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'A2 གཉིས་པ་རང་དོན་,ེས་དཔག་གི་ལེ/་བཤད་པ།
B1 [,ེས་3་དཔག་པའི་ད5ེ་བ་མཛད་པ།]

དེ་8ར་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་:མ་པ་གཉིས་;ེ་ཞེས་གང་=ོས་པའི་[ཅིག་;གཅིག་]བཤད་ནས། གཉིས་པ་བཤད་པར་བཞེད་པས་རེ་ཤིག་
,ེས་3་དཔག་པའི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་མཛད་པ་ན་མདོར་བ;ན་པ་ནི་,ེས་དཔག་[80A1]:མ་གཉིས་;ེ། རང་གི་དོན་དང་གཞན་?ི་དོན་ཏོ་[PVin 

45,1-2 with v.1a’: anumānaṃ dvidhā svārthaṃ parārthaṃ ca //]ཞེས་5་བའོ།།

C1 བAས་དོན་?ིས་ཚCག་བཤད་པ།
D1 གང་ལ་ད5ེ་བའི་གཞི།

འདིར་ཡང་བAས་དོན་?ིས་ཚCག་བཤད་[ཏེ་;དེ་]དགོས་པའི་དོན་བསམ་པ་ལས། རེ་ཤིག་གང་ལ་ད5ེ་བའི་གཞི་ནི་,ེས་དཔག་ཅེས་པ་
Dར་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པར་བEངས་པ་དེའོ།།

D2 གང་དག་ད5ེ་བའི་ངF་བG།
གང་དག་ད5ེ་བའི་ངF་བF་ནH་རང་གི་དོན་ཏེ་མངོན་3མ་མ་ཡིན་[80A2]པའི་དོན་རང་གིས་Iོགས་པ་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དང་། གཞན་

?ི་དོན་དེ་དེའི་Iགས་བ,ོད་པ་Jའི་རང་བཞིན་[PVin 45,3: jñānābhidhānarūpatvān..]ནོ།། 
འོ་ན་J་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པར་ཅི་8ར་འK་ཞེ་ན། བདེན་མོད་Lི་M་ལ་འNས་O་བཏགས་པའི་Pིར་ཞེས་འཆད་པས་སམ། ཡང་ན་Pི་

རོལ་པ་དག་གིས་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་དང་R་མ་ཅན་དང་[80A3]Sག་མ་ཅན་?ི་,ེས་3་དཔག་པ་ཞེས་གང་བ,ོད་པ་དེ་དག་ལས་Tང་ཟད་

,ེས་དཔག་གི་Jས་བ,ོད་པར་རིགས་པ་ནི་འདི་གཉིས་ཡིན་ཏེ། གཞན་ནི་Iོགས་པར་5་བའི་དོན་ལ་མི་འVལ་པ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །Iགས་
Lང་དེའི་Jས་བ,ོད་པར་རིགས་མོད་Lི་གཞན་?ིས་མ་མ,ོད་པས་འདིར་མ་Pེའོ།།

D3 ད5ེ་བའི་དོན།
ཅི་8ར་[80A4]ད5ེ་བའི་དོན་:མ་པ་གཉིས་ཅེས་པ་ནི་Wོ་དང་J་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཐ་དད་པའོ།།

D4 གང་གིས་ད5ེ་བ་ངེས་པ།
དེ་8ར་ད5ེ་བ་ངེས་པ་ལ་Yོལ་བ་གལ་ཏེ་,ེས་དཔག་གཉིས་3་Eངས་ངེས་པ་འདི་གང་གིས་ཡིན་ཅེ་ན། Iོགས་པ་པོ་གང་ཟག་རང་དང་

གཞན་K་ངེས་པས་སོ། །རང་དང་གཞན་ཞེས་5་[བ་འང་;བའང་]མཐའ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ངེས་པ་[[ེད་;མེད་]མོད་Lི་འདིར་Wོ་དང་J་དག་གང་
[80A5]གི་Mད་K་གཏོགས་པ་དང་མི་གཏོགས་པ་ལ་བ,ོད་དོ། །དེ་8་ན་ཡང་Wོ་དང་J་དག་སF་སFའH་དོན་K་ངེས་པ་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།]  
[Rོས་;དངོས་]3་Iོགས་པར་5ེད་པས་འཇིག་ན་J་དེར་མི་འ]ར་ཏེ། ཉན་པའི་:མ་ཤེས་^ེད་པ་དང་Jའི་ངF་བF་ང_ས་པ་དང་མིང་དོན་འNེལ་
[པ་;བ་]`ན་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་ཆོད་པའི་Pིར་རོ།།
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འོན་ཏེ་[80A6]བMད་ནས་5ེད་པས་Lང་འཇོག་ན་Wོ་ཡང་བ,ོད་པ་aོང་[པས་;བས་]གཞན་དོན་K་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེ་8་མོད་Lི་
འདིར་རང་དང་གཞན་ལ་[bོ་;b་](G)བའི་Mར་Wོ་དང་J་མཐོང་[པས་;བས་]དེ་དག་གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་Iོགས་པའི་[གbོའ་;གཙd་]བFའH་

M་མ་ཡིན་པས་[PVin 45,3: ..na parāparapratipattinibandhane / ]སF་སFའH་དོན་K་བ,ོད་དོ།།

C2 ད5ེ་བ་=ོས་པའི་དགོས་པའི་དོན།
D1 [དགོས་པའི་དོན་དངོས།] 

དེ་8ར་ད5ེ་བ་=ོས་པའི་དགོས་པའི་དོན་ནི་[80A7]Eངས་དང་ངF་བF་ང_ས་པ་གཉིས་Iོགས་པས་,ེས་དཔག་གི་Jས་བ,ོད་པར་རིགས་

པ་དོན་K་གཉེར་བའི་འeག་fལ་ངེས་པ་Iོགས་པར་འ]ར་བ་;ེ་Dར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།

D2 [དེ་དག་ལ་ཐལ་བ་gང་པ།]
E1 [ལེ/་དེ་གཉིས་Lི་དགོས་པ་hད་མེད་K་ཐལ་བ་gང་པ།]
F1 [གཞན་?ིས་དོགས་པ་Yོལ་པ།]

དེ་ལ་གཞན་དག་འདི་iམ་K་རང་དོན་?ི་ལེ/ར་རང་Iོགས་པའི་M་Iགས་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེའི་དགོས་པ་ནི་

[jབ་;བjབ་]5་Iོགས་པ་ཡིན་[80A8]ལ་གཞན་དོན་K་Iགས་བ,ོད་པ་ཡང་དེ་ལས་དགོས་པ་hད་པ་[[ེད་;མེད་]པས་དེ་བ,ོད་པ་Jའི་ལེ/་

ལོགས་3་མི་རིགས་སF་ཞ_་ན། [PVin 45,3-4: apṛthagvacanaṃ śabdasya viśeṣābhāvād iti cet,.. ]

F2 དེ་gོང་པའི་ལན། 
hད་[[ེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་ཏེ་བMད་པའི་འNས་O་[ཅིག་;གཅིག་]Lང་[Rོས་;དངོས་]Lི་5ེད་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་[PVin 45,4: na, 

pravṛttibhedāt / ]ཏེ། དོན་Iགས་Wོ་fལ་K་སོང་[པས་;བས་]ནི་Iགས་ཅན་བjབ་5་མ་Iོགས་པ་Iོགས་པར་5ེད་ལ། [PVin 45,4-5: 

artho hi liṅginaṃ gamayati, ..] [80B1]J་Wོ་fལ་K་སོང་[པས་;བས་]དེའི་Iགས་མ་`ན་པ་`ན་པར་5ེད་པས་སོ། །དེ་8་ན་ཡང་
བ,ོད་པའི་ལེ/་ལོགས་3་5་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་དོན་ལས་མཚན་ཉིད་གཞན་བ,ོད་K་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་[PVin 45,5: na, 

lakṣaṇāntarasyāvācyatvāt / ]M་དང་འNས་O་དག་དགོས་པ་ཐ་དད་Lང་བ,ོད་5་kབ་བདེ་གཅིག་པས་གlང་ལོགས་3་མི་5་བ་བཞིན་ནོ།།  

E2 [བ,ོད་5་དེ་གཉིས་hད་མེད་K་ཐལ་བ་gང་པ།] 
F1 [ཐལ་བ་Yོལ་པ།]

བ,ོད་5་གཞན་མེད་པ་[80B2]ཉིད་འཆད་པས་རེ་ཤིག་རང་དོན་?ི་M་Iགས་Iོགས་པའི་mལ་ནི་དེ་གོ་བར་5ེད་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་རང་

དོན་K་རང་གོ་བའི་M་Iགས་Lི་[Rོས་;དངོས་]པF་IGགས་པ་ཡིན་ནོ་[PVin 45,6-7: .. vastugatiḥ / ]ཞེས་གདོན་ཏེ། གང་གང་གིས་གང་K་གང་
ལ་གF་ཞ_་ན། 
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F2 [དེ་gང་པའི་ལན།]
K་བ་ལ་སོགས་པའི་[Iོགས་;Iགས་]གང་ཞིག་Pོགས་འགའ་ཞིག་K་མཐོང་[པ་;བ་]དེ་Dར་གང་དང་འNེལ་[པ་;བ་]kབ་པ་[80B3]འི་

[jབ་;བjབ་]5་དེ་Iགས་དེས་གཞི་དེ་ཉིད་K་Pོགས་ཆོས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་འNེལ་[པའི་;བའི་]hབ་པ་ཤེས་པའི་^ེས་O་དེ་ལ་གོ་བར་5ེད་

[PVin 45,6:  tasya yatra pratibandhas tadvidas tasya tadgamakaṃ..]ཅེས་nར་ཏེ། འདིས་ནི་གང་ལ་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་kབ་པ་
དེ་གF་5_ད་Lི་Iགས་ཡིན་ནF་ཞ_ས་5་བར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ།། 

དེ་8་ཡིན་དང་རང་གF་5_ད་Lི་མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་མ་ཚང་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]པར་བ,ོད་པས་[80B4]ངག་གི་[ལེ་

/ས་;ལེ/ས་]Iོགས་པར་འདོད་པའི་དོན་བ;ན་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གོ་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་གཞན་K་བ,ོད་ན་jབ་པ་8ར་oང་པར་འ]ར་བས་སོ།། 
[PVin 45,7-8: atra gamakalakṣaṇavidhānena pratipipādayiṣor vacanānukramadarśanaṃ kṛtam eva, 
anyathābhidhāne .. ]

བpའ་མི་ཤེས་པ་ལ་aོབ་པའི་གནས་qབས་Lང་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་གང་ཞིག་དོན་ཤེས་པའ[ིབpའ་;བp་]ཤེས་པ་དེ་ནི་;ོན་པའི་བ,ོད་

mལ་;ོན་པ་གཞན་ལ་མི་[80B5]8ོས་[;ེ་;ཏེ་]^ེ་བོ་དག་རང་རང་གི་Iོགས་པའི་:མ་པ་r་བ་བཞིན་ནF་ཞ_་ན། [PVin 

45,9: ..upadeśāntaram apekṣante /] ལན་ག3ངས་པ་བ,ོད་mལ་མཁས་པ་དེ་8ར་འ]ར་བ་བདེན་མོད་Lི་འོན་Lང་(satyam etat, 
tathāpi)[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་གཞན་དོན་?ི་ལེ/་ལོགས་3་5ས་པ་འདི་ནི་(ayam)རང་གིས་མཐོང་[པ་;བ་]གཞན་ལ་;ོན་པའི་བ,ོད་

mལ་ལ་མི་མཁས་པའི་5ིས་པ་ལ་བ;ན་[80B6]པའི་Pིར་རོ།།

5ིས་པ་དག་རང་Iོགས་པའི་ཚt་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་ཇི་8་བར་ཤེས་Lང་དེ་གཞན་ལ་;ོན་པ་ན་དེའི་མཚན་ཉིད་Sག་ཆད་K་r་བ་མཐོང་

;ེ། དེ་ལ་མ་hབ་པ་ནི་མ་ཚང་[པ་;བ་];ེ་[[ེད་;མེད་]ན་མི་འuང་[པའི་;བའི་]hབ་པ་མི་བ,ོད་པའོ། །vོག་པ་ནི་Sག་པ་;ེ། Pོགས་ལ་ཆོས་ཉེ་
བར་གཏོད་པ་[80B7]དང་[jབ་;བjབ་]5་ལན་གཉིས་wོས་པར་nོར་བའོ།། [PVin 45, 11-12: ..nigadanto dṛṣṭāḥ, 
avinābhāvāvacanād upamānasādhyatadāvṛttivacanānāṃ ca prayogāt //]

དེ་ཡང་aོབ་དཔོན་ད5ིག་གཉེན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Dོན་?ི་Iོག་གེ་བ་དག་འདི་qད་ཅེས་ལ་མེ་དང་vན་ཏེ། K་བ་ཡོད་པའི་Pིར་
རོ། །དཔེར་ན་ཚང་མང་བཞིན་ནོ། །ལ་ལ་ཡང་K་བ་ཡོད་པས། འོ་ན་མེ་ཡོད་ཅེས་བjབ་པར་5་བ་དང་དེ་jབ་5ེད་དང་དེའི་xས་[80B8]པ་

[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་བ;ན་པ་དང་Pོགས་ལ་nར་བ་དང་དེས་kབ་པའི་འNས་O་བy་བའི་ཚCག་ཡན་ལག་z་པས་གཏམ་Mད་o་ཚdགས་པའི་nོར་བ་

འགོད་[ཏེ།;དེ།] འདི་ལ་གང་དང་གང་ཅེས་པའི་[{ི་;|ི་]hབ་མ་ཚང་[པ་;བ་]དང་། བjབ་5་གཉིས་དང་ཉེ་བར་གཏོད་པ་གཅིག་དང་ག3མ་
Sག་པར་འ]རཏེ་དེ་དག་མ་བ,ོད་[81A1]Lང་Iོགས་པའི་Pིར་རོ།། 

རང་གི་}གས་Lི་jབ་པ་ངེས་པའི་nོར་བ་ཉིད་ནི་མི་འuང་ན་hབ་པ་དཔེས་བ;ན་པ་དང་Pོགས་ལ་nར་བའི་ཚCག་ཡན་ལག་གཉིས་པ་

;ེ། གཏན་ཚCགས་དེ་དག་Lང་ཞེས་འོག་ནས་;ོན་པར་འ]ར་རོ།། 

B2 [རང་དོན་?ི་,ེས་དཔག་5ེ་Nག་K་བཤད་པ།]
དེ་8ར་བཤད་པར་5་བའི་,ེས་དཔག་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་རང་དོན་[81A2]?ི་,ེས་དཔག་5ེ་Nག་[K་;Z་]བཤད་པར་བཞེད་

ནས་
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C1 མཚན་ཉིད་Lི་~ོ་ནས་ངF་བF་ངGས་ག�ང་པ།
རེ་ཤིག་མཚན་ཉིད་Lི་~ོ་ནས་ངF་བF་ངGས་ག�ང་[པ་;བ་]ནི་,ེས་དཔག་གཉིས་པF་ད_་ལ་རང་དོན་ཞེས་Eགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་mལ་

ག3མ་Iགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡིན་[PVin 2.1'a-b: svārthaṃ trirūpāl liṅgato 'rthadṛk /]ཞེས་སོ།།

འདིས་ནི་རང་དོན་?ིས་མཚdན་པའི་,ེས་{3་}དཔག་པ་ཉིད་མཚན་ཉིད་ག3མ་པར་བ;ན་;ེ། 

D1 ,ེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་Jོ་འདོགས་སེལ་བ།
E1 རང་གི་ངF་བFའH་hད་པར་ལ་Jོ་འདོགས་སེལ་པ།

[81A3]དེ་ལ་རང་གི་ངF་བFའH་hད་པར་ནི་མཐོང་[པ་འམ་;བའམ་]Iོགས་པ་[jñānam]ཞེས་5་བ་བwོག་པའི་Jོ་འདོགས་སེལ་

[པ་;བ་];ེ། འདིས་ནི་ལོག་ཤེས་དང་ཐེ་[ཙdམ་;ཚdམ་]དང་oང་ལ་མ་ངེས་པ་:མས་བསལ་[ཏོ།།;ལོ།།]

E2 Mའི་hད་པར་ལ་Jོ་འདོགས་སེལ་པ།
Mའི་hད་པར་Iགས་ལས་Iོགས་པ་ཡིན་ལ་Iགས་Lང་གཞན་K་མི་འཐད་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་mལ་ཅན་མ་ཡིན་པས་mལ་

[Pོགྶ་;Pོགས་][81A4]ཆོས་དང་,ེས་3་འEོ་བ་དང་vོག་པའི་mལ་ག3མ་ཞེས་=ོས་;ེ། འདིས་ནི་ཡིད་ད{ོད་དང་བཅད་པའི་ཤེས་པ་དང་
མངོན་3མ་ཚད་མ་:མས་བསལ་[ཏོ།།;ལོ།།]  གལ་ཏེ་བཅད་པའི་ཤེས་པ་Iགས་ལས་Iོགས་[པ་འང་;པའང་]ཡོད་མ་ཡིན་ནམ་གཞན་K་ན་མོས་
པས་|ོད་པའི་:ལ་འ5ོར་པས་འKས་5ས་མི་Iག་པ་དང་ཆོས་བདག་[81A5][[ེད་;མེད་]པ་~ོམ་པའི་Mན་འདི་མངོན་3མ་?ིས་ཤེས་པ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་Iགས་Lི་mལ་Pོགས་Lི་ཆོས་ནི་[jབ་;བjབ་]5་མ་kབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་མ་Iོགས་པ་ལས་[Iོགས་;Iོག་](G)པ་བཅད་

པའི་ཤེས་པ་ཉིད་K་འགལ་བའི་Pིར་རོ། །དེའི་Pིར་Iགས་ལས་ཤེས་པ་ནི་Iགས་འཛCན་ལས་^ེས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ན་དེ་[81A6]Iགས་ལ་Iོགས་

པའི་Mན་ཡིན་?ི་WF་འH་Åས་དེ་ཉིད་ནི་Iགས་འཛCན་ལས་^ེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་,ེས་དཔག་གི་Mན་,ེས་དཔག་མ་ཡིན་ན་མངོན་3མ་དང་Çའི་
Mན་ཡང་དེ་དག་མ་ཡིན་ཅེས་ནི་བJེ་བར་མི་xས་;ེ། Mན་དག་ལ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་མངོན་3མ་ཙམ་དང་
[81A7]ཚད་མའི་Mན་བཞིན་ནོ།།

E3 fལ་?ི་hད་པར་ལ་[Jོ་འདོགས་]སེལ་པ།
fལ་?ི་hད་པར་ནི་དོན་ཅེས་པ་བjབ་པར་5་བ་ལ་དམིགས་པ་;ེ། འདིས་ནི་Iགས་ལ་ཤེས་པའི་མངོན་3མ་ལ་ཐལ་བའི་ལོག་

[Iོགས་;Iོག་]སེལ་[བ་འམ།;བའམ།] ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚdགས་པས་Éོག་[K་;Z་]]ར་པར་མཚdན་པས་:མ་གཅད་[[ེད་;མེད་]Lང་Éོག་]ར་
Iོགས་པ་ཞེས་པ་,ེས་དཔག་[81A8]ཉིད་Lི་དོན་vོག་ཡིན་ནོ། །དེ་:མ་པར་འEེལ་པར་མཚན་ཉིད་,ེས་3་བ,ོད་ནས་མཚdན་5འི་ཐ་iད་nོར་
བ་ནི་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་;ེ། དཔེར་ན་ལ་ལ་མེ་མ་མཐོང་ཡང་K་བ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་མེ་vན་K་Iོགས་པ་8་Oའོ།།

,ེས་དཔག་ཚད་མའི་ཐ་iད་K་5་བ་ནི་Iགས་Lི་;ོབས་Lིས་འཛCན་;ངས་[81B1]མི་འVལ་པས་Dར་མ་Iོགས་པའི་དོན་Iོགས་པ་

ཡིན་ནོ།། །།
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D2 ,ེས་དཔག་འདིའི་གཞལ་5་དང་ཚད་འNས་Lི་mལ་ཇི་8ར་གཞག་པ།
འོ་ན་,ེས་དཔག་འདི་འི་གཞལ་5་དང་ཚད་འNས་Lི་mལ་ཇི་8ར་གཞག་iམ་པ་ལ། མངོན་3མ་བཞིན་K་ཤེས་པར་5འོ་[PVin 46,3: 

pratyakṣavad asya phalavikalpo vijñeyaḥ //]ཞེས་5་བ་ནི་དོན་རིག་པའི་ཚད་འNས་བཞག་[ཏེ།;;ེ།] 3ན་དuང་[པ་;བ་]དང་། :མ་
རིག་པའི་ཚད་འNས་བཞག་;ེ་[81B2]མི་འཐད་པ་gང་པའི་དོན་གཉིས་བ8་བར་5་;ེ། 

E1 དོན་རིག་པའི་ཚད་འNས་བཞག་;ེ་3ན་དuང་པ།
F1 5ེ་Nག་K་r་བ།

དེ་ལ་དོན་རིག་r་བ་ཡང་mལ་གཉིས་ལས་5ེ་Nག་K་r་བ་ནི་oང་[པའི་;བའི་]K་བ་ཉིད་ལས་[Dོས་;དངོས་]Lི་M་མེ་ཉིད་དཔོག་པ་ན་

ངེས་པའི་Wོ་དང་དོན་ཐ་དད་Kས་མmངས་པ་དང་། འདས་པའི་J་མི་Iག་པར་དཔོག་པ་ན་Kས་མི་མmངས་པ་དང་། Iག་པ་ལ་[Rོས་;དངོས་]པོ་
འགོག་པ་ན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[81B3]བཀག་པ་དང་། ,ེས་3་དཔག་པ་ནི་མི་Iག་;ེ་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་མངོན་3མ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་པའི་
ཚt་བདག་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]པར་ཡང་འ]ར་རོ།།

F2 མདF་Ö_་པའི་}གས།
[མདོའ་;མདོ་]Öེ་པའི་}གས་Lིས་ནི་ལར་oང་[པ་;བ་]འདི་ཆོས་ཅན་:མ་པ་གཏོད་པའི་མེ་དང་vན་པ་ཡིན་ཏེ་K་[བར་;བ་]oང་

[པ་;བ་]དང་འNེལ་[པའི་;བའི་]Pིར་ཚང་[བང་;མང་]K་oང་བ་བཞིན་འགོད་[ཏེ་;དེ་][81B4]དེའི་ཚt་བMད་ནས་རང་གི་:མ་པ་གཏོད་པའི་ལ་

Üབ་Lི་མེའི་དོན་གཞལ་5་དང་K་[བར་;བ་]oང་[པ་;བ་]ལས་uང་[པའི་;བའི་]ཡིད་ལ་མེའི་:མ་པར་ཤར་བའི་ག�ང་ཆ་ཚད་མ་ཡིན་པས་གཞལ་

5་དང་ཚད་མ་M་འNས་ཉིད་དོ།།

འདི་8ར་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དོན་:མས་Wོ་ལ་[Rོས་;དངོས་]3་:མ་པར་འཇོག་ན་མངོན་]ར་ཡིན་ཞིང་Iགས་ལས་

[81B5]བMད་ནས་:མ་པ་གཏོད་པ་ན་Éོག་]ར་ཡིན་ནོ།།

 འ`་བ་ཡང་མངོན་3མ་?ི་:མ་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་Lིས་ཡིན་ལ་Iོག་པའི་:མ་པ་ནི་vོག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K། 
Iགས་|ིའི་fལ་ཅན་K་བཤད་ཏེ། hད་པར་གནས་པ་[[ེད་;མེད་]Pིར་རོ་
[PVin 2.8cd: sāmānyaviṣayaṃ proktaṃ liṅgaṃ bhedāpratiṣṭhiteḥ // ]

ཞེས་དང་།།

དོན་ལས་Lང་ནི་[81B6]འuང་འ]ར་ཞིང་།  
དེའི་[Iོ་;ངོ་]བF་IGགས་5ེད་ལ།  །དེ་ནི་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་Lང་།།

ཞེས་གང་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཐམས་ཅད་K་:མ་པ་དང་[འ`འ་;འ`་]བའི་fལ་M་ཉིད་K་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། J་དོན་དང་མེད་དགག་འཇལ་བའི་:མ་པ་ལ་
འཇོག་པའི་དོན་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།

E2 :མ་རིག་པའི་ཚད་འNས་བཞག་ཏེ་མི་འཐད་པ་gང་པ།
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དེ་8་མོད་Lི་དོན་ཚད་མ་[81B7]ཉིད་མི་འཐད་དེ། :མ་པ་[[ེད་;མེད་]པ་དང་:མ་པའི་དབང་གིས་དོན་གཞན་འཛCན་པ་ཉིད་Dར་
བཀག་པའི་Pིར་རོ།།

F1 སེམས་ཙམ་པ་oང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་:མ་པར་r་བ།
ཡང་སེམས་ཙམ་པ་oང་[པ་;བ་][ཐམས་;ཐམས་ཅད་](G)ཤེས་པའི་:མ་པར་r་བ་8ར་ན་K་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Iགས་3་

oང་[པ་;བ་]ལས་བjབ་5ར་oང་[པའི་;བའི་]WF་ཉHད་Dོན་K་སོང་[པ་;བ་]ཅན་K་འཇལ་བས་ཚད་མ་དང་གཞལ་5་ངF་བG་གཅིག་ཉིད་དོ།། 
[81B8]གལ་ཏེ་Iག་པ་དང་དོན་K་oང་[པའི་;བའི་]J་དོན་ཡང་WF་ཉHད་ཡིན་ན་དེ་དག་[Rོས་;དངོས་]པོར་དགག་པ་[Rོས་;དངོས་]པའི་hབ་5ེད་

དང་Nལ་བའི་Iགས་ཅི་8ར་འkབ་ཅེ་ན། དེ་དག་Iག་པ་དང་དོན་?ི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་དགག་པ་ལ་དེ་དག་ཉིད་Lི་དོན་5ེད་པ་གཉིས་དང་
གཅིག་དང་K་Nལ་འགོད་པས་^ེན་[[ེད་;མེད་]དོ། །mལ་དེ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]མཐོང་[[ེད་;མེད་]Pིར་[82A1]གཅིག་མ་ཡིན་ཅེས་པས་3ན་

áང་[པ་;བ་]ཉིད་དོ།།

F2 [སེམས་ཙམ་པ་]:མ་བàན་པ་r་བ། 
G1 [ཚད་འNས་Lི་mལ་བཞག་པ།] 

:མ་བàན་པ་8ར་ན་དོན་K་oང་[པ་;བ་]ཐམས་ཅད་Jོ་བཏགས་པ་ཉིད་Lི་འོན་Lང་ལར་oང་[པ་;བ་]འདི་ཆོས་ཅན་མེའི་:མ་པ་ཙམ་

དང་vན་པ་ཡིན་ཏེ་K་བའི་:མ་པ་དང་བཅས་པར་oང་[པའི་;བའི་]Pིར་ཞེས་fལ་Jོ་བཏགས་པའི་oང་[པ་;བ་]ཉིད་དཔོག་[པ་འམ།;པའམ།] 
ལར་oང་[པ་;བ་]འདི་མེར་oང་[82A2]གི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། K་བར་oང་[པ་;བ་]དང་བཅས་པའི་Pིར་ཚང་[བང་;མང་]K་
oང་བ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་fལ་?ིས་hད་པར་K་5ས་པའི་བག་ཆགས་Lི་WF་ཉHད་[Rོས་;དངོས་]3་དཔག་པར་5་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K་:མ་འEེལ་ལས།  

དེ་ལ་K་བར་oང་[པའི་;བའི་]Wོས། །མེར་oང་[པའི་;བའི་]བག་ཆགས་ནི།།
དཔོག་པར་5ེད་Lི་མེ་ཉིད་མིན།།

[PV 3. 396:  tatra api dhūmābhāsā dhīḥ prabodhapaṭuvāsanām /

gamayed agninirbhāsāṃ dhiyam eva na pāvakam //

Tib: དེ་ལའང་K་བར་oང་བའི་Wོས། །བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པ་ཅན།། 
 མེར་oང་བ་ཡི་WF་ཉHད་ནི། །Iོགས་འ]ར་མེ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ།།]

[82A3]ཞེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།  

G2 [དེ་མི་འཐད་པ་gང་པ།]
mལ་འདི་ལ་དཔག་5འི་རང་བཞིན་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། དཔོག་5ེད་,ེས་དཔག་ཉིད་མི་འཐད་པ་དང་། Iགས་Lི་ད5ེ་བ་མི་

འཐད་པའི་bོད་པ་ག3མ་gང་[པར་;བར་]5ེ་ཏེ། 

H1 དཔག་5འི་རང་བཞིན་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་bོད་པ་gང་པ།
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དང་པF་ནH་འདི་དཔག་པར་5་བ་མེར་oང་[པ་;བ་]ཙམ་ཡིན་ན་དེ་ལ་WF་PGགས་པ་ཉིད་ན་kབ་ཟིན་ཅིང་མངོན་3མ་ལ་oང་[པ་;བ་]

[82A4]དཔོག་ན་ཚད་མས་བསལ་ལོ།།

oང་[པའི་;བའི་]xས་པ་ཙམ་ནི་Wོ་ཐམས་ཅད་[ལ་འང་;ལའང་][[ེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་ནོ།།  
ཅི་;ེ་དེ་ལ་lགས་ན་མེར་oང་འuང་[པ་;བ་]ཉིད་དཔོག་ན་ཡང་མ་འོངས་པ་དཔོག་པས་Iགས་འVལ་པ་ཡིན་ནF་ཞ_་ན། ལར་oང་

[པའི་;བའི་]མངོན་3མ་འདི་ཉིད་མེར་གསལ་oང་གི་བག་ཆགས་ཅན་ཡིན་ནོ།། [82A5]ཞེས་དཔོག་པས་^ོན་དེ་དག་མེད་[ཏེ།;དེ།] :མ་འEེལ་
ལས།  

དེར་ནི་བག་ཆགས་iིང་པོ་ཅན། །གསལ་བར་oང་བ་ཅན་[WFའH།།;WF་ཡH།།]
སེམས་Lི་Mད་ནི་ངེས་པར་5ེད།།

[PV 3.397:  tadyogyavāsanāgarbha eva dhūmāvabhāsinīm /

vyanakti cittasantāno dhiyaṃ dhūmo agnitas tataḥ //

Tib: སེམས་Mད་དེར་âང་བག་ཆགས་Lི། །iིང་པོ་ཅན་ཉིད་K་བར་ནི།། 
oང་བའི་Wོ་དག་གསལ་5ེད་པ། །དེས་ན་མེ་ལས་K་བ་ཡིན།། ]

ཅེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།

H2 དཔོག་5ེད་,ེས་དཔག་ཉིད་མི་འཐད་པ་bོད་པ་gང་པ།
གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་ག�ང་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]ན་དེ་འཛCན་[[ེད།།;མེད།།] ཅེས་འuང་[པའི་;བའི་]mལ་?ིས་Iོག་པ་ཐམས་ཅད་ག�ང་

[82A6]བ་[Rོས་;དངོས་]པོ་བ་[[ེད་;མེད་]པས་,ེས་དཔག་Lང་:མ་པར་Iོག་པ་`ི་མའི་ཆ་ཉིད་པས་[Rོས་;དངོས་]པོར་མི་âང་ངF་ཞ_་ན། 
ག�ང་བ་ལ་མ་འVལ་པའི་འཛCན་པ་[[ེད་;མེད་]Lང་འVལ་པའི་འཛCན་པ་ཡོད་ཅིང་ཐ་iད་K་ཚད་མར་ཡང་âང་;ེ་དེ་ཡང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་Lི་

fལ་བwོག་པ་ན་ཅེས་Yོལ་བའི་qབས་3་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ།།

H3 Iགས་Lི་ད5ེ་བ་མི་འཐད་པའི་bོད་པ་gང་པར་5་བ། 
[82A7]ག3མ་པ་ནི་འོ་ན་ཐམས་ཅད་K་Iགས་3་oང་[པའི་;བའི་]Wོ་དང་[jབ་;བjབ་]5ར་oང་[པའི་;བའི་]བག་ཆགས་ངF་བG་

གཅིག་པ་ཉིད་Lིས་Iགས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]རང་བཞིན་K་འ]ར་བས་ག3མ་K་ད5ེ་བ་མི་འཐད་དF་ཞ_་ན། དེ་མོད་Lི་WFའH་fལ་འNེལ་
[པ་;བ་]གཉིས་ལ་Iེན་པའི་མ་ཡིན་དགག་དང་མེད་དགག་གི་དབང་གིས་Iགས་ག3མ་K་ཐ་iད་5ས་པར་ཟད་[82A8]དོ།།

མངོན་3མ་?ི་ཚད་འNས་Lི་,ེས་3་འNངས་ན་kབ་མཐའ་བཞིའི་ཚད་འNས་དེ་8ར་འ]ར་མོད་Lི་aོབ་དཔོན་?ིས་གནས་qབས་ãན་

ལ་kབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་Lི་:མ་གཞག་nར་ན་གlང་[མངས་པར་;མང་བར་]དོགས་པས་རང་དོན་མན་ཆད་ནས་ཕལ་ཆེར་དོན་རིག་པ་ཉིད་Lི་

དབང་K་མཛད་དོ།།  །།

D3 ཇི་8ར་ན་དོན་Iོགས་:མ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པ།
E1 ཁ་ཅིག
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[82B1]གལ་ཏེ་,ེས་3་དཔག་པ་ནི་Iོག་པ་ཡིན་ལ་:མ་པར་Iོག་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ་[PVin 17,1-2: 

tasmān na vastuviṣayāḥ śābdavikalpāḥ //]ཞེས་དང་:མ་Iོག་[Rོས་;དངོས་]མི་oང་Pིར་རོ་[PVin 1.33a: vikalpo 

'vastunirbhāsād]ཞེས་དོན་ལ་འVལ་པ་ཉིད་K་བ,ོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཏེ་ཇི་8ར་ན་དོན་Iོགས་:མ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ཅེ་ན། 

E2 ལན། 
F1 ཚད་མ་དང་འVལ་པ་མི་འགལ་བར་གཞག་པ། 
G1 b་བ།
|ོད་fལ་བ;ན་པས་ཚད་མ་དང་འVལ་པ་མི་འགལ་བར་བར་གཞག་པའི་[82B2]Pིར་དེ་ནི་ཞེས་=ོས་;ེ། ,ེས་དཔག་དེ་ནི་འVལ་པ་དང་ཚད་
མ་ཉིད་[PVin 46,7-8: ..bhrāntir apy .. pramāṇam /]ཅེས་nར་རོ།།   

Lང་[api]ཅེས་པ་ནི་oང་fལ་དང་འeག་fལ་གཉིས་ལ་8ོས་པས་མི་འགལ་བའི་Üན་ནོ།།

དེ་དག་གི་འཐད་པ་ནི་Jོ་བཏགས་ལ་[Rོས་;དངོས་]པོར་oང་[པ་;བ་]དང་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་དང་བMད་ནས་འNེལ་

[པའི་;བའི་]Pིར་རོ།།

G2 འEེལ་པ། 
དེ་འEེལ་[པ་;བ་]ན་མངོན་པར་ཞེན་ནས་[PVin 46,7: ..arthādhyavasāyena..][82B3]ཅེས་པ་oང་fལ་Jོ་བཏགས་ལ་Pི་

རོལ་K་çོམ་པའི་ཚt་oང་[པ་;བ་]དེ་Pི་རོལ་ཉིད་K་ཞེན་fལ་K་]ར་པ་ལས་Lང་འVལ་པའོ།།

H1 Üས་པར་འཆད་པ།
དེ་Üས་པར་འཆད་པ་ན་

I1 [,ེས་དཔག་]ཚད་མའི་Iགས་jབ་པ། 
དང་པོ་ཚད་མའི་Iགས་jབ་པ་ལས་K་བ་དང་5ས་པ་ལས་མེ་དང་མི་Iག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་jབ་པའི་དབང་K་5ས་;ེ་Iགས་བjབ་5་ལ་མི་

འVལ་པ་དང་Iགས་འཛCན་Iགས་ལ་མི་[82B4]འVལ་པ་དང་,ེས་དཔག་Iགས་འཛCན་ལ་མི་འVལ་པའི་རིམ་པ་ག3མ་vོག་པའི་~ོ་ནས་;ོན་པ་

ནི་འདི་8ར་[hi]ཅེས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་K་[tathā]ཞེས་པ་དང་། ཤེས་པ་[[ེད་;མེད་]ན་དེ་ལས་uང་[པའི་;བའི་][PVin 46,9: ..abhāve 

tajjaṃ..]ཞེས་པའོ།།

I2 དགག་Iགས་འNེལ་པ་ལ་Iེན་པ། 
དགག་Iགས་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་Iེན་པ་ནི་དེ་བཞིན་K་[PVin 46,10:  tathā..]ཞེས་པ་;ེ། རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ནི་དགག་5་
དམིགས་[82B5]པའི་M་ཐོགས་མེད་ཡོད་ན་འNས་O་དམིགས་5ེད་དང་དེའི་fལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]5ར་འ]ར་བ་ལ་མི་འVལ་པས་བwོག་

འNེལ་ལ་བIེན་ཏེ། དེས་དགག་Iགས་གཞན་ཡང་མཚdན་ནོ།།
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I3 འVལ་པའི་Iགས་oང་པ་དོན་མེད་པ་ཉིད་jབ་པ། 
འVལ་པའི་Iགས་oང་[པ་;བ་]དོན་མེད་པ་ཉིད་jབ་པ་ནི་,ེས་3་དཔག་པའི་oང་[པ་;བ་]དེ་ཆོས་ཅན་:མ་པ་གཏོད་པ་Mའི་དོན་ནམ་

5་བ་འNས་O་[82B6]འི་དོན་དང་vན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་vན་?ི་oང་[པ་;བ་]དེ་ནི་མངོན་3མ་?ིས་mལ་གཞན་K་མཐོང་ཅེས་པས་དེ་དང་

Iོགས་པ་གཅིག་པ་མངོན་3མ་?ིས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མི་མéན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པ་Iགས་3་བ8འོ།། [PVin 47,1-2: na ca sa eva 
pratibhāso 'rtho yuktaḥ, tasya punaḥ pratyakṣenānyathā darśanāt //]

H2 དོན་དེ་དག་Aད་པ། 
དོན་དེ་དག་ཚCགས་3་བཅད་པའི་~ོ་ནས་Sག་དང་བཅས་པར་Aད་པས་རེ་ཤིག་ཚད་མར་kབ་པའི་Iགས་jབ་[82B7]པ་ནི་འདི་

8ར་ཅེས་པ་;ེ། མེ་དང་མི་Iག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བདག་ཉིད་ཇི་8་Oའི་[Rོས་;དངོས་]པF་ད_་ནི་བདག་ཉིད་jབ་པའི་Iགས་འཛCན་?ི་M་
ཡིན་ལ་དེས་བ^ེད་པ་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་8་Oའི་[Rོས་;དངོས་]ལ་Iགས་ཅན་WF་;_་,ེས་དཔག་འuང་ཞེས་Dར་?ི་འNེལ་mལ་བiད་

པའོ། །འNེལ་[པ་;བ་]Iགས་3་nར་བ་ནི་དེ་8ར་ན་Iགས་ཅན་[82B8]?ི་WF་ནH་Iགས་ཅན་བjབ་5འི་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་è་5ེད་མ་ཡིན་

ཅེས་5འོ། །འོ་ན་མངོན་3མ་8ར་དེ་ཉིད་oང་འམ་ཞེ་ན། དེར་oང་བས་;ོང་ཡང་སོ། །འོ་ན་དེ་གང་ལས་ཅེ་ན། Iགས་ཅན་?ི་[Rོས་;དངོས་]པོ་
དང་འNེལ་Pིར་རོ། །མི་oང་ན་ཅི་8ར་འNེལ་ཅེ་ན་བMད་པས་སོ། །གང་ལས་ཅི་8ར་བMད་ཅེ་ན།། [83A1]Iགས་དང་དེ་8ར་བMད་ཅེས་5་

བ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་[[ེད་;མེད་]པའི་བཤད་པའོ།། [PVin 2.2-3: yo hi bhāvo yathābhūtaḥ sa tādṛgliṅgacetasaḥ / hetus tajjā 
tathābhūte tasmād vastuni liṅgidhīḥ // (2.2) liṅgaliṅgidhiyor evaṃ pāramparyeṇa vastuni /pratibandhāt 
tadābhāsaśūnyayor apy avañcanam // (2.3)]

འདི་ལ་གཞན་དག་Iགས་དང་Iགས་ཅན་?ི་Wོ་གཉིས་ཀ་è་5ེད་མིན་ཅེས་པའི་བjབ་5་ལ་nར་ནས། དེ་ལ་གཞན་?ི་bོད་པ་འདིར་
Iགས་Lི་WF་མH་è་བར་བjབ་པ་ནི་མི་འཐད་ཏེ་མངོན་3མ་ཡིན་ན་qབས་3་མ་[བབ་;བབས་]ལ་,ེས་[83A2]དཔག་ཡིན་ན་Iགས་ཅན་ཉིད་K་

འKས་པས་སོ།།

ཡང་Iགས་ལ་མི་è་ན་མངོན་3མ་ཡིན་ན་Iགས་ཅན་ལ་མི་è་ན་,ེས་དཔག་དོན་[[ེད་;མེད་]ཅེས་བཀོད་ནས་འNས་Oའི་hབ་འཛCན་

དང་རང་བཞིན་?ི་Pོགས་ཆོས་འཛCན་པ་Iགས་ཅན་ལ་མི་è་བ་འཐད་ཅིང་དེས་འNེལ་[པའི་;བའི་]b་བ་ངེས་པས་Iགས་ཅན་མི་è་བར་བjབ་

པའི་qབས་[83A3]3་ཡང་[བབ་;བབས་]པF་ཞ_ས་ལན་འདེབས་པ་ནི་དོན་[[ེད་;མེད་]པའི་êོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དེར་oང་[པས་;བས་];ོང་པ་
མི་འཐད་པས་གlང་ལའང་nར་བར་མི་xས་སོ།།

འVལ་པར་kབ་པ་[བAའ་;བA་]བ་ནི་,ེས་དཔག་ཏེ་དེ་8ར་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་མི་è་ཡང་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་འVལ་པར་:མ་

གཞག་5ས་[PVin 2.4d: kṛtā bhrāntivyavasthitiḥ //]ཞེས་nར་ཏེ་aའོ།།

དེ་8་ཡིན་[83A4]དང་K་བ་ལས་Eང་རེག་དང་5ས་པ་ལས་Iག་པར་དཔོག་པའི་,ེས་དཔག་8ར་oང་ལས་hད་པར་kབ་

[པོ་;བོ་]ཞེས་དཔེས་;ོན་པ་ནི་ནོར་O་ཅེས་པ་;ེ། ཇི་8ར་ཁང་པ་གཉིས་Lི་ནང་ན་ནོར་O་པད་མ་ར་ག་དང་Jོན་མེ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀའི་འོད་~FའH་O་
ག་ëམ་པོར་ཤར་བ་ལ་Pི་རོལ་ནས་^ེས་O་གཉིས་ནོར་O་ëམ་པོ་གཉིས་[83A5]འKག་པར་ཤེས་ནས་སF་སGར་ལེན་K་Mག་པ་དག་ཇི་8ར་བཅད་

པའི་དོན་ལ་འVལ་པར་འ`་ཡང་བMད་ནས་མ་བཅད་པའི་ནོར་O་ཐོབ་པར་5ེད་པ་ལ་hད་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་K་K་བ་ལས་མེ་ངེས་པའི་,ེས་དཔག་
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དང་དེར་oང་དག་Lང་[Rོས་;དངོས་]3་བ�ང་[པའི་;བའི་]མེ་དང་Eང་རེག་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་མmངས་Lང་,ེས་དཔག་ནི་དེ་ལས་ཞེན་པའི་མེ་

[83A6]འི་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་འNེལ་[པས་;བས་]མི་è་ལ། [གཅིག་;ཅིག་]ཤོས་ནི་དེ་ལས་ཞེན་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་འNེལ་ཆད་པས་མི་
è་བ་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་གlང་ཇི་8་བར་བཤད་པའོ།། [PVin 2.5-6b: maṇipradīpaprabhayor maṇibuddhyābhidhāvataḥ / 
mithyājñānāviśeṣe 'pi viśeṣo 'rthakriyāṃ prati // (2.5) yathā tathāyathārthatve 'py anumānatadābhayoḥ / (2.6ab)]

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་,ེས་དཔག་ག�ང་[པ་;བ་]ལ་འVལ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་ཚད་མར་མི་འགལ་བའི་དཔེར་མཛད་པས་འདི་ལ་ནོར་

Oར་འVལ་པ་ཡང་ནོར་O་[83A7]ཙམ་ལ་ཚད་མར་aོབ་དཔོན་བཞེད་པར་འཆད་དོ། །འདི་:མ་པར་|ད་པ་ལ་ག3མ་;ེ། འVལ་པའི་:མ་པ་
དཔེར་བ,ོད་པ་དང་། དེ་ནོར་O་ལ་ཚད་མར་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། aོབ་དཔོན་?ི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པའོ།།

དང་པF་ནH་O་གར་ཤར་བའི་ནོར་Oའི་འོད་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་ནོར་O་དང་དམར་ལ་[83A8]ëམ་པར་ག�གས་ཆོས་མéན་པ་ལས་ནོར་

[O་འོ་;Oའོ་]ཞེས་Jོ་འདོགས་པའི་Iོག་བཅས་འVལ་པ་;ེ་ཉ་Pིས་ལ་íལ་K་འVལ་པ་བཞིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ནི་དེ་ལ་རེ་ཤིག་འདི་ནོར་O་ལ་མངོན་3མ་ཚད་མ་ཇི་8ར་མ་ཡིན་པའི་mལ་ནི་བ,ོད་ཟིན་ཏོ། །,ེས་3་དཔག་པར་མི་འཐད་
[ཏེ་;དེ་]རེ་ཤིག་oང་[པའི་;བའི་][83B1]oང་[པའི་;བའི་]དམར་ëམ་པ་ཉིད་ནོར་O་དཔག་པ་ལ་དེ་ཉིད་ནོར་O་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]འོད་ཡིན་

པའི་Iགས་3་འགོད་ན་fལ་བjབ་5་བདེན་པ་ལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]ཅིང་Iགས་ལས་ཤེས་པ་[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] Pོགས་
ཆོས་[Rོས་པོ་འམ་;དངོས་པོའམ་]Wོ་ལ་མ་kབ་པའི་Pིར་རོ། །གོ་qབས་དེར་ནོར་O་ཡོད་པར་དཔོག་ན་ཡང་Pོགས་ཆོས་མི་འkབ་པ་ཉིད་
[83B2]ལས་མི་འདའ་འོ།།

གལ་ཏེ་དེ་ལ་འོད་དང་ནོར་O་ངེས་པའི་གཏན་ཚCགས་མི་འkབ་Lང་གཉིས་ལས་གང་ཡང་âང་[པ་;བ་]ཞིག་ཡོད་པ་Iགས་3་བཀོད་ན་

Pོགས་ཆོས་དང་hབ་པ་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་kབ་པF་ཞ_་ན། འདི་ཡང་Pོགས་དང་མéན་Pོགས་ལས་གང་ཡང་âང་[པ་;བ་]བཀོད་པ་8ར་[ཅིག་
K་;གཅིག་Z་]གནས་པ་དང་བIག་པའི་|ི་[83B3]འགལ་བས་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་མ་kབ་ཉིད་དམ། çངས་པར་དོགས་པའི་K་བ་8ར་hད་
པར་གཉིས་ཀར་མ་ངེས་པས་Iགས་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བ་ཉིད་དོ།།

འོ་ན་aོབ་དཔོན་?ིས་བ་ལང་ངམ་བ་མིན་གང་ཡང་âང་ཡིན་པ་བཀོད་པ་ཡང་མ་kབ་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེར་ནི་ད5ིབས་Lི་hད་
པར་ཏེ་གཉིས་Lི་éན་མོང་མ་ཡིན་[83B4]པའི་|ི་ཆོས་ངེས་པ་Iགས་3་འགོད་པའི་Pིར་རོ། །འདིར་ཡང་ཁ་དོག་གི་hད་པར་དེ་གཉིས་Lི་éན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་hད་པར་ངེས་པ་ཞིག་འགོད་ན་འ]ར་[བ་འང་;བའང་]ཡིན་ཏེ། Pོགས་ཆོས་kབ་ཅིང་དམར་ལ་གདང་[པའི་;བའི་]|ི་vོག་དེ་ལ་
འོད་དམ་ནོར་O་གང་ཡང་âང་[པས་;བས་]hབ་པ་བདག་གཅིག་པ་དང་། [83B5]འོད་ནོར་O་ལས་uང་[པའི་;བའི་]འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་

Lིས་kབ་ལ། དེ་ཡང་དེ་ལས་uང་[པའི་;བའི་]འNེལ་[པ་;བ་]ལ་8ོས་ནས་མ་ཡིན་དགག་jབ་པས་འNས་Oའི་Iགས་ཉིད་དོ། །དེ་8་ན་ཡང་འོད་
ལ་ནོར་Oར་འVལ་པ་ནོར་O་ལ་ཚད་མར་སོང་[པ་;བ་]ནི་ནམ་ཡང་[[ེད་;མེད་]དོ།།

ག3མ་པ་འདི་ནི་aོབ་དཔོན་?ི་བཞེད་[པ་འང་;པའང་][83B6]མ་ཡིན་ཏེ། འདི་Iོག་པ་ཉིད་དང་Iོག་[[ེད་;མེད་]Lང་ཆ་ཤས་Lིས་
འVལ་པ་འགོག་པའི་Pིར་དང་། Iགས་Lིས་མ་འོངས་པའི་ངེས་པ་ཚད་མར་མི་བཞེད་པའི་Pིར་དང་། ,ེས་དཔག་མཐའ་དག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་
Iོག་པ་ལ་འགའ་ཞིག་དཔེར་འགོད་པར་མི་རིགས་པའི་Pིར་རོ།།

F2 ,ེས་དཔག་ཚད་མ་དེའང་དངོས་པFའH་fལ་ཅན་K་jབ་པ།
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དེ་8ར་,ེས་[83B7]དཔག་ཚད་མ་ཉིད་བjབས་ནས་ཚད་མ་[དེའང་;དེ་ཡང་][Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་K་jབ་པ་ལ་Iགས་

གཉིས་ལས། 

G1 ཐ་iད་jབ་པའི་རང་བཞིན་?ི་Iགས། 
དང་པF་ནH་[Rོས་;དངོས་]པོ་བjབ་པའི་,ེས་3་དཔག་པའི་ཚད་མ་དེ་ཆོས་ཅན་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་འNེལ་

[པའི་;བའི་];ོབས་Lིས་དོན་5ེད་པ་Iོགས་པ་དེ་ཉིད་Lི་Pིར་མངོན་3མ་?ི་ཚད་མ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་ཐ་iད་[83B8]jབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ནོ།། [PVin 48,1-3: ata eva pramāṇyaṃ vastuviṣayaṃ dvayoḥ (2.7a) pratyakṣānumānayoḥ,.. ]

G2 དོན་jབ་པའི་རང་བཞིན་?ི་Iགས།
ཡང་བjབ་5་དེ་ཉིད་ལ་Iགས་གཉིས་པ་བཀོད་པ་ནི་དོན་5ེད་པ་གཉེར་བའི་^ེས་Oས་དེ་ཤེས་པའི་ཐབས་3་ད{ད་པར་5་བ་ཡིན་

པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་དོན་བjབ་པའི་རང་བཞིན་བ8་;ེ། Iགས་དེ་འཕེན་པའི་hབ་པ་;ོན་པ་ནི་ད{ོད་པ་ནི་[PVin 

48,3: ..vicārasya / ]ཅེས་པ་;ེ། དོན་5ེད་པ་[84A1]ནི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་དོ།།

Iོག་པ་Dོན་K་གཏོང་པ་[PVin 48,4-5: ..prekṣāpūrvakāriṇaḥ,]ཅེས་པ་དེ་ཉིད་བཤད་པ་;ེ། དོན་5ེད་པ་གཉེར་བའི་Iོག་vན་
?ིས་དེ་Iོགས་པའི་ཐབས་3་|ོད་པ་ནི་ཕན་གནོད་Lི་དོན་5ེད་པར་ཤེས་ནས་Wང་དོར་འདོད་པ་ཁོ་ནས་ཡིན་པས་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་?ིས་

hབ་ཅེས་5་བའི་དོན་ཏོ།།

གལ་ཏེ་Iགས་དེ་དག་གིས་,ེས་དཔག་[84A2]ཚད་མ་དེ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་K་ནི་དེ་མངོན་3མ་བཞིན་K་oང་fལ་ལ་8ོས་

;ེ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཞེན་fལ་ལ་ཡིན་?ི་oང་fལ་ལ་མ་ཡིན་ནོ་[PVin 48,5: ..na vyasanitayā / ]ཞེས་Iགས་དེ་གཉིས་vོག་པར་;ོན་པ་,ེས་

3་དཔག་པའི་oང་[པ་;བ་]དེ་ཉིད་ནི་[PVin 48,5: ..cānumānapratibhāsa.. ]ཅེས་པ་;ེ། འགགས་Lང་མི་འགགས་པས་[PVin 48,5-6: 

niruddhe 'py.. tasyānirodhāt..]དོན་?ིས་བཞག་པའི་:མ་པ་མ་ཡིན་ལ་[84A3]དེ་ཉིད་Lིས་འNས་O་མི་འkབ་པས་དོན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ།། 
[.. nārthaḥ /]

ཡང་ན་གlང་ཇི་8་བར་བཤད་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། ,ེས་དཔག་ཚད་མ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཚད་མ་ཉིད་K་:མ་པར་
གཞག་པ་དེ་ཉིད་Lི་Pིར་མངོན་3མ་ཚད་མ་བཞིན་ནོ།།

དེའི་hབ་པ་བjབ་པ་ནི་|ོད་པ་ནི་ཅེས་པ་;ེ། ཚད་[84A4]མ་ཆོས་ཅན་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་དོན་5ེད་པ་གཉེར་

བས་དེ་Iོགས་པའི་ཐབས་3་[དད{ོད་;ད{ོད་]5འི་Pིར་རF་ཞ_ས་5འོ།།

hབ་པ་འདི་Tང་ཟད་མི་འཐད་མོད་aོབ་དཔོན་?ི་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། :མ་འEེལ་ལས་
ཚད་མ་è་བ་[[ེད་;མེད་]ཅན་?ི་ཤེས་པ་ [PV 2.1: pramāṇam avisaṃvādi, Tib: ཚད་མ་བè་མེད་ཅན་ཤེས་པ།།]

ཞེས་འuང་[པས་;བས་]སོ།།   
[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་དེ་ཡང་oང་fལ་ལ་8ོས་[84A5]ནས་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་;ོན་པ་ནི་,ེས་3་དཔག་པའི་oང་[པ་;བ་]ཉིད་ནི་

ཅེས་པའོ།།
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འདི་ལ་ཁ་ཅིག་,ེས་དཔག་ཚད་མ་རང་གི་མཚན་ཉིད་Lི་fལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་དོན་5ེད་པ་དང་fལ་ཅན་K་འNེལ་[པ་;བ་]དེ་ཉིད་Lི་Pིར་

(ata eva.. )ཞེས་འགོད་[ཏེ་;དེ་]དེ་བjབ་པ་ལ་|ོད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་འགོད་པ་ནི་ཡི་གེའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། བjབ་5་[84A6]གlང་ན་

[[ེད་;མེད་]པ་དང་Iགས་Dར་བjབས་པ་,ེས་3་བ,ོད་པ་ལ་བjབ་མི་དགོས་པའི་Pིར་རོ།།

ཡང་བjབ་5་D་མ་ཉིད་ལ་Iགས་གཉིས་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་?ི་Iགས་ལས་Iོགས་པའི་Pིར་རོ་(PVin 
48,8: ..tatpratibaddhavastuliṅgāpekṣaṇāc ca //]ཞེས་པ་;ེ། [འདི་འི་;འདིའི་]གཞི་Iགས་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]པས་
hབ་པ་kབ་པ་ན་[jབ་;བjབ་]5་kབ་པར་འ]ར་མོད་Lི་ཐ་iད་[84A7]K་5་བ་གཞིར་5ས་པས་མི་འཐད་པ་[[ེད་;མེད་]དོ།།

F3 དེ་ལ་ãན་ལས་བZས་པ་དང་མི་འགལ་བར་བ;ན་པ། 
གལ་ཏེ་དེ་8ར་ཚད་མ་གཉིས་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་K་མmངས་ན་ãན་ལས་བZས་པར་

འNས་O་Dར་བཞིན་འདི་དག་གི། །fལ་དང་རང་བཞིན་འ`་མ་ཡིན།། 
[PS(v) 2.1:འNས་O་Dར་བཞིན་fལ་དང་ནི། །ངF་བG་མmངས་མིན་དེ་གཉིས་Lི། ། ]
རང་དང་|ིའི་|ོད་fལ་ཅན།། 
[PS(v)1.4: རང་དོན་|ི་ཡི་|ོད་fལ་ཅན།།]

ཞེས་fལ་ཐ་དད་K་ག3ངས་པ་འགལ་ལF་ཞ_་ན། [84A8]aོབ་དཔོན་Pོགས་Lི་ìང་པོས་ནི་oང་fལ་ཐ་དད་པས་fལ་?ི་ད5ེ་བ་བཤད་པ་ཡིན་

?ིས། དེ་དག་གི་ཚད་མའི་fལ་ཉིད་ནི་གཞལ་5་རང་མཚན་གཅིག་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ཉིད་དོ།། [PVin 48,9-11: ācāryaḥ punar 
arthabhidāṃ jagau / pratibhāsasya bhinnatvād (2.7b-c)]

oང་[པ་;བ་]ཐ་དད་ཅེས་པ་ཡང་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་མ་ཡིན་པས། མིག་དང་:་བའི་fལ་8ར་K་མ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་[84B1]ཏེ་མངོན་

3མ་བཞིན་K་[PVin 48,13-49,1:  bheda ity apy .. na nānāviṣayatā, ..pratyakṣavat ],ེས་3་དཔག་པ་ལ་fལ་[[ེད་;མེད་]པའི་

Pིར་རF་ཞ_ས་nར་ཏེ། དེའི་འཐད་པ་ལ་རང་གི་fལ་K་འདོད་པ་ནི་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Pི་རོལ་?ི་[Rོས་;དངོས་]པFའG། །དོན་?ིས་མ་བཞག་
Lང་|ི་ཉིད་Lི་[Rོས་;དངོས་]པོར་ཡོད་iམ་ན་|ི་ཡང་དོན་དང་WFའH་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལས་གཞན་K་[[ེད་;མེད་]པས་ཅེས་5འོ།། [PVin 
49,1-2: .. sāmānyasya ca vastuno 'nyatvenāvācyatvāt //]

དེ་8་ན་ཡང་qབས་གཞན་K་[84B2][གཉི་གའི་;གཉིས་ཀའི་]ཚད་མའི་fལ་ཉིད་|ི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་K་བཤད་པ་མི་འགལ་

ལམ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཉིད་ལ་ཡང་|ི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་Lི་ད5ེ་བ་བ;ན་པས་མི་འགལ་བར་བ,ོད་པའི་Pིར་རང་གི་མཚན་
ཉིད་ཉིད་ལ་ཡང་Iགས་|ིའི་fལ་ཅན་K་བཤད་[PVin 2.8cd': sāmānyaviṣayaṃ proktaṃ liṅgaṃ..]ཅེས་5འོ། །དེ་གང་ལས་ཅེ་ན། 
མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ[84B3]མ་ཡིན་ལས་vོག་མmངས་Lི་|ི་jབ་xས་ལ། fལ་Kས་:མ་པའི་hད་པར་WF་ངGར་གནས་པ་;ེ་Iོགས་
པར་མི་xས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] Iགས་དང་,ེས་དཔག་fལ་གཅིག་པས་ཕན་mན་མཚdན་པར་བ8འོ། །ཤེས་པར་འདོད་པ་ནི་འདོད་
fལ་ཆོས་ཅན་ནོ། །|ི་དེ་ལས་ཆོས་ཐ་དད་པའི་hད་པར་Wོ་[84B4]ངོར་མ་kབ་པ་ཡིན་?ི་gངས་པ་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་5འོ། །དེ་ཉིད་Lི་འཐད་པ་
Iགས་Iོགས་པ་[PVin 49,9: ..liṅgapratipatter.. ]ཞེས་5་བ་Pོགས་ཆོས་སམ་hབ་པ་འབའ་ཞིག་ལ་5་བ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་hད་པར་ལ་

ཡང་ཡོད་པའི་Pིར་རོ།།  
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འོན་Lང་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་kབ་པ་ནི་གཞི་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འགལ་བས་དེ་8་[84B5]O་;ེ་vོག་པ་མmངས་

པའི་|ི་ཁོ་ན་ལ་ཡིན་པའི་Pིར་དང་། Pོགས་ལ་[jབ་;བjབ་]5་Iོགས་པའང་Iགས་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་,ེས་3་འEོ་བའི་hབ་པ་ལ་8ོས་པའི་Pིར་
[PVin 49,9-10: ..anvayāpekṣaṇāc ca /]ཞེས་5འོ།།

,ེས་འEFའH་hབ་པ་ལ་8ོས་པས་hད་པར་མི་Iོགས་པའི་mལ་ཡང་འདི་8ར་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Iགས་དང་བjབ་5འི་hབ་པ་î་བཞིར་

བIག་[84B6]པ་ལས། hད་པར་ལ་hད་པར་?ིས་hབ་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་Pོགས་ཆོས་དང་,ེས་འEོ་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།
|ི་ལ་hད་པར་?ིས་hབ་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]ཅིང་། hད་པར་ལ་|ིས་hབ་Lང་hད་པར་དེ་Pོགས་Lི་ཆོས་3་མི་འkབ་;ེ། དེས་ན་|ི་

ལ་|ིས་hབ་པའི་~ོ་ནས་དཔོག་པས་[84B7]hད་པར་མི་Iོགས་པའི་mལ་འདི་དགོངས་ནས་:མ་འEེལ་ལས།   
གང་Pིར་གF་5_ད་,ེས་འEོ་བ། །[|ིའི་;|ི་ཡི་]ངF་བF་ཉHད་K་Iོགས།།
དེ་Pིར་Éོག་]ར་དོན་:མས་ãན། །hད་པར་K་ནི་Iོགས་མི་xས།། 
[PV 3.61: gamakānugasāmānyarūpeṇa eva tadā gatiḥ /

tasmāt sarvaḥ parokṣo artho viśeṣeṇa na gamyate //

Tib: དེ་ཚt་གF་5_ད་,ེས་འEོ་བ། །|ི་ཡི་ངF་བF་ཉHད་K་Iོགས།། 
དེས་ན་Éོག་]ར་དོན་ཐམས་ཅད། །hད་པར་K་ནི་Iོགས་མི་འ]ར།། ]

ཞེས་ག3ངས་སོ།།

[གཅིག་;ཅིག་]ཤོས་མངོན་3མ་ཚད་མ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་Lི་fལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་[84B8]རང་གི་ངF་བFའH་~ོ་ནས་དོན་Iོགས་པའི་Pིར་

ཞེས་nར་རོ། །བjབ་5འི་དོན་ཉིད་fལ་Kས་སF་སGར་གནས་པའི་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། hབ་པ་ནི་hད་པར་གཞན་འཛCན་པས་དབེན་པས་ཅེས་པ་;ེ་
fལ་Kས་གཞན་དང་éན་མོང་[པ་;བ་]ག�ང་མི་དགོས་པས་སོ།། [PVin 49,10-12: itarat punar bhedāntaravimarśavivekena 
pratiṣṭhitenaiva rūpeṇākriyata iti svalakṣaṇaviṣayam, aparasmād arthapratipatteḥ /]

ཡན་ལག་གཞན་ལས་Iོགས་པ་དེ་8་མ་ཡིན་[PVin 49,11-12: na tv evaṃ parāṅgāt pratītiḥ,..]པ་[85A1]ནི་Dར་བ,ོད་

པ་ཉིད་ལ་དེ་8་ན་ཡང་དེའི་ཚད་མ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་ཉིད་[ཏེ་;དེ་][PVin 49,13: ..vastuviṣyaṃ prāmāṇyam //]ཞེས་5་བ་

qབས་དོན་བAས་པའོ།། །།

C2 [རང་དོན་],ེས་3་དཔག་པའི་Mའི་hད་པར་;ོན་པ། 
D1 [Iགས་Lི་མཚན་ཉིད།]

ད་ནི་,ེས་3་དཔག་པའི་Mའི་hད་པར་mལ་ག3མ་Iགས་ལས་དོན་ཤེས་ཡིན། ཞེས་Dར་=ོས་པའི་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་mལ་ག3མ་པF་
ད_་ཉིད་གང་ཞིག་[85A2]iམ་པ་ལ། mལ་ག3མ་པF་ད_་ནི།  

,ེས་དཔག་5་དང་དེ་མmངས་ལ། །ཡོད་དང་[[ེད་;མེད་]ལ་[[ེད་;མེད་]པར་ནི།།
ངེས་པ་ 

[PVin 50.1-3, 2.9a-c': trairūpyam anumeye 'tha tattulye sadbhāvo nāstitāsati / niścitā (2.9a-c')]
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ཞེས་5་[པ་;བ་]མདF་ཉHད་Lི་ཚCག་བཀོད་པའོ།།   

E1 Iགས་3་བཀོད་པའི་|ིའི་དོན། 
འདི་ཡང་དོན་ངེས་པ་Dོན་K་སོང་ནས་གlང་བཤད་ན་འeག་པ་ïར་བས་འདིར་དང་པོར་Iགས་3་བཀོད་པའི་|ིའི་དོན་ཉིད་གཏན་ལ་

དབབ་པར་5་བ་ཡིན་[85A3]ནོ།།   
དེ་ཡང་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་;ེ། གང་ལ་Iགས་དགོད་པར་5་བའི་8ོས་[གཞིའ་;གཞི་]ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། དེ་ལ་8ོས་ནས་

Iགས་3་བཀོད་པའི་ད5ེ་བ་|ིར་བསམ་པ་དང་། 5ེ་Nག་[K་;Z་]ཡང་དག་པའི་Iགས་ངེས་པར་5་བའོ།།

F1 གང་ལ་Iགས་དགོད་པར་5་བའི་8ོས་གཞི་ངོས་ག�ང་པ།
དང་པོ་ཡང་Pོགས་ཉིད་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། མéན་པ་དང་མི་མéན་པའི་[85A4]Pོགས་གཉིས་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་།  

དེ་དག་8ོས་[གཞིའ་;གཞི་]ཡིན་པའི་དོན་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5འོ།།

G1 Pོགས་ཉིད་[Lི་མིང་]ངོས་ག�ང་པ།
H1 བ,ོད་5ེད་Jའི་དོན་|ིར་བསམ་པ།

དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་དོན་:མས་མིང་གིས་བཙལ་བར་5་དགོས་པས་བ,ོད་5ེད་Jའི་དོན་|ིར་བསམ་པའི་~ོ་ནས་བ,ོད་5་qབས་Lི་དོན་

ངོས་ག�ང་[པར་;བར་]5འོ། །དེ་ཡང་འདི་8ར་Iོག་གེའི་བ;ན་བཅོས་:མས་ལས་,ེས་[85A5]3་དཔག་པར་5་བ་དང་བjབ་པར་5་བ་དང་

Pོགས་ཞེས་པའི་མིང་ག3མ་ནི་ཐམས་ཅད་K་:མ་Eངས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། 

I1 མིང་དེ་དག་གང་ལ་འeག་པའི་fལ། 
མི་དེ་དག་གང་ལ་འeག་པའི་fལ་ནི་གཞི་ཆོས་ཅན་དང་། བjབ་5འི་ཆོསདང་། དེ་དག་ཚdགས་པའི་|ི་ག3མ་ཉིད་ལ་མཐོང་;ེ། གཏན་ཚCགས་
དང་དེར་oང་[པ་;བ་]ཕལ་ཆེར་Pོགས་Lི་ཆོས་ཅེས་དང་། [85A6]Iགས་,ེས་3་དཔག་5་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་པ་དང་། 

གཏན་ཚCགས་བjབ་5འི་,ེས་འEོ་བ། བjབ་5་[[ེད་;མེད་]ན་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད།།
ཅེས་པ་དང་།  

བjབ་5་བ,ོད་Pིར་Pོགས་Lི་ཚCག །བMད་པ་ཡིས་Lང་xས་པ་[[ེད།།;མེད།།]  
[PV 4.17ab: sādhyasya eva abhidhānena pāraṃparyeṇa na apy alam /

Tib: བjབ་པར་5་བ་བ,ོད་པ་ཡིས། །བMད་པ་ཡིས་Lང་xས་པ་མེད།།]

ཅེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དག་Kའོ། །མིང་གི་དོན་ངེས་པ་[[ེད་;མེད་]པས་Iོགས་པ་པFའH་འeག་པ་[85A7]འཚdལ་པར་འ]ར་བའི་ཉེས་

པ་ཡང་[[ེད་;མེད་]ཏེ། |ིའི་J་ཡིན་ཡང་Iགས་Lི་mལ་Pོགས་ཆོས་དང་hབ་པ་དང་དེའི་བjབ་5འི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་qབས་
ག3མ་K་གF་རHམས་བཞིན་དོན་ག3མ་པོ་ལ་འeག་པར་ངེས་པའི་Pིར་རོ། །qབས་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་མཚdན་5འི་|ི་འNེལ་ངེས་པ་
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དང་[85A8]མཚན་ཉིད་Lི་[Rོས་;དངོས་]པF་རHག་པ་དང་མཚན་ཉིད་Lིས་མཚdན་5་ཐ་iད་K་5ེད་པའི་Kས་ག3མ་ག3མ་ཡོད་དེ་མཚན་ཉིད་

མཚdན་5འི་qབས་3་བཤད་པ་ཉིད་དོ།།

I2 དེ་དག་ལས་Jའི་འeག་fལ་བསམ་པ།
དེ་དག་ལས་Jའི་འeག་fལ་བསམ་པ་ནི་qབས་Pི་མ་གཉིས་3་མ་ཡིན་ཏེ། [Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་རིག་པ་མིང་གིས་བ,ོད་པ་ལ་མི་

8ོས་ཤིང་ཐ་iད་K་5་[85B1]བ་8ོས་Lང་Dར[བpའ་;བp་]གང་ལ་བཏགས་པའི་དོན་ལ་འeག་པས་གདོད་བསམ་མི་དགོས་པའི་Pིར་རོ། །
གཏན་ལ་འབེབས་པའི་qབས་3་ནི་དགོས་ཏེ་མཚན་ཉིད་Lི་དོན་ལ་མཚdན་5འི་མིང་nོར་བའི་Pིར་དང་Dར་མ་Eགས་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་དེའི་ཚt་
རང་ཉིད་:མ་གཞག་སེམས་སམ་:མ་གཞག་དེ་aོབ་མ་ལ་འཆད་དམ་[85B2]Yོལ་Pིར་bོད་པ་5ེད་Lང་[Wང་;Wངས་];ེ་Pོགས་ཆོས་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ཐ་iད་K་5་བ་ཙམ་?ི་དོན་ཚdལ་བ་ན་J་ལ་5ས་པ་jབ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་hད་པར་?ིས་མི་âང་

[པས་;བས་]Iགས་,ེས་3་དཔག་5་ལ་ཡོད་པ་ནི་Pོགས་ཆོས་ཅེས་དང་། Iགས་བjབ་5འི་,ེས་3་འEོ་བ་ནི་hབ་པའF་ཞ_ས་དང་། kབ་བསལ་
[[ེད་;མེད་]ལ་འདོད་པས་hབ་པ་ནི་[85B3]Pོགས་སF་ཞ_ས་པའི་མིང་:མས་དོན་ག3མ་ལ་འeག་པར་བ8འོ།།

I3 དོན་དེ་དག་ལ་J་དེ་དག་ཇི་8ར་འeག་པའི་mལ། 
qབས་དེར་དོན་དེ་དག་ལ་J་དེ་དག་ཇི་8ར་འeག་པའི་mལ་ནི་ག3མ་;ེ། [Rོས་;དངོས་]དང་བIག་པའི་ད5ེ་བ་དང་། དེ་དག་དོན་ལ་

འeག་པའི་ཤེས་5ེད་དང་། [Rོས་;དངོས་]དང་བཏགས་པའི་ཆོས་བསམ་པའོ།།

J1 དངོས་དང་བIག་པའི་ད5ེ་བ།
དང་པོ་ལ་|ིར་མིང་གི་J་ནི་གཉིས་[ཏེ་;;ེ་][85B4][Rོས་;དངོས་]དང་བཏགས་པའོ། །འདི་དག་གི་hད་པར་ཅི་ཞེ་ན། འདོད་Üལ་

?ིས་ཐོག་མར་nར་བ་དང་གཞན་ལ་Eགས་པའི་J་དགོས་པ་དང་M་མཚན་?ིས་བཏགས་པས[བpའ་;བp་]nོར་བའི་hད་པར་དང་། དོན་གང་ལ་
དམིགས་ནས་བ,ོད་པ་ན་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ལ་དོན་དེ་ཉིད་དོན་གཞན་?ི་|ི་འཆར་བ་གོ་བར་5ེད་པའི་[85B5]hད་པར་?ིས་དེ་Éོག་ཤལ་འKས་

པའི་གོང་O་དང་^ེས་O་ལ་བ་ལང་གིས་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཇི་qད་K་:མ་འEེལ་ལས།   
འVལ་[[ེད་;མེད་]ཅན་ཤེས་དང་[པFའH།།;པF་ཡH།།] 
[བpའི་;བp་ཡི་]|ོད་fལ་གང་ཡིན་[Rོས།།;དངོས།།] 
[PV 3.152'cd: .. yad askhalaj jñānam ādisaṃketagocaraḥ //

Tib: འVལ་མེད་ཅན་ཤེས་དང་པF་ཡH། །བp་ལ་|ོད་fལ་གང་ཡིན་དངོས།།]

འVལ་Iོག་ཅན་གཞན་ཕལ་པ་ཡིན།།

[PV 3.37d: ..anyatra skhalad gatiḥ //

Tib: འñལ་Iོག་ཅན་གཞན་ཕལ་པ་ཡིན།།]
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ཅེས་དང་།  བྷ་`་ཧ་[རི་འི་;རིའི་]Jའི་བ;ན་བཅོས་ལས་Lང་[85B6] [?]
ôན་པོ་ལ་ནི་བ་ལང་ཞེས། །,ེས་འNེལ་M་མཚན་འགའ་ལས་འདོད།།
དོན་ཙམ་Pིན་ཅི་ལོག་འ]ར་?ི། །J་ནི་རང་གི་དོན་ལ་གནས།།

ཞེས་འuང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་འདི་iམ་K་བ་ལང་གི་མིང་གི་རང་གི་དོན་Éོག་ཤལ་འKས་པ་ཡིན་པ་དེ་ངF་བF་ཉHད་Lིས་ངེས་[པ་འམ་;པའམ་]བཏགས་

པས[85B7]ཡིན། དང་པོ་8ར་ན་J་དོན་འNེལ་[པར་;བར་]འ]ར་ལ་གཉིས་པ་8ར་ན་^ེས་O་ལའང་མmངས་པས་འདི་དག་གི་hད་པར་མི་
འཐད་དF་ཞ_་ན། [Rོས་;དངོས་]པFའH་ཉེ་བ་[[ེད་;མེད་]ཅིང་བཏགས་པས་ཡིན་མོད་Lི་གཞན་ལ་Eགས་པའི་Jའི་M་མཚན་?ིས་འདིར་nར་བ་ལ་མ་
8ོས་པ་དང་8ོས་པའི་hད་པར་ཡོད་པས་བ་ལང་གི་[85B8]J་དང་པོ་བཏགས་ན་འ]ར་ཡང་Pིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ^ེས་O་གཉིས་ལ་དང་པF་ཉ_་
རིང་[[ེད་;མེད་]པའི་བpར་འདོད་པས་སF་སGར་བཏགས་ཏེ་Eགས་པའི་འོག་[K་;Z་]དོན་འ`་བ་ལས་ཕན་mན་?ི་མིང་གིས་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ།།

J2 དེ་དག་དོན་ལ་འeག་པའི་ཤེས་5ེད།
གཉིས་པ་ནི་དེ་8ར་མིང་གཉིས་ལས་འདིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚdགས་པ་ལ་:མ་Eངས་Lི་[86A1]མིང་ག3མ་འeག་པ་ནི་

[Rོས་;དངོས་]3་ཡིན་ལ། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ལ་འeག་པ་གཉིས་ནི་བཏགས་ནས་ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K་ãན་ལས་བZས་པ་ལས། [?]
Iགས་Lི་བjབ་5་ཚdགས་པ་ཉིད། །ཡིན་པས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག །  
གཙdའ་བF་ཡHན་ཡང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]Pིར། །བjབ་5་ཉིད་K་འདོགས་པ་ཡིན།།

[86A2]ཞེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།   

J3 དངོས་དང་བཏགས་པའི་ཆོས་བསམ་པ།=དེ་དག་གི་ཆོས་བསམ་པ།
K1 ཚdགས་དོན་ལ་དངོས་Lི་མིང་ཡིན་པ་[བསམ་པ།] 

ག3མ་པ་དེ་དག་གི་ཆོས་བསམ་པ་ལ་རེ་ཤིག་ཚdགས་དོན་ལ་[Rོས་;དངོས་]Lི་མིང་ཡིན་པ་ནི་J་བཤད་པའི་དོན་ཅན་ལ་Yན་པོ་:མས་

Lིས་བཏགས་པས་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པར་དགོངས་པའོ།།

K2 བཏགས་པའི་[མིང་གི་]ཆོས་བསམ་པ།
གཉིས་པོ་ལ་བཏགས་པའི་ཆོས་བསམ་པ་ནི་M་མཚན་དང་། དགོས་པ་དང་། [Rོས་;དངོས་]ལ་གནོད་པ་ག3མ་[86A3]ལས།   

L1 བཏགས་པའི་M་མཚན།=འདོགས་པའི་M་མཚན།
འདོགས་པའི་M་མཚན་ནི་འ`་བ་དང་འNེལ་[པ་;བ་]ལས་འ`་བ་ལས་M་འNས་Lི་འNེལ་[པ་;བ་]མ་ཡིན་?ི་ཁོག་པ་ལ་ཤིང་Iར་

བ,ོད་པ་8ར་ཚdགས་པ་དང་ཡ་[hལ་;?ལ་]?ི་འNེལ་[པས་;བས་]གཞི་དང་ཆོས་དག་ཚdགས་དོན་?ི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།
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L2 བཏགས་པའི་དགོས་པ།
གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏེ་M་མཚན་ཡོད་ཙམ་?ིས་འདོགས་ན་[86A4]ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་K་བ,ོད་པར་ཐལ་བས་མཁས་པས་འདོགས་

པ་ལ་དགོས་པས་hབ་པ་ཡིན་ན་འདིར་དེ་དག་ལ་དེའི་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན། བདེན་མོད་Lི་བ,ོད་པར་5་བ་ལས། རེ་ཤིག་
ཆོས་ཅན་ལ་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི་དངོས་དང་། མ་བཏགས་པ་དང་མmངས་པའི་bོད་པ་དང་། [86A5]མི་མmངས་པའི་ལན་གདབ་པ་

ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་;ེ།  

M1 ཆོས་ཅན་ལ་བཏགས་པའི་དགོས་པ་དངོས།
དང་པF་ནH་,ེས་3་དཔག་5་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་མིང་གིས་མ་བཏགས་པར་Iགས་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་Pོགས་ཆོས་ཞེས་རང་མིང་གིས་བ,ོད་

ན་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་[པ་འང་;པའང་]དེར་གོ་བས་Iགས་,ེས་འEོ་ཅན་ལ་Pོགས་ཆོས་ཚང་[པར་;བར་]འ]ར་རF་ཞ_ས་པའི་[ìན་;öན་]

[86A6]ཀ་gངས་པ་ཡིན་ནོ།།   

M2 མ་བཏགས་པ་དང་མmངས་པའི་bོད་པ། 
མ་བཏགས་པ་དང་མmངས་པའི་bོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་དེ་8་ན་,ེས་3་དཔག་5་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བ,ོད་Lང་དེའི་དོན་ཡང་[ཅིག་K་;གཅིག་

Z་]མ་ཟད་[ཏེ་;དེ་]བjབ་5འི་ཆོས་[ལ་འང་;ལའང་]འeག་པས་Iགས་,ེས་འEོ་ཅན་ལ་Pོགས་ཆོས་ཚང་[པར་;བར་]ཐལ་བའི་[ìན་;öན་]ཀ་D་

མ་ཉིད་འuང་[པར་;བར་]འ]ར་རF་ཞ_ས་པའོ།།

M3 མི་མmངས་པའི་ལན་གདབ་པ།
N1 [WF་EGས་ཆེན་པོ་དག་གི་ལན་འདེབས་mལ།]

[86A7]འདི་མི་མmངས་པའི་ལན་ལ་WF་EGས་ཆེན་པོ་དག་|ི་,ེས་3་དཔག་5འི་Jའི་fལ་ག3མ་ཡོད་Lང་བ;ན་བཅོས་Lི་གKལ་5་

ནི་Jའི་5ེད་པ་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ཤེས་པས་ད{ད་པ་ན་ཚdགས་པའི་|ི་ལ་ཡོད་པ་ནི་རང་ཉིད་མི་འkབ་[པ་འམ་;པའམ་]བjབ་5་kབ་ཟིན་

པར་འ]ར་བས་ཧེ་K་ཅེས་པ་གF་5_ད་Lི་J་[86A8]འགལ་བ་དང་། བjབ་5འི་ཆོས་ལ་ཡོད་པ་ནི་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་,ེས་འEF་འH་ཚCག་
གིས་བ,ོད་པ་དང་wོས་པས་མི་འeག་པར་ཤེས་པ་དང་bོད་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པར་གོ་བས་མི་མmངས་ཅེས་པ་ལན་[Rོས་;དངོས་]དང་། དེ་8་
ན་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་ཅེས་བ,ོད་Lང་མི་མéན་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་[86B1]བjབ་5་གF་5_ད་Lི་J་འགལ་བ་དང་། མéན་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་
པར་,ེས་འEFའH་mལ་རིགས་Lི་|ི་ལ་ཡོད་;ོན་དང་wོས་པས་མི་འeག་པ་ན་bོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ཡོར་པར་གོ་བས་མིང་གཞན་གདགས་མི་དགོས་

ཅེས་པ་ལ། བ:ན་པར་དོགས་པས་མི་wོས་;ེ། ཇི་8ར་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་ཅེས་པའི་,ེས་3་[86B2]འEོ་བས་མི་མéན་Pོགས་ལ་|ིར་

བཀག་Lང་[[ེད་;མེད་]ལ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་པའི་8ོག་པས་5ེ་Nག་[[ེད་;མེད་]པ་མི་མéན་Pོགས་ལ་8ོག་པར་:ོན་པར་འདོད་པ་8ར་,ེས་འEོས་

རིགས་Lི་|ི་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་པར་བ;ན་པ་ལས་དེ་ཡང་རིགས་Lི་5ེ་Nག་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་དF་ཞ_ས་:ོན་པར་དོགས་པས་སF་ཞ_ས་པས་

གདགས་མི་[86B3]དགོས་པ་gང་པ་དང་། འོ་ན་འདིར་ཡང་དེ་8ར་འ]ར་རF་ཞ_ས་ནི་བ,ོད་པར་མི་xས་;ེ་ཆོས་8ན་?ི་[གཞིའ་;གཞི་]ཆོས་
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ཚdགས་པ་ལ་:ོན་ན་,ེས་འEFའH་དོན་གཅིག་པས་J་wོས་ཤིང་། ཆོས་õང་པ་ལ་:ོན་ན་,ེས་འEོ་དང་J་འགལ་བས་སམ། ཡང་ན་ཚdགས་པའི་|ི་ལ་
ཡོད་ན་5ེ་Nག་ལ་ཡོད་པར་kབ་པས་wོས་པ་ཉིད་[86B4]དF་ཞ_ས་མི་xས་པ་gང་པའི་~ོ་ནས་ལན་འདེབས་སོ།།  

N2 [ལན་འདི་ཉིད་aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་ཡིན་མིན་ད{ད་པར་5་བ།]
ལན་འདི་ཉིད་རིགས་པས་འཐད་ཅིང་aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ད{ད་པར་5་;ེ། རེ་ཤིག་རིགས་པས་ནི་ཚdགས་དོན་

ལ་Iགས་Lི་J་འགལ་བས་མི་འeག་པར་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] Iགས་ཞེས་པ་ཉིད་Lིས་གF་5_ད་མ་ཡིན་པར་འགལ་ན་འདིར་[86B5]དེ་mལ་གང་

དང་vན་པས་གF་5_ད་K་འ]ར་བའི་ཆོས་བསམ་པ་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ།།

ཅི་;ེ་Iགས་3་བཀོད་པ་གང་ཞིག་mལ་འདི་དང་vན་ན་གF་5_ད་དF་ཞ_ས་ངོས་འཛCན་ན་བཀོད་པ་mལ་དེ་དང་མི་vན་པ་གF་5_ད་མ་ཡིན་པ་

ཅི་8ར་འགལ། འགལ་བས་མི་འeག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། J་ཐམས་ཅད་བཤད་[86B6]པའི་དོན་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

གལ་ཏེ་J་:མས་ག་ལའང་འeག་ན་J་ལས་དོན་ངེས་པ་འགའ་ཡང་མི་Iོགས་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། ཐ་iད་Lི་J་:མས་ནི་བ,ོད་འདོད་
Lི་དབང་གིས་བpའི་དོན་ཉིད་ལ་འeག་Lང་འདིར་དང་པོ་[Iན་;གཏན་]ལ་འབེབས་པའི་qབས་3་བཤད་པའི་M་མཚན་

[[ེད་;མེད་]Lང[བpའ་;བp་]འདོད་པས་[86B7]nོར་བ་མ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་J་འགལ་བས་མི་འeག་ན་པད་མོ་དང་ú་5་འགའ་ཞིག་ལ་
[མཚdའ་;མཚd་]^ེས་དང་J་Jོགས་Lི་J་མི་འeག་པར་འ]ར་རོ།།

ཆོས་ལ་,ེས་འEFའH་J་དང་wོས་པས་མི་འeག་པའང་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] དང་པོར་,ེས་དཔག་5་ལ་ཡོད་ཅེས་Pོགས་ཆོས་Lི་ངག་འ`ི་
བ་དང་8་བའི་Kས་[86B8]ན་,ེས་འEFའH་ངག་མཐོང་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་དང་། མཐོང་ཡང་wོས་པ་མེད་[ཏེ་;དེ་]ཚdགས་པ་དང་ཡ་
[hལ་;?ལ་]vོག་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་རོ།།

ཆོས་ལ་:ོན་པ་འགལ་བའང་མ་ཡིན་ཏེ་ཡ་[hལ་;?ལ་]ཚdགས་པར་འK་བའི་Pིར་དOལ་པོ་དང་áག་པོ་འKས་པ་ལ་ནོར་ཡོད་པས་áག་

པོ་ལ་ཡོད་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ།།

[87A1]kབ་ཟིན་པས་wོས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་Iེན་vོག་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་D་མ་དེས་དOལ་པོ་ལ་ནོར་ཡོད་[པར་;པ་]དང་Pོགས་

ཆོས་ཙམ་ལ་Iགས་Iེན་པར་མི་འkབ་པ་བཞིན་ནོ།།

བ,ོད་5འི་ངF་བG་གཅིག་[K་;Z་]Çག་Lང་ངེས་ག�ང་གི་5ེད་པ་ཐ་དད་པས་མི་wོས་;ེ། ,ེས་འEོ་དང་Pོགས་ཆོས་Lི་བ,ོད་པ་ནི་
གཞན་vན་[87A2]:མ་གཅོད་དང་མི་vན་:མ་གཅོད་ཡིན་པས་D་མས་གཞན་ལ་བཀག་པ་Pི་མས་མ་5ས་ལ་Pི་མས་རང་ལ་hབ་

[པར་;པ་]བjབས་པ་D་མས་མ་5ས་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་wོས་པ་མེད་དོ།།
aོབ་དཔོན་?ིས་Pོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནF་ཞ_ས་པར་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་;ོན་ན་,ེས་འEོ་དང་wོས་པས་ཞེས་Iོག་པའི་ལན་K་དེ་གཉིས་

[87A3]མི་wོས་པར་མ་ག3ངས་པ་ནི་གཞན་?ི་བསམ་པ་Wངས་ནས་དེ་8ར་མཐའ་ག3མ་བཅད་ནས་Iོགས་པ་ཚdགས་ཆེ་བས་ཞེས་ལན་གཞན་

བ,ོད་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་གཉིས་wོས་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།   
mལ་འདི་ནི་aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེར་མཐའ་ག3མ་བཅད་པའི་འབད་པས་འཇིགས་ནས་,ེས་[87A4]3་

དཔག་5འི་མིང་བཏགས་པས་དེ་དོན་གཞན་ལ་མ་Eགས་པ་དང་ཚdགས་དོན་ལ་འགལ་བ་དང་ཆོས་ལ་wོས་པ་དང་བ:ན་པ་འགལ་བ་དང་དོན་

[[ེད་;མེད་]པའི་མཐའ་གཅད་པའི་འབད་པ་ལ་bོལ་བར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།  
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དེས་ན་མི་གཞན་བཏགས་པས་ཚCགས་Çང་íས་གོ་བར་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ,ེས་3་[87A5]དཔག་[5་འམ་;5འམ་]Pོགས་

ཞེས་བ,ོད་པས་དོན་ག3མ་ལས་གང་ཡང་âང་[པ་;བ་]གF་ཞHང་ལ་ཡོད་ཅེས་[པ་འམ་;པའམ་]དེའི་ཆོས་ཡོད་ཅེས་པས་Iགས་དེ་ཡོད་པའི་གཞི་

ཆོས་ཅན་ཞིག་གི་ཆོས་3་གོ་ལ། ག3མ་པFའH་ནང་ན་Iགས་Lི་གཞིར་བ�ང་[པ་;བ་]ནི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་Pོགས་ཆོས་བདེའ་Wག་[K་;Z་]Iོགས་
པའོ།།

ཚdགས་དོན་[87A6]དང་བjབ་5འི་ཆོས་ནི་qབས་གཞན་K་ཆོས་ཅན་K་âང་ཡང་nོར་བ་དེར་གཏོགས་Lི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ།།

hབ་པ་;ོན་པ་ན་ཡང་ཚང་[བང་;མང་]K་Oམ་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་Iགས་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པར་;ོན་?ི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་ནོ།།

འོ་ན་Iགས་ཤེས་འདོད་Lི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་Pོགས་ཆོས་[87A7]ཞེས་བ,ོད་ན་དོགས་པའི་མཐའ་གཅད་ཅི་དགོས་ཞེ་ན། མི་དགོས་
མོད་Lི་དེ་ནི་ཡི་གེ་མང་པས་བ,ོད་པ་དཀའ་[;ེ།;ཏེ།] དེ་8ར་ན་r་བ་པF་ཚCག་ùང་ལ་ཉན་པ་པF་IGགས་པ་a་བའི་Pིར་མཁས་པ་:མས་Lིས་
བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཆོས་ལ་བjབ་5ར་Iོགས་པའི་དགོས་པ་ཡང་མ་བཏགས་པར་Iགས་ཆོས་[87A8]Lི་,ེས་3་འEོ་བ་ཞེས་བ,ོད་ན་ཆོས་གང་ཡང་

âང་[པ་;བ་]ལ་གོ་བས་འགལ་བ་,ེས་འEོ་ཅན་K་ཐལ་བའི་དོགས་པ་^ེ་ལ། གང་བjབ་པར་5འི་ཆོས་Lི་ཞེས་བ,ོད་པ་ཚCག་མང་བར་འ]ར་བས་
སོ།།

འདིར་ཡང་གཉིས་ལ་མི་འeག་པ་ནི་ཚdགས་དོན་ལ་འགལ་བ་དང་ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་wོས་པས་ཞེས་མི་བ,ོད་Lི། [87B1]འོན་Lང་

བjབ་5ས་hབ་པ་kབ་པ་Pོགས་ཆོས་དང་འགལ་ཞིང་ཆོས་ཅན་?ིས་hབ་པ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་kབ་པར་འགལ་བས་སོ།།   

L3 དངོས་ལ་གནོད་པ། =དེ་8ར་བཏགས་པ་གཉིས་པFའH་དངོས་Lི་དོན་ལ་གནོད་པ།
O1 དངོས་Lི་དོན་ཡིན་པར་འགལ་བ།

དེ་8ར་བཏགས་པ་གཉིས་པFའH་ཚt་[Rོས་;དངོས་]Lི་དོན་ལ་གནོད་པ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]Lི་དོན་ཡིན་པར་འགལ་བ་ནི་Iགས་Lི་དོན་

ཡིན་པས་མི་འཐད་ལ་གlང་གི་བསམ་པ་[Rོས་;དངོས་]དོན་ཡིན་པར་མི་[87B2]དགོས་པ་ནི་ཚdགས་པ་Iགས་Lི་jབ་ཉིད། ཡིན་Pིར་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་དག །ཅེས་འuང་པ་དང་། 

O2 དགོས་པར་འགལ་བ།
དགོས་པར་འགལ་བ་ནི་Dར་བཤད་པའི་Jའི་5ེད་པས་ཡིན་ནོ།།   

H2 [བ,ོད་5་]qབས་Lི་དོན་ངོས་ག�ང་པ། [87b2]
qབས་Lི་དོན་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ནི་དེ་8ར་J་དེ་དོན་དེ་དག་ལ་qབས་ག3མ་K་ངེས་པར་འeག་པ་ལས་འདིར་ནི་ཇི་Pོགས་ཆོས་Lི་

མཚན་ཉིད་[Iན;གཏན་][87B3]ལ་འབེབས་པའི་qབས་ཡིན་པས་ཤེས་པར་འདོད་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དེ་ཡང་གང་འདོད་Mའི་ཆོས་དང་vན་པ་
མ་ཡིན་ཏེ་འགལ་བའི་bོད་གཞིན་ཡང་དག་གི་མéན་[དཔེའ་;དཔེ་]དག་ལ་hབ་པ་དང་འVལ་པས་སོ། །དེ་འདོད་པའི་Wོས་ཟིན་[པ་
ཡང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་ལོག་པར་[Iོགས་;Iོག་]པ་དང་Wོ་མ་Pོགས་པའི་གཞི་ལ་མ་hབ[87B4]པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །|ིར་ཤེས་འདོད་
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འeག་པར་མི་འགལ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ད་8ར་kབ་ཟིན་པ་[ལ་འང་;ལའང་]Pོགས་ཆོས་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་Pིར་རོ། །འོན་Lང་གཞི་གང་ལ་
བjབ་5འི་ཆོས་ཚད་མས་kབ་བསལ་[[ེད་;མེད་]པ་;ེ། Iག་པར་ལོག་པར་ངེས་པ་དང་མི་Iག་པར་ཡིད་[|ོད་;ད{ོད་]Lིས་ངེས་པ་དང་གཉིས་
ཀར་[87B5]ཐེ་[ཙdམ་;ཚdམ་]ཟ་བ་དང་Wོ་མ་Pོགས་པའི་གནས་qབས་[?ི་;Lི་]J་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

Pོགས་ཉིད་ངོས་ག�ང་[པའོ།།;བའོ།།]

G2 མéན་པ་དང་མི་མéན་པའི་Pོགས་གཉིས་ངོས་ག�ང་པ།
མéན་Pོགས་མི་མéན་Pོགས་གཉིས་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ལ་ག3མ་;ེ། Pོགས་གཉིས་:མ་འཇོག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། Pོགས་གཉིས་3་

ཤེས་5་[བ་;ཁ་](G)ཚdན་ཆོད་པའི་mལ་དང་། Pོགས་གཉིས་[87B6]སF་སFའH་Jའི་དོན་ཏེ། 

H1 Pོགས་གཉིས་:མ་འཇོག་གི་མཚན་ཉིད།
དང་པོ་ཡང་གཞན་?ིས་བIགས་པ་དགག་པ་དང་། འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ་དང་། དེ་ལ་ཉེས་པ་gང་པ་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་བ་ལས།   

I1 གཞན་?ིས་བIགས་པ་དགག་པ།
དང་པF་ནH་ཁ་ཅིག་Pོགས་དང་མéན་པ་དང་མི་མéན་པ་ཞེས་5་བ་Jའི་དོན་ཉིད་མཚན་ཉིད་K་Iོག་པས་བjབ་5་དང་བjབ་5འི་ཆོས་

Lིས་འ`་བ་དང་[87B7]མི་འ`་བ་;ེ་Jའི་Iག་པ་ལ་8ོས་ནས་Oམ་པ་དང་[ནམ་ཀ་;ནམ་མཁའ་]བཞིན་ནF་ཞ_ས་rའོ། །འདི་ལ་རེ་ཤིག་མéན་པ་
དང་མི་མéན་པའི་fལ་དེ་བjབ་5་མཚན་ཉིད་པ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚdགས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་Iགས་Lི་,ེས་འEF་ང_ས་པ་ན་བjབ་5་kབ་པར་

འ]ར་ཏེ། Iགས་Lིས་ཡོད་པ་མéན་Pོགས་kབ་[87B8]པ་ལ་དེའི་མཚན་ཉིད་གང་དང་མéན་fལ་kབ་པ་ལ་8ོས་པའི་Pིར་རོ། །J་Iག་;ེ་
གཞལ་5འི་Pིར་ཞེས་པའི་མ་ངེས་པ་འགལ་བར་འ]ར་ཏེ། དེའི་ཚt་མéན་Pོགས་མི་ûིད་པས་Pོགས་ཆོས་མི་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་Pིར་
རོ། །རང་ཉིད་རང་དང་འགལ་བས་བjབ་5་ཉིད་མི་[88A1]མéན་Pོགས་3་འ]ར་ལ་འདོད་ན་དེ་ལ་Iགས་lགས་པས་8ོག་པ་མི་འkབ་པར་

འ]ར་རོ། །aོབ་དཔོན་?ི་དགོས་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ། མéན་fལ་ཆོས་ཅན་ལ་ག3ངས་པའི་Pིར་རོ།།
ཁ་ཅིག་ཚdགས་དོན་?ི་J་དོན་བjབ་5འི་:མ་པ་ཙམ་མéན་fལ་K་r་བ་ཡང་མི་âང་;ེ། [88A2]དེ་ལ་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་བjབ་

5འི་ཆོས་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་[Rོས་;དངོས་]པོས་འ`་བ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།   
མེ་མེད་Lི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པར་བཀག་པས་འ`འF་ཞ_ས་ན་ཡང་[[ེད་;མེད་]པ་[[ེད་;མེད་]པ་མི་མéན་Pོགས་Lང་དེར་

འ]ར་བ་དང་། དེ་བjབ་5འི་ཆོས་ཡིན་ན་Iགས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་འ]ར་ཞིང་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]Lང་དེས་
འ`་བས་མéན་Pོགས་3་ཐལ་ན་[88A3]ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ]ར་རོ།། [Rོས་;དངོས་]པོ་དང་བཏགས་པའི་|ི་མེའི་:མ་པ་ཙམ་?ིས་འ`་ན་ཡང་
དེ་བjབ་5འི་ཆོས་མ་ཡིན་ན་མི་ཕན་ལ་ཡིན་ན་དེ་jབ་པ་Iགས་ལ་མི་8ོས་པར་འ]ར་རོ། །གཞན་ཡང་རང་ཉིད་འ`་བ་[[ེད་;མེད་]པས་བjབ་
5འི་:མ་པ་དེ་ཉིད་མི་མéན་Pོགས་3་འ]ར་རོ། །འདོད་ན་Iག་པ་5ས་[88A4]པས་;ོང་[ཏེ་;;ེ་]དོན་5ེད་པས་;ོང་པའི་Pིར་ཅེས་5་བའི་ཚt་

དེ་ལ་Iགས་lགས་ན་vོག་པ་མ་kབ་ལ་lགས་ན་[Rོས་;དངོས་]པོར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་gང་དཀའོ། །གཞན་ཡང་དེའི་ཚt་bོད་གཞི་མི་མéན་Pོགས་
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ཡིན་ན་Pོགས་ཆོས་འགལ་ལ་མéན་Pོགས་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ངེས་པར་བ�ང་པས་[88A5]ཆོས་ཅན་ལ་[[ེད་;མེད་]པར་

འ]ར་རF་ཞ_ས་གlང་གི་བYལ་ལན་མི་འཐད་པས་aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ནོ།།   
ཁ་ཅིག་Pོགས་བཏགས་པ་བ་bོད་གཞི་དང་མéན་མི་མéན་ལ་བ,ོད་དོ། །དེའི་8ར་ན་ཡང་J་Iག་;ེ་གཞལ་5འི་Pིར་ཅེས་པའི་མ་

ངེས་པ་ལ་bོད་གཞི་དང་འ`་བའི་མéན་Pོགས་མི་ûིད་[88A6]པས་འགལ་བར་ཐལ་བ་དང་། bོད་གཞི་ཉིད་རང་དང་འ`་བ་[[ེད་;མེད་]པས་
མི་མéན་Pོགས་3་འ]ར་བ་ལ་Iགས་lགས་ན་vོག་པ་[[ེད་;མེད་]ལ་མ་lགས་ན་Pོགས་ཆོས་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ།། [གཉི་གའ;ིགཉིས་

ཀའི]fལ་ཡིན་པས་མི་མéན་Pོགས་Lང་མ་ཡིན་ནF་ཞ_་ན་ཡང་དེ་ལ་Iགས་lགས་པས་^ོན་K་འ]ར་ན་Pོགས་[88A7]ཆོས་མི་âང་ན་མི་འ]ར་

ན་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་Iག་;ེ་གཞལ་5འི་Pིར་ཞེས་5་བའི་Sག་vན་གཏན་ཚCགས་ཉིད་K་འ]ར་བ་gང་པར་མི་xས་སོ།།

I2 འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ་ལ།
གཉིས་པ་འཐད་པའི་དོན་ནི་Jའི་དོན་ཚང་མ་ཚང་gང་W་;ེ། བjབ་5འི་ཆོས་vན་མི་vན་ལས། མéན་Pོགས་མི་མéན་Pོགས་3་

བ,ོད།། [88A8]ཞེས་5་བ་བཞིན་K་ག�ང་[པར་;བར་]5་;ེ། དེ་ཡང་བjབ་5འི་ཆོས་ཉིད་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། དེ་དང་vན་པའི་དོན་
བསམ་པ་གཉིས་ལས།  

J1 བjབ་5འི་ཆོས་ཉིད་ངོས་ག�ང་པ།
རེ་ཤིག་བjབ་5འི་ཆོས་ཞེས་5་བ་ནི་འདིར་Iགས་Lིས་བjབ་xས་པ་ཉིད་ལ་མི་5་;ེ་འགལ་བ་དང་ཡང་དག་གི་Pོགས་གཉིས་གཅིག་པར་ཐལ་

བའི་Pིར་རོ།།

འོན་Lང་[88B1]གང་ཞིག་bོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་^ེས་Oས་བjབ་5་ཉིད་K་འདོད་པར་5་བའོ། །དེ་[དཔེའ་;དཔེ་];ེང་K་དཔག་
5ར་ག�ང་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]པས་ཆོས་མ་ཡིན་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་[དེ་འང་;དེའང་]bོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་དཔག་5ར་ག�ང་

[པའི་;བའི་]རིགས་ལས་མ་འདས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་8་[ན་འང་;ནའང་]bོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མ་བ�ང་པའི་Dར་[དཔེའ་;དཔེ་]ཆོས་vན་K་མི་
འ]ར་བས་Pོགས་Lི་Dོན་,ེས་[88B2]འEོ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། Pིས་འདོད་པར་5་བའི་ཆོས་དང་z་ནས་vན་པའི་Pིར་རོ། །དེ་
བཞིན་K་ìོ་Oར་པའི་,ེས་དཔག་གི་bོད་གཞི་ལ་ཡང་འདོད་བཞིན་པས་བ�ང་[པའི་;བའི་]ཆོས་[[ེད་;མེད་]Lང་འདོད་པར་5་བའི་ཆོས་དང་vན་

པས་མéན་Pོགས་ཉིད་དོ། །དེས་ན་Iགས་དང་མཚན་ཉིད་Lི་mལ་ནི་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]K་འདི་ཡིན་ཏེ་ཇི་8ར་དགོད་པར་[88B3]5་བ་དང་

མཚdན་པ་དང་དཔག་པར་5་བ་ལ་8ོས་ནས་མཚན་ཉིད་གནས་པའོ།།

གལ་ཏེ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པས་བjབ་5འི་ཆོས་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ན་མéན་Pོགས་མི་མéན་Pོགས་

[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་མི་གནས་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེ་ནི་འདོད་པ་ཉིད་ཏེ་ཇི་qད་K་Iག་[པ་འམ་;པའམ་]མི་Iག་པ་ཡིན་ཏེ་[88B4]Pོགས་དང་

མéན་Pོགས་དག་ལས་གང་âང་ཡིན་པའི་Pིར་Oམ་པ་དང་[ནམ་ཀ་;ནམ་མཁའ་]བཞིན་ཞེས་པའི་qབས་Lི་དོན་?ི་ཆོས་3་བ�ང་[པ་;བ་]མ་kབ་

པར་ག3ངས་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་Pོགས་ག3མ་ཀ་ཡང་Wོ་ལ་8ོས་ནས་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ།།
ཆོས་དེ་དང་vན་པའི་དོན་ཡང་ཆོས་དེ་;ེང་K་vན་[པ་འམ་;པའམ་]དེ་དང་[88B5]ཚdགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། མེ་

[བjབ་;jབ་]པ་ན་K་བ་དང་མེ་ཉིད་མི་མéན་Pོགས་3་ཐལ་བ་དང་འKས་5ས་jབ་པ་ན་འKས་མ་5ས་Lང་མéན་Pོགས་3་འ]ར་བའི་Pིར་
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རོ། །ཆོས་དེའི་ངF་བGར་]ར་[པ་;བ་]ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་མེ་[བjབ་;jབ་]པ་ན་ཚང་[བང་;མང་]མི་མéན་Pོགས་དང་མེད་དགག་
[བjབ་;jབ་]པ་ན་མ་ཡིན་དགག་[88B6]མéན་Pོགས་3་ཐལ་བའི་Pིར་རོ།།

འོན་Lང་གཞི་གང་ལ་bོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ཇི་8ར་བjབ་པར་5་བའི་ཆོས་དེ་8ར་Iེན་པ་;ེ། དཔེར་ན་ཆོས་ཐ་དད་ཡོད་པར་
[བjབ་;jབ་]པ་ན་མེ་དང་Åས་ཚdགས་པ་གཅིག་པ་གཞི་དང་། ངF་བF་ཡHན་པར་[བjབ་;jབ་]པ་ན་མི་Iག་པ་དང་Åས་ཅིག་པའི་ཆོས་:མས་དང་། 
vོག་པ་དེར་jབ་[88B7]པ་ན་རང་vོག་ལ་དེ་Iེན་པ་;ེ་[[ེད་;མེད་]དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་jབ་པ་ན་;ོང་ཉིད་དང་ཤེས་5འི་vོག་པ་བཞིན་

ནོ།།

mལ་འདི་ལ་bོད་པ་ཡང་gང་པར་5་;ེ། གལ་ཏེ་མེ་དང་ཚdགས་པ་གཅིག་པ་ཞེས་5་བ་[Rོས་;དངོས་]3་འམ་བMད་ནས་üད་པ་ལ་
འདོད། དང་པོ་8ར་ན་དེ་དང་[Rོས་;དངོས་]3་འ5ར་བའི་qད་ཅིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་][88B8]པའི་fལ་ཁོ་ན་མéན་Pོགས་ཡིན་པས་Wོས་

མི་ཟིན་པར་འ]ར་ལ། གཉིས་པ་8ར་ན་†ང་གི་དLིལ་འཁོར་དང་qལ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་][པ་འང་;པའང་]མéན་Pོགས་3་འ]ར་བས་མི་
མéན་Pོགས་ཉིད་[[ེད་;མེད་][པ་འམ་;པའམ་]མéན་Pོགས་དང་མི་འགལ་བར་འ]ར་རF་ཞ_་ན།   ûིད་མི་ûིད་དང་xས་མི་xས་ལ་མི་8ོས་པར་
[89A1]Pོགས་ལ་^ེས་Oས་fལ་Kས་:མ་པའི་hད་པར་ཅི་ཙམ་ཞིག་K་བjབ་པར་འདོད་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་མéན་Pོགས་ཡིན་ལ། དེར་ཡང་མི་
ûིད་པར་jབ་པ་ན་མི་ûིད་པ་མི་མéན་Pོགས་ཡིན་?ི་མེ་[[ེད་;མེད་]པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

J2 དེ་དང་vན་པའི་དོན་བསམ་པ།
འོ་ན་Åས་[ས-? ;སམ་]vོག་པའི་ཆོས་jབ་Lང་âང་བjབ་5ར་ག�ང་[པའི་;བའི་]ཆོས་རང་[89A2]ཉིད་ལ་རང་མི་Iེན་པས་མི་

མéན་Pོགས་3་འ]ར་ལ། འདོད་[པར་;པ་]ཡང་མི་xས་ཏེ་དེ་ལ་Iགས་འeག་པས་vོག་པ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། འདིར་Iེན་
[པ་འམ་;པའམ་]vན་པའི་དོན་ནི་བjབ་5འི་ཆོས་དང་Åས་ཚdགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་][པ་འམ་;པའམ་]ཆོས་Lི་Åས་3་]ར་[པ་འམ་;པའམ་]vོག་

པ་ཚdགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ལ་འདོད་ཅིང་vན་པའི་[89A3]བ,ོད་5ར་ཡང་Iེན་པ་Iེན་ཆོས་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]ཡང་འKས་པ་ཡིན་ཏེ། 
གཞི་འམ་ཆོས་Üང་པ་ལ་vན་པའི་J་མི་འeག་པའི་Pིར་རོ།། 

དེས་ན་བjབ་5འི་ཆོས་རང་ལ་རང་vོག་གཉིས་པ་མི་Iེན་ཡང་རང་ཉིད་vན་ཆོས་ཡིན་པས་vན་པའི་བ,ོད་5་ལས་མ་འདས་པ་ཉིད་

དོ།

I3 དེ་ལ་ཉེས་པ་gང་པ་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་བ།
གལ་ཏེ་དེ་8ར་བjབ་5འི་ཆོས་དང་[89A4]vན་པ་མéན་Pོགས་ཡིན་ན་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡང་མéན་Pོགས་3་འ]ར་རོ།།

འདོད་ན་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ངེས་པར་ག�ང་[པས་;བས་]ཆོས་ཅན་ལ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་པའི་བYལ་ལན་མ་འNེལ་

[པར་;བར་]འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེ་8་མོད་Lི་ཕ་རོལ་?ིས་J་བཤད་པའི་དོན་ཅན་?ི་མéན་Pོགས་ལ་བ:ན་[89A5]པར་གོ་ནས་Yོལ་ལ། aོབ་
དཔོན་?ིས་Lང་རང་གི་བསམ་པ་;ོན་པའི་ལན་a་བས་བཞག་[ཏེ་;;ེ་]hོད་Lི་བསམ་པ་8ར་ནའང་Jའི་5ེད་པས་དེ་8ར་མི་འ]ར་ཞེས་ལན་

གཞན་འདེབས་པར་གསལ་བས་ཉེས་པ་[[ེད་;མེད་]དོ།།
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H2 Pོགས་གཉིས་3་ཤེས་5་ཁ་ཚdན་ཆོད་པའི་mལ།
Pོགས་གཉིས་3་ཤེས་5་ཁ་ཚdན་ཆོད་པའི་mལ་ཡང་ཁ་ཚdན་ཆོད་དགོས་པ་དང་། གཅད་[89A6]xས་པ་དང་། ཆོད་པ་ལ་bོད་པ་

gང་པ་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་;ེ། 

I1 ཁ་ཚdན་ཆོད་དགོས་པ།
དང་པF་ནH་འདིར་བjབ་5་འགའ་ཞིག་བjབ་པ་ན་ཤེས་5་ཐམས་ཅད་མéན་Pོགས་མི་མéན་Pོགས་གཉིས་3་ཁ་ཚdན་ཆོད་དགོས་པ་ཉིད་M་མཚན་

གང་ལས་ཅེ་ན། གཞན་K་ན་,ེས་3་དཔག་པའི་འeག་པ་ཉམས་པར་འ]ར་བའི་[89A7]Pིར་ཏེ། འདི་8ར་རེ་ཤིག་Pོགས་[གཉི་ག་;གཉིས་
ཀ་]ཡིན་པ་བjབ་Pོགས་Lི་°ང་ག3མ་ûིད་ན་དེ་ཉིད་དེ་ཡིན་པས་Iགས་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་,ེས་འEོ་[Rོས་;དངོས་]3་kབ་Lང་མི་

མéན་Pོགས་ལ་vོག་པ་འཕེན་མི་xས་ཤིང་Pོགས་ལ་[jབ་;བjབ་]5་kབ་Lང་དགག་5་མི་ཁེགས་པར་འ]ར་ལ། [གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]མ་ཡིན་
[89A8]པ་དགག་Pོགས་Lི་°ང་ག3མ་ûིད་ན་དེ་མ་ཡིན་དེར་མ་ངེས་པས་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་མི་འeག་པའི་vོག་པ་kབ་Lང་མéན་

Pོགས་ལ་འeག་པའི་,ེས་འEོ་འཕེན་མི་xས་ཤིང་Pོགས་ལ་དགག་5་ཁེགས་Lང་བjབ་5་མི་འkབ་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

I2 [ཁ་ཚdན་]གཅད་xས་པ།
དེ་དག་ཁ་ཚdན་གཅད་པར་xས་[པ་འང་;པའང་][89B1]ཡིན་ཏེ། Åས་སམ་vོག་པའི་ཆོས་Lང་âང་;ེ་བjབ་5འི་ཆོས་དང་vན་མི་

vན་དག་[Rོས་;དངོས་]འགལ་K་ངེས་པའི་ཚད་མས་vན་པ་kབ་པ་ལ་མི་vན་པ་བཀག་པའི་ཐ་iད་Lིས་hབ་པ་kབ་པས་jབ་Pོགས་Lི་°ང་

ག3མ་སེལ་ཞིང་། གཅིག་བཀག་པ་ལ་ཅིག་ཤོས་kབ་པའི་ཐ་iད་Lིས་kབ་པ་kབ་པས་དགག་Pོགས་Lི་[89B2]°ང་ག3མ་ཁེགས་པའི་Pིར་

རོ།།  

I3 [ཁ་ཚdན་]ཆོད་པ་ལ་bོད་པ་gང་པ།
ཆོད་པ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ལ་ཡང་,ེས་3་འEF་vGག་གི་mལ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ཐལ་བ་དང་། ཆོས་ག3མ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]བA་བ་

མི་འཐད་པ་དང་། Åས་དང་vོག་པར་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་gང་པ་ག3མ་ལས། 

J1 ,ེས་3་འEF་vGག་གི་mལ་ཅིག་K་ཐལ་བ་gང་པ།
K1 [Pོགས་D་མས་ཐལ་བ་བ,ོད་པ།] 

དང་པF་ནH་གལ་ཏེ་Pོགས་གཉིས་[Rོས་;དངོས་]འགལ་ཡིན་ན་མི་མéན་Pོགས་ལ་[89B3][[ེད་;མེད་]པའི་vོག་པ་དང་མéན་Pོགས་

ལ་ཡོད་པའི་,ེས་འEF་vGག་པ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]འ]ར་ཏེ་དགག་པ་བཀག་པ་[བjབ་;jབ་]vོག་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་Dོ་མ་ཡིན་མ་ཡིན་པ་དང་

Dོན་པF་ནH་vོག་པ་Dོ་མ་ཡིན་K་གཅིག་ལ། འདིར་,ེས་འEF་ནH་མéན་Pོགས་ལ་[[ེད་;མེད་]པ་ལས་vོག་པས་jབ་vོག་ཡིན་ཞིང་། vོག་པ་ནི་
[89B4]མི་མéན་Pོགས་ལ་འeག་པ་ལས་ལོག་པས་དགག་vོག་ཡིན་པས་ག་ལ་མmངས། དེ་བཞིན་K་Dོ་[མེན་;མིན་]ལ་8ོས་ནས་མ་ཡིན་པ་
དང་Dོན་པོ་ལ་8ོས་ནས་ཡིན་པའང་vོག་པ་ཐ་དད་དF་ཞ_་ན། 
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K2 [ཐལ་བ་དེ་gང་པ།]
Dོན་པོ་དང་ཡིན་པ་8ོས་ས་8ོས་ཆོས་3་5ེད་ན་དེ་8ར་འ]ར་ཡང་དེ་ནི་འགའ་ཞིག་ཡིན་པའི་Pིར་Dོན་[པའོ་;པFའH་](G)[89B5]ཞེས་5་བའི་

Iགས་Lི་,ེས་3་འEF་vGག་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

དེ་བཞིན་K་Iག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མི་Iག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་?ི་མི་Iག་པ་ཡིན་པ་ཞེས་བ,ོད་ན་hབ་5ར་འ]ར་ཏེ། ,ེས་འEF་ཉHད་ཡིན་
པས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའོ།།

J2 ཆོས་ག3མ་ཅིག་K་བA་བ་མི་འཐད་པ་gང་པ།
K1 [Pོགས་D་མས་ཐལ་བ་བ,ོད་པ།]

གཉིས་པ་ན་འོ་ན་nོར་བའི་ཆོས་གཞི་Iགས་[jབ་;བjབ་]5་ག3མ་པF་ཉHད་གཅིག་[K་;Z་]མéན་[89B6]Pོགས་སམ་མི་མéན་

Pོགས་3་འK། དང་པོ་8ར་ན་Pོགས་ཆོས་kབ་པ་[ན་ཡང་;ནཡང་]ཡང་དག་vོག་པ་[[ེད་;མེད་]ལ་གཉིས་པ་8ར་ན་འགལ་བ་ལ་,ེས་འEF་ཡGད་
པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། 

K2 [ཐལ་བ་དེ་gང་པ།] 
ཁ་ཅིག་མེ་བjབ་པའི་Iགས་3་བ་ནི་མི་མéན་Pོགས་ཡིན་ཏེ་མེ་;ེང་K་མི་vན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་ཟེར་རོ། །དེའི་8ར་[89B7]ན་འNས་Iགས་Lི་

,ེས་འEོ་དང་M་མི་དམིགས་པའི་vོག་པའི་hབ་པ་མི་གཅིག་[པ་འམ་;པའམ་]གཅིག་པར་བ,ོད། དང་པོ་8ར་ན་དེ་གཉིས་ཕན་mན་འཕེན་5ེད་མ་
ཡིན་པར་འ]ར་ལ། གཉིས་པ་8ར་ན་ཡང་དེ་གཉིས་Lི་hབ་པ་དེ་K་བ་ལ་མེ་Iེན་པར་ཡོད་[པ་འམ་;པའམ་]Mར་ཡོད་པ་ཡིན་Lང་W་;ེ། kབ་ན་
[89B8]འNས་Oའི་Iགས་ཇི་8ར་བjབ་པའི་ཆོས་དང་vན་པས་མéན་Pོགས་3་འ]ར་ལ། མ་kབ་ན་M་མི་དམིགས་པའི་Iགས་དགག་5་ལ་
lགས་པས་vོག་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་^ོན་gང་པར་མི་xས་སོ། །དེ་བཞིན་K་བjབ་5འི་ཆོས་མ་ཉིད་མི་མéན་Pོགས་3་འདོད་པ་ཡང་དེ་ལ་Iགས་
lགས་པས་vོག་པ་འVལ་པར་[90A1]འ]ར་ལ། མེ་མ་ཡིན་ལ་K་བ་ཡོད་པའི་Pིར་ཞེས་ནི་K་བས་མེ་བjབ་པའི་གlང་འགར་ཡང་བཀོད་པ་
[[ེད་;མེད་]དོ། །དེས་ན་དོན་འདི་8ར་ཤེས་པར་5་;ེ། Åས་ལ་Iེན་པའི་jབ་པ་ན་ཡང་དག་པའི་nོར་བའི་གཞི་Iགས་གཉིས་མéན་Pོགས་ཡིན་
ཏེ་ཆོས་vན་ས་ཡིན་པས་vན་པར་འK་བའི་Pིར་རོ། །མ་kབ་[90A2]པ་དང་མ་ངེས་པའི། འགལ་བའི་གཞི་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ཡིན་ཏེ་ཆོས་
vན་པར་མི་འK་བའི་Pིར་རོ། །མ་kབ་པ་དང་མ་ངེས་པའི་གཞི་Iགས་ནི་ཅི་རིགས་པར་འK་;ེ། དེ་ཡང་ཆོས་པས་hབ་ཆེས་པའི་|ི་vོག་གཞི་
Iགས་3་འགོད་པའི་ཚt་ནི་Åས་ལ་Iེན་པའི་vོག་མmངས་:མས་མéན་པ་དང་མི་མéན་པ་[90A3]འི་Pོགས་གཉིས་3་འ]ར་བར་བ8འོ། །
བjབ་5འི་ཆོས་ནི་nོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མéན་པའི་Pོགས་ཁོ་ན་;ེ་vན་ཆོས་vན་པར་འK་བའི་Pིར་རོ།། 

J3 Åས་དང་vོག་པར་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་gང་པ།
K1 [Pོགས་D་མས་འགོད་པ།] 
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ག3མ་པ་ནི་འདི་iམ་K་nོར་བ་qོར་ཅིག་ལ་Pོགས་གཉིས་3་ཁ་ཚdན་ཆོད་པ་དེ་ཅི་Åས་སམ་8ོག་པ་ལ་བ,ོད། དང་པོ་8ར་ན་གཏན་
ཚCགས་དང་དགག་པའི་ཆོས་[90A4]བjབ་པའི་ཚt་Oམ་པའི་Åས་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]K་མི་འK་བ་མི་འཐད་ཅིང་[གཉི་;གཉིས་]ཀར་འK་ན་

°ང་ག3མ་K་འ]ར་ལ། གཉིས་པ་8ར་མེ་དང་མི་Iག་བjབ་པའི་ཚt་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་ཤེས་5་ཙམ་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]K་འK་བ་མི་འཐད་
ཅིང་[གཉི་;གཉིས་]གར་མི་འK་ན་°ང་ག3མ་K་འ]ར་རF་ཞ_་ན།   

K2 [དེ་མི་འཐད་པ་gང་པ།]
འདིར་Åས་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པ་ན་ཁ[90A5]ཚdན་ཆོད་པའི་mལ་དང་། 8ོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་jབ་པ་ན་ཁ་ཚdན་ཆོད་པའི་mལ་དང་། 
དེ་དག་ལ་bོད་པ་ག3མ་ཤེས་པར་5་;ེ།   

L1 Åས་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པ་ན་ཁ་ཚdན་ཆོད་པའི་mལ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་Åས་དང་vོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་ཞེས་5་བ་ཉིད་ཅི་ཙམ་ཡིན་པའི་དོན་ནི་ལེ/་དང་པོར་བ,ོད་ཟིན་ཏོ།།

དེ་ལ་འདིར་མེ་དང་མི་Iག་པ་ལ་སོགས།[90A6]པ་Åས་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པའི་ཚt་རང་གི་Iེན་Åས་ལ་ཁ་ཚdན་གཅོད་པ་ན་

[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་ཤེས་5་Iེན་པའི་Åས་ག3མ་པ་[[ེད་;མེད་]ལ། 8ོག་ཉིག་གར་[?]འK་བ་མི་འགལ་ཏེ་vོག་པ་དགག་jབ་མི་5ེད་པའི་Pིར་
རོ། །ཤེས་5་ཙམ་?ི་Åས་ནི་K་མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་vོག་མmངས་Jོ་བཏགས་པའིགཅིག་ལ་Åས་[90A7]Lི་Pི་མེད་པའི་Pིར་རོ།།

L2 vོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་jབ་པ་ན་ཁ་ཚdན་ཆོད་པའི་mལ།
གཏན་ཚCགས་ལ་སོགས་པ་vོག་ལ་Iེན་པི་ཆོས་jབ་པའི་ཚt་Iེན་8ོག་པ་ཁ་ཚdན་གཅོད་པ་ན་vོག་པ་ག3མ་པ་མེད་ལ་Åས་

[གཉི་;གཉིས་]གར་འK་བ་མི་འགལ་ཏེ་Åས་དགག་jབ་མི་5ེད་པའི་Pིར་རོ། །གལ་ཏེ་8ོག་པ་ནི་མཚན་མཚdན་[གཞིའ་;གཞི་]ག3མ་K་འ]ར་ན་
གང་ལ་ཁ་ཚdན་[90A8] གཅོད་ཅེ་ན། མཚན་ཉིད་དམ་མཚdན་5ི་8ོག་པ་ཡིན་མིན་K་ཁ་ཚdན་གཅོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་གཅད་མི་དགོས་པའི་Pིར་
རོ། །གཅད་xས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། mལ་ག3མ་?ིས་མི་Iག་པའི་གཏན་ཚCགས་jབ་པ་དང་དགག་ཆོས་འབའ་ཞིག་པས་མེད་དགག་གི་ཐ་iད་jབ་
པ་ན་bོལ་uང་གི་vོག་པ་དེ་དག་[90B1]གི་མཚན་མཚdན་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]མིན་8ོག་གར་ཡང་མི་འK་བའི་Pིར་རོ། །གལ་ཏེ་nོར་བ་དང་པོ་
མ་ཡིན་པ་དང་གཉིས་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་འK་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་དེ་8་ན་bོལ་uང་[[ེད་;མེད་]པ་ནི་མི་Iག་པའི་Iགས་དང་མེད་
དགག་ཡིན་པ་མི་ûིད་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །འོན་Lང་bོལ་uང་གི་8ོག་[90B2]པ་དེ་གཏན་ཚCགས་ཡིན་པ་དང་མེད་དགག་མིན་པའི་ཆོས་

དང་vན་པ་ཡིན་ཏེ་དེས་ན་མཚdན་གཞིར་འ]ར་བ་ཡིན་ནོ།།  
དེས་ན་མཚdན་གཞིའི་ཁ་ཚdན་ཆོད་པ་ཡིན་ཏེ་8ོག་པ་གང་ལ་ཆོས་དེ་དག་vན་ལས་མི་འདའ་བའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་ཅི་འ`་བའི་ཆོས་

བjབ་ན་དེ་འ`་བའི་Iེན་ལ་ཁ་ཆོད་པ་ཡིན་[90B3]ནོ།།

L3 དེ་དག་ལ་bོད་པ་gང་པ།
དེ་དག་ལ་bོད་པ་gང་པ་ལ་Åས་དང་8ོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་gང་པ་གཉིས་ལས་
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M1 Åས་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་gང་པ།
རེ་ཤིག་Åས་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པ་ན་ཁ་ཚdན་ཆོད་པ་མི་འཐད་ཏེ་,ེས་3་དཔག་པ་མངོན་3མ་?ི་ངF་བG་དང་མངོན་3མ་ཡིན་པའི་ངF་བG་

[གཉི་;གཉིས་]ཀ་ཡིན་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། མངོན་3མ་དང་མངོན་[90B4]3མ་མ་ཡིན་པའི་ངF་བG་ཙམ་ནི་Åས་ཅིག་Lང་མི་མéན་Pོགས་ཉིད་མ་

ཡིན་ཞིང་། མངོན་3མ་?ི་ངF་བG་ཙམ་དང་ཙམ་མ་ཡིན་མི་མéན་Pོགས་ཡིན་Lང་འKས་པ་[[ེད་;མེད་]ལ། fལ་ཅིག་ལ་8ོས་ནས་ནི་D་མ་ཉིད་
Lང་འK་བ་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་དོ།།

M2 vོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པ་ལ་མི་འཐད་པ་gང་པ།
8ོག་པའི་ཆོས་jབ་པ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ལ་ག3མ་;ེ་[90B5]Iགས་དགག་5་ལས་8ོག་པ་མི་འkབ་པས་gང་པ་དང་། ཆོས་ཅིག་K་

བA་བ་མི་འཐད་པ་gང་པ་དང་། Iགས་ཅིག་K་བy་བ་མི་འཐད་པ་ཡང་པའོ།།

N1 Iགས་དགག་5་ལས་vོག་པ་མི་འkབ་པ་gང་པ།
དང་པF་ནH་5ས་པ་ཆོས་ཅན་རང་8ོག་གཏན་ཚCགས་ཡིན་ཏེ་རང་8ོག་ལ་mལ་ག3མ་ཚང་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་པའི་ཚt་mལ་ག3མ་

ཚང་པའི་གཏན་[90B6]ཚCགས་ལ་མི་མéན་Pོགས་vོག་པ་གཏན་ཚCགས་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་5ས་མ་hབ་ན་གཏན་ཚCགས་Wོས་མི་འkབ་ཅིང་hབ་

ན་འགལ་བར་འ]ར་ཏེ་Pོགས་ཆོས་དང་8ོག་པས་hབ་པ་kབ་པའི་Pིར་J་ལ་5ས་པས་Iག་པར་བjབ་པ་བཞིན་ནF་ཞ_་ན། གཏན་ཚCགས་མ་ཡིན་
པས་Lང་hབ་མོད་Lི་དེ་8་ན་ཡང་[90B7]འགལ་བའི་Iགས་3་མི་འ]ར་ཏེ་མéན་པའི་Pོགས་ལ་འeག་པའི་Pིར་རོ། །མ་ངེས་པར་འ]ར་བ་
ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་Iགས་bོད་གཞི་ལ་ཇི་8ར་བཀོད་པ་8ར་མི་མéན་Pོགས་ལ་lགས་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །གཞན་ཡང་Iགས་:མས་དགག་
5་ལས་vོག་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་གཞན་K་ན་Iགས་Lིས་[90B8]དགག་5་ཇི་8ར་ཁེགས་དགོས་ན་ཡང་ཅི་དགག་5འི་ཆོས་སམ་ཆོས་ཅན་ལས་

8ོག་པ་ཡིན། དང་པོ་8ར་ན་མེ་དགག་གི་ཐ་iད་Lིས་;ོང་vོག་ནི་མེད་དགག་གི་ཐ་iད་K་âང་;ེ། དགག་ཆོས་འབའ་ཤིག་དང་8ན་པའི་Pིར་རF་
ཞ_ས་པ་དང་། ཡང་མེད་དགག་གི་ཐ་iད་ནི་མེད་དགག་གི་ཐ་iད་K་མི་âང་;ེ[91A1]དགག་ཆོས་Lིས་;ོང་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བའི་nོར་བ་འདི་

དག་གི་Iགས་རང་གི་གཞའི་ལས་8ོག་དགོས་པར་འ]ར་ཏེ་[[ེད་;མེད་]དགག་གི་ཐ་iད་K་âང་[པ་;བ་]དང་མི་âང་[པའི་;བའི་]ཆོས་

[Rོས་;དངོས་]འགལ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །འདོད་ན་Pོགས་ཆོས་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ། །གཉིས་པ་8ར་ན་nོར་བ་དེ་དག་གི་Iགས་རང་གི་
བjབ་5་ལས་8ོག་[91A2]པར་འ]ར་ཏེ་âང་[པ་;བ་]དང་མི་âང་[པའི་;བའི་]ཆོས་དག་ཕན་mན་ལ་vན་པའི་Pིར་རོ། །འདོད་ན་,ེས་འEོ་
[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དགག་5འི་ཆོས་vན་ལ་8ོག་པར་འདོད་མོད་Lི་,ེས་3་འEོ་བ་ནི་Iགས་གཞའི་ལ་བཀོད་པ་8ར་བjབ་5ེའི་
ཆོས་ལ་[[ེད་;མེད་]Lང་ཆོས་vན་ལ་འeག་པ་ལ་བ,ོད་པས་^ོན་ལས་འEོལ་བ་ཉིད་དམ་[91A3]ཡང་ན་གཉིས་ཀ་ལས་8ོག་Lང་^ེན་མེད་ཏེ་

དགག་5འི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དང་བjབ་5འི་ཆོས་ཅན་དང་མོས་དག་མི་ཅིག་Lང་8ོས་པ་མི་གཅིག་པས་8ོག་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་ཞེའོ།།

N2 ཆོས་གཅིག་K་བA་བ་མི་འཐད་པ་gང་པ།
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གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏེ་8ོག་པའི་ཆོས་jབ་པ་ལ་ཡང་བjབ་5འི་ཆོས་མéན་Pོགས་3་འK་བར་འདོད་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་8ོག་ནི་

མངོན་]ར་?ི་[91A4]ཐ་iད་K་âང་;ེ་[ོང་;ོབས་Lིས་Iོགས་པའི་Pིར་བདེ་Aག་བཞིན་ནF་ཞ_ས་བ,ོད་པའི་ཚt་བjབ་5འི་ཆོས་མངོན་]ར་?ི་ཐ་

iད་དེ་ཉིད་[ོང་;ོབས་Lིས་Iོགས་་ན་Iགས་དོན་[[ེད་;མེད་]ལ། ཅི་;ེ་དེ་[ོང་;ོབས་Lིས་མི་Iོགས་དང་མཚན་ཉིད་Lིས་མཚdན་5་བjབ་པའི་
ཡང་དག་མéན་Pོགས་ལ་,ེས་འEོ་[[ེད་;མེད་]པ་དང་། མི་Iག་པའི་[91A5]8ོག་པ་ནི་མངོན་]ར་K་âང་;ེ་[ོང་;ོབས་Lིས་མི་Iོགས་པའི་

Pིར་བདག་མེད་བཞིན་ནF་ཞ_ས་མཚན་ཉིད་བཀག་པས་མཚdན་5་བjབ་པའི་འགལ་བའི་Iགས་མéན་Pོགས་ལ་8ོག་པ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ།།   
ཅི་;ེ་དེ་ཚt་ཆོས་མི་མéན་Pོགས་ཡིན་ན་Åས་ལ་Iེན་པ་jབ་པ་ནའང་ཇི་8ར་ཡིན་ཏེ་ཆོས་vན་?ི་ཁོངས་[91A6]3་ཆོས་འK་བའི་M་

མཚན་མmངས་པའི་Pིར་དང་། དེ་ལ་Iགས་lགས་ན་8ོག་པ་འVལ་ཞིང་མ་lགས་ན་མཚdན་ཉིད་རང་གི་མཚdན་5་ལ་མི་ûིད་པར་འ]ར་བའི་Pིར་
རF་ཞ_་ན། ཆོས་མéན་Pོགས་ཡིན་ཡང་^ོན་གཉིས་པF་མ_ད་;ེ། ,ེས་འEFའH་དོན་Iགས་Pོགས་ལ་ཡོད་པ་8ར་ཆོས་vན་ལ་ཡོད་པ་[91A7]ལ་

བ,ོད་ན་ཡང་དག་གི་Iགས་[ོང་;ོབས་Lིས་Iོགས་པ་དེ་ཆོས་ལ་[[ེད་;མེད་]Lང་ཆོས་vན་ལ་ཡོད་ཅིང་། འགལ་བའི་Iགས་ཆོས་ལ་ཡོད་Lང་
ཆོས་vན་ལ་lགས་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །མéན་Pོགས་མ་ཡིན་པར་5ས་Lང་Åས་ལ་Iེན་པ་དང་མི་མmངས་;ེ། དེར་ནི་ཆོས་ལ་ཆོས་མི་
vན་པས་ཆོས་དེ་ཆོས་དང་[91A8]ཚdགས་[པ་འམ་;པའམ་]ཆོས་Lི་ངF་བGར་འK་བའི་Pིར་ལ། འདིར་དེ་ཙམ་?ིས་མéན་Pོགས་3་བ,ོད་ན་མེད་
དགག་གི་ཐ་iད་jབ་པ་ན་ཤེས་5་མéན་Pོགས་3་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །མཚdན་5་ལ་མི་ûིད་པ་དང་8ོག་པ་འVལ་པའི་^ོན་ཡང་[[ེད་;མེད་]ཏེ། 
[ོང་;ོབས་Lིས་Iོགས་པ་དེ་མངོན་]ར་?ི་ཐ་iད་ལ་དོན་vོག་དེ་[91B1]ཉིད་K་ཡོད་ཅིང་Pོགས་ལ་བཀོད་པ་8ར་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།  

N3 Iགས་གཅིག་K་བA་བ་མི་འཐད་པ་gང་པ།
ག3མ་པ་ནི་ཡང་8ོག་པའི་ཆོས་jབ་པའི་ཚt་Iགས་མéན་Pོགས་སམ་མི་མéན་Pོགས་ཡིན། དང་པF་ནH་མི་འཐད་ཏེ། mལ་ག3མ་?ིས་

གཏན་ཚCགས་Lི་ཐ་iད་བjབ་པ་ན་mལ་ག3མ་ཉིད་བjབ་5འི་ཆོས་སམ་ཆོས་vན་མ་ཡིན་པའི་Pིར་དང་། [91B2]རང་ལ་རང་མི་Iེན་པས་དེ་

མéན་Pོགས་ལ་hབ་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཡང་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།  
གཉིས་པའང་མི་âང་;ེ་མཚdན་5་བjབ་པའི་མཚན་ཉིད་མི་མéན་Pོགས་ཡིན་ན་Iགས་3་མཚན་ཉིད་Lི་hད་པར་mལ་ག3མ་?ི་ཤེས་

5་8་O་བཀོད་ན་དེ་ལ་lགས་པས་8ོག་པ་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། རང་གི་[91B3]མཚdན་5་དང་འNེལ་ཙམ་jབ་པ་ན་མཚན་

ཉིད་Lི་Iགས་མéན་Pོགས་ཡིན་ཡང་མéན་Pོགས་ལ་མ་hབ་པའི་^ོན་[[ེད་;མེད་]ཏེ་མéན་Pོགས་3་འཇོག་པའི་M་མཚན་བjབ་5འི་ཆོས་vན་

པས་ཡིན་པ་ན་བjབ་5འི་ཆོས་vན་?ི་mལ་ག3མ་དང་mལ་ག3མ་ཙམ་vོག་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་རོ།།   
མཚdན་5་Iེན་པར་བjབ་[91B4]པའི་མཚན་ཉིད་མི་མéན་Pོགས་3་]ར་ཡང་^ོན་[[ེད་;མེད་]ཏེ། དེ་ལ་Pོགས་ལ་ཇི་8ར་བཀོད་

པའི་གཞའི་8ོག་པ་mལ་ག3མ་ཚང་པའི་ཤེས་5་lགས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་དང་lགས་ན་ཡང་དེ་8་O་Iགས་ཉིད་K་མི་འདོད་པའི་Pིར་རོ། །དེ་8་
མོད་Lི་8ོག་པའི་ཆོས་:མས་རང་8ོག་ལ་Iེན་པར་jབ་པ་ཡིན་nོར་བ་ལ་î་བཞིར་[91B5]འ]ར་ཏེ། བjབ་5་གཏན་ཚCགས་གཉིའ་ཀ་མéན་
Pོགས་3་འK་བ་Oམ་པ་ཤེས་5འི་ཐ་iད་K་5་;ེ་WFའH་Iེན་âང་[པའི་;བའི་]Pིར་ཅེས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་མི་མéན་Pོགས་3་མི་འ]ར་བར་5ས་
8ོག་གཏན་ཚCགས་ཡིན་ཏེ་mལ་ག3མ་8ན་པའི་Pིར་ཞེས་པ་དང་། བjབ་5་མéན་Pོགས་3་འ]ར་བ་DF་8Gག་མེད་དགག་[91B6]གི་ཐ་iད་

Lིས་;ོང་པས་མ་ཡིན་དགག་གི་ཐ་iད་K་བjབ་པ་དང་། Iགས་མéན་Pོགས་3་འ]ར་བ་;ོང་8ོག་jབ་ཆོས་དོར་བས་མེད་དགག་གི་ཐ་iད་
jབ་པ་8་Oའོ། །དེའི་ཚt་བjབ་5་kབ་པ་ན་bོད་གཞའི་ལ་མི་མéན་Pོགས་kབ་པར་]ར་ཡང་གནོད་པ་མེད་ཏེ་bོད་གཞི་ཉིད་མéན་Pོགས་ཡིན་
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པའི་[91B7]Pིར་རོ། །དེར་kབ་པས་དེ་ཉིད་དེ་མ་ཡིན་ཁེགས་Lང་དེ་མིན་8ན་པ་མི་ཁེགས་;ེ་མི་འགའ་པའི་Pིརབེ་K་Ü་ལ་Dོ་མ་ཡོན་Iེན་པ་
བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་8ན་K་kབ་པས་Lང་དེ་དང་མི་8ན་པ་ཁེགས་Lི་དེ་མི་དང་8ན་པ་མི་ཁེགས་;ེ་8ོག་པ་འགལ་བ་:མས་Lི་ཆོས་གཞི་ཅིག་ལ་མི་
འK་ཡང་ཆོས་ཅན་གཞི་[91B8]ཅིག་ལ་འK་བ་མི་འགལ་པའི་Pིར་Åས་ཡོད་དང་བIགས་ཡོད་Lི་ཆོས་ཅན་མཚན་གཞིའི་ལ་འK་བ་བཞིན་ནོ། །
ཡང་ན་གཞི་8ོག་ལ་mལ་ག3མ་ཚང་[པ་;བ་]དང་jབ་ཆོས་མ་དོར་བ་ལ་སོགས་པ་Iགས་ཡིན་པ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་གཞི་8ོག་གཏན་ཚCགས་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དང་vན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་Iགས་ཐམས་ཅད་མéན་Pོགས་[92A1]ཉིད་ཡིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་}གས་གཅིག་གོ།།  
དེར་8ར་8ོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་ü་མFའH་:མ་པར་གཞགས་འདི་ལ་འVལ་པ་[[ེད་;མེད་]མོད་Lི་Iོག་གེ་བ་ཕལ་པའི་གཏམ་K་Eགས་

པས་^ེ་བF་WG་གསལ་བ་:མས་Lིས་ཡིད་གlངས་ཏེ་མཉམ་པར་5འོ། །དེ་8་ན་ཡང་བདག་[[ེད་;མེད་]དང་;ོང་པ་ཉིད་jབ་པའི་nོར་བ་ལ་
[92A2]Pོགས་གཉིས་3་ཁ་ཚdན་ཆོད་པ་[[ེད་;མེད་]དེ་མི་མéན་Pོགས་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །Pོགས་ག3མ་པ་[[ེད་;མེད་]པས་
གཉིས་3་བ,ོད་ན་བཞི་པ་[[ེད་;མེད་]པས་ག3མ་K་ཅིང་;ེ་མི་བ,ོད་ཅེ་ན། དེར་ཡང་བIག་པའི་མཐའ་གཉིས་3་ཁ་ཚdན་མོད་ཅིང་མཐའ་ག3མ་
པར་Iོག་པ་མི་འeག་པས་གཉིས་3་བ,ོད་དོ།།

H3 Pོགས་གཉིས་སF་སFའH་Jའི་དོན། 
Pོགས་གཉིས་པF་ད_་[92A3]དག་གི་Jའི་དོ་ལས་མéན་Pོགས་ནི་ས་བྷ་ཀྵ་ཅེས་པ་Pོགས་བཏགས་པ་བbོད་གཞི་དང་བjབ་5འི་ཆོས་

Lིས་འ`་བ་;ེ། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་Jའི་དོན་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་ཚང་[པ་;བ་]ནི་མéན་པའི་དཔེའོ། །གཉིས་ཀ་མ་ཚང་[པ་;བ་]ནི་མི་མéན་པའི་
དཔེའོ། །མཚན་ཉིད་འབའ་ཤིག་ཚང་[པ་;བ་]ནི་ཡང་དག་གི་bོད་གཞི་འོ[92A4]Jའི་དོན་ཁོ་ན་ཚང་[པ་;བ་]ནི་མི་ûིད་ཏེ་ཆོས་Lིས་འ`་བ་ཆོས་

vན་ཡིན་པས་སོ།།

མི་མéན་Pོགས་ནི་ཨ་ས་བྷཀྵ་ཅེས་པ་bོད་གཞི་དང་བjབ་5འི་ཆོས་Lིས་འ`་བ་[[ེད་;མེད་]པ་;ེ།  དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་གཉིས་
ཀ་ཚང་[པ་;བ་]མི་མéན་དཔེའོ།། [གཉི་;གཉིས་]ག་མ་ཚང་[པ་;བ་]ནི་མéན་དཔེའོ། །J་དོན་ཁོ་ན་ཚང་[པ་;བ་]ནི་[92A5]ཡང་དག་གི་bོད་

གཞིའོ། །མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་ཚང་[པ་;བ་]ནི་མི་ûིད་ཏེ་ཆོས་མེད་ན་ཆོས་Lིས་འ`་བ་འགལ་བས་སོ།།   

G3 དེ་དག་8ོས་གཞི་ཡིན་པའི་དོན་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་བ། 
དེར་8ར་Pོགས་ག3མ་པF་ད_་དག་Iགས་Lི་8ོས་གཞིར་བ,ོད་པའི་དོན་ནི་|ིར་Iགས་3་བཀོད་པ་ཙམ་?ི་^ོན་ཡིན་ཏེ་ག3མ་ལ་8ོས་

ནས་bེ་བའི་Pིར་དང་། 5ེ་Nག་K་Iགས་3་བཀོད་[92A6]པ་བཞི་པF་སF་སFའH་མཚན་ཉིད་དེ་ལས་འཇོག་པའི་Pིར་དང་། hད་པར་K་ཡང་དག་གི་
mལ་ག3མ་དེ་ལས་འཇོག་པའི་Pིར་རོ།།  

གལ་ཏེ་8ོག་པའི་mལ་མི་མéན་Pོགས་ལ་8ོས་ན་དགག་5་མི་ûིད་པ་འགོག་པའི་Iགས་:མས་ལ་8ོས་ས་[[ེད་;མེད་]པས་8ོག་པ་

[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། ཐམས་ཅད་མི་མéན་[92A7]Pོགས་kབ་པ་ལ་མི་8ོས་མོད་Lི་དེར་ཡང་མི་མéན་Pོགས་བདག་ལ་སོགས་པ་

:མ་པར་བIག་པའི་fལ་K་ངོས་ཟིན་པ་ལ་8ོས་པ་ཉིད་ཏེ་དེ་8་མ་ཡིན་ན་བ~མ་པའི་གཞི་ལ་K་བ་8ར་Iགས་8ོག་པར་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བའི་

Pིར་རོ།།

Iགས་Lི་8ོས་གཞི་བཤད་ཟིན་ཏོ།།
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F2 དེ་ལ་8ོས་ནས་Iགས་3་བཀོད་པའི་ད5ེ་བ་|ིར་བསམ་པ། 
དེ་ལ་8ོས་ནས་Iགས་3་བཀོད་པའི་[92A8]ད5ེ་བ་|ིར་བསམ་པ་ལའང་ག3མ་;ེ། གསལ་བའི་ད5ེ་བ་དང་། རིགས་བA་བ་དང་། 

ངེས་པ་བསམ་པའོ།།

G1 གསལ་བའི་ད5ེ་བ།
དང་པོ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་WFའH་དབང་གིས་ད5ེ་བ་གཉིས་ལས།  

H1 དངོས་པFའH་དབང་གིས་ད5ེ་བ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་[གཞིའ་;གཞི་]འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་འགའ་ཞིག་བjབ་པའི་Iགས་3་བཀོད་པ་ལ་Iགས་དེ་གཞི་ལ་Pོགས་ཆོས་kབ་མ་

kབ་[92B1]གཉིས་ལས། མ་kབ་པ་བཞི་;ེ། གཞི་ཆོས་ཅན་?ིས་ངF་བF་ཉHད་མ་kབ་པ་དང་། དེ་bོད་གཞིར་མ་kབ་པ་དང་། Iགས་Lི་ངF་བG་མ་
kབ་པ་དང་། གཞི་དང་འNེལ་པར་མ་kབ་པའོ།།

I1 Iགས་དེ་གཞི་ལ་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ། 
J1 གཞི་ཆོས་ཅན་?ི་ངF་བF་ཉHད་མ་kབ་པ།

དེ་ལ་དང་པF་ནH་གཞིར་དགོད་པར་5་བའི་ངF་བF་ཉHད་མ་kབ་;ེ་དཔེར་ན་Pི་རོལ་ལས་5ེད་པ་པFའH་བདག་གམ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་

[92B2]?ི་J་ཆོས་ཅན་K་བཀོད་པ་8་Oའོ།།

J2 དེ་bོད་གཞིར་མ་kབ་པ།
གཉིས་པ་ནི་གཞིའི་ངF་བG་kབ་Lང་དེའི་ཚt་བjབ་5་ཤེས་འདོད་འགལ་བ་;ེ། དཔེར་ན་མཉན་5་འམ་མཉན་5་མ་ཡིན་པར་jབ་པ་ལ་

J་གཞིར་བཀོད་པ་8་Oའོ།།

J3 Iགས་Lི་ངF་བG་མ་kབ་པ།
ག3མ་པ་ནི་bོད་གཞིའི་kབ་Lང་དེ་ལ་བཀོད་པའི་Iགས་Lི་ངF་བF་ཉHད་[[ེད་;མེད་]པ་ཏེ་དཔེར་ན་^ེས་འདི་བདག་[92B3]དང་

བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་གི་ཡོན་ཏན་དང་vན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པ་8་Oའོ།།  

J4 གཞི་དེ་འNེལ་པར་མ་kབ་པ།
བཞི་པ་ནི་གཞི་Iགས་སོར་kབ་Lང་མ་འNེལ་[པ་;བ་];ེ་དེ་ཡང་འགལ་བ་J་ལ་མིག་གི་ག�ང་5་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]ཐ་དད་པ་

[[ེད་;མེད་]པ་J་ཉིད་ཡིན་པའི་བཀོད་པ་8་O་;ེ་ཇི་8ར་བཀོད་པ་Jའི་ངF་བF་ཡHན་[པ་འམ་;པའམ་]རང་ཉིད་ཆོས་3་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་
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[92B4]རོ། །དེ་ཡང་གཞི་དང་Iགས་3་དགོད་པར་5་བའི་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བ་འམ་ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]པ་ཡིན་?ི་གཞི་དང་Iགས་Lི་vོག་པ་
ནས་འགལ་བ་དང་ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]པར་བ,ོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དང་Iགས་Lི་vོག་པ་ཐ་དད་པ་ཐ་དད་པས་ཕན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་འདིར་
གོ་བར་5ེད་པ་ནི་དགོད་པར་5་བ་K་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་?ི་[92B5]Iགས་Lི་8ོག་པ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །དེ་དག་ལས་Iགས་Lི་ངF་བF་ཉHད་མི་
ûིད་པ་ནི་མ་kབ་པར་མཚdན་པར་5་བའི་གཞི་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པས་མ་kབ་པའི་Eངས་3་བiད་K་མེད་མོད་Lི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁེགས་ཤིང་

|ིའི་:མ་པ་Iོག་པ་ལ་ཤར་བ་ཙམ་ལ་རང་མཚན་མ་kབ་པའི་མིང་བཏགས་མ་ཡིན་ཏེ། [92B6]དཔེར་ན་མི་ûིད་པ་ནི་བཞི་;ེ་Oད་མེད་འཁོར་

ལོས་§ར་བའི་Üལ་པF་5_་པ་དང་ཅེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་8་Oའི་J་དོན་བ,ོད་པ་ལས་དེ་བ,ོད་པར་çོམ་པ་ཡིན་?ི་དེ་ཉིད་མི་ûིད་པ་ལ་
Iགས་3་བཀོད་པ་ཅེས་པའི་ཆོས་Lང་[[ེད་;མེད་]པས་Iགས་ཡང་དག་[པ་འམ་;པའམ་]8ར་oང་པར་གཞག་K་[[ེད་;མེད་]དོ།།

འོ་ན་གཞི་མ་kབ་[92B7][པ་འང་;པའང་]དེ་8ར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེར་ཡང་རང་ཉིད་མཚdན་ན་དེ་8ར་འ]ར་མོད་Lི་Iགས་གཞི་མ་
kབ་པ་ཅན་K་མཚdན་པ་ཡིན་ཏེ། Iགས་གF་5_ད་K་འདོད་པས་8ོས་གཞི་ག3མ་ཅར་ལ་8ོས་པའི་^ོན་ཡོན་Iགས་ལ་bི་བའི་Pིར་རོ།།

འོ་ན་aོབ་དཔོན་དག་གི་གlང་ལས་,ེས་3་དཔག་5་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་[92B8]ཞེས་5་བའི་ངེས་ག�ང་གི་གཅད་པར་5་བ་ཆོས་ཅན་

?ི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Iགས་མ་kབ་པ་དང་Iགས་Lི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ཆོས་ཅན་ལ་མ་kབ་[པ་འང་;པའང་]ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 
འདིར་གཞན་?ི་}གས་ད{ད་པ་དང་། རང་གི་}གས་བ,ོད་པ་དང་། དེ་ལ་ìན་ཀ་ཡང་པས་ངེས་པར་5་;ེ། དང་པF་ནH་aོབ་[93A1]དཔོན་

དག་གཞིའི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Iགས་མ་kབ་པ་ནི་ཡོད་Lང་Pོགས་ཆོས་Lི་ཉེས་པར་མི་འ]ར་ཏེ། འདི་8ར་ལའི་Pོགསཅིག་ལ་ཡོད་པའི་K་
བས་མེ་ཡང་ལ་ལ་Iེན་ཙམ་K་jབ་ན་འདོད་པ་འkབ་པས་^ོན་གང་ཡང་[[ེད་;མེད་]པར་གསལ་ལོ།།  

གལ་ཏེ་མེ་hབ་5ེད་K་ཡོད་པར་jབ་འདོད་པ་ཡང་[93A2]དེའི་ཚt་K་བ་ཡང་ལའི་hབ་5ེད་K་ཡོད་པར་འགོན་ན་གཞིའི་ངF་བF་ཉHད་

ལ་མ་kབ་པར་འ]ར་ལ། Iེན་ཙམ་K་འདོད་ན་བཀོདཔ་8ར་kབ་པས་Pོགས་ཆོས་^ོན་ཅན་ཇི་8རཡིན། མེ་hབ་5ེད་jབ་མ་xས་པ་ནི་དེ་8་
Oའི་Iགས་མི་མéན་Pོགསལ་འeག་པས་hབ་པའི་^ོན་ཡིན་པའི་Pོར་རོ། །དེ་8་མ་[93A3]ཡིན་Iགས་གཞི་ལས་hབ་ཆེས་པའང་Pོགས་ཆོས་

Lི་^ོན་K་འ]ར་ཏེ་མེ་ལ་ཁོ་ན་ཡོད་ཅེས་hབ་5ར་བjབ་པ་ན་Iགས་Lི་,ེས་3་བjབ་5་ཡང་འNས་པས་འདོད་པ་མི་འkབ་པར་མmངས་པའི་

Pིར་རོ། །Iགས་Lི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]བཞི་ལ་མ་kབ་པ་ནི་འགོད་པའི་mལ་བIགས་ན་མི་ûིད་པ་ཉིད་ཏེ། རེ་ཤིག་J་[93A4]གཞིར་བཞག་

པ་ལ་5ས་པ་འགོ་ན་J་དང་J་མ་ཡིན་པའི་5ས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་ཚdགས་པའི་|ི་བཀོད་ན་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་][[ེད་;མེད་]པས་ཚdགས་པའི་ངF་

བF་ཉHད་མ་kབ་པར་འK་བའི་Pིར་དང་། 5ས་པ་ཙམ་ཞེས་རིགས་Lི་|ི་འགོད་ན་vོག་པ་གཅིག་ལ་ཆ་[[ེད་;མེད་]པས་རིལ་པོར་འkབ་པར་འ]ར་
ཞིང་། J་དང་Oམ་པའི་5ས་[93A5]པ་སF་སGར་བཀོད་ན་སF་སGར་kབ་པའི་Iགས་གཉིས་3་འ]ར་?ི་Iགས་ཅིག་ལ་kབ་པ་དང་མ་kབ་པའི་ཆ་

[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།

mལ་དེ་ག3མ་?ི་བIག་པ་གཞིར་བཀོད་པ་ལ་ཡང་མmངས་སF་ཞ_་ན། སF་སGརབཀོད་ན་མmངས་Lང་mལ་གཉིས་ལ་མི་མmངས་ཏེ། 
འདིར་དེ་ཙམ་?ིས་Iགས་3་[93A6]མཚdན་xས་ཅིང་པའི་Iགས་གཞི་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་ཚdགས་པའི་ངF་བG་ལ་kབ་Lང་ཡང་hལ་Pོགས་ཆོས་ལ་

མ་kབ་པར་འ]ར་བའི་Pོར་རོ། །རིགས་Lི་|ི་བཀོད་པ་ལ་མི་མmངས་པ་ཡང་རེ་ཤིག་Åས་དང་vོག་པའི་~ོ་ནས་མི་མmངས་ཏེ། འདིར་ཆོས་ཅན་
ནི་J་ཙམ་?ི་vོག་པ་དང་vན་པའི་Åས་[93A7]ཡིན་པས་ཐ་དད་ལ་bོད་uང་kབ་པ་དང་མ་kབ་པ་âང་ལ་Iགས་ནི་5ས་པ་ཙམ་?ི་vོག་པ་

ཅིག་ལ་J་ལ་kབ་མ་kབ་Lི་ཆ་འགལ་བའི་Pིར་རོ།།
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jབ་ཆོས་དགག་ཆོས་Lིས་Lང་མི་མmངས་;ེ། འདིར་J་ཙམ་ལ་ནི་bོལ་uང་kབ་པ་དང་མ་kབ་པ་ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། bོལ་
uང་kབ་[93A8]མ་kབ་Lི་5ེ་Nག་R་J་Ç་J་ཡོད་པའི་Pིར་ཞེས་པས་5ེད་Nག་kབ་པས་|ི་འkབ་ལ། 5ས་པ་ཙམ་ནི་J་ལ་Jའི་5ས་པ་kབ་
པས་kབ་Lང་Oམ་པའི་5ས་པ་མ་kབ་པས་5ས་ཙམ་མ་kབ་པར་མི་འ]ར་ཏེ། 5ེ་Nག་ཁེགས་པས་|ི་མི་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ། །དགག་5་དང་
དགག་[གཞི་འི་;གཞིའི་]~ོ་ནས་[93B1]Lང་མི་མmངས་;ེ། Iགས་5ས་པའི་|ི་ནི་J་ལ་kབ་པ་ཡོད་Lི་བཀག་པ་ནི་མེད་ཏེ་5ེད་Nག་Jའི་5ས་
པ་མ་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ།།

bོལ་uང་ཡང་Jའི་|ི་ལ་kབ་པ་ཡོད་Lི་བཀག་པ་མི་ûིད་ཏེ། 5ེ་Nག་R་J་ལ་མ་ཁེགས་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན 5ེ་Nག་ལ་མ་ཁེགས་པས་|ི་
ལ་བཀག་པ་མི་ûོད་ན། [93B2][Rོས་;དངོས་]པFའH་ཤེས་5་ལ་དོན་5ེད་པ་མ་ཁེགས་པས་ཤེས་5འི་|ི་ལ་དོན་5ེད་པ་བཀག་ཆོས་མི་ûིད་པར་

འ]ར་རོ། །འདིར་Oམ་པ་ལ་Nེ་Nག་དོན་5ེད་པ་མ་ཁེགས་པས་དོན་5ེད་པའི་|ི་བཀག་པ་མི་ûིད་པར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་པ་ཉིད་ལ། དེར་ཡང་
འདོད་ན་ཤེས་5ིའ་|ིས་དོན་5ེད་པ་ཁོ་ནར་འ]ར་རོ། །དེས་ན་མmངས་[93B3]པ་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ག3ང་ངོ་།།

དེ་8་མོད་Lི་mལ་དེ་དག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་K་|ད་པར་5་;ེ། རེ་ཤིག་[གཞི་འི་;གཞིའི་]Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Iགས་མ་hབ་པའི་ཚt་
ཆ་དེར་བjབ་5་ཤེས་འདོད་[[ེད་;མེད་]ན་ཚCག་K་བཀོད་Lང་bོད་གཞི་མ་ཡིན་པས་ཤེས་འདོད་jབ་མ་xས་པའི་^ོན་ཉིད་[[ེད་;མེད་]ཅིང་། 
hབ་པར་ཤེས་འདོད་ཡོད་[93B 4]པ་ལ་K་བ་ལའི་hབ་5ེད་K་]ར་པ་བཀོད་ན་ངF་བF་ཉHད་ལ་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པར་འ]ར་མོད། K་བ་ཡོད་
ཙམ་བཀོད་པ་ན་གཞིའི་ཆ་ཤས་ལ་མ་kབ་པ་^ོན་ཡིན་ཏེ་Iགས་མ་hབ་པའི་ཆར་ཤེས་འདོད་བjབ་མི་xས་པའི་Pིར་རོ། །འདིར་hབ་པའི་ཉེས་པ་
ཡིན་ན་Ü་མཚdའ་ན་མེ་ཡོད་ཏེ་ཚང་བང་ན་K་བ་ཡོད་[93B5]པས་ཅེས་པ་ཡང་hབ་པའི་ཉེས་པར་འ]ར་ཏེ་Iགས་བཀོད་པ་8ར་གནས་Lང་jབ་

འདོད་jབ་མ་xས་པའི་Pིར་རོ། །Iགས་ཡོད་པའི་fལ་Kས་3་jབ་5ས་མ་aེབ་མ་[[ེད་;མེད་]ན་ཤེས་འདོད་Lི་གཞི་ལ་Iགས་[[ེད་;མེད་]པ་
hབ་པའི་ཉེས་པར་ཇི་8ར་འ]ར་ཞེ་ན། འདིར་ཡང་;ེ་གང་ན་K་བ་ཡོད་པའི་fལ་Kས་Lི་ཆ་དེར་མེ་ཙམ་[93B6]འམ་hབ་5ེད་K་]ར་པའི་མི་

འམ་མེ་hབ་5ེད་K་]ར་པ་kབ་ན་K་བ་[[ེད་;མེད་]པའི་ཆར་མེ་མ་kབ་པ་Pོགས་ཆོས་Lི་ཉེས་པ་ཇི་8ར་ཡིན་ཏེ་8ོགས་ཏེ་ཤི་བ་ཟས་Lི་^ོན་K་ནི་

K་འང་མི་Jའོ། །K་བ་ཡོད་པའི་སར་མེ་མེའི་hབ་5ེད་K་ཡོད་པར་མ་kབ་པས་hབ་པའི་^ོན་ཡོན་ནF་ཞ_་ན། དེ་8་O་དཔོག་ན་hབ་པའི་
[93B7]^ོན་ཡིན་ཏེ་འདིར་ཡང་K་བ་ཡོད་པའི་གཞིར་Ü་མཚd་དང་འNེལ་[པའི་;བའི་]མེ་མ་uང་པས་hབ་པའི་^ོན་K་འ]ར་རོ།།

Iགས་hབ་ཆེས་དང་མmངས་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་bོད་གཞིའི་hབ་5ར་བjབ་མི་xས་པ་ནི་Iགས་:མས་Lི་ཆོས་ཉིད་
ཡིན་ཏེ་གལ་ཏེ་དེ་Iགས་hབ་ཆེས་པའི་ཉེས་པ་ཡིན་ན་hབ་མ་ཆོས་[93B8]ན་འkབ་པར་འ]ར་རོ། །འདིར་hབ་ན་འkབ་པར་ཐལ་བ་འདོད་པ་
ཉིད་ཡིན་པས་གང་ལ་མmངས། དེའི་Pིར་ཤེས་འདོད་Lིས་hབ་པའི་གཞིའི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Iགས་མ་kབ་པ་ནི་Pོགས་ཆོས་Lི་^ོན་ཉིད་
ཡིན་ཏེ་aོབ་དཔོན་དག་གིས་Lང་དེ་:མས་པར་གཅོད་པའི་ངེས་པར་ག�ང་[པ་;བ་]ག3ང་སོ།།

Iགས་Lི་[94A1]Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]གཞིའི་ལ་མ་kབ་པ་མི་ûིད་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་གཞི་དང་མmངས་པའི་Pིར་རོ། །རེ་
ཤིག་ཚdགས་པའི་|ི་Iགས་3་བཀོད་པ་དང་མཚངས་ཏེ་J་མི་Iག་ཏེ་5ས་པའི་J་ཡིན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་པ་ན་ངF་བG་མ་kབ་པ་མ་ཡིན་ཡང་

Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]J་ཉིད་མ་kབ་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་གཞི་Iགས་གཉིས་[94A2]ཀར་ཡང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]དང་འགལ་ནས་མ་kབ་

པ་ངF་བG་མ་kབ་པ་ངF་བG་མ་kབ་པར་འK་ཡང་ཐ་iད་[[ེད་;མེད་]ནས་མ་kབ་པ་དེར་མི་འK་བ་ཁF་ནFའG།།

རིགས་Lི་|ི་བཀོད་པ་ལ་ཡང་མmངས་པ་ལས། རེ་ཤིག་ཆོས་ཅན་ཡང་J་ཙམ་?ི་vོག་པ་ཉིད་འགོད་པ་ཡིན་ཏེ་{Åས}ནི་fལ་Kས་ཐ་

དད་པས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་འགོད་པར་མི་འཐད་པའི་Pིར་རོ།། [94A3]vོག་པ་ཉིད་ལའང་ཆ་གཉིས་འkབ་;ེ་ཤེས་5་ཙམ་ལ་Iག་པ་དང་ངི་
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Iག་པ་kབ་པ་བཞིན་ནོ། །jབ་ཆོས་དང་དགག་ཆོས་ལ་ཡང་ཁF་བGས་འདི་qད་ཅེས་5ས་པའི་|ི་ལ་J་ལ་kབ་མ་kབ་ཆ་གཉིས་ཡོད་ཏེ་J་ལ་kབ་
མ་kབ་Lི་5ེ་Nག་J་དང་Oམ་པའི་5ས་པ་ཡོད་པའི་Pིར་རོ། །དེར་ནི་Jའི་5ེ་Nག་Ç་J་ལ་[94A4]bོལ་uང་ཁེགས་པས་J་ཙམ་ལ་མི་ཁེགས་;ེ་

5ེ་Nག་ལ་བཀག་པས་|ི་ལ་བཀག་པར་མི་འkབ་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་ན་mར་ལ་མི་འ`ེས་པར་འ]ར་མོད་Lི། བ,ོད་mལ་མ་བoོར་ན་ནི་དོན་
མmངས་པ་ལས་མི་འདའ་བ་ཉིད་དོ།།

དགག་5་དང་དགག་གཞིས་མི་མmངས་པ་ལའང་ད{ད་ཏོ།།

དེར་ཡང་དོན་?ི་[94A5]|ི་Oམ་པས་5ེད་པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་པར་5འོ། །|ི་ཐམས་ཅད་མི་5ེད་Lང་སའི་དོན་Lང་དོནཙམ་
མ་ཡིན་པས་དེ་5ེད་པས་དོན་?ི་|ི་མ་བཀག་པ་ཉིད་དF་ཞ_་ན། ཤེས་5འི་|ི་ཐམས་ཅད་Lིས་དོན་མི་5ེད་Lང་Dོས་པFའH་ཤེས་[5་འང་;5འང་]ཤེས་5་
ཙམ་ཡིན་པས་དེས་དོན་5ེད་པས་|ི་ལ་མ་བཀག་པ་ཉིད་དོ།།

[94A6]གལ་ཏེ་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Lི་ཤེས་[5་འང་;5འང་]ཤེས་5་ཙམ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བཀག་པས་ཙམ་ལ་བཀག་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མེའི་དོན་ཡང་དོན་ཙམ་ཡིན་པས་དེ་མི་5ེད་པས་དོན་ཙམ་མི་5ེད་པར་bིས་མི་འ]ར། 5ེ་Nག་ལ་|ི་ཡོད་Lང་དེ་བཀག་པ་དང་དེ་
ལ་བཀག་པས་|ི་དང་|ི་ལ་བཀག་པར་མི་འ]ར་བར་ནི་མmངས་[94A7]སོ།།

གལ་ཏེ་ཤེས་5་ལ་དོན་5ེད་པ་བཀག་ཆོས་[[ེད་;མེད་]ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དོན་མི་5ེད་པ་འདི་དག་ཤེས་5་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 
དོན་5ེད་པའི་|ི་Oམ་པ་ལ་བཀག་པ་[[ེད་;མེད་]དམ་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་5ེད་པ་འདི་དག་Oམ་པ་ཡིན་ནམ། Oམ་པ་ལ་དོན་5ེད་
པའི་|ི་བཀག་པ་མི་ûིད་པར་བ,ོད་Lི་Oམ་[94A8]པ་ལ་བཀག་པའི་དོན་5ེད་པའི་|ི་མི་ûིད་པར་མི་JའF་ཞ_་ན། ཤེས་5འི་|ི་ལ་དོན་5ེད་པ་
བཀག་པ་མི་ûིད་པར་བ,ོད་པ་ཡིན་?ི་དོན་5ེད་པ་བཀག་པ་ཤེས་5འི་|ི་ལ་མི་ûིད་པར་མི་rའོ། །དེ་ནི་བདེན་ཏེ་དེ་བཞིན་K་Jའི་|ི་ལ་bོལ་uང་
མ་ཁེགས་Lང་bོལ་uང་བཀག་ཆོས་Jའི་|ི་མ་ûིད་པས་ཁF་བFའH་[94B1]qབས་དོན་kབ་པ་ཡིན་ནF་ཞ_་ན། དེ་ཡང་བདེན་ཏེ་དེ་བཞིན་K་5ས་པའི་
|ི་J་ལ་མ་ཁེགས་Lང་J་ལ་བཀག་པའི་5ས་|ི་ûིད་པས་ཁF་བFའH་qབས་དོན་ཡང་hེད་Lི་,ེས་3་kབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་•ང་པ་¶གས་Jོག་
གིས་ßེལ་བའི་^ེས་O་དག་ནི་གོམ་པ་གང་ཡང་Dོན་K་འཕག་པར་xས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་8་[94B2]ཡིན་དང་བAས་པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 
ཚdགས་པའི་|ི་གཞི་དང་Iགས་3་བཀོད་པའི་ཚt་ངF་བG་དང་ངF་བG་ལ་མ་kབ་པར་མ་འKས་པའི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]དང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་

མ་kབ་པ་ûིད་Lང་^ོན་ཉིད་མ་ཡིན་ལ། རིགས་Lི་|ི་གཞི་དང་Iགས་3་བཀོད་པ་ལའང་དེ་8ར་ûིད་མོད་Lི། དེ་དག་ལས་[གཞི་
འི་;གཞིའི་]Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[94B3]མ་kབ་པ་ནི་Pོགས་ཆོས་Lི་^ོན་ཉིད་K་ངེས་ཏེ། དེར་Iགས་ཡོད་ན་འདོད་པ་འkབ་ཅིང་
[[ེད་;མེད་]ན་མི་xས་པའི་Pིར་རོ།།

Iགས་Lི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]གཞི་ལ་མ་kབ་པ་ནི་^ོན་མ་ཡིན་པར་ངེས་;ེ། དེ་མ་kབ་Lང་ཆད་པ་[[ེད་;མེད་]ལ་kབ་དགོས་ན་
[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་,ེས་3་འEོ་བའི་ཆ་bོད་གཞི་ལ་[[ེད་;མེད་]པས་Iགས་ཐམས་[94B4]ཅད་Pོགས་ཆོས་^ོན་ཅན་ཉིད་K་ཐལ་པའི་Pིར་རོ།།

དོན་འདི་ལ་bོད་པ་gང་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཚdགས་|ིའི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]དང་འགལ་བས་ངF་བG་མ་kབ་པར་འ]ར་ན་རིགས་|ིའི་ཡང་

Pོགས་དང་འགལ་བས་ངF་བG་མ་kབ་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། ཚdགས་|ིའི་ངF་བF་ནH་འKས་པ་ཡིན་པས་འKས་པ་ཅན་[[ེད་;མེད་]ན་མེད་ལ་རིགས་
[94B5]|ི་འི་ངF་བG་Åས་:མས་ལ་ཡོད་པའི་vོག་པ་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་ནི་Åས་ཅིག་ལའང་ཡོད་པའི་Pིར་རོ། །འོ་ན་རིགས་Lི་|ི་8ར་
ཚdགས་|ི་འི་ཡང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མ་kབ་པ་^ོན་ཡིན་ཏེ་དེར་བjབ་5་མི་འkབ་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། དེར་ནི་ཡང་hལ་འKས་པའི་ངF་བG་ལ་
jབ་འདོད་Lི་ཡང་Lལ་ལ་Iེན་[94B6]པར་ཤེས་འདོད་[[ེད་;མེད་]ལ། རིགས་Lི་|ི་ཡང་ཆ་དེར་ཤེས་འདོད་[[ེད་;མེད་]ན་Iགས་མ་kབ་Lང་
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^ོན་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་བ,ོད་ཟིན་ཏོ། །ཡང་རིགས་Lི་|ི་ཞེས་པ་འདི་ཅི་vོག་པ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་kབ་པ་དང་མ་kབ་པའི་ཆ་འགལ་ལ། vོག་པ་K་
མ་ཡིན་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་འKས་པ་ཡིན་ན་ཚdགས་པའི་|ི་[94B7]ཉིད་K་འ]ར་ཞིང་། རེ་རེ་བ་ཡིན་ན་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་hབ་པར་མི་
âང་ཞེ་ན། གསལ་བ་:མས་Lི་དེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་vོག་པ་མmངས་པ་:མས་ལ་རིགས་Lི་|ི་vོག་གཅིག་པ་ཞེས་ཐ་iད་འདོགས་པས་^ོན་
གང་ཡང་[[ེད་;མེད་]དོ། །དེ་8་ན་གཞི་Iགས་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་མ་འNེལ་[པ་;བ་]ནི་[94B8]ངF་བG་དང་ངF་བG་ལ་མ་kབ་པ་དང་། ^ོན་
ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་། ^ོན་ཡིན་པ་ཡང་གཞི་Iགས་མ་འNེལ་[པ་;བ་]ཉིད་K་འKས་པར་ཤེས་པར་5་;ེ། དེ་8ར་ན་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ་ནི་[གཞི་
འི་;གཞིའི་]^ོན་དང་Iགས་Lི་^ོན་དང་[གཉི་;གཉིས་]གའི་^ོན་དང་བjབ་5འི་^ོན་Lིས་:མ་པ་བཞི་ཡོན་ནོ།།

I2 Iགས་དེ་གཞི་ལ་Pོགས་ཆོས་kབ་པ།
Pོགས་ཆོས་kབ་[95A1]པ་ལ་Pོགས་ཁོ་ན་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡང་འeག་པ་ལ་གཉིས་;ེ།  

J1 Pོགས་ཁོ་ན་ཡོད་པ་[éན་མོང་མ་ཡིན་པ།]
དང་པF་ནH་éན་མོང་ཡིན་པ་དང་གཉིས་པ་ནི་éན་མོང་པ་ཞེས་5འོ། །དེ་ལ་འདི་qད་ཅེས་གང་གིས་éན་མོང་དང་éན་མོང་མ་ཡིན་པར་འ]ར་
བbོད་གཞི་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་5་བ་Åས་སམ་vོག་པ་མ་བ,ོད་། དང་པོ་8ར་[95A2]ན་Iགས་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]ཏེ་

རིམ་དང་ཅིག་ཆར་དོན་5ེད་པས་;ོང་པའི་Pིར་ཞེས་པའང་éན་མོང་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ཏེ་Iགས་bོད་གཞི་ལས་Åས་གཞན་ལ་འeག་པ་[ེདཔའི་

Pིར་མཉན་5་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་8ར་J་མི་Iག་;ེ་མཉན་5ི་Pིར་ཅེས་[པ་འང་;པའང་]éན་མོང་པར་འ]ར་ཏེ་bོད་གཞི་Jའི་vོག་པ་ལས་
གཞན་ལ་འeག་པའི[95A3]་Pིར་གནོད་པ་ཅན་བཞིན་ནF་ཞ_ས་Iོག་ན། bོད་གཞི་ལས་Åས་གཞན་དགོས་པ་ཉིད་དམ་vོག་པ་གཞན་ལ་འeག་
པས་ཆོག་ཅེས་མཐའ་གཅིག་K་མི་r་ལ། གཞིར་བཀོད་པ་ལས་Åས་གཞན་ལ་འeག་པས་Lང་མ་ཡིན་ཏེ་^ེས་O་འདི་ནི་S་ལས་འཕོས་པ་ཡིན་ཏེ་
མིག་དང་vན་པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་bོད་གཞིར་བཀོད་པ་ལས[95A4]Åས་གཞན་ལ་འeག་Lང་éན་མོང་མ་ཡིན་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །འོན་
Lང་bོད་གཞི་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཏེ། Åས་སམ་vོག་པ་ཡང་âང་གཞིག་གང་ལ་ཇི་qད་བཤད་པའི་bོད་[གཞི་འི་;གཞིའི་]མཚན་ཉིད་
[[ེད་;མེད་]པའོ། །དེ་8་ཡིན་དང་J་དང་Åས་ཅིག་པའི་5ས་ཡོད་དང་Iག་པར་དང་Åས་ཅིག་པའི་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]དག་ལ་bོད་གཞིའི་
[95A5]མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པས་མཐའ་གཉིས་Lི་^ོན་ལས་Eོལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་bོད་[གཞི་འི་;གཞིའི་]མཚན་ཉིད་
[[ེད་;མེད་]པ་ནི་kབ་པ་དང་བསལ་པ་ཡིན་པས་མéན་པ་དང་མི་མéན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]གཉིས་3་འ]ར་ལ། [དཔེའ་;དཔེ་]དང་bོད་གཞིར་
འང་~ོ་K་མ་ནས་འ]ར་བ་ལས་འགའ་ཞིག་ངF་བG་ཐ་དད་པའི་~ོ་ནས་;ེ། ཚ་བ་དང་[95A6]Oམ་པ་ལ་མེད་དང་མི་Iག་པ་kབ་པས་དཔེར་]ར་

ལ་ཡང་ལ་དང་J་ལ་kབ་བསལ་[[ེད་;མེད་]པས་bོད་གཞིར་]ར་པ་8་Oའོ། །ངF་བG་གཅིག་ཉིད་ལ་ཡང་མངོན་]ར་དང་Éོག་]ར་?ི་~ོ་ནས་;ེ། 
ཀར་ཟལ་?ི་གོང་Oའི་;ེ་K་ནོག་དང་Éོག་ཤལ་ལ་དོན་5ེད་པས་hབ་པ་མཐོང་ནས་Iག་པ་ལ་hབ་5ེད་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་

[95A7]བཀག་པས་གཞི་མཚན་གཉིས་མི་Iག་པར་kབ་Lང་úོངས་པ་ལ་མཚdན་5་བ་ང་གི་ཐ་iད་ཉིད་Éོག་K་]ར་པའི་ཚt་kབ་བསལ་

[[ེད་;མེད་]པས་bོད་གཞིར་]ར་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་ནི་དང་པོ་བ་ལང་གི་ཐ་iད་ཉིད་jབས་ཏེ་kབ་པ་དང་འདི་ཡང་མི་Iག་;ེ་ནོག་དང་Éོག་ཤལ་
vན་པའི་Pིར་ཀར་ཟལ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་དཔག་པར་5་བ་[95A8]ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་མི་âང་;ེ་Dར་མཚན་གཞི་མི་Iག་པར་kབ་ན་ཆོས་ཅན་མཚན་
[གཞི་འི་;གཞིའི་]ངF་བGར་kབ་པ་ཉིད་ན་མི་Iག་པའི་ངF་བGར་kབ་པས་Pིས་དཔག་K་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_་ན། ཀར་ཟལ་མི་Iག་པར་`ན་བཞིན་པའི་ངF་
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བོར་བ་ལ་jབ་ན་དེ་8ར་འ]ར་ཡང་དེའི་ཚt་དེ་མི་Iག་པར་Wོ་མ་Pོགས་ûིད་པས་ཀར་ཟལ་?ི་ངF་བGར་[95B1]kབ་པ་ཙམ་?ིས་མི་Iག་པར་མི་

འkབ་པའི་Pིར་རོ། །དེ་བཞིན་K་མི་Iག་པ་ནི་འKས་5ས་Lི་ཐ་iད་K་âང་;ེ་Mས་བ^ེད་པའི་Pིར་ཡོད་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་ཡང་âང་;ེ་hབ་
པ་ངེས་པས་bོད་གཞའི་མི་འ]བ་པའི་Pིར་རོ། །དེ་དག་བwོག་པ་ཡང་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་bོད་གཞིར་âང་;ེ་དཔེས་bོད་གཞིབ་ལ་མ་hབ་པར་
དགོས་པའི་Pིར་རོ།། [95B2]®ོག་]ར་ཉིད་ལ་ཡང་རགས་པ་དང་ü་བའི་~ོ་ནས་;ེ་དཔེར་ན་Jའི་j་མ་8་O་ཡང་འKས་5ས་Lི་ཐ་iད་K་âང་

;ེ་Mས་བ^ེད་པའི་Pིར་མི་Iག་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་པ་བཞིན་ནོ། །མངོན་]ར་ཉིད་ལ་ཡང་|ི་དང་5ེ་Nག་གི་~ོ་ནས་âང་;ེ་དཔེས་bོད་
[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མ་hབ་པའི་|ིར་དཔེར་ན་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Lི་hད་5ར་རང་རིག་ཉིད་Lིས་;ོང་པ་kབ་Lང་[95B3]ཤེས་5འི་|ི་མི་

;ོང་པར་དགོས་པ་ན་ཤེས་5འི་|ི་ཡང་;ོང་པས་hབ་ཏེ་ཡང་དག་པར་ཅིག་དང་K་མ་དང་5ལ་བས་hབ་པའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Lི་

ཤེས་5་བཞིན་ཞེས་བ,ོད་པ་8་Oའོ། །གལ་ཏེ་དེ་8་ན་J་དང་R་J་དག་Lང་མཉན་5ས་མི་Iག་པ་jབ་པ་ལ་|ི་དང་5ེ་Nག་གིས་
[དཔེའ་;དཔེ་]དང་bོད་གཞིར་âང་ངF་ཞ_་ན། དེ་M་མཚན་གང་ལས་[95B4]འདིར་ཤེས་5་དང་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Lི་ཤེས་5་ནི་གཅིག་

དང་K་Nལ་?ིས་;ོང་ཉིད་jབ་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་bོད་གཞིར་âང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་Iགས་དང་བjབ་5་གཉིས་ཀ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་མངོན་K་

]ར་ཞིང་bོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་Éོག་K་]ར་པའི་Pིར་རོ། །དེར་ཡང་དེ་qད་བ,ོད་གཏན་ཚCགས་མ་kབ་;ེ་jབ་5་མི་Iག་པ་[གཉི་;གཉིས་]ག་ལ་
Éོག་K་]ར་ཞིར་Iགས་མཉན་5་[95B5][གཉི་;གཉིས་]གང་ལ་མངོན་K་]ར་པའི་Pིར་རོ། །འདིར་དེ་qད་བ,ོད་པར་ནི་མི་xས་;ེ་;ོང་ཉིད་
[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Éོག་]ར་ཡིན་ན་[Rོས་;དངོས་]མེད་འཛCན་པའི་རང་རིག་གིས་[Rོས་;དངོས་]པFའH་|ི་ཁེགས་Lང་5ེ་Nག་མི་ཁེགས་པར་འ]ར་ལ། 
Iགས་bོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་Éོག་]ར་ཡིན་ན་J་འཛCན་པའི་མངོན་3མ་?ིས་མཉན་5་མ་ཡིན་པའི་དགོས་པ་མི་[95B6]ཆོས་པར་ཐལ་པའི་Pིར་

རོ། །དེས་ན་Iགས་bོད་གཞི་ལ་Éོག་]ར་ཡིན་པ་དང་བjབ་5ས་hབ་པར་བjབ་པ་ལ་mལ་འདི་âང་གི་གཞན་K་མ་ཡིན་པས། དེར་ཡང་དོན་
5ེད་xས་པའི་མཉན་5་ཞེས་དང་། 5ས་པའི་J་ཡིན་པལའི་Pིར་ཞེས་བཀོད་ན་âང་[པ་;བ་]ཡང་ཡིན་ནོ། །|ི་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་5ེ་Nག་bོད་
གཞི་ཡང་[95B7]âང་དེ་Dར་J་ཙམ་;ོང་པར་ཤེས་Lང་ཤེས་Lང་5ེ་Nག་ལ་Wོ་མ་Pོགས་པ་ལས་ནམ་ཞིག་འOམ་Eག་པ་ན་J་འདི་ཡང་;ོང་

ཉིད་ཏེ་ཡོད་མེད་^ེ་བ་དང་Nལ་བའི་Pིར་Dོན་?ི་J་ཉིད་བཞིན་ནF་ཞ_ས་པ་8་O་འོ། །འདི་ལ་མཉན་[5་འང་;5འང་]Iགས་3་âང་;ེ་D་མ་དང་མི་
མmངས་སོ། །ཡང་vོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་བjབ་པ་ན་hབ་[95B8]མཉམ་པ་ལ་ཡང་vོག་པ་ཐ་དད་པའི་~ོ་ནས་Lང་;ེ། དཔེར་ན་Jའི་ཡོད་
པ་ནི་J་ལ་Pོགས་ཆོས་Lི་ཐ་iད་K་âང་;ེ་bོད་གཞིའི་ལ་Iགས་kབ་པ་ཡིན་པའི་Pིར་J་ལ་མཉན་5་བཞིན་དང་དེ་8་མ་ཡིན་ན་དེར་མི་འ]ར་ཏེ། 
J་ལ་J་ཉིད་བཞིན་ནF་ཞ_ས་བ,ོད་པ་8་O་;ེ། ངF་བG་གཅིག་K་kབ་Lང་vོག་པའི་[96A1]ཆོས་kབ་པ་དང་མ་kབ་པར་མི་འགལ་བའི་Pིར་རོ། །
དེ་8ར་ན་~ོ་zས་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་bོད་གཞིར་འ]ར་བར་ཤེས་པར་5་ལས་bོས་གཞི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའ་ནི་J་མི་Iག་ཏེ་མཉམ་5་ཡིན་པའི་Pིར་

རF་ཞ_སཔ་8་Oའོ།།

J2 [bོད་གཞི་ལས་]གཞན་ལའང་འeག་པ[འི་éན་མོང་པ།] 
bོད་གཞི་ལས་གཞན་ལའང་འeག་པའི་éན་མོང་པ་ག3མ་ལས་མéན་Pོགས་[96A2]མི་མéན་Pོགས་གཉིས་ཀ་ལ་འeག་པ་ནི་J་མི་

Iག་གཞལ་5འི་Pིར་ཞེས་པ་8་Oའོ། །མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ནི་J་མི་Iག་;ེ་གཞལ་5འི་Pིར་ཞེས་པ་8་Oའོ། །མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་
པ་ནི་J་མི་Iགས་;ེ་5ས་པའི་Pིར་ཞེས་པ་8་Oའོ། །མི་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ནི་J་Iག་;ེ་5ས་པའི་Pིར་ཞེས་པ་8་Oའོ། །མི་མéན་Pོགས་
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ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ནི་J་Iག་;ེ་5ས་[96A3]པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་8་Oའོ། །དེ་8ར་ན་Iགས་3་བཀོད་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ་བཞི་དང་kབ་པ་
བཞི་;ེ་:མ་པ་བÜད་ཉིད་དོ།།

H2 WFའH་དབང་གིས་ད5ེ་བ།
དེ་དག་ཉིད་ལ་Wོས་ཇི་8ར་མཐོང་[པའི་;བའི་]~ོ་ནས་ད5ེ་ན་མང་K་འ]ར་[;ེ།;ཏེ།] འདི་8ར་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ་བཞི་ལ་ཚངས་

པའི་J་ཆོས་ཅན་དང་། མི་བjབ་པ་ལ་ཚང་མང་ཆོས་ཅན་དང་[96A4]རིག་5ེད་Lི་J་མི་Iག་;ེ་ཤ་ཟས་5ས་པའི་Pིར་ཅེས་དང་། Mས་5ས་
པའི་Pིར་ཅེས་པ་WFའH་^ོན་?ིས་མ་kབ་བཞི་;ེ་བÜད་དོ། །Pོགས་ཆོས་kབ་པ་ལ་î་གཞིར་འ]ར་ཏེ་མéན་Pོགས་དང་མི་མéན་Pོགས་
[གཉི་;གཉིས་]ཀ་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། [གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]ལ་ཅང་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། 
[96A5]མི་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་མཐོང་[པའོ།།;བའོ།།] དང་པོ་ལ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]}གས་བཞི་;ེ། Iགས་མéན་Pོགས་མི་མéན་Pོགས་
གཉིས་ཆར་ལ་[[ེད་;མེད་]ནས་གཉིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། ཡོད་Lང་གཉིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་Lང་མ་
མཐོང་[པ་;བ་]དང་། མི་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་Lང་མ་མཐོང་[96A6][པའོ།།;བའོ།།]

î་གཉིས་པ་ལའང་བཞི་;ེ། Iགས་Pོགས་གཉིས་ཀ་ལ་hབ་[པར་;པ་]མཐོང་[པ་;བ་]དང་། མéན་Pོགས་ལ་hབ་པར་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། མི་
མéན་Pོགས་ལ་hབ་པར་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། གཉིས་ཀའི་Pོགས་རེ་ལ་མཐོང་[པའོ།།;བའོ།།] î་ག3མ་པ་ལ་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་
[པའི་;བའི་]hད་པར་བཞི་;ེ་[96A7]Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་Lང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། [[ེད་;མེད་]Lང་མི་འགལ་བ་དང་། འགལ་
ཡང་མ་ངེས་པ་དང་། འགལ་[བར་;བ་]ཡང་ངེས་པའོ། །î་བཞི་པ་ལ་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]hད་པར་བཞི་;ེ། Iགས་མéན་
Pོགས་ལ་ཡོད་Lང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་། [[ེད་;མེད་]Lང་མི་འགལ་བ་དང་། [96A8]འགལ་ཡང་མ་ངེས་པ་དང་། འགལ་[བར་;བ་]ཡང་
ངེས་པ་;ེ། དེ་8ར་ན་Iགས་3་བཀོད་ཚད་ལ་Pོགས་3་མ་kབ་པ་བÜད་དང་kབ་པ་བཞི་;ེ་ཉི་©་b་བཞིའོ།། 

G2 རིགས་བA་བ། =དེ་དག་རིགས་བཞིར་འK་བ།
དེ་དག་Lང་བA་ན་བÜད་མ་kབ་པ་དང་བT་བཞི་མ་ངེས་པ་དང་གཅིག་འགལ་བ་དང་གཅིག་ཡང་དག་;ེ་རིགས་བཞིར་འKས་ལ། 

བཞི་པ་དེ་དག་[96B1]གི་མཚན་ཉིད་Lང་WFའH་དབང་གིས་གཞག་ན་རེ་ཤིག་མ་འkབ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་Iགས་3་དགོད་པར་5་བ་bོད་གཞི་ལ་

མ་kབ་པ་;ེ། རིགས་གཞན་ག3མ་པF་ཅHག་[ཅར་;ཆར་]བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ངེས་པའི་|ིའི་མཚན་ཉིད་ནི་Pོགས་ཆོས་kབ་ཅིང་Iགས་མéན་
Pོགས་མི་མéན་Pོགས་གཉིས་ཀ་ལ་vོག་པ་མ་kབ་པ་;ེ། [96B2][|ི་འི་;|ིའི་]རིགས་གཞན་ག3མ་ཚCག་གི་ཆ་ག3མ་?ིས་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །
གསལ་བ་བT་བཞི་པོ་ཡང་བཞི་éན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། བཞི་[Rོས་;དངོས་]3་འVལ་པ་དང་། ག3མ་ཡང་དག་གི་Sག་vན་དང་། ག3མ་
འགལ་བའི་Sག་vན་ཏེ་རིགས་བཞིར་འKས་པ་ལས། éན་མོང་མ་ཡིན་པ་མ་ངེས་པ་ནི་Iགས་[96B3]མéན་Pོགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་

ཡང་གཉིས་ཀ་ལས་vོག་པ་མ་kབ་པ་;ེ། ཚCག་གི་�ར་™ག་གིས་|ི་དང་5ེ་Nག་གི་རིགས་མི་མéན་ག3མ་ག3མ་བཅད་པར་[བ8འ་;བ8་]བར་
5འོ།། [Rོས་;དངོས་]Lི་མ་ངེས་པ་ནི་Pོགས་ཆོས་kབ་ཅིང་Iགས་མéན་Pོགས་མི་མéན་Pོགས་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་ལ་མཐོང་[པས་;བས་]
[གཉི་;གཉིས་][96B4]ག་ལས་vོག་པ་མ་kབ་པ་;ེ་D་མ་བཞིན་K་གཅོད་པར་བ8འོ། །ཡང་དག་གི་Sག་vན་མ་ངེས་པ་ནི་Pོགས་ཆོས་kབ་ཅིང་
Iགས་མéན་Pོགས་ལ་མཐོང་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་ཡང་གཉིས་ཀ་ལས་vོག་པ་མ་kབ་པ་;ེ། འདིས་Lང་:མ་པར་གཅོད་mལ་D་མ་བཞིན་
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ལས། མི་མéན་[96B5]Pོགས་ལ་vོག་པ་ངེས་ན་ཡང་འགལ་བ་ཉིད་K་འEོ་བ་ལ་ཐེ་ཚdམ་}ས་པས་འགལ་བའི་Sག་vན་ཅེས་5འོ། །འགལ་བ་
ནི་Pོགས་ཆོས་kབ་ཅིང་Iགས་མéན་པའི་Pོགས་ལ་vོག་པ་kབ་པ་;ེ་ཚCག་གི་�ར་ག3མ་?ིས་[|ི་འི་;|ིའི་]རིགས་གཞན་ག3མ་གཅོད་པར་

བ8འོ། །ཡང་དག་ནི་Pོགས་ཆོས་kབ་[96B6]ཅིང་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་vོག་པ་kབ་པ་;ེ། འདིར་ཡང་ཚCག་ག3མ་?ིས་|ི་རིགས་གཞན་
ག3མ་གཅོད་པར་བ8འོ། །གལ་ཏེ་མཚན་ཉིད་འདི་དག་མཚན་གཞི་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཚང་[པར་;བ་]bི་ན་Åས་ཐ་དད་པའི་8ོས་གཞི་ག3མ་
ལ་འeག་པས་Iགས་éན་མོང་[པ་;བ་]ག3མ་པོ་ལ་[[ེད་;མེད་]ལ། vོག་པ་[96B7] གཅིག་ལ་bི་ན་མཉན་5་ཙམ་ལའང་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་
རེས་འཇོག་K་ཚང་[པས་;བས་]ཡང་དག་[K་;Z་]འ]ར་རF་ཞ_་ན། གཞི་vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Kས་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ཚང་[པར་;བ་]bི་བས་
^ོན་གང་ཡང་[[ེད་;མེད་]དོ།།

G3 ངེས་པ་བསམ་པ།
ངེས་པ་བསམ་པ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་Eངས་ངེས་པ་དང་། མཚན་[གཞི་འི་;གཞིའི་]xས་པ་ངེས་པ་དང་། མཚdན་5འི་Iེན་ངེས་

[96B8]པ་ག3མ་ལས།   

H1 མཚན་ཉིད་Eངས་ངེས་པ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་Iགས་3་བཀོད་པ་གཞི་ཉིད་ངེས་པ་ནི་མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པས་;ེ། འདི་8ར་གཞི་འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་

འགའ་ཞིག་བjབ་པའི་Iགས་3་བཀོད་པ་ལ་Iགས་དེ་bོད་གཞིའི་ཆོས་3་མ་kབ་པ་དང་། kབ་པ་ལ་ཡང་Pོགས་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]ལས་vོག་
པ་མ་[97A1]ûིད་པས་[གཉི་;གཉིས་]ག་ལས་vོག་པ་མ་kབ་པ་དང་། མéན་Pོགས་ལས་vོག་པ་kབ་པ་དང་། མི་མéན་Pོགས་ལས་vོག་པ་
kབ་པ་:མས་རིམ་པ་བཞིན་K་སF་སFའH་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་སམ། ཡང་ན་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ་དང་། kབ་པ་ལ་Pོགས་གཉིས་ཀས་hབ་པ་མི་
ûིད་པས་[གཉི་;གཉིས་]གས་hབ་པ་མ་[97A2]kབ་པ་དང་། མི་མéན་Pོགས་Lིས་hབ་པ་དང་། མéན་Pོགས་Lིས་hབ་པ་:མས་Iགས་
བཞིར་ངེས་པའི་Pིར་རོ།།

H2 མཚན་གཞིའི་xས་པ་ངེས་པ།
འདི་དག་གི་མཚན་[གཞི་འི་;གཞིའི་]xས་པ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་K་Pོགས་ལ་Iོགས་པ་ཅི་ཡང་མི་^ེད་པ་དང་། བjབ་པར་5་བའི་དོན་

ལ་ཐེ་ཚdམ་^ེད་པ་དང་། མི་འདོད་པའི་ངེས་པ་^ེད་པ་དང་། འདོད་པའི་ངེས་པ་[97A3]ཉིད་^ེད་པར་5ེད་པའོ། །གལ་ཏེ་Pོགས་ལ་Iགས་མ་
kབ་པར་ཤེས་ན་མི་འགོད་ཅིང་མ་ཤེས་;ེ་ཡོད་པར་ངེས་ན་ཡང་དེ་ལས་|ོད་པ་འགའ་ཞིག་མི་^ེ་བ་འགལ་ལF་ཞ_་ན། ཤེས་Lང་བཀོད་ན་ཞེས་[པ་
འམ་;པའམ་]ལོག་པར་ངེས་པ་ལ་འགའ་ཞིག་^ེས་Lང་;ེ་Iགས་M་མཚན་K་]ར་པ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

ཡང་[97A4]Pོགས་ཆོས་དང་བwོག་པས་hབ་པ་མ་ངེས་ན་འགལ་བའི་དོན་མི་xས་ལ་ངེས་ན་འགལ་བ་དཔོག་འདོད་མི་ûིད་དF་ཞ_་ན། 
ངེས་Lང་དེ་8ར་འདོད་ན་ཞེས་[པ་འམ་;པའམ་] Iགས་[འདི་འི་;འདིའི་]xས་པ་Pོགས་གཉིས་ལ་8ོས་ནས་འདི་8ར་གནས་སF་ཞ_ས་;ོན་པས་སམ་
Yོལ་བས་བཀོད་པ་དང་Pིར་Yོལ་?ི་Iོགས་པ་གཉིས་ལ་8ོས་པས་འགལ་[97A5]བ་[[ེད་;མེད་]དོ།།
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H3 མཚdན་5འི་Iེན་ངེས་པ། 
མཚdན་5འི་ངེས་པ་བསམ་པ་ལ་རེ་ཤིག་Iགས་དེ་དག་རང་རང་གི་5་བ་5ེད་པ་མཚན་ཉིད་ཡོད་པས་སམ་ངེས་པ་ལ་8ོས་ཞེ་ན། Pི་མ་

གཉིས་ནི་གF་5_ད་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་ལ་8ོས་ལ་D་མ་གཉིས་ནི་གF་5_ད་མ་ཡིན་པས་ངེས་པ་ལ་མི་8ོས་སF་ཞ_ས་5་བ་ནི་aོབ་དཔོན་?ི་གlང་

དང་འཐད་པས་[97A6]གསལ་ལོ། །འོན་Lང་བཞི་པོ་འདི་དག་གི་ཐ་iད་མཚན་ཉིད་གནས་པ་ལ་Iེན་[ཏམ་;ནམ་]Wོས་ངེས་པ་ལ་Iེན་པ་ཡིན་
ཅེས་5་བའི་དོན་འདི་|ད་པར་5འོ། །དེ་ཡང་Pོགས་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]r་བ་གཞན་?ི་}གས་དགག་པ་དང་། :མ་པར་Pེ་;ེ་བ,ོད་པ་རང་གི་
}གས་དང་། དེ་ལ་^ོན་gང་པ་ག3མ་?ིས་ཤེས[97A7]པར་5་བ་ལས། དང་པF་ནH་ཁ་ཅིག་ན་རེ་Iགས་ཉིད་K་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་Wོས་
ངེས་པར་5ས་པ་མི་དགོས་[;ེ།;ཏེ།] མི་དགོས་པ་དང་། མི་འཐད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་Pིར་རོ།།

དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་ངེས་པ་ལ་:མ་པར་གཅད་5་[[ེད་;མེད་]ཏེ། གཞི་དང་ཆོས་Lིས་hད་པར་K་5ས་པའི་Iགས་8་O་Pོགས་ཆོས་hབ་
[97A8]པ་ངེས་3་མི་âང་[པ་;བ་]ནི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ཉིད་Lིས་དེ་Wོས་ངེས་3་âང་[པ་;བ་]དོན་?ིས་ཐོབ་པས་བཅད་ལ། J་མི་Iག་པར་
jབ་པ་ལ་5ས་པ་8་O་âང་ཡང་ད་8་མ་ངེས་པ་ནི་nང་གི་ནས་ལ་ས་ཐོན་?ི་ཐ་iད་8ར་Iགས་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །མི་འཐད་པ་ནི་ངེས་པར་
5ས་པ་དེ་K་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་?ི་ཆོས་3་མི་ûིད་[97B1]པའི་Pིར་ཏེ། ངེས་5ེད་Wོ་ལ་8ོས་པའི་Pིར་རོ། །གལ་ཏེ་ངེས་པ་དོན་?ི་
ཆོས་ཡིན་ན་^ེས་Oའི་ངེས་5ེད་Lི་Wོ་ལ་8ོས་ནས་དོན་ལ་^ེ་བས་M་འNས་ལོག་པར་ཐལ་བ་དང་། bོལ་བས་བཞག་པའི་Dོན་པོ་8ར་^ེས་O་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Iགས་3་ངེས་པ་8ར་ཐམས་ཅད་ལ་8ོས་ནས་Lང་ངེས་པར་ཐལ་བ་དང་། Iགས་འཛCན་?ིས་ངེས་པར་མ་[97B2]5ས་པའི་

Dར་Iགས་ཉིད་མ་ཡིན་ན་Iགས་ལས་Iགས་འཛCན་^ེ་བར་ག3ངས་པ་འགལ་བ་དང་། གཅིག་དང་K་Nལ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་^ེས་Oས་
ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའི་,ེས་3་Iགས་ཡིན་མིན་?ི་གནས་qབས་དོར་ལེན་5ེད་པས་མི་Iག་པར་འ]ར་རོ།།

གཞན་ཡང་Iགས་མ་ངེས་པར་བjབ་5་མི་འkབ་པས་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་དགོས་[97B3]ན་མཚན་ཉིད་མ་kབ་པར་ཡང་

མཚdན་5་WF་ངGར་མི་མཚdན་པས་མཚན་ཉིད་Lི་མཚན་ཉིད་Lང་Wོས་ངེས་པར་འདོགས་པར་འ]ར་ལ། ངེས་ན་མཚdན་xས་པ་མ་ངེས་ན་ཡང་ཡོད་
པས་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་Iགས་ལའང་དེ་8ར་[ཅི་འི་;ཅིའི་]Pིར་མི་འ]ར། དེས་ན་རང་གི་Pོགས་ཆོས་དང་hབ་པ་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་གནས་པས་
Iགས་དང་འགལ་བ་[97B4]ཡིན་?ི་Wོས་ངེས་པ་ནི་མི་དགོས་སF་ཞ_ས་ཟེར་རོ།།

གཞན་དག་ན་རེ་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་Wོས་མ་ངེས་པ་ནི་Iགས་མ་ཡིན་ཏེ་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་མ་kབ་པ་དང་མmངས་པ་དང་། བjབ་
5་kབ་པ་དང་མmངས་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

དང་པF་ནH་གལ་ཏེ་5ས་པ་8་O་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་མ་ངེས་པ་དེ་[97B5]ཉིད་Lི་ངེས་ན་འམ་ངེས་པ་ལ་བjབ་5་གོ་བར་5ེད་པས་མ་

ངེས་པ་ནའང་Iགས་ཡིན་ན། [[ིག་;མིག་]གིས་ག�ང་5་འམ་གཞལ་5་8་O་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་[[ེད་;མེད་]པ་དེ་ཉིད་Lང་
kབ་ན་འམ་kབ་པའི་གཞི་དང་ཆོས་ལ་གོ་xས་པས་Iགས་ཡིན་ཅེས་བIག་པར་5་;ེ། mལ་དེས་kབ་པ་Iགས་3་སོང་[པ་;བ་]ཡིན་?ི་མ་
[97B6]kབ་པ་Iགས་3་བjབ་པ་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_ས་5་བའི་ལན་ནི་མmངས་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་བཞིན་K་རང་ཉིད་མ་^ེས་པ་^ེད་5ེད་Lི་M་ཡིན་ཞེས་Lང་བJེ་བར་5འོ། །ཡང་jབ་5ེད་ལ་མཚན་ཉིད་kབ་པ་མི་དགོས་ན་བjབ་5འི་མཚན་
ཉིད་K་མ་kབ་པ་མི་དགོས་པ་;ེ་གལ་ཏེ་མ་kབ་ན་བjབ་དགོས་པས་སF་ཞ_ས་5་བའི་[97B7]བYལ་ལན་མmངས་པའི་Pིར་རོ། །གཞན་ཡང་
Pོགས་ཆོས་hབ་པ་Wོས་མ་ངེས་Lང་Iགས་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། ཚང་མང་གི་K་བ་ཡང་མི་བjབ་པའི་Iགས་3་ཐལ་བས་བjབ་5་kབ་པའི་
jབ་5ེད་K་འ]ར་བ་དང་། མཚན་མF་མ_་མཐོང་ཞིང་K་བ་མ་མཐོང་[ན་འང་;ནའང་]Iགས་3་འ]ར་བས་བjབ་5་jབ་5ེད་[97B8]Pིན་ཅི་
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ལོག་K་འ]ར་བ་དང་། 5ས་པ་དང་མི་Iགས་པ་དག་ཕན་mན་བjབ་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་Iག་[K་;Z་]ཚང་[པས་;བས་]བjབ་5་
[བjབ་;jབ་]5ེད་འཆོལ་[པར་;བར་]ཡང་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་རང་གི་Pོགས་ཆོས་དང་hབ་པ་Wོས་ངེས་པ་ཁོ་ན་གོ་བར་5ེད་པ་ཡིན་ནF་
ཞ_ས་ཟེར་རོ། །དེ་8་མོད་Lི་དེ་དག་གིས་Iགས་Lི་[98A1]Jའི་དོན་ཅི་ཙམ་ལ་5་བ་ངོས་མ་བ�ང་[པས་;བས་]སF་སFའH་jབ་5ེད་3ན་མི་Pིན་པ་

དང་ཕན་mན་བ,ོད་པའི་^ོན་:མས་མི་འོང་[པས་;བས་]r་བ་མང་[པས་;བས་]Kབ་Lང་དོན་དང་གlང་གི་ཆ་ལ་ངེས་པའི་:མ་གཞག་ཅི་ཡང་

5ས་པར་མ་]ར་[ཏོ།།;རོ།།] འོ་ན་འདིའི་:མ་གཞག་ངེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ཅེ་ན། བ,ོད་པར་5་;ེ། འདིར་Iགས་[98A2]ཞེས་5་བའི་J་

བjབ་5་གོ་བར་5ེད་པ་ལ་Eགས་པ་དེའི་དོན་^ེས་O་འགའ་ཞིག་གིས་Iགས་kབ་ན་jབ་5་གོ་བ་ལ་བ,ོད་ན་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་མི་དགོས་ཏེ་མ་

ངེས་པ་ནའངདེའི་དོན་གནས་པའི་Pིར་ཐང་ལ་འKག་པ་ནའང་ཟོས་ན་ཕན་པའི་=ན་ཉིད་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །རང་ཡོད་ཙམ་?ི་[jབ་;བjབ་]5་གF་
5_ད་ལ་བ,ོད་ན་ངེས་བཞིན་པ་[98A3]དགོས་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] མ་ངེས་པ་[Rོས་;དངོས་]3་གF་5_ད་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རང་ཡོད་ཙམ་?ིས་îན་པ་
སེལ་[པའི་;བའི་]Jོན་མ་འོད་འ?ེད་བཞིན་པ་ཉིད་ལ་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་8་ན་}གས་འདི་ལ་ངེས་པ་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པའི་Pོགས་
གཉིས་ཀས་བ,ོད་པའི་^ོན་:མས་ཇི་8ར་gང་པར་xས་ཞེ་ན། དོན་མ་མཐོང་[པར་;བར་]མིང་གིས་[98A4]Pོགས་ལ་དགའ་བ་དག་གིས་^ོན་

?ི་´ལ་གཅལ་བ་དེ་དག་ནི་†ང་གིས་íལ་མ་8ར་ཚtགས་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་K་འདི་8ར་ཡང་;ེ། དེ་ལ་རེ་ཤིག་:མ་གཞག་དང་པོ་ལ་
[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་མ་kབ་པ་དང་མmངས་པ་[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] འདིར་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་ཚང་[པའི་;བའི་]5ས་པ་ནི་J་མི་Iག་པ་ལ་
Iགས་ཡིན་ཏེ་གཞི་དང་ཆོས་ལ་8ོས་[98A5]ནས་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ངེས་པས་བjབ་5་འkབ་པའི་Pིར་རོ། །དེར་གཞི་དང་ཆོས་ལ་8ོས་པའི་
ཡོན་ཏན་ངེས་པས་འkབ་ན་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་[[ེད་;མེད་]པར་འkབ་པར་འ]ར་ལ། འདིར་ཡོད་པ་ངེས་པས་འkབ་པར་འ]ར་བ་འདོད་པས་
ཇི་8ར་མmངས། ཡང་བjབ་5འི་དོན་མ་kབ་ན་བjབ་དགོས་པ་ལ་[98A6]བ,ོད་ན་དེ་8ར་འ]ར་ལ་aོབ་དཔོན་?ིས་དམ་བཅས་ཙམ་ཉིད་

ན་བjབ་དགོས་བཞིན་པ་ལ[བpའ་;བp་]5ས་པས་དེ་kབ་པ་ལ་[[ེད་;མེད་]ལ། འདིར་Iགས་ནི་ཡིན་པ་ཙམ་?ིས་བjབ་xས་བཞིན་པ་ལ་མ་
5ས་པས་བJེ་བའི་གནས་ག་ལ་ཡོད། མེ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་kབ་པ་དང་མ་kབ་པའི་K་བ་Iགས་3་ཐལ་བ་ནི་དîན་¨ལ་[98A7]?ི་ཚCག་ཡིན་

ཏེ། ནོག་དང་Éོག་ཤལ་Wོས་མ་ངེས་Lང་བ་ལང་ཡིན་ན་ཀ་བ་དང་Oམ་[པ་འང་;པའང་]བ་ལང་K་ཐལ་བར་བ,ོད་ན་ལན་ཅི་ཡོད། མཚན་ཉིད་མ་
ངེས་Lང་ཡོད་དགོས་པ་ལས་དེ་དག་ལ་དེ་[[ེད་;མེད་]པས་དེར་ག་ལ་འ]ར་ཅེ་ན། འདིར་ཡང་;ེ་[jབ་;བjབ་]5་kབ་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་ཚང་
[པ་;བ་]ཉིད་[[ེད་;མེད་]དོ། །ཡང་གཉིས་ཀ་ཕན་mན་གོ་5་གF་5_ད་K་གནས་པ་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད། ཕན་mན་Iེན་པར་ནི་མི་འ]ར་ཏེ་WF་ངGར་
གང་མངོན་K་ངེས་པ་གF་5_ད་K་འ]ར་བའི་Pིར་[དཔེའ་;དཔེ་]བཞིན་ནོ།།

:མ་གཞག་གཉིས་པ་ལ་བ,ོད་པའི་^ོན་gང་པ་ཡང་རེ་ཤིག་ངེས་པ་མི་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་ད་8་མ་ངེས་ན་nང་[98B1]གི་ས་

བོན་8་O་ལ་ཇི་qད་བ,ོད་པའི་Iགས་Lི་དོན་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །མི་འཐད་[པ་འང་[ེད་ཏེ།;པའང་མེད་དེ།]  གཞན་ལ་8ོས་པ་གཞན་?ི་
ཆོས་3་འགལ་ན་དོན་ལ་8ོས་པའི་ཚད་Iོགས་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་K་ཇི་8ར་གཞག   ཧ་ཅང་ཐལ་བར་ཡང་མི་འ]ར་ཏེ་ག�ང་
[པ་;བ་]དང་འཛCན་པ་དག་དང་པོར་M་ཚdགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་Kས་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་][98B2]^ེས་ནས་Pིས་རོ་ག�གས་8ར་ཕན་mན་

hད་པར་^ེད་པའི་M་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་[8་;8ར]་མ་ཡིན་ན་གཞལ་5་མངོན་3མ་པ་དོན་ཆོས་མ་ཡིན་ནམ་Wོ་ལ་མི་8ོས་ཞེས་བIགས་ན་མི་འཐད་

པའི་Pིར་རོ། །8ོས་པའི་དོན་ཆོས་ཡིན་ཡང་8ོས་པ་ངེས་པས་bོལ་uང་དང་གཞལ་5་མངོན་3མ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་8ར་ãན་?ིས་
[98B3]ངེས་པར་མི་འ]ར་ཞིང་། Iགས་3་དགོད་པར་5་བའི་ངF་བG་K་བ་དང་5ས་པ་ལས་Iགས་འཛCན་^ེ་བར་ག3ངས་པ་ཡིན་?ི་མཚན་ཉིད་
མཚdན་5་ལས་^ེས་པ་མི་དགོས་པས་^ོན་[[ེད་;མེད་]ལ། གཏན་ཚCགས་ཡིན་མིན་རེས་འགའ་བས་མི་Iག་པར་འ]ར་ན་ངེས་མི་དགོས་པ་8ར་ན་
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ཡང་གཞི་J་དོན་Iེན་པའི་དགག་Iགས་ཐམས་ཅད་[98B4]མི་Iག་པར་འ]ར་བ་ཇི8ར་ཡང་;ེ་Pོགས་ཆོས་རེས་འགའ་བ་ཉིད་Lི་Pིར་རོ། །
དེས་ན་[Rོས་;དངོས་]པFའH་^ེ་འཇིག་[[ེད་;མེད་]པར་ཆོས་རེས་འགའ་བ་ཙམ་མི་Iག་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་དང་Jེ་བ་ཡང་ཅི་མཚན་
ཉིད་ཅེས5་བ་ཐ་iད་WFའH་fལ་K་མཚdན་[པ་འམ།;པའམ།] དེའི་ཐ་iད་K་:མ་པར་གནས་པའི་M་ལ་བ,ོད། དང་པོ་8ར་[98B5]ན་དེ་Iགས་

ཉིད་ཡིན་པས་མི་འདོད་པ་[[ེད་;མེད་]ལ། གཉིས་པ་8ར་ན་Wོས་མ་ངེས་པའི་ཆོས་:མས་ལ་གནས་པའི་M་[[ེད་;མེད་]པས་མི་གནས་པར་འ]ར་
རོ། །འདིར་Iགས་Wོས་མ་ངེས་པའི་བjབ་5་:མས་ལ་གF་5_ད་Lི་M་[[ེད་;མེད་]པས་མི་གོ་བར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་8ར་Pོགས་
གཉིས་ཀ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོབ་བ་[[ེད་;མེད་]མོད་[98B6]Lི་aོབ་དཔོན་?ི་བཞེད་པ་ནི་:མ་གཞག་དང་པF་ཡHན་ཏེ། Iགས་ནི་Jོ་མ་བཞིན་K་རང་
ཡོད་ཙམ་?ིས་བjབ་5་གF་5_ད་མ་ཡིན་?ི་ཅེས་དང་། hབ་པ་དང་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་མ་ངེས་ན་དེའི་རང་བཞིན་?ི་གF་5_ད་ཉིད་K་མི་འ]ར་རF་
ཅ_ས་དང་། ངེས་པའི་གཏན་ཚCགས་ལའང་gོབས་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ངེས་ན་ཐེ་[ཙdམ་;ཚdམ་][98B7]K་འ]ར་རF་ཞ_ས་པའི་གlང་དག་ལས་Iགས་

Lི་5་བ་5ེད་པ་ངེས་པ་ཉིད་ལ་8ོས་Lང་Iགས་ཉིད་Lི་ཐ་iད་Pོགས་ཆོས་hབ་པ་ངོས་âང་K་ཚང་བ་ལ་གནས་པར་གསལ་བའི་Pིར་རོ། །ཐེ་
[ཙdམ་;ཚdམ་]ཟ་བ་དང་དེ་བ,ོད་པ་Iགས་དང་jབ་པ་8ར་oང་K་ག3ངས་པ་ནི་^ེས་O་དེའི་ངོར་Iགས་Lི་5་བ་5ེད་མི་xས་པས་དེར་oང་བར་

བiད་པ་ཡིན་ཏེ་[98B8]མཁའ་ལ་ཉི་མ་[[ེད་;མེད་]པ་མཚན་མFའF་ཞ_ས་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ།།

Iགས་3་བཀོད་པ་|ིའི་:མ་ད5ེ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

F3 5ེ་Nག་K་ཡང་དག་པའི་Iགས་ངེས་པར་5་བ། 
G1 [ཡང་དག་པའི་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད།] 

ཡང་དག་པའི་Iགས་5ེ་Nག་[K་;Z་]ངེས་པར་5་བ་ལ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཡང་དག་པའི་Iགས་ནི་aོབ་དཔོན་?ིས་མཚན་ཉིད་mལ་

ག3མ་པའF་ཞ_ས་ག3ངས་པའོ།།  

G2 [Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་]དེ་ངེས་པར་5་བ།
དེ་ངེས་པར་5་བ་[99A1]ལ་ག3མ་;ེ། mལ་ག3མ་ཉིད་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། དེ་མཚན་ཉིད་K་འ]ར་བའི་mལ་དང་། མཚན་

ཉིད་དེ་་གང་ལས་གནས་པའི་མཚན་གཞི་བསམ་པའོ།།

H1 mལ་ག3མ་ཉིད་ངོས་ག�ང་པ། 
དང་པོ་ཡང་Jའི་5ེད་པ་དང་། དོན་?ི་ངF་བG་དང་། རང་vོག་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ག3མ་ལས།   

I1 [mལ་ག3མ་?ི་]Jའི་5ེད་པ།
དང་པF་ནH་མིང་གི་~ོ་ནས་དོན་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]རེ་ཤིག་Pོགས་ཆོས་[99A2]Lི་བ,ོད་པ་ནི་Iགས་,ེས་3་དཔག་5་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་

K་ངེས་པ་ཞེས་པ་;ེ་འདིས་Pོགས་ཆོས་^ོན་ཅན་མཐའ་དག་བཅད་པས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་[[ེད་;མེད་]པ་འཛCན་ཏོ།། [དེ་འང་;དེའང་]འདི་8ར་Dར་
བ,ོད་པའི་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ་དེ་དག་མདོར་[བAའ་;བA་]ན་Pོགས་དང་Iགས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་མ་
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འNེལ་[པའི་;བའི་]དོན་^ོན་གཉིས་དང་། བདག་[99A3]ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་མ་འNེལ་[པར་;བར་]དགོས་པའི་WF་

^Gན་གཉིས་[ཏེ་;;ེ་]:མ་པ་བཞིར་འKས་;ེ། དཔེར་ན་མི་:མས་ལ་Yན་གཞོན་ལ་སོགས་པའི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་མཐའ་ཡས་Lང་;ོན་མF་5_ད་པའི་
ཚt་རིགས་བཞིར་བAས་ནས་འ?ེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་Lང་རིམ་པ་བཞིན་Iགས་,ེས་3་དཔག་5་ལ་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པ་ཉིད་[99A4]དང་

ཡོད་པར་ངེས་པ་དང་ཡོད་པ་ཉིད་K་ངེས་ཅེས་པའི་ཚCག་བཞིས་བཅད་པ་བཞིན་ནོ། །བ,ོད་པའི་mལ་དེ་ལས་གཞན་K་Iགས་,ེས་3་དཔག་5་
ཉིད་ཡོད་ཅེས་གཞི་vན་:མ་གཅད་K་nར་ན་ཉེས་པ་གཉིས་;ེ། གཞི་གཞན་ལ་འeག་པ་བཅད་པ་Iགས་éན་མོང་[པ་;བ་]:མས་ལ་Pོགས་ཆོས་
བཀག་པ་དང་། མི་འeག་[99A5]པ་བjབས་པས་éན་མོང་མ་ཡིན་པ་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[[ེད་;མེད་]པ་^ོན་[[ེད་;མེད་]K་བ;ན་པར་

འ]ར་བའོ། །Iགས་ཉིད་,ེས་3་དཔག་5་ལ་ཡོད་ཅེས་ཆོས་གཞན་vན་:མ་གཅད་K་nར་ན་ཉེས་པ་གཉིས་;ེ། ཆོས་གཞན་དང་vན་པ་བཀག་
པས་ཆོས་གཞན་དང་Sན་ཅིག་vན་པའི་Iགས་ག3མ་ལ་Pོགས་ཆོས་བཀག་[99A6]པ་དང་། ཆོས་གཅིག་vན་བjབས་པས་མི་ûིད་པ་དགོས་
པར་འ]ར་བའོ། །ད≠ས་མ་བཞིན་K་Iགས་,ེས་3་དཔག་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་གཞི་ལ་མི་vན་:མ་གཅོད་K་བ,ོད་ན་ཡོན་ཏན་གཉིས་;ེ། གཞི་
རང་ལ་hབ་པ་བjབས་པས་Dར་?ི་མི་ûིད་པ་དང་མ་hབ་པ་བཅད་པ་དང་། ཆོས་གཞན་དང་གཞི་[99A7]{གཞི་}གཞན་ལ་འeག་པ་མ་བཀག་

པས་Iགས་éན་མོང་[པ་;བ་]ག3མ་ལ་Pོགས་ཆོས་བjབས་པའོ། །,ེས་[འEF་འH་;འEFའH་]བ,ོད་པ་Iགས་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་
ཅེས་པས་Lང་,ེས་འEFའH་བwོག་Pོགས་བཅད་པས་^ོན་[[ེད་;མེད་]པ་བ�ང་;ེ། འདི་8ར་Dར་བ,ོད་པའི་hབ་པ་མ་kབ་པ་དེ་དག་མདོར་བA་
ན་[99A8]Iགས་མéན་Pོགས་ལ་ཡེ་[[ེད་;མེད་]པ་དང་མི་མéན་Pོགས་ལའང་ཡོད་པའི་དོན་^ོན་གཉིས་དང་། མéན་Pོགས་ལ་
[[ེད་;མེད་]པ་དང་མི་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་པར་དོགས་པའི་WF་^Gན་གཉིས་[ཏེ་;;ེ་],ེས་འEF་^Gན་ཅན་[:མས་;:མ་]པ་བཞིར་འKས་ལ། དེ་དག་
Lང་རིམ་པ་བཞིན་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་ཉིད་ལ་ཡོད་[99B1]པ་དང་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ཅེས་པའི་ཚCག་བཞིས་

བཅད་པའི་Pིར་རོ། །འདིར་ཡང་བ,ོད་པའི་mལ་དེ་ལས་གཞན་K་Iགས་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་[གཞིའ་;གཞི་]མི་vན་
[གནམ་;:མ་]གཅོད་K་nར་ན་ཉེས་པ་གཉིས་;ེ། གཞི་རང་ལ་hབ་པ་བjབས་པས་མéན་པའི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མ་hབ་པའི་
[99B2]ཡང་དག་ལ་,ེས་འEོ་བཀག་པ་དང་། གཞན་ལ་འeག་པ་མ་བཀག་པས་མéན་Pོགས་ལ་hབ་པའི་མ་ངེས་པ་ལ་,ེས་འEོ་བjབས་པར་
འ]ར་[པའོ།།;བའོ།།]

Iགས་ཉིད་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་གཞན་vན་:མ་གཅོད་K་nར་ན་ཉེས་པ་གཉིས་;ེ། ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]vན་,ེས་འEོར་བjབས་པས་མི་
ûིད་པ་བjབས་[99B3]པ་དང་། ཆོས་གཞན་དང་vན་པ་བཀག་པས་ཆོས་གཞན་དང་Sན་ཅིག་vན་པའི་Iགས་ག3མ་ལ་,ེས་འEོ་བཀག་པར་
འ]ར་བའོ། །ད≠ས་མ་བཞིན་Iགས་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་ཅེས་གཞི་གཞན་vན་:མ་གཅོད་K་བ,ོད་ན་ཡོན་ཏན་གཉིས་[;ེ།;ཏེ།] མི་ûིད་པ་
དང་གཞི་གཞན་ལ་འeག་པ་བཅད་པས་[99B4][Rོས་;དངོས་]Lི་མ་ངེས་པ་ལ་,ེས་འEོ་བཀག་པ་དང་། མི་འeག་པ་བjབས་པས་མéན་པའི་
Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མ་hབ་པའི་ཡང་དག་ལ་,ེས་འEོ་བjབས་པའོ། །vོག་པའི་བ,ོད་པ་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་K་
ངེས་པ་ཞེས་པས་Lང་རིགས་གཞན་བཅད་ནས་vོག་པ་ཡང་དག་པ་འཛCན་ཏེ། འདིར་ཡང་[99B5]Dར་བ,ོད་པའི་hབ་པ་མ་kབ་པ་དེ་དག་ལ་

ཡང་མདོར་བA་ན་མི་མéན་Pོགས་ལ་hབ་པར་ཡོད་དང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཡོད་པའི་དོན་^ོན་གཉིས་དང་། hབ་པ་དང་Pོགས་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཡོད་པར་དོགས་པའི་WF་^Gན་གཉིས་;ེ། vོག་པ་^ོན་ཅན་:མ་པ་བཞིར་འK་ལ། དེ་དག་Lང་རིམ་པ་བཞིན་མི་[99B6]མéན་

Pོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་དང་[[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་K་ངེས་པའི་ཚCག་བཞིས་བཅད་པ་ཡིན་ནོ།། 
[,ོད་;བ,ོད་]པའི་mལ་འདི་ལས་གཞན་K་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་མེད་ཅེས་གཞི་གཞན་vོག་:མ་གཅོད་K་nར་ན་^ོན་གཉིས་[;ེ།;ཏེ།] 
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རང་ལ་hབ་པར་མི་vོག་པ་མ་བཀག་པས་Pོག་[99B7][ཅིག་;གཅིག་]ལ་མི་vོག་པའི་[Rོས་;དངོས་]Lི་མ་ངེས་པ་ལ་vོག་པ་བjབས་པ་དང་། 
གཞན་ལས་vོག་པ་བཀག་པས་མéན་པའི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་vོག་པའི་ཡང་དག་ལ་,ེས་འEོ་བཀག་པར་འ]ར་[པའོ།།;བའོ།།] Iགས་ཁོ་
ན་མི་མéན་Pོགས་ལ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་ཆོས་གཞན་vོག་:མ་གཅོད་K་nར་ན་ཉེས་པ་གཉིས་[;ེ།;ཏེ།] ཆོས་[99B8]གཞན་དང་Sན་ཅིག་vོག་པ་

བཅད་པས་ཡང་དག་པའི་Iགས་ལ་,ེས་འEོ་བཀག་པ་དང་། ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་vོག་པར་བjབས་པས་མི་ûིད་པ་བjབ་པར་འ]ར་
བའོ། །ད≠ས་མ་གཞིན་K་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་ཅེས་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མི་vོག་:མ་གཅོད་K་nར་ན་ཡོན་ཏན་གཉིས་
[;ེ།;ཏེ།] མི་མéན་[100A1]Pོགས་ལ་hབ་པར་vོག་པ་བjབས་པས་hབ་མི་ûིད་པ་དང་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མི་vོག་པའི་^ོན་ཅན་

བཀག་པ་དང་། གཞན་དང་གཞན་ལ་vོག་པ་མ་བཀག་པས་མéན་པའི་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་vོག་པའི་ཡང་དག་ལ་vོག་པ་བjབས་པའོ། །དེ་
8ར་ན་mལ་ག3མ་ཆར་ལ་ཡང་བསལ་5་དང་སེལ་[100A2]5ེད་དང་Jའི་^ོན་ཡོན་བསམ་པ་ག3མ་ག3མ་?ིས་ཤེས་5འོ།།

I2 [J་དེ་དག་གིས་བ,ོད་པའི་]དོན་?ི་ངF་བG།
J་དེ་དག་གིས་བ,ོས་པའི་དོན་?ི་ངF་བG་ལ་Pོགས་ཆོས་Lི་མཚན་ཉིད་ནི་bོད་གཞི་ཡིན་པ་ལ་Iགས་3་དགོད་པར་5་བ་8ར་གནས་པ་

;ེ། ཐ་དད་ཡོད་[པ་འམ་;པའམ་]ངF་བF་ཡHན་[པ་འམ་;པའམ་]རང་vོག་ལ་Iེན་པར་རོ། །,ེས་འEFའH་མཚན་ཉིད་ནི་Iགས་bོད་གཞི་
[100A3]ལ་དགོད་པར་5་བ་8ར་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་འeག་པའོ། །གལ་ཏེ་ཉིད་ལ་ཅེས་པས་གཞན་ལ་ཡོད་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ནམ།  
མéན་Pོགས་ལས་vོག་པ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་འགོག་ན་Iགས་ནམ་ཡང་མི་ûིད་པར་འ]ར་ལ། Åས་གཞན་ལ་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ན་Iོག་པ་ནི་
ག�ང་fལ་མངོན་3མ[100A4]ཡིན་ཏེ། དོན་|ི་འཛCན་པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་ལའང་,ེས་འEF་ཡGད་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་?ི་vོག་
པ་མéན་Pོགས་མ་ཡིན་པ་;ེ་གང་ལ་མéན་Pོགས་Lི་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ལའོ། །vོག་པའི་mལ་ནི་Iགས་bོད་གཞི་ལ་དགོད་པར་5་བ་8ར་མི་
མéན་Pོགས་ལ་འeག་མི་ûིད་པའོ།། [100A5]འeག་པ་ཙམ་?ིས་ནི་vོག་པ་འVལ་པར་མི་འ]ར་ཏེ་དཔེར་ན་5ས་པ་ནི་J་མི་Iག་པའི་Iགས་

ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་mལ་ག3མ་ཚང་[པའི་;བའི་]Pིར་རF་ཞ_ས་5་བའི་Iགས་ཤེས་5་ལ་འeག་པ་བཞིན་ནོ།།

I3 [mལ་ག3མ་པF་ད_་དག་གི་]རང་vོག་ངོས་ག�ང་པ།
mལ་ག3མ་པF་ད_་དག་གི་རང་vོག་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ཡང་mལ་དང་པོ་གཉིས་ནི་jབ་ཆོས་ཡིན་ཏེ་Pོགས་དང་མéན་Pོགས་

[100A6]དང་Iགས་དང་ཡོད་vོག་:མས་པ་དང་རང་དབང་K་ཤར་བས་ངེས་3་âང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །ཐ་མ་ནི་མེད་དགག་ཡིན་ཏེ་Iགས་
མི་འeག་པ་ནི་འeག་པའི་བjབ་ཆོས་དོར་བ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

H2 དེ་[དག་]མཚན་ཉིད་K་འ]ར་བའི་mལ། 
དེ་དག་མཚན་ཉིད་K་ཇི་8ར་འ]ར་བའི་mལ་ཡང་མཐའ་གཞན་དགག་པ་དང་། འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ་དང་། [100A7]དེ་ལ་

ཉེས་པ་gང་པས་ཤེས་པར་5་5་;ེ།

I1 མཐའ་གཞན་དགག་པ།
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དང་པF་ནH་འོ་ན་mལ་ག3མ་པོ་འདི་དག་ལས་གང་ཡང་âང་[པ་འམ་;བའམ་]དེ་དག་གཞན་དང་ཚdགས་[པ་འམ་;པའམ་]འདི་དག་ཉིད་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ་གོ་བར་5་བ་ལས་གཞན་K་མི་འཐད་པའི་mལ་གཅིག་ཉིད་Lིས་ཆོག་གF་ཞ_ས་ཟེར་བ་ནི། གོ་བར་5འི་གཞི་
[100A8]དང་ཆོས་དང་ཚdགས་པ་ལས་གཞན་K་མི་འཐད་པར་བIགས་པས་མི་འཐད་པར་aའོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་འདི་དག་གི་;ེང་K་བjབ་
5་ལ་;ོབས་ཆེ་བའི་གནོད་པ་གཅོད་པ་གནོད་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་fལ་ཅན་དང་། ;ོབས་མཉམ་པའི་འགལ་w་གཅོད་[པར་;པ་]བ,ོད་པར་
འདོད་པའི་Eངས་གཅིག་པ་དང་། དེ་དག་Wོས་[100B1]མ་ངེས་པ་གཅོད་པས་ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས་པ་དང་mལ་™ག་ཚང་[པ་;བ་]མཚན་ཉིད་ཡིན་

ནF་ཞ_འོ། །འདིའི་mལ་Pི་མ་ག3མ་མཚན་ཉིད་K་མི་འཐད་པ་ལས་རེ་ཤིག་བjབ་5་ལ་གནོད་པ་[Rོས་;དངོས་]3་lགས་པ་ནི་Pོགས་ཆོས་Lིས་
བཅད་པས་དེ་[[ེད་;མེད་]པའི་fལ་ཅན་འགལ་ལ། དོགས་པ་[[ེད་;མེད་]ན་བjབ་5་kབ་པར་འ]ར་བས་དེ་མེད་པ[100B2]འི་fལ་ཅན་

Pོགས་ཆོས་དང་འཚdག་པར་འགལ་ལོ། །Eངས་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ཅན་ཡང་mལ་ག3མ་?ི་དོན་D་མ་8ར་ཡིན་པ་ན་Pོགས་ཆོས་དང་hབ་པ་ཉིད་
Lིས་བཅད་པ་ཡིན་ཏེ། Pོགས་ཆོས་kབ་པའི་གཞི་ལ་བjབ་5་མེད་ན་མི་འVལ་པ་[[ེད་;མེད་]ན་ཡོད་ན་དེ་དང་འགལ་བ་མི་ûིད་པའི་Pིར་དང་
འགལ་w་དོགས་པ་མེད་[100B3]པར་ནི་ངེས་པར་ཡང་མི་xས་སོ། །ཤེས་པ་ཉིད་Lང་Dར་|ད་ཟིན་ཏོ། །འོ་ན་Iགས་Lི་རིགས་མི་མéན་མ་
kབ་པ་དང་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་ག3མ་རིམ་པར་གཅོད་པས་mལ་ག3མ་ཆར་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་ཡང་ད{ད་པར་5་;ེ། རེ་ཤིག་
ག3མ་K་བEང་པའི་,ེས་3་འEF་vGག་གཉིས་ཇི་[100B4]qད་བ,ོད་པ་8་O་ཡིན་ན་hབ་པའི་mལ་གཉིས་མི་དགོས་ལ། Pོགས་གཉིས་ལ་
མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་ཡིན་ན་ག3མ་ཀ་ཡང་Sག་vན་ལ་lགས་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །mལ་དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ཡང་
གལ་ཏེ་vོག་པ་hད་པར་ཅན་དེར་ཡང་,ེས་འEོ་འKས་པ། Pོགས་ཆོས་དང་,ེས་3་[100B5]འEF་vGག་གང་ཡང་âང་[པའང་;བའང་]མ་ཡིན་

ཏེ། མཚན་ཉིད་:མ་Eངས་པ་མི་འཐད་པའི་Pིར་རོ། །,ེས་འEོ་hད་པར་ཅན་K་vོག་པ་འKས་ཤིང་ཙམ་པོ་འVལ་པའི་Pིར་རོ།།

I2 འཐད་པའི་དོན་གཞག་པ། =འཐད་པའི་མཚན་ཉིད།
དེ་8ར་མཐའ་དེ་དག་མི་འཐད་པས་འཐད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཇི་qད་བཤད་པའི་Pོགས་ཆོས་དང་vོག་པ་{ངེས་པ};ེ་རིགས་མི་

[100B6]མéན་མཐའ་དག་བཅད་པའི་Pིར་རོ།།

I3 དེ་ལ་ཉེས་པ་gང་པ།
mལ་དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ཡང་གལ་ཏེ་vོག་པ་hད་པར་ཅན་དེར་ཡང་,ེས་འEོ་འKས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེས་དེ་འཕེན་Lང་འKས་

པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་དང་Jའི་བ,ོད་5་ལ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །འདི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་པའི་,ེས་འEFའH་བ,ོད་པ་ནི་[100B7]གཞན་

vན་:མ་གཅོད་ཡིན་པས་མི་མmངས་སོ། །གལ་ཏེ་,ེས་འEོ་hད་པར་ཅན་K་vོག་པ་འKས་ཤིང་ཙམ་པོ་འVལ་ན་,ེས་འEF་vGག་པ་འཕེན་པ་ཉིད་
མི་འཐད་དF་ཞ_་ན། hད་པར་ཅན་ཉིད་vོག་པ་kབ་པ་ལ་མི་Vལ་[པ་འམ་;པའམ་]དགག་5་kབ་ན་བwོག་hབ་འཕེན་པ་ལ་དགོངས་པས་མི་
[100B7]འགལ་ལོ། །aོབ་དཔོན་?ིས་mལ་ག3མ་ག3ངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དག་,ེས་འEོ་དང་vོག་པ་[ཅིག་
K་;གཅིག་Z་]ངེས་པ་Iགས་3་འདོད་པའི་ལོག་[Iོགས་;Iོག་]བwོག་པ་དང་ཆོས་མéན་མི་མéན་?ི་nོར་བ་བ;ན་པའི་དོན་ཡིན་པའི་དོན་ཡིན་

པའི་Pིར་རོ།།
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H3 མཚན་ཉིད་དེ་གང་ལ་གནས་པའི་མཚན་གཞི་བསམ་པ།
མཚན་ཉིད་གང་ལ་གནས་[101A1]པའི་གཞི་བསམ་པ་ནི་འོ་ན་མཚན་ཉིད་དེ་དང་vན་པས་Iགས་3་འ]ར་བ་དེ་གང་ཞིག་;ེ། 

[དཔེའ་;དཔེ་]དང་bོད་གཞི་དང་[གཉི་གའི་;གཉིས་ཀའི་]Pོགས་པ་དག་ལ་Pོགས་ཆོས་དང་,ེས་འEོ་དང་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]མི་འཐད་པའི་Pིར་

རF་ཞ_་ན། འདི་ཡང་མཐའ་གཞན་དགག་པ་དང་། འཐད་པའི་མཚན་གཞི་ཡོངས་3་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། [101A2]དེ་ལ་ཉེས་པ་gང་པ་ག3མ་

?ིས་ངེས་པར་5་བ་ལས།   

I1 མཐའ་གཞན་དགག་པ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་ཚdགས་པའི་|ི་དང་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་ཡོད་པའི་hད་པར་Iགས་3་འདོད་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]དོ། །Sག་མ་ཁ་ཅིག་bོད་
[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ཡོད་པའི་hད་པར་Iགས་3་Iོག་པས་དེ་ད{ད་པར་5འོ།།

དེ་ཡང་འདོད་པ་,ེས་3་བ,ོད་པ་དང་། དེ་:མ་པར་ད{ད་པ་དང་། བཀག་པ་[101A3]ལ་ཉེས་པ་gང་པས་ངེས་པར་5་བ་ལས།  

J1 འདོད་པ་,ེས་3་བ,ོད་པ། 
དང་པF་ནH་aོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་bོད་[གཞི་འི་;གཞིའི་]hད་པར་ཅན་Iགས་3་ཇི་8ར་འཐད་པའི་mལ་^ོན་gང་པ་དང་བཅས་པ་འཆད་[ཏེ།;དེ།] 
འདི་8ར་ལ་མེ་དང་vན་ཏེ་ལའི་K་བ་ཡོད་པའི་Pིར་ཅེས་པ་དང་། J་མི་Iག་;ེ་མཉན་[5་འམ་;5འམ་]Jའི་ཡོད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པའི་Iགས་
[འདིའ་;འདི་][101A4]དག་[ཚང་བང་;ཚང་མང་]དང་Oམ་པ་ལ་སོགས་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་,ེས་3་འEོ་བ་[[ེད་;མེད་]ན་བjབ་5་མ་kབ་

པར་hབ་པ་ཅི་8ར་འkབ་ཅེ་ན། Iགས་རང་vོག་ནས་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་མི་འeག་Lང་hབ་པ་ནི་,ེས་3་འEོ་བའི་Pིར་hབ་5ེད་ངེས་པས་འkབ་
པ་དང་། གཞི་ལ་བཀག་པའི་wོག་hབ་ངེས་པས་འkབ་པ་དང་། དེ་དག་གིས་མི་[101A5]kབ་ན་ཉེས་པར་འ]ར་བའི་Pིར་ཏེ། འདི་8ར་
[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འeག་པའི་ཚད་མས་fལ་Kས་:མ་པས་hད་པར་K་མ་5ས་པའི་K་བ་དང་ཡོད་པ་ཙམ་?ི་|ི་ལ་མེ་དང་མི་Iག་པས་hབ་པ་kབ་

པ་ན་|ི་དེས་ཟིན་པའི་5ེ་Nག་ལ་མ་hབ་པའི་དོགས་པ་ཆོད་པས་fལ་དང་:མ་པའི་5ེ་Nག་ལའི་K་བ་དང་Jའི་ཡོད་པ་ལའང་[101A6]hབ་པ་

འཕེན་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འeག་པའི་ཚད་མས་|ི་hབ་kབ་Lང་hབ་པར་5འི་5ེ་Nག་ཉིད་མ་མཐོང་[པས་;བས་]དེ་ལ་
hབ་པ་འཕེན་མི་xས་སོ་iམ་ན་ཅིག་དང་K་Nལ་?ི་བwོག་hབ་དང་མmངས་[;ེ།;ཏེ།] [Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལ་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མ་ཙམ་
?ིས་|ི་hབ་kབ་Lང་ཡང་དག་པའི་དངོས་པོ་[101A7]ཉིད་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]པས་དེ་ལ་ཡང་དག་གི་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མས་hབ་པ་མི་

འkབ་ཅེས་དང་། 8ོས་[[ེད་;མེད་]Lི་,ེས་[འEF་འH་;འEFའH་]hབ་པ་དང་ཡང་;ེ། [དཔེའ་;དཔེ་]M་ཚdགས་པའི་;ེང་K་|ིར་གང་ཞིག་གང་K་
འ]ར་བ་གཞན་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]ལ་དེའི་ངF་བGར་ངེས་པས་hབ་པ་kབ་Lང་hད་པར་འཇིག་པ་གཞན་ལ་8ོས་མེད་ཉིད་མ་kབ་[101A8]པས་

དེ་ལ་འཇིག་པར་ངེས་པས་hབ་པ་ངེས་པ་ཅེས་དང་། མི་oང་[པ་;བ་]མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་བwོག་hབ་དང་ཡང་;ེ། [དཔེའ་;དཔེ་]Oམ་
པའི་;ེང་K་ཡོད་ངེས་Lི་ཐ་iད་ཙམ་ལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་པ་kབ་Lང་5ེ་Nག་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཉིད་K་མ་kབ་པས་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་པ་མི་འkབ་ཅེས་དང་། oང་âང་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་[101B1]Iགས་Lི་hད་པར་ཡང་;ེ། ས་
Pོགས་Lི་;ེང་K་[ད[ིགས་;དམིགས་]^ེན་ཚང་པའི་ཡོད་པ་ལ་oང་âང་གིས་|ི་hབ་kབ་Lང་དགག་5་Oམ་པ་[ད[ིགས་õེན་;དམིགས་

õེན་]ཚང་[པའི་;བའི་]ཡོད་པ་ཉིད་K་མ་kབ་དེ་[ད[ིགས་;དམིགས་]5་]ར་པ་ཉིད་K་མི་འkབ་ཅེས་བIག་པར་5་;ེ། དེ་དག་ལ་hད་པར་མ་
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མཐོང་ཡང་མཚན་ཉིད་ངེས་པས་hབ་པ་འཕེན་ན་འདིར་མི་མmངས་[101B2]པ་[[ེད་;མེད་]དོ། །:མ་པ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ན་Iགས་Lི་ངF་
བG་མ་མཐོང་ཡང་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Iེན་པའི་ཚད་མས་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ཁེགས་པའི་བwོག་hབ་ངེས་པས་Lང་,ེས་[འEF་འH་;འEFའH་]hབ་པ་

འཕེན་ཏེ་5ས་པ་Iག་པ་ལ་འགེགས་པའི་གནོད་པ་ཅན་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་མི་འkབ་ན་ཉེས་པར་འ]ར་བ་ནི་གལ་ཏེ་|ི་ལ་hབ་པ་kབ་Lང་
[101B3]5ེ་Nག་ལ་མ་hབ་པར་དོགས་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལ་;ོང་པས་hབ་པ་kབ་Lང་íལ་དང་qད་ཅིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་

[Rོས་;དངོས་]པF་མH་;ོང་པར་Iོག་པས་དO་མའི་8་བས་[Dོས་;དངོས་]པོར་r་བ་མི་སེལ་[པ་;བ་]དང་། 5ེ་Nག་ལ་མ་hབ་པར་དོགས་Lང་|ི་
hབ་འkབ་ན་vོག་པ་Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བས་,ེས་[འEF་འH་;འEFའH་]hབ་པ་ལ་མི་གནོད་པར་འ]ར་བ་

[101B4]དང་། དེ་དག་གི་ལན་K་hབ་པ་མ་kབ་Lང་མ་hབ་པ་ཁེགས་པས་ཅེས་[བ་འང་;བའང་]མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]hབ་མ་hབ་
[Rོས་;དངོས་]འགལ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །Pོགས་འདི་ལ་གཞན་?ིས་བཀོད་པའི་^ོན་ཡང་[[ེད་;མེད་]པ་ལས་རེ་ཤིག་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་ལ་ལ་
ཡོད་པའི་K་བ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་Pོགས་ཆོས་Lང་དེ་ཡིན་པས་གཞི་མཚན་[101B5]hད་པ་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཞེས་པའི་^ོན་མེད་[;ེ།;དེ།] 
མཚན་ཉིད་Pོགས་ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]Æ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་Éོག་ཤལ་འKས་པའི་གོང་O་Éོག་ཤལ་འKས་པས་བ་ལང་K་མཚdན་པ་མmངས་པ་དང་། 
Iགས་bོད་གཞི་ལ་kབ་པ་ཙམ་K་བ་ལ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་Pོགས་ཆོས་ཙམ་དང་ཐ་དད་ཅིང་། Iགས་འདི་ཉིད་Lི་Pོགས་[101B6]ཆོས་

Iགས་བཀོད་པ་ལའི་K་བ་bོད་གཞི་ལ་ལ་ཡོད་པ་དང་ཡང་ཐ་དད་པས་Pོགས་ཆོས་ཉིད་དང་ཡང་ཐ་དད་པ་དང་Éོག་ཤལ་འKས་པ་

[Rོས་;དངོས་]པFའH་མཚན་གཞི་8ར་nོར་བ་གཞན་K་བ་ཙམ་?ིས་མེ་བjབ་པའི་Pོགས་ཆོས་དང་hད་[[ེད་;མེད་]Lང་^ོན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་Pིར་

རོ། །bོད་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་Iགས་ལ་བjབ་5ས་[101B7]hབ་པ་ངེས་པའི་[Rོས་;དངོས་]སམ་©གས་ལ་བjབ་5་kབ་པར་འ]ར་བའང་

[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] [Rོས་;དངོས་]པF་ང_ས་པའི་ཚད་མས་hབ་པ་kབ་པར་ཁས་མི་ལེན་ལ། མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མས་hབ་པ་kབ་Lང་དེ་
hབ་5་bོད་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་Iགས་མKན་K་5་བ་ལ་མི་8ོས་པའི་Pིར་རོ། །Iགས་éན་མོང་[པ་;བ་]Mན་ཆད་པར་[101B8]འ]ར་[བ་

འང་;བའང་][[ེད་;མེད་][ཏེ་;དེ་]རིགས་Lི་|ི་ཡང་Iགས་3་འགོད་པའི་Pིར་རོ། །bོད་[གཞི་འི་;གཞིའི་]hད་པར་ཅན་བཀོད་པའི་ཚt་རང་vོག་
éན་མོང་མ་ཡིན་པར་འ]ར་[བ་འང་;བའང་]^ོན་[[ེད་ཏེ་;མེད་དེ་]hབ་པ་|ིས་འཕེན་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་mལ་འདི་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
[[ེད་;མེད་]པས་མེ་[[ེད་;མེད་]དང་Iག་པ་jབ་པ་[ལ་འང་;ལའང་]འགལ་བའི་Iགས་[102A1]ཉིད་དF་ཞ_ས་གཏིང་mགས་པར་ག3ང་ངོ་།།

J2 དེ་:མ་པར་ད{ད་པ། =hབ་པའི་ཆོས་ཇི་8ར་འkབ་པར་ད{ད་པར་5་བ།
དེ་ལ་འདི་iམ་K་མོ་ཤམ་?ི་O་ལ་Dོ་བསངས་8ར་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འeག་པའི་ཚད་མས་Iགས་Lི་ངF་བF་ཉHད་མ་མཐོང་ན་དེ་ལ་བjབ་

5ས་hབ་པའི་ཆོས་ཇི་8ར་འkབ་ཅེས་ད{ད་པར་5་;ེ། ,ེས་3་འEོ་བའི་|ི་hབ་ངེས་པས་མི་འkབ་པ་དང་། གཞི་ལ་བཀག་པའི་
[102A2]བwོག་hབ་ངེས་པས་མི་འkབ་པ་དང་། དེ་དག་གིས་མི་འkབ་པ་ཉིད་Lི་M་མཚན་ཡང་བ,ོད་པར་5འོ།།

K1 ,ེས་3་འEོ་བའི་|ི་hབ་ངེས་པས་མི་འkབ་པ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་དོན་ཉིད་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] Oམ་པའི་|ི་ལ་5ས་པས་hབ་པ་kབ་པས་ཤེས་5་མ་ཡིན་པའི་Oམ་པ་[ལ་

འངས་;ལའང་]5ས་པ་འkབ་པར་མmངས་པས་དེར་,ེས་དཔག་འeག་པར་འ]ར་ཞེས་Pོགས་ཆོས་དང་[102A3]བIག་པ་མmངས་པ་དང་། 
Iག་པ་ལ་ཁེགས་པའི་ཆོས་ཙམ་ལ་མི་Iག་པས་hབ་པ་kབ་པ་ན་གཞལ་5་Iག་པ་ལ་ཁེགས་པ་ལའང་མི་Iག་པས་hབ་པ་མཚན་ཉིད་ངེས་པས་
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འkབ་པས་དེས་J་མི་Iག་པར་དཔོག་པའི་,ེས་དཔག་འeག་པར་འ]ར་ཞེས་hབ་པ་དང་མmངས་པ་དང་། [Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལ་Iག་པའི་
[Rོས་;དངོས་]པོ་[102A4]ཁེགས་པ་དང་མི་Iག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོས་hབ་པ་དང་5ས་པ་དང་མ་5ས་པས་hབ་པ་ངེས་པ་ན་Iག་པའི་

[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་ལའང་དེ་8ར་འ]ར་དགོས་པས་འགལ་བ་འKས་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།། [དཔེའ་;དཔེ་]:མས་Lང་མ་kབ་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] 
གཅིག་དང་K་Nལ་ལ[་]སོགས་པ་དགག་5་མི་ûིད་པ་:མས་Lི་བwོག་hབ་Lང་kབ་པ་མི་[102A5]འདོད་པའི་Pིར་དང་། 8ོས་
[[ེད་;མེད་]Lི་,ེས་འEོ་འཇིག་པ་8ོས་[[ེད་;མེད་]Lི་རང་vོག་ཉིད་ལ་འཇོག་པས་hབ་པ་[དཔེའ་;དཔེ་]5ེ་Nག་ལ་;ོན་པའི་Pིར་དང་། མི་oང་
[པ་;བ་][[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་nོར་བ་ཤ་ཟའི་:མ་པ་ཙམ་[Rོས་;དངོས་]པོར་ཡོད་ངེས་མི་5་;ེ་[Rོས་;དངོས་]པོར་ཚད་མས་མ་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་ཞེས་འགོད་པའི་Pིར་དང་། oང་âང་Iགས་དང་བjབ་5འི་[102A6]hད་པར་མ་ཡིན་?ི་Iགས་དང་བjབ་5་དག་

གི་དགག་5འི་hད་པར་K་འདོད་པའི་Pིར་རོ། །གཞི་མ་kབ་པའི་ཆོས་འཇལ་བ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཞེས་5་བ་ཉིད་Lང་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] 
fལ་ལ་hབ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་Wོ་ལ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །དང་པF་ནH་གལ་ཏེ་ཚད་མ་དེས་དོན་དམ་[102A7]པའི་

[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་དོན་དམ་པའི་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མས་hབ་པ་འkབ་ན་དེ་དག་hབ་5་hབ་5ེད་ཉིད་ཡིན་པར་འ]ར་རོ། །དེ་དག་ཤེས་5་
ལ་ཡོད་ན་ཡིན་པར་འདོད་པ་ཉིད་དF་ཞ_་ན། [Rོས་;དངོས་]པོ་དང་Iག་[པ་འང་;པའང་]hབ་5་hབ་5ེད་K་བ,ོད་པར་5་;ེ། དེ་ལ་དེའི་མཚན་
ཉིད་ཚད་མས་ཁེགས་པ་8ར་འདིར་ཡང་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་དོན་དམ་[102A8]པའི་གཅིག་དང་K་Nལ་?ིས་hབ་པ་ངེས་པ་དང་། 
[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མ་ཙམ་ལ་དོན་དམ་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོས་;ོང་པས་hབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མས་hབ་5འི་5ེ་Nག་མི་མéན་Pོགས་ལ་

ཁེགས་པས་དེ་དག་ལ་hབ་5་དང་hབ་5ེད་Lི་མཚན་ཉིད་སF་སGར་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ། །Wོ་ཚད་མར་མི་âང་[པ་;བ་]ཡང་རེ་ཤིག་ཚད་མ་འདིའི་
གཞལ་བIག་[102B1]ན་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] རེ་ཤིག་[འདི་འི་;འདིའི་]གཞལ་5་5ེ་Nག་དོན་དམ་ལ་Iེན་པའི་hབ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་
མི་ûིད་ལ། མKན་K་མཐོང་[པའི་;བའི་]|ི་ཁབ་ཉིད་ན་ཡང་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་hབ་པ་ཡིན་ན་དགག་5་kབ་པར་འ]ར་ལ་མ་ཡིན་ན་དེ་གཞལ་
བས་དོན་དམ་པའི་hབ་པ་kབ་པར་མི་འ]ར་ཏེ་|ི་oང་[པས་;བས་][Rོས་;དངོས་]པོ་མཐོང་[པར་;བར་]མི་འ]ར་བ་བཞིན་[102B2]ནོ། །
མཐོང་[པའི་;བའི་][Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་5ེ་Nག་དོན་དམ་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན་hབ་པར་འཇལ་བས་ཉེས་པ་[གཉི་གར་;གཉིས་ཀར་]མི་འ]ར་རF་

ཞ_ས་Lང་བ,ོད་པར་མི་xས་;ེ། མངོན་3མ་བIག་པའི་མཐའ་ག�ང་ལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་Iོག་པར་འ]ར་བ་དང་མཐའ་དེ་ཉིད་མི་ûིད་པས་
fལ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

K2 གཞི་ལ་བཀག་པའི་བwོག་hབ་ངེས་པས་མི་འkབ་པ།
དེ་ཉིད་Lི་Pིར་|ི་hབ་[102B3]ངེས་པ་འདིས་གལ་ཏེ་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་5ེ་Nག་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོར་འ]ར་རོ་[ཤེ་;ཞེ་]ན་མ་

hབ་པམ་iམ་[པ་འང་;པའང་]གཅོད་པས་[ཤེ་;ཞེ་]ན་ནི་གཅད་5་Jོ་འདོགས་Lི་:མ་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་བས་Lང་དེ་བཅད་པའི་ཚད་མས་གང་

ཞིག་འཇལ་བ་བIགས་ན་ཉེས་པ་D་མ་ཉིད་ལས་འདའ་བར་མི་xས་པའི་Pིར་རོ། །འདི་ལ་Dར་བཤད་པའི་ཚད་མའི་[102B4]5ེད་པ་:མས་

Lང་[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] གོང་K་བ,ོད་པ་8ར་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མས་kབ་པ་[Rོས་;དངོས་]པF་ང_ས་པའི་ཚད་མ་འགོག་པར་འ]ར་བ་
དང་། hབ་པ་ངེས་པས་ལམ་ཀའི་K་བ་ལ་ཡང་མེ་Dོན་K་སོང་[པས་;བས་]hབ་པ་མཚན་ཉིད་ངེས་པས་kབ་པ་ལ་[Rོས་;དངོས་]པF་ང_ས་པའི་ཚད་
མ་གདོད་འeག་པར་འ]ར་བ་དང་། Iག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[102B5]ལ་5ས་པ་དང་མ་5ས་པས་hབ་པ་འཇལ་བ་8ར་མཚན་ཉིད་ངེས་

པའི་ཚད་མ་ནང་འགལ་བ་ལ་མི་འVལ་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེའི་Pིར་ཚད་མ་དག་གིས་ནི་གང་ཅི་jབ་པ་དང་དགག་པ་Iོགས་པ་དེ་དེ་ཁོ་ན་
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བཞིན་བདེན་པ་ཡིན་?ི་kབ་པ་དང་བཀག་པ་ལ་ཕན་གནོད་[[ེད་;མེད་]ཅིང་གཞལ་5་kབ་པ་ལ་འeག་[102B6]པ་ལ་མི་8ོས་པར་འeག་པའི་

ཚད་མ་ནི་Pི་ནང་གི་Iོག་གེ་བ་གང་གི་}གས་མ་ཡང་[[ེད་;མེད་]དོ།་།བwོག་hབ་ངེས་པས་Lང་hབ་པ་འཕེན་མི་xས་ཏེ་Iགས་Lི་ངF་བF་ཉHད་kབ་

པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །གནོད་པ་ཅན་?ིས་5ས་པ་Iག་པ་ལ་འགེགས་པ་ནི་5ས་པ་Oམ་པ་ལ་དོན་5ེད་པའི་hབ་5ར་མཐོང་[པ་;བ་]`ན་
པ་[102B7]ཡོད་པས་མmངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

K3 དེ་དག་གིས་མི་འkབ་པ་ཉིད་Lི་M་མཚན།
དེ་དག་གི་hབ་པ་མི་འkབ་པའི་M་མཚན་ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ། ཆོས་དེ་ལ་དེས་hབ་པ་kབ་པ་ནི་ཆོས་དེ་ཉིད་ཤེས་5་ལ་kབ་པ་དང་དེ་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཁེགས་པ་ཁོ་ནས་ཡིན་?ི་གཞན་K་མི་འཐད་པ་ན། hབ་པ་Wོས་kབ་པ་ལ་ཡང་ཡན་ལག་དེ་གཉིས་Wོས་kབ་[102B8]དགོས་པ་ལས་

འདིར་ཇི་qད་ག3ངས་པའི་ཚད་མ་དེ་དག་གིས་དེས་མ་hབ་པར་ཡོད་པ་འམ་དེ་མ་ཡིན་ལ་ཁེགས་Lང་hབ་5འི་ངF་བF་ཉHད་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་

Pིར་རོ། །hབ་5ེད་ཉིད་ལའང་ཆོས་དེ་གཉིས་ཚང་[པས་;བས་]རང་ལ་རང་གིས་hབ་པར་ཐལ་ཞེས་ནི་མི་བསམ་;ེ་ཆོས་:མས་རང་མ་ཡིན་པ་མ་
ཁེགས་ན་ཆོས་ལ་[103A1]གཞི་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བའི་Pིར་རོ། །དེའི་Pིར་Pོགས་Lིས་hད་པར་K་5ས་པ་འགའ་ཞིག་Iགས་3་âང་ཡང་དེ་
8་O་ནི་བjབ་[5་འམ་;5འམ་]vོག་པའི་Iགས་3་འ]ར་བའི་qབས་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པར་བ8འོ།།

J3 བཀག་པ་ལ་ཉེས་པ་gང་པ། 
Pོགས་འདི་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་[[ེད་;མེད་]ན་ཡང་ཁེགས་པ་དང་མmངས་པ་gང་པ་དང་། དགག་5་མི་ûིད་པའི་Iགས་:མས་

[103A2]གF་5_ད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཆོས་མི་མéན་པ་བ,ོད་པ་བjབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་gང་པས་;ེ།  

K1 ཁེགས་པ་དང་མmངས་པ་gང་པ།
དང་པF་ནH་འོ་ན་དགག་པ་བཀག་པ་བjབ་པ་ཡིན་པས་མ་hབ་པར་ཡོད་པ་ཁེགས་པ་ཉིད་hབ་པ་kབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ངF་བF་ཡGད་པ་ཉིད་kབ་
ན་དེས་དེ་8ར་འ]ར་ཡང་དེ་ཙམ་?ིས་ནི་དེར་མི་འkབ་;ེ། Oམ་པ་[103A3]ཙམ་ཁེགས་པའི་Pོགས་3་གསེར་མ་ཡིན་?ི་Oམ་པ་ཁེགས་Lང་

གསེར་?ི་Oམ་པ་ཡོད་པར་མི་འkབ་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཉིད་མ་kབ་པ་ལ་hབ་པར་ཡོད་ཆོས་མི་འkར་ན་མ་hབ་པར་ཡོད་ཆོས་ཁེགས་
[པ་འང་;པའང་]མི་འkབ་;ེ། དགག་གཞི་མ་kབ་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། འདིར་ལའི་K་བ་ལ་སོགས་[103A4]པ་གཞིར་5ས་པ་ལ་མེས་

མ་hབ་པར་ཡོད་ཆོས་འགེགས་པ་མ་ཡིན་?ི་ཤེས་5་ལ་མེས་མ་hབ་པར་ཡོད་པའི་K་བ་ཙམ་ཁེགས་པ་ན་མེས་མ་hབ་པར་ཡོད་པའི་ལའི་K་[བ་

འང་;བའང་]ཁེགས་ཞེས་དགག་5འི་5ེ་Nག་[K་;Z་]བ,ོད་པས་མི་མéན་Pོགས་ལ་|ི་འགོག་པས་5ེ་Nག་ཁེགས་པ་ཡིན་ལ་ཁེགས་པ་ལ་kབ་མི་

དགོས་པས་ག་ལ་[103A5]མmངས།   

K2 དགག་5་མི་ûིད་པའི་Iགས་:མས་གF་5_ད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་gང་པ། 
གཉིས་པ་ནི་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་Nལ་ལ་སོགས་པ་དགག་5་མི་ûིད་པ་:མས་ལ་བwོག་པའི་hབ་པ་མ་kབ་ན་བཀག་པ་འགོག་5ེད་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ་མི་oང་[པ་;བ་][[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]ལ་བཞིན་ནF་ཞ_་ན། མི་མéན་པའི་གཞི་ལ་བwོག་པའི་hབ་པ་མ་kབ་Lང་Iགས་མི་
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མéན་Pོགས་ལ་འགེགས་པ་དང་མཚན་གཞི་འཛCན་[103A6]པའི་ཚད་མས་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་Lི་,ེས་3་འEF་vGག་kབ་པས་Iགས་3་འ]ར་

བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེར་བwོག་hབ་[[ེད་;མེད་]Lང་,ེས་འEོ་དང་éན་མོང་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་བwོག་hབ་ཡོད་Lང་,ེས་འEF་vGག་Iོགས་པ་མི་
གཅིག་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། འདོད་པ་ཉིད་དེ་Iགས་དང་དགག་5་གཉིས་ཀ་ûིད་པ་དང་གཉིས་ཀ་མི་ûིད་པ་[103A7]དང་Iགས་མི་ûིད་པ་དང་

དགག་5་མི་ûིད་པའི་nོར་བ་:མས་,ེས་འEོ་བwོག་hབ་གཉིས་ཀ་ཚང་[པ་;བ་]དང་གཉིས་ཀ་མ་ཚང་[པ་;བ་]དང་,ེས་འEོ་མ་ཚང་

[པར་;བར་]འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །aོབ་དཔོན་?ིས་ནི་Iགས་དང་མི་མéན་པའི་གཞི་kབ་པའི་གནས་qབས་སམ་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་Lི་,ེས་3་
འEF་vGག་ལ་[103A8]དགོངས་ནས་Iོགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]པར་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་རང་Mད་ལ་,ེས་འEོ་[གཙdའ་;གཙd་]ཞིང་ཐལ་བ་ནི་བwོག་hབ་[གཙdའ་;གཙd་]བF་ཡHན་ནོ།།

K3 ཆོས་མི་མéན་པ་བ,ོད་པ་བjབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་gང་པ།
ག3མ་པ་ནི་དེ་8་ན་ཆོས་མི་མéན་པ་བ,ོད་པར་རང་Mད་Lི་jབ་པ་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ཏེ་[གཙdའ་;གཙd་]བF་,_ས་འEོ་མ་བ;ན་པའི་

Pིར་རF་ཞ_་ན། [Rོས་;དངོས་]3་མ་བ,ོད་Lང་©གས་[103B1]ལ་མ་བ;ན་པར་མ་kབ་;ེ། [དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Dོན་མཐོང་[པའི་;བའི་]Iགས་མི་
མéན་Pོགས་ལ་Yོལ་བས་བཀག་པ་བ,ོད་པ་ན་མéན་Pོགས་ལ་,ེས་འEོ་`ན་པར་5ེད་པའི་Pིར་རོ།།

I2 འཐད་པའི་མཚན་གཞི་ཡོངས་3་ག�ང་པ།
འཐད་པའི་མཚན་གཞི་ངོས་ག�ང་བ་ནི་དེ་8ར་Pོགས་ག3མ་མཚན་གཞིར་མི་âང་ན་Iགས་Lི་མཚན་གཞི་གང་ཡིན་ཅེ་ན། དེ་དག་

གིས་[103B2]hད་པར་K་མ་5ས་པ་K་བ་དང་ཡོད་པ་དང་5ས་[པའི་;པ་]ཉིད་ལ་སོགས་པའོ།།

I3 དེ་ལ་ཉེས་པ་gང་པ། =Pོགས་འདི་ལ་öན་ཀ་gང་པ།
Pོགས་འདི་ལ་ìན་ཀ་gང་པ་ཡང་hད་པར་མཐའ་དག་མ་ཡིན་ན་Iགས་Lི་ངF་བG་མ་ཡིན་པ་དང་། Pོགས་དང་མéན་Pོགས་Lིས་hད་

པར་མི་5ེད་ན་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་གཞི་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་kབ་པ་ན་[jབ་;བjབ་]5་kབ་པར་ཐལ་བ་[[ེད་;མེད་]
[103B3]པས་;ེ།  

J1 hད་པར་མཐའ་དག་མ་ཡིན་ན་Iགས་Lིས་ངF་བG་མ་ཡིན་པ།
དང་པF་ནH་fལ་Kས་:མ་པའི་hད་པར་ཐམས་ཅད་K་མ་གཏོགས་པའི་|ི་ཉིད་མི་ûིད་དF་ཞ_་ན། གཞན་?ིས་ãན་བIགས་8་Oའི་Åས་Lི་|ི་མི་
འདོད་ཅིང་hད་པར་དང་མ་འNེལ་[པའི་;བའི་]བwོག་པའི་|ི་ཡང་མེད་མོད་Lི་fལ་Kས་:མ་པས་hད་པར་K་མ་5ས་པའི་Dོ་ལ་འáར་བ་དང་

Mས་བ^ེད་པ་ལ་སོགས་[103B4]པའི་vོག་པ་ནི་མ་kབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

J2 Pོགས་དང་མéན་Pོགས་Lི་hད་པར་མི་5ེད་ན་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པ། 
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གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏེ་དེ་Pོགས་དང་མéན་Pོགས་དང་འNེལ་vོག་མ་ཡིན་ན་Pོགས་དང་,ེས་འEF་PGགས་ཅི་8ར་âང་iམ་ན། འNེལ་
vོག་Iགས་Lི་ངF་བG་མ་ཡིན་ཡང་དེ་དག་དང་འNེལ་[པར་;བ་]མི་འགལ་བས་Pོགས་ཆོས་འཐད་དེ། ཁོག་པ་ཉིད་འཁོར་ལོ་མ་ཡིན་ཡང་
[103B5]དེ་འཁོར་ལོ་གཉིས་དང་མཚdན་པར་མི་འགལ་བས་ཤིང་I་འཐད་པ་བཞིན་ནོ།།

J3 མཚན་ཉིད་གཞི་ཅིག་ལ་kབ་པ་ན་jབ་5་kབ་པར་ཐལ་བ་མེད་པ།
ག3མ་པ་ནི་དེ་8་ན་ཡང་མཚན་གཞི་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་ན་བjབ་5་kབ་པར་འ]ར་བ་ཡང་དགའ་;ེ། Pོགས་ཆོས་kབ་

པའི་Iགས་ཉིད་ལ་hབ་པ་kབ་དགོས་པས་ལའི་K་བ་དང་Jའི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མmངས་པའི་Pིར་རོ་[103B6]ཞེ་ན། དེས་ན་མེ་ལ་hབ་པའི་K་
བ་ལ་ལ་kབ་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་Iེན་ལ་མེ་ཡོད་K་ངེས་པ་ནི་བjབ་5་kབ་པ་ཡིན་པས་hད་པར་ཡོད་ལ།   ལའི་K་བ་དང་
Jའི་ཡོད་པ་ནི་དེ་8་མ་ཡིན་ཏེ་Iེན་དང་བཅས་པ་ཆོས་vན་K་བ;ན་དགོས་པའི་Pིར་རོ།།   །།

E2 མདFའH་ཚCག་དེ་:མ་པར་འEེལ་པའི་ཆ་བཤད་པ།
[103B7]ད་ནི་མདFའH་ཚCག་དེ་:མ་པར་འEེལ་པའི་ཆ་བཤད་པར་5འོ།།

F1 jབ་པའི་mལ་གཉིས་འཆད་པ།
G1 [jབ་པའི་mལ་གཉིས་Lི་ངF་བF་ངGས་བ�ང་བ།]

དེ་ཡང་jབ་པའི་mལ་གཉིས་འཆད་པ་ལས། Pོགས་ཆོས་Lི་ངF་བG་ལ་Iགས་Lི་ཡོད་པ་,ེས་3་དཔག་པར་5་བ་ནི་|ིར་དོན་ག3མ་ལ་
འeག་པ་ལས་Pོགས་ཆོས་;ོན་པའི་qབས་འདིར་aོབ་དཔོན་ཉིད་Lི་བཞེད་པས་ཆོས་ཅན་ཏེ། ཅི་འ`་བ་[103B8]ཞིག་ཅེ་ན། ,ེས་3་དཔག་
པའི་གཞི་;ེ་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཤེས་པར་འདོད་ཆོས་དང་vན་པས་མཚdན་པ་ལ་8་[O་འམ་;Oའམ་]ཤེས་འདོད་འeག་âང་དང་vན་པའོ།། 
[PVin 50,4: anumeyo 'tra jijñāsitaviśeṣo dharmī / ] དེ་ལ་Iགས་ཡོད་པ་ཉིད་K་ངེས་པ་ནི་hབ་པར་མཐོང་[པ་;བ་];ེ། མངོན་3མ་
གཞན་རིག་གིས་མཐོང་[པ་;བ་]oང་[པའི་;བའི་]ཆ་ལ་མེ་དཔོག་པའི་K་བ་དམིགས་པ་དང་[104A1]Pོགས་དག་པར་Oམ་པ་མི་

[ད[ིགས་;དམིགས་]ལ་སོགས་པ་8་Oའོ། །རང་རིག་པས་kབ་པ་Wོ་ལ་གོམས་པས་hད་པར་K་འ]ར་བ་དང་Iོག་པ་ལ་J་དོན་འཛCན་པའི་Iགས་
8་Oའོ། །,ེས་དཔག་གིས་kབ་པ་J་§་མ་8་O་;ེ་མི་Iག་པའི་Pིར་ཅེས་པ་དང་K་བའི་hད་པར་ལས་[གཞིའ་;གཞི་]ཡོད་པར་Iོགས་ཤིང་oང་
[པ་;བ་][104A2]མ་ཡིན་པས་མི་oང་[པའི་;བའི་]གཞི་ལ་Iེན་པར་kབ་པ་8་Oའོ། །,ེས་3་དཔག་5་བIགས་པ་བ་དེ་དང་བjབ་5འི་ཆོས་
Lིས་མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཡང་[PVin 50,5: .. tattulya eva ca //]དེ་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་K་(tathā)ཚད་མ་གཉིས་Lསི་མཐོང་[པ་;བ་][PVin 

50,4: tatra darśanaṃ pratyakṣato 'numānato vā /]ནི་mལ་གཉིས་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་ཡོད་ལ་K་བ་དང་མི་I་པ་ཉིད་ལ་5ས་པ་8་Oའོ།།

G2 jབ་པའི་mལ་གཉིས་ཕན་mན་འགལ་བའི་bོད་པ་gང་པ། 
H1 Pོགས་ཆོས་kབ་ན་,ེས་འEོ་འགལ་བའི་[bོད་པ་gང་པ།] 
I1 [Yོལ་བ།] 
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jབ་པའི་mལ་གཉིས་ཕན་[104A3]mན་འགལ་བའི་bོད་པ་gང་པ་ལས་རེ་ཤིག་Pོགས་ཆོས་kབ་ན་,ེས་འEོ་འགལ་བ་ནི་Iགས་

Pོགས་ལ་[[ེད་;མེད་]ན་Pོགས་ཆོས་མ་ཡིན་ལ་Pོགས་Lི་hད་པར་ཅན་ཡིན་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་,ེས་འEོ་འགལ་ཏེ་I་ལ་ìང་པFའH་o་

[[ེད་;མེད་]པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་Yོལ་བ་ནི་ཆོས་ཅན་?ིས་[PVin 50,6: dharmiviśiṣṭasyā..]ཅེས་པའོ།།

I2 [ལན།]
ལན་ནི་Iགས་Lི་ངF་བF་PGགས་Lི་hད་པར་[104A4]ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་། Pོགས་ཆོས་ལ་,ེས་འEོ་[[ེད་;མེད་]པར་འདོད་ལ།   

Pོགས་ཆོས་Pོགས་Lིས་hད་པར་K་[PVin 50,6: ..viśiṣṭasyā..]5ས་པས་Iགས་Lི་ངF་བF་,_ས་འEོ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བ་ནི་མ་ཡིན་;ེ།

[PVin 50,7: na,..] Pོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་གཞན་vན་:མ་གཅོད་ཡིན་ན་ཉེས་པ་དེར་འ]ར་[པས་;བས་]ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་གཞི་ལ་མི་vན་
:མ་གཅོད་Lི་[104A5]hད་པར་ཡིན་པས་སོ་[PVin 50,7: ayogavyavacchedena viśeṣaṇāt //]ཞེས་ག3ང་;ེ། དེ་ཡང་Åས་,ེས་3་
འEོ་བ་ཉིད་མི་ûིད་པས་མmངས་vོག་[ཅིག་;གཅིག་]གི་དབང་K་5ས་པའོ།།

J1 [མི་vན་]:མ་གཅད་Lི་mལ་བཤད་པ།
hད་པར་ཅན་K་འ`་ཡང་ཉེས་པར་འ]ར་བ་དང་མི་འ]ར་བའི་:མ་གཅད་Lི་mལ་K་མ་ཡོད་དམ་ཅེ་ན། ཡོད་དF་ཞ_ས་:མ་གཅད་Lི་

mལ་གཤད་པ་ལ་ད5ེ་བ་ནི་མི་vན་པ་དང་[PVin 2.10a':ayogaṃ .. ]ཅེས་པའོ།། [104A6]ཐ་དད་པའི་M་ནི་ཆོས་ཡོད་ཅེས་པའི་ཁམས་Lི་

ཚCག་གི་üད་ངེས་ག�ང་དང་nོར་}གས་ཐ་དད་པས་;ེ། [PVin 2.10'cd: ..dharmasya nipāto vyatirecakaḥ //] དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་
hད་པར་ཡོད་ཅེས་པ་དང་nར་ཏེ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་དང་hད་པར་ཅན་དང་nར་ཏེ། འདི་ཁོ་ན་དང་འདི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཞེས་དང་5་བ་འuང་
[པའི་;བའི་]འNས་O་དང་nར་ཏེ་ûིད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་5་བས་:མ་[104A7]གཅོད་ག3མ་རིམ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་ཐམས་ཅད་K་དེ་དག་གི་དོན་
Iོགས་པ་དེ་8ར་བ,ོད་པ་ཉིད་ལ་8ོས་སམ་ཅེ་ན། རེས་འགའ་དེ་8ར་nར་བ་[[ེད་;མེད་]Lང་Iོགས་པར་འ]ར་ཏེ་དེ་8ར་བ,ོད་འདོད་པ་ལས་
སོ།། [PVin 2.11: viśeṣaṇaviśeṣyābhyāṃ kriyayā ca sahoditaḥ / vivakṣāto 'prayoge 'pi tasyārtho 'yaṃ pratīyate //]

གལ་ཏེ་དོན་དེ་བ,ོད་པར་འདོད་པས་lགས་Lང་དེ་གོ་བར་མི་5ེད་ན་ངག་:མས་ལ་འNས་O་:མ་གཅད་[[ེད་;མེད་]

[104A8]པར་ཐལ་བ་ལས་གང་Pིར་རོ། །དེ་ཉིད་དཔེས་བ;ན་པ་ནི་དཔེར་ན་ཅེས་པ་;ེ། འཇིག་Iེན་པ་^ེས་O་ནག་པ་འཕོང་^ེན་པར་མ་
Eགས་ནས་ནག་པ་འཕོང་^ེན་ནམ་ཅེས་དང་། ûིད་jབ་འཕོང་^ེན་པར་Eགས་ནས་ûིད་jབ་པས་འཕོང་^ེན་པ་གཞན་ཡོད་དམ་ཅེས་དང་། 
Dོན་པོ་དང་པད་མོ་ཕན་mན་[104B1]འVལ་པར་མཐོང་ནས་Dོན་པོ་མཚØ་^∞ས་ûིད་དམ་ཅེས་འ`ི་བའི་ལན་K་ནག་པ་འཕོང་^ེན་ནF་DGན་པོ་

མཚØ་^∞ས་ûིད་དF་ཞ_ས་བ,ོད་པས་Lང་`ིས་ལན་བ,ོད་འདོད་Lི་དབང་གིས་ཕ་རོལ་?ི་ངེས་ག�ང་ག3མ་Iོགས་པ་བཞིན་ནོ།། [PVin 2.12: 
vyavacchedaphalaṃ vākyaṃ yataś caitro dhanurdharaḥ / pārtho dhanurdharo nīlaṃ sarojam iti vā yathā // ]

དེ་བཞིན་K་བདག་[[ེད་;མེད་]བ~ོམ་པ་ནི་ཐར་པའི་ལམ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པའི་གཅིག་ཉིད་Lང་ཕ་རོལ་?ི་བསམ་པ་[104B2]འི་དབང་

གིས་ངེས་ག�ང་ག3མ་Lི་དོན་K་Iོགས་པར་བ8འོ། །གལ་ཏེ་J་:མས་Lིས་རང་གི་བ,ོད་5་མ་ཡིན་པ་:མ་པར་གཅོད་ན་ནག་པ་འཕོང་^ེན་
ཅེས་པའི་Jས་དེ་ལ་གཏོང་ཕོད་དང་Dོ་བས་ས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་Lང་གཅོད་པར་འ]ར་ཏེ་དེའི་བ,ོད་5་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། :མ་གཅོད་
5ེད་པའི་qབས་དེར་རང[*གི་བ,ོད][104B3]5་དང་འགལ་བ་གཅོད་?ི་བ,ོད་5་མ་ཡིན་པ་ཙམ་ནི་མི་གཅོད་[ཏེ།;དེ།] དེའི་འཐད་པ་དེ་8ར་
འཇིག་Iེན་ལ་Eགས་པ་དང་Jས་ནི་xས་པ་དང་J་བ,ོད་འདོད་Lིས་འeག་པའི་Iགས་ག3མ་:མ་Eངས་སམ་དགོས་པའི་དབང་གིས་བཤད་པ་
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དང་བwོག་པའི་གF་རHམས་Lིས་jབ་Lང་འགལ་བ་[[ེད་;མེད་]དོ།། [PVin 2.13cd: tathā prasiddheḥ sāmarthyād 
vivakṣānugamād dhvaneḥ // ]

qབས་དོན་བA་བ་ནི་དེས་ན་;ེ། [104B4]འདིར་མི་vན་:མ་གཅོད་Lི་~ོ་ནས་ཆོས་ཅན་hད་པར་དང་ཆོས་ཅན་?ི་hད་པར་ཅན་

ཡིན་ཡང་Iགས་Lི་ངF་བG་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་,ེས་འEོ་[[ེད་;མེད་]པའི་^ོན་མེད་ཅེས་5་བའོ།། [PVin 2.14: tadayogavyavacchedād 
dharmī dharmaviśeṣaṇam / tadviśiṣṭatayā dharmo na niranvayadoṣabhāk // ]

J2 [གཞན་vན་:མ་གཅོད་Lི་]^ོན་གཞན་ཡང་བ,ོད་པ། 
^ོན་གཞན་ཡང་བ,ོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་དF་ཆGག་གཞན་vན་:མ་གཅོད་ཡིན་ན་[PVin 51,4: 

anyayogavyavacchedena ..]Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པའི་qབས་Lི་^ོན་དེར་མ་ཟད་[Rོས་;དངོས་]པFའH་[104B5]^ོན་J་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་5ས་པ་ཡིན་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་གཞན་འKས་མ་5ས་3་འ]ར་བ་དང་། Jའི་5ེད་པ་ཚCག་üད་hད་པར་དང་hད་པར་ཅན་ལ་
nར་བའང་hད་མེད་K་ཐལ་ཏེ་[PVin 51,5: ..viśeṣaṇaviśeṣyayoginaś ca nipātasyāviśeṣaḥ /]དེ་8་ན་Iགས་Pོགས་ལ་གཞན་vན་

:མ་གཅོད་ལ་ཉེས་པ་ག3མ་མོ།།

J3 jབ་པ་ལ་jབ་པའི་ཉེས་པ་ལས་Lང་Eོལ་བར་;ོན་པ། 
དེ་བཞིན་K་J་མི་Iག་ཅེས་སོགས་བjབ་5འི་ཆོས་Lང་[104B6]ཆོས་ཅན་ལ་མི་vན་:མ་གཅོད་ཡིན་པས་དེ་8་Oའི་ཞེས་པ་ག3མ་

དང་kབ་པ་ལ་jབ་པའི་ཉེས་པ་ལས་Lང་Eོལ་བར་;ོན་པ་ནི་འདི་ནི་ཅེས་པའོ།། [PVin 51,5-6: etena sādhyadharme ..]

H2 ,ེས་འEFའH་ངེས་ག�ང་Pོགས་ཆོས་དང་འགལ་བ་gང་པ།
ཡང་,ེས་འEFའH་ངེས་ག�ང་Pོགས་ཆོས་དང་འགལ་བ་gང་པ་ལ་ཕ་རོལ་?ིས་Jའི་དོན་ལ་བoན་པར་གོ་ནས་Yོལ་བ་ནི་དེ་དང་ཞེས་པ་

;ེ་མéན་[Rོས་;དངོས་]མéན་fལ་[104B7]མ་ཡིན་པས་iམ་K་བསམས་པའོ། །aོབ་དཔོན་?ིས་འདིར་,ེས་འEFའH་mལ་ནི་མéན་Pོགས་ཞེས་
5་བ་ཇི་qད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ་Iགས་ཡོད་པར་བ,ོད་པ་ན་|ི་ལ་བoན་པས་5ེ་Nག་ལ་བཀག་པར་མི་འ]ར་རོ་[PVin 

51,9: ..avṛttir .., 6*10: med par 'gyur ro]ཞེས་5་བའི་ལན་a་བས་བཞག་;ེ། hོད་Lི་བསམ་པ་8ར་ན་ཡང་དང་ཞེས་[104B8]Aད་

པའི་ཚCག་གིས་དེ་8ར་མི་འ]ར་རF་ཞ_ས་Jའི་5ེད་པས་ལན་འདེབས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་[na]ཅེས་པ་;ེ། དཔེར་ན་[PVin 51,13: ..iti 

yathā //]ཅེས་པའི་ཚCགས་བཅད་ནི་`ང་ûོང་Üལ་བའི་གlང་ལས་འuང་པའོ།།

F2 vོག་པའི་[mལ་ག3མ་པ་]འཆད་པ། 
G1 [vོག་པའི་]ངF་བF་ཉHད་[ངོས་བ�ང་བ།]

vོག་པའི་mལ་ལ་རེ་ཤིག་ངF་བF་ཉHད་ནི་ཡང་Iགས་དེའི་ཆོས་བjབ་5འི་ཆོས་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་མི་འeག་པ་ཉིད་ནི་mལ་ག3མ་པ་ཏེ་

[PVin 52,1: ..liṅgasyāsati nāstitā tṛtīyaṃ rūpam /][105A1]vོག་པའི་ཞེས་5་[པའོ།།;བའོ།།] བjབ་པར་5་བ་[sādhya]ནི་

བIགས་པ་;ེ་bོད་[གཞི་འོ།།;གཞིའོ།།]
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G2 vོག་པ་ཇི་8ར་ངེས་པ[འི་ཚད་མ།] 
H1 jབ་Iགས་Lི་vོག་པ་བjབ་པ།

འོ་ན་vོག་པ་ཇི་8ར་ངེས་ཞེ་ན། རེ་ཤིག་jབ་Iགས་Lི་vོག་པ་བjབ་པ་ནི་དོན་གཞན་[PVin 52,3: arthāntara..]ཅེས་པའོ།།

I1 གlང་འདི་ལ་གཞན་དག་གི་འདོད་པ་བཤད་པ། 
གlང་འདི་ལ་གཞན་དག་,ེས་འEFའH་འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་kབ་ན་Ü་མཚd་དང་Nག་±ོང་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དགག་གཞི་

[105A2]བ8ར་âང་[པ་;བ་]ལ་M་དང་hབ་5ེད་བཀག་པའི་,ེས་དཔག་གིས་kབ་པར་འ]ར་?ི་གཞན་?ིས་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་འཆད་པ་8ར་ན་

གlང་འདི་ཇི་8ར་ཡང་འཐད་པར་མི་འ]ར་ཏེ། དོན་འདི་vོག་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་Pིར་དང་། vོག་པ་འདིས་མི་འkབ་པའི་Pིར་དང་། འདི་
མི་དགོས་པའི་Pིར་རོ།།

J1 Iགས་Lི་vོག་པ།
དང་པF་ནH་འདིར་[105A3]Iགས་Lི་vོག་པ་ནི་Iགས་བjབ་5འི་ཆོས་[[ེད་;མེད་]ལ་མི་འeག་པ་ཡིན་ཞིང་བwོག་hབ་ནི་ཆོས་

[[ེད་;མེད་]ལ་Iགས་[[ེད་;མེད་]Lིས་hབ་པ་མིན་ལ། oང་[པའི་;བའི་]Ü་[མཚdའ་;མཚd་]དང་Nག་Åོང་དང་K་བ་དང་ཤ་པ་ཁེགས་པ་ནི་དེ་
[གཉི་;གཉིས་]ཀ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

J2 vོག་པ་གང་ཡིན་པ། 
གཉིས་པ་ནི་vོག་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་,ེས་དཔག་འདིས་མི་འkབ་;ེ། [105A4]མི་མéན་Pོགས་བjབ་5འི་ཆོས་[[ེད་;མེད་]ཉིད་

དམ་དེའི་hད་པར་ཅན་ལ་K་བ་དང་ཤ་པའི་Iགས་འགོག་པ་ལ་མེ་དང་ཤིང་སོགས་བjབ་5འི་ཆོས་ཉིད་བཀག་པ་Iགས་3་འགོད་ན་hབ་པ་ངེས་

པ་ན་བjབ་5་kབ་པས་འགོག་པའི་nོར་བ་མི་འཐད་པ་དང་། vོག་པའི་jབ་5ེད་དགག་པའི་Iགས་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་བwོག་འNེལ་ལ་8ོས་
[105A5]ཤིང་vོག་འNེལ་kབ་པ་vོག་པ་ལ་8ོས་པས་འཁོར་ལོ་8་O་དང་བjབ་པའི་vོག་པ་ཉིད་དགག་པའི་,ེས་འEF་ཡHན་པ་ན་རང་གི་hབ་

པ་རང་ལ་8ོས་པ་མKང་hིམ་8་Oའི་ཕན་mན་Iེན་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།   

J3 མéན་དཔེ་ལ་བjབ་པའི་འNེལ་པ་ངེས་པ།
ག3མ་པ་ནི་མéན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་བjབ་པའི་འNེལ་[པ་;བ་]ངེས་པ་ནི་མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་མི་མéན་[105A6]Pོགས་Lི་|ི་

རིགས་ལ་Iགས་ཁེགས་ཟིན་པས་དེ་ལས་འོངས་པའི་,ེས་དཔག་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །བཤད་པའི་mལ་དེས་ནི་འདི་བwོག་
hབ་`ན་5ེད་ཡིན་ནF་ཞ_ས་Lང་བཤད་པར་མི་xས་སོ།།

I2 [རང་}གས་Lིས་]གlང་གི་བསམ་པ་བཤད་པ།
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J1 འNས་Oའི་བwོག་hབ་མེ་མེད་ལ་K་མེད་?ིས་hབ་པ།
དེས་ན་གlང་གི་བསམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་8ར་འNས་Oའི་བwོག་hབ་མེ་[[ེད་;མེད་]ལ་K་[[ེད་;མེད་][105A7]Lིས་hབ་པ་

ནི་དོན་གཞན་མེད་K་དེ་དག་མéན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་རབ་[K་;Z་]^ེ་བའི་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་kབ་པ་དང་། PVin 52,3: 
arthāntara..prabhava..] M་[[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་;ེ་བ8ར་âང་[པའི་;བའི་]fལ་ཅན་?ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཀག་པའི་
རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་མི་མéན་Pོགས་kབ་ནས་ཡིན་ལ།    

J2 རང་བཞིན་?ི་བwོག་hབ་ཤིང་མེད་ལ་ཤ་པ་མེད་པས་hབ་པ།
ཡང་རང་བཞིན་?ི་བwོག་hབ་ཤིང་[[ེད་;མེད་]ལ་ཤ་པ་[[ེད་;མེད་]པས་hབ་པ་ནི་རང་[105A8]བཞིན་ཤིང་དང་ཤ་པ་དག་མéན་

[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་དེ་ཙམ་ལ་hབ་པའི་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་kབ་པ་དང་། hབ་པར་[{ེད་;5ེད་]པ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་;ེ་ཤིང་བ8ར་âང་
[པའི་;བའི་]fལ་ཅན་?ི་དམིགས་པ་བཀག་པའི་རང་གཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་མི་མéན་Pོགས་kབ་ན་འ]ར་?ི།  གཞན་?ིས་ཏེ་
[Rོས་;དངོས་]འNེལ་དང་དགག་གཞི་kབ་པ་གཉིས་མ་ཆོགྶ་[105B1]པར་མ་ཡིན་ཏེ་གཞལ་5ས་མི་Iག་པ་བjབ་པ་དང་Iག་

[Rོས་;དངོས་]འགོག་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བའོ།། [PVin 52,3: ..svabhāvayoḥ prabhavatanmātrānubandhasiddhau 
kāraṇabhāvānupalabdhyā grāhyaviṣayayā siddhā, netarayeti yāvat / ]

དེ་ལ་ཡང་Dར་བཤད་པའི་mལ་?ིས་ལའི་K་བ་དང་མཉན་5འི་ཡོད་པ་ལ་,ེས་འEོ་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]Lང་kབ་པ་དང་། གཅིག་དང་
K་Nལ་ལ་མི་མéན་གཞི་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]Lང་kབ་པས་|ིར་Iགས་Lི་བwོག་hབ་བམ་vོག་པ་ཚད་[105B2]kབ་པ་ཚད་མ་དེ་གཉིས་

ཚdགས་པ་ལ་8ོས་པར་མ་ངེས་Lང་དཔེར་བ,ོད་ངེས་པ་དེ་གཉིས་ལ་དགོངས་ནས་གlང་དེ་བཀོད་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།

H2 དགག་Iགས་ལ་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ།
དགག་Iགས་ལ་རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་ནི་བwོག་པ་oང་âང་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་པས་hབ་པ་ཉིད་བwོག་hབ་དང་

བwོག་པ་ངེས་5ེད་ཡིན་ལ། M་དང་hབ་5ེད་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་vོག་[105B3]པ་ནི་jབ་པ་གཉིས་Lི་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་ཉིད་ཡིན་

ནོ།།

G3 vོག་པ་[ལོགས་3་]=ོས་པའི་དགོས་པ།
H1 གཞན་དག་གི་[འདོད་པ་བ,ོད་པ།]

ད་ནི་vོག་པ་=ོས་པའི་དགོས་པ་ལ་གཞན་དག་,ེས་འEFའH་J་གཞན་vན་:མ་གཅོད་ཉིད་Lིས་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་འeག་པ་

བཀག་པས་mལ་ཐ་མའི་ཚCག་དོན་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_ས་དོགས་པ་བ3་ནས་གཞན་?ི་ལན་བ,ོད་པ་ནི་ཁ་ཅིག་དགོས་པ་འདི་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་རF་ཞ_ས་

[105B4]nར་རོ།།

I1 ཁ་ཅིག་aོབ་དཔོན་དབང་áག་Öེའི་[འདོད་པ།]
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དེ་ལ་ཁ་ཅིག་aོབ་དཔོན་དབང་áག་དེ་ཇི་qད་ཅེ་ན། མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་ཞེས་5་བས་བjབ་5འི་ཆོས་[[ེད་;མེད་]ཙམ་ལ་Iགས་
vོག་པ་འkབ་མོད་Lི་[PVin 52,6: tattulya evāstīti vyatireke siddhe..]འོན་Lང་དེས་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་འགོག་པ་ལ་མི་མéན་

Pོགས་ནི་འགལ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལས་vོག་པ་ཡིན་ན་K་བ་དང་དེས་བjབས་པའི་མེ་རེག་5་བཏང་[105B5]iོམས་པ་ལ་lགས་པས་`ོ་བ་མི་

kབ་པར་འ]ར་ལ། ཆོས་གཞན་པ་ཡིན་ན་དེ་ལས་vོག་པ་Iགས་མི་ûིད་པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་,ེས་འEFའH་:མ་གཅད་ལ་ལོག་[Iོགས་;Iོག་]བསལ་
བའི་Pིར་དེ་[གཉི་;གཉིས་]ཀ་མ་ཡིན་?ི་[[ེད་;མེད་]པ་མི་མéན་Pོགས་ཁོ་ན་ལས་vོག་པར་;ོན་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་སོ།།

I2 དེ་3ན་དuང་པ།
དེ་3ན་དuང་[པ་;བ་]ནི་དེ་ལ་;ེ་[105B6]}གས་དེའི་8ར་ན་mལ་ག3མ་པ་མི་བ,ོད་པར་འ]ར་ཏེ་,ེས་འEFའH་ཚCག་ལ་^ོན་དེ་དག་

མེད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་nར་རོ།།

J1 ,ེས་འEFའH་ཚCག་དེ་ཆོས་གཞན་ལ་Iགས་འགོག་པར་དོགས་པ་མི་ûིད་པ།
ཅི་8ར་ཅེ་ན། རེ་ཤིག་,ེས་འEFའH་ཚCག་དེ་ལ་ཆོས་གཞན་ལ་Iགས་འགོག་པར་དོགས་པ་ནི་མི་ûིད་[ཏེ་;དེ་][mi srid te ; 

6*29: med do//]Iགས་kབ་པ་ཉིད་ན་ཆོས་གཞན་?ི་ངF་བGར་kབ་པས་མི་ûིད་པའི་Pིར་ལ་Iགས་མ་kབ་པ་[105B7]ལ་Iགས་ཉིད་

བ;ན་པས་ཆོས་གཞན་vན་K་kབ་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་^ེ་མི་ûིད་པའི་དོགས་པ་བ;ན་བཅོས་Lིས་འགོག་པར་མི་རིགས་སོ།། [PVin 52,7-8: 
tatrāsambhavād eva nānyadharmavṛttiniṣedhāśaṅkā / ]

J2 འགལ་བ་ལ་Iགས་འགོག་ན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལ་Iགས་འགོག་པ་མ་ཡིན་པ། 
^ོན་གཉིས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ནི་ཡང་དེ་དང་མéན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་5་བ་འགལ་བ་ལ་Iགས་འགོག་ན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལ་འགོག་ན་

^ོན་K་འ]ར་ན་འགོག་པ་ནི་མ་[105B8]ཡིན་ཞེས་5འོ།། [PVin 52,8-9: viruddhaniṣedhe 'pi tatraiva niṣedhe doṣaḥ syāt /] 
^ོན་ཅི་8ར་[Oར་;O་]ཅེ་ན་གང་གིས་[yena]ཅེས་སོ། །འགོག་པ་ཅི་8ར་མ་ཡིན་ཅེ་ན། མéན་Pོགས་མ་ཡིན་པའི་|ི་ལ་འགོག་པའི་

Pིར་རོ། །དེ་མ་ཡིན་པ་འགལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཅེ་ན་འགལ་བ་ཁོ་ན་[viruddha eva]ཞེས་སོ།།

ངག་གི་དོན་ནི་,ེས་འEFའH་ཚCག་ནི་Iགས་K་བ་དེ་འགལ་[106A1]w་Eང་རེག་ཁོ་ན་ལ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མéན་Pོགས་མ་ཡིན་ལ་
|ི་ལ་འགོག་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་གདོན་ཏེ། དེའི་hབ་པ་ནི་འགལ་བ་ཁོ་ན་ཞེས་5་བའོ།།

དེའི་ཡི་གེའི་བཀོད་པ་ཡང་དེ་དང་མéན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་5་བས་[PVin 52,9: ..tattulya eva vṛttir ity ..]འགལ་བ་ལ་

འགོག་Lང་དེ་ཁོ་ན་ལ་འགོག་ན་ནི་དེ་ཁོ་ན་[106A2]ལས་vོག་པས་མེས་`ོ་བ་མི་འkབ་པའི་^ོན་K་འ]ར་ན་འགལ་བ་ཁོ་ན་དེ་དང་ཞེས་5་བར་

འEིགས་སོ།། [PVin 52,10: ..tata eva vyatirekād agnir auṣṇyaṃ na gamayet /, mi 'grub pa ; 7*2-3: rtogs par mi 'gyur 
ba ]

དེས་ན་དོགས་པ་དེ་གཉིས་གཅོད་པར་མི་འཐད་དོ།།

J3 མེད་པ་མི་མéན་Pོགས་ལ་vོག་པ་:ོན་པ་ཉིད་Lང་མི་འཐད་པ། 
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[[ེད་;མེད་]པ་མི་མéན་Pོགས་ལ་vོག་པ་:ོན་པ་ཉིད་Lང་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] འགལ་བ་ལ་མི་vོག་ན་K་བས་Eང་[པ་;བ་]མི་ཁེགས་
པར་འ]ར་ཞིང་། མེ་[[ེད་;མེད་]Lི་Åས་[106A3]གཞན་ལ་མི་vོག་ན་K་བས་མི་འkབ་པར་འ]ར་ལ། དེ་དག་ལ་vོག་ན་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་
གཞན་vོག་:མ་གཅོད་K་མི་འཐད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བIག་པ་འeག་མོད་Lི་མ་|ད་པར་ཟད་[ཏོ།།;དོ།།]

H2 རང་གི་}གས་[:མ་པར་གཞག་པ།] 
I1 མདོ་མཛད་པས་vོག་པ་=ོས་པ།
J1 :མ་གཅད་མེད་Lང་མི་དགོས་པའི་^ོན་མེད་པ། 

རང་གི་}གས་ནི་འདིར་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་vོག་པ་=ོས་པ་ལ་:མ་གཅད་[[ེད་;མེད་]Lང་མི་དགོས་པའི་^ོན་མེད་[ཏེ་;དེ་]nོར་

བ་བ;ན་པའི་དོན་ཡིན་[106A4]པའི་Pིར་རོ། །nོར་བ་ཇི་8ར་ཅེ་ན། ,ེས་3་འEོ་བ་དང་[PVin 52,12: anvaya..]ཅེས་པའོ།།

J2 དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ། 
K1 mལ་གཅིག་གིས་གཉིས་པ་འཕེན་པར་[bོད་པ་gང་པ།] 

དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ལས་གལ་ཏེ་[nanu]ཅེས་པ་;ེ། mལ་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་གཉིས་པ་འཕེན་པར་ནི་མ་ངེས་ཏེ་J་མི་Iག་
[ཏེ་;;ེ་]མཉན་5འི་Pིར་ཅེས་པ་ལ་vོག་པ་ཡོད་Lང་,ེས་འEF་མH་འkབ་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། དེ་ལ་[jབ་;བjབ་]5འི་Dར་vོག་པ་ངེས་
[106A5]པའི་གཏན་ཚCགས་kབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་མཉན་5་ཆོས་ཅན་vོག་པ་ངེས་པ་མེད་[ཏེ་;དེ་]རང་kབ་པའི་གཞི་
ལ་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]^ེད་པའི་Pིར་ཞེས་5་[ཏེ།;;ེ།] དེའི་hབ་པ་ནི་vོག་པ་དང་ཅེས་དང་[Rོས་;དངོས་]པFའH་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། དོན་བA་བ་ནི་
དེས་ན་;ེ་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་ཡོད་པར་[106A6]དགོས་པའི་~ོ་ནས་Pོགས་ལ་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]K་འ]ར་བ་ཡིན་ནོ།།
[PVin 53,1-4: na hi śrāvaṇatvaṃ kutaścid vyaticiyate, sandehasādhanāt / vyatirekiṇaś ca sandehāyogāt 
kṛtakatvādivānityatve, vastudharmasya sarvavastuno vyāvṛttivirodhāt / vṛttiśaṅkayaiva tataḥ saṃśayaḥ /]

K2 aོབ་དཔོན་?ིས་མཉན་5་དང་ûོག་ལ་སོགས་པ་vོག་པ་ཅན་K་ག3ངས་པ། 
འོ་ན་aོབ་དཔོན་?ིས་མཉན་5་དང་ûོག་ལ་སོགས་པ་vོག་པ་ཅན་K་ག3ངས་པ་ཅི་8ར་ཅེ་ན། ,ེས་འEོ་མ་མཐོང་[པ་;བ་][PVin 

53,14: anvayas tu na dṛṣṭa..]ཙམ་ལས་སོ།།

བ,ོད་ཟིན་[PVin 53,6: ..saṃvarṇita eva /]པ་ནི་ཚད་མ་གཉིས་Lིས་ངེས་པའི་vོག་པ་;ེ་དོན་གཞན་དང་རང་བཞིན་དག་ཅེས་

པར་རོ།། [106A7]དེ་ཡང་[sa ca]ནི་,ེས་ལ་འVལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དངོས་འNེལ་kབ་པ་ལ་8ོས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5འོ།།

K3 ,ེས་3་འEF་vGག་ཕན་mན་འK་ན་mལ་གཅིག་ཡིན་པས་Pོགས་ཆོས་དང་mལ་གཉིས་པར་ཐལ་བ་gང་པ།
bོད་པ་གཉིས་པ་,ེས་3་འEF་vGག་ཕན་mན་འK་ན་mལ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ཡིན་པས་Pོགས་ཆོས་དང་mལ་གཉིས་པར་ཐལ་ལོ་

[dvirūpaṃ, 7*27: tshul gnyis par 'gyur ro]ཞེས་པ་ལ། མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་པའི་ལན་དེ་དག་ཕན་mན་བ;ན་པ་དང་Iོགས་
པའི་[106A8]ངག་WF་ཅHག་Lང་རང་vོག་ཐ་དད་པའི་Pིར་ཏེ་དེ་qད་K་ཡང་ཅེས་5་བའོ།།
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[PVin : na, anvayavyatirekayoḥ pṛthagrūpatvāt / te tv ekenāpi vākyena .. tathā hy āha ..]

F3 vོག་པ་ལ་གཞན་?ི་འVལ་པ་བསལ་བ།
G1 Yོལ་བ་དགོད་པ།

vོག་པ་ལ་གཞན་?ི་འVལ་པ་བསལ་བ་ལ་Yོལ་བ་དགོད་པ་ནི་གཞན་éབ་པ་•ང་མིག་གི་,ེས་3་འNང་[པའི་;བའི་]î་;ེགས་གསལ་

5ེད་པ་དག་Jའི་བ,ོད་5་ཐམས་ཅད་ལ་[Rོས་;དངོས་]པོས་hབ་པར་བསམས་ནས་ནམ་མཁའ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་][106B1]པ་

[[ེད་;མེད་]པ་མི་མéན་Pོགས་ལ་ནི་Iགས་vོག་པའི་ཐ་iད་མི་âང་;ེ་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་vོག་ཅེས་གནས་གཞི་དང་[[ེད་;མེད་]པ་ལས་vོག་ཅེས་

འuང་ñངས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ཐ་iད་མི་འཐད་པའི་Pིར་ཏེ། [དེ་འང་;དེའང་]བ,ོད་པའི་ཐ་iད་ཙམ་མི་འཐད་པའི་Pིར་རF་ཞ_འF་ཞ_ས་
པའོ།།

G2 དེ་3ན་དuང་པ།
དེ་3ན་དuང་[པ་;བ་]ལ་བ,ོད་པའི་mལ་མ་འNེལ་[པ་;བ་]དང་། འདོད་པའི་[106B2]དོན་མི་འཐད་པ་གཉིས་ལས།   

H1 བ,ོད་པའི་mལ་མ་འNེལ་པ།
I1 r་བ་པོ་=ད་པ་Yོལ་བ། 
དང་པོ་ཡང་རེ་ཤིག་[tāvat]r་བ་པོ་=ད་པ་ནི་Yོལ་བ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་མི་ཤེས་པ་[anātmajñatāyāḥ]ཞིག་གF་ཞ_ས་གདོན་ཏེ། མི་ཤེས་
པའི་5་བ་གང་ལས་ཅེ་ན། aོབ་དཔོན་Pོགས་Lི་ìང་པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མཁས་པ་ཆེན་པFའH་:མ་པར་གཞག་པ་ལ་=ོད་པ་ཙམ་ལས་
གཞན་ཅི་ཡོད་[kim anyad]ཅེས་སམ། =ོད་5ེད་མི་ཤེས་[106B3]པ་ལས་གཞན་=ད་5་ལ་^ོན་[ཅི་འང་;ཅིའང་][[ེད་;མེད་]ཅེས་5འོ།།

I2 =ོད་པ་ལ་འeག་mལ་བ,ོད་པ།
ཡང་=ོད་པ་ལ་འeག་mལ་?ིས་Lང་འདི་ནི་áགས་པས་Lང་áགས་ཡིན་ཏེ་མི་རིགས་པར་མཐོང་[པ་;བ་][PVin : paśavo 'pi hi 

tāvad yad ayuktaṃ paśyanti, na tadaiva tad ācaranti / so 'yaṃ paśor api paśuḥ / ]ལ་འeག་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] 
དེའི་hབ་པ་ནི་རེ་ཤིག་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། Pོགས་ཆོས་ནི་འདི་Yོལ་བ་འདི་ཅེས་པའོ།།

J1 ཚCག་དང་འeག་པ་འགལ་བ། 
ཚCག་དང་འeག་པ་[106B4]འགལ་བ་ནི་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་vོག་པའི་ཐ་iད་འགོག་པ་ཉིད་Lིས་ཐ་iད་དགག་པའི་གཞིར་བjབས་

པའི་Pིར་རོ། །དེ་8་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་མི་r་ན་[PVin 54,3: .. ca svayam abrūvan..]ཞེས་nར་ལ། གཞན་འགོག་ཅིང་རང་འeག་པས་
Üལ་པFའH་ཆོས་}གས་ཡིན་ནོ།། [PVin 54,2: ..rājaśāsanam / ]

J2 ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 
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ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་[PVin 54,4: asati ..]ཅེས་པ་;ེ། མི་ûིད་པ་kབ་པ་དང་[106B5]ûིད་པ་འགོག་པར་ཐལ་

བ་ཡིན་ལ།   

J3 དེའི་དོན་བAས་པ། (PVin 2.15)
དེའི་དོན་བAས་པ་དེ་8ར་ན་ôན་པFའH་:མ་པར་གཞག་པ་ལ་8ོས་དང་ཅེས་པ་;ེ། ཅི་འ`་བ་ལ་ཞེ་ན། [Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ལ་

Iགས་Lི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པ་[[ེད་;མེད་]ན་ཡོད་པར་འ]ར་ཏེ་vོག་པ་[[ེད་;མེད་]པ་jབ་པ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །དེ་8ར་ན་
[[ེད་;མེད་]པ་ལ་[Rོས་[ེད་[ེད་;དངོས་མེད་མེད་]ལ་[Rོས་;དངོས་]པོ་[106B6]ཡོད་ཞེས་5་བར་]ར་པ་ལའོ།། 
[PVin 2.15: nivṛttyabhāvas tu vidhir vastubhāvo 'sato 'pi san / vastvabhāvas tu nāstīti paśya 
vāndhyavijṛmbhitam //]

H2 འདོད་པའི་དོན་མི་འཐད་པ།
I1 vོག་པ་མེད་ན་འeག་པར་འ]ར་བ། (PVin 2.16)

འདོད་པའི་དོན་མི་འཐད་པ་ལ་ག3མ་ལས་vོག་པ་[[ེད་;མེད་]ན་འeག་པར་འ]ར་བ་ནི་གལ་ཏེ་[yadi]ཅེས་པའི་ཚCགས་བཅད་

[;ེ།;དེ།] [Rོས་[ེད་;དངོས་མེད་]ལ་ཆོས་ཅན་K་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Iགས་vོག་པའི་ཐ་iད་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་འeག་པའི་ཐ་iད་
K་âང་[པར་;བ་]ཐལ་བ་ལས་དེ་མི་âང་[པའི་;བའི་]Pིར་vོག་པའི་ཐ་[106B7]iད་K་âང་;ེ་འགལ་བ་མི་མéན་Pོགས་བཞིན་ཞེས་5་བའི་

ཐལ་བ་དང་བwོག་པ་Pེད་D་Pི་;ེ་གཉིས་ཀ་ཐ་iད་jབ་Lི་རང་བཞིན་ནོ།།

I2 གཉིས་ཀ་མེད་ན་ཐ་iད་ཆད་པ། (PVin 2.17)
གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]ན་ཐ་iད་ཆད་པ་ནི་jབ་དང་[vidhānaṃ]ཅེས་པ་;ེ། མེད་པ་འདི་ལ་ཐ་iད་གཏན་ཆད་པར་ཐལ་ཏེ་དགག་

jབ་Lི་ཐ་iད་མི་âང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །དེའི་བwོག་[106B8]hབ་ནི་Pེད་D་མ་;ེ། རང་གི་:མ་པ་རང་དབང་K་ཤར་བས་ཞེན་âང་ནི་jབ་
ཆོས་ཡིན་ལ་དེ་ལས་vོག་པ་ནི་དགག་ཆོས་ཡིན་པས་jབ་པ་ལས་ལོག་མ་ལོག་གི་དོན་གཉིས་[Rོས་;དངོས་]འགལ་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ན་jབ་དང་
དགག་པ་[vidhānaṃ pratiṣedhaṃ ca];ེ་གཞི་འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པ་ལས་མི་[107A1]འདའ་

བས་སོ། །འདོད་པ་ལ་ཁས་Wངས་Lིས་བསལ་བ་ཉིད་དམ་ཚད་མས་བསལ་[པས་;བས་]བwོག་པ་འཕེལ་པར་ཡང་བ8འོ།།

I3 ཤེས་5་དགག་པ་ཉིད་མེད་པ། 
J1 [གཏན་ཚCགས་དགག་པ་དངོས།]  (PVin 2.18)

ཤེས་5་ལ་དགག་པ་ཉིད་མེད་པ་ནི་ཡོད་པ་ཅེས་པ་;ེ། འEོ་བ་ལ་དེ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་སོགས་དགག་པའི་J་ལ་དོན་གཏན་མི་ûིད་པར་
འ]ར་ཏེ་ཡོད་[[ེད་;མེད་]ལ་དགག་པའི་ཐ་iད་མི་âང་[107A2][པའི་;བའི་]Pིར་རF་ཞ_ས་5འོ།།
[PVin 2.18: satāṃ ca na niṣedho 'sti so 'satsu ca na vartate / jagaty anena nyāyena nañarthaḥ pralayaṃ gataḥ //, 
mi srid par 'gyur ; 8*30: med par 'gyur]
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J2 དེའི་hབ་པ་གསལ་བས་Pོགས་ཆོས་ལ་འVལ་པ་འགོག་པ།  (PVin 2.19)
འདིའི་hབ་པ་གསལ་བས་Pོགས་ཆོས་ལ་འVལ་པ་གལ་ཏེ་[ced]ཡོད་པ་|ིར་དགག་པའི་Jའི་བ,ོད་5་མི་âང་ཡང་fལ་Kས་

[deśakāla]Lི་hད་པར་K་འགོག་གF་ཞ_་ན། [niṣedhaś ced] ལན་•ང་པ་ག3མ་;ེ། དེ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་fལ་Kས་3་འགལ་བས་མི་
âང་ཞིང་[[ེད་;མེད་]པའི་fལ་Kས་3་མི་འདོད་པས་མི་âང་ན་[107A3]ཞེས་5་བའོ།།

G3 ཐ་iད་Lི་fལ་ཉིད་བ;ན་པ། 
H1 དགག་jབ་བ,ོད་པའི་fལ།  (PVin 2.20)

ཐ་iད་Lི་fལ་ཉིད་བ;ན་པ་ལ་རེ་ཤིག་དགག་jབ་བ,ོད་པའི་fལ་ནི་བIགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནF་ཞ_ས་;ོན་པ་ནི་དེའི་Pིར་ཅེས་པའི་

ཚCགས་བཅད་གཉིས་[;ེ།;ཏེ།] J་དོན་ཐམས་ཅད་Pི་རོལ་?ི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཡHན་ཞིང་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ལ་ཐ་iད་མི་âང་ན་ཉེས་པ་དེ་
དག་[K་;Z་]འ]ར་བ་དེའི་Pིར་བ,ོད་པའི་ཐ་iད་ནི་Pི་རོལ་[107A4]?ི་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་Iེན་པ་མ་ཡིན་པའི་Iོག་པ་ལ་ཤར་བའི་Jའི་དོན་

ལ་བIེན་ནས་དགག་jབ་Lི་ཐ་iད་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]འeག་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།
[PVin 2.20: tasmād āśritya śabdāthaṃ bhāvābhāvasamāśrayam / abāhyāśrayam atreṣṭaṃ sarvaṃ 
vidhiniṣedhanam //]

དེ་ཡང་ཅི་འ`་བ་ཞིག་ཅེ་ན། བག་ཆགས་གོམས་པའི་:མ་པར་Iོག་པ་ལ་oང་ཞིང་Oམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཤེས་5འི་:མ་པ་8ར་
ཞེན་fལ་འདོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་[107A5]ཀ་ལ་Iེན་པ་;ེ། ཇི་qད་K།   

ཐོག་མེད་བག་ཆགས་ལས་uང་[པའི།;བའི།] །:མ་པར་Iོག་པས་ཡོངས་བjབས་པ།  
ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་བIེན་པའི་།  །J་དོན་ཆོས་ནི་:མ་པ་ག3མ།  
[PV 1.205: anādivāsanodbhūtavikalpapariniṣṭhitaḥ / 
śabdārthas trividho dharmo bhāvābhāvobhayāśrayaḥ //
Tib: ཐོག་མེད་བག་ཆགས་ལས་uང་བའི། །:མ་པར་Iོག་པས་ཡོངས་བjབས་པ། །
ཡོད་མེད་གཉི་ག་ལ་བIེན་པ། །J་དོན་ཆོས་ནི་:མ་པ་ག3མ། །

ཞེས་གང་ག3ངས་པའོ།།

H2 དེ་དགག་jབ་Lི་གཞིར་âང་པ། (PVin 2.21)
གལ་ཏེ་Iོག་པ་ལ་ཤར་བ་J་དོན་?ི་Oམ་པ་ནི་མེད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་[107A6]ནམ་དེ་ལ་Dོན་པོ་དང་5ས་མི་Iག་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པའི་jབ་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཇི་8ར་Iེན་ཅེ་ན། དེ་དགག་jབ་Lི་གཞིར་âང་[པ་;བ་]ནི་དེ་འ`་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Lང་[abhāve 
'pi tādṛśaḥ]ཅེས་པའོ། །དེ་8་Oའི་གཞི་ཉིད་ཅེས་kབ་iམ་ན་དེ་ཡང་[so 'pi][Rོས་;དངོས་]པོར་[[ེད་;མེད་]Lང་ཐ་iད་

[vyavahāra]ཙམ་K་ཡོད་ཅེས་[astīti]kབ་;ེ། ཚད་མ་ནི་J་འeག་པ་ཉིད་[śabdapravṛtteḥ]ན་བ,ོད་འདོད་[iṣṭaḥ]ལ་

[107A7]oང་[པས་;བས་]Yོལ་བ་སF་སFའH་བ,ོད་འདོད་[ོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་གིས་kབ་ལ་ཕན་mན་ནི་བ,ོད་པའི་J་ལས་,ེས་3་དཔག་
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པས་kབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K། དེ་8་O་|ད་པ་ལ་Jའི་དོན་སF་སG་རང་གིས་རིག་པ་ནི་gང་པར་འོས་པ་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པ་དང་r་བ་པFའH་དོན་གོ་
བར་âང་[པའི་;བའི་]Pིར་ཏེ་ཞེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།

H3 དངོས་པོ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་བ,ོད་པ། (PVin 2.22-23)
[107A8][Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་ཉེས་པ་བ,ོད་པ་ནི་དེ་8་ཡིན་ན་[anyathā, 9*9: de lta min na]ཅེས་པའི་ཚCགས་

བཅད་གཉིས་[;ེ།;ཏེ།] ཇི་qད་བཤད་པ་8ར་མ་ཡིན་ཏེ་hོད་Lིས་འདོད་པ་8ར་དགག་jབ་Lི་ཐ་iད་K་oང་[པ་;བ་]འདི་Pི་རོལ་
[Rོས་;དངོས་]པFའH་J་དོན་ཞིག་ཡིན་ན་དགག་jབ་K་oང་[པའི་;བའི་]5ས་མི་Iག་ཆོས་ཅན་བདག་ཉིད་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་][sarvātma]Lིས་

དེ་བཀག་kབ་Lི་oང་[པ་;བ་]kབ་[བདེའ་;བདེ་][107B1]གཅིག་པར་ཐལ་ཏེ་Pི་རོལ་དོན་?ི་ཆོས་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །དེའི་hབ་པ་ནི་
[Rོས་;དངོས་]པFའH་5ས་མི་Iག་ཆོས་ཅན་oང་[པའི་;བའི་]རིམ་པ་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]བདག་ཉིད་ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་

[anānātmatayā]ཁ་དོག་དང་ད5ིབས་བཞིན་ཞེས་5འོ། །འདིའི་hབ་པའི་འüོས་པ་ནི་གཞན་སེལ་[པར་;བར་]བ8འོ། །Pོགས་ཆོས་མ་kབ་
ཅེ་ན་ཐ་དད་ཡིན་ན་[107B2];ེ། jབ་པ་གཉིས་གཞི་Oམ་པ་8་O་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མི་འK་བར་འ]ར་[ekadharmiṇy 
asaṃhāro]ཏེ་Dོན་པོ་དང་[Dོ་;Dོན་][[ེད་;མེད་]བjབས་པ་བཞིན་[vidhiniṣedhavat]ནོ། །དེ་དག་བཀག་ན་ཡང་ནམ་མཁའ་8་O་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མི་འK་བར་འ]ར་ཏེ་Dོན་པོ་དང་Dོན་མིན་བཀག་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5འོ། །ཐལ་བ་ལས་Åས་གཅིག་ལ་འK་བའི་Pིར་ཐ་དད་
[[ེད་;མེད་]ཅེས་ཐ་དད་ཙམ་jབ་པར་[107B3]5ེད་ཅིང་b་བའི་ཐལ་འ]ར་ལ་བསལ་[པ་;བ་]བཀག་བjབ་Lི་Jའི་དོན་:མས་རིམ་?ིས་

འཆར་བས་[ོང་[པས་;བས་]kབ་པས་[Rོས་;དངོས་]པFའH་5ས་མི་Iག་མ་ཡིན་ཏེ་úི་ལམ་?ི་5ས་མི་Iག་བཞིན་ཞེས་པའང་དོན་?ི་བ8་བར་5འོ།།

H4 གཞི་བIགས་པ་ཡིན་པ་ལ་ཉེས་པ་དེ་མེད་པའི་mལ།
ཇི་qད་བཤད་པའི་གཞི་བIགས་པ་ཡིན་པ་ལ་ཉེས་པ་དེ་[[ེད་;མེད་]པའི་mལ་ནི་o་ཚdགས་[nānā]ཅེས་པའི་[107B4]ཚCགས་

བཅད་གཉིས་[ཏེ།;;ེ།]   

I1 དངོས་པF་མ_ད་པ་བIགས་པའི་དོན་ཅན་?ི་དགག་jབ་Lི་ཐ་iད་མེད་པ། (PVin 2.24-25)
འདིར་[Rོས་;དངོས་]པོར་[[ེད་;མེད་]པ་བIགས་པའི་དོན་ཅན་?ི་དགག་jབ་Lི་ཐ་iད་ནི་ཇི་8ར་Wོས་བ;ན་པ་;ེ་ཡིད་གཏད་པའི་Eངས་དང་

གF་རHམས་བཞིན་oང་[པས་;བས་]ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]jབ་དང་འགོག་པ་ན་ཅེས་པའི་ཉེས་པ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་5འོ། །དེ་ཇི་8ར་ཅེ་ན། དེ་འ`་
[[ེད་;མེད་]Lང་ཆོས་ཅན་དེ་ཅེས་[པའི་mལ་?ིས]་[107B5]དགག་jབ་Lི་ཆོས་o་ཚdགས་Lི་གཞིར་]ར་པ་

[nānādharmasamāśrayam]Iོག་པ་ལ་oང་[པའི་;བའི་]Oམ་པའི་:མ་པ་8་O་[ཅིག་;གཅིག་]གི་དབང་K་5ས་[;ེ།;ཏེ།][ekaṃ 
dharmiṇam uddiśya] M་མཚན་འགའ་ཞིག་གིས་Iག་པ་ལས་vོག་པར་ཤེས་ཤིང་མི་Iག་པ་8་O་ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]བjབ་པ་ན་དེའི་
:མ་པ་Iེན་པ་8་O་དང་[vidhāv ekasya tadbhājam]ཀ་བ་ལས་ལོག་པར་ཤེས་[;ེ་;ཏེ་]ཀ་བ་འགོག་པ་ན་[niṣedhe]དགག་5ས་

;ོང་པ་8་[107B6]Oར་oང་ངོ་། །གཉིས་ཀ་Wོ་ལ་གཏད་པའི་5ས་པ་ལ་སོགས་པ་kབ་པ་ཙམ་དབེན་པ[viviktam]ར་oང་kབ་[པ་

འཾ་;པའམ་]དབེན་པར་ཡང་oང་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]ཏེ་བཏང་iོམས་3་ཡིན་ལ་jབ་པ་དང་ཁེགས་པའི་གཞི་Oམ་པ་kབ་པ་ལ་8ོས་པར་oང་
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ཞེས་མཚdན་པར་བ8འོ། །མ་5ས་པ་འགོག་ན་5ས་པ་kབ་པ་ལ་8ོས་ཞེས་ནི་མི་5་;ེ་[107B7]དགག་པ་འགོག་པ་ནི་jབ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་

རོ། །དེ་8་ཡིན་དང་:མ་པ་oང་[པའི་;བའི་]mལ་ནི་གཉིས་;ེ་དོན་[མéའ་;མé་]ཚང་བས་དང་Wོས་[dhīr]ãན་བIགས་པས་སོ། །བIགས་པ་
oང་[པར་;བར་]nོར་བས་ཞེས་5འོ།།

I2 དོན་ལ་དེ་8་Oའི་ཆོས་o་ཚdགས་ཉིད་མེད་པས་བསིལ་བ་མེ་ལ་Jོ་བཏགས་པ་8ར་དོན་ལ་འeག་པའི་Wོས་མི་གནོད་པ། (PVin 2.26)
དེ་8་ན་ཡང་དོན་ལ་དེ་8་Oའི་ཆོས་o་ཚdགས་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པས་བསིལ་བ་མེ་ལ་Jོ་བཏགས་པ་8ར་དོན་[107B8]ལ་འeག་པའི་

Wོས་ཇི་8ར་མི་གནོད་ཅེ་ན། :མ་པར་ད{ད་ན་དེ་8་མོད་Lང་འཇིག་Iེན་?ི་ཐ་iད་:མ་གཞག་ཙམ་ལ་མེ་Ç་ûེ་བ་8་O་གནོད་པ་[[ེད་;མེད་]
[ཏེ་;དེ་]བIགས་ཆོས་དོན་ལ་[[ེད་;མེད་]པར་མི་ཤེས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་ཡང་M་ག3མ་?ིས་ཏེ་གནོད་5ེད་WF་PH་མ་:མས་Lང་Wོ་D་མའི་,ེས་3་
ཡང་དག་པར་ན་[108A1]དོན་ལ་ཆོས་འདི་8་O་ཡོད་དམ་ཅི་ཞེས་མ་བIགས་པར་འeག་པ་དང་། གནོད་5་འཇིག་Iེན་པའི་Wོ་ཡང་vོག་
འཚམས་ཐ་དད་པའི་M་མཚན་Iེན་པ་དང་། w་གཉིས་8ར་རེས་འགའ་བ་མ་ཡིན་?ི་ཐོག་[[ེད་;མེད་]Lི་བག་ཆགས་བIན་པ་ལས་uང་
[པའི་;བའི་]Pིར་རོ།།
[PVin 2.26: taṃ tathaivāvikalpyārthabhedāśrayam upāgatāḥ / anādivāsanodbhūtaṃ bādhante 'rthaṃ na 
laukikam //]

I3 འNེལ་པ་ཡོད་པས་འVལ་པར་མི་Iོགས་པ་བཤད་པ།
J1 Wོ་བaད་པ་དག་གིས་བIགས་པའི་ཆོས་མཐོང་བ་དོན་K་nོར་བ། ((PVin 2.27-28)

འNེལ་[པ་;བ་]ཡོད་པས་འVལ་པར་[108A2]མི་Iོགས་པ་བཤད་པ་ནི་དེ་འNས་ཅེས་པའི་ཚCགས་བཅད་གཉིས་;ེ། དེ་ཡང་Wོ་
བaད་པ་དག་གིས་བIགས་པའི་ཆོས་མཐོང་[པ་;བ་]དོན་K་nོར་རF་ཞ_ས་5་;ེ། རེ་ཤིག་Wོ་བaད་པ་དེ་ཉིད་ཅི་འ`་བ་ཞིག་ཅེ་ན། རང་གི་ངF་བG་
Oམ་པ་8་O་Dོ་མ་ཡིན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དགག་ཆོས་དང་ཀ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་jབ་ཆོས་K་མ་ལས་ལོག་[108A3]པར་ཤེས་

པར་ཤེས་པ་ལས་ཆོས་འཕེལ་འEིབ་8་Oར་5ེད་པ་དང་[དེ་འང་;དེའང་]M་vོག་འཚམས་ཐ་དད་ལ་Iེན་པ་;ེ། vོག་འཚམས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ནི་
ངོམས་པ་ལ་སོགས་པའི་འNས་O་ཡོད་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པ་Ç་དང་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་;ེ་དེ་དག་ལས་ལོག་ཆོས་Lང་Oམ་པའི་;ེང་ན་

དོན་གཅིག་ཉིད་ཅེས་5འོ། །འོ་ན་ཆོས་དེ་དག་དོན་ལ་ཡོད་[108A4]དམ་ཅེ་ན། དེ་vན་མིན་ཡང་ངོ་། །M་གང་ལས་nོར་ཞེ་ན། ངོམས་པ་དང་
བསིལ་བ་དང་çན་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]ཇི་8ར་ཞེན་པ་8ར་དོན་ལས་uང་[པའི་;བའི་]འNེལ་[པ་;བ་]འགའ་ལས་སོ། །M་དེའི་Pིར་ཡང་oང་
བIགས་བûེ་བའི་འཇིག་Iེན་པའི་WF་ད_་དག་བaད་པར་ཤེས་མ་ཡིན་ཞེས་འNས་O་བA་བའོ།།
[PVin 2.27-28: tatphalo 'tatphalaś cārtho bhinna ekas tatas tataḥ / tais tair upaplavair nītasañcayāpacayair iva // 
2.27 atadvān api sambandhāt kutaścid upanīyate / dṛṣṭiṃ bhedāśrayais te 'pi tasmād ajñātaviplavāḥ // 2.28]

J2 གlང་གི་དོན།
གlང་གི་དོན་དེ་8་[108A5]ཡིན་དང་གང་དག་Pི་རོལ་Iེན་མིན་ཅེས་པའི་[©་ལོག་;≤F་ལG་ཀ་]གཉིས་པོ་འདིར་,ེས་3་དཔག་པས་

མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་གང་ཞིག་Iོགས་པའི་ད{ད་པ་êོ་བཞི་གཞི་[[ེད་;མེད་]པའི་ཆོས་ལ་Iོག་པ་ཡིན་ཏེ། [མཐོའ་;མཐོ་]ཡོར་ལ་ཡལ་ཀ་
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བ≥གས་ཏེ་±ོང་ཤིང་གི་ག�གས་3་Jོ་བཏགས་ནས་ཤ་པ་དང་ད་བར་ད{ད་པ་5ེད་ན་བཞད་གད་K་[108A6]འ]ར་བས་,ེས་3་དཔག་པས་

གང་ཞིག་Iོགས་པ་ནི་གlང་གི་ས་བོན་ལས་དེ་མ་ཐག་[K་;Z་]ད{ད་པར་5འོ། །ཤེས་5ེད་Lི་M་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

D2 [ཡང་དག་པའི་Iགས་Lི་]མཚན་གཞིའི་ད5ེ་བ།
མཚན་གཞིའི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་ལ་ད5ེ་བ་མདོར་བ;ན་པ་དང་། སF་སFའH་རང་བཞིན་Üས་པར་བཤད་པར་དང་། éན་མོང་གི་འNེལ་

[པ་;བ་]བjབ་པ་ག3མ་ལས། 

E1 [Iགས་Lི་]ད5ེ་བ་མདོར་བ;ན་པ། 
F1 མིང་གི་~ོ་ནས་Eངས་ངེས་པ། (PVin p.56, v.2.9’cd)

[108A7]དང་པོ་ཡང་རེ་ཤིག་མིང་གི་~ོ་ནས་Eངས་ངེས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་དེ་དང་vན་པའི་གཏན་ཚCགས་མི་

[ད[ིགས་;དམིགས་]དང་། བདག་དང་འNས་O་ཞེས་5་ག3མ། ཁོ་ནའོ་[PVin 56,4-6: etallakṣaṇā 'nupalambhātmakāryākhyā 

hetavas trayaḥ // (2.9'cd) eva / ]ཞེས་པ་;ེ།   

G1 བAས་དོན་?ིས་ཚCག་བཤད་པ།
འདི་ཡང་བAས་དོན་?ིས་ཚCག་བཤད་[ཏེ་;དེ་]དགོས་པ་བསམ་པར་5་[པ་;བ་]ལས། གང་ལ་ད5ེ་བའི་གཞི་ནི་ཇི་qད་བཤད་པའི་

མཚན་ཉིད་དེ་དང་vན་[108A8]པའི་གཏན་ཚCགས་སོ། །ཇི་iེད་ད5ེ་བའི་Eངས་ནི་ག3མ་ཁོ་ནའོ། །གང་དག་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བའི་
[Rོས་;དངོས་]པF་ནH་དགག་པ་གོ་བར་5ེད་པ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་fལ་བདག་ཉིད་གོ་བར་5ེད་པ་རང་བཞིན་དང་གོ་5འི་འNས་Oའི་

ཉིད་གཏན་ཚCགས་Lང་ཡིན་པས་འNས་Oའི་གཏན་ཚCགས་སོ།། [PVin 56,6: anupalabdhiḥ svabhāvaḥ kāryaṃ ceti trīṇy eva 

liṅgāni /] ད5ེ་བའི་དོན་ནི་བjབ་5་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[108B1]8ོས་ནས་ཕན་mན་gངས་ཤིང་ཐ་དད་ལ་8ོས་ནས་ངF་བG་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་

[8ོག་;vོག་]པ་ཐ་དད་ཡིན་ལ། གང་གིས་ད5ེ་བ་ནི་གཞན་?ི་ལོག་[Iོགས་;Iོག་]བwོག་པའི་Pིར་ཏེ་འཆད་པར་འ]ར་རོ།།

G2 དེ་དག་གིས་ད5ེ་བ་བ;ན་པའི་དགོས་པ། 
དེ་དག་གིས་ད5ེ་བ་བ;ན་པའི་དགོས་པ་ཡང་Eངས་དང་ངF་བF་ང_ས་པ་Iོགས་[;ེ་;ཏེ་]དེས་Lང་Iགས་དོན་K་གཉེར་བའི་འeག་fལ་

བ;ན་པའི་Pིར་ཏེ་Dར་བཤད་[108B2]པ་བཞིན་ནོ། །ངF་བF་ད_་དག་ངོས་ག�ང་[པའི་;བའི་]Pིར་རིམ་པ་བཞིན་དཔེར་བ,ོད་པ་དཔེར་ན་ཅེས་
པ་ལ། Pོགས་Lི་5ེ་Nག་འགའ་ཞིག་[PVin 56,7: ..pradeśaviśeṣe kvacin..]ནི་རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་ཆོས་ཅན་དེ་དགག་

5་ཉིད་བ8ར་âང་[པའི་གཞི་འོ།།;བའི་གཞིའོ།།] Oམ་[[ེད་;མེད་]དེ་[PVin 56,7: ..na ghaṭa..]ཅེས་པ་བjབ་5འི་དོན་དགག་5་ཅི་འ`་

བའི་[[ེད་;མེད་]པ་ཅེ་ན། ཅི་ཡང་âང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་[108B3]?ི་གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དགག་[གཞིའ་;གཞི་]8ར་[ད[ིགས་;དམིགས་]3་âང་

[པའི་;བའི་]ཡོད་པར་འ]ར་བ་[PVin 57,7: ..upalabdhilakṣaṇaprāptasyā.., 10*8: dmigs pa'i mtshan nyid kyi gyur 

pa]ཅེས་པ་;ེ། འདིས་ནི་དགག་5་ལ་8ོས་ནས་བjབ་5འི་hད་པར་བ,ོད་ལ་བཀག་པའི་hད་པར་ནི་[[ེད་;མེད་]པའི་ཐ་iད་K་5ར་âང་
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[པའོ།།;བའོ།།] Iགས་Lི་ངF་བF་ནH་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Pིར་རོ་[PVin 57,7: ..-anupalabdheḥ,..]ཅེས་པ་;ེ་དགག་5་དེ་ཉིད་Lི་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཀག་པའོ།། [108B4]དགག་5་ཅི་འ`་བའི་ཅེ་ན། [ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་མཚན་ཉིད་Lི་གཞིར་]ར་པ་;ེ་ཡོད་ན་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]K་]ར་པའི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པའོ། །དེ་ཉིད་;ོན་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཡོད་ན་[PVin 

57,7-8: ..yadi hi syāt,..]ཅེས་པའོ། །དེ་8་ཡིན་དང་Iགས་Lི་ངF་བG་དང་hད་པར་འགལ་བའི་^ོན་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] མི་དམིགས་
པ་ཉིད་[ད[ིགས་;དམིགས་]5ར་[108B5]]ར་པ་ཞེས་མི་nོར་?ི་ཡོད་ན་[ད[ིགས་;དམིགས་]5ར་]ར་པ་ཞིག་མི་དམིགས་ཞེས་Iགས་Lི་

དགག་5འི་hད་པར་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་[Lས་;Lིས་]ན་དེ་8་Oའི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པ་ཞེས་དགག་5་ལ་8ོས་ནས་Iགས་Lི་hད་
པར་[K་འང་;་Kའང་]་འ]ར་བས་aོབ་དཔོན་?ིས་:མ་འEེལ་ལས། 

གཏན་ཚCགས་5ེ་Nག་ལ་8ོས་ན། ལ་ལ་[108B6][[ེད་;མེད་]ངེས་འNས་O་ཅན།། 
[PV 1.3: asajjñānaphalā kācid dhetubhedavyapekṣayā //
Tib: གཏན་ཚCགས་5ེ་Nག་ལ་8ོས་ནས། །འགའ་ཞིག་མེད་ཤེས་འNས་O་ཅན། །]

ཞེས་ག3ངས་སོ། །གལ་ཏེ་དགག་5འི་hད་པར་མ་བ�ང་ན་Iགས་ལ་hད་པར་=ོས་Lང་འVལ་པ་མི་gོངས་ཏེ་གཞི་འདིར་དགག་5་བqལ་པ་ལ་
8ོས་ནས་Lང་དམིགས་པའི་M་ཚང་[པའི་;བའི་][ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Iགས་མ་kབ་ན་དེ་8་O་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་

འ]ར་ལ་Iགས་kབ་Lང་[108B7]དགག་5་མི་ཁེགས་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། དེ་ལ་8ོས་ནས་དེ་8་Oའི་Iགས་མ་kབ་Lང་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་མི་འ]ར་ཏེ་ཡོད་Lང་oང་âང་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལ་8ོས་ནས་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པ་ཡིན་པའི་

Pིར་རོ། །དེས་ན་aོབ་དཔོན་?ིས་ཅི་རིགས་པར་ག3ངས་པའི་hད་པར་འདི་Iགས་སམ་བjབ་5་གང་ལ་nར་ཡང་འVལ108B8]པ་gོངས་

མོད་Lི་ཡོད་ན་དམིགས་âང་གི་Oམ་པ་མེད་[ཏེ་;དེ་]ཞེས་བjབ་5འི་hད་པར་ཉིད་K་nར་ན་གོ་བར་aའོ། །བཀག་པའི་hད་པར་ནི་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]དགག་ཡིན་ཏེ་འཆད་པར་འ]ར་རོ། །འདི་jབ་པའི་Iགས་ཉིད་ཡིན་མོད་Lང་Iགས་Lི་ངF་བG་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]དགག་དང་བjབ་5་[[ེད་;མེད་]ངེས་Lི་འNས་O་ཅན་[109A1]པས་དགག་པའི་Iགས་3་བEངས་སོ། །
དེས་ན་དཔེར་བ,ོད་པ་[འདིའ་;འདི་]ནི་མ་ཡིན་དགག་jབ་པས་རང་བཞིན་?ི་Iགས་དང་། དགག་5་ཉིད་oང་âང་[[ི་ད[ིགས་;མ་
དམིགས་]པས་རང་བཞིན་[[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་དང་། དགག་5་ཡོད་པའི་hབ་5ེད་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་འགོག་པས་hབ་5ེད་མི་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་དགག་5འི་འNས་O་ཡིན་[109A2]པས་འNས་O་[[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པར་

གlང་གི་ཆ་དག་ལས་བiད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་?ི་དཔེར་བ,ོད་པ་ནི་^ེས་པ་འདི་ནི་ཅེས་པ་གཞི་ཉིད་ཡིན་པར་jབ་;ེ་ས་Pོགས་ལ་ཡོད་
jབ་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །འNས་O་ནི་འདི་ན་ཅེས་པ་དོན་གཞན་ལ་vན་པར་བjབ་པ་;ེ་དེ་ཉིད་མེ་འNས་ཡིན་པར་བjབ་པ་ཡང་ངོ་། །འོ་ན་ཁོ་ནའོ་
[109A3]ཞེས་Iགས་དེ་དག་Eངས་དང་ངF་བF་ང_ས་པ་M་གང་ཡིན་ཅེ་ན། གཉིས་ལས་བjབ་5འི་དབང་གིས་Iགས་དེ་དག་ལས་Pི་མ་གཉིས་ནི་
[Rོས་;དངོས་]པོ་jབ་པ་ཡིན་ལ་དང་པོ་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་དགག་པ་[PVin 57,9: ..dvau vastusādhanāv ekaḥ 

pratiṣedhahetuḥ //]བjབ་པ་དང་། དངོས་པོ་jབ་པ་[དེ་འང་;དེའང་]b་བ་རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]ཁོ་ནས་ཡིན་པས་ཞེས་5འོ།།

F2 qབས་3་བབ་པའི་གlང་གི་ཆའི་དོན།
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དེ་8་མོད་Lི་དེ་ཙམ་?ིས་དོན་?ི་[109A4]མཐའ་Iོགས་པར་མི་འ]ར་བས། གlང་གི་ཆ་འདི་ལས་qབས་3་བབ་པའི་དོན་ག3མ་
བ8་བར་5་;ེ། ཇེ་དང་པོར་Iགས་ག3མ་?ི་མཚན་ཉིད་གཞག་པ་དང་། Iགས་ག3མ་ཉིད་K་Eངས་པ་བསམ་པ་དང་། Iགས་ག3མ་ལས་
Iོགས་པའི་གཞལ་5་ད{ད་པའོ།།

G1 Iགས་ག3མ་?ི་མཚན་ཉིད་གཞག་པ། 
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་Eངས་དང་ངF་བF་ང_ས་པ་Iགས་[109A5]ག3མ་པF་ཉHད་Lི་སོ་[སF་འH་;སFའH་]མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་ཅེ་ན།   

H1 ཁ་ཅིག 
ཁ་ཅིག་གlང་གི་J་ཇི་8་བར་Iགས་རང་ལས་ཐ་དད་ཐ་མི་དད་Lི་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་དགག་པ་བjབ་པ་ལ་mལ་ག3མ་ཚང་[པ་;བ་]དག་རིམ་

པ་8ར་འNས་O་དང་རང་བཞིན་དང་[[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་རོ།།

H2 [དེའི་ལན།]
I1 འNས་Oའི་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད།

དེ་ནི་མི་âང་;ེ། འNས་Oའི་Iགས་Lི་[109A6]མཚན་ཉིད་aོབ་དཔོན་?ིས་འNས་Oར་ག3ངས་པ་bོལ་བའི་,ེས་3་གསལ་བ་ལས་

མི་Iག་པའི་འNས་Oར་བjབ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་M་Dོན་K་སོང་[པ་;བ་]ཅན་K་དཔོག་པ་:མས་ལ་མ་hབ་པ་དང་། M་xས་པ་ཐོགས་
[[ེད་;མེད་]ལ་མི་Iག་པའི་འNས་O་དཔོག་པ་འNས་Iགས་མ་ཡིན་པ་ལ་hབ་ཆེས་པ་དང་། ཐ་དད་པ་འNས་O་ལས་དོན་[109A7]vོག་

གཞན་K་འ]ར་བའི་Pིར་དང་།   

I2 རང་བཞིན་?ི་མཚན་ཉིད། 
རང་བཞིན་?ི་མཚན་ཉིད་Lང་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Lི་ཆོས་བjབ་པའི་Eགས་པ་:མས་ལ་མ་hབ་པ་དང་Dར་འNས་O་hབ་ཆེས་དང་མ་

hབ་པའི་[གཞིའི་;གཞི་]ལ་མ་hབ་པ་དང་hབ་ཆེས་[པར་;བར་]འ]ར་བའི་Pིར་དང་།  

I3 མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད། 
[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་མཚན་ཉིད་[གཞིའ་;གཞི་]མ་ཡིན་དགག་གི་Iགས་:མས་ལ་མ་hབ་[109A8]པའི་Pིར་དང་། mལ་ག3མ་ཡང་
|ིའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ད{ད་ཟིན་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་འNས་Oའི་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་ནི་དེ་ལས་uང་[པའི་;བའི་]འNེལ་
[པའི་;བའི་];ོབས་Lིས་བjབ་5འི་ཆོས་མ་ཡིན་དགག་བjབ་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་དང་vོག་པ་ངེས་âང་K་ཚང་བ་;ེ། མཚན་ཉིད་ག3མ་པ་འདིས་
ལས་རིམས་[109B1]གཏན་ཚCགས་མ་ཡིན་པ་དང་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་དང་རང་བཞིན་:མས་བཅད་པས་རང་vོག་ག3མ་པ་འNས་

Oའི་jབ་Iགས་ཞེས་5་བར་མཚdན་ཏོ། །འདི་ལ་M་Dོན་K་སོང་[པ་;བ་]ཅན་K་jབ་པ་ལ་མ་hབ་པའི་^ོན་[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] དེའི་བjབ་5་
དང་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]Lང་གོ་བར་5ེད་པ་པF་ནH་Dོན་K་འEོ་བ་ཡོད་དེ་ལས་uང་[པའི་;བའི་]ཆ་[ན་;ནས་]ཡིན་པས་སོ།། [109B2]hད་
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པར་K་5ེད་ཆོས་དང་འNེལ་[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་5ས་པ་ཆོས་ལ་མི་འVལ་པར་མི་འkབ་མོད་Lི་5ེད་ཆོས་ལས་uང་[པ་;བ་]ནི་དེ་Dོན་K་སོང་

[པ་;བ་]ཅན་?ི་ངF་བG་ལ་མི་འVལ་ཏེ་Dོན་K་སོང་[པ་;བ་]དང་སོང་[པ་;བ་]ཅན་དག་kབ་བདེ་ཅིག་པའི་Pིར་རོ། །རང་བཞིན་?ི་མཚན་ཉིད་
བདག་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་ཆོས་མ་ཡིན་དགག་jབ་པ་ལ་[109B3]Pོགས་ཆོས་དང་vོག་པ་ཚང་[པ་;བ་];ེ། 
འདིས་Lང་|ི་དང་5ེ་Nག་གི་རིགས་མི་མéན་ག3མ་བཅད་ནས་རང་vོག་རང་བཞིན་?ི་jབ་Iགས་ཞེས་མཚdན་ཏེ། འདི་ལ་ཡང་Dར་?ི་མ་hབ་
པའི་^ོན་མེད་[ཏེ་;དེ་]བjབ་5ས་hད་པར་5ས་ཆོས་མི་Iག་པའི་K་བའི་M་ཐོགས་མེད་དང་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་ཆ་ནས་lགས་པའི་Pིར་

རོ།། [མི་;མ་][109B4][ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཆོས་[[ེད་;མེད་]དགག་jབ་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་དང་vོག་པ་ཚང་[པ་;བ་];ེ། |ི་
དང་5ེ་Nག་གི་རིགས་མི་མéན་གཉིས་བཅད་པས་དགག་པའི་གཏན་ཚCགས་ཞེས་མཚdན་ཏོ། །དཔེར་བ,ོད་པ་ཉིད་ལ་མ་hབ་པའི་ཉེས་[པ་
འང་;པའང་]མེད་[ཏེ་;དེ་]དེ་ནི་jབ་པའི་Iགས་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །5ེ་Nག་K་M་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་][109B5]པའི་མཚན་ཉིད་ནི་དེ་

ལས་uང་བའི་འNེལ་;ོབས་Lིས་ཆོས་[[ེད་;མེད་]དགག་jབ་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་དང་vོག་པ་ཚང་[པ་;བ་];ེ། མཚན་ཉིད་ཆོས་ག3མ་?ིས་གཏན་
ཚCགས་དང་བjབ་5་དང་འNེལ་[པའི་;བའི་]རིགས་མི་མéན་ག3མ་བཅད་པས་རང་vོག་M་འགོག་པའི་གཏན་ཚCགས་ཞེས་མཚdན་ཏོ། །hབ་5ེད་
[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་][109B6]མཚན་ཉིད་ནི་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་བ་ཙམ་?ིས་ཆོས་[[ེད་;མེད་]དགག་jབ་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་

hབ་པ་ཚང་[པ་;བ་];ེ།  འདིས་Lང་D་མ་གཞིན་K་རིགས་མི་མéན་ག3མ་བཅད་པས་རང་vོག་hབ་5་འགོག་པའི་གཏན་ཚCགས་ཞེས་མཚdན་
ཏོ། །aོབ་དཔོན་?ིས་ཇི་qད་བཤད་པ་ནི་གཉིས་ལ་[Rོས་;དངོས་]པོ་jབ་པ་ཡོད་ཅེས་མཚdན་[109B7]པ་ཡིན་?ི་མཚན་ཉིད་K་ནི་བཞེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K། འEོ་ལ་Eགས་པ་རང་བཞིན་Iགས་ཞེས་ནས། Eགས་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་?ི་,ེས་དཔག་ལ་ལོགས་3་བ,ོད་དF་
ཞ_ས་ག3ངས་པའི་Pིར་རོ།།

G2 Iགས་ག3མ་ཉིད་K་Eངས་པ་བསམ་པ། 
H1 [ཁ་ཅིག]

གཉིས་པ་ནི་དེ་8་ན་ཡང་Iགས་ག3མ་ཉིད་K་Eངས་ངེས་[པའ་;པ་]འདི་དག་ལས་ཡིན་ཏེ་jབ་པ་8ར་[109B8]དགག་པའང་

གཉིས་[དེ་;;ེ་]བཞི་འམ་དགག་པ་8ར་jབ་[པ་འང་;པའང་]གཅིག་པས་གཉིས་3་འ]ར་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། འདི་ལ་ཆེན་པོ་དག་ནི་jབ་པ་འNེལ་
[པ་;བ་]གཉིས་ལ་Iེན་པས་ད5ེ་བའི་mལ་ཅི་འ`་བ་[[ེད་;མེད་]པས་སམ། [མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་[jབ་;བjབ་]5་མེད་དགག་ལ་
[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་[[ེད་;མེད་]པས་སམ། ད5ེ་[བAའ་;བA་]5ས་Lང་ག3མ་?ི་Eངས་[110A1]ངེས་ལ་གནོད་པ་[[ེད་;མེད་][ཏེ་;དེ་]མངོན་

3མ་གཞིར་Pེ་བས་ཚད་མའི་Eངས་ངེས་ལ་མི་གནོད་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་རོ།།

H2 ལན།
I1 [ལན་དངོས།]

ལན་འདི་དག་གི་དགོངས་པ་¥ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། [མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་ལའང་བwོག་འNེལ་གཉིས་ལ་བIེན་པ་ཡོད་པའི་Pིར་
དང་། བjབ་5་ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]Lང་འNེལ་fལ་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་དང་འགལ་w་[110A2][ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Iགས་ཐ་

དད་པའི་Pིར་དང་། གཉིས་དང་བཞིར་འ]ར་བ་ག3མ་K་ངེས་པར་འཇོག་པའི་M་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།
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I2 Iགས་Eངས་ངེས་པའི་mལ་བ,ོད་པ།
འོན་Lང་Iགས་Eངས་ངེས་པའི་mལ་ནི་འདི་8ར་བ,ོད་པར་5་;ེ། འདིར་Iགས་ཞེས་5་བ་ནི་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་བIེན་ནས་ཆོས་

འགའ་ཞིག་གོ་བར་5ེད་པ་ཡིན་པ་ན་དེ་ནི་ད5ེ་བའི་~ོ་ག3མ་ནས་Eངས་ངེས་པ་ཡིན་[110A3]ཏེ།    

J1 Iགས་རང་གི་ངF་བFའH་~ོ་ནས་ད5ེ་བ།
རེ་ཤིག་Iགས་རང་གི་ངF་བFའH་~ོ་ནས་ད5ེ་ན་[བjབ་;jབ་]པ་དང་དགག་པ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་;ེ་[Rོས་;དངོས་]འགལ་ཡིན་པའི་

Pིར་རོ།།

J2 མཚdན་པ་གོ་བར་5་བ་fལ་?ིས་ད5ེ་བ། 
དེ་ལ་གཉིས་ནི་[PVin 56,9: atra dvau..]ཅེས་པས་མཚdན་པ་གོ་བར་5་བ་fལ་?ིས་[ད5ེའ་;ད5ེ་]ན་jབ་པ་དང་དགག་པའི་

Iགས་གཉིས་3་འ]ར་ཏེ། jབ་ཆོས་དོར་མ་དོར་?ི་[[ེད་;མེད་]དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་གཉིས་3་ཤེས་5་[110A4]ཁ་ཚdན་ཆོད་པའི་Pིར་རོ།།

J3 མཚdན་པ་b་བ་འNེལ་པའི་དབང་གིས་ད5ེ་བ།
རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]ཡོད་ན་[PVin 56,10: svabhāvapratibandhe hi saty..]ཅེས་པས་མཚdན་པ་b་བ་འNེལ་

[པའི་;བའི་]དབང་གིས་ད5ེ་ན་དེ་ལས་uང་[པ་;བ་]དང་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་མི་Iེན་པ་དང་ག3མ་པ་ལ་Iེན་པའི་Iགས་

ཁེགས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་ཡང་འདིར་རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]ཡོད་ན་ཞེས་5་བའི་ངེས་པར་ག�ང་[པས་;བས་]འNེལ་[[ེད་;མེད་]
[?ི་;Lི་]Iགས་[110A5]དགག་པ་དང་། རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་3་ངེས་པའི་mལ་དང་། དེས་Iགས་Lི་ངེས་པ་kབ་པ་ག3མ་?ིས་
ཤེས་པར་5་;ེ།   

K1 འNེལ་མེད་Lི་Iགས་དགག་པ། 
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་རང་བཞིན་འNེལ་[པའི་;བའི་]b་་བ་ལ་མ་བIེན་པ་ལ་ནི་ཇི་qད་བཤད་པའི་,ེས་3་འEF་vGག་མི་âང་[པས་;བས་]Iགས་ཉིད་མ་

ཡིན་པ་དང་དེ་ལས་Iོགས་པ་ཡང་འཛCན་;ངས་མི་འVལ་པའི་[110A6],ེས་དཔག་མ་ཡིན་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

K2 རང་བཞིན་འNེལ་པ་གཉིས་3་ངེས་པའི་mལ། 
དོན་གཉིས་པ་ནི་རང་བཞིན་འNེལ་[པའི་;བའི་]མཚན་ཉིད་དང་། དེ་གང་ལ་[bེ་;b་](G)བའི་Iེན་དང་། Iེན་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་

Wོ་བསམ་པ་ག3མ་?ི་ངེས་པར་5་བ་ལས།   

L1 རང་བཞིན་འNེལ་པའི་མཚན་ཉིད། 
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M1 འNེལ་པ་|ིའི་མཚན་ཉིད།
དང་པོ་ཡང་འNེལ་[པའི་;བའི་]|ིའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་གང་ཞིག་ཆོས་གཞན་མི་འདོར་བའོ། །མ་ཡིན་[110A7]དགག་གི་ཆོས་ཞེས་ནི་

མི་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] [[ེད་;མེད་]པར་དགག་པའི་ཆོས་བདག་[[ེད་;མེད་]དང་;ོང་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཕན་mན་མི་འVལ་པ་:མས་Lང་
འNེལ་[པར་;བར་]བ,ོད་དགོས་པའི་Pིར་དངདགག་5་མི་ûིད་པའི་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]དགག་jབ་པའི་Iགས་:མས་འNེལ་

[པའི་;བའི་]b་བ་ལ་མི་Iེན་པར་ཐལ་བའི་Pིར་དང་aོབ་དཔོན་?ིས་དང་དེ་དང་མ་འNེལ་[པ་;བ་]ནི། [110A8]དེ་ལ་མི་འVལ་པ་ཉིད་ལ་

འNེལ་[པའི་;བའི་][བpའ་;བp་]འདོགས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་8་ན་དགག་པའི་Iགས་ལའང་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་པ་ཉིད་
[ཏེ་;དེ་]འོན་Lང་µ་རིས་མི་ཟིན་པར་ཟད་དོ།།

M2 5ེ་Nག་K་དེ་ལས་uང་པའི་འNེལ་པའི་མཚན་ཉིད།
5ེ་Nག་[K་;Z་]དེ་ལས་uང་[པའི་;བའི་]འNེལ་[པ་;བ་]ནི་^ེས་པའི་~ོ་ནས་ཆོས་གཞན་མི་འདོར་བ་འNས་O་:མས་M་ལ་འNེལ་

[པ་;བ་]གང་ཡིན་[110B1]འདི་ལ་5ས་པ་དང་མི་Iག་པ་ལ་hབ་ཆེས་[ཏེ་;;ེ་]5ས་པའི་M་འང་མི་Iག་པ་ཡིན་པས་སF་ཞ_ས་ནི་མི་བསམ་ཏེ། 
5ས་མི་Iག་ཙམ་ལ་lགས་ན་དེ་དག་D་Pི་ཡོད་པར་འ]ར་ལ་5ེ་Nག་བདག་གཅིག་པ་ལ་lགས་པ་[[ེད་;མེད་]ཅིང་Åས་ཐ་དད་ལ་lགས་པ་^ོན་

མ་ཡིན་ཏེ། M་འNས་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་5ས་པ་ཉིད་Lང་5ས་པ་ལས་^ེས་པ་[110B2]བཞིན་ནོ། །བདག་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་
[པ་;བ་]ནི་Åས་ད5ེར་[[ེད་;མེད་]པའི་~ོ་ནས་ཆོས་གཞན་མི་འདོར་བ་;ེ། ཤ་པས་ཤིང་དང་5ས་པས་མི་Iག་པའི་ཆོས་མི་འདོར་བ་8་Oའོ། །
འNེལ་[པ་;བ་]ཞེས་5་བའི་J་fལ་དང་འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་ལ་8ོས་Lང་འNེལ་[པ་;བ་]པF་ཉHད་Lི་ཆོས་3་བbི་བར་བ8འོ།།

L2 [རང་བཞིན་འNེལ་པ་]དེ་གང་ལ་bི་བའི་Iེན།
གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་གང་གི་;ོབས་[110B3]Lིས་jབ་པ་དང་འགོག་པའི་Iགས་3་འ]ར་བའི་རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]དེ་Åས་སམ་

vོག་པ་གང་ཞིག་ལ་འཇོག་ཅེ་ན། འདི་ཡང་གཞན་?ིས་བ,ོད་པ་དགག་པ་དང་། རང་གི་}གས་བ,ོད་པ་དང་། དེ་ལ་bོད་པ་gང་པས་ངེས་པར་
5་;ེ།   

M1 གཞན་?ིས་བ,ོད་པ་དགག་པ། 
N1 [གཞན་?ིས་བ,ོད་པ་འགོད་པ།] 

དང་པF་ནH་ཁ་ཅིག་ན་རེ་[Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཅེས་5་བ་fལ་[110B4]Kས་:མ་པ་སF་སGར་ངེས་པའི་Åས་ཁོ་

ན་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་འགལ་བ་དང་འNེལ་[པ་;བ་]ཡང་Åས་ཉིད་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་8་ཡིན་དང་Åས་ཆ་[[ེད་;མེད་][ཅིག་;གཅིག་]གF་ངF་
བG་ལ་བདག་གཅིག་པ་དང་མི་གཅིག་པ་མི་འཐད་པས་Oམ་པའི་;ེང་གི་bོལ་uང་དང་མི་Iག་པ་ཕན་mན་འNེལ་[པས་;བས་]མི་འVལ་པར་

མmངས་པ་ལ། [རི་འི་;རིའི་][110B5]མི་Iག་པ་དང་མ་འNེལ་[པས་;བས་]གཉིས་ཀ་འVལ་པ་ཉིད་དོ། །དེ་བཞིན་K་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]གི་
འNས་Oའི་|ི་དང་Mའི་hད་པར་ཡང་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་མིན་པར་འགལ་ལ་ཡིན་པས་མི་འVལ་པ་ཉིད་K་མmངས་པ་ཉིད་དོ། །འོན་Lང་དེ་དག་
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གི་གོ་5་གF་5_ད་ཡིན་མིན་K་འཇོག་པའི་ངེས་པ་ནི་:མ་པར་Iོག་པས་nར་བ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་[110B6]རིགས་ཅན་གཞན་K་དེ་[[ེད་;མེད་]པར་

མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་འདི་དེ་ལ་འVལ་པ་དང་མི་འVལ་པར་Iོག་པའི་Pིར་རF་ཞ_འོ།།

N2 [བ,ོད་པ་དེ་དགག་པ།]
དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གF་5_ད་Lི་འNེལ་[པ་;བ་]Åས་ལ་མི་འཐད་པ་དང་། གོ་5་གF་5_ད་K་Iོག་པས་འཇོག་པ་མི་འཐད་པ་དང་། aོབ་

དཔོན་?ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

O1 གF་5_ད་Lི་འNེལ་པ་Åས་ལ་མི་འཐད་པ། 
དང་པF་ནH་Åས་[110B7][ཅིག་;གཅིག་]གི་;ེང་K་ཆོས་གཉིས་དེའི་ངF་བG་དང་དེ་ལས་uང་[པ་;བ་]དང་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་དེ་

དག་|ི་hབ་མི་འkབ་;ེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ]ར་བའི་Pིར་Oམ་པ་དང་Dོན་པོ་བཞིན་ནོ། །འོན་ཏེ་Iགས་Lི་hབ་པ་ཡང་སF་སGར་ངེས་པའི་Åས་ལ་
མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་ཡིན་ན་hབ་པ་དེ་བjབ་5་Iོགས་པའི་ཡན་ལག་K་མི་འ]ར་ཏེ། Sན་ཅིག་མཐོང་[110B8]པའི་གཞིར་བjབ་མི་དགོས་

ཤིང་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]གཞིར་,ེས་3་མི་འEོ་བའི་Pིར་རོ། །དོན་?ི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས་:མ་འEེལ་ལས།།   
གང་ཚt་གF་5_ད་,ེས་འEོ་བ། །|ིའི་ངF་བF་ཉHད་K་Iོགས།། 
[PV 3.61ab: gamakānugasāmānyarūpeṇa eva tadā gatiḥ /

Tib.: དེ་ཚt་གF་5_ད་,ེས་འEོ་བ། །|ི་ཡི་ངF་བF་ཉHད་K་Iོགས།།]   
ཞེས་ག3ངས་སོ། །ཅི་;ེ་འNེལ་[པ་;བ་]hབ་པའི་b་བར་མི་འདོད་ན་ཡང་གང་གིས་གང་ཞིག་jབ་[པ་འམ་;པའམ་]དགག་[111A1]པའི་དོན་

K་འNེལ་[པ་;བ་]Iོག་ཅིང་། Iགས་Lི་,ེས་3་འEF་vGག་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་K་འང་འ]ར་ལ། ཁF་བG་
ཅག་Iགས་མི་འVལ་པའི་|ི་hབ་དེ་ཉིད་ལ་འNེལ་[པར་;བར་]བ,ོད་པའི་ཡང་Pིར་རོ།།

O2 གོ་5་གF་5_ད་K་Iོག་པས་འཇོག་པ་མི་འཐད་པ། 
གཉིས་པ་ནི་གོ་5་གF་5_ད་ངེས་པར་འཇོག་པའི་Iོག་པ་དེ་M་མཚན་[[ེད་;མེད་]Lང་Iོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་[111A2]ལ་འདིར་Sན་ཅིག་

མཐོང་[པ་འམ་;བའམ་]གཞན་K་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་ཡང་དེའི་M་མཚན་K་མི་âང་;ེ་r་བ་དང་འདོད་ཆགས་Lང་གོ་5་གF་5_ད་K་ཐལ་བའི་

Pིར་རོ། །དེ་ལ་མི་འVལ་པའི་:མ་པས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་གཞན་ལ་འགལ་བའི་:མ་པས་ཁེགས་པ་ཡིན་ན་WF་ད_་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པས་ཚད་མས་
མི་འVལ་པ་ངེས་པ་ལ་Iགས་Lི་ཐ་[111A3]iད་Iོག་པས་འདོགས་པ་ནི་མི་འགལ་ལོ།།

O3 aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ།
ག3མ་པ་ནི་གlང་གི་ཆ་དག་ལས། 
M་དང་འNས་Oའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་འམ། །རང་བཞིན་ངེས་པར་5ེད་པ་ཡང་།།
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མེད་ན་མི་འuང་ངེས་པ་;ེ། །མ་མཐོང་ལས་མིན་མཐོང་ལས་མིན།།
གཞན་K་གཞན་ནི་གཞན་དག་དང་། །ངེས་པར་ཡོད་པའི་ངེས་པ་གང་། 
[PV 1.31-32ab: kāryakāraṇabhāvād vā svabhāvād vā niyāmakāt / 
avinābhāvaniyamo 'darśanān na na darśanāt // v.1.31
avaśyaṃbhāvaniyamaḥ kaḥ parasyānyathā paraiḥ / v.1.32ab
Tib: M་དང་འNས་Oའི་དངོས་པོའམ། །རང་བཞིན་ངེས་པར་5ེད་པ་ལས།།
མེད་ན་མི་འuང་ངེས་པ་;ེ། །མ་མཐོང་ལས་མིན་མཐོང་ལས་མིན།།
གཞན་K་གཞན་ནག་གཞན་དག་དང་། །ངེས་པར་ཡོད་པའི་ [96a2] ངེས་པ་གང་།།]

[111A4]M་ལ་རང་བཞིན་ཇི་iེདཅིག །[[ེད་;མེད་]ན་མི་འuང་ངེས་པ་ནི།།
[PV 1.2cd: hetuḥ svabhāve bhāvo 'pi bhāvamātrānurodhini //
Tib: M་ལ་རང་བཞིན་ཇི་iེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འuང་འNས་O་ནི།།

ཅེས་hབ་པ་འNེལ་[པའི་;བའི་]b་་བ་ཅན་དང་འNེལ་[པ་;བ་]vོག་པའི་ཆོས་ལ་Iེན་པར་ག3ངས་ཞིང་^ེས་Oའི་Iོག་པས་གཏན་ཚCགས་དང་དེར་

oང་[པར་;བར་]འཇོག་པ་མ་ཡིན་པར་ག3ངས་པའི་Pིར་རོ།།

M2 རང་གི་}གས་བ,ོད་པ། 
གང་ཡང་འNེལ་[པ་;བ་]ནི་fལ་Kས་:མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་hབ་པའི་[111A5]K་བ་དང་5ས་པ་ཙམ་ཅེས་པ་vོག་པའི་|ི་གཅིག་

ཡོད་པ་དེ་[མ་;ལ་](G)bི་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་K་,ེས་3་འEོ་བས་དགག་jབ་Iོགས་པའི་Mར་ཡང་འཐད་དF་ཞ_ས་Mན་}གས་3་འuང་
[པ།;བ།] དེ་ཡང་Åས་Lི་|ི་ཉིད་དང་མmངས་པ་དང་། Åས་ལས་Pོགས་གཉིས་3་མི་འཐད་པ་དང་། M་མཚན་ཉིད་མ་[111A6]kབ་ཅེས་

|ད་པར་5་;ེ།  

N1 Åས་Lི་|ི་ཉིད་དང་མmངས་པ། 
དང་པF་ནH་Pི་རོལ་པ་8ར་K་བའི་གསལ་བ་:མས་ལ་Åས་Lི་|ི་[ཅིག་;གཅིག་]ཡོད་པ་ཅིས་དགག  ཐ་དད་K་འཛCན་པ་གསལ་བས་མ་
[ད[ིགས་;དམིགས་]ལ། དེ་དག་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པ་ཡང་འགལ་བའི་ཆོས་དང་vན་པས་ཁེགས་སF་ཞ_ས་5་བའི་རིགས་པ་འདིར་ཡང་མmངས་སོ། །
གལ་ཏེ་[111A7]འདིར་ཆོས་འགལ་བ་དེ་དག་གིས་K་བའི་གསལ་བ་:མས་Åས་ཐ་དད་པར་འ]ར་?ི་K་བ་མ་ཡིན་པར་མི་འ]ར་བས་K་བའི་

vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ཉམས་པ་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_་ན། བདེན་ན་ཆོས་འགལ་བས་K་བའི་fལ་Kས་:མ་པ་ཐ་དད་པར་འ]ར་ཡང་དེས་K་བའི་
Åས་མ་ཡིན་པར་མི་འ]ར་བས་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ལ་ཉམས་པ་[[ེད་;མེད་][111A8]ཅེས་r་མི་xས་སམ། fལ་Kས་:མ་པ་དང་དེ་vན་
?ི་Åས་གཞན་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་Eངས་iེད་K་དེའང་འ]ར་དགོས་སF་ཞ_ས་ནི་ཁF་བG་ཡང་rའོ།།
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N2 Åས་ལས་Pོགས་གཉིས་3་མི་འཐད་པ། 
གཉིས་པ་ནི་K་བ་ཙམ་ཅེས་པའི་vོག་པ་དེ་K་བའི་Åས་ལས་ཐ་དད་པར་ནི་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་vོག་པ་

K་བ་མ་ཡིན་པར་འ]ར་བའི་[111B1]Pིར་རོ། །Åས་K་མའི་ངF་བG་oང་[པ་;བ་]ཉིད་ནི་བདེན་ནམ་བàན་ཡང་[Rོས་;དངོས་]པོ་[ཅིག་
K་;གཅིག་Z་]འགལ་བའི་Pིར་རོ།།

N3 M་མཚན་ཉིད་མ་kབ་པ། 
ག3མ་པ་ནི་གལ་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་vོག་པ་K་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་vོག་པས་vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་ནF་ཞ_་ན། vོག་5་K་བ་མ་

ཡིན་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་ན་དེ་8ར་འ]ར་ན་vོག་པ་K་མ་ལས་vོག་པ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ཅི་8ར་འ]ར། [111B2]K་བ་མ་ཡིན་པའི་Åས་

ཐ་དད་Lང་vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་ནི་K་བའི་vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ལ་8ོས་པས་བYལ་ཞིང་བIག་པར་5་བ་ཡིན་ནོ། །
vོག་པ་མཚན་ཉིད་ལ་བ,ོད་ན་ཡང་མཚན་གཞི་K་མ་ལ་Iེན་པས་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]འགལ་ཏེ་oོད་K་མ་ལ་Iེན་པའི་Ü་©ག་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
འགལ་བའི་ཆོས་དང་[111B3]vན་པས་དོན་དམ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་ཡང་གསལ་བའི་མཐར་མ་éག་པའི་དོན་|ི་[ཅིག་;གཅིག་]འཆར་བས་དོན་

རང་མཚན་ལ་|ི་vོག་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]Jོ་འདོགས་པ་ཡིན་ནF་ཞ_་ན། Jོ་འདོགས་པ་ནི་བདེན་ཏེ་Åས་Lི་[|ི་འང་;|ིའང་]JF་མH་འདོགས་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འགལ་བའི་ཆོས་[[ེད་;མེད་]པའི་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་vོག་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་[111B4]ལ་ཡོད་Lང་Jོ་བཏགས་པའི་

གཅིག་ནི་Åས་Lང་ཡིན་པས་aོབ་དཔོན་?ིས་Lང་། vོག་པ་ངF་བF་ཉHད་[[ེད་;མེད་]Pིར་རོ། །གནས་དང་མི་གནས་Iོག་པ་[[ེད།;མེད།] ཅེས་
དང་། ཆོས་Lི་5ེ་Nག་ãན་བIགས་པའི་Pིར་རོ།། [PVin 56,12-13: ..dharmabhedaparikalpanāt /] ཞེས་ག3ངས་སོ།།

དེས་ན་འགལ་བ་དང་འNེལ་[པའི་;བའི་]མཚན་གཞི་ནི་འདི་8ར་ཤེས་པར་5་;ེ་[111B5]གནས་qབས་Lི་འགལ་འNེལ་ནི་དེ་དང་དེ་

མ་ཡིན་པར་མཐོང་[པའི་;བའི་]Åས་ཉིད་ལའང་གནས་ལ། Iགས་Lིས་དགག་jབ་Iོགས་པའི་M་རང་བཞིན་?ི་འགལ་འNེལ་ནི་མཚན་ཉིད་ལ་
བbི་བར་5་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡང་Kས་:མ་པའི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ཐ་དད་ལ་Iེན་པས་vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]མ་ཡིན་?ི་vོག་པ་མmངས་ཤིང་རོ་

[ཅིག་;གཅིག་][111B6]པས་|ིའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བ,ོད་པའོ།།  

M3 དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ། 
འདི་ལ་bོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་ãན་Åོབ་[K་;Z་]ཡང་vོག་པ་གཅིག་པ་[[ེད་;མེད་]ན་མmངས་པའི་K་[མ་འང་;མའང་]མི་âང་

[པས་;བས་]vོག་པའི་ཐ་iད་xབ་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། བདེན་ན། གང་Pིར་[Rོས་;དངོས་]ãན་རང་བཞིན་?ིས། རང་རང་ངF་བG་ལ་གནས་Pིར།  
ཅེས་Åས་K་མར་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་[ཅིག་;གཅིག་][111B7]འགོག་པའང་བཞད་གད་K་མི་འ]ར་རམ། མི་འ]ར་ཏེ་ཆ་བཅས་Lི་K་
མར་kབ་པས་ཆ་[[ེད་;མེད་]པའི་[ཅིག་;གཅིག་]འགོག་པས་སF་ཞ_ས་འགོད་ན་ནི་འདིར་ཡང་r་;ེ། དེས་ན་Åས་དང་vོག་པ་གཉིས་ཀར་ཡང་ཐ་
iད་K་དམག་དང་འüེང་པའི་[ཅིག་;གཅིག་]8ར་བIགས་ནས་སF་ཞ_ས་མmངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གལ་ཏེ་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་[111B8]དང་

འNེལ་[པའི་;བའི་]vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་][[ེད་;མེད་]ན་|ི་དང་5ེ་Nག་ལ་hབ་ཆེ་Çང་གི་ད5ེ་བ་མི་འཐད་དེ་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Iེན་པའི་

vོག་པ་ཕན་mན་hབ་ཅིང་མི་གཅིག་པའི་vོག་པ་ཕན་mན་མ་hབ་པར་མmངས་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། དེ་8་མོད་Lི་དེའི་རིགས་ལ་hབ་པ་དང་མ་
hབ་པ་ལས་དེ་8ར་བ,ོད་པ་ཡིན་ནོ།། [112A1]གལ་ཏེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འགལ་འNེལ་kབ་པ་དང་Pོགས་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Iགས་vོག་
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པ་མི་གཅིག་ན་vོག་པ་གཞན་ལ་འགལ་འNེལ་kབ་པས་གཞན་?ིས་དགག་jབ་Lི་Iགས་3་ཇི་8ར་འ]ར་ཏེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། hོད་
Lིས་Lང་K་བ་དང་5ས་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པFའH་དོན་ཡིན་པས་,ེས་3་འEོ་བ་ཉིད་[112A2]བཀག་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་8་མ་ཡིན་ན་དེ་
ལ[བpའ་;བp་]xས་པ་དང་འNས་O་[[ེད་;མེད་]པར་ཡང་ཅི་8ར་འ]ར། དེས་ན་འདིར་ཐམས་ཅད་K་vོག་པར་མmངས་པ་ལ་འགལ་འNེལ་
kབ་པས་དེའི་རིགས་ཅན་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་དགག་jབ་གོ་བར་འ]ར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་8་ན་དེ་དག་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་Lིས་འ`་བ་མི་ûིད་
ལ་Pོགས་[112A3]ཅིག་གི་འ`་བ་ལ་kབ་པས་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ་K་བ་ལ་མེ་དང་Eང་[པས་;བས་]འགལ་འNེལ་kབ་པས་དེ་དང་ག�གས་

ཅན་K་འ`་བའི་མéས་དེ་དག་དགག་jབ་གོ་བར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། vོག་པ་གང་ལ་འགལ་འNེལ་kབ་པ་དེས་མmངས་པ་ལ་འདོད་པ་ན་ག�གས་
ཅན་?ི་vོག་པ་ལ་དེ་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]པས་ཐལ་བའི་གོ་qབས་[112A4]ག་ལ་ཡོད། དེ་8་ཡིན་དང་[མདོའ་;མདོ་]ལས།།

གཅིག་གི་;ོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ãན་Lི་;ོང་ཉིད་ཡིན།།
[Buddhapālitamūlamadhyamakavṛtti, D179b7-180a1: གཅིག་གི་;ོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་ãན་
?ི་;ོང་པ་ཉིད།། ]

ཅེས་སོགས་ཆོས་:མས་Lི་hབ་པའི་ཆོས་ཉིད་Iོགས་པ་འཐད་པ་ཡིན་?ི་གསལ་བ་:མས་Lི་|ི་vོག་པ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ངF་བG་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་

oང་མི་oང་འགལ་བས་དེ་oང་བ་ན་དེ་ཡང་oང་དགོས་[112A5]པས་ཐམས་ཅད་མhེན་པ་ཉིད་འ]ར་[བ་འམ་བའམ་]དེ་མི་oང་ན་འགའ་

ཡང་མི་oང་[པར་;བར་]Iོགས་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་བwོག་པར་མི་xས་སོ།།

L3 Iེན་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་Wོ་བསམ་པ། 
ག3མ་པ་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]དེ་ལ་འགལ་འNེལ་ངེས་པའི་Wོ་ཡང་ཁ་ཅིག་|ོད་པའི་ཤེས་རབ་[K་;Z་]འདོད་[ཏེ།;དེ།]

M1 |ོད་པའི་མཚན་ཉིད། 
དེ་ལ་|ོད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་འགལ་བ་དང་འNེལ་[པའི་;བའི་];ོབས[112A6]Lིས་|ིའི་མཚན་ཉིད་ལ་Jོ་འདོགས་སེལ་[པ་;བ་];ེ། Iོགས་པ་
ཆོས་ག3མ་དང་vན་པས་ཡང་དག་པའི་Iོགས་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པ་དང་འགལ་འNེལ་ལ་མ་བIེན་པའི་ཡིད་[|ོད་;ད{ོད་]དང་འeག་fལ་ངེས་

པའི་[Iོགས་;Iོག་]པ་ཚད་མ་:མས་བཅད་པ་ཡིན་ནོ།།

M2 [|ོད་པའི་ད5ེ་བ།] 
N1 དངོས་པFའH་|ོད་པ།

དེ་ཡང་གཉིས་ལས་[Rོས་;དངོས་]པFའH་|ོད་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་འགལ་འNེལ་[112A7]ལས་ûིད་པའི་དོན་ལ་དོགས་པ་སེལ་

[པ་;བ་]ཡིན་ལ།  

N2 J་དོན་?ི་|ོད་པ།
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J་དོན་?ི་|ོད་པ་ནི་ཆད་5ས་Lི་འགལ་འNེལ་ལས་བIག་པའི་མཐའ་ལ་དོགས་པ་སེལ་[པ་;བ་];ེ་bིས་དང་དམིགས་མངས་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པའི་ཤེས་རབ་བཞིན་ནོ།།

M3 དེ་དག་^ེ་ཞིང་དོགས་པ་སེལ་པའི་mལ། 
དེ་དག་^ེ་ཞིང་དོགས་པ་སེལ་[པའི་;བའི་]mལ་ཡང་འདི་8ར་ཡལ་འདབ་དང་vན་པའི་Åས་[112A8][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་

མཐོང་[པ་;བ་];ེ་མཚན་གཞི་འཛCན་པའི་ཚད་མ་དང་། དེ་ལ་མéན་[Rོས་;དངོས་]དང་གཞན་[Rོས་;དངོས་]ལས་vོག་པ་o་ཚdགས་Lི་ཐ་iད་5ེད་
པ་མཚན་ཉིད་:མ་པར་འ5ེད་པའི་WF་EGས་དང་། དེའི་,ེས་3་དེས་བ;ན་པའི་ཆོས་:མས་ལ་འགལ་འNེལ་|ོད་པའི་ཤེས་རབ་འuང་;ེ། དེ་
:མས་Lི་:མ་པ་[112B1]ཤར་བ་ལ་ཡིད་གཏད་པ་ན་གང་ཞིག་གང་ལས་:མ་པ་གཞན་K་མི་འཆར་བ་དེ་ནི་དེ་དང་མ་འNེལ་ཞིང་དེ་མ་ཡིན་

དང་མི་འགལ་བའི་དོགས་པ་གཅོད་པ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་ལ་ཤ་པ་བཞིན་ནོ། །བwོག་པ་ནི་དེ་8ར་མ་ཡིན་ཏེ་ཤ་པ་དང་ཤ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་
ཤིང་བཞིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་དེ་དང་vན་པར་ཡང་རང་ཉིད་[112B2]Lི་kབ་པ་ཡིན་ཏེ། འཛCན་;ངས་[ོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་པས་རང་ཉིད་
འགལ་འNེལ་ལ་Iེན་པ་དང་གཞན་རིག་གིས་ད{ད་5་བདེན་པ་ཉིད་K་kབ་པས་གཞན་K་|ོད་པ་འVལ་པར་ཡང་©གས་ལ་kབ་;ེ་གོམས་པའི་

མངོན་3མ་བཞིན་ནོ།།

དེས་ན། 
འeག་fལ་ངེས་པ་མ་Iོགས་པས། །ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་[[ེད་;མེད་][112B3]Lང་Wོ།།

འགལ་འNེལ་b་བ་ལ་བIེན་པས།  །:མ་གཞན་དོགས་འགོག་ཡིད་ཆེས་M།།
ཞེས་rའོ། །འདི་ལ་ད{ད་[ཏེ་;དེ་]ད{ོད་པའི་:མ་པ་འVལ་པ་དང་། Iོགས་པའི་mལ་ཚད་མར་འ]ར་བ་དང་། |ོད་fལ་ཚད་[མ་;མས་]མི་
འkབ་པ་དགག་པར་5འོ།།

དང་པོ་ལ་དོན་?ི་:མ་པ་[112B4]གཞན་K་མི་འཆར་བ་དང་འཆར་བས་Pི་རོལ་?ི་འNེལ་[པ་;བ་]དང་མ་འNེལ་

[པར་;བར་]Iོགས་ན་Iོག་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་གསལ་བའི་:མ་པ་ཉིད་K་འཆར་བས་མི་གསལ་བས་hབ་པ་འkབ་པར་འ]ར་ལ། 5ས་པ་
དང་ཡོད་པ་ཡང་མི་Iག་པ་ལས་:མ་པ་གཞན་K་འཆར་བས། དེ་དང་འNེལ་[པ་;བ་]དེས་མི་འkབ་ཅིང་། [112B5]དེ་བཞིན་K་གང་ལ་གང་

གིས་མ་hབ་པར་དོགས་པ་[^ེར་;^ེ་]âང་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་:མ་པ་གཞན་K་འཆར་བས་དེ་དག་གི་hབ་པ་|ོད་པས་མི་འkབ་པར་ཐལ་བ་gང་

དཀའོ།།

གཉིས་པ་ནི་ཡང་ཅི་|ོད་པའི་Iོགས་པ་དེ་དོན་འགའ་ཞིག་oང་[པ་;བ་]ཉིད་Lི་;ོབས་Lིས་ཡིན་ནམ་oང་[པའི་;བའི་]དོན་དང་འགལ་

འNེལ་`ན་པ་ལས་ཡིན། [112B6]དང་པོ་8ར་ན་མངོན་3མ་[?ི་;?ིས་]Iོགས་པར་འ]ར་ལ། གཉིས་པ་8ར་ན་,ེས་དཔག་[གི་;གིས་]Iོགས་
པར་འ]ར་ཏེ། འNེལ་[པ་;བ་]ཅན་?ི་དོན་གཞན་ལས། ཆོས་ཅན་ལ་Iོགས་^ེ་བ་གང་། དེ་ནི་,ེས་དཔག་ཅེས་ག3ངས་པའི་mལ་?ིས་དེ་ཉིད་
དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

གལ་ཏེ་oང་[པའི་;བའི་][112B7];ོབས་Lིས་ཡིན་ཡང་|ིའི་:མ་པ་oང་[པའི་;བའི་];ོབས་Lིས་Pི་རོལ་ལ་དོགས་པ་སེལ་

[པས་;བས་]མངོན་3མ་K་མི་འ]ར་རF་ཞ_་ན། [|ི་འི་;|ིའི་]:མ་པ་དེ་ཉིད་M་མཚན་ལས་མ་འོངས་པའི་oང་[པ་;བ་]ཡིན་ན་དེས་Pི་རོལ་ལ་དོགས་
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པ་མི་ཆོད་ལ། འོངས་ན་K་བའི་Iགས་ལས་མེ་vན་?ི་:མ་པ་oང་[པའི་;བའི་];ོབས་Lིས་Iོགས་པ་[112B8]8ར་,ེས་དཔག་[K་;Z་]འ]ར་

བ་ལས་མི་འདའ་བ་ཉིད་དོ།།

ག3མ་པ་ནི་མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་ཤ་པ་དང་J་kབ་པ་ན་དེ་ལ་ཤིང་དང་[Rོས་;དངོས་]པོ་མ་ཡིན་པའི་དོགས་ཆོད་པ་ཤ་པ་དང་Jའི་|ི་ལ་

ཤིང་དང་ཡོད་པས་hབ་པ་kབ་པས་ག�ང་[པའི་;བའི་]:མ་པ་ལ་འགལ་འNེལ་8་བའི་|ོད་པས་ཅི་5་;ེ་དེས་མི་འkབ་ན་དེས་Lང་

[113A1]མི་འkབ་ཅེས་བYལ་ཞིང་བIག་པ་མmངས་ལ། དེ་ཉིད་Lིས་ན་Jའི་|ི་ལ་ཡོད་པས་hབ་པས་མི་Iག་པས་hབ་ཅེས་པའི་,ེས་དཔག་
^ེ་བས་Éོག་]ར་?ི་|ི་hབ་,ེས་དཔག་གིས་འཇལ་བར་kབ་[པོ།།;བོ།།]

འོ་ན་ཚད་མ་ནི་འདི་དག་གིས་དོན་བཅད་ནས་འeག་པ་ན་ཞེས་འeག་fལ་;ོན་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་[113A2]ནམ་5ེ་Nག་མ་

Iོགས་པའི་|ི་འeག་པའི་fལ་K་ཅི་8ར་âང་ཞེ་ན། 5ེ་Nག་མ་kབ་པའི་|ི་ལ་jབ་པ་Iོགས་པར་མི་འདོད་[ཏེ།;དེ།] དགག་པ་ཡང་
[Rོས་;དངོས་]3་Iོགས་པའི་གཞི་ནི་མཐོང་[པ་;བ་]ཡིན་ལ་©གས་ལ་ཁེགས་པའི་fལ་ངེས་པར་མི་འདོད་[ཏེ།;དེ།] མKན་?ི་Oམ་པ་Dོན་པོར་
kབ་པ་ན་Oམ་པ་འདི་འཛCན་?ི་WF་DG་[113A3]འཛCན་མ་ཡིན་པ་fལ་Kས་:མ་པ་ཐམས་ཅད་K་ཆོད་པ་བཞིན་ནོ།།

mལ་འདི་ནི་aོབ་དཔོན་?ི་བཞེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་kབ་པ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་ཉིད་དང་འNེལ་[པའི་;བའི་]མི་
འVལ་བ་གཞན་ལ་8ོས་པས་ཅེས་དང་། འNེལ་[པ་;བ་]ལས་|ིའི་mལ་K་དོན་Iོགས་[པ་འང་;པའང་],ེས་3་[113A4]དཔག་པ་ཉིད་ཡིན་

ཅེས་དང་། དོན་གང་ཞིག་ཡོད་[པ་འམ་;པའམ་][[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པ་དེ་ཡང་ཚད་མ་ཉིད་Lིས་ཡིན་?ི་ཅེས་ཚད་མ་གཉིས་ལས་ཡིད་ཆེས་པའི་
Wོ་གཞན་[[ེད་;མེད་]པར་ག3ངས་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་རང་བཞིན་འNེལ་ངེས་པར་5ེད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་K་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཚན་གཞི་
[ོང་[པའི་;བའི་]Iགས་Lིས་[113A5]kབ་པ་ཉིད་ན་དེ་མ་ཡིན་?ི་དོགས་པ་ཆོད་པ་ནི་དེས་hབ་པ་མངོན་3མ་,ེས་དཔག་གིས་

[Rོས་;དངོས་]3་kབ་པ་ཡིན་ལ། མི་ཆོད་ན་དེ་དེ་མ་ཡིན་ལ་འགེགས་པའི་མངོན་3མ་[འམ་;མམ་],ེས་དཔག་དང་ཚdགས་པའི་©གས་Lིས་kབ་པ་
ཡིན་ཏེ། མཚན་གཞི་kབ་པ་དང་དེ་མ་ཡིན་ལ་ཁེགས་པ་ཉིད་དེ་དང་འNེལ་[པ་;བ་][113A6]kབ་པ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

K3 དེས་Iགས་Lི་ངེས་པ་jབ་པ།
དེས་Iགས་ངེས་པ་kབ་པ་ནི་དེ་8ར་ཚད་མས་ངེས་པའི་རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]དེ་ཡང་གཉིས་[;ེ།;ཏེ།] རང་ལས་Åས་ཐ་མི་དད་

པ་དང་ཐ་དད་པའོ། །དང་པF་ནH་བདག་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་[པ་;བ་]ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཡང་དེ་ལས་uང་[པ་;བ་]དང་དེས་hད་པར་K་
5ས་པ་ལས་ཐ་མ་ནི་[113A7]Iོག་པ་དང་J་དོན་8ར་གོ་5་གF་5_ད་K་མི་âང་[པས་;བས་]དང་པོ་གཉིས་Lིས་གོ་བར་5ེད་པའི་Iགས་གཉིས་

ཉིད་དོ། །འNེལ་[པ་;བ་]དེ་དག་རེ་རེ་ལས་fལ་གཉིས་གཉིས་jབ་པས་ནི་རང་བཞིན་དང་hབ་5ེད་མི་དམིགས་པ་དང་། འNས་O་དང་M་མི་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Iགས་བཞིར་འ]ར་ཏེ་དེས་ན་ད5ེ་བའི་mལ་ནི་འདི་ཉིད་[113A8]རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

aོབ་དཔོན་?ིས་ག3མ་K་Pེ་བའི་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། བqལ་པ་:མས་ལ་མེད་ངེས་ཡོད་མ་ཡིན་ཞེས་མི་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དགག་5་oང་âང་འགོག་པ་ཞེས་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]བAས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ལས་འNས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མཐོང་

[པས་;བས་][[ེད་;མེད་]པར་r་བ་བwོག་པ་ཡིན་ལ། འNེལ་[པ་;བ་][113B1]གཉིས་Lིས་བjབ་པ་གཉིས་3་Pེ་བས་ནི་vན་འK་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་འNེལ་[པས་;བས་]jབ་པ་དགག་པའི་དོན་ཏེ། ཇི་qད་K་ 
ཡོད་པ་གང་མེད་མི་འuང་པ་འམ། །རང་བདག་:མ་ད5ེར་མེད་ཅན་གང་།།
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དེ་ནི་དེ་དང་འVལ་མི་འ]ར། །ཞེས་5འི་དོན་K་དེ་རབ་Pེ།།   
vན་པ་ཅན་སོགས་གང་དག་ལ། །འདི་[113B2]འ`འི་འNེལ་[པ་;བ་]ཡོད་མིན་ལ།།

དེ་དག་འVལ་པ་ûིད་པའི་Pིར། །གཏན་ཚCགས་མིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན།།
[PV 4.202-203: yan nāntarīyakā sattā yo vā ātmā svo avibhāgavān / 

sa tena avyabhicārī syād ity arthaṃ tat prabhedanam //
saṃyogy-ādiṣu yeṣv asti pratibandho na tādṛśam /
na te hetava ity uktaṃ vyabhicārasya sambhavāt //

Tib: ཡོད་པ་གང་མེད་མི་འuང་བའམ། །རང་བདག་:མ་ད5ེར་མེད་ཅན་གང་།།

དེ་ནི་དེ་དང་འVལ་མི་འ]ར། །ཞེས་5འི་དོན་K་འདི་རབ་Pེ།།

vན་པ་ཅན་སོགས་གང་དག་ལ། །དེ་འ`འི་འNེལ་པ་ཡོད་མིན་པ།།
དེ་དག་འVལ་པ་ûིད་པའི་Pིར། །གཏན་ཚCགས་མིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན།།]

ཞེས་གང་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།

G3 Iགས་ག3མ་[དེ་དག་]ལས་Iོགས་པའི་གཞལ་5་ད{ད་པ། 
Iགས་དེ་དག་ལས་Iོགས་པའི་fལ་ད{ད་པ་ཡང་མི་འཐད་པའི་Pོགས་དགག་པ་དང་། འཐད་པའི་Pོགས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། དེ་ལ་

ཉེས་པ་gང་པ་[113B3]ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་;ེ།   

H1 མི་འཐད་པའི་Pོགས་དགག་པ།
I1 [མི་འཐད་པའི་Pོགས་དགོད་པ།]
དང་པF་ནH་Iགས་ཐམས་ཅད་Lི་,ེས་དཔག་གིས་ཆོས་ཅན་དང་དགག་5འི་ཚdགས་པ་[[ེད་;མེད་]པར་དགག་པ་ཉིད་འཇལ་བ་ཡིན་?ི་མེ་དང་ཤིང་

ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་དགག་གི་[Rོས་;དངོས་]པF་ནH་མི་འཇལ་ཏེ། འདི་8ར་ཚད་མས་དོན་Iོགས་པར་འ]ར་བ་ནི་ག�ང་[པའི་;བའི་]:མ་པ་དོན་
དང་མéན་པ་ལས་[113B4]ཡིན་ན་Iོག་པའི་ག�ང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་དགག་ནི་Pི་རོལ་དང་མéན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་jབ་གཞན་དང་འNེལ་
[པར་;བར་]oང་[པའི་;བའི་]Pིར་དང་། [Rོས་;དངོས་]པོ་དང་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]éན་མོང་[པར་;བར་]oང་[པའི་;བའི་]Pིར་དང་། Pི་
རོལ་ཡོད་[[ེད་;མེད་]Lི་,ེས་3་མི་5ེད་པའི་Pིར་རོ། །འོ་ན་མེ་དང་ཤིང་[[ེད་;མེད་]Lི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]དགག་Pི་རོལ་ལ་གནས་Lང་
[113B5]Wོས་ཇི་8ར་བ�ང་ཞེ་ན། དོན་?ིས་ག�ང་[པ་;བ་]ཉིད་[ཏེ་;དེ་]Wོ་འདིས་རང་གི་ཞེན་fལ་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་[Rོས་;དངོས་]
[[ེད་;མེད་]éན་མོང་[པ་;བ་][Rོས་;དངོས་]པFའH་:མ་པར་ངེས་པ་དང་། རང་གི་oང་[པ་;བ་]དོན་མ་ཡིན་ལ་དོན་K་ཞེན་པ་དང་། ཡོད་ངེས་ཞེས་
ངེས་པའི་རང་བཞིན་མཐའ་ཅིག་[K་;Z་]ངེས་པའི་Pིར་oང་[པ་;བ་]དང་Pི་རོལ་ལ་འ`་ཆོས་འགའ་ཞིག་Jོ་མ་བཏགས་[113B6]པར་མི་འཐད་

ལ་དེ་ཡང་དེ་དག་ལ་མེ་དང་ཤིང་མེད་Lི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པར་དགག་པ་ལས་གཞན་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །ཡང་,ེས་དཔག་གིས་
མེ་ལ་སོགས་པའི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་Iོགས་ན་དེའི་རང་བཞིན་མི་Iག་པ་དང་བདག་[[ེད་;མེད་]ལ་སོགས་པར་Iོགས་པར་འ]ར་ཏེ་དེའི་རང་
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བཞིན་དེ་དག་མིན་པས་སོ། །J་Iོག་ཐམས་ཅད་མེད་དགག་གི་[113B7]གཞན་སེལ་[པ་;བ་];ེ། [Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་མི་རེག་པ་ལ་ཉེས་པ་དེར་
མི་འ]ར་ཏེ། དེ་8ར་ཡང་:མ་འEེལ་ལས།།   

,ེས་3་དཔག་པ་ལས་Lང་[Rོས།;དངོས།] །འཛCན་ན་ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]oང་འ]ར་བས།།
ཆོས་ãན་འཛCན་ཏེ་སེལ་[པ་;བ་]ལ། །ཉེས་པ་འདིར་ནི་ཐལ་མི་འ]ར།།
[PV 1.46: vastugrahe 'numānāc ca dharmasyaikasya niścaye / 
sarvadharmagraho 'pohe nāyaṃ doṣaḥ prasajyate //
Tib: ,ེས་3་དཔག་པ་ལས་Lང་དངོས། །འཛCན་ན་ཆོས་གཅིག་ངེས་]ར་པས།།
ཆོས་ãན་འཛCན་ཏེ་སེལ་བ་ལ། །ཉེས་པ་འདི་ནི་ཐལ་མི་འ]ར།།]

ཞེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་[113B8རོ།།

I2 [Pོགས་དེ་དག་དགག་པ།]
འདི་ནི་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] jབ་5ེད་དེ་དག་མི་རིགས་པ་དང་། གནོད་པ་གཞན་ཡོད་པ་དང་། aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་

Pིར་རོ།།

J1 jབ་5ེད་དེ་དག་མི་རིགས་པ།
དང་པF་ནH་Iོག་པ་གཞན་དོན་དང་མéན་པར་མི་འདོད་ལ། ,ེས་3་དཔག་པའི་ག�ང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་དགག་ལ་དོན་དང་མéན་པ་

འགོག་པའི་Iགས་དེ་དག་མ་[114A1]kབ་པའི་Pིར་དང་། [[ེད་;མེད་]དགག་Jོ་བཏགས་པར་དཔོག་པ་ཡང་གལ་ཏེ་Pི་རོལ་?ི་མེད་དགག་དེ་
,ེས་དཔག་གི་ཞེན་fལ་མ་ཡིན་ན་[Rོས་;དངོས་]fལ་K་མི་འཐད་ལ། ཡིན་ན་ཡང་དེ་8ར་ངེས་ན་དཔོག་པའི་Iགས་དོན་[[ེད་;མེད་]ལ་མ་ངེས་
ན་ཞེན་fལ་K་མི་འཐད་དེ། ཇི་qད་K།   

ངེས་པ་:མས་Lི་མ་ངེས་གང་།། [114A2]དེ་ནི་ཇི་8ར་དེ་དག་fལ།།

ཅེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་;ེ་Iགས་དེ་དག་གིས་མེད་དགག་ཁོ་ན་Jོ་བཏགས་པར་དཔོག་ན་མ་ངེས་ཏེ་མེ་ལ་སོགས་པའི་:མ་པ་མ་ཡིན་དགག་
གིས་Lང་འ`་བའི་Pིར་རོ། །དེ་8་མ་ཡིན་ཏེ་Iོག་པའི་ག�ང་[པ་;བ་]དང་Pི་རོལ་ལ་མ་ཡིན་དགག་གི་:མ་པས་འ`་བ་མེད་ན་གཙØ་བ∂་ལ་སོགས་
[114A3]པའི་J་དོན་གཞིར་5ས་པས་Pི་རོལ་ལ་Jོ་འདོགས་ཆོད་པའི་M་མཚན་ད{ོད་ཅིག། 

J2 གནོད་པ་གཞན་ཡོད་པ།
གཉིས་པ་ནི་ཡང་ཅི་རང་བཞིན་དང་འNས་Oའི་Iགས་དེ་དག་གིས་མེ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་མ་ཡིན་དགག་jབ་[པ་འམ་;པའམ་]མེད་

དགག་jབ། དང་པོ་8ར་ན་Iགས་Lི་བjབ་5་མི་འཇལ་བས། ,ེས་དཔག་Iགས་ལ་མི་8ོས་པར་འ]ར་ལ་[114A4]གཉིས་པ་8ར་ན་Iགས་

དེ་དག་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་འ]ར་ཏེ་M་དང་hབ་5ེད་འགོག་པའི་Iགས་བཞིན་ནོ། །དེ་8་[ན་འང་;ནའང་]jབ་པ་Iོགས་པར་çོམ་པས་
བjབ་པར་འཇོག་ན་Iོག་པ་:མས་རང་གི་[ག�ང]་པོར་çོམ་པས་[Rོས་;དངོས་]པོ་འཛCན་པའི་མངོན་3མ་K་འ]ར་ལ། དེའི་མཚན་ཉིད་ཚད་མས་
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ཁེགས་ན་çོམ་པས་དེར་གང་ལ་འ]ར་[114A5]ཞེས་མmངས་པར་བ,ོད་དོ། །མེད་དགག་Lང་མི་འཇལ་ཞེས་བIག་པ་མmངས་པའང་ཡིན་ཏེ། 
mལ་ག3མ་ཚང་[པས་;བས་]Iགས་Lི་མི་jབ་པ་འགལ་ལ་བjབ་5་ཡིན་ཡང་Iགས་ལ་དགོངས་པས་མི་འཇལ་ན་WF་ད_་Iགས་ལ་མི་8ོས་པར་

འ]ར་རF་ཞ_ས་པའི་ལན་མmངས་པའི་Pིར་རོ།། 

J3 aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ། 
ག3མ་པ་ནི་aོབ་དཔོན་[114A6]?ིས།།

ཚད་མ་è་བ་མེད་ཅན་?ི། །ཤེས་པ་དོན་5ེད་xས་པ་ནི།།
མི་è་ཡིན་ཏེ།   
[PV 2.1a-c': pramāṇam avisaṃvādi jñānam arthakriyā-sthitiḥ / avisaṃvādanaṃ ..

Tib: ཚད་མ་བè་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །དོན་5ེད་xས་པར་གནས་པ་ནི། །
མི་è་J་ལས་uང་བ་ཡང་། །]

ཅེས་དང་། ཚད་མ་:མ་གཉིས་[Rོས་;དངོས་]པFའH། །fལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཅེས་5་བ་ལ་སོགས་པས་,ེས་དཔག་གིས་[Rོས་;དངོས་]པོ་འཇལ་བར་
ག3ངས་པའི་Pིར་རོ།།

K1 ཁ་ཅིག་གིས་}ང་གི་དོན་འགོད་པ།
ཡང་ཁ་ཅིག་}ང་དེ་དག་གིས་ན་Iགས་ཐམས་ཅད་Lི་,ེས་དཔག་[114A7]གིས་མ་ཡིན་དགག་གི་དངོས་པF་ཉHད་འཇལ་བ་ཡིན་?ི་

[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ནི་ཚད་མའི་གཞལ་5ར་མི་âང་;ེ་hད་པར་K་5ར་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །འོན་Lང་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཐ་དད་པར་
kབ་པ་ན་འདི་ལ་འདི་མེད་ཅེས་Jོ་འདོགས་Lི་fལ་K་5ེད་པ་ཡིན་ནོ།། [Rོས་;དངོས་]པོ་འཇལ་བའི་mལ་ཡང་[བjབ་;jབ་]པའི་,ེས་དཔག་
གིས་ནི་གཞི་དང་[114A8]ཆོས་Lི་ཚdགས་པ་kབ་པར་འཇལ་བར་གསལ་ལོ། །དགག་པའི་,ེས་དཔག་གི་Lང་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་ལ་
[[ེད་;མེད་]ཅེས་དགག་5ས་དབེན་པའི་དགག་[གཞི་འི་;གཞིའི་][Rོས་;དངོས་]པོ་འཇལ་བར་r་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་འདི་[[ེད་;མེད་]ཅེས་དགག་5འི་
[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་འཇལ་བར་འདོད་[ཏེ།;དེ།] འདིར་[[ེད་;མེད་]པ་ནི་Sས་nིན་ནF་ཞ_ས་བཀག་པ་དགག་5འི། [114B1]ཆོས་3་འཇལ་

བའི་Pིར་དང་། འགོག་པའི་ཚད་མ་དགག་5་ཡོད་[[ེད་;མེད་]ལ་རག་ལས་པའི་Pིར་jབ་པའི་ཚད་མ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དགག་jབ་Lི་ཚད་མ་
གཉིས་ཀས་jབ་པ་དང་སེལ་[པའི་;བའི་]mལ་?ི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་fལ་K་5ེད་པ་ཡིན་ཏེ་འ`ེན་པ་དང་འOལ་བ་དག་གིས་སོག་ལེ་བཞིན་ནF་

ཞ_ས་ཟེར་རོ།།

K2 }ང་དོན་:མ་པ་ཐམས་ཅད་K་མི་འཐད་པ། 
འདི་ཡང་:མ་པ་ཐམས་ཅད་[114B2]K་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་

Pིར་རོ།།
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L1 རིགས་པས་མི་འཐད་པ།
དང་པོ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]མེད་མི་འཇལ་བ་མི་འཐད་པ་དང་། [Rོས་;དངོས་]པོ་འཇལ་mལ་མི་འཐད་པ་དང་། [Rོས་;དངོས་]མེད་Jོ་

འདོགས་Lི་fལ་K་མི་འཐད་པ་ག3མ་ལས།   

M1 དངོས་མེད་མི་འཇལ་བ་མི་འཐད་པ།
དང་པF་ནH་ཚད་མས་[Rོས་;དངོས་]པF་མH་འཇལ་ལF་ཞ_ས་བJེ་བར་5་;ེ། [Rོས་;དངོས་]3་[114B3]རང་ཉིད་མི་འཇལ་བ་ཤེས་པ་ཉིད་K་འགལ་ལF་

ཞ_་ན། དེར་འཛCན་[ོང་[པའི་;བའི་]©གས་ལ་དེར་oང་[པའི་;བའི་]J་དོན་དང་w་གཉིས་མི་འཇལ་བའང་འགལ་ལོ། །དེ་དག་Lང་ཤེས་པ་ཉིད་K་
འདོད་ན་ཤེས་[པ་འང་;པའང་][Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]K་r་;ེ། སིམ་གKང་གི་དོན་5ེད་པས་གནོད་པ་8ར་[ཏེ་;དེ་]དག་Lང་oང་
[པ་;བ་]8ར་དོན་5ེད་པ་ཁེགས་པས་ཇི་8ར་མི་གནོད་[114B4]©གས་ལ་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]འཇལ་བར་འདོད་ནའང་[Rོས་;དངོས་]3་

[ཅི་འི་;ཅིའི་]Pིར་མི་འདོད་[ཏེ་;དེ་][[ེད་;མེད་]པ་5་བའི་fལ་K་འགལ་བའི་M་མཚན་མmངས་པའི་Pིར་རོ།།

M2 དངོས་པོ་འཇལ་mལ་མི་འཐད་པ།
གཉིས་པ་ནི་5ེད་Nག་[K་;Z་]དགག་[གཞི་འི་;གཞིའི་][Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་འཇལ་བ་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]qད་ཅིག་མས་;ོང་པ་

[Rོས་;དངོས་]པོར་[[ེད་;མེད་][ཏེ་;དེ་]དོན་5ེད་པས་;ོང་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པའི་,ེས་དཔག་ལ་དགག་[གཞི་འི་;གཞིའི་][114B5]

[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །ཁF་བG་ཅག་Wོ་:མ་བཅས་r་བས་དེར་ཡང་Iག་པར་oང་[པའི་;བའི་]J་དོན་WFའH་[Rོས་;དངོས་]པF་
ཉHད་ཡིན་ཏེ་འོན་Lང་དེ་Iག་པའི་དོན་5ེད་པ་བཀག་པས་དེའི་[Rོས་;དངོས་]པོར་འགོག་པས་Pོགས་ཆོས་Lི་^ོན་ཡང་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_་ན། དེ་
8ར་འདོད་Lང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། Iག་པར་oང་[པའི་;བའི་]WF་ད_་མ་འVལ་ན་ཤེས་པ་Iག་པའི་[114B6][Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་K་འ]ར་ལ། 
འVལ་པའི་ག�ང་[པ་;བ་][Rོས་;དངོས་]པོར་[[ེད་;མེད་]པས་ཤེས་པར་འགལ་བའི་Pིར་རོ། །དགག་5འི་[Rོས་;དངོས་]པོ་འཇལ་བའང་མི་
འཐད་པ་ལས་རེ་ཤིག་[བjབ་;jབ་]5ེད་མི་རིགས་ཏེ་བཀག་པ་Iོགས་པ་དགག་5འི་:མ་པ་ཤར་བ་ལ་8ོས་Lང་དེ་དགག་5་ལ་vན་པའི་ཆོས་མ་

ཡིན་ཏེ་ཕན་mན་འགལ་བའི་Pིར་ཚ་བ་[114B7]དང་Eང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དེ་8་ན་དགག་5་མéན་Pོགས་3་འ]ར་ཏེ་བjབ་
5འི་ཆོས་དང་vན་པའི་Pིར་རོ། །དེའི་Pིར་qད་ཅིག་མས་;ོང་;ེ་5ས་པའི་Pིར་ཅེས་5་བའི་འགལ་བ་,ེས་འEོ་དང་vན་པར་འ]ར་རོ། །མི་è་
བའི་རག་ལས་ས་ཞེས་པ་ཡང་M་མཚན་Pིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཏེ་གཞན་K་[114B8]ན་བ་ལ་Eང་རེག་;ོབས་vན་ཡོད་[[ེད་;མེད་]Lི་,ེས་3་5ེད་

པས་དེའི་འNས་Oར་འ]ར་བ་ཅིས་བwོག །གནོད་5ེད་Lང་|ིར་ཚད་མ་གང་གི་དགག་[5་འང་;5འང་]3འི་གཞལ་5ར་མི་âང་;ེ་ཇི་8ར་གཞལ་
5འི་fལ་Kས་:མ་པ་དེར་འགོག་པ་འVལ་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །hད་པར་K་རང་གི་དགག་5་འཇལ་བ་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] 
[115A1]དགག་5་དེ་kབ་ཅིང་མ་ཁེགས་ན་འགོག་5ེད་འVལ་པ་དང་། མ་kབ་ཅིང་ཁེགས་ན་fལ་བཀག་པས་རང་ཉིད་རང་གིས་འགོག་པར་
ཐལ་བའི་Pིར་རོ། །ཁེགས་Lང་དགག་5་དེ་ཉིད་བསལ་བར་འཇལ་བས་fལ་[[ེད་;མེད་]པར་མི་འ]ར་རོ་iམ་ན། ཅི་དགག་5་Oམ་པ་བསལ་བ་
དེ་Oམ་པ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། དང་པོ་8ར་[115A2]ན་Oམ་པ་kབ་པ་དང་བསལ་[ཏེ།;དེ།]གཉིས་ཀ་Oམ་པ་ཡིན་ན་ཤེས་5་ཐམས་ཅད་Oམ་པ་

ཉིད་K་འ]ར་ཏེ་དེ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བའི་Pིར་རོ། །གཉིས་པ་8ར་ན་དེ་གཞལ་བས་Oམ་པ་གཞལ་བར་ཇི་8ར་འ]ར་ཏེ་Oམ་པ་གཞལ་བས་
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Oམ་[[ེད་;མེད་]བཞིན་ནོ། །དཔེར་ཡང་མ་kབ་;ེ་དེར་གནས་qབས་[^ེད་;^ེ་]འཇིག་གི་M་ནི་ངF་བG་kབ་པ་[115A3]ཉིད་ལ་hད་པར་^ེད་པ་

ཡིན་ལ། འདིར་ཚད་མ་ནི་ཡོད་[[ེད་;མེད་]ཤེས་5ེད་Lི་M་ཡིན་པས་དགག་མི་xས་[པ་འམ་;པའམ་]fལ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

M3 དངོས་མེད་Jོ་འདོགས་Lི་fལ་མི་འཐད་པ།
ག3མ་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་ཕན་mན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[ཅིག་;གཅིག་][[ེད་;མེད་]པ་Jོ་འདོགས་Lི་fལ་[K་འང་;Kའང་]མི་

འཐད་[ཏེ།;དེ།] དེ་དག་ཕན་mན་[[ེད་;མེད་]པར་མི་གནས་ན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་Lི་ངF་བGར་འ]ར་ལ་[115A4]གནས་Lང་དེར་འཛCན་Jོ་

འདོགས་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་Pིར་དང་། 5་བའི་fལ་མ་ཡིན་པ་Jོ་འདོགས་Lི་ཤེས་5ར་ཡང་འགལ་བའི་Pིར་དང་། ཚད་མས་fལ་མི་âང་ན་
Jོ་འདོགས་Lི་fལ་ཡིན་པར་ཡང་མི་འkབ་པའི་Pིར་རོ།།

L2 aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ།
aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་[པ་འང་;པའང་]ཤིན་[K་;Z་]མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K། [Rོས་;དངོས་]པFའH་[115A5]fལ་ཅན་ཁོ་ན་ནི་ཚད་

མ་མ་ཡིན་?ི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་མི་è་བ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་རང་གི་fལ་ཡོད་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་དེ་8ར་འཇོག་ཅེས་དང་། གཞལ་5་ཉིད་ཡོད་
མེད་གཉིས་ཀའི་ཆོས་3་ག3ངས་པའི་Pིར་དང་། དེ་8ར་འདོད་པའི་བjབ་5་ལ། །གནོད་པ་ཅི་ཡང་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད། །ཅེས་ཆོས་དགག་པ་
jབ་[115A6]པ་ལ་གཞི་[Rོས་;དངོས་]པོ་བ་མི་དགོས་པར་ག3ངས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་བཞིན་K་[Rོས་;དངོས་]Lི་བ,ོད་5་Iོག་པ་ལ་oང་
[པ་;བ་]ཡང་དེར་Iོག་[ོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་གིས་གཞལ་བའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་]པོར་འ]ར་དགོས་པས་J་Iོག་དོན་རང་མཚན་?ི་

[Rོས་;དངོས་]fལ་ཅན་K་འ]ར་ན། aོབ་དཔོན་?ིས་J་དོན་[Rོས་;དངོས་]པོ་མ་ཡིན་པར་ག3ངས་པ་དང་། [Rོས་;དངོས་]Lི་མ་ངེས་
[115A7]པར་ག3ངས་པའི་གཞལ་5ར་མི་Iག་པའི་གF་5_ད་K་འ]ར་བའང་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་འདིར་Iགས་ག3མ་?ི་བjབ་5་ངོས་ག�ང་
[པ་;བ་]ན་གཉིས་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་jབ་ལ་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་དགག་པ་jབ་[པོ་;བོ་]ཞེསདང་། གཏན་ཚCགས་ཐིགས་པར་ཡང་། 

འདིར་ནི་[Rོས་;དངོས་]ལ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་ཆ། །ཁས་Wངས་[[ེད་;མེད་]པར་དགག་པ་ནི་
[115A8]jབ་5ེད་D་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་དགག་པ་jབ་པར་5ེད།།
[PV 4.262: anaṅgīkṛtavastvaṃśo niṣedhaḥ sādhyate nayā /

vastuny api tu pūrvābhyāṃ paryudāso vidhānataḥ //

Tib: འདིས་ནི་དངོས་ལའང་དངོས་པFའH་ཆ། །ཁས་Wངས་མེད་པར་དགག་པ་ཉིད།།
jབ་5ེད་D་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་jབ་པར་5ེད་Pིར་རོ།།]

ཅེས་འuང་[པ་;བ་]ལས་ན་རང་བཞིན་འNས་Oའི་,ེས་དཔག་གིས་གཞི་དང་ཆོས་Lི་ཚdགས་པ་མ་ཡིན་དགག་འཇལ་ལ། [མི་;མ་]དམིགས་པའི་
,ེས་དཔག་གིས་ནི་གཞི་དང་དགག་5འི་ཚdགས་པ་[[ེད་;མེད་]པར་དགག་པ་ཉིད་འཇལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་རོ།། [115B1]དེ་ཡང་མི་

འཐད་[ཏེ།;དེ།] དེ་8ར་ན་Jའི་[Rོས་;དངོས་]པF་དGན་དམ་པའི་[Rོས་;དངོས་]པF་;Gང་[ཏེ་;;ེ་][Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་ཡིན་པའི་Pིར་ཞེས་5ེ་Nག་
ཆོས་ཅན་ལ་|ི་Iགས་3་བཀོད་པ་འདི་ཡང་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་,ེས་དཔག་ཡིན་པས་གཞི་དང་དགག་5འི་ཚdགས་པ་ཁེགས་ཙམ་འཇལ་

བར་འ]ར་རོ། །དེ་འདོད་ན་hབ་པ་འཛCན་པས་Iོགས་ཟིན་ལ་འeག་པས་བཅད་པའི་[115B2]fལ་ཅན་K་འ]ར་བ་དང་། གཞི་དང་དགག་
5འི་ཚdགས་པ་ཁེགས་Lང་བཀག་ཆོས་དང་ཚdགས་པའི་མ་ཡིན་དགག་མི་འཇལ་ན་གནོད་པ་ཅན་?ིས་5ས་པ་Iག་པ་དང་ཚdགས་པ་ཁེགས་Lང་མི་
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Iག་པ་དང་ཚdགས་པ་མི་འkབ་པས་Iགས་kབ་པའི་བwོག་hབ་Lིས་,ེས་འEོ་མ་འཕེན་པར་ཐལ་བ་འeག་པའི་Pིར་རོ། །aོབ་
[115B3]དཔོན་?ིས་ཆོས་[[ེད་;མེད་]དགག་jབ་པ་ལ་དགོངས་པས་གlང་གི་དོན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།   

H2 འཐད་པའི་Pོགས་ག�ང་པ།
གཉིས་པ་འཐད་པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། |ིར་Iགས་Lི་nོར་བ་ནི་î་བཞི་;ེ། བjབ་5འི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་དགག་

དང་། ཆོས་ཅན་[[ེད་;མེད་]དགག་དང་། ཆོས་[[ེད་;མེད་]དགག་དང་། [གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་][[ེད་;མེད་]དགག་[115B4]གོ།

Iགས་Lི་བjབ་5་ནི་ཐམས་ཅད་K་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚdགས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་î་དང་པོ་ག3མ་?ི་བjབ་5ས་jབ་ཆོས་མ་དོར་བས་

མ་ཡིན་དགག་དང་། བཞི་པ་མེད་དགག་[K་;Z་]འ]ར་ལ། Iགས་Lི་བjབ་5་ཉིད་,ེས་དཔག་གི་fལ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་,ེས་དཔག་གིས་Lང་
ག3མ་?ིས་མ་ཡིན་དགག་དང་བཞི་[115B5]པས་[[ེད་;མེད་]དགག་ཉིད་འཇལ་བར་གསལ་ཏེ་འདི་ལ་སོམ་ཉི་ག་ལ་ཡོད།  

H3 དེ་ཉེས་པ་gང་པ། 
ག3མ་པ་bོད་པ་gང་པ་ཡང་Pོགས་ག3མ་?ི་ལས་རེ་ཤིག་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་འཇལ་བ་ལ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་ཆོས་ཐམས་ཅད་Iོགས་པར་ཐལ་

བ་[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] [Rོས་;དངོས་]པFའH་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་Iོགས་Lང་Iོགས་པའི་ཆོས་[Rོས་;དངོས་]པF་ཡHན་པས་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་
ཅན་K་བ,ོད་[115B6][ཏེ་;དེ་]དེ་8་མ་ཡིན་ན་མངོན་3མ་ཚད་[མ་འང་;མའང་][Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་K་མི་འཐད་པའི་Pིར་རོ།། 
[[ེད་;མེད་]དགག་འཇལ་བ་ལ་M་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་མཐར་བཞིར་ད{ད་ན་མི་འཐད་པ་དང་:མ་གཞག་གི་fལ་K་མི་âང་

[པའི་;བའི་]^ོན་ཡང་མེད་[ཏེ།;དེ།] ངF་བG་[[ེད་;མེད་]པ་Mས་བ^ེད་5ར་འགལ་ཡང་ཚད་མ་ལ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོར་འཛCན་[115B7]པའི་Jོ་

འདོགས་སེལ་[པ་;བ་]ཡིན་?ི་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]5ེད་པར་མི་འཐད་པའི་Pིར་དང་། Oམ་པ་[[ེད་;མེད་]པར་འཇལ་ལ་དེ་Oམ་པ་དང་མ་
འNེལ་ཡང་དེ་དང་Oམ་པ་འགལ་བས་ཁེགས་ཤིང་oམ་O་[[ེད་;མེད་]པ་དང་Oམ་པ་མི་འགལ་བས་མི་ཁེགས་པ་དང་། :མ་གཞག་གི་fལ་K་
ཡང་གཉིས་ཀ་âང་;ེ། Oམ་[[ེད་;མེད་][ལསོགས་;ལ་སོགས་][115B8]པའི་[Rོས་;དངོས་]པའི་hད་པར་[[ེད་;མེད་]དགག་ནི་དགག་གཞི་

མé་ཚང་[པས་;བས་]Lང་fལ་K་འ]ར་ལ། [Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་[[ེད་;མེད་][པ་འང་;པའང་]དེ་Iོགས་པའི་ཤེས་རབ་Lིས་ãན་ནས་ཉོན་
མོངས་gོད་[པས་;བས་]དོན་K་གཉེར་བས་Lང་fལ་K་འ]ར་བ་མི་འགལ་ལོ། །ཡང་གལ་ཏེ་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་,ེས་དཔག་གིས་Lང་
མ་ཡིན་དགག་འཇལ་[116A1]ན་Iགས་Lི་བjབ་5འང་དེ་ཡིན་དགོས་པས་[བjབ་;jབ་]པའི་Iགས་3་འ]ར་རF་ཞ_་ན། hབ་པ་མ་kབ་;ེ་
ཆོས་[[ེད་;མེད་]དགག་བjབ་པའི་Pིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་མེད་དགག་ཡིན་ཡང་གཞི་མ་ཡིན་དགག་དང་ཚdགས་པས་མ་ཡིན་དགག་ཉིད་K་འ]ར་
ན་གཞི་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ཡང་ཆོས་[[ེད་;མེད་]དགག་གིས་ཟིན་པས་[116A2]ཚdགས་དོན་མེད་དགག་ཉིད་K་ཅི་;ེ་མི་འ]ར་ཅེ་ན།  ཚdགས་
དོན་ལ་དེའི་མཚན་ཉིད་དགག་ཆོས་འབའ་ཤིག་པ་[[ེད་;མེད་]ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་?ིས་ཐ་iད་གཞན་མཚdན་པས་ཁF་བG་ལ་ཅི་ཞིག་གནོད་

[ཏེ་;དེ་]mལ་འདི་ནི་[|ད་;ད{ད་]ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་î་བཞི་པ་qད་ཅིག་མས་;ོང་པ་དང་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ཚdགས་པ་ཉིད་Lང་དགག་5་
མ་ཚdགས་པའི་[116A3]:མ་པ་འཆར་བ་ལ་མི་8ོས་པས་མ་ཡིན་དགག་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཅེས་དང་ཚdགས་ཅེས་པའི་
vོག་པ་དེ་8་མོད་Lི་དེའི་མཚན་གཞི་ཆོས་གཉིས་པོ་དགག་5་ལ་8ོས་པས་མེད་དགག་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]མེད་དགག་Wོས་ཤེས་Lང་ཤེས་5འི་vོག་པ་

[[ེད་;མེད་]དགག་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།
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F3 qབས་3་བབ་པའི་གlང་ལ་དགོས་པའི་དོན།
དེ་8་ན་གlང་ལ་[116A4]དགོས་པའི་དོན་ཚང་[པར་;བར་]འ]ར་ཏེ། འདིར་qབས་Lི་དོན་འདི་iེད་ཅིག་ཤེས་པར་5འོ།།

G1 Iགས་ག3མ་?ི་fལ་?ི་ད5ེ་བ།
འཐད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་éགས་ལ་བཞག་ནས་གlང་བཀོད་པ་ལས་Iགས་ག3མ་?ི་fལ་?ི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་ནི་Iགས་ག3མ་པF་ད_་ལ་

གཉིས་ཁོ་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་[བjབ་;jབ་]པ་ཡིན་ལ་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་དགག་པ་ཁོ་ན་jབ་ཅེས་སོ།།

H1 [Iགས་ག3མ་?ི་]འNེལ་བའི་ད5ེ་བ།
འNེལ་[པས་;བས་][116A5]ད5ེ་བ་ནི་བjབ་པར་5་བ་དང་5ེད་པ་ཉིད་དག་Lང་རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]ཡོད་པ་ཉིད་ནའོ།།

I1 རང་བཞིན་[?ི་གཏན་ཚCགས་Lི་]འNེལ་པ།
J1 [དངོས།]

རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]མི་འVལ་པ་གང་ལས་ཅེ་ན། དེ་ནི་དེའི་ཞེས་[པ་འམ།;པའམ།] ཡང་ན་རང་བཞིན་འNེལ་[པ་;བ་]དེ་ཡང་
གང་ཞེ་ན། mལ་གཉིས་ལས་5ས་པ་དང་མི་Iག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་རོ་[PVin 56,10-11: sa ca 

tadātmatvāt //][116A6]ཞེས་5འོ།།

J2 [དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ།]
K1 Yོལ་བ། 

ཕ་རོལ་?ིས་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་མི་འVལ་ཡང་བjབ་5་གཏན་ཚCགས་Lི་ད5ེ་བར་མི་འཐད་པར་མཐོང་ནས་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་

ཞེས་Yོལ་བ་ལ།   

K2 [དེ་3ན་འ5ིན་པ།]
L1 ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཉིད་[Iོག་བཏགས་3་བ;ན་པ།]

རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ད5ེ་བ་[[ེད་;མེད་]Lང་WFའH་fལ་K་བjབ་5་jབ་5ེད་[[ེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་ཏེ། 5ས་པ་དང་མི་Iག་པ་ལ་
སོགས་པ་vོག་ཆོས་Lི་5ེ་[116A7]Nག་Iོག་པ་ལ་ཤར་བ་དོན་ལ་ãན་བIགས་པའི་|ི་འགའ་ཞིག་གིས་མ་ངེས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་ཉིད་འདི་8ར་
Oམ་པ་དང་5ས་མི་Iག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཉིད་[PVin 57,1: dharmadharmitayā..]ཅེས་སོ། །Wོས་མཐོང་ན་དོན་ཉིད་ལ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་Pེ་མ་ལེབ་ལ་ཁ་དོག་གི་ད5ེ་བ་བཞིན་ནོ་iམ་ན། དོན་ལས་^ེས་པའི་[116A8]Wོས་ག�ང་[པ་;བ་]དེ་8་ཡིན་Lང་WFའH་5ེ་

Nག་རང་དགའ་བ་[PVin 57,2: ..vikalpabhedānāṃ svatantrāṇām..]ཅེས་སོ།།
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L2 mལ་དེ་ཉིད་aོབ་དཔོན་Pོགས་ìང་གི་གlང་དང་nར་བ། 
mལ་དེ་ཉིད་aོབ་དཔོན་Pོགས་Lི་ìང་པFའH་གlང་དང་nོར་བ་ནི་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་WFའH་ག�ང་[པ་;བ་]ཐ་དད་ལ་8ོས་ནས་nོར་

བའི་ཐ་iད་K་འ]ར་བ་དེ་qད་K་ཡང་[PVin 56,13:  tathā cāha..]ངོ།།

L3 Wོ་ཐ་དད་པར་བIགས་པ་Iགས་3་འགོད་པ། 
འོ་ན་Wོས་ཐ་དད་པར་བIགས་པ་Iགས་3་འགོད་དམ་ཞེ་ན། རང་དགའ་བའི་WF་ད_་དག་གིས་[116B1]བIགས་པའི་fལ་?ིས་

[PVin 57,2: tatkalpitaviṣayād..][ཅེས་;ཅིས་];ེ་ངF་བG་མ་kབ་པར་འ]ར་བས་ཞེས་བསམས་པའོ།།

J3 [འཐད་པའི་M་མཚན་]Üས་པར་འཆད་པ། 
གལ་ཏེ་དོན་ལ་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་[[ེད་;མེད་]ཅིང་Wོས་ཐ་དད་བIགས་[པ་འང་;པའང་]Iགས་མ་ཡིན་ན་བjབ་5་དང་གཏན་ཚCགས་

ཇི་8ར་འཐད་ཅེ་ན། བདེན་མོད་Lི་བIགས་པ་ལ་8ོས་ནས་དོན་ཉིད་ལ་འཐད་དF་ཞ_ས་Üས་པར་འཆད་པ་ནི་གང་Pིར་[PVin 2.29d': 

yasmād]ཅེས་པའི་ཚCགས་3་བཅད་པ་ག3མ་[116B2];ེ། འདི་ཡང་Oམ་པ་8་Oའི་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཐ་དད་Jོ་འདོགས་པའི་M་མཚན་
དང་:མ་པ་དང་5ེད་པ་དང་དེས་kབ་པའི་དོན་བཞིར་ཤེས་པར་5་བ་ལས།   

K1 དོན་གཅིག་ལ་[vོག་པ་]ཐ་དད་Jོ་འདོགས་པའི་M་མཚན། 
དང་པF་ནH་Oམ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་ãན་གཞན་[Rོས་;དངོས་]Iག་པ་དང་མ་5ས་པ་དང་མéན་

[Rོས་;དངོས་]oམ་O་ལ་སོགས་པ་Oམ་མ་ཡིན་ལས་vོག་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། གང་གི་Pིར་Pི་རོལ་པས་[116B3]བIགས་པའི་|ིས་མ་འ`ེས་ཤིང་

5ེ་Nག་གིས་མ་Pེ་བས་རང་བཞིན་?ིས་རང་རང་གི་ངF་བG་ལ་གནས་པའི་Pིར་རོ།།

[PVin 2.29ab: sarvabhāvāḥ svabhāvena svasvabhāvavyavasthiteḥ /, 
PVin 2.29d': yasmād]

K2 Jོ་འདོགས་པའི་:མ་པ། 
Jོ་འདོགས་པའི་:མ་པ་ནི་དེ་Pིར་[PVin 2.30a': tasmād]ཅེས་པ་;ེ་དེ་8ར་vོག་འཚམས་ཐ་དད་ལས་vོག་པ་ལས་ལོག་ཆོས་Lི་

དོན་|ི་རེ་ཤར་བ་དེའི་M་མཚན་?ིས་Pི་རོལ་?ི་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་Oམ་པ་དང་5ས་པ་དང་མི་Iག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་[116B4]Lི་ད5ེ་བ་Jོ་

འདོགས་པའོ།།

K3 Jོ་བཏགས་པའི་5ེད་པ།
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Jོ་བཏགས་པའི་5ེད་པ་ནི་དེའི་[PVin 2.30d': tad]ཅེས་པ་;ེ། |ི་དེའི་hད་པར་[PVin 2.30d': tadviśeṣa-]རང་མཚན་ནམ་

རང་མཚན་དེའི་hད་པར་5ས་པ་ལ་སོགས་པར་Iོགས་;ེ་བwོག་པའི་Jོ་འདོགས་ཆོད་པའོ།།

K4 དེས་kབ་པའི་དོན། =qབས་དོན་བA་བ།
qབས་དོན་བA་བ་ནི་དེས་ན་[PVin 2.31a': tasmād]ཅེས་པ་;ེ། ཞེན་fལ་?ི་hད་པར་Iོགས་པ་ག�ང་[པའི་;བའི་]ཆོས་Jོ་

བཏགས་པ་ལ་8ོས་[116B5]པ་དེས་ནི་མི་Iག་པ་8་Oའི་hད་པར་གང་ཞིག་རང་གི་ག�ང་[པའི་;བའི་]ཆོས་Lིས་གོ་བར་འ]ར་བ་དེ་དེ་ལས་

གཞན་5ས་པའི་ག�ང་[པའི་;བའི་]ཆོས་Lིས་མི་xས་པས་དོན་ཉིད་ལ་WFའH་fལ་K་བjབ་5་jབ་5ེད་Lི་རིམ་པ་འཐད་དF་ཞ_ས་5་བའི་དོན་ཏོ།།
[PVin 2.31a-c': tasmād yo yena dharmeṇa viśeṣaḥ sampratīyate / na sa śakyas]

I2 [འNས་Oའི་Iགས་]རང་བཞིན་?ི་འNེལ་པ།
རང་བཞིན་འNེལ་[པའི་;བའི་]ད5ེ་བ་གཉིས་པ་ནི་འNས་O་ཡང་[PVin 57,11: kāryasyāpi..]ཅེས་པའོ།།

H2 དེ་ལས་འNེལ་fལ་Iོགས་པའི་Wོ་ཚད་མར་བjབ་པ། 
[116B6]འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་པF་མH་འVལ་པས་དེ་ལས་འNེལ་fལ་Iོགས་པའི་Wོ་ཚད་མར་བjབ་པ་ནི་,ེས་3་དཔག་5་ཤེས་པ་

འདི་གཉིས་ནི་དེར་འVལ་པ་[[ེད་;མེད་]པས་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་མངོན་3མ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་nར་རོ། །མངོན་3མ་8ར་[Rོས་;དངོས་]པོ་oང་ངམ་ཅེ་ན། 
oང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ཏེ་[Rོས་;དངོས་]3་མ་^ེས་པས་སོ། །འོ་ན་གང་ལས་ཅེ་ན། [116B7]དེ་ལས་བMད་ནས་^ེས་པའི་Pིར་ཏེ་འདི་8ར་

[Rོས་;དངོས་]གང་ཅི་8་བ་ཞེས་Dར་བཤད་པའི་mལ་?ིས་སོ།།
[PVin 57,12-13: etau dvāv anumeyapratyayau sākṣād anutpatter atatpratibhāsitve 'pi tadutpattes 
tadavyabhicāriṇāv iti pramāṇaṃ pratyakṣavat //]

G2 jབ་པ་དང་གཞན་སེལ་པའི་འeག་mལ།
ད་ནི་གོང་K་བ,ོད་པ་དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ད5ེ་བ་[[ེད་;མེད་]པས་དེ་འཛCན་པ་[ོང་[པའི་;བའི་]fལ་K་རིམ་པ་

[[ེད་;མེད་]Lང་གཞན་སེལ་[པས་;བས་]འeག་པ་ངེས་པའི་fལ་K་རིམ་པ་ཡོད་པས་Iོག་པ་ཆའི་fལ་ཅན་ནF་ཞ_ས་5་བ་འདིར་jབ་པ་དང་

གཞན་[116B8]སེལ་[པའི་;བའི་]འeག་mལ་Tང་ཟད་ཅིག་བ,ོད་པར་5འོ།།

H1 |ིར་ཤེས་པ་fལ་ལ་འeག་པའི་mལ།
དེ་ལ་|ིར་ཤེས་པ་fལ་ལ་འeག་པའི་mལ་ནི་ག3མ་;ེ། jབ་པ་དང་། གཞན་སེལ་[པ་;བ་]དང་དེ་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]པའོ།།

I1 jབ་པས་འeག་པ[འི་mལ།]
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jབ་པས་འeག་པ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]དཔེར་བ,ོད་པ་དང་Åས་Lི་fལ་ཅན་K་jབ་པ་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་

བ་ལས་[117A1]

J1 [jབ་པའི་]མཚན་ཉིད།
དང་པF་ནH་རང་གི་མཚན་ཉིད་oང་[པའི་;བའི་]~ོ་ནས་འཛCན་པ་;ེ།  

J2 [jབ་པའི་]མཚན་གཞི་དཔེར་བ,ོད་པ།
དཔེར་བ,ོད་པ་ནི་ག�གས་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་oང་[པའི་;བའི་]Iོག་[[ེད་;མེད་]མ་འVལ་པ་:མས་སོ།།

J3 [དེ་]Åས་Lི་fལ་ཅན་K་jབ་པ།
དེ་Åས་Lི་fལ་ཅན་K་jབ་[པ་འང་;པའང་]དོན་?ི་གནས་}གས་དང་WFའH་འཛCན་;ངས་དང་WF་དGན་བསམ་པ་ག3མ་ལས།   

K1 དོན་?ི་གནས་}གས།
དང་པF་ནH་དེའི་ག�ང་fལ་Oམ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Dོ་[117A2]མ་ཡིན་ལས་ལོག་པས་Dོན་པོར་གནས་པ་ཉིད་དང་། Dོན་པོ་དང་5ས་
པ་དང་མི་Iག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ཆོས་Lི་ད5ེ་:མས་Åས་ཐ་མི་དད་པར་གནས་པའང་ཡིན་ཏེ་ཕན་mན་gངས་ན་Dོན་པོ་M་

[[ེད་;མེད་]དང་Iགས་ལ་སོགས་པའི་^ོན་K་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །འོན་Lང་བ;ན་བཅོས་ལས་°ང་པོ་གཞན་K་བཞག་པ་དང་འཇིག་Iེན་པས་
ཆོས་དང་[117A3]ཆོས་ཅན་?ི་ད5ེ་བ་5ེད་པ་ནི་ཐ་iད་Jོ་བཏགས་ནས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གང་ལས་Jོ་འདོགས་པའི་M་མཚན་ནི་དོན་གང་དང་
གང་ལས་vོག་པ་དེའི་M་ཅན་[PVin 2.30'ab: yato yato 'rthānāṃ vyāvṛttis tannibandhanāḥ /]ཅེས་5་བས་vོག་པ་ཐ་དད་ལས་

ལོག་པ་དང་Iོག་པ་ལ་|ི་ཐ་དད་པར་ཤར་བ་ལས་སོ། །ཇི་8ར་Jོ་འདོགས་པའི་:མ་པ་ནི་དེ་vན་མིན་ཡང་མཐོང་[པར་;བར་]nོར་ཅེས་པས་Iོག་
[117A4]པའི་ག�ང་[པ་;བ་]དེ་མཐོང་[པ་;བ་]དོན་?ི་ཆོས་3་nོར་ཞིང་ûེ་བའོ། །Jོ་བཏགས་པའི་5ེད་པ་ནི་hད་པར་Iོགས་འ]ར་ཅེས་པས་
དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ད5ེ་བ་K་མར་འ]ར་ཞིང་དེ་ལ་བwོག་པའི་Jོ་འདོགས་K་མ་གཅོད་པར་5ེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་fལ་
Kས་:མ་པ་ཐ་དད་Lི་Oམ་པ་:མས་མéན་[Rོས་;དངོས་]གཞན་?ི་[Rོས་;དངོས་]དག་ལས་[117A5]vོག་ཅེས་པའི་mལ་?ིས་ཕན་mན་,ེས་3་

མི་འEོ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ་གཅིག་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]ཆོས་དེ་གཞན་ལ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །འོན་Lང་Oམ་པ་ཙམ་ཞེས་
[ཅིག་;གཅིག་]གི་ཐ་iད་5ེད་པ་ནི་Jོ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་M་མཚན་ཐམས་ཅད་ལ་Oམ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་8F་vHར་བ་ལ་སོགས་པ་[|ི་
འི་;|ིའི་][117A6]མཚན་ཉིད་Lི་དོན་|ི་གཅིག་ཤར་བ་ལས། :མ་པ་མཐོང་[པའི་;བའི་]དོན་སF་སG་བ་:མས་ལ་བཀབ་ཏེ་འདི་དང་འདི་
[འང་;ཡང་]Oམ་པ་ཙམ་མF་ཞ_ས་ཅིག་K་ûེས་པས། 5ེད་པ་མཚན་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Jོ་འདོགས་ཆོད་པས་རིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དོགས་པ་
མི་^ེ་བར་5ེད་དོ། །དེ་8ར་ན་དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་,ེས་འEོ་ཐ་དད་མེད་Lང་འVལ་[117A7]པའི་M་མཚན་ཅན་?ི་Iོག་པས་

[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མ་ཉིད་K་Jོ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K་:མ་འEེལ་ལས།   
དམ་པའི་དོན་?ི་དོན་:མས་ནི། །རང་གིས་འ`ེ་དང་ཐ་དད་[[ེད།།;མེད།།]   
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དེ་ལས་ངF་བG་གཅིག་པ་དང་། །K་མ་[WFའH་;WF་ཡH་]བaད་པ་ཡིན།། 
[PV 1.87:  
saṃsṛjyante na bhidyante svato 'rthāḥ pāramārthikāḥ / 
rūpam ekam anekaṃ ca teṣu buddher upaplavaḥ //
Tib: དམ་པའི་དོན་?ི་དོན་:མས་ནི། །རང་གིས་འ`ེ་དང་ཐ་དད་མེད།།
དེ་ལ་ངF་བG་གཅིག་པ་དང་། །K་མ་WF་ཡHས་བaད་པ་ཡིན།།

ཞེས་ག3ངས་པ་བཞིན་ནོ།།

K2 WFའH་འཛCན་;ངས། 
གཉིས་པ་WFའH་འཛCན་;ངས་ནི་Iོག་[[ེད་;མེད་]དོན་[117A8]ལ་8་བ་ཙམ་;ེ་oང་[པས་;བས་]འeག་གོ།།

K3 WF་དGན་བསམ་པ།
ག3མ་པ་ནི་[དེ་འང་;དེའང་]དོན་ཇི་8་བར་འཛCན་པས་Ü་ལས་འ°ར་བཞིན་K་དོན་?ི་གནས་}གས་ག3མ་དང་མéན་པར་oང་

[པ་;བ་]ཉིད་དོ། །འདི་གང་ལས་ཤེས་ཅེ་ན། རེ་ཤིག་Oམ་པ་Dོན་པོར་oང་བར་ནི་དེ་འཛCན་?ི་ཚད་མ་ཉིད་Lིས་kབ་[པོ།།;བོ།།] ,ེས་འEོ་
[[ེད་;མེད་]པ་ཡང་Oམ་པ་[117B1]:མས་fལ་དང་:མ་པ་མ་འ`ེས་པར་oང་[པ་;བ་]ནི་Oམ་འཛCན་ཉིད་Lིས་kབ་ལ། Kས་ཅན་ཐ་དད་
པར་ནི་དེས་མི་འkབ་;ེ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་Iག་པའི་Jོ་འདོགས་མི་^ེ་བར་ཐལ་བའི་Pིར་རོ། །འོན་Lང་ད་8ར་འདས་མ་འོངས་Lི་Kས་འགལ་བའི་
Iགས་Lིས་Kས་ཅན་?ི་[Rོས་;དངོས་]པོ་oང་[པ་;བ་]ཐ་དད་པར་འkབ་[པོ།།;བོ།།] 

Oམ་པ་འཛCན་པ་ལ་Dོན་པོ་དང་[117B2]5ས་མི་Iག་ལ་སོགས་པ་ཐ་མི་དད་པར་oང་[པ་;བ་]ནི་ཐམས་ཅད་K་,ེས་དཔག་གིས་;ེ། 
དེ་ཡང་ཆ་ཤས་Lི་oང་[པ་;བ་]དགག་པའི་Iགས་དགོད་པ་དང་། Iགས་དེའི་mལ་བjབ་པ་དང་། དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ག3མ་ལས།   

L1 ཆ་ཤས་Lི་oང་པ་དགག་པའི་Iགས་དགོད་པ།
དང་པF་ནH་Oམ་པའི་Dོན་པོ་དང་5ས་མི་Iག་ཆོས་ཅན་[[ིག་;མིག་]ཤེས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་oང་[པ་;བ་]དང་མི་oང་[པ་;བ་]དང་མི་

oང་[པས་;བས་];ོང་;ེ་ངF་བG་ད5ེར་[[ེད་;མེད་][117B3]པའི་Pིར་ད5ིབས་དང་ཁ་དོག་བཞིན་ཞེས་5་བ་hབ་5ེད་[[ེད་;མེད་][པ་

འམ་;པའམ་]འགལ་བས་hབ་པ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའོ།།

L2 [དགག་པའི་]Iགས་དེའི་mལ་བjབ་པ།
གཉིས་པ་འདིའི་mལ་ལ་Pོགས་ཆོས་ནི་Dོན་པF་མH་Iག་པའི་ངF་བF་ཡHན་ཏེ་ཡོད་པའི་Pིར་ཞེས་པའི་Dོན་པF་ཉHད་Iག་པ་ལ་འགོག་པའི་,ེས་

དཔག་གིས་kབ་ལ། hབ་པ་ནི་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་:མ་[པ་;པར་]ཤར་མ་ཤར་འགལ་[117B4]བར་མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་kབ་;ེ་མཉན་5་

འཇིག་Lང་J་Iག་གF་ཞ_ས་བ,ོད་པར་མི་xས་པ་བཞིན་ནོ།།
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L3 [དགག་པའི་]Iགས་དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ། 
ག3མ་པ་bོད་པ་gང་པ་ཡང་Pོགས་ཆོས་ལ་Iེན་པ་དང་། hབ་པ་ལ་Iེན་པ་དང་། བIགས་ན་མི་འཐད་པ་ག3མ་gང་པ་ལས།  

M1 Pོགས་ཆོས་ལ་Iེན་པ།
དང་པF་ནH་གལ་ཏེ་འདིའི་ཆོས་ཅན་?ི་དོན་hད་པར་མ་བ�ང་[པའི་;བའི་]Dོན་པོ་དང་མི་[117B5]Iག་པ་ཙམ་ཡིན་ན་ངF་བG་གཅིག་པར་མ་ངེས་

ཤིང་oང་མི་oང་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་བསམ་པས་Pོགས་ཆོས་[[ེད་;མེད་]ལ། འོན་ཏེ་oང་[པའི་;བའི་][Rོས་;དངོས་]པོ་དང་མི་Iག་པ་ཡིན་ན་ཡང་
ཆོས་ཅན་kབ་པ་ཉིད་ན་oང་[པར་;བར་]kབ་ཟིན་པས་ཤེས་འདོད་འགལ་ལF་ཞ_་ན། ང་[གཉི་ག་;གཉིས་ཀ་]མ་ཡིན་?ི་ངF་བG་གཅིག་Lའི་Dོན་པོ་
དང་མི་Iག་པ་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ་,ེས་[117B6]དཔག་གིས་kབ་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་J་དོན་རང་རིག་གིས་kབ་པ་གཞིར་འཇོག་Lང་

Pོགས་ཆོས་Lི་^ོན་[[ེད་;མེད་]དོ།།

M2 hབ་པ་ལ་Iེན་པ། 
གཉིས་པ་ནི་དེ་8་ནའང་འདིའི་hབ་པ་ལ་ངF་བG་གཅིག་པའི་དོན་;ེང་K་ཐལ་བ་འeག་;ེ། དེ་དག་ཡིད་Lི་:མ་ཤེས་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་

ངེས་མ་ངེས་Lང་མེད་པར་ཐལ་ཞིང་མངོན་3མ་ཚད་མ་ཉིད་[ལ་འང་;ལའང་]oང་[117B7]མི་oང་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཏེ་ངF་བG་གཅིག་པ་དེ་

ཉིད་Lི་Pིར་རོ། །vོག་པ་ཐ་དད་པས་ཅེས་པའི་ལན་ནི་འདིར་ཡང་r་ལ། རང་བཞིན་?ི་Iགས་xབ་པར་འ]ར་K་འོང་[པས་;བས་]འདོད་པར་
ཡང་མི་xས་སF་ཞ_་ན། འདི་hབ་པ་མ་kབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེར་ངེས་པ་ཞེས་5་བ་དེ་མ་ཡིན་?ི་Jོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལ་བ,ོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་
[117B8]དེ་8་ཡིན་དང་གཅད་5་Dོ་མ་ཡིན་དང་Iག་པའི་Jོ་འདོགས་ཐ་དད་པས་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Jོ་འདོགས་ཅིག་ཆོད་Lང་གཞན་མ་

ཆོད་པ་མི་འགལ་བའི་Pིར་རོ། །oང་[པ་;བ་]ནི་དེའི་:མ་པ་ཤར་བ་ཙམ་ལ་བ,ོད་པ་ན་ཤར་མ་ཤར་ཆོས་འགལ་བ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]མི་âང་
[པས་;བས་]ག་ལ་མmངས། དེ་བཞིན་K་ཚད་མ་ལ་oང་[པའི་;བའི་]དོན་ཡང་དོན་དེའི་[118A1]:མ་པ་ཤར་བ་ཙམ་ཡིན་ན་oང་ལ་མ་ངེས་པ་

མི་ûིད་པར་ཐལ་བས་ན་Iོགས་པ་;ེ་དེ་ལ་བwོག་པའི་Jོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལ་བ,ོད་པ་ན་Iག་པ་དང་Dོ་མ་ཡིན་?ི་Jོ་འདོགས་ཐ་དད་ལ་ཆོད་མ་

ཆོད་མི་འགལ་བར་གསལ་ལོ། །དེ་8་ན་ཡང་ངF་བG་གཅིག་པའི་WF་;_ང་K་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡང་དཀའ་;ེ། K་བ་ལས་མེ་Iོགས་པའི་,ེས་
[118A2]དཔག་དེ་རང་རིག་པའི་ངF་བG་མ་ཡིན་ན་ཤིས་པར་མི་âང་ལ་ངF་བG་གཅིག་ན་ཡང་རང་རིག་དང་,ེས་དཔག་ལ་དོན་|ི་oང་མི་oང་

[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ། །འདོད་ན་,ེས་དཔག་བཞིན་K་རང་རིག་མངོན་3མ་Iོག་པར་འ]ར་[བ་འམ།;བའམ།] རང་རིག་8ར་,ེས་དཔག་
Lང་Iོག་Nལ་K་འ]ར་རོ། །དེ་བཞིན་K་[[ིག་;མིག་]ཤེས་དང་རང་རིག་Lང་ངF་བG་[ཅིག་;གཅིག་]པས་[118A3]གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་Dོན་པོ་དང་

བདེ་Aག་oང་[པར་;བར་]ཐལ་བས་གཞན་རིག་གི་ད5ེ་བ་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་ལF་ཞ_་ན། Åས་ལ་དོན་|ི་འཛCན་མི་འཛCན་?ི་ཆ་[[ེད་;མེད་]པར་
འདོད་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]fལ་?ི་Pི་རོལ་?ི་མེ་དང་རང་གི་ངོ་[བF་འH་;བFའH་]དོན་|ི་འཛCན་[པ་འམ་;པའམ་]མི་འཛCན་པར་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །འོན་Lང་
དེ་དག་ཉིད་Lིས་,ེས་དཔག་རང་དང་རང་རིག་Iོག་པ་དང་མི་[118A4]Iོག་པར་བ,ོད་པ་ཡིན་ནF་འG་ན་Dོན་པོ་དང་མི་Iག་པ་ཡང་མངོན་K་

5ེད་པ་མིག་གི་Wོ་ལ་∑ིལ་?ིས་oང་[པ་;བ་]དང་མི་5ེད་པ་:་བའི་Wོ་ལ་མི་oང་[པར་;བར་]གཅིག་མོད་Lི་Wོ་གཉིས་ལ་oང་[པ་;བ་]དང་མི་oང་

[པ་;བ་]ཉིད་ལ་Dོན་པོ་oང་[པ་;བ་]དང་མི་Iག་པ་མི་oང་[པར་;བར་]གཞག་གF་ཞ_་ན། oང་[པ་;བ་]དང་མི་oང་[པ་;བ་]དེ་དག་སF་སFའH་ཆོས་3་
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བ,ོད་པའི་M་གང་ལས།[118A5]འདིར་ཤེས་པ་fལ་ལ་8ོས་ནས་འཇོག་པ་ནི་དེདག་,ེས་དཔག་དང་རང་རིག་ལ་oང་[པ་;བ་]དང་མི་oང་

[པར་;བར་]བ,ོད་པར་5་;ེ་རང་གི་8ོས་པའི་|ི་oང་[པ་;བ་]དང་མི་oང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །དེར་ཡང་དོན་དེ་དག་རང་གང་ལ་8ོས་པའི་Wོ་
ལ་oང་[པས་;བས་]ཞེས་བ,ོད་ན་མ་kབ་;ེ། དེ་དག་མིག་དང་:་བའི་Wོ་ལ་8ོས་ནས་འཇོག་ན་WF་ད_་དག་མེད་པ་ན་[118A6]དེ་གཉིས་

[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་འདོད་པར་མི་xས་ལ། འདིར་མེ་དང་རང་གི་ངF་བG་[[ེད་;མེད་]ན་དེའི་fལ་ཅན་,ེས་དཔག་དང་རང་རིག་
[[ེད་;མེད་]པར་འདོད་པས་ག་ལ་མmངས། དེ་བཞིན་K་མིག་ཤེས་དང་རང་རིག་ལ་ག�གས་དང་བདེ་བ་oང་[པར་;བར་]མmངས་མོད་Lི་
[[ིག་;མིག་]ཤེས་ལ་བདེ་བ་དང་རང་རིག་ག�གས་oང་[པར་;བར་]མི་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་དག་oང་[པའི་;བའི་]vོག་[118A7]པ་གཞན་K་

འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེ་8་ཡིན་དང་Dོན་པF་ནH་རང་[ོང་[པའི་;བའི་]vོག་པ་ལ་མི་oང་;ེ་རང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་Pིར་ཅེས་དང་རང་རིག་གི་vོག་
པས་Lང་Dོན་པF་མH་འཛCན་ཏེ་ག�ང་fལ་ངF་བG་ལ་8ོས་ནས་བཞག་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་8་ན་ཡང་དེ་oང་ན་རང་གི་ངF་བGར་འ]ར་
ལ་། Dོན་འཛCན་ལ་qད་ཅིག་གི་[118A8]vོག་པ་མི་oང་ན་vོག་པ་Dོན་པFའH་Åས་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ལ་Dོན་པོ་རང་རིག་ལ་མི་oང་ན་དེ་རང་

རིག་ག�ང་[པའི་;བའི་]Åས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འདོད་པས་ག་ལ་མmངས་ཞེས་5འོ། །དེ་བཞིན་K་ཤེས་པའི་5ས་མི་Iག་གིས་Lང་fལ་འཛCན་
དགོས་མོད་Lི་འཛCན་པའི་vོག་པ་དེ་དག་མ་ཡིན་པས་བ;ན་བཅོས་ལས་མི་vན་[118B1]པའི་འK་5ེད་ཞེས་བ,ོད་པ་ཡིན་ནོ།།

M3 བIགས་ན་མི་འཐད་པ། 
ག3མ་པ་ནི་གལ་ཏེ་Iགས་Lི་དོན་དོན་དམ་[པ་འམ་;པའམ་]ãན་Åོབ་K་ངF་བG་གཅིག་པ་ཡིན། དང་པོ་8ར་ན་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་ལ། 

གཉིས་པ་8ར་ན་hབ་པ་མ་kབ་;ེ་w་བ་ãན་Åོབ་Lི་གཅིག་ཡིན་Lང་འོག་oང་ལ་;ེང་མི་oང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །ད{ད་མི་བཟོད་ལས་གཞན་ནི་
མི་ûིད་དF་ཞ_་ན་[118B2]དེ་Pིར་hོད་ཉིད་ལ་འདི་འ`ི་[ཏེ།;;ེ།] J་5ས་པའི་Pིར་མི་Iག་ཏེ་Oམ་པ་བཞིན་ཞེས་བ,ོད་པའི་ཚt་Jའི་5ས་པ་
Iགས་3་བཀོད་ན་,ེས་འEོ་མ་kབ་ལ་J་མ་ཡིན་?ི་5ས་པ་འགོད་ན་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པར་མི་འ]ར་རམ། Åས་དེ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བ་ཡང་
vོག་པ་ག3མ་Mས་བ^ེད་པ་ཙམ་འགོད་པས་^ོན་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་བ,ོད་ན་[118B3]འདིར་ཡང་;ེ་ངF་བG་ད5ེར་[[ེད་;མེད་]Lི་

གཅིག་Iགས་3་འགོད་པས་^ོན་གཉིས་ཀ་ལས་Eོལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཆ་ཤས་Lིས་ད5ེར་མི་Pེད་པ་ཉིད་དོན་དམ་པར་མི་འ]ར་ཏེ། དེ་དག་ཕན་mན་
ད5ེར་མི་Pེད་Lང་གཉིས་ཀ་ལ་fལ་Kས་ཆས་hབ་པའི་Pིར་རང་རིག་གི་ག�ང་འཛCན་ད5ེར་[[ེད་;མེད་]Pེད་Lང་གཉིས་ཀ་ལ་Kས་Lི་ཆས་hབ་

པས་དོན་དམ་པར་[118B4]མི་འ]ར་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]པ་དང་ཡང་oང་[པ་;བ་]མéན་པས་ནི་oང་[པ་;བ་]ནི་Åས་Lི་
fལ་ཅེས་5འོ།།

I2 གཞན་སེལ་པས་འeག་པ་[ངེས་པར་5་བ།]
གཞན་སེལ་[པའི་;བའི་]འeག་པ་ངེས་པར་5་བ་ལའང་ག3མ་ལས།   

J1 [གཞན་སེལ་?ི་]མཚན་ཉིད། 
མཚན་ཉིད་ནི་དེར་ཞེན་པའི་;ོབས་Lིས་གཞན་K་འཛCན་པ་སེལ་[པའོ།།;བའོ།།]
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J2 [གཞན་སེལ་?ི་]མཚན་གཞི། 
མཚན་གཞི་ནི་དཔེར་ན་K་བ་ལས་མེར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པའི་[118B5]ཞེན་fལ་ལ་མ་འVལ་པ་དང་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]?ི་Iོག་པ་

:མས་སོ།།

J3 སེལ་པ་དེ་vོག་པའི་fལ་ཅན་K་བjབ་པ།
སེལ་[པ་;བ་]དེ་vོག་པའི་fལ་ཅན་K་བjབ་པ་ཡང་དོན་?ི་གནས་}གས་དང་། WFའH་འཛCན་;ངས་དང་། WF་དGན་མéན་པ་བསམ་པ་

[3མ་;ག3མ་]ལས་

K1 དོན་?ི་གནས་}གས།
དང་པF་ནH་,ེས་དཔག་གི་ཞེན་fལ་ཏེ་མེ་ཉིད་དང་དེའི་5ས་མི་Iག་ཐ་དད་[?ིས་;Lིས་];ོང་པ་དང་fལ་Kས་:མ་པ་ཐ་དད་Lི་མེ་

[118B6]:མས་,ེས་འEོ་[[ེད་;མེད་]པར་གནས་པ་ལ་ཐ་དད་,ེས་འEF་JG་བཏགས་པའི་mལ་D་མ་བཞིན་K་བ8་བར་5འོ།།

K2 WFའH་འཛCན་;ངས།
གཉིས་པ་WFའH་འཛCན་;ངས་ནི་ག3མ་;ེ། Iགས་ལས་འོངས་པའི་WF་ད_་ལ་ག�ང་[པ་;བ་]མེའི་:མ་པ་Jོ་བཏགས་oང་[པ་;བ་]ཉིད་

དང་། དེ་ཉིད་Lི་Pི་རོལ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་མེར་ཞེན་པ་ཉིད་དང་། དེའི་;ོབས་Lིས་མེ་[[ེད་;མེད་]K་འཛCན་[118B7]པ་སེལ་[པ་;བ་]ཉིད་དོ།།

K3 WF་དGན་མéན་པ་བསམ་པ།
ག3མ་པ་དེ་དག་མéན་པ་བསམ་པ་ལས་གནས་}གས་དང་པོ་དང་oང་ཞེན་སེལ་[པའི་;བའི་]འཛCན་oང་;ེ་ག3མ་ཆར་མéན་པ་ཉིད་

[ཏེ།;དེ།] ཐམས་ཅད་མེའི་:མ་པ་ཙམ་K་འeག་པས་སོ། །དེས་ན་,ེས་དཔག་[Rོས་;དངོས་]པFའH་fལ་ཅན་K་གཞག་གོ །,ེས་འEོ་
[[ེད་;མེད་]པ་དང་ནི་མི་མéན་ཏེ།

དེ་མིན་རང་[118B8]vོག་པའི།། [Dོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ཞིག་རབ་jབ་Pིར།། 
Iགས་|ིའི་fལ་ཅན་K་བཤད་;ེ། །hད་པར་གནས་པ་[[ེད་;མེད་]Pིར་རོ།།
[PVin 2.8: atadrūpaparāvṛttavastumātraprasādhanāt / sāmānyaviṣayaṃ proktaṃ 
liṅgaṃ bhedāpratiṣṭhiteḥ /
Tib: དེ་བཞིན་རང་བཞིན་ལ་vོག་པའི། །དངོས་པོ་ཙམ་ཞིག་རབ་jབ་Pིར།།
Iགས་|ིའི་fལ་ཅན་K་བཤད་དེ། །hད་པར་གནས་པ་མེད་Pིར་རོ།།]

ཅེས་པའི་mལ་?ིས་སོ། །ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]པ་དང་ཡང་མི་མéན་ཏེ། གཞན་?ི་ཆ་Jོ་མ་བཏགས་པ། དེ་ཙམ་སེལ་[པའི་;བའི་]|ོད་fལ་ཡིན། 
ཅེས་པའི་mལ་?ིས་ཆོས་[119A1]སF་སFའH་:མ་པ་oང་[པ་;བ་]དང་དེ་8ར་ཞེན་པ་དེ་8ར་སེལ་[པར་;བར་][ོང་[པས་;བས་]kབ་པའི་Pི་རོ། །
དེས་ན་སེལ་[པ་;བ་]vོག་པའི་fལ་ཅན་K་kབ་[པོ།།;བོ།།] དེ་བཞིན་K་ཡིད་[|ོད་;ད{ོད་]དང་ཞེན་fལ་ལ་འVལ་པ་:མས་Lང་ཆ་ཤས་Lིས་
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འeག་པར་བ8འོ།། [ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]Lང་ས་Pོགས་ན་ཤ་ཟ་ûིད་པར་འཛCན་པ་ན་མི་ûིད་པར་འཛCན་པ་[119A2]སེལ་[པ་;བ་]ཉིད་[ཏེ།;དེ།] 
གཞན་K་མི་ûིད་པར་འཛCན་པས་Lང་ûིད་པར་འཛCན་པ་མི་སེལ་ཅེས་བIག་པ་མmངས་པའི་Pིར་རོ།།

I3 jབ་པ་དང་སེལ་པས་འeག་པ་དེ་གཉིས་ཀ་མེད་པ། 
Iོག་པ་དང་Iོག་མེད་[?]པ་ལ་འVལ་པ་:མས་ལ་ནི་jབ་པ་དང་སེལ་[པའི་;བའི་]ཚན་ཉིད་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_ས་5་བ་ནི་

}གས་[ཅིག་;གཅིག་]གོ།

H2 དེ་དག་Åས་དང་vོག་པའི་fལ་ཅན་K་འ]ར་བའི་mལ།
ཡང་ན་[བjབ་;jབ་]པ་དང་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་དོན་དེའི་:མ་པ་oང་[པ་;བ་][119A3]དང་དེ་ལ་གཞན་K་འཛCན་པ་སེལ་

[པ་;བ་]ལ་བ,ོད་ཏེ། མཚན་གཞིའི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་དང་དེ་དག་Åས་དང་vོག་པའི་fལ་ཅན་K་འ]ར་བའི་mལ་བཤད་པར་5འོ།།

E2 [Iགས་]སF་སFའH་རང་བཞིན་Üས་པར་འཆད་པ།
ད་ནི་བ;ན་པའི་རིམ་པ་བཞིན་K་Iགས་སF་སFའH་རང་བཞིན་Üས་པར་འཆད་པ་ན་

F1 མི་དམིགས་པའི་Iགས། 
དང་པོ་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་Iགས་ནི་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་;ེ། མེད་ངེས་བjབ་པའི་[119A4]oང་[པ་;བ་][མི་

ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་དང་། ཡོད་ངེས་འགོག་པའི་མི་oང་[པ་;བ་]མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་། དེ་དག་གི་འNས་O་བསམ་པའོ།།

G1 མེད་ངེས་བjབ་པའི་oང་པ་མི་དམིགས་པ།
དང་པོ་ཡང་བjབ་5འི་དོན་དང་། གཏན་ཚCགས་ངེས་5ེད་དང་། [མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་|ིའི་ད5ེ་བ་ག3མ་ལས།   

H1 བjབ་5འི་དོན།
I1 Iགས་ཉིད་ངོས་ག�ང་པ།
དང་པོ་ཡང་རེ་ཤིག་Iགས་ཉིད་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ནི་[[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པའི་འNས་O་ཅན་?ི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་][119A5]པ་ཞེས་པ་

;ེ། Dར་བ,ོད་པ་ས་Pོགས་འདི་ན་oང་âང་གི་Oམ་པ་མེད་[ཏེ་;དེ་]མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Pིར་རོ། །ཞེས་པའི་Iགས་ཉིད་[jབ་;བjབ་]5་
མེད་ངེས་Lི་ཐ་iད་K་5་བས་:མ་གཞག་གི་འNས་O་ཅན་ནམ་Iགས་འཛCན་[[ེད་;མེད་]ངེས་Lི་,ེས་དཔག་^ེད་5ེད་Lི་འNས་O་ཅན་ནོ།།

I2 དེ་བjབ་5་ཐ་iད་ལ་མི་འVལ་པའི་mལ།
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དེ་བjབ་5་ཐ་iད་ལ་མི་འVལ་པའི་mལ་ནི་[[ེད་;མེད་]པའི་[PVin 58,1: asad..][119A6]ཅེས་པའོ། །གལ་ཏེ་M་འNས་O་ལ་
ཅི་8ར་མི་འVལ་ཅེ་ན། fལ་ཡོད་པ་;ེ་oང་[པ་;བ་][མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་གཏན་ཚCགས་ནི་འNས་O་[[ེད་;མེད་]ངེས་Lི་ཐ་iད་kབ་
ཟིན་པ་ལ་འVལ་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།། [PVin 58,1-2: ..siddhe vyavahāre sato viṣayasyāvyabhicārāt //] [འདི་
འི་;འདིའི་]དོན་ནི་Dོན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་དེ་ཙམ་ལ་[[ེད་;མེད་]ངེས་Lི་ཐ་iད་lགས་ནས་hབ་པ་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]པར་འདིའི་Iགས་མི་འeག་

[119A7]ལ་hབ་པ་kབ་ན། འདིར་M་མཚན་དེ་ཙམ་ལས་ཐ་iད་lགས་པ་ཉིད་དཔོག་པ་ལ་མི་འVལ་པར་དགོངས་པའོ། །ཡང་ན་ཐ་iད་K་
âང་[པ་;བ་]jབ་པ་ལ་མི་འVལ་ཅེས་:མ་འཇོག་གི་M་འNས་O་ལ་མི་འVལ་པར་བ,ོད་[ཏེ་;དེ་]བ་ལང་ལ་Éོག་ཤལ་འKས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་
[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པས་oང་âང་[[ེད་;མེད་]པའི་དོན་[119A8]ཉིད་མི་jབ་པ་ཅི་8ར་ཅེ་ན། གཏན་ཚCགས་kབ་པ་ཉིད་ན་oང་âང་
ཡོད་པའི་Jོ་འདོགས་ཆོད་པའི་Pིར་རོ།།

I3 Iགས་éག་མེད་K་འ]ར་བར་བ,ོད་པ། 
གཞན་ཡང་དོན་མེད་དགག་མངོན་3མ་?ིས་མི་kབ་ན་དམིགས་པ་[[ེད་;མེད་]དགག་Lང་མི་འkབ་པས་ན་Iགས་éག་མེད་K་འ]ར་

བར་བ,ོད་པ་ནི་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་Iགས་Lིས་[PVin 58,3: anupalabdher liṅgād..]ཅེས་པ་;ེ། [ད[ིགས་;དམིགས་]པ་
[[ེད་;མེད་][119B1][[ེད་;མེད་]དགག་རང་གིས་kབ་ན་དོན་[[ེད་;མེད་]དགག་དང་Jེ་བ་ནི་ཅི་;ེ་[PVin 58,4: athā-..]ཅེས་པའོ། །
[[ེད་;མེད་]དགག་དོན་གཞན་འཛCན་པས་kབ་པ་ནི་ཅི་;ེ་ཅེས་པ་;ེ་འཐད་པའི་དོན་ཏོ། །གཞན་ཡང་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་kབ་Lང་
[[ེད་;མེད་]པའི་དོན་Éོག་[K་;Z་]]ར་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་ཡང་དེ་མངོན་3མ་?ིས་མི་འkབ་པར་མmངས་པས་hབ་པ་jབ་པའི་

[དཔེའ་;དཔེ་]éག་པ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་[119B2]བའང་gང་པར་མི་xས་སོ། །དེའི་Pིར་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་དེ་[[ེད་;མེད་]པའི་
དོན་jབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་གཏན་ཚCགས་oང་âང་མི་དམིགས་པ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །འོ་ན་དེ་Iགས་3་nར་བས་ཅི་ཞིག་jབ་ཅེ་ན། 
གང་གི་ཚt་[PVin 58,7: yadā..]ཅེས་པ་;ེ། :མ་པ་འདི་8་O་ནི་oང་âང་མི་དམིགས་པ[PVin 58,8: ..evaṃvidhānupalabdhir..]འོ།། 
[[ེད་;མེད་]པ་:མས་ནི་དགག་5འི་ད5ེ་བས་སོ། [119B3][[ེད་;མེད་]པའི་ཐ་iད་འeག་fལ་དགག་གཞི་དག་པར་kབ་པས་fལ་ཅན་?ི་ཐ་

iད་ཙམ་རང་Iོག་[པ་འམ་;པའམ་]གཞན་ལ་jབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་འ`་བ་ཅེ་ན་ཤེས་པ་དང་Jའི་[;ེ་;;ེང་K་]དེ་ཙམ་ལ་Wོ་Jས་ཞེན་âང་ཉིད་ཐ་
iད་ཡིན་?ི་དང་ཞེས་wས་ད5ེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། [དེ་འང་;དེའང་]ཅི་8ར་Oས་ཞེ་ན། གང་དང་གང་ཞེས་Dོན་དེ་ཙམ་ལ[བpའ་;བp་]

[119B4]lགས་པའི་fལ་བ;ན་པས་fལ་ཅན་?ི་[བpའ་;བp་]`ན་པ་ལ་འeག་;ེ་[PVin 58,9-10 :..viṣayapradarśanena samaye 

pravartanāt,..]དཔེར་ན་[yathā]ཅེས་སོ། །དེ་ལ་དོན་jབ་Lི་^ོན་[[ེད་;མེད་]པ་ནི་མི་དམིགས་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པའི་དོན་ཡིན་པ་དེ་8ར་
ཡིན་དང་;ེ། [དཔེའ་;དཔེ་]ལ་དེ་ཙམ་ལ[བpའ་;བp་]lགས་པར་[ོང་[པའི་;བའི་]མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་kབ་པས་སོ། །འོ་ན་Pོགས་ལའང་
མmངས་པས་Iགས་དོན་[119B5][[ེད་;མེད་]དF་ཞ_་ན། མཁས་པ་ལ་དེ་8་མོད་Lི[བpའ་;བp་]མི་`ན་པའི་úོངས་པས་fལ་Iོགས་Lང་
[PVin 58,11: ..viṣayapratipattāv apy..]ཅེས་སོ།།

I4 དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ།
ད་ནི་དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ལ་Iགས་བjབ་5འི་དོན་K་མི་འཐད་པ་དང་བjབ་5་ལ་མི་འVལ་པ་མི་འཐད་པར་Yོལ་བ་གཉིས་ལས་
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J1 Iགས་བjབ་5འི་དོན་K་མི་འཐད་པ[འི་bོད་པ་gང་པ།]
དང་པF་ནH་གལ་ཏེ། [jབ་;བjབ་]5་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པ་ནི་དོན་?ི་[Rོས་;དངོས་]པF་ལGག་པ་ཡིན་ལ་གཏན་[119B6]ཚCགས་[མི་
ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་ནི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་ཤེས་པ་ལོག་པ་ཡིན་པས་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པ་:མས་Lི་

[[ེད་;མེད་]པ་ཇི་8ར་ཡིན་ཅེས་པའོ།། [PVin 58,13-14: bhāvavyatireko hy abhāvaḥ, anupalabdhir upalabdheḥ / sā katham 
asattā bhāvasya,.., 12*3-5: gal te dngos po log pa ni dngos po med pa yin la / mi dmigs pa ni dmigs pa log pa yin 
na ji ltar dngos po med pa yin /]

J2 བjབ་5་ལ་མི་འVལ་པ་མི་འཐད་པའི་bོད་པ་gང་པ།
གཉིས་པ་ནི་དོན་?ི་འNས་O་དེ་འཛCན་?ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལོག་པས་[PVin 58,14: ..upalambhanivṛttyā ..]ཅེས་སོ།།

J3 བYལ་[པ་;བ་]དང་པFའH་ལན་འདེབས་པ། 
བYལ་[པ་;བ་]དང་པFའH་ལན་འདེབས་པས་:ལ་མ་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཡོད་པར་བ,ོད་དF་ཞ_ས་Wང་;ེ་དེས་དམིགས་པ་[119B7]ལོག་

པ་[[ེད་;མེད་]པའི་དོན་K་འ]ར་བས་སོ། །དེ་དེར་བ,ོད་པའི་M་མཚན་གང་ལས་ཅེ་ན། གཉིས་ལས་དང་པF་ནH་འདི་འ`་བའི་[PVin 59,1: .. 

tādṛśāṃ..]ཅེས་པ་;ེ་oང་âང་གི་དོན་ཡོད་པར་:མ་འཇོག་M་མཚན་ཡིན་པས་M་ལ་འNས་O་བཏགས་པ་;ེ་Jོན་མ་ལ་ག�གས་ཞེས་བ,ོད་པ་

བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་M་གཞན་ཚང་[པའི་;བའི་][ད[ིགས་;དམིགས་][119B8]âང་ཡོད་པ་དམིགས་པ་དེ་ལ་མི་འVལ་ཞིང་hབ་མཉམ་པས་

དེར་བ,ོད་[ཏེ་;དེ་]འNལ་མི་ཤེས་པའི་Eོགས་ལ་བདག་ཉིད་ཡིན་ཞེས་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ། །འདི་མ་kབ་པར་Yོལ་བས་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་
M་ཚང་ཡང་oང་[པ་;བ་]ནས་Eིབ་ཁང་K་lགས་པ་8ར་xས་པ་ཡོངས་3་འ]ར་བ་ལ་8ོས་པས་ཡོད་པ་དམིགས་པ་ལ་འVལ་ཞིང་[120A1]མ་

དམིགས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་འVལ་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། 8ོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འNས་O་^ེ་བཞིན་པའི་Kས་ན་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་པས་
དེའི་ཚt་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པ་Iོགས་པའི་Pིར་རོ།། [PVin 59,3-4: sāmagrīpariṇām āpekṣatvāt syād 
vyabhicāro 'pīti, na, kāryakāle 'bhāvapratipatteḥ,..]

[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་Iགས་kབ་པའི་ཚt་འNས་O་དམིགས་པ་^ེ་[པའི་;བའི་]Kས་ཡིན་པར་གང་ལས་ཅེ་ན། གཞན་དམིགས་
པ་ན་[PVin 59,4: ..anyopalambhe..][120A2];ེ་དགག་གཞིའི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་^ེ་བཞིན་པའི་Kས་ཉིད་ན་oང་âང་མི་དམིགས་

པའི་Iགས་འkབ་Lི་གཞན་?ི་ཚt་མི་འkབ་པ་དེའི་ཚt་དགག་གཞི་དང་བ8ར་âང་K་མmངས་པའི་Oམ་ཡོད་[ན་འང་;ནའང་]དམིགས་པའི་M་

ཐོགས་མེད་མིན་པར་འགལ་བའི་Pིར་རོ།།

J4 [བYལ་བ་གཉིས་པFའH་ལན་འདེབས་པ།]
འNས་Oའི་Kས་ཉིད་ན་ཡང་འVལ་པར་Yོལ་བ་ནི་དེའི་ཚt་Oམ་པ་ཡོད་[120A3]Lང་[མéའ་;མé་]དང་vན་པས་[PVin 59,4-5: 

prabhāvavato..]མི་མཐོང་[པར་;བར་]5ས་པས་འVལ་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེ་8་ན་ཡང་ཅི་8ར་འདོད་པའི་Iགས་འVལ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་
8ར་ཅེ་ན། 5ིན་?ིས་བçབས་ན་fལ་ལམ་དབང་པོ་ལ་ཅི་ཞིག་5ས་པར་ཐལ་ལF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] དེའི་hབ་པ་ནི་fལ་དང་[PVin 59,5: 
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viṣaya-]ཅེས་པའོ། །དེ་དག་འKས་5ས་[120A4]པར་འདོད་ན་ནི་དེའི་ཚt་[PVin 59,7: tadā..]གཏན་ཚCགས་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་

ནི་འ]ར་ཡང་བjབ་5་དོན་མེད་པའང་གནས་པ་ཉིད་དF་ཞ_ས་nར་;ེ། འདིར་དོན་ཙམ་?ི་དགག་5་མ་ཡིན་?ི་གཞི་དང་ཤེས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་
འ`ེར་་âང་གི་དོན་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་8་ཡིན་དང་དོན་བqལ་ན་:མ་པ་དེ་8་Oའི་[PVin 59,7: ..tathāvidha-];ེ་ས་Pོགས་དང་hད་

[[ེད་;མེད་]Lི་དོན་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་[120A5]དབང་པོ་བaད་ན་བaད་པའི་དབང་པF་ད_་8་Oས་ག�ང་5འི་དོན་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་དF་ཞ_ས་

5འོ།། [PVin 59,7: -indriyagrāhyābhāvo 'sty eva / , 12*20: dbang pos gzung bar bya ba'i med pa ni yod pa nyid 

do //] 
ཡང་ན་དོན་བqལ་ན་oང་âང་མི་དམིགས་པ་ཞེས་hད་པར་ཅན་བཀོད་པའི་Iགས་ཉིད་མ་kབ་ཅེས་པ་ཁ་བqང་ངོ་། །དེ་8ར་ན་

འVལ་པ་[[ེད་;མེད་]པས་ཡོད་པ་ལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་པ་དེའི་Pིར་[ད[ིགས་;དམིགས་]5ེད་Lི་ཤེས་པ་དང་[PVin 59,7: tasmāj 

jñānaṃ..]དེ་ལ་བ8ར་âང་[པ་;བ་][120A6]qབས་[འདི་འི་;འདིའི་]དགག་5་ཡོད་པའི་དོན་K་བ,ོད་པས་དེ་ལས་བwོག་པ་

[ད[ིགས་;དམིགས་]5་[ད[ིགས་;དམིགས་]5ེད་[[ེད་;མེད་]པའི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ནི་[[ེད་;མེད་]པའི་དོན་ཡིན་ནོ་[PVin 

59,8: ..tadvyatireko 'nupalabdhir asattā / ]ཞེས་5་བ་qབས་Lི་དོན་བA་བའོ།།

དེས་བYལ་[པ་;བ་]གཉིས་པའི་ལན་ཡང་ཐེབས་པ་ནི་བYལ་[པ་;བ་]དང་པFའH་ལན་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]Lི་

ཡོད་པ་ལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་[120A7]པའི་mལ་འདིས་ནི་[PVin 59,9: etena-]ཅེས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་[PVin 59,10: 

atrāpy..]ཅེས་པ་ནི་Dར་?ི་རང་བཞིན་[[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་Iགས་དེ་ཉིད་མི་vོག་པ་གཞན་K་]ར་པས་འNས་O་[[ི་ད[ིགས་;མ་

དམིགས་]པའི་Iགས་དེ་ལ་ཡང་;ེ། K་བ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་K་བའི་M་ཐོགས་མེད་འགོག་པ་8ར་དོན་jབ་པ་མ་ཡིན་?ི་ཐ་iད་jབ་;ེ། 
[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་M་དོན་[[ེད་;མེད་]པའི་[120A8]ཐ་iད་འNས་O་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]དེ་ཙམ་?ི་M་མཚན་ཅན་K་kབ་Lང་

[PVin 59,10: ..tannimittaḥ siddho.. 12*25: rgyu mtshan can yin par grub kyang]ཅེས་པའོ།།

H2 གཏན་ཚCགས་ངེས་5ེད།
གཉིས་པ་Iགས་ངེས་5ེད་ནི་འོ་ན་རང་བཞིན་ནམ་འNས་O་མི་དམིགས་པའི་Iགས་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་ཅི་8ར་

kབ་[PVin 59,12: .. kathaṃ siddha-..]ཅེས་པ་ལ། འོག་[K་;Z་][PVin 59,12: ..uttaratra ..];ེ་ལེ/་ག3མ་པར། རང་བཞིན་hད་
པར་ཅན་[ོང་[པ་;བ་]ལས། གཞན་བསལ་[པ་;བ་][120B1]ནི་གཞན་མ་ཡིན། དེས་ན་དེ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས། དེ་ལས་hད་པར་ཅན་
[ད[ིགས་;དམིགས་]ཉིད། དེས་ན་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་འདི་ནི། མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་kབ་པ་ཡིན། ཅེས་འཆད་པར་འ]ར་རོ།། [PVin 
59,12: ..vakṣyāmaḥ //]

H3 མི་དམིགས་པ་|ིའི་ད5ེ་བ། =མི་དམིགས་པ་ཙམ་?ི་nོར་བའི་ད5ེ་བ།
ག3མ་པ[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་ཙམ་?ི་nོར་བའི་ད5ེ་བ་ནི་[[ེད་;མེད་]ངེས་jབ་པའི་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་དེ་ལས་

འeག་པ་ཞེས་པ་འeག་fལ་[120B2]དགག་[གཞི་འི་;གཞིའི་]5ེ་Nག་གིས་;ེ། དགག་5་ཉིད་བ8ར་âང་[པ་;བ་]དང་མི་âང་[པ་;བ་]དང་
ཡང་དེའི་M་བ8ར་âང་[པ་;བ་]དང་མི་âང་[པ་;བ་]ཡང་དེའི་འགལ་w་བ8ར་âང་[པ་;བ་]དང་། མི་âང་[པ་;བ་]ཡང་འགལ་བའི་འNས་O་
བ8ར་âང་[པའི་;བའི་]གཞི་:མས་ལའོ།།
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I1 [b་བ།] 
:མ་བཞི་[PVin 2.32'b: caturvidhaḥ /]ནི་Pོགས་Lི་ìང་པFའH་}གས་[ཏེ་;;ེ་]:མ་འEེལ་ལས།    
འགལ་དང་འNས་O་དག་kབ་དང་། [120B3]M་དང་ངF་བG་བ8ར་âང་[པའོ།།;བའོ།།]

བདག་ཉིད་རབ་[K་;Z་]མ་kབ་པ། [[ེད་;མེད་]པའི་དོན་ཅན་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]བཞི།།
[PV 1.4: viruddhakāryayoḥ siddhir asiddhir hetubhāvayoḥ / 
dṛśyātmanor abhāvārthānupalabdhiś caturvidhā //
Tib:  འགལ་དང་འNས་O་དག་kབ་དང་། །M་དང་ངF་བG་བ8ར་âང་བའི།། 
བདག་ཉིད་དག་ནི་མ་kབ་པ། །མེད་དོན་ཅན་མི་དམིགས་:མ་བཞི།།]

ཞེས་བཤད་པའོ།།

I2 འEེལ་པ།
J1 Iགས་Lིས་འགོག་པ་ཐམས་ཅད་དེར་བA་བ་བ;ན་པ།
K1 དམ་བཅའ་བ་|ིར་བ,ོད་པ། 

དེས་འEེལ་པ་ན་Iགས་Lིས་འགོག་པ་ཐམས་ཅད་དེར་བA་བའི་Pིར་རེ་ཤིག་དམ་བཅའ་བ་|ིར་བ,ོད་པ་ནི་དགག་པ་གང་ཇི་iེད་པ་དེ་

ཐམས་ཅད་ནི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ག3ངས་;ེ། [PVin 60,2: yāvān kaścit pratiṣedhaḥ sa sarvo 

'nupalabdheḥ / ] འདི་ལ་[120B4][མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]ཅེས་པ་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པའི་Iགས་མ་5ས་;ེ། དགག་པའི་ཐ་iད་
ཐམས་ཅད་ཅེས་དང་དོན་དགག་པའི་ཐ་iད་ཐམས་ཅད་ཅེས་nོར་བ་ནི་Dར་3ན་áང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །དགག་པ་[Dོས་;དངོས་]3་5ེད་པ་
ཐམས་ཅད་ཅེས་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ། ©གས་ལ་མངོན་3མ་?ིས་kབ་པས་Lང་Iགས་མི་དགོས་པའི་Pིར་རོ།།
འོན་Lང་མི་[120B5][ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཞེས་5་བ་Dར་བ,ོད་པ་དོན་དེའི་མི་དམིགས་པ་ལས་ཡིན་ནོ།།

དེ་ཡང་འདིར་Iོགས་5་དགག་པའི་ད5ེ་བ་དང་། དེ་Iོགས་5ེད་ཚད་མའི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་དང་། དེས་དེ་Iོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་[མི་
ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པས་hབ་པའི་mལ་ལོ།།

L1 Iོགས་5་དགག་པའི་ད5ེ་བ། 
དང་པF་ནH་དགག་པ་གང་ཅི་iེད་པ་ཐམས་ཅད་དགག་གཞིའི་ངF་བF་ཡHན་པ་དང་ཐ་དད་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་དང་[120B6]དོན་དགག་པ་

བཞིར་ངེས་སོ།།

L2 དེ་Iོགས་5ེད་ཚད་མའི་ད5ེའ་བ།
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གཉིས་པ་ནི་དེ་དག་དགག་གཞི་འཛCན་པ་ལ་བ8ར་âང་འགོག་པ་ནི་མངོན་3མ་?ིས་འkབ་;ེ། རེ་ཤིག་ཤེས་པའི་དེའི་བདག་ཉིད་ས་
Pོགས་འཛCན་པ་ཉིད་Oམ་འཛCན་?ི་ངོ་[བོ་འམ་;བོའམ་]བདེ་བ་Aག་བDལ་?ི་ངF་བF་ཡHན་པ་ནི་དེ་འབའ་ཤིག་པར་[ོང་[པ་;བ་]ཉིད་Lིས་གཞན་?ི་

:མ་པར་ཤར་བ་:མ་གཅད་ལ་[120B7]ཁེགས་[པོ།།;སོ།།] འོ་ན་བདེ་བ་ལས་ཐ་དད་པའི་Aག་བDལ་དང་ག�གས་འཛCན་ལས་ཐ་དད་པའི་J་
འཛCན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པར་གང་ལས་ཤེས་ཏེ་དེ་འབའ་ཤིག་[ོང་[པས་;བས་]ནི་ངF་བG་གཞན་K་ཡོད་པ་མི་ཁེགས་ལ། རང་Mད་
Lི་ཤེས་པ་ཡོད་ན་རང་རིག་གིས་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་ཅེས་པ་ཡང་ཚCག་ཙམ་;ེ། Wོ་གཞན་?ི་རང་རིག་ལ་དེ་[120B8]oང་K་མི་âང་ལ་དེ་

ཉིད་[[ེད་;མེད་]པར་དེའི་རང་རིག་ག་ལ་ཡོད་[ཏེ་;དེ་]དེ་[[ེད་;མེད་][པ་འང་;པའང་]ཡིན་ལ་དེས་Iོགས་སF་ཞ_ས་5་བ་འགལ་བས་སF་ཞ_་ན། 
བདེན་མོད་Lི་རང་Mད་Lི་ཤེས་པ་:མ་པ་དང་vན་པ་ནི་ཡིད་ཉེ་བར་གཏད་ན་ངེས་པས་hབ་པ་ལས་འNས་O་ངེས་ཤེས་མ་དམིགས་པས་སོ།།

ངེས་ཤེས་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་Lང་གང་ལས་;ེ་གཞན་?ི་རང་རིག་ལ་དེ་[121A1]མི་oང་ལ་རང་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པའི་རང་རིག་གང་

ལ་ཡོད་ཅེས་པའི་ད{ད་པ་མmངས་སF་ཞ_་ན། ངེས་པ་ནི་ཡོད་ན་Wོ་གཞན་ངེས་པ་དེ་ཉིད་Lི་ངF་བGར་འ]ར་དགོས་[;ེ།;ཏེ།] Iོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་
འeག་པ་[[ེད།;མེད།] འདི་8ར་:མ་པར་Iོག་པ་:མས། རིམ་?ིས་འuང་[པར་;བར་]ཡང་དག་Iོགས། ཅེས་ག3ངས་པའི་mལ་?ིས་Mད་
[ཅིག་;གཅིག་][121A2]ལ་Iོག་གཉིས་ཅིག་ཆར་མི་^ེ་བའི་Pིར་རོ།།

ངེས་པ་བཀག་པ་དེ་ཡང་འNས་O་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་,ེས་དཔག་[K་;Z་]འ]ར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་8་Oའི་ངེས་པ་དེ་
འབའ་ཤིག་པར་[ོང་[པའི་;བའི་]:མ་གཅད་ལ་Aག་བDལ་?ི་ངེས་པ་ཁེགས་པ་ན་དེ་དང་Iོགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ངེས་པའི་Aག་བDལ་ཁེགས་

པའི་Pིར་རོ། །དམིགས་5ེད་ཁེགས་པས་[121A3][ད[ིགས་;དམིགས་]5འི་Oམ་པ་འགོག་པ་འNས་O་མི་དམིགས་པ་ཡིན་ཡང་,ེས་དཔག་མ་

ཡིན་པར་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་:མ་vན་?ི་Wོ་གཞན་[[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་K་རང་རིག་མངོན་ཉིད་ཡིན་པས་mལ་འདི་
ལས་གཞན་K་འཆད་པ་ནི་:མ་པར་འhམས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་དོན་Oམ་པ་ས་[གཞི་འམ་;གཞིའམ་]ཀ་བའི་ངF་བGར་[121A4]དགག་པ་ནི་དེ་འབའ་ཤིག་པར་[ོང་[པའི་;བའི་]གཞན་རིག་ཉིད་

Lིས་:མ་གཅད་ལ་དོགས་པ་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་Oམ་པ་ཀ་བའི་ངF་བGར་ཡོད་ན་ཀ་བའི་:མ་པར་ཡོད་པར་ཀ་བ་འབའ་ཤིག་པར་kབ་པས་ཅི་
8ར་ཁེགས་ཅེ་ན། Oམ་པའི་:མ་པ་མ་དོར་བར་ཀ་བའི་ངF་བGར་ཡོད་ན་ཀ་བའི་ཉིད་8F་8Hར་ཞབས་lམ་?ི་:མ་[པར་;པ་][121A5]འཆར་

དགོས་པ་དེ་མ་ཡིན་K་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་ཁེགས་ལ། Oམ་པའི་:མ་པ་དོར་ནས་ཀ་བར་]ར་པ་3་འགོག་;ེ་དེ་ནི་Oམ་པ་ཀ་བར་ཡོད་པ་
ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་འོ་མ་ཞོར་]ར་པ་བཞིན་ནོ།།

དོན་ཐ་དད་པར་vན་པ་ཡང་ས་Pོགས་ལ་Oམ་པ་དང་[མགོའ་;མགོ་]ལ་∏་8་O་དགག་འཛCན་པ་ལ་oང་K་âང་[པ་;བ་]:མས་ནི་གཞི་

དག་པར་kབ་པའི་གཞན་[121A6]རིག་ཉིད་Lིས་ཁེགས་;ེ།  
རང་བཞིན་hད་པར་ཅན་[ོང་ལས། གཞན་བསལ་བ་ནི་གཞན་མ་ཡིན། 

ཅེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཅིག་[ད[ིགས་;དམིགས་]ཉམས་3་[ོང་[པ་;བ་]ལས། ཞེས་དགག་[གཞི་འི་;གཞིའི་]འཛCན་པ་[ོང་[པའི་;བའི་]རང་
རིག་གིས་kབ་པར་ག3ངས་པ་ཡང་འགལ་བ་[[ེད་;མེད་][ཏེ་;དེ་]kབ་བདེ་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་Pིར་རོ། །གང་དག་དགག་[121A7]གཞིའི་

འཛCན་པ་ལ་བ8ར་མི་âང་[པ་;བ་]མར་མེ་Mན་ཆད་པ་དང་R་ལ་J་[[ེད་;མེད་]པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ནི་Dར་བ,ོད་པའི་འNས་O་ངེས་པ་

མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་རང་རིག་ཉིད་Lིས་དགག་པ་ངེས་5འི་ཉན་ཤེས་ཁེགས་ཤིང་དེས་དེའི་M་མཉན་5འི་J་ཁེགས་པའི་Mད་པས་ཁེགས་པར་

འkབ་པར་བ8འོ།།
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དགག་5་བཞི་པF་ད_་དག་:མ་པ་དང་མི་vན་པ་འགོག་[121A8]པ་ནི་ཐམས་ཅད་K་,ེས་3་དཔག་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་པFའH་WF་ནH་Iོག་
པ་མ་ཡིན་ཏེ་གསལ་བར་oང་[པའི་;བའི་]Pིར་རF་ཞ_ས་དང་། ཤེས་པ་ནི་བདག་གམ་བདག་འཛCན་པའི་ངF་བG་མ་ཡིན་ཏེ་Iེན་ཅིང་འNེལ་
[པའི་;བའི་]Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་དང་། ,ེས་དཔག་གིས་བདག་ཉིད་ཁེགས་པས་བÜལ་བ་དང་གཉིད་པ་ན་ཡང་རང་Mད་ལ་བདག་འཛCན་?ི་མངོན་
3མ་ཁེགས་[121B1]པ་དང་། Oམ་པ་Iག་པ་དང་བདེན་པའི་ངF་བG་མ་ཡིན་ཏེ་[[ེད་;མེད་]པར་འཇོག་པའི་ཐབས་གཞན་[[ེད་;མེད་]པའི། 
Iེན་ཅིང་འNེལ་[པའི་;བའི་]Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་དང་། Pོགས་Lི་5ེ་Nག་ན་Eང་[པ་;བ་]ལ་སོགས་པ་མེད་[ཏེ་;དེ་]མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡོད་
པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པ་བཞིན་ནོ།།

L3 དེས་དེ་Iོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་དམིགས་པས་hབ་པའི་mལ། 
ག3མ་པ་ནི་དེ་8ར་དགག་པ་བཞི་མངོན་3མ་?ིས་Iོགས་མོད་Lི་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་ལས་ཅེས་[121B2]པའི་དོན་ནི་[[ི་

ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པའི་Iགས་མ་ཡིན་?ི་གང་Tང་ཟད་ཅིག་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_ས་པའི་ཐ་iད་ཐམས་ཅད་དགག་5་དེའི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་

[[ེད་;མེད་]པས་hབ་པ་ཡིན་ཏེ་[[ེད་;མེད་]པར་འཇོག་པའི་ཐབས་གཞན་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་དང་དོན་དེའི་འཛCན་པ་ཁེགས་པ་ཙམ་ལས་

བཀག་པ་ཞེས་5་བའི་དོན་གཞན་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །དེ་མ་ཐག་[K་;Z་]ཡང་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་མ་[121B3]བཀག་པའི་

[[ེད་;མེད་]པ་མི་འkབ་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་ག3ངས་;ེ། དེས་ན་aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།
དེ་ལ་རེ་ཤིག་མངོན་3མ་?ིས་དགག་པ་5ེད་པ་དེའི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་K་བཤད་མ་ཐག་པས་གསལ་བས་,ེས་

དཔག་གིས་དགག་པ་5ེད་པ་ལ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་པར་;ོན་པ་ནི་འདི་8ར་[tathā hy]ཅེས་;ེ། [121B4]འགལ་བ་jབ་པ་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་མ་ཡིན་ནམ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་ཇི་8ར་hབ་ཅེ་ན། འགལ་བ་ཉིད་Iོགས་པ་ལ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དགོས་
པར་;ོན་པ་ནི་འགལ་བ་ཡང་[PVin 60,5: ..viruddhasyāpy..]ཅེས་པའོ། །ཅི་8ར་ཞེ་ན། འདི་8ར་འགལ་བ་ནི་གཉིས་ལས་Sན་ཅིག་མི་
གནས་པ་ནི་གནོད་5་གང་རེག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་M་མ་གZགས་ཤིང་ཚང་བ་ཅན་འuང་[121B5][པ་;བ་]ལས་གནོད་5ེད་ཚ་རེག་;ོབས་

ཅན་8་O་གཞན་ཡོད་ན་དེའི་Mན་[[ེད་;མེད་]པ་ལས་དེ་དག་འགལ་བར་Iོགས་ལ། དེ་ཡང་Dར་ཚ་རེག་དང་Pིས་Eང་རེག་གི་Mན་[[ི་
ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་གཉིས་ལས་ཡིན་ནོ། །ཡང་གནོད་པ་མི་5ེད་Lང་མཚན་ཉིད་ཕན་mན་gངས་;ེ་གནས་པ་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེའོ།། 
[PVin 60,6-7:  tathā hy aparyantakāraṇasya bhavato 'nyabhāve 'bhāvād virodhagatiḥ / sa cānupalabdheḥ / 

anyonyavyatirekasthitalakṣaṇatā vā virodho..] དེ་ལ་གཅིག་kབ་[121B6]པ་ཉིད་Lིས་ཅིག་ཤོས་ཁེགས་པས་མི་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལ་མི་8ོས་སF་ཞ_་ན། དེ་ལ་ཡང་[PVin 60,8: tatrāpy..];ེ། དགག་5འི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་མ་ཁེགས་ན་དེ་
[[ེད་;མེད་]པར་མི་འkབ་པས་དེ་ཉིད་ཡོངས་[ཆོད་;གཅོད་]ལ་མི་འkབ་པའི་Pིར་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་གlང་འདིས་འགལ་བ་Iོགས་པ་
ཉིད་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཀག་པའི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལ་8ོས་པར་བཤད་[121B7]པ་གསལ་བཞིན་K་ཁ་ཅིག་དེ་ལ་ཡང་ཅེས་པ་

འགལ་བ་གཉིས་དམིགས་པ་Iགས་3་nོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནི་aོབ་དཔོན་?ི་གlང་འཆད་པ་མ་ཡིན་?ི་རང་གི་Iོག་པ་གlང་ལ་nར་བ་ཡིན་
ནོ།།

M2 འགལ་བ་དེ་དག་གི་དོན་?ི་ཆ་Tང་ཟད་བ,ོད་པ།
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ད་ནི་འགལ་བ་དེ་དག་གི་དོན་?ི་ཆ་Tང་ཟད་ཅིག་བ,ོད་པར་5འོ། །དེ་ཡང་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་;ེ། [121B8]འགལ་བ་|ིའི་

:མ་པར་གཞག་པ་དང་། མཚན་གཞི་སF་སFའH་དོན་ངེས་པར་5་བ་དང་། འགལ་བས་དགག་པ་Iོགས་པའི་mལ་ལོ།།

N1 འགལ་བ་|ིའི་:མ་པར་བཞག་པ།
དང་པོ་ཡང་ག3མ་ལས་རེ་ཤིག་འདི་གཉིས་ཀ་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་པས་འགལ་བ་ཙམ་?ི་ཐ་iད་éན་མོང་[པ་;བ་]དེའི་མཚན་ཉིད་གང་

ཡིན་ཅེ་ན། ཆོས་གང་ཞིག་གང་གིས་དབེན་པའོ།། [122A1]མཚdན་5འི་:མ་Eངས་3་འ]ར་བའང་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་དང་ཐ་iད་ཡིན་པའི་Pིར་

5ས་པ་དང་Mས་བ^ེད་པ་བཞིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་དེ་གང་ལ་གནས་པའི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་
པའི་Wོ་བསམ་པ་ནི་Dར་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་ད{ད་པའི་mལ་གཞིན་K་ཤེས་པར་5འོ།།

N2 མཚན་གཞི་སF་སFའH་དོན་ངེས་པར་5་བ། =སF་སFའH་དོན།
O1 Sན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ།

སF་སFའH་དོན་ལ་Sན་ཅིག་མི་གནས་[122A2]པའི་འགལ་བ་ནི་དོན་?ི་[Rོས་;དངོས་]པོ་དགོད་པ་དང་། བYལ་ལན་?ིས་གཏན་ལ་
དབབ་པ་གཉིས་Lིས་ཤེས་པར་5་;ེ།   

P1 དོན་?ི་དངོས་པོ་དགོད་པ། 
དང་པོ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་གནོད་5་vོག་པའི་Kས་དང་ངེས་5ེད་Lི་ཚད་མ་ག3མ་ལས།   

Q1 [Sན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་]མཚན་ཉིད། 
དང་པF་ནH་ཚད་མ་ཕན་mན་གནོད་5་གནོད་5ེད་ཅེས་ནི་མི་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] རེ་རེ་ཕན་mན་ལ་མ་hབ་ལ་ཚdགས་པ་མི་ûིད་ཅིང་སF་སGར་
[122A3]དགོད་ན་གཉིས་3་འ]ར་བའི་Pིར་M་འNས་Lི་མཚན་ཉིད་,ེས་3་འEF་vGག་ཅེས་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ།།

འོན་Lང་སF་སGར་ན་M་ཚང་[པ་;བ་]གཞན་?ི་Mན་བwོག་པར་5ེད་པ་དང་གཞན་?ིས་བwོག་5་ཡིན་པས་དེས་དབེན་པའི་ཞེས་བ,ོད་

པར་5་;ེ། དཔེར་ན་ཚ་བ་དང་Eང་[པའི་;བའི་]རེག་པ་དང་། oང་[པ་;བ་]དང་îན་པའི་ཁ་དོག་དང་། gང་5་དང་[122A4]གཉེན་པFའH་

xས་པ་8་Oའོ།།

བwོག་པ་ཞེས་5་བ་Mན་གཅོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་Mན་མེད་དགག་ནི་5་བར་མི་xས་པས་མཚན་ཉིད་མི་ûིད་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། །མ་ཡིན་
ཏེ་གནོད་5་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པ་ལ་བ,ོད་པས་སོ། །འོ་ན་oང་[པ་;བ་]དང་îན་པ་ལ་མ་hབ་;ེ། îན་པར་oང་[པ་;བ་]བ8མ་པ་oང་
[པ་;བ་]ཉིད་མ་^ེས་པར་5ེད་པ་[122A5][[ེད་;མེད་]ཅིང་^ེས་ན་5་བ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། བདེན་མོད་Lི་དེའི་ཚt་ནི་îན་པའི་
གནོད་5ེད་oང་[པའི་;བའི་]M་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་^ེས་པའི་oང་[པས་;བས་]îན་པའི་fལ་གཞན་གནོན་པ་ན་xས་མེད་^ེད་པ་ཉིད་དོ། །དེ་8་ན་
M་ཐམས་ཅད་Lིས་རང་རང་གི་འNས་O་:མས་གཞན་?ི་5་བ་ལ་xས་པ་[[ེད་;མེད་]པར་^ེད་པས་ཉེར་ལེན་ལ་[122A6]hབ་ཆེས་སF་ཞ_་ན། 
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M་ཚང་[པར་;བར་]འuང་[པ་;བ་]ཞེས་བ,ོད་པ་ན་དེ་དག་རང་གི་M་ཉིད་མ་ཚང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །དེ་8་ན་ཡང་གནོད་5ེད་དང་Sན་ཅིག་
པའི་ཉེར་ལེན་ལ་hབ་ཆེས་པ་ནི་gང་དཀའ་;ེ། ཚ་རེག་དང་ཚdགས་པའི་Eང་རེག་དེས་Eང་རེག་Pི་མ་^ེད་པ་ན་ཆ་ཤས་Lི་བ^ེད་5ར་ཐལ་བའི་
Pིར་རF་ཞ_་ན། Åས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་[122A7]གཉིས་ཀས་བ^ེད་པར་5་བ་ཡིན་ཡང་M་འNས་Lི་ཐ་iད་|ི་རིགས་ལ་འཇོག་པ་ན་Eང་

རེག་Pི་མ་ཙམ་ཡིན་ལ་xས་[[ེད་;མེད་]Lི་vོག་པ་ནི་ཚ་རེག་;ོབས་vན་ཡོད་[[ེད་;མེད་]Lི་,ེས་3་5ེད་པས་དེའི་འNས་O་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

Q2 [དེ་དག་üད་ནས་]གནོད་5་vོག་པའི་Kས།
གཉིས་པ་དེ་དག་üད་ནས་གནོད་5་vོག་པའི་Kས་ནི་qད་ཅིག་ག3མ་;ེ། དེ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]པོར་r་བའི་8ར་ཤིན་[122A8]

[K་;Z་]ïར་བའི་ཚད་ནི་üད་པ་དང་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པ་དང་Mན་ཆད་པ་དག་Kས་Lི་མཐའི་qད་ཅིག་ག3མ་ཡིན་ལ། དེ་བས་Oལ་བ་ནི་5་
བ་,ོགས་པའི་qད་ཅིག་ག3མ་ཡིན་ཏེ་ཞག་གམ་ལོ་དང་qལ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཚད་ངེས་པ་མེད་དོ།།

Q3 [འགལ་བ་]ངེས་5ེད་Lི་ཚད་མ། 
ག3མ་པ་འགལ་བ་ངེས་5ེད་ནི་གནོད་5ེད་དང་གནོད་5་xས་[[ེད་;མེད་]དག་M་འNས་3་དང་པོར་[122B1]གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པ་དང་བར་

K་ཚ་རེག་;ོབས་ཅན་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་མཐར་Eང་རེག་xས་[[ེད་;མེད་][ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་ཚད་མ་ག3མ་?ིས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་

མེ་དང་K་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་Eང་རེག་xས་[[ེད་;མེད་]མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ནི་འNས་O་Mན་ཆགས་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་
©གས་ཡིན་ལ་མཐར་xས་[[ེད་;མེད་]ད[ིགས་པ་ཡང་འNས་Oའི་Mན་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་©གས་ལ་[122B2]ཡིན་ནོ།།

P2 བYལ་ལན་?ིས་གཏན་ལ་དབབ་པ། =བYལ་ལན་?ིས་ངེས་པར་5་བ། 
གཉིས་པ་བYལ་ལན་?ིས་ངེས་པར་5་བ་ནི་དོན་འདི་ལ་འགལ་བར་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པ་དང་། གནོད་པར་5ེད་པའི་

mལ་མི་འཐད་པ་དང་། གནོད་5་vོག་པའི་Kས་མི་འཐད་པའི་bོད་པ་ག3མ་gང་པར་5་;ེ།   

Q1 དོན་འདི་ལ་འགལ་བ་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པའི་bོད་པ་gང་པ། 
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་གཞན་?ི་Mན་wོག་ཅེས་པའི་མཚན་ཉིད་[ཏེ་;དེ་][Rོས་;དངོས་]སམ་བMད་པས་vོག་པ་[122B3]ལ་བ,ོད། དང་པོ་8ར་ན་
གནོད་5་དང་qད་ཅིག་ག3མ་པ་ལ་wོག་5ེད་ཁོ་ན་གཉེན་པོར་འ]ར་ལ་གཉིས་པ་8ར་ན་Eང་རེག་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པའི་M་ཚ་རེག་D་མ་དང་

དེའི་M་ཤིང་དང་ས་Ç་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའང་Eང་[པའི་;བའི་]གཉེན་པོར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། རིགས་[Rོས་;དངོས་]Lི་Mར་]ར་པ་ལ་འདོད་
པས་^ོན་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]དོ།།

ཡང་Åས་སམ་རིགས་[122B4]Mན་wོག་པ་ལ་འདོད། །དང་པF་ནH་gང་5་དང་གཉེན་པོ་ལ་མ་hབ་ལ་གཉིས་པ་ནི་qགས་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་oམ་O་ཁ་དོག་བ§ར་བའི་མéན་õེན་ལ་hབ་ཆེས་སF་ཞ_་ན། qགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་ཁ་དོག་དམར་བའི་
རིགས་Mན་གཅོད་པར་མ་kབ་ལ་[ཀར་;དཀར་]པFའH་འགལ་õེན་K་འ]ར་བ་འདོད་ཅིང་oམ་O་ཙམ་ལ་ཅིའང་མ་ཡིན་པས་ཐལ་བ་
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[122B5]བ,ོད་པའི་གནས་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་དེ་རང་རིག་མངོན་3མ་ཡིན་ན་,ེས་དཔག་Lང་རང་རིག་པས་མངོན་3མ་K་འ]ར་ཞེས་བ,ོད་

པ་བཞིན་ནོ།།

ཡང་ངF་བG་གནོད་[པ་འམ་;པའམ་]ས་བོན་gོང་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་8ར་ན་Oམ་པ་མི་Iག་པར་ངེས་པས་Lང་J་Iག་པའི་Jོ་འདོགས་
wོག་པས་དེར་འ]ར་ལ་གཉིས་པ་8ར་ན་J་མི་Iག་པར་ངེས་པ་[122B6]འི་ཚད་མ་ཉིད་Lང་གནོད་5ེད་K་མི་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དོན་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་དེར་འཛCན་?ི་5ེད་པ་མ་ཉམས་པ་ûིད་K་གཞན་K་འཛCན་པའི་ངF་བG་བwོག་པས་Lང་ཡིན་མོད་Lི། དེ་ནི་ཡིད་གཉིས་
[[ེད་;མེད་]པའི་~ོ་ནས་ཡིན་?ི་དེས་wོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་5ེད་པ་མ་ཉམས་བཞིན་K་ཡང་J་Iག་པར་Jོ་འདོགས་པའི་Pིར་རོ།།

Q2 གནོད་པར་5ེད་པའི་mལ་མི་འཐད་པའི་bོད་པ་gང་པ།
གཉིས་པ་[122B7]གནོད་པར་5ེད་mལ་མི་འཐད་པ་ཡང་རེ་ཤིག་གནོད་5་ལ་བIགས་ན་འགལ་õེན་དགོས་xས་[[ེད་;མེད་]པར་

འ]ར་ཏེ། ཚ་རེག་དང་üད་པའི་Eང་[པའི་;བའི་]རེག་པ་དེ་རང་ཉིད་Lིས་Eང་རེག་Pི་མ་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པར་འKག་ན་ཚ་རེག་དོན་
[[ེད་;མེད་]ལ་[མéའ་;མé་]ཅན་ལ་xས་པ་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]K་འKག་ན་ཚ་རེག་གིས་ག3མ་པར་མི་wོག་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན་[122B8]འདི་

ལ་ཁ་ཅིག་ཚ་རེག་དང་མ་üད་ན་མé་ཅན་ལ་xས་ཤིང་üད་ན་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པས་^ོན་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] འཇིམ་པ་Å་མཁན་
དང་མ་üད་ན་qད་ཅིག་Pི་མ་Oམ་མ་ཡིན་?ི་ད5ིབས་ལ་xས་[ནས་;པས་]üད་ན་Oམ་པའི་ད5ིབས་ལ་xས་པས་[མéའ་;མéན་]õེན་དགོས་xས་

[[ེད་;མེད་]པར་མི་འ]ར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་8་ན་གནོད་5ེད་üད་པ[123A1]འི་ཚ་རེག་དེས་དེ་ལ་hད་པར་འགའ་ཞིག་5ས་ན་Kས་མཉམ་པའི་

M་འNས་3་འ]ར་ལ་མ་5ས་ན་üད་Lང་མ་üད་པ་དང་hད་[[ེད་;མེད་]པས་Eང་རེག་Pི་མ་[མéའ་;མé་]ཅན་^ེད་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། üད་
པ་Kས་མཉམ་པ་དེས་[ཅི་འང་;ཅིའང་]མ་5ས་མོད་དེ་དང་üད་པས་གནོད་5་xས་[[ེད་;མེད་]K་^ེ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཚ་རེག་དེའི་M་D་
ལོགས་མས་Eང་རེག་དེ་xས་[123A2]མེད་Lི་M་ལ་xས་པར་5ས་པའི་Pིར་རོ།།

M་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་M་Kས་མཉམ་པས་5ེད་པ་འགལ་ལ་མི་5ེད་ན་དེ་དང་üད་པས་དེ་xས་[[ེད་;མེད་]Lི་Mའི་M་ལ་xས་པར་གང་ལས་

ཞེས་བYལ་ཞིང་བIགས་ན་དེ་དག་Kས་མཉམ་པས་མ་5ས་མོད་Lི་ཚ་རེག་Lི་M་D་ལོགས་མས་5ས་པས་དེ་8ར་འ]ར་ལ། དེ་8་ན་éག་པ་
[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་པ་ཉིད་དོ་[123A3]ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་པར་སེམས་ཏེ་ཚ་རེག་གི་M་D་མ་:མས་Lིས་Eང་
རེག་Mན་རིང་K་མི་གནས་པར་བ^ེད་ན་དེ་ཉིད་Lིས་མཐར་Mན་[འཆད་;ཆད་]པས་Eང་རེག་xས་[[ེད་;མེད་]Lི་M་དང་üད་པའི་ཚ་རེག་གི་ངF་བG་

དང་གནོད་5ེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་Pིར་དང་། གནོད་5ེད་éག་པ་[[ེད་;མེད་]པའང་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] ཐབས་Lི་¶གས་མེ་དང་གནམ་ནས་
[123A4]འོངས་པའི་ཁ་བ་དག་Dར་མ་འཚdགས་པའི་Pིར་སེམས་ཅན་དང་སངས་Üས་Lི་ཉོན་མོངས་དང་ཡེ་ཤེས་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་འདི་qད་
ཅེས་Eང་རེག་གི་qད་ཅིག་དང་པF་ནH་ཚ་རེག་དང་ཚdགས་ནས་qད་ཅིག་གཉིས་པ་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པ་ཡིན་པས་འགལ་õེན་དགོས་xས་

[[ེད་;མེད་]པའི་^ོན་[[ེད་;མེད་]པར་གསལ་ལ། Kས་མཉམ་པའི་ཚ་རེག་གིས་དེ་ལ་hད་པར་མ་[123A5]བ^ེད་པས་M་õེན་ཕན་mན་M་

འNས་མ་ཡིན་མོད་དེ་གཉིས་ཚdགས་པས་Eང་རེག་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པ་ཅི་འགལ། འོ་ན་Iག་པ་ལ་õེན་?ིས་hད་པར་མ་5ས་Lང་õེན་དང་
ཚdགས་ན་འNས་O་^ེད་པ་ཅི་འགལ་ཅེ་ན། Dར་?ི་རང་བཞིན་དོར་བས་མི་Iག་པར་འ]ར་རོ། །འདིར་མི་Iག་པར་འདོད་པས་ག་ལ་མmངས་
ཞེས་བ,ོད་པར་5འོ།། [123A6]ཡང་དེ་དག་འགལ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་Lིས་གནོད་5་གནོད་5ེད་K་འ]ར་ན་འEོ་བའི་ཉོན་མོངས་དང་Üལ་བའི་ཡེ་

ཤེས་Lང་འ]ར་ལ་དེ་དག་ཚdགས་པས་ཡིན་ན་,ེས་དཔག་ཚད་མ་དང་Jོ་འདོགས་Lང་གནོད་5་གནོད་5ེད་K་མི་འ]ར་ཏེ་Mད་ཅིག་ལ་Iོག་གཉིས་
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མི་འཚdག་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། ཚdགས་པས་ཡིན་མོད་Lི་Jོ་འདོགས་^ེས་པ་wོས་པ་[123A7]ནི་,ེས་དཔག་ཉིད་མ་ཡིན་?ི་བMད་པའི་M་ཡིན་པའི་

Pིར་རོ། །གལ་ཏེ་བMད་པའི་M་ཉིད་Lང་Jོ་འདོགས་དང་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]ན་གནོད་5་གནོད་5ེད་K་འགལ་ལ་མི་གཅིག་ན་ཡིད་གཉིས་ཅིག་
ཅར་འuང་[པར་;བར་]འ]ར་རF་ཞ_་ན། བMད་པའི་M་xས་པ་ལ་Iོག་པ་མངོན་K་M་མི་དགོས་པས་^ོན་མེད་དོ།།

Q3 གནོད་5་vོག་པའི་Kས་མི་འཐད་པའི་bོད་པ་gང་པ། 
གནོད་5་vོག་པའི་Kས་མི་འཐད་པ་[123A8]ཡང་གལ་ཏེ་གནོད་5་vོག་པ་རང་གི་ངF་བG་བཅོམ་པའི་mལ་?ིས་བwོག་[K་;Z་]âང་

ངམ་M་བwོག་པའི་~ོ་ནས་ཡིན། །དང་པོ་8ར་qད་ཅིག་དང་པོར་üད་[ཏེ་;དེ།]གཉིས་པ་བwོག་པར་འ]ར་ལ་གཉིས་པ་8ར་ན་ངF་བG་8ར་xས་པ་
ཡང་M་མ་བwོག་པར་མི་âང་[པས་;བས་]དང་པོར་xས་པའི་M་མ་བwོགས་པར་ག3མ་པར་ཡང་ངF་བF་མH་vོག་;ེ། དེ་བཞིན་K་[123B1]Mའི་

M་éག་[[ེད་;མེད་]བwོག་དགོས་པས་ནམ་ཡང་མི་vོག་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། འདི་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་M་བwོག་པའི་~ོ་ནས་ཡིན་མོད་Lི་xས་པའི་M་
ནི་üད་པའི་ངF་བG་Kས་མཉམ་པས་མ་བwོག་Lང་དེའི་M་D་ལོགས་མས་བwོག་ལ། ངF་བFའH་M་ཡང་དེས་བwོག་ན་ངF་བFའH་M་ལ་ངF་བGས་གནོད་པར་
འ]ར་ལ་xས་པ་ལ་Mས་གནོད་པར་འདོད་པ་ཉིད་ཞེས་ཟེར་རོ།། [123B2]དེའི་8ར་ན་qད་ཅིག་D་ལོགས་མའི་M་ཉིད་Lིས་དང་པོར་xས་པའི་

M་བwོག་པས་གཉིས་པར་xས་པ་བwོག་པ་ན་ག3མ་པར་ངF་བF་vGག་པས་དང་པFའH་ངF་བG་བwོག་5ེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ཚངས་པས་Lང་gང་པར་

དཀའོ། །དེས་ན་བwོག་པའི་~ོ་ནས་ནི་ལན་ཅི་8ར་ཡང་གདབ་པར་མི་xས་པས་Mན་བwོག་པའི་དོན་xས་[[ེད་;མེད་][^ེ་;^ེད་]པ་ལ་བ,ོད་པ་
ཡིན་ནོ།། [123B3]དེ་8་ཡིན་དང་ཤིན་[K་;Z་]ïར་བ་ནི་x་[[ེད་;མེད་]Lི་M་ཐོགས་མེད་ཡིན་པས་དེས་གཉིས་པར་xས་[[ེད་;མེད་]བ^ེད་

པས་ག3མ་པར་འNས་O་^ེ་བ་འགལ་བས་Kས་རིང་[པ་;བ་]ཁེགས་ལ། གཉིས་[པ་འམ་;པའམ་]དང་པོར་wོག་ན་üད་པའི་qད་ཅིག་Kས་མཉམ་
[པ་འམ་;པའམ་]Pིས་[K་;3་]uང་xས་[[ེད་;མེད་]Lི་Mར་འ]ར་བས་Kས་éང་[པའང་;བའང་]ཁེགས་པས་^ོན་ལས་Eོལ་བའི་mལ་ཁF་བF་ད_་

qད་འདེབས་སོ།། [123B4]ཡང་qད་ཅིག་ག3མ་K་བEང་[པའི་;བའི་]དང་པོ་ལ་Kས་Lི་ཆ་[[ེད་;མེད་]ན་Mན་bོམ་པར་མི་âང་ལ་ཡོད་ན་

ཡང་üད་པ་དང་xས་[[ེད་;མེད་]^ེད་པ་དང་འNས་O་འགག་པ་འཐད་པས་ག3མ་ན་vོག་པ་མི་འཐད་དF་ཞ_་ན། མ་éག་པ་[[ེད་;མེད་]པར་ཡོད་
མོད་Lི་འདིར་qད་ཅིག་ག3མ་པར་ཅེས་པ་ནི་qད་ཅིག་མ་Kས་མཐའ་ཡིན་པའི་དབང་K་5ས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་[123B5]ཐམས་ཅད་ངF་བF་ཉHད་

[[ེད་;མེད་]པའི་8ར་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་ལ་Kས་Lི་ཚད་[[ེད་;མེད་]པས་ཐམས་ཅད་ལ་Kས་ག3མ་?ིས་hབ་པ་ཉིད་ཡིན་མོད་Lི། འོན་
Lང་ཤིན་[K་;Z་]ïར་བའི་Kས་ག3མ་ན་vོག་ཅེས་པ་ཙམ་ཞིག་rའོ། །དེ་8ར་ན་ག3མ་K་བ,ོད་པའི་དང་པF་ཉHད་ལའང་ག3མ་ཡོད་ན་དང་པོར་
vོག་âང་[པས་;བས་]ག3མ་མི་དགོས་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། ཡོད་མོད་Lི་[123B6]དེས་Kས་éང་[པ་;བ་]དང་ཆེས་éང་[པར་;བར་]འ]ར་ཡང་

Eངས་ག3མ་ལས་འདས་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །དེ་8་ན་ཡང་གཉེན་པོ་དང་üད་ན་qད་ཅིག་ག3མ་ལ་vོག་པ་ནི་Mས་གནོད་པ་ལ་མ་hབ་
[ཏེ་;;ེ་]îན་པར་oང་[པ་;བ་]བ8མ་པའི་ཚt་oང་བ་ཤར་བ་དང་îན་པ་vོག་པ་Kས་མmངས་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། གནོད་5ེད་དང་üད་པའི་Kས་
ག3མ་པར་vོག་པར་བ,ོད་པ་[123B7]ན་དེར་གནོད་5ེད་oང་[པའི་;བའི་]བMད་པའི་M་དང་üད་ནས་Kས་གཉིས་པར་vོག་པ་ལས་མ་འདས་

པའི་Pིར་རོ། །གནོད་5་གནོད་5ེད་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་དང་;ོབས་ཆེ་བ་དང་མཉམ་པ་དང་Çང་པའི་ད5ེ་བའང་ཤེས་པར་5འོ།།
Sན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བའི་དོན་ཏོ།།

O2 ཕན་mན་gང་པའི་འགལ་བ། 
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ཕན་mན་gངས་པའི་འགལ་བ་ཡང་|ིའི་མཚན་ཉིད་དང་། [123B8]མཚན་གཞི་སོ་[སF་འH་;སFའH་]དོན་དང་། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་
5ེད་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་བ་ལས།   

P1 [ཕན་mན་gང་འགལ་?ི་]|ིའི་མཚན་ཉིད། 
དང་པF་ནH་ཕན་mན་དབེན་པ་ཞེས་བ,ོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་|ིའི་མཚན་ཉིད་K་འ]ར་བའི་Pིར་དང་ཕན་mན་ཅེས་པ་འགལ་w་
[[ེད་;མེད་]པའི་འགལ་བ་ལ་མ་hབ་པའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་འདིར་ཕན་mན་gངས་འགལ་[124A1]?ི་གlང་གང་ཅི་oང་བ་ལས་མཚན་ཉིད་

ཅེས་འuང་[པས་;བས་]གཞན་Mན་མི་wོག་Lང་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཞན་?ིས་དབེན་པ་ཞེས་བཞེད་པར་མངོན་ཏེ། གནོད་5ེད་མ་ཡིན་པའི་འགལ་
བ་ཞེས་5་བའི་དོན་ཏོ། །Iག་དང་མི་Iག་དང་Oམ་པ་དང་ཀ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་8་Oའོ།།

གལ་ཏེ་Oམ་པའི་Mན་ཡང་ཀ་བས་གཞོམ་པར་xས་པས་Sན་[124A2]ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བπན་
པའི་ཚt་དེ་8ར་འ]ར་མོད་Lི་བπན་པ་ལ་མ་8ོས་པར་ཡང་འགལ་བ་གཞན་ཡིན་ཏེ། འEོ་བ་:མས་དE་དང་དE་མ་ཡིན་པའི་གཞན་གཉིས་3་
གནས་པ་ལས་Sས་nིན་དང་མཆོད་nིན་དག་འཐབ་པའི་ཚt་དEའི་གཞན་ལ་མི་འཐབ་Lང་དE་མ་ཡིན་?ི་གཞན་K་འ]ར་བ་[124A3]བཞིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་M་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་8ོས་པའི་འNས་O་ཡིན་མིན་དང་བjབ་5་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་8ོས་པའི་གཏན་ཚCགས་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་དག་
Lང་ཕན་mན་gངས་འགལ་ཡིན་པའི་Pིར་མཚན་ཉིད་ངF་བF་མH་གཅིག་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེ་དག་Åས་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་ཕན་mན་gངས་འགལ་
ཡིན་པའི་གཏན་ཚCགས་མ་kབ་ལ་[124A4]vོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་ཕན་mན་gངས་འགལ་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་vོག་པ་མི་གཅིག་པར་ཐལ་བ་

ནི་འདོད་པ་ཉིད་དོ།།

P2 [ཕན་mན་gང་འགལ་?ི་]མཚན་གཞི་སF་སFའH་དོན།
Q1 དངོས་འགལ་?ི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་སF་སFའH་དོན་ལ་གཉིས་ལས་[Rོས་;དངོས་]འགལ་?ི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་ཅིག་ཤེས་5་°ང་ག3མ་སེལ་བ་;ེ་Iག་པ་དང་མི་Iག་

པ་8་OའF་ཞ_ས་ཟེར་བ། དེ་ནི་མི་âང་;ེ་Åས་°ང་ག3མ་སེལ་[པ་;བ་]ནི་འKས་[124A5]5ས་དང་Iག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བMད་

འགལ་K་འདོད་པ་ལ་hབ་ཆེས་ལ། vོག་པ་°ང་ག3མ་སེལ་[པ་;བ་]ནི་Iག་མི་Iག་ལ་སོགས་པ་[Rོས་;དངོས་]འགལ་K་འདོད་པ་ལ་མ་hབ་;ེ་
ཤེས་5འི་vོག་པ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]མི་འK་བའི་Pིར་དང་། WFའH་ངོར་Åས་°ང་ག3མ་སེལ་[པ་;བ་]ཡང་Dོན་པོ་དང་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་?ི་ཤེས་
5་ལ་སོགས་པ་བMད་འགལ་K་འདོད་པ་[124A6]ལ་hབ་ཆེས་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །གང་ཞིག་Wོས་ཡོངས་3་གཅོད་པ་གང་:མ་པར་གཅད་
པ་མེད་ན་[[ེད་;མེད་]པ་ཞེས་བ,ོད་པའང་མི་âང་;ེ། མི་Iག་པ་དང་Iག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་8་O་[Rོས་;དངོས་]འགལ་?ིས་hད་པར་K་5ས་
པའི་བMད་འགལ་ལ་hབ་ཆེས་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །འོན་Lང་དགག་5་:མ་པར་བཅད་vོག་ཙམ་K་གནས་པ་ནི་[124A7]བཅད་vོག་

[K་;Z་]གནས་པ་དེ་བཅད་5འི་དགག་5་ལས་[Dོས་;དངོས་]འགལ་?ི་ཐ་iད་K་བ,ོད་པར་5་;ེ་[Dོས་;Dོན་]པF་མH་[Dོ་;Dོན་]བ་8་Oའོ། །aོབ་
དཔོན་?ིས་Lང་[Rོས་;དངོས་]འགལ་?ི་ཐ་iད་K་5་བའི་Iག་པ་དང་མི་Iག་པ་དག་ནི་[ཅིག་;གཅིག་]བཀག་པ་ཉིད་ཅིག་ཤོས་jབ་པ་ཡིན་པས་

jབ་པ་ནི་དགག་པར་འགལ་བའི་Pིར་རF་ཞ_ས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།
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[124A8]གལ་ཏེ་དགག་5་:མ་པར་བཅད་པར་གནས་པ་[Dོས་;དངོས་]འགལ་?ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་མཚན་གཞི་དང་vོག་པ་ཐ་

དད་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་ཏེ། Dོན་པོ་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་ལས་[Dོས་;དངོས་]འགལ་K་མཚdན་པ་ན་Dོན་པFའH་དགག་5་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་:མ་
པར་བཅད་པ་Dོན་པFའH་vོག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། འདི་ནི་འVལ་ནས་r་བ་ཞིག་;ེ་[124B1]Dོན་པོ་[Rོས་;དངོས་]འགལ་ཙམ་K་

མཚdན་པ་ན་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་བཅད་པ་དང་དགག་5་བཅད་པའི་vོག་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་K་གསལ་ལ། དེ་ཉིད་Lིས་ན་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་ལས་
དངོས་ཞེས་vོག་པ་གཉིས་ཚdགས་3་མཚdན་པ་ན་ཡང་དགག་5འི་hད་པར་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་བཅད་པར་གནས་པ་ཞེས་བ,ོད་པ་ན་[Dོ་;Dོན་]མ་

ཡིན་བཀག་པ་ཙམ་དང་དེ་ཉིད་དགག་5་བཀག་པ་དང་ཚdགས་པའི་[124B2]vོག་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་རོ། །དེ་ལ་དེ་Dོན་[པའི་;བའི་]དགག་5་
ཉིད་Dོ་མ་ཡིན་ཡིན་པས་དོན་གཅིག་ལས་[[ེད་;མེད་]པར་སེམས་ན། དེ་8ར་ན་Eང་[པ་;བ་]འཇོམས་པ་ཡང་གནོད་5ེད་ཙམ་ཡིན་ཏེ་གནོད་5་
Eང་རེག་འཇོམས་པས་ཅེས་པ་དང་། M་མེའི་,ེས་3་5ེད་པ་ནི་འNས་Oའི་ཐ་iད་K་âང་;ེ་Mའི་,ེས་3་5ེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་Pིར་ཅེས་[པ་
འང་;པའང་]གཞི་[124B3]མཚན་hད་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་ལ། དེ་བཞིན་K་Oམ་པའི་ངF་བGར་]ར་པའི་Dོན་པོ་ཙམ་ནི་Oམ་པའི་Dོན་པF་ཉHད་
ཡིན་པས་Oམ་པའི་Dོན་པF་ནH་མི་Iག་;ེ་Dོན་པོ་ཙམ་ཡིན་པའི་Pིར་ཅེས་[པ་འང་;པའང་]གཞི་Iགས་hད་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ། །དེ་ལ་|ིར་
གཞན་[Dོས་;དངོས་]དང་མéན་[Dོས་;དངོས་]ལས་ལོག་པ་དག་vོག་པ་ཐ་དད་པས་གསལ་བ་[ཅིག་;གཅིག་]གི་[124B4];ེང་K་ཡང་ཐ་དད་

དགོས་སF་ཞ_ས་5་བའི་ལན་ཐམས་ཅད་K་མmངས་པ་ཡིན་ནོ།།

Q2 བMད་འགལ་?ི་མཚན་ཉིད།
བMད་འགལ་?ི་མཚན་ཉིད་ནི་དགག་5་:མ་པར་བཅད་པས་hབ་པར་]ར་པ་;ེ། [Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་དང་[བེ་K་∫འི་;བཻº∫འི་]Dོན་

པོ་དང་། Dོན་པོ་དང་སེར་པོ་དང་། འKས་5ས་དང་Iག་པ་8་O་;ེ། [Rོས་;དངོས་]འགལ་Iོགས་པ་ལས་བMད་ནས་འགལ་[124B5]བར་

ངེས་པར་5་བའོ།།

P3 དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་5ེད། =མཚན་གཞི་དེ་དག་ལ་འགལ་བ་ངེས་པའི་ཚད་མ།
མཚན་གཞི་དེ་དག་ལ་འགལ་བ་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཡང་།  རེ་ཤིག་Dོས་འགལ་བ་ཙམ་K་མཚན་གཞི་འཛCན་པས་ངེས་ལ། དེ་དག་Dོས་

འགལ་ཉིད་K་ཡང་དེ་ཉིད་Lི་ཏེ། Dོན་པོ་kབ་པ་ཉིད་ན་དེ་མ་ཡིན་ཙམ་དང་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་དང་Dོ་བའི་hད་པར་མ་ཡིན་པའི་དོགས་པ་
[124B6]ཆོད་ཅིང་དེ་དག་ལས་vོག་པ་ཙམ་ཉིད་ལའང་དེ་མ་ཡིན་?ི་དོགས་པ་མི་^ེ་བའི་Pིར་རོ།།

དེའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་]འགལ་?ི་[གཞིའ་;གཞི་]དེ་དག་གིས་འདིར་དགག་jབ་Lི་°ང་ག3མ་སེལ་[པ་;བ་]ཡང་ཚད་མ་དེ་དག་ཉིད་

ཡིན་ལ། fལ་Kས་གཞན་K་སེལ་[པ་;བ་]ཡང་དེ་ཉིད་དེ། འགལ་ཞིག་[K་;Z་]Dོན་པོ་དང་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་གཉིས་ཀ་[124B7]jབ་པ་དང་

དགག་Pོགས་Lི་°ང་པོ་ག3མ་པ་ûིད་ན་དེ་དག་[ཅིག་;གཅིག་]བཀག་པ་དང་ཅིག་ཤོས་kབ་པ་vོག་པ་ཐ་དད་པར་]ར་པ་ཡིན་པས། འདིར་དེ་
དག་vོག་པ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]kབ་པ་ན་ཐ་དད་ཙམ་ཁེགས་པས་kབ་པའི་Pིར་རོ།།

བMད་འགལ་ལ་[Rོས་;དངོས་]འགལ་?ིས་hད་པར་5ས་པ་:མས་ནི་འགལ་བ་ཙམ་དང་བMད་འགལ་[124B8]K་མཚན་གཞི་

འཛCན་པ་ཉིད་Lིས་kབ་པ་ཡིན་ཏེ། 5ེ་Nག་kབ་པས་|ི་འkབ་པ་དང་|ི་ཁེགས་པས་5ེ་Nག་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་མ་ཡིན་པའི་བMད་འགལ་
:མས་ནི་དེ་8་མ་ཡིན་ཏེ།   J་དང་5ས་པའི་[Dོས་;དངོས་]པོ་kབ་Lང་Iག་པ་དང་བདེན་པས་དབེན་པར་མི་ཤེས་པའི་Pིར་རོ།།
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དེས་ན་ཚད་མ་:མས་[125A1]Lིས་དོན་འགའ་ཞིག་kབ་པ་ན་དེ་ལ་[Rོས་;དངོས་]འགལ་དང་[Rོས་;དངོས་]འགལ་རང་ཚdགས་པའི་

དགག་5་:མས་ཁེགས་Lི་དེ་དག་མ་ཡིན་པ་ནི་ཚད་མ་དེས་མི་ཁེགས་སF་ཞ_ས་5་བ་ནི་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ངེས་པའོ།།

འོ་ན་Oམ་པ་kབ་པས་ཀ་བ་དང་Dོན་པོར་kབ་པས་སེར་པF་མH་ཁེགས་པར་འ]ར་ཏེ་དེ་དག་[Rོས་;དངོས་]འགལ་དང་དེས་hད་པར་

གཉིས་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།། [125A2]འདོད་ན་དེ་དག་འདོད་པའི་འeག་པ་འཚdལ་[པར་;བར་]འ]ར་རF་ཞ_་ན། དེ་དག་ཚད་མའི་vོག་པ་དེས་
མི་ཁེགས་Lང་དེར་kབ་པ་ན་དེ་དག་དང་[Dོས་;དངོས་]འགལ་?ི་vོག་པའང་kབ་པས་སེལ་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ།། [Dོས་;དངོས་]འགལ་ཁོ་ན་
ཁེགས་པ་ལའང་དེ་qད་K་བ,ོད་པར་ནི་མི་xས་;ེ། xས་པ་ཙམ་ཁེགས་པ་ན་qད་ཅིག་མའི་Oམ་པ་མ་ཁེགས་པར་འགལ་ལ་[125A3]དེའི་ཚt་

qད་ཅིག་མའི་Oམ་[[ེད་;མེད་][Rོས་;དངོས་]3་kབ་ན་མངོན་3མ་དེ་ལ་དགག་5་བ8ར་âང་[པར་;བར་]འ]ར་ལ། Oམ་པ་དང་Dོ་འཛCན་ལ་ཀ་
བ་དང་སེར་པོ་བ8ར་âང་[པར་;བར་]འདོད་པས་ག་ལ་མmངས། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་K་དེ་མ་ཡིན་ཁེགས་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]Iོགས་པའི་ཚད་མར་
བ,ོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡིན་མོད་Lི་འདིར་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]3་Oམ་པ་[125A4]ཙམ་[[ེད་;མེད་]kབ་པའི་©གས་ཡིན་

པའི་Pིར་རོ།།

གལ་ཏེ་hབ་5་མི་ûིད་པ་ལ་འNེལ་[པའི་;བའི་]མཚན་ཉིད་མི་འkབ་པ་8ར་འགལ་བ་ཡང་གཉིས་ལ་8ོས་པས་འགའ་ཡང་མི་ûིད་པ་

ལ་ཅི་8ར་kབ། བIག་པ་མཐའ་ག�ང་[པས་;བས་]kབ་ན་འNེལ་[པ་;བ་]ལའང་མmངས་སF་ཞ_་ན། འNེལ་[པའི་;བའི་]མཚན་ཉིད་ནི་ཚdགས་པ་
kབ་ཆོས་ཡིན་[125A5]པས་hབ་5་མི་ûིད་པར་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་མི་འkབ་ལ། འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཚdགས་པ་ཁེགས་ཆོས་ཡིན་
པས་འགའ་འང་མི་ûིད་པ་ཉིད་Lིས་དེས་དབེན་པར་འkབ་པས་མmངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །vོག་པ་ལ་Iེན་པའི་ཆོས་[Rོས་;དངོས་]འགལ་vོག་པ་
གང་ཞིག་གཏན་ཚCགས་དང་མེད་དགག་གི་ཐ་iད་དང་8ན་པ་[125A6]དང་མི་vན་པ་;ེ་[ཅིག་;གཅིག་]བཀག་vོག་ཉིད་ཅིག་ཤོས་ཡིན་པའི་

Pིར་རོ།།

vོག་པ་°ང་པོ་ག3མ་པོ་ཡང་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]འཛCན་པ་ཉིད་Lིས་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ། 5ས་པ་དང་;ོང་ཉིད་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པའི་;ེང་K་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མཚdན་5་vན་པར་kབ་པས་མི་vན་པ་ཁེགས་ཤིང་ཤེས་5འི་vོག་པ་ལ་དེ་དག་དང་མི་vན་པ་

[125A7]kབ་པས་vན་པ་ཁེགས་པས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་jབ་Pོགས་Lི་°ང་ག3མ་ཁེགས་ལ། གཅིག་བཀག་པ་ཉིད་Lིས་ཅིག་ཤོས་kབ་པས་
གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དགག་Pོགས་Lི་°ང་ག3མ་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ།།

གལ་ཏེ་vོག་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་དེ་vན་ཡོངས་[ཆོད་;གཙdད་]ལ་kབ་པས་དེ་དང་མི་vན་པ་:མ་གཅད་ལ་ཁེགས་[125A8]ན་

5ས་པ་དང་;ོང་ཉིད་Lི་vོག་པ་ལ་ཤེས་5་ཁེགས་པར་ཐལ་ཏེ། གཏན་ཚCགས་དང་མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད་མཚdན་5་དང་མི་vན་པའི་Pིར་རF་ཞ_་
ན། བདེན་ན་Åས་ལ་Iེན་པའི་འགལ་བ་ལ་ཡང་[Dོ་;Dོན་]མ་ཡིན་?ི་མེ་ཡོངས་[ཆོད་;གཙdད་]ལ་kབ་པས་དེ་ལ་མེ་མ་ཡིན་དང་Dོན་པF་ཡGད་པ་
ཁེགས་དགོས་པས་M་འཛCན་?ིས་འNས་[125B1]O་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་ཇི་8ར་ཡང་། དེ་ལ་གང་ཞིག་གང་K་kབ་པས་དེ་ཉིད་དེ་མ་ཡིན་པ་
ཁེགས་Lི་དེ་ལ་དེ་མ་ཡིན་Iེན་པ་མི་ཁེགས་སF་ཞ_ས་5་བ་éན་མོང་གི་ལན་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་vོག་པ་ལ་Iེན་པའི་འགལ་བ་:མས་ཁ་ཚdན་
[གཞིའ་;གཞི་]ལ་གཅོད་Lང་འགལ་བ་ཉིད་ནི་[གཞིའ་;གཞི་]vོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[[ེད་;མེད་]དགག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་âང་

[པ་;བ་]དང་[125B2]མི་âང་[པའི་;བའི་]ཆོས་ཡིན་?ི་དེ་དག་དང་vན་པའི་གཞི་ནི་འགལ་བར་མི་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] ;ོང་ཉིད་དམ་ཤེས་5་
ཁེགས་པའི་གཞི་འགའ་ཡང་མི་ûིད་པའི་Pིར་པའི་Pིར་རོ།།
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དེ་བཞིན་K་གཞི་དེ་དག་ཉིད་ལ་[Rོས་;དངོས་]འགལ་?ི་hབ་5་;ོང་ཉིད་ལ་མ་ཡིན་དགག་དང་ཤེས་5་ལ་མེད་དགག་གི་ཆོས་ཁེགས་;ེ། དེ་དག་གི་
གཞི་ནི་མི་ཁེགས་སོ།།

ཕན་[125B3]mན་gངས་འགལ་?ི་དོན་བ,ོད་ཟིན་ཏོ།།

O3 འགལ་བ་ག3མ་པ་ཇི་8ར་མེད་mལ།
འགལ་བ་ག3མ་པ་ཇི་8ར་[[ེད་;མེད་]ཅེ་ན། གང་ཞིག་གཞན་?ིས་དབེན་པ་ལ་གཞན་?ི་Mན་བwོག་པ་དང་མི་vོག་པ་གཉིས་3་ངེས་

པའི་Pིར་རོ།།

N3 འགལ་བས་དགག་པ་Iོགས་པའི་mལ།
ག3མ་པ་འགལ་བས་དགག་པ་Iོགས་པའི་mལ་ཡང་Iགས་nོར་བའི་mལ་དང་། དེ་དགག་jབ་ལ་མི་འVལ་པའི་[125B4]mལ་

དང་། དེའི་Wོ་ཚད་མར་འ]ར་བའི་mལ་ག3མ་ལས།   

O1 Iགས་nོར་བའི་mལ། 
རེ་ཤིག་Sན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ལ་ངེས་པ་དང་Jོ་འདོགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་WFའH་ཆོས་ནི་Mད་ཅིག་ལ་གནས་པ་དགག་པར་Iགས་

3་nར་ལ། ཚ་བ་དང་Eང་རེག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་?ི་ཆོས་ནི་fལ་འདབ་འ5ོར་K་དགག་པ་Iགས་3་nར་བར་5འོ། །
[125B5]གལ་ཏེ་oང་[པ་;བ་]དང་îན་པ་དག་fལ་འདབ་འ5ོར་K་གནས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཅེ་ན། ;ོབས་ཆེ་Çང་ཡོད་ན་མི་གནས་སོ། །
གལ་ཏེ་ཚ་བའི་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་;ོབས་ཤན་[K་;Z་]ཆེ་ཡང་གནོད་5་དང་qད་ཅིག་གཉིས་Sན་ཅིག་གནས་པར་བ,ོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་
རང་བཞིན་འགལ་བའི་Iགས་འVལ་པར་འ]ར་[125B6]བ་gང་དཀའ་;ེ། qད་ཅིག་གཉིས་པའི་Eང་རེག་Mན་ལ་Eང་རེག་[[ེད་;མེད་]པ་
ཉིད་ཡིན་ན་མེ་qད་ཅིག་གཉིས་[པ་འང་;པའང་]Mན་མེ་མེད་K་འ]ར་བ་ལ་K་བ་འeག་ûིད་པས་འNས་Iགས་འVལ་པར་འ]ར་ལ། Eང་རེག་
ཙམ་Iགས་3་5ས་ཏེ་Çར་གནོད་5ེད་Lི་ཚ་རེག་འགོག་Lང་Iགས་qད་ཅིག་གཉིས་དགག་5་ལ་lགས་པས་འVལ་[125B7]པར་མmངས་པའི་

Pིར་རF་ཞ_་ན། འདིར་Eང་རེག་བསལ་བ་ལ་མ་འVལ་བའི་Iགས་འགོད་ལ། [དེ་འང་;དེའང་]ཚt་རེག་དང་མཉམ་པའི་ཆེ་བ་ནི་མངོན་3མ་ལ་oང་
âང་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་ཁེགས་ལ་དེ་བས་Çང་[པ་;བ་]ནི་oང་K་མི་âང་[པས་;བས་];ོབས་ཆེན་?ི་Iགས་Lིས་དགག་5་ཡིན་ནོ། །
;ོབས་ཤིན་[K་;Z་][ཆེ་འང་;ཆེའང་]གནོད་5་qད་ཅིག་གཉིས་[125B8][Öོད་;འདོད་]དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དགོས་མོད་Lི་Iགས་3་
འགོད་པ་ལ་ཡང་Iགས་ཡོད་པ་དང་མཐོང་[པ་;བ་]དང་ངེས་པ་དང་འNེལ་[པ་;བ་]`ན་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་བས་Kས་རིང་

[པས་;བས་]མི་འVལ་པར་âང་[པ་;བ་]ཉིད་དོ་[འདི་འི་;འདིའི་]Iགས་Lི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་ནི་འཆད་པར་འ]ར་རོ། །ཕན་mན་gངས་པའི་འགལ་
བ་ནི་དེའི་ངF་བF་ཡHན་པ་འགེགས་པ་ཡིན་ལ། [དེ་འང་;དེའང་][126A1][Rོས་;དངོས་]འགལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་Iགས་3་མི་âང་

[པས་;བས་]hབ་5ེད་འགལ་བ་དང་འགལ་བས་hབ་པ་དང་hབ་5ེད་འགལ་བས་hབ་པ་ག3མ་ཉིད་དF་ཞ_ས་འཆད་པར་འ]ར་རོ།།

O2 དེ་དགག་jབ་ལ་མི་འVལ་པའི་mལ། 
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གཉིས་པ་ནི་འགལ་བ་kབ་པའི་Iགས་དེ་དག་གིས་འགལ་w་[[ེད་;མེད་]པར་ཁེགས་པ་ན་དེས་དབེན་པའི་ཐ་iད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་

དགག་Lང་འkབ་པ་དེ་དེ་ལ་མི་[126A2]འVལ་པའི་Pིར་རོ།།

O3 དེའི་Wོ་ཚད་མར་འ]ར་བའི་mལ།
ག3མ་པ་ནི་དེ་8ར་དགག་jབ་Iོགས་པའི་WF་ད_་ཡང་[Rོས་;དངོས་]པFའH་འགལ་འNེལ་?ི་;ོབས་ལས་འོངས་པས་འཛCན་;ངས་དོན་ལ་

མི་འVལ་པའི་ཚད་མ་ཉིད་བ,ོད་པ་ཡིན་ནོ།།

M3 དོན་གཞན་དགག་པས་འགོག་པ་མི་དམིགས་པས་hབ་པ་བ;ན་པ། 
དོན་གཞན་དགག་པས་འགོག་པ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་[པར་;པ་]བ;ན་པ་ནི་[ཅིག་;གཅིག་]བཀག་པས་[PVin 60,10: 

ekaniṣedhena-]ཅེས་;ེ། ངF་བF་ཞ_ས་པ་ནི་Iགས་[126A3]ཉིད་[[ེད་;མེད་]དགག་nར་བ་;ེ་དེའི་རང་གི་ངF་བF་nGར་[བ་འམ་;བའམ་]ཞེས་

འཆད་པས་སོ།།

N1 དེ་འགོག་པའི་Iགས་Pོགས་ག3མ་K་བIགས་ནས་འNེལ་མེད་དོར་བ། 
དེ་འགོག་པའི་Iགས་Pོགས་ག3མ་K་བIགས་ནས་འNེལ་[[ེད་;མེད་]དོར་བ་ནི་དོན་གཞན་[PVin 60,11: ..arthāntara..]ཅེས་

དང་དེ་ལ་[PVin 60,12: tatrāpy..]ཞེས་པའོ།།

N2 འNས་O་བཀག་པའང་M་ཙམ་བཀག་པ་ལ་འVལ་པར་;ོན་པ། 
འNས་O་བཀག་[པ་འང་;པའང་]M་ཙམ་བཀག་པ་ལ་འVལ་པར་;ོན་པ་ནི་འNས་O་[PVin 61,1: kārya-]ཅེས་པ་;ེ། M་དེ་ནི་

འNས་O་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་][126A4]Lང་[[ེད་;མེད་]པར་ག་ལ་འ]ར་ཏེ་གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་དང་vན་པ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་ཞེས་nར་རོ།། 
[PVin 61,1-2: kāryānupalabdhāv pai nāvaśyaṃ kāraṇāni tadvanti bhavantīti kutas tatdabhāvaḥ /]

N3 དེ་ལ་གཞན་?ི་ལན་བA་བ་nར་བ། 
O1 [Iགས་nར་བ་དངོས།] 

དེ་ལ་གཞན་?ི་ལན་བA་བ་xས་པ་M་ཡིན་?ི་[PVin 61,2: śaktaṃ kāraṇaṃ..]ཅེས་པའི་དོན་འདི་8ར་nར་ཏེ། འདིར་M་ཞེས་5་
བ་ནི་[Rོས་;དངོས་]3་འNས་O་^ེད་པ་ཐ་མའི་གནས་qབས་ཉིད་ལ་བ,ོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་8་ཡིན་ཡང་ཐ་མ་;ེ་qད་[126A5]ཅིག་གཉིས་པར་

འNས་O་^ེད་པའི་དང་པF་ཆGས་ཅན་འགལ་õེན་?ིས་གེགས་5་བར་མི་xས་;ེ་hད་པར་K་འ]ར་བ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་[PVin 61,3: ..-

abhāvāt..]ཞེས་5་བ་hབ་5ེད་[[ེད་;མེད་]པའི་Iགས་སོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]Pོགས་ཆོས་ནི་qད་ཅིག་Kས་མཐར་r་བའི་qད་ཅིག་ཆ་
[[ེད་;མེད་]Lི་J་དོན་གཞིར་5ས་པ་ལ་D་[Pི་འི་;Pིའི་]ཆ་ཤས་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཅེས་པའོ།། [PVin 61,3: ..kṣaṇasyāvivekāt /] 
[126A6]hད་པར་མི་འ]ར་ན་གེགས་མི་xས་པས་hབ་པ་ནི་འNས་O་^ེ་བ་དང་[PVin 61,3-4: kāryotpatti..]ཅེས་པའོ། །དེས་ན་M་ལ་
འNས་Oས་hབ་པས་འNས་O་[[ེད་;མེད་]པས་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་Yོལ་བའི་དོན་བAའོ། །ལན་ནི་གདབ་པའི་Pིར་འNས་O་
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[Rོས་;དངོས་]3་^ེད་པ་དེ་འ`་བའི་[PVin 61,5: .. tādṛśasya..]ཅེས་པའོ། །འོ་ན་དེ་བཀག་པས་འགོག་པའི་Iགས་[126A7]3་kབ་

[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། དེ་[ི་དམིགས་པ་ནི་རང་བཞིན་[ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་བཤད་དF་ཞ_ས་Wང་;ེ། དེའི་འཐད་པ་དང་M་མཚན་དེའི་ཅེས་དང་
འNས་O་དེ་ནི་ཅེས་མས་རིམས་ནས་བ,ོད་དོ། །དེ་Iགས་3་âང་[པ་;བ་]དེ་བཞིན་K་དེ་དང་འགལ་བ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[PVin 61,8: 

tathā tadviruddhopalambhaḥ..]ཡང་གF་5_ད་ཡིན་མོད་Lི་དེ་ཡང་འNས་O་[ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་འ]ར་བས་[126A8]རང་བཞིན་

[ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་བAའF་ཞ_ས་བ8འོ།།

O2 Dར་འVལ་པར་བ,ོད་པ་དང་འགལ་བ་gང་པ། 
Dར་འVལ་པར་བ,ོད་པ་དང་འགལ་བ་gང་པ་ནི་Mའི་Åས་[61,9-10: ..kāraṇadravya..]ཅེས་པའོ།།

O3 Sག་པ་ག3མ་པའི་ཅིག་གF་5_ད་K་;ོན་པ། 
Sག་པ་ག3མ་པའི་[ཅིག་;གཅིག་]གF་5_ད་K་;ོན་པ་ནི་M་[ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་ནི་འNས་Oའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པ་

གF་5_ད་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པའོ།། [PVin 61,11: kāraṇānupalabdhir abhāvaṃ gamayati /] རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཡང་མ་
ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། [126B1]དེ་དོན་vོག་གཞན་འགོག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཐ་iད་ཙམ་jབ་པ་ཉིད་རང་བཞིན་[PVin 61,11: svabhāva-..]ཅེས་

དང་དེ་ལ་[PVin 61,12:  tatra..]ཅེས་པའོ། །དེར་Iོགས་པའི་nོར་བ་ཐམས་ཅད་དེ་[8་འམ་;8འམ་]ཅེ་ན། དེའི་ངF་བGས་hབ་པའི་[PVin 

61,13: ..tadbhāvavyāpinaḥ ..]ཞེས་=ོས་[;ེ།;ཏེ།] འNས་O་ཡོད་ན་བ8ར་âང་ལ་M་ནི་ཡོད་Lང་བ8ར་མི་âང་[པའི་;བའི་]qབས་3འོ། །
དེ་8་ན་ཡང་M་xས་པ་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]ཅེས་5་བ་[126B2]qད་ཅིག་གཉིས་པར་འNས་O་^ེད་པ་ལ་བ,ོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེ་འNས་Oས་

hད་པར་5ས་པས་5ེད་ཆོས་ཁེགས་པ་ཉིད་ན་མ་ཁེགས་པར་འགལ་ལF་ཞ_་ན། འNས་O་ལ་མི་འVལ་པའི་Mའི་hད་པར་དེ་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ལ་
ཚCག་[K་;Z་]དེ་qད་བ,ོད་Lང་དགག་5་འNས་Oས་hད་པར་5ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་bན་དན་?ི་K་བ་ཡོད་པས་bན་དན་[126B3]?ི་མེ་ཡོད་ཅེས་

པའི་Iགས་བjབ་5ས་hད་པར་5ས་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེར་Iོགས་པའི་Iགས་གཞན་ཡང་དོན་jབ་པར་བ;ན་པ་ནི་གང་གི་ཚt་[PVin 

61,13: yadāpi..]ཅེས་པ་;ེ། ཤིང་བཀག་པས་ཤ་པ་འགོག་པ་ནི་ཐ་iད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདི་ཤ་པ་བ8ར་âང་གི་གཞི་ཡིན་ན་རང་བཞིན་མི་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་nོར་བར་འ]ར་[126B4]ལ་མི་âང་ན་དོན་འགོག་པར་ཅི་8ར་མ་ཡིན་ཅེ་ན། ཤ་པ་ཞེས་5་བ་ཆོས་Lི་hད་པར་འགའ་
ཞིག་ལ་བ,ོད་ན་དེ་8ར་འ]ར་ཡང་aོབ་དཔོན་?ིས་འོག་ནས་ཡལ་འདབ་ལ་སོགས་པའི་5ེ་Nག་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་qད་K་Eགས་ཞེས་ག3ངས་པས་

ན་མི་oང་ཡང་|ི་ཁེགས་པའི་ཚད་མས་5ེད་Nག་མ་ཁེགས་པ་འགལ་ཏེ་Pོགས་[126B5]དག་པར་Oམ་པ་ལ་Iེན་པའི་ཤ་ཟ་[འང་;ཡང་]ཁེགས་

པ་བཞིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་jབ་པ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པ་ནི་འོག་ནས་འuང་[པ་;བ་]qད་ཅིག་མ་ཡིན་པ་[Rོས་;དངོས་]པོར་མི་âང་;ེ་རིམ་དང་ཅིག་
ཅར་དོན་5ེད་པ་མི་ûིད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པ་ལ་སོགས་པའོ།།

K3 qབས་དོན་བA་བ། 
qབས་དོན་བA་བ་ནི་དེས་ན་ཅེས་པ་;ེ། འགའ་ཞིག་བjབས་པ་དང་བཀག་པའི་[126B6]Iགས་Lིས་འགོག་པ་ལ་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཀག་པའི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་ཡིན་?ི་དགག་པ་Iོགས་པའི་M་གཞན་ནི་མེད་དF་ཞ_ས་5་བའི་དོན་ཏོ།།
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[PVin 62,1-2:  tad evaṃ vidhipratiṣedhābhyāṃ kasyacin niṣedhe sarvagamakānām anupalabdhī rūpam / nāparaḥ 
partiṣedhahetuḥ //, 14*9-12: des na de ltar sgrub pa dang dgag pa'i sgo nas 'ga' zhig 'gog pa la ni go bar byed pa 
thams cad mi dmigs pa'i rang bzhin yin gyi / dgag pa'i gtan tshigs gzhan ni med do //]

J2 hབ་5ེད་Lི་ད5ེ་བ་འeག་པ། 
དེ་8ར་དགག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་hབ་པར་བ;ན་ནས་ད་ནི་hབ་5ེད་Lི་ད5ེ་བ་འeག་པའི་5ེ་Nག་གིས་

:མ་[བཞིའ་;བཞི་][PVin 62,3: ..bhedena caturdhā..]ཞེས་=ོས་པ་དེ་བཤད་པའི་Pིར་དགག་པའི་fལ་[126B7]ཅན་?ི་[PVin 

62,3: ..pratiṣedhaviṣaya-]ཅེས་པ་;ེ། 

K1 nོར་བ་[ད5ེ་བ་དངོས།]
nོར་བ་ནི་དགག་5་དང་Iགས་nོར་;ོབས་Lི་དབང་གིས་སོ། །b་བའི་རང་བཞིན་འགལ་བ་kབ་པ་ནི་དཔེར་ན་[PVin 62,4: ..yathā..]ཅེས་པ་

;ེ། Eང་རེག་མངོན་3མ་?ིས་བ8ར་མི་âང་[པའི་;བའི་][གཞིའི་;གཞི་]ལ་མེ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚCགས་ནི་འཇིག་Iེན་པས་ཁ་དོག་ཉིད་ལ་མེར་བ,ོད་
ཅིང་དེ་Eང་པ་དང་འགལ་བར་འK་ཤེས་པ་8ར་ན་[126B8]མངོན་3མ་?ིས་kབ་ལ། བ;ན་བཅོས་ལས་[ཆ་;ཚ་]བ་ཞེས་འuང་[པ་;བ་]8ར་
ན་ཁ་དོག་གི་µ་རིས་ལས་,ེས་3་དཔག་པས་kབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེར་འK་བ་ནི་དགག་5་དང་[Rོས་;དངོས་]3་འགལ་བ་དམིགས་པ་Iགས་3་
འ]ར་བ་འདིས་ནི་[PVin 62,4: etena..]འོ། །b་བའི་འགལ་འNས་ནི་འགལ་བའི་ཅེས་པ་;ེ་Eང་རེག་དང་མེ་གཉིས་ཀ་བ8ར་མི་
[127A1]âང་[པའི་;བའི་]གཞི་ལའོ། །b་བའི་M་མ་kབ་པ་ནི་དཔེར་ན་[PVin 62,6: hetvasiddhyā, yathā..];ེ་མེ་ཡོད་Lང་བ8ར་མི་

âང་[པའི་;བའི་]གཞི་ལའོ། །b་བའི་རང་བཞིན་མ་kབ་པ་ནི་དཔེར་ན་[PVin 62,7: svabhāvāsiddhyā, yathā..];ེ་རང་ཉིད་བ8ར་âང་

[པའི་;བའི་]གཞི་ལའོ། །དེར་}ས་Dར་བཤད་པ་ཉིད་དཔེར་བ,ོད་པ་ནི་འདིས་ན[ིPVin 62,8: etena..]འོ།།

K2 nོར་བ་དེ་དག་གི་རིགས་བA་བ། 
L1 oང་བ་མི་དམིགས་པ་གཅིག་Z་བA་བ། 

ད་ནི་nོར་བ་དེ་དག་གི་རིགས་བA་བ་ལས་oང་[པ་;བ་]མི་[ད[ིག་;དམིགས་][127A2]པ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]བA་བ་ནི་མེད་པ་

དང་[PVin 62,9: ..-asyām..]ཅེས་པ་;ེ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་འདི་ཐམས་ཅད་Lི་དགག་5་བ་K་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་
དང་མེ་ལ་སོགས་པ་འགལ་བ་དག་ཆོས་ཅན་བ8ར་âང་[པའི་;བའི་]བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དམིགས་པའི་M་གཞན་ཉེ་[མ་;བ་]kབ་པ་དང་མ་
kབ་པ་རེས་འགའི་Pིར་རF་ཞ_ས་nོར་བ་ནི་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་[127A3]ཏེ་[PVin 62,10: -ātmanām eva ..]ཅེས་པ་དང་དམིགས་པའི་M་

གཞན་ཞེས་བjབ་5་དང་གཏན་ཚCགས་3་གlང་ལ་མི་oང་ཞིང་དགག་5་མ་ཁེགས་པར་Iགས་མི་འkབ་པས་ཁེགས་པར་མི་སེམས་སོ།།

འོན་Lང་འདི་8ར་ཐ་iད་jབ་:མས་bོད་པ་མེད་Lང་Pོགས་3་བÖོམས་ཏེ་བཀག་པ་དང་བjབས་པས་འགོག་[ཏེའི་;ཏེ་]མི་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་འདི་ཐམས་ཅད་Lང་[127A4]ཆོས་ཅན། དགག་5་བ8ར་âང་ཁོ་ནའི་M་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་
M་གཞན་ཉེ་བ་མ་kབ་པ་དང་M་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དང་འགལ་བ་དག་དམིགས་པའི་M་གཞན་ཉེ་བ་kབ་པའི་Iགས་ཡིན་པར་རིག་པར་5་;ེ། 
[PVin 62,9-11: sarvatra cāsyām abhāvavyavahārasādhanyām anupalabhdau dṛśyātmanām eva teṣāṃ 
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tadviruddhānāṃ ca sannihitānyopalambhakāraṇād asiddhiḥ siddhiś ca veditavyā,..] དེའི་འཐད་པ་ནི་གཞན་དག་
[anyeṣāṃ]ཅེས་པ་མི་hབ་པས་འཕངས་པས་འགལ་འNེལ་kབ་པའི་;ོབས་[127A5]Lིས་འགོག་པའི་Pིར་ཞེས་5འོ།།

དེ་འཕེན་པའི་བwོག་hབ་ནི་བ8ར་âང་ལས་གཞན་དག་ལ་ནི་M་འNས་Lི་འNེལ་[པ་;བ་]དང་འགལ་བ་ཡོད་མེད་[ཏེ་;དེ་]མི་འkབ་ཏེ་

ཡོད་མེད་ཅེས་5་བ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་མི་འཐད་པའི་Pིར་ཤ་ཟ་བཞིན་ཞེས་nར་ཏེ་ཇི་8་བར་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ།།

གལ་ཏེ་M་མི་[127A6]དམིགས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དགག་5་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་བ8ར་མི་âང་[པ་;བ་]ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་དེ་

8་མ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་K་རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་Iགས་3་nོར་བར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། འདིར་བ8ར་âང་ཞེས་པའི་དོན་ནི་
དགག་གཞི་ལ་དགག་5འི་རང་བཞིན་བ8ར་âང་[པ་;བ་]ཉིད་མ་ཡིན་?ི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་བ8ར་âང་[པ་;བ་]ཙམ་;ེ། [127A7]འགལ་འNེལ་

kབ་[K་;Z་]མི་âང་[པ་;བ་]ཤ་ཟ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་8ར་རང་བཞིན་?ིས་བqལ་པ་མ་ཡིན་པའོ།། [དཔེའ་;དཔེ་]ལ་བ8ར་âང་
[པ་;བ་]ཉིད་Lང་བདག་དང་བདེན་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ལ་མེད་མོད་Lི་aོབ་དཔོན་?ིས་མཚན་ཉིད་མི་འགལ་བ་དག་

བ8ར་མི་âང་བ་ལ་དགག་པ་མི་xས་ཞེས་ག3ངས་པ་ལས་ན་མཚན་ཉིད་འགལ་[127A8]བས་hད་པར་5ས་པ་མ་ཡིན་ཅིང་འགལ་འNེལ་kབ་

མི་âང་[པ་;བ་]:མས་དགག་5་ཡིན་པ་བཅད་པ་ཡིན་ནོ།།

L2 [oང་བ་མི་དམིགས་པ་]གཉིས་3་བA་བ།
ཡང་ན་གཉིས་3་བA་བ་ནི་Iགས་ཐམས་ཅད་Lང་Pོགས་ལ་དགག་5ིའ་རང་བཞིན་oང་K་âང་མི་âང་གཉིས་ལས།   

M1 Iགས་ཐམས་ཅད་Lང་Pོགས་ལ་དགག་5འི་རང་བཞིན་oང་K་âང་བར་[བA་བ།] 
དང་པF་ནH་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་དང་། hབ་5ེད་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་འNས་O་མི་[127B1][ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་ཕན་mན་

gངས་པའི་འགལ་བ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་:མས་[ཏེ།;;ེ།] དེ་དག་དགག་པ་ལ་མཐོང་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]པ་[PVin 2.33a': 

darśanābhāva]ཞེས་5་བའི་Iགས་ཡིན་ལ།   

M2 [Iགས་ཐམས་ཅད་Lང་]Pོགས་ལ་དགག་5འི་རང་བཞིན་oང་K་མི་âང་བ[བA་བ།] 
གཉིས་པ་དགག་5འི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཡGད་Lང་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་འགོག་པའི་Iགས་ནི་M་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་Sན་ཅིག་མི་

གནས་པའི་འགལ་བ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་:མས་;ེ། རང་ཉིད་དགག་5་དང་[127B2]མི་འགལ་ཡང་M་དང་འགལ་བས་Lང་འNས་O་

Iགས་3་âང་ན་འNས་O་དང་འགལ་བས་Lང་དེའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་དགག་པ་ཅི་;ེ་མི་འkབ་ཅེས་པའོ།། [PVin 63,4-5: 

tatkāraṇopalabdhyā kiṃ na sidhyati /] དེ་འVལ་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་དཔེར་ན་[yathā]ཅེས་པའོ། །M་མཚན་ནི་གང་ལས་ཤིང་གིས་
Eང་རེག་[[ེད་;མེད་]པ་གོ་བར་འ]ར་བའི་M་མཚན་M་ཤིང་ལས་འNས་O་Eང་[པ་;བ་]བwོག་[127B3]པའི་མེ་གདོན་མི་ཟ་བར་འ]ར་བ་མ་

ཡིན་ཏེ་M་ཡིན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ་;དེ་]དེའི་hབ་པ་M་:མས་ནི་ཞེས་5་བའོ།། [kāraṇānāṃ kāryārambhāniyamān 
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nāvaśyaṃ śītabādhako 'gniḥ, yatas tadabhāvo gamyeta /] xས་པ་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]Lི་M་འNས་O་ལ་མི་
འVལ་པས་འNས་O་དང་འགལ་བ་འགོག་པའི་Iགས་3་[Iོག་;Iོགས་]པ་ནི་ཐ་མའི་ཅེས་པའོ།།

M3 དེ་3ན་དuང་བ།
དེ་3ན་དuང་[པ་;བ་]ནི་མི་འVལ་ཡང་དེ་འNས་O་དཔོག་པའི་[127B4]Iགས་3་âང་ན་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལས་ཅེས་པ་;ེ། [འདི་

འི་;འདིའི་]བསམ་པ་ནི་Iགས་:མས་Lི་གོ་བར་5ེད་པ་ནི་hབ་པ་ཇི་8ར་ངེས་པའི་རིམ་པ་`ན་པ་ལས་ཡིན་པ་ན། འདིར་ཡང་Mའི་ངF་བF་ཉHད་Lིས་
འNས་O་དང་འགལ་བ་[[ེད་;མེད་]པས་hབ་{པ་}(G inserts)མ་ཡིན་?ི་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]ལ་འNས་Oས་hབ་ཅིང་དེ་ལ་འགལ་བས་

དབེན་པས་[127B5]hབ་པ་ལས་བMད་ནས་ཡིན་པས་དེ་8ར་`ན་པའི་,ེས་དཔག་བMད་པ་^ེ་དགོས་པ་ལས་དང་པོ་M་ལས་འNས་O་དཔོག་

པའི་Iགས་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]འདི་8ར་M་:མས་ལ་མཐའི་ཅེས་པའོ།།

དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་འདིར་,ེས་དཔག་གི་བjབ་5་མངོན་3མ་?ིས་མ་kབ་པ་ལ་ཡིན་ནོ། །དེ་8་ཡིན་དང་འNས་འཛCན་[127B6]?ི་

[Rོས་;དངོན་]3མ་ཆོས་ཅན་M་ལས་Iོགས་པའི་Dོན་རོལ་K་འuང་;ེ་མཐའི་qད་ཅིག་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་Pིར་ཅེས་5འོ།། [PVin 

63,10: ..prāk kāryam evāntyakṣaṇānantaratvād..] དེའི་hབ་པ་ནི་,ེས་3་དཔག་5་Iོགས་པ་ནི་qད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་འuང་;ེ་
Iགས་དེ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་འNེལ་[པ་;བ་]`ན་པ་ལ་8ོས་[PVin 63,9:  talliṅgadarśanāt sambandhasmṛtyapekṣiṇo..]པའི་Pིར་

རF་ཞ_ས་5འོ། །དེས་ན་འNས་O་Iགས་Lིས་དཔག་མི་[127B7]xས་སོ། །གཞན་ཡང་qད་ཅིག་གཅིག་ལ་ངེས་པ་མི་འ`ེན་པས་བjབ་5་མ་
Iོགས་པར་Iགས་ཉིད་མི་འkབ་པར་བ,ོད་པ་ནི་གང་གིས་[yataḥ]ཅེས་པའོ།།

L3 [oང་བ་མི་དམིགས་པ་]གཉིས་ཀའི་དོན་བA་བ། 
གཉིས་ཀའི་དོན་བA་བ་ནི་དེའི་Pིར་[PVin 63,12: tasmān..]ཅེས་པའོ།།

འོ་ན་འགལ་བའི་M་དམིགས་པ་གF་5_ད་K་འ]ར་བའི་qབས་[[ེད་;མེད་]དམ་ཅེ་ན། M་མཚན་[PVin 63,13: nimittayoḥ..]ཏེ་

ཤེས་5ེད་Lི་[127B8]M་Iགས་སམ། དགག་5འི་^ེ་བའི་M་དང་འགལ་ན[virodhe]འོ། །དེ་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]ཡིན་ཡང་M་
དང་འགལ་བའི་~ོ་ནས་གོ་བའི་mལ་ནི་fལ་ལF་ཞ_ས་པའོ། །དེར་M་དང་འགལ་འNས་བA་བ་ནི་M་འགལ་བས་ཁེགས་པ་འདིས་ན[ིPVin 64,2: 

etena..]འོ། །དེ་ཉིད་Dར་?ི་བཞི་ལས་མ་འདས་པ་ནི་དེ་དང་[tadviruddha-]ཅེས་པའོ།།

[128A1]དེས་ན་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་ཆ་ནས་གF་5_ད་མ་ཡིན་ནོ།།

J3 འüོས་པ་དང་བཅས་པའི་nོར་བ། 
Dར་བ,ོད་པའི་འགལ་བའི་འNས་O་ལ་ཡང་གF་5_ད་K་འ]ར་བ་fལ་ཉེ་བ་དང་Kས་དེའི་ཚt་དང་:མ་པ་K་བའི་hད་པར་ལ་སོགས་ལ་

8ོས་པར་འདོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་ལས་གཞན་K་འགལ་འNས་ཡིན་པ་ཙམ་?ིས་ནི་Eང་བ་[[ེད་;མེད་]པར་jབ་པ་ལ་ཐལ་བ་[128A2]བཀོད་པ་

བཞིན་ཞེས་5་;ེ། འüོས་པ་དང་བཅས་པའི་nོར་བ་:མས་,ེས་3་བ,ོད་པ་ནི་དེ་8་ན་[16*20]ཅེས་པ་;ེ། རང་བཞིན་འགལ་བ་ལ་གཉིས་
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དང་། འགལ་འNས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་དང་། རང་བཞིན་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་ལ་ག3མ་དང་། M་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་ལ་
བཞིར་Pེ་བས་སོ། །Üས་པར་ད5ེ་ན་ཉི་©ར་འ]ར་ཏེ་འོག་Z་བ,ོད་པར་[128A3]5འོ།།

G2 ཡོད་ངེས་དགག་པའི་འNས་O་ཅན་?ི་མི་དམིགས་པ་བཤད་པ།
H1 མདོར་བ;ན་པ། 

ད་ནི་ཡོད་ངེས་དགག་པའི་འNས་O་ཅན་?ི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཤད་པ་མདོར་བ;ན་པ་ནི་ཡོད་Lང་oང་K་མི་âང་

[པ་;བ་]བqལ་པའི་དོན་:མས་ལ་ནི། [[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པའི་M་མཚན་ཡོད་པ་མ་ཡིན། [PVin 64,9: nāsattāniścayo 

viprakarṣiṇām /] ཅེས་5་བ་དོན་ཙམ་འEེལ་པ་དང་བཅས་པའོ།།

H2 དོན་དེ་Üས་པ་བཤད་པ། 
དོན་དེ་Üས་པར་བཤད་པ་ལ་ག3མ་;ེ། [qལ་;བqལ་]པའི་དོན་[128A4]ལ་[[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པ་ཉིད་དགག་པ་དང་། }ང་

ཚད་མར་r་བ་5ེ་Nག་[K་;Z་]3ན་དuང་[པ་;བ་]དང་། [[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པའི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་བ;ན་པའོ།།

I1 qལ་པའི་དོན་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ཉིད་དགག་པ།
J1 Yོལ་བ།

དང་པF་ནH་གཞན་དག་གལ་ཏེ་ཞེས་མི་འVལ་བར་Yོལ་བ་ལ། མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 64,12:  na,..]ཞེས་པའི་ལན་ནི་fལ་Kས་:མ་པ་

ཐམས་ཅད་Lི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་hབ་K་Çག་Lང་Yོལ་Pིར་Yོལ་?ི་[128A5]ངོར་Pོགས་ཆོས་མི་འkབ་ཅེས་པའོ། །དེ་8་Oའི་Iགས་མི་
འkབ་པ་དེ་ཉིད་Lི་Pིར་དགག་པ་5ེད་པའི་^ེས་O་འདི་བདག་ཉིད་Lི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལོག་པ་ཚད་མར་5ེད་པས་དོན་gོང་[པ་;བ་]ཡིན་ན་

དེ་ནིའོ།། [PVin 64,13-14: ..ayam ātmopalambhanivṛttim eva pramāṇayan pratikṣipati / sā ..]

J2 [ལན་ལ།]
K1 }ང་གིས་མ་hབ་པར་བ,ོད་པ།

བqལ་པའི་དོན་དེ་ཡང་ཡོད་ན་ནི་[PVin 65,1: tatrāpi sati..]ཞེས་Yོལ་བ་ལ། རེ་ཤིག་དེ་ལ་}ང་གིས་མ་hབ་པར་བ,ོད་པ་ལ་
བ;ན་བཅོས་[128A6]Lི་མཚན་ཉིད་དང་དེར་ཐམས་ཅད་བ;ན་པས་མ་hབ་པ་དང་དོན་བA་བ་ག3མ་འགའ་ཞིག་ལ་[PVin 

65,2: ..kvacid..]ཞེས་དང་། qབས་དེར་ཡང་[PVin 65,4: tatra ca prakaraṇe..]ཞེས་དང་དེ་དག་ནི་[PVin 65,6: ..tān..]ཞེས་རིམ་པ་

བཞིན་ནོ།།

K2 མངོན་3མ་?ིས་མ་hབ་པ།
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མངོན་3མ་?ིས་མ་hབ་པ་ནི་དེ་8ར་[PVin 65,7: ..tathā-..]ཅེས་;ེ། བqལ་པའི་དོན་ཆོས་ཅན་མངོན་3མ་?ི་ག�ང་fལ་མ་ཡིན་
ཏེ་[Rོས་;དངོས་]3་རང་འཛCན་པའི་[128A7]ཤེས་པ་^ེད་མི་xས་པའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་]མེད་བཞིན་ཅེས་5འི་དོན་ཏོ།།

K3 ,ེས་དཔག་གིས་མ་hབ་པ།
,ེས་དཔག་གིས་མ་hབ་པ་ནི་གང་གིས་[PVin 65,8: ..yena-]ཅེས་པ་;ེ། [[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པ་ནི་འགོག་པ་ཡིན་ལ་རང་

བཞིན་ངF་བG་བqལ་པ་ལ་མི་འཐད་པར་གསལ་བས་འNས་Oའི་,ེས་དཔག་འགོག་པ་ནི་བqལ་པའི་དོན་དེ་འNས་Oའི་,ེས་3་དཔག་5ར་འ]ར་བ་

[128A8]ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་གི་འNས་O་ངེས་པར་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་Pིར་ཞེས་5འོ།། [PVin 65,8: na 

cāvaśyam eṣāṃ kāryopalambho yenānumīyeran /] དོན་བA་བ་ནི་དེ་དག་ནི་[PVin 65,9: ..te..]ཅེས་པ་;ེ་གཅིག་གིས་མ་hབ་པ་

དེ་ཉིད་ལ་གཉིས་པོས་Lང་མ་hབ་པའི་Pིར་རོ།།

I2 }ང་ཚད་མར་r་བ་5ེ་Nག་K་3ན་དuང་པ། =5ེ་Nག་K་མ་མཐོང་པས་མེད་པར་r་བ་3ན་དuང་པ།
5ེ་Nག་[K་;Z་]མ་མཐོང་[པས་;བས་][[ེད་;མེད་]པར་r་བ་3ན་དuང་[པ་;བ་]ལ་བ;ན་བཤད་བA་བ་ག3མ་ལས། 

J1 [མདོར་]བ;ན།
དང་པོ་[128B1]ནི་གང་ཡང་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་དང་རང་བཞིན་?ི་hད་པར་དག་gོང་[པར་;བར་]5ེད་པ་[PVin 65,10-11: yo 

'pi jñāpakābhāvād atīndriyaḥ pratikṣipyate 'rthaḥ svabhāvaviśeṣo..];ེ་Pིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནF་ཞ_ས་nར་བར་5འོ།།

དེ་དག་gོང་[པ་;བ་]ཅི་8་O་ཅེ་ན། དབང་པོ་ལས་འདས་པ་gོང་[པ་;བ་]ནི་དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་Nལ་བ་[དEའ་;དE་]བཅོམ་པ་
དང་Sའི་hད་པར་3མ་[བTའ་;བT་]b་ག3མ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མེད་དF་ཞ_ས་དང་། [PVin 65,11: yathā --- nāsti viraktaṃ 

ceto devatāviśeṣo vā, ] 
[128B2]རང་བཞིན་?ི་hད་པར་gོང་[པ་;བ་]nིན་པ་དང་གཞན་ལ་འཚt་བ་gོང་[པའི་;བའི་]mལ་´ིམས་དང་གནོད་པ་ལ་མི་´ོ་བའི་བཟོད་པ་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མངོན་པར་[མཐོའ་;མཐོ་]བའི་M་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་བ་8་Oའོ།། [PVin 65,11-12: yathā .... nāsti 
dānahiṃsādiviraticetanānām abhyupadayahetuteti /]

M་གང་གིས་gོང་ཞིང་Pིན་ཅི་ལོག་ཅེ་ན། éན་མོང་[པའི་;བའི་]M་དེ་དག་ཡོད་པ་དང་ཡིན་པའི་ཤེས་པར་5ེད་པ་
[[ེད་;མེད་]པས[128B3]དང་། 5ེ་Nག་[K་;Z་]རང་བཞིན་?ི་hད་པར་ལ་འVལ་པའི་M་རང་Mད་ལ་མངོན་3མ་?ི་དོན་ལ་ཡང་འNས་O་བདེ་
བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་མ་ཐག་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ལས་སོ།། [PVin 65,12-13: pratyakṣe 'py arthe 

phalasyānantaryābhāvād..] དེ་ཅི་8ར་Pིན་ཅི་ལོག་ཅེ་ན། M་མངོན་3མ་?ི་དོན་ལ་འNས་O་དེ་དང་vན་པ་མ་ཡིན་[atatphala]ཞིང་

མི་འuང་[པ་;བ་]ཉིད་K་མmངས་པར་Pིན་ཅི་ལོག་གོ། [-sādharmyāt tadviparyāsa(ḥ)][128B4]དེ་Pིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པར་གང་

ལས་ཅེ་ན། M་ལ་འNས་O་དེ་མ་ཐག་པ་[[ེད་;མེད་]པས་གཏན་མེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། M་མངོན་3མ་པ་ལས་འNས་O་Kས་ཆོད་པ་དག་Lང་^ེ་
བར་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་5ི་བ་དང་hི་Ωོན་?ི་Kག་བཞིན་ཞེས་5འོ། །ཡང་ན་འNས་O་མི་འuང་[པར་;བར་]མ་ཟད་འNས་O་Pིས་མངོན་3མ་
K་འ]ར་[128B5]བའི་དོན་Lང་རེ་ཤིག་འNས་O་དེ་དང་vན་པ་མ་ཡིན་པར་མmངས་པས་ན་དེ་མ་ཐག་[[ེད་;མེད་]པས་ཡེ་མི་འuང་
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[པར་;བར་]Iོག་པ་Pིན་ལོག་ཡིན་ནF་ཞ_ས་Pིན་ཅི་ལོག་གི་འཐད་པར་nར་ཡང་âང་;ེ་དེ་ཉིད་བཤད་པ་M་ལས་ཅེས་5འོ། །དེ་བཞིན་K་འདིར་ཡང་
འNས་O་དེ་འuང་[པ་;བ་]ལ་འགལ་བ་[[ེད་;མེད་]པས་hད་པར་བ8ར་âང་མེད་པའི་[128B6]དགག་5་འདི་ལའོ། །ཚད་མ་ûིད་པ་ནི་Pིས་
བདག་ཉིད་[ལ་འམ་;ལའམ་]གང་ཟག་གཞན་ལའོ།།

དོན་བA་བ་ནི་ཆོད་པ་ཡང་^ེ་བ་དང་དེའི་Pིར་[PVin 65,16: tad..]ཅེས་པ་;ེ། དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་འདི་ལ་མངོན་མཐFའH་
Mའི་རང་བཞིན་ནམ་ཆགས་Nལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་གི་ཤེས་5ེད་མ་kབ་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ཙམ་[128B7]?ིས་དེ་[[ེད་;མེད་]པར་ངེས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་nར་བར་5འོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]འཐད་པ་གཉིས་ལས་དང་པF་ནH་དོན་?ི་ངF་བG་དང་xས་པ་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]གསལ་བའི་:མ་པ་
བ8ར་âང་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་དང་། འNས་O་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་Lང་M་ཡིན་པ་མི་ཁེགས་;ེ་M་:མས་འNས་O་བ^ེད་པའི་ངེས་པ་
[[ེད་;མེད་]པས་jབ་5ེད་[[ེད་;མེད་]པ་དང་། [128B8]གནོད་པ་[འང་;ཡང་]ཡོད་[ཏེ་;དེ་]མོང་æལ་བ་:མས་Lི་WF་EGས་8ར་ཡང་རིམ་?ིས་

གསལ་བར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེའི་Pིར་མངོན་3མ་,ེས་དཔག་གིས་མ་kབ་པ་ཙམ་?ིས་དགག་པར་འོས་པ་མ་ཡིན་ནོ།། [PVin 
65,16-66,2: tad atra keṣāñcit svabhāvānām arthānāṃ vā darśanapāṭavābhāvāt kāraṇānāṃ 
kāryotpādananiyamābhāvāc ca bhavej jñāpakāsiddhiḥ / neyatā tadabhāvaḥ / punaḥ paryāyeṇa keṣāñcid 
abhivyakteḥ //]

J2 Üས་པ་བཤད་པ་ལ་=}ང་ཚད་མ་Üས་པར་དགག་པ། 
}ང་ཚད་མ་Üས་པར་དགག་པ་ལ་ཡང་^ེས་Oས་5ས་པའི་}ང་དང་། མ་5ས་པའི་}ང་དང་། J་ãན་དོན་ལ་[129A1]ཚད་མ་

དགག་པ་ག3མ་ལས།   

K1 ^ེས་Oས་5ས་པའི་}ང་[ཚད་མ་]དགག་པ།
L1 བ;ན་བཅོས་ལ་སོགས་པའི་}ང་ཚད་མའི་Mར་[དགག་པ།]
དང་པF་ནH་གང་ཡང་བ;ན་བཅོས་ལ་སོགས་པའི་}ང་ཚད་མའི་Mར་བ,ོད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] གལ་ཏེ་}ང་དེ་དག་ལས་དོན་Iོགས་པར་
འ]ར་ན་J་:མས་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་འNེལ་[པར་;བར་]འ]ར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་འདོད་པ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་གང་གིས་ངེས་པར་
འ]ར་བའི་M་མཚན་J་:མས་[129A2][Rོས་;དངོས་]པF་ཇH་8ར་བར་འeག་ཅིང་འNེལ་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ཏེ་r་བ་པFའH་འདོད་པས་འeག་པའི་

Pིར་[PVin 66,5: .. vaktur vivakṣāvṛttaya iti..]ཞེས་5་བ་hབ་5ེད་འགལ་བའི་Iགས་དགོད་དོ། །ཡང་དེ་དག་ནི་བ,ོད་འདོད་པ་ཉིད་གོ་
[པར་;བར་]5ེད་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་འVལ་པ་[[ེད་;མེད་]པས་[PVin 66,5: .. tannāntarīyakās tām eva gamayeyuḥ /]ཅེས་nར་བས་

རང་བཞིན་?ི་Iགས་3་འ]ར་རོ། །དང་པFའH་hབ་པ་ནི་^ེས་Oའི་འདོད་པ་[PVin 66,6: ..puruṣecchāḥ..]ཅེས་པ་ཡིན་ལ་[129A3]b་

བའི་ཐལ་བའི་hབ་པ་ནི་དེ་དང་མ་འNེལ་[པའི་;བའི་][PVin 66,6: ..tadapratibaddha-]ཅེས་པའོ།།

L2 }ང་གི་hད་པར་མི་è་བར་Iོག་པ་[དགག་པ།] 
}ང་གི་hད་པར་མི་è་བར་Iོག་པ་ནི་གལ་ཏེ་[PVin 66,9: ..cet,..]ཅེས་པ་;ེ། ^ེས་O་ཡིད་ཆེས་པའི་M་ནི་གཏི་îག་ཆགས་དང་

[[ེད་;མེད་]ཅིང་བbེ་བ་དང་vན་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ།།
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དེ་3ན་དuང་[པ་;བ་]ནི་གལ་ཏེ་^ེས་O་hད་པར་ཅན་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་xས་ན་དེས་བ;ན་པའི་དོན་[129A4]བདེན་པར་འདོད་

མོད་Lི་ཤེས་པ་ཉིད་K་མི་xས་པས་འeག་པའི་ཡན་ལག་[K་;Z་]མི་âང་ཞེས་5་བ་ངག་གི་དོན་ཏོ།། [PVin 2.32cd: iṣṭo 'yam arthaḥ 
śakyeta jñātuṃ so 'tiśayo yadi // ]

དེ་;ོན་པ་ནི་|ིར་Iོག་པ་Dོན་K་གཏོང་[པ་;བ་][prekṣāpūrvakārī]ཅེས་པ་དང་། དེ་8་ཡིན་དང་དེ་}ང་;ོན་པའི་^ེས་O་
བIགས་ནས་འeག་ན[puruṣaparīkṣayā]འོ། །ཤེས་རབ་མི་xས་པ་ཉིད་འདི་8ར་[PVin 66,13: tathā hi ..]ཅེས་པ་;ེ། གཞན་?ི་
^ོན་ཡོན་[129A5]ངེས་པའི་Iགས་[-anyaguṇadoṣaniścaye liṅgam..]ཏེ་M་མེད་པ་ཉིད་ཅི་8ར་ཅེ་ན། M་ནི་ཚད་མ་གཉིས་
ལས་རེ་ཤིག་དེ་དག་ནི་དབང་པFའH་fལ་མ་ཡིན་ཏེ་གཞན་?ི་སེམས་Lི་ཆོས་ཡིན་པའི་Pིར་[..cetodharmatvena-]རོ། །,ེས་3་དཔག་པ་
ལའང་Iགས་གཞན་མི་འོས་པས་ཤེས་པ་རང་ལས་^ེས་པའི་འNས་O་}ས་ངག་གི་ཐ་iད་ལས་སོ།། [PVin 

67,1: ..svaprabhavakāyavāgvyavahāra-] དེ་8ར་མོད་iམ་[129A6]ན། ཐ་iད་Lང་[vyavahārāś ca]ཅེས་[;ེ།;ཏེ།] ཕལ་
ཆེར་[prāyaśo]ཅེས་པ་ནི་མི་ཚངས་པར་|ོད་པའི་ཐ་iད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འགའ་ཞིག་འདོད་ཆགས་ཉིད་ལ་མི་འVལ་པའང་ཡོད་པས་

སོ།།

K2 ^ེས་Oས་མ་5ས་པའི་}ང་[ཚད་མ་]དགག་པ། 
L1 ད{ོད་པ་བདག་གི་འདོད་པ་ཉིད་བ,ོད་པ།

ད་ནི་^ེས་Oས་མ་5ས་པའི་}ང་ཚད་མ་དགག་པར་འདོད་ནས་རེ་ཤིག་ད{ོད་པ་བདག་གི་འདོད་པ་ཉིད་བ,ོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་;ེ། 
དེ་8ར་^ེས་Oའི་[129A7]}ང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ནི་བདེན་ཏེ། ཚCག་ལོག་པར་འ]ར་བའི་M་ཉེས་པ་:མས་^ེས་O་ལ་Iེན་པའི་Pིར་དང་ཉེས་པ་
ཟད་པའི་5ེད་པ་པF་ཤ_ས་པ་དཀའ་བའི་Pིར་རོ།། [PVin 67,4: ..praṇetur duranvayatvāt / ] Pིན་ཅི་ལོག་གི་M་ཉེས་པ་ལོག་པ་ཉིད་Lིས་
^ེས་Oས་མ་5ས་པ་[apauruṣeyam]མཆོད་nིན་དང་iན་ངགས་དང་ངེས་བ,ོད་དང་ûིད་øངས་ཞེས་5་བའི་རིག་5ེད་Lི་}ང་

[129A8]ནི་Iག་པ་དང་དོན་ལ་Pིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ནF་ཞ_་ན་[avitathaṃ syāt /]ཞེས་རིག་5ེད་Lི་J་ཆོས་ག3མ་vན་rའོ།།

L2 དེ་3ན་དuང་པ།
དེ་3ན་དuང་[པའི་;བའི་]Pིར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 67,5: na,..]ཞེས་ག3ངས་[;ེ།;ཏེ།] 

M1 རིགས་པ་མདོར་བ;ན་པ།
རིགས་པ་མདོར་བ;ན་པ་ནི་Jའི་ངF་བG་Iག་པ་ཉིད་དང་ཚCག་གི་བཀོད་པ་^ེས་Oས་མ་5ས་པ་ཉིད་མི་འཐད་པའི་Pིར་དང་། J་དོན་བ,ོད་5ེད་K་
འ]ར་བ་[129B1]^ེས་Oས་[བpའ་;བp་]ཉེ་བར་བ;ན་པ་ལ་8ོས་པའི་ཡང་Pིར་རF་ཞ_ས་པའོ།། [PVin 67,5: tasyāyogād 
arthābhidhāne puruṣopadeśāpekṣatvāc ca / ]

M2 [རིགས་པ་]དེ་Üས་པར་བཤད་པ
དེ་Üས་པར་བཤད་པ་ན་ངF་བF་IGག་པ་^ེས་Oས་མ་5ས་པ་དང་། དོན་དང་འNེལ་[པ་;བ་]^ེས་Oས་མ་5ས་པ་དགག་པ་གཉིས་ལས།   
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N1 ངF་བF་IGག་པ་^ེས་Oས་མ་5ས་པ་དགག་པ།
O1 དགག་པའི་Iགས་དགོད་པ།
དང་པོ་ལ་དགག་པའི་Iགས་དགོད་པ་ནི་Iག་[K་;Z་]ཅེས་པ་;ེ། རིག་5ེད་Lི་J་Eགས་པ་འདི་དག་ཆོས་ཅན་^ེས་Oས་བ,ོད་པ་དང་། 
[129B2]Nིས་པའི་,ེས་3་རེས་འགའ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཏེ། [PVin 

67,7-8: ..kadācid upalambhānupalambhābhāvaprasaṅgāt /] ^ེས་Oས་མ་5ས་ཤིང་Iག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །ཞེས་
5་བས་ཐལ་བ་ལས་^ེས་Oའི་,ེས་3་རེས་འགའ་བར་དམིགས་པས་^ེས་Oས་5ས་པའི་མི་Iག་ཅེས་འཕེན་པར་བ8འོ།།

O2 ཐལ་དང་བwོག་པ་གཉིས་Lི་hབ་པ་;ོན་པ། 
ཐལ་དང་བwོག་པ་གཉིས་Lི་hབ་པ་;ོན་པ་ནི་[129B3]དམིགས་པར་[PVin 67,6: upalambha-]ཅེས་པ་;ེ། རང་བཞིན་

གཞན་^ེ་བ་དང་ཉམས་པའི་མི་Iག་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]མི་དགོས་གཏོང་ཐོབ་Lི་གཏན་ཚCགས་མི་འཐད་ཅེས་5་བའོ།།

P1 དོགས་པ་བ3་བ།
J་Iག་པ་ལ་^ེ་འཇིག་གི་འ]ར་བ་[[ེད་;མེད་]Lང་õེན་རེས་འགའ་བ་ལ་8ོས་པས་མི་འགལ་ལF་ཞ_ས་པའི་དོགས་པ་བ3་བ་ནི་J་Iག་

པ་ཆོས་ཅན་õེན་གཞན་ལ་[129B4]8ོས་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་õེན་དེས་དེ་ལ་[�ད་;Tང་ཟད་]Lང་མ་5ས་པའི་Pིར་ཏེ་འ]ར་བ་

[[ེད་;མེད་]པས་ཞེས་དགོངས་པའོ།། [PVin 67,8: nāpi parāpekṣā, tasya tatrākiñcitkaratvāt, ]

P2 [དེའི་ལན།]
ཅི་;ེ་õེན་?ིས་J་Iག་པའི་ངF་བG་མ་5ས་Lང་ཕན་པ་དོན་གཞན་ཞིག་5ེད་ན་དེ་5ས་པས་དེའི་ཞེས་J་དང་õེན་?ི་འNེལ་[པ་;བ་]མི་

འkབ་པ་དང་། འཇིག་Iེན་ན་O་ལ་ཕན་འདོགས་པས་ཕའི་གཉེན་ཅེས་[129B5]པ་8ར་ཕན་པ་J་དེ་དང་འNེལ་བས་དེའི་õེན་K་བ,ོད་ན་ཡང་

ཕན་པ་དང་J་དག་ཅི་ཞིག་འNེལ་ཏེ་ཕན་གདགས་འདོགས་མ་ཡིན་པའི་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་Pིར་རོ། །གལ་ཏེ་[PVin 67,10: ..cet,..]འNེལ་

[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]Lང་Iེན་དང་[ādhāra-]ཞེས་པ་ལ་དེ་དག་ཕན་mན་བདག་ཉིད་Lི་ཕན་པ་མེད་ན་[དེ་འང་;དེའང་]མི་འkབ་

[ ..tadātmānupakāre na sidhyati /];ེ་M་འNས་Lི་hད་པར་ཡིན་པས་[129B6] ཞེས་བསམས་པའོ། །ཕན་པ་བདག་ཉིད་
གཞན་མེད་པས་Iེན་དང་Iེན་པར་Iོག་ན་ནི་དེ་དེའི་Iེན་K་ཅི་8ར་འ]ར་ཞེས་Dར་õེན་?ི་བYལ་བIག་མmངས་པ་དང་། ཕན་པ་དེ་དང་འNེལ་
[པས་;བས་]ཅེས་པའང་མི་འཐད་པ་དང་Iེན་དང་Iེན་པ་ལའང་བདག་ཉིད་Lི་ཕན་པས་hབ་པས་ཕན་mན་Iེན་[པ་འམ་;པའམ་]éག་པ་

[[ེད་;མེད་]པར་[129B7]ཡང་འ]ར་རོ། །ཅི་;ེ་J་Iག་པ་ལ་5་མི་དགོས་Lང་Jས་ཕན་པ་^ེད་པས་དེ་དག་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་ཡིན་ན་དེ་8ོས་
[[ེད་;མེད་]Lི་M་ཡིན་པས་Iག་Z་ཕན་པ་^ེད་པར་འ]ར་ལ། [PVin 67,12: janyajanakabhāve so 'napekṣasya nityaṃ syāt /] 
འདོད་ན་ཕན་པ་Iག་པས་J་Iག་[K་;Z་][ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་K་འ]ར་རོ། །ཐལ་བ་D་མ་ནི་དེས་དེ་ལ་Tང་ཟད་མི་5ེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་
པའོ།།
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O3 བwོག་པའི་དོན་བA་བ། 
P1 བwོག་hབ་jབ་པ་[དངོས།]

[129B8]བwོག་པའི་དོན་བA་བ་ནི་བwོག་hབ་kབ་པ་དེའི་Pིར་[PVin 67,13: tasmāt..]ཅེས་པ་;ེ།  Dར་ཐལ་བ་ལ་Iག་པའི་
Pིར་རེས་[འག་;འགའ་]དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་བ,ོད་ནས་བwོག་པ་^ེས་Oའི་,ེས་3་5ེད་པས་དེས་5ས་པ་ཡིན་ཏེ་ལོ་མ་ཅན་?ི་གསང་

ཚCག་བཞིན་ཞེས་འཕང་འཕེན་བoོར་བར་བ,ོད་པས་[གཉི་;གཉིས་]ག་ལ་[གཉི་;གཉིས་]ག་མཚdན་པ་[130A1]ཡིན་ཏེ་བ,ོད་ཟིན་ཏོ།།

P2 དོན་གཞན་Iོགས་པའི་Iགས། 
དོན་གཞན་Iོགས་པའི་Iགས་ལ་ཡང་Iགས་དགོད་པ་དང་། དེའི་hབ་པ་ལ་འVལ་པ་gང་པ་གཉིས་ལས།  

Q1 Iགས་དགོད་པ།
དང་པF་ནH་ཡང་དེ་8་མ་ཡིན་ཏེ་J་དེ་དག་Iག་ན་དོན་ལས་མ་uང་[པར་;བར་]འ]ར་རོ། །དེ་འདོད་ན་དེས་དོན་གཞན་Iོགས་པར་ཡང་མི་འ]ར་ཏེ་
དོན་དང་[[ེད་;མེད་]ན་མི་འuང་[པ་;བ་][130A2][[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་མེའི་J་ལས་Ç་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་;ེ་འདོད་པ་ལ་ཁས་Wངས་Lིས་

བསམ་པར་དགོངས་པའོ།། [PVin 68,1-2: anyathāpi nāntarīyakatābhavān na parātmanaḥ pratipattir arthasya //]

Q2 དེའི་hབ་པ་ལ་འVལ་པ་gང་པ། =hབ་པ་བjབ་པ། 
hབ་པ་བjབ་པ་ལའང་J་དོན་འNེལ་[པས་;བས་]ངེས་པ་བ^ེད་5ར་kབ་པ་དང་། འNེལ་[པ་;བ་]ལ་མི་8ོས་པར་གོ་བ་དགག་པ་

གཉིས་ལས།   

R1 J་དོན་འNེལ་པས་ངེས་པ་བ^ེད་5ར་kབ་པ། 
S1 [གཞན་དག་གི་དོགས་པ་བ3་བ།]
དང་པF་ནH་གཞན་དག་Jས་དོན་གོ་བ་ནི་དོན་ལས་uང་[པས་;བས་]མ་ཡིན་?ི་[130A3]Jའི་ངF་བF་ཡGད་པ་ཉིད་Lིས་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པའི་དོགས་པ་

བ3་བ་ནི་མེ་ཅེས་སོགས་Lི་Jའི་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་[PVin 68,3: ..sattā śabdasya-]ཅེས་5་བ་hབ་5ེད་འགལ་བའི་Iགས་སོ།།

S2 མ་^ེས་པ་[དགག་པའི་ལན།]
གལ་ཏེ་དོན་ལས་མ་^ེས་ཤིང་ཡོད་པ་ཉིད་K་hད་པར་མེད་Lང་[[ིག་;མིག་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དབང་པོ་:མས་fལ་ལས་མ་

^ེས་Lང་fལ་སF་སFའH་8་5ེད་K་ངེས་པ་བཞིན་K་hད་པར་[130A4]ཅན་?ི་fལ་དང་fལ་ཅན་K་âང་[པ་;བ་]ཉིད་དོན་སF་སG་ལ་ངེས་5ེད་ཡིན་

ནF་ཞ_་ན། མ་^ེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་དང་དོན་དེ་ལ་ཡང་;ེ། དོན་སF་སGས་ཕན་བཏགས་པའི་དབང་པF་ཁG་ནས་དོན་8་5ེད་Lི་:མ་ཤེས་^ེད་
པའི་Pིར་རོ།། [PVin 68,4-5:  indriyaviṣayavat parasparayogyatā niyāmiketi cet, na, tatrāpy ... tadupakṛtam indriyaṃ 
jñānaṃ janayatītya, ..]
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དེ་དག་ཕན་འདོགས་5ེད་Lི་ངེས་པ་ཉིད་གང་ལས་ཅེས་དང་xས་པ་ངེས་པ་ཆོས་ཉིད་Lི་ལན་[130A5]གཉིས་གལ་ཏེ་[PVin 

68,7: ..cet,..]ཅེས་དང་དེ་ལ་[atra]ཅེས་པ་;ེ། དེས་ན་དབང་པFའH་âང་[པ་;བ་]ངེས་པ་ནི་དོན་ལས་^ེས་པ་ཉིད་དོ།།
དེ་བཞིན་K་ཞེས་Jའི་âང་[པ་;བ་]ངེས་པ་ཡང་དོན་ལ་^ེས་པའི་,ེས་3་འEF་vGག་5ེད་པར་བ;ན་པ་ལས། ,ེས་འEF་ནH་གལ་ཏེ་J་

:མས་Lང་དེ་བཞིན་K་དོན་ལས་^ེས་པ་ཡིན་ན་âང་[པ་;བ་]དོན་དང་འNེལ་བ་ངེས་པར་[130A6]འ]ར་ཏེ། [PVin 68,8-9: evaṃ 

śabdānām api yady arthebhyo janma syāt, syād yogyatāniyamaḥ /] འདི་8ར་མེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་དོན་དེ་
Pིས་ཤེས་པར་འདོད་པ་^ེ་ལ་དེས་དོན་དེ་ཤེས་པར་5འི་Pིར་མེ་ཅེས་སོགས་Lི་[བདར་;བpར་]nར་བས་ན་འདོད་པས་nར་བ་དེས་J་དེ་དོན་དང་

vན་པར་འ]ར་བ་ཡིན་ཏེ། ཆད་5ས་པས་}ས་Lི་རིག་5ེད་མིག་≥མས་དང་ལག་[བpའ་;བp་]ལ་སོགས་པ་དོན་vན་K་འ]ར་བ་
[130A7]བཞིན་ནF་ཞ_ས་nར་བའོ།།

vོག་པ་ནི་དོན་ལས་^ེས་པ་དེ་[[ེད་;མེད་]ན་འདི་ནི་[འདི་འོ་;འདིའོ་]ཞེས་J་ལས་དོན་Iོགས་པར་མི་འkབ་ཅིང་། J་དོན་དང་vན་
ཞིང་འNེལ་[པར་;བར་]ཡང་མི་འ]ར་ཅེས་དང་། དེ་ཉིད་འོག་ནས་དེ་ལས་uང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་པས་ནི་དེ་Iོགས་པར་5ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འNེལ་
[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ནམ་མཁའ་[130A8]Oམ་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་པ་དང་nར་བའོ། །དེས་ན་Jའི་ངF་བF་དGན་ལ་ངེས་ན་དེ་ལས་^ེས་པར་
ཁས་Wངས་དགོས་སF་ཞ_ས་5་བA་བར་5འོ།། [PVin 68,9-12: tadabhāve 'syedam iti na sidhyati / nāpy arthavattā / ... 
atadāgamebhyo na tatra praītir ākāśād iva ghaṭādiṣu //]

S3 དེ་ལ་ཕ་རོལ་?ིས་ཉེས་gོང་གི་ལན་rས་པ།
དེ་ལ་ཕ་རོལ་?ིས་ཉེས་gོང་གི་ལན་rས་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་;ེ། གང་གིས་Jའི་ངF་བF་དGན་ལས་^ེས་པར་འ]ར་བའི་གཏན་ཚCགས་Jའི་

ངF་བF་དGན་གཞན་ལ་འNེལ་[པ་;བ་][130B1]ངེས་པ་མ་ཡིན་?ི་J་:མས་དོན་སF་སG་ལ་གF་5_ད་Lི་xས་པ་ངེས་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པ་ལ། རེ་ཤིག་xས་
པ་དེ་དོན་?ི་འNས་Oར་བ;ན་པའི་Pིར་ཡོད་པ་དང་ཞེས་=ོས་[;ེ།;ཏེ།] དེའང་འདི་8ར་nར་ཏེ། དོན་དེར་འNེལ་[པའི་;བའི་]xས་པ་[དེ་
འང་;དེའང་]ཆོས་ཅན་?ི་འNས་O་ཉིད་ལས་མ་འདས་[;ེ་;ཏེ་]དོན་གཞན་ཡོད་མེད་དག་གི་;ོབས་Lིས་དེར་འNེལ་པ་[130B2]འི་Pིར་མེ་ལ་K་

བ་བཞིན་ནོ།། [PVin 68,13-69,1: na vai śabdasvabhāvo niyato 'rtheṣu, yatas tadutpattiḥ / kiṃ tarhi jñāpanaśaktir ... / 
sāpi tatra pratibaddhā bhāvābhāvābhyāṃ kāryatāṃ nātipatati,]

[འདི་འི་;འདིའི་]hབ་པ་ནི་འNས་Oར་Eགས་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་[PVin 69,1: ..anyeṣv apy..]ཅེས་པ་ཡིན་ལ་Pོགས་ཆོས་ནི་

ཡོད་མེད་Lི་,ེས་3་5ེད་པ་དེ་ལ་འདས་ན་[tadyvatikrame]ཅེས་པའོ།།

དེས་ངF་བF་ཉHད་འNེས་Oར་kབ་པ་ནི་xས་པ་ཡང་[śakteś ca-]ཅེས་པ་;ེ། Jའི་རང་གི་ངF་བF་ཆGས་ཅན་དོན་ལ་ངེས་པའི་འNས་O་
ཡིན་ཏེ་འNས་O་[130B3]kབ་པའི་xས་པ་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་Pིར་ཞེས་གཞན་བ,ོད་ལ། དེའི་Iགས་མ་kབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་
J་xས་པ་དང་འNེལ་[པ་འང་;བའང་]མི་འཐད་པ་གཉིས་དོན་གཞན་[PVin 69,3: arthāntaratve..]ཅེས་དང་དེའི་[tasya-]ཅེས་པའོ།།

T3 |ིའི་དོན་བA་བ།
|ིའི་དོན་བA་བ་ནི་དེ་8ར་དོན་ལས་མ་^ེས་ན་དོན་གཞན་ལ་ངེས་པ་ཉིད་མི་འཐད་པ་དེའི་Pིར་ཅེས་པ་;ེ། ངེས་5ེད་[130B4]ནི་

^ེད་5ེད་ཡིན་པས་ངེས་པ་^ེས་པ་ལས་ཡིན་ནF་ཞ_ས་5་བའི་དོན་ཏོ།།
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R2 [གF་5_ད་]འNེལ་པ་[ཉིད་]ལ་མི་8ོས་པར་[གོ་བ་]དགག་པ།
S1 གཞན་?ི་འདོད་པ་བ,ོད་པ།

གF་5_ད་འNེལ་[པ་;བ་]ཉིད་ལ་མི་8ོས་པ་དགག་པ་ལ་གཞན་?ི་འདོད་པ་བ,ོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་;ེ། J་ལས་དོན་Iོགས་པ་ནི་K་
བས་མེ་8ར་མེད་ན་མི་འuང་[པའི་;བའི་]འNེལ་[པས་;བས་]མ་ཡིན་?ི་Jོན་མ་ཡོད་པས་ག�གས་གསལ་བ་བཞིན་K་âང་[པ་;བ་]

[130B5]ཉིད་Lིས་ཡིན་པས་b་བའི་ཐལ་བ་གཉིས་པ་hབ་པ་མ་kབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་པའོ།། [PVin 69,6-7: na vai nāntarīyakatayā 
śabdād arthapratipattiḥ, api tu yogyatayā pradīpād iva rūpe /]

S2 དེ་དགག་པ། 
དེ་དགག་པའི་Pིར་^ོན་[[ེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 69,7: .. nāyaṃ doṣaḥ .. na,..]ཞེས་=ོས་[;ེ།;ཏེ།] J་ནི་ག�གས་ལ་

Jོན་མ་བཞིན་K་རང་གF་ངF་བGས་དོན་Iོགས་པར་5ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་དེ་ཡོད་མེད་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་`ན་པ་ལ་8ོས་ནས་རང་གི་fལ་Iོགས་པར་

5ེད་པ་ཡིན་[130B6]པའི་Pིར་Iགས་ལས་jབ་5་བཞིན་ཞེས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] འདི་གང་ལས་iམ་པ་ལ་བwོག་པའི་~ོ་ནས་jབ་པ་ན་དེ་ཡོད་
པ་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]`ན་པ་ལ་8ོས་པའི་Iགས་ནི་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་བ,ོད་པ་དག་གིས་Iོགས་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་,ེས་འEོ་མ་`ན་པའི་

Iགས་བཞིན་ཞེས་nར་ལ། དེ་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]`ན་པ་ལ་8ོས་པའི་[130B7]Iགས་ནི་གཞན་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་

མཐོང་པར་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བའི་Jས་དོན་ལ་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]^ེད་པའི་Pིར་vོག་པ་མ་ངེས་པའི་Iགས་བཞིན་ཞེས་5འོ། །དེ་ལ་མང་པོ་ལ་
མཐོང་[པས་;བས་][ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]^ེད་པ་J་དེའི་^ོན་ནF་ཞ_ས་དང་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་][[ེད་;མེད་]པ་^ེས་O་དེའི་ཡོན་ཏན་ནF་ཞ_ས་པའི་དོགས་པ་

ནི་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[ekatra]ཅེས་དང་ཡང་[punar]ཅེས་པའོ།། 
[PVin 69,8-10: svabhāvātaḥ pratipatter abhāvāt pradīpādiva rūpe / tadbhāvābhāvayor darśanādarśanasmṛtyapekṣe 
hi śabdaliṅge svaviṣayaṃ pratipādayataḥ, adarśanasmṛtivipramoṣayor apratipatteḥ, sandehe sandehād bahuṣu 
darśane ca, ..]

[130B8]âང་བ་ཙམ་?ིས་གF་5_ད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་Iགས་གཞན་བ,ོད་པ་ནི་མཐོང་[པ་;བ་]ཇི་8་བ་བཞིན་Iོགས་པའི་Pིར་ཀ་ལི་

དང་མ་རའི་J་དག་ལས་Iོགས་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] [མཐོའ་;མཐོང་]བ་ཇི་8་བ་བཞིན་K་ཇི་8ར་Iོགས་ཤིང་ཇི་8ར་འ`་ཞེ་ན། རང་
གིས་J་དེ་hད་པར་གཞན་ལ་མཐོང་ན་r་བ་པོས་:མ་པ་གཞན་[131A]K་nར་ཞིང་བ,ོད་Lང་ལོག་པར་འ]ར་ཞིང་Pིས་མཐོང་[པ་;བ་]གཞན་

K་འ]ར་ན་r་བ་པོས་nར་བ་བཞིན་K་དོན་གཞན་ཡོངས་3་འཛCན་ཏ[ེབpའ་;བp་]གང་ལ་5ས་པ་མཐོང་[པ་;བ་]དེ་གོ་བའི་Pིར་ཏེ། དཔེར་ན་
fལ་དOས་པས་Kས་Lི་hད་པར་དང་གསོད་པ་ལ་བསམས་ནས་ཀ་ལི་དང་མ་རི་uང་ཞེས་བ,ོད་Lང་འEF་vHང་པས་རང་གི་fལ་?ི་

[131A2]བpའ་དོན་བiོ་བ་དང་ཆར་འབབ་པར་གོ་ལ་Pིས[བpའ་;བp་]འ`ིས་ནས་Kས་དང་གསོད་པ་ཉིད་K་གོ་བ་བཞིན་ནོ།།
[PVin 69,11-14: viśeṣāntaradṛṣṭāv anyathā prayoge viparyayāt, yathādarśanapratīter darśanaparāvṛttau 
cārthāntaraparigrahāt, kalimāryādiśabdānām iva mattakālātiśayavarṣopasargādiṣu dramiḍāryadeśayoḥ //]

qབས་Lི་དོན་བA་བ་ནི་Iགས་གཉིས་པF་ད_འི་Pིར་[PVin 70,1: tasmād..]ཅེས་པའོ།།

N2 དོན་དང་འNེལ་པ་^ེས་Oས་མ་5ས་པ་དགག་པ། =Jའི་དོན་དང་vན་པ་ཉིད་^ེས་Oས་མ་5ས་པ་དགག་པ། 
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ད་ནི་Jའི་དོན་དང་vན་པ་ཉིད་^ེས་Oས་མ་5ས་པ་དགག་པར་5འོ།།

དེ་ལ་ཡང་^ེས་Oས་མ་5ས་པའི་J་དོན་vན་K་མི་འཐད་པ་དང་། དོན་vན་[131A3]K་མི་Iོགས་པ་གཉིས་ལས་

O1 ^ེས་Oས་མ་5ས་པའི་J་དོན་vན་K་མི་འཐད་པ།
P1 [^ེས་Oས་མ་5ས་པའི་J་དོན་vན་K་གlང་གིས་བ;ན་པ།]
དང་པF་ནH་J་ངF་བF་ཉHད་Lིས་དོན་vན་མི་vན་K་:མ་པར་གནས་པ་སེལ་ལF་ཞ_ས་Wང་;ེ། དེའི་འཐད་པ་དེ་8ར་ཅེས་དང་^ེས་Oས[བpའ་;བp་]ཉེ་

བར་བ;ན་པ་[PVin 70,2: anupadeśād..]ཅེས་པ་;ེ། གlང་འདིས་ནི་J་དོན་vན་ཉིད་^ེས་Oའི་,ེས་3་5ེད་པར་kབ་པས་འགོག་པ་ཡིན་
ལ། མེ་དང་K་བ་8ར་ངག་ཚCག་[131A4]ཙམ་^ེས་Oས་5ེད་པ་དང་,ེས་3་5ེད་པར་kབ་པས་Lང་དེའི་hད་པར་དོན་དང་vན་པ་ཡང་^ེས་

Oས་མ་5ས་པ་ཁེགས་ཏེ་K་བའི་མི་Iག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་J་ངF་བF་ཉHད་Lིས་དོན་vན་དགག་པའི་bོད་པ་འདི་Üས་པར་
:མ་འEེལ་K་བཀག་[PVin 70,4: vistareṇa cāyam asmābhir vādaḥ pramāṇavārttike pratiṣidhha iti..];ེ། 

ཚCག་:མས་ཡང་དག་ཉིད་Lི་M། །ཡོན་ཏན་[131A5]^ེས་O་ལ་བIེན་པས།། 
[PV 1.225ab: girāṃ satyārthahetūnāṃ guṇānāṃ puruṣāśrayāt /
Tib:  ཚCག་:མས་བདེན་པ་ཉིད་Lི་M། །ཡོན་ཏན་^ེས་O་ལ་བIེན་Pིར།།]

ཅེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་པས་]སོ།།

P2 དེ་8ར་ངེས་5ེད་མེད་པར་ཚCག་ལེ/ར་5ས་པས་;ོན་པ། 
^ེས་Oས་མ་5ས་པའི་J་དོན་vན་ཉིད་ཡིན་K་Çག་Lང་དེ་8ར་ངེས་5ེད་[[ེད་;མེད་]པར་ཚCག་[ལེ་/ར་;ལེ/ར་]5ས་པས་;ོན་པ་ལ་

བ;ན་བཤད་བA་བ་ག3མ་ལས།  

Q1 [མདོར་]བ;ན་པ།
དང་པོ་ལ་M་ག3མ་ལས་མི་Iོགས་པ་དང་དེས་ན་ཚCག་མི་འདོད་པའི་དོན་ཅན་མི་ཁེགས་པ་གཉིས་[131A6]བདག་ཉིད་ཅེས་དང་དེས་ན་ཅེས་

པའོ།།

Q2 [Üས་པར་]བཤད་པ། 
R1 ཕ་རོལ་?ིས་ལན་rས་པ།

Üས་པར་བཤད་པ་ལ་ཕ་རོལ་?ིས་ལན་rས་པ། འཇིག་Iེན་ན་ཚCག་དེ་ཐབ་ñང་K་མར་འeག་པ་ལ་Eགས་པས་སF་ཞ_་ན། Eགས་པ་མི་
Iོགས་པའི་Mར་བ;ན་པའི་Pིར་འདིར་ཞེས་ག3ངས་;ེ། འཇིག་Iེན་འདིར་རིག་5ེད་Lི་བ,ོད་5་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་[131A7]དོན་

མཐོང་[པ་;བ་]གང་ཡིན་ནས་ཅེས་པའོ།།
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Eགས་པ་ཉིད་མི་Iོགས་པ་ནི་འཇིག་Iེན་ལ་གོ་ལ་སོགས་པ་o་ཚdགས་དོན་ཅན་ནོ། །ཡང་Eགས་པས་Iོགས་ན་དེ་དང་མéན་པར་
འ]ར་ན་རིག་5ེད་Lི་གlང་ནས་ནི་མཐF་རHས་དང་S་མོ་ལ་སོགས་པའི་J་Eགས་པ་མ་ཡིན་པ་འ´ིག་པ་དང་¿བ་ཤིང་ལ་བ,ོད་པ་

[131A8]མཐོང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།
[PVin 2.37-38ab: prasiddho lokavādaś cet tatra ko 'tīndriyārthadṛk / anekārtheṣu śabdeṣu yenārtho 'yaṃ 
vivecitaḥ // (2.37) svargorvaśyādiśabdaś ca dṛṣṭo 'rūḍhārthavācakaḥ / (2.38ab)]

གལ་ཏེ་རིག་5ེད་Lི་འEེལ་པ་ལས་nིན་ûེག་གི་ཐབ་K་མར་འeག་པའF་ཞ_ས་པ་ལ་སོགས་པ་འuང་[པས་;བས་]ཤེས་སF་ཞ_་ན། འEེལ་
པ་[དེ་འང་;དེའང་]འཇིག་Iེན་?ིས་5ས་པ་ཡིན་ན་Eགས་པར་མmངས་ལ། ཅི་;ེ་དེ་ཡེང་མ་5ས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་b་བ་དང་མmངས་པར་;ོན་པ་
ནི་[131B1]b་བ་དོན་དང་vན་པར་མ་kབ་པ་དེའི་jབ་5ེད་འEེལ་པ་ལ་xས་པ་མེད་[ཏེ་;དེ་]རང་གི་དོན་མ་kབ་པའི་Pིར་ཞེས་nར་རོ། །རང་
དོན་མ་kབ་པ་གང་ལས་ཅེ་ན། b་བའི་བYལ་ཞིང་བIག་པ་མmངས་Pིརརོ།།
śabdāntareṣu tādṛkṣu tādṛśyevāstu kalpanā // 
R2 དེ་ཉིད་བཤད་པ།

དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་དེ་འ`འི་[PVin 2.38'c: tādṛkṣu]ཞེས་པ་;ེ། b་བ་8ར་བ,ོད་འདོད་Lིས་མ་nར་བའི་འEེལ་པའོ། །དེ་འ`་
[131B2]འི་:མ་Iོག་[PVin 2.38d: tādṛśyevāstu kalpanā]ནི་nིན་ûེག་hི་ཤ་ཟ་བ་ལ་Iོག་པ་8ར་ཐབ་ñང་དང་མར་ཉིད་Lང་ཁ་དང་hི་

ཤ་ལ་5འF་ཞ_ས་བIག་པ་འeག་པའི་Pིར་རོ།།

གཞན་ཡང་Eགས་པ་ལོག་[Iོགས་;Iོག་]Lི་M་ཡིན་པར་Iོག་པ་ནི་Eགས་པའང་[PVin 2.40a': prasiddhiś ca]ཅེས་པའོ།།

[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]?ི་M་ཡིན་པ་ནི་Eགས་པ་ཉིད་Lིས་[PVin 2.42'a: prasiddhyaiva]ཅེས་པ་;ེ། Eགས་པ་དེ་ལ་གོ་ལ་སོགས་
[131B3]པའི་J་[ཅིག་;གཅིག་]དོན་o་ཚdགས་ལ་འeག་པ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ།།

R3 རང་གིས་མ་ངེས་པ།
རང་གིས་མི་ངེས་པ་ལ་[Rོས་;དངོས་]3་གནོད་པ་མ་lགས་ཙམ་ག�ང་5་མ་ཡིན་པ་དང་jབ་5ེད་[[ེད་;མེད་]པས་ངེས་པ་མེད་པ་ནི་

གལ་ཏེ་[PVin 2.43'b: yadi]ཅེས་དང་དབང་པོ་[PVin 2.44b': atyakṣeṣu]ཅེས་པ་ཡིན་ལ། དེས་kབ་པའི་དོན་ཐལ་བའི་དོན་དང་གང་
ཟག་དང་M་དང་འཐད་པ་བཞི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཅེས་[131B4]མས་རིམས་ནས་•ང་པ་རེའོ།།

Q3 བA་བ། =རིག་5ེད་Lིས་མི་Iོགས་པ།
རིག་5ེད་Lིས་མི་Iོགས་པ་ལ་གཞན་དག་གལ་ཏེ་རིག་5ེད་Lིས་nིན་ûེག་གི་དོན་ཐབ་K་མར་འeག་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཁF་བG་ཅག་ལ་

གདམས་ངག་5ིན་ནF་ཞ_ས་པའི་དོགས་པ་བ3་ནས་}ང་རང་གིས་5ས་པ་དཔེས་;ོན་པ་ནི་འགའ་ཞིག་[PVin 2.46'b: kaścana]ཅེས་པའོ། །
རིག་5ེད་ཉིད་ལ་ངེས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་[131B5]ལས་ངེས་པར་མི་xས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་âང་[PVin 2.47a: sarvatra yogyasya]ཅེས་

པའོ། །J་དོན་ལ་ངེས་པའི་M་བ,ོད་འདོད་Lིས་nར་བ་[[ེད་;མེད་]པ་ནི་བ,ོད་འདོད་[PVin 2.48a': vivakṣā]ཅེས་པ་;ེ། འདོད་པས་ནི་
དོན་ལ་ངེས་པར་འ]ར་ལ[བpའ་;བp་]nར་བས་ནི་ངེས་པ་དེ་གསལ་5ེད་ཡིན་པ་དེ་^ེས་Oས་5ས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་[[ེད་;མེད་]པས་སོ།།
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གལ་ཏེ་དོན་ལ་ངེས་པའི་M་བ,ོད་འདོད་[[ེད་;མེད་][131B6]Lང་J་རང་གི་ངF་བF་ཉHད་Lིས་ངེས་སF་ཞ_་ན། ཉེས་པ་གཉིས་;ེ་འཆད་
པ་པF་ད_ས་b་བའི་དོན་གཞན་K་nོར་ཞིང་འ`ེན་པ་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་དང་། བpའ་nར་བའང་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའོ། །གལ་
ཏ[ེབpའ་;བp་]nོར་བ་ནི་གསལ་5ེད་བ,ོད་འདོད་མmངས་སF་ཞ_་ན། འོ་ན[བpའ་;བp་]དོན་ལས་ངེས་པ་གང་ལས་མ་ཡིན་ཏེ་འདོད་

[131B7]པས་དོན་o་ཚdགས་ལ་nོར་བའི་Pིར་ཅེས་པའོ། །དེ་ཉིད་Lི་དོན་ནམ་|ིའི་དོན་[བAའ་;བA་]བ་ནི་རང་དང་གཞན་དང་རིག་5ེད་ལས་
དེའི་དོན་མི་Iོགས་པ་དེས་ན་|ོད་པ་བ་འདི་ལ་ཅེས་པ་;ེ། མི་འདོད་པ་ནི་hི་ཤ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའོ།།

L3 [^ེས་Oས་]མ་5ས་པའི་Mས་ཡིད་ཆེས་པའི་}ང་K་Iོག་པ་བཀག་པ།
M1  [ཁ་ཅིག]

དེ་8ར་^ེས་Oས་མ་5ས་བདེན་དོན་ཅན་ཞེས་མ་5ས་པའི་Mས་ཡིད་ཆེས་པའི་}ང་K་[131B8]Iོག་པ་བཀག་པ་ཡིན་དང་ཁ་ཅིག་མེ་

ཁ་བའི་གཉེན་པFའF་ཅ_ས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་]མི་è་བས་Lང་གlང་གཞན་ཡིད་ཆེས་པའི་}ང་K་rའོ།། [PVin 72,10: 
ekadeśāvisaṃvādanam apy āgamalakṣaṇam āhuḥ / ]

M2  དེ་3ན་དuང་པ། 
དེ་3ན་དuང་[པ་;བ་]ནི་Iགས་དེའི་དོན་ནི་མ་ངེས་པ་ཉིད་[23*8: de'i don ni ma nges pa nyid do // for PVin 

72,11: ..-aniścitārtham /]ཏེ་མéན་Pོགས་ལ་མཐོང་ཞིང་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་འVལ་པའི་Pིར་r་བ་ལས་
[132A1]ཆགས་vན་དཔོག་པ་བཞིན་ནF་ཅ_ས་5འོ།།

K3 J་ãན་དོན་ལ་ཚད་མ་དགག་པ། =J་ãན་དོན་ལ་མི་འVལ་པ་r་བ།
J་ãན་དོན་ལ་མི་འVལ་པ་r་བ་ནི་ཅེས་པ་;ེ། བ,ོད་པར་འདོད་པའི་Iོག་པ་ལ་J་དོན་oང་[པས་;བས་]ཅེས་པའི་དོན་ཏོ། །བ,ོད་

5་ཙམ་དང་vན་པ་དེ་8ར་ནི་རིགས་པས་Dར་r་བ་པFའH་འདོད་པའི་དོན་གོ་བར་âང་ཞེས་Lང་བ;ན་མོད་Lི་འོན་Lང་J་Pི་རོལ་?ི་དོན་

[132A2]དང་vན་པར་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བ་ཉིད་དོ་[PVin 72,14: ..saṃśayaḥ /]ཞེས་nར་རོ།།

J3 [མeག་]བA་བ། 
མeག་[བAའ་;བA་]བ་ནི་དེའི་Pིར་ཅེས་པ་;ེ་}ང་གིས་དོན་ལ་མ་hབ་པ་དེའི་Pིར་ཅེས་བ,ོད་ན་ཚད་མ་ག3མ་?ིས་དོན་ལ་མ་hབ་

པ་བA་[བ་འམ།;བའམ།] ཡང་ན་དེ་8ར་}ང་དོན་དང་འNེལ་[པ་;བ་]བཀག་པ་ཉིད་Lིས་}ང་ལོག་པ་;ེ་དོན་[[ེད་;མེད་]ཅེས་པའི་}ང་གིས་
Lང་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་Iོགས་པ་མ་[132A3]ཡིན་ནོ་[PVin 72,14: ..nāgamasyāpi nivṛttir arthābhāvaṃ gamayati //]ཞེས་

5འོ།།

I3 མེད་པར་ངེས་པའི་མི་དམིགས་པ་ཉིད་བ;ན་པ།



- 116 -

- 117 -

- 118 -

འོ་ན་གང་ཞིག་ལོག་པས་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་ཞེས་ན། [[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པའི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་བ;ན་པ་ནི་
[ད[ིགས་;དམིགས་]âང་གི་དོན་ལ་མངོན་3མ་ལོག་པའི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་[PVin 73,1: pratyakṣanivṛttir 

evānupalabdhir..]ཅེས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་8་ན་ཡང་,ེས་དཔག་གིས་བ8ར་âང་[པའི་;བའི་]དོན་འགའ་ཞིག་ལ་,ེས་དཔག་པའི་མི་
[ད[ིགས་;དམིགས་][པ་འང་;པའང་]གF་5_ད་[132A4]མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་དོན་ཡོད་པ་ཙམ་,ེས་དཔག་གི་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]མ་
ཡིན་པའི་Pིར་དང་། དགག་པའི་,ེས་དཔག་ལའང་དགག་5་oང་K་མི་âང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ།།

G3 དེ་དག་གི་འNས་O། =མི་དམིགས་པ་དེ་དག་གི་འNས་O་བA་བ། 
H1 [སF་སGར་བཤད་པ།]
I1 མི་oང་པ་མི་དམིགས་པའི་འNས་O་བ;ན་པ། 

ད་ནི་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དེ་དག་གི་འNས་O་[བAའ་;བA་]བ་ལས་རེ་ཤིག་མི་oང་[པ་;བ་]མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་འNས་

O་བ;ན་པ་ནི་འeག་པ་WF་DGན་ཅན་ཉིད་Pིར། [132A5]དེ་ནི་མི་འeག་འNས་ཅན་འདོད།། [PVin 2.51ab: pravṛtter 

buddhipūrvatvāt so 'pravṛttiphalo mataḥ /] ཅེས་པ་[;ེ།;ཏེ།]   

J1 [b་བ་དང་འNེལ་བའི་]nོར་བ།
nོར་བ་འདི་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་བjབ་5་གཏན་ཚCགས་Lི་དོན་ག3མ་ལས།   

K1 ཆོས་ཅན།
དང་པF་ནH་དེ་ནི་[PVin 73,6: so 'yaṃ..]ཅེས་པ་Dར་བཤད་པ་མི་oང་[པ་;བ་]མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Iགས་;ེ། Iགས་དེ་ཉིད་ནི་ས་
Pོགས་ཆོས་ཅན་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་མི་5་ཅེས་སམ་བqལ་པའི་དོན་ཤ་ཟའི་:མ་པ་ཉིད་རང་[132A6]རིག་གིས་kབ་པ་ཆོས་ཅན་[Rོས་;དངོས་]པོར་

ཡོད་ངེས་མི་âང་;ེ་[Rོས་;དངོས་]པོར་ཚད་མས་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Pིར་ཞེས་5་བའོ། །དེས་ན་ཆོས་ཅན་ནི་བqལ་པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་
ཙམ་ལོག་པའི་Iགས་ཡིན་ལ་དེ་ནི་འNས་O་ངེས་ཤེས་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་རང་རིག་མངོན་3མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་Dར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།

K2 བjབ་5། 
བjབ་5་ནི་མི་འeག་[132A7]འNས་ཅན་ཅེས་པ་འཛCན་;ངས་མི་འVལ་པར་ཡོད་[པར་;པ་]ངེས་པའི་ཐ་iད་དགག་པ་:མ་

གཞག་གམ་^ེ་བའི་འNས་O་ཅན་ནོ།།

K3 གཏན་ཚCགས། 
གཏན་ཚCགས་ནི་འeག་པ་ལ་དེ་འཛCན་?ི་ཚད་WF་DGན་K་འEོ་བས་hབ་པའི་Pིར་ཅེས་hབ་པ་བ,ོད་པས་དེ་འཛCན་?ི་ཚད་མ་

[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཅེས་པ་འཕེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་qད་K་Iོག་གེ་[132A8]བའི་གlང་ལས།།  [?] 
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གང་K་གཏན་ཚCགས་བjབ་[5འི།།;5་ཡི།།] ,ེས་འEF་མ_ད་ན་[[ེད་;མེད་]བ,ོད་པ།།   
z་པ་དེ་ནི་དཔེ་ཡིན་ཏེ། །གཏན་ཚCགས་ཉེ་བར་nོར་བ་ལས།།   

ཞེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།

གཏན་ཚCགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན་འཛCན་པས་kབ་ལ། དག་གཞི་Iགས་hད་པར་[[ེད་;མེད་][པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་qལ་
[132B1]པའི་དོན་འཛCན་པའི་ཚད་མ་ལོག་དང་དེ་འཛCན་?ི་ཚད་མ་ལོག་པ་vོག་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་རོ།།

J2 དོན་དེ་ཉིད་:མ་པར་འEེལ་བ། 
དོན་དེ་ཉིད་:མ་པར་འEེལ་ན་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་བjབ་5་དང་Iགས་འཕེན་པའི་བwོག་hབ་ག3མ་བqལ་པའི་[PVin 73, 

6: ..viprakṛṣṭa..]ཅེས་དང་ཡོད་པའི་[sañ-]ཅེས་དང་དེ་དག་ནི་[PVin 73,7: .. teṣām//]ཅེས་པའོ།།

I2 གཞན་Dར་བཤད་པའི་oང་âང་མི་དམིགས་པ[-འི་འNས་O།]
གཞན་Dར་བཤད་པའི་oང་âང་མི་དམིགས་པ་ནི་མེད་ངེས་འeག་པ[132B2]འི་འNས་O་ཅན་ཏེ། དེའི་M་མཚན་kབ་པའི་Pིར་

རོ། །ཞེས་5་བའི་དོན་ནི་Dར་[[ེད་;མེད་]པར་ངེས་པའི་འNས་O་ཅན་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]ཞེས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

H2 དེ་དག་འNས་O་མmངས་པའི་ཆ།
དེ་དག་འNས་O་མmངས་པའི་ཆ་ནི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་འདི་གཉིས་ནི་[PVin 73,10: ..dvayor apy 

anupalabdhyoḥ..]ཅེས་པ་;ེ། རང་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་བwོག་པ་ནི་མེད་པའོ།།

H3 Pོགས་Lི་ìང་པོས་ད5ེ་བ་དེ་གཉིས་=ོས་པའི་དགོས་པ་འཆད་པ། 
Pོགས་Lི་ìང་པོས་[132B3][ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་དེ་གཉིས་=ོས་པའི་དགོས་པ་འཆད་པ་ནི་དེ་ལ་[PVin 73,12: tatra..]ཅེས་པའོ།།

[མི་;མ་]དམིགས་པའི་Iགས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

F2 རང་བཞིན་?ི་Iགས།
ད་ནི་རང་བཞིན་?ི་Iགས་བཤད་དེ། དེ་ཡང་མཚdན་5འི་དོན་དང་། མཚན་[གཞི་འི་;གཞིའི་]ད5ེ་བ་དང་། གF་5_ད་hབ་པ་ངེས་པ་ལ་

8ོས་པ་དང་། མི་འVལ་པའི་hབ་[132B4]པ་ཉིད་བjབ་པ་བཞིས་ངེས་པར་5་བ་ལས།   

G1 [རང་བཞིན་?ི་Iགས་]མཚdན་5འི་དོན། 
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དང་པF་ནH་བདག་ཉིད་བjབ་པ་ལ་གཏན་ཚCགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་?ི་གཏན་ཚCགས་ཡིན་ནོ་[PVin 2.52b: svabhāvo hetur 

ātmani /]ཞེས་བjབ་5་གཏན་ཚCགས་གཞི་ཐ་དད་པའི་བA་བ་ཡིན་?ི་གཞི་མéན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཤ་པ་ཤིང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་དེ་མེད་ན་ཤིང་རང་

བཞིན་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའི་[132B5]Pིར་རོ།།

བདག་ཉིད་ཅི་འ`་ཅེ་ན། གཏན་ཚCགས་དེ་ཡོད་ཙམ་དང་,ེས་3་འNེལ་[PVin 2.52a: tadbhāvamātrānvayini][པའོ།།;བའོ།།] 
འདི་ནི་Jའི་དོན་ངོས་ག�ང་[པས་;བས་]འཇིག་པ་Pིས་འuང་r་བ་དག་གི་ལོག་[Iོགས་;Iོག་]བwོག་པ་;ེ། རིགས་གཞན་གཅོད་པའི་མཚན་ཉིད་
ནི་ཆོས་མ་ཡིན་དགག་jབ་པ་ལ་བདག་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་[པས་;བས་]Pོགས་[132B6]ཆོས་དང་vོག་པ་kབ་པ་ཞེས་Dར་བ,ོད་

པ་ཉིད་དོ། །དེ་ལས་གཞན་K་མཚdན་5འི་J་དོན་མི་འཐད་པ་ལ་རང་བཞིན་མི་འཐད་པ་དང་གཏན་ཚCགས་མི་འཐད་པ་དང་དོན་བA་བ་ག3མ་འདི་
8ར་གོ་5འི་དོན་?ི་ཆོས་གF་5_ད་དེའི་བདག་ཉིད་ཅེས་5་བ་ནི་གF་5_ད་དེ་ཙམ་དང་,ེས་3་འNེལ་[པ་;བ་]ཁོ་ནའི་བདག་ཉིད་ཡིན་?ི་M་གཞན་

[132B7]ལ་རག་ལས་པའི་བདག་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་དང་། [PVin 74,3: tādātmyaṃ hy arthasya tanmātrānurodhiny eva, 

nānyāyatte, ..] Dར་kབ་པའི་M་:མས་Pིས་འuང་[པའི་;བའི་]འNས་O་དཔོག་པ་ལ་འVལ་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་དང་ཉེས་པ་གཉིས་པF་ད_འི་Pིར་
ཅེས་པའོ།། [PVin 74,4: ..kāraṇānāṃ ca kāryavyabhicārāt / tasmāt ..]

G2 [རང་བཞིན་?ི་Iགས་Lི་]མཚན་གཞིའི་ད5ེ་བ། =མཚན་གཞི་དཔེར་བ,ོད་པ།
མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]དཔེར་བ,ོད་པ་ནི་དེ་ཡང་[PVin 74,6: sa cāyaṃ ..]ཅེས་པ་;ེ། རང་བཞིན་?ི་Iགས་ཐམས་ཅད་Lང་དག་

པ་དང་hད་པར་ལ་8ོས་[PVin 2.52c: upādhyapekṣaḥ śuddho vā]ཆོས་[132B8]བཀོད་པ་གཉིས་ལས་

H1 དག་པ་[བའི་རང་བཞིན་?ི་Iགས་]བཀོད་པ། 
I1 [bོད་པ།] 
དང་པF་ནH་J་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་[པ་འམ་;པའམ་]§་མ་8་Oར་བjབ་པ་ལ་ཡོད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བཀོད་པའོ། །གལ་ཏེ་འདི་ནི་མི་འཐད་དེ་ཡོད་
པའི་མཚན་ཉིད་དོན་5ེད་xས་[པ་འང་;པའང་]འNས་O་ལ་8ོས་ལ་མཚdན་5འི་ཐ་iད་ནི་J་Wོ་ལ་8ོས་པའི་Pིར་5ས་པ་བཞིན་ནF་ཞ_་ན།   

I2 [ལན།] 
ཡོད་པའི་མཚན་[ཉིད་](G)[133A1]དོན་5ེད་xས་པ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་དེར་འ]ར་མོད་Lི་དེ་ནི་མི་âང་;ེ། [Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་མི་འkབ་པར་
འ]ར་བ་དང་། མངོན་3མ་གོམས་པ་གཞན་ལས་ངེས་3་འ]ར་བ་དང་། དོན་vོག་གཞན་K་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

J1 དངོས་པF་ཉHད་མི་འkབ་པར་འ]ར་བ། 
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་མཚན་ཉིད་དོན་5ེད་xས་པ་ནི་འNས་Oས་hད་པར་K་5ས་པ་ཡིན་[133A2]པས་[Rོས་;དངོས་]པོ་kབ་པ་འNས་

O་ལ་8ོས་པར་འ]ར་ལ། འNས་O་ཡང་དེར་oང་[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་མ་ཡིན་པས་འNས་Oའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་kབ་དགོས་ཤིང་དེ་ཡང་ཡང་འNས་
O་Pི་མ་kབ་པ་ལ་8ོས་པས་[Rོས་;དངོས་]པོ་འམ་ཡོད་པ་ནམ་ཡང་མི་འkབ་པར་ཐལ་བའོ།།
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J2 མངོན་3མ་གོམས་པ་གཞན་ལས་ངེས་3་འ]ར་བ། 
གཉིས་པ་ནི་ཡང་མངོན་3མ་གོམས་པ་བ་ལ་དོན་?ི་འNས་O་oང་ན་[133A3]དོན་oང་པར་5ེད་པ་ཉིད་K་འ]ར་བས་དོན་5ེད་

xས་པ་ལ་འeག་པར་མི་འཐད་ལ་དོན་5ེད་པ་མ་kབ་Lང་[Rོས་;དངོས་]པོར་kབ་ན་མཚdན་5་Åས་ཡོད་K་འ]ར་ལ། ག�ང་fལ་
[Rོས་;དངོས་]པོར་མ་kབ་ན་ཡང་དེ་ལ་འཛCན་;ངས་མི་འVལ་བའི་ཚད་མར་མི་འkབ་པས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་རང་གིས་མི་ངེས་པར་ཐལ་བ་

gང་པར་མི་[133A4]xས་སོ།།

J3 དོན་vོག་གཞན་K་འ]ར་བ། 
ག3མ་པ་ནི་ཡོད་པའམ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་མཚན་ཉིད་Mས་བ^ེད་པར་བ,ོད་ན་^ོན་ཅི་ཡོད། དོན་vོག་གཞན་K་འ]ར་ཏེ་5ེད་པ་M་

ལ་8ོས་པ་དེ་5ས་པའི་vོག་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། དོན་5ེད་xས་པའང་དོན་vོག་གཞན་K་འ]ར་ཏེ་དོན་ཅེས་པ་5་བ་འNས་O་ལ་8ོས་
པས་Mའི་vོག་[133A5]པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེས་ན་Dོན་པF་ནH་དེ་དག་གི་|ི་vོག་དག་པ་བ་ཡིན་པས་M་འNས་དང་fལ་Kས་དང་Wོ་ལ་
8ོས་པའི་hད་པར་:མས་དེ་ལས་དོན་གཞན་K་འ]ར་བར་ཤེས་པར་5འོ།།

འོན་Lང་[Rོས་;དངོས་]པFའH་མཚན་ཉིད་ནི་Jོ་མ་བཏགས་པའི་:མ་པ་ཙམ་;ེ། :མ་པ་ཞེས་5་བ་}ས་3་kབ་པའི་[133A6]Åས་དེ་

ག�ང་[པར་;བར་]âང་[པ་;བ་]ཡིན་པས་[[ེད་;མེད་]དགག་བཅད་ལ། Jོ་མ་བཏགས་ཅེས་པས་དོན་|ི་ལ་སོགས་པ་འVལ་པའི་ག�ང་
[པ་;བ་]:མས་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་གང་གིས་Lང་hད་པར་མ་5ས་པ་དང་འNས་O་མ་མཐོང་ཡང་གོམས་པས་µ་རིས་ཟིན་པས་བ,ོད་པའི་
^ོན་[[ེད་;མེད་]ལ། aོབ་དཔོན་?ིས་[Rོས་;དངོས་]པོ་[133A7]འི་མཚན་ཉིད་ནི་དོན་5ེད་xས་པ་ཞེས་ག3ངས་པ་ནི་མི་འVལ་པ་ཙམ་ལ་

དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ་བ;ན་བཅོས་དག་ལས་°ང་པFའH་མཚན་ཉིད་ནི་Aག་བDལ་ལF་ཞ_ས་འuང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །གཞན་K་ན་ཡོད་པའི་Iགས་
དག་པ་བ་ཉིད་K་བཤད་པར་མི་xས་པའི་Pིར་རོ། །དེའི་:མ་པར་འEེལ་པ་ནི་ཁ་ཅིག་[K་;Z་]ནི་[133A8]མ་8ོས་པར་ཏེ་[PVin 

74,11: ..anapekṣo..]ཅེས་པའོ།།

H2 hར་པར་ལ་8ོས་ཆོས་བཀོད་པ། =hད་པར་ལ་8ོས་པའི་nོར་བ།
hད་པར་ལ་8ོས་པའི་nོར་བ་ལངང་hད་པར་དེ་རང་གི་ངF་བG་ལས་ཐ་མི་དད་པ་དང་ཐ་དད་གཉིས་ལས་དང་པོ་འNེལ་

[པར་;བར་]དཔེར་ན་དེ་ཉིད་ལ་^ེ་བའི་Pིར་ཅེས་བཀོད་པ་བཞིན་ཅེས་པའོ།།

ཐ་དད་པ་ལའང་hད་པར་དོན་?ིས་Iོགས་པར་ནི་b་བ་ལས་འNས་དང་ཅེས་པ་;ེ། 5ས་ཅེས་པས་[133B1]5ེད་པF་IGགས་པ་

བཞིན་ནོ། །5ས་པ་ཞེས་བ,ོད་ན་hད་པར་འKས་པར་འ]ར་བ་ནི་འNེལ་[པར་;བར་]རང་གི་ངF་བF་ཅ_ས་པ་ཡིན་ལ། hད་པར་ཉིད་ངག་
[K་;Z་]བ,ོད་པ་ནི་འདིས་ནི་[PVin 74,10: etena..]ཅེས་པའོ། །རིགས་ཅན་nར་བ་ནི་J་འཇིག་པ་བjབ་པ་ལ་བཀོད་པའི་Pོགས་འདིས་ཤ་
པས་ཤིང་jབ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཞན་K་ཡང་ངོ་། །འདི་8་[133B2]Oའི་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་འNས་O་ལའང་ཡོད་ཅིང་iིང་པོ་Çང་མོད་

Lི་Pི་རོལ་པའི་འVལ་པ་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།
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G3 [རང་བཞིན་?ི་Iགས་]དེའི་གF་5_ད་hབ་པ་ངེས་པ་ལ་8ོས་པ། 
H1 [དངོས་Lི་དོན།] 

དེའི་གF་5_ད་hབ་པ་ངེས་པ་ལ་8ོས་པ་ནི་རང་བཞིན་?ི་གཏན་ཚCགས་དེ་ཡང་ཅེས་པ་;ེ། གཏན་ཚCགས་ཉིད་Lི་ཐ་iད་K་འ]ར་བ་ནི་
Pོགས་ཆོས་དང་hབ་པ་ཚང་[པ་;བ་]ཉིད་Lིས་ཡིན་ལ། WF་ངGར་རང་བཞིན་[133B3]གF་5_ད་K་འ]ར་བ་ནི་mལ་དེ་དག་ངེས་ན་ཡིན་?ི་མ་ངེས་

པར་མ་ཡིན་ཏེ་J་དང་Jོན་མ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བའི་དོན་ཏོ།།

H2 hབ་5ེད་དེ་ཡང་ལོག་ན་vོག་5ེད་ཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པ།
hབ་5ེད་དེ་ཡང་ལོག་ན་vོག་5ེད་[ཅིག་;གཅིག་]ཁོ་ན་ཡིན་ནF་ཞ_ས་;ོན་པ་ནི་hབ་པར་5ེད་པ་[PVin 75,7-8: ..vyāpaka..]ཅེས་

པའོ། །དེས་ན་,ེས་3་འEF་vGག་ཚད་མ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ནི་,ེས་འEF་vGག་པ་ལ་མི་འVལ་པ་དེའི་Pིར་[133B4]གlང་འདིས་ནི་[PVin 75,9: 

tad anena..]ཅེས་པ་;ེ། མཚན་ཉིད་ནི་M་མཚན་ཏེ་དེདག་གི་hབ་པའོ།།

H3 ,ེས་3་འEF་vGག་ཚད་མ་གཅིག་པ། 
འོ་ན་གཏན་ཚCགས་གཉིས་གང་ཡིན་ལ་དེ་དག་གི་གF་5_ད་Lི་མཚན་ཉིད་ཇི་8ར་བཤད་ཅེ་ན། ཚད་མ་གཅིག་པའི་ངག་གི་ད5ེ་བ་ཉིད་

བ;ན་པ་ནི་གཏན་ཚCགས་ནི་:མ་པ་གཉིས་ཏེ་ཞེས་=ོས་;ེ། གང་གི་~ོ་ནས་iམ་[133B5]ན། Jའི་nོར་བའི་དབང་གིས་སོ།། [PVin 75,11: 
dvividho hi hetuḥ prayogataḥ ..]

nོར་བའི་5ེ་Nག་མ་གཏོགས་པ་འདི་གཉིས་དོན་K་;ེ་Iགས་[ཅིག་;གཅིག་]གི་མཚན་ཉིད་;ོན་པ་དང་[jབ་;བjབ་]5་Iོགས་པར་

5ེད་པ་ལ་5ེ་Nག་མེད་དོ།། [PVin 75,11-12: nānayor vastutaḥ kaścid bhedo 'nyatra prayogabhedāt /]

འོ་ན་nོར་བའི་ད5ེ་བ་ནི་གཞན་ལ་བ;ན་པའི་ལེ/ར་བཤད་5་མ་ཡིན་ནམ་ཅེ་ན། Pོགས་Lི་ìང་པོས་རང་གི་དོན་?ི་,ེས་
[133B6]དཔག་ལ་ཡང་ཞེས་=ོས་ཏེ། དེའི་M་མཚན་ནི་རང་གིས་Nིས་པ་དེ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་Iོགས་པ་ནའང་jབ་[པ་འམ་;པའམ་]དགག་
པའི་~ོ་ནས་Iོགས་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།། [PVin 75,12-13: taddarśanāt svayam api pratipattau tathā syād iti svārthe 'py 
anumāne vibhajyocyate /]

nོར་བས་Pེ་བའི་གཏན་ཚCགས་དེ་ཉིད་དཔེར་བ,ོད་པ་ནི་འོག་ནས་གཏན་ཚCགས་དེ་དག་Lང་[PVin 76,3: ..tau punar 

hetū..]ཅེས་པའོ།།

དེ་ལ་ཆོས་མéན་པ་ཉིད་ཅན་[PVin 75,13: sādharmyeṇāpi..]ནི་,ེས་[133B7]འEFའH་hབ་པ་དང་Pོགས་ཆོས་བ,ོད་པ་;ེ་

[དཔེའ་;དཔེ་]དང་Pོགས་Iགས་Lིས་མéན་པར་nོར་བའི་Pིར་དཔེར་ན་གང་Tང་ཟད་ཅེས་པའོ།།

jབ་པ་ལ་Pོགས་བ,ོད་པ་དགག་པ་ནི་འདིར་J་མི་Iག་ཅེས་Pོགས་གདོན་མི་ཟ་བར་བ;ན་པར་མི་5་;ེ། hབ་5་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་
nར་བའི་©གས་ཉིད་Lིས་J་མི་Iག་པའF་ཞ_ས་Pོགས་[133B8]Iོགས་པར་འ]ར་བའི་Pིར་ཅེས་5འོ།།

ཆོས་མི་མéན་པའི་nོར་བ་ནི་བwོག་པའི་hབ་པ་དང་Pོགས་ཆོས་བ,ོད་པ་;ེ། [དཔེའ་;དཔེ་]དང་Pོགས་Iགས་Lིས་མི་མéན་པར་
nོར་བའི་Pིར་དཔེར་ན་གང་མི་Iག་པ་[[ེད་;མེད་]ན་5ས་པར་འ]ར་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་J་ནི་ཅེས་པའོ།།
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འདིར་ཡང་,ེས་3་[134A1]དཔག་པར་5་བ་མི་བ,ོད་[ཏེ་;དེ་]©གས་Lིས་kབ་པའི་Pིར་ཞེས་nར་ཏེ། གང་གི་©གས་Lིས་ཅི་8ར་
འkབ་ཅེས་པ་ལ་། དེའི་ངF་བGར་[PVin 76,7: ..tatsvabhāva..]ཅེས་དང་[Rོས་;དངོས་]པF་ད_འི་[tadātmanaḥ]ཅེས་སོ།།

དེ་དག་ཕན་mན་འཕེན་པ་ལ་mལ་ག3མ་ལས་རེ་ཤིག་,ེས་འEོས་vོག་པ་འཕེན་པའི་གlང་Iགས་མéན་Pོགས་ཉིད་ཡོད་པའི་,ེས་3་

འEོ་བ་[134A2]kབ་ན་དེ་མི་མéན་Pོགས་ལ་མི་འeག་པའི་vོག་པ་Iོགས་ཏེ་དེ་[[ེད་;མེད་]ན་དེ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་དང་དེའི་Jོ་འདོགས་མ་

ཆོད་པར་དེ་མི་Iོགས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་བqངས་ལ། Iགས་Lི་vོག་པ་kབ་ན་ཡང་དེའི་,ེས་3་འEོ་བ་ཡང་དོན་?ིས་འkབ་;ེ། འདི་8ར་
དེའི་བདག་ཉིད་K་མ་ངེས་ན་དེ་ལོག་པས་vོག་པར་མི་འ]ར་བའི་Pིར་[PVin 76,9-10: na hy atadātmaniyatasya tannivṛttyā 

nivṛttiḥ / ]ཅེས་ཞེས་[134A3]5་བ་[Dོས་;དངོས་]པོ་དང་WFའH་fལ་གཉིས་ཀ་ལ་nར་བར་5་;ེ་བwོག་པའི་hབ་པ་ནི་དགག་གཞི་`ན་ཞིང་

,ེས་འEོ་kབ་པ་དང་kབ་བདེ་གཅིག་པར་བ8འོ།།

དེས་ན་,ེས་འEོ་དང་vོག་པ་ངེས་པ་རབ་[K་;Z་]བjབས་ནས་བwོག་hབ་དང་,ེས་འEFའH་hབ་པ་བ,ོད་པར་5འF་ཞ_ས་nར་ཏེ། དེ་
ཉིད་Lིས་ན་བ,ོད་པའི་nོར་བ་ལའང་ཕན་mན་གོ་བ་[134A4]ནི་ཆོས་མéན་པ་ཉིད་ཅན་?ི་nོར་བ་ལ་ཡང་[PVin 75,13-76,1: 

sādharmyeṇāpi hi prayoge..]ཅེས་པ་;ེ། མི་མéན་Pོགས་ཡོད་ན་Iགས་[[ེད་;མེད་]པས་hབ་ཅེས་དོན་?ི་Iོགས་;ེ། དེ་བ;ན་པ་མེད་ན་
,ེས་འEོ་བ,ོད་པ་མེད་པ་ནི་Iོགས་པས་Jའི་དོན་ངེས་པ་ན་Jོ་འདོགས་འགལ་བའི་Pིར་རོ།།

དེ་བཞིན་K་ཆོས་མི་མéན་པའི་nོར་བ་ལ་ཡང་[PVin 76,2: tathā vaidharmyeṇāpy..];ེ། [134A5]མéན་Pོགས་ཉིད་ལ་

ཡོད་པའི་,ེས་འEF་ད_་བ;ན་པ་མེད་ན་བjབ་5་[[ེད་;མེད་]པ་ལ་གཏན་ཚCགས་མེད་པ་ཉིད་Lི་བwོག་hབ་བ;ན་པར་མི་xས་ཤིང་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་

ཚdམ་]ཟ་བའི་Pིར་རF་ཞ_ས་འོག་[K་;Z་]vོག་པ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ངེས་པ་གF་5_ད་དགག་པར་འཆད་པར་འ]ར་རོ།། [PVin 76,2-3: ..asati 
tasmin sādhyābhāve hetvabhāvasya sandehād iti vakṣyāmaḥ ..]

དེ་8ར་ན་ཕན་mན་གོ་བའི་qབས་འདིར་Iགས་Lི་,ེས་3་འEF་vGག་གཉིས་[Rོས་;དངོས་][134A6]པོ་ལ་ངེས་པ་དང་། ,ེས་འEོ་
བwོག་hབ་དང་Pོགས་ཆོས་དག་ཆོས་མéན་མི་མéན་མི་nོར་བ་ལ་བ;ན་པ་ངེས་པ་ངེས་པ་དང་། རང་གིས་དང་པོ་kབ་པ་དང་གཞན་?ིས་Pིས་
བ;ན་པ་ལ་Wོས་Iོགས་པ་ཕན་mན་ངེས་པ་ག3མ་བ;ན་པར་བ8འོ།།

G4 མི་འVལ་པའི་hབ་པ་ཉིད་བjབ་པ། 
མི་འVལ་པའི་hབ་པ་ཉིད་བjབ་པ་ནི་གF་5_ད་hབ་པ་ངེས་པ་ལ་[134A7]8ོས་པའི་Kས་ད་ནི་ཅེས་པ་;ེ། དེའི་བདག་ཉིད་K་ངེས་

པ་བjབས་ནས་vོག་པ་བ,ོད་པར་5འF་ཞ_ས་དེ་qད་K་བ,ོད་པར་འ]ར་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་5ས་པ་མི་[Iོག་;Iག་]པའF་ཞ_ས་དེའི་བདག་ཉིད་Lི་

,ེས་3་འEོ་བ་ཉིད་ཅི་8ར་ཤེས་པར་5འF་ཞ_་ན་ཞེས་Yོལ་བ་ལ། འདི་8ར་ཤེས་པར་5་;ེ། [PVin 76,11-12: katham idānīṃ kṛtako 
'vaśyam anitya iti pratyetavyaḥ, yenaivam ucyate / yasmād]

M་མེད་Pིར་ན་འཇིག་པ་ནི། །རང་[134A8]གི་ངF་བGས་,ེས་འNེལ་ཉིད།། 
[PVin 2.53ab: ahetutvād vināśasya svabhāvād anubandhitā /
26*16-17: rgyu med phyir na 'jig pa ni / rang gi ngo bos rjes <brel nyid />]

ཅེས་5འོ།།
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H1 ཁ་ཅིག་(=Dharmottara)གིས་བ,ོད་པ།
འདི་ལ་ཁ་ཅིག་འཇིག་པ་M་གཞན་ལ་8ོས་མེད་Lི་དོན་ནི་གཉིས་;ེ། ^ེ་བའི་M་ལས་Pིས་འuང་ལ་མི་8ོས་པ་དང་། M་ངེས་པ་ལ་མི་

8ོས་པའོ། །དེ་ལ་8ོས་མེད་དང་པF་ནH་གཞན་དག་གནོད་པ་ཅན་ཉིད་Lིས་5ས་ཡོད་Iག་པ་ལ་བཀག་པས་མི་Iག་[134B1]པར་kབ་པས་8ོས་

[[ེད་;མེད་Lི་]Iགས་Lིས་ཅི་5་ཞེས་Iོག་པ་ལ། བདེན་མོད་Lི་གནོད་པ་ཅན་ཉིད་Lི་ལམ་ཡོངས་3་nོར་[པར་;བར་]5ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཅི་8ར་ཅེ་
ན། ཐོ་བས་Dར་Oམ་པ་ལ་ཅི་ཡང་མ་5ས་Lང་Oམ་པའི་འཇིག་པ་ཐོ་བ་ལ་8ོས་པ་8ར་Iག་པ་ལ་õེན་?ིས་hད་པར་མ་5ས་Lང་õེན་ལ་8ོས་ནས་
དོན་5ེད་པར་Iོག་པ་ལ་འཇིག་པ་[134B2]M་ལ་8ོས་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]མ་kབ་པར་བ;ན་པས་Pོགས་ཆོས་Lི་ལམ་nོང་པ་དང་། 5ས་པ་
Iག་པ་ལ་ཁེགས་པས་འཇིག་པར་ངེས་པ་ལ་8ོས་བཅས་Lིས་ངེས་[[ེད་;མེད་]དཔགས་པས་འགལ་བ་མི་འVལ་པར་Iོག་པ་ལ། འཇིག་པ་M་ལ་
8ོས་པའིགཏན་ཚCགས་མ་kབ་པར་བ;ན་པས་hབ་པའི་ལམ་nོང་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་8ར་[ལཾ་;ལམ་][134B3]nོང་གི་8ོས་[[ེད་;མེད་]དེ་འཆད་པ་

ནི་ནས་བbམས་ཏེ་བA་བའི་ཚCགས་3་བཅད་པའི་བར་རོ། །M་རིགས་ངེས་པ་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]ནི་b་བའི་hབ་པ་ཉིད་བjབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་
;ོན་པ་ནི་ཡང་ན་[PVin 80,10: ..vā..]ཞེས་པ་ནས་སF་ཞ_ས་:མ་པར་འཆད་དོ།།

དེ་ནི་ཁེགས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གlང་དང་པF་ཉHད་ལས་དེ་བས་ན་གང་Tང་ཟད་[134B4]5ས་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་?ིས་འཇིག་

པ་[PVin 77,1: tasmād yaḥ kaścit kṛtakaḥ sa prakṛtyaiva naśvaraḥ / ]ཞེས་བjབ་5་hབ་པ་ཉིད་ལ་nར་བ་དང་། འདིར་ངེས་
པར་5ེད་པའི་རང་བཞིན་འགའ་ཡང་[[ེད་;མེད་][ཏེ།;དེ།] Iགས་M་ངེས་པ་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]oང་[པ་;བ་]དང་། གlང་Pི་མ་ནས་དེ་M་xས་
པ་[[ེད་;མེད་]Pིར་[PVin 2.56a: asāmarthyāc ca taddhetoḥ]ཞེས་M་Åས་གཞན་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]jབ་པར་oང་[པ་;བ་]དང་། 8ོས་
[[ེད་;མེད་]མ་kབ་པར་Iོག་པ་གནོད་པ་[134B5]ཅན་?ིས་འགོག་པར་oང་གི་8ོས་[[ེད་;མེད་]Lིས་ལམ་nངས་པའི་གནོད་པ་ཅན་hབ་jབ་

K་བཀོད་པ་མི་oང་པས་གlང་གི་དོན་མ་ཡིན་པའི་Pིར་དང་། ད་ནི་[PVin 76,11: idānīṃ]ཞེས་,ེས་འEོ་མ་kབ་པར་Iོག་པ་ལ་ལམ་nོང་

བ,ོད་པ་qབས་3་མ་བབ་པའི་Pིར་དང་། ཁ་དོག་zའི་Mན་འཇིག་པ་8ར་M་རིགས་གཞན་ལ་མི་8ོས་པ་ཙམ་?ིས་འཇིག་[134B6]པར་མ་ངེས་

པས་རིགས་པས་མི་འཐད་པའི་ཡང་Pིར་རོ།།

ཁ་ཅིག་M་Åས་གཞན་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]b་བའི་Iགས་ལ་M་ངེས་པ་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]དེའི་བjབ་5ེད་K་བ,ོད་[པ་

འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ། Dོན་པFའH་vོག་པ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]པFའH་M་ལས་Åས་གཞན་ལ་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]ལ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་ངF་བF་ཡHན་པས་
[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་hབ་པར་ཐལ་བས་b་བའི་[134B7]Iགས་འVལ་པ་དང་། Åས་གཞན་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]ཉིད་འོག་ནས་དེ་M་xས་པ་
མེད་Pིར་ཡང་ཅེས་པས་བjབ་པར་oང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །དེས་ན་སF་སGར་Pེ་བ་ནི་Iགས་Lི་དོན་མ་ཡིན་ནོ།།

H2 qབས་འདི་དོན།
འོན་Lང་qབས་འདི་དོན་ག3མ་?ིས་ཤེས་པར་5་;ེ། གlང་ཇི་[8ར་;8་]བར་བཤད་པ་དང་། ངག་གི་དོན་ལ་|ད་པ་དང་། qབས་

[134B8]དོན་ངེས་པར་5་བའོ།།

I1 གlང་ཇི་8་བར་བཤད་པ།
J1 [b་བ།] 
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དང་པF་ནH་b་བའི་Iགས་5ས་[པ་འམ་;པའམ་]ཡོད་པ་ནི་འཇིག་པས་hབ་[ཏེ་;;ེ་]འཇིག་པར་འ]ར་བ་M་གཞན་ལ་8ོས་པ་

[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཞེས་འགོད་པར་རིགས་མོད་Lི། aོབ་དཔོན་?ིས་དེ་ལ་ཆོས་མéན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]བ;ན་དགའ་བར་དགོངས་ནས་དེ་
དང་Iོགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་འཇིག་པ་ནི་ཞེས་ག3ངས་;ེ། དེས་ན་Iགས་[135A1]Lི་དོན་ནི་5ས་ཡོད་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]འཇིག་པ་ཙམ་

ནི་ཆོས་ཅན་ནོ། །རང་གི་ངF་བGས་,ེས་3་འNེལ་ཞིང་རང་གི་Iེན་ལ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་ལས་M་vོག་པ་གཞན་ལ་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]ལ་དེའི་ངF་
བF་ཡHན་པའི་Pིར་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]འNས་O་^ེད་པར་ངེས་པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་རང་བཞིན་?ི་Iགས་སོ།།

J2 འEེལ་པ།
འEེལ་[135A2]པར་ཡང་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Iགས་ཉིད་རང་གི་M་ཁོ་ན་ལས་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་K་འuང་པའི་Pིར་རོ་

[PVin 76,14-77,1: svahetor eva naśvarāṇāṃ bhāvāt /]ཞེས་5་བའི་དོན་ཏེ་དེ་བས་ན་གང་Tང་ཟད་5ས་པ་དེ་ནི་[tasmād yaḥ 
kaścit kṛtakaḥ sa]ཞེས་བjབ་5་ལ་nར་བར་བ8འོ། །M་Åས་དང་རིགས་གཞན་ལ་8ོས་མེད་Lི་Pོགས་ཆོས་དེ་རང་གི་Öེ་བ་ལ་ཁས་
Wངས་Lིས་བསལ་བའི་ཐལ་བའི་~ོ་ནས་jབ་པ་ནི་འདི་8ར་ཅེས་[135A3]པའོ།།

K1 b་བའི་གཉིས་Lིས་Iགས་འགོད་པ།
L1 Pོགས་ཆོས་jབ་པ། 

ཡང་ན་b་བ་གཉིས་Lིས་Iགས་བཀོད་ནས་Pོགས་ཆོས་jབ་པ་ལ་M་Pིས་འuང་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]བjབ་པ་རང་Mད་དང་ཐལ་བ་

གཉིས་ལས།   

M1 M་Pིས་འuང་ལ་8ོས་མེད་jབ་པ་རང་Mད།
དང་པF་ནH་[Rོས་;དངོས་]པFའH་འཇིག་པ་ནི་འཇིག་པ་དེའི་ངF་བGར་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་M་གཞན་ལ་8ོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  འཇིག་པ་ཞེས་5་བ་

[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ནི་5་བར་མི་xས་ཤིང་[Dོས་;དངོས་][135A4]པF་ད_་དང་བདག་མི་གཅིག་པ་དེའི་འཇིག་པར་འགལ་ལ། དེའི་བདག་
ཉིད་Lི་འཇིག་པ་ནི་དེ་རང་གི་M་ཁོ་ན་ལས་uང་[པའི་;བའི་]Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་hབ་5ེད་འགལ་བ་;ེ། [Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་Lི་ཐ་དད་པ་ནི་འདི་
8་;ེ་ཞེས་འཆད་པའི་mལ་?ིས་M་ཐ་དད་[པ་འམ་;པའམ་]D་Pི་འགལ་བའི་ཆོས་དང་vན་པ་བདག་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]མི་འཐད་པའི་Pིར་

[135A5]རོ། །ཚdན་དག་གིས་oམ་Oའི་ངF་བGར་]ར་པའི་སེར་མF་5_ད་Lང་སེར་པོ་oམ་Oའི་M་ལས་kབ་པ་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་Lང་བ,ོད་པར་མི་
xས་;ེ་ཆོས་འགལ་བ་བདག་གཅིག་པར་མི་âང་[པ་;བ་]དེ་ཉིད་Lི་Pིར་རོ།།

M2 ཐལ་བ། 
གཉིས་པ་ནི་འདི་8ར་[PVin 77,1: tathā hi, 26*22: ji ltar]ཅེས་པ་;ེ། Åས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་r་ཡང་འཇིག་པའི་M་°ང་

པོ་ལ་སོགས་པ་[135A6] རིགས་ངེས་པ་ལ་8ོས་པར་Iོག་པ་ལ་ཐལ་བ་བ,ོད་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[PVin 77,3: ..bhāvo..]ཅེས་པ་ཡིན་

ལ། 
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L2 དེའི་hབ་པ་jབ་པ།
དེའི་hབ་པ་བ;ན་བཤད་བA་བས་འཆད་པ་ནི་8ོས་དང་[PVin 77,3: ..sāpekṣatve..]ཅེས་དང་གལ་ཏེ་[PVin 77,4: yady..]ཅེས་དང་

དེས་ན་[PVin 2.54a': etena]ཅེས་པའོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]འདོད་པ་ལ་ཁས་Wངས་Lིས་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།

K2 b་བའི་Iགས་དེ་ཉིད་Üས་པར་བཤད་པ།
b་བའི་Iགས་དེ་ཉིད་Üས་པར་བཤད་པ་ལ་གཏན་ཚCགས་འགོད་པ་[135A7]དང་། nོར་བའི་mལ་jབ་པ་དང་། ཚད་མའི་འNས་

O་བA་བ་ག3མ་ལས།   

L1 གཏན་ཚCགས་འགོད་པ།
དང་པF་ནH་དེ་8ར་Pོགས་ཆོས་kབ་པ་དེའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་]པོ་གང་ཞིག་དེའི་ངF་བGར་འ]ར་བ་གཞན་ལ་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་དེ་ནི་ངF་བGར་ངེས་

པ་ཡིན་ཏེ་M་ཚdགས་པ་རང་གི་འNས་O་^ེད་པ་8ོས་པ་དང་གེགས་[[ེད་;མེད་]པ་འNས་O་^ེད་པར་ངེས་པ་བཞིན་[135A8]ནོ།། [PVin 
77,9-10:  tad ayaṃ bhāvo 'napekṣas tadbhāvaṃ prati tadbhāvaniyataḥ, asambhavatpratibandheva kāraṇasāmagrī 
svakāryotpādane // ]

[Rོས་;དངོས་]པFའH་འཇིག་པ་ཡང་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལས་M་གཞན་ལ་8ོས་པ་དང་གེགས་[[ེད་;མེད་]པས་ཅེས་5་བ་Dར་བ,ོད་

པའི་Pོགས་ཆོས་དོན་?ིས་བ8འོ། །གང་དག་[Rོས་;དངོས་]པོ་འདི་མི་8ོས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་དེ་འuང་[པར་;བར་]ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་གེགས་5ེད་[པ་
འམ་;པའམ་]M་མ་ཚdགས་པ་མི་ûིད་པ་རང་གི་M་ལས་^ེས་པའི་Pིར་ཞེས་[135B1]འདོན་པ་8ར་ན་དོན་འདིར་འ]ར་ཏེ། M་གཞན་ལས་8ོས་
[[ེད་;མེད་]Lི་འNས་O་རང་གི་M་ཙམ་ལས་^ེ་བ་ལ་མ་ཚང་པ་དང་གེགས་མི་ûིད་པས་དེ་ལ་འuང་[པར་;བར་]ངེས་སF་ཞ_ས་5་བའོ།།

L2 nོར་བའི་mལ་བjབ་པ། =Iགས་དེའི་mལ་བjབ་པ། 
M1 དོན་ཉིད་མ་ངེས་པ་gང་པ།

Iགས་དེའི་mལ་བjབ་པ་ལ་རེ་ཤིག་D་མ་8ར་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]མ་kབ་[པ་འམ་;པའམ་]Pི་མ་8ར་དོན་ཉིད་མ་ངེས་པར་Yོལ་བ་ནི་

གལ་ཏེ་[PVin 77,11: nanv ..]ཅེས་པ་;ེ། ཚdགས་[135B2]པ་དང་པོ་ལ་Iགས་མ་[lགས་;བlགས་]པར་འཆད་པ་ནི་འVལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

ཅེས་པའོ། །ཐ་མ་ལ་Iགས་[lགས་;བlགས་]Lང་མéན་Pོགས་3་kབ་པ་ནི་དེ་ལ་ཡང་ཅེས་པའོ། །Mའི་ད5ེ་བ་ནི་ཚdགས་པ་གཉིས་པF་ད_་ལ་ཅེས་
པ་;ེ། བཤད་ཟིན་པ་ནི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་qབས་3་qད་ཅིག་ལ་ཆ་ཤས་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་སོ།། [135B3]ཚdགས་པ་ཐ་མ་

ཉིད་Lིས་མ་ངེས་པར་Iོག་པ་ནི་གལ་ཏེ་ནས་Lི་[PVin 78,3: nanu yava..]ཅེས་པ་[ཏེ།;;ེ།] [འདི་འི་;འདིའི་]དོན་ནི་ཚdགས་པ་ཐ་མའི་ཚt་8ོས་
[[ེད་;མེད་]ཡིན་པས་ས་}འི་ཚdགས་པ་ཐ་མའི་གསེབ་Lི་ནས་Lི་ས་བོན་ཡང་ས་}འི་ï་¡་བ^ེད་པ་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]ཡིན་Lང་བ^ེད་པར་མ་

ངེས་སF་ཅ_ས་པའོ། །ལན་ཇི་8ར་8ོས་[[ེད་;མེད་]ཡིན་[PVin 78,4: kathaṃ na sāpekṣāḥ / ]ཅེས་པ་ནི་[135B4]8ོས་པ་མེད་ལ་དེའི་ངF་

བF་ཡHན་པ་ཞེས་=ོས་པའི་hད་པར་མ་[lགས་;བlགས་]སF་ཞ_ས་བསམས་པའོ།།
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M2 [Iགས་]མ་kབ་པ་gང་པ།
མ་kབ་པ་gང་པ་ལ་Iགས་Lི་hད་པར་འཇིག་པའི་ངF་བG་བjབ་པ་དང་། ངF་བF་8Gས་[[ེད་;མེད་]བjབ་པ་གཉིས་ལས།  

N1 Iགས་Lི་hད་པར་འཇིག་པའི་ངF་བG་བjབ་པ།
O1 [གཞན་དག་Yོལ་བ།]
དང་པོ་གཞན་དག་མ་ངེས་པ་gངས་པ་ལ་Yོལ་བས་དེའི་ངF་བF་ཡHན་པ་ཞེས་5་བ་hད་པར་ཅན་[135B5]Iགས་Lི་དོན་ཡིན་པ་དེ་8་ན་[PVin 

78,6: evaṃ tarhi ..]ཅེས་པ་;ེ། 5ས་ཡོད་འགའ་ཞིག་འཇིག་པའི་ངF་བG་མ་ཡིན་པས་འཇིག་པ་5ས་ཡོད་ཙམ་?ི་ངF་བF་ཡHན་པའི་Iགས་མ་kབ་
ཅེས་པའོ།།

O2 [འདིའི་ལན་དགག་པ།]
འདི་དགག་པ་ལ་འNས་O་འཇིག་པ་fལ་Kས་འགའ་ཞིག་ལ་ངེས་ན་དེ་M་ངེས་པ་ལས་^ེས་པས་hབ་པར་;ོན་ཏོ།།

P1 གlང་འདི་8ར་nར་ཏེ་ལན་བཤད་པ།
དེ་ཡང་གlང་[135B6]འདི་8ར་nར་ཏེ་འདི་ལ་རེ་ཤིག་|ིར་དོན་:མས་Lི་རང་བཞིན་ངེས་པ་[Wོ་/ར་བར་;ìོ་Oར་བར་]ནི་མི་

རིགས་;ེ་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ནི་fལ་དང་Kས་དང་Åས་ངེས་པར་མི་འཐད་པའི་Pིར་རོ།། [PVin 78,9-10: na ca svabhāvaniyamo 
'rthānām ākasmiko yuktaḥ, anapekṣasya deśakāladravyaniyamāyogāt /]

M་ངེས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ལས་^ེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ས་}འི་ས་བོན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་རང་གི་M་ལས་ཡིན་ཞིང་གང་ཞིག་དེའི་

M་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་[135B7]རང་བཞིན་K་མི་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།། [PVin 78,7-9: śālyādibījānām api sa svabhāvaḥ 
svahetor iti yo na taddhetuḥ so 'tatsvabhāvaḥ syāt / ]

དེས་ན་M་ངེས་པ་ཁོ་ན་ལས་^ེས་པ་ཡིན་ལ། Mའི་xས་པ་ངེས་པ་དེ་ཡང་Iགས་ལ་མི་8ོས་པར་རང་གི་ངF་བGས་Iོགས་པ་ཉིད་དོ།། 
[PVin 78,9: niyataśaktiś ca sa hetuḥ svarūpeṇa pratīta eva / ]

དེ་བཞིན་K་འདིར་ཡང་གང་གིས་འདི་དག་འགའ་ཞིག་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་K་^ེ་བར་འ]ར་བ་ངེས་པའི་M་འགའ་ཞིག་བ,ོད་དགོས་

[PVin 78,11-12: tathātrāpi kaścin niyamahetur vaktavyo yata ime kecin naśvarātmāno jātāḥ /][135B8]པས་hབ་པ་

ལས་ཞེས་5་བའོ།།

P2 hབ་5ེད་དེ་འགོག་པའི་Iགས་དགོད་པ། 
Q1 hབ་5ེད་འགལ་བ་དམིགས་པ།

hབ་5ེད་འགོག་པའི་Iགས་དགོད་པ་ནི་རེ་ཤིག་5ས་ཡོད་Lི་འཇིག་པ་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་ངེས་པར་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]M་ངེས་པས་མ་

བ^ེད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་མ་kབ་iམ་པ་ལ་འདིར་ངེས་པར་5ེད་པའི་རང་བཞིན་ནམ་M་ནི་འགའ་ཡང་[[ེད་;མེད་][ཏེ་;དེ་]ཡོད་
ན་^ེ་vན་འགའ་[136A1]ཞིག་མི་འཇིག་པར་ཐལ་བ་ལས། °ང་པོ་ལ་སོགས་པ་^ེ་བ་དང་vན་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པ་དང་vན་པར་
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kབ་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་hབ་5ེད་འགལ་བ་དམིགས་པའོ།། [PVin 78,12-13:  na cātra kaścin niyāmakaḥ svabhāvasyāsti, 
sarvajanmināṃ vināśasiddheḥ / ]

R1 Iགས་འདིའི་hབ་པ་མ་kབ་པ་gང་པ། 
Iགས་[འདི་འི་;འདིའི་]hབ་པ་དང་Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ་gང་པ་ལས། དང་པF་ནH་རང་དང་གཞན་?ི་Öེ་པ་དག་དེ་8་ན་ཡང་ངེས་པའི་

M་[[ེད་;མེད་][136A2]པ་མ་ཡིན་ཏེ་^ེ་བ་ལས་འཇིག་པ་འuང་[པ་;བ་]ཡིན་པས་གང་འKས་5ས་པ་ལ་འཇིག་པའི་M་ཡོད་Lང་འKས་མ་5ས་

པའི་ཡོད་པ་ལ་དེའི་M་མེད་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་Iོག་པ་ནི་གལ་ཏེ་[PVin 77,13: ..cet..]ཅེས་པའོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]ལན་ནི་འཇིག་པའི་M་^ེ་བ་
ཡིན་ཡང་^ེ་བས་མ་hབ་པའི་ཡོད་པ་མི་ûིད་པས་འཇིག་པའི་M་ངེས་པར་མི་འ]ར་མོད་Lི། aོབ་དཔོན་[136A3]?ིས་འེའི་^ེ་བ་ནི་

[janma]ཅེས་ག3ངས་པའི་དོན་ནི་^ེ་བ་ནི་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པས་འཇིག་པའི་M་མ་ཡིན་[na ...hetuḥ, ..]ཏེ་མེ་ལེ་ཚ་བ་
བཞིན་ནོ། །དེ་8ར་M་མ་ཡིན་པ་ངེས་པ་ལས་འNས་Oའི་རང་བཞིན་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སམ། M་མེད་པ་ལ་ཡང་ཅེས་5་བའོ།། [na 
cāhetoḥ svabhāvaniyamaḥ /] འVལ་པ་gངས་ནས་b་བའི་Iགས་qབས་དོན་[136A4]ལ་བA་བ་ནི་^ེ་vན་?ི་རིགས་ཐམས་

ཅད་འཇིག་པར་མཐོང་[པ་;བ་]དེའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་]པོ་འདི་ལ་འཇིག་མི་འཇིག་གི་Mའི་:མ་ད5ེ་ངེས་པ་འགལ་ཡང་མེད་ལ། M་ངེས་པས་མ་
བ^ེད་པའི་འNས་O་འཇིག་པའང་5ས་ཡོད་འགའ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་[[ེད་;མེད་]པས་གཞན་?ི་ཚdགས་པ་ཐ་མ་དང་མི་མmངས་ཞེས་5་;ེ། དེ་8ར་
ན་5ས་[136A5]ཡོད་Lི་འཇིག་པ་ནི་དེའི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་M་ངེས་པས་མ་བ^ེད་ལ། M་ངེས་པ་ལ་མི་8ོས་པར་
འཇིག་པའི་Pིར་5ས་ཡོད་Lི་Åས་ཐམས་ཅད་ལ་hབ་ཅེས་བ;ན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གlང་འདིས་Iགས་Lི་ངF་བF་8Gས་མེད་Lི་འང་ཆ་ཤས་
བjབས་པར་བ8འོ།།

R2 [Iགས་འདིའི་]Pོགས་ཆོས་མ་kབ་པ་gང་པ།
S1 གཞན་དག་Yོལ་བ།

Pོགས་ཆོས་མ་kབ་[136A6]པ་gང་པ་ལ་གཞན་དག་Yོལ་བ་ནི་གལ་ཏེ་^ེ་བའི་རིགས་འགའ་ཞིག་འཇིག་པར་མཐོང་ཡང་M་ཚdགས་

པ་ལས་^ེ་བའི་འKས་5ས་Lི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཅེས་སོ། །མ་མཐོང་ཡང་|ིའི་མཚན་ཉིད་ནས་བjབ་[པར་;པ་]ཡང་མི་xས་ཏེ་འདི་8ར་[PVin 

79,2: .. hi..]ཞེས་5འོ།།

S2 འདིའི་ལན། 
[འདི་འི་;འདིའི་]ལན་ལ་འKས་5ས་|ི་ལ་མི་འཇིག་པ་དགག་པ་[136A7]དང་། 5ེ་Nག་ལ་Pོགས་ཆོས་བjབ་པ་དང་། དེ་ལ་bོད་

པ་gང་པ་ག3མ་ལས།

T1 འKས་5ས་|ི་ལ་མི་འཇིག་པ་དགག་པ།
དང་པོ་ལ་རེ་ཤིག་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་དོན་5ེད་པས་hབ་[པར་;པ་]བ;ན་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་མཚན་ཉིད་ནི་[PVin 79,4-5: -

lakṣaṇatvād vastunaḥ /]ཅེས་པའོ། །མཚན་ཉིད་གཉིས་པF་ད_་ལ་མ་hབ་པ་དང་འVལ་པ་gང་པའི་Pིར་གཞན་?ི་Yོལ་བ་འོ་ན་ནི་
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[tarhi]ཅེས་པ་;ེ། རང་གི་[136A8]Öེ་བ་དག་མར་མེ་ཤི་བ་ཇི་བཞིན་K། [དེའི་;དེ་ཡི་]སེམས་ནི་ཡོངས་3་ཐར། ཅེས་འདོན་པས་དE་བཅོམ་
པ་འཆི་བའི་སེམས་qད་ཅིག་ཐ་མ་[Rོས་;དངོས་]མེད་K་འ]ར་རF་ཞ_ས་སེམས་པ་ལ། དེ་xས་པ་Nལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 79,5: na,.. ]ཞེས་=ོས་

[;ེ།;ཏེ།] ཅི་8ར་མ་Nལ་བའི་mལ་ལ་སེམས་ཅན་K་[sattva]ཅེས་པ་ནི་མཐའི་མཚན་[136B1]ཉིད་དེ་ཡིན་ཡང་ཟག་[[ེད་;མེད་]Lི་ཉེར་

ལེན་5ེད་པ་དང་[ད[ིགས་;དམིགས་]õེན་5ེད་པ་;ེ་ཐ་ན་;ེ་xས་པའི་མངོས་ག�གས་[[ེད་;མེད་]Lི་དE་བཅོམ་པའི་སེམས་Lིས་Lང་ཐམས་ཅད་

མhེན་པའི་ཡེ་ཤེས་^ེད་ཅེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་བJིབ་པ་[[ེད་;མེད་]ན་[PVin 79,8: anābhoge.. ]ཅེས་པ་ལ། བJིབས་པ་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་Lི་
ûིད་པ་ནི་རང་དོན་ཐམས་ཅད་མhེན་པར་མི་འ]ར་བ་དང་གཞན་[136B2]དོན་°ན་3མ་[འཚdགས་;ཚdགས་]པའང་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] དེ་ཡང་
འདི་8ར་ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]ཡོངས་3་མ་ཤེས་ན་ཡང་གཞན་?ི་དོན་ལ་འeག་པ་[ekadharmasyāpy ajñāne 
parārthavṛtteḥ]བjབ་པར་5ེད་པ་མ་ཚང་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]མི་འཐད་པའི་Pིར་རོ་[akṣūṇavidhānāyogāt /]ཅེས་དང་། 
དེའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་པས་ན་[tadaṅgavikalatvād]ཅེས་དང་།  5་བ་དང་5་བ་མ་ཡིན་པ་མི་Iོགས་པར་འ]ར་
[kāryākāryānavabodhāt]ཏེ་དེ་མ་ཤེས་ན་[tadajñāne]ཅེས་དང་། ཐམས་ཅད་K་[136B3][ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]འ]ར་བའི་Pིར་དེ་

འགའ་ཞིག་K་[sarvatra śaṅkotpatteḥ, sarvasya kvacit]ཅེས་nར་བར་5འོ།།
[PVin 79,9-10: ekadharmasyāpy ajñāne parārthavṛtteḥ kāryākāryānavabodhāt, sarvatra śaṅkotpatteḥ, sarvasya 
kvacit kathañcid upakārāt, tadajñāne tadaṅgavikalatvād akṣūṇavidhānāyogāt /]

õེན་དང་Nལ་བས་[Rོས་;དངོས་]3་མི་5ེད་Lང་xས་པ་མི་vོག་པ་ནི་ཐ་མ་[caramasya-]ཞེས་པའོ།། [Rོས་;དངོས་]པFའH་hབ་
5ེད་དེ་Iག་པ་ལ་དགག་པ་ནི་qད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ནི་དེ་8ར་õེན་དང་མ་Nལ་ན་5ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་5་བ་;ེ། [PVin 80,1: naivam 

akṣaṇikasya, ..] དེ་nོར་བ་ཉིད་K་དགོད་པ་ནི་qད་ཅིག་མ་[136B4]ཡིན་པ་ནི་དོན་5ེད་པ་ûིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་འགལ་

བའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པའོ།། [PVin 80,1-2: na hi tasyākṣaṇikasyārthakriyā sambhavati, kramayaugapadyavirodhāt / ]

Iགས་དེ་རིམ་པ་བཞིན་K་བjབ་པ་ལས། རེ་ཤིག་Öོད་ཅིང་རིམ་?ིས་5ེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་[PVin 80,2: akramaḥ,..]ཞེས་=ོས་;ེ། 
དེ་ཡང་M་xས་པ་ཚང་[པ་འམ་;བའམ་]མ་ཚང་ནས་Öོད་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་འགོག་པ་ནི་རང་ཡོད་པ་ཙམ་?ིས་5ེད་པོར་]ར་[kartuḥ 
svasattāmātreṇa][136B5]པའི་Iག་པ་ནི་འNས་O་^ེད་པ་Öོད་ཅིང་ཐོགས་པར་མི་རིགས་[kṣepāyogāt];ེ་8ོས་པ་མེད་པའི་

Pིར་ཞེས་5་བ་mལ་གཉིས་མངོན་3མ་?ིས་kབ་པའོ། །གཉིས་པ་འགོག་པ་ནི་Dར་5ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་Iགས་ནི་Pིས་Lང་5ེད་[པོར་;པོ་]མི་âང་
;ེ་[prāg akartuḥ paścād api]རང་གི་ངོ་[བོར་;བོ་]འ]ར་བ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་[svabhāvāparāvṛtteḥ /]ཅེས་5་བའི་

mལ་གཉིས་Lང་མངོན་3མ་?ིས་kབ་[136B6][པོ།།;བོ།།] ངF་བF་མH་འ]ར་ཡང་õེན་ལ་8ོས་པས་ཅེས་པ་ལ་དེས་དེ་ལ་Tང་ཟད་མི་5ེད་པའི་
Pིར་རF་ཞ_ས་རིག་5ེད་དགག་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།། [PVin 80,4: ..coktam /]

ཡང་Iག་པ་ནི་འNས་O་ཐམས་ཅད་Kས་ཅིག་ཆར་5ེད་ནས་Pིས་མི་5ེད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། [PVin 80,4: nāpi yugapat 

kriyā,..] དེ་Dར་?ི་5ེད་པའི་ངF་བF་དGར་ན་Iག་པ་ཉམས་ལ་མ་དོར་ན་Pིས་Lང་མི་^ེད་[136B7]པར་འགལ་ཞིང་5ེད་པར་ཐལ་བའི་Pིར་རོ།།

དོན་བA་བ་ནི་དེས་ན་[PVin 80,5:  tad..]ཅེས་པའོ།།

T2 5ེ་Nག་ལ་Pོགས་ཆོས་བjབ་པ། 
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U1 [bོད་པ།] 
དེ་8ར་མོད་Lི་འདི་ལ་[|ད་;ད{ད་]པར་5་བ་འདི་ཡོད་དེ། ཅི་འདིར་དགག་པའི་གཞི་qད་ཅིག་མ་ཡིན་པ་ཅེས་པ་ཤེས་5་ལ་གནས་

[པ་འམ་;པའམ་]WF་ངGར་དོགས་ཚད་Lི་Iག་པ་ཡིན། དང་པོ་8ར་ན་འ]ར་བ་ཙམ་[[ེད་;མེད་]ལ་དོན་5ེད་པ་[136B8]མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་

ཁེགས་པས་Pོགས་ཆོས་Iགས་Lིས་jབ་པ་མི་འཐད་ལ། གཉིས་པ་8ར་ན་Tང་ཟད་Öོད་ནས་འཇིག་པའི་Iག་པ་ལ་Iགས་དེ་དག་གི་Pོགས་ཆོས་
ཉིད་Lང་མི་འkབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། 

U2 [ལན།]
འདིར་གང་ལ་གང་ཞིག་གང་གིས་jབ་པའི་ཆོས་ག3མ་ངེས་པར་5་བ་ལས། 

V1 གང་ལ་[jབ་པའི་ཆོས་ཅན།]
གང་ལ་jབ་པའི་ཆོས་ཅན་[137A1]ཅན་ནི་Iག་པ་;ེ། དེ་ཡང་ཇི་8ར་བIགས་པའི་Iག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་བ་ཉིད་དང་དེའི་:མ་པ་ཙམ་མ་
ཡིན་ཏེ་མི་འkབ་པ་དང་དོན་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །J་ལ་སོགས་པའི་;ེང་K་བjབ་པར་5་བ་ལས་བwོག་པ་Kས་གཉིས་པར་Öོད་པས་;ོང་
པ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཇི་qད་K་བཀོད་པའི་Iགས་མི་འkབ་པ་དེའི་Pིར་དང་འགའ་ཞིག་[137A2]འkབ་[པ]ཡང་རིགས་པར་མི་âང་;ེ། qད་
ཅིག་མ་ཉིད་དམ་དེས་hད་པར་K་5ས་པས་;ོང་པ་Iགས་3་འགོད་ན་དེའི་བwོག་hབ་mལ་རོལ་མཐོང་[པས་;བས་]འགར་ཡང་མངོན་3མ་?ིས་

མི་ཟིན་པ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་བwོག་hབ་ངེས་པའི་,ེས་དཔག་éག་མེད་K་འ]ར་ལ། དེ་མ་ཡིན་པས་;ོང་པ་Iགས་3་བཀོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན་qད་
ཅིག་མ་ཡིན་པ་འཛCན་[137A3]པའི་མངོན་3མ་?ིས་མི་འkབ་ལ་,ེས་3་དཔག་པ་ལ་ཡང་Dར་?ི་བIག་པ་མmངས་པས་Pོགས་ལ་Iགས་jབ་

པའི་,ེས་དཔག་éག་མེད་K་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

གལ་ཏེ་qད་ཅིག་ཅིག་གིས་;ོང་པ་Iགས་3་དགོད་པར་5་;ེ། འདིའི་བwོག་hབ་kབ་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]Lང་དོན་5ེད་པའི་Kས་
གཉིས་པ་ཙམ་ལ་M་འགག་པས་hབ་[137A4][ཏེ་;;ེ་]འNས་O་^ེ་བས་hབ་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བའི་,ེས་དཔག་གིས་5ེ་Nག་ཤིན་[K་;Z་]ü་

བའི་Kས་གཉིས་པ་ལའང་5ེད་པོ་འགག་པས་hབ་དགོས་པར་kབ་ལ་དེ་ཉིད་qད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་དོན་5ེད་པ་ལ་qད་ཅིག་མ་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་

མ་hབ་[པར་;པ་]ཡོད་པ་ཁེགས་པ་དགག་པའི་Iགས་3་âང་;ེ་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་Nལ་?ིས་ཡང་དག་པའི་[Dོས་;དངོས་]པོ་འགོག་

[137A5]པ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་Lང་བ,ོད་པར་མི་xས་;ེ། 5ེ་Nག་ü་བའི་Kས་གཉིས་པར་འགག་པ་qད་ཅིག་མ་ཡིན་མོད་Lི་དེས་ཚད་མས་མཐོང་
བའི་དོན་5ེད་པ་ཙམ་ལ་hབ་པ་གང་ལས་;ེ། |ི་hབ་kབ་པའི་ཚད་མ་:མས་Lིས་5ེ་Nག་གི་hབ་5ེད་Lིས་|ིའི་hབ་5་ལ་མ་hབ་པ་འགེགས་མི་
xས་པའི་Pིར་རོ།། 

[137A6]དེ་8་མ་ཡིན་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མའི་|ི་hབ་kབ་པ་ན་5ེ་Nག་ཡང་དག་གི་[Rོས་;དངོས་]པོ་

ལ་hབ་5ེད་K་འ]ར་དགོས་པའི་ཡང་དག་གི་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མ་དེ་ཆ་[[ེད་;མེད་]ཡིན་པས་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལ་ཆ་མེད་Lི་གཅིག་དང་

K་མས་མ་hབ་པར་ཡོད་[པར་;པ་]ཁེགས་[པར་;པ་]ཇི་8ར་ཡང་། དེས་ན་འདིར་ཆོས་ཅན་ནི་Iག་པ་ཉིད་K་ཤེས་5་ལ་གནས་[137A7]པ་མི་

Iག་པའི་དོན་འཇིག་པ་[[ེད་;མེད་]པར་བཀག་པ་ཙམ་མོ། །qད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའམ་Iག་པའི་དོན་Lང་དེ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] ཇི་qད་K་:མ་
འEེལ་ལས། 
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གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་[[ེད་;མེད་]པ། །དེ་ལ་མཁས་:མས་Iག་ཅེས་བ,ོད།།
[PV 2.204cd: nityaṃ tam āhur vidvāṃso yaḥ svabhāvo na naśyati //]

ཅེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐམས་ཅད་K་Iག་པ་ལ་[Rོས་;དངོས་]པོ་[137A8]འི་ཆོས་ཅན་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེར་Iོག་[ོང་
[པའི་;བའི་]རང་རིག་གིས་kབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཇི་qད་བ,ོད་པའི་^ོན་ཡང་མེད་དེ། aོབ་དཔོན་?ིས་ཇི་8ར་འགལ་བའི་mལ་ཉིད་གསལ་བར་བ;ན་པ་ཡིན་ཏེ་རང་kབ་པ་དང་མ་
kབ་པར་^ེ་བ་བIགས་ནས་འགོགས་པ་བཞིན་ནོ།།

V2 གང་ཞིག་[jབ་པར་5་བའི་ཆོས།] 
བjབ་5འི་ཆོས་ནི་[137B1]འདིར་Mའི་མཚན་ཉིད་དོན་5ེད་པ་འགོག་པར་oང་ཡང་|ིར་བདག་[[ེད་;མེད་]པར་r་བས་5ས་ཡོད་

ལ་སོགས་པ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་ཆོས་[[ེད་;མེད་]པར་དགག་པའོ།།

V3 གང་གིས་jབ་པའི་[Iགས་Lི་]ཆོས་ངེས་པར་5་བ། =Iགས་Lི་དོན།
Iགས་Lི་དོན་ལ་མཚན་གཞི་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། མཚན་ཉིད་བjབ་པ་དང་། མཚdན་5འི་རིགས་བསམ་པ་ག3མ་ལས།   

W1 མཚན་གཞི་ངོས་ག�ང་པ། 
དང་པF་ནH་Kས་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་འNས་O་མེད་མི་ûིད་པའོ།།

W2 མཚན་ཉིད་བjབ་པ། 
X1 Pོགས་ཆོས་ནི་[མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་jབ་པ།]
Y1 [Pོགས་ཆོས་]jབ་པ་དངོས།

[137B2]མཚན་ཉིད་བjབ་པ་ལ་Pོགས་ཆོས་ནི་Dར་བཤད་པའི་mལ་?ིས་མངོན་3མ་ཉིད་Lིས་kབ་ལ། དེ་ཡང་དགག་གཞི་Iག་པ་
འ]ར་[[ེད་;མེད་]ལ་Iོག་པ་དང་དགག་5་དོན་5ེད་པར་འ]ར་བ་ལ་Iོག་པའི་རང་རིག་གཉིས་Lིས་འཛCན་;ངས་འགལ་[བར་;བ་][ོང་

[པའི་;བའི་]©གས་ལ་དེ་དག་གི་ག�ང་[པ་;བ་]མི་འགལ་བར་ཁེགས་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁེགས་[137B3]པ་ལ་དགག་5་ལ་དམིགས་པའི་ཚད་

མ་མི་དགོས་པའི་Pིར་དང་Iག་པ་དང་བདེན་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་8ར་ཚdགས་པ་ཁེགས་པ་ཙམ་?ིས་དེས་དབེན་པའི་Pོགས་ཆོས་མི་འkབ་པའི་

Pིར་རོ།།

འོན་Lང་Iག་པར་འ]ར་[[ེད་;མེད་]Lི་Iོག་པ་[ོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་ཉིད་Lིས་དེའི་fལ་འ]ར་[[ེད་;མེད་]Lི་:མ་པར་kབ་པ་

ལ་Kས་རིམ་དང་ཅིག་ཆར་?ིས་5ེད་པ་དང་མི་[137B4]5ེད་པའི་འ]ར་བ་ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ།།

Y2 དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ།



- 130 -

- 131 -

- 132 -

འདི་ལ་bོད་པ་ནི་Iག་པའི་གནས་qབས་ལ་མི་ཁེགས་པ་དང་། རང་བཞིན་ཉིད་ལ་མི་ཁེགས་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་gང་པ་ག3མ་
ལས།   

Z1 Iག་པའི་གནས་qབས་ལ་མི་ཁེགས་པ། 
དང་པF་ནH་Iག་པའི་རང་བཞིན་དེ་8་[ན་འང་;ནའང་]གནས་qབས་འ]ར་བས་འགལ་བར་མི་འkབ་;ེ། དེ་8་མིན་ན་:མ་པ་K་མར་

kབ་[137B5]པས་རང་བཞིན་གཅིག་ཁེགས་པས་འགལ་བའི་ཆོས་Lིས་[ཅིག་;གཅིག་]འགོག་པའི་Iགས་xས་པར་འ]ར་རོ། །དེས་:མ་པ་ཉིད་
གཅིག་ཁེགས་Lང་:མ་པ་ལས་vོག་པ་གཞན་པའི་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]མི་ཁེགས་ན་Iག་པའི་རང་བཞིན་འ]ར་[[ེད་;མེད་]K་kབ་པས་

Lང་རང་བཞིན་ཉིད་འ]ར་བ་ཁེགས་Lི་གནས་qབས་འ]ར་བས་དོན་5ེད་པས་མི་[137B6]ཁེགས་སF་ཞ_་ན། དེ་8་མོད་Lི་རང་བཞིན་མི་འ]ར་
བའི་གནས་qབས་ཉིད་དགག་པར་5་བ་ཡིན་ཏེ། འ]ར་བ་དང་མི་འ]ར་བ་ནི་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]པར་མི་འཐད་དེ་འགལ་བའི་ཆོས་དང་vན་པའི་
Pིར་དང་། ཐ་དད་ན་ཡང་གནས་qབས་མི་Iག་པ་ཉིད་དང་རང་བཞིན་དོན་5ེད་xས་པ་དང་Nལ་བར་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཞ_ས་པསོ།།

Z2 རང་བཞིན་ཉིད་ལ་མི་ཁེགས་པ། 
[137B7]གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏེ་Iག་པའི་རང་བཞིན་རགས་པའི་]ར་བ་ཡོད་པས་མི་འགལ་ཏེ་qད་ཅིག་མས་;ོང་པས་Iག་པར་བ,ོད་

པ་ཡང་ཞག་དང་qལ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་རང་བཞིན་འདོར་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། དེ་8ར་Iོག་པ་ཉིད་དགག་པར་5་བ་ཡིན་ཏེ། ཞག་ལ་
སོགས་པ་Kས་འགལ་བར་མངོན་3མ་?ིས་kབ་པའི་Iགས་Lིས་Kས་ཅན་[137B8]?ི་[Rོས་;དངོས་]པF་མH་འ]ར་བ་ཁེགས་པའི་Pིར་དང་། 
^ེས་པ་ལས་Kས་གཉིས་པ་དང་འNེལ་[པ་;བ་]ཙམ་ཡང་ཆོས་འགལ་[བར་;བ་]oང་[པའི་;བའི་]Iགས་Lིས་འ]ར་མེད་ཅིག་ཁེགས་པའི་Pིར་

དང་། Kས་གཉིས་པར་མི་འཇིག་པ་Pིས་འཇིག་པ་འགལ་བའང་ཡིན་ཏེ། qད་ཅིག་དང་པོར་^ེས་པ་དེ་གཉིས་3་Iག་ཅིང་ག3མ་པར་འཇིག་པ་
[138A1]ཞིག་ཡིན་ན། དང་པོ་གཉིས་3་མི་འ]ར་བའི་རང་བཞིན་དེ་གཉིས་པར་མ་ཉམས་ན་ག3མ་པར་འཇིག་པ་འགལ་ལ་ཅི་;ེ་ཉམས་ན་
གཉིས་3་མི་འ]ར་བ་མ་ཡིན་པས་qད་ཅིག་མ་ཉིད་K་kབ་པའི་Pིར་རོ། །དེ་བཞིན་K་ཞག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་རགས་པ་ལའང་nར་བར་5་
;ེ། དོན་འདི་ཉིད་éགས་ལ་[138A2]བཞག་ནས་Üལ་བས་Lང་། གནས་པ་ལ་ནི་མི་ûིད་དང་། དང་པF་མH་འཇིག་མཐར་མི་འ]ར་ཞེས་གང་
ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ།།

Z3 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་gང་པ། 
ག3མ་པ་ནི་ཡང་གལ་ཏེ་དེ་8་ན་J་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Tང་ཟད་འ]ར་[བར་;བ་]མཐོང་[པའི་;བའི་][Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་ལ་

Iག་པ་ཉིད་མངོན་3མ་?ིས་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་དང་། 5ས་པ་ཉིད་Lང་M་འགའ་ཞིག་ལས་[138A3]Dར་[[ེད་;མེད་]གསར་K་འ]ར་བ་ཡིན་

པས་དགག་གཞི་Iག་པ་འཛCན་པའི་རང་རིག་གིས་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་དང་། བwོག་hབ་འཛCན་པའི་མངོན་3མ་?ིས་ཡོད་པ་ཉིད་Lང་དོན་5ེད་པ་
འ]ར་བ་ཉིད་K་kབ་པ་ན་Iག་པ་ལ་ཁེགས་པས་Iག་པ་ལ་འགོག་པ་དང་མི་Iག་པར་jབ་པའི་Iགས་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། 

མི་འ]ར་ཏེ་རེ་[138A4]ཤིག་ཡོད་པ་ཙམ་vོག་ནི་འ]ར་བས་hད་པར་མ་5ས་པས་Iག་པ་ལ་རང་གི་ངF་བGས་མི་ཁེགས་ལ། གནས་
qབས་འ]ར་[བར་;བ་]མཐོང་[པས་;བས་]Lང་རང་བཞིན་Iག་པ་ཉིད་མི་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ།།
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5ས་པ་ཡང་5ས་པ་ཉིད་Lི་ཚt་འ]ར་[བར་;བ་]kབ་Lང་ཐོག་མར་5ས་ནས་མི་འ]ར་བར་གནས་པ་མི་ཁེགས་ལ། དོན་5ེད་པ་ནི་
[138A5]ནམ་5ེད་པ་ཉིད་ན་འ]ར་བས་མི་མmངས་པའི་Pིར་རོ།།

,ེས་དཔག་དོན་[[ེད་;མེད་]པར་ཡང་མི་འ]ར་ཏེ་Iག་པ་ལ་5ས་ཡོད་འགོག་མི་དགོས་Lང་དེ་དག་[[ེད་;མེད་]པར་བjབ་དགོས་པ་

དང་། འ]ར་བ་ཙམ་ནི་བjབ་པར་5་བའི་མི་Iག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འ]ར་[བར་;བ་]མཐོང་[པའི་;བའི་]མངོན་3མ་དང་། དེ་Iག་པའི་གནས་
qབས་[138A6]ཡིན་པ་འགོག་པ་དང་Kས་གཉིས་པར་Öོད་པ་ལ་དེ་འགོག་པའི་ཚད་མ་ག3མ་ལ་8ོས་པའི་Pིར་རོ།།

དེ་8་ཡིན་དང་ཚད་མ་[ཅིག་;གཅིག་]Pོགས་དང་hབ་བjབ་K་འ]ར་བས་5ས་ཡོད་ནི་qད་ཅིག་མས་hབ་[ཏེ་;;ེ་]འ]ར་བ་ཉིད་Lི་

Pིར་མར་མེ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བའི་,ེས་དཔག་གིས་kབ་པ་ཡིན་ནོ།།

འོ་ན་ཆོས་ཅན་J་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[138A7]ལའང་mལ་དེ་ཉིད་Lིས་དེར་བjབ་ཡོད་ཅེ་ན། འ]ར་[བར་;བ་]མཐོང་
[པ་;བ་]:མས་ལ་âང་མོད་Lི་རི་ལ་སོགས་པ་འ]ར་[བར་;བ་]མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་མི་xས་པ་དང་། Pོགས་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ལ་hབ་པ་kབ་
པའི་Iགས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་nོར་བར་a་བའི་Pོར་རོ།།

X2 hབ་པ་ནི་ཚད་མ་གཉིས་Lིས་kབ་པ།
Y1 Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་འགེགས་པ། 

hབ་པ་ནི་ཚད་མ་གཉིས་Lིས་kབ་པ་ལས་Iགས་མི་མéན་[138A8]Pོགས་ལ་འགེགས་པ་ནི་བwོག་hབ་འཛCན་པས་;ེ། 5ས་པ་
དང་5ེད་བཞིན་[པར་;པ་]མཐོང་[པའི་;བའི་]Oམ་པ་དང་མར་མེ་ལ་སོགས་པའི་;ེང་K་bོལ་uང་དང་5ས་ཡོད་Lི་|ི་ལ་རིམ་[འམ་;མམ་]རིམ་མ་

ཡིན་པས་hབ་[པར་;པ་]kབ་པའི་མངོན་3མ་ཉིད་ཉིད་Lིས་དོན་5ེད་པ་གཉིས་དང་Nལ་བའི་5ས་ཡོད་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ།།

Y2 [hབ་པ་གང་གིས་kབ་པའི་]མཚན་གཞི།
[138B1]མཚན་གཞི་ནི་Iགས་ཉིད་Lི་J་དོན་འཛCན་པའི་རང་རིག་གིས་kབ་;ེ། དེ་8ར་ཚད་མ་གཉིས་པF་ད_ས་Iགས་Lི་vོག་པ་དང་

,ེས་འEོ་བདེ་Wག་[K་;Z་]kབ་[པོ།།;བོ།།]

W3 མཚdན་5འི་རིགས་བསམ་པ། 
མཚdན་5འི་རིགས་བསམ་ལ་ཁ་ཅིག་Iགས་འདིས་ཡོད་པ་འགོག་ན་ཐ་iད་jབ་ཡིན་ལ་5ས་པ་འགོག་ན་དོན་jབ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་བ་

ནི་མ་ཡིན་[138B2]ཏེ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་དོན་5ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་དང་། ཡོད་པའི་དོན་ཁེགས་པ་ལ་5ས་པ་མི་ཁེགས་ན་[Rོས་;དངོས་]
[[ེད་;མེད་]5ས་པར་Iོག་པར་ཐལ་བའི་Pིར་རོ།།

དེས་ན་5ས་པ་དང་ཡོད་པ་དགག་པ་ལ་ཐ་iད་པ་ཡིན་པར་བ8འོ།།

དེས་ན་གནོད་པ་ཅན་ཙམ་?ིས་5ས་སོགས་qད་ཅིག་མས་hབ་པ་kབ་པར་r་[138B3]བ་:མས་Lིས་གནོད་པ་ཅན་དེའི་Pོགས་

ཆོས་jབ་5ེད་བཙལ་དགོས་[;ེ།;ཏེ།] གལ་ཏེ་¥ེད་ན་དེ་8ར་ཡང་]ར་མོད་Lི་དེ་8་མ་ཡིན་ན་ཁF་བFའH་:མ་པར་གཞག་པ་འདི་ཉིད་མ་འ`ེས་པར་
ག�ང་[པར་;བར་]5་;ེ་ཁ་ན་མ་ཐོབ་བ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།
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དེ་8ར་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་hབ་པ་དང་Iག་པ་ལ་བཀག་པ་གཉིས་Lི་འeག་བA་བ་ནི་[138B4]

དོན་5ེད་xས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་མིན།།
qད་ཅིག་མ་ཡིན་དེ་ལ་ནི། །རིམ་དང་རིམ་[[ིན་;མིན་]འགལ་Pིར་[[ེད།།;མེད།།] 
[PVin 2.25: arthakriyāsamarthaṃ yat tad atra paramārthasat / asanto 'kṣaṇikās tasyāṃ 
kramākramavirodhataḥ //
29*25-28: don byed nus pa gang yin pa // de 'dir 'don dam yod pa yin // de la rim dang rim 
ma yin // 'gal phyir skad cig ma yin med //] 

ཅེས་པའི་Pེད་D་Pི་རིམ་པ་བཞིན་ནོ།།

a1' བཤད་པའི་:མ་Eངས་གཉིས་པ་Pོགས་Lི་hད་པར་ཉིད་ངོས་ག�ང་པའི་~ོ་ནས་^ོན་gོངཔ།
b1 [གlང་དངོས།]

ད་ནི་བཤད་པའི་:མ་Eངས་གཉིས་པ་Pོགས་Lི་hད་པར་ཉིད་ངོས་ག�ང་[པའི་;བའི་]~ོ་ནས་^ོན་gོང་པ་ནི་ཡང་ན་ཁF་བG་

[138B5]ཅག་གི་b་བའི་Iགས་དང་8ོས་[[ེད་;མེད་]Lི་ཆོས་ཅན་K་5་བ་°ང་པོ་དང་ཁམས་དང་^ེ་མཆེད་Lི་5ས་པ་ཡིན་པས་དེ་མི་Iག་པར་

jབ་པའི་Pིར་^ེ་vན་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་མི་འkབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་བ,ོད་པའི་^ོན་[[ེད་;མེད་]ཅེས་5་;ེ། [PVin 80,10: 

skandhadhātvāyatanalakṣaṇasya vā kṛtakasyānityatāsādhanād adoṣaḥ,] གཞན་ལ་བjབ་མི་xས་པ་ནི་དེའི་[atad-]ཅེས་

པའོ།།

མི་དགོས་པ་ནི་ཁF་བG་ཅག་གི་[PVin 80,11: ..naḥ..][138B6]ཅེས་པ་;ེ་ཆོས་མངོན་པ་ནི་ས་བT་པའི་[མདོའ་;མདོ་]ལས་སོ།། 
[abhidharme] འོ་ན་འདོད་པའི་Pོགས་དེ་ལ་Iགས་Lི་hད་པར་འཇིག་པ་ཇི་8ར་kབ་iམ་པ་ལ། °ང་པོ་z་པF་ད_་ལ་[PVin 80,12: 

pañcaskandhā iti / tatra..]ཞེས་=ོས་;ེ། དབང་པོ་z་འNས་O་ལས་འཇིག་པར་བjབ་པའི་Iགས་དགོད་པ་དང་། བwོག་པའི་hབ་པ་
གཉིས་དབང་པོ་z་ནི་[pañcendriyāṇi]ཅེས་[138B7]དང་དེ་དག་གི་[PVin 80,14: ..teṣāṃ..]ཅེས་པའོ། །དེ་བཞིན་K་fལ་z་ཡང་
^ེ་བ་དང་འགག་[པར་;པ་]མངོན་3མ་?ིས་སF་སGར་རིག་པས་རགས་པའི་མི་Iག་པར་kབ་པར་ཡིན་ཅེས་nར་ཏེ། [PVin 

81,1-2: ..pratividitaivopayantyapayantīty anityāḥ /] འuང་[པ་;བ་]:མས་^ེ་མཆེད་དང་kབ་བདེ་གཅིག་ཅིང་འKས་པས་ག�གས་
Lི་°ང་པFའG། །དེ་བཞིན་K་བདེ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཚdར་བའི་°ང་པོ་དང་། [138B8]མཚན་མར་འཛCན་པ་འK་ཤེས་Lི་°ང་པོ་དང་། 
འདོད་ཆགས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]འK་5ེད་Lི་°ང་པོ་དང་། fལ་ལ་ཉེ་བར་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་:མ་ཤེས་Lི་°ང་པོ་ཡང་མི་Iག་པ་ཙམ་K་
མངོན་3མ་?ིས་kབ་[པོ།།;བོ།།] དེ་8་O་°ང་པFའH་རིགས་མཐའ་དག་ལ་འNས་O་འཇིག་པ་kབ་པས་འཇིག་པའི་M་འགའ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་
[139A1]འགེགས་པ་ནི་དེ་8་Oའི་[PVin 81,2: ..evam..]ཅེས་པ་;ེ། དེས་M་ངེས་པ་ལ་མི་8ོས་པའི་འཇིག་པ་kབ་[པོ།།;བོ།།] Iགས་དེས་
[Rོས་;དངོས་]3་མཐོང་[པའི་;བའི་]5ས་ཡོད་འཇིག་[པར་;པ་]kབ་པས་©གས་ལ་དེའི་རིགས་ཅན་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Åས་Lང་འཇིག་

[པར་;པ་]འkབ་པ་ནི་:མ་པ་དེ་8འི་[PVin 81,3: ..tathāvidha..]ཅེས་པའོ།།
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འོ་ན་དེས་ཁམས་དང་^ེ་མཆེད་Lི་[139A2]5ས་པ་འཇིག་[པར་;པ་]ཇི་8ར་kབ་ཅེ་ན། °ང་པོ་zའི་5ས་པ་འཇིག་པར་kབ་པ་
འདིས་ནི་[PVin 81,4:  etena..]ཅེས་པ་;ེ། ཡིད་Lི་fལ་ཆོས་མ་འKས་པར་Iོག་Eང་ན་དེ་ཡང་ཆོས་མངོན་པ་ལས། 

ཚdར་བ་འK་ཤེས་འK་5ེད་དང་། །དེ་ག3མ་:མ་རིག་5ེད་མིན་དང་།། 
འKས་མ་5ས་དང་བཅས་པ་:མས། །ཆོས་Lི་[139A3]^ེ་མཆེད་ཁམས་ཞེས་5།། 
[AKBh ch.1, Pradhan ed. p.11,3-4: vedanāsaṃjñāsaṃskāraskandhāḥ āyatanadhātuvyavasthāyāṃ 
dharmāyatanadhātvākhyāḥ sahāvijñaptyasaṃskṛtaiḥ //(1.15cd)
Tib. 33b6-7: དེ་ག3མ། ཚdར་བ་དང་། འK་ཤེས་དང་། འK་5ེད་Lི་°ང་པོ་དག་;ེ། ^ེ་མཆེད་དང་། ཁམས་:མ་པར་གཞག་
པ་ནི། :མ་རིག་5ེད་མིན་དང་། འKས་མ་5ས་:མས་བཅས་པ་ནི། །ཆོས་Lི་^ེ་མཆེད་ཁམས་ཞེས་5།།]

ཞེས་བཤད་པའི་mལ་?ིས་ཆོས་Lི་ཁམས་བKན་ལས། :མ་པར་རིག་5ེད་མ་ཡིན་པའི་ག�གས་ནི་གཞན་?ིས་ãན་བIགས་པ་ཡིན་པས་Sག་མ་
འཇིག་པར་བjབས་ཟིན་པ་ཚdར་བ་འK་ཤེས་འK་5ེད་Lི་°ང་པོ་ག3མ་?ི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རིགས་ག3མ་?ི་5ས་པ་འདོད་པ་[139A4]དང་

[མདོའ་;མདོ་]ལས་°ང་པོ་[ཅིག་;གཅིག་]Æར་བ;ན་པ་འགལ་བ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་5འོ།། [PVin 81,4-5: .. skandhatrayasvabhāva 

eveti na virodhaḥ / ] འཇིག་པ་བjབ་པའི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་ཆོས་གཞན་ཡང་mལ་དེ་བཞིན་nར་བ་ནི་འདིས་ནི་[PVin 81,5: 

etena..]ཅེས་པའོ།།

དེ་8ར་བཤད་པ་གཉིས་པ་འདིར་ཡང་འཇིག་པ་°ང་པFའH་རིགས་ãན་ལ་མཐོང་[པས་;བས་]ངེས་པ་ལ་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]ཅེས་དང་། 
རིགས་ངེས་པ་ལ་8ོས་[139A5]པ་[[ེད་;མེད་]པའི་འཇིག་པ་ཡིན་པས་°ང་པFའH་རིགས་Lི་5ས་ཡོད་Lི་Åས་མཐའ་དག་འཇིག་པར་kབ་ཅེས་5་

བར་བ;ན་པ་ཡིན་ནོ།།

b2 དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ།
c1 Iགས་དོན་མེད་པ་gང་པ། 
d1 [bོད་པ།]

དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ལས་རེ་ཤིག་Iགས་དོན་[[ེད་;མེད་]པ་gང་པ་ནི་འོ་ན་[PVin 81,6: kiṃ tarhi-]ཅེས་པ་;ེ། [དོ་;དེ་]8ར་ན་
བཤད་པ་གཉིས་པ་འདིར་ཡང་འཇིག་པ་°ང་པFའH་རིགས་ãན་ལ་མཐོང་[པས་;བས་][139A6]Iགས་8ོས་[[ེད་;མེད་]ཉིད་ཐམས་ཅད་འཇིག་

པའི་ངF་བGར་kབ་པ་ལ་རག་ཅིང་དེ་ཡང་རིགས་ãན་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་རིགས་ངེས་པ་ལ་མི་8ོས་པའི་འཇིག་པ་ཡིན་ཅེས་པའི་གཏན་ཚCགས་

གཞན་?ིས་བjབས་པས་ཞེས་Iོག་པའོ།།

d2 འདིའི་ལན།
e1 མདོར་བ;ན་པ།

[འདི་འི་;འདིའི་]ལན་D་མ་དེས་རིགས་དེའི་Åས་:མས་འཇིག་པ་ཙམ་K་kབ་Lང་Åས་དེ་དག་^ེས་པ་ཉིད་[139A7]ནས་Kས་ཐམས་

ཅད་K་འཇིག་པར་8ོས་[[ེད་;མེད་]ལས་ཡིན་ཞེས་མདོར་བ;ན་པ་ནི་འགའ་ཞིག་[PVin 81,7: keṣāñcid..]ཅེས་པའོ།།
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e2 དེ་,ེས་3་འEF་vGག་གི་~ོ་ནས་བཤད་པ།
དེ་,ེས་3་འEF་vGག་གི་~ོ་ནས་བཤད་པ་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]ལོག་ན་vོག་པ་དང་ཡོད་ན་,ེས་3་འEོ་བ་ནི་འཇིག་པ་ལ་[PVin 

81,8: ..vināśasya..]ཅེས་དང་། M་ལ་[PVin 81,9: ..nirapekṣatā.., Steinkellner 2007, 81, fn. "rgyu la ltos pa med pa ñid 

'dis T for nirapekṣatā"]ཅེས་པ་;ེ། གལ་ཏེ་8ོས་[[ེད་;མེད་]Lི་བjབ་5་[[ེད་;མེད་]ན་8ོས་[139A8][[ེད་;མེད་]ཉིད་vོག་པ་ནི་8ོས་

པ་[[ེད་;མེད་]པའི་ཅེས་པའོ།།

c2 འཇིག་པ་M་མེད་པར་ཐལ་བ་gང་པ།
འཇིག་པ་M་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་gང་པ་ནི་འཇིག་པ་fལ་Kས་:མ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]ན་འོ་ན་[PVin 

81,13: ..tarhi..]ཅེས་པའོ། །M་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་འNས་O་གཉིས་འuང་[པ་;བ་]མི་འགལ་ལམ་iམ་པ་ལ། ཡོད་པ་འuང་[པ་;བ་]ནི་
[PVin 81,14: sato hi bhavatas .., 31*4: yod pa 'byung na ni]ཅེས་པ་;ེ་འNས་O་[139B1]ཡང་དེ་8་Oར་འuང་

[པས་;བས་]སོ།།

c3 Iགས་8ོས་མེད་K་མི་འཐད་པ་gང་པ།
Iགས་8ོས་[[ེད་;མེད་]K་མི་འཐད་པ་gང་པ་ནི་འོ་ན་[PVin 82,1: .. tarhi..]ཅེས་པ་;ེ། [Rོས་;དངོས་]པFའH་M་ལས་^ེ་བར་འདོད་

པའི་Kས་ནི་འོ།། [Rོས་;དངོས་]པོ་ལས་ཐ་དད་པ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་M་ལས་ཇི་8ར་^ེ་iམ་པའི་དོགས་པ་བ3་བ་ནི་གཞན་ཡང་[PVin 82,5: 

api ca..]ཅེས་པའོ། །དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་གསེར་ལ་སེར་པོ་8ར་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་ན་[139B2]ཅེར་མི་ངེས་iམ་ན་དབང་པོ་དང་ཡིད་Lི་

Wོ་ཞན་པ་:མས་Lིས་[PVin 82,7: ..mandāḥ..]ཅེས་སོ། །མཐོང་[པའི་;བའི་]:མ་པ་མི་གསལ་བ་ཉིད་Lི་M་ནི་Kས་གཉིས་པར་བཀག་པ་དེ་
ཉིད་ཆེས་ü་བ་དང་Wོ་ཞན་པའོ། །8ོས་[[ེད་;མེད་]Lི་དོན་དེས་ན་[PVin 82,8: ..iti..]ཅེས་པའོ།།

N2 ངF་བF་8Gས་མེད་བjབ་པ། = M་ངེས་པ་ལ་8ོས་མེད་པ།
དེ་8ར་Iགས་Lི་hད་པར་དེའི་ངF་བF་ཡHན་པ་བjབས་ནས། ངF་བF་8Gས་[[ེད་;མེད་]ལ་[139B3]ཡང་M་ངེས་པ་ལ་8ོས་མེད་ནི་hད་

པར་བjབ་པའི་ཡན་ལག་[K་;Z་]སོང་ལ་M་Pིས་འuང་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]ལ་མདོར་བ;ན་?ི་

O1 [8ོས་མེད་Lི་]རིགས་པ་གསལ་བར་འགོད་པ། 
རིགས་པ་ཉིད་གསལ་བར་འགོད་པ་ནི་ཡང་ཇི་8ར་འཇིག་པ་M་ཐོབ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Pིས་འuང་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་][PVin 

82,11: ..nirapekṣo..]ཅེས་Yོལ་བ་Dོན་K་བཏང་ནས། 

O2 དེའི་ལན།
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P1 མདོར་བ;ན་པ།
ལན་མདོར་བ;ན་པ་ནི་དེའི་Mར་འདོད་པ་ཐོ་བ་ལས་[139B4]སོགས་པ་ལ་འཇིག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པའི་xས་པ་

[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཡང་ཅེས་པའོ།། [PVin 2.56a: asāmarthyāc ca taddhetoḥ ]

P2 དེ་[Üས་པར་]བཤད་པ། 
Q1 དངོས་པོ་ལ་xས་པ་དགག་པ། 

དེ་བཤད་པ་ལ་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་xས་པ་དགག་པ་ནི་ཇི་8ར་[PVin 82,13: katham..]ཅེས་པ་;ེ། ཐོ་བས་Oམ་པ་འཇིག་པ་ཞེས་
5་བ་Oམ་པ་ཉིད་དམ་?F་མG་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཞན་?ི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཞHག་5ེད་པ་Iག་;ེ། དང་པོ་འགོག་པ་ནི་Oམ་པའི་
[Rོས་;དངོས་]པF་ད_་[139B5]ཐོ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Pིས་uང་གི་Mས་5་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚCགས་ནི་kབ་ན་ནི་;ེ་རང་གི་M་ལས་
kབ་ཟིན་པའི་Pིར་Oམ་པ་ཉིད་བཞིན་ཅེས་པའོ། །བIག་པ་གཉིས་པ་འགོག་པ་ནི་གཞན་[PVin 82,14: ..anya..]ཅེས་པའོ། །གལ་ཏེ་ཐོ་བས་
Oམ་པ་ལས་བཞན་པའི་?F་མF་5_ད་ལ་དེས་Oམ་པ་5ས་པར་མི་འ]ར། [139B6]ཡང་བཤིག་པར་འ]ར་བས་Oམ་པའི་འཇིག་པ་དང་མི་Iག་པ་

5ས་པ་ཡིན་ནF་ཞ_་ན། ?F་མF་ད_་Oམ་པའི་མི་Iག་པ་མ་ཡིན་ན་དེས་དེའི་དེ་5ས་པར་མི་འ]ར་ལ། ཡིན་ན་ནི་Oམ་པ་དང་?F་མG་ཕན་mན་gངས་པ་ན་
Oམ་པ་རང་གི་མི་Iག་པ་ལས་ཐ་དད་པས་Iག་པར་ཐལ་བ་gང་པར་མི་xས་སོ།།

Q2 འཇིག་པ་དངོས་མེད་ཡིན་ན་5་བ་འགོག་པ། 
[139B7]འཇིག་པ་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ཡིན་ན་5་བ་འགོག་པ་ནི་ཇི་8ར་[PVin 83,1: kathaṃ..]ཅེས་པ་;ེ། སེམས་པ་ནི་

གཞན་དག་;ེ་འཇིག་པ་M་vན་r་བ་hེད་ནི་ཞེས་5འོ། །བ^ེད་པའི་5་བ་ལ་[Rོས་;དངོས་]པོས་hབ་པ་ལས་དེ་བཀག་པས་[Rོས་;དངོས་]པF་མH་
5ེད་ཅེས་པར་འ]ར་བས་འཇིག་པ་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ལ་འདོད་པ་དེ་8་ན་ཡང་Mས་Tང་ཟད་མི་5ེད་པ་[139B8]འདིས་ཞེས་5འོ།།

P3 དོན་བA་བ།
དོན་བA་བ་ནི་Oམ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་འཇིག་པ་[Rོས་;དངོས་]པོ་འམ་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]ལ་5ས་Lང་M་ཐོ་བ་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཞན་?ིས་མི་འཐད་པ་དེས་ན་[PVin 83,5: ..iti..]ཅེས་པའོ།།

L3 ཚད་མའི་འNས་O་བA་བ།
ཚད་མའི་འNས་O་བA་བ་ནི་དེ་8ར་b་བའི་Iགས་hབ་པ་དང་Pོགས་ཆོས་ལ་^ོན་མེད་པ་དེའི་Pིར་[PVin 83,6: tasmād]ཅེས་པ་

;ེ། གང་ལ་;ེ་°ང་[140A1]པFའH་རིགས་ལ་kབ་པའི་འ]ར་བ་དེ་ཆོས་ཅན་རང་གི་Iེན་5ས་ཡོད་ལ་ངF་བF་ཉHད་Lིས་ངེས་ཤིང་hབ་པ་ཡིན་ཏེ་

རང་གི་Iེན་ཙམ་ལས་M་གཞན་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]ཅིང་དེའི་ངF་བF་ཡHན་པའི་Pིར་ཅེས་5་བ་Dར་{བཀོད་པ་}b་བའི་གཏན་ཚCགས་ཉིད་དོ།། 
[PVin 2.56bcd: bhavaty eṣa svabhāvataḥ / yatra nāma bhavaty asmād anyatrāpi svabhāvataḥ //]

དེའི་རིགས་ཅན་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Åས་ལའང་,ེས་དཔག་དེའི་©གས་Lིས་དེ་8ར་[140A2]Iོགས་[པར་;པ་]nོར་བ་ནི་དེ་ལས་

[asmād]ཅེས་པའོ། །དེ་འEེལ་པར་°ང་པFའH་རིགས་Lི་Åས་འགའ་ཞིག་ལ་[PVin 83,9: ..kvacid..]ཅེས་པའོ།།
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I2 ངག་གི་དོན་|ད་པ། = དེའི་དོན་ལ་|ད་པར་5་བ། 
ད་ནི་དེའི་དོན་ལ་[|ད་;ད{ད་]པར་5་བ་ལས་རེ་ཤིག་གང་གི་དོན་ཉིད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། b་བའི་Iགས་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་བཀོད་དེ། 

དེའི་Pོགས་ཆོས་jབ་པ་ལ་མདོར་བ;ན་པ་ནས་Mས་Pིས་འuང་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་][140A3]བjབ་པ་རང་གི་M་ལས་kབ་ཟིན་པའི་རང་Mད་

དང་ཁས་Wངས་Lིས་བསལ་བའི་ཐལ་བ་;ེ་འདིས་ནི་Iགས་Lི་hད་པར་འཇིག་པའི་ངF་བF་ཡHན་པའང་བjབ་[པོ།།;བོ།།] Üས་བཤད་ནས་Iགས་
བཀོད་ནས་དེ་བjབ་པ་ལ་མ་ངེས་པ་gང་པ་ལ་འüོས་ནས་hད་པར་འཇིག་པའི་ངF་བF་ཉHད་དང་M་རིགས་ངེས་པ་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]འeག་པ་

[ཅིག་;གཅིག་][140A4]གིས་བjབ་[ཏེ།;;ེ།] ^ེ་vན་?ི་རིགས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་kབ་པས་M་ངེས་པ་ལ་8ོས་པ་མེད་ཅེས་དང་། M་ངེས་
པ་ལ་8ོས་[[ེད་;མེད་]པའི་འཇིག་པ་ཡིན་པས་^ེ་vན་?ི་Åས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ངF་བF་ཡHན་ཅེས་པས་སོ། །Iགས་དང་པོ་མ་kབ་པར་Iོག་པ་
ལ་གནོད་པ་ཅན་?ིས་དགག་པ་དང་། [140A5]Pོགས་Lི་hད་པར་ངོས་ག�ང་[པའི་;བའི་]:མ་Eངས་གཉིས་མཛད་[ཏེ།;དེ།] M་Pིས་འuང་
ལ་8ོས་མེད་xས་པ་དང་5་བ་བཀག་པས་བjབས་ནས། Iགས་དེ་དག་གིས་[Rོས་;དངོས་]©གས་ལ་kབ་པའི་དོན་བA་བ་;ེ། དེ་8ར་8ོས་
[[ེད་;མེད་]ག3མ་དང་འཛCན་པ་ག3མ་oང་[པའི་;བའི་]དོན་ཐ་དད་པར་བ8འོ།།

དེ་8་མོད་Lི་aོབ་[140A6]དཔོན་?ི་དགོངས་པ་འདི་ནི་Iོགས་པ་དཀའ་;ེ། ཆོས་ཅན་K་འཇིག་པ་འཇོག་ན་5ས་ཡོད་ལ་Pོགས་
ཆོས་jབ་པ་མི་འཐད་ལ། 5ས་ཡོད་འཇོག་ན་ཡང་དཔེ་M་ཚdགས་པ་ཐ་མ་ལ་,ེ་འEོ་[[ེད་;མེད་]པ་དང་། Åས་ཐམས་ཅད་འཇོག་ན་གཞི་[ཐེ་
ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་ཞིང་Iགས་མི་འkབ་ལ། རིགས་འཇོག་ན་ཡང་[140A7]མ་kབ་པ་gོང་mལ་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] [བེམས་རིགས་Lི་;བེམ་རིག་
གི་]^ེ་vན་ལ་འཇིག་པ་མཐོང་[པས་;བས་]gང་མི་དགོས་པ་དང་། དེས་5ེ་Nག་མི་འཇིག་པའི་དགོས་པ་མི་ཁེགས་ན་ག�གས་Lི་5ེ་Nག་,ེ་,ེ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་][པ་འང་;པའང་]དོགས་པ་མི་ཁེགས་པས་Pོགས་Lི་hད་པར་ངོས་ག�ང་[པས་;བས་]gང་མི་xས་པ་དང་། གཏན་ཚCགས་ལ་
[140A8]བཏགས་[ན་འང་;ནའང་]མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]འཇིག་པའི་ངF་བF་ཞ_ས་པ་Åས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པ་ལ་བ,ོད་ན་བjབ་5འི་འཇིག་པར་

འ]ར་ལ་རིགས་ལ་བ,ོད་ན་jབ་5ེད་Lི་འཇིག་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེའི་jབ་5ེད་^ེ་vན་?ི་རིགས་ལ་འཇིག་པ་མཐོང་[པས་;བས་]Lང་
Åས་ཐམས་ཅད་ལ་hབ་[པར་;པ་]མི་འkབ་;ེ་རིགས་དེ་དག་ཉིད་Lིས་[140B1]གནས་qབས་ངེས་པ་ལ་8ོས་པའི་Pིར་ûོག་ཆགས་Lི་རིགས་

ãན་ལ་Yས་པ་མཐོང་ཡང་དེའི་Åས་ཐམས་ཅད་ལ་Yས་པས་མ་hབ་པ་བཞིན་ནོ། །གནོད་པ་ཅན་?ིས་8ོས་[[ེད་;མེད་]Lི་Iགས་jབ་པའང་མི་
འཐད་[ཏེ་;དེ་]དེ་ཉིད་Lིས་5ས་ཡོད་འཇིག་པར་kབ་པས་¬་Nེགས་ནས་qར་མ་Iོག་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ།།

I3 qབས་Lི་དོན།
qབས་Lི་དོན་འདི་ལ་[140B2][Rོས་;དངོས་]པFའH་རིགས་པ་བ,ོད་ན་འདིར་hབ་5་དང་hབ་5ེད་གཞིར་5ེད་པའི་nོར་བ་mལ་

གཉིས་[;ེ།;ཏེ།]   

J1 hབ་5འི་nོར་བ། 
དང་པF་ནH་5ས་པ་ནི་རང་ཡོད་ཙམ་ལ་འཇིག་པས་hབ་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་པར་འ]ར་བ་རང་གི་M་ལས་གཞན་ཙམ་ལ་མི་8ོས་པའི་Pིར་མར་མེ་
བཞིན་ཞེས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] 
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[འདི་འི་;འདིའི་]Pོགས་ཆོས་ནི་,ེས་དཔག་གིས་ཏེ་གལ་ཏེ་[140B3]འཇིག་པའི་M་གཞན་ཞིག་ལ་8ོས་ན་5ས་པ་ཙམ་?ི་རིགས་ལ་མ་

ངེས་པར་ཐལ་བ་ལས།  མར་མེ་འཇིག་པར་མ་kབ་པ་ན་དེ་དང་Kས་མmངས་Lི་5ས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འཇིག་པ་ཁེགས་པས་རིགས་ཐམས་ཅད་
འཇིག་པར་ངེས་པའི་Pིར་ཞེས་པའི་Iགས་Lིས་སོ།།

hབ་པ་ནི་འཇིག་བཞིན་པར་མཐོང་[པའི་;བའི་]དཔེ་ལ་[140B4]Iགས་འཛCན་?ི་[ོང་[པས་;བས་];ེ་འཇིག་པའི་M་ཐོགས་

[[ེད་;མེད་]ལས་uང་[པ་;བ་]ལ་འཇིག་པའི་M་ངF་བG་མ་ཡིན་པའི་Jོ་འདོགས་འགལ་བས་སོ།།

Pོགས་ཆོས་ངེས་པ་ན་བjབ་5་kབ་པར་ཡང་མི་འ]ར་ཏེ་hབ་པ་ལ་`ན་པ་ûིད་པའི་Pིར་M་ཚdགས་པ་ལས་âང་[པ་;བ་]དཔོག་པ་

བཞིན་ནོ།།

J2 hབ་5ེད་གཞིར་5ེད་པའི་nོར་བ། 
གཉིས་པ་ནི་5ས་པ་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་][140B5]འཇིག་པ་ཙམ་ནི་5ས་པ་ལ་hབ་པ་ཡིན་ཏེ་5ས་པའི་M་ཙམ་ལས་གཞན་ལ་8ོས་

པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཡོད་པ་བཞིན་ཞེས་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] [འདི་འི་;འདིའི་]Pོགས་ཆོས་ནི་D་མ་དང་འ`་ལ། hབ་པ་ནི་བwོག་པའི་~ོ་ནས་;ེ། 
5ས་པ་ལ་མ་hབ་པའི་fལ་Kས་:མ་པ་རེས་འགའ་བ་ཆོས་ཅན་5ས་པའི་M་ཙམ་ལས་[140B6]fལ་ལ་སོགས་པའི་hད་པར་ལ་8ོས་པ་ཡིན་ཏེ་

དེའི་,ེས་3་འEF་vGག་5ེད་པའི་Pིར་མེ་ལ་K་བ་བཞིན་ཞེས་པའི་,ེས་དཔག་གིས་;ེ། Iགས་འདི་དག་གི་Pོགས་ཆོས་དང་hབ་པའི་mལ་གཞན་?ི་
~ོ་ནས་Lང་ད་âང་K་ཡང་བསམ་པར་5འོ།།

དེས་རང་བཞིན་?ི་Iགས་གཞན་[ལ་འང་;་ལའང་]nར་བ་ནི་དེ་བཞིན་K་[PVin 83,11: evam..][140B7]ཅེས་པ་;ེ། བདག་
ཉིད་ཇི་8་བ་[yathāsvaṃ];ེ་རང་ལ་འཚམ་པ་ཤ་པ་ལ་ཤིང་གིས་hབ་པ་མངོན་3མ་?ི་ཚད་མ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ། །,ེས་འEF་མH་
འVལ་པ་ངེས་པ་ལ་vོག་པས་hབ་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པFའH་[PVin 83,12: ..bhāvamātra-..?]ཅེས་པ་;ེ་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་དང་[PVin 

83,13: bhāvamātrānurodhī..]ཅེས་པ་ནི་དེའི་རིགས་པ་བཤད་པའོ།།

རང་བཞིན་?ི་གཏན་ཚCགས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

F4 འNས་Oའི་གཏན་ཚCགས།
G1 [|ིའི་དོན།]

[140B8]འNས་Oའི་གཏན་ཚCགས་ནི་འNས་Oས་གོ་བར་xས་པའི་fལ་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]དང་། དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་གཉིས་Lིས་
ངེས་པར་5་བ་ལས།   

H1 འNས་Oས་གོ་བར་xས་པའི་fལ་ངོས་ག�ང་པ། 
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དང་པF་ནH་ལ་ལ་མེ་8་O་དོན་གཞན་Iོགས་པར་5་བ་ལ་ནི་དེ་དག་གི་འNས་O་ཁོ་ན་གཏན་ཚCགས་ཏེ། དེ་ལས་^ེས་པས་འVལ་པ་
[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།། [PVin 84,2: arthāntare tu gamye kāryaṃ hetuḥ, avyabhicārāt /] གཞན་ལ[141A1]M་མཚན་དེ་

འགོག་པ་ནི་དེ་ལས་[atadutpatter]ཅེས་པའོ།།

H2 དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ། 
I1 Pོགས་ཆོས་ལ་Iེན་པའི་bོད་པ་gང་པ། 

དེ་ལ་Pོགས་ཆོས་ལ་Iེན་པའི་bོད་པ་gང་པ་ནི་གལ་ཏེ་གཞི་དང་ཆོས་ལས་དོན་གཞན་གཏན་ཚCགས་ཡིན་ན་Iགས་དེ་དེ་དག་ལ་ཡོད་

པའི་ཆོས་Pོགས་དང་hབ་པར་ཇི་8ར་འ]ར་ཞེ་ན། མེའི་ཚ་བ་8ར་མ་ཡིན་ཡང་མཁར་གཞོང་ལ་Ü་©ག་8ར་ཐ་དད་ཉིད་K་Iེན་པའི་
[141A2]Pིར་རོ། །ཕ་རོལ་?ིས་Iེན་དང་Iེན་པ་དག་Kས་མmངས་པར་བསམས་ནས་ཇི་8ར་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་དང་གཞི་ལ་གནས་qབས་Lི་
M་དང་འNས་O་ཡིན་ཞེ་ན། Iེན་པ་དེ་ཉིད་Lི་Pིར་[PVin 84,5: ata eva,..]འNས་O་ཡིན་ཏེ། དེ་8་མ་ཡིན་[anyathā]ཏེ་ཕན་འདོགས་

པའི་M་མ་ཡིན་ནའོ། །Ç་དང་Ü་©ག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Iེན་[པར་;པ་]བ,ོད་པ་:མས་Lང་Iེན་?ི་འNས་O་[141A3]ཉིད་ཡིན་ཏེ་ལེ/་

ག3མ་པར་འཆད་པར་འ]ར་རོ། །ཕ་རོལ་?ིས་དེ་དག་སF་སGར་མཐོང་ནས་གལ་ཏེ་[nanu]ཅེས་པ་ལ། ས་Pོགས་དེ་ཡང་K་བའི་M་ཉིད་དF་ཅ_ས་
nར་ཏེ། [Rོས་;དངོས་]3་K་བ་ཉིད་དམ་དེའི་M་:མས་མི་√ང་བར་^ེད་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་Pིར་རོ།།

I2 hབ་པ་ལ་Iེན་པའི་bོད་པ་gང་པ། 
J1 གོ་5་གF་5_ད་ཐམས་ཅད་པར་ཐལ་བ་gང་པ།

ད་ནི་hབ་པ་ལ་Iེན་པའི་bོད་པ་gང་པ་ལས་རེ་ཤིག་གོ་5་གF་5_ད་ཐམས་[141A4]ཅད་པར་ཐལ་བ་gང་པ་ལ་

K1 [Pོགས་]ཕ་རོལ་Yོལ་བ། 
ཕ་རོལ་Yོལ་བ་ནི་གལ་ཏེ་འNས་Oར་འདོད་པའི་K་བ་དེ་མེ་དེ་ལས་^ེས་པའི་Pིར་གོ་བར་5ེད་པ་དང་དེ་^ེད་པའི་Pིར་མེ་གོ་བར་5་བ་

ཡིན་ན་ཞེས་ཁས་Wངས་,ེས་3་བ,ོད་ནས། [PVin 84,8: yadi tadutpatteḥ kāryaṃ gamakam,..]

L1 འNས་Oའི་;ེང་K་ཐལ་བ་འགོད་པ། 
དང་པོ་འNས་Oའི་;ེང་K་ཐལ་བ་འགོད་པ་ནི་K་བའི་|ིའི་:མ་པ་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་ཤེས་5་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མེའི་གོ་བར་

5ེད་པར་ཐལ་ཏེ་[141A5]:མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མེས་^ེད་པར་5་བའི་ཆོས་ཡོད་པའི་Pིར་K་བ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5འོ།།

L2 Mའི་;ེང་K་ཐལ་བ་འགོད་པ། 
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ཡང་Mའི་;ེང་K་མེའི་5ེ་Nག་གི་:མ་པ་fལ་དང་Kས་དང་ཙན་དན་ལས་uང་[པ་;བ་]ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་K་K་བས་གོ་བར་5་

བར་ཐལ་ཏེ་:མ་པ་ཐམས་ཅད་K་བའི་^ེད་པར་5ེད་པ་ཡིན་པའི་Pིར་མེ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །ཐལ་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་འདོད་པར་[141A6]མི་xས་ཏེ་

འVལ་པར་མཐོང་[པས་;བས་]སF་ཞ_ས་5་བའོ།།

K2 [གཏན་ཚCགས་མ་kབ་པས་]ལན་འདེབས་པ།
L1 [མདོར་བ;ན་པ།] 

དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གཏན་ཚCགས་མ་kབ་པས་ལན་འདེབས་པ་ནི། བ^ེད་5་^ེད་5ེད་K་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་Wོས་
ངེས་པ་ཁོ་ན་གོ་5་གF་5_ད་K་འདོད་པ་ན་[[ེད་;མེད་]དེ་[[ེད་;མེད་]པར་འuང་[པའི་;བའི་][Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཙན་དན་?ི་མེ་དེ་

[[ེད་;མེད་]པར་འuང་[པའི་;བའི་]K་བ་ནི་དེ་དག་ལས་^ེ་བར་[141A7]ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཇི་qད་བ,ོད་པའི་M་འNས་Lི་མཚན་ཉིད་

[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།། [PVin 84,9-10: tadabhāve bhavatas tadutpattiniyamābhāvāt /]

L2 འདོད་པའི་དོན་ངོས་ག�ང་པ།
འདོད་པའི་དོན་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ནི་དེ་དག་ལ་ཐལ་བའི་M་མཚན་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་ངེས་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པ་དེའི་Pིར་ཅེས་པ་;ེ་

འདིར་གF་5_ད་K་འ]ར་བ་ནི་M་འདོད་པའི་རང་བཞིན་?ི་རིགས་ཇི་iེད་ཅིག་[[ེད་;མེད་]ན་གང་ཞིག་མི་འuང་[པའི་;བའི་]ཆོས་དེ་ནི་

[141A8]vོག་པའི་འNས་O་དེ་དག་གི་བjབ་5་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་མེད་ན་མི་འuང་[པའི་;བའི་]ཆོས་དེ་དག་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་གི་M་ཉིད་K་
ངེས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་nར་རོ། །ཡང་འNས་Oའི་རང་བཞིན་?ི་རིགས་ཇི་iེད་ཅིག་གང་ཞིག་མེད་ན་མི་འuང་[པའི་;བའི་]ཆོས་དེ་ནི་vོག་5ེད་Lི་M་
དེ་དག་གི་གཏན་ཚCགས་ཡིན་ཏེ། [PVin 2.57a-c': kāryaṃ svabhāvair yāvadbhir avinābhāvi kāraṇe / hetuḥ] གང་དག་
[141B1][[ེད་;མེད་]ན་མི་འuང་[པ་;བ་]དེ་དག་ཁོ་ནས་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་གི་འNས་O་ཉིད་K་ངེས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་nར་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།། 
[PVin 84,14: tatkāryatvaniyamāt / tair eva dharmair ye tair vinā na bhavanti /]

J2 བ^ེད་5་^ེད་5ེད་ཆ་ཤས་པར་ཐལ་བ་[gང་པ།]
དེ་ལ་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་ཆ་ཤས་པར་ཐལ་བར་བ,ོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་[PVin 85,1: ..cet..]ཅེས་པ་;ེ། K་བ་བ^ེད་5ར་ངེས་ལ་

[Rོས་;དངོས་]པོ་མ་ངེས་པ་དང་མེ་^ེད་5ེད་K་ངེས་ལ་ཙན་དན་?ི་མེ་མ་ངེས་པ་ཉིད་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]དེ་དག་བདག་གཅིག་པའི་Pིར་རོ།།

[141B2]དེ་8་མ་ཡིན་ན་ཆ་ཤས་Lི་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་K་འ]ར་རོ་[PVin 84,14-85,1: aṃśena 

janyajanakatvaprasaṅga..]ཞེས་པ་ལ། གཏན་ཚCགས་མ་kབ་པས་ལན་འདེབས་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་[na,..]Åས་

[ཅིག་;གཅིག་]གི་;ེང་K་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་ཁས་མི་ལེན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5འོ། །འོ་ན་མེ་དང་K་བ་8ར་དེ་དག་Lང་གོ་5་གF་5_ད་K་ཅི་;ེ་མི་
འ]ར་ཞེ་ན། µ་རིས་ཟིན་ན་འ]ར་བ་ཁོ་ན་[141B3];ེ། [Rོས་;དངོས་]པོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི|ི་ལ་མེ་དེས་^ེད་པར་5་བའི་hད་པར་
[PVin 85,1: ..tajjanyaviśeṣa..]ཅན་?ི་ཆོས་བ�ང་ཞིང་ངེས་ན་གF་5_ད་K་འདོད་ཅིང་། Iགས་དེ་ཙན་དན་?ི་མེ་ལ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་
Mའི་5ེ་Nག་གིས་བ^ེད་པར་5་བའི་hད་པར་?ི་ཆོས་བ�ང་ཞིང་ངེས་ན་དེས་དེ་གོ་5ར་འདོད་པའི་Pིར་རོ། །འོན་ཏེ་དེས་བ^ེད་[5ར་;5་]མ་ངེས་
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པའི་|ི་གF་5_ད་K་ཐལ་བར་[141B4]བ,ོད་ན་ནི་མི་འདོད་[ཏེ་;དེ་]བ^ེད་5་[བ^ེད་;^ེད་]5ེད་ཡིན་ཡང་དེ་དང་vོག་མmངས་གཞན་ལས་

འuང་[པ་;བ་]ལས་དེ་དེ་ལ་མི་འVལ་པར་ངེས་པའི་Pིར་རོ།།

G2 [qབས་3་བབ་པའི་དོན།]
གལ་ཏེ་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་ཡིན་པ་ཙམ་?ིས་དེ་དེ་ལ་མི་འVལ་པར་མི་འkབ་ན་M་མཚན་གང་གིས་གF་5_ད་K་འ]ར་བ་K་བ་མེ་ལ་མི་

འVལ་ལF་ཞ_ས་5་བ་འདི་ཇི་8ར་Iོགས་ཞེ་ན། [PVin 85,4: katham idaṃ gamyate -- na dhūmo 'gniṃ vyabhicaratīti // ] 
[141B5]འདིར་qབས་3་བབས་པའི་དོན་ག3མ་ཤེས་པར་5་;ེ། M་འNས་Lི་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་དང་། གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་
པའི་ཚད་མའོ།།

H1 M་འNས་Lི་མཚན་ཉིད། 
དང་པF་ནH་མེ་དང་K་བ་M་འNས་3་kབ་པས་གོ་5་གF་5_ད་K་འ]ར་བ་རེ་ཤིག་M་དང་འNས་O་ཉིད་K་:མ་འཇོག་གི་མཚན་ཉིད་K་

གཞག་དགོས་ལ། 

I1 M་དང་འNས་O་དེ་དག་གི་ངF་བG། 
དེ་ཡང་aོབ་དཔོན་[141B6]?ིས་M་དང་འNས་O་དེ་དག་གི་ངF་བF་ནH་,ེས་3་འEོ་བ་རང་vོག་པ་དག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་

ག3ངས་པས་ན་ཐ་དད་པ་གཞན་?ི་,ེས་3་འEF་vGག་5་བ་དང་5ེད་པ་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །ཐ་དད་ཅེས་པས་བདག་གཅིག་པའི་hབ་5་hབ་5ེད་
དང་,ེས་འEོས་Mའི་hབ་5ེད་དང་vོག་པས་འNས་Oའི་hབ་5ེད་ཤེས་5་[ལསོགས་;ལ་སོགས་][141B7]པ་གཅོད་པ་ཡིན་ནོ།།

I2 མཚན་ཉིད་Lི་^ོན་gང་པ།
མཚན་ཉིད་Lི་^ོན་gང་པ་ལ་མི་ûིད་པ་དང་མ་hབ་པ་དང་hབ་ཆེས་པ་gང་པ་ག3མ་ལས།   

J1 མི་ûིད་པ་gང་པ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་,ེས་3་འEF་vGག་ནི་བIགས་ན་མི་ûིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཞེས་5་བ་M་རང་ཡོད་Kས་3་ཡོད་པས་འNས་O་རང་ཡོད་
Kས་3་ཡོད་པ་ནི་མེ་དང་Ç་[ལ་འང་;ལའང་]ཡོད་པས་[141B8]འVལ་ལ། གཞན་Kས་3་ཡོད་པས་ཡོད་པ་ནི་མི་ûིད་དོ། །དེ་ཉིད་Lི་M་རང་
Kས་3་ཡོད་པས་འNས་O་གཞན་K་ཡོད་པ་དང་། M་གཞན་Kས་3་ཡོད་པས་འNས་O་གཞན་Kས་3་ཡོད་པ་གཉིས་Lང་འVལ་པ་དང་མི་ûིད་
པར་འ]ར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་K་vོག་པའི་དོན་ཡང་M་རང་Kས་3་ལོག་[142A1]པས་འNས་O་རང་Kས་3་vོག་པ་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་བཞིར་བIགས་ན་མི་ûིད་པ་དང་འVལ་པར་འ]ར་བས་མི་འཐད་དF་ཞ_་ན། ,ེས་3་འEF་vGག་གི་དོན་ནི་བཞི་ཀ་མ་ཡིན་ཏེ་Mའི་Mན་ཡོད་
ན་འNས་O་འuང་âང་ལ་ལོག་ན་མི་འuང་[པ་;བ་]ཡིན་པས་མི་ûིད་པའི་^ོན་[[ེད་;མེད་]དོ།།
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J2 མ་hབ་པ་gང་པ། 
གཉིས་པ་ནི་ཡང་,ེས་འEF་ནH་མེ་དང་K་བ་ལ་[142A2]མ་hབ་ཏེ་མེ་ཡོད་Lང་K་བ་[[ེད་;མེད་]པས་སོ། །vོག་པ་ནི་ú་དང་མཚdན་

ལ་མ་hབ་ཏེ་མཚdན་ལོག་Lང་ú་མི་vོག་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། Mད་འདོད་པའི་རིགས་ཡོད་ན་འNས་Oའི་xས་པ་ཡོད་ལ་xས་པ་Åོགས་ན་འNས་O་
ཡོད་པ་ཡིན་ལ། Mན་ལོག་ན་འuང་འ]ར་?ི་Mན་མི་འuང་[པ་;བ་]8ོག་པའི་དོན་ཡིན་པས་མ་hབ་[142A3]པའི་^ོན་[[ེད་;མེད་]དོ།།

J3 hབ་ཆེས་པ་gང་པ། 
ག3མ་པ་ནི་ཡང་hབ་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་M་འNས་མ་ཡིན་པའི་ནོར་Oའི་:མ་འ]ར་དང་îན་པ་དང་མེ་Kད་དང་Kས་མཉམ་པའི་[རི་

འི་;རིའི་]qད་ཅིག་དང་འNས་Oའི་|ི་དང་Mའི་5ེ་Nག་དག་ལ་ཡང་,ེས་3་འEF་vGག་ཡོད་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། îན་པ་ནི་ནོར་Oའི་:མ་འ]ར་ལོག་
པས་vོག་པ་མ་ཡིན་?ི་ནོར་O་[142A4]གསལ་བ་དང་oང་[པའི་;བའི་],ེས་3་འEF་vGག་ལ་དེའི་vོག་པ་དང་,ེས་འEོར་མངོན་པ་ཡིན་ཏེ་མེ་

xས་Çང་དང་K་མེད་Lི་ཤེས་5་བཞིན་ནོ། །M་འNས་དང་Kས་མཉམ་པའི་རི་་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ནི་དེ་ཡོད་པ་ན་uང་རི་འི་ཡིན་?ི་དེའི་xས་
པ་ལས་uང་རི་འི་དང་དེའི་;ོབས་Lིས་ལོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འNས་Oའི་|ི་ལ་ཡང་K་བ་དང་བདག་[142A5]གཅིག་པའི་ཤེས་5་ལ་སོགས་པ་ནི་

མེའི་འNས་O་ཉིད་ཡིན་ཞེང་ངེས་པར་ཡང་འ]ར་ལ། K་བ་དང་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་ཤེས་5་ཙམ་vོག་Lང་མེའི་འNས་O་ཉིད་ཡིན་མོད་Lི་
འོན་Lང་དེ་དང་vོག་མmངས་མེ་ལ་འVལ་པས་དེ་འNས་Oར་མི་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་ལན་ཅིག་དེ་8ར་མཐོང་ཅེས་Lང་ཞེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་
[142A6]5་ཙམ་vོག་ནི་མེ་དང་,ེས་3་འEF་vGག་5ེད་པར་མ་kབ་;ེ་འNས་Oས་hབ་ན་[Rོས་;དངོས་]པོས་hབ་པར་འ]ར་བ་དང་དེ་མེད་

Lང་འuང་[པས་;བས་]vོག་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།།

H2 [M་འNས་Lི་]མཚན་གཞི།
མཚན་གཞི་ནི་Åས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་âང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཐ་དད་ལ་ཅེས་པ་དང་། hབ་5ེད་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་མི་

ûིད་པའི་Pིར་རོ། །དེ་བཞིན་K་[142A7]འNས་O་D་བ་དང་Kས་མཉམ་པ་ལའང་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་མི་âང་;ེ། དེས་ན་[མདོའ་;མདོ་]ལས་
Iེན་ཅིང་འNེལ་པར་འuང་པ་འདི་ཡོད་ན་འདི་འuང་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཐ་དད་D་Pི་བར་མེད་K་འuང་[པའོ།།;བའོ།།]

H3 [M་འNས་Lི་]གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ། =མཚན་གཞི་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ། 
མཚན་གཞི་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ་གང་ཞེ་ན། འདི་ནི་དོན་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་;ེ་འདིར་M་འNས་[142A8]O་ངེས་

པའི་ཚད་མ་དང་། དེ་གཞན་K་འVལ་པ་དགག་པ་དང་། དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་bོད་པ་gང་པའོ།།

I1 M་འNས་ངེས་པའི་ཚད་མ།
དང་པོ་ཡང་གཞན་?ིས་བIགས་པའི་མཐའ་དགག་པ་དང་། རང་གི་}གས་བ,ོད་པ་དང་། དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་

5་བ་ལས།   
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J1 གཞན་?ིས་བIགས་པའི་མཐའ་དགག་པ། 
K1 ཁ་ཅིག
དང་པF་ནH་ཁ་ཅིག་གlང་ལས་ག3ངས་པའི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་][142B1]པ་དང་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་མངོན་3མ་zས་དེའི་མཚན་ཉིད་

,ེས་འEོ་དང་vོག་པ་ངེས་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་རོ།།

K2 [དེའི་ལན།] 
དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་བIགས་ན་མི་འཐད་པའི་Pིར་རོ།།

L1 ཧ་ཅང་ཐལ་བ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་གང་K་z་ཚང་[པའི་;བའི་]M་དང་འNས་O་དེས་hད་པར་དང་། |ི་མི་gོང་པས་ཙན་དན་?ི་མེ་དང་ཤེས་5་ལ་

སོགས་པའང་,ེས་འEོ་དང་vོག་[142B2]པ་kབ་པར་ཐལ་ཞེས་བ,ོད་པར་5འོ། །དེ་ལ་གཞན་K་འVལ་པར་མཐོང་[པས་;བས་]གནོད་པ་
ཡོད་དF་ཞ_ས་པ་ནི་ལན་K་མི་âང་;ེ། M་མཚན་མmངས་པའི་ཐལ་བར་བ,ོད་པ་བjབ་5་ལ་བསལ་[པ་;བ་]བ,ོད་པས་vོག་པ་ཡོད་དམ། ཅི་;ེ་
འདི་ལ་གཞན་K་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]M་མཚན་མ་ཚང་[པར་;བར་]བ,ོད་ན། M་འNས་ལ་གཞན་K་མ་[142B3]མཐོང་[པའི་;བའི་]M་མཚན་

དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་8ར་འདོད་ན་ཚད་མ་[kག་;™ག་](G)པར་འ]ར་བ་དང་། ™ག་ཉིད་ལའང་ཐལ་བ་མmངས་པ་ཡིན་ནོ།།

L2 བIགས་ན་མི་འཐད་པ། 
ཡང་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་ནི། གནས་qབས་Lི་,ེས་3་འEF་vGག་མཐོང་[པའི་;བའི་]ཚད་མ་z་ཡིན་ན་མི་xས་;ེ་=ིན་™ག་དང་oར་

མ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་M་འNས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་[142B4]ལན་བÜར་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །རང་བཞིན་?ི་,ེས་3་འEF་vGག་
མཐོང་[པའི་;བའི་]ཚད་མ་z་མི་དགོས་[;ེ།;ཏེ།] ག3མ་?ིས་,ེས་འEོ་[Rོས་K་;དངོས་3་]kབ་པས་vོག་པ་©གས་ལ་འཕེན་པའི་Pིར་རོ། །དེས་
ན་,ེས་འEོ་ཙམ་འVལ་པས་vོག་པ་བIགས་པ་བoན་ནF་ཞ_ས་ཟེར་བ་མི་འཐད་ཏེ། འVལ་པ་དང་བIགས་[པར་;པ་][142B5]་མ་kབ་པ་དང་

,ེས་འEོ་འVལ་པའི་གཞལ་5་ལ་vོག་པ་བIགས་ཏེ་བoན་ནས་གཏན་ཚCགས་3་ཐལ་བའི་Pིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་གཉིས་ཀ་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས་[[ེད་;མེད་]ན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་ཚད་མ་ག3མ་?ིས་འkབ་;ེ། vོག་པ་[Rོས་;དངོས་]3་kབ་པས་,ེས་
འEོ་©གས་ལ་འཕེན་པའི་Pིར་གནོད་པ་ཅན་?ིས་Iགས་[142B6]Lི་བwོག་hབ་Dོས་3་kབ་པས་,ེས་འEོ་འཕེན་པ་བཞིན་ནF་ཞ_འོ། །དེ་ཡང་
མ་ཡིན་ཏེ། Iགས་Lི་,ེས་འEF་ནH་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དེ་མ་ཡིན་ལ་ཁེགས་པས་དེ་ལ་ཡོད་པར་Iོགས་ལ། M་འNས་Lི་,ེས་
[འEོའ་;འEོ་]དེ་ལས་^ེ་བ་ཡང་དེ་མ་ཡིན་ལས་མི་^ེ་བས་དེ་ལས་^ེ་བར་འkབ་ན་K་བའི་J་དོན་ཡང་མེ་[142B7] མ་ཡིན་ལས་མི་^ེ་བས་མེ་
ལས་^ེ་བ་འkབ་པར་འ]ར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་དེ་ག3མ་?ིས་ནི་K་བ་^ེ་བ་ཉིད་མ་kབ་པས་མེ་ལས་^ེ་བར་མི་འkབ་[པོ།།;བོ།།] ^ེ་བཞིན་
པར་མཐོང་[པའི་;བའི་]ཚད་མ་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]Iོག་པའང་ཡིན་ཏེ་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་[[ེད་;མེད་]ན་^ེ་

བར་མི་འkབ་པའི་Pིར་རོ། །འNས་O་[142B8] མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཚད་མ་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་Lང་མི་
âང་;ེ་Mའི་རིགས་གསར་[ད[ིགས་;དམིགས་][[ེད་;མེད་]ན་Mའི་5ེ་Nག་8ར་དེ་[[ེད་;མེད་]Lང་གཞན་ལས་^ེ་བ་མི་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ།།
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J2 རང་གི་}གས་བ,ོད་པ། =རང་གི་}གས། 
རང་གི་}གས་ནི་མངོན་3མ་པ་:མས་M་འNས་3་ངེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་K་ཚད་མ་ག3མ་?ིས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མེ་དང་K་བ་དག་

[143A1]གི་Åས་M་འNས་3་ངེས་པ་གཉིས་ཀ་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས་[ད[ིགས་;དམིགས་]ལས་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཙམ་?ིས་

འkབ་ལ། དེ་དག་གི་|ི་རིགས་M་འNས་ཡིན་པ་ནི་དང་པོ་གཉིས་ཀ་oང་âང་[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པ་ལས་མེ་དང་hབ་5་|ི་རིགས་ཁོ་ན་
གསར་K་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས་K་བ་དང་hབ་5འི་རིགས་ཁོ་ན་གསར་K་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་;ེ་ཚད་མ་[143A2]ག3མ་པ་hད་པར་

ཅན་?ིས་ཡིན་ནོ།། [Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་Lི་རིགས་Mན་M་འNས་3་kབ་པ་ནི་ཤེས་པ་ལ་Dར་བ,ོད་པ་8ར་མེ་དང་Ç་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡང་
ཕན་mན་8ོས་པའི་D་Pི་གཉིས་ཀ་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས་D་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ལས་Pི་མ་དམིགས་[པ་འམ།;པའམ།] Oམ་པ་
དང་རི་ལ་སོགས་པ་D་[Pི་འི་;Pིའི་]Åས་ཐ་དད་པར་[143A3]མི་Pེད་པ་:མས་ནི་མར་མེའི་དཔེས་ཐ་དད་པར་དཔགས་ནས་ཚད་མ་ག3མ་?ིས་

རང་རིགས་D་མ་ལས་^ེས་པར་འkབ་[པོ།།;བོ།།] ཐམས་ཅད་K་ཡང་M་[[ེད་;མེད་]པའི་Dར་oང་âང་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་གཞན་ལས་
^ེ་བ་ཁེགས་ཤིང་vོག་པ་kབ་ལ། Dར་མེད་དེ་ལས་^ེ་བར་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་གཉིས་Lིས་མི་^ེ་བ་དང་M་[[ེད་;མེད་]ལས་^ེ་བ་ཁེགས་
[143A4]ཤིང་,ེས་འEོ་kབ་པས་ཚད་མ་ག3མ་?ིས་Mའི་མཐའ་ག3མ་ཁེགས་པས་མཚན་ཉིད་,ེས་3་འEF་vGག་གཉིས་kབ་པར་བ8འོ།།

J3 དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ།
དེ་ལ་bོད་པ་gང་པ་ནི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་vོག་པའི་འkབ་པ་དང་། hད་པར་དང་|ི་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། z་ག3ངས་

པའི་}ང་འགལ་gང་པའོ།།

K1 མི་དམིགས་པས་vོག་པའི་འkབ་པ། 
དང་པF་ནH་Dར[མི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་][143A5]པ་oང་âང་K་མ་kབ་;ེ་གཉིས་ཀ་D་ནས་ཡོད་པར་དོགས་པས་^ེ་བ་ཉིད་Lི་,ེས་

འEོ་དང་གཞན་ལས་མི་^ེ་བའི་vོག་པ་མི་འkབ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་D་ནས་ཡོད་[པ་འམ་;པའམ་]གཞན་ནས་འོངས་པ་ནི་Pིས་གསར་K་^ེ་བཞིན་པར་
མཐོང་[པས་;བས་]ཁེགས་སF་ཞ_ས་ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་[ཏེ།;དེ།] གསར་K་^ེ་བ་ཉིད་Dར་ཡོད་ཁེགས་པ་ལས་[143A6]8ོས་པས་ཕན་mན་Iེན་

པར་]ར་པའི་Pིར་དང་། Pིས་མཐོང་[པས་;བས་]Dར་ཡོད་oང་âང་ཡིན་པར་ཡང་མི་འkབ་;ེ། ནམ་ལངས་པ་ན་མཐོང་[པས་;བས་]གོང་རོལ་
?ི་Åས་oང་âང་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་མི་འkབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་མངོན་3མ་གོམས་པ་བས་Pིས་Lི་མེ་བàན་པར་མི་དོགས་པ་8ར་Dར་
?ི་K་[[ེད་;མེད་]Lང་ས་Pོགས་འཛCན་[143A7]པས་མི་འVལ་པར་kབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་ལ་མི་è་བས་གཞན་oང་
âང་K་མི་འkབ་པའི་Pིར་ས་Pོགས་ལ་གོམས་པའི་མངོན་3མ་?ིས་ཤ་ཟ་ཡོད་མེད་མི་Iོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་གཞི་འཛCན་ལ་oང་K་མི་âང་
[པའི་;བའི་]K་བ་ནི་D་ནས་ཡོད་པ་མི་ཁེགས་པ་ཉིད་[ཡིན་](G)པས་འདིར་oང་âང་གི་མེ་དང་K་[143A8]བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་M་

འNས་3་བjབ་པ་ཡིན་ལ། འNས་O་Iགས་3་འགོད་པ་ཡང་རང་བཞིན་?ིས་མ་བqལ་པའི་དབང་K་5ས་ནས་K་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་
ཙམ་ཞེས་བ,ོད་པར་བ8འོ།།
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K2 hད་པར་དང་|ི་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 
གཉིས་པ་ནི་K་བ་དང་ཙན་དན་?ི་མེ་དང་། མེ་དང་ཤེས་5་ཙམ་ཡང་ཚད་མ་zས་མཐོང་[པས་;བས་]M་འNས་3་ཐལ་ལF་ཞ_་ན། དེ་

དག་[143B1]གི་Åས་M་འNས་3་ཐལ་བ་ནི་[Öོད་;འདོད་]པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] ལན་ཅིག་དེ་8ར་མཐོང་[པས་;བས་]Lང་དེ་དེའི་འNས་Oར་
འkབ་;ེ་ཞེས་འuང་[པས་;བས་]སོ། །དེ་དག་གི་|ི་རིགས་ལ་ནི་ཇི་qད་བ,ོད་པའི་ཚད་མ་hད་པར་ཅན་ཡོད་པར་མ་kབ་;ེ། M་དང་འNས་
Oའི་hབ་5ེད་མེ་ཙམ་དང་ཤེས་5་ཙམ་D་ནས་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Pིར་རོ།།

K3 z་ག3ངས་པའི་}ང་འགལ་gང་པ།
ག3མ་པ་aོབ་དཔོན་[143B2]?ིས་:མ་འEེལ་ལས།།   
གང་ཞིག་མཐོང་ན་མ་མཐོང་མཐོང་། །དེ་མ་མཐོང་ན་མ་མཐོང་[པ།;བ།]   
M་དང་འNས་O་ཉིད་K་ནི། །;ོན་Pིར་^ེ་བོ་[[ེད་;མེད་]པར་ཤེས།། [?] 

ག3ངས་པའི་དོན་Pི་མ་གཉིས་གཞན་M་ཡིན་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མེའི་ཚdགས་པ་ལས་oང་[པའི་;བའི་]M་གཞན་
[143B3]དགག་པ་ནི་D་མ་ཉིད་Lིས་འkབ་ལ། ཤ་ཟ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མི་oང་[པའི་;བའི་]M་གཞན་ནི་ནམ་ཡང་མི་ཁེགས་[;ེ།;ཏེ།] 
ནད་Lི་Mར་S་འ`ེ་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་མི་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །འོན་Lང་མཚན་ཉིད་,ེས་3་འEF་vGག་དང་vན་པ་M་འNས་ཡིན་ལ་,ེས་3་འEF་
vGག་ཚད་མ་zས་མཐོང་[པར་;བར་]བ;ན་པ་ཡིན་པས་[143B4]འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་8ར་ཡང་འདི་ཉིད་ལས།།   

,ེས་3་འEོ་དང་vོག་པ་ལས། །གང་ཞིག་གང་གི་,ེས་འEོ་མཐོང་།།   
དེའི་རང་བཞིན་དེ་M་ཅན། །དེ་Pིར་མི་མéན་ལས་མི་འuང་།།   
[PVin 1.38: anvayavyatirekād yo yasya dṛṣṭo 'nuvartakaḥ / 
svabhāvas tasya taddhetur ato bhinnān na saṃbhavaḥ //
Tib: ,ེས་3་འEོ་དང་vོག་པ་ལས། །གང་ཞིག་གང་གི་,ེས་འEོར་མཐོང་།། 
དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ་M་ཅན། །དེ་Pིར་མི་མéན་ལས་མི་འuང་།།]

ཞེས་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་ལས་འuང་[པར་;བར་]མཐོང་ཡང་གཞན་M་ཡིན་པ་མི་ཁེགས་ན་M་[143B5]ཚdགས་པ་ཚང་

[པ་;བ་]ལས་འNས་O་[^ེར་;^ེ་]âང་དཔོག་པའི་Iགས་ནམ་ཡང་མི་འkབ་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། འགའ་ཞིག་གིས་kབ་Lང་Iགས་རང་བཞིན་K་
འK་བར་ག3ངས་པ་ཡིན་?ི་kབ་པར་ཁས་Wངས་པ་མེད་དོ། །གང་ཡང་།    

གང་ཞིག་ཡོད་ན་གང་འ]ར་ཉིད། །དེ་ལས་གཞན་པ་དེའི་Mར།།   
Iོག་པ་ཡིན་[143B6]ན་ཐམས་ཅད་ལ། །M་:མས་éག་པ་མེད་པར་འ]ར།།
[PV 2.24: yeṣu satsu bhavaty eva yat tebhyo anyasya kalpane / 

tad-hetutvena sarvatra hetūnām anavasthitiḥ //

Tib: གང་དག་ཡོད་ན་གང་འ]ར་ཉིད། །དེ་དག་ལས་གཞན་དེ་ཡི་M།། 

Iོག་པ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ལ། །M་:མས་éག་པ་མེད་པར་འ]ར།།]

ཞེས་འuང་[པ་;བ་]ནི་oང་[པའི་;བའི་]M་གཞན་ལ་དགོངས་པར་བ8འོ།།
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I2 དེ་གཞན་K་འVལ་པ་དགག་པ། 
དེ་8ར་མེ་དང་K་བ་ལ་སོགས་པ་འདིར་ཚད་མ་ག3མ་?ིས་M་འNས་3་kབ་བཞིན་K་དེ་བཞིན་K་འVལ་པར་r་བ་ལ་M་དང་འNས་

Oའི་;ེང་K་ཐལ་བ་ད¡་འeགཔར་འ]ར་ཏེ། [143B7]རེ་ཤིག་འNས་O་K་བ་ལ་སོགས་པའི་;ེང་K་མེ་དང་མེ་མ་ཡིན་ལ་8ོས་ནས་འNས་Oའི་

མཚན་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པས་གཉིས་པའི་M་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གཉིས་པོ་ལས་འuང་[པའི་;བའི་]ཚt་M་ལས་མ་uང་[པ་;བ་]དང་M་
མེད་ལས་uང་[པས་;བས་]M་[[ེད་;མེད་]K་ཐལ་བ་དང་། དེ་དག་ཉིད་Lིས་དེ་K་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་[143B8]བ་;ེ་ག3མ་དང་། མེ་ལ་
ཡང་K་བའི་vོག་5ེད་མ་ཡིན་པས་K་བའི་M་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་འNས་^ེད་པས་M་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། མེ་མ་ཡིན་?ི་
འNས་O་^ེད་པས་མེ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ག3མ་དང་། མེ་མ་ཡིན་ལ་ཡང་K་བའི་vོག་5ེད་མ་ཡིན་པས་K་བའི་M་མ་[144A1]ཡིན་K་ཐལ་

བ་དང་། གཞན་འNས་^ེད་པས་M་ཙམ་མ་ཡིན་K་ཐལ་བ་དང་། མེའི་འNས་O་^ེད་པས་མེ་མ་ཡིན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ག3མ་;ེ། ཐམས་
ཅད་K་M་འNས་3་kབ་ནས་འVལ་པར་r་བ་ལ་དགག་པའི་ཐལ་བ་î་ད¡་པོ་འདི་འeག་པར་བ8འོ།།

I3 དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་bོད་པ་gང་པ།
དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་bོད་པ་gང་[144A2]པ་ནི་གལ་ཏེ་དེ་8་ན་:མ་པར་ཤེས་པ་དབང་པFའH་འNས་Oར་kབ་བཞིན་K་དེ་མ་ཡིན་

པའི་fལ་ལས་^ེ་བ་ལ་ཡང་ཐལ་བ་î་[ད¡འ་;ད¡་]འeག་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། M་ཚdགས་པ་ལས་^ེ་བ་:མས་ཡ་[Lལ་;?ལ་]ལ་འVལ་པ་
[[ེད་;མེད་]པས་དེ་ལ་ནི་ཐལ་བ་ཐམས་ཅད་གཏན་ཚCགས་ལ་kབ་པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་5་བའོ།།

G3 དོན་ག3མ་པF་ད_་དག་གི་གlང་བཤད་པར་5་བ།
H1 [b་བའི་དོན་མདོར་བ;ན་པ།]

ད་ནི་[144A3]དོན་ག3མ་པF་ད_་དག་གི་གlང་བཤད་པར་5་བའོ། །དེ་ཡང་དོན་?ི་གF་རHམས་བཞིན་K་བདེབས་ན་འEིགས་པར་
འ]ར་ཏེ། :མ་འEེལ་ལས་Lང་།   

མེའི་འNས་O་K་བ་;ེ། འNས་Oའི་Mའི་,ེས་འeག་པས།།   
དེ་[[ེད་;མེད་]པར་ཡང་དེ་ཡོད་ན། །M་དང་vན་པ་ལས་འདས་འ]ར།།   
[PV 1.34: kāryaṃ dhūmo hutabhujaḥ kāryadharmānuvṛttitaḥ / sa bhavaṃs tadabhāve tu 
hetumattāṃ vilaṅghayet //
Tib: མེ་ཡི་འNས་O་K་བ་;ེ། །འNས་Oས་ཆོས་Lི་,ེས་འeག་Pིར།། 
དེ་མེད་པར་ནི་དེ་ཡོད་ན། །M་དང་vན་པ་ལས་འདས་འ]ར།།]

ཞེས་ག3ངས་[144A4]པ་ཡིན་ནོ།།

I1 M་འNས་3་ངེས་པའི་ཚད་མ་བ,ོད་པ།
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དེ་ལ་དང་པོར་འདིར་M་འNས་3་ངེས་པའི་ཚད་མ་བ,ོད་པ་ནི་དེའི་མཚན་ཉིད་K་]ར་པ་[PVin 85,6: ..tallakṣaṇam..]ཞེས་

པའོ།།

I2 [M་འNས་]ལ་འVལ་པ་gང་པ།
དེ་ལ་འVལ་པ་gང་པ་ལ་M་འNས་མ་ཡིན་ཡང་དེ་8ར་མཐོང་[པ་;བ་]ûིད་དF་ཞ_ས་པའི་དོགས་པ་བ3་བ་ནི་ལན་ཅིག་Åས་སམ་རིགས་

དེ་8ར་མཐོང་[པས་;བས་]Lང་ཅེས་པ་;ེ། བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལ་[144A5]Éོག་ཤལ་འKས་པ་བཞིན་ནོ་iམ་K་དགོངས་པའོ།། 
[Rོས་;དངོས་]3་མཐོང་[པས་;བས་]གནོད་པ་གལ་ཏེ་[85,9: nanv..]ཅེས་པ་ལ། དེར་ཡང་མེ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
ག3ངས་སོ།།

དེ་8ར་འདིར་མི་འVལ་པར་kབ་Lང་དེ་fལ་Kས་གཞན་K་འVལ་པ་དགག་པ་ནི་དེ་ལ་འVལ་ན་འདི། M་དང་vན་པ་ལས་
[144A6]འདས་འ]ར། །ཅེས་པ་;ེ། K་བ་འདི་མེ་ལ་འVལ་པའི་Pིར་མེའི་M་vན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ་[ïག་;ï་]¡་བཞིན་ནF་ཞ_ས་བIགས་
སོར་བཞག་[ཏེ་;;ེ་]བjབ་5་[གསོའ་བ་འམ།;གསོ་བའམ།] K་བ་འདི་M་ཙམ་དང་vན་པ་ལས་འདས་པར་འ]ར་ཏེ་|ི་རིགས་མེའི་འNས་O་kབ་
བཞིན་K་གཞན་K་འVལ་པའི་Pིར་ཞེས་བjབ་5་[144A7]སོར་བཞག་;ེ་Iགས་[གསོའ་;གསོ་]བའང་âང་མོད་Lི། གlང་གི་འདིར་K་བ་མེའི་
འNས་Oར་kབ་ནས་གཞན་K་M་མེ་ལ་འVལ་པར་r་བ་ལ། འNས་O་kབ་པའི་K་བ་འདི་རང་གི་M་ལ་འVལ་པའི་Pིར་M་ཙམ་དང་མི་vན་པར་
འ]ར་ཞེས་5་བར་མངོན་ནོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཐལ་བ་འདི་ཕ་རོལ་མེ་[Kད་;K་]M་[144A8]འNས་3་kབ་[པ་འམ་;པའམ་]མ་kབ་པ་ཞིག་ལ་

བ,ོད་པ་ཡིན།   དང་པོ་ཡང་འདིར་K་བའི་5ེ་Nག་M་ལན་K་kབ་ནས་གཞན་K་5ེ་Nག་གཞན་M་ལ་འVལ་པར་Iོག་[པ་འམ།;པའམ།] 5ེ་Nག་
kབ་ནས་|ི་འVལ་པར་Iོག་[པ་འམ།;པའམ།] འདིར་|ི་M་vན་K་kབ་ནས་གཞན་K་|ི་ཉིད་འVལ་པར་Iོག་[པ་འམ།;པའམ།] |ི་kབ་
[144B1]ན་5ེ་Nག་འVལ་པར་Iོག་པ་ལ་བ,ོད། དང་པོ་གཉིས་ནི་དགག་པར་མི་xས་;ེ་འདིར་ས་}འི་ï་¡འི་ཤེས་5་M་vན་K་kབ་Lང་ï་¡་
གཞན་དང་ཤེས་5་ཙམ་M་ལ་འVལ་པ་མི་འགལ་བའི་Pིར་རོ། །Pི་མ་གཉིས་ནི་མི་ûིད་[ཏེ་;དེ་]M་vན་ནམ་འNས་Oའི་མཚན་ཉིད་M་ལ་མི་འVལ་
པ་ཡིན་པས་མཚdན་5་kབ་ནས། [144B2]མཚན་ཉིད་མ་kབ་པར་Iོག་པ་འགལ་བའི་Pིར་རོ།།

Pོགས་གཉིས་པ་8ར་ན་M་[[ེད་;མེད་]K་ཐལ་བ་འདོད་པ་ལ་བསམ་པ་[[ེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ། །དེས་ན་M་འNས་འVལ་པར་r་
བ་ལ་M་འNས་ལ་Iེན་པའི་ཐལ་བ་ནི་ཅི་8ར་ཡང་མི་âང་;ེ་རང་གིས་རང་བjབ་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། Pོགས་གཉིས་ཀ་ལ་བ,ོད་པ་ཡིན་
[144B3]Lང་དང་པོ་ལ་མི་འཐད་པ་མེད་དེ་Dར་K་བ་M་vན་?ི་ཐ་iད་M་ལ་མི་འVལ་པའི་དོན་ཅན་K་kབ་Lང་Pིས་དེ་[[ེད་;མེད་]པར་^ེ་

ཡང་M་མང་[པས་;བས་]M་[[ེད་;མེད་]K་མི་འ]ར་རF་ཞ_ས་དོན་དང་ཐ་iད་Lི་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་འVལ་ནས་འNས་O་M་ལ་འVལ་པར་Iོག་པ་

ûིད་[ཏེ་;དེ་]དོན་དམ་པའི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཡHན་ཡང་ད{ད་མི་བཟོད་དF་ཞ_ས་པ་ལ་ད{ད་མི་བཟོད་[144B4]པའི་Pིར་དོན་དམ་ཉིད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ཞེས་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ།།

དེས་ན་vོག་པ་མཚdན་5ས་མཚན་ཉིད་བjབ་པར་འ]ར་ཡང་དེའི་ཚt་བསལ་[པ་;བ་]དང་Iགས་ཁས་Wངས་ལ་Iེན་པས་མི་འགལ་

ལོ། །གཉིས་པ་ལ་བ,ོད་Lང་འདོད་པར་མི་xས་;ེ། དེ་8་ན་ཡང་རེས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཅེས་ཐལ་བ་བMད་པའི་[144B5]འདོད་པ་ལ་

མངོན་3མ་?ིས་བསལ་[པའི་;བའི་]Iགས་Lིས་K་བ་M་vན་K་བjབ་པའི་Pིར་རོ།།
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H2 b་བ་གཉིས་པFའH་དེའི་དོན་Üས་པར་བཤད་པ།
b་བ་གཉིས་པFའH་དོན་Üས་པར་བཤད་པ་ལ་ཐལ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]གཉིས་ལས།   

I1 [b་བའི་]ཐལ་བ། 
J1 b་བའི་ཐལ་བ་ཉིད་བ,ོད་པ།

དང་པོ་ལ་རེ་ཤིག་b་བའི་ཐལ་བ་ཉིད་བ,ོད་པ་ནི་འདིར་མེའི་འNས་Oར་མཐོང་[པའི་;བའི་]K་བ་ཡང་གཞན་K་Mར་མཐོང་

[པའི་;བའི་]མེ་[[ེད་;མེད་]པར་[144B6]འuང་ན་ནི་M་ཙམ་ལས་འདས་ཤིང་[[ེད་;མེད་]པ་ཅན་K་འ]ར་རF་ཞ_ས་5་བའོ།། [PVin 
85,10-11: kāryasya ca kāraṇam antareṇa bhāve 'hetutaiva syāt /]

[འདི་འི་;འདིའི་]hབ་པ་ཇི་8ར་kབ་ཅེ་ན། ཡང་དག་པར་ན་vོག་པའི་~ོ་ནས་M་vན་?ི་དོན་Mའི་,ེས་3་འEF་vGག་5ེད་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་
དོན་དང་ཐ་iད་`ན་པ་ལ་nར་བ་ཙམ་?ིས་kབ་མོད་Lི། ,ེས་[འEF་འH་;འEFའH་]~ོ་ནས་§་མ་ལས་M་[[ེད་;མེད་]K་[144B7]མི་འ]ར་ཞེས་

པའི་འVལ་པ་བསལ་བས་བjབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་རེ་ཤིག་Mའི་མཐའ་བཀག་པས་kབ་པ་ན་མཚན་ཉིད་མེད་པས་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་?ི་M་

vན་མ་ཡིན་པར་;ོན་པ་ནི་གང་ཞིག་[yasya]ཅེས་པ་དང་། གལ་ཏེ་[PVin 85,13: cet..]ཞེས་པའོ།།

འདི་ཙམ་?ིས་ནི་K་བ་M་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་K་མི་འkབ་;ེ་རིགས་ག3མ་པ་ལས་[144B8]^ེ་བ་མི་ཁེགས་པའི་Pིར་ཙན་དན་དང་

དེ་མ་ཡིན་?ི་མེ་ལ་འVལ་པའི་K་བ་དང་། མེ་དང་མེ་མ་ཡིན་ལ་འVལ་པས་Åས་^་བོ་M་མེད་K་མི་འ]ར་བ་བཞིན་ནF་ཞ_་ན། མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་དེ་
དག་ལ་མེ་ཙམ་ཞེས་པ་Mའི་རིགས་ག3མ་པ་ཡོད་ཅིང་། K་བའི་རིགས་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]ཁས་ལེན་པའི་Pིར་ལ། དེར་མེ་དང་[145A1]

[བÜའ་;བÜ་]5ིན་?ི་|ི་བོ་ལ་hད་པར་?ི་|ི་[[ེད་;མེད་]ཅིང་། K་བ་དང་çངས་པ་ལ་སོགས་པའི་Åས་^་བོ་ལ་མཚན་ཉིད་[ཅིག་;གཅིག་]
[[ེད་;མེད་]Lི་མིང་མmངས་པ་ཙམ་;ེ། ཇི་qད་K།   

[Rོས་;དངོས་]ཐ་དད་ལ་རབ་kབ་པ། །J་མmངས་ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]པ་ལས།།   
,ེས་དཔོག་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །^་བFའH་Åས་ལས་མེ་བཞིན་ནོ།།
[PV 2.12:  vastubhede prasiddhasya śabdasāmānyād abhedinaḥ / 

na yuktā anumitiḥ pāṇḍudravyād iva hutāśane //

Tib:  ཐ་དད་དངོས་ལ་རབ་kབ་པ། །J་མmངས་ཐ་དད་མེད་པའི་Pིར།། 

,ེས་དཔོག་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །^ེ་བFའH་Åས་ལས་མེ་བཞིན་ནོ།།]

ཞེས་ག3ངས་[145A2]པ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་གལ་ཏེ་K་བ་M་གཉིས་པFའH་,ེས་3་འEོ་ཡང་གཉིས་ཀ་དང་vོག་པ་མ་kབ་པས་གཉིས་ཀ་M་ཅན་K་མི་འཐད་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་

ཡང་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་མ་གཉིས་ཀ་དང་vོག་པ་མ་kབ་པས་གཉིས་ཀའི་hབ་5ེད་ཅན་K་མི་འ]ར་རོ། །དེ་དག་གི་ངེས་པ་ལ་འVལ་ཡང་
གཉིས་ཀས་མ་hབ་[པར་;པ་]མི་འ]ར་ན་དེར་ཡང་M་གཉིས་[145A3]པF་ང_ས་པ་མ་ཡིན་ཡང་གཉིས་ཀའི་M་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཇི་8ར་འ]ར་ཞེ་

ན། རེ་རེ་Mར་མ་ངེས་ན་གང་âང་ངེས་པ་གང་ལས། རེ་རེ་hབ་5ེད་K་མ་ངེས་ན་གང་âང་གིས་hབ་པ་གང་ལས་ཞེ་ན། [Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་w་
བཅས་w་[[ེད་;མེད་]Lི་Åས་གཉིས་kབ་ཅིང་ག3མ་པ་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ། །K་བ་ལ་M་གཉིས་kབ་ཅིང་[145A4]ག3མ་པ་ཁེགས་པའི་Pིར་
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ཞེ་ན། གཉིས་པོ་M་ཉིད་K་མ་kབ་ཅིང་M་ག3མ་པ་ཁེགས་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ། ཚdགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]Mར་kབ་པས་གཞན་ཁེགས་ན་
གཉིས་Lང་མི་འཐད་ལ་མ་མཐོང་[པས་;བས་]འགོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་Pིར་རོ།།

J2 M་མེད་K་འ]ར་བའི་འཐད་པ་[དགག་པ།]
K1 [ཐལ་བ་]གཞན་བ,ོད་པ།

M་[[ེད་;མེད་]K་འ]ར་བའི་འཐད་པ་གཞན་བ,ོད་པ་ནི་ཡང་ན་[PVin 85,14: ..ca..]ཅེས་པ་;ེ། འདིར་[145A5]M་མཐོང་

[པའི་;བའི་]མེ་[དེ་འམ་;དེའམ་]གཞན་K་གང་ལས་^ེ་བའི་བÜ་5ིན་|ི་བོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་âང་K་བ་དེ་^ེད་5ེད་མ་ཡིན་པ་ལས་K་བ་དེ་

ཇི་8ར་འuང་[པར་;བར་]འ]ར་ཏེ་འuང་ན་M་མེད་K་འ]ར་རF་ཞ_ས་nར་རོ།། [PVin 85,14: kathaṃ ca tato 'nyato 
vātajjananasvabhāvād bhavet /]

འདི་གང་ལས་ཅེ་ན། Iོགས་པ་གཅིག་པ་Mའི་;ེང་K་འཐད་པ་བཀོད་པ་ནི་རང་གིས་;ེ། འདིར་K་བ་མེ་འNས་3་[145A6]kབ་

པའི་ཚt་K་བ་^ེད་པ་ལ་མེ་འNས་^ེད་པས་hབ་པ་kབ་ལ། དེ་ལའང་མེས་hབ་པ་ཡིན་ཏེ་གང་ཞིག་གང་གི་དོན་5ེད་པ་དེ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་
པས་སོ། །དེ་8་ཡིན་དང་[བÜའ་;བÜ་]5ིན་|ི་བོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་རང་གིས་མེ་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་Pིར་མེ་འNས་དེ་^ེད་པ་མ་
ཡིན་པར་[PVin 85,14-86,1: svayam atatsvabhāvasyājananāt..]འ]ར་ལ། འདོད་ན་K་བ་དེ་^ེད་པ་[145A7]མ་ཡིན་པར་འ]ར་

བའི་Pིར་རོ། །དེ་བཞིན་K་གཞན་?ི་འNས་Oར་kབ་པ་མེ་ལས་^ེ་བ་ལའང་nར་བར་5་;ེ། དེ་8་ན་K་བ་དེ་M་ལས་མ་uང་[པ་;བ་]དང་M་མ་
ཡིན་པ་ལས་uང་[པས་;བས་]M་[[ེད་;མེད་]པ་ཅན་K་འ]ར་རོ་[PVin 86,1: ..tasyāhetutā syāt // ]ཞེས་5་;ེ་འདོད་པ་ལ་Dོན་M་vན་K་

kབ་པ་ཁས་Wངས་པས་བསལ་ཞེས་དགོངས་པའོ།།

K2 གཞན་?ིས་ཐལ་བ་དེ་ལ་ཉེས་gོང་གི་ལན་[དགག་པ།]
གཞན་?ིས་[145A8]ཐལ་བ་དེ་ལ་ཉེས་gོང་གི་ལན་rས་པ་ནི་གལ་ཏེ་[34*19]ཅེས་པ་;ེ། འདིར་མེ་ལས་^ེ་བ་དེ་ཉིད་གཞན་K་

མེ་མ་ཡིན་ལས་འuང་ན་ཉེས་པ་དེར་འ]ར་ཡང་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་fལ་Kས་ཐ་དད་པར་འགལ་བ་དང་^ེས་པ་ཡང་^ེ་བར་འགལ་བའི་Pིར་
རོ། །འོན་Lང་དེ་དང་མཚན་ཉིད་འ`་ཞིང་vོག་པ་མmངས་[145B1]པ་འuང་བར་འདོད་པའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། [PVin 86,2: tādṛśasya 

bhāvāt /] འདི་དགག་པ་ལ་རང་Mད་Lིས་,ེས་འEFའH་hབ་པ་བ;ན་པ་ནི་M་རང་བཞིན་མི་འ`་བ་ལས་[anyādṛśād]ཅེས་པ་;ེ་M་ཚdགས་པ་

མི་འ`་བ་ལས་uང་[པའི་;བའི་]འNས་O་ཆོས་ཅན་འ`་བ་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]མི་འ`་བ་ལས་uང་[པ་;བ་]དེ་ཉིད་Lི་Pིར་རོ། །གང་ཞིག་འ`་བར་
འ]ར་བ་ནི་འ`་བ་ལས་uང་[པས་;བས་]hབ་[ཏེ་;;ེ་]རིགས་འ`་བའི་ï་[145B2]¡་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བའི་དོན་ཏོ། བwོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
ནི་དགག་པ་ནི་དེ་8་ཡིན་དང་གལ་ཏེ་[34*23]ཅེས་པ་;ེ་M་ཐ་དད་པའི་xས་པ་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]ཚང་ཡང་འNས་O་ཐ་དད་པ་མ་5ས་པ་ནི་མི་

འ`་བས་མི་འ`་བ་^ེད་པ་,ེས་འEོ་མ་kབ་པ་ཡིན་ལ། M་མི་འ`་བ་དེ་དག་གི་xས་པ་མ་ངེས་[PVin 86,4: ..tacchaktiniyamābhāvān..]

[;ེ་;ཏེ་]འNས་O་མི་འ`་བ་ཡང་5ེད་པ་ན་M་འ`་[145B3]བ་དང་vོག་པ་མ་kབ་པས་[Rོས་;དངོས་]པོ་མཐའ་དག་གི་མི་འ`་བ་o་ཚdགས་Lི་

རང་བཞིན་གཏན་M་[[ེད་;མེད་]པ་ཉིད་K་འ]ར་ཏེ། [PVin 86,4: ..akāraṇaṃ viśvasya vaiśvarūpyaṃ syāt /] འ`་བ་དང་མི་འ`་
བའི་M་ཅན་མ་ཡིན་པའི་Pིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5འོ། །ཡང་ན་xས་པ་མ་ངེས་པའི་དོན་ནི་དེ་8་ན་M་དེ་དག་གི་xས་པ་མ་ངེས་[;ེ་;ཏེ་]འ`་
བ་ལས་Lང་མི་འ`་བ་ཅི་;ེ་མི་འuང་[145B4]ཞེས་བJེའོ། །དེ་ཡང་âང་[པར་;བར་]འདོད་ན་Mའི་ཐ་དད་པ་;ེ་འNས་Oའི་རིགས་ངེས་པས་
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5ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་Pིར་འNས་Oའི་འ`་མི་འ`་གཉིས་ཀ་ཡང་Mའི་གཉིས་ཀ་ལ་vོག་པ་འVལ་པའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་]པོ་མཐའ་དག་གི་འ`་མི་

འ`་o་ཚdགས་Lི་ཞེས་5འོ། །དེ་8ར་འདོད་པ་ལ་ནི་[Wོ་;ìོ་]Oར་[པ་;བ་]ཉིད་ལ་ནི་fལ་དང་Kས་དང་རང་བཞིན་[145B5]ངེས་པ་མི་འཐད་

ཅེས་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། [PVin 86,5: ..cokto doṣaḥ / ] གཞན་ཡང་Mའི་xས་པ་མ་ངེས་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་^ེ་བར་ཐལ་
བས་འeག་པ་འཆོལ་[པར་;བར་]ཡང་འ]ར་རོ་[sarvaṃ ca sarvasmāj jāyet / ]ཞེས་བ,ོད་[ཏེ་;དེ་]hབ་པ་ལ་འVལ་པ་དགག་
པའི་ཐལ་བ་འདི་གཉིས་Lང་D་མ་8ར་Dོན་k་ལ་གཞན་K་འVལ་ནས་r་བ་མ་བ,ོད་པ་ཡིན་ནོ།།

I2 འདོད་པ་ལ་བསལ་པ་=བསལ་བས་བwོག་པའི་དོན་བA་བ། 
དེ་དག་[145B6]ལ་ཁས་Wངས་Lི་བསལ་[པས་;བས་]བwོག་པའི་དོན་བA་བ་ནི་མི་འ`་ན་M་ཡོད་པ་དང་བ^ེད་5་^ེད་5ེད་ངེས་

པར་འདོད་པ་དེའི་Pིར་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། འདོད་པ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]དང་ßེལ་བའི་Pིར་b་བའི་ཐལ་བ་ཉིད་བAས་པ་ནི་Mའི་མཐའ་ཁེགས་པ་དང་
M་མ་ཡིན་ལས་འuང་[པར་;བར་]འ]ར་བ་དེའི་Pིར་K་བ་ནི་འདིར་Mར་མཐོང་[པ་;བ་]མེ་ཚdགས་[145B7]Lི་:མ་པ་དང་[PVin 

86,6: ..dṛṣṭākāra..]ཞེས་པའོ།།

J1 ཐལ་བ་[དགོད་པ།]
K1 b་བ།

དེ་8ར་བ;ན་བཤད་བAས་པའི་ཐལ་བ་དེ་ལ་K་བ་M་vན་K་མ་kབ་པ་འགའ་ཞིག་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་M་མེད་K་

]ར་པ་དེ་8་ན་ཡང་། འདི་ལ་ཐལ་བ་དང་གཉིས་ཀའི་hབ་པ་དང་བwོག་པའི་རང་Mད་ག3མ་ལས་དང་པF་ནH་M་[[ེད་;མེད་][PVin 2.58b': -

ahetor]ཅེས་པའི་b་བ་གཉིས་;ེ། K་བ་ལ་[145B8]ཕན་འདོགས་པའི་M་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་གཞན་ལ་མི་8ོས་པར་འ]ར་ལ་། དེ་འདོད་པ་
ལ་Iག་Z་ཡོད་[པ་འམ་;པའམ་][[ེད་;མེད་]པའི་དོན་ནི་གཞན་གང་ལོག་པས་Lང་[[ེད་;མེད་]པར་མི་འ]ར་བ་དང་གང་ཡོད་པའི་མéས་Lང་

ཡོད་པར་མི་འ]ར་བ་;ེ་གཞན་ལ་མི་8ོས་པའི་Pིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་5འོ།།

K2 དེའི་འEེལ་པ།
L1 vོག་པ་མེད་པའི་hབ་པ།

དེའི་འEེལ་པ་ན་[146A1]ན་vོག་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་hབ་པ་ནི་དེ་འuང་[པ་;བ་]ལ་[PVin 86,11: tadbhāve..]ཅེས་པ་M་ཚང་

[པར་;བར་]བ,ོད་པ་མ་ཡིན་?ི་འགའ་ཞིག་vོག་པ་ལ་8ོས་པ་མ་ཚང་[པས་;བས་]hབ་པ་ལས་8ོས་པ་མ་ཚང་[པས་;བས་];ོང་པའི་Pིར་ཞེས་པ་

ཡིན་ལ། 

L2 ,ེས་འEF་མ_ད་པའི་hབ་པ།
,ེས་འEོ་[[ེད་;མེད་]པའི་hབ་པ་ནི་[[ེད་;མེད་]པའི་Kས་དང་ཅེས་པ་;ེ། གང་གི་མé་ཡིས་གང་ཞིག་འuང་[པ་;བ་]ལ་8ོས་པ་ཚང་[146A2]

[པས་;བས་]hབ་པ་ལས་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]པར་hད་པར་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཅེས་པའོ།། [PVin 86,12: abhāvakālāviśeṣāt / ]
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K3 བA་པའི་དོན།
བAས་པའི་དོན་ནི་གཞན་ལ་མི་8ོས་པའི་Pིར་རེས་འགའ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་5་བའོ། །གལ་ཏེ་K་བའི་ངF་བG་M་ལ་མི་8ོས་པ་8ར་

དེའི་ཆོས་རེས་འགའ་བ་ཉིད་Lང་M་ལ་མི་8ོས་པར་Iོག་པར་མི་འ]ར་རམ་ཞེ་ན། Iོག་པ་fལ་Kས་[146A3]:མ་པ་འགའ་ཞིག་gངས་ནས་

འགའ་ཞིག་མ་ངེས་པ་ཉིད་དེ་ལ་8ོས་པར་བ,ོད་[ཏེ་;དེ་]དེའི་,ེས་3་འEF་vGག་5ེད་པའི་Pིར་}ས་དང་ཟས་བཞིན་ནོ།།

ཡང་ན་ཐལ་བའི་དོན་M་མེད་རེས་འགའ་བ་ཙམ་འགོག་པར་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] M་[[ེད་;མེད་]Lི་རེས་འགའ་བ་ཙམ་ཆོས་ཅན་རེས་
འགའ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ་8ོས་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཞེས་[146A4]པ་ལ་ཁས་Wངས་Lི་བསལ་[པས་;བས་]རེས་འགའི་Pིར་8ོས་པ་

ཡོད་ཅེས་དང་8ོས་པའི་Pིར་M་vན་?ི་ཐ་iད་K་âང་ཞེས་པའི་རང་Mད་བ;འོ།།

J2 གཉིས་ཀའི་hབ་པ། =ཆོས་གཉིས་Lི་hབ་པ་;ོན་པ།
K1 b་བ། 

ཆོས་གཉིས་Lི་hབ་པ་;ོན་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་ནི་[PVin 2.58'c: bhāvānāṃ]ཅེས་པའི་b་བ་གཉིས་སོ།།

K2 འEེལ་པ། 
འEེལ་པར་nོར་བ་འདི་8ར་དགོད་[ཏེ།;དེ།] རེས་འགའ་བའི་[Rོས་;དངོས་]པF་ནH་8ོས་པ་དང་བཅས་པས་hབ་[146A5]ཏེ། 

འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་[[ེད་;མེད་]པའི་Kས་ན་འuང་[པར་;བར་]âང་[པ་;བ་]ངེས་[PVin 86,13-14: bhāvābhāvakālayos 

tadbhāvayogyatā-]ཅེས་པ་འགའ་ཞིག་གི་,ེས་3་འEF་vGག་5ེད་པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་རང་བཞིན་?ི་Iགས་སོ།།

འདིའི་Pོགས་ཆོས་བwོག་པས་བjབ་པ་ནི་fལ་དང་[PVin 86,14: ..deśa-]ཅེས་པ་;ེ། [Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་,ེས་3་འEF་vGག་གི་
ཆོས་[[ེད་;མེད་]ན་fལ་Kས་ལ་དེ་vན་མི་vན་?ི་[146A6]ད5ེ་བ་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་ལས་ཞེས་5འོ།།

hབ་པ་ནི་âང་[པ་;བ་]ངེས་པའི་,ེས་3་འEF་vGག་དེ་ཡང་8ོས་པའི་Mའི་[RF་བG་;དངོས་པོ་]ལས་གཞན་ནམ་;ེ་8ོས་པ་ལས་གཞན་མ་

ཡིན་པས་,ེས་3་5ེད་པ་8ོས་བཅས་3་kབ་པའོ།།

K3 དེ་ཉིད་བAས་པ།
དེ་ཉིད་བAས་པ་ནི་དེའི་Pིར་[PVin 86,16: tasmād..]ཅེས་པའོ།།

J3 བwོག་པའི་རང་Mད། 
K1 [nོར་བ་དགོད་པ།]
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བwོག་པའི་རང་Mད་ནི་དེ་8ར་རེས་འགའ་[146A7]བ་ལ་8ོས་པས་hབ་པ་དེ་བས་ན་[PVin 87,2: tan..]ཅེས་པ་;ེ། K་བ་དེ་
fལ་Kས་ངེས་པར་རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་Pིར་K་བ་འདི་ཡི་ཆོས་གང་K་ངེས་པ་དེས་བ^ེད་5འི་འNས་O་ཉིད་ཡིན་ཞེས་nོར་བ་[ཅིག་K་;གཅིག་

Z་]བAས་ནས། 

K2 དེའི་hབ་པ་བjབ་པ།
དེའི་hབ་པ་བjབ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་Lི་Iགས་དགོད་པ་དང་དེའི་བwོག་ཆོད་གཉིས་གང་ན་ལན་ཅིག་ཅེས་དང་[146A8]བ^ེད་5་ལས་གཞན་K་

ན་མཚན་ཉིད་,ེས་3་འEF་vGག་འགའ་ཞིག་ཡང་མེད་[PVin 87,3: ..sakṛd apy abhāvāt /][ཏེ་;དེ་]ཅེས་པས་སོ།།

K3 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཉིད་Sག་དང་བཅས་པ་བA་བ།
ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཉིད་Sག་དང་བཅས་པ་བA་བ་ནི་དེ་དེར་[PVin 87,3-4: sa tat-]པ་;ེ། རེ་ཤིག་འNས་Oའི་;ེང་K་K་བ་དེ་མེའི་

འNས་O་དེར་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཇི་8ར་གཞན་K་གཞན་ལས་འuང་;ེ་འuང་ན་ནི་[-pratiniyato 'nyatra kathaṃ bhavet / 
bhavan vā..]ཞེས་ཁས་Wངས་,ེས་3་[146B1]K་བ,ོད་ནས་

L1 འNས་O་;ེང་K་ཐལ་བ་བ,ོད་པ་མི་འཐད་པ། 
རེ་ཤིག་འNས་Oའི་;ེང་K་ཐལ་བ་བ,ོད་པ་ནི་མེ་[[ེད་;མེད་]ལས་འuང་[པའི་;བའི་]K་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ཏེ་མེས་མ་བ^ེད་པའི་Pིར་ï་

¡་བཞིན་ཞེས་པའོ། །དེའི་hབ་པ་ནི་K་བ་ནི་མེ་ཚdགས་དེས་བ^ེད་པའི་hད་པར་ཡིན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་Dར་མེ་འNས་3་ངེས་པ་ནའོ།། 
[PVin 87,4-5: ..tajjanito hi svabhāvaviśeṣo dhūma iti / ] དེའི་ཚt་M་ལ་ཡང་མེ་[[ེད་;མེད་]མ་ཡིན་པར་[146B2]འ]ར་ཏེ་མེ་

ཚdགས་Lི་འNས་O་^ེད་པའི་Pིར་ཞེས་འeག་པར་བ8འོ།།

L2 Mའི་;ེང་K་ཐལ་བ་བ,ོད་པ་མི་འཐད་པ།
ཡང་Mའི་;ེང་K་ཐལ་བ་བ,ོད་པ་ནི་དེ་བཞིན་K་[PVin 87,5: tathā]ཅེས་པ་;ེ། Dར་མེ་ཚdགས་M་ཡང་འNས་O་དེ་8་Oའི་K་བ་

^ེད་པའི་རང་བཞིན་ཏེ་K་བའི་|ི་རིགས་vོག་5ེད་K་kབ་པ་ཡིན་ནོ།། [hetur api 
tathābhūtakāryajananasvabhāvaḥ / ]

དེ་8་ཡིན་དང་K་བ་དེ་ཡང་གཞན་ལས་འuང་ན་དེའི་ཚt་མེ་དེ་[146B3]K་བའི་vོག་5ེད་Lི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་ལན་འགའ་ཡང་

^ེད་པའི་Mར་མི་འ]ར་རོ། །ཡང་ན་;ེ་Dར་?ི་M་དབང་བཙན་ན་མེ་[[ེད་;མེད་]ལས་uང་[པ་;བ་]དེ་M་[[ེད་;མེད་][པ་འམ་;པའམ་]K་བ་ཉིད་
མ་ཡིན་པར་འ]ར་ཏེ་K་བ་^ེད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལས་uང་[པའི་;བའི་]Pིར་ï་¡་བཞིན་ཅེས་པ་ནི་©གས་Lི་དོན་ཏོ།། [PVin 87,6-7: 
anyato 'pi bhāve na sa tasya svabhāva iti sakṛd api na janayet / na vā sa dhūmaḥ, adhūmajananasvabhāvād 
bhāvāt /]

L3 [M་འNས་མི་འVལ་པ་ལ་གནོད་པ་gང་པ།]
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ཐལ་བ་དེ་དག་གི་[146B4]ཉེས་པ་gང་པར་འདོད་ནས་གལ་ཏེ་གལ་ཏེ་M་འNས་Lི་ཐལ་བ་དེ་དག་གི་གཏན་ཚCགས་མ་kབ་;ེ་བÜ་

5ིན་?ི་|ི་བོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་ཡང་K་བའི་^ེད་5ེད་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པ་ལ། དེ་8་ན་དེ་hབ་5་མེ་ཉིད་ཡིན་པས་K་བ་མེ་ལ་ཅི་8ར་འVལ་
ཞེས་བ,ོད་པ་ནི་དེ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་[PVin 87,7: tatsvabhāvatve]ཞེས་པའོ།།

L4 ཚCགས་3་བཅད་པས་[དེ་དག་གི་དོན་]བAས་པ། 
དེ་དག་ཉིད་ཡང་[ཚCག་;ཚCགས་][146B5]3་བཅད་པས་བAས་པ་ནི་གལ་ཏེ་[PVin 2.59'b: yady]ཅེས་པ་;ེ། གང་ལས་K་བ་

འuང་[པའི་;བའི་]བÜ་5ིན་|ི་བF་ད_་མེ་འNས་^ེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཡིན་ན་དེ་ཉིད་མེར་འ]ར་དགོས་པས་K་བ་མེ་ལ་འVལ་པ་
[[ེད་;མེད་]ལ། འོན་ཏེ་དེ་མེ་འNས་^ེད་པའི་རང་བཞིན་མིན་ན་ཅི་8ར་དེ་ལས་K་བ་འuང་། དེ་ཅིས་ཞེ་ན། [146B6]འདི་8ར་Dར་K་བའི་

Mའི་རང་བཞིན་ལ་མེ་དེའི་xས་པའི་5ེ་Nག་vན་[ཏེ་;;ེ་]མེ་འNས་^ེད་པས་hབ་ཅིང་དེ་ལའང་མེས་hབ་ན་མེ་འམ་མེ་འNས་^ེད་པ་མ་ཡིན་པ་

ལས་K་བ་འuང་ན་M་མེད་K་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཅ_ས་པའོ།།
[PVin 2.59-60: agnisvabhāvaḥ śakrasya mūrdhā yady agnir eva saḥ / athānagnisvabhāvo 'sau dhūmas tatra 
kathaṃ bhavet // (2.59) dhūmahetusvabhāvo hi vahnis tacchaktibhedavān / adhūmahetor dhūmasya bhāve sa syād 
ahetukaḥ // (2.60)]

M1 འNས་O་M་ལ་འVལ་པར་r་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་གནོད་པ་བ,ོད་པ།
དེ་8ར་ན་འNས་O་M་ལ་འVལ་པར་r་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ག3མ་üག་ག3མ་བཀོད་པར་[146B7]མངོན་ཏེ། Mའི་མཐའ་བཀག་

པ་དང་M་ལས་མ་uང་[པ་;བ་]དང་M་མ་ཡིན་ལས་uང་[པའི་;བའི་]Iགས་Lིས་K་བ་འNས་O་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གཉིས་ཀ་
དང་vོག་པ་མ་ཚང་[པས་;བས་]གཉིས་པFའH་འNས་O་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གཉིས་པོ་ལས་མ་^ེས་པས་K་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ག3མ་
དང་།[146B8]M་མེ་ལ་ཡང་གཞན་འNས་^ེད་པས་M་ཉིད་མ་ཡིན་པར་དང་། རང་འNས་vོག་5ེད་མ་ཡིན་པས་K་བའི་M་མ་ཡིན་པར་དང་། 
མེ་[[ེད་;མེད་]Lི་འNས་O་^ེད་པས་མེ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ག3མ་དང་། M་མེ་མེད་ལའང་དེ་8་O་ག3མ་;ེ་î་ད¡་Dར་བ,ོད་པ་ཉིད་དོ།།

M2 [M་འNས་]དེ་8ར་མི་འVལ་པ་ལ་གནོད་པ་gང་པ།
N1 M་ཐ་དད་ལས་འNས་O་ཐ་མི་དད་པ་gང་པ། 

དེ་8ར་འVལ་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་[147A1]གནོད་པ་བ,ོད་ནས་མི་འVལ་པ་ལ་གནོད་པ་gང་པ་ནི་M་ཐ་དད་ལས་འNས་O་ཐ་

མི་དད་མི་âང་ན་འོ་ན་[36*13]ཅེས་པ་;ེ། ད་ནི་[[ིག་;མིག་]དང་ག�གས་དང་ཡིད་ལ་5ེད་པ་ལས་:མ་པར་ཤེས་པ་8་O་[ཅིག་;གཅིག་]5ེད་
པ་ཐ་དད་པ་ལས་འNས་O་[ཅིག་;གཅིག་]གི་8ར་འuང་;ེ། དེར་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ད¡་འeག་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཞ_ས་Yོལ་བའོ་
[147A2]མི་མmངས་པའི་ལན་ག3ངས་པ་ནི་གཅིག་Æ་[PVin 87,15: .. ekaṃ..]ཅེས་པ་;ེ། འདིར་õེན་མིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་
Åས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་:མ་ཤེས་[Dོས་;དངོས་]3་^ེད་[པ་འམ་;པའམ་]Mའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་?ི་འོན་Lང་õེན་:མས་ཚdགས་པ་མ་ཡིན་པས་

འNས་O་འ`་བ་དང་མི་འ`་བས་Mའི་ཚdགས་པ་འ`་མི་འ`་ཁོ་ན་,ེས་3་དཔག་གོ །འོ་ན་:མ་པར་ཤེས་པ་^ེས་ནས་Mན་[147A3]གནས་པའི་

M་གང་iམ་ན་ཚdགས་པ་དེ་ཉིད་[PVin 88,1: .. saiva ca sāmagrī ..]ཅེས་སམ། དེ་8་ན་ཚdགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་ལས་འNས་O་:མ་
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ཤེས་དེ་fལ་ལ་འཛCན་xས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་hད་པར་K་མའི་ངF་བGར་གནས་པའི་Iེན་གང་ཡིན་ཞེས་པ་ལ། ཚdགས་པ་དེ་ཉིད་Lི་ནང་གི་hད་
པར་རF་ཞ_ས་བ8འོ། །དེས་kབ་པའི་དོན་ནི་M་ཚdགས་པ་ཁོ་ནས་འNས་Oའི་ངF་བG་[147A4]^ེད་ཅིང་Åས་སF་སFའH་ལག་,ེས་ཐ་དད་མེད་ཉིད་Lི་

Pིར་ཅེས་པ་;ེ། :མ་Eངས་ནི་རེ་མོས་དང་wོས་པའོ། །དེ་8་ཡིན་ཡང་mལ་འདི་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་Iགས་:མས་མ་kབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཚdགས་པ་
ལས་^ེ་བ་:མས་M་ཚdགས་པའི་,ེས་3་འuང་ཞིང་ཁ་ཡར་?ི་,ེས་3་vོག་པ་ན། དེ་དང་ཚdགས་པའི་འNས་O་དེ་[147A5]དང་མ་ཚdགས་པ་ལ་

འགལ་?ི་ཚdགས་པའི་འNས་O་^ེད་པ་ལ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་hབ་པ་མ་kབ་པས་དེ་མ་ཡིན་ལ་Mའི་མཚན་ཉིད་མི་ཁེགས་པའི་Pིར་རོ།།

N2 འNས་Oའི་རིགས་Lིས་འVལ་བ་gང་པ།
ད་ནི་འNས་Oའི་རིགས་Lིས་འVལ་པ་gང་པའི་Pིར་གཞན་དག་གལ་ཏེ་Mའི་ཚdགས་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་[ལ་འང་;ལའང་]འNས་O་ཐ་མི་

དད་པ་མཐོང་;ེ་རང་གི་ས་བོན་དང་བ་ལང་[147A6]གི་¶ི་བ་ལས་ƒད་པ་ལ་8་OའF་ཞ_ས་དོགས་པ་བ3་ནས་འགོག་པ་ནི་གང་ཡང་[PVin 

88,3: yad api..]ཞེས་པ་;ེ། དེར་ཡང་མིང་[ཅིག་;གཅིག་]བ,ོད་Lང་དོན་ཐ་དད་[ཅིག་;གཅིག་]ཡོད་དགོས་[;ེ་;ཏེ་]Mའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་
[པའི་;བའི་]Pིར་[PVin 88,4: ..hetusvabhāvabhedāt,..]ཅེས་པ་ནི་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]གཞིར་ཁས་Wངས་Iགས་3་བཀོད་པའོ།། [འདི་
འི་;འདིའི་]hབ་པ་ནི་Dར་མི་འ`་བ་ལས་འ`་བ་uང་ན་o་ཚdགས་M་[[ེད་;མེད་]K་[147A7]འ]ར་ཅེས་པར་kབ་པར་དགོངས་པའོ། །ཆོས་
མéན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་ཐོག་མར་ས་བོན་དང་Öོང་O་བ≥གས་པ་ལས་[Rོས་;དངོས་]3་^ེས་པའི་Ç་ཤིང་འNས་O་ཡོད་[[ེད་;མེད་]དང་≈ོམ་

པ་དང་∆ག་üན་?ི་:མ་པ་འuང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ། །དེ་8་O་ནི་འཇིག་Iེན་ན་[PVin 88,5: .. tādṛśaṃ bhedaṃ loko..]ཅེས་པ་མངོན་

3མ་?ིས་kབ་པའོ།།

N3 དཔག་5་Mའི་hད་པར་ངོས་ག�ང་པ།
O1 [དངོས་Lི་དོན།] 

དེ་8་ན་ཡང་Iགས་འདི་[དཔེའ་;དཔེ་]ཉིད་Lིས་[147A8]མ་ངེས་པར་འ]ར་ཏེ་Ç་ཤིང་དེ་དག་འNས་O་རིགས་འ`་བར་འ]ར་བའི་

Pིར་རF་ཞ_་ན། དཔག་5་Mའི་hད་པར་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ནི་འNས་Oས་[;ེ།;ཏེ།] འNས་O་འ`་བས་འ`་བ་,ེས་3་དཔག་5འི་M་ཡང་ཞེས་
པའོ།། [PVin 88,7: ..kāraṇaṃ kāryam anumāpayati /] ཐ་མི་དད་Lི་hབ་པ་དཔེས་བ;ན་པ་ནི་ཅེས་པ་;ེ་,ེས་3་འNེལ་
[པའི་;བའི་]Ç་ཤིང་ནི་དང་པFའH་Ç་ཤིང་དེ་དག་ལོ་[147B1]K་མར་བMད་པ་;ེ་དེ་དག་འ`་ཡང་གཉིས་ཀ་[Rོས་;དངོས་]Lི་M་Öོང་O་ལས་^ེས་

པར་འ`་བ་བཞིན་ནོ།། [PVin 88,8: ..pravṛddhayoḥ kadalyoḥ kandodbhavaḥ / ] ཐ་དད་Lི་hབ་པ་དཔེས་བ;ན་པ་ནི་ཡང་འNས་
O་གང་ལ་[Rོས་;དངོས་]Lི་M་[yatra tu sākṣād dhetu-]ཅེས་པ་;ེ་ཐོག་མར་ས་བོན་དང་Öོང་O་ལས་^ེས་པ་བཞིན་ནོ་

[bījakandodbhavayoḥ /]ཞེས་5་བའོ།།

དཔག་5་ལ་མི་འVལ་པའི་དོན་བAས་པ་ནི་[Rོས་;དངོས་]Lི་M་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པ་ལ་མི་འVལ་པ་[147B2]དེས་ནའོ།།

འདི་ལ་[|ད་;ད{ད་]པ་Ç་ཤིང་དག་[Dོས་;དངོས་]Lི་M་མི་འ`་བའི་འNས་O་མི་འ`་བར་ངེས་ན་དེ་དག་བMད་པའི་འNས་O་འ`་

བར་འ]ར་རF་ཞ_ས་5་བའི་mལ་འདི་ནི་གལ་ཏེ། འདི་8ར་བMད་M་མི་འ`་བའི་འNས་O་ནི་འ`་བར་མི་âང་;ེ་མི་འ`་བ་ཤས་;ག་ལས་བMད་
པའི་Pིར་[Rོས་;དངོས་]འNས་བཞིན་ནF་ཞ_་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་མི་[147B3]འVལ་པ་དང་འVལ་པ་[Rོས་;དངོས་]དང་བMད་Mའི་J་aོབ་དཔོན་
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?ིས་ཉེར་ལེན་དང་õེན་ལ་བཞེད་པས་སམ། ཤིན་[K་;Z་]མི་འ`་བ་ལས་འ`་མི་འ`་ཆ་གཉིས་པ་དང་དེའི་མི་འ`་བའི་xས་པ་འཕོས་ནས་Kས་
ག3མ་པར་ཤིན་[K་;Z་]འ`་བ་^ེད་པས་མི་འགལ་ལF་ཞ_ས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་རེ་ཤིག་དང་པོས་ནི་qབས་དོན་མི་འkབ་;ེ་ཉེར་ལེན་[147B4]ས་

བོན་དང་Öོང་O་མི་འ`་བ་ཉིད་ལ་བMད་པའི་འNས་O་འ`་བ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་ལ་[Rོས་;དངོས་]Lི་ཉེར་ལེན་ཐ་དད་པ་ལ་8ོས་ན་ཉེར་ལེན་

ལ་[Rོས་;དངོས་]Mར་བ,ོད་པས་xས་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ། །ཐ་མ་ཡང་མི་âང་;ེ། མི་འ`་བའི་xས་པ་འ`་བར་མཐོང་ན་M་འNས་དང་
འཇིག་པ་དང་དང་པF་ཉHད་ནས་འཕོ་བར་མmངས་པས་བMད་པ་དོན་[147B5][[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བའི་Pིར་རོ།།

O2 འདིར་[aོབ་དཔོན་?ི་]དགོངས་པ། 
འདིར་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་K་M་མི་འ`་བས་བདག་ཉིད་ཅི་8འི་[Rོས་;དངོས་]འNས་མི་འ`་བ་^ེད་པར་འདོད་པ་མ་

ཡིན་?ི། འོན་Lང་[PVin 88,12: ..api tu..]ཐོག་མར་ས་བོན་དང་Öོང་O་ལས་[Rོས་;དངོས་]3་^ེས་པའི་Ç་ཤིང་ནི་ཤིན་[K་;Z་]མི་འ`འོ། །དེ་
ནས་མི་འ`་བའི་xས་པ་བག་ལ་ཞ་;ེ་འ`་5ེད་Lི་õེན་ནམ་[147B6]ཉེར་ལེན་ཉིད་ནར་སོན་པར་འ]ར་བས་Tང་ཟད་Tང་ཟད་འ`་བར་^ེ་ཞིང་

ནར་སོན་པའི་མཐར་ཤིན་[K་;Z་]འ`་བར་འ]ར་རོ། །དེའི་ཚt་དང་པFའH་Kས་ན་[Rོས་;དངོས་]M་མི་འ`་བས་འNས་O་མི་འ`་བར་གསལ་ལ། ཐ་
མའི་Kས་3་འNས་O་འ`་བས་[Rོས་;དངོས་]M་འ`་བ་ཉིད་དོ། །Tང་ཟད་འ`་བ་ཡོངས་3་འ]ར་བའི་གནས་qབས་3་[Rོས་;དངོས་]Lི་
[147B7]M་འNས་འ`་མི་འ`འི་µ་རིས་མི་ཟིན་པས་དེའི་ཚt་M་དཔོག་པར་5་བ་ཉིད་གlང་ལས་མ་ག3ངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་8་ཡིན་དང་ཐོག་
མའི་[Rོས་;དངོས་]འNས་དེས་ཡང་འNས་བདག་ཉིད་ཅི་8འི་མི་འ`་བ་^ེད་པའི་གཏན་ཚCགས་མ་kབ་;ེ་Dར་ལས་Tང་འ`་བ་^ེད་པས་སོ། །
གང་ཞིག་བདག་ཉིད་ཅི་8འི་མི་འ`་བ་^ེད་[147B8]པ་དེ་ནི་qལ་པ་;ོང་K་བMད་པས་Lང་འ`་བར་མི་འ]ར་ཏེ་ནས་དང་ûན་མ་དང་I་དང་

བ་ལང་བཞིན་ནོ། །དེའི་Pིར་aོབ་དཔོན་?ི་དགོངས་པ་དང་དོན་?ི་mལ་ནི་འདི་ཉིད་ལས་གཞན་K་བཙལ་བར་མི་5འོ། །གལ་ཏེ་ནགས་དང་Aམ་
རའི་ག་གོན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[Rོས་;དངོས་]Lི་M་མི་འ`་བ་ལས་Lང་འNས་O་:མ་པ་འ`་བ་མཐོང་[148A1]པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་

དོགས་པ་བ3་ནས་M་མི་འ`་བ་དག་གི་འNས་O་ཐ་དད་པའི་[ད5ེ་འ་;ད5ེ་]བ་;ོན་པ་ནི་:མ་པ་ཐ་དད་པ་འབའ་ཞིག་ནི་ཞེས་ག3ངས་;ེ། རང་
བཞིན་དང་བཅོས་མའི་ནོར་O་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་རེ་ཤིག་:མ་པ་མmངས་Lང་[མéའ་;མé་]དང་±ིད་དང་ཁ་དོག་གཞན་K་འ]ར་བ་ལ་

སོགས་པ་ཐ་དད་པ་བཞིན་ནོ།། [148A2]དེ་བཞིན་K་«མ་Oའི་5ེ་Nག་ཁ་ཅིག་གཞན་འ`་བ་ལས་མེ་ཏོག་གིས་དང་། གཞན་འ`་བ་ལས་འNས་
O་དང་;ེ། རོ་ལས་དང་xས་པ་ཐ་དད་པ་ལས་ཐ་དད་པར་བ8་བར་5འོ།།

O3 དོན་བA་བ།
དོན་བAས་པ་ནི་M་ཐ་དད་པ་དག་གི་འNས་O་:མས་དེ་དང་དེའི་~ོ་ནས་ཐ་དད་པར་འ]ར་བ་དེའི་Pིར་ཤིན་[K་;Z་]:མ་པར་

[Pི་;Pེ་]བའི་འNས་Oའི་ཐ་དད་ནི་M་ཐ་དད་ལ་[148A3]འVལ་པ་[[ེད་;མེད་][PVin 89,2:  tasmān na suvivecitaṃ kāryaṃ 

kāraṇaṃ vyabhicarati / ]པས་M་Tང་ཟད་མི་འ`་ན་ཡང་དེ་དག་གི་འNས་O་ལ་འ`་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།]   འNས་O་ས་
དང་ནོར་O་ལས་uང་[པའི་;བའི་]Ç་དང་[[ེ་;མེ་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གང་དག་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་Lིས་འ`་བར་མངོན་པ་དེ་དག་Lང་

འགའ་ཞིག་གིས་མི་འ`་བར་ངེས་པར་5འོ། །མ་མཐོང་བཞིན་K་ཡོད་དF་ཞ_ས་5་བ་འདི་གང་ལས་[148A4]ཞེ་ན། གལ་ཏེ་M་hད་པར་ཡོད་Lང་
[PVin 89,2: hetuviśeṣe 'pi ..]ཅེས་པ་Dར་བ,ོད་པའི་o་ཚdགས་M་[[ེད་;མེད་]Lི་^ོན་K་འ]ར་བ་ལས་[PVin 89,3: doṣāt //]ཞེས་པ་
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འདི་འཐད་པའི་Üལ་པF་ཡHན་ནོ། །M་འNས་མི་འVལ་པ་ངེས་པའི་དོན་བAས་པ་ནི་,ེས་3་འEོ་དང་ཅེས་པའི་ཚCགས་བཅད་[ཅིག་;གཅིག་];ེ་|ིར་
M་འNས་Lི་མཚན་ཉིད་,ེས་3་འEF་vGག་ཡིན་པ་ལས་|ི་རིགས་གང་ཞིག་གང་[148A5]གི་,ེས་འEོ་[Dོས་;དངོས་]3་མཐོང་[པ་;བ་]དེ་ཉིད་

Lིས་དེ་མི་མéན་Pོགས་ལས་མི་འuང་[པའི་;བའི་]vོག་པ་©གས་ལ་Iོགས་པས་དེའི་རང་བཞིན་དེའི་M་ཅན་[PVin 2.61c: svabhāvas tasya 

taddhetur]K་kབ་ཅེས་5་[བ་འམ།;བའམ།] ཡང་ན་M་འNས་Lི་མཚན་ཉིད་དང་,ེས་འEFའH་~ོ་ནས་|ི་རིགས་M་འNས་3་kབ་པས་5ེ་Nག་
གཞན་K་འVལ་པ་ཁེགས་པ་ག3མ་K་5ས་;ེ་གནོད་པ་gང་པ་[148A6]དོན་?ིས་ཚང་[པས་;བས་]འNས་Iགས་བAས་པས་Iགས་ག3མ་?ི་

རང་བཞིན་བཤད་ཟིན་ནས། 

E3 éན་མོང་གི་འNེལ་པ་jབ་པ། =Iགས་དེ་དག་གི་མི་འVལ་པའི་M་འNེལ་པ་ངེས་པར་5་བ།
ད་ནི་Iགས་དེའི་དག་གི་མི་འVལ་པའི་M་འNེལ་[པ་;བ་]ངེས་པར་5་བ་ལ་ག3མ་ལས། 

F1 མི་འVལ་པའི་རང་བཞིན་|ིར་བ;ན་པ། 
མི་འVལ་པའི་རང་བཞིན་|ིར་བ;ན་པ་ལ་ངེས་པའི་M་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འNས་O་དང་རང་བཞིན་ཅན་དག་M་དང་རང་བཞིན་ལ་ངེས་པར་kབ་

པ་ཁོ་[148A7]ན་ལས་Pོགས་ལ་བjབ་5་[[ེད་;མེད་]ན་Iགས་མི་འuང་[པ་;བ་]ངེས་པར་འ]ར་?ི་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་8་མིན་ན་འVལ་པ་
ནི་འNས་O་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་འཇིག་ན་འVལ་པ་དང་རང་བཞིན་M་གཞན་ལ་8ོས་ན་འVལ་པ་གཉིས་མ་མཐོང་ལས་

མིན་[PVin 2.62'cd':  'darśanān na]ཅེས་དང་དོན་གཞན་[PVin 2.63c': arthāntara]ཅེས་པའོ། །ཡང་ན་འདིར་བA་[148A8]བའི་

ཚCགས་3་བཅད་པ་ཞེས་འuང་[པས་;བས་]ན་དེ་དག་བjབ་པའི་Iགས་གཉིས་Lི་དོན་བAས་པ་ཡིན་ཏེ། འNས་Oའི་དོན་Aད་Lི་,ེས་3་:མ་
འEེལ་ལས།། 

རང་བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་འuང་། །ཡོད་པ་ཙམ་དང་,ེས་འNེལ་ཡིན།།   
དེ་[[ེད་;མེད་]ན་ནི་ཡོད་ན་བདག། [[ེད་;མེད་]འ]ར་ཐ་དད་[[ེད་;མེད་]Pིར་རོ།།
[PV 1.39: svabhāve 'py avinābhāvo bhāvamātrānurodhini / tadabhāve svayaṃ bhāvasyābhāvaḥ 
syād abhedataḥ //
Tib: རང་བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་འuང་། །ཡོད་པ་ཙམ་དང་འNེལ་བ་ཡིན།། 
དེ་མེད་ན་ནི་ཡོད་པའི་བདག །མེད་འ]ར་ཐ་དད་མེད་Pིར་རོ།།]

ཞེས་འuང་[148B1][པ་;བ་]དང་། éན་མོང་གི་[བབA་;བA་]བ་M་དང་[PVin 2.62'a: kārya]ཅེས་པའི་[©་ལོག་;ཤF་ལG་ཀ་]གཉིས་སོ།།

ཡང་ན་བར་qབས་Lི་ཚCགས་3་བཅད་པར་5ས་ཏེ་ཚCགས་བཅད་ག3མ་ཆར་?ིས་འNེལ་[པ་;བ་]|ིར་བ;ན་པར་བ8འོ།།

F2 [དེའི་5ེ་Nག་Z་བཤད་པ།] 
G1 མི་འདོད་པའི་མི་འVལ་པས་ངེས་པ་དགག་པ། 
H1 འKས་5ས་:མས་Lི་མི་Iག་པ་M་གཞན་ལས་འuང་པར་r་བ་དགག་པ། 
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I1 5ེ་Nག་Z་r་བ་དག་[གིས་འགོད་པ།] 
ད་ནི་མི་འདོད་པའི་མི་འVལ་པས་ངེས་པ་དགག་པ་ལ་རེ་ཤིག་5ེ་Nག་[K་;Z་]r་བ་དག་འKས་5ས་:མས་Lི་མི་Iག་པ་M་གཞན་ལས་

འuང་[པར་;བར་]r་བ་ལ་དེ་[148B2]8ར་ན་དེ་དག་རང་བཞིན་ཉིད་K་མི་âང་ངF་ཞ_ས་;ོན་པ་ནི་འVལ་པར་འ]ར་བ་ལས་ཉེས་པ་གཞན་ཡང་

[PVin 89,11: api ca]ཅེས་པའོ།།

བjབ་5འི་ཆོས་དེ་[བjབ་;jབ་]5ེད་Lི་M་ལས་ཐོ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དོན་གཞན་?ི་M་ཅན་ཡིན་ན་དེ་དེ་ལས་Åས་གཞན་

ཉིད་K་འ]ར་ཏེ་འོ་མ་དང་ཞོ་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5འོ།། [PVin 2.64ab: arthāntaranimitto hi dharmaḥ syād anya eva saḥ /]

I2 དེའི་hབ་པ།
དེའི་hབ་པ་ནི་དེ་kབ་ན་[PVin 89,13: .. tasmin niṣpanne..]ཅེས་པF་;_། [148B3][Rོས་;དངོས་]པོ་:མས་Lི་ཐ་དད་པ་དང་

ཐ་དད་པར་5ེད་པའི་M་ནི་འདི་ཁོ་ན་;ེ་[PVin 89,14:  ayaṃ hi bhedo bhedahetur vā bhāvānāṃ..]ཞེས་འདོན་པ་8ར་ན་ཐ་དད་:མ་

འཇོག་དང་^ེ་བའི་Mར་འ]ར་བས་འEིགས་Lི་M་ཐ་དད་པ་ནི་M་ཐ་དད་པའF་ཞ_ས་པའི་འ]ར་ནི་མ་འNེལ་ལོ། །M་གཉིས་པF་ད_ས་Lང་མི་འkབ་ན་
M་གཞན་[[ེད་;མེད་]པས་[Rོས་;དངོས་]པོ་འགའ་ཡང་ངོ་། །དེ་8་མ་ཡིན་ཏེ་^ེ་འཇིག་[148B4]kབ་[བདེའ་;བདེ་]མི་གཅིག་ནའོ། །དོན་ནི་ཐ་
དད་[པའི་འོ།།;པའོ།།]

I3 རང་ལ་མmངས་པ་gང་པ། 
J1 [bོད་པ།]

རང་ལ་མmངས་པ་gངས་པ་ནི་གཞན་?ིས་འདི་འཇིག་པ་འདི་M་གཞན་?ི་~ོས་^ོན་མ་ཡིན་པར་Iོག་པས་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་འཇིག་

པའི་M་དོན་ཐ་དད་པ་ཉིད་[[ེད་;མེད་]པ་hེད་Lི་}གས་ལ་ཡང་ཅེས་པ་;ེ་མི་Iག་པའི་དོན་Mན་ཆད་པ་ལ་བསམས་པའོ།།

J2 ལན། 
ལན་ནི་མmངས་པ་[148B5]དང་དེའི་Iགས་kབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མི་Iག་པ་ཉིད་[PVin 90,6: ..anityatā..]ཅེས་5་;ེ། མང་K་ནི་

འཇིག་པ་8ོས་[[ེད་;མེད་]Lི་qབས་3འོ།།

K1 དེ་ལ་འüོས་པའི་bོད་པ།
དེ་ལ་འüོས་པའི་bོད་པ་གལ་ཏེ་Oམ་པ་ཉིད་མི་Iག་པ་ཡིན་ན་Oམ་པ་མི་Iག་པ་ཞེས་ཐ་མི་དད་བ,ོད་པ་ཆོས་ཅན་?ི་ཚCག་དང་Oམ་

པའི་མི་Iག་པ་ཞེས་ཐ་དད་བ,ོད་པ་ཆོས་Lི་ཚCག་ལ་དོན་hད་[[ེད་;མེད་]པར་[148B6]འ]ར་རF་ཞ_ས་དོགས་པ་བ3་ནས་

K2 [དེ་3ན་དuང་བ།] 
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ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་?ི་ཚCག་ཐ་དད་པ་ལའང་M་མཚན་:མ་འEེལ་K་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ཏོ་[PVin 90,7-9: vacanabhede 'pi 

dharmidharmatayā nimittaṃ ... pramāṇavārttike nirṇītaḥ / ]ཞེས་nར་ཏེ། གང་ཞེ་ན། Oམ་པ་མི་Iག་པ་ཞེས་མི་Iག་པ་གཞིའི་
hད་པར་གཞན་མི་gོང་པ་དང་Oམ་པ་མི་Iག་པ་ཞེས་པས་མི་Iག་པ་[གཞི་འི་;གཞིའི་]hད་པར་གཞན་gོང་པར་འ]ར་བས་

hད་པར་གཞན་[148B7]ནི་gོང་པ་དང་། མི་gོང་བ་དག་གཉིས་པོ་ལ།།
བpའི་5ེ་Nག་Iོགས་པ་པFའH། །འདོད་པའི་,ེས་3་5ེད་པའི་གཞི།།
[PV 1.61: bhedāntarapratikṣepāpratikṣepau tayor dvayoḥ / 
saṃketabhedasya padaṃ jñātṛvāñchānurodhinaḥ //
Tib: hད་པར་གཞན་ནི་gོང་བ་དང་། །མི་gོང་བ་དག་དེ་གཉིས་Lི།། 
བp་ཡི་5ེ་Nག་Iོགས་པ་པFའH། །འདོད་པའི་,ེས་3་5ེད་པའི་གཞི།། ]

ཞེས་5་བ་ལ་སོགས་པའོ།།

L1 དངོས་པོ་མཐོང་ཉིད་ན་མཐོང་པར་འ]ར་བ།
M1 དོགས་པ་བ3་བ། 

ཡང་qད་ཅིག་མའི་ཆོས་དེ་[Rོས་;དངོས་]པFའH་རང་བཞིན་ཡིན་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་ན་མཐོང་[པར་;བར་]འ]ར་

བས་ཅི་;ེ་མི་Iོགས་ཞེས་པའི་དོགས་པ་བ3་ནས། དེ་མཐོང་[148B8][པ་;བ་]ན་དེ་ཡང་མཐོང་མོད་Lི་མཐོང་བཞིན་K་ཡང་མི་Iོགས་སF་ཞ_ས་

nར་རོ། །དེ་གང་ལས་ཞེ་ན། བèས་[པས་;བས་]ཏེ་Wོ་བaད་ཅིང་མི་འVལ་པས་སོ།།

M2 འVལ་པའི་M་མཚན།
འVལ་པའི་M་མཚན་ནི་དོན་དང་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་ལས། 

N1 དོན་ལ་ཡོད་པའི་M། 
དང་པF་ནH་Oམ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་qད་ཅིག་D་Pིའི་ཡོད་པ་བར་མ་ཆད་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་[149A1]དེ་ཡང་8F་vHར་བ་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་qད་ཅིག་D་མའི་Åས་དང་[ངོ་;ངེས་]ཤེས་Lི་WF་ངGར་རིགས་འ`་བ་གཞན་དང་གཞན་འuང་[པ་;བ་]གཉིས་Lིས་Dར་?ི་

Åས་དེ་ཉིད་Iག་Z་དེ་8ར་ཡོད་པར་དོགས་པ་;ེ། མདོར་ན་[ངོ་;ངེས]་ཤེས་Lི་fལ་K་རིགས་འ`་བར་བར་ཆད་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་Åས་D་

Pི་ཐ་དད་K་མི་Iོགས་[པ་འམ་;པའམ་][ཅིག་K་;གཅིག་Z་]འVལ་པ་འuང་;ེ། Çའི་Mན་བཞིན་ནོ།། [149A2]འVལ་པ་འuང་[པ་;བ་]ལ་M་

གཉིས་ཀ་ཚdགས་དགོས་མོད་Lི་བwོག་Pོགས་མི་འuང་[པ་;བ་]ནི་གང་[[ེད་;མེད་]Lང་ཡིན་པས་འམ་ཞེས་པའི་:མ་པར་བIག་པའི་J་ག3ངས་

སོ། །དེས་ན་འདི་གཉིས་བ;ན་བཤད་K་5་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་མི་གཅིག་པ་དང་:མ་པར་བIག་པའི་ཚCག་མི་འཐད་པས་སོ། །Pི་རོལ་པ་དང་
སངས་Üས་པའི་འVལ་M་རིམ་པར་[149A3]nོར་[བ་འང་;བའང་]མ་ཡིན་ཏེ། བwོག་པར་nར་ཡང་དགག་མི་xས་པ་དང་kབ་མཐའ་
[[ེད་;མེད་]པ་:མས་ལ་འVལ་པའི་M་[[ེད་;མེད་]པར་ཐལ་བའི་Pིར་རོ།།
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N2 ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའི་M།
གཉིས་པ་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའི་M་ནི་Wོ་ཞན་པ་ཞེས་པ་;ེ། qད་ཅིག་D་Pིའི་Åས་Kས་ཅིག་ལ་མི་མཐོང་[པས་;བས་]དབང་པFའH་Wོ་ཞན་

[པ་འམ་;པའམ་]Iག་པར་Jོ་འདོགས་Lི་བག་ཆགས་དང་vན་པས་[149A4]ཡིད་Lི་Wོ་ཞན་པའོ། །འོ་ན་གང་གི་ཚt་ངེས་པར་འ]ར་ཞེ་ན། qད་
ཅིག་མ་མཐོང་[པ་;བ་]:མས་Lིས་ངེས་པའི་Pིར་མི་Iག་པ་ཉིད་K་:མ་པར་གཞག་གF་ཞ_ས་བཤད་ཟིན་ཏོ་[PVin 90,12: .. tadānityatā 

vyavasthāpyata ity apy uktam / ]ཞེས་nར་ཏེ། མི་ཤེས་པ་:མ་པར་འ]ར་བ་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་བཅས་པས་8ོས་
[[ེད་;མེད་]Lི་qབས་3འོ། །དེ་ཡང་དེའི་ཚt་ངེས་པའི་Kས་ཡིན་པས་[niścayakāla iti]སོ།། [149A5]ཅིའི་Pིར་ཞེ་ན། Oམ་པའི་མཐའ་
?F་མG་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་]ར་པའི་ཚt་oང་âང་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པའི་ཚད་མས་Oམ་པའི་Mན་མི་གནས་པར་Iོགས་པའི་Pིར་[-

anupalabdhyāsthitipratipatter]རོ།།

L2 ^ོན་གཞན་བ,ོད་པའི་དོན་བ;ན་པ།
M1 D་མའི་Yོལ་བ་ཉིད་བ,ོད་པ། 

ཡང་^ོན་གཞན་བ,ོད་པའི་དོན་K་D་མའི་Yོལ་བ་ཉིད་བ,ོད་པ་ནི་མི་Iག་པ་ཞེས་5་བ་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་qད་ཅིག་མར་འuང་

[པ་;བ་]དེ་8་མ་ཡིན་ཏེ་Pིས་འuང་[པ་;བ་]ཡིན་ན་ཆོས་འགལ་[149A6]བ་ངF་བGར་མི་འཐད་པས་ཐོ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]གཞན་?ི་ཅེས་པ་

;ེ། དེ་འདོད་པ་ལ་[Rོས་;དངོས་]པF་ད_་དང་མི་vན་པའི་དོན་Åས་ཐ་དད་[པ་འམ་;པའམ་]མི་vན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་?ི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཉHད་Iག་པ་
ལས་འ5ེད་པའི་M་མཚན་?ི་མི་Iག་པ་དང་vན་པར་མི་འ]ར་བ་;ེ། དགོས་ན་མི་xས་[པ་འམ་;པའམ་]xས་ན་མི་དགོས་པར་འ]ར་བའི་Pིར་
རོ།།

M2 དེ་དག་གི་M་མཚན་རང་བཞིན་འ]ར་བ་;ོན་པ། 
དེ་དག་གི་[149A7]M་མཚན་རང་བཞིན་འ]ར་བ་དང་མི་འ]ར་བ་ཡིན་པར་;ོན་པ་ནི་དགོས་ན་[PVin 91,2: upayoge..]ཅེས་

དང་རང་བཞིན་?ིས་[PVin 91,3: svabhāvena..]ཅེས་སོ།།

M3 [དེ་དག་གི་M་མཚན་རང་བཞིན་]མི་འ]ར་བ་ཡིན་པར་;ོན་པ། 
ཡང་ན་[Rོས་;དངོས་]པF་མH་Iག་པའི་[Iན་;གཏན་]ཚCགས་3་འང་མི་âང་[པར་;བར་];ོན་པ་ན་དོན་གཞན་གF་5_ད་ལ་M་འNས་ལས་

མཐའ་གཞན་འགོག་པ་ནི་མི་Iག་པ་[PVin 91,4: ..anityatā-]ཅེས་པའོ།།

H2 དངོས་པF་མH་Iག་པའི་གཏན་ཚCགས་3འང་མི་âང་པར་;ོན་པ།
Pིས་uང་Pིར་ན་[PVin 2.64a': paścādbhāvān]ཞེས་M་འགོག་པའི་Iགས་[149A8]ནི་རང་Mད་[ཏེ་;དེ་][Rོས་;དངོས་]པFའH་

Pིས་uང་གི་J་དོན་ཆོས་ཅན་[Rོས་;དངོས་]པFའH་M་མ་ཡིན་ཏེ་Pིས་uང་[པར་;བར་]oང་[པའི་;བའི་]Pིར་ཅེས་5་བ་hབ་5ེད་འགལ་བའོ།།
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Oམ་པ་དང་ཐོ་བ་ཚdགས་པ་ལས་འuང་[པའི་;བའི་]འNས་Oའི་:མ་པ་བ3་ནས་འNས་O་ལ་Iགས་འགོག་པ་ནི་འNས་O་âང་

[པ་;བ་]ན་ཡང་དེ་M་Oམ་སོགས་ལ་དཔོག་པ་གང་ལ་ངེས་[PVin 2.64'b: ekāntatā kutaḥ]ཅེས་5་;ེ་[149B1]དེ་འEེལ་པ་ན་འNས་O་

âང་ཡང་M་ལ་ཡོད་པར་དཔོག་པའི་Iགས་མ་ངེས་པ་ཉིད་དོ་[PVin 91,9-10: -hetor anaikāntikatvam /]ཞེས་5་;ེ། ཅིའི་Pིར་ཞེ་ན། 
དེའི་[བjབ་;jབ་]5ེད་བMད་པ་གཉིས་M་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཅེས་དང་õེན་གཞན་?ི་ཕན་པ་ལ་8ོས་པའི་[PVin 

91,9: ..paropaskārāpekṣiṇo nāvaśyaṃ hetau..]Pིར་ཅེས་པའོ། །གལ་ཏེ་õེན་གཞན་ལ་8ོས་པར་མ་kབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། འོ་ན་
[Rོས་;དངོས་]པFའH་M་ཙམ་ལས་[149B2]འuང་ངམ་M་ལས་uང་[པའི་;བའི་][Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལས་འuང་། 
[bhāvamātrabhāvitve] དང་པོ་8ར་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་དང་Kས་མཉམ་པར་kབ་ལ་གཉིས་པ་8ར་ན་[Rོས་;དངོས་]པོ་Iག་པར་
འ]ར་བས་མི་Iག་པ་Pིས་འuང་མི་xས་པའི་ཉེས་པ་D་མར་འ]ར་བ་གཉིས་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་[bhāvamātra]ཞེས་དང་དེ་ལས་[PVin 

91,11: tato 'pi..]ཅེས་པ་;ེ།   [Rོས་;དངོས་]པF་མH་Iག་པར་འ]ར་བ་དེས་ནའོ།།

G2 མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་པ་ཙམ་jབ་5ེད་K་Iོག་པ་དགག་པ། 
དེ་8ར་དོན་གཞན་ལས་[149B3]འuང་[པའི་;བའི་]ཆོས་བjབ་5་མ་ཡིན་པར་བ;ན་ནས། ད་ནི་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་

[པ་;བ་]ཙམ་jབ་5ེད་K་Iོག་པ་དགག་པ་ལ་

H1 Yོལ་བའི་འདོད་པ་དགོད་པ། 
Yོལ་བའི་འདོད་པ་དགོད་པ་ནི་ཇི་8ར་,ེས་3་མི་དཔོག་[PVin 91,13: kathaṃ nānumānaṃ..];ེ། དེའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་མéན་
Pོགས་མི་Iག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་ལ་^ེ་བ་མཐོང་ལ་མི་མéན་Pོགས་མི་Iག་པ་མ་ཡིན་པའི་[nānityatā]ཅེས་པ་[149B4]འོ།།

H2 [འདོད་པ་དེ་3ན་འ5ིན་པ།]
I1 དེ་འVལ་པ་ཉིད་K་རིགས་པས་jབ་པ།

དེ་འVལ་པ་ཉིད་K་རིགས་པས་jབ་པ་ལས་འVལ་པའི་དཔེར་བ,ོད་པ་ནི་མི་མéན་Pོགས་པས་ཏེ་»་བ་དེའི་ནང་ནས་བTས་པའི་

འNས་ཆན་འགའ་ཞིག་ཚdགས་པར་མཐོང་ནས་Sག་མ་ལ་jབ་5ེད་འགོད་པས་འདི་qད་K་འNས་ཆན་Sག་མ་:མས་Lི་ཚdས་པ་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]དེང་

སང་»་བ་[ཕ་;ཕོ་]བའི་ནང་K་བཙdས་པའི་Pིར་[149B5]ཟོས་པ་འདི་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བའོ། །xས་པའི[དཔེའ་;དཔེ་];ོན་པ་ནི་འདི་8ར་ཅེས་
པས་སོ།།

འVལ་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་Iགས་3་བཀོད་པ་གང་ཞིག་Pོགས་ཆོས་kབ་ཅིང་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་vོག་པ་

;ོན་5ེད་པ་[PVin 2.66b: vyatirekaḥ pradarśyate]དེ་ལ་ཞེས་nར་ཏེ། དེའི་M་ནི་དེའི་[PVin 92,9: ..tasya..]ཅེས་པ་;ེ། vོག་པ་ངེས་
པར་5་[149B6]བ་ལས་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]}ས་པས་སམ་Iགས་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་ཡང་ཡང་དག་[K་;Z་]མི་འ]ར་བ་ནི་bོད་

[གཞིའ་;གཞི་]ལ་བjབ་5་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]M་ཡིན་Pིར་[PVin 2.66'c: saṃśayahetutvāc]ཅེས་5འོ། །མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]ན་
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[[ེད་;མེད་]པར་ཅི་;ེ་མི་ངེས་iམ་ན། མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཡིན་མོད་Lི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་[PVin 92,12: 

na hi sarvānupalabdhir..]ཏེ་བwོག་hབ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་[149B7]ཤ་ཟ་བཞིན་ནོ།།

I2 }ང་གིས་Lང་འVལ་པར་བjབ་པ།
}ང་གིས་Lང་འVལ་པར་བjབ་པ་ནི་གཞན་ཡང་གཏན་ཚCགས་Lི་མཚན་ཉིད་mལ་ག3མ་ལ་ངེས་པ་བ,ོད་པ་མཛད་པའི་ཡང་Pིར་རF་

ཞ_ས་nར་ཏེ། 3་ཡིས་གང་གི་གཉེན་པོར་ཞེ་ན། [མདོའ་;མདོ་]མཛད་པ་དེ་ཡིས་མ་kབ་ཅེས་སོ། །དེ་འEེལ་པ་ན་ངེས་པ་བ,ོད་པ་མཛད་པའི་
[*PVin 2.67][149B8]M་མཚན་དང་མཛད་པའི་ཚCག་དང་དེ་བསལ་5་ག3མ་འNེལ་[པ་;བ་][PVin 93,4: ..pratibandhe..]ཞེས་

དང་གཉིས་ཀ་[PVin 93,6: dvayor..]ཞེས་དང་དེ་ལ་[PVin 93,5:  tatra-]ཞེས་པ་;ེ། ,ེས་འEF་ང_ས་པས་ནི་,ེས་འEོ་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་
[པ་;བ་]འགལ་བ་དང་དེའི་Pོགས་དང་མéན་པའི་Sག་vན་བསལ་ལོ།། [viruddhatatpakṣyāṇāṃ nirāsaḥ, ] མ་ངེས་པ་ནི་vོག་
པ་[Rོས་;དངོས་]3་འVལ་པའོ། །Pོགས་གཉིས་[150A1]ཀ་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བ་ནི་éན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་མéན་Pོགས་ལ་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་

ཚdམ་]ཟ་བ་ཡང་དག་གི་Sག་མ་དང་vན་པའོ།།

[*PVin 2.67: hetos triṣv api rūpeṣu niścayas tena varṇitaḥ / 
asiddhaviparītārthavyabhicārivipakṣataḥ //]

I3 མི་འVལ་པ་ལ་གནོད་པ་བ,ོད་པ།
J1 རང་གི་Öེ་པ་ལ་ཚད་མའི་མདོ་མཛད་པའི་}ང་དང་འགལ་བའི་ཐལ་བ་བ,ོད་པ།

ད་ནི་མི་འVལ་པ་ལ་གནོད་པ་བ,ོད་པ་ལ་རང་གི་Öེ་པ་ལ་ཚད་མའི་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་}ང་དང་འགལ་བའི་ཐལ་བ་™ག་བ,ོད་

པ་ལས། 

K1 བjབ་པའི་ངག་ལ་བwོག་hབ་བ,ོད་5་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་བ,ོད་པ། 
དང་པོ་བjབ་པའི་ངག་ལ་བwོག་hབ་བ,ོད་[150A2]5་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་བ,ོད་པ་ནི་Iགས་[jབ་;བjབ་]5་དང་འNེལ་[པ་;བ་]

[[ེད་;མེད་]པར་[PVin 92,9: asaty api pratibandhe..]ཅེས་པ་;ེ། nོར་བ་ནི་Iགས་Lི་vོག་པ་ནི་Pིར་Yོལ་ལ་བ,ོད་5་མ་ཡིན་པར་ཐལ་
ཏེ་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་ཡིན་པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་ཡིན་ལ། འདོད་པ་ལ་}ང་གིས་སེལ་[པ་;བ་]ནི་རེ་ཤིག་འགལ་མ་ངེས་Lི་
གཉེས་པོར་,ེས་3་འEོ་[150A3]vོག་གཉིས་ཀ་བ,ོད་པར་རིགས་སF་ཞ_ས་ཆོས་མི་མéན་པ་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་=ོས་པར་བཤད་པ་གང་

ཡིན་པས་བསལ་ལF་ཞ_ས་5འོ།། [PVin 92,9-11: eṣa tāvan nyāyo yad ubhayaṃ vaktavyaṃ 
viruddhānaikāntikapratipakṣeṇeti, yad vaidharmyavacanam anaikāntikapratipakṣeṇa, ..]

hབ་པ་མ་kབ་ཅེ་ན། འོ་ན་vོག་པ་བ,ོད་པ་དེའི་དགོས་པ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]vོག་པ་ཉིད་དམ་མེད་ངེས་གོ་བར་5ེད་ཅེས་བIགས་
ནས་དང་པོ་ལ་མི་དགོས་པས་འགོག་པ་ནི་གལ་[150A4]ཏེ་[PVin 92,11: yadi..]ཅེས་པ་;ེ་མ་=ོས་Lང་Iོགས་པའི་Pིར་རོ། །དེ་མ་kབ་;ེ་
དེ་བ,ོད་པས་Dར་མཐོང་[པར་;བར་]འVལ་པ་བwོག་དགོས་iམ་ན་དེ་ལ་[PVin 92,12: ..tasya..]ཅེས་སོ། །,ེས་འEོ་བ,ོད་པའི་དགོས་པ་
མéན་Pོགས་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]`ན་པར་5ེད་པ་8ར་vོག་པའི་ཚCག་གིས་ཅེས་པ་ལ། མི་མmངས་;ེ་མི་མéན་Pོགས་ལ་Iགས་མཐོང་ན་
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[150A5]`ན་མི་xས་ལ་མ་མཐོང་ན་མི་དགོས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་;ོན་པ་ནི་མཐོང་[པ་;བ་][PVin 92,13: ..darśanaṃ..]ཅེས་པའོ། །བIག་
པ་ཉིད་པ་མི་xས་པས་འགོག་པ་ནི་གལ་ཏེ་[41*9]ཅེས་པའི་Yོལ་བ་བཀོད་ནས། རེ་ཤིག་དེ་གཉིད་བ,ོད་པས་མི་འkབ་པ་ནི་གལ་ཏེ་
[41*10]ཅེས་པ་;ེ་ཤ་ཟ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་][གཞིའ་;གཞི་]མཐོང་ཞེས་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ།། [150A6]ཚCག་གིས་[jབ་;བjབ་]5་jབ་

5ེད་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]པས་བ,ོད་པར་xས་སོ་iམ་ན། འNེལ་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]ན་གཅིག་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་སོ། །ས་Pོགས་3་
Oམ་པ་8ར་Iགས་Lི་རང་བཞིན་[[ི་ད[ིགས་;མ་དམིགས་]པས་ངེས་སོ་iམ་པ་ནི་དེས་[PVin 94,8: .. tena..]ཅེས་པ་;ེ། བwོག་hབ་མི་
འkབ་པའི་M་ནི་བjབ་5་jབ་5ེད་དེ་དག་[Dོས་;དངོས་]འNེལ་[[ེད་;མེད་]པས་[150A7]སོ། །Yོལ་བའི་བ,ོད་པ་ཉིད་Lི་ཆེ་བས་xས་སོ་
iམ་ན་Yོལ་བ་དེས་སོ། །དེ་དག་གིས་Lང་མེད་ངེས་མི་xས་པ་དེ་བས་ན་[PVin 94,9: tasmād..]ཞེས་པ་ནི་བA་བ་;ེ། མི་མéན་Pོགས་ལ་
Iགས་[[ེད་;མེད་]ངེས་Lི་རིགས་པ་ནི་Dར་ཚད་མས་ཁེགས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་`ན་པའི་དོན་K་བ,ོད་ན་འཐད་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་བ8འོ།། 
[150A8]ཡང་ཐལ་བ་གཉིས་ལ་êོ་བའི་Pིར་Yོལ་བ་D་མ་ཉིད་འགོད་པ་ནི་དེ་མེད་པ་ལ་[PVin 94,14: .. tadabhāve..]ཅེས་པ་ལ། བ,ོད་
ཟིན་[PVin 94,14: uktam..]པ་ནི་oང་ལ་མ་མཐོང་ན་ནི་[PVin 94,7: .. dṛśyasyādarśane..]ཅེས་གོང་Kའོ།།

K2 Sག་vན་ཆོས་ཅན་མéན་Pོགས་ལ་མི་འVལ་པར་ཐལ་བ་བ,ོད་པ།
L1 ཐལ་བ་འདིའི་nོར་བ། 

^ོན་Sག་པ་གཞན་ཡང་[PVin 95,1: api ca..]ཅེས་ཐལ་བ་གཉིས་པ་[འདི་འི་;འདིའི་]nོར་བ་ནི་Sག་vན་ཆོས་ཅན་མéན་Pོགས་

ལ་མི་འVལ་པར་ཐལ་ཏེ་མི་མéན་Pོགས་ལ། [150B1]མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]vོག་པ་དང་vན་པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་;ེ། Pོགས་ཆོས་ཚད་མས་
kབ་ཅིང་hབ་པ་ཁས་Wངས་དང་འདོད་པ་ལ་}ང་གིས་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།། [PVin 95,1: ..adṛṣṭyā nivṛttiḥ syāc cheṣavad 
vyabhicāri..]

L2 ཆོས་ཅན་Iགས་vན་?ི་Iགས་ཉིད་ངོས་ག�ང་པ།
ཆོས་ཅན་Iགས་vན་?ི་Iགས་ཉིད་ངོས་ག�ང་[པ་;བ་]ནི་དཔེར་ན་[yathā]ཅེས་པ་;ེ།   ཤིང་[ཐོག་;ཏོག་]Sག་མ་:མས་ཆོས་

ཅན་འདི་བཞིན་K་=ོན་ཅིང་རF་NG་བ་ཡིན་ཏེ།  ཤིང་[150B2][ཐོག་;ཏོག་]ཡིན་པའི་Pིར་ཟོས་པ་བཞིན་ཞེས་5་བའོ།།

དེ་ལ་ཐལ་བ་འགོད་པ་ནི་འདི་ལ་ཡང་[PVin 95,3: atrāpy..]ཅེས་པ་ཡིན་ལ། hབ་པ་ལ་འVལ་པ་དགག་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ་[eke]ཅེས་པ་;ེ། 
aོབ་དཔོན་དབང་áག་Öེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དག་Iགས་Lི་མཚན་ཉིད་mལ་™ག་དགོས་པ་ལས་འདིར་ག3མ་ཚང་ཡང་བཞི་པ་གནོད་

[[ེད་;མེད་]Lི་fལ་[150B3]མ་ཚང་[པས་;བས་]སF་ཞ_ས་པ་ལ། དེ་ཚང་དགོས་Lང་མ་ཚང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་[na,..]ཞེས་5འོ།། 
[Rོས་;དངོས་]3་མ་lགས་Lང་གལ་ཏེ་ན་འ]ར་བས་གནོད་པ་དོགས་མེད་མ་ཚང་ངF་ཞ_་ན། [PVin 95,6: ..bhaved iti cet, ..] དེ་kབ་ན་
[jབ་;བjབ་]5་kབ་པས་Iགས་Lི་mལ་ཉིད་K་འགལ་བའི་^ོན་བཏང་iོམས་3་5ས་ནས། དེ་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེ་8་Oར་[tathā]

[150B4]ཅེས་པའོ། །Pོགས་Lད་Iགས་Lི་vོག་པ་མmངས་པར་དོགས་པ་སེལ་[པ་;བ་]ནི་Iགས་Lི་vོག་པ་ནི་ཅེས་པ་;ེ་བjབ་5་jབ་5ེད་
ཡིན་པའི་Pིར་ཞེས་བསམས་པའོ། །འོ་ན་hེད་Lི་Pོགས་ལ་Sག་vན་འVལ་པར་ཇི་8ར་འ]ར་ཅེས་སམ་འVལ་བཅས་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་པ་
ལ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་མི་དམིགས་[150B5]པས་[PVin 95,8-9: anupalambhāt..]ཅེས་པ་;ེ། འVལ་པར་འདོད་[པ་འམ་;པའམ་]བཤད་
པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་5འོ།།
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K3 vོག་པ་ཅན་Iགས་3་ཐལ་བ་བ,ོད་པ།
ག3མ་པ་vོག་པ་ཅན་Iགས་3་ཐལ་བ་ནི་གཞན་ཡང་[PVin 95,11: kiṃ ca..]ཅེས་པ་;ེ། nོར་བ་ནི་vོག་པ་ཅན་?ི་Iགས་ཆོས་

ཅན་vོག་པ་ཚང་[པར་;བར་]འ]ར་ཏེ་མི་མéན་Pོགས་ལ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ།།

དེ་འདོད་ན་ཡང་དག་གི་གཏན་[150B6]ཚCགས་3་འ]ར་ཏེ་Pོགས་ཆོས་དང་vོག་པ་ཚང་[པའི་;བའི་]Pིར་5ས་པས་མི་Iག་པ་

བjབ་པ་བཞིན་ཞེས་5་བ་Pོགས་ཆོས་ཁས་Wངས་ལ་8ོས་ཤིང་hབ་པ་ཚད་མ་ལ་འདོད་པ་ལ་ཁས་Wངས་སམ་}ང་གིས་བསལ་[པའོ།།;བའོ།།]

དེ་འEེལ་པར་ཆོས་ཅན་?ི་nོར་བ་ཉིད་ངོས་འཛCན་པ་ནི་གསོན་པFའH་}ས་ཅེས་པ་ཐལ་བ་;ེ་[འདི་འི་;འདིའི་],ེས་འEོ་[150B7]kབ་

པས་བwོག་པའི་~ོ་ནས་བདག་Iོགས་པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་སམ། ཡང་ནས་འཕངས་པའི་རང་Mད་གསོན་པའི་}ས་ནི་བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ་
ûོག་དང་vན་པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་;ེ།   འདིས་Lང་བདག་Iོགས་པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་nར་རོ།།

ཁས་Wངས་པའི་Pོགས་ཆོས་བ,ོད་པ་ནི་བདག་[[ེད་;མེད་][PVin 95,12: nirātmakānāṃ..]ཅེས་པ་;ེ། མི་མéན་
[150B8]Pོགས་བདག་[[ེད་;མེད་]ལ་ûོག་མ་མཐོང་ཞིང་དེ་ལ་[[ེད་;མེད་]པས་hབ་པ་དང་bོད་གཞི་hབ་5ེད་ûོག་[[ེད་;མེད་]ལོག་པའི་

Pོགས་ཆོས་Lང་ཚང་[པས་;བས་]ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།

རིགས་པ་ཅན་དག་རང་Mད་Lི་vོག་པ་Oམ་པ་ལ་ûོག་oང་âང་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་kབ་པར་སེམས་པ་འགོག་པ་ནི་བདག་

oང་âང་མ་ཡིན་པས་vོག་fལ་མི་མéན་[151A1]Pོགས་3་མ་kབ་པར་;ོན་པ་ནི་བདག་8ར་མི་âང་[པར་;བར་][PVin 95,13: 

adṛśya-]ཅེས་པའོ། །སངས་Üས་པས་ཁས་Wངས་པས་[PVin 96,2: abhyupagamāt..]སF་ཞ_ས་པ་ལ། ཁས་Wངས་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཆོས་
ཐམས་ཅད་བདག་[[ེད་;མེད་]K་འདོད་པས་བjབ་5་མི་འkབ་པ་དང་མ་ཡིན་ན་vོག་པ་མི་འkབ་པ་དང་Iགས་}ང་ལ་Iེན་པ་ག3མ་ད་ནི་ཅེས་

དང་གཞན་དག་ཅེས་དང་[151A2]ཁས་Wངས་ཅེས་པར་བ;ན་ཏོ།།

K4 vོག་པ་ལ་མ་kབ་པའི་^ོན་མི་nོར་བར་ཐལ་བ་བ,ོད་པ། 
བཞི་པ་vོག་པ་ལ་མ་kབ་པའི་^ོན་མི་nོར་བར་ཐལ་བ་ནི་གང་ཡང་[PVin 96,6: yāpy..]ཅེས་པ་;ེ། nོར་བ་ནི་Iགས་Lི་vོག་པ་

ཆོས་ཅན་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བ་^ོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་ཡིན་པའི་Pིར་ཞེས་5་བ་འགལ་བས་hབ་པ་;ེ། Pོགས་ཆོས་
ཁས་Wངས་པ་ལ་hབ་པ་ཚད་མས་[151A3]kབ་ཅིང་འདོད་པ་ལ་}ང་གིས་བསལ་[པའོ།།;བའོ།།]

གlང་གི་དོན་ནི་མ་kབ་པ་vོག་པ་ལ་nར་བ་[PVin 96,6: asiddhiyojanā..]དེ་ཡང་བ,ོད་5་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ་[ི་

[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཁོ་ནར་ཟད་པའི་Pིར་ཞེས་nར་ཏེ། nར་བའི་གlང་ཉིད་`ངས་པ་ནི་དེ་བཞིན་K་[tathā]ཅེས་པ་;ེ། Pོགས་ཆོས་ལ་གཞི་
[Rོས་;དངོས་]པོར་མ་kབ་པ་དང་། [ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]ཟ་བ་དང་གཉིས་[151A4]ཀ་ལ་མ་kབ་པ་དང་གང་âང་ལ་མ་kབ་པ་བཞི་^ོན་K་

བ,ོད་ནས་དེ་བཞིན་K་ཞེས་,ེས་འEོ་དང་vོག་པའི་mལ་གཉིས་ལ་nར་བའོ།།

དེའི་hབ་པ་ནི་[[ི་;མི་]དམིགས་པ་[PVin 96,7: anupalambha..]ཞེས་པའོ།། [ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]K་འ]ར་བ་ཡིན་པས་vོག་པ་ལ་
[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་ཚdམ་]དེ་བwོག་5་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཅེས་5་;ེ་Oམ་པ་འKས་5ས་ཡིན་ན་འཇིག་པ་བwོག་[151A5]5་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།
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ཅི་རིགས་པའི་ཚCག་གིས་[Rོས་;དངོས་]3་མ་kབ་པ་ཙམ་^ོན་K་nར་བ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་པའི་དོགས་པ་ཚCག་གཞན་?ིས་སེལ་[པ་;བ་]ནི་

Iགས་Lི་mལ་གང་ཞིག་Yོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པ་བ,ོད་པ་དེ་ཁོ་ན་བjབ་པ་དང་3ན་འ5ིན་པ་ཡིན་?ི་གང་âང་ལ་མ་kབ་པ་དང་[ཐེ་ཙdམ་;ཐེ་

ཚdམ་]ཟ་བ་བ,ོད་པ་ནི་མ་ཡིན་[PVin 96,9: ..na,..]ཞེས་[151A6]པའོ།།

K5 hད་པར་:མ་པར་གཅོད་པར་ཐལ་བ་བ,ོད་པ། 
z་པ་hད་པར་:མ་པར་གཅོད་པར་ཐལ་བ་ནི་མཉན་པར་5་བ་[PVin 96,12: śrāvaṇatvasyāpi..]ཅེས་པ་;ེ། nོར་བ་ནི་དང་

པོར་མཉན་5་ཆོས་ཅན་Iག་མི་Iག་ལ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་དེ་དག་ལས་vོག་པ་[nityānityayor adarśanāt 
tadvyāvṛttir]kབ་པར་ཐལ་ཞེས་hབ་པ་ཁས་Wངས་Lི་ཐལ་བ་བ,ོད་[ཏེ།;དེ།] དེ་འདོད་ན་རང་kབ་པའི་གཞི་ལ་དེ་དག་གཅོད་ཅིང་འགོག་
པར་ཐལ་ཏེ་གཉིས་[151A7]ཀ་ལས་vོག་པ་kབ་པའི་Pིར་ཡོད་པས་མི་Iག་པ་བཞིན་ཅེས་པ་;ེ། [འདི་འི་;འདིའི་]Pོགས་ཆོས་ཁས་Wངས་དང་
hབ་པ་ཚད་མས་kབ་ཅིང་འདོད་པ་ལ་ཚད་མ་དང་}ང་གིས་Lང་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།། [འདི་འི་;འདིའི་]hབ་པ་,ེས་འEོ་དང་བwོག་hབ་
དང་དོན་བA་བས་;ོན་པ་ནི་དེ་:མ་པར་[tadvyavacchedanam]ཞེས་དང་། གང་ཞིག་[yo hi]ཞེས་པ་ཡིན་ལ་[151A8]Iགས་Lི་

mལ་བཞི་པ་མ་ཚང་[པས་;བས་]hབ་པ་ལ་འVལ་པར་Iོག་པ་གལ་ཏེ་[43*25]ཅེས་པ་;ེ། མ་མཐོང་[པས་;བས་]འགོག་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་
པའི་Kས་ད་ནི་མ་མཐོང་[པ་;བ་][PVin 97,2: ..tarhīdānīm adarśanaṃ..]ཙམ་?ི་vོག་པ་དེ་མི་མéན་Pོགས་ལ་Iགས་འགོད་པའི་ཚད་མ་

མ་ཡིན་ཏེ་[na .. pramāṇam]ཞེས་5འོ། །འགའ་ཞིག་ལ་གནོད་པ་ûིད་པར་[bādhāsambhavāt]མ་kབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། དེ་བཞིན་
K་[tathā]ཅེས་པ[151B1];ེ་[Rོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་?ིས་kབ་བཞི་འགོག་པ་བཞིན་ནོ།།

འོ་ན་[S་;Sས་]nིན་?ི་Oས་Dོ་བསངས་དཔོག་པ་དང་མཉན་5ས་J་Iག་པ་དཔོག་པའི་,ེས་3་[དགག་;དཔག་]པ་འགའ་ཞིག་གི་fལ་

ལ་ཡང་[PVin 97,4-5: anumānaviṣaye 'pi..]ཅེས་Yོལ་བར་མmངས་པ་ལ། ,ེས་དཔག་ཙམ་ལ་ཡིད་གཏན་[[ེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་ཏེ་
[anāśvāsaprasaṅga iti cet, na,..]ཅེས་པ་;ེ། Dར་ཇི་qད་བཤད་པ་[yathokte]རང་བཞིན་འNས་Oའི་hབ་པ་Pོགས་

[151B2]ཆོས་kབ་པའོ། །,ེས་དཔག་ལ་ནང་འགལ་མི་ûིད་ན་མདོའ་མཛད་པས་Iགས་ལ་མི་འVལ་པ་མི་ག3ང་[པར་;བར་]འ]ར་རF་ཞ_ས་པ་
ལ། [Rོས་;དངོས་]པོ་བ་མ་ག3ངས་པ་ཉིད་དང་ûིད་པའི་fལ་}ང་ལ་Iེན་པ་jབ་པ་8ར་oང་གི་qབས་3་བཤད་པར་5་ཞེས་5འོ།།

™ག་པ་ས་ལ་རེག་5་འགོག་པ་རིགས་པར་ཐལ་བ་ནི་གང་ཡང་[PVin 97,8: yad apy..]ཅེས་པ་[151B3];ེ། nོར་བ་ནི་5ེ་Nག་
པ་དག་Ç་Eང་[པ་;བ་]Çའི་ཡོན་ཏན་དང་`ོ་བ་མེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཞིང་བཏང་iོམས་པ་†ང་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་ས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་

འuང་[པ་;བ་]ག3མ་ལ་རེག་5་བཏང་iོམས་པ་མི་ûིད་[ཏེ་;དེ་]ས་ཉིད་ཡིན་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་པའོ།།

དེ་འགོག་པ་aོབ་དཔོན་?ི་གlང་ནི་ས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་མི་oང་[པ་;བ་]དག་ལ་ཡང་[151B4]རེག་5་དེ་མ་མཐོང་

[པ་;བ་]ཙམ་?ིས་འགོག་པར་5ེད་ན་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་[PVin 97,8-9: .. adarśanamātreṇa dṛṣṭebhyaḥ pratiṣedhaḥ 

kriyate, na ca so 'pi yukta iti / ]ཞེས་པའོ།།

ཐལ་བ་བ,ོད་པ་ནི་དེ་ཇི་8ར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་[ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་[katham ayuktaḥ, 
anupalambhād]ཅེས་པ་ཡིན་ལ་དེའི་hབ་པ་ནི་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་[[ེད་;མེད་]པར་kབ་པ་ཡིན་ཏེ་[anupalambhād 
abhāvasiddheḥ /]Iགས་Lི་vོག་པ་བཞིན་ཞེས་5འོ།།
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བསལ་[པ་;བ་]མ་Iོགས་པའི་bོད་པ་རེག་པ་[PVin 97,10: ..sparśasya..]ཅེས་པ་ལ། [151B5]5ེ་Nག་ལ་oང་âང་འགོག་ན་

རིགས་Lང་དེས་|ི་ལ་|ི་འགོག་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་;ོན་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་[PVin 97,10: na yuktaḥ,..]ཅེས་དང་། 5ེ་Nག་ལ་མ་མཐོང་
[པས་;བས་]|ི་ལ་འགོག་པ་འVལ་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]དེ་ལ་ཅེས་པ་;ེ་[Iགས་;Iག་]པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ཡོད་Lང་ངོ་། །དེས་ན་hད་པར་འགའ་
ཞིག་[PVin 97,13: ..viśeṣasyāpi..]ཅེས་པ་དོན་བA་བའོ།།

J2 གཞན་?ི་Öེ་པ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་éན་མོང་K་རིགས་པས་གནོད་པ་;ོན་པ། 
ད་ནི་གཞན་?ི་Öེ་པ་དང་[151B6]གཉིས་ཀ་ལ་éན་མོང་K་རིགས་པས་གནོད་པར་;ོན་ཏེ། དེ་ཡང་Pོགས་D་མ་དགོད་པ་དང་། དེ་

དགག་པ་དང་། ཞར་ལ་འüོས་པའི་དོན་ག3མ་?ིས་ངེས་པར་5་བ་ལས།  

K1 Pོགས་D་མ་དགོད་པ།
དང་པF་ནH་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་འདི་qད་ཞེ་ན་;ེ། Iགས་བjབ་5་དང་འNེལ་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]པར་ཡང་བ…་â་ར་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་ཅི་ཞིག་8ར་མི་[151B7]མéན་Pོགས་མངར་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་?ི་~ོ་ནས་བjབ་5་དངར་བ་དེར་འVལ་པ་

[[ེད་;མེད་]དོ་[PVin 98,1-2: ..kathañcid vipakṣe 'darśanamātreṇāpratibaddhasyāpi tadavyabhicāraḥ,..]ཞེས་པའོ།།

K2 [Pོགས་D་མ་]དེ་དགག་པ། =འདི་དགག་པ། 
འདི་དགག་པ་ལ་དེ་ནི་རིགས་པས་Lང་གནོད་[ཏེ་;དེ་]དེ་ཡང་མངོན་3མ་དང་,ེས་དཔག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཡང་གནོད་པའི་དོན་

ཙམ་བ,ོད་པ་ནི་fལ་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། M་མཚན་དང་བཅས་པ་[151B8]དཔེས་བ;ན་པ་ནི་དཔེར་ན་[PVin 98,3:  yathā..]ཅེས་པ་;ེ། …་
â་ར་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་fལ་དང་Kས་དང་འK་5་བའི་hད་པར་བཟང་ངན་ལས་ཁ་བར་མཐོང་[པས་;བས་]ཞེས་པའོ།།

[Rོས་;དངོས་]3་མངོན་3མ་?ིས་མ་གནོད་Lང་བjབ་5་ལ་ངེས་པ་འགོག་པའི་,ེས་དཔག་གིས་གནོད་པ་བ,ོད་པ་ནི་fལ་Kས་õེན་

[Lི་;?ི་]hད་པར་ཚdགས་པའི་fལ་Öེ་པ་:མས་Lིས་[152A1]དེ་མངར་པོར་མཐོང་ཞེས་ཏེ་དེ་ཙམ་?ིས་…་â་རའི་Iགས་དེ་ཉིད་Lིས་དེ་8་O་;ེ་

…་â་རའི་རིགས་ཙམ་ལ་མངར་བས་hབ་[པར་;པ་]ནི་མི་འ]ར་ཏེ་ཞེས་5་བ་བjབ་5འོ།།

…་â་ར་དེ་བjབ་5་མངར་བར་འ]ར་བ་…་â་ར་ཙམ་ལས་Mའི་hད་པར་ལ་8ོས་ûིད་པའི་Pིར་པད་མོ་ལ་[ཀར་;དཀར་]པོ་བཞིན་

ཞེས་5་བའི་Iགས་དོན་?ིས་བ8་;ེ་8ོས་[152A2]བཅས་Lིས་ངེས་པ་འགོག་པའི་hབ་5ེད་འགལ་བའོ།།

དེའི་Pོགས་ཆོས་ནི་དེ་མ་ཐག་[K་;Z་]བjབས་ལ། Iགས་དེ་འཕེན་པའི་hབ་པ་ནི་M་hད་པར་ûིད་པ་[PVin 98,5: -

viśeṣahetūnāṃ..]ཅེས་པ་;ེ། 8ོས་དང་བཅས་པའི་ཆོས་:མས་ནི་[PVin 2.53c: sāpekṣāṇāṃ hi dharmāṇāṃ]ཅེས་པར་བjབས་པ་

ཡིན་ནོ།།

K3 ཞར་ལ་འüོས་པའི་དོན་ངེས་པར་5་བ། =ཞར་ལ་འüོས་པའི་དོན་གཞན་;ོན་པ།



- 165 -

- 166 -

- 167 -

དེས་qབས་དོན་Åོགས་ནས། ཞར་ལ་འüོས་པའི་དོན་གཞན་;ོན་[;ེ།;ཏེ།] ཡང་ཚCག་[152A3]ལས་5ས་པའི་hད་པར་དཔག་xས་

པར་བ;ན་པ་དང་། 5ེད་པFའH་hད་པར་དཔོག་པ་དགག་པ་དང་། དེ་གཉིས་མmངས་པར་bོད་པ་gང་པ་ག3མ་ལས།  

L1 ཚCག་ལས་5ས་པའི་hད་པར་དཔག་xས་པར་བ;ན་པ།
དང་པF་ནH་དཔོག་5ེད་ཙམ་ལས་དཔག་5་ལ་M་hད་པར་[[ེད་;མེད་]ན་ནི་[PVin 98,6: viśeṣahetvabhāve..]ཅེས་8ོས་

[[ེད་;མེད་]Lིས་ངེས་པ་བjབ་པ་;ེ། རང་Mད་ལ་ཚCག་ཙམ་^ེས་Oའི་འདོད་པས་5ེད་པར་མཐོང་[པས་;བས་]ན་5ས་པ་[152A4]ཚCག་ཙམ་

ལས་M་གཞན་ལ་མི་8ོས་པར་kབ་པས་|ོད་པ་དག་Dར་ཇི་qད་བ,ོད་པའི་རིག་5ེད་བཞིའི་ཚCག་ནི་5ེད་པ་མ་མཐོང་[པས་;བས་]མ་5ས་པ་ཡིན་

ནF་ཞ_ས་ཟེར་བ་ལ། རིག་5ེད་Lི་གlང་K་Eགས་པ་འདི་དག་ཆོས་ཅན་5ེད་པ་པོ་མ་མཐོང་ཡང་^ེས་Oའི་འK་5ེད་པ་Dོན་K་འEོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ་
[PVin 98,7: ..puruṣasaṃskārapūrvakam..]ཞེས་སམ་ཡིན་ནF་ཅ_ས་[152A5]ཞེས་པ་8་OའF་ཞ_ས་འདོན་Lང་Wང་;ེ་དེའི་Iགས་hབ་

པས་འཕེན་པས་ཚCག་གི་ངF་བF་ཡHན་པའི་Pིར་ལོ་མ་ཅན་?ི་གསང་ཚCག་དང་གཞོན་x་འ]ར་བའི་iན་ངགས་བཞིན་ནF་ཞ_ས་5་བ་འNས་Oའི་གཏན་

ཚCགས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་[[ེད་;མེད་]པར་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]K་བ་འདི་ཡང་མེ་Dོན་K་སོང་[པ་;བ་]ཅན་ཡིན་ཏེ་K་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་Pིར་
[152A6]ཚང་[བང་;མང་]གི་K་བ་བཞིན་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་K་བ་ལ་དེ་8ར་འ]ར་ཡང་འདི་hབ་པ་མ་kབ་;ེ་རང་གི་Mད་ལ་
ཚCག་གི་5ེ་Nག་འགའ་ཞིག་དང་^ེས་Oས་5ེད་འདོད་M་འNས་3་kབ་པ་ཡིན་ནF་ཞ_ས་Iོག་པ་ལ་མེས་5ེད་པར་མཐོང་[པ་;བ་]ཡང་K་བའི་hད་

པར་འགའ་ཞིག་གི་ཞེས་r་བར་5་;ེ། hད་པར་ཉིད་[152A7]མ་ཡིན་ཏེ་Pི་ལ་xས་པར་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་རF་ཞ_་ན།  འདིར་ཡང་ཚCག་ལ་
hད་པར་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་ཏེ་:མ་པ་ཐམས་ཅེས་=ོས་;ེ། དོན་ནི་རང་Mད་ལ་Mར་མཐོང་[པའི་;བའི་]^ེས་Oའི་འདོད་པ་ནི་ཚCག་གི་hད་པར་
ཉིད་Lི་M་མ་ཡིན་ཏེ་ཚCག་གི་:མ་པ་ཐམས་ཅད་xས་པ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Pིར་[PVin 98,8: ..darśanāt /]ཞེས་5་བ་hབ་5ེད་འགལ་བའི་

Iགས་ཡིན་ནོ།།

L2 5ེད་པFའH་hད་པར་དཔོག་པ་དགག་པ།
M1 [གཞན་?ི་]Iོག་པ་[འགོད་པ།] 

[152A8]གཉིས་པ་ནི་གང་གིས་[PVin 98,9: ..yena..]ཅེས་པ་;ེ། གལ་ཏེ་དེ་8་ན་རང་Mད་ལ་ཚCག་ཙམ་^ེས་Oའི་འདོད་པ་ལས་
uང་[པར་;བར་]kབ་པས་ཚCག་ཙམ་ལ་ཆགས་ཅན་?ིས་5ས་[པ་འམ་;པའམ་]ཚCག་r་བའི་^ེས་O་ཆགས་ཅན་K་དཔག་xས་པར་འ]ར་རF་ཞ_ས་

Iོག་པ་ལ། 

M2 [དེ་དགག་པ།]
M་མཚན་གང་གིས་ཚCག་ཙམ་K་ཆོས་མéན་པས་ཐམས་ཅད་^ེས་Oས་5ས་པར་[152B1]མéན་པར་དཔག་xས་པར་བཤད་པ་དེ་

8ར་ཚCག་ལས་5ེད་པFའH་^ེས་O་དག་ནི་ཆགས་vན་K་དཔག་xས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་5འོ། །ཅིའི་Pིར་ཞེ་ན། བjབ་5་ལ་བསལ་[པ་;བ་]དང་jབ་
5ེད་འVལ་པའི་Pིར་ཏེ། 



- 166 -

- 167 -

- 168 -

N1 jབ་5་ལ་བསལ་པ།
དང་པF་ནH་དེ་8ར་རང་Mད་ལ་hད་པར་[ོད་པའི་མངོན་3མ་དང་གོམས་པས་hད་པར་K་འ]ར་བ་ལས་Kས་དང་Mད་[152B2]གཞན་K་ཆགས་

Nལ་ûིད་པར་དཔོག་པའི་,ེས་དཔག་གཉིས་ཡོན་ཏན་[PVin 98,10: .. sarvaguṇeṣu..]ཅེས་དང་ལེགས་པར་

[saṃskārabhedena]ཅེས་པའོ།།

N2 jབ་5ེད་འVལ་པ།
གཉིས་པ་ནི་Dར་ཚCག་བjབ་5་5ས་པ་ལ་མི་འVལ་པའི་M་མཚན་ནི་དཔོག་5ེད་ལས་M་hད་པར་[[ེད་;མེད་]པས་ཡིན་ནོ། །འདིར་

ཡང་དེ་qད་བ,ོད་ན་མ་kབ་;ེ་ཆགས་vན་དེ་r་བ་པོ་ཙམ་ལས་M་hད་པར་[[ེད་;མེད་]པ་ཅན་མ་[152B3]ཡིན་པར་hད་པར་ལ་8ོས་པའི་

Pིར་རF་ཞ_ས་5འོ། །8ོས་པ་ཉིད་བjབ་པ་ནི་འNས་Oའི་hད་པར་ལས་བjབ་པའི་,ེས་དཔག་དང་གོམས་པ་ལས་hད་པར་[ོང་
[པའི་;བའི་]མངོན་3མ་གཉིས་ཡོན་ཏན་ཅེས་དང་ལེགས་པར་ཅེས་པའོ།།

N3 [དེ་ལ་གཞན་Öེའི་དོགས་པ་gང་པ།]
གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་Lི་ངF་བF་ཉHད་རེས་འགའ་[[ེད་;མེད་]Lང་བག་ལ་ཉལ་དང་Nལ་བ་ཉིད་མི་ûིད་པས་[ོང་[152B4]

[པ་;བ་]དང་། འཐད་པས་གནོད་པ་[[ེད་;མེད་]དF་ཞ_ས་པའི་དོགས་པ་ལ། རེ་ཤིག་Kས་སམ་Mད་གཞན་ལ་ûིད་པ་མི་ཁེགས་པ་ནི་མི་ûིད་པར་
དཔོག་པའི་M་[[ེད་;མེད་][ཏེ་;དེ་]ཅེས་པ་;ེ། ཅེ་8ར་ཅེ་ན། རེ་ཤིག་M་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་Sན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ནི་[[ེད་;མེད་]ཏེ་དེ་དག་ལས་M་འNས་kབ་པས་hབ་པ་ལས་འདོད་[152B5]ཆགས་དང་Nལ་བ་མ་མཐོང་

[པའི་;བའི་]Pིར་ལ་[PVin 98,11-12: ..vairāgyādṛṣṭer adṛṣṭena..]ཞེས་5འོ། །M་གཞན་ལ་ཕན་mན་gངས་པའི་འགལ་འNས་དམིགས་
པས་མི་ཁེགས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་[PVin 98,12: rāga-]ཅེས་པའོ། །རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་མི་ཁེགས་པ་ནི་གཞན་Mད་ལ་
ཆགས་Nལ་ûིད་Lང་ཅེས་པ་;ེ་ཤ་ཟ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་^ེས་O་ཙམ་འམ་r་[152B6]བ་པFའH་^ེས་O་ཆགས་vན་K་hད་པར་[[ེད་;མེད་]པར་

དཔོག་པ་ནི་འVལ་པ་ཡིན་ཏེ་གནོད་པ་མཐོང་[པ་;བ་]དང་དོགས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་བAས་པའི་དོན་ཏོ། །གlང་འདི་Yོལ་བའི་དོགས་པ་^ེས་
O་དང་ཆགས་vན་M་[ཅིག་K་;གཅིག་Z་]kབ་པས་^ེས་O་ཙམ་?ིས་ཆགས་vན་དཔོག་པར་Wངས་ནས་འགོག་པར་འཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་

[152B7]འདོད་ཆགས་Lི་M་ལས་^ེས་O་ཙམ་^ེ་བ་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་དང་[འདི་འི་;འདིའི་]qབས་དོན་K་མི་འEིགས་པའི་Pིར་རོ།།

L3 དེ་གཉིས་མmངས་པར་bོད་པ་gང་པ། 
དེ་གཉིས་མmངས་པ་bོད་པ་gང་པ་ནི་འོ་ན་ཚCག་གི་hད་པར་ཡང་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་gང་པར་མི་འོས་པས་5ས་པར་hད་

མེད་དཔོག་པ་འVལ་པ་ཡིན་ནོ་iམ་པ་ལ། 

M1 མི་མmངས་པའི་Iགས་འགོད་པ། 
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མི་མmངས་པའི་Iགས་[152B8]འགོད་པ་ནི་ཚCག་གི་hད་པར་:མས་ནི་དེ་8ར་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པས་gང་པར་མི་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་

ན་བ8ར་âང་[པའི་;བའི་]Pིར་རོ།། [PVin 98,14: naivaṃ vākyāni, dṛśyaviśeṣatvāt /] དེས་ན་5ས་པར་hད་མེད་K་དཔོག་པ་འVལ་
པར་མི་འkབ་;ེ་གནོད་པར་5ེད་པ་མེད་པས་[PVin 99,3: ..bādhakābhāvād bhrāntyasiddheḥ / ]ཞེས་nར་རོ། །མེད་པར་མ་kབ་;ེ་
hད་པར་r་དཀའ་བ་དང་Kག་ཞི་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[153A1]མཐོང་ངF་ཞ_་ན། དེ་ནི་^ེས་Oས་5ས་པ་ལས་hད་པར་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་8འི་
hད་པར་ནི་རིག་5ེད་ལས་གཞན་^ེས་Oས་5ས་པ་ལ་ཡང་5་བར་xས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5འོ།། [PVin 99,1: tadviśeṣāṇām anyatrāpi 
śakyakriyatvāt,..]

M2 [དེའི་ལན་དགག་པ།]
འོ་ན་^ེས་O་hད་[[ེད་;མེད་][ལ་འང་;ལའང་]གནོད་པ་[[ེད་;མེད་]པས་iམ་ན། r་བའི་^ེས་O་hད་[[ེད་;མེད་]དཔོག་པ་ལ་ནི་

Dར་བཤད་པའི་mལ་?ིས་ཅེས་5འོ།། [153A2]དེ་8་ན་ཡང་དེ་5ས་པར་དཔོག་པ་འVལ་པར་དོགས་སF་ཞ_ས་Lང་བ,ོད་པར་མི་xས་

[;ེ་;ཏེ་]འVལ་པའི་M་མཚན་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་རོ།། [PVin 99,2: bhrāntinimittābhāvāt,..] [[ེད་;མེད་]པར་མ་kབ་[པོ་;བོ་]iམ་
ན། hད་པར་དེ་རིག་5ེད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཚCག་ལས་གཞན་ནམ་ཚCག་ཉིད་Lི་ངF་བG་མ་ཡིན་བIགས་ནས། དང་པོ་འགོག་པ་ནི་ཚCག་གི་hད་
པར་[PVin 99,4: ..vākyaviśeṣasya-..]ཅེས་པ་དེ་མ་5ས་པའི་hད་པར་མ་[153A3]ཡིན་ཏེ་བ་ལང་ལས་ཡོད་པས་རི་བོང་གི་hད་པར་K་

མི་འ]ར་བ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་ཡང་མི་oང་[པ་;བ་]འགོག་པ་ནི་J་མངོན་3མ་པ་[PVin 99,2: pratyakṣāṇāṃ śabdānām..]ཅེས་པ་

;ེ་ངF་བG་གཅིག་ལ་oང་མི་oང་འགལ་བའི་Pིར་རོ། །oང་ཡང་qད་ཅིག་8ར་:མ་པ་བ8ར་མི་âང་[པའི་;བའི་]མཐའ་འགོག་པ་ནི་བ8ར་མི་âང་
[PVin 98,14: adṛśyatve..]ཅེས་པ་;ེ་[ོང་[པ་;བ་]དང་Iགས་Lིས་hད་པར་?ི་[153A4]ཆོས་kབ་པ་[[ེད་;མེད་]པའི་Pིར་^ེས་O་:མས་

ལ་Sས་5ིན་པ་དང་མ་5ིན་པར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ།།

M3 qབས་དོན་བA་བ།
དེ་8ར་ན་:མ་པ་བ8ར་âང་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]ཤིང་བ8ར་མི་âང་[པ་;བ་]ཐ་དད་K་འཇོག་པ་མི་འཐད་པ་དེའི་Pིར་ཚCག་

[K་;Z་]hད་པར་[[ེད་;མེད་]པ་ཐམས་ཅད་^ེས་Oས་5ས་པ་ཉིད་ལ། ཡང་ན་;ེ་hད་[[ེད་;མེད་]Lང་5ེད་པར་མ་མཐོང་[པས་;བས་]མ་5ས་
པར་Iོག་ན་[153A5]ལོ་མ་ཅན་?ི་གསང་ཚCག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འགའ་ཡང་5ས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བYལ་ཞིང་བIག་པ་མmངས་སF་ཞ_ས་

5་བ་qབས་དོན་བA་བའོ།། [PVin 99,4-5: tad abhinnasvabhāvānāṃ sarveṣāṃ puruṣakriyā na vā kasyacit // ]

དེས་དགག་པའི་Iགས་མི་འVལ་པར་kབ་པ་ནི་དེའི་Pིར་[PVin 2.69a: tasmāt]ཅེས་པ་;ེ། ཇི་qད་བཤད་པའི་རང་བཞིན་འNེལ་
[པ་;བ་]གཉིས་ཁས་མི་ལེན་ན་མི་འVལ་བ་དེ་8ར་མི་འཐད་པས་ཡོད་[153A6]ན་ཡོད་པར་མི་འVལ་པའི་འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་ཉིད་K་kབ་པ་

དེའི་Pིར་གང་ཞིག་ལོག་པས་vོག་པ་མི་འVལ་པའི་M་ཡང་གཉིས་ཉིད་[ཏེ་;དེ་]དེ་ཙམ་དང་འNེལ་[པའི་;བའི་]རང་བཞིན་དང་[[ེད་;མེད་]ན་མི་

འuང་[པའི་;བའི་]MའF་ཞ_ས་nར་ཏེ། གlང་གི་ཆ་ནི་aའོ།།
mལ་གཞན་ལ་དགག་jབ་Lི་Iགས་མི་འཐད་པ་ནི་དེ་8་མིན་ན་ཞེས་5་བ་[153A7][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

F3 དགག་jབ་Lི་Iགས་མི་འVལ་པའི་འNེལ་པ་དེ་དག་གང་K་ངེས་པ་`ན་པར་5ེད་པའི་དཔེ་འཆད་པ།
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ད་ནི་དགག་jབ་Lི་Iགས་མི་འVལ་པའི་འNེལ་[པ་;བ་]དེ་དག་གང་K་ངེས་པ་དང་`ན་པར་5ེད་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]འཆད་ཏེ།  

G1 [དགག་jབ་Lི་Iགས་མི་འVལ་པ་འNེལ་པའི་གlང་]གཏན་ལ་འབེབས་པ།
དེ་ལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་བjབ་པའི་མéན་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་དགག་པའི་མི་མéན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]དག་གིས་རབ་[K་;Z་];ོན་ཏོ་[PVin 

100,6-7: ..dṛṣṭāntābhyāṃ pradarśyate // ]ཞེས་5་;ེ། ཅི་8ར་ངེས་ཅེ་ན། jབ་པའི་མéན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་ནི་[PVin 100,8: 

dṛṣṭānte..][153A8]ཅེས་པ་;ེ། ངF་བFའH་འNེལ་[པ་;བ་]ངེས་mལ་ནི་Oམ་པ་8་Oར་5ས་པར་མཐོང་[པའི་;བའི་]གཞི་ལ་Dར་བཤད་པའི་ཚད་
མས་5ས་vོག་འཇིག་པར་འ]ར་བ་M་རིགས་གཞན་ལ་8ོས་པ་ཁེགས་ཤིང་5ས་པའི་ངF་བF་ཉHད་^ེད་པ་དེ་ཉིད་མི་Iག་པའི་ངF་བF་^_ད་པར་ཡིན་པར་

kབ་ཅིང་། ཚད་མ་དེ་ཙམ་?ིས་Lང་5ས་པ་མི་Iག་པའི་ངF་བG་[153B1]མ་ཡིན་པའི་Jོ་འདོགས་ཆོད་པས་བjབ་5འི་ཆོས་དང་5ས་པ་དེ་ཙམ་

དང་འNེལ་[པ་;བ་]Iོགས་ཞེས་5་བའོ།། [PVin 100,9-11: yaḥ kṛtakasvabhāvaṃ janayati, so 'nityaṃ svabhāvaṃ santaṃ 
janayati- ... tena ca pramāṇena sādhyadharmasya tanmātrānubandho gamyate /]

འNས་Oའི་འNེལ་[པ་;བ་]ནི་ཡང་ན་[vā]ཚང་[བ་;མང་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་Dར་བ,ོད་པའི་ཚད་མས་མེ་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་Mའི་[Rོས་;དངོས་]པོར་[hetubhāvo]kབ་པས་དོན་གཞན་?ི་འNེལ་[པ་;བ་];ོན་ཏོ་[arthāntarasya]ཞེས་5འོ། །འNེལ་
[པ་;བ་]གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞི་jབ་པའི་མéན་[དཔེའ་;དཔེ་]ཡིན་[153B2]པས་ན་དགག་པའི་མéན་[དཔེའ་;དཔེ་]དང་བjབ་པའི་མི་

མéན་[དཔེའ་;དཔེ་];ོན་པ་འNེལ་[པ་;བ་]`ན་5ེད་ཙམ་ཡིན་པས་གཞི་[Rོས་;དངོས་]པོ་བ་ལ་མི་8ོས་སF་ཆGས་;ོན་པ་ནི་དེ་Pིར་ཆོས་མི་མéན་

[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་[PVin 100,15: ..vaidharmyadṛṣṭānte..]ཅེས་པ་;ེ། དེའི་འEེལ་པ་ནི་དེ་8ར་མéན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་ངF་བG་དང་Mའི་
དངོས་པོར་kབ་ན་[PVin 100,12-13: tathā prasiddhe tadbhāve hetubhāve..]ཆོས་མི་མéན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་

[vaidharmyadṛṣṭānte]གཞི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པར་ཡང་[PVin 100,14-15: .. āśrayam antareṇāpi..]vོག་

[153B3]པ་རབ་[K་;Z་]kབ་[པོ་;བོ་][prasidhyati vyatirekaḥ // ]ཞེས་nར་རོ། །ཅི་8ར་ཅེ་ན་འདི་8ར་མེ་དང་མི་Iག་པ་དེ་ནི་
རང་གི་M་དང་ངF་བF་ཡHན་པས་[PVin 100,13-14: tathā hi sa tasya svabhāvo hetur vā /]དེ་དག་མེད་ན་vོག་[ཏེ་;;ེ་]ནམ་མཁའ་བཞིན་

ཞེས་བ,ོད་པས་སོ། །འདི་དག་གི་ངེས་པ་ཡང་བjབ་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་འNེལ་[པའི་;བའི་]µ་རིས་ཟིན་?ི་དགག་ཆོས་:མ་[[ེད་;མེད་]ལ་མི་ཟིན་པས་
ཞེས་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ་|ད་པར་5འོ།། [153B4]དེས་དགག་པའི་Iགས་Lང་ངེས་པ་kབ་པ་ལ་རིགས་བA་བ་ནི་མི་འVལ་པའི་འNེལ་

[པ་;བ་]གཉིས་ལས་[[ེད་;མེད་]ཅིང་དེ་[དཔེའ་;དཔེ་]གཉིས་ལ་ངེས་པ་དང་`ན་པར་འ]ར་བ་དེའི་Pིར་འགའ་ཞིག་དགག་པའི་གཏན་ཚCགས་Lང་

M་དང་རང་བཞིན་?ི་hབ་5ེད་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་དེ་8་མ་ཡིན་ན་འNེལ་[པ་;བ་][[ེད་;མེད་]པས་ལོག་པས་vོག་པར་ངེས་པ་མི་

[153B5]འkབ་པའི་Pིར་རF་ཞ_འོ།། [PVin 101,5: anyathāpratibaddhanivṛttyānyanivṛttyasiddheḥ //]

གཞན་[[ེད་;མེད་]དམ་ཞེ་ན། [[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པར་བIགས་པའི་མིང་ཅན་ག3མ་པ་གཞི་ལ་དགག་5་
[ད[ིགས་;དམིགས་]པར་རིགས་པ་མི་དམིགས་པ་ཡང་ག3མ་པ་;ེ་mལ་འདི་ནི་Dར་བཤད་པ་དང་འཆད་པར་འ]ར་རོ། །གཉིས་ཀ་ནི་དགག་པའི་
དོན་དང་ཐ་iད་དོ། །nོར་བས་êོ་བ་ནི་དགག་[153B6]པའི་གཏན་ཚCགས་དེ་ནི་[PVin 101,7: pratiṣedhahetuḥ /]ཅེས་པ་;ེ། :མ་པ་K་
མ་ནི་ལེ/་འདི་ཉིད་K་:མ་བཞི་ཅེས་པ་ལས་འüོས་པ་འNེལ་[པ་;བ་]མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཞི་དང་འགལ་[པ་;བ་][ད[ིགས་;དམིགས་]པ་

™ག་;ེ་བTར་བཤད་པའོ།། [PVin 101,11: -anekaprakāra uktaḥ //]
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G2 Iགས་:མས་Lི་མི་འVལ་པ་བjབ་པའི་གlང་འདི་ལས་qབས་Lི་iིང་པFའH་དོན་ཤེས་པར་5་བ།
དེ་8་མོད་Lི་གlང་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཙམ་?ིས་Lང་Iོག་གེའི་:མ་པར་གཞག་པའི་དོན་ངེས་པར་མི་xས་པས་Iགས་

[153B7]:མས་Lི་མི་འVལ་པ་བjབ་པའི་གlང་འདི་ལས་qབས་Lི་iིང་པFའH་དོན་ག3མ་ཤེས་པར་5་;ེ། དགག་jབ་Lི་Iགས་Lི་
[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་དང་། དེ་དག་འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་ལ་Iེན་པའི་mལ་དང་། འNེལ་[པ་;བ་]ལ་མི་Iེན་པའི་Iགས་དགག་པའོ།།

H1 དགག་jབ་Lི་Iགས་Lི་ད5ེ་བ།
དང་པF་ནH་རེ་ཤིག་jབ་Iགས་[Dོས་;དངོས་]3་རང་གི་M་vན་པར་བjབ་པ་[153B8]དང་M་Dོན་K་སོང་[པའི་;བའི་]ངF་བF་ཡHན་

པར་བjབ་པ་དང་M་དང་ངF་བG་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་བjབ་པའི་འNས་Iགས་ག3མ་དང་། ངF་བG་ཐ་མི་དད་Lི་དོན་བjབ་པ་དང་ཐ་iད་
བjབ་པ་དང་ཐ་iད་Lི་Åས་བjབ་པའི་རང་བཞིན་Iགས་ག3མ་;ེ་རིགས་™ག་ཡིན་ནོ།།

དགག་པའི་Iགས་ནི་དོན་འགའ་ཞིག་འགོག་པ་ལ་[154A1]དོན་རང་ཉིད་བཀག་པ་དང་དེ་དང་འNེལ་fལ་བཀག་པ་དང་དེའི་

འགལ་w་བjབས་པས་འགོག་པའི་mལ་ག3མ་ལས་êོས་པའི་ད5ེ་བས་འདི་དག་[K་;Z་]འ]ར་ཏེ། Dར་བ,ོད་པའི་རང་བཞིན་དང་hབ་5ེད་
དང་M་དང་འNས་O་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཞི་དང་། དེ་དག་དང་འགལ་བ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའོ།།

དེ་ཡང་རིགས་གཉིས་ལས་Sན་ཅིག་[154A2]མི་གནས་པའི་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི་བཞི་üག་བཞི་;ེ། Eང་རེག་དང་དེའི་hབ་5་
བ་མFའH་རེག་པ་དང་འNས་O་µ་ལོང་དང་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]བཞི་དགག་པ་ལ་མེ་Iགས་3་བཀོད་པ་8་O་འགལ་བོ་[Rོས་;དངོས་]

[ད[ིགས་;དམིགས་]བཞི་དང་། དེ་དག་ཉིད་འགོག་པ་ལ་ནགས་མེ་བཀོད་པ་8་O་དེ་དག་དང་འགལ་བས་hབ་པ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཞི་
དང་། [154A3]K་བ་བཀོད་པ་8་O་དེ་དག་དང་འགལ་བའི་འNས་O་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་བཞི་དང་། མེའི་M་ཐོགས་མེད་བཀོད་པ་8་O་དེ་
དག་དང་འགལ་བའི་M་དམིགས་པ་བཞི་འོ།།

དེ་ལ་གལ་ཏེ་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Iགས་ནི་མི་འཐད་[ཏེ་;དེ་]M་རང་ཉིད་དགག་5་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་?ི་དེ་ལ་

འNས་Oས་hབ་ཅིང་འNས་O་དགག་5་དང་[154A4]འགལ་བའི་hབ་པ་ནི་རིམ་K་kབ་པ་ཡིན་པས། དེ་Pོགས་ལ་Iགས་3་འ]ར་བ་[ན་
འང་;ནའང་]Dར་ཇི་8ར་kབ་པའི་WF་རHམ་ཅན་^ེ་དགོས་པ་ལས་དང་པོར་M་ལས་འNས་O་Iོགས་པའི་WF་མH་འཐད་པའི་Pིར་རོ། །དོན་
[[ེད་;མེད་][པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་འNས་O་མ་kབ་པར་xས་པ་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]Lི་M་མི་འkབ་ལ་kབ་ན་འNས་O་ཉིད་[154A5]Lིས་

འགོག་པས་འགལ་[ད[ིགས་;དམིགས་]Iགས་3་འ]ར་བའི་Pིར་རF་ཞ_་ན། མ་ཡིན་ཏེ་M་འགལ་བའི་འNས་O་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་Pོགས་
ལ་དགག་པ་Iོགས་པའི་Kས་ན་Dར་hབ་པ་ཇི་iེད་ངེས་པའི་Eངས་བཞིན་K་,ེས་དཔག་བཞི་རིམ་^ེ་བར་མ་[ད[ིགས་;དམིགས་]པའི་Pིར་དང་། 
དང་པོར་hབ་པ་རིམ་?ིས་kབ་Lང་མཐར་ངེས་པའི་hབ་[154A6]པ་ཉིད་ཡིད་གཏད་པས་`ན་པ་âང་[པས་;བས་]ཐམས་ཅད་`ན་མི་དགོས་

པ་དང་། དེ་8་མིན་ན་འགལ་བས་hབ་པ་ལའང་ཙན་དན་?ི་མེ་ལས་མེ་Iོགས་Lི་,ེས་དཔག་^ེ་བར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེ་ཉིད་Lིས་ན་དོན་
[[ེད་;མེད་]པའི་^ོན་ཡང་མེད་[ཏེ་;དེ་]འNས་O་Iགས་3་འ]ར་བས་Mའི་mལ་ག3མ་མི་vོག་པའི་Pིར་མེས་Eང་[པ་;བ་]འགོག་

[154A7]xས་པས་མེའི་hད་པར་Iགས་མ་ཡིན་པར་མི་འ]ར་བ་བཞིན་ནོ།།
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གང་ཡང་aོབ་དཔོན་?ིས་Dར་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]བཀག་པ་དེར་ནི་རིམ་?ིས་བ^ེད་âང་བའི་འགལ་འNས་དང་མི་

མmངས་པ་ཙམ་ཞིག་གིས་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་དགོངས་པ་བ;ན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕན་mན་gངས་པའི་འགལ་བ་[ད[ིགས་;དམིགས་]
[154A8][པ་;བ་]ཡང་བཞི་üག་བཞིར་བIགས་པར་5་བ་ལས། རེ་ཤིག་རང་བཞིན་འགལ་བ་ནི་མི་âང་;ེ་[Rོས་;དངོས་]འགལ་ལ་Iགས་དང་
Iགས་ཅན་[[ེད་;མེད་]ཅིང་བMད་འགལ་བཀོད་ན་འགལ་བས་hབ་པར་འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །དེ་བཞིན་K་M་དང་འNས་O་དང་འགལ་བ་ཡང་
[Rོས་;དངོས་]འགལ་བཀོད་ན་དེ་དག་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པར་འ]ར་ཞིང་བMད་[154B1]འགལ་ནི་དེ་དག་དང་འགལ་བས་hབ་པར་

འ]ར་རོ། །hབ་5ེད་དང་[Rོས་;དངོས་]འགལ་བཀོད་པ་ནི་དེ་[[ི་ད[ིགས་;མི་དམིགས་]པར་མི་འK་;ེ། hབ་5ེད་ལ་བjབ་ཆོས་Lིས་མ་hབ་
པའི་Pིར་J་Iག་པའི་[Rོས་;དངོས་]པོས་;ོང་[ཏེ་;;ེ་]5ས་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་5་བ་བཞིན་ནོ། །འགལ་བས་hབ་པ་ནི་བཞི་ཆར་ཡང་âང་;ེ། རང་
བཞིན་དང་hབ་5ེད་འགལ་བས་hབ་པ་[154B2]གཉིས་hབ་5ེད་འགལ་བའི་nོར་བ་ཉིད་ལ་འK་[འང་;ཡང་]འNེལ་[པ་;བ་]གང་ནས་འོངས་

པའི་vོག་པ་ཐ་དད་པའི་Pིར་དཔེར་ན་K་བ་དང་མེའི་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]མེད་[ཏེ་;དེ་]མེ་[[ེད་;མེད་]Lི་[Rོས་;དངོས་]པF་ཡGད་པའི་Pིར་ཞེས་

བ,ོད་པ་ནི་དེ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་[[ེ་;མེ་][[ེད་;མེད་]Lི་[Rོས་;དངོས་]པོ་[[ེད་;མེད་]པས་hབ་པས་hབ་5ེད་འགལ་བར་འK་ཡང་མི་འVལ་པ་

གཞན་ནས་འོངས་པས་M་དང་འNས་O་དང་[154B3]འགལ་བས་hབ་པར་བ,ོད་པ་བཞིན་ནོ། །འགལ་འNས་Lི་ཚད་ལ་རང་བཞིན་?ི་འགལ་
འNས་མི་âང་;ེ་M་དང་[Rོས་;དངོས་]འགལ་འགོག་ན་M་བjབ་པའི་འNས་Iགས་དང་བMད་འགལ་འགོག་ན་hབ་5ེད་འགལ་བར་འ]ར་བའི་

Pིར་རོ། །འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]Lི་ཚན་ལ་ཡང་རང་བཞིན་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]མི་âང་;ེ་དགག་[154B4]5་

[[ེད་;མེད་]དགག་འགོག་ན་འNས་O་jབ་པའི་M་Iགས་3་འ]ར་ཞིང་མ་ཡིན་དགག་འགོག་ན་hབ་5ེད་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]3་

འ]ར་བའི་Pིར་རོ། །M་དང་འNས་O་དང་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]ཉིད་Lང་མི་âང་;ེ། དགག་5་མེ་[[ེད་;མེད་]8་O་
[[ེད་;མེད་]དགག་ལ་M་འNས་མི་ûིད་ལ་མེ་མེད་Lི་DF་སGགས་མ་ཡིན་དགག་[154B5]ཡིན་ན་M་དང་འNས་O་དང་འགལ་བས་hབ་པའི་M་

[ད[ིགས་;དམིགས་]3་འ]ར་མོད་Lི་འོན་Lང་དེ་ལ་M་དང་འNས་[Oའ་;O་]དང་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]ཞེས་བiད་དོ། །དེ་8ར་ན་
ཕན་mན་gངས་འགལ་ལ་འགལ་བ་[Rོས་;དངོས་][ཅིག་;གཅིག་]འགལ་hབ་[བཞིའ་;བཞི་]འགལ་འNས་ག3མ་འགལ་M་ག3མ་;ེ་nོར་བ་

[བTའ་ཅིག་;བT་གཅིག་]ûིད་པས་དགག་པའི་[154B6]Iགས་3མ་[བTའ་;བT་]b་[ཅིག་;གཅིག་]གོ།།

H2 [Iགས་]དེ་དག་འNེལ་པ་གཉིས་ལ་Iེན་པའི་mལ། 
Iགས་དེ་དག་འNེལ་[པ་;བ་]གཉིས་ལ་Iེན་པའི་mལ་ཡང་། jབ་Iགས་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་གཉིས་ལ་Iེན་mལ་དང་། དེ་དག་ལ་

bོད་པ་gང་པ་ག3མ་ལས།  

I1 jབ་Iགས་དངོས་འNེལ་གཉིས་ལ་Iེན་mལ། 
དང་པF་ནH་Iགས་™ག་པF་ད_་དག་ག3མ་ག3མ་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་གཉིས་ལ་ཇི་8ར་Iེན་པའི་mལ་ཏེ་Dར་Iགས་Lི་Eངས་ངེས་[154B7]བསལ་

[པར་;བར་]བ,ོད་ཟིན་ཏོ།།

I2 དགག་པའི་Iགས་བwོག་འNེལ་གཉིས་ལ་Iེན་པའི་mལ།
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དགག་པའི་Iགས་བwོག་འNེལ་གཉིས་ལ་Iེན་པའི་mལ་ཡང་རང་བཞིན་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཐ་iད་K་jབ་པའི་Iགས་ཉིད་

ཡིན་པས་3མ་བTའ་ལས། hབ་5ེད་དང་འNས་O་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་དང་། ཕན་mན་gངས་པའི་hབ་5ེད་འགལ་བ་དང་རང་བཞིན་
hབ་5ེད་འNས་O་འགལ་hབ་[154B8]ག3མ་དང་hབ་5ེད་འNས་O་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]གཉིས་[;ེ་;ཏེ་]བÜད་ནི་བwོག་པ་

བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་Iེན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་8ར་བwོག་hབ་ཅེས་5་བ་བjབ་5་ལོག་པ་ལ་གཏན་ཚCགས་ལོག་པས་hབ་པ་
ལ་བ,ོད་པ་ན་རེ་ཤིག་hབ་5ེད་མི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ནི་བwོག་པ་ཤ་པ་ལ་ཤིང་གིས་hབ་པ་[155A1][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བདག་

གཅིག་པར་གསལ་ལོ།།

འNས་O་[ི་[ད[ིགས་;དམིགས་]པ་ཡང་འNས་Oས་hད་པར་5ས་པའི་M་འགོག་ན་ཐ་iད་jབ་K་འ]ར་ལ་འNས་O་མི་འVལ་པའི་

M་དག་པ་འགོག་ན་དེ་འNས་Oས་hད་པར་5ས་ཆོས་འNས་O་^ེད་ངེས་དང་བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་Iེན་[ཏོ།།;ནོ།།]

ཕན་mན་gངས་འགལ་[155A2]?ི་nོར་བ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འK་བ་ག3མ་ནི་དགག་5་Iག་[Rོས་;དངོས་]hད་པར་5ེད་ཆོས་Iག་

ཙམ་ལ་མ་5ས་པས་hད་པར་5ས་ཆོས་Lི་ཤེས་5་དང་བདག་གཅིག་པའི་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་Iེན་ནོ།།

འNས་O་དང་འགལ་hབ་ལ་ཡང་དགག་5་hད་པར་5ེད་ཆོས་Lི་འNས་O་ལ་རང་[[ེད་;མེད་]པའི་[Rོས་;དངོས་]པོ་བཀག་པ་བདག་

གཅིག་པས་hབ་ལ།  hབ་5ེད་དང་[155A3]འNས་O་དང་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]གཉིས་པོ་ཡང་དགག་5་[Rོས་;དངོས་]དང་

དགག་5་hད་པར་5ེད་པའི་འNས་O་ལ་གཏན་ཚCགས་hད་པར་5ེད་པའི་འNས་O་[[ེ་;མེ་]བཀག་པས་hབ་པ་བདག་གཅིག་པ་ལ་Iེན་པ་ཡིན་

ནོ།།

Sག་མ་ཉི་©་b་གཉིས་ནི་བwོག་པ་དེ་ལས་uང་[པའི་;བའི་]འNེལ་[པ་;བ་]ལ་Iེན་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་རེ་ཤིག་b་བའི་M་[155A4]

[མི་;མ་]དམིགས་པ་ནི་བwོག་པ་K་བ་མེ་[[ེད་;མེད་]ལས་uང་[པ་;བ་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་གསལ་ལོ།།

Sན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་[ད[ིགས་;དམིགས་][བTའ་;བT་]™ག་Lང་བwོག་hབ་དེ་ལས་uང་[པ་;བ་]ལ་Iེན་པ་ཡིན་ཏེ། 
དགག་5་Eང་རེག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བཞི་པོ་གཏན་ཚCགས་མེ་;ོབས་vན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བཞི་བཀག་པའི་ཚdགས་པ་ལས་^ེ་བའི་

[155A5]Pིར་རོ།།

དེ་8ར་ན་བwོག་པ་དེ་ལས་uང་[པ་;བ་]ལ་Iེན་པ་:མས་ནི་Iགས་kབ་པ་ན་དགག་5འི་M་ཁེགས་པར་འ]ར་བས་M་[མི་ད[ིགས་;མ་

དམིགས་]པར་འK་ལ། བདག་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ལ་Iེན་པ་:མས་ནི་Iགས་kབ་ན་དགག་5འི་hབ་5ེད་ཁེགས་པ་ཡིན་པས་hབ་5ེད་མི་དམིགས་
པར་འK་བས་jབ་པ་གཉིས་བwོག་པའི་དགག་[155A6]Iགས་རིགས་གཉིས་ཁོ་ནར་བ,ོད་པ་ཡིན་ནོ།།

I3 དེ་དག་ལ་bོད་པ་gང་པ།
དེ་དག་ལ་bོད་པ་gང་པ་ཡང་ཇི་8ར་འNེལ་[པའི་;བའི་]mལ་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། གང་ལ་འNེལ་[པ་;བ་]ངེས་པའི་Iེན་

བIགས་ན་མི་འཐད་པ་gང་པ་ལས།  

J1 ཇི་8ར་འNེལ་པའི་mལ་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་gང་པ། 
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དང་པF་ནH་གལ་ཏེ་Iགས་ཐམས་ཅད་འNེལ་[པ་;བ་]ལ་Iེན་པར་བ,ོད་ཅིང་བjབ་པའི་[Rོས་;དངོས་]འNེལ་དེ་Iགས་དང་[jབ་;བjབ་]

[155A7]5་ཉིད་ཡིན་ནམ་དེ་དག་གི་ཆོས་དང་འNེལ་[པས་;བས་]Lང་ཡིན། དང་པོ་8ར་ན་རོ་ག�གས་ད་[8ར་;8་]བ་ཕན་mན་དཔོག་པ་
དང་K་བའི་M་ཐོགས་[[ེད་;མེད་]Lིས་མི་Iག་པའི་K་བ་དཔོག་པ་ལ་[[ེད་;མེད་]ལ། གཉིས་པ་8ར་ན་[Rོས་;དངོས་]པོས་ཙན་དན་?ི་མེ་དཔོག་
པའང་Iགས་3་འ]ར་ཏེ་དེ་དག་གི་hད་པར་K་5་བ་དང་5ེད་ཆོས་འNེལ་[155A8][པའི་;བའི་]Pིར་རོ། །དེ་བཞིན་K་དགག་Iགས་ལ་ཡང་
[Rོས་;དངོས་]འNེལ་[Rོས་;དངོས་]དགོས་ན་5ས་པས་Iགས་[Rོས་;དངོས་]འགོག་པ་དང་འNས་O་འགལ་བའི་M་[ད[ིགས་;དམིགས་]

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]ལ་མ་hབ་ལ་hད་པར་K་5་5ེད་དང་འNེལ་[པས་;བས་]ཡིན་ན་ཙན་དན་?ི་མེ་བཀག་པས་©ག་པའི་K་བ་འགོག་པའང་

Iགས་3་འ]ར་རF་ཞ_་ན། Pོགས་[ཅིག་;གཅིག་][155B1][K་;Z་]མི་J་བས་^ོན་གཉིས་ཀ་[[ེད་;མེད་]ཏེ། འོན་Lང་འNེལ་fལ་དང་འNེལ་
ཆོས་དག་གི་རང་vོག་དང་hད་པར་K་5ས་པ་དང་5ེད་ཆོས་ག3མ་ལ་ག3མ་?ིས་འNེལ་[པའི་;བའི་]mལ་ད¡ར་འ]ར་བ་ལས། fལ་?ི་ནི་རང་
དང་5ས་ཆོས་ལ་འNེལ་[པས་;བས་]ཕན་?ི་5ེད་ཆོས་གང་ན་དེར་5ས་ཆོས་མ་ངེས་པའི་Pིར་རོ། །ཆོས་Lི་ནི་རང་དང་5ེད་[155B2]ཆོས་

འNེལ་[པས་;བས་]ཕན་?ི་5ས་ཆོས་Lིས་མི་ཕན་ཏེ་5ས་ཆོས་ལ་hབ་པས་5ེད་ཆོས་ལ་hབ་པ་མི་འkབ་པའི་Pིར་རོ། །དེ་8ར་ན་འNེལ་fལ་?ི་
^ོན་གཉིས་དང་གཉིས་ཀའི་^ོན་[ཅིག་;གཅིག་];ེ་zའི་འNེལ་[པས་;བས་]མི་ཕན་ལ། Sག་མ་fལ་གཉིས་ལ་ཆོས་གཉིས་འNེལ་[པ་;བ་]བཞིས་
ཕན་ཏེ། དེས་ན་དགག་jབ་Lི་Iགས་[155B3]ཐམས་ཅད་ལ་འNེལ་mལ་འདི་བཞིས་hབ་པར་ཤེས་པར་5འོ།།

J2 གང་ལ་འNེལ་པ་ངེས་པའི་Iེན་བIགས་ན་མི་འཐད་པ་gང་པ།
གཉིས་པ་ནི་ཡང་འNེལ་[པ་;བ་]ཉིད་ནི་དགག་jབ་གཉིས་ཀ་ལ་གནས་པར་བ,ོད་ཟིན་ལ།  དེ་དག་མི་འVལ་པར་ངེས་པའི་Iེན་jབ་

ཆོས་[ཁོ་ན་འམ་;ཁོ་ནའམ་]དགག་ཆོས་Lང་ཡིན། དང་པོ་8ར་ན་གཏན་ལ་[འབེབ་;འབེབས་]པའི་གཞི་མéན་དཔེར་ངེས་པ་མི་འཐད་ལ་གཉིས་པ་
[155B4]8ར་ན་འགའ་[ད[ིགས་;དམིགས་]:མས་ལ་འNེལ་[པ་;བ་]གང་ཡང་མི་ཟིན་པར་འ]ར་རF་ཞ_་ན། fལ་དང་ཆོས་Lི་དགག་jབ་î་
བཞི་ཆར་ལ་ཟིན་K་âང་;ེ། jབ་ཆོས་གཉིས་ལ་ཟིན་པ་ནི་མེ་Kད་དང་ཤ་པ་ཤིང་[[ེད་;མེད་]དང་འNེལ་[པ་;བ་]8་Oའོ། །དགག་ཆོས་གཉིས་ལ་
ཟིན་པ་ནི་ཤིང་དང་ཤ་པ་[[ེད་;མེད་]པ་དང་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Iག་པ་[155B5]ལ་འNེལ་[པ་;བ་]8་[O་འོ།།;Oའོ།།] དགག་པ་དང་
བjབ་པ་ལ་ཡང་;ེ་དོན་5ེད་པས་;ོང་པ་དང་[ཅིག་;གཅིག་]དང་K་Nལ་དང་[Rོས་;དངོས་][[ེད་;མེད་]Lི་ཐ་iད་ལ་འNེལ་[པ་;བ་]8་Oའོ། །
jབ་པ་དང་དགག་པ་ལ་ཡང་;ེ་Dོན་པོ་ལ་སེར་[[ེད་;མེད་]དང་Oམ་པ་ལ་ཀ་[[ེད་;མེད་]Lིས་hབ་པ་8་Oའོ། །དེ་8་མོད་Lི་aོབ་དཔོན་?ི་
འNེལ་ངེས་པའི་གཞི་[155B6][Rོས་;དངོས་]པོར་ཞེས་ག3ངས་པ་ནི་མེ་Kད་དང་5ས་མི་Iག་གི་བwོག་འNེལ་ལ་µ་རིས་མི་ཟིན་པས་དེ་ལ་

དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་བ,ོད་དེ་དག་གི་qབས་3་ག3ངས་པའི་Pིར་རོ།།

H3 འNེལ་པ་ལ་མི་Iེན་པའི་Iགས་དགག་པ།
Iགས་ཐམས་ཅད་གང་K་ངེས་པའི་འNེལ་[པའི་;བའི་]b་བ་ལ་ཇི་8ར་Iེན་པའི་mལ་ནི་དེ་8ར་ངེས་པར་5་ལ། འNེལ་[པ་;བ་]ལ་མི་

Iེན་པ་ནི་[155B7]Iགས་3་མི་âང་;ེ་hབ་པ་མི་འཐད་པའི་Pིར་རF་ཞ_ས་བ,ོད་ཟིན་ཏོ།།

གlང་འདིར་b་བས་བ;ན་པ་qབས་དོན་?ི། 
མཚན་ཉིད་[ད5ེའ་;ད5ེ་]བ་འགལ་འNེལ་:མ་|ད་ཏེ། 
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གཞན་K་མ་ལ་Eགས་པའི་ཚCག་ཙམ་དང་།  
གlང་དོན་ཙམ་?ིས་:མ་གཞག་ངེས་མི་འ]ར། 

ཚད་མ་:མ་[155B8]པར་ངེས་པའི་ཊི་ཀ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བAས་པ་ལས་,ེས་དཔག་ལེགས་པར་བཤད་པ་;ེ། ལེ/་གཉིས་པའོ།།  །།


