའི་yིར་རོ། །ཡང་ན་འདི་ཡང་`་བའི་གཏན་ཚcགས་ཏེ་ཆོས་ཅན་བདེ་
སོགས་ཉིད་བཀོད་དེ་བÜབ་པ་}ར་?ས་པ་རང་བཞིན་bི་གཏན་ཚcགས་ཡིན་ནོ།།

J2 ནང་སེམས་པ་ཅན་e་བÜབ་པ།  [PVin p.23-24, v.1.24]
ནང་སེམས་པ་ཅན་e་བÜབ་པ་ལ་རེ་ཤིག་དེ་ཉིད་Mིས་ཁས་^ངས་པའི་Eེས་L་[58B3]འHངས་པའི་tགས་འགོད་པ་ནི་Zོང་?་ཡིན་

པའི་yིར་ཤེས་རབ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བཞིན་[PVin 23,5: prajñādivat//]ཅེས་པ་Tེ་yེད་རང་Yར་ན་ཡང་Nེས་Éས་Zོང་?ར་
འདོད་པས་སོ། །སེམས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་Zོང་?་མ་ཡིན་[PVin 1.24ab: cetanāś cāpi vedyatvād 
atadrūpāpravedanāt/]ཞེས་?་བའི་བ�ོག་yབ་`་བ་གཉིས་པའི་དོན་tོགས་པ་གཅིག་པ་Sལ་ཅན་ལ་Tོན་པ་ནི་འaེལ་པར་གང་གི་

yིར་[PVin 23,7: ..yad..]ཅེས་པ་Tེ། [58B4][བདེའ་;བདེ་]བ་རིག་པ་ལ་6ག་བâལ་bི་(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པས་6ག་བâལ་Zོང་?ེད་
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མིན་པ་བཞིན་ནོ།།

Sལ་bི་(མ་པ་ནི་ཤེས་པའི་ངO་བO་ཡ_ན་པས་ཤེས་པའི་ངO་བPར་Zོང་?ེད་མ་ཡིན་ན་Sལ་Zོང་?ེད་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་?་བའི་དོན་ཏོ། །
འདི་དག་གི་yབ་པ་ཕ་རོལ་[†ོས་;དངོས་]L་ཁས་མི་ལེན་མོད་Mི་[དཔེའ་;དཔེ་]འགའ་ཞིག་གི་Tེང་e་[58B5]མཐའ་གཞན་བཀག་པས་འòབ་

[པོ་;བོ་]sམ་e་དགོངས་པའོ། །དེ་ལ་གཞན་དག་tགས་འདི་yབ་པ་མ་òབ་པ་ཡིན་ཏེ་(མ་པ་Zོང་?ེད་མ་ཡིན་ཡང་Sལ་Zོང་[པ་;བ་]འཐད་ལ། 
དེ་ཡང་Nེས་É་Sལ་གང་ལ་ཡིད་ïག་པར་གuངས་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་པའི་དོགས་པ་བL་ནས་ཉེས་པ་བEོད་པ་ནི་འདི་[འདི་འི་;འདིའི་][PVin 
23,9: ..asya..]ཅེས་པ་Tེ། གསལ་བའི་[58B6]གནས་dབས་དེ་དབང་པོ་དང་^ོ་ལས་Mང་ཐོབ་པས་དེ་དག་Mང་Zོང་[པར་;བར་]ཐལ་
ཅེས་པའོ། །ཤེས་པ་tག་པའི་nགས་ལ་རེས་འགའ་འv་བ་འགལ་ལO་ཞyས་གཞན་ཞིག་སེམས་པ་ལ་བདེན་ཏེ་འདི་ནི་[འདི་འི་;འདིའི་]ཉེས་པ་གཞན་
[PVin 23,12: ayam aparo 'sya doṣo 'stu/]ཅེས་པ་ནི་འv་བ་[Zེད་;མེད་]པ་མི་འཐད་པ་ལས་གཞན་ནོ། །གལ་ཏེ་Nེས་É་
tག་e་རིག་པར་ཡོད་པ་ཉིད་[58B7]Mིས་དོན་(མས་Zོང་[པར་;བར་]འXར་མོད་l་མཚན་གཞན་མི་དགོས་སོ་sམ་པ་འགོག་པ་ནི་རིག་པ་ཡིན་

པ་ཙམ་ནི་དོན་ངེས་པ་Zོང་[པའི་;བའི་]l་མ་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཅyས་པའོ། །དེས་ན་?ེ་Hག་ལ་Yོས་པ་ནི་དེ་
ལ་[PVin 24,1: tāṃ..]ཅེས་པའོ།།

ད་ནི་གཞན་དག་uར་Öོལ་བས་དེ་Y་ན་ཡང་Zོང་[པར་;བར་]?་བའི་[58B8](མ་པ་ཤེས་པར་òབ་པས་བདེ་བ་ཉིད་ཤེས་པར་མི་

འòབ་Tེ་âོན་པOའ_་(མ་པ་ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་âོན་པO་ཉ_ད་ཤེས་པར་མི་འòབ་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་པའི་ལན་e། âོན་པOའ_་(མ་པ་ནི་âོན་པO་ཉ_ད་མ་ཡིན་
ལ་འདིར་[བདེའ་;བདེ་]བའི་(མ་པ་སིམ་པར་Zོང་[པ་;བ་]གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་Mང་ཞེས་|ོས་Tེ། བདེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་[59A1]པས་sམ་
e་དགོངས་པའོ།།

གལ་ཏེ་Sལ་དང་ཅེས་པ་ནི་མི་འདོད་པ་òབ་པར་Öོལ་བ་Tེ། Sལ་bི་(མ་པའི་བདེ་བ་Zོང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་ཡིན་ན་(མ་པ་
གཏོད་པའི་བདེ་བ་Zོང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་པ་ཞིག་Mང་ཡོད་པར་འXར་རO་ཅyས་པ་ལ། ཁO་བP་ཅག་Zོང་[པར་;བར་]?་བའི་བདེ་བ་ལ་(མ་པ་གཏོད་
?ེད་ཡོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་[59A2]bི། yེད་Mི་yོགས་ལ་ཡང་བདེ་སོགས་Zོང་[པར་;བར་]?་བ་ནི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་üང་
[པས་;བས་]Zོང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་e་ཡོད་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་བTན་པའི་དོན་e་Zོང་yིར་སེམས་[པ་འང;པའང་]ཡིན་ཅེས་པའི་tགས་བཀོད་

པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?འོ།།

ད་ནི་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་རིགས་པས་Mང་བÜབ་པར་བཞེད་པས་འོ་ན་yེད་རང་གི་nགས་Mིས་ཅི་Yར་Üབ་ཅེས་པ་ལ་[59A3]བདེ་

སོགས་Zོང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་nགས་དེ་ལ་ཡང་[PVin 24,5: tatrāpi..]ཅེས་པ་Tེ། yི་རོལ་bིས་?ས་པའི་(མ་པ་Zོང་
[པ་;བ་]Yར་རིག་?་རིག་?ེད་ཆ་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པས་[ཅིག་eའོ།།;གཅིག་zའོ།།] [དེ་འང་;དེའང་]ནང་Tེ་Nེས་Éའི་lད་e་Zོང་
[པའི་;བའི་]ངO་བO་ཉ_ད་e་Zོང་[པས་;བས་]òབ་པས་བ`ད་པའི་Sལ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་དགོངས་པའོ།།

འོན་Mང་གཞན་bི་ལོག་[tོགས་;tོག་]བ�ོག་[59A4]པའི་yིར་འཐད་པའི་íོ་ནས་དོན་bི་(མ་པ་ཉིད་འགོག་པ་ནི་[འདི་འི་;འདིའི་]

[PVin 24,5: -asya-]ཅེས་པ་Tེ། Zོང་[པའི་;བའི་]རང་བཞིན་bི་བདེ་སོགས་འདི་yི་རོལ་bིས་གཞག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་yི་རོལ་f་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་yད་[Zེད་;མེད་]Mང་བདེ་སོགས་yད་པར་e་འXར་བའི་yིར་ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བའོ། །གང་ལས་ཅེ་ན། འaོ་
བའི་རང་བཞིན་e་གོམས་པའི་yད་[59A5]པར་bིས་སོ། །དེ་ལ་གཞན་དག་མ་òབ་པར་tོག་པ་ནི་འདིར་Zོང་[པ་འམ་;པའམ་]Zོང་
[པར་;བར་]?ེད་[པ་འམ་;པའམ་]དེ་དག་གི་གཞི་ Ôའ_་བདེ་བ་ཆོས་ཅན་ཡིན། དེ་ལ་Zོང་?ེད་Mི་བདེ་བ་འཇོག་ན་གཞི་མ་òབ་ལ། Zོང་
[པ་;བ་]གäགས་བrན་bི་བདེ་བ་འཇོག་ན་tགས་མ་òབ་Tེ་yད་པར་e་འXར་བ་ནི་ Ôའ_་ངO་བPར་གཏོགས་པའི་བདེ་བ་ཡིན་[59A6]ནོ།།

དེ་དོན་bིས་མ་བཞག་པར་ནི་òབ་པ་ལ་Üབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་[ར་རོ།།
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དེ་ལ་7ོབ་དཔོན་bིས་^ོ་དང་Zོང་[པ་;བ་]ཐ་དད་e་འདོད་པ་ཉིད་དགག་པར་བཞེད་ནས་ཅི་ཞིག་ཅེས་yད་པར་བtག་པ་མཛད་དོ།།

ཕ་རོལ་bིས་yད་པར་ëས་པ་ནི་Sལ་bི་[PVin 24,9: viṣaya-]ཞེས་པ་Tེ། [བེམས་;བེམ་]པོ་Sལ་bི་(མ་པ་ཅན་དང་། རིག་
པ་(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པ་[59A7]ཡིན་ནO་ཞyས་བEོད་པ་ལ། Ôའ_་མཚན་ཉིད་ལ་འuལ་པ་བEོད་པའི་འv་བ་གཞན་ནི་མེ་ལོང་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པའོ། །དེ་ལས་yད་པར་བEོད་པ་ནི་ནང་གི་?ེད་པ་Tེ་Nེས་É་ལོངས་Jོད་པའི་?ེད་པ་དང་ནང་ཉིད་དང་ཤིན་[e་;z་]དང་བ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེའི་l་མཚན་ཡིན་ནO་ཞy་ན། དེ་ཡང་མཚqན་?་ Ô་ཉ_ད་tོགས་པའི་ཡན་ལག་མ་[59A8]ཡིན་པའི་yིར་མཚན་ཉིད་e་

[བfག་;བfགས་]པར་?་བ་མ་ཡིན་ཏེ་འདི་Yར་ཤིན་z་དང་[པ་;བ་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་(མ་པ་དེ་Y་É་yད་པར་གཞན་ནི་དབང་པོ་ལ་

ཡོད་པའི་yིར་རོ།།

ཁ་ཅིག་yད་པར་བEོད་པའི་དོགས་པ་བL་ནས་ནང་གི་?ེད་པ་[PVinD160b1 inserts ཉིད་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡང་
དེའི་l་མཚན་ཅན་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་][PVin 24,11: antaḥkaraṇatvādayo 'pi tannibandhanā..]ཞེས་གuང་འདོན་
པ་ནི་ཚcག་འཚམས་[ར་[ོར་མ་[59B1]ཤེས་པར་གསལ་ལོ།།

གཞན་ཡང་ Ô་དyས་འདི་ནི་[འདི་འི་;འདིའི་]ཞེས་Sལ་(མ་པར་འཇོག་པར་ཇི་Yར་འXར་ཏེ་སེམས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེའི་
yབ་པ་ནི་Sལ་(མ་པར་འཇོག་པ་ནི་ཅེས་པ་Tེ་Zོང་[པས་;བས་]òབ་པས་སོ། །རིག་པ་[Zེད་;མེད་]Mང་དེའི་(མ་པ་ཤར་བས་དེ་འཇོག་ན་ཤེལ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་Mང་འཇོག་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །Nེས་Éས་[59B2]འཇོག་པ་ཡང་མི་üང་Tེ་Sལ་bི་(མ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་yིར་
རོ།།

གཞན་ཡང་âར་yO་རPལ་f་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་བདེ་བ་གོམས་པས་yད་པར་e་མི་འXར་ལ་^ོར་གཏོགས་པ་yད་པར་e་འXར་

[པར་;བར་]བEོད་པ་འགལ་ཏེ། Zོང་བཞིན་པའི་བདེ་བའི་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Zོང་?་Zོང་?ེད་^ོ་གLམ་bི་ཆ་[Zེད་;མེད་]པས་yད་པར་e་
འXར་མི་འXར་འདི་དག་[59B3]འགལ་བའི་yིར་དང་། Ôའ_་[བདེའ་;བདེ་]བ་Zོང་?་མ་ཡིན་པའི་ཡང་yིར་རོ།།

གནོད་པའི་དོན་བ6་བ་ནི་ཉེས་པ་གLམ་པO་དyའི་yིར་Zོང་[པ་;བ་]ལས་གཞན་པའི་ Ô་ན_་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་Zོང་
[པའི་;བའི་]བདེ་བ་[Zེད་;མེད་]ལ་ Ôའ_་[བདེའ་;བདེ་]བ་དོན་bིས་མ་བཞག་ཅིང་Zོང་[པའི་;བའི་]བདེ་བ་yད་པར་e་མི་འXར་རO་ཞyས་བEོད་

པར་མི་རིགས་པས་Zོང་[59B4]བཞིན་པའི་བདེ་སོགས་ཉིད་yད་པར་e་འXར་བ་ཁོ་ནའO་ཞyས་?འོ། །^ོ་དང་Zོང་[པ་;བ་]ཐ་མི་དད་པར་òབ་
པའི་íོ་ནས་Mང་བEོད་པ་ནི་གཞན་ཡང་Zོང་[པའི་;བའི་]རང་བཞིན་ལས་ལོག་པ། བདེ་སོགས་bི་(མ་པ་ཅན་bི་ Ô་ན_་[Zེད་;མེད་]yིར་རོ།

[PVin 1.24'cd: tadrūpavyatirekeṇa buddher anupalakṣaṇāt//] །འོན་Mང་òབ་པའི་བདེ་སོགས་འདི་ནི་ Ôའ_་

ཆོས་བདེ་སོགས་Mི་(མ་པ་e་མར་[59B5]མངོན་Lམ་bིས་òབ་པས་[བེམས་;བེམ་]པོ་དང་ཐ་དད་པ་ཞེས་?་བའི་མིང་ལ་མི་བ`ད་དO་ཞyས་?་

བའོ། །གལ་ཏེ་(མ་པ་e་མར་Zོང་[པ་;བ་]ནི་ Ô་ཡ_ན་bི་Zོང་[པ་;བ་]ནི་མ་ཡིན་ཏེ་Zོང་[པའི་;བའི་]Nེས་É་ནི་r་བས་¨ོག་[e་;z་]Xར་པའི་yིར་

རO་ཞyས་ཟེར་བ་ལ། [ལོང་;ལོངས་]Jོད་?ེད་མངོན་Lམ་པའི་དོན་òབ་བཞིན་e་ཐ་sད་ལ་འuལ་པ་ཧ་ཅང་[59B6]ཐལ་བས་དགག་པ་ནི་Sལ་
[ལོང་;ལོངས་]Jོད་པ་ནི་ཅེས་པ་Tེ། Zོང་?ེད་¨ོག་[e་;z་]Xར་པའི་Nེས་É་[འདིའ་;འདི་]ཆོས་ཅན་Zོང་?་Zོང་?ེད་Zོང་[པའི་;བའི་]ཐ་sད་
ཐམས་ཅད་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་[ཏེ་;Tེ་]Zོང་?ེད་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པའི་yིར་Nེས་É་གཞན་bི་Zོང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །ཐལ་བ་ལས་
Zོང་?་མངོན་Lམ་ཡིན་པས་Zོང་[59B7]?ེད་མངོན་Xར་ཡིན་ཞེས་?་བ་རང་བཞིན་bི་གཏན་ཚcགས་བYའོ། །གལ་ཏེ་ཐལ་བ་འདི་བEོད་པར་
?་བའི་yིར་Öོལ་བས་Zོང་?་མངོན་e་མ་òབ་ན་བསལ་བ་དང་བ�ོག་པའི་གཏན་ཚcགས་[Zེད་;མེད་]ལ། òབ་Mང་Zོང་?ེད་མངོན་e་མ་òབ་ན་
ཐལ་བ་དང་བ�ོག་པའི་yབ་པ་[Zེད་;མེད་]དོ། །òབ་ནའང་ཐལ་བའི་[59B8]tགས་དང་བ�ོག་པའི་ཤེས་འདོད་[Zེད་;མེད་]པས་ཅི་Yར་ཡང་
མི་འaིགས་པར་འXར་རO་ཞy་ན། Zོང་?་òབ་པས་Zོང་?ེད་མངོན་Xར་bི་ཐ་sད་e་üང་[པ་;བ་]ཙམ་Üབ་པར་?ེད་པས་ཉེས་པ་öག་ལས་(མ་
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པར་aོལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་Sལ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཞེས་?་བ་ཙམ་bིས་Jོད་?ེད་བཀག་པས་Jོད་?ེད་[Zེད་;མེད་]པའི་ལོང་Jོད་[60A1]པར་
ཐལ་[Tེ་;ཏེ་]Jོད་?ེད་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་པའོ། །གལ་ཏེ་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་ཡང་དབང་པོ་བཞིན་e་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 
མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ་ནི་རང་གི་lད་ལ་ཡོད་Mང་[Zེད་;མེད་]པ་དང་yད་པར་[Zེད་;མེད་]ཏེ་ཡོད་པར་མ་òབ་པའི་yོར་རོ་[དེ་

འང་;དེའང་]མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པས་ཅེས་?འོ།། [60A2]མངོན་Lམ་མ་ཡིན་ཡང་tགས་Mིས་[དཔགས་;དཔག་]པས་རང་lད་ལ་
[ལོང་;ལོངས་]Jོད་?ེད་ཡོད་པར་འòབ་[པོ་;བོ་]sམ་པ་ལ། tགས་ལས་[ལོང་;ལོངས་]Jོད་?ེད་[དཔགས་;དཔག་]པའི་ལོངས་Jོད་པ་ནི་ལོངས་
Jོད་པའི་ཐ་sད་e་?་བ་མ་ཡིན་ཏེ་Jད་པའི་?་བ་མངོན་e་མ་Xར་པའི་yིར་དཔེར་ན་འHས་É་འགའ་ཞིག་གི་tགས་ལས་Nེས་É་གཞན་bིས་ཁ་

ཟས་[60A3]ལ་[ལོང་;ལོངས་]Jད་པར་tོགས་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་?འོ།།

གཞན་ཡང་tགས་ཅན་དེ་ལས་Mང་ལོངས་Jད་པར་མི་འòབ་Tེ་ཤེས་པ་དཔག་པ་ལ་མི་འuལ་པའི་tགས་ཉིད་མ་òབ་པར་འXར་བའི་

yིར་âར་Jོད་པ་བ་ལ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ན་[PVin 25,12: tatra.. *note in page 25: de lta na T for tatra]ཞེས་?་
བ་[†ོས་;དངོས་]པོས་[†ོས་;དངོས་]པོ་མཚqན་པར་?ས་ཏེ་Nོན་དེ་དག་ཡོད་པས་ལོངས་[60A4]Jོད་Nེས་Éའི་གäགས་བrན་མངོན་Lམ་e་

འདོད་ན་དེ་ཉིད་Mིས་ལོངས་Jོད་པའི་ཐ་sད་´ོགས་པས་[PVin 26,1: ..samāpto vyavahāra ity..]གäགས་བrན་འཇོག་པའི་
ཤེས་པ་གཞན་[PVin 26,1: ..aparaṃ caitanyam/]ཅེས་?འོ། །ཡང་ན་ཕ་རོལ་bིས་Zོང་[པ་;བ་]¨ོག་[e་;z་]Xར་Mང་ Ô་ཉ_ད་

Mིས་Sལ་ལོངས་Jོད་པར་?ེད་དO་ཞyས་པ་ལ། འོ་ན་Sལ་མངོན་Lམ་e་[དZིགས་;དམིགས་]པ་དེ་ཉིད་Mིས་ལོངས་Jད་[60A5]པའི་ཐ་sད་
´ོགས་པས་ལོངས་Jོད་པ་ལ་སེམས་པ་ཅན་bི་Nེས་É་གཞན་དགོས་པ་ཅི་ཡང་[Zེད་;མེད་]དོ། །དེ་Y་ན་ཡང་^ོ་དང་Zོང་[པ་;བ་]གཅིག་པ་ཡིན་
ནོ་sམ་ན་Jོད་?ེད་དེ་ཡང་དགའ་གeང་གི་(མ་པ་དང་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་e་མཐོང་[པས་;བས་][PVin 26,1-2: taṃ 
caikarūpam eva paśyāma iti..]ཞེས་?འོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་གཅིག་[e་;z་]མཐོང་ཡང་ཐ་དད་པ་ཡིན་ལ། དེ་Y་ན་[60A6]འང་
ཐ་དད་e་མི་tོགས་པ་ནི་Nེས་É་Sལ་ལ་ལོངས་Jོད་པའི་ཚú་Nེས་Éའི་གäགས་བrན་^ོ་ལ་uགས་ཤིང་འvེས་པའི་yིར་πགས་གོང་མེའི་(མ་པར་

Xར་པ་བཞིན་ནོ།། [PVin 1.25b: ayogolakavahnivat/] དེའི་[ཚú་འང་;ཚúའང་]πགས་མེ་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་æམ་
པོ་དང་πི་བ་དང་། དམར་བ་དང་ཚ་བ་སO་སPར་ངེས་པའི་yིར་རO་ཞyས་ཟེར་བ་ནི་πགས་[60A7]གོང་དང་ནི་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་རེ་ཤིག་(མ་གཞག་
ཉམས་པས་དོན་ཉིད་མི་འཐད་པར་Tོན་པ་ནི་དེ་Y་ཡིན་ན་ཅེས་པ་Tེ། f་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པར་རང་བཞིན་ཐ་དད་པར་wང་ཡང་[ཅིག་
e་;གཅིག་z་]ë་བས་ཐ་དད་Mི་ཐ་sད་l་མེད་ཅིང་^ོ་དང་Zོང་[པ་;བ་][ཅིག་e་;གཅིག་z་][དZིགས་;དམིགས་]Mང་ཐ་དད་འvེས་པར་tོགས་

པ་[ཅིག་;གཅིག་]གི་ཐ་sད་l་མཚན་གང་གིས་འཇོག་[60A8]ཅེས་?་བའོ།།

དེ་ཉིད་བ6་བའི་ཚcག་ལེ¶ར་?ས་པ་ལས་རིགས་པའི་(མ་གཞག་བEོད་པ་ནི་ཐ་དད་Tེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་གང་�་[Zེད་;མེད་]པར་རིག་

པ་དེ་[ཅིག་;གཅིག་]གི་(མ་འཇོག་གི་l་མཚན་ཡིན་ན་དེ་Yར་གང་མིན་bི་བ�ོག་yོགས་�་དང་བཅས་པ་དེ་ཐ་དད་Mི་ཐ་sད་e་འòབ་འXར་ཅེས་

?་བ་ཅེས་L་འaོ་བའོ། །དེ་[བÜབ་;Üབ་]?ེད་མིན་[60B1]ན་ཅེས་པ་ལོག་ན་Aོག་པ་Tེ་གཅིག་ཉིད་ངོས་མ་ཟིན་པས་བ�ོག་པ་ལས་མ་yེད་
པས་སམ། ཚqགས་པ་ཅན་མི་[sེད་;rེད་]པའི་yིར་ཏེ་âར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།། 

དཀར་6ག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]ཅེས་པའི་[u་ལོག་;ཤO་ལP་ཀ་]ནི་དེ་ལས་འདས་པའི་Nོན་ཏེ། བTན་པ་དང་བཤད་པའི་དོན་
[བདེའ་;བདེ་]^ག་[e་;z་]བ6ས་པས་[བ6འ་;བ6་]བའི་ཚcགས་L་བཅད་པའོ།།

[60B2]དོན་མི་འཐད་པར་མ་ཟད་πགས་Mི་གོང་É་ལ་ཡང་ཅེས་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]མ་òབ་པར་Tོན་[Tེ།;ཏེ།] དེའི་ཚú་མེའི་´ས་
[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་དO་ཞyས་?་བའོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཚú་མེ་ཉིད་e་Xར་ན་yིས་πགས་ཅི་ལས་འ~ང་[པར་;བར་]འXར་ཅེ་ན། ཡང་´ས་གཞན་Nེ་བ་
ཡིན་ནO་ཞyས་[ར་ཏེ། མེའི་´ས་Aོག་པའི་ཉེར་ལེན་དང་aང་[པའི་;བའི་]རེག་[60B3]པས་བçན་པའི་∂ེན་ཚqགས་ལས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་Yར་
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[དཔེའ་;དཔེ་]དང་དོན་མི་འཐད་པས་ཐ་དད་པར་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ཡིན་ན། གསེར་≥ལ་Hང་Vང་ཞོ་
[ཅིག་;གཅིག་]བu་Tེ་∏ང་Éར་Xར་པའི་ཚú་ཡང་ཐ་དད་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པས་གཅིག་ཉིད་e་འòབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་དབང་པོས་
བYར་üང་[པའི་;བའི་]རགས་པ་(མས་ཐ་དད་ཐ་མི་དད་[60B4]Mི་ཐ་sད་མངོན་Lམ་bིས་jས་Mང་≥ལ་དང་dད་ཅིག་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་ཆ་r་བ་ལ་ནི་tགས་Mིས་ངེས་པར་?་བ་ཡིན་ཏེ། ནགས་དང་∆མ་རའི་\ལ་མོ་ག་གོན་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་འདིར་ཡང་yིས་ནག་uར་
bིས་yེ་བ་ན་འHས་É་ཐ་དད་པས་འ~ང་[པའི་;བའི་]tགས་Mི་íོ་ནས་ཐ་དད་ཉིད་e་Eེས་དཔག་གིས་གཞག་པར་?་བ་ཡིན་[60B5]ནO་ཞyའོ། །
ཡང་ན་དེར་ཡང་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་yིས་ཐ་དད་པར་འXར་བའི་u་དང་འོ་མ་འvེས་པ་གཅིག་ཉིད་e་བEོད་པ་བཞིན་ནོ། །l་
[ཅིག་;གཅིག་]ལས་འHས་É་e་མ་འ~ང་[པ་;བ་]མི་འགལ་བར་ཡང་བEོད་ཟིན་ཏོ།།

J3 འHས་É་བ6་བ། [PVin v.1.23c]
ཚད་མའི་འHས་É་བ6་བ་ནི་གོམས་པ་ལས་yད་པར་e་འXར་བ་[PVin 1.23c: bhāvanāyā viśeṣeṇa]དང་། Zོང་

[པར་;བར་]?་བ་ཡིན་[60B6]པ་དང་དོན་bི་(མ་པའང་མ་ཡིན་པ་དེའི་yིར་ཞེས་བÜབ་?་གཉིས་ལ་རིམ་བཞིན་[ར་བར་?འོ།།

རང་རིག་པའི་མངོན་Lམ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།

E4 (ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་བཞིར་ད?ེ་བ། 
ད་ནི་(ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་བཤད་པར་བཞེད་ནས་འཇིགས་སོགས་བཞིན་e་ཞེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གLངས་སོ།།

[འདི་འི་;འདིའི་]དོན་bི་ཆ་[60B7]ནི་Jིའི་དོན་གLམ་bིས་ངེས་པར་?་Tེ། རང་བཞིན་ཉིད་ངོས་གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་Sལ་ལ་
ཚད་མ་བསམ་པ་དང་། ངO་བP་[བÜབ་;Üབ་]?ེད་དོ།།

F1 Jིའི་དོན། G1 རང་བཞིན་ཉིད་ངོས་གäང་པ།
དང་པོ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་། ད?ེ་བ་དང་l་བསམ་པ་གLམ་ལས། 

H1 མཚན་ཉིད།
དེ་ཡང་འདི་Yར་(མ་འ?ོར་ཅེས་?་བ་ནི་äང་e་འRག་པ་Tེ། ཞི་གནས་དང་ïག་མཐོང་ངམ་[60B8]ཐབས་དང་ཤེས་རབ་íོམ་པ་

ཡིན་པས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་ཏིང་ངེ་འཛcན་གོམས་པའི་བདག་∂ེན་ལས་Nེས་པ་ནི་(ལ་འ?ོར་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་?་བ་གཞི་ཐ་དད་པའི་བ6་བ་

ཡིན་ཏེ་`འི་མེ་དང་Tག་གི་རི་མO་ཞyས་?་བ་བཞིན་ནོ། །(ལ་འ?ོར་[པའི་;བའི་]མངོན་Lམ་ནི་བདག་∂ེན་དེ་ལས་~ང་ཞིང་tོག་Hལ་མ་འuལ་པ་
Tེ་[61A1]མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པ་དང་^ོ་གLམ་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་ནི་བདག་∂ེན་དེ་ལས་དོན་Zོང་[པའི་;བའི་]Tོབས་Mིས་fོ་འདོགས་
སེལ་[པའོ།།;བའོ།།]

H2 ད?ེ་བ། [=] (མ་པར་ད?ེ་བ། I1 tེན་bི་íོ་ནས་[ད?ེ་བ།]
(མ་པར་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་ལ་tེན་bི་íོ་ནས་ནི་འདི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་བཞག་པས་དེ་ལ་གLམ་Tེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་\ས་

དང་། ?ང་uབ་སེམས་དཔའ་དང་། [61A2]ཐམས་ཅད་མyེན་པའོ།།
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I2 Sལ་bི་íོ་ནས་[ད?ེ་བ།] 
Sལ་bི་íོ་ནས་ནི་གཉིས་Tེ། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་Mི་Sལ་wང་བཅས་དང་། wང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པས་སོ།།

J1 ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་Mི་Sལ་ཉན་ཐོས་རང་སངས་\ས་Mི་wང་བཅས་དང་wང་བ་མེད་པ།
དེ་ལ་ཉན་ཐོས་རང་\ལ་bི་wང་[པ་;བ་]དང་བཅས་པ་ནི་བསམ་[བtན་;གཏན་](G)ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚú་ན་Tོང་གཉིས་དང་

Tོང་གLམ་bི་wོད་བáད་མཐོང་[པ་;བ་]Tེ། ཇི་dད་e་7ོབ་མ་བསེ་ü་Tོན་[61A3](མས་Mིས། Tོང་གཉིས་གLམ་དང་aངས་
[Zེད་;མེད་]མཐོང་། །ཞེས་བཤད་པ་Y་Éའོ། །wང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པས་ནི་དེ་དག་གང་ཟག་གི་བདག་[Zེད་;མེད་]པར་tོགས་Mི་ཆོས་Mི་
བདག་[Zེད་;མེད་]པར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་ད?ིངས་ལ་གནས། །མཚན་ཉིད་Mིས་ནི་(མ་པར་གཡེངས་ཞེས་འ~ང་
[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །?ང་uབ་སེམས་[61A4]དཔའ་(མས་Mིས་ནི་འཇིག་tེན་པའི་ཡེ་ཤེས་Mིས་ཞིང་བ\་ནས་ཞིང་བáའི་≥ལ་sེད་Mི་འཇིག་
tེན་ཁམས་Mི་wོད་དང་བáད་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། མཉམ་པར་བཞག་པས་དེ་དག་གི་ཆོས་ཉིད་ཇི་Y་བ་མངོན་Lམ་e་tོགས་Tེ། ཇི་dད་e་
[མདོའ་;མདོ་]ལས། དེས་འཇིག་tེན་bི་ཁམས་Gན་[Mི་;bི་]ས་དང་། u་དང་མེ་དང་kང་གི་ཁམས་Mི་≥ལ་[61A5]r་རབ་ཐམས་ཅད་རབ་
[e་;z་]མཐོང་ངO་ཞyས་གLངས་པ་དང་། ^ོ་དང་Aན་པ་མི་tོག་ཡེ་ཤེས་Tོབས། །tག་[e་;z་]Gན་ནས་མཉམ་པར་སོང་པ་ཡིས། ཞེས་གLངས་
པ་ཡིན་ནོ།།

J2 ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་Mི་Sལ་སངས་\ས་བཅོམ་Aན་འདས་Mི་wང་བཅས་དང་wང་མེད་པ།
སངས་\ས་བཅོམ་Aན་འདས་(མས་Mིས་ནི། wང་[པ་;བ་]དང་བཅས་པ་དང་wང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པས་ཆོས་ཅན་དང་དེ་དག་གི་

ཆོས་ཉིད་ཇི་Y་བ་བཞིན་e་ཟད་པར་[61A6]མyེན་པ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་fིབ་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་Jན་དང་Aན་པའི་yིར་རོ། །ཇི་dད་
e་མདོ་ལས། [?]

མཉམ་པར་བཞག་པས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་དMིལ་Y་Éར་གཟིགས་ལ། དག་པ་འཇིག་tེན་པས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ô་མ་Y་
Éར་གཟིགས་སོ་

ཞེས་གLངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་འཕགས་པ་[61A7]ཉན་ཐོས་(མས་Mི་wང་བཅས་ནི་དབང་པོ་དང་ཡིད་Mི་མངོན་Lམ་ཉིད་ཡིན་ནO་ཞyས་
ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ཏིང་ངེ་འཛcན་bིས་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་དབང་པོ་དང་ཡིད་Mི་མཚན་ཉིད་[Zེད་;མེད་]ཅིང་(ལ་འ?ོར་མངོན་Lམ་bི་
མཚན་ཉིད་ཇི་dད་བཤད་པ་ཡོད་པའི་yིར་?ང་uབ་སེམས་དཔའི་མངོན་Lམ་བཞིན་ནོ།།

H3 l་བསམ་པ། [=] ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གི་l།  I1 wང་བཅས་Nེ་བའི་l།
ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གི་l་[61A8]ལ་wང་བཅས་Nེ་བའི་l་ནི་བསམ་[བtན་;གཏན་]bི་ཏིང་ངེ་འཛcན་དང་|ོན་ལམ་ལས་འ~ང་

[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e། [?]
ཇི་Yར་མeད་པའི་དབང་གིས་ནི། །གོས་ལ་ཚqན་བ«་མི་བ«་བ།།   
དེ་བཞིན་འཕེན་པའི་དབང་གིས་Mང་། །aོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་བ«་མི་བ«།།  

ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།།

I2 ཡེ་ཤེས་དེ་yིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་l།
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ཡེ་ཤེས་དེ་yིན་[61B1]ཅི་མ་ལོག་པའི་l་ནི་fིབ་པའི་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཟད་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །wང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པའི་ཡེ་
ཤེས་ནི་དོན་དེ་ཉིད་ཡང་ནས་ཡང་e་གོམས་པ་ཉིད་ལས་འ~ང་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e། [?]  

འགའ་ཡིས་ཆོས་Gན་བདག་[Zེད་;མེད་]པ། །གོམས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་e།།   
འXར་ཏེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་མཐོང་[པ་;བ་]བཞིན།།  

ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།། [61B2]ཡེ་ཤེས་དེ་དོན་ལ་མི་འuལ་པའི་l་ཡང་âར་bི་yིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བíོམ་པ་དེ་ཉིད་[ཏེ་;Tེ་]l་དང་འHས་
Éའི་ཤེས་པ་Sལ་གཅིག་ལ་འRག་པའི་yིར་རོ། །དེ་Y་ན་འHས་Éའི་ཤེས་པ་tོགས་ཟིན་ལ་འRག་པས་ཚད་མར་མི་üང་ངO་ཞy་ན། üང་Tེ་âར་bི་
Jིའི་(མ་པ་ལས་yད་པར་tོགས་པའི་yིར་Eེས་དཔག་གིས་མི་tོགས་པ་ལ་མངོན་Lམ་[61B3]འRག་པ་བཞིན་ནོ།།

G2 དེ་Sལ་ལ་ཚད་མ་བསམ་པ། [=] (ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་Sལ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་བསལ་བ།
(ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་Sལ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་བསལ་བ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་ནི་wང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་བཅད་པའི་ཤེས་

པའོ། །དེ་ལ་འཕགས་པ་uང་འHིང་གཉིས་Mི་wང་བཅས་ལ་ནི་wང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མ་tོགས་པ་ཉིད་Mིས་áང་ཟད་tོགས་ཆོས་
(མས་ལ་མ་tོགས་པའི་ཆོས་[61B4](མས་Mིས་yད་པར་e་?ས་པ་དེ་དག་wང་ཡང་ངེས་པར་མི་འXར་བའི་yིར་f་ལ་(་བས་†འི་འHས་É་

ཉིད་བཞིན་ནོ། །ཆོས་ཉིད་Tོང་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ཉན་ཐོས་པས་དགག་?འི་[†ོས་;དངོས་]པོ་མཐའ་དག་གིས་Tོང་པར་wང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་?ང་
uབ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་Mི་ཆོས་ཉིད་e་wང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་[61B5]ཉིད་ལ་ད?ེ་བ་[Zེད་;མེད་]པར་tོགས་
པ་དང་མ་tོགས་པའི་ཆ་འགལ་ལO་ཞy་ན། ཆོས་ཉིད་±ོས་Hལ་ལ་ད?ེ་བ་[Zེད་;མེད་]མོད་Mི་འོན་Mང་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་འགའ་ཞིག་རང་
བཞིན་[Zེད་;མེད་]པར་tོགས་པས་ཆོས་ཉིད་tོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཅེ་[`ེ་;ཚú་]བ་དང་yབ་པར་བEོད་པ་ཡོད་[ཏེ།;དེ།] ཇི་dད་e་
[མདོའ་;མདོ་]ལས། ±ིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ཉི་བཞིན་[61B6]འདིར་yོད་yོགས་[ཅིག་;གཅིག་] Ô་aPས་ཅན། ^ོ་[Zིག་;མིག་]དག་པའི་འཕགས་
(མས་Mིས་Mང་ཐམས་ཅད་མཐོང་མ་ལགས། བཅོམ་Aན་འདས་yོད་ཆོས་i་གང་དག་ Ô་aPས་མཐའ་ཡས་པ། ཤེས་?་མཐའ་དག་མཁའ་ད?ིངས་
མཐའ་དག་yབ་པ་དེ་དག་གིས་Gན་མཐོང་། ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཉིད་Tོང་[61B7]པ་ཉིད་ལ་ནི་ཆོས་ཅན་དང་ངO་བP་གཅིག་པས་ཆོས་
ཅན་Yར་མ་tོགས་པའི་ཆ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །སངས་\ས་བཅོམ་Aན་འདས་ལ་ནི་wང་ལ་མ་ངེས་པ་མི་མངའ་Tེ། ཐམས་ཅད་མyེན་པ་ཉིད་དང་
གཞན་bི་དོན་ཚང་[པ་;བ་]ཉིད་མི་འཐད་པརའXར་བའི་yིར་རོ། །བཅད་པའི་ཤེས་[པ་འང;པའང་]མེད་[ཏེ་;དེ་]དོན་དང་ཤེས་པ་ཐམས་
[61B8]ཅད་dད་ཅིག་མ་ཉིད་Mིས་དོན་དང་ Ô་r_ང་པ་rད་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་། འདས་པ་vན་པའི་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་
རོ། །u་རོལ་མཐོང་[པ་;བ་]ནི་dད་ཅིག་མི་tོགས་པས་lན་rད་པ་དང་འདས་པ་vན་པའི་tོག་པ་ཡོད་པས་མི་མuངས་སOཞyའོ། །འདི་sམ་e་
dད་ཅིག་â་yིའི་´ས་དེ་Y་ན་ཡང་དེ་དག་ལ་ཡེ་ཤེས་Mིས་འaོ་བ་[62A1]tོགས་[པ་འམ་;པའམ་]âོན་པO་ཉ_ད་tོགས་པ་ཞེས་?་བ་ཡོད་དམ་

[Zེད་;མེད་]། [Zེད་;མེད་]ན་Jི་མ་tོགས་པའི་?ེ་Hག་tོགས་པར་འགལ་ལ། ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཡེ་ཤེས་yི་མ་བཅད་པའི་ཤེས་པ་ཇི་Yར་མ་
ཡིན། གཞན་ཡང་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]མོད་âོན་ཇི་Yར་མyེན་པའི་ཆོས་(མས་ད་Yར་མ་མyེན་ན་ཐམས་ཅད་མyེན་པར་མི་[62A2]འXར་ལ། 
སངས་\ས་Mི་ཆོས་བsེལ་བ་མི་མངའ་བ་དང་vན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ཞེས་?་བའི་དོན་ཡང་ཅི་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་འཇིག་tེན་མyེན་པ་ནི་
ཐམས་ཅད་e་´ས་ལ་ཚད་མ་ཉིད་ལ་Aོག་པ་ལ་བཅད་པའི་Sལ་ཅན་ཉིད་ཁོ་ན་Tེ། དེ་དག་གི་ཆོས་ཉིད་Tོང་པ་ཉིད་ལས་དེ་བཞིན་ནོ།།

ཚད་མ་ཡིན་[62A3]ཡིན་ཡང་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་[Tེ།;དེ།] ཆོས་ཅན་eས་གLམ་མyེན་པ་ཡིན་ཡང་འདས་པ་དང་མ་
འོངས་པའི་དོན་ལ་མངོན་Lམ་e་མི་üང་Tེ། དེ་ཡོད་ན་eས་གLམ་tག་པར་འXར་ལ་[Zེད་;མེད་]Mང་wང་ན་ལོག་ཤེས་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །
འོན་Mང་དེ་དག་གི་(མ་པ་wང་[པ་;བ་]ལ་fོ་འདོགས་བཅད་པས་དེ་[62A4]དག་གི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ལ་དོགས་པ་ཆོད་པས་ཚད་མར་འXར་བ་
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ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སངས་\ས་(མས་ནི་མངོན་Lམ་Jན་ཞེས་?་བ་ཡང་eས་གLམ་ཅར་bི་(མ་པ་[ཅི་;ཇི་]Y་བ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ད་[Yར་;Y་]བ་ཉིད་
ལ་འཆར་བ་ལ་དགོངས་པར་གདོན་མི་ཟ་Tེ་གཞན་e་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །ཆོས་ཉིད་Tོང་པ་ཉིད་ལ་ཡང་[62A5]ཆོས་ཅན་ལ་ཇི་Y་བཞིན་ཏེ། 
ད་Yར་bི་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་ཆོས་ཉིད་ལ་མངོན་Lམ་དང་ཚད་མ་གཞི་མuན་པ་དང་། འདས་མ་འོངས་ལ་སོགས་པ་ད་Yར་[†ོས་;དངོས་]པོ་
[Zེད་;མེད་]པའི་ཆོས་(མས་Mི་ཆོས་ཉིད་ལ་མངོན་Lམ་དང་ཚད་མ་གཞི་ཐ་དད་པར་བYའོ།།

G3 ངO་བP་བÜབ་?ེད། [=] (ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་Üབ་པ།
(ལ་འ?ོར་མངོན་Lམ་Üབ་པ་ཡང་ངO་བP་བÜབ་པ་དང་། མཚན་[62A6]ཉིད་བÜབ་པ་དང་། òབ་པ་ལ་གཞན་bི་ལོག་

[tོགས་;tོག་]དགག་པ་གLམ་bིས་ངེས་པར་?་བ་ལས།   

H1 ངO་བP་བÜབ་པ། I1 གཞན་bི་lད་ལ་~ང་ཟིན་པ་དཔག་པ།
དང་པོ་ཡང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པO་དy་âོན་གཞན་bི་lད་ལ་~ང་ཟིན་པ་དཔག་པ་ནི་ཟབ་པ་དང་\་ཆེན་པO་TPན་པའི་གuང་འདི་དག་ཆོས་

ཅན་དེ་Y་Éའི་དོན་མངོན་e་?ེད་པའི་ཤེས་པ་âོན་e་འaོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ་གuང་[62A7]བཀོད་པའི་yད་པར་འདི་Y་É་

[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་ཞེས་?་བ་མི་འuལ་པའི་Ø་རིས་ཟིན་ན་tགས་L་üང་མོད་Mི་u་རོལ་མཐོང་[པ་;བ་](མས་Mིས་ངེས་པར་མི་jས་

པས་7ོབ་དཔོན་bིས་མ་བཀོད་དོ།།

I2 རང་གི་lད་ལ་གདོད་འ~ང་üང་བÜབ་པ།
རང་གི་lད་ལ་གདོད་འ~ང་üང་བÜབ་པ་ནི་(མ་འaེལ་e་བཀོད་[ཏེ།;དེ།] [?]

[ོར་བ་ནི་བདག་[Zེད་;མེད་]གོམས་པའི་(ལ་འ?ོར་[62A8]པ་འདི་ནི་གོམས་པའི་ཡན་ལག་དང་མ་Hལ་ན་བདག་[Zེད་;མེད་]གསལ་

བར་wང་[པའི་;བའི་]ཡེ་ཤེས་ངེས་པར་འ~ང་Tེ་tེན་བtན་པ་དང་རང་གིས་yད་པར་e་འXར་བ་íོམ་པའི་yིར་འདོད་འཇིགས་གོམས་

པ་བཞིན་ནོ་

ཞེས་?་བ་མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་ངེས་པ་བÜབ་པའི་རང་བཞིན་ནོ།།

འདི་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་བÜབ་?་དང་[62B1]གཏན་ཚcགས་Mི་དོན་གLམ་ངེས་པར་?་བ་ལས།   

J1 [[ོར་བའི་]ཆོས་ཅན། 
ཆོས་ཅན་ནི་བདག་མེད་པ་íོམ་པའི་lད་རང་རིག་པས་òབ་[པོ།།;བོ།།]

J2 [[ོར་བའི་]བÜབ་?།
བÜབ་?་ནི་གོམས་པའི་ཡན་ལག་འདི་ཉིད་མ་Hལ་ཞིང་འགལ་∂ེན་མེད་ན་གོམས་པའི་Sལ་གསལ་wང་འ~ང་[པར་;བར་]ངེས་པ་

ཞེས་?་བ་མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་ངེས་པ་Tེ་l་ཚqགས་པ་ལས་འHས་É་[62B2]üང་[པ་;བ་]དཔོག་པ་བཞིན་ནོ།།

J3 [[ོར་བའི་]གཏན་ཚcགས་Mི་དོན་tགས་Mི་དོན། 
tགས་Mི་དོན་ལ་ཡང་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་བÜབ་པ་དང་མཚqན་?་བསམ་པ་གLམ་ལས། མཚན་ཉིད་yོགས་ཆོས་Üབ་པ་ལ་ངO་
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བO་íPམ་པ་ཉིད་དང་yད་པར་རང་གིས་yད་པར་e་འXར་བ་ནི་རང་རིག་པས་òབ་ལ། tེན་བtན་པ་ནི་རིག་པའི་lན་མི་ཟད་པར་བÜབ་པ་Tེ། 
[62B3]འདི་ལ་ཁ་ཅིག་Nེས་མ་ཐག་པའི་སེམས་འདི་ལ་འཕེན་པའི་སེམས་གཞན་âོན་e་སོང་Tེ་སེམས་ཙམ་ཡིན་པའི་yིར་ད་Yར་bི་སེམས་

བཞིན་ཞེས་?་བ་འHས་Éའི་tགས་དང་། འཆི་ཁའི་སེམས་འདིས་སེམས་གཞན་[འyི་;yི་]མ་འཕེན་ཏེ་Vེད་བཅས་ཡིན་པའི་yིར་ད་Yར་bི་སེམས་
བཞིན་ཅེས་པར་རང་བཞིན་bི་tགས་བEོད་[62B4]དོ།།

འདི་ལ་Jད་ཏེ་Vེད་བཅས་ཅེས་པའི་tགས་Mི་yད་པར་|ོས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན། སེམས་ཙམ་ནི་མི་མuན་yོགས་དa་བཅོམ་པ་ཐ་
མའི་སེམས་ལ་uགས་པར་དོགས་པ་ཅིས་བ�ོག། རང་lད་ལ་Vེད་བཅས་ཙམ་ལ་Jི་yབ་òབ་པས་དེ་Y་Éའི་དོགས་པ་ཆོད་ན། རང་lད་ལ་
སེམས་ཙམ་ལ་[62B5]Jི་yབ་òབ་པས་དེ་Y་Éའི་དོགས་པ་མི་ཆོད་པའི་l་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེས་ན་རང་lད་ལ་རང་བཞིན་འHེལ་[པའི་;བའི་]Ø་
རིས་མ་ཟིན་ན་yད་པར་bིས་མི་ཕན་ཞིང་ཟིན་ན་yད་པར་མི་དགོས་པས་7ོབ་དཔོན་bིས་Mང་(མ་འaེལ་e་yད་པར་མ་བཀོད་པ་དང་། དེ་Y་
Éའི་ལོག་[tོགས་;tོག་]Mང་Ñངས་པ་ཡིན་ཏེ་ཇི་dད་e་[62B6]

ཐ་མའི་སེམས་ནི་སེམས་གཞན་དང་། །འཚམས་[ོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་ཡོད་།།
[PV2.45ab: ཐ་མའི་སེམས་ནི་སེམས་གཞན་དང་། །མཚམས་[ོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་ཡོད།། ]
ཅི་འv་âོན་ཆད་འཕེན་འXར་བ། །དེ་འv་yིས་Mང་འXར་བ་ཉིད།། [?]

ཅེས་མuན་yོགས་ཉིད་ལས་མ་འདས་པར་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །yད་པར་དེ་གཞན་bི་lད་ལ་òབ་པས་མ་ཡིན་ནོ།།
ཡང་tགས་དེ་དག་[62B7]གིས་སེམས་â་yི་ཙམ་ཞིག་òབ་Mང་dད་ཅིག་གཉིས་ཕན་ཆད་ཡོད་པར་མི་འòབ་ལ་dད་ཅིག་རེ་རེའི་â་

yི་དཔོག་ན་Eེས་དཔག་uག་མེད་e་འXར་བའི་Nོན་མི་Ñོངས་སོ། །དེས་ན་འདིར་རིག་པའི་lན་uག་མེད་ནི་མངོན་Lམ་ཉིད་[bིས་;Mིས་]òབ་པ་
ཡིན་ཏེ། འདི་Yར་རིག་པ་ཡང་མཐའ་uག་པ་ནི་རིག་པ་â་མ་âོན་e་[62B8]མ་སོང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་འདིར་རིག་པ་ཙམ་རིག་པ་â་མ་
ལས་~ང་[པར་;བར་]òབ་པའི་ཚད་མས་ཁེགས་Tེ། ཚང་མར་e་[མེ་eད་;མེ་e་]l་འHས་འཛcན་པའི་ཚད་མས་འགའ་ཞིག་ནའང་མེས་མ་བNེད་
པའི་e་བ་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །རིག་པ་མ་མཐའ་uག་པ་ནི་རིག་པ་yི་མ་མི་Nེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་མང་[63A1]པ་â་མ་ཙམ་bིས་yི་མ་Nེད་པར་
òབ་པའི་རང་རིག་གིས་ཁེགས་Tེ། fོན་མ་དང་འོད་འHེལ་[པ་;བ་]འཛcན་པའི་ཚད་མས་འགའ་ཞིག་ནའང་འོད་མི་འ?ིན་པའི་fོན་མ་ཁེགས་པ་
བཞིན་ནོ། །དེ་Y་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་e་â་མ་སོང་[པའི་;བའི་]e་བ་དང་yི་མ་མི་Nེད་པའི་ཚú་མི་ཁེགས་པ་Yར་དོགས་པར་མི་འXར་རམ་ཞེ་ན་
[63A2]མེ་དང་e་བ་ནི་འདིར་རང་གི་dད་ཅིག་â་མ་ཙམ་ལས་~ང་[པར་;བར་]òབ་པ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པས་དེ་Y་Éའི་yབ་པ་ཉིད་

[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདིར་རིག་པ་l་འHས་L་òབ་པའི་uལ་ཉིད་ཅིང་[Jི་འམ་;Jིའམ་]?ེ་Hག་གམ་Jི་དང་?ེ་Hག་ཡིན། དང་པོ་
Yར་ན་?ས་པ་དང་མི་tག་པ་ཙམ་l་འHས་ཡིན་པ་ཅིས་བ�ོག། ´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འགལ་[63A3]བ་Yར་Aོག་པ་གཅིག་ལ་ཤིན་
[eའང་;zའང་]འགལ་ཞིང་âར་མེད་མི་འཐད་པས་òབ་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ནོ།།

?ེ་Hག་ནང་l་འHས་L་òབ་པས་ནི་l་འHས་མཐའ་མེད་པར་མི་འòབ་[པོ།།;བོ།།] yིས་?ེ་Hག་Nེད་[པ་འང;པའང་]l་âར་མེད་
དང་འHས་É་མཐའ་མེད་མི་འòབ་ལ། ?ེ་Hག་གིས་Jི་Nེད་པ་ནི་མི་འòབ་Tེ་Aོག་པ་[63A4][Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞy་ན། ?ེ་Hག་རིག་པ་â་
yི་l་འHས་L་òབ་ལ། [དེ་འང་;དེའང་]འHས་É་རང་ལ་Yོས་པའི་རིག་པ་â་མ་ཙམ་ལས་~ང་[པར་;བར་]òབ་པས་âར་མ་
[དZིགས་;དམིགས་]པ་དང་uག་མེད་མི་འòབ་པའི་Nོན་ལས་aོལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་དེས་Sལ་eས་(མ་པའི་?ེ་Hག་གི་ཤེས་པས་Jི་Nེད་པ་
ཁེགས་ན་?ེ་Hག་Jིའི་[63A5]lར་འXར་ལ། དེ་Y་Éའི་?ེ་Hག་ཉིད་མི་Nེད་པ་ཁེགས་ན་ཤེས་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་Sལ་eས་tེན་དང་(མ་པ་དེ་Y་
Éའི་རིགས་lད་ཉིད་Nེད་པར་ཐལ་ལO་ཞy་ན། ?ེ་Hག་གིས་ཟིན་ཡང་རིག་པ་yི་མ་ཙམ་མི་Nེད་པ་ཁེགས་པར་འདོད་པས་Nོན་bིས་གོས་པ་
[Zེད་;མེད་]དོ།།
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དེ་Yར་ན་tགས་yད་པར་གLམ་Aན་bི་yོགས་[63A6]ཆོས་རང་རིག་པ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་ནོ། །yབ་པ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་
མཚན་གཞི་òབ་པ་དང་མི་མuན་yོགས་ལ་ཁེགས་པས་òབ་Tེ། དེ་ཡང་མི་མuན་yོགས་གོམས་པ་མཐར་uག་པར་མི་འXར་ན་གོམས་པའི་མཐའ་
མེད་པ་ཉིད་དམ་ཡོད་Mང་yད་པར་e་མི་འXར་བའམ། འXར་ཡང་tེན་མི་བtན་པས་[63A7]མི་འXར་aང་ན། དང་པO་ན_་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་
བÜབ་?འི་ཆོས་མཐོང་[པས་;བས་]ཁེགས་ལ། གཉིས་[པོ་;པ་]ནི་tགས་Mི་yད་པར་དང་འགལ་བས་ཁེགས་སོ།། དེ་ཉིད་Mིས་Eེས་[འaོ་
འང་;འaོའང་]uགས་ལ་òབ་[པོ།།;བོ།།] ཡང་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]འཇིགས་སོགས་གོམས་པའི་Tེང་[e་;z་]Eེས་འaO་ཡ_་yབ་པ་ཉིད་
[†ོས་;དངོས་]L་òབ་པ་ཡིན་ནོ།། [63A8]tགས་འདི་ནི་དོན་བÜབ་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་དོ།།

uལ་འདི་ཉིད་Mིས་འཇིག་tེན་མyེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འ~ང་e་üང་[པ་;བ་]ཡང་བÜབ་jས་པར་བTན་པ་ཡིན་ཏེ། བtག་པ་མuངས་
པའི་yིར་དང་(མ་གནས་ཡིད་ལ་?ེད་པ་ལས་མངོན་པར་ཤེས་པ་འ~ང་[པར་;བར་]བཤད་པའི་ཡང་yིར་རོ། །འོན་Mང་7ོབ་དཔོན་bིས་dབས་
L་[63B1][མཁོའ་;མཁོ་]བ་[Zེད་;མེད་]པས་མ་གLངས་[པར་;བར་]ཟད་དོ།། 

H2 མཚན་ཉིད་བÜབ་པ། [=] དེ་ལ་མཚན་ཉིད་བÜབ་པ། 
དེ་ལ་མཚན་ཉིད་བÜབ་པ་ལས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]Üབ་པ་ཉིད་Mིས་òབ་ལ། Jིའི་མཚན་ཉིད་tོག་Hལ་མ་

འuལ་པས་མ་yབ་པ་འuལ་པ་དང་tོག་བཅས་ཡིན་པ་ནི་Sལ་བདག་[Zེད་;མེད་]བདེན་པ་དང་tོག་པ་ལ་མི་གསལ་བས་yབ་པ་òབ་པས་

ཁེགས་ཤིང་།། [63B2]yབ་པར་ཡོད་པ་ནི་ཚད་མས་òབ་པའི་ངO་བP་wང་[པའི་;བའི་]yིར་ཅེས་པ་དང་། གསལ་བར་wང་[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་
?་བ་nང་ལ་tེན་པའི་tགས་Mིས་òབ་པ་ཡིན་ནོ།། 

H3 òབ་པ་ལ་གཞན་bི་ལོག་tོགས་དགག་པ། 
དེ་Yར་Ñངས་པ་དང་tོགས་པ་uན་Lམ་[འཚqགས་;ཚqགས་]པའི་མངོན་Lམ་འདི་ལ་གཞན་bི་ལོག་པར[tོགས་;tོག་]པ་ཡང་བ�ོག་

པར་?་Tེ། དེ་ཡང་yི་རོལ་པ་ཁ་ཅིག་ Ôའ_་[63B3]Nོན་Ñངས་པ་uན་Lམ་[འཚqགས་;ཚqགས་]པ་ནི་མི་Vིད་[ཏེ།;Tེ།] vི་མ་སེམས་Mི་རང་བཞིན་
ཡིན་པས་Ñང་པར་མི་jས་པའི་yིར་དང་། Ñོང་[པའི་;བའི་]ཐབས་མི་ཤེས་པའི་yིར་དང་། Ñངས་Mང་གསེར་bི་v་བ་Yར་7ར་Aོག་པའི་yིར་རO་
ཞyས་ཟེར་རོ། །འདི་ཡང་tག་བདེན་bི་[†ོས་;དངོས་]པO་J_ར་ཁེགས་པས་^ོ་Éར་བ་Ñང་པར་jས་པ་དང་། [63B4]Tོང་ཉིད་གོམས་པས་l་
བ�ོག་པས་ཐབས་ཤེས་པ་དང་། ས་བོན་བཅོམ་པ་ཡང་མི་འ~ང་[པས་;བས་]Ñངས་པ་Aོག་པ་མེད་ཅེས་Ñངས་པ་ཆོས་གLམ་Aན་ཉིད་ཇི་Yར་
འཐད་པའི་དོན་ནི་(མ་འaེལ་ལས་

སེམས་ནི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། vི་མ་(མ་ནི་^ོ་É་[པ།;བ།] 
[PV 2.208cd: སེམས་འད(ིD : ni N)་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། །vི་མ་(མས་ནི་ãོ་Éར་བ།། ]   

ཅེས་དང་།   
l་Aན་yིར་དང་l་ཡི་ནི། །གཉེན་[63B5]པO་གPམས་པས་ཟད་པའི་yིར།།   
lའི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ཤེས་པ་ཡང་òབ་པ་ཡིན་
[PV 2.144cd-145ab:l་ཡོད་yིར་དང་l་ཡི་ནི། །གཉེན་པO་གPམས་པས་ཟད་yིར་དང་།། 

  l་ཡི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ཤེས་པ་ཡང་òབ་པ་ཡིན།།]
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ཅེས་དང་།    
བདག་Yའི་ས་བོན་Ñངས་པའི་yིར། །7ར་མི་Aོག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།། 
[PV 2.141ab: བདག་Yའི་ས་བོན་Ñངས་པའི་yིར། །7ར་མི་གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།]

ཞེས་\་ཆེན་བཤད་པ་ཤེས་པར་?འོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་uན་Lམ་[འཚqགས་;ཚqགས་]པ་མི་üང་Tེ། མཆོང་[63B6]གོམས་པ་Yར་yད་པར་e་མི་འXར་བའི་yིར་དང་། 
u་བdོལ་བ་Yར་tེན་མི་བtན་པའི་yིར་དང་། གསེར་bི་V་བ་Yར་ཡང་Aོག་པའི་yིར་རO་ཞyའོ།།

འདི་ལ་ཡང་?ས་ཟིན་འབད་པ་ལ་མི་Yོས་པས་རང་གིས་yད་པར་e་འXར་བ་དང་། རིག་པ་མཐའ་[Zེད་;མེད་]པས་tེན་བtན་པ་
དང་། fིབ་པའི་vི་མ་ཟད་པས་[63B7]tོགས་པ་བtན་པ་ཉིད་[དེ་;Tེ་]ཞེས་དོགས་པ་ཆོས་གLམ་Aན་པ་ཉིད་e་བEོད་པར་?་Tེ། ཇི་dད་e་
(མ་འaེལ་ལས།  

སེམས་ལ་བ`ེ་སོགས་གོམས་Nེ་བ། །རང་གི་ངང་གིས་འRག་འXར་ཏེ།།  
མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]ལ་ཤིང་དག་དང་། །ད»ལ་u་སོགས་ལ་གསེར་སོགས་བཞིན།།   
[PV2.124: སེམས་ལ་བ`ེ་སོགས་གོམས་Nེ་བ། །རང་གི་ངང་གིས་འRག་འXར་ཏེ།། 

  མེ་ལ་སོགས་པས་ཤིང་དག་དང་། །ད»ལ་u་དང་ནི་གསེར་སོགས་བཞིན།།]
ཅེས་དང་།   

ཐ་མའི་[63B8]སེམས་ནི་སེམས་གཞན་དང་། །འཚམས་[ོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་ཡོད།།
âོན་ཆད་ཅི་འv་འཕེན་འXར་བ། །དེ་འv་yིས་Mང་འXར་བ་ཡིན་ཅེས་དང་།།
[PV2.45: ཐ་མའི་སེམས་ནི་སེམས་གཞན་དང་། །མཚམས་[ོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་ཡོད།། 

  དa་བཅོམ་སེམས་གང་ཡིན་དེ་ཡང་། །གང་ལས་མཚམས་[ོར་མེད་པར་འདོད།།] 
འཚú་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། །ངO་བO་ཉ_ད་ལས་yིན་ལོག་གི །   
འབད་e་ཟིན་Mང་མི་�ོགས་Tེ། ། Ô་དPད་དེ་yོགས་འཛcན་yིར་རོ།།

[PV1.221: འཚú་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། །ངO་བO་ཉ_ད་ལ་yིན་ལོག་གིས།། 
  འབད་e་ཟིན་Mང་མི་བ�ོག་Tེ། ། Ô་ན_་དེ་yོགས་འཛcན་yིར་རོ།།]

[64A1]ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ཏེ་\ས་པར་འདོད་པས་དེ་ཉིད་e་བY་བར་?འོ།།

F2 གuང་གི་ཆ་བཤད་པར་?་བ།
ད་ནི་གuང་གི་ཆ་བཤད་པར་?་Tེ། དེ་ཡང་ངO་བP་དཔེར་བEོད་པ་དང་། དེ་འ~ང་[པར་;བར་]བÜབ་པ་དང་། tོག་Hལ་e་བÜབ་པ་

གLམ་bིས་བTན་པ་ལས།  

G1 ངO་བP་དཔེར་བEོད་པ། [PVin p.27-28]
དང་པO་ན_་ཡང་དག་པའི་དོན་འཇིགས་སོགས་བཞིན་e་བíོམས་པའི་Tོབས་Mིས་གསལ་བར་wང་[པ་;བ་][PVin 

28,9: ..bhāvanābalena spaṣṭābham,..][64A2]དེ་(ལ་འ?ོར་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་པའི་དོན་བíོམས་པའི་
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Tོབས་Mིས་~ང་[པའི་;བའི་]ཤེས་པ་གང་tོག་[Zེད་;མེད་]མ་འuལ་[པ་;བ་]དེ་ནི་(ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་ཞེས་?འོ། །ཡང་tོག་Hལ་མ་འuལ་
[པ་;བ་]ནི་མངོན་Lམ་bི་ངO་བO་ཡ_ན་ལ། ཡང་དག་པའི་དོན་བíོམས་པ་ནི་མ་འuལ་པ་Nེད་?ེད་ཡིན་ཞིང་གསལ་བར་wང་[པ་;བ་]ནི་tོག་Hལ་
[64A3]ཤེས་?ེད་ཡིན་ནོ། །(མ་པར་འaེལ་པར་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། [?]

(ལ་འ?ོར་པ་(མས་Mི་íོམ་པ་´ོགས་པ་ན་འཇིགས་སོགས་གོམས་པ་དེ་གསལ་བར་wང་[པ་;བ་]དེ་(ལ་འ?ོར་པའི་ཤེས་པའོ་

ཞེས་བYའོ།།

(ལ་འ?ོར་པ་ཅི་Y་É་ན་íོམ་པར་?ེད་པའོ། །དེ་ཡང་ཅི་Yར་ཅེ་ན་དང་པོར་ཡང་དག་པར་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་Mིས་fས་བTན་
[64A4]པ་ཡིད་[Jོད་;དgོད་]Mི་Sལ་e་གོ་བ་Tེ། འགལ་འHེལ་bིས་མཐའ་གཞན་e་དོགས་པ་སེལ་[པ་;བ་]བསམ་[པའི་;བའི་]ཤེས་རབ་Mི་
ངེས་པར་?ས་ནས་ངེས་པའི་དོན་དེ་བíོམ་པའོ། །ཤེས་པའི་yད་པར་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]ཅིང་འuལ་པ་དེ་ཡང་མངོན་Lམ་མོ། །yིན་ཅི་མ་ལོག་
པ་དང་མི་Q་བ་ནི་མ་འuལ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཡང་ནི་མངོན་[64A5]Lམ་â་མ་6ད་པའོ། །ཚད་མར་ནི་དེའི་Tོབས་Mིས་fོ་འདོགས་སེལ་
[པ་;བ་]ལས་ཡིན་ནོ།།

མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]དཔེར་བEོད་པས་བTན་པ་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་མཐོང་[པ་;བ་]བཞིན་ཏེ་[PVin 
27,11: āryasatyadarśanavad..]ཅེས་པ་Tེ། འདིར་[དZིགས་;དམིགས་]པར་?་བའི་Sལ་བདེན་པ་ནི་བཞི་Tེ། ཉེར་ལེན་bི་uང་
པོ་6ག་བâལ་bི་བདེན་པ་[64A6]དང་། དེའི་l་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་Gན་འ~ང་གི་བདེན་པ་དང་། 6ག་བâལ་l་དང་བཅས་པ་Hལ་བ་
འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་། 6ག་བâལ་bི་l་དང་འགལ་བ་བདག་[Zེད་;མེད་]པ་íོམ་པ་ལམ་bི་བདེན་པའོ།།

མཐོང་[པ་;བ་]ནི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་Sལ། དེ་དག་ནི་འཕགས་པ་(མས་Mི་ཤེས་ངོ་ན་བདེན་པས་འཕགས་[64A7]པའི་བདེན་
པའོ། །མཐོང་[པ་;བ་]ནི་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་Sལ་བདེན་པ་བཞི་པO་དy་དག་འཇིག་tེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་e་[Zེད་;མེད་]པ་དང་མ་ཡིན་
པར་དགག་པའི་(མ་པ་བáའ་öག་e་མཐོང་[པས་;བས་]ཁམས་གLམ་པའི་Gན་e་[ོར་བ་Ñོང་པའོ། །འདི་དག་གི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་དང་
(མ་པ་དང་íོམ་པའི་ཐབས་དང་གོམས་པའི་eས་ལ་སོགས་[64A8]པའི་yད་པར་ནི་ཚད་མ་(མ་འaེལ་ལེ¶་གཉིས་པར་Tེ།  

བདེན་པ་བཞི་ལ་བtེན་པ་དང་། །བདེ་དང་ང་དང་ངའི་སོགས།།
ཡང་དག་མིན་པ་(མ་[བáའ་;བá་]öག །fོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་L་Vེད།།   
དེ་ཉིད་ལ་ནི་དེ་འགལ་དོན། །དེ་ཉིད་(མ་པ་Eེས་tོགས་ཅན།།   
ལེགས་íོམས་ཡང་དག་Y་[64B1]བ་ནི། །Vེད་པ་Eེས་འHང་བཅས་འཇོམས་?ེད།།  
[PV2.270cd-272ab: བདེན་པ་བཞི་ལ་བtེན་པ་དང་། །བདེ་དང་ང་དང་ངའི་ཞེས་སོགས།། 

 ཡང་དག་མིན་པ་(མ་བá་öག །fོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་L་Vེད།། 
དེ་ཉིད་ལས་ནི་དེ་འགལ་དོན། །དེ་ཉིད་(མ་པ་Eེས་tོགས་ཅན།། 

 ལེགས་བíོམས་ཡང་དག་Y་བ་ཡིས། །Vེད་པ་Eེས་འHང་བཅས་འཇོམས་?ེད།།]  
ཅེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞིན་ནོ།།

G2 དེ་འ~ང་པར་བÜབ་པ།
ད་ནི་ངO་བO་དy་Üབ་པའི་yིར་གོམས་པ་ལས་གསལ་wང་འ~ང་[པའི་;བའི་][དཔེའ་;དཔེ་]ཉིད་བÜབ་པ་ནི་འདོད་འཇིགས་ཅེས་པ་Tེ། 

དེ་དག་གིས་ཡིད་བ7ད་པ་ལ་གཉིད་སད་པའི་དབང་པOའ_་?ེད་པ་[Zེད་;མེད་]པར་གང་ཞིག་གོམས་པའི་Sལ་[64B2]འདོད་པ་དང་འཇིགས་པ་
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དང་É་དང་[དaའ་;དa་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[Zེད་;མེད་]Mང་གསལ་བ་ཉིད་e་wང་[པ་;བ་]འ~ང་ངོ་། །འོ་ན་གང་ཟག་གཞན་ལ་དེ་དག་དེ་
Yར་wང་པ་ཉིད་e་གང་ལས་ཤེས་ཅེ་ན། བ7ད་པ་ཇི་བཞིན་ཅེས་པ་Tེ། རང་རང་གི་Sལ་གསལ་wང་དང་མuན་པའི་nས་ངག་གི་འRག་པ་ལས་
ཏེ་Ø་རིས་ཟིན་པས་ལོག་ན་Aོག་[པ་འང;པའང་]òབ་ཅེས་[64B3]པ་འོ། །དོན་ལ་[ོར་བ་ནི་དེ་Yར་གོམས་ལས་གསལ་wང་òབ་པ་དེའི་yིར་
ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་རང་གི་Äེ་[པ་;བ་]ཁ་ཅིག་གོམས་པས་འHས་É་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་wང་[པ་;བ་]ཅི་Yར་འXར་sམ་པ་ལ། འདི་Yར་yེད་རང་
ཡང་འདོད་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་[ར་རོ། །ཅི་Yར་འདོད་ཅེ་ན། ཀེང་üས་དང་མི་[གཅང་པ་ལསོགས་;གཙང་བ་ལ་སོགས་]པ་མི་6ག་[64B4]པ་དང་། 
ས་དང་u་དང་མེ་དང་kང་དང་[ཀར་;དཀར་]པོ་དམར་པO་âPན་པO་སyར་པོ་དང་ནམ་མཁའ་དང་(མ་པར་ཤེས་པ་?་བ་ཟད་[པར་;པ་]དང་ཟིལ་bིས་

གནོན་པའི་Nེ་མཆེད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཡང་བíོམས་པའི་Tོབས་Mིས་ཅེས་?འོ། །ཡང་ན་གོམས་པ་ལས་གསལ་wང་
འ~ང་[པ་;བ་]དེ་ཉིད་ལ་འཇིག་tེན་ལ་aགས་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ཚད་མས་[64B5]བÜབས་ནས། བTན་བཅོས་ལས་aགས་པའི་
[དཔེའ་;དཔེ་]ཁས་^ངས་Mིས་བÜབ་པ་ནི་དེ་Yར་ནི་བTན་བཅོས་ལས་Mང་འདོད་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའོ།།

G3 tོག་Hལ་e་བÜབ་པ། [PVin p.28-29]
ཡང་དག་པའི་དོན་wང་[པ་;བ་]ལ་འuལ་པར་དོགས་པ་[Zེད་;མེད་]Mང་tོག་བཅས་L་དོགས་པ་ཡོད་པས་བíོམས་པའི་Tོབས་Mིས་

འ~ང་[པའི་;བའི་]ཤེས་པ་དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པར་[64B6]ཅི་Yར་འòབ་ཞེ་ན། བíོམས་པ་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]ཤེས་པ་
དེ་ཆོས་ཅན་tོག་པ་[Zེད་;མེད་]དེ་གོམས་པའི་Sལ་གསལ་བར་[གwང་;wང་][པའི་;བའི་]yིར་རO་ཞyས་པའི་tགས་བYའོ། །དེ་ལ་ཡང་Sལ་
གསལ་བར་wང་e་ཟིན་Mང་tོགས་པ་[Zེད་;མེད་]པར་ཇི་Yར་འXར་ཞེས་པ་ལ། གང་གི་yིར་ཞེས་བ�ོག་yབ་tགས་L་བཀོད་དོ།།

དགོངས་པ་ནི་[64B7]འདི་ཡིན་ཏེ། (མ་པར་tོག་པ་ཆོས་ཅན་དོན་གསལ་བར་wང་[པ་;བ་]མི་Vིད་དེ་མིང་གི་དོན་འཛcན་པའི་yིར་
ཞེས་?་བ་མཚན་ཉིད་tགས་L་[ར་ཏེ་དགག་?་ལ་གཏན་ཚcགས་འགོག་པ་འགལ་བས་yབ་པ་དམིགས་པའོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་
ཆོས་ཅན་འཛcན་པས་òབ་ལ། yབ་པ་ཡང་âོན་བéའི་མིང་དོན་འདིར་[64B8]Vེ་བ་ལ་མི་གསལ་བས་yབ་པ་རང་རིག་གིས་òབ་པ་ཡིན་ཏེ། 
རང་གི་མཚན་ཉིད་wང་ལ་གསལ་བས་yབ་པ་བཞིན་ནོ། །tོག་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་གསལ་བས་yབ་པ་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་དེས་ན་དེ་
བÜབ་པ་ལ་འདིར་tགས་གཞན་མ་བཀོད་དོ། །དེ་Yར་yབ་པ་ཚད་མས་òབ་མོད་Mི་ཁ་ཅིག་དེ་[65A1]Y་ན་ཡང་∂ེན་འགའ་ཞིག་གིས་tོག་པ་
གསལ་བར་Vིད་དོ་sམ་པའི་དོགས་པ་བL་བའི་ལན་འདི་Yར་ཅེས་པ་Tེ། ཡིད་མི་གསལ་བ་གསལ་བར་?ེད་པའི་∂ེན་Tོབས་ཆེན་གཉིད་Mིས་Mང་
tོག་པ་གསལ་བར་མི་jས་Tེ། འདི་Yར་{ི་ལམ་ན་ཡང་[PVin 28,13: tathā hi]tོག་པ་དེ་ནི་གསལ་བའི་Sལ་ཅན་[Zེན་;མིན་]པ་ཉིད་
e་སད་པའི་Eེས་ཤེས་Mིས་[65A2]vན་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?འོ། །འaེལ་པའི་དེ་Yར་ཅེས་པ་ཡང་གསལ་བའོ། །དེའི་yིར་[PVin 29,2: 
tan..]ཅེས་པ་དོན་བ6་བ་Tེ་tོག་པ་ལ་Aོག་པ་གསལ་wང་òབ་པས་tགས་གསལ་wང་ལ་tོག་[Zེད་;མེད་]Mིས་yབ་པའི་Eེས་འaོ་òབ་ཅེས་

པའོ།།

ཁ་ཅིག་{ི་ལམ་bི་tོག་པ་མི་གསལ་བར་Eེས་Mི་vན་པའི་tགས་ལས་དཔོག་པར་?ེད་པ་ནི་མི་རིགས་[65A3]ཏེ། གསལ་བ་དང་མི་
གསལ་བའི་ཤེས་པ་ནི་རང་རིག་ཉིད་Mིས་Zོང་པ་ཡིན་ལ་vན་པ་ནི་Zོང་[པའི་;བའི་]?ེད་པ་ཡིན་ཏེ་Zོང་[པ་;བ་]ཉིད་Mི་tོགས་པའི་(མ་པ་Eེས་L་

ཤེས་པ་ཡིན་པས་དེས་ངེས་པ་ཉིད་Zོང་[པས་;བས་]òབ་པ་ཡིན་ཞེང་། Zོང་[པ་;བ་]མ་òབ་པར་དེ་vན་པ་མི་ངེས་པས་དཔག་པར་མི་འཐད་པའི་
yིར་དང་། tོག་པ་བ6ས་པའི་གནས་dབས་[65A4]Mི་མཐོང་[པ་;བ་]ཡང་བ6ས་པ་ལས་ལངས་པའི་vན་པས་དཔག་པར་ཐལ་བའི་yིར་དང་། 
ཡི་གེས་མི་Tོན་པའི་yིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་གཙའ་བའི་tགས་མི་གསལ་བ་ཆོས་ཅན་tོག་པ་ལ་yབ་པ་ཡིན་ཏེ། tོག་པ་ཙམ་bི་l་ལས་~ང་[པའི་;བའི་]yིར་ཅེས་?་
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བ་Yོས་[Zེད་;མེད་]Mི་tགས་རང་བཞིན་e་བཀོད་ནས། དེའི་yོགས་ཆོས་[65A5]Mང་tོག་པའི་མི་གསལ་[པ་;བ་]ཆོས་ཅན་tོག་པ་ཙམ་དང་
l་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ་མི་གསལ་བའི་∂ེན་གཞན་ལོག་Mང་མི་Aོག་པའི་yིར་?འོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་གང་e་འòབ་པ་ལ་{ི་ལམ་bི་
གནས་dབས་|ོས་པ་ཡིན་ཏེ་སད་པའི་གནས་dབས་ན་ཡིད་མི་གསལ་བའི་∂ེན་ལོག་པར་མི་འòབ་པའི་yིར་རོ།།

{ི་ལམ་[65A6]bི་གནས་dབས་ན་ཡིད་མི་གསལ་བའི་∂ེན་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་ནི་tོག་མེད་Mི་{ི་ལམ་གསལ་wང་Nེས་པས་སོ། །
དེའི་ཚú་tོག་པའི་མི་གསལ་[བའ་;བ་]དེ་tོག་པའི་l་ལས་Mང་མ་Nེས་ན་l་[Zེད་;མེད་]པ་ཉིད་e་འXར་བ་ལས་l་ཡོད་ཅིང་∂ེན་གཞན་

[Zེད་;མེད་]པས་tོག་པ་ཙམ་bི་l་ལས་Nེས་པར་òབ་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།། [65A7]དེ་ལ་འདི་sམ་e་དgད་[ཏེ་;Tེ་]{ི་ལམ་གསལ་མི་
གསལ་གཉིས་eས་[ཅིག་;གཅིག་]e་Nེ་ན་ཡིད་གཉིས་ཡིན་པས་གཉིས་གའི་∂ེན་ཡོད་པ་མི་འགལ་ཏེ་སད་པའི་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་བཞིན་

ནོ། །རེ་མོས་Nེ་ན་གསལ་wང་Nེ་བའི་ཚú་མི་གསལ་བའི་∂ེན་[Zེད་;མེད་]Mང་མི་གསལ་བར་Nེ་བའི་ཚú་∂ེན་ཡོད་པ་མི་ཁེགས་Tེ། གཞན་e་
[65A8]ན་མི་གསལ་བ་དེ་l་[Zེད་;མེད་]པར་ཡང་ཐལ་བར་འXར་ལ། དེ་Yར་ནི་ཡི་གེས་བTན་[པ་འང;པའང་]མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བཤད་པ་
â་མ་ཉིད་གäང་[པར་;བར་]?འོ།།

(ལ་འ?ོར་bི་མངོན་Lམ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།   །།

B2 མངོན་Lམ་Yར་wང་པ། C1 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Ñང་པའི་íོ་ནས་མངོན་Lམ་Yར་wང་པ།
དེ་Yར་Jི་དང་?ེ་Hག་གིས་མངོན་Lམ་ཡང་དག་པ་ཉིད་བཤད་ནས། [65B1]ད་ནི་ཉེ་བར་བཤད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Ñང་

[པའི་;བའི་]íོ་ནས་མངོན་Lམ་Yར་wང་[པའི་;བའི་]ད?ེ་བ་འཆད་པ་ན། 

D1 གཞན་bི་Öོལ་བ། [PVin p.29]
གཞན་bི་Öོལ་བ་ནི་གསལ་wང་ལ་tོག་[Zེད་;མེད་]Mིས་yབ་པ་ཁས་ལེན་ན་འོ་ན་ནི་ཅེས་པ་Tེ། {ི་ལམ་གསལ་wང་གི་ཤེས་པ་ཡང་

tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་ལ་འདོད་ན་མངོན་Lམ་e་ཐལ་[PVin 29,4: svapnajñānaṃ tarhi viśadābhaṃ  
pratykṣaṃ bhavatv avikalpanāt/ ; PVinD162a1: འོ་ན་ནི་(མ་པར་tོག་པ་མེད་པའི་yིར་གསལ་བར་wང་བའི་{ི་ལམ་
bི་ཤེས་པ་མངོན་Lམ་e་འXར་..]ཏེ། tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པ་ནི་7ོབ་དཔོན་yོགས་Mི་[65B2]ãང་པོས་མངོན་Lམ་ཉིད་e་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་
dད་e་tོག་པ་དང་Hལ་མངོན་Lམ་མོ། །ཞེས་གང་གLངས་པའི་yིར་རO་ཞy་ན། 

D2 [དེ་Lན་འ?ིན་པར་?་བ།] E1 [`་བ།] [PVin p.29]
yབ་པ་མ་òབ་པའི་íོ་ནས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་Ñང་པའི་yིར་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 29,4: na,..]ཞེས་|ོས་ཏེ། ཁO་བPས་མངོན་Lམ་tོག་

Hལ་མ་འuལ་པ་ཞེས་âར་བEོད་ཅིང་7ོབ་དཔོན་bིས་Mང་དོན་bིས་བTན་པའི་[65B3]yིར་རོ།། [PVin 29,4-5: abhrāntam iti 
nirdeśāt/] གང་གི་yིར་མངོན་Lམ་bི་མཚན་ཉིད་གäང་[པ་;བ་]ལ་མ་འuལ་པ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་Mི་yིར་དེས་བསལ་བར་?་བ་མངོན་Lམ་
དང་ཆ་འv་ལ་མཚན་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པའི་མངོན་Lམ་Yར་wང་པ་གཉིས་L་མདོར་གLངས་ཤིང་ཁO་བPས་བEོད་པར་?་Tེ། དེ་གང་ཞེ་ན། 
[ཅིག་;གཅིག་]ནི་(མ་པར་tོག་པ་Tེ་དོན་bི་(མ་པ་wང་[པ་འམ་;པའམ་]ཉེ་བ་ངེས་Mང་[65B4][†ོས་;དངོས་]པོ་དང་མི་མuན་པར་wང་

[པ་;བ་]དང་། གཉིས་པ་ནི་tོག་[Zེད་;མེད་]ཡིན་ཡང་tེན་བ7ད་པ་ལས་~ང་[པ་;བ་]Tེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་མuན་པར་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་
(མ་པ་Sལ་eས་(མ་པ་མ་འvེས་པར་wང་ཡང་ཇི་Yར་བäང་[པའི་;བའི་]དོན་ཐོབ་e་མི་üང་[པས་;བས་]Q་བའི་yིར་རོ།།
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E2 འaེལ་བ། [PVin v.1.3ab']
དེ་འaེལ་པ་ན་བEོད་ཟིན་པ་ནི་མངོན་Lམ་ཡང་ནི་དོན་[Zེད་;མེད་]ན། མི་འ~ང་[པ་;བ་]ལས་[PVin 1.3ab': 

arthasyāsambhave 'bhāvāt pratyakṣe 'pi..]ཞེས་[65B5]?་བ་དེར་རོ། །དེའི་(མ་པ་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་མི་མuན་པས་
Tེ་དེ་ནི་[†ོས་;དངོས་]པོ་དང་མི་མuན་པར་འཛcན་པའི་yིར་ཞེས་?འོ།། [†ོས་;དངོས་]པོ་གäང་[པར་;བར་]çོམ་ཡང་[†ོས་;དངོས་]པO་ཉ_ད་མི་
འཛcན་པ་དེའི་yིར་རོ།།

C2 ཉེ་བར་བ7ད་པ་མངོན་Lམ་Yར་wང་པ། [PVin p.29, v.1.33cd]
ཉེ་བར་བ7ད་པ་[PVin 29,10: viplavaś..]�་གཉིས་wང་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དབང་Nེས་འགའ་ཞིག་Mང་[PVin 

1.33'c: 'kṣajatve 'pi..]མངོན་Lམ་Yར་wང་པའO་ཞyས་Mང་གིས་བ6་[བ་འམ།;བའམ།] ཉེ་བར་བ7ད་པ་ཡང་[65B6]མངོན་Lམ་
Yར་wང་པ་Tེ་འགའ་ཞིག་དབང་པོ་ལས་Nེས་པ་ཡིན་[PVin 29,12: yo 'pi kaścid viplava indriyajaḥ,..][e་;z་]ཟིན་
Mང་ཞེས་འགལ་བའི་\ན་e་བYའོ། །�་གཉིས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་དབང་པོ་ལས་Nེས་པ་ཉིད་ཅི་Yར་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་L་བEོད་པ་âོ་
འཛcན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཞན་ལས་l་མཚན་yད་མེད་པའི་yིར་རོ།།[PVin 1.33d: tadanyebhyo 'viśeṣataḥ//] འོ་ན་
དེ་[†ོས་;དངོས་]པོར་འཛcན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཇི་Yར་[65B7]མངོན་Lམ་མ་ཡིན་ཅེ་ན། དངོས་པོ་དང་མuན་པར་[ཏེ་;Tེ་][†ོས་;དངོས་]པO་ཡPད་
པ་ཉིད་wང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།། [PVin 29,13: asāv api vastvananurodhipratibhāso..] དེ་གང་ལས་ཅེ་ན། 
ཇི་Yར་wང་[པའི་;བའི་]དོན་?་བ་ལ་Q་བས་སོ། །tགས་གཉིས་པོ་འདིས་ནི་ཡིད་Mི་[PVin 29,13: etena..]དབང་པོ་བ7ད་པའི་tོག་
[Zེད་;མེད་]ལ་འདོད་འཇིགས་གོམས་པའི་uལ་དང་{ི་ལམ་གསལ་བར་wང་[པའང་;བའང་]མངོན་Lམ་[65B8]Yར་wང་[PVin 
29,13: ..pratyakṣābhāsaḥ/][པར་;བར་]བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

D1 ཁ་ཅིག 
7ོབ་དཔོན་yོགས་Mི་ãང་པOའ_་7ོབ་མ་ཁ་ཅིག་དབང་ཤེས་མངོན་Lམ་Yར་wང་e་བEོད་པ་ལ་མི་བཟོད་པས་གལ་ཏེ་�་གཉིས་དང་

མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་དང་ƒོན་ཤིང་འaོ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་áང་ཟད་འuལ་པ་དེ་ནི་དབང་པོ་ལ་Nེས་པ་མ་ཡིན་bི། འོན་Mང་དབང་
ཤེས་ལ་�་བ་[ཅིག་;གཅིག་][66A1]ཉིད་དང་མགལ་མེ་དང་ƒོན་ཤིང་གི་[†ོས་;དངོས་]པO་ཇ_་Y་བར་wང་[པ་;བ་]ལས་tོགས་པས་aངས་དང་

ད?ིབས་དང་?་བ་fོ་བཏགས་པ་ཡིན་པས་tོག་པ་མེད་པ་ནི་མངོན་Lམ་ཉིད་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་རོ།།

D2 དེ་དགག་པ།
དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 30,1: tan na,..]ཞེས་�་གཉིས་དབང་ཤེས་ཉིད་དང་tོག་མེད་མངོན་Lམ་Yར་wང་པ་རིགས་པ་དང་

nང་གིས་བÜབ་པར་?་བ་ལས། 

E1 རིགས་པས་བÜབ་པར་?་བ། [PVin p.30]
རིགས་པ་ཡང་[66A2][†ོས་;དངོས་]L་ངO་བP་དབང་པO་ཡPད་[Zེད་;མེད་]དང་yད་པར་འXར་བའི་Eེས་L་?ེད་པའི་yིར་âོ་འཛcན་

བཞིན་ནO་ཞyས་དབང་པོ་ལས་Nེས་པ་ཉིད་e་རང་lད་Mིས་བÜབ་པ་དང་། ཡིད་ལས་Nེས་པའི་tོག་བཅས་ཡིན་ན་ངO་བP་དང་yད་པར་
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[†ོས་;དངོས་]L་དབང་པOའ_་Eེས་L་མི་?ེད་པར་ཐག་པ་ལ་¥ལ་འཛcན་བཞིན་ཞེས་ཡིད་ལས་Nེས་པ་ཐལ་བས་དགག་པ་དང་། tེན་གང་ཡིན་
[66A3]མིན་bི་l་མཚན་Eེས་L་?ེད་མི་?ེད་ཙམ་ཡིན་ནO་ཞyས་ཆོས་གཉིས་ཀའི་yབ་པ་གLམ་དབང་པོ་ལས་[PVin 30,1: 
aindriye..]ཞེས་དང་། ཡིད་ལས་[PVin 30,3: ..mano-]ཞེས་དང་། tེན་e་[PVin 30,3: -āśraya-]ཞེས་པས་བTན་ཏོ། །
དེ་Yར་དབང་པོ་ལས་Nེས་པ་ཡིན་Mང་[PVin 30,5: ..indriyajam apy..]ཞེས་?་བ་འགའ་བའི་\ན་[ཏེ།;Tེ།] f་བཤད་པའི་l་
མཚན་bི་དབང་ཤེས་ཡིན་ཡང་འRག་པའི་l་མཚན་དོན་མངོན་e་[66A4]?ེད་པའི་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའོ།།

E2 nང་གི་བÜབ་པར་?་བ། 
�་གཉིས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་འuལ་པ་དབང་ཤེས་ཉིད་དང་དབང་ཤེས་ལ་མངོན་Lམ་Yར་wང་པ་ཡོད་པས་འཐད་པ་ཉིད་7ོབ་

དཔོན་yོགས་Mི་ãང་པOའ_་བཞེད་པས་བÜབ་པའི་nང་གཉིས་ལས། དང་པO་ན_་དེ་དག་ཉིད་Mི་yིར་Gན་ལས་བzས་པར་རབ་རིབ་Mིས་མཚqན་པའི་
མངོན་Lམ་Yར་wང་[པར་;བར་][66A5]གLངས་སོ་[PVin 30,6-7: -taimiropalakṣitaṃ viplavaṃ 
pratyakṣābhāsam āha..]ཞེས་[ར་རོ།།

uལ་ཇི་Yར་ཅེ་ན། (མ་པར་tོག་པའི་Äེ་ཚན་ལས་ལོགས་Lའོ། །ཅིའི་དོན་e་ཅེ་ན། tོག་མེད་མངོན་Lམ་Yར་wང་པ་མ་གO་དPགས་
པས་དམིགས་Mིས་བསལ་བ་བTན་པའི་དོན་eའོ། །གང་གིས་ཅེ་ན། ཡོངས་L་´ོགས་པའི་ཚcག་འO་ཞyས་?་བས་Tེ། ཇི་dད་e།  

འuལ་[66A6]དང་Gན་´ོབ་ཤེས་པ་དང་། །Eེས་དཔག་Eེས་L་དཔག་ལས་~ང་།། [PS 1.7cd] 
vན་དང་མངོན་པར་འདོད་པའོ། །མངོན་Lམ་Yར་wང་རབ་རིབ་བཅས།། 
[PS 1.8ab: vན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་?་བ། །མངོན་Lམ་Yར་wང་རབ་རིབ་བཅས།།]  

ཞེས་གང་[གLང་;གLངས་]པའོ།།

nང་གཉིས་པ་ནི་གཞན་e་ཡང་Tེ་དམིགས་པ་བtག་པར་ཡང་≥ལ་r་རབ་དག་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་ལ་མི་wང་ཡང་དེའི་l་ཡིན་པས་

Sལ་e་བEོད་ན་[66A7]མིག་གང་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དབང་པOའ_་≥ལ་rན་ཡང་[âོས་;དངོས་]འཛcན་དང་�་བ་གཉིས་wང་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པའི་l་ཡིན་པས་Sལ་e་འXར་རO་ཞyས་�་བ་གཉིས་wང་གི་[†ོས་;དངོས་]Mི་l་མིག་གི་དབང་པོར་གLངས་Tེ།   ཇི་dད་e་
དབང་པོ་(མ་པར་རིག་པའི་l།   །r་རབ་≥ལ་དག་ཡིན་མོད་Mི།།  
དེར་མི་wང་yིར་དེ་Sལ་ནི།   །≥ལ་rན་མ་[66A8]ཡིན་དབང་པོ་བཞིན།། 
[Ālambanaparīkṣa k.1] 

ཞེས་གLངས་པའོ། །དེའི་yིར་མངོན་Lམ་Yར་wང་པ་tོག་པ་དང་tོག་[Zེད་;མེད་]འuལ་པ་གཉིས་L་òབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་མཚན་ཉིད་Mི་ཚcག་
གཉིས་Mིས་བསལ་?་བEོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མ་འuལ་པ་ཉིད་Mིས་བཅད་པ་དང་tོག་Hལ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།། [66B1](མ་པར་
ད?ེ་བ་ཡང་Gན་ལས་བzས་པར་öག་གLངས་ལ། (མ་འaེལ་e་ནི།   

མངོན་Lམ་Yར་wང་(མ་པ་བཞི། །tོག་པའི་ཤེས་པ་(མ་གLམ་དང་།།
tེན་བ7ད་པ་ལས་~ང་[པའོ།།;བའོ།།] tོག་པ་[Zེད་;མེད་]པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་ནོ།། 
[PV3.288: མངོན་Lམ་Yར་wང་(མ་པ་བཞི། །tོག་པའི་ཤེས་པ་(མ་གLམ་དང་།། 

  tེན་བ7ང་པ་ལས་~ང་བ་ཅན། །tོག་པ་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ།། ]
ཞེས་བཞི་གLངས་མོད་Mི་རིགས་བ6ས་Tེ་tོག་པ་དང་tོག་མེད་འuལ་པ་གཉིས་L་བEོད་ཏེ།[66B2]དེས་Mང་གཞན་དག་མངོན་Lམ་tོག་
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བཅས་L་ë་བ་དང་tོག་མེད་མ་འuལ་པ་ཉིད་མི་Vིད་པ་དང་འuལ་ཡང་མངོན་Lམ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའི་ལོག་[tོགས་;tོག་](མས་བསལ་བ་ཡིན་

ནོ།།

མངོན་Lམ་Yར་wང་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།   །།

B3 མངོན་Lམ་དེའི་ཚད་འHས་(མ་པར་གཞག་པ། C1 [Jིའི་དོན།] [PVin p.30]
ད་ནི་མངོན་Lམ་དེའི་ཚད་འHས་(མ་པར་གཞག་པའི་yིར། ཡང་ཚད་མ་[66B3][འདི་འི་;འདིའི་]འHས་Éའི་དོན་ཅི་ཡིན་

[PVinD162b2: གང་ཡིན།][PVin 30,9: kiṃ punar asya pramāṇasya phalam/]ཞེས་vི་བ་བཀོད་དོ། །དེ་ལ་
འདིར་ཚད་མ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་Tེ་Jི་དང་?ེ་Hག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང་འཆད་པར་འXར་བ་ཉིད་དང་། འHས་É་ཡང་uན་མོང་གི་
འHས་É་^ང་དོར་Nེས་Éའི་དོན་òབ་ཉིད་ཡིན་པར་âར་བEོད་ལ་?ེ་Hག་གི་ཡང་མངོན་Lམ་Xར་དང་¨ོག་Xར་bི་དོན་ལ་^ང་དོར་òབ་པ་

[66B4]ཡིན་པས་[Jད་;དgད་]པར་?་བ་áང་ཟད་Mང་མེད་མོད་Mི། འོན་Mང་âོན་~ང་[པའི་;བའི་]tོག་གེ་ë་བ་དག་གིས་འཇལ་བ་ཞེས་?་
བའི་fས་ཐོབ་པའི་ལས་དང་?ེད་པོ་?་བ་གLམ་bི་བདག་ཉིད་Mི་གཞལ་?་དང་ཚད་མ་དང་འHས་É་དག་Sལ་དང་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཐ་དད་པར་

བཞག་པ་དེ་དག་7ོབ་དཔོན་དག་གིས་མ་རིགས་པར་གཟིགས་ནས་(མ་པར་དgད་པ་[66B5]མཛད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེས་ན་འདིར་དོན་གLམ་ཤེས་པར་?་Tེ། â་རབས་པའི་འདོད་པ་Eེས་L་བEོད་པ་དང་། [Üབ་;བÜབ་]?་Üབ་?ེད་Mི་དོན་ཉིད་ངོས་
གäང་[པ་;བ་]དང་། དེ་རང་གི་གuང་nགས་ë་བ་(མས་ལ་[ར་བའོ།།

D1 â་རབས་པའི་འདོད་པ་Eེས་L་བEོད་པ། E1 ó་Tེགས་དgོད་པ་བ་དག་གི་འདོད་པ་བEོད་པ། 
དང་པO་ན_་རེ་ཤིག་ó་Tེགས་དgོད་པ་བ་དག་དོན་ལ་Y་བ་ཞེས་?་བ་ཐོག་མར་དོན་wང་[པའི་;བའི་]ཤེས་པ་[66B6]tོག་པ་མེད་པ་ནི་

ཚད་མ་ཡིན་ལ་དེའི་འོག་[e་;z་]དོན་bི་ངO་བP་དང་yད་པར་ངེས་པའི་tོག་པ་ནི་ཚད་མའི་འHས་É་ཡིན་ནO་ཞyས་འདོད་[ཏེ།;དེ།] ཇི་dད་e།   
དང་པོར་ཡོད་པའི་Y་བ་པོ། །ཤེས་པ་tོག་པ་མེད་པ་ཅན།།  
?ིས་དང་…གས་སོགས་^ོ་འv་བ། །དག་པ་[†ོས་;དངོས་]ལས་Nེས་[པའི།།;པ་ཡི།།]   
དེ་ནི་ཚད་པ་ཉིད་e་འདོད།། [66B7]དེའི་འོག་e་^ོ་གང་གིས།།   
[†ོས་;དངོས་]ཆོས་རིགས་ལ་སོགས་(མས་L། ། Ô་ན_་ཞེན་པར་?ེད་པ་གང་།།   
དེ་ཡང་འHས་É་ཉིད་e་འདོད་

ཅེས་འ~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།

E2 རིགས་པ་ཅན་པ་དག་གི་འདོད་པ་བEོད་པ།
རིགས་པ་ཅན་དག་དབང་པོ་དང་དོན་rད་པ་ནི་Üབ་?ེད་ཚད་མ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་དོན་tོགས་པ་ནི་འHས་Éར་འདོད་[ཏེ།;དེ།] ཇི་dད་

e་དབང་པོ་དང་དོན་དག་rད་[66B8]པ་ལས་Nེས་པའི་འrོད་པ་འe་བ་ཅན་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་འ~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།

E3 ?ེ་Hག་པ་(མས་Mི་འདོད་པ་བEོད་པ།
?ེ་Hག་པ་(མས་ནི་yད་པར་འཛcན་པ་ཞེས་?་བ་ཚcག་གི་དོན་öག་ལས་ཡོན་ཏན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་tེན་པ་འཛcན་པ་ནི་ཚད་མ་

ཡིན་ལ་yད་པར་ཅན་bི་ཤེས་པ་ཞེས་?་བ་´ས་tོགས་པ་ནི་དེའི་འHས་Éར་འདོད་[ཏེ།;དེ།] ཇི་dད་e། [67A1]ཡོན་ཏན་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་
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´ས་tོགས་པར་འXར་རO་ཞyས་འ~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།

E4 ཉན་ཐོས་?ེ་Hག་e་ë་བ་(མས་Mི་འདོད་པ་བEོད་པ།
ཉན་ཐོས་?ེ་Hག་e་ë་བ་(མས་ནི་དབང་པO་ཉ_ད་Sལ་(མ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་~ང་པའི་ཤེས་པ་ནི་འHས་Éར་

འདོད་ཏེ།  ཇི་dད་e། [Zིག་;མིག་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དབང་པO་ཉ_ད་Mིས་Sལ་འཛcན་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་འ~ང་[67A2]པ་ཡིན་ནོ།།

D2 Üབ་?་Üབ་?ེད་Mི་དོན་ཉིད་ངོས་གäང་པ།
གཉིས་པ་ནི་དེ་Y་མོད་Mི་འདིར་7ོབ་དཔོན་དག་གིས་ཚད་མ་དང་འHས་É་བÜབ་?་Üབ་?ེད་བཤད་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན། རེ་ཤིག་

Nེད་?་Nེད་?ེད་Mི་l་འHས་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན། ཅེས་གLངས་པའི་yིར་རོ། །(མ་པ་གཞན་འཇོག་ལས་Sལ་ཅན་
དང་Sལ་[67A3]ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འHས་É་གཞལ་?ར་ཐལ་བས་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པར་མ་ངེས་པའི་yིར་རོ། །གཏན་ཚcགས་དང་བÜབ་
[?་འང་;?འང་]མ་ཡིན་ཏེ་tོགས་པའི་གO་ར_མས་མ་བཤད་པའི་yིར་རོ།། [གཏན་ཚcགས་དང་བÜབ་[?་འང་;?འང་]མ་ཡིན་ཏེ་tོགས་པའི་གO་
ར_མས་མ་བཤད་པའི་yིར་རོ།།] དེས་ན་འདིར་མཚན་ཉིད་དང་མཚqན་?་ཉིད་[67A4]ལ་བEོད་པ་ཡིན་ཏེ་རང་ཉིད་?ེད་པO་མ_ན་ན་ཡང་། དེའི་
དབང་གིས་དེར་གཞག་yིར། ཞེས་འདོགས་པའི་l་མཚན་དང་བཏགས་པའི་ཐ་sད་ལ་བཤད་པའི་yིར་རོ།།

D3 དེ་རང་གི་གuང་nགས་ë་བ་(མས་ལ་[ར་བ། [=] དེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གuང་nགས་ལ་[ར་བ།
གLམ་པ་ནི་དེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གuང་nགས་ལ་[ར་ན། yི་རོལ་དོན་ཡོད་པར་ë་བ་ལ་ཉན་ཐོས་དེ་གཉིས་དང་། (ལ་འ?ོར་

Jོད་པ་ལ་[67A5]སེམས་ཙམ་དེ་གཉིས་[ཏེ།;Tེ།] བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་Mང་རང་རིག་མངོན་Lམ་bི་གཞལ་?་དང་ཚད་འHས་ངO་བP་གཅིག་པ་ཉིད་
ལ་མི་མuན་པ་མེད་དོ།།

གཞན་རིག་མངོན་Lམ་ལ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ཐ་དད་[ཏེ།;དེ།] རེ་ཤིག་དོན་རིག་(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པར་ë་བ་དག་གäགས་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་uག་rད་e་wང་[པའི་;བའི་]དོན་ཉིད་གཞལ་?་ལ་དེ་ལ་fོ་འདོགས་དང་འགལ་[67A6]བའི་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ཚད་

མ་དང་དོན་tོགས་མཚན་ཉིད་པའི་ཐ་sད་འHས་Éར་ë་བས་གཞལ་?་དང་ཚད་འHས་གཉིས་ཐ་དད་eས་མཉམ་པར་འXར་རོ།་།དོན་bི་(མ་

བཅས་ë་བ་དག་(མ་པ་གཏོད་པའི་དོན་གཞལ་?་ལ་དོན་དང་འv་བའི་(མ་པ་ཚད་མ་དང་དོན་tོགས་བཏགས་པའི་ཐ་sད་འHས་Éར་འདོད་

པས། གཞལ་?་[67A7]དང་ཚད་འHས་གཉིས་eས་དང་ངO་བP་ཐ་དད་པར་འXར་བ་ཡིན་ནོ།།
སེམས་ཙམ་(མ་བཅས་ë་བ་དག་དོན་e་wང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་གཞལ་?་ལ། རང་Zོང་[པར་;བར་]üང་[པ་;བ་]ཚད་མ་དང་

རང་རིག་མཚན་ཉིད་པ་འHས་Éར་འདོད་པས་གཞལ་?་དང་ཚད་འHས་དག་བདེ་6ག་Zོང་[པ་;བ་]བཞིན་e་eས་དང་ངO་བP་གཅིག་ཉིད་e་འXར་

བ་ཡིན་ནོ།།་[67A8](མ་པ་བµན་པར་ë་བ་དག་དོན་དང་wང་[པའི་;བའི་]fོ་བཏགས་པ་གཞལ་?་ལ་འཛcན་པའི་(མ་པ་ཚད་མ་དང་རང་རིག་

བཏགས་པ་བའི་ཐ་sད་འHས་Éར་འདོད་པས་གཞལ་?་དང་། ཚད་འHས་གཉིས་¡་སོགས་wང་[པ་;བ་]བཞིན་e་གཅིག་ལ་བཀག་པའི་ཐ་དད་
པར་འXར་བ་ཡིན་ནོ།།

(མ་པ་བཞི་ཀ་ཡང་7ོབ་དཔོན་bི་གuང་གིས་[67B1]བTན་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།]  དེ་ལ་nགས་དང་པO་ན_་[†ོས་;དངོས་]L་བཞག་པ་
[Zེད་;མེད་]Mང་yོགས་â་མར་?ས་པས་བTན་ཏེ་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ཚད་མ་དགག་པ་དང་དབང་པོ་དང་དོན་bིས་?ས་པའི་ཚད་མ་Lན་ìང་པ་

ལས་གསལ་བའི་yིར་རོ།།

གཉིས་པ་དང་གLམ་པ་ནི་བཞག་པ་དང་Lན་ìང་པས་Mང་བTན་ཏེ།   
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ཤེས་པ་དོན་དང་འHེལ་?ེད་པ།། [67B2]དོན་bི་(མ་པ་མིན་པ་[Zེད།།;མེད།།]   
དེ་yིར་གཞལ་?་tོགས་[པའི།།;པ་ཡི།།] Üབ་?ེད་དོན་དང་འv་བ་ཉིད།   

ཅེས་དང་།   
གäང་དང་འཛcན་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར། །དེ་ནི་དེ་Yར་རང་ཉིད་གསལ།།   
དེ་ཚú་གཞན་རིག་མེད་པའི་yིར། །རང་ཉིད་རིག་པ་འHས་Éར་འདོད།།   

ཅེས་པའི་གuང་ལས་གསལ་བའི་yིར་རོ།།

nགས་[67B3]བཞི་པ་ནི་ཉེ་བར་བཞག་པ་ཉིད་Mིས་བTན་ཏེ།  
གང་ཚú་གäང་འཛcན་(མ་yེ་བའི། །མཚན་ཉིད་(མ་པར་བ7ད་པ་ཅན།།   
ཇི་Yར་འuལ་པས་མཐོང་Xར་[པ།།;བ།།] དེ་Yར་འདི་ནི་གཞག་?ས་སོ།།

ཞེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་བཤད་པའི་yིར་རོ།།

ཐམས་ཅད་Mི་རང་རིག་པའི་ཚད་འHས་མuན་པ་ཉིད་ནི་[67B4]དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་སོགས་ཚqར་བཞིན། ཞེས་uན་མོང་
[པའི་;བའི་]དཔེར་?ས་པས་མཚqན་ཏེ། དེ་ལ་འདིར་ཇེ་ཐོག་མར་དོན་རིག་པའི་ཚད་འHས་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པ་ལ་མ་འuལ་
པའི་གäང་འཛcན་ཆེས་མི་འཐད་པར་དགོངས་ནས་དེ་རས་L་བཅད་དེ་(མ་པ་དང་བཅས་པའི་གuང་ལ་བtེན་ནས་འཇོག་པར་མཛད་

[67B5]དོ།།

དེ་Yར་ན་དོན་དང་འv་བ་ཚད་མ་ཞེས་?་བ་ཡང་དེ་ཚད་མའི་ཞེས་?་བ་ཡང་དེ་ཚད་མའི་མཚན་གཞི་དང་། མཚqན་?་ཡིན་པས་ཚད་
མར་བEོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འHས་É་གཞལ་?་tོགས་པའི་Üབ་?ེད་གཞལ་?འི་(མ་པ་ཉིད་ཅེས་?་བ་ལས་དེ་དག་tོགས་པའི་Üབ་?ེད་e་མི་
üང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །འོན་Mང་[67B6]âར་མ་tོགས་པའི་དོན་ལ་fོ་འདོགས་དང་འv་བའི་འགལ་བ་དང་པོར་འཇལ་ཞེས་?་བ་ཚད་མའི་
fའི་དོན་དང་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཚད་མར་བEོད་[ཏེ་;དེ་]ཚ་བ་ལ་[མིར་;མེར་]བEོད་པ་བཞིན་ནོ། །རང་རིག་དང་wང་ལ་མ་ངེས་པ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ལ་མ་yབ་པ་དང་yབ་ཆེས་[པའང་;བའང་]མ་ཡིན་ཏེ་འདིར་དོན་རིག་མངོན་Lམ་ཉིད་Mི་ཚད་མ་ལ་བEོད་པའི་

[67B7]yིར་དང་འv་བ་yད་པར་ཅན་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་?འོ། །འདི་ཙམ་bིས་dབས་Mི་དོན་ངེས་པར་འXར་བས་དོན་
[Zེད་;མེད་]པའི་བEོད་ཚqགས་±ོ་བར་མི་?འོ།།

C2 གuང་གི་ཆ། D1 [ཚད་འHས་Mི་གuང་གི་དོན་བསམ་པ་]ཁ་ཅིག
གuང་གི་ཆ་ལ་ཁ་ཅིག་དེ་ནས་གང་ཅེས་པའི་བར་ཅི་Yར་འདོད་པ་བཞིན་(མ་པར་གཞག་པ་དང་། བར་dབས་Mི་ཚcགས་L་བཅད་

པའི་བར་e་ཇི་Yར་འཐད་པ་བཞིན་(མ་པར་[67B8]གཞག་པ་གཉིས་Mི་yི་རོལ་དོན་ཡོད་པའི་ཚད་འHས་དང་། yི་རོལ་དོན་[Zེད་;མེད་]ན་
ཅེས་པས་Zོང་[པ་;བ་]གཉིས་[Zེད་;མེད་]e་བÜབ་པ་དང་། དེས་ན་ Ô་ན_་uལ་གཉིས་པ་ཞེས་པའི་གuང་ïག་མས་ Ô་ན_་uལ་གཉིས་L་òབ་པ་

གཉིས་Mིས་སེམས་ཙམ་པའི་ཚད་འHས་L་འཆད་པ་ནི་གuང་གི་བསམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནས་ཅེས་[68A1]པས་དོན་རིག་འགོག་པའི་གuང་
འཇོག་པར་འགལ་བའི་yིར་དང་། Ôའ_་ཉམས་Zོང་?་གཞན་[Zེད་;མེད་]ཅེས་པས་སེམས་ཙམ་འཇོག་པར་གསལ་བའི་yིར་དང་། ངས་Mང་མི་
ཤེས་ཅེས་གཞན་e་མི་üང་[པ་;བ་]འཐད་པའི་དོན་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་། yི་རོལ་དོན་གཞན་པ་ལ་དོན་[Zེད་;མེད་]ན་ཅེས་པའི་བÖལ་བར་
མི་འHེལ་བའི་yིར་རོ།།

[68A2]དེས་ན་འདིར་དོན་རིག་པའི་ཚད་འHས་བཞག་[ཏེ་;Tེ་]Lན་ད~ང་[པ་;བ་]དང་། (མ་རིག་པའི་ཚད་འHས་བཞག་Tེ་མི་



- 122 -

འཐད་པ་Ñང་པ་དང་། [གཉི་;གཉིས་]ཀའི་nགས་ལ་^ོ་uལ་གཉིས་L་òབ་པའོ།།

D2 གuང་དོན་དེ་དག་Lན་ད~ང་པ། 
E1 [yི་རོལ་bི་]དོན་རིག་པའི་ཚད་འHས་བཞག་ཏེ་Lན་ད~ང་པ། 
F1 [yི་རོལ་bི་]དོན་རིག་པའི་ཚད་འHས་བཞག་པ། G1 [ལན་ལ་མདོར་བTན་པ།]

དེ་ལ་དོན་རིག་པའི་ཚད་འHས་ཇེ་བཞག་པ་ལས་མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་[tོགས་;tོག་]བསལ་ནས་འHས་É་དོན་གཞན་e་འདོད་པའི་ལོག་

[tོགས་;tོག་]བསལ་བའི་yིར་[68A3]ཡང་འཇལ་?ེད་འདི་ཡི་འHས་É་གང་ཡིན་[PVin 30,9: kiṃ punar asya 
pramāṇasya phalam/]ཅེས་པ་ལ། གཞལ་?་tོགས་པ[PVin 30,9: prameyādhigatiḥ/]འི་ཐ་sད་e་?་བའO་ཞyས་|ོས་
སོ།།

 གཅིག་ཤོས་Mིས་མེ་ལས་e་བ་Yར་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་Üབ་?ེད་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་sམ་ནས་དེ་ནི་[PVin 30,9: sā..]ཅེས་vི་བའི་
ལན་e། Üབ་?ེད་Mི་[†ོས་;དངོས་]པO་ངPས་མ་བäང་[པར་;བར་]མཚན་ཉིད་བEོད་པ་ནི་གང་ལས་[PVin 30,10: yata..]ཅེས་པ་Tེ་ཆོས་
ཅི་ཙམ་bིས་བ་[68A4]ལང་གི་ཐ་sད་e་འXར་བ་དེ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནO་ཞyས་པ་Yར་l་མཚན་གང་ཙམ་bིས་འHས་É་དོན་tོགས་Mི་

ཐ་sད་òབ་པ་དེའི་ཞེས་?འོ། །འོ་ན་བ་ལང་གི་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་དེ་Y་É་དེ་གང་ཞིག་ཅེ་ན། དེ་ལ་མཚན་གཞི་ཤེས་པ་འདི་ཡི་ཆོས་དོན་དང་
འHེལ་?ེད་པ་Tེ་མཚqན་?་དོན་tོགས་པའི་ཐ་sད་e་?ེད་པ་ནི་[68A5]དོན་bི་རང་བཞིན་[PVin 1.34ab: arthena ghaṭayaty 
enāṃ na hi muktvā'rtharūpatām/]ནི་(མ་[པ་འམ་;པའམ་]འv་བ་Tེ་དེ་ལས་གཞན་མི་འཐད་པས་འv་བ་ཁོ་ན་དོན་tོགས་
(མ་འཇོག་གི་ཚད་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བ་དགག་Üབ་Mི་དམ་བཅའ་མདོར་བTན་པའོ།།

G2 དོན་དེ་ཉིད་\ས་པར་བཤད་པ། H1 འདོད་པའི་Üབ་?ེད་གཞག་པ། [PVin p.31-32, v.1.36-37]
དོན་དེ་ཉིད་\ས་པར་བཤད་པ་ལ་འདོད་པའི་Üབ་?ེད་གཞག་པ་དང་མི་འདོད་པའི་Üབ་?ེད་དགག་པ་གཉིས་ལས། 
དང་པO་ན_་དོན་tོགས་Nེ་བའི་l་[68A6]Sལ་དང་དབང་པོ་དང་ཡིད་ལ་?ེད་པ་ཞེས་âར་བEོད་པ་དེ་ཉིད་དོན་tོགས་པའི་ཐ་sད་e་

འཇོག་པའི་[l་འང་;lའང་]མ་ཡིན་ནམ་l་གཞན་བཙལ་བས་ཅི་?་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་(མས་Mི་?ེད་l་སO་སPར་òབ་པ་ཡིན་ནO་
ཞyས་Tོན་པ་ནི་གང་གི་yིར་[PVin 31,3: ..hi..]ཅེས་པ་Tེ། འདིར་[†ོས་;དངོས་]པོ་(མས་lས་བÜབ་པར་?་བའི་ཆོས་རང་གི་ངO་བP་
བNེད་པར་?་བ་[68A7]དང་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་sད་e་མཚqན་པར་?་བ་དང་ Ô་འ_་Sལ་གོ་བར་?་བའོ། །དེ་Y་ཡིན་དང་འགའ་ཞིག་
[Üབ་;བÜབ་]?་Üབ་?ེད་ཡིན་པ་ཙམ་bིས་དོན་?ེད་པོ་ཐམས་ཅད་Mི་Üབ་?ེད་e་མི་འXར་བས་གང་ལས་གང་བÜབ་པ[PVin 31,3-4: 
kiṃ tu yā yataḥ/]ར་jས་པ་དེ་དེའི་lར་བEོད་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའོ། །འདིར་དོན་tོགས་པ་ཡང་(མ་འཇོག་ལ་Yོས་[68A8]པ་ནི་དེ་
ལ་[PVin 31,4: tatra-]ཅེས་པ་Tེ་མཚན་གཞི་ཤེས་པ་ནི་l་མཚན་གང་གིས་དོན་སO་སPར་tོགས་པའི་བདག་ཉིད་e་མཚqན་པའི་l་འགའ་
ཞིག་དགོས་ཏེ་རིག་ཙམ་e་Sལ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]yད་པར་མེད་པའི་yིར་གོང་É་བ་ལང་e་?་བ་ལ་གོང་É་ཙམ་ལས་ïག་པའི་ཆོས་ལ་Yོས་པ་

བཞིན་ནO་ཞyས་?འོ། །དགོས་པའི་l་མཚན་དེ་ཡང་[68B1]རེ་ཤིག་མཚན་གཞི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གཞན་དག་འདོད་པའི་དབང་པོ་
དང་དོན་དང་དེ་དག་rད་པ་དང་ཡིད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་l་(མས་ནི་ཤེས་པ་དོན་སO་སPར་tོགས་པའི་(མ་པར་འཇོག་?ེད་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་

?འོ།།

ཤེས་པ་ཅི་འv་བ་ཞེ་ན། ལས་Mི་Sལ་སO་སP་ལ་yད་པར་[Zེད་;མེད་][པའི་འོ།།;པའོ།།]
l་དེ་དག་ལ་yད་པར་[68B2][Zེད་;མེད་]དམ་ཅེ་ན། l་དེ་དག་ལ་[PVinD162b6: l་(མས་ལ་]?ེ་Hག་ཡོད་e་ཟིན་Mང་
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ངོ་།། [PVin 31,6: ..hetuṣu vidyamāno 'pi..]
འོ་ན་དེ་ཉིད་གང་ལས་ཞེ་ན། དེ་དག་དོན་སO་སPར་tོགས་པའི་yད་པར་མི་Üབ་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའི་tགས་yབ་པས་མཚqན་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་མཚqན་པའི་yབ་པ་ཉིད་ནི་[Zེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་ནི་yད་པར་འགའ་ཞིག་བÜབ་པའི་l་མཚན་ལས་ཐོབ་པའི་[68B3]yིར་རO་ཞyས་?་
[བ་འམ་;བའམ་]?་བའི་l་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རོ་[PVin 31,7: kriyānibandhanatvāt..]ཞེས་?་བའོ།།

དེས་ན་དེ་དག་ལ་l་མཚན་Üབ་?ེད་དེ་yད་པར་[Zེད་;མེད་]ན་[PVin 31,8: ..tadaviśeṣe..][Üབ་;བÜབ་]?་དོན་tོགས་
པ་དེའི་yད་པར་ཡང་མི་òབ་[པོ།།;བོ།།] [PVin 31,8: ..tasyā api viśeṣāsiddheḥ,..]

གལ་ཏེ་Sལ་ལ་གäགས་དང་f་དང་ཀ་བ་དང་Éམ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་yད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡོད་Mང་[PVin 
31,8: sato 'pi..]Tེ། [68B4]ཤེས་པ་དེའི་དོན་tོགས་པའི་[Üབ་;བÜབ་]?་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་མ་tོགས་པས་yད་པར་དེ་ཉིད་མི་འòབ་
པས་ན་དེའི་ཡན་ལག་[PVin 31,9: -aṅgatayā..][ཏེ་;Tེ་]âོན་e་òབ་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་བ་ལང་གི་ཐ་sད་e་?་བ་ལ་བ་ལང་གི་མགོ་
བཞིན་ནO་ཞyས་པའོ། །འདི་དག་ནི་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་བ་ལང་e་?་བ་ལ་ཡལ་འདབ་བཀོད་པ་Yར་མཚqན་གཞི་ངO་བP་མ་ཡིན་པས་[68B5]Mང་མི་
üང་མོད་Mི་དེ་བཏང་sོམས་L་?ས་པའོ།།

བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བ་ནི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་?ེད་པོར་མི་üང་[པ་;བ་]དེའི་yིར་ཤེས་པ་[འདི་འི་;འདིའི་]བདག་ཉིད་Mི་?ེ་

Hག་Üབ་?ེད་[PVinD162b7: Üབ་པར་?ེད་པ་]ཡིན་ནོ་[PVin 31,9-10: 'syātmabhedād … sādhanam/]ཞེས་
[ར་ཏེ། གང་ཞེ་ན། གང་ལས་Sལ་སO་སOའ_་tོགས་པ་ངེས་པར་འXར་བ་དེའོ།།

ཤེས་པ་དོན་དང་འHེལ་[PVinD163a1: ཤེས་པའི་དོན་དང་འHེལ་པ་][PVin 
31,11: ..arthaghaṭanā'rthasārūpyād..]?ེད་[68B6]བདག་ཉིད་Mི་yད་པར་དེ་ཡང་དོན་དང་འv་བ་ལས་ཞེས་བEོད་པ་ལ། 
གལ་ཏེ་དབང་པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་དབང་པོ་གསལ་མི་གསལ་དང་ཡིད་ལ་?ེད་པ་གོམས་མ་གོམས་དང་Sལ་ཉེ་རིང་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་?ས་པའི་ཤེས་པའི་yད་པར་[ཏེ་;དེ་]Üབ་?ེད་ཅི་Yར་མ་ཡིན་ཞེས་དོགས་པ་བL་བ་ནི་དབང་པོ་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་[PVin 31,12: -indriyādy..]ཞེས་པ་Tེ། [68B7]དེ་དག་གིས་?ས་པའི་ཤེས་པའི་yད་པར་[དེ་འང་;དེའང་]གསལ་བ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་(མ་འཇོག་གི་lར་འXར་མོད་ཅི་དོན་སO་སPར་tོགས་པའི་l་མ་ཡིན་ཏེ་གསལ་མི་གསལ་དང་བདེ་6ག་དག་དོན་ཀ་བ་དང་

Éམ་པ་ལ་ཉེ་རིང་གི་l་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། [PVin 31,12-13: ..nibandhanābhāvāt/]
གལ་ཏེ་དེ་Y་ན་ཡང་དོན་ཐ་དད་པས་[PVin དོན་bིས་]?ས་པའི་ཉམས་L་Zོང་[པའི་;བའི་]འཛcན་Tངས་bི་[68B8]?ེ་Hག་འགའ་

ཞིག་ལས་[PVin གང་ལས་]དོན་སO་སPར་tོགས་པར་[PVin tོགས་པ་འདིར་]འXར་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ་[PVinD163a2: ཡིན་bིས།][PVin 
31,13: asty anubhavaviśeṣo 'rthakṛtaḥ, yata iyaṃ pratītiḥ,..]ཞེས་tོག་པ་ལ་ད་ནི་[PVin 32,1: 
atha..]ཞེས་?ེ་Hག་དེ་Tོན་པའི་eས་ལ་བབ་པས་གང་ཞེས་vིས་པ་ན། ནོར་É་དང་≥ལ་bི་yད་པར་Yར་ཡོད་Mང་བTན་པར་མི་jས་སO་ཞy་ན། 
རིགས་པ་ë་བ་འདི་དོན་tོགས་པའི་ཐ་sད་ལེགས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ་[PVinD163a3-4: ལེགས་པར་(མ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ནོ།།]
[PVin 32,3: suvyavasthitā bhāvāḥ//]ཞེས་[ར་ཏེ། [69A1]l་མཚན་bི་བདག་ཉིད་མ་tོགས་པར་l་མཚན་ཅན་bི་ཐ་sད་
འཇོག་པའི་yིར་རོ།།

དོན་བ6་བ་ལ་འv་བ་Üབ་?ེད་ཡིན་པ་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་དང་ཚད་འHས་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པ་གLམ་དེ་yིར་ཞེས་པ་`་བ་

གཉིས་གཉིས་སོ། །གལ་ཏེ་T་རེས་ཤིང་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་Üབ་?ེད་ཅེས་?་བ་ནི་?ེད་པ་པOའ_་གཞན་bི་དབང་e་[69A2]Xར་པ་དང་རང་
ཉིད་?ེད་པོ་དང་Aན་པ་དང་གཙqར་Xར་པའི་ལས་ལ་[ོར་བ་ཡིན་ན་དེ་འv་བ་ལ་ཇི་Yར་ཡོད་sམ་པ་ལ། [Üབ་;བÜབ་]?་Üབ་?ེད་Mི་ཆོས་
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གLམ་བÜབ་པ་ལ་གäང་[པའི་;བའི་](མ་པ་?ེད་པོ་འཛcན་པའི་དབང་e་Xར་པ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་འཛcན་དེ་ནི་[PVin 1. 36'c: ..tac 
ca tām ātmany..]ཅེས་པའོ།།

གäང་[པའི་;བའི་](མ་པ་དོན་དང་འv་བས་འཛcན་པའི་?་བ་དང་Aན་པ་ནི་[69A3]དོན་tོགས་པའི་བདག་ཉིད་Mི་?་བ་?ེད་པས་

ཅེས་པའོ། །Sལ་ལ་འཇལ་[པའི་;བའི་]?་བ་?ེད་པས་གཙqར་Xར་པའི་བÜབ་?་ལ་[ོར་བ་ནི་རང་གི་ལས་ལ་ནི། ?ེད་དང་བཅས་པ་Y་Éར་
wང་།། [PVin 1. 37a: savyāpāram ivābhāti] ཅེས་པའོ། །Y་É་ཉིད་e་བÜབ་པ་ནི་øང་པ་གཉིས་སོ། །?ེ་Hག་མཚན་ཉིད་པ་
[Zེད་;མེད་]Mང་དོན་དང་འv་བའི་དབང་གིས་དོན་[69A4]tོགས་པར་ཐ་sད་འཇོག་པའི་yིར་རོ།།

H2 མི་འདོད་པའི་Üབ་?ེད་དགག་པ། [=] མི་འདོད་པའི་Üབ་?ེད་གཞན་bིས་བtག་པ་(མས་\ས་པར་དགག་པ། [PVin p.32-35]
ད་ནི་མི་འདོད་པའི་Üབ་?ེད་གཞན་bིས་བtག་པ་(མས་\ས་པར་དགག་པ་ན་ཡོངས་གཅོད་ལ་དོན་tོགས་པའི་[བÜབ་;Üབ་]?ེད་

དོན་དང་འv་བར་བTན་པ་འདིས་(མ་གཅད་ལ་?ེ་Hག་e་ë་བ་དང་?ེ་Hག་པ་དང་དgོད་པ་བ་དང་རིགས་པ་ཅན་དག་དབང་པོ་དང་rད་པ་

དང་དོན་ལ་Y་བ་དང་yད་པར་bི་[69A5]ཤེས་པ་དག་དོན་tོགས་(མ་འཇོག་གི་ཚད་མར་Tོན་པ་ལ་ཡང་Ñངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་?་བ་ནི་
རིགས་པ་â་མའི་?ེད་པ་Tེ་མཚqན་?་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་l་མཚན་e་མ་མི་འཐད་པས་ཞེས་དགོངས་པའོ། གཞན་ཡང་དེ་དག་ལས་ཤེས་པ་Sལ་སO་
སP་དང་འHེལ་[པ་;བ་]མི་འòབ་པའི་yིར་རོ་[PVin 32,11-12: tataḥ karmasambandhāsiddheḥ,]ཞེས་?་བ་ནི་ཉེས་པ་
གཞན་[69A6]འགོག་པའོ། །འདི་གང་ལས་ཅེ་ན། འདི་དག་âར་ཡང་བཀག་མོད་Mི་ཉེས་པའི་yད་པར་bིས་\ས་པར་དགག་པའི་yིར་ཡང་
±ོས་ཏེ་དེ་དག་དོན་tོགས་Nེད་པའི་l་ཡིན་ཡང་tོགས་པའི་ཐ་sད་(མ་པར་གཞག་པ་ལ་བར་e་མ་ཆོད་པ་Tེ་གཞན་ལ་Yོས་[Zེད་;མེད་]Mི་l་

མཚན་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ་[PVin 32,12: avyavadhānābhāvāt..]ཞེས་|ོས་སོ།། 
[69A7]དེ་Y་ན་ཡང་དོན་tོགས་bི་(མ་འཇོག་e་ཅི་འགལ་ཞེ་ན། ?ེད་པ་པོ་yད་པར་ཅན་e་མ་òབ་པའི་yིར་ཏེ། དེའི་yབ་པ་ནི་

?ེད་པ་པོ་[PVin 32,12: ..kāraka-]ཞེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ། །དེས་ན་དབང་པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡོད་Mང་ཤེས་པ་
Sལ་སO་སP་ལ་?ེ་Hག་[Zེད་;མེད་]པས་ན་Üབ་?ེད་མ་ཡིན་ཞེས་བY་[ཏེ།;Tེ།]  དེའི་བ�ོག་yབ་ཤེས་པའི་[69A8]?ེ་Hག་[e་;z་]?ེད་པའི་
ཆོས་གཞན་དེ་ཉིད་?ེད་པོར་འXར་བ་ཡིན་ནO་ཞyས་?འོ། །yད་པར་e་ན་དབང་པO་ན_་ཤེས་པ་དོན་སO་སPར་tོགས་?ེད་མ་ཡིན་ཏེ། uན་མོང་
[པའི་;བའི་]l་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཅེས་པ་yབ་?ེད་འགལ་བའོ།།

མཚན་གཞིའི་ངO་བPར་མི་Vིད་པའི་ཡང་yིར་ཏེ་t་ལ་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་བཞིན་ནོ།། [69B1]དོན་ལ་Y་བ་ཞེས་?་བ་དོན་མཐོང་
[པ་;བ་]tོག་[Zེད་;མེད་]Mི་ཤེས་པ་ཡང་དོན་tོགས་པའི་Üབ་?ེད་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་bི་(མ་པ་ཡིན་ན་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་མི་འòབ་པའི་yིར་

རོ། །yད་པར་bི་ཤེས་པ་[PVin 33,1: ..viśeṣaṇajñānam,..]ཞེས་?་བ་ཡོན་ཏན་འཛcན་པ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཅན་bི་´ས་tོགས་པའི་
Üབ་?ེད་མ་ཡིན་ཏེ་Sལ་bིས་(མ་པ་མ་བཞག་ན་དེ་དག་གི་[ད?ེའ་;ད?ེ་]བ་[69B2]ཉིད་མི་འòབ་པའི་yིར་དང་། òབ་Mང་བÜབ་?་Üབ་
?ེད་e་མི་üང་Tེ་Sལ་´ས་དང་ཡོན་ཏན་ཐ་དད་པའི་yིར་ཤ་པ་བཅད་པས་[ཅན་དན་;ཙ ན་]ཆོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཅི་Tེ་དེ་དག་Sལ་ཐ་མི་དད་ན་
ཡང་^ོ་གཉིས་L་བEོད་པའི་l་མཚན་འHས་Éའི་^ོ་དགོས་པ་[Zེད་;མེད་]ཏེ་བäང་[པ་;བ་]འཛcན་པའི་yིར་རོ།།

གཞན་ཡང་l་གäང་དོན་[ཅིག་;གཅིག་][69B3]ལས་འ~ང་[པའི་;བའི་]འཛcན་པ་རིམ་ཅན་ནི་ཡོད་Mི་མངོན་Lམ་bི་dབས་L་

བཀག་[པ་འང;པའང་]ཡིན་ནོ།། [གཅིག་;ཅིག་]ཅར་འ~ང་[པ་;བ་]ལ་ནི་[Üབ་;བÜབ་]?་Üབ་?ེད་འགལ་ཏེ་òབ་བདེ་གཅིག་པའི་yིར་རོ། །འོ་
ན་yེད་རང་འv་བ་དང་tོགས་པ་དོན་གཞན་མིན་ཞེས་eས་དང་ངO་བP་གཅིག་པར་བEོད་པས་[Üབ་;བÜབ་]?་Üབ་?ེད་ཅི་Yར་མི་འགལ་ཅེ་ན། 
yོད་[69B4]ཚད་འHས་བNེད་?་བNེད་?ེད་e་འདོད་པ་ལ་འགལ་bི། ཁO་བP་ཅག་ཤེས་པའི་ཆ་ཤས་ལ་འཇོག་པ་ནི་(མ་པ་གཞག་འཇོག་ལ་
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བtེན་པའི་yིར་?་?ེད་འཐད་ཅེས་?འོ། །དེ་Y་ནའང་བÜབ་?་[བÜབ་;Üབ་]?ེད་ལ་རིམ་པས་yབ་པ་ལས་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཐ་དད་
[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་òབ་[པ་འམ་;པའམ་]òབ་པར་གཅིག་པས་?་?ེད་འགལ་ལO་ཞy་ན། [69B5][†ོས་;དངོས་]པོ་གཅིག་Mང་བÜབ་?་Üབ་
?ེད་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། Ô་ངPར་òབ་མ་òབ་Mི་Aོག་ཆོས་ཐ་དད་པའི་yིར་?ས་པ་དང་མི་tག་པ་བཞིན་ནོ།།

jས་པའི་yད་པར་bིས་?་?ེད་e་འXར་བ་ཉིད་Mང་གཏན་ཚcགས་དང་བÜབ་?ར་འXར་བའི་?ས་པ་དང་མི་tག་པ་བཞིན་ཞེས་?འོ།།

rད་པ་áང་ཟད་རིག་པས་yིས་[69B6]འགོག་པ་ནི་དབང་པོ་དང་དོན་rད་པ་ཙམ་ཡང་དོན་tོགས་(མ་འཇོག་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། 
ཡིན་ན་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཆ་ཤས་འགལ་བས་Éམ་པའི་Aོག་པའི་ཆོས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་rད་པས་tོགས་པར་ཐལ་བ་ལས་âོན་པོ་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཆོས་འགའ་ཞིག་tོགས་Mི་dད་ཅིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ཆོས་tོགས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་[69B7]yིར་yབ་?ེད་

མི་དམིགས་པར་[ར་རོ། །ཡང་ན་Öོལ་བ་འདིས་དབང་པོ་དང་དོན་rད་པའི་uལ་öག་འདོད་[ཏེ།;དེ།] Éམ་པ་དང་[Zིག་;མིག་]ནི་[ོར་བའི་དང་
Éམ་པའི་ཡོན་ཏན་bི་Jི་དང་[ོར་བ་ལ་འeས་པའི་rད་པ་དང་། f་དང་(་བ་འe་བའི་དང་fའི་Jི་དང་འeས་པ་ལ་འe་བའི་rད་པ་དང་། 
yོགས་དགག་?ས་དབེན་པ་དང་[69B8]དབང་པO་[Pར་བ་ལ་yད་པར་ཅན་bི་rད་པའོ། །དེ་ལ་[†ོས་;དངོས་]L་rད་པ་ཉིད་དགོངས་ན་ཡོན་
ཏན་དང་དེའི་Jི་དང་མེད་དགག་མི་tོགས་པ་ཉིད་e་འXར་བས་rད་པ་ཙམ་tོགས་པའི་l་མཚན་e་ཁས་^ངས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལས་

[Zིག་;མིག་]གི་དབང་པོས་vི་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ཡོན་ཏན་tོགས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་?་བའོ།། [70A1]ཁ་ཅིག་དོན་ཉེ་བ་ཞེས་
འདོན་པ་Yར་ན་གཞན་bིས་དོན་bི་(མ་པ་མ་ཡིན་ཡང་དོན་གང་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་འཛcན་པས་ཐམས་ཅད་འཛcན་པར་མི་འXར་རO་ཞyས་ë་བ་ལ། 
དོན་ཤེས་པ་ལ་ཉེ་བ་ཙམ་ཡང་དེ་tོགས་?ེད་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་É་རམ་bི་གོང་É་ཉེ་བའི་ཚú་ཁ་དོག་vི་རO་རyག་?འི་བདག་ཉིད་ཐམས་
[70A2]ཅད་ཉེ་བས་tོགས་པར་ཐལ་བ་ལས་དབང་ཤེས་རེ་རེས་གäགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དོན་འགའ་ཞིག་tོགས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་

yིར་ཞེས་རང་lད་འཕང་Tེ། དེས་ན་དེ་yད་པར་[Zེད་;མེད་]Mང་[PVinD164b6: མེད་ན་ཡང་][PVin 33,9: tadaviśeṣe 
'py..]ཞེས་བ�ོག་པའི་དོན་བ6་བའོ།།

གལ་ཏེ་[ོར་བ་འདི་l་མཚན་bིས་ཐ་sད་འཕེན་པའི་ཐལ་བར་འXར་བས་ཐལ་བ་དང་བ�ོག་པའི་གཏན་ཚcགས་མི་འòབ་[70A3]Tེ་

དོན་ལ་ཁེགས་པ་ཐ་sད་མི་ཁེགས་པའི་yིར་རO་ཞy་ན། དེ་དག་tོགས་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་གང་ཟག་yོགས་L་?ས་པ་ན་ཆོས་ཅན་འཛcན་པས་བསལ་
[བ་འམ་;བའམ་]ཁས་^ངས་པ་ཉིད་Mིས་བསལ་བས་Nོན་[Zེད་;མེད་]དོ།།

གལ་ཏེ་འv་བ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཡང་dད་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་འv་བས་ཐམས་ཅད་tོགས་པར་ཐལ་

[70A4]བ་ལས་ཞེས་མuངས་པ་ཉིད་e་7ར་Öོལ་ན་དོན་tོགས་པའི་l་མཚན་fོ་འདོགས་དང་འགལ་བའི་འv་བ་ཞེས་?་བ་yད་པར་ཅན་ལ་

བEོད་པས་དེ་བདག་ཉིད་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་ལ། rད་པའི་ཡང་?ེ་Hག་[e་;z་]འདོད་ན་ཚད་འHས་l་འHས་
མཚན་ཉིད་པར་ë་བའི་nགས་ལ་མི་üང་Tེ། ཆ་ཤས་Mི་བNེད་[70A5]?་Nེད་?ེད་e་འXར་བའི་yིར་རོ།།

ཡང་ན་dད་ཅིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Aོག་པའི་ཆོས་ཉིད་ནི་(མ་པ་མ་ཡིན་ལ་དེ་དག་གི་བYར་üང་[པའི་;བའི་](མ་པ་ནི་Éམ་པ་

ཉིད་ཡིན་པས་Éམ་པའི་´ས་tོགས་པར་འདོད་པ་ཁོ་ནའO་ཞyས་བEོད་པར་?འོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནི་དོན་རིག་པའི་ཚད་འHས་(མ་པར་གཞག་པ་ཡིན་
ནོ།།

[70A6]ད་ནི་དེ་ནས་[PVin 33,11: atha..]ཞེས་?་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་དེ་Lན་འ?ིན་པ་`ོམ་Tེ། དེ་Yར་དོན་
རིག་པའི་ཚད་འHས་དེ་དག་གིས་ཇི་Yར་འདོད་པ་Yར་(མ་པར་བཞིན་(མ་པར་བཞག་པའི་དེ་མ་ཐག་[e་;z་]7ོབ་དཔོན་(མ་པར་tོག་པ་འདིར་

Xར་ཏེ། དེ་Y་མོད་Mི་tོག་Aན་(མས་Mིས་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་L་?་བ་ནི་(མ་པར་དgད་ནས་[70A7]ཡིན་ནO་ཞyས་དགོངས་ནས་ཡང་དག་
པར་ནི་uལ་འདི་ཡི་Üབ་?་Üབ་?ེད་Mི་དོན་ཅི་ཞེས་དོན་ལ་ཅིག་e་མངོན་པར་ཞེན་པ་(མས་ལ་བtག་པ་མཛད་པ་ལས། རེ་ཤིག་བÜབ་?་འHས་
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Éའི་ངO་བO་ཉ_ད་vི་བ་ནི་ཚད་མའི་འHས་É་tོགས་པ་ཞེས་?་བ་དེ་གང་ཞིག་ཅེས་པ་ལ། དོན་bི་(མ་པར་Zོང་[པ་;བ་]མངོན་Lམ་[70A8]bིས་
òབ་པ་འདི་ཉིད་དO་ཞyས་མཚqན་[གཞིའ་;གཞི་]ëས་སོ།།

དེའི་Üབ་?ེད་vི་བ་ན་དོན་e་wང་[པའི་;བའི་] Ô་ན_་ཡོད་[Zེད་;མེད་]Mི་wང་[པ་;བ་]ཉིད་དོན་མ་ཡིན་ན་འདི་དོན་tོགས་པ་ཉིད་e་l་

མཚན་གང་གིས་འཇོག་ཅེས་པའོ། །ཅིག་ཤོས་Mིས་l་མཚན་ëས་པ་དོན་ལས་Nེས་པ་དང་འv་བའི་l་མཚན་bིས་དོན་འཛcན་པར་གཞག་
[70B1]གO་ཞyས་བEོད་པ་ལ་དོན་མ་òབ་པར་l་མཚན་ཉིད་དེ་ཅི་Yར་འòབ་ཅེས་?་བའི་Nོན་ཉིད་ཤིན་[e་;z་]ཉེ་མོད་Mི་དེ་བཞག་Tེ་òབ་e་

uག་Mང་འuལ་པར་དགོངས་ནས་uགས་Mིས་ཁས་^ངས་ལ་འuལ་པ་[†ོས་;དངོས་]L་བEོད་པ་ནི་འོ་ན་ནི་[PVin 34,1: ..tarhi..]ཅེས་
པ་Tེ། དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་lན་ཆགས་L་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་ཤེས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་â་མ་(མས་yི་མའི་གäང་[70B2]Sལ་e་ཐལ་ཏེ་
འv་བའི་Nེད་?ེད་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའོ།།

འདིས་ཤེས་པ་yི་མ་(མས་Mང་â་མའི་འཛcན་?ེད་e་འXར་ཏེ་â་མ་ལ་Yོས་ནས་Nེས་ཤིང་འv་བ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་[†ོས་;དངོས་]L་

བEོད་པ་ལ་འuལ་པ་uགས་ལ་བTན་པར་འXར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་yི་མའི་དོན་དང་འv་བའི་ཆ་ནི་དོན་ལས་Nེས་པ་ཡིན་bི་[70B3]ཤེས་པ་
â་མ་ལས་མ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། མ་ཡིན་མོད་Nེས་ལ་འv་བ་ཉིད་དེ་ལ་ཡོད་པས་Nོན་མི་Ñོངས་ལ། ཅི་Tེ་ཡང་གང་གི་(མ་པར་Nེས་པ་དེ་དེའི་འཛcན་
པར་བEོད་ན་ཡང་Z་ངན་དང་འདོད་འཇིགས་གོམས་པ་ལ་སོགས་པ་fོ་བཏགས་པའི་[དZིགས་;དམིགས་]Sལ་མuངས་པའི་ཤེས་པ་yི་མ་(མས་

â་མའི་འཛcན་པར་ཐལ་[པ་;བ་][70B4]བ�ོག་པར་མི་jས་Tེ་Sལ་bི་(མ་པར་ཡང་ཤེས་པ་â་མ་ཉིད་ལས་Nེས་པའི་yིར་རོ། །ཕ་རོལ་bིས་
âར་(མ་གཞག་མཛད་པའི་7ོབ་དཔོན་ལ་7ར་འvི་བ་ནི་རང་གི་(མ་པར་Nེད་པ་དེ་མི་འཛcན་ན་འོ་ན་[ད་;ད་Y་](G)ཤེས་པ་འདི་དོན་གང་ཞིག་

འཛcན་ཅེས་སོ། །7ོབ་དཔོན་bིས་ཁO་བP་ཅག་Mང་Tེ་ཁO་བPས་Mང་(མ་པར་བཞག་[70B5]མོད་Mི་དེའི་འོག་[e་;z་]ཡིད་མ་ཆེས་པས་དོན་འཛcན་
པ་ལ་(མ་tོག་གཏིང་uགས་པ་yོད་ལ་འvི་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་མ་རངས་པའི་vི་བ་ལ། ཕ་རོལ་bིས་འོ་ན་བEོད་པར་?འO་ཞyས་འuལ་པ་
[Zེད་;མེད་]པའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ནི་འདི་བYས་[པ་འམ་;པའམ་]ཅེས་པ་Tེ།   Nེས་པ་དང་འv་བ་གང་ལ་དོན་Zོང་[པའི་;བའི་]Eེས་L་
འHང་པའི་[70B6]ངེས་ཤེས་Mིས་Sལ་དང་Sལ་ཅན་e་ངེས་པ་དེ་གäང་འཛcན་ཡིན་ལ་དེ་ཤེས་པ་â་yི་ལ་[Zེད་;མེད་]དO་ཞyས་བསམས་པའོ།།

དེ་རང་Yོག་´ས་L་མ་òབ་པས་Lན་འ?ིན་པ་ནི་Y་བ་པོ་[PVin 34,5: ..draṣṭur..]ཅེས་པ་Tེ། དོན་མཐོང་པ་དང་མཐོང་
པའི་Eེས་L་Sལ་ཅན་e་ངེས་པ་འདི་ནི་དོན་འཛcན་པའི་Üབ་?ེད་e་མི་üང་Tེ་དོན་ཤེས་དེ་[70B7]དག་གི་འHེལ་པ་ལས་འXར་བ་ཡིན་པའི་yིར་

ཞེས་?འོ། །དེའི་yོགས་ཆོས་ནི་དེ་མེད་ན་[PVin 34,5: ..tadabhāve..]ཅེས་པས་Üབ་ལ། yབ་པ་ནི་ཇི་Yར་[PVin 34,4: 
kathaṃ tat..]ཅེས་པ་Tེ་གäང་འཛcན་bི་ཉེ་བ་དgོད་eས་ན་དེ་མ་òབ་པས་སོ།།

ཡང་ན་གང་ལས་Y་བ་པOའ_་གང་ཟག་(མས་དོན་tོགས་པའི་ཐ་sད་e་འXར་བའི་མཐོང་[པ་;བ་]དང་ཐོས་པ་ལས་[70B8]སོགས་པ་

ཡིན་ནO་ཞyས་པ་ལ། Y་བ་པOའ_་ཐ་sད་དེ་དེ་དག་ལས་འXར་མོད་Mི་l་མཚན་ཉིད་ད་Yར་མ་òབ་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བར་ཡང་འaིགས་སོ། །ཡང་
དག་པར་ན་འv་བ་ཉིད་མི་Vིད་པར་Tོན་པ་ལས་རེ་ཤིག་རང་གི་Äེ་བའི་nགས་ལ་འགོག་པ་ནི། ཡང་དག་པར་ན་(མ་པར་ཤེས་པ་གäང་
[71A1]དོན་དང་འv་བ་ཉིད་Vིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་?་བའི་ཡང་གིས་yབ་ཆེས་6ད་པའི། གཏན་ཚcགས་ནི་ཤེས་པ་དེ་ལ་རགས་པར་wང་
[པའི་;བའི་](མ་པ་Yར་yི་རོལ་≥ལ་rན་སO་སPར་གནས་པ་ལ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བའོ། །གལ་ཏེ་རགས་པར་wང་[པའི་;བའི་](མ་པ་
འདི་r་མO་སO་སP་བ་དང་མི་འv་ཡང་e་མ་ཚqགས་པ་དང་[71A2]འvའO་ཞy་ན། ཤེས་པའི་wང་[པའདི་;བ་འདི་]≥ལ་མང་པO་ཚÅགས་པ་དང་འv་བ་
ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། པོལ་གཅིག་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེའི་yབ་པ་ནི་རང་བཞིན་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་ཅེས་པ་Tེ་ཆ་མེད་e་མ་ལ་བསགས་པ་མི་
üང་[པས་;བས་][ཅིག་e་;གཅིག་z་]wང་[པ་;བ་]འགལ་བའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་≥ལ་མང་པO་ཉ_ད་{༡དང་;གཅིག་དང་}མི་འv་ཡང་མང་པོ་ལ་ཡོད་
[71A3]པའི་Jི་གཅིག་དང་འvའོ་sམ་པའི་དོགས་པ་འགེགས་པ་ནི་མང་པོ་(མས་ལ་ཡང་ཅེས་པ་Tེ། ནམ་མཁའི་གོས་ཅན་(མས་Mི་âོན་པོ་
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(མས་[ཅིག་;གཅིག་]Mང་ཡིན་ལ་e་མ་ཡང་ཡིན་ཅེས་[པ་འམ་;པའམ་]རིགས་པ་ཅན་bི་Jི་Yར་e་མ་ལ་ཡོད་པའི་གཅིག་རིགས་པས་ཁེགས་པའི་

yིར་ཞེས་དགོངས་པའོ།།

ó་Tེགས་?ེ་Hག་[71A4]པ་དག་`ོམ་?ེད་Mི་≥ལ་མི་wང་ཡང་བ`མས་པ་ཡན་ལག་ཅན་bི་´ས་རགས་པ་ཆ་མེད་དང་འv་བ་ཡོད་

དོ་sམ་པ་འགོག་པ་ནི་Sལ་རགས་པ་ཅིག་ཤེས་པ་དང་མuན་པར་wང་པ་འངམ་ཡིན་ཏེ། འv་?ེད་Mི་Sལ་རགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་མི་Vིད་
པའི་yིར་རO་ཞyས་བEོད་[ཏེ།;དེ།] ཅི་Yར་མི་Vིད་ཅེ་ན། [འདི་འི་;འདིའི་]གuང་གིས་[71A5]Jི་བོ་ནས་øང་འཐིལ་བར་bི་nས་རིལ་པོ་
[ཅིག་;གཅིག་]དང་དེ་བཞིན་e་Éམ་པ་དང་wམ་É་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གོང་É་ཐམས་ཅད་རིལ་པོ་ཆ་[Zེད་;མེད་]པ་རེ་རེར་འདོད་པ་ལ་རེ་

ཤིག་nས་ལ་མཚqན་ཏེ་འགལ་བའི་ཆོས་གLམ་bིས་རིལ་པོ་གཅིག་དགག་པ་ལས། ?་བ་ལ་tེན་པའི་འགལ་བ་བEོད་པ་ནི་ལག་པ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པའི་ཡན་[71A6]ལག་གཅིག་[གཡོའ་;གཡོ་]ན་མི་[གཡོའ་;གཡོ་]བའི་[མགོའ་;མགོ་]བོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡང་

[གཡོའ་;གཡོ་]བར་འXར་ཏེ་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ལག་པ་ཉིད་Mི་ཁ་དོག་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མགO་བP་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མི་
[གཡོའ་;གཡོ་]ན་ཡང་ལག་པ་དང་ཐ་དད་པར་ཐལ་[ཏེ་;Tེ་][གཡོའ་;གཡོ་]བ་དང་མི་[གཡོའ་;གཡོ་]བའི་yིར་u་ཚགས་Mི་རས་དང་u་བཞིན་ནO་

ཞyས་ཡི་གེ་ཇི་Y་[71A7]བར་བཤད་པ་འམ། ཡང་ན་མི་[གཡོའ་;གཡོ་]བའི་མགO་ཆPས་ཅན་[གཡོའ་;གཡོ་]བའི་ལག་པ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་yིར་
[གཡོའ་;གཡོ་]བར་ཐལ་བ་ལས་མི་[གཡོའ་;གཡོ་]བའི་yིར་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ་རས་དང་u་བཞིན་ཞེས་ང་â་yི་ཐལ་བ་དང་བ�ོག་པར་བYའོ།།

ཤེས་པའི་Sལ་e་འགལ་བས་དགག་པ་ནི་øང་པ་Y་É་[ཅིག་;གཅིག་]བfིབས་[71A8]པའི་ཚú་མ་བfིབས་པའི་མགོའ་བོ་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འང་བfིབས་པར་ཐལ་ཏེ་བfིབས་པའི་øང་པ་དང་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །ཡང་ན་བfིབས་པའི་øང་པ་ཡང་
མ་བfིབས་པར་འXར་ཏེ་མ་བfིབས་པའི་མགO་བP་དང་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་[PVin 34,12: ..abhedāt/]ཞེས་?་བའི་ཐལ་བ་
[གཉི་;གཉིས་]ག་ལ་ཚད་མས་བསལ་[པས་;བས་]བ�ོག་པ་འཕེན་པར་བYའོ།།[71B1] 

དེ་གཉིས་ལ་འuལ་པ་Ñང་པ་ནི་ཡན་ལག་[PVin 34,13: avayavasyā-]ཅེས་པ་Tེ་བfིབས་མ་བfིབས་Mི་ཆ་ཡན་ལག་ལ་
ཡོད་Mང་ཡན་ལག་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་ë་ལ། ཡན་ལག་ཅན་bི་nས་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]འདོད་Mང་བfིབས་པའི་ཆ་[Zེད་;མེད་]པས་ཐམས་
ཅད་བfིབས་པར་ཐལ་བ་མི་འRག་གO་ཞy་ན། ཡན་ལག་བfིབས་Mང་nས་མི་fིབ་ན་ཡན་ལག་(མས་[71B2]Mི་yེད་བfིབས་Mང་nས་ལ་
བfིབས་པའི་ཆ་[Zེད་;མེད་]པས་ཐམས་ཅད་མཐོང་[པར་;བར་]འXར་ཏེ་ཡན་ལག་མ་བfིབས་པའི་eས་བཞིན་ནོ།།

ཡན་ལག་གི་[PVin 34,14-35,1: avayava-]ཞེས་པ་ནི་yབ་པ་མ་òབ་Tེ་nས་མ་བfིབས་Mང་nས་མཐོང་
[པའི་;བའི་]l་མཚན་ཡན་ལག་མཐོང་པ་[Zེད་;མེད་]པས་དེར་nས་མི་tོགས་སO་ཞy་ན། རེ་ཤིག་ཡན་ལག་ཅན་ལ[71B3]མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་
མཐོང་[པ་;བ་]རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། nས་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པས་ཡན་ལག་མཐོང་[པའི་;བའི་]eས་Mང་མི་tོགས་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །ཡན་
ལག་ཅན་མཐོང་[པའི་;བའི་]l་མཚན་Mང་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] ཅི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མཐོང་[པས་;བས་]ཡིན་ན་áང་ཟད་བfིབས་པ་ཡང་nས་
མི་tོགས་པར་ཐལ་བ་དང་། áང་ཟད་མཐོང་[པས་;བས་][71B4]ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་བfིབས་Mང་མཐོང་[པར་;བར་]ཐལ་བ་â་མ་ཉིད་གནས་
པར་Tོན་པ་ནི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་[PVin 35,2: sarvāvayavānāṃ..]ཅེས་དང་ཡན་ལག་áང་ཟད་[PVin 35,3: 
katipayāvayava-]ཅེས་པའོ།།

ཡོན་ཏན་ལ་tེན་པའི་འགལ་བས་Mང་དགག་པ་ནི་གདོང་པ་Y་É་ཡན་ལག་[ཅིག་;གཅིག་]ཚqན་bིས་ཁ་བôར་ལ་ལག་པ་Y་É་མ་

བôར་བ་ན། དེ་དག་གི་ཡན་ལག་ཅན་[71B5]བôར་བ་དང་མ་བôར་བ་ཡང་མ་བôར་བ་དང་བôར་བ་ཉིད་e་tོགས་པར་ཐལ་ཏེ་ཕན་uན་ཐ་
དད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་?་བའི་འདོད་པ་ལ་བསལ་བས་རང་lད་འཕེན་པར་བYའོ།།

འདི་ལ་ཡང་â་མ་བཞིན་e་ཡན་ལག་ཁ་བôར་མ་བôར་ཡོད་Mི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་[Zེད་;མེད་]པས་མི་འདོད་པ་ཐལ་བར་མི་འXར་རོ་
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sམ་པའི་དོགས་པ་[71B6]ནི་ཡན་ལག་ཅེས་པ་Tེ། ཡན་ལག་དང་nས་སO་སPར་wང་[པར་;བར་]ཐལ་ལོ་[PVinD163b2: wང་བར་འXར་
རོ།།][PVin 35,6: ..dṛśyeta/]ཞེས་?་བའི་?་བའི་དོན་ཏོ།།

འདི་ནི་གོང་མ་གཉིས་ལའང་[ར་བར་Tེ་nས་དང་ཡན་ལག་ཐ་དད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་འདི་dད་ཅེས་མི་འགལ་བའི་ཆོས་
འདི་དག་ཡན་ལག་ལ་ཡོད་པས་[ཅིག་;གཅིག་]འགོག་ན་གཏན་ཚcགས་མ་[71B7]Üབ་ལ། ཡན་ལག་འགལ་བའི་ཆོས་དང་Aན་པས་གཅིག་
འགོག་ན་òབ་པ་ལ་Üབ་ཅིང་། ཡན་ལག་འགལ་བའི་ཆོས་དང་Aན་པས་ཡན་ལག་ཅན་[ཅིག་;གཅིག་]འགོག་ན་yབ་པ་མ་òབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་tོག་
ན། འདིར་uལ་གLམ་ཀས་དགག་པར་jས་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] འདི་Yར་ཡན་ལག་ལ་འe་བའི་nས་ཉིད་འགལ་[71B8]བའི་ཆོས་དང་Aན་པས་
[ཅིག་;གཅིག་]མ་ཡིན་ཞེས་དང་། nས་ཆོས་ཅན་[ཅིག་;གཅིག་]མ་ཡིན་ཏེ་ཡན་ལག་འགལ་བ་དང་Aན་པས་ཞེས་`་བའི་tགས་L་?ས་Mང་
རིགས་པ་དང་གuང་ལ་üང་[པ་;བ་]ཉིད་[ཏེ།;དེ།] དེ་ལས་â་མའི་yོགས་ཆོས་དང་yི་མའི་yབ་པ་ལ་Öོལ་བ་[གཡོའ་;གཡོ་]མི་[གཡོའ་;གཡོ་]
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡན་ལག་ལ་ཡོད་Mི་nས་ལ་[Zེད་;མེད་][72A1]དO་ཞy་ན། རེ་ཤིག་nས་དང་ཡན་ལག་´ས་ཐ་དད་པར་མི་འདོད་ལ་
བtག་པར་ཡང་མི་jས་Tེ་གཞན་e་མ་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་རོ། །´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[གཡོའ་;གཡོ་]བ་དང་མི་[གཡོའ་;གཡོ་]བ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་][པ་འང;པའང་]འགལ་ཏེ། ཐ་དད་པར་འཇོག་པའི་l་མཚན་འགའ་ཡང་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །དེ་Y་ཡིན་
དང་ཡན་[72A2]ལག་[ཅིག་;གཅིག་][གཡོའ་;གཡོ་]བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་Xར་ན་དེ་ལ་འe་བའི་nས་དང་ཡན་ལག་གཞན་ལ་འe་བའི་

nས་Mང་[གཡོའ་;གཡོ་]དགོས་པར་འXར་ཏེ་གཡོ་བ་དང་ཐ་དད་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་གཏན་ཚcགས་དང་yབ་པ་མ་òབ་པ་མ་ཡིན་
ནོ།།

དེ་བཞིན་e་མཐར་nས་Mི་ཡན་ལག་(མས་Mང་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]ཁས་[^ང་;^ངས་]དགོས་པས་[72A3]ཡན་ལག་ཐ་དད་པར་

òབ་པ་ལ་Üབ་པའང་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་དག་གི་བ6ས་པའི་དོན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་yབ་པའི་nས་[ཅིག་;གཅིག་]ཡོད་ན་འགལ་བའི་ཆོས་དེ་དག་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་

བ་ལས་འགལ་བའི་ཆོས་དེ་དག་དང་Aན་པའི་yིར་nས་རིལ་པོ་[ཅིག་;གཅིག་]མ་ཡིན་ཞེས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བས་འཕངས་པའི་འགལ་བས་

[72A4]yབ་པའི་tགས་དོན་བÜབ་པ་ཉིད་འཕེན་པ་ནི་དེའི་yིར་[PVin 35,6: tasmān..]ཞེས་?འོ།།

E2 (མ་རིག་པའི་ཚད་འHས་བཞག་ཏེ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། [PVin p.35-36, v.1.38]
ད་ནི་ཐ་དད་པའི་དོན་ལ་གཞལ་?་དང་ཚད་མ་མ་üང་[པས་;བས་]ཡིད་~ང་[པའི་;བའི་]uལ་bིས་སེམས་ཙམ་པའི་uལ་ལ་

[ཆད་;ཚད་](G)འHས་(མ་པར་འཇོག་པ་ན་གཞལ་?་དང་ཚད་མ་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པའི་uལ་ནི། དེ་Yར་དོན་འཛcན་པའི་མཚན་ཉིད་མི་
[72A5]Vིད་པ་ཉིད་དང་Vིད་e་uག་Mང་yབ་ཆེས་[པ་;བ་]དང་´ས་L་མ་òབ་པར་འXར་བ་དེ་ཉིད་Mི་yིར་[PVin 35,7: ata 
eva] Ôའ_་གäང་[པ་;བ་]དོན་གཞན་[Zེད་;མེད་]ཅིང་ Ô་ཉ_ད་ལའང་འཛcན་པའི་^ོ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཐ་དད་པའི་གäང་[པ་;བ་]དང་འཛcན་

པའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པར་མuངས་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བ་(མ་པར་བཅད་པའི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་[72A6]དོན་དང་ Ô་འ_་གäང་འཛcན་

[Zེད་;མེད་]ན་ཤེས་པས་ཅི་རིག་ཅེ་ན། མ་རིག་པས་བ7ད་པའི་ Ô་དy་ནི་དོན་bི་(མ་པ་Yར་རང་ཉིད་གསལ་བ་ཡིན་ནོ།། [PVin 1.38: 
nānyo 'nubhāvyo buddhyāsti tasyā nānubhavo 'paraḥ/ grāhyagrāhakavaidhuryāt svayaṃ 
saiva prakāśate //]དེ་ལ་ཡང་འདི་Yར་wང་[པ་;བ་]ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་ངO་བO་ཉ_ད་དO་ཞyས་?་བ་(མ་པ་བདེན་པའི་nགས་ནི་7ོབ་
དཔོན་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་e་[ཅིག་;གཅིག་]གི་ངO་བP་[72A7]ལ་ཞེས་གäང་འཛcན་e་མར་wང་[པ་;བ་][ཅིག་e་;གཅིག་z་]བདེན་པ་
འགོག་པའི་yིར་དང་། རེ་ཤིག་བཞག་ནས་Lན་འ?ིན་པའི་ས་འཚམས་Mང་མ་དམིགས་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་རང་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་?་བ་འདིར་
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དོན་གཞན་གསལ་བ་དགག་པ་}ར་?ས་པ་དང་། དོན་e་wང་ཡང་དོན་yི་རོལ་ན་ཡོད་པ་གསལ་[72A8]བ་མ་ཡིན་bི་^ོ་རང་ཉིད་Mིས་Ãལ་
པའི་Sལ་གསལ་བས་རང་ཤ་ཟའO་ཞyས་བEོད་པ་བཞིན་ཏེ། སེམས་ཉིད་དོན་e་tོག་པའི་བག་ཆགས་Mིས་བ7ད་པས་ནམ་མཁའི་¡་སོགས་བཞིན་
e་[Zེད་;མེད་]པའི་དོན་wང་[པ་;བ་]འ~ང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །ཇི་dད་e་[མདོའ་;མདོ་]ལས། བག་ཆགས་Mིས་ནི་བ7ད་པའི་སེམས་
[72B1]དོན་e་wང་[པ་;བ་]རབ་[e་;z་]འ~ང་། །yི་རོལ་དོན་མཐོང་ལོག་པ་ཡིན།། [In Madhyamakālaṃkāra] ཞེས་གང་
གLངས་པ་བཞིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་དེ་Yར་ཐ་དད་པའི་དོན་དང་^ོ་ལ་གäང་འཛcན་མི་འཐད་ན་སངས་\ས་བཅོམ་Aན་འདས་Mིས་wོད་དང་བáད་Mི་འaོ་བ་

གäང་[པར་;བར་]མི་འཐད་པས་འཇིག་tེན་མyེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་འཐད་པར་འXར་རO་ཞy་ན། [72B2]འདིར་དབང་པོ་དང་^ོ་ཞན་པིའ་u་རོལ་
མཐོང་[པ་;བ་]དག་l་མཚན་ངེས་པས་དོན་མཚqན་པའི་མཚན་ཉིད་བཀག་པ་ཡིན་bི། fིབ་པ་ཟད་པ་དང་ཏེང་ངེ་འཛcན་bི་[མuའ་;མu་]བསམ་
bིས་མི་yབ་པ་མyེན་པ་ནི་འདིས་མི་ཁེགས་ཏེ་ཤེས་?་དང་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་bིས་གäང་འཛcན་e་འXར་བའི་yིར་རོ། །ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་
[72B3]ལས།   

གäགས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་Yར། །གäང་དང་འཛcན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།།   
མ་དག་^ོ་ཅན་ལ་ཡིན་ཏེ། །(ལ་འ?ོར་tོགས་པ་བསམ་མི་yབ།།  
r་Vབས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]ངོ་བའི་yིར།  
[PV3.532-533a:

གäགས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་Yར། །གäང་བའི་མཚན་ཉིད་དgོད་པ་འདི།། 
  མ་དག་^ོ་ཅན་ལ་ཡིན་bི །(ལ་འ?ོར་tོགས་པ་བསམ་མི་yབ།། 
  དེ་ལ་r་སོགས་ངO་བO་ཡ_ས།། ]
ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།།

འོ་ན་(མ་[Zེད་;མེད་]དང་(མ་པས་མི་üང་[པ་;བ་]ཉིད་Mིས་དོན་བµན་པ་[72B4]འཛcན་པ་ཡང་མི་འཐད་དO་ཞy་ན། རེ་ཤིག་འuལ་
པའི་wང་[པ་;བ་]ནི་གäང་འཛcན་འHེལ་[པ་;བ་]ངེས་པ་ལ་མི་Yོས་པར་uན་མོང་e་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། {ི་ལམ་bི་Sལ་དང་ནམ་མཁའི་¡་
སོགས་རེ་འགའ་བར་wང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །བདག་ཉིད་རིག་པ་ནི་བདག་པOའ_་∂ེན་དང་l་མཚན་ལ་མི་Yོས་Tེ་Nེ་བའི་l་ཉིད་[72B5]ལས་
རིག་པའི་ངO་བPར་འ~ང་[པའི་;བའི་]yིར་མི་མuངས་sམ་e་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཐམས་ཅད་ཁེགས་པས་མuངས་པ་ཉིད་འདོད་པ་
ཁོ་ནའO་ཞyས་ནི་བཤད་པར་མི་?་Tེ། འདིར་ཐ་sད་ལ་བཀག་པ་དང་བÜབ་པ་གuང་གིས་མ་བTན་པའི་yིར་རོ།།

གཉིས་[Zེད་;མེད་]པའི་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]Ñང་པ་[72B6]ལས་རེ་ཤིག་ Ôའ_་Zོང་[པ་;བ་]གཞན་[Zེད་;མེད་]པར་མི་

འཐད་[ཏེ་;དེ་]བདེ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་^ོ་(མས་^ོས་རིག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དོགས་པ་བL་ནས་མངོན་Lམ་e་ཞེས་པ་Tེ། རིག་Mང་
རིག་?ེད་བདེ་སོགས་ཉིད་Mི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་གཞན་ཡོད་མིན་པ་ལས་མ་འདས་པའི་yིར་རོ།།

ཡང་ Ô་ཡ_ས་ཉམས་Zོང་?་གཞན་[72B7][Zེད་;མེད་][PVin 1.38a]པ་ལ་âO་སPགས་Zོང་[པས་;བས་]བསལ་ལོ་sམ་པ་ལ་âོན་
པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཞེས་|ོས་Tེ། དེར་ཡང་རང་ལས་གཞན་པའི་[†ོས་;དངོས་]པO་ZPང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]ཅེས་?་བའི་དོན་ཏེ་དེས་ན་¡་
སོགས་wང་[པའི་;བའི་]eས་Mི་ཐ་དད་བཞིན་e་རིག་?་རིག་?ེད་(མ་པ་[PVin 1.39a: avedyavedakākārā]Tེ་ལས་དང་?ེད་པོ་?་
བ་གLམ་e་wང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའོ།།

དེ་ལ་[72B8][Zེད་;མེད་]ན་wང་[པ་;བ་]མི་འཐད་ལ་[Zེད་;མེད་]Mང་wང་ན་རི་བོར་གི་ª་ཡང་ཅིའི་yིར་མི་wང་ཅེས་པའི་`ོད་པ་
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Ñང་པ་ནི་དེའི་ཚú་གäང་དང་འཛcན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་བ`ད་?་མིན་[PVin 1.40cd: yadā tadā na 
sañcodyagrāhyagrāhakalakṣaṇā// ; D164b6: དེ་ཚú་གäང་དང་འཛcན་པ་ཡི། །མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་བ`ད་?་མིན།།]ཅེས་
^ང་Tེ། གང་གི་ཚú་ཞེ་ན། གäང་འཛcན་bི་མཚན་ཉིད་འདི་jས་པ་ངེས་པའི་མ་རིག་པས་བ7ད་པའི་འuལ་པས་ཇི་Yར་མཐོང་[73A1]
[པ་;བ་]Yར་བཞག་པ་དེའི་ཚúའོ།།

དེའི་nགས་ལ་འHས་É་རང་རིག་ལས་མི་འདའ་བར་Tོན་པ་ནི་དེ་ཚú་ཅེས་པ་Tེ། འaེལ་པར་འདོད་པ་པོ་གང་ཟག་གིས་མཚqན་པ་ནི་
སེམས་ཙམ་པ་གང་དག་གི་Tེ། སེམས་ཉིད་(མ་པ་གཉིས་[âོས་;དངོས་]L། གäང་དང་འཛcན་པར་wང་[པ་;བ་]Tེ། ཅེས་པའི་uལ་bིས་སོ།།

སེམས་[73A2]ཙམ་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན་འHས་É་རང་རིག་པར་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ་གཞན་རིག་[Zེད་;མེད་]པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་

yིར་ཞེས་?་བའོ། །དོན་e་ཚqར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཅི་Yར་རང་རིག་ཡིན་ཅེ་ན། བདེན་མོད་Mི་དོན་རིག་པར་çོམ་ཡང་ཤེས་པའི་ངO་བP་ལས་མི་འདའ་
བའི་yིར་རོ། །ཡང་ན་དོན་tོགས་པ་ནི་[PVin 36,9: arthapratipatteḥ/]ཅེས་པ་འHས་É་རང་རིག་གི་[73A3]འཐད་པ་གཞན་
ཡིན་ཏེ་ནང་ཤེས་པའི་(མ་པ་ཇི་Y་བར་Sལ་tོགས་པའི་yིར་རO་ཞyས་པའོ།།

དེའི་དོན་བཤད་པ་ནི་གང་གི་yིར་[PVin 36,10: ..hi..]ཅེས་པ་Tེ། རང་བཞིན་བསམས་ན་ཤེས་པའི་ངO་བO་ཡ_ན་པའམ་ཤེས་
པས་བTན་པའི་Sལ་རིག་པས་ཅེས་པ་མ་ཡིན་bི། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཇི་Yར་གོམས་པའི་Sལ་རིག་པ་Tེ། [73A4]Sལ་ཡིད་e་འོང་[པ་;བ་]མི་
འོང་[པར་;བར་]རིག་པ་ལ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་རིག་པས་ཞེས་?་བའོ། །l་མཚན་འདི་ཉིད་yི་རོལ་དོན་ཡོད་པ་ལའང་མuངས་པས་རང་རིག་
འHས་Éར་འཕེན་པ་ནི་yི་རོལ་[PVin 36,11: ..bāhye..]ཅེས་པའོ། །འདི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་Tེ་དོན་ཡོད་པའི་nགས་ལ་དོན་
[གཙqའ་;གཙq་]བO་ཡ_ན་ནོ་sམ་པ་ལ་ཐལ་བ་བEོད་པ་ནི་[73A5]དོན་bི་[PVin 36,12: ..arthasya..]ཅེས་པ་Tེ། དོན་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འRག་པའི་ཤེས་པ་(མས་ཆོས་ཅན་འཛcན་Tངས་Mི་(མ་པ་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]ཐལ་[PVin 
36,12: ..ekākāratvaprasaṅgāt/]ཏེ་དོན་ཇི་Yར་བར་འRག་པའི་yིར་ཞེས་?་བའོ།། 

འདོད་པ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]བEོད་པ་ནི་འཛcན་པའི་(མ་པ་ནི་e་མར་མཐོང་Tེ་[PVin 36,13: anekākārās.. ; 
PVinD165a2: (མ་པ་ནི་e་མར་(མ་པར་རིག་Tེ།]ཅེས་པ་ལ། ཡིད་e་འོང་[པ་;བ་]དང་མི་འོང་[པ་;བ་][PVin 36,14:  
manaāpam anyasyāmanaāpaṃ]ཞེས་?་བ་བདེ་བ་དང་6ག་བâལ་ཉིད་[73A6]ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བདེ་སོགས་དོན་bི་ཆོས་L་འཛcན་
ན་ལོག་ཤེས་L་འXར་བའི་yིར་རོ།། [བདེའ་;བདེ་]6ག་གི་lར་འཛcན་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ཤེས་པ་e་མའི་
[དZིགས་;དམིགས་]∂ེན་e་མི་འགལ་བའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་སིམ་པ་དང་གeང་[པའི་;བའི་]Sལ་དེ་6ག་དང་མི་6ག་པའི་(མ་པར་རོ། །དེ་ལ་
གཏན་ཚcགས་མ་òབ་Tེ་[73A7]དོན་[ཅིག་;གཅིག་]འཛcན་པའི་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་Mང་yད་པར་[Zེད་;མེད་]Mང་6ག་པ་དང་མི་6ག་པར་

འཛcན་པ་ནི་tོག་པས་[ར་བ་ཡིན་ནO་ཞy་ན། tོག་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། tོག་པས་Mང་དེ་Yར་འཛcན་མོད་Mི་དབང་པOའ_་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་འཆི་
Yས་དང་ནད་Mི་?ེ་Hག་འགའ་ཞིག་གིས་ཟིན་པའི་ཚú་âར་6ག་པའི་Sལ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[73A8]yིས་མི་6ག་པར་མཐོང་ངO་ཞyས་?འོ། །དེའི་
[ཚú་འང་;ཚúའང་]tོག་པ་ཡིན་ནོ་sམ་ན་âར་མི་6ག་པ་གོམས་པའི་འཚམས་[ོར་[Zེད་;མེད་]པར་ཏེ་tོག་པའི་yབ་?ེད་བཀག་པའོ།།

གང་ཟག་གཞན་དང་གཞན་ལ་ཡང་གäགས་དང་f་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ལ་དབང་[པO་འ_་;པOའ_་]འཁོར་bི་

བདེ་བ་དང་མི་བདེ་བ་Nེད་པས་མཚqན་པ་ཡིད་e་འོང་[73B1]མི་འོང་[པར་;བར་]མཐོང་[པ་;བ་]ཡིན་ནO་ཞyས་?འོ།།

ནང་ཤེས་པ་ཇི་Y་བ་བཞིན་Sལ་ཡོངས་L་གཅོད་པ་དེའི་yིར་ཅེས་dབས་Mི་དོན་6ད་པའོ།།

འོ་ན་དེའི་Üབ་?ེད་ཚད་[མ་འང་;མའང་]སེམས་ཙམ་པ་Yར་འཛcན་པའི་(མ་པར་Xར་རམ་ཞེ་ན། དོན་རིག་པ་འདིའི་འHས་Éའི་Üབ་
པར་?ེད་པའི་ཚད་མ་ནི་གäང་[པའི་;བའི་](མ་པ་ལ་?ེད་དགོས་Tེ་དོན་bིས་[73B2](མ་པ་ཤར་བའི་དབང་གིས་དོན་འཛcན་པའི་yིར་རོ།།
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དེ་Y་ན་âར་དོན་དང་འv་བ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཚú་དོན་tོགས་པ་འHས་É་བཤད་པ་ཅི་Yར་ཅེ་ན། བདེན་ཏེ་དེ་Yར་འHས་É་རང་རིག་
e་རིགས་Mང་âར་ཚད་མའི་འHས་É་ངེས་ཤེས་Mིས་çོབ་པས་དོན་tོགས་པ་འHས་Éར་བEོད་པ་ཡིན་ནོ།།

çོབ་པས་འHས་É་ཡང་དོན་རིག་[73B3]ཡིན་པ་དེ་ཉིད་Mི་yིར་དོན་རིག་པའི་ཚད་འHས་Sལ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ལ་རིགས་པའི་

དབང་གིས་དེ་མ་ཐག་[e་;z་]རང་རིག་པར་ཡང་བཤད་ཅེས་?འོ།།

གལ་ཏེ་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་(མ་པ་e་མ་འ~ང་ན་དོན་དང་(མ་པ་མི་མuན་པར་འXར་བ་དང་དོན་ཉིད་མ་òབ་པ་(མས་(མ་པ་

དོན་དང་འv་བ་ཉིད་མི་འòབ་པས་དོན་(མ་པ་Zོང་[པའི་;བའི་]གཞལ་[73B4]?་ཇི་Yར་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ་དོན་ནི་དེར་wང་[པའི་;བའི་]l་
ཡིན་པ་ཙམ་bིས་གཞལ་?ར་འདོད་ཅེས་?འོ།།

l་ཉིད་[e་འང་;eའང་]མ་òབ་Tེ་{ི་ལམ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་(མ་པ་འགའ་ཞིག་Yར་དོན་[†ོས་;དངོས་]lར་[Zེད་;མེད་]Mང་

དོན་bི་(མ་པར་wང་[པ་;བ་]ན་དོན་ལ་འuལ་པས་ཇི་Yར་དོན་འཛcན་ཅེ་ན། བདེན་ཅེས་པ་ནི་དེ་Y་མོད་Mི་ཁO་བPས་[73B5]Mང་nགས་འདི་
ཐབས་w་ཚqགས་Mིས་བཞག་Tེ། Ñང་པར་མི་jས་པའི་ཉེས་པ་e་མ་དང་འHེལ་[པར་;བར་]མཐོང་ནས་བཞག་པའི་དེ་མ་ཐག་[e་;z་]དོར་བས་
Eེས་L་Nོང་[པ་;བ་]ནི་མ་ཡིན་ནO་ཞyས་?་བའི་དོན་ཏོ།། 

གuང་འདིས་ནི་དོན་རིག་པའི་uལ་བÜབ་པའི་uལ་bིས་Lན་ད~ང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་ཞར་ལ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ།།

F1 (མ་རིག་པའི་ཚད་འHས་(མ་པར་འཇོག་པ། G1 ཇི་Yར་འuལ་པས་མཐོང་པ་བཞིན་e་ཡིན་པ། [PVin p.37]
dབས་[73B6]Mི་དོན་[(མས་;(མ་]རིག་པའི་nགས་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ་ལས། རེ་ཤིག་ཚད་འHས་(མ་བཞག་མི་འཐད་པ་ནི་

Ñང་པ་yི་རོལ་དོན་ཡོད་ན་གäགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཞལ་?་མིག་གི་(མ་ཤེས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཚད་མ་དང་དེ་དེས་རིག་པའི་

གཞལ་?་དང་ཚད་འHས་üང་[པ་;བ་]ལ་yི་རོལ་དོན་[Zེད་;མེད་]ན་དེ་དག་ཇི་Yར་འཐད་ཅེས་པའོ།། [73B7]འདི་ལ་བཤད་ཟིན་ཏO་ཅyས་[ར་
ཏེ། གང་e་ཇི་dད་བཤད་ཅེ་ན། ¡་སོགས་ཤེས་པའི་ཐ་དད་བཞིན་ཅེས་པའི་dབས་L་ཇི་Yར་འuལ་བས་མཐོང་[པ་;བ་]བཞིན་e་ཡིན་ནO་ཞyས་
སོ། །ཡང་བཤད་པ་ནི་Sལ་bི་(མ་པ་[PVin 37,4: ..viṣayākārataiva]ཞེས་པ་Tེ། མ་རིག་པས་བ7ད་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་Nེ་བ་ན་
གLམ་e་wང་[པས་;བས་]དེ་ལ་གཞལ་?་དང་[73B8]ཚད་འHས་L་(མ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་པའོ། །ཇི་dད་e་དེའི་གuང་ལས།།

གང་ཞིག་wང་དེ་གཞན་bི་དབང་། །ཇི་Aར་wང་པ་བtགས་པ་པ་Tེ།། 
གང་wང་དེ་ལ་ཇི་Yར་wང་། །tག་e་མེད་ཉིད་གང་ཡིན་པ།།
ཡོངས་òབ་རང་བཞིན་e་ཤེས་?།། 

ཞེས་འ~ང་པ་ཡིན་ནོ།།

དོན་དེ་[74A1]ཉིད་ཚcག་[ལེ་¶ར་;ལེ¶ར་]?ས་པས་Tོན་པ་ནི་གäང་འཛcན་གཉིས་Mི་[†ོས་;དངོས་]པO་ར_གས་པས་ཁེགས་པའི་^ོ་

བདག་(མ་པར་ད?ེར་[Zེད་;མེད་]Mང་ངོ་། །བTན་བཅོས་ལ་aགས་པའི་དཔེས་མཚqན་པ་ནི་དཔེར་ན་ཅེས་པ་Tེ། (མ་པ་གཞན་ནི་t་དང་ãང་
པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་ཡིན་ལ་དེའི་ཚú་དེ་Yར་Xར་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་sམ་པ་ལ་མིག་མ་[74A2]བ7ད་པ་(མས་Mིས་ཅེས་སོ། །འཇིག་
tེན་ལ་aགས་པའི་དཔེས་Tོན་པ་ནི་ཇི་Yར་ཅེས་པའོ། །དོན་ལས་[ར་བ་ནི་གäང་དང་ཅེས་པའོ།།

G2 (མ་གཞག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་e་མ་òབ་པ། [PVin v.1.38, 48-50]
(མ་གཞག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་e་མ་òབ་པ་ནི་ཇི་Yར་wང་[པ་;བ་]ཙམ་ལས་གཞན་e་ཞེས་བདེན་པ་འགོག་པ་Tེ། e་མ་མ་òབ་པ་དང་
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[ཅིག་;གཅིག་]མ་òབ་པ་དང་དེས་ན་རང་བཞིན་[Zེད་;མེད་]པ་[གསཾ་;གLམ་][74A3]ལས། དང་པO་ན_་ Ôའ_་ཉམས་Zོང་?་གཞན་

[Zེད།།;མེད།།] [PVin 1.38a] ཅེས་པའི་uལ་bིས་ཐམས་ཅད་e་wང་Sལ་དོན་གཞན་བཀག་པ་ན་^ོ་བདག་གཉིས་མེད་Mི་ངO་བP་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་གäང་[པ་;བ་]དང་འཛcན་པ་དང་རིག་པའི་(མ་པ་གLམ་ཇི་Yར་བདེན་འXར་ཏེ། གLམ་བདེན་ན་གཉིས་[Zེད་;མེད་]པའི་
གཅིག་པ་ཉིད་ཉམས་[ཏེ་;Tེ་]གäང་དོན་ཡོད་པར་འXར་བའི་yིར་རོ།། [74A4]འོ་ན་དེ་དག་ངO་བP་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་e་བདེན་ནO་ཞy་ན། དེ་
ཡང་མི་üང་Tེ་གäང་[པ་;བ་]དང་འཛcན་པའི་(མ་པ་ཆོས་ཅན་[†ོས་;དངོས་]པོ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་e་མ་Tེ་ཐ་དད་པར་wང་

[པའི་;བའི་]yིར་བདེ་བ་དང་6ག་བâལ་བཞིན་ཞེས་?འོ།། 
[འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་ལ། yབ་པ་ནི་ཐ་དད་པར་wང་[པ་;བ་]འuལ་ལམ་མ་འuལ་ཡང་[ཅིག་

e་;གཅིག་z་][74A5]འགལ་བས་òབ་Zོད་Mི། e་མར་wང་ཡང་གཅིག་ཡིན་ན་e་མའི་ཐ་sད་Sལ་[Zེད་;མེད་]པས་e་མ་ཉིད་lན་ཆད་པར་
འXར་རO་ཞyས་Tོན་པ་ནི་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་གཞན་bི་གཞན་ཏེ་e་མའི་e་མ་ཉིད་ཉམས་པར་འXར་བའི་yིར་ཞེས་པའོ། །གཞན་ཡང་âོན་པོ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་(མས་འཛcན་ཆ་[Zིག་;མིག་]ཤེས་Mི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་འཛcན་པ་ལ་[74A6]wང་[པར་;བར་]འXར་ཏེ་eང་དང་

[ཀར་;དཀར་]པོ་བཞིན་ནོ། །དེ་འདོད་ན་(མ་Aན་ཡིད་གཏད་ཅིང་འuལ་པའི་l་[Zེད་;མེད་]པ་ལ་wང་[པའི་;བའི་]yིར་Eེས་ཤེས་Mིས་ངེས་པར་
ཐལ་ཏེ་Éམ་པའི་བདག་ཉིད་e་âོན་པོ་བཞིན་ནོ། །ཐལ་བ་ལས་མ་ངེས་པའི་yིར་མི་wང་ལ། དེ་འཛcན་ལ་མི་wང་[པས་;བས་]དེའི་བདག་ཉིད་མ་
ཡིན་ཅེས་yབ་?ེད་མེད་པའི་tགས་[74A7]གཉིས་[†ོས་;དངོས་]མཐོང་[Zེད་;མེད་]པར་ཅེས་པས་བTན་ཏེ། དེ་Yར་ན་ཇི་Yར་wང་
[པས་;བས་]གäང་འཛcན་འདི་e་མར་wང་[པས་;བས་][ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་འཐད་ཅིང་âར་བཀག་པས་e་མ་ཉིད་[e་འང་;eའང་]མི་འཐད་

པས་རང་བཞིན་[Zེད་;མེད་]དO་ཞyས་tགས་L་འགོད་པ་ནི་གང་གིས་ཅེས་པ་Tེ། །ཇི་Yར་wང་[པའི་;བའི་][†ོས་;དངོས་]པོ་(མས་ཆོས་ཅན་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་e་[†ོས་;དངོས་]པོར་[Zེད་;མེད་][ཏེ།།;དེ།།] གང་གི་[74A8]yིར་(མ་པར་དgད་ན་[ཅིག་;གཅིག་]དང་e་མའི་རང་བཞིན་
[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་?་བའོ། །ཡང་ན་གཞན་e་ཞེས་བདེན་པ་འགོག་པ་[འདི་འི་;འདིའི་]དོན་གཞན་ཡིན་ཏེ། འདིར་རང་
གི་Äེ་པ་དེ་ཁོ་ནའི་[†ོས་;དངོས་]པོར་ë་བ་དོན་དང་དོན་[Zེད་;མེད་]པའི་(མ་བཅས་(མ་[Zེད་;མེད་]བཞི་ལས། གཉིས་ཀའི་(མ་བཅས་འགོག་
པ་ནི་øང་[ཡ་;ཡང་][74B1]•་ཏེ། འདི་Yར་[ཀར་;དཀར་]དམར་w་ཚqགས་L་wང་[པ་;བ་]འདི་ཤེས་པའི་ངO་བPར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་(མ་པའི་
aངས་ཇི་sེད་ཤེས་པ་[Nེ་འོ་;Nེའོ་]ཞེས་?་བ་མི་འཐད་པར་7་བས་འགོག་པའི་གuང་མ་Hིས་སོ། །(མ་པ་w་ཚqགས་འདི་ཤེས་པ་
[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་Mི་ངO་བPར་བདེན་ཏེ་ཞེས་ë་བ་འགོག་པ་ནི་རང་བཞིན་e་མར་wང་[པའི་;བའི་](མ་པ་ཆོས་ཅན་ཤེས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]

[74B2]གི་ངO་བP་ü་ཅི་Yར་བདེན་འXར་ཏེ་[†ོས་;དངོས་]པོ་[ཅིག་;གཅིག་]z་མི་üང་Tེ། རང་བཞིན་e་མར་wང་[པ་;བ་]ཉིད་Mི་yིར་Nེ་མཆེད་
ཐ་དད་པའི་wང་[པ་;བ་]བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་འགལ་བས་yབ་པའོ།།

yབ་པ་Üབ་པ་ནི་e་མར་wང་[པ་;བ་]ནི་འuལ་ལམ་མ་འuལ་ཡང་[†ོས་;དངོས་]པོ་[ཅིག་;གཅིག་]དང་འགལ་བས་གཅིག་པ་ཉིད་ཏེ་

ཉམས་yིར་[PVin 1.48d: tadekatvasya hānitaḥ//]རO་ཞyས་?་བའོ། །ཡང་ཤེས་པ་[74B3]ཆོས་ཅན་(མ་པ་e་མར་ཇི་Yར་
བདེན་འXར་ཏེ་རང་བཞིན་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]wང་[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་བEོད་ཏེ། འདི་yོགས་ཆོས་ནི་ཤེས་པ་རང་བཞིན་[ཅིག་e་;གཅིག་
z་]tོག་པ་Zོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་གིས་òབ་ལ། yབ་(G)པ་ནི་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]wང་[པ་;བ་]ནི་འuལ་ལམ་མ་འuལ་ཡང་e་མའི་
[†ོས་;དངོས་]པོར་འགལ་བས་གཞན་bི་གཞན་ཏེ་(མ་པའི་e་མ་ཉམས་yིར་[74B4]རོ་[PVin 1.49a: anyasyānyatvahāneś 
ca..]ཞེས་?་བའོ། །དེས་ན་ཡན་ལག་ཅན་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཉིད་མuངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།  

w་ཚqགས་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་དོན་(མས་ལ། །གལ་ཏེ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་མི་རིགས་ན།།  
དེ་^ོ་w་ཚqགས་wང་[པ་;བ་]ཡང་།། [ཅིག་;གཅིག་]པ་ཉིད་e་ཇི་Yར་འXར།།   
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[PV3.208: w་ཚqགས་wང་ཅན་དོན་(མས་ལ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ཉིད་མི་རིགས་ན།། 
  རེ་ཞིག་གཅིག་îའི་ Ô་དy་ཉིད། །w་ཚqགས་L་ནི་ཅི་Yར་wང་།།]
ཞེས་གང་གLངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་Tེ་[74B5]ཡང་(མ་པ་དེ་དག་ཤེས་པ་དེ་sེད་Mི་ངO་བO་ཉ_ད་e་བདེན་པས་Nོན་མེད་དO་ཞy་ན། དེ་Y་ན་ཡང་(མ་
པའི་≥ལ་(མས་ཆ་ཤས་ཡོད་ན་དོན་དམ་པར་མི་üང་ལ། ཆ་ཤས་[Zེད་;མེད་]ན་yོགས་e་མ་ལ་བYས་པར་འXར་ལ། འདོད་ན་རགས་པ་མ་
མ`མས་པར་ཐལ་བ་ལས་བ`མས་པར་wང་[པའི་;བའི་]yིར་yོགས་e་མ་དང་འHེལ་[པས་;བས་]ཆ་[74B6]ཤས་ཡོད་ཅེས་≥ལ་r་རབ་

འགོག་པའི་རིགས་པ་མuངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e། 
ཇི་Tེ་(མ་པའི་aངས་བཞིན་e། །(མ་པར་ཤེས་པ་ཁས་ལེན་ན།།  
དེ་ཚú་≥ལ་rན་འvར་Xར་པའི། །དgད་པ་འདི་ལ་བ�ོག་པ་དགའ།། 

ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །Sལ་རགས་པར་wང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པར་ཡང་འXར་ཏེ་ཤེས་པ་[74B7][ཅིག་;གཅིག་]གིས་(མ་པ་e་མ་མི་
wང་[པར་;བར་]འXར་བའི་yིར་ཞེས་?འོ། །གལ་ཏེ་འདི་འདོད་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]རགས་པར་འཛcན་པ་ནི་tོག་[པ་འམ་;པའམ་]tོག་
[Zེད་;མེད་]འuལ་པ་ཡིན་ནO་ཞyས་Mང་བEོད་པར་མི་jས་Tེ། །འuལ་པའི་wང་[པ་;བ་]ཡང་བµན་ན་(མ་བདེན་ཉམས་ལ། ཤེས་པ་[ཅིག་
e་;གཅིག་z་]བདེན་ན་w་ཚqགས་གཉིས་[Zེད་;མེད་]e་འXར་ཞིང་། e་མའི་ངO་བPར་[74B8]བདེན་ན་dབས་Mི་དོན་ཉིད་e་འXར་བའི་yིར་རོ།།

yད་པར་e་ཡང་རགས་པ་tོག་པའི་Sལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པOའ_་Eེས་L་?ེད་པའི་yིར་དང་གསལ་བར་wང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།
tོག་པ་ལ་གསལ་བ་ཇི་Yར་[Zེད་;མེད་]པའི་uལ་ནི་བEོད་ཟིན་ཏོ།།

ཡང་སེམས་ཙམ་(མ་པ་[Zེད་;མེད་]པ་དག་(མ་པ་e་མར་wང་[པའི་;བའི་]ཤིས་པ་[ཅིག་e་;གཅིག་z་]མི་[75A1]üང་ཡང་(མ་

པའི་vི་མས་དབེན་པའི་ཤེལ་íོ་དག་པ་Y་Éའི་ཤེས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་ནO་ཞyས་པ་འགོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]གི་[†ོས་;དངོས་]པོར་མཐོང་

[Zེད་;མེད་]yིར་[PVin 1.49'b: ..'rūpadarśanāt//]ཅེས་པ་Tེ། རང་གི་lད་ཆོས་ཅན་(མ་པས་དབེན་པའི་ཤེས་པ་
[ཅིག་;གཅིག་]མེད་དེ་དེ་Y་É་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པའི་yིར། དེའི་གཏན་ཚcགས་འཕེན་པའི་ཐལ་བ་ནི་^ོས་[†ོས་;དངོས་]ཐ་དད་
[Zེད་;མེད་]མཐོང་ན་[PVin 1.49cd': rūpābhedaṃ hi paśyantī dhīr.. ; PVinD165b6: ^ོ་དངོས་ཐ་དད་མེད་
མཐོང་བས།།]ཅེས་པའོ།།

[75A2](མ་པ་ཡོད་[Zེད་;མེད་]གཉིས་ཀས་འདོད་པའི་[yི་འི་;yིའི་]དོན་འགོག་པ་ནི་གང་གིས་[PVin 
1.50'a': ..yena..]ཅེས་པ་Tེ་གäགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དོན་(མས་ཆོས་ཅན་དེ་ཁོ་ནར་[†ོས་;དངོས་]པོར་[Zེད་;མེད་][ཏེ་;དེ་]
[ཅིག་;གཅིག་]དང་e་མ་དང་Hལ་བའི་yིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་?འོ།།

གཏན་ཚcགས་འདི་ཅི་Yར་òབ་ཅེ་ན། རེ་ཤིག་རགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་མ་ཡིན་ཏེ་འགལ་བའི་ཆོས་དང་Aན་པ་âར་བEོད་པ་
[75A3]ཉིད་Mི་yིར་རོ།།

≥ལ་r་རབ་Mི་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་ན་དེའི་yོགས་བáའི་གäགས་(མས་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]གི་བYས་པར་ཁས་

^ངས་པའི་yིར་yོགས་ཐ་དད་ན་མི་གནས་པར་ཐལ་བ་ལས། yོགས་ཐ་དད་ན་གནས་པའི་yིར་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]གི་བY་[པ་;བ་]མ་ཡིན་
ཞེས་?་བས་Y་?ེད་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པ་རང་བཞིན་uགས་ལ་ཁེགས་[75A4]པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Yར་r་རགས་Mི་གཅིག་[Zེད་;མེད་]པའི་
yིར་e་མའང་ཁེགས་པའི་yིར་རོ།།

yབ་པའི་tགས་Mི་ངO་བP་འཛcན་པ་དང་མི་མuན་yོགས་ལ་ཁེགས་པའི་uལ་གཉིས་ལས། ངO་བO་ན_་tགས་Mི་(མ་པ་ལ་tོག་པ་Zོང་
[པའི་;བའི་]རང་རིག་ཉིད་Mིས་òབ་[པོ།།;བོ།།] 
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དེ་མི་མuན་yོགས་ལ་uགས་པ་ནི་[ཅིག་;གཅིག་]དང་e་མས་མ་yབ་པའི་[75A5]ཡང་དག་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོར་འXར་ལ། དེ་
ནི་ཐ་sད་པའི་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་ཁེགས་Tེ། [†ོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལ་[ཅིག་;གཅིག་][པ་འམ་;པའམ་]e་མས་yབ་པ་òབ་པས་
[ཅིག་;གཅིག་]དང་e་མས་མ་yབ་པའི་ཡང་དག་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཡང་ཁེགས་པའི་yིར་རོ།།

[འདི་འི་;འདིའི་]མཚqན་?་ནི་བÜབ་[པ་འམ་;པའམ་]དགག་པ་ཡང་üང་ཐ་sད་པའི་གཏན་ཚcགས་ཡིན་ཏེ། �་བཅས་�་
[Zེད་;མེད་]དང་། [75A6]Hལ་བའི་[†ོས་;དངོས་]པོར་fོ་འདོགས་མི་Vིད་པའི་yིར་རོ།། 

G3 འuལ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། [PVin v.1.51]
འuལ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ་ནི་ཆོས་མuན་[PVin 1.51a': sādharmya-]ཅེས་པ་Tེ། གལ་ཏེ་གäང་[པ་;བ་]དང་

འཛcན་པར་wང་[པ་;བ་]འདི་འuལ་པ་ཡིན་ན་ཉ་yི་ལ་ད≥ལ་e་fོ་འདོགས་པ་Yར་âོན་ཆོས་མuན་པ་མཐོང་དགོས་པ་ལས་འaོ་བ་ལ་འuལ་པའི་

âོན་e་དོན་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པས་མི་འཐད་དO་ཞyས་[75A7]པ་ལ། tོག་བཅས་འuལ་པ་ཆོས་མuན་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་Yོས་པ་དེ་ཡང་
ཡོད་ན་ཆོས་མuན་མཐོང་སོགས་ལ་Yོས་[Zེད་;མེད་]Mང་ཡོད་ཅེས་?འོ། །དེ་གང་དག་ཅེ་ན། ནང་གི་དབང་པོ་དང་ཤེས་པ་བཟོད་པ་ལས་~ང་
[པ་;བ་]རང་བཞིན་bིས་ལོག་པར་wང་[པའི་;བའི་]tོག་[Zེད་;མེད་]འuལ་པའོ། །དེ་ཅིས་འuལ་ཅེ་ན། l་ཉེས་པས་བNེད་yིར་[75A8]རོ། །
དེ་ལས་འuལ་པ་ཅི་Y་É་ཞེ་ན། མིག་རབ་རིབ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ།།

F2 [(མ་རིག་པའི་]ཚད་འHས་(མ་བཞག་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། ?

** སེམས་ཙམ་bི་Y་བ་ཉིད་ལ་Üབ་?ེད་མེད་པ་Ñང་པ། 
སེམས་ཙམ་bི་Y་བ་ཉིད་ལ་Üབ་?ེད་མེད་པ་Ñང་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཇི་Yར་wང་[པ་;བ་]འདི་(མ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཡིན་ན་ཅེས་པ་ལ། འདི་

ལ་བཤད་ཟིན་པ་ཅེས་ནི་གོང་e་ཤེས་པའི་དོན་དང་འHེལ་[པ་;བ་]ནི་འv་བ་ལས་[75B1]གཞན་མ་ཡིན་ཅེས་དང་། (མ་པར་ཤེས་པ་Sལ་དང་
འv་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་ཐ་དད་པའི་དོན་ལ་(མ་[Zེད་;མེད་](མ་བཅས་Mི་གäང་འཛcན་བཀག་པས་Zོང་?འི་

དོན་དང་Zོང་?ེད་Mི་^ོ་བཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་གäང་དང་འཛcན་པ་མི་འཐད་པའི་yིར་རO་ཞyས་?་བར་རོ། །འདིས་ནི་གäགས་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་wང་[པ་;བ་][75B2]འདི་རིག་པར་?་བ་ཡིན་པའི་yིར་རིག་?ེད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ་བདེ་6ག་བཞིན་ནO་ཞyས་?་

བའི་tགས་Mང་འཕངས་པར་འXར་རོ།།

*a1 ?ེ་Hག་e་wང་Sལ་´ས་གཞན་འགོག་པ།
གཞན་ཡང་?ེ་Hག་[e་;z་]wང་Sལ་´ས་གཞན་འགོག་པ་ནི་གཞན་ཡང་ཅེས་པ་Tེ། འདི་ལ་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་]པ་དང་

རིག་པའི་གཏན་ཚcགས་གཉིས་ལས།  

b1 ïན་ཅིག་དམིགས་པ། c1 [Jིའི་དོན།] [PVin v.1.50ab]
དང་པO་ན_་ïན་[75B3]ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་yིར་རོ། །âོན་དང་དེ་^ོ་གཞན་མ་ཡིན།། [PVin 1.54ab: 
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sahopalambhaniyamād abhedo nīlataddhiyoḥ/] ཞེས་?་བའོ།།

d1 [tགས་]འདིའི་ཆོས་ཅན།
[འདི་འི་;འདིའི་]ཆོས་ཅན་དང་བÜབ་?་དང་གཏན་ཚcགས་Mི་དོན་གLམ་ངེས་པར་?་བ་ལས། དེ་ལ་ཆོས་ཅན་ནི་གäང་ཆ་âོན་པོར་

wང་[པ་;བ་]ཉིད་དམ་འཛcན་ཆ་དང་གཉིས་ཀ་བཞག་ནས་ཕན་uན་´ས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དགག་པར་འཐད་[75B4]Mི། འཛcན་ཆ་ཉིད་ནི་གäང་
[པ་;བ་]ལས་གཞན་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོར་ཡོད་པས་yོགས་L་མི་üང་ངོ་།།

d2 [tགས་]འདིའི་བÜབ་?་དོན། 
བÜབ་?འི་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་འཛcན་ཆའི་ངO་བO་ཉ_ད་དམ་[Zེད་;མེད་]དགག་[†ོས་;དངོས་]པ་[Zེད་;མེད་]པ་ཡིན་ཅེ་ན། 

གuང་གི་བསམ་པ་གཞན་e་[ཅིག་;གཅིག་]གི་ངO་བP་ལ་ཅེས་པས་མ་ཡིན་དགག་Lན་ìང་[པས་;བས་]¡་སོགས་ཤེས་པའི་[75B5]ཐ་དད་བཞིན་

ཞེས་པའི་uལ་དོན་bི་[†ོས་;དངོས་]པO་མyད་དགག་ཡིན་ནོ། །tགས་bི་jས་Sལ་e་?་བ་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཏེ་�་གཉིས་དང་རང་རིག་གིས་མ་
ངེས་པར་དགོས་པས་yབ་པ་uན་མོང་e་མི་འòབ་པའི་yིར་རོ། །འོན་Mང་´ས་ཕན་uན་Ñངས་པའི་གཞན་བཀག་པ་ཙམ་མོ།།

d3 [tགས་]འདིའི་གཏན་ཚcགས་Mི་དོན། [=] tགས་Mི་དོན། 
tགས་Mི་དོན་ལ་ངO་བP་དང་[75B6]མཚན་ཉིད་yོགས་ཆོས་yབ་པ་Üབ་པ་དང་tགས་Mི་Nོན་Ñངས་པ་ལས། 

e1 [tགས་Mི་]ངO་བP།
ངO་བO་ན_་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ïན་ཅིག་ངེས་པ་[PVin 1.54a]ཞེས་?་བ་གäང་[པ་;བ་]དང་འཛcན་པ་དག་ཕན་uན་མི་འHལ་

བར་eས་[ཅིག་e་;གཅིག་z་] Ôའ_་´ས་ཅིག་གིས་[དZིགས་;དམིགས་]པ་yད་པར་གLམ་དང་Aན་པ་Tེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།  
ངེས་པར་^ོ་དང་ïན་ཅིག་e། །ཅིག་[75B7]ཅར་e་ནི་Zོང་འXར་བའི།།
Sལ་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཉིད་e། །(མ་པ་གང་གིས་འòབ་པར་འXར།།
[PV3.388: ངེས་པར་^ོ་དང་ïན་ཅིག་z། །ཅིག་ཅར་e་ནི་Zོང་འXར་བའི།། 

  Sལ་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཉིད་e། །(མ་གང་གིས་ན་འòབ་པར་འXར།།]
ཞེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།།

e2 [tགས་Mི་]མཚན་ཉིད་Üབ་པ། f1 མཚན་ཉིད་yོགས་ཆོས་Üབ་པ།
མཚན་ཉིད་བÜབ་པ་ལས་[འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་གäགས་དང་མིག་ཤེས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]ལ་ཕན་uན་མི་འHལ་བར་རང་

རིག་མངོན་Lམ་ཉིད་Mིས་òབ་པ་ཡིན་ཏེ། གäགས་[75B8]Mི་(མ་པར་wང་[པ་;བ་]ལས་མ་tོགས་པའི་གäགས་དང་[Zིག་;མིག་]ཤེས་
[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་f་དང་མཉན་[?་འམ་;?འམ་]ཤིང་དང་ཤ་བའི་yབ་པ་བཞིན་ནོ།།

f2 མཚན་ཉིད་yབ་པ་Üབ་པ།
yབ་པ་ནི་ངO་བP་òབ་པ་དང་མི་མuན་yོགས་ལ་ཁེགས་པས་འòབ་པ་ལས། 
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g1 [tགས་Mི་]ངO་བP་òབ་པ།
tགས་Mི་ངO་བO་ན_་[དཔེའ་;དཔེ་]�་གཉིས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Tེང་e་རང་རིག་པས་òབ་ལ། 

g2 མི་མuན་yོགས་ལ་ཁེགས་པས་òབ་པ། h1 མི་མuན་yོགས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ལ་eས་མི་མཉམ་པ་ལ་ཁེགས་པས་Üབ་པ།
མི་མuན་[76A1]yོགས་[†ོས་;དངོས་]པོ་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་eས་མི་མཉམ་པ་ལ་ནི་tགས་སམ་དགག་?འི་ངO་བP་འཛcན་པ་ཉིད་Mིས་

ཁེགས་ཤིང་། eས་མཉམ་པ་ལའང་tགས་Mི་ཆ་fོ་བཏགས་དང་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ནི་ངO་བP་འཛcན་པ་ཉིད་Mིས་ཁེགས་སོ།།

h2 [མི་མuན་yོགས་དངོས་པོ་ཐ་དད་]eས་མཉམ་པ་ལ་ཁེགས་པས་Üབ་པ། [PVin p.40]
ཐ་དད་eས་མཉམ་པ་ལ་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་]ངེས་འགོག་པ་ནི་ཐ་དད་[76A2]eས་མཉམ་པ་ཆོས་ཅན་

[†ོས་;དངོས་]པའི་ïན་ཅིག་དམིགས་པ་མི་Vིད་ཏེ་འHེལ་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པའི་yིར་མིག་དང་f་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་གནོད་པ་ཅན་bི་Eེས་L་

དཔག་པ་Tེ། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་འཛcན་པའི་མངོན་Lམ་bི་òབ་ལ། བ�ོག་yབ་ནི་[བདེའ་;བདེ་]6ག་Zོང་
[པའི་;བའི་]Tེང་e་རང་རིག་གིས་òབ་[པོ།།;བོ།།]

དེ་Yར་ཚད་མ་[76A3]གཉིས་པO་དyས་tགས་མི་མuན་yོགས་ལ་Aོག་པ་དང་མuན་yོགས་Mིས་yབ་པའི་Eེས་L་འaོ་བ་བདེ་^ག་

[e་;z་]འཕེན་པས། དེས་ན་[†ོས་;དངོས་]པོར་wང་པ་ནི་འཛcན་པའི་ཤེས་པ་ལས་´ས་གཞན་པ་ཡིན་ཏེ། འཛcན་པ་དང་ïན་ཅིག་
[དZིགས་;དམིགས་]པ་ངེས་པའི་yིར་�་གཉིས་[PVinD166a3 inserts ལ་སོགས་པ་]བཞིན་ནོ་[PVin 
40,2: ..sahopalambhaniyamād dvicandrādivat/]ཞེས་?་བ་དོན་བÜབ་པའི་yབ་?ེད་འགལ་[76A4]བའི་གཏན་
ཚcགས་òབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།  

ཤེས་པ་མེད་པའི་Sལ་འགའ་འམ། Sལ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཤེས་པ་ཡང་།།  
Zོང་[པར་;བར་]Xར་པ་མ་མཐོང་[པ།;བ།] །དེས་ན་དེ་དག་ཐ་དད་[Zེད།།;མེད།།]  
[PV3.390: Zོང་བ་མེད་པར་དོན་འགའ་འམ། །དོན་མེད་པ་ཡི་Zོང་པ་ཡང་།། 

  Zོང་བར་འXར་བ་མ་མཐོང་བ། །དེས་ན་དེ་དག་ཐ་དད་མིན།། ]
ཅེས་གང་གLངས་པ་བཞིན་ནོ།།

e3 tགས་Mི་Nོན་Ñང་པ། [=] tགས་དེའི་Nོན་Ñང་པ། 
tགས་དེའི་Nོན་Ñང་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་tགས་འདི་[76A5]གäང་[པ་;བ་]དང་འཛcན་པ་ཙམ་ལ་མ་òབ་ཡིན་པ་ཏེ། གང་ཟག་e་

མས་�་བ་དང་bད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གäང་[པ་;བ་][ཅིག་;གཅིག་]ལ་Y་བའི་ཚúས་ཅིག་གིས་གཞན་bི་འཛcན་པ་མ་དམིགས་Mང་གäང་

[པ་;བ་][དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་རོ།།

གཞན་འཛcན་པ་Yར་གäང་[པ་འམ་;པའམ་]དམིགས་པ་མེད་[ཏེ་;དེ་]གང་ཅི་wང་[པ་;བ་]ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ཤེས་[76A6]པ་

ཉིད་དམ་ཤེས་པས་fོ་བཏགས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རO་ཞyས་Mང་བEོད་པར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་tགས་Mི་ངེས་པར་?་བ་(མ་རིག་
པའི་Y་བ་ཉིད་ཡིན་པས་tགས་དེས་བÜབ་?་དཔོག་ན་¡་Hེགས་ནས་dར་མ་tོག་པར་འXར་རO་ཞy་ན། འདིར་གäང་[པ་;བ་]དང་འཛcན་པའི་yད་
པར་མཐའ་དག་ïན་ཅིག་[76A7]དམིགས་པ་ནི་tགས་Mི་དོན་མ་ཡིན་ལ། འོན་Mང་འཛcན་པ་དང་གäང་[པའི་;བའི་]Jི་ïན་ཅིག་
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[དZིགས་;དམིགས་]པ་tགས་L་བཀོད་པ་ན་དེ་ཡང་འཛcན་པ་ཙམ་དང་Hལ་བའི་གäང་[པ་;བ་][དZིགས་;དམིགས་]པར་མ་òབ་ཅེས་?འོ།། 
གäགས་དང་wང་[པ་;བ་]དང་སེམས་དང་སེམས་~ང་གིས་[†ོས་;དངོས་]L་མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གäགས་དང་wང་[76A8]

[པ་;བ་]དང་སེམས་དང་སེམས་~ང་གི་´ས་ཐ་དད་ན་tགས་Mི་ངO་བP་མ་uགས་ལ་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]ན་མuན་པའི་yོགས་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

མི་མuན་yོགས་Mི་yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]སེམས་Mི་lད་དང་སངས་\ས་Mི་ཡེ་ཤེས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ལ་Aོག་པར་[ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་

ཚqམ་]ཟ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་བEོད་པའི་གནོད་པ་ཅན་[76B1]bིས་བཀག་པའི་yིར་རོ།།
ïན་ཅིག་པ་ལ་གཉིས་Mིས་yབ་པས་tགས་དང་དམ་བཅའ་བའི་fའི་དོན་འགལ་བ་ཡིན་ནO་ཞyས་Mང་བEོད་པར་མི་?་Tེ། ཆོས་དང་ངO་

བP་ལ་Yོས་ནས་གཞག་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་མི་འགལ་བའི་yིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་བཞིན་ནོ།།

དེས་ན་

བΩན་པ་དགེ་བÕངས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས། །གཏན་ཚcགས་[76B2]འདི་འགལ་གང་གི་yིར།།
འཇིག་tེན་ན་ནི་ïན་ཅིག་f། །གཞན་མ་ཡིན་ལ་འགལ་[Zེད་;མེད་]པ།།
དེ་yིར་བ�ོག་པས་yབ་པ་ཡིན། །ïན་ཅིག་གäང་[པ་;བ་][ཅིག་;གཅིག་]འཛcན་^ོ།།  
གཅིག་པར་འདོད་ན་དེ་མ་òབ། །eས་ཅིག་ཡིན་ན་མ་ངེས་Tེ།།
སངས་\ས་ཡེ་ཤེས་གཞན་སེམས་དང་། །སེམས་[76B3]དང་སེམས་ལས་~ང་(མས་Mི།།
གཏན་ཚcགས་འདི་ནི་འuལ་yིར་རོ། །âོ་དང་དེ་^ོ་གཅིག་མིན་ཏེ།  
ཚqགས་པ་â་མ་ཉིད་Mིས་ནི། wང་དང་བཅས་གäགས་[Yན་པའི།།;Aན་པ་ཡི།།](G) 
ཤེས་བཅས་Sལ་bི་dད་ཅིག་?ེད། །དེས་ན་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་]པར་འXར།།

ཞེས་àན་ཀར་ëས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་[76B4]Ñངས་པ་ཡིན་ནོ།།

c2 [Jིའི་]དོན་དེ་ཉིད་གuང་གིས་Tོན་པ། d1 tགས་ཉིད་བ«ོལ་བ། [PVin 40]
དོན་དེ་ཉིད་གuང་གིས་Tོན་པ་ནི་འaེལ་པར་tགས་ཉིད་བ«ོལ་བ་ནི་གང་གིས་yིར་[PVin 40,1: ..hi..]ཅེས་པ་ཡིན་ལ། yབ་

པ་མ་འuལ་བའི་མཐའ་དགག་པའི་yིར་བ�ོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་བEོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་[PVin 40,3: -
svabhāvaviveke..]ཅེས་པ་Tེ་âར་བEོད་པ་བཞིན་e་[ར་རོ། །གནོད་པ་ཅན་bི་tགས་[76B5]འདི་ཉིད་གäགས་དང་wང་[པས་;བས་]
[†ོས་;དངོས་]L་མ་ངེས་Tེ་འHེལ་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]Mང་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ངེས་པས་སO་ཞy་ན། 

d2 འདིའི་ལན་bི་uལ་Üབ་པ། e1 མི་མuན་yོགས་ཡིན་ཡང་tགས་uགས་པ་མེད་པ། [PVin p.40]
[འདི་འི་;འདིའི་]ལན་bི་uལ་གཉིས་ལས་འདིར་[†ོས་;དངོས་]L་མ་ངེས་པ་ནི་མི་མuན་yོགས་ལ་tགས་uགས་པ་ཡིན་པ་ལས་རེ་ཤིག་

མི་མuན་yོགས་ཡིན་ཡང་tགས་uགས་པ་[Zེད་;མེད་]ཅེས་Tོན་པ་ནི་གäགས་དང་[76B6]wང་[པ་;བ་]དག་ནི་འHེལ་[པ་;བ་]ཡིན་པས་wང་

བ་Zེད་པར་གäགས་མི་དZིགས་པ་ཡིན་ཏེ་[PVin 40,5-6: ..nānāloko rūpopalambhaḥ syāt,..]ཞེས་[ར་ཏེ། འHེལ་
[པ་;བ་]ཅི་Yར་ཡོད་ཅེ་ན། གäགས་Mི་རང་འཛcན་པའི་དབང་པོ་དང་ཤེས་པ་Nེད་པའི་jས་པ་wང་[པ་;བ་]ལས་ཐོབ་པས་ཞེས་?་བའོ། །འོ་ན་l་
འHས་Mི་འHེལ་[པ་;བ་]ཡོད་པ་ཙམ་bིས་དེ་དག་ïན་ཅིག་དZིགས་[76B7]པར་འXར་རམ་ཅེ་ན། བར་ཆད་མེད་པ་Tེ་[†ོས་;དངོས་]Mི་l་
[PVinD166a5: བར་ཆད་མེད་པའི་གäགས་]དང་ïན་ཅིག་གäང་[པ་;བ་]Tེ་དབང་པོ་[ཅིག་;གཅིག་]གི་Sལ་ཡིན་པ་དང་དེ་ཡང་lན་Eེས་
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L་འRག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་][པ་འམ་;པའམ་]གäང་[པར་;བར་]འXར་རO་ཞyས་?འོ།། [PVin 
40,6-7: nāntarīyakatayālokaḥ saha rūpeṇa grāhyalakṣaṇatvād gṛhyeta/]

e2 tགས་uགས་Mང་མuན་yོགས་ཉིད་ཡིན་པ། [PVin p.40]
tགས་uགས་Mང་མuན་yོགས་ཉིད་ཡིན་པའི་ལན་གཉིས་པ་ནི་[76B8]ཡང་ན་དེ་དག་ནི་ïན་ཅིག་དམིགས་པ་ཙམ་ཡོད་Mང་འདིར་

དགག་པར་?་བའི་ïན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། wང་[ཅིག་;གཅིག་]ཅེས་པ་tགས་དེ་ཕན་uན་Hལ་[བའང་;བའང་]
[PVinD166a5: wང་བ་འབའ་ཞིག་Mང་]མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་?་བའོ།། [PVin 40,7-8: ..vā kevalasyāpy 
ālokasya darśanād..]

འོ་ན་གནོད་པ་ཅན་bི་དགག་?་འང་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཅན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདིར་ཅེས་[77A1]པ་Tེ་གནོད་པ་
ཅན་bི་དགག་པར་?་བ་`་བའི་གཏན་ཚcགས་âོན་པོ་དང་དེ་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་][པའ་;པ་]ནི་ངེས་པའི་yད་པར་ཅན་ཉིད་དO་ཞyས་

?འོ།།

གང་དག་གuང་འདི་`་བའི་tགས་ཉིད་འHེལ་[པའ་;པའི་]l་མཚན་[Zེད་;མེད་]བཞིན་e་ïན་ཅིག་e་[དZིགས་;དམིགས་]

[པ་;བ་]ངེས་བ་[PVin 40,9: .. sahopalambhaniyamaḥ/]ཞེས་བཅངས་ནས་གäགས་དང་wང་[པ་;བ་]ལ་yད་པར་དང་
[77A2]ངO་བO་ཉ_ད་མ་uགས་པའི་uལ་bིས་མ་ངེས་པ་Ñོང་[པར་;བར་]འཆད་པ་དེ་དག་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་tགས་yད་པར་ཅན་

བཀོད་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་བཀོད་ནས་གནོད་པ་ཅན་bི་བ�ོག་yབ་Tོན་ན་རང་གི་འRག་པ་ལ་ཅོ་འvི་བར་འXར་བའི་ཡང་yིར་རོ།། 
དེས་ན་གuང་འདི་ལ་ནི་བཤད་པ་â་མ་ཉིད་wང་ངོ་།།

d3 yོགས་ཆོས་མ་òབ་པ་Ñང་པ། e1 གཞན་bི་Äེ་པ་ཁ་ཅིག 
yོགས་[77A3]ཆོས་མ་òབ་པ་Ñང་པ་ནི་Sལ་ནི་[PVin 40,11: viṣayasya..]ཅེས་པ་Tེ་གཞན་bི་Äེ་བ་ཁ་ཅིག་གäང་

Sལ་དང་འཛcན་པའི་ཤེས་པ་ནི་l་འHས་ཡིན་པའི་yིར་â་yིར་[དZིགས་;དམིགས་]པས་ཤེས་པའི་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་eས་གཅིག་e་

[དZིགས་;དམིགས་]པའི་གཏན་ཚcགས་མ་òབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་པ་ལ། 

e2 [དེ་ལ་]ཐལ་བ་འEོད་པ། f1 [`་བ།]
ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བEོད་པ་ནི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་མངོན་Lམ་མ་ཡིན་ན་[PVin 1.54cd':apratyakṣopalambhasya 

nārtha-]ཅེས་པའི་`་བ་[77A4]གཉིས་Tེ། [དZིགས་;དམིགས་]?ེད་མ་རིག་པའི་nས་Mི་Nེས་É་ཆོས་ཅན་དོན་ཡང་མ་
[དZིགས་;དམིགས་]པར་ཐལ་ཏེ་འཛcན་[པ་འམ་;པའམ་]དམིགས་པའི་yིར་དེའི་འཛcན་པ་དམིགས་པའི་ཐ་sད་e་üང་ཞེས་?་བ་འཕེན་པར་བY་

Tེ། [འདི་འི་;འདིའི་]ཐལ་བ་དང་བ�ོག་པ་ལ་ཉེས་པ་öག་གིས་མི་འཐད་པའི་Nོན་ཇི་Yར་[Zེད་;མེད་]པའི་uལ་ནི་aངས་ཅན་ལ་ལོངས་
[77A5]Jོད་དགག་པ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།

f2 འaེལ་པ། g1 yོགས་ཆོས་དོན་bིས་ཁས་^ངས་པའི་རིམ་པ། [PVin p.41, v.1.54'd]
དེའི་འaེལ་[པ་;བ་]ན་འདི་Yར་རེ་ཤིག་[དZིགས་;དམིགས་]པ་དེ་ཡོད་ངེས་L་མ་òབ་ན་དོན་རབ་e་མི་འXར་རོ་[PVin 
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1.54'd: ..prasidhyati//]ཞེས་གདོན་ཏེ། དེའི་yབ་པ་ནི་Sལ་ཡོད་པ་ཙམ་bིས་ནི་Sལ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་མ་ཡིན་bི་[PVin 
41,1: na hi viṣayasattayā viṣayopalambhaḥ,..]ཞེས་[ར་ལ་yོགས་ཆོས་དོན་bིས་ཁས་^ངས་པའི་རིམ་པ་Tོན་པ་ནི་
Sལ་ཡོད་eས་Mི་[དZིགས་;དམིགས་][77A6]པ་དེ་ཡང་རང་གིས་མ་རིག་པས་ཚད་མས་མ་òབ་པར་འXར་ཞེས་བEོད་དེ། དེ་འདོད་པ་ལ་ཚད་
མ་དང་མི་Aན་[PVin 41,2: -apramāṇikā..]ན་མི་Q་བས་ཡོད་ངེས་Mི་ཐ་sད་མི་üང་[པར་;བར་]འXར་ཏེ་ཤ་ཟ་བཞིན་ཞེས་?འོ།།

དེའི་yབ་པ་ལ་འuལ་པ་Ñང་པ་ནི་ཡོད་Mང་[PVin 41,3: sato 'py..]ཅེས་པའོ།།
དེ་Yར་ན་[དZིགས་;དམིགས་]?ེད་ཡོད་པར་མ་òབ་Mང་དོན་Mང་ཡོད་པར་མི་[77A7]འòབ་པའི་yིར་ཐམས་ཅད་[PVin 

41,3: ..viśvaṃ..]ཅེས་པ་ནི་དོན་དང་ཤེས་པ་དང་དེས་དེ་[དZིགས་;དམིགས་]པར་ངེས་པའི་ཐ་sད་(མས་སོ།།
དེའི་yིར་རིག་?ེད་[དZིགས་;དམིགས་]པ་[Zེད་;མེད་]ན་རང་དང་དོན་རིག་པར་?ེད་པ་པོ་áང་ཟད་Mང་[Zེད་;མེད་]པར་འXར་རོ་

[PVin 41,4-5: ..na-..nāma kiñcit// ; PVinD166b1: áང་ཟད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།]ཞེས་དོན་བ6ས་པའོ།།

g2 [^ོ་གཞན་]མ་ངེས་པར་tོག་པས་རིག་པ། h1 [`ོད་པ།] 
མ་ངེས་པར་tོག་པས་རིག་པ་ནི་Tེ་གལ་ཏེ་འཛcན་པ་ནི་རང་གིས་མ་རིག་Mང་གäང་[པ་;བ་]དམིགས་[77A8]པའི་eས་གཉིས་པར་

གäང་[པ་;བ་]བཞིན་e་ཤེས་པ་གཞན་bིས་དམིགས་པས་ཡོད་པའི་ཐ་sད་མི་འཐད་པའི་Nོན་[Zེད་;མེད་]དO་ཞy་ན། 

h2 [ལན།] i1 ཡོད་པའི་ཐ་sད་yིན་ཅི་ལོག་e་ཐལ་བ། [PVin p.41]
ཅི་རིག་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ཁོ་ནས་དམིགས་སམ་འགའ་ཞིག་རང་གིས་òབ། དང་པོ་Yར་ན་ཉེས་པ་གཉིས་ལས་རེ་ཤིག་དེ་Y་ན་ཡོད་

པའི་ཐ་sད་yིན་ཅི་ལོག་[e་;z་]འXར་རO་ཞyས་[77B1]བEོད་པ་ནི་དེ་Y་ན་རེ་ཤིག་Sལ་དེ་རང་གི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཡོད་པའི་ཚú་མ་òབ་

ལ་གཞན་དེའི་[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཡོད་པའི་eས་L་òབ་[པོ་;བོ་][PVin 41,7: anyopalambhakāle tu siddha ity 
upalambhe 'pi tadā na siddho.. ; cf. PVinD166b2]ཞེས་yིན་ཅི་ལོག་གི་ཐ་sད་ལེགས་པར་?ས་སོ་[PVin 41, 
8: ..viparyaye..suvyāhṛtam/ ; cf. PVinD166b2]ཞེས་∏ེལ་ཏེ་མ་òབ་པ་དང་òབ་པའི་l་མཚན་ནི་Üབ་པའི་ཤེས་པ་མ་
òབ་པ་དང་òབ་པས་སོ།།

yིན་ཅི་ལོག་པ་ཅི་Yར་ཅེ་ན། [དZིགས་;དམིགས་]པར་Xར་[77B2]Mང་Sལ་ཡོད་པ་དེའི་ཚú་མ་òབ་ལ་Sལ་[Zེད་;མེད་]པའི་ཚú་
òབ་པར་འXར་བའོ།།

i2 དོན་tོགས་པ་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བ། [PVin p.41]
གཞན་ཡང་དོན་tོགས་པ་ཉིད་[Zེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་བEོད་པ་ནི་Sལ་རིག་པ་ཡང་[PVin 41,9: ..saṃvedana-]ཅེས་

པས་རང་རིག་[Zེད་;མེད་]པའི་Nེས་É་(མས་[དZིགས་;དམིགས་]པ་མཐར་uག་ལ་Äོད་པར་ཁས་ལེན་e་བáག་ནས་[དZིགས་;དམིགས་]པ་

མཐར་uག་ལ་Äོད་པའི་Nེས་É་འདིས་དོན་[འགའང་;འགའ་འང་]མི་[77B3]tོགས་པར་འXར་ཏེ་[དZིགས་;དམིགས་]པ་མཐར་uག་པའི་Eེས་

L་འHང་[པ་;བ་][PVin 41,10: -anugamaḥ/ ; PVinD166b3: འHང་ངོ་།།]དེའི་yིར་[PVin 41,10: tan..]ཞེས་
?འོ།།

དེའི་yབ་པ་གང་ལས་ཅེ་ན། གཅིག་མ་òབ་ན་[PVin 41,11: ekāsiddhau..]ཅེས་པ་Tེ་yི་མ་Yོས་པ་དང་yི་མ་ཉིད་
[Zེད་;མེད་]པས་སོ།། 
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i3 རང་དང་Sལ་bི་(མ་པ་ཅིག་ཆར་དམིགས་པར་ཐལ་བ། [PVin p.42]
འོན་ཏེ་yོགས་གཉིས་པ་འགའ་ཞིག་e་མཐར་uག་Tེ་Sལ་རིག་པས་རང་ཡང་རིག་པ་ཡིན་ན་དེ་རང་དང་Sལ་bི་[77B4](མ་པ་ཅིག་

ཆར་[དZིགས་;དམིགས་]པར་འXར་ཏེ་ Ôའ_་´ས་ཅིག་གིས་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་མདོག་དང་ད?ིབས་བཞིན་ནO་ཞyས་བEོད་[ཏེ།;དེ།] 
[འདི་འི་;འདིའི་]yབ་པ་ནི་འོག་ནས་གཅིག་གི་?་བ་ལ་རིམ་པ་མི་རིགས་[PVin 42,1: ekavyāpāre kramāyogāt,..]ཅེས་པའོ།། 

དེ་Y་ཡིན་ན་རིག་?་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་འXར་དགོས་Tེ། ཤེས་པ་(མས་རང་རིག་པའི་´ས་ཉིད་Mིས་[77B5]Sལ་རིག་པ་དེའི་yིར་
[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཆོས་གLམ་Aན་bི་གཏན་ཚcགས་òབ་ཅེས་?འོ།།

རིག་པ་ཞེས་?་བ་ཡང་[PVin 42,3: saṃvedanam ity api..]ཅེས་པའི་གuང་ཁ་ཅིག་དེ་Y་ན་âོན་པོ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་གཞན་རིག་པའི་ཐ་sད་འགལ་ལO་ཞyས་ïན་ཅིག་[དZིགས་;དམིགས་]པའི་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བར་Öོལ་བའི་ལན་e་[ོར་བ་ནི་མི་

རིགས་Tེ། བÖལ་ལན་[77B6]འདི་âར་ Ô་ཡ_ས་ཉམས་Zོང་?་གཞན་[Zེད་;མེད་]ཅེས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་yིར་དང་། འདི་ཉིད་[e་
འང་;eའང་]གཞན་མ་ཡིན་པ་དེའི་yིར་ཡང་དེ་ནི་གཞན་e་མི་རིགས་ཅེས་གuང་མ་འHེལ་[པར་;བར་]འXར་བའི་yིར་རོ།།

b2 རིག་པའི་གཏན་ཚcགས། [PVin p.42, v.1.55-57]
དེས་ན་འདི་ནི་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཞེས་?་བའི་གཏན་ཚcགས་གཞན་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་གཏན་ཚcགས་[77B7][འདི་འི་;འདིའི་]དོན་

རིག་པར་?་[བ་འམ་;བའམ་]?ེད་[པ་འམ་;པའམ་]རིག་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་གäང་ཆ་âོན་པོར་wང་[པ་;བ་]ནི་འཛcན་ཆ་ཤེས་པ་ལས་
གཞན་མ་ཡིན་ཏེ་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་yིར་བདག་རིག་པ་བཞིན་ནO་ཞyས་བEོད་[ཏེ།;དེ།] གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཉིད་ནི་ཤེས་པ་ཙམ་bི་uན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པས། [77B8]མཚན་ཉིད་Mིས་མཚqན་?་བÜབ་པ་ཡིན་ཏེ་ནོག་དང་¨ོག་ཤལ་bིས་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་བ་ལང་e་བÜབ་པ་
དང་འvའO་ཞyའོ།།

དེ་ནི་མི་རིགས་Tེ་གཞན་རིག་མ་འuལ་པའི་གäང་[པ་;བ་]གäགས་སོགས་ལ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་òབ་ན་གäང་[པ་;བ་]དོན་(མ་

གཅད་ལ་ཁེགས་པ་ན་དེའི་འཛcན་[པ་འང;པའང་]ཁེགས་པས་ཆོས་Mི་བདག་[78A1][Zེད་;མེད་]མངོན་Lམ་bིས་òབ་པར་ཐལ་བའི་yིར་དང་། 
འuལ་པའི་གäང་[པ་;བ་]�་གཉིས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[†ོས་;དངོས་]པོར་མ་òབ་Mང་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་གསལ་བ་ཙམ་òབ་པས་མ་

òབ་པ་ལ་ཡོད་ཆོས་tགས་L་üང་[པར་;བར་]འXར་བའི་yིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་གäགས་དང་f་Yར་རིག་?་ཐ་དད་པ་ལ་དེའི་རིག་?ེད་Mང་ཐ་དད་པས་[78A2]yབ་པས་འདིར་གäང་[པ་;བ་]དང་

འཛcན་པ་དག་རིག་?ེད་´ས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་རིག་?་ཡིན་པས་གཞན་མ་ཡིན་ཅེས་?་བ་yབ་?ེད་འགལ་བའི་tགས་ཡིན་ནO་ཞyས་ཟེར་[བ་

འང་;བའང་]མ་ཡིན་ཏེ། མར་མེ་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་གསལ་བའི་མར་མེ་ཉིད་e་Éམ་པ་དང་ཀ་བ་Yར་Aོག་པ་ལ་[ཐེ་ཙqམ་;ཐེ་ཚqམ་]མི་ཁེགས་པའི་
yིར་དང་ཡི་གེས་མ་བTན་པའི་yིར་རོ།། [78A3]གང་ཡང་ཤེས་པ་དང་འvེས་པར་གསལ་བ་ཞེས་བEོད་པ་ཡང་ïན་ཅིག་
[དZིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་ལས་དོན་གཞན་མ་བTན་པར་འXར་རོ།།

དེས་ན་ཡི་གེ་ཇི་Y་བར་བཤད་པ་ཉིད་7ོབ་དཔོན་bི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་འདི་Yར་བཤད་ཏེ། 7ོབ་དཔོན་yོགས་Mི་ãང་པOའ_་གuང་
ལས་རིག་?་ཞེས་འ~ང་[པ་;བ་]དེ་ཡང་རིག་པར་?ེད་པ་དེ་ཉིད་[78A4]Mི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་?འོ།།

དེ་Yར་ན་yོགས་ཆོས་མངོན་Lམ་bིས་òབ་ཅིང་yབ་པ་âར་བÜབས་པས་ན་གཏན་ཚcགས་Mི་དོན་ནི་âོན་པོར་wང་[པ་;བ་]ནི་འཛcན་

པ་ལས་´ས་གཞན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རིག་པར་?་བ་ཡིན་པའི་yིར་བདེ་6ག་གམ་�་གཉིས་བཞིན་ནO་ཞyས་?་བ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།
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གལ་ཏེ་[78A5]ཤེས་པ་ལས་´ས་གཞན་པ་ལ་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་tགས་Aོག་ན་(མ་པ་བµན་པ་Yར་ན་[âོ་;âོན་]སོགས་ཤེས་པའི་

´ས་མ་ཡིན་པས་གསལ་བ་མི་འཐད་དO་ཞy་ན། âོན་པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[PVin 42,5: ..nīlādy-]ཞེས་|ོས་[Tེ།;ཏེ།] ཤེས་པ་ལས་
གཞན་པའི་[†ོས་;དངོས་]པོ་མ་ཡིན་ན་བµན་པའི་གäང་[པ་;བ་]wང་[པ་;བ་]འHེལ་[པ་;བ་]ལ་མི་Yོས་པས་üང་ངO་ཞyས་[78A6]དགོངས་

པའོ།།

བདག་ཉིད་ཅེས་པ་ནི་བདག་ཉིད་ལས་མ་འདས་ཤིང་གཞན་མ་ཡིན་ན་བདག་ཉིད་དང་རང་གིས་Ãལ་པའི་གཞན་bི་(མ་པ་ཡང་གསལ་

བར་üང་Tེ་fོན་མ་བཞིན་ཅེས་པའོ། །དེ་Yར་སེམས་ཙམ་bི་uལ་ལ་ཚད་འHས་གཞག་པ་ནི་གäང་[པ་;བ་]དོན་གཞན་[Zེད་;མེད་]པ་དེའི་yིར་
fོ་བཏགས་པ་འཛcན་པ་[78A7]འི་yིར་fོ་བཏགས་པ་འཛcན་པའི་(མ་པ་ནི་འHས་É་རང་རིག་པའི་ཐ་sད་Mི་Üབ་པ་?ེད་e་འདོད་དO་དy་ཙམ་

ལས་ཤེས་པ་འདི་རང་རིག་པ་དེའི་ཐ་sད་འཇོག་ཅིང་མཚqན་པས་སོ།། 
གལ་ཏེ་རིག་?་རིག་?ེད་ཆ་གLམ་མེད་པ་ལ་ཚད་འHས་ཇི་Yར་འཐད་ཅེ་ན། [†ོས་;དངོས་]པོ་གLམ་[Zེད་;མེད་]Mང་Aོག་པའི་ད?ེ་

བས་འཐད་[78A8]པ་དོན་ཡོད་པའི་ཁ་ནང་Yའི་ཚད་འHས་བཞིན་ནO་ཞyས་Tོན་པ་ནི་དཔེར་ན་[PVin 1.55b': yathā..]ཅེས་པའོ།།
དེ་ལའང་ཅེས་པའི་[u་ལོག་;ཤO་ལP་ཀ་]ནི་དཔེའ་དང་དོན་གང་ལ་sག་པར་བཤད་Mང་üང་ངོ།།

ཚད་མའི་(མ་aངས་བTན་པས་7ོབ་དཔོན་bི་nང་འགལ་Ñང་[པ་;བ་]ནི་འཛcན་པའི་ནི་[PVin 1.57a': grāhaka- ; 
PVinD167a1-2: འཛcན་པ་ཡི་ནི་]ཅེས་པ་Tེ། འཛcན་པའི་(མ་པ་དང་བདག་[78B1]Zོང་[པར་;བར་]üང་[པ་;བ་]དང་Sལ་ཡོངས་L་
གཅོད་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ལ་7ོབ་དཔོན་bིས་རིག་པར་?ེད་པས་རིག་པ་[?]ཞེས་?ེད་པ་Üབ་པ་}ར་?ས་ནས་ཚད་མར་བཤད་ལ། འདིར་རིག་
པས་ན་རིག་པ་ཞེས་པ་[†ོས་;དངོས་]པོ་Üབ་པ་}ར་?ས་ནས་འHས་Éར་བཤད་པ་མི་འགལ་ཞེས་པ་Tེ་7ོབ་དཔོན་bིས་Mང་རང་རིག་འHས་É་

ཡིན། [PVin 1.56'd: ..phalaṃ svavit//]ཞེས་གང་གLངས་[78B2]པ་ཡིན་ནོ།།

E3 གཉིས་ཀའི་nགས་ལ་^ོ་uལ་གཉིས་L་òབ་པ། [PVin v.1.55-58]
ཡང་ན་དེའི་yིར་[PVin 1.56c': iti..]ཅེས་པ་(མ་རིག་པའི་ཁ་yིར་Yའི་ཚད་འHས་དང་། དཔེར་ན་[PVin 1.55b': 

yathā..]ཅེས་པའི་[u་ལོག་;ཤO་ལP་ཀ་]གཉིས་uན་མོང་གི་ཁ་ནང་Yའི་ཚད་འHས་ཏེ་(མ་རིག་པའི་གནས་dབས་དེར་འདོད་ཆགས་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་ཚqར་བ་བཞིན་e་བདག་Sལ་e་བཞག་པ་ན་གཞལ་?་དང་ཚད་འHས་གནས་པའི་uལ་འདི་ནི་òབ་[78B3]མཐའ་Gན་ལའང་[ར་ཏེ། 
[ར་བ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་དེ་ལའང་[PVin 1.56a': tatrāpy..]ཅེས་པའོ། །དེ་Yར་yི་རོལ་bི་དོན་ཡོད་པ་དང་[Zེད་;མེད་]པའི་nགས་Mི་
གཞལ་?་དང་ཚད་འHས་(མ་པར་དgད་ནས། དེ་དག་uན་མོང་གི་དོན་བ6་བ་ལ་གཉིས་ཀ་Yར་ཡང་wང་[པ་;བ་]སེམས་ཉིད་e་འཐད་པ་ནི་
གཏན་ཚcགས་གཉིས་པO་དyའི་yིར་[PVin 1.58'a: ..tato..]ཅེས་པའོ།། [78B4]དེས་ན་ Ô་ཉ_ད་uལ་གཉིས་[PVin 1.58c': 
dvairūpyaṃ taddhiyaḥ]ཅེས་པ་གäང་ཆ་[ Ô་འ_་; Ôའ_་]བདག་ཉིད་e་བEོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་âར་[†ོས་;དངོས་]མཐོང་

[Zེད་;མེད་]yིར་ཅེས་པར་བཀག་པའི་yིར་རོ། །

F1 [དངོས་Mི་དོན།]
འོན་Mང་རང་ཉིད་Mིས་བTན་པའི་མི་བདེན་པའི་དོན་གäང་[པར་;བར་]wང་[པས་;བས་]ཆ་གཉིས་པར་བEོད་པ་ཡིན་ཏེ། yོགས་Mི་

ãང་པོས་Mང་།   
Sལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་[པའི།།;པ་ཡི།།] ད?ེའ་[78B5]བས་ Ô་ན_་uལ་གཉིས་ཡིན།། 
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[PS 1.11ab:Sལ་ཤེས་པ་དང་དེའི་ཤེས་པའ(ིP : པའོ་ D, C)། །ད?ེ་བས་ Ô་ཡ_་uལ་གཉིས་ཉིད(P : ན ིD, C)།།] 
ཅེས་གLངས་པ་ཡིན་ནོ།།

F2 སO་སOའ_་nགས་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། G1 དོན་རིག་པའི་nགས་ལ་གཞལ་?འི་Üབ་?ེད་བEོད་པ། [PVin p.43]
ད་ནི་[སO་སO་འ_་;སO་སOའ_་]nགས་ལ་མི་འཐད་པ་Ñང་[པ་;བ་]ལས་དོན་རིག་པའི་nགས་ལ་གཞལ་?འི་Üབ་?ེད་བEོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་

[PVin 43,7: yadi..]ཞེས་Öོལ་བའི་ལན་e་yི་རོལ་bི་དོན་ནི་འHས་É་འཛcན་ཤེས་རེས་འགའ་Aོག་པའི་tགས་ལས་òབ་པར་འXར་རO་ཞyས་
?་Tེ། [PVin 1.58'cd: bāhyasiddhiḥ syād vyatirekataḥ//] [78B6](མ་ཤེས་ལ་jས་པའི་l་གཞན་ནི་དབང་པོ་དང་
wང་[པ་;བ་]དང་ཡིད་ལ་?ེད་པ་Tེ་∂ེན་གLམ་jས་པ་ཚང་ཡང་Éམ་འཛcན་bི་(མ་ཤེས་མི་Nེ་བའི་yིར་∂ེན་བཞིའ་པ་ལ་Yོས་པར་དཔག་ལ་དེ་

ཡང་[yི་འི་;yིའི་]དོན་ཉིད་ཡིན་[PVin 43,11: sa bāhyo 'rthaḥ syāt,..]ཅེས་པ་uགས་ལ་òབ་ཅེས་པའོ། །འོ་ན་མངོན་Lམ་bི་
གཞལ་?་tགས་Mིས་[དཔགས་;དཔག་]པར་མི་[78B7]འXར་རམ་ཞེ་ན། འXར་མོད་Mི་འོན་Mང་དེའི་(མ་པ་Zོང་[པ་;བ་]ལས་དོན་Zོང་
[པ་;བ་]ཉིད་e་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e།   

ཤེས་པ་(མ་བཅས་yོགས་ལ་ནི།། [†ོས་;དངོས་]L་དེ་གཉིས་ཐ་དད་Mང་།།   
དེ་དང་གäགས་བrན་འv་བས། །བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཚqར་བར་üང་།།

ཞེས་བEོད་པ་བཞིན་ནོ།། 
[78B8](མ་བཅས་ë་བའི་བསམ་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་མོད་Mི་7ོབ་དཔོན་bིས་nགས་འདི་â་ནས་མི་འཐད་པར་གཟིགས་པས་

འདིར་ཡང་äར་bིས་Lན་འ?ིན་པ་ནི་གལ་ཏེ་[PVin 43,11: yadi..]ཅེས་པ་Tེ། སེམས་ཙམ་པ་དག་l་[བཞིའ་;བཞི་]པ་ནི་དེ་མ་ཐག་པའི་
yད་པར་དོན་དེར་wང་[པའི་;བའི་]ཆགས་ཡིན་པ་དེ་ལོག་པས་Aོག་པར་མི་ë་[79A1]ན་ནི་འXར་བ་ལ་ë་བས་ཅེས་འཕེན་ཏོ། །དོན་bི་(མ་
པར་wང་[པས་;བས་]ཞེས་Eེས་L་འaོ་བའི་íོ་ནས་Mང་མི་འòབ་Tེ། (མ་པ་ཙམ་{ི་ལམ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་མ་ངེས་ལ་དོན་bིས་?ས་
པའི་(མ་པར་མི་འòབ་པའི་yིར་´ས་N་བོ་ལས་མེ་བཞིན་ནོ། །དོན་ཉིད་ནམ་ཡང་མཐོང་[པ་;བ་][Zེད་;མེད་]པས་འHེལ་[པ་;བ་][79A2]མི་
འòབ་པའི་ཡང་yིར་ཏེ་ཤ་ཟ་བཞིན་ནོ།།

G2 (མ་རིག་པའི་nགས་ལ་ Ôའ_་(མ་ད?ེ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ། [PVin p.43]
(མ་རིག་པའི་nགས་ལ་ Ôའ_་(མ་ད?ེ་མི་འཐད་པ་Ñང་པ་ནི་གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་དེ་ཡང་^ོ་འuལ་པ་དང་མ་འuལ་པ་གཉིས་L་ཇི་

Yར་ë་Tེ།  འuལ་པ་ཉིད་e་yད་པར་[Zེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། [PVin 43,13-14: viśeṣābhāvāt/] [དེ་འང་;དེའང་]འuལ་
པར་འཇོག་པའི་l་མཚན་ཁ་yིར་Yའི་ཤེས་[79A3]པ་ཐམས་ཅད་Mི་l་མཚན་Sལ་བ�ོག་ཏེ་ཇི་Yར་མཐོང་[པ་;བ་]དེ་Yར་[Zེད་;མེད་]པའི་

yིར་ཏེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་དོན་wང་yིར་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཡིན་ནO་ཞy་ན་ཉེ་བར་བ7ད་པའི་[PVin 43,14: upaplava..]ཞེས་པའི་ལན་bི་
བསམ་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ན་དེ་Y་ཉིད་ཡིན་པས་ཇི་Yར་འuལ་པས་མཐོང་Xར་པ།  

G3 འཇིག་tེན་aགས་པའི་ཐ་sད་(མ་པར་གཞག་པ། [PVin p.44]
དེ་Yར་འདི་ནི་གཞག་?ས་[པ་;བ་][79A4]ཞེས་âར་བEོད་མོད་Mི་འོན་Mང་འཇིན་tེན་aགས་པའི་ཐ་sད་(མ་པར་གཞག་པ་ནི་

[ཅིག་;གཅིག་]གི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བEོད་ལ་གཞན་ནི་ཚད་མར་བEོད་དོ་[PVinD167a6: ཚད་མ་ཡིན་ནོ།།][PVin 
44,1-2: ..apramāṇam ācakṣīta,..aparam..pramāṇam/]ཞེས་?འོ། །གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། ཐ་sད་གང་ལ་འཇིག་tེན་
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པས་Mང་ཡིད་བtན་མི་?ེད་པ་ནམ་མཁའི་¡་ཤད་འཛcན་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Tེ། [དེ་འང་;དེའང་]དེར་[79A5]tོག་པའི་བག་ཆགས་Mི་
མཚམས་[ོར་[Zེད་;མེད་]པས་སོ།།

གཞན་གང་ཞེ་ན། འཁོར་བ་ཇི་Vིད་[པར་;བར་]ཇི་Yར་བäང་[པའི་;བའི་]Sལ་དོན་?ེད་པ་དང་འHེལ་[པ་;བ་]མེ་དང་u་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འཛcན་པའི་ཤེས་པ་Tེ། [དེ་འང་;དེའང་]དེར་tོགས་པའི་བག་ཆགས་བtན་པས་སོ། །དེའི་ཚད་མ་ཉིད་Mང་དེ་ཁོ་ནར་མ་
ཡིན་bི་ཐ་sད་[79A6]e་ཡོངས་L་བཅད་པའི་དོན་ལ་མི་Q་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་(མ་འaེལ་e།[?]  

ཡང་དག་མིན་པ་བ�ོག་དོན་e། །ཡང་དག་ཉིད་གLངས་དེའི་yིར།། 
ཚད་ཡིན་

ཞེས་ཚད་མ་མི་Q་བའི་Sལ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་ཉིད་e་བEོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་[Y་འང་;Yའང་]ཡིན་མོད་Mི་(མ་པར་ངེས་པའི་
[79A7]གuང་འདི་ནི་Gན་[e་;z་]ཐ་sད་པའི་ཚད་མའི་རང་བཞིན་བEོད་པ་ཡིན་[PVin 44,2-3: sāṃvyavahārikasya 
caitat pramāṇasya rūpam uktam,..]ཅེས་?འོ། །ཡང་ན་དེ་ནི་Tེ་མི་Q་བ་དེ་ནི་ཡང་དག་པར་ཐ་sད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་
ཡིན་པར་བEོད་དO་ཞyས་གདོན་པར་?འོ། །གལ་ཏེ་མཁས་པ་(མས་Mིས་ནི་དེ་ཁོ་ན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཉིད་དgད་པར་?་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཐ་sད་
[79A8]པའི་ཚད་མ་ནི་བ་ལང་Eི་ཡན་ཆད་ལ་aགས་པ་དེ་དgད་པས་ཅི་?་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡང་ཞེས་བTན་པའི་དགོས་པ་གཉིས་གLངས་Tེ། 
བTན་བཅོས་Mི་དགོས་པ་ནི་ཕ་རོལ་{ོངས་པ་བ�ོག་པ་ཡིན་ལ་ཐ་sད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལའང་ཕ་རོལ་{ོངས་པས་མངོན་Lམ་bི་དོན་l་

ལ་འHས་É་དང་གསལ་[79B1]བ་ལ་yི་མ་[དZིགས་;དམིགས་]Mང་ཡོད་པ་དང་wང་e་མི་üང་[པའི་;བའི་]yད་པར་མངོན་Lམ་bི་འགེགས་

པ་དང་། འཆི་བ་དང་མི་tག་པ་དང་ད?ིབས་དང་གཉིས་བཅས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་tགས་Mིས་འཇིག་tེན་∂ང་པ་དང་?ེད་པ་པོ་གཞན་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་][པའ;པའི་]Üབ་པའི་íོ་ནས་གeལ་?འི་འཇིག་tེན་Q་བར་?ེད་པས་དེའི་{ོངས་པ་བསལ་བའི་yོར་རོ།།

[79B2]གཞན་ཡང་ཐ་sད་པའི་ཚད་མ་འདི་ཐོས་པ་དང་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ངེས་པས་བསམས་པ་ལས་~ང་[པ་;བ་]བདག་

[Zེད་;མེད་]པ་tོགས་པའི་ཤེས་རབ་གོམས་པ་ལས་འHས་É་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་མངོན་e་?ེད་[PVin 
44,5: ..pāramarthikapramāṇam abhimukhīkurvanti/]ཏེ། ཅི་Y་É་ཞེ་ན། vི་མ་ནི་tོག་པ་Tེ་tོག་པ་དང་འuལ་པ་
7ར་Aོག་པ་[Zེད་;མེད་]པ་tོག་Hལ་མ་འuལ་པའི་མངོན་Lམ་[79B3]ཉིད་བTན་[པ་འམ།;པའམ།] ཡང་ན་ཤེས་?འི་fིབ་པའི་འuལ་པ་
[Zེད་;མེད་]ཅིང་ཉོན་མོངས་པའི་vི་མ་[Zེད་;མེད་]པ་དེ་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་7ར་Aོག་པ་[Zེད་;མེད་]པའི་Ñངས་པ་ཆོས་གLམ་Aན་bི་ཚད་མ་

མངོན་e་?ེད་དེ་དེ་ཡང་འཇིགས་སོགས་བཞིན་e་བíོམས་པའི་Tོབས་Mིས་ཅེས་པར་ཆ་ཙམ་ཞིག་བTན་པ་ཡིན་ནོ།། [PVin 44.5-6: 
leśataḥ sūcitam eveti/ ;*note in page 44: iti n.e. T] དེས་ན་ཐ་sད་པའི་ཚད་[79B4]མ་ཡང་དགོས་པ་གཉིས་དང་Aན་
པས་མཁས་པ་(མས་Mིས་བ`མ་པར་?་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་dད་e་(མ་འaེལ་ལས།།

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་(མ་གཞག་དང་། །ཐ་དད་ཐདད་མིན་ཅི་འv།།
དེ་བཞིན་ཉིད་e་མ་བtགས་པའི། །འཇིག་tེན་ཇི་Yར་aགས་དེ་ལས།།
[PV1.85: ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་(མ་གཞག་དང་། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་ཅི་འv།། 

  དེ་ཉིད་དོན་ནི་མ་བtགས་པར། །འཇིག་tེན་ཇི་Yར་aགས་དེ་ལ།།]
བÜབ་དང་བÜབ་པར་རབ་[79B5]གནས་པ།།

དམ་པའི་དོན་ལ་གuག་?འི་yིར། །མཁས་པ་(མས་Mིས་?ས་པ་ཡིན།  
[PV1.86b-d: བÜབ་?་Üབ་པ་Gན་བཞག་པ།། 
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 དམ་པའི་དོན་ལ་འRག་?འི་yིར། །མཁས་པ་(མས་Mིས་?ས་པ་ཡིན།།] 
ཞེས་གང་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།

དེ་Y་མོད་Mི་མངོས་Lམ་bི་ལེ¶་འདི་ནི་ཁO་བOའ_་གuང་འདི་ལས་འ~ང་[པ་;བ་]tོག་གེ་ལ་aགས་པའི་[བéའ་;བé་]uན་མོང་མ་ཡིན་

པ་དང་yི་རོལ་པ་དང་ནང་པའི་གuང་nགས་Mི་[79B6](མ་པར་ད?ེ་བ་དང་dབས་Mི་དོན་[†ོས་;དངོས་]པOའ_་Tོབས་uགས་Mིས་ཇི་Yར་ངེས་

པ་བསམ་པའི་uལ་གLམ་པོ་འདིས་ངེས་པར་?་བ་ཡིན་bི། གཞན་e་ན་གuང་འདོན་ཐབས་Mི་བཤད་[པ་འམ་;པའམ་]`་བ་མ་མཐོང་
[པར་;བར་]ལོ་མ་ཚqལ་བའི་±ོད་བཤད་མང་e་?ེད་པ་དག་གིས་ནི་ཁ་དང་(་བ་?ང་[པར་;བར་]འXར་bི་dབས་Mི་དོན་[79B7]ངེས་པར་མི་

འXར་རོ།།

འདིར་བཤད་tོག་གེའི་dད་དང་གuང་nགས་Mི། །(མ་བཞག་[†ོས་;དངོས་]དོན་བསམ་པ་མི་ཤེས་ན།།
བ\་ཚར་ཉན་དང་[ཤད་;བཤད་]པའི་Nེ་བོས་Mང་། །མངོན་Lམ་གuང་གིས་དེ་tོགས་འXར་མ་ཡིན།།   
ཚད་མ་(མ་པར་ངེས་པའི་[ཏི་ཀ་;ཊིŒ་]ལེགས་པར་བཤད་པ་བ6ས་པ་ལས། [79B8]མངོན་Lམ་(མ་པར་ངེས་པའི་[ལེ¶་

འི་;ལེ¶འི་]བཤད་པའོ།།  །་།    


