
ཚད་མ་%མ་པར་ངེས་པའི་ཊི.་ལེགས་པར་བཤད་པ་བ3ས་པ། Chap.3 

'A3 རང་གིས་5ོགས་པའི་དོན་དེ་གཞན་ལ་9ོན་པར་:ེད་པ་གཞན་དོན་ངག་གི་ལེ;་བཤད་པ་:་བ་ལ་[155b8]
ད་ནི་རང་གིས་5ོགས་པའི་དོན་དེ་གཞན་ལ་9ོན་པ་:ེད་པ་གཞན་དོན་ངག་གི་ལེ;་བཤད་པར་:འོ།།

B1 དེ་<ར་གuང་ངེས་པར་:ེད་པའི་དོན་བཤད་པ།
[156A1]གལ་ཏེ་གང་ཞིག་བ9ན་པར་ཁས་@ངས་པ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་%མ་པ་གཉིས་9ེ་ཞེས་:་བ་དེ་ལེ;་

གཉིས་Cིས་ཡོངས་D་Eོགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ལེ;་གཞན་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། བདེན་མོད་Cི་རང་དང་གཞན་Gི་Hེ་པས་བIའ་
བཏགས་པའི་Jེས་དཔག་གི་མིང་ཅན་Gི་Kག་མ་ཡིན་པས་སམ་རང་གི་Jེས་དཔག་གི་[156A2]:ེད་པ་དང་གཞན་Gི་Jེས་
དཔག་གི་L་ཡིན་པས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་ཆར་གཏོགས་པའི་yིར་རོ།།

དེ་<་ན་ཡང་རང་གིས་ཇི་<ར་5ོགས་པ་9ོན་པ་ལ་ཡང་ཉེ་བར་བ9ན་པའི་གuང་ལོགས་D་:་བ་མ་ཡིན་ཏེ་Pས་
ངག་གི་བIའ་ཤེས་པ་ལ་མི་དགོས་ཤིང་མི་ཤེས་པ་ལ་མི་Qས་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། མ་ཡིན་ཏེ་བIའ་[156A3]ཤེས་པ་ལ་ཡང་
རང་གིས་5ོགས་པའི་དོན་ཉིད་Kག་པ་དང་མ་ཚང་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པའི་བJོད་uལ་བ9ན་པའི་yིར་དང་། རང་གིས་
མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་འWལ་པ་ལ་ཚད་མར་འX་ཤེས་པ་དགག་པའི་yིར་དང་། Yབས་Cི་བZབ་པར་:་བ་མི་ཤེས་པས་དེའི་
Zབ་:ེད་ཡང་དག་དང་<ར་[ང་[པ་;བ་]ལ་འWལ་པ་བསལ་བའི་yིར། དེས་ན་ལེ;་[156A4]འདིར་ནི་དོན་གང་yིར་
\ོལ་བས་ཤེས་པར་འདོད་པ་དེ་\ོལ་བས་བZབ་:་ཡིན་པས་དེ་ཇི་<ར་བZབ་པའི་uལ་དང་། yིར་\ོལ་བས་Cང་\ོལ་
བས་འདོད་པ་བZབ་པའི་ངག་གི་ཉེས་པ་བJོད་པ་དང་། དེ་དག་རང་རང་གི་:་བ་ལས་འདས་ན་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་
བའི་uལ་9ོན་ཏོ།།

དེ་<ར་གuང་མཐའ་དག་གི་དོན་དེ་ཡང་[156A5]%མ་གཞག་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་9ེ། ངག་^་བ་པོ་གང་
ཟག་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]དང་། གང་ཟག་དེ་དག་འཕེལ་བའི་ངག་འbག་པའི་གནས་Yབས་བསམ་པ་དང་། Yབས་D་
འbག་པ་ངག་གི་ད:ེ་[པའོ;བའོ]།།

C1 ངག་^་བ་པོ་གང་ཟག་ངོས་ག`ང་བ།
དེ་ལ་cད་པའི་Yབས་Cི་^་བ་པRའd་གང་ཟག་ནི་གDམ་ཉིད་[ཏེ;དེ]། \ོལ་བ་དང་yིར་\ོལ་བ་དང་དཔང་པRའe།། 
[156A6]\ོལ་བ་གཉིས་Cི་མཚན་ཉིད་Cང་ཁ་ཅིག་བZབ་པ་འགོད་པ་དང་Dན་འ:ིན་:ེད་པ་ལ་བJོད་པ་དེ་

དག་གི་<ར་ན་དེ་<ར་ཁས་@ངས་ནས་བZབ་པ་དང་Dན་འ:ིན་མི་བJོད་པ་ཉིད་དང་<ར་[ང་[པ་;བ་]བJོད་པ་དག་
\ོལ་བ་དང་yིར་\ོལ་བ་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ན་ཉེས་པ་དེ་དག་གིས་\ོལ་yིར་\ོལ་ཉིད་ཚར་གཅད་པར་བཤད་པ་ཡང་ཡིན་
[156A7]ནོ།།

རང་གི་བསམ་པ་9ོན་པ་དང་བ9ན་པའི་fལ་X་]ར་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་hོབ་དཔོན་དང་hོབ་མ་ཡང་དེ་
དག་[X་i་]་འ]ར་བས་དེ་དག་ནི་jོན་Gིས་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །འོན་Cང་གང་ཟག་གDམ་Gི་མཚན་
ཉིད་ནི་རང་གི་འདོད་པ་བZབ་པ་དང་\ོལ་བའི་jོན་བJོད་པ་དང་དེ་དག་གི་གཤག་འ:ེད་[156A8]པར་ཁས་@ངས་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཁས་མ་@ངས་Cང་དེ་དག་[X་;i་]འ]ར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་%མ་lངས་Cིས་ཕན་uན་



གཉིས་ཀར་ཡང་འ]ར་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁས་@ངས་[Tེད་;མེད་]Cང་Zབ་པ་དང་Dན་འ:ིན་<ར་བJོད་པ་ཉིད་Cིས་
དེ་དག་ཚར་གཅོད་པར་མཐོང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། [156B1]དེ་དག་Cང་cོད་པའི་Yབས་Cིས་དེ་<ར་ཁས་
@ངས་པའི་དབང་X་:ས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་<་མ་ཡིན་ན་5ོག་གེ་མི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

C2 གང་ཟག་དེ་དག་འཕེལ་བའི་ངག་འbག་པའི་གནས་Yབས་བསམ་པ།
གང་ཟག་དེ་དག་འnེལ་[པའི་;བའི་]ངག་འbག་པའི་Yབས་ལ་རེ་ཤིག་\ོལ་བས་དོན་Gི་ངR་བe་འཇོག་པའི་Yབས་

ནི་བ9ན་དགོས་པ་དང་Qས་པ་དང་Yབས་D་བབས་པ་9ེ་དོན་[156B2]དེ་རང་ལ་oབ་ཅིང་གཞན་ལ་མ་oབ་པ་འpི་བ་
ན་ཡིན་ལ། jོན་qོང་པ་ནི་གཞན་Gིས་jོན་བJོད་པ་ནའོ།།

yིར་\ོལ་Gིས་pི་བའི་Yབས་ནི་དོན་དེ་5ོགས་པར་འདོད་ཅིང་fལ་ཉེ་བ་ཡིན་ལ་jོན་བJོད་པ་ནི་jོན་དང་
བཅས་པའི་ངག་Jོགས་པའོ།།

དབང་པོས་%མ་པར་འ:ེད་པའི་ངག་ནི་\ོལ་བ་གཉིས་མ་[156B3]མuན་པ་ན་9ེ་དེ་དག་ལས་Yབས་གཞན་X་
བJོད་ན་མ་འnེལ་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

དེ་དག་Yབས་Cི་:་བ་ལས་ཉམས་པས་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་ལ་རེ་ཤིག་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་པར་ནི་ཕ་
རོལ་Gིས་pིས་པའི་དོན་མི་བJོད་པ་དང་jོན་ཅན་བJོད་པ་དང་མ་pིས་པའི་དོན་བJོད་པ་གDམ་Gིས་འ]ར་ལ།
[156B4] yིར་\ོལ་བ་ནི་pི་བའི་Yབས་D་མི་འpི་བ་དང་མ་འnེལ་[པ་;བ་]འpི་བ་གDམ་དང་། Dན་འ:ིན་པའི་
Yབས་D་jོན་ཉིད་མི་བJོད་པ་དང་Yབས་D་མ་བབ་པའི་jོན་བJོད་པ་གDམ་Gིས་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་ལ། uན་མོང་
X་ཕན་uན་Gི་ངག་ལ་%་མི་གཏོད་པས་ཚར་གཅད་འ]ར་ཏེ། གནས་དs་པ་འདི་[156B5]དག་ནི་cོད་པའི་རིགས་པ་
ལས། 

Zབ་:ེད་ཡན་ལག་མི་བJོད་ཅིང་། །jོན་མིན་བJོད་པ་གཉིས་པོ་དག།
ཚར་གཅད་པའི་གནས་ཡིན་Gི། །གཞན་ནི་མི་རིགས་yིར་མི་འདོད།།  

ཞེས་:་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཚད་མ་Hེ་བXན་Gི་ཆ་དེ་དང་དེ་དག་ལས་མཐོང་པ་ཡིན་ནོ།།

C3 Yབས་D་འbག་པ་ངག་གི་ད:ེ་བ།
Yབས་D་བབ་པའི་[156B6]ངག་གི་ད:ེ་བ་ནི་གDམ་9ེ། 5ེན་Gི་གང་ཟག་དང་། :ེད་ལས་དང་། བJོད་:འི་

tོ་ནས་སོ།།

D1 5ེན་Gི་གང་ཟག་གི་tོ་ནས་ད:ེ་བ།
དང་པR་ནd་\ོལ་བ་འདོད་པའི་དོན་འཇོག་པ་དང་དེའི་jོན་qོང་པ་གཉིས་དང་། yིར་\ོལ་བས་\ོལ་བའི་འདོད་པ་

pི་བ་དང་jོན་བJོད་པ་གཉིས་དང་། དཔང་པོས་གཤག་འ:ེད་པ་9ེ་ངག་u་ཉིད་དོ།།

D2 :ེད་པའི་tོ་ནས་ད:ེ་བ།
:ེད་ལས་ལ་[156B7]ད:ེ་ན་གཉིས་9ེ། [vོས་;དངོས་]D་འདོད་པ་Zབ་པར་:ེད་པ་དང་མི་འདོད་པ་འགོག་པ་

:ེད་པའི་ངག་གོ།



D3 བJོད་:འི་tོ་ནས་ད:ེ་བ།
E1 Zབ་པའི་ངག 

Zབ་པའི་ངག་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་ད:ེ་བ་དང་བwོག་yོགས་<ར་[ང་པ་གDམ་ལས། 

F1 མཚན་ཉིད། 
དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི་ཕ་རོལ་ལ་རང་གིས་oབ་པའི་5གས་9ོན་ཅིང་Jེས་དཔག་jེད་པ་9ེ། དེ་ལ་5གས་ཞེས་:་བ་

[156B8]uལ་གDམ་ངེས་xང་X་ཚང་[པ་;བ་]9ེ་དེ་བJོད་པས་Zབ་པའི་གནས་D་མ་བཀོད་པ་ཉིད་བསལ་ལོ།།
9ོན་པ་ནི་དོན་བJོད་པར་:ེད་པ་Pས་ངག་གི་རིག་:ེད་[ཏེ་;དེ་]ཕ་རོལ་Gིས་མིང་གི་དོན་ངེས་པ་ཙམ་Gིས་uལ་

གDམ་pན་པར་:ེད་པའོ། །འདིར་ནི་རང་གིས་oབ་པའི་5གས་བJོད་Cང་ཕ་རོལ་ལ་Jེས་དཔག་མི་jེད་པ་དང་
[157A1]Lད་ནས་jེད་པ་%མས་བZབ་པ་ཡིན་པ་བསལ་[ཏོ;ལོ]། །རང་གིས་oབ་པས་ནི་5ེག་དབང་གིས་གཞན་ལ་
5གས་9ོན་ཅིང་Jེས་དཔག་བjེད་Cང་lངས་ཅན་པས་སངས་yས་པའི་གuང་འདོན་པ་<ར་5གས་རང་ཉིད་ལ་མ་oབ་
པ་Zབ་པ་ཡིན་པས་བསལ་9ེ། ཕ་རོལ་Gིས་མ་oབ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བJོད་ན་བZབ་པའི་མu་
[Tེད་;མེད་]པའི་[157A2]yིར་རོ། །འདི་གཉིས་Cིས་བZབ་པའི་གནས་D་བཀོད་Cང་བZབ་པའི་:་བ་མི་:ེད་པ་
བསལ་བས་རིགས་མ་མuན་བཅད་ལ་Jེས་དཔག་[Tེད་;མེད་]པ་ནི་[vོས་;དངོས་]པRའd་%མ་གཅད་[Tེད་;མེད་]Cང་
གཞན་དོན་Jེས་དཔག་ཅེས་པ་མཚzན་:འི་དོན་{ོག་ཡིན་ནོ། །དེ་<ར་ན་བJོད་:་དང་ངR་བe་དང་འnས་|འི་yད་པར་
གDམ་དང་{ན་པའི་ངག་9ེ། དོན་འདི་ཉིད་ལ་hོབ་དཔོན་[157A3]དག་གིས། 

གཞན་དོན་Jེས་D་དཔག་པ་ནི། རང་གི་མཐོང་དོན་རབ་བསལ་:ེད།  
ཅེས་གDངས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་Gི་@R་ངeར་9ོན་མ་Qས་པ་Zབ་པ་<ར་[ང་པ་ཡིན་ན་\ོལ་བ་ཡིས་5གས་ཡང་
དག་པ་བJོད་Cང་ཕ་རོལ་[[་;%་]མ་གཏད་[པ་འམ་;པའམ་]qོབས་པ་[Tེད་;མེད་]ན་Zབ་པ་<ར་[ང་པ ར་འ]ར་བས་
\ོལ་བ་<ར་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་རR་ཞS་ན། [157A4]Zབ་པ་<ར་[ང་པ་ཉིད་X་]ར་པ་ཉིད་[ཏེ;ད]ེ། ཇི་<ར་X་ངེས་
པའི་གཏན་ཚ~གས་ལ་ཡང་qོབས་པའི་དབང་གིས་མ་ངེས་པར་འ]ར་ན་ཞེས་པའི་ལན་X་འདོད་པར་བJོད་པའི་yིར་རོ། །
དེས་^་བ་པོ་ཚར་གཅད་པར་ནི་མི་འ]ར་ཏེ་yིར་\ོལ་ལ་5ེན་པའི་jོན་ཡིན་པས་\ོལ་བས་Zབ་མི་Qས་པའི་yིར་འཁོར་
Gིས་དེ་ཁོ་ན་མ་5ོགས་པ་9ོན་པའི་jོན་X་མི་འཇོག་[157A5]པ་བཞིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་མིང་དོན་ངེས་པ་ཙམ་Gིས་5གས་pན་པར་:ེད་པ་ཁོ་ན་བZབ་པ་ཡིན་ན་གང་�ེན་Gི་:ེ་nག་གིས་ཐ་
དད་པས་དེ་ནི་:ས་པ་ཡིན་ཏེ་|མ་པ་བཞིན་Ä་ཡང་�ེན་Gི་:ེ་nག་གིས་ཐ་དད་པས་ཞེས་དང་།  གང་འཇིག་པར་གཞན་
ལ་<ོས་པ་[Tེད་;མེད་]པ་དེ་ནི་འཇིག་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པ་བཞིན་:ས་པ་ཡང་འཇིག་པར་[157A6]གཞན་ལ་<ོས་
པ་[Tེད་;མེད་]པས་ཞེས་c་བའི་5གས་Cི་yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་ཚད་མའི་ངོར་བZབ་པ་དག་Zབ་པའི་ངག་མ་ཡིན་པར་
འ]ར་རR་ཞS་ན། དེ་དག་Cང་རང་གི་བJོད་:་pན་པར་:ེད་པ་ལ་<ོས་ནས་Zབ་པའི་ངག་[X;i་]འ]ར་བ་ཡིན་Gི་བJོད་
:་དེའི་བZབ་:་ལ་<ོས་ནས་ནི་Zབ་:ེད་X་མི་བJོད་[ཏེ།;དེ།] [vོས་;དངོས་]uགས་ལ་བ9ན་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་
[157A7]yིར་རོ། །བLད་ནས་5ོགས་པ་འཕེན་པས་དེའི་ངག་[X་;i་]བJོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 5གས་བJོད་པ་ཐམས་
ཅད་བZབ་:་9ོན་པའི་ངག་[X་;i་]འ]ར་ཞིང་5གས་བLད་མར་འཕེན་པའི་ཚÇ་uག་པ་[Tེད་;མེད་]པར་Zབ་པར་
འ]ར་བའི་yིར་རོ།།



དེས་ན་བIའི་Qས་པ་ནི་Ä་བ5གས་པའི་དོན་pན་པར་:ེད་པ་ཙམ་X་ཟད་ལ་བZབ་:་5ོགས་པ་ནི་དེའི་བJོད་
:་5གས་[157A8]Cི་:ེད་པར་བJོད་པ་ཡིན་ཏེ། %མ་འlེལ་ལས། 

ནང་གི་ཡན་ལག་Qས་པ་ནི།  
གཏན་ཚ~གས་དེ་ལ་pན་པ་ནི། །འཇོག་པར་:ེད་པ་དེ་Ä་ཡིན།།  

ཞེས་གང་གDངས་པ་ཡིན་ནོ།།
གལ་ཏེ་yོགས་ཆོས་yབ་པ་pན་:ེད་ཉིད་Zབ་པའི་ངག་ཡིན་ན་དེ་Éར་ཚད་མས་ཚས་མ་ངེས་པ་ལ་མི་xང་ལ་

ངེས་ན་ཡང་[Zབ་;བZབ་]:་[157B1]5ོགས་ཟིན་པས་དེ་ལ་5གས་བ9ན་པས་ཅི་:། བZབ་:་pན་པའི་དོན་X་ནི་
5གས་བJོད་པ་དོན་[Tེད་;མེད་]དེ་བZབ་:་ཉིད་བJོད་པས་འ]ར་བའི་yིར་རR་ཞS་ན། Éར་རེས་འཇོག་[X་;i་]ཚད་
མས་ངེས་Cང་གཞིའ་མuན་X་@ོ་ཁ་མ་yོགས་པས་pན་པ་Ñད་:ེད་Cི་ངག་ལ་<ོས་པས་མི་འཐད་པ་[Tེད་;མེད་]དེ་ཐལ་
བར་བJོད་པའི་Yབས་བཞིན་ནོ།།

F2 ད:ེ་བ།
G1 བJོད་:འི་tོ་ནས་ད:ེ་བ། 

མཚན་ཉིད་དང་[157B2]{ན་པའི་ད:ེ་བ་ནི་རེ་ཤིག་བJོད་:འི་tོ་ནས་གཉིས་9ེ། Jེས་འlོ་དང་yོགས་ཆོས་
བJོད་པ་ཆོས་མuན་པ་ཅན་Gི་ངག་དང་། བwོག་yབ་དང་yོགས་ཆོས་བJོད་པ་མི་མuན་པ་ཅན་Gི་ངག་གོ།

5གས་ཡན་ལག་མ་ཚང་[པ་;བ་]་yོགས་ཆོས་yབ་པ་རེ་རེ་ཙམ་བJོད་པ་ནི་Zབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་ངེས་པ་
ཙམ་Gིས་[Zབ་;བZབ་]:་[157B3]མི་5ོགས་པའི་yིར་རོ། །yིར་\ོལ་ཉིད་Cིས་མཚན་ཉིད་yོགས་[ཅིག་;གཅིག]་pན་
པ་མ་འ]ར་ཡང་དགོལ་བའི་ངག་ལ་དེའི་Qས་པ་མ་ཚང་[པས་;བས་]Zབ་པ་<ར་[ང་པར་བJོད་པ་ཡིན་ཏེ་uལ་གDམ་
ལས་གང་ཡང་xང་[པ་;བ་]ཞིག་མ་བ9ན་ན་ཡང་Zབ་པ་མ་ཚང་[པའི་;བའི]jོན་X་]ར་པར་[<འོ་;<་|འོ]ཞེས་དང་། 
མ་ཚང་སོགས་བJོད་Dན་འ:ིན་ཡིན། ཞེས་གDངས་[157B4]པ་ཡིན་ནོ། །uལ་གDམ་ཆར་བJོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
Jེས་D་འlོ་བ་དང་{ོག་པ་དག་ལས་yབ་པ་ངེས་{ན་Gི་uལ་[ཅིག་;གཅིག་]བJོད་པས་དོན་Gིས་གཉིས་ཀ་རབ་
[X་;i་]9ོན་ཞེས་པའི་uལ་Gིས་གDམ་དགོས་མི་Öིད་པས་གཅིག་Kག་པ་བJོད་པར་]ར་པའི་yིར་རོ།།

བZབ་:་བJོད་:་ཡང་འnས་|་jེད་:ེད་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དེ་Éར་oབ་[157B5]ན་མ་བJོད་ན་ཡིད་གཏད་
པས་pན་པར་]ར་པའི་yིར་དང་། མ་oབ་ན་ཡང་དེའི་5གས་མ་བJོད་ན་ནི། བZབ་:་བJོད་yིར་yོགས་Cི་ཚ~ག 
བLད་པ་ཡིས་Cང་Qས་པ་[Tེད།།;མེད།།] ཅེས་པའི་uལ་Gིས་མི་Qས་ལ། བJོད་ན་ཡང་། དོན་Gིས་5ོགས་yིར་བZབ་
:་ནི། གདོན་མི་ཟ་བར་བJོད་:་མིན། །ཅེས་པའི་uལ་[157B6]Gིས་མི་དགོས་པའི་yིར་རོ།།

5གས་བJོད་པ་ལ་ནི་དེ་<ར་བ5ག་པ་མི་མuངས་ཏེ་Éར་5གས་Cི་uལ་གཞི་མuན་X་ངེས་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་
yིར་རོ།།

དེས་ན་འnས་|་Jེས་དཔག་jེད་པ་ལ་དགོས་པ་ཚང་[པའི་;བའི་]ངག་ནི་ཇི་Yད་བJོད་པའི་གཉིས་པR་ཉdད་X་
རིགས་པས་hོབ་དཔོན་Gིས་Cང་Üོར་བའི་དབང་གིས་གཏན་ཚ~གས་ནི་%མ་པ་གཉིས་9ེ་[157B7]ཆོས་མuན་པ་དང་མི་
མuན་པ་ཉིད་ཅན་ནR་ཞSས་:་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གuང་དེ་དང་དེར་áོས་པ་ཡིན་ནོ།་།གང་ཡང་%མ་འlེལ་ལས། 

མཁས་པ་ལ་ནི་གཏན་ཚ~གས་ཉིད། །འབའ་ཤིག་བJོད་པར་:་བ་ཡིན།། 



ཞེས་གDངས་པ་དེ་ནི་yིར་\ོལ་ལ་མི་དགོས་པའི་དབང་X་མཛད་པ་ཡིན་Gི་བZབ་པར་གDངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 
[157B8]འpས་པ་ལ་ཟས་མི་དགོས་Cང་མ་:ིན་པར་9ོན་མོར་མི་འlོ་བ་བཞིན་ནོ།།

G2 yིར་\ོལ་ལ་དོན་X་]ར་པའི་tོ་ནས་ད:ེ་བ།
yིར་\ོལ་ལ་དོན་X་]ར་པའི་tོ་ནས་ནི་%མ་པ་uར་འ]ར་ཏེ། yིར་\ོལ་5གས་Cི་yོགས་ཆོས་yབ་པ་pན་xང་

[Tེད་;མེད་]པ་དང་ཡོད་པས་pན་པ་དང་ཡོད་Cང་མ་pན་པ་གDམ་ལས། དང་པོ་ལ་མི་Qས་ཤིང་གཉིས་པ་ལ་མི་དགོས་
པས་Zབ་པ་དགོད་པའི་[158A1]fལ་མ་ཡིན་ལ། གDམ་པ་ལ་yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་གཉིས་ཀ་མ་pན་པ་དང་yོགས་
ཆོས་pན་པ་དང་yབ་པ་མ་pན་པ་གDམ་ལ་ཆོས་མuན་མི་མuན་གཉིས་དང་yོགས་ཆོས་དང་Jེས་D་འlR་{eག་རེ་རེའི་tོ་
ནས་དོན་X་]ར་པའི་yིར་རོ།།

G3 བJོད་uལ་Gི་tོ་ནས་ད:ེ་བ།
བJོད་uལ་Gི་tོ་ནས་ནི་རང་Lད་དང་ཐལ་བས་བZབ་པ་གཉིས་9ེ། [vོས་;དངོས་]Cི་5གས་བདེན་

[158A2]པ་བJོད་པས་Jེས་དཔག་jེད་པ་དང་མི་བདེན་པ་བJོད་པས་Jེས་དཔག་<ར་[ང་jེད་པའོ། །ཡང་ན་c་བའི་
yོགས་ཆོས་[vོས་;དངོས་]D་བJོད་པས་5གས་9ོན་པ་དང་uགས་ལ་བ9ན་པས་5གས་9ོན་པའོ། །དེ་ཡང་c་བའི་
yོགས་ཆོས་yབ་པ་གཉིས་ཀ་[vོས་;དངོས་]D་བJོད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་uགས་ལ་9ོན་པ་རིམ་པ་<ར་རང་Lད་དང་ཐལ་
བའི་ཆོས་མuན་[158A3]པའི་ངག་ཡིན་ལ། yོགས་ཆོས་[vོས་;དངོས་]ལ་yབ་པ་uགས་ལ་9ོན་པ་དང་yབ་པ་
[vོས་;དངོས་]ལ་yོགས་ཆོས་uགས་ལ་9ོན་པ་ནི་རིམ་པ་<ར་རང་Lད་དང་ཐལ་བའི་ཆོས་མི་མuན་པའི་ངག་གི་yད་པར་
རོ།།

F3 བwོག་yོགས་[Zབ་པ་]<ར་[ང་པ།
བZབ་པ་<ར་[ང་[པ་;བ་]ནི་བZབ་པར་བཀོད་Cང་དེ་<ར་མི་Qས་པ་9ེ། 5གས་Cི་yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་

མ་oབ་པ་གཉིས་སམ་[158A4]ཚzགས་པར་\ོལ་བ་ལ་མ་oབ་པ་དང་yིར་\ོལ་ལ་མ་oབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་མ་oབ་པ་
གDམ་མོ།།

E2 Dན་འ:ིན་པ། 
Dན་འ:ིན་པ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་ད:ེ་བ་དང་བwོག་yོགས་<ར་[ང་[པ་;བ་]གDམ་ལས། 

F1 མཚན་ཉིད།
མཚན་ཉིད་ནི་ཕ་རོལ་Gི་jོན་བJོད་ཅིང་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]སེལ་[པ་;བ་]9ེ་Üོར་བ་དང་:ེད་པའི་yད་པར་

གཉིས་{ན་ནོ། །\ོལ་བའི་ཞེ་འདོད་འoབ་པའི་[158A5]གེགས་:ེད་པ་ཞེས་ནི་མི་བJོད་[ཏེ་;དེ་]\ོལ་བས་yིར་\ོལ་Gི་
Dན་འ:ིན་<ར་[ང་X་བJོད་པ་ལ་མ་yབ་པའི་yིར་རོ།།  

F2 ད:ེ་བ། 



ད:ེ་བ་ནི་fལ་Gི་tོ་ནས་མཚན་ཉིད་དང་བZབ་:་གཏན་ཚ~གས་Cི་jོན་བJོད་པ་གDམ་[འམ།;མམ།] ངR་བRའd་
tོ་ནས་དོན་དང་@ོ་དང་Äའི་jོན་བJོད་པ་གDམ་མམ། བJོད་uལ་Gིས་ན་%ལ་མ་དང་ཐལ་བར་བJོད་པ་
[158A6]གཉིས་སོ།།

F3 བwོག་yོགས་<ར་[ང་བ།
Dན་འ:ིན་<ར་[ང་[པ་;བ་]ནི་jོན་X་བJོད་Cང་དེའི་:ེད་པ་[Tེད་;མེད་]པ་9ེ། མཚན་ཉིད་དང་བZབ་:་

གཏན་ཚ~གས་Cི་jོན་མ་ཡིན་པ་བJོད་པ་གDམ་ཉིད་དོ།།

'F2 ཇི་<ར་བJོད་uལ་Gིས་ད:ེ་བ།
ཇི་<ར་བJོད་uལ་Gིས་ད:ེ་ན་གཉིས་9ེ། བJོད་:་བདེན་པ་རང་Lད་X་འཇོག་པ་དང་མི་བདེན་པ་ཐལ་བར་

འཕེན་པའོ།།

G1 བJོད་:་བདེན་པ་རང་Lད་X་འཇོག་པ།
དང་པR་ནd་[vོས་;དངོས་]Cི་5གས་བདེན་པ་9ོན་པ་9ེ་[158A7]བསལ་བ་[Tེད་;མེད་]པའི་ཆོས་མuན་མི་

མuན་Gི་ངག་ཡིན་ནོ།།

G2 མི་བདེན་པ་ཐལ་བར་འཕེན་པ། = ངག་ཐལ་བར་བJོད་པ།
གཉིས་པ་ངག་ཐལ་བར་བJོད་པ་ནི་%མ་པར་གཞག་པ་ནི་âི་དོན་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་9ེ། ཐལ་འ]ར་[âི་

འི་;âིའི་]མཚན་ཉིད་དང་། Üོར་བའི་ད:ེ་[པ་;བ་]དཔེར་བJོད་པ་དང་།  སR་སRའd་དོན་:ེ་nག་[X་;i་]ངེས་པར་:་
བའོ།།

H1 ཐལ་འ]ར་âིའི་མཚན་ཉིད།
དང་པR་ནd་ཁ་ཅིག་5གས་Cི་uལ་རང་གིས་མི་འདོད་ཅིང་[158A8]གཞན་Gིས་ཅི་རིགས་པར་ཁས་@ངས་པས་

དམ་བཅའ་མི་འདོད་པ་བZབ་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་ཟེར་རོ།།
དེ་ནི་མི་xང་9ེ་lངས་ཅན་འXས་:ས་མི་5ག་པས་yབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་སངས་yས་པས་Ä་ཡང་:ས་པས་

མི་5ག་པར་ཐལ་ཞེས་བJོད་པ་ལ་5གས་རང་གིས་མི་འདོད་པས་མ་yབ་པའི་yིར་དང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]
[Tེད་;མེད་]ན་lངས་[158B1]ཅན་གཞལ་:་ལ་མི་5ག་པས་yབ་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་Ä་ཡང་:ས་པས་མི་5ག་པར་ཐལ་
ཞེས་བJོད་པའི་ཐལ་བའི་<ར་[ང་ལ་yབ་ཆེས་པའི་yིར་རོ། །འོན་Cང་uལ་ཕ་རོལ་oབ་ཅིང་[Zབ་;བZབ]:་བསལ་
[པ་;བ]འབབ་པའི་5གས་9ོན་པའི་ངག་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་མ་yབ་པའི་ཉེས་པ་ནི་[Tེད་;མེད་]དེ། 5གས་མི་9ོན་ན་Üོར་
བའི་ངག་ཉིད་X་མི་འ]ར་ལ། [158B2]བསལ་བ་དང་uལ་ཕ་རོལ་ལ་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]ན་ལན་ཐེབས་པས་ཐལ་བ་
ཉིད་X་མི་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །yབ་ཆེས་པ་ཡང་[Tེད་;མེད་]དེ། Üོར་བས་མ་བཀོད་པ་དང་Üོར་བའི་Zག་རང་Lད་ཡང་
དག་དང་<ར་[ང་དང་ཐལ་བ་<ར་[ང་[པ་;བ་]གDམ་བཅད་པས་མཚན་ཉིད་ནི་གང་ན་བ་དེར་ཐལ་བའི་བIའ་འདོགས་



པའི་yིར་རོ། །རང་Lད་<ར་[ང་[པ་;བ་]འགའ་ཞིག་ལ་མཚན་[158B3]ཉིད་འདི་ཚང་ན་ཡང་ཐལ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་
ཡིན་ཏེ་མངོན་Dམ་<ར་[ང་[པ་;བ་]ཡིན་པས་Jེས་དཔག་ཡང་དག་པར་བJོད་པ་བཞིན་ནོ།།

H2 Üོར་བའི་ད:ེ་བ་དཔེར་བJོད་པ།
Üོར་བའི་ད:ེ་བ་དཔེར་བJོད་པ་ཡང་âིར་ཐལ་བའི་ངག་[X་;i་]བཀོད་པ་ཙམ་དང་། བཀོད་པ་ལ་ཡང་དག་

<ར་[ང་[པ་;བ་]དང་། ཡང་དག་ལ་བZབ་པ་Dན་འ:ིན་Gི་ད:ེ་བ་གDམ་ལས།  

I1 âིར་ཐལ་བའི་ངག་X་བཀོད་པ་ཙམ།
དང་པR་ནd་རེ་ཤིག་5གས་འགའ་ཞིག་[158B4]གིས་བZབ་:་ཐལ་བར་འཕེན་པའི་ངག་[X་i་]བཀོད་ཚད་ལ་ཕ་རོལ་Gི་
ངོར་བ5གས་ཏེ་དེའི་yོགས་ཆོས་yབ་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཚང་[པ་;བ་]དང་། yོགས་ཆོས་མ་ཚང་[པ་;བ་]དང་། yབ་པ་མ་
ཚང་[པ་;བ་]དང་། གཉིས་ཀ་ཚང་[པ་;བ་]བཞི་ལས་མི་འདའ་ལ། བཞི་པ་ལ་ཡང་uལ་གཉིས་ཀ་ཚད་མའི་ངོར་ཚང་
[པ་;བ་]དང་[གཉའི་ག་;གཉིས་ཀ་]ཁས་@ངས་དང་yོགས་ཆོས་ཚད་[158B5]མ་yབ་པ་ཁས་@ངས་དང་yབ་པ་ཚད་མ་
yོགས་ཆོས་ཁས་@ངས་Cིས་ཚང་[པ་;བ་]བཞི་ལས་དང་པོ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]མི་Öིད་ལ། yི་མ་གDམ་Gི་འདོད་པ་ལ་
ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]དང་ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་[པ་;བ་]དང་བསལ་[པ་བ་][Tེད་;མེད་]པའི་Yབས་གDམ་གDམ་
Üར་བས་དs་9ེ་É་མ་བཞི་དང་[བäའ་;བä་]གDམ་ལས་མི་འདའོ།།

I2 བཀོད་པ་ལ་ཡང་དག་<ར་[ང་བ།
གཉིས་པ་ནི་དེ་དག་ལས་[158B6]དང་པོ་གཉིས་[5ན་;གཏན་]ཚ~གས་མ་oབ་པ་དང་། གDམ་པ་yབ་པ་མ་

oབ་པ་དང་། བཞི་པ་དང་བསལ་བ་[Tེད་;མེད་]པའི་Yབས་གDམ་9ེ་[བཞིའ་;བཞི་]འདོད་པས་ལན་ཐེབས་པས་བXན་
ནི་ཐལ་བ་<ར་[ང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་ལན་Gིས་བwོག་Qས་པའི་yིར་རོ། །yི་མ་གDམ་Gི་བསལ་[པ་;བ་]དང་བཅས་པ་
ãག་ནི་ཐལ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ་ལན་གDམ་Gིས་[158B7]བwོག་པར་མི་Qས་པའི་yིར་རོ། །གཉིས་ཀ་ཚད་མས་oབ་
པའི་བZབ་:་ལ་ཕ་རོལ་Gི་ཁས་@ངས་དང་འགལ་བ་Öིད་ན་ཡང་ཚད་མས་oབ་པ་ལ་ཚ~ག་གིས་གནོད་པ་དང་གེགས་མི་
Qས་པས་བསལ་བར་མི་བJོད་དོ། །ཅི་9ེ་དེས་Cང་ཕ་རོལ་ཚར་ཆོད་པར་འདོད་ན་དེ་ཡང་ཐལ་བར་འ]ར་བས་ཐལ་བ་
ཡང་དག་ãག་དང་<ར་[ང་[པ་;བ་]ãག་དང་[158B8]གཉིས་ཀར་Öིད་པ་ཅིག་ཡིན་ནོ།།

I3 ཡང་དག་ལ་བZབ་པ།
གDམ་པ་ནི་ཡང་དག་ãག་པR་དS་དག་Cང་བwོག་པ་རང་Lད་ལ་å་བཞིར་འ]ར་ཏེ། གཉིས་ཀ་ཁས་@ངས་དང་

yབ་པ་ཁས་@ངས་གཉིས་Cི་འདོད་པ་ལ་ཚ~ག་གིས་བསལ་[པ་;བ་]ནི་བwོག་པ་ལ་yོགས་ཆོས་yབ་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཚང་
[པར་;བར་]འ]ར་ཏེ། ཐལ་བའི་བསལ་[པ་;བ་]དང་བwོག་yབ་ཚད་[159A1]མས་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །
དེ་ཉིད་Cིས་ནི་དེ་གཉིས་Cི་འདོད་པ་ལ་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]གཉིས་བwོག་པ་yོགས་ཆོས་ཚད་མས་oབ་Cང་yབ་པ་
མ་oབ་པར་འ]ར་ལ། yོགས་ཆོས་ཁས་@ངས་བwོག་yབ་ཚད་མའི་ཐལ་[པའི་;བའི་]ལ་ཚ~ག་གིས་བསལ་[པ་;བ་]ནི་
བwོག་པ་yབ་པ་ཚད་མས་oབ་Cང་yོགས་ཆོས་མ་oབ་པར་[159A2]འ]ར་རོ། །འདི་ལ་ཚད་མས་བསལ་
[པ་;བ་]ལའང་གཞི་ཚད་མས་མ་oབ་པ་དང་oབ་པའི་Yབས་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལས་བwོག་པའི་yོགས་yབ་པ་གཉིས་ཀ་



ཚད་མས་འoབ་9ེ། དེ་<ར་ན་བwོག་པའི་yོགས་ཆོས་yབ་པ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་མ་oབ་པ་གཉིས་དང་yབ་པ་ཚད་མས་
མ་oབ་པ་གཉིས་དང་yོགས་ཆོས་ཚད་མས་མ་oབ་པ་yེད་དང་[159A3]གཉིས་9ེ།  yེད་དང་ãག་ནི་ཚzགས་པ་ཚད་
མས་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]པས་རང་Lད་མ་ཡིན་པས་འཕེན་པ་Dན་འ:ིན་པ་ལ། ãག་པའི་ཆ་[ཅིག་;གཅིག་]ནི་ཚzགས་པ་
ཚད་མས་oབ་པས་དེ་འཕེན་པ་Zབ་པའི་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཐལ་བ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]L་མཚན་Gིས་འཕངས་པའི་བZབ་:་ལ་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་པས་བwོག་
པར་བདེན་པ་འཕེན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་[159A4]དེ་<་མོད་Cི་ཚར་གཅད་པའི་uགས་ལ་ཁས་ལེན་འགོག་པའི་
ཚད་མ་jེད་པ་ལ་བZབ་པའི་ཐལ་བར་བJོད་པ་འདིས་མ་yབ་པ་ཡིན་ནོ།།

H3 [ཐལ་བ་]སR་སRའd་དོན་:ེ་nག་X་ངེས་པར་:་བ།
ཐལ་བ་སR་སRའd་དོན་:ེ་nག་[X་;i་]ངེས་པར་:་བ་ལ་གDམ་9ེ། Zབ་པའི་ཐལ་བ་དང་། Dན་འ:ིན་པའི་ཐལ་

བ་དང་། དེ་དག་འbག་པའི་fལ་བསམ་[པའོ།།;བའོ།།]

I1 Zབ་པའི་ཐལ་བ། 
དང་པོ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་ཐལ་[པ་;བ་][159A5]Zབ་པའི་ངག་[X་;i་]མི་འཐད་པ་qང་པ་དང་། བZབ་

པའི་ཐལ་འ]ར་Gི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་བ་ལས། 

J1 མཚན་ཉིད། 
རེ་ཤིག་Zབ་པའི་ཐལ་འ]ར་Gི་མཚན་ཉིད་ལ་མཐའ་གཞན་དགག་པ་ནི་yོགས་ཆོས་ཕ་རོལ་Gིས་ཁས་@ངས་ཤིང་yབ་པ་
ཚད་མས་oབ་པ་དང་འདོད་པ་ལ་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ཞིག་ནི་དགོས་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] yོགས་ཆོས་[159A6]ཁས་
མ་@ངས་ན་བwོག་པ་ལ་ཤེས་འདོད་[Tེད་པ་འམ་;མེད་པའམ་]ཡོད་Cང་ཐལ་བ་<ར་[ང་པར་འ]ར་ཞིང་། yབ་པ་དང་
བསལ་[པ་;བ་]ལ་ཚད་མ་[Tེད་;མེད་]ན་བwོག་པའི་yབ་པ་དང་yོགས་ཆོས་ཚད་མས་མི་འoབ་པའི་yིར་རོ། །འོན་Cང་
དེ་དག་Cི་yད་པར་ལ་འWལ་པ་qང་པར་:་9ེ་རེ་ཤིག་yོགས་ཆོས་ཁས་@ངས་པ་ཙམ་Gིས་མ་ཡིན་ཏེ་oབ་པ་ལ་ཡང་ལོག་
[159A7]པར་^་བས་oབ་པ་ཤེས་འདོད་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །ཐལ་བའི་yབ་པ་ཚད་མས་oབ་པ་དང་འདོད་པ་ལ་
ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ལ་ལ་མེ་[Tེད་;མེད་]པས་5ག་པའི་X་མེད་X་ཐལ་བ་དང་Ä་5ག་པའི་yིར་
མཉན་:འི་[vོས་;དངོས་]པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་པ་ཡང་Zབ་པའི་ཐལ་བར་འ]ར་བའི་yིར་དང་།  [ནམ་ཀའི་;ནམ་
མཁའི་]ཡོན་ཏན་Gི་Ä་5ག་པའི་[159A8]yིར་མ་:ས་པར་ཐལ་བར་བJོད་པ་ལ་དེ་དག་ཡོད་Cང་བwོག་པའི་yབ་པ་
དང་yོགས་ཆོས་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།།

འཐད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་བwོག་yབ་ཚད་མས་oབ་ཅིང་yོགས་ཆོས་ཕ་རོལ་བདེན་ཞེན་Gིས་ཁས་
ལེན་ཅིང་དམ་བཅའ་ལ་[གཞིའ་;གཞི་]oབ་པའི་9ེང་X་ཚད་མས་བསལ་[པའི་;བའི་]5གས་9ོན་པའོ། །འདི་ལ་མ་yབ་པ་
དང་[159B1]yབ་ཆེས་པའི་jོན་ཡང་[Tེད་;མེད་]དེ།  uལ་འདི་མ་ཚང་[པར་;བར་]བwོག་པའི་5གས་འཕེན་མི་Qས་
པའི་yིར་དང་།  ཚང་ན་ཡང་[vོས་;དངོས་]Cི་དོན་ལ་ཚར་གཅོད་ཅིང་བwོག་པའི་5གས་9ོན་Qས་པའི་yིར་རོ།།

J2 ཐལ་བ་Zབ་པའི་ངག་X་མི་འཐད་པ་qང་པ། 



ཐལ་བ་བZབ་པའི་ངག་[X་;i་]མི་འཐད་པ་qང་པ་ལ་ཡང་ངག་གི་ངR་བe་དཔེར་བJོད་པ་དང་དེ་Zབ་པ་མི་
འཐད་པའི་\ོལ་བ་དང་མི་འཐད་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་ལན་གདབ་པ་གDམ་[159B2]ལས། 

K1 [ཐལ་བ་Zབ་པའི་]ངག་གི་ངR་བe་དཔེར་བJོད་པ།
དང་པR་ནd་yིར་\ོལ་Éར་c་བའི་གཏན་ཚ~གས་Cི་yོགས་ཆོས་yབ་པ་རེས་འཇོག་[X་;i་]ངེས་Cང་@ོ་མ་yོགས་པས་ལ་ལ་
[inserts མེ་(G)][Tེད་;མེད་]ཅེས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བZབ་:་[Tེད་;མེད་]པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། གང་མེ་
[Tེད་;མེད་]པ་དེ་ན་X་བ་ཡང་[Tེད་;མེད་]པ་ཡིན་ཏེ་u་èང་བཞིན་ནོ། །ལ་ལ་ཡང་yོད་Cིས་མེ་[Tེད་;མེད་]པར་འདོད་
དེ་X་བ་ནི་མེ་[Tེད་;མེད་]པ་མ་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བ་<་|འོ།།

K2 དེ་Zབ་པ་མི་འཐད་པའི་\ོལ་བ།
གཉིས་པ་[159B3]ནི་གལ་ཏེ་འདི་Zབ་པའི་ངག་ཡིན་ན་ཇི་Yད་བJོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པར་འ]ར་ན་

འདོད་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ།  yོགས་Cི་ཆོས་[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་མ་oབ་པས་བJོད་:་ལ་ཚད་མས་བསལ་
[པས་;བས་]འnས་|་Jེས་དཔག་jེད་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་མིག་གི་ག`ང་:ས་Ä་5ག་པར་འ]ར་བ་བཞིན་ནR་ཞSས་
པའོ།།

K3 མི་འཐད་པ་མེད་པའི་ལན་གདབ་པ།
གཉིས་པ་(→ གDམ་པ་?)ནི་[vོས་;དངོས་]Cི་དོན་ལ་Zབ་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་ཡང་[159B4]Zབ་པར་མི་

འདོད་ལ། uགས་Cི་དོན་ལ་Zབ་པར་འདོད་Cང་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་[པར་;བར་]མ་oབ་9ེ། ཐལ་བ་ལས་ལ་ལ་X་བ་ཡོད་
པའི་yིར་མེ་ཡོད་དེ་ཚང་བང་བཞིན་ནR་ཞSས་:་བའི་5གས་9ོན་ཅིང་Jེས་དཔག་jེད་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་ཐལ་བའི་yབ་པ་བJོད་པས་བwོག་པའི་yབ་པ་9ོན་X་uག་ན་ཡང་ལ་ལ་X་བ་ཡོད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་
yོགས་[159B5]ཆོས་གང་གིས་9ོན་ཅེ་ན། འདི་ལ་གཞན་Gིས་9ོན་པའི་མཐའ་དག་པ་དང་བསལ་[པས་;བས་]9ོན་པའི་
uལ་བJོད་པ་དང་དེ་ལ་cོད་པ་qང་པས་ངེས་པར་:་བ་ལས། 

L1 གཞན་Gིས་9ོན་པའི་མཐའ་དག་པ།
དང་པR་ནd་རེ་ཤིག་X་བ་[Tེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཅེས་སོགས་དམ་བཅས་9ོན་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། རང་Lད་བཞིན་X་yོགས་
ཆོས་yབ་པ་བJོད་པའི་དོན་Gིས་འཕེན་པའི་དམ་བཅའ་བJོད་:་ཉིད་མ་ཡིན་[159B6]པ་དང་[vོས་;དངོས་]uགས་Cི་
བJོད་:་མ་ཡིན་པས་9ོན་པར་མི་Qས་པའི་yིར་རོ། །yབ་པས་Cང་9ོན་པར་མི་Qས་[9ེ་;ཏེ་][vོས་;དངོས་]uགས་Cི་
བJོད་:་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །yབ་པའི་Jེས་D་མེ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་པའི་yོགས་ཆོས་བJོད་པས་བZབ་:་X་
མེད་ལ་དམིགས་པའི་@ོ་འཕེན་ལ་དེ་ལ་ཡིད་གཏད་པས་X་ཡོད་གོ་བར་:ེད་དR་ཞSས་:་བར་ཡང་མི་རིགས་9ེ། 
[159B7]X་མེད་Cི་@ོ་འཕངས་པས་X་ཡོད་གོ་བར་མི་Qས་པ་དང་Qས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་Qས་Cང་བ9ན་པར་མི་
འ]ར་བའི་yིར་རོ། །དང་པR་ནd་རང་Lད་ལ་ཡང་དེ་<ར་ཐལ་ཞིང་lངས་ཅན་Ä་མ་:ས་པར་^་བ་ལ་གང་མ་:ས་པ་5ག་
[ཏེ་;9ེ་]ནམ་མཁའ་བཞིན་Ä་ཡང་མ་:ས་པས་ཞེས་བJོད་པས་Cང་Ä་མི་5ག་པར་5ོགས་པར་འ]ར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་
[159B8]ཐལ་བའི་དམ་བཅའ་བJོད་པ་ཡང་བwོག་པའི་yོགས་ཆོས་9ོན་པར་འ]ར་ཞིང་yོགས་ཆོས་yབ་པ་



[Tེད་;མེད་]པར་བJོད་[པ་འང་;པའང་]ཡོད་པར་9ོན་པས་བZབ་པའི་ངག་[X་;i་]འ]ར་རོ། །གDམ་པ་ནི་འཕེན་X་
uག་Cང་བ9ན་པར་མི་འ]ར་ཏེ་[vོས་;དངོས་]uགས་Cི་བJོད་:་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །ངག་དེས་5གས་གོ་བ་ལས་
བZབ་:་ལ་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་@R་jS་ལ་[160A1]དེ་ལ་ཡིད་གཏད་པས་དེ་[Tེད་;མེད་]པར་ཤེས་པའི་@R་jS་ན་ཡང་
བLད་ནས་Lར་]ར་པ་ཙམ་བZབ་པའི་ངག་གི་དོན་མ་ཡིན་ནོ།།

L2 བསལ་བས་9ོན་པའི་uལ་བJོད་པ།
གཉིས་པ་ནི་མེ་[Tེད་;མེད་]Cི་yོགས་ཆོས་ལས་@ངས་པར་བJོད་པས་ཤེས་འདོད་མཚzན་ལ་X་མེད་ལ་གནོད་པ་

ལ་ཡོད་དR་ཞSས་ཐལ་བའི་བསལ་[པ་;བ་]བJོད་པས་X་ཡོད་Cི་ངR་བe་བ9ན་བས་གཉིས་Cིས་བwོག་པའི་yོགས་
[160A2]ཆོས་9ོན་པར་ཤིན་[X་;i་]གསལ་བ་ཡིན་ནོ།།

L3 དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ།
གDམ་པ་དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ་ལ་རེ་ཤིག་yོགས་ཆོས་Cིས་མི་བདེན་པ་ལ་cོད་པ་དེ་<་ན་ཐལ་བའི་yོགས་ཆོས་

བJོད་པར་མི་:་བར་འ]ར་ཏེ་བwོག་པའི་5གས་མི་འཕེན་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། ཤེས་འདོད་འཕེན་པར་oབ་པས་གཏན་
ཚ~གས་མ་oབ་ལ། yབ་པ་ཡང་མ་oབ་9ེ་[vོས་;དངོས་]Cི་[160A3]དོན་ལ་ཚར་གནོད་པའི་ཡན་ལག་[X་;i་]དགོས་
པའི་yིར་རང་Lད་Cི་བཞིན་ནོ། །དེ་ཉིད་Cིས་yོགས་ཆོས་Cིས་yོགས་ཆོས་འཕེན་མི་Qས་ན་བwོག་པའི་yོགས་ཆོས་མ་
pན་པ་ལ་བZབ་པའི་ཐལ་བ་མི་Qས་པར་ཐལ་ཞེས་[པ་འང་;པའང་]མེད་དེ་བསལ་[པ་;བ་]བJོད་པས་pན་པར་:ེད་པའི་
yིར་རོ།།

yོགས་འབའ་ཤིག་པའི་བZབ་པའི་ཐལ་བ་མི་[160A4]Öིད་པར་ཐལ་[བ་འང་;བའང་]འདོད་པ་ཉིད་[ཏེ།;དེ།] 
Üོར་བ་མ་ཚང་[པར་;བར་]བJོད་པ་Dན་དêང་:་ཡིན་པའི་yིར་དང་། བསལ་[པ་;བ་]མ་pན་ན་[དེ་འང་;དེའང་]བJོད་
དགོས་ལ་yབ་པ་དང་བསལ་[པ་;བ་]དང་བསལ་པ་གཉིས་ཀ་pན་ན་རང་Lད་Cི་Jེས་དཔག་yབ་པས་ཐལ་བའི་གXལ་:་
ཉིད་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

ཡང་བསལ་[པས་;བས་]འཕེན་པ་ལ་[བcོད་;cོད་]པ་གལ་ཏེ་ཐལ་བའི་བསལ་[160A5][པ་;བ་]ནི་བJོད་
པར་:་བ་མ་ཡིན་ཏེ་Éར་ལ་ལ་X་བ་ཡོད་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པར་ཤེས་ན་བJོད་མི་དགོས་ན་མ་ཤེས་ན་ཐལ་བ་འདོད་
པར་འ]ར་བའི་yིར་རR་ཞS་ན། བདེན་ན་uལ་འདིས་ཐལ་བའི་yབ་པ་ཡང་བJོད་:་མ་ཡིན་པར་མི་འ]ར་རམ། དེས་ན་
Éར་ཤེས་པས་pན་xང་X་ཡོད་ལ་@ོ་མ་yོགས་པས་pན་པའི་ཡན་ལག་[X་;i་]བJོད་[160A6]དགོས་སR་ཞSས་:་བ་uན་
མོང་གི་[ཡན་;ལན་]ཡིན་ནོ།།

དེ་<་ན་ཡང་དགག་པ་བཀག་པ་བZབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་དག་འཕང་འཕེན་X་མི་འཐད་དེ་ཐལ་བའི་བསལ་
[པ་;བ་]X་མེད་[Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་རང་Lད་Cི་5གས་D་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། དེ་<ར་སེམས་ན་yབ་པས་yབ་
པ་འཕེན་[པ་འང་;པའང་]མི་xང་9ེ། ཐལ་བ་དང་བwོག་པ་[160A7]འི་yབ་པ་རིགས་མuན་ནི་གནད་མི་གཅིག་པ་
བ[ོལ་མར་ཡང་། ཐལ་བའི་བwོག་yབ་ནི་རང་Lད་Cི་Jེས་[འlོའ་;འlོ་]ཉིད་ཡིན་པས་འཕང་འཕེན་གཉིས་
[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རR་ཞSས་ཟེར་ན་ལན་ཅི་ཡོད། X་བ་ལ་མེས་yབ་པའི་[vོས་;དངོས་]པR་ཅdག་Cང་འnས་|ས་Zབ་
པར་Üོར་ན་5གས་ལ་བZབ་:ས་yབ་པས་Jེས་འlོར་འ]ར་ལ། [160A8]L་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པས་དགག་པ་
Üོར་ན་བZབ་:་དwོག་པ་ལ་5གས་བwོག་པས་yབ་པས་བwོག་yབ་X་འ]ར་བའི་yིར་བwོག་པ་ཐ་དད་པས་འཕང་



འཕེན་འཐད་དR་ཞS་ན། ལེགས་པར་^ས་[9ེ་;ཏེ་]འདིར་ཡང་ལ་ལ་X་བ་ཡོད་པའི་[vོས་;དངོས་]པོ་[ཅིག་;གཅིག་]Cང་X་
མེད་Cི་བZབ་:་ལ་ལ་<ོས་ནས་འགལ་བས་བསལ་བར་འ]ར་ཞིང་མེ་ཡོད་Cི་བZབ་:་[160B1]ལ་<ོས་ནས་yབ་པས་
གཏན་ཚ~གས་D་འ]ར་བས་འཕང་འཕེན་Gི་བwོག་པ་གཉིས་ཅིའི་yིར་མེད་ཅེས་^་9ེ། དེས་ན་གང་གི་:ེད་པ་ནི་འདི་ཉིད་
X་གདོན་མི་ཟའོ།།

a1 ཐལ་བ་དང་བwོག་པའི་ཆོས་5ོགས་པ་གནད་གཅིག་པ། 
འོ་ན་ཐལ་བའི་ངག་གིས་5གས་[vོས་;དངོས་]D་བJོད་Cང་uགས་ལ་9ོན་པ་འདི་གང་ལས་ཅེ་ན། ཐལ་བ་དང་

བwོག་པའི་ཆོས་5ོགས་པ་གནད་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་yིར་རོ། །འདི་ཡང་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་[160B2]གནད་གཅིག་
པར་དགོད་པའི་uལ་དགོད་པ་དང་། མི་གཅིག་པ་ལ་jོན་qང་པ་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་བའོ།།

b1 ཐམས་ཅད་X་གནད་གཅིག་པར་དགོད་པའི་uལ་དགོད་པ།
c1 É་རབས་པའི་%མ་པ་གཞག་པ།

དང་པR་ནd་ཐལ་འ]ར་དང་བwོག་པའི་རང་Lད་ལ་5ོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]པའི་uལ་ãག་ལས། རེ་ཤིག་ཐལ་བའི་
yོགས་ཆོས་ཁས་@ངས་དང་བwོག་པའི་བZབ་:་ཤེས་འདོད་གཉིས་ཚང་[པ་;བ་]དང་མ་ཚང་[པར་;བར་]གནད་གཅིག་
9ེ། X་མ་འགོག་པའི་L་[160B3]མི་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་ཐལ་བ་དང་མེ་བZབ་པའི་འnས་5གས་Cི་རང་Lད་Cི་
དབང་X་:ས་ཏེ་ལ་ལ་མེ་[Tེད་;མེད་]X་ལོག་པས་^་ན་གཉིས་ཀ་ཚང་ལ་མེ་ཚད་མས་oབ་ན་གཉིས་ཀ་མ་ཚང་
[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

ཐལ་བའི་བསལ་[པ་;བ་]དང་བwོག་པའི་5གས་གཉིས་ཚང་[པ་;བ་]དང་མ་ཚང་[པར་;བར་]གནད་གཅིག་9ེ། 
ལ་ལ་X་བ་མཐོང་ན་གཉིས་ཀ་ལ་ཚང་ལ་མ་མཐོང་[160B4]ན་གཉིས་ཀ་མ་ཚང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

ཐལ་བ་དང་བwོག་པའི་yབ་པ་གཉིས་ཚང་[པ་;བ་]དང་མ་ཚང་[པར་;བར་]གནད་གཅིག་9ེ། ཐལ་བའི་yབ་པ་
མེ་[Tེད་;མེད་]X་མེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བZབ་ན་X་ཡོད་ལ་མེ་[Tེད་;མེད་]པས་X་ཡོད་ལ་མེ་[Tེད་;མེད་]པ་རང་Lད་Cི་
yབ་པ་oབ་ཅིང་།  རང་Lད་Cི་yབ་པ་མེ་ཡོད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་oབ་ན་ཡང་མེ་[Tེད་;མེད་]ལ་[Tེད་;མེད་]པས་
[160B5]མེ་[Tེད་;མེད་]ལ་X་བ་[Tེད་;མེད་]པ་ཐལ་བའི་yབ་པ་oབ་པས་ཚང་[པར་;བར་]གཅིག་པའི་yིར་དང་། ལ་
ལ་ཙན་དན་Gི་མེ་[Tེད་;མེད་]པས་X་མེད་X་ཐལ་བར་བJོད་ན་ཐལ་བ་དང་བwོག་པ་གཉིས་ཀའི་yབ་པ་ཤ་པའི་མེར་ཞིག་
པས་མ་ཚང་[པར་;བར་]གཅིག་པའི་yིར་རོ།།

དེ་ལ་yོགས་ཆོས་དང་ཤེས་འདོད་མ་ཚང་[པ་;བ་]ནི་མེ་མཐོང་[པའི་;བའི་]ཚང་བང་X་བཀོད་ན་འêང་ཞིང་
[160B6]བསལ་[པ་;བ་]དང་གཏན་ཚ~གས་མ་ཚང་[པ་;བ་]ནི་X་བ་མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]y་མཚzར་བཀོད་ན་འêང་ལ་
yབ་པ་གཉིས་མ་ཚང་[པ་;བ་]ནི་མེ་མཐོང་ཡང་ཙན་དན་Gི་མེ་[Tེད་;མེད་]པར་5ོགས་པའི་ལ་ལ་བཀོད་ན་འêང་
[པས་;བས་]མ་ཚང་[པའི་;བའི་]jོན་ãག་ནི་གཞི་གDམ་ལ་འêང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ།།

ལ་ལ་X་བ་མཐོང་ཡང་མེ་[Tེད་;མེད་]X་5ོག་པ་ལ་མེ་[Tེད་;མེད་]པས་X་མེད་X་ཐལ་བར་[160B7]བJོད་ན་
ཚང་[པའི་;བའི་]ཡོན་ཏན་ãག་གཞི་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འX་བས་ཐལ་བ་ཡོན་ཏན་ãག་{ན་Gིས་རང་Lད་ཆོས་ãག་{ན་
འཕེལ་བ་ཉིད་དR་ཞSས་:་བ་É་རབས་པའི་%མ་པ་གཞག་པའོ།།



c2 དེ་Dན་དêང་བ།
གཉིས་པ་དེ་Dན་དêང་[པ་;བ་]ནི་རིམ་པ་བཞིན་X་མི་འཐད་པ་ལས། རེ་ཤིག་ཐལ་བའི་yོགས་ཆོས་དང་བwོག་

པའི་ཤེས་འདོད་གནད་[ཅིག་;གཅིག་]ན་yིར་\ོལ་མེ་ཡོད་[160B8]པར་ཡིད་[âོད་;དëོད་]Cིས་ངེས་པ་དང་མེ་ཐེ་
[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་དང་མེ་ལ་@ོ་མ་yོགས་པ་གDམ་ལ་ཐལ་བའི་yོགས་ཆོས་མ་oབ་པའི་yིར་བwོག་པ་ལ་ཤེས་འདོད་
[Tེད་;མེད་]པར་]ར་ན། འདོད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་གDམ་ཆར་ལ་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།།

b2 [བསལ་པ་དང་གཏན་ཚ~གས་གནད་]མི་གཅིག་པ་ལ་jོན་qང་པ། 
བསལ་[པ་;བ་]དང་གཏན་ཚ~གས་གནད་གཅིག་པར་མི་འཐད་པ་ཡང་jོན་Cི་[vོས་;དངོས་]པོར་ཐལ་བར་

[161A1]བJོད་པ་དང་། jོན་qོང་གི་ལན་དགག་པ་དང་། གནད་མི་གཅིག་པ་ཉིད་Cི་རིགས་པ་བ9ན་པ་གDམ་Gིས་
ངེས་པར་:་བ་ལས།  

c1 jོན་Cི་དངོས་པོར་ཐལ་བར་བJོད་པ།
དང་པR་ནd་དེ་དག་གི་<ར་ན་གཞན་དག་[གཞིའ་;གཞི་]མི་Öིད་པ་ཤ་ཟའི་|མ་པ་5ག་པ་ཡོད་ཅེས་^་བ་ལ་དེ་ཡོད་པའི་yིར་
མི་5ག་པ་ཉིད་X་ཐལ་ཞེས་པ་དང་། གསལ་བ་X་མ་ལ་yབ་པའི་âི་5ག་པ[161A2][ཅིག་;གཅིག་]D་ཡོད་ཅེས་^་བ་ལ་
གང་ལ་X་མ་ལ་yབ་པའི་yིར་X་མ་ཉིད་X་ཐལ་ཞེས་པ་དང་། [ནམ་ཀའི་;ནམ་མཁའི་]ཡོན་ཏན་Gི་Ä་5ག་པ་ཡོད་ཅེས་^་
བ་ལ་དེ་<་|འི་Ä་དེ་5ག་ན་མ་:ས་པར་ཐལ་ཞེས་པ་%མས་Cི་འདོད་པ་ལ་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ཡོད་པའི་yིར་བwོག་
པའི་[5ན་;གཏན་]ཚ~གས་oབ་པར་འ]ར་རR་ཞSས་བJོད་པར་:འོ།།

c2 jོན་qོང་གི་ལན་དགག་པ།
གཉིས་པ་ནི་[འདི་འི་;འདིའི་]yབ་[161A3]པ་ཁས་@ངས་ཡིན་པས་གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་པ་དང་འདོད་ཐོག་གི་

ལན་དགག་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པR་ནd་འདི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ཡོད་Cང་བwོག་པའི་
5གས་དང་གནད་གཅིག་པར་མི་འདོད་ལ་[vོས་;དངོས་]པR་ངSས་པའི་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ཉིད་ཡོད་པར་མ་oབ་9ེ། 
[vོས་;དངོས་]འགལ་[གི་;Gི་][ཅིག་;གཅིག་]བསལ་[པ་;བ་]ཅིག་ཤོས་oབ་པ་[161A4]ཡིན་པས་མི་5ག་པ་དང་མ་:ས་
པ་ཚད་མས་ཁེགས་པ་ན་[5གས་;5ག་]པ་དང་:ས་པ་མ་oབ་པར་ཐལ་ལ། དེ་བཞིན་X་X་མ་ལ་སེལ་[པ་;བ་]ཡང་X་མ་
མ་ཡིན་དགག་ཅིག་oབ་པ་ན་མི་Öིད་ལ་[Tེད་;མེད་]དགག་[vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]X་oབ་ན་ཡང་བསལ་[པའི་བའི་]Xས་
ན་རང་Lད་Cི་བZབ་:་oབ་ཟིན་པར་འ]ར་རོ། །དེས་ན་གཞི་མ་oབ་པར་གཉེན་[161A5]པR་ཆeས་མ་oབ་པར་བwོག་
yོགས་སེལ་མི་Qས་སR་ཞSས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་གཉེན་པོ་མ་oབ་པས་གཞི་ཉིད་ལ་འbག་པའི་ཚད་མས་བསལ་
[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]Cང་གཞི་གཞན་ལ་འbག་པའི་ཚད་མས་སེལ་Qས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་<ར་དེ་དག་ཉིད་མ་oབ་པ་དང་
Öིད་པ་[Tེད་;མེད་]Cང་གཞི་གཞན་X་5ག་ཙམ་ལ་མི་5ག་[161A6]པ་ཁེགས་[པ་འམ་;པའམ་]མི་5ག་པ་དང་ཚzགས་
པའི་5ག་ཙམ་ཁེགས་པ་ན་ཤ་ཟའི་|མ་པ་5ག་པ་མི་5ག་པ་དང་ཚzགས་[པ་འང་;པའང་]ཁེགས་པ་དང་། གཅིག་དང་X་
མ་འགལ་འཛ~ན་Gིས་[ཅིག་;གཅིག་]ཙམ་དང་X་མའི་ཚzགས་པ་ཁེགས་པ་ན་âི་[ཅིག་གཅིག་]དང་X་མ་ཚzགས་པའང་
ཁེགས་པ་དང་། Ä་ལ་:ས་པས་yབ་འཛ~ན་ཚད་མས་མ་:ས་པའི་[161A7]Ä་ཙམ་ཁེགས་པ་ན་མ་:ས་པའི་ནམ་མཁའི་
ཡོན་ཏན་Gི་Ä་ཡང་ཁེགས་9ེ། âི་འམ་âི་དང་ཚzགས་པ་ཁེགས་པས་:ེ་nག་དང་ཚzགས་པའི་Äོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཞེས་:་བ་



ཚད་མ་%མས་Cི་:ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ས་yོགས་D་|མ་པ་ཙམ་ཁེགས་པས་5ག་པ་དང་དོན་དམ་པའི་|མ་པ་ཁེགས་པར་
བJོད་པ་བཞིན་ནོ།།

[161A8]ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་འདི་དག་ལ་བwོག་པའི་གཏན་ཚ~གས་ཚང་[པར་;བར་]ཐལ་བ་འདོད་པ་ཉིད་དེ་མི་
5ག་པ་དང་ཚzགས་པ་ཁེགས་པ་ཉིད་མི་5ག་པས་9ོང་པའི་yོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར། དེས་དགག་:་ཡོད་པ་དང་ཚzགས་
པ་ཁེགས་པ་ཡང་ཡོད་པས་9ོང་པའི་བZབ་:་ཡིན་པས་[གཞིའ་;གཞི་]མ་oབ་པ་ལ་ཡང་དགག་པའི་5གས་དང་ཚད་མ་
[161B1]འbག་པ་ཉིད་དR་ཞSས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་མི་5ག་པ་དང་ཚzགས་པ་ཁེགས་པ་5གས་D་མི་འཐད་པ་
དང་། ཡོད་པ་དང་ཚzགས་པ་ཁེགས་ཙམ་5གས་D་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །དང་པR་ནd་དེ་<་ན་[vོས་;དངོས་]པR་ངSས་པའི་
uལ་Gིས་འགལ་བ་འX་བའི་jོན་qང་པར་མི་Qས་9ེ། དེ་ཡང་རེ་ཤིག་དེ་<ར་ན་|མ་པ་ལ་[vོས་;དངོས་]པོས་yབ་པ་
[161B2]འཛ~ན་པས་[vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]Cི་|མ་པ་ཙམ་ཁེགས་པ་ན་ཤ་ཟའི་|མ་པ་དང་[vོས་Tེད་;དངོས་
མེད་]ཚzགས་པ་ཟང་(ཐང་?)ཁེགས་པའི་yིར་དེ་ལ་[vོས་;དངོས་]པོར་ཡོད་པའི་5གས་oབ་པར་ཐལ། ཞེས་བJོད་དེ། 
འདི་ལ་yོགས་ཆོས་སམ་yབ་པ་མ་oབ་པར་བJོད་ན་གཞན་X་5ག་མི་5ག་འགལ་བ་འཛ~ན་པས་Cང་བསལ་[པ་;བ་]དང་
གཏན་ཚ~གས་མི་འoབ་ཅེས་འདོད་པ་དང་L་མཚན་[161B3]བÄེ་བར་:འོ། །ཅི་9ེ་དེ་ཡང་འདོད་ན་ཤ་ཟའི་|མ་པ་དེ་
ལ་[vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]X་ཐལ་ཞེས་yབ་:ེད་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་ཐལ་བས་[vོས་;དངོས་]པོར་ཡོད་པར་མི་
5ག་ཅེས་རང་བཞིན་རང་Lད་X་འཕེན་Qས་པར་འ]ར་ཏེ་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཚང་[པའི་;བའི་]yིར་འདོད་པའི་uལ་
བཞིན་ནR་ཞSས་:་བའོ། །དེ་<ར་ཡང་འདོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བཞིན་འêང་9ེ། [161B4]དེ་<ར་ན་གཞི་ཤ་ཟའི་|མ་
པ་[ཅིག་;གཅིག་]གི་9ེང་X་yབ་:ེད་མི་དམིགས་པ་དང་རང་བཞིན་རང་Lད་Cི་5གས་གཉིས་འXས་པ་ན་དེ་དག་5གས་
དང་བZབ་:འི་{ོག་པ་5ག་མི་5ག་དང་[vོས་;དངོས་]པR་ཡeད་མེད་Cི་དོན་[vོས་;དངོས་]འགལ་བཞི་Eས་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འX་བར་འ]ར་བ་དང་། དེ་ཉིད་Cིས་ན་དེ་དག་གི་5གས་འཛ~ན་དང་Jེས་དཔག་གི་ཚད་མ་བཞི་
[vོས་;དངོས་]འགལ་ལ་མི་[161B5]འWལ་པར་ཡང་འ]ར་རོ། །དེའི་yིར་Éར་ཤ་ཟའི་|མ་པ་[vོས་;དངོས་]མེད་དང་
ཚzགས་ཁེགས་Cང་གཞི་ཉིད་མ་oབ་པས་[vོས་;དངོས་]ཡོད་5གས་མི་འoབ་9ེ་ཤེས་:་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བJོད་
དགོས་པ་<ར་མི་5ག་པ་དང་ཚzགས་པ་ཁེགས་པས་Cང་དེས་9ོང་པའི་yོགས་ཆོས་མི་འoབ་9ེ་ཤེས་:་མ་ཡིན་པར་བཞིན་
ནR་ཞSས་བJོད་[161B6]པར་འ]ར་རོ།།

དེ་<་|འི་|མ་པ་དང་ཡོད་པའི་ཚzགས་པ་ཁེགས་ཙམ་བZབ་:ར་མི་འཐད་པ་qང་(?)དེ་<་ན་འཕེན་:ེད་ཐལ་
བའི་yབ་པ་oབ་པ་ཉིད་ན་འཕེན་:ེད་ཐལ་བའི་yབ་པ་oབ་པ་ཉིད་ན་འཕང་:་རང་Lད་Cི་བZབ་:་oབ་པར་འ]ར་
བའི་yིར་ཏེ། འདི་<ར་ཡོད་པ་ལ་མི་5ག་པས་yབ་པ་oབ་པའི་ཚÇ་ཡོད་པ་5ག་ཙམ་དང་[161B7]ཚzགས་པ་ཁེགས་པ་ན་
yད་པར་Qས་པ་5ག་པ་དང་ཚzགས་པ་མ་ཁེགས་པ་འགལ་བའི་yིར་རོ། །མ་ཡིན་དགག་ཐེར་`ག་པའི་|མ་པ་དང་ཚzགས་
པ་âི་ཁེགས་པའང་མི་འཐད་དེ། ཐེར་`ག་པ་ཡང་མི་འཇིག་པའི་yད་པར་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་དང་། དེ་མི་5ག་པ་ཙམ་
Gིས་བསལ་[པར་;བར་]མི་ཤེས་ན་གཞན་X་5གས་མི་[161B8]5ག་གི་âི་འགལ་བ་འཛ~ན་པས་དེ་ལ་མི་5ག་པ་མི་ཁེགས་
པས་ཐལ་བའི་བསལ་[པ་;བ་]ཡང་མི་འoབ་པ་དང་། Ä་ཡོད་པས་མི་5ག་པར་Zབ་Cང་ཐེར་`ག་པའི་5ག་པ་མི་ཁེགས་
པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །དེས་ན་གཞི་ཚད་མས་མ་oབ་པའི་ཐལ་བ་%མས་ལ་འདོད་པ་ལ་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ཚང་
ཡང་བwོག་པའི་གཏན་[162A1]ཚ~གས་མ་ཚང་[པར་;བར་]ཤེས་པར་:འོ།།

c3 གནད་མི་གཅིག་པ་ཉིད་Cི་རིགས་པ་བ9ན་པ།



གDམ་པ་དེ་དག་གནད་མི་གཅིག་པ་ཉིད་མི་རིགས་པ་ཡང་ཐལ་བ་ནི་ཆོས་ཅན་དང་བZབ་:འི་ཚzགས་པ་ཁེགས་
པ་ཡིན་ལ་བwོག་པའི་yོགས་ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་དང་གཏན་ཚ~གས་ཚzགས་པ་ཁེགས་པ་ཡིན་ལ་བwོག་པའི་yོགས་ཆོས་ནི་
ཆོས་ཅན་དང་གཏན་ཚ~གས་ཚzགས་པ་oབ་[162A2]པ་ཡིན་པས་དགག་Zབ་uལ་མི་འp་བའི་yིར་རོ། །དེ་<་ཡིན་དང་
ཐལ་བ་དེ་དག་གི་བwོག་པའི་གཏན་ཚ~གས་མི་འoབ་9ེ་གཞི་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །བསལ་[པ་འང་;བའང]
[Tེད་;མེད་]དེ་གཞི་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རR་ཞS་ན། གཞི་མ་oབ་Cང་གཞི་དང་བZབ་:་འགལ་བས་oབ་པས་
ཚzགས་པ་ཁེགས་པ་མི་འགལ་ཏེ། དེ་<་མ་ཡིན་དང་[162A3]གང་ཟག་དང་ཆོས་Cི་བདག་གང་ཡང་མ་oབ་པས། དེ་
དག་ཚzགས་པ་མི་ཁེགས་པར་འ]ར་རོ། །གཞི་ཉིད་མ་oབ་Cང་âི་ལ་5གས་Cིས་yབ་པ་oབ་པས་གཞི་ལ་5ེན་པའི་yོགས་
ཆོས་འoབ་ཅེས་ནི་བJོད་པར་མི་Qས་[9ེ།;ཏེ།] [vོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལ་:ས་པའི་5གས་oབ་པས་5ག་པའི་
[vོས་;དངོས་]པོ་ལའང་oབ་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ།། [162A4]གཞི་མ་ཁེགས་པའི་yིར་རR་ཞSས་བJོད་ན་ཡང་yབ་པ་མ་
oབ་9ེ། གཞི་མ་ཁེགས་Cང་âི་དང་འགལ་བར་oབ་པས་:ེ་nག་དང་ཚzགས་པ་ཁེགས་པའི་yིར་རོ། །དེ་<་མ་ཡིན་ན་
ཤེས་:་ཉིད་མ་ཁེགས་པའི་yིར་ཤེས་:་དང་བདག་གི་ཚzགས་པའང་ནམ་ཡང་མི་ཁེགས་པར་འ]ར་རོ། །དེའི་yིར་ཚzགས་
པ་འགེགས་པ་ནི་[162A5][གཉིའ་ག་;གཉིས་ཀ་]oབ་[པ་འམ་;པའམ་]འགེགས་པ་གང་ལ་ཡང་<ོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་བསལ་[པ་;བ་]དང་གཏན་ཚ~གས་ཚང་[པར་;བར་]གནད་[ཅིག་;གཅིག་]པ་མ་ཡིན་ནོ།།

yབ་པ་གཉིས་གནད་མི་གཅིག་པ་ལ་ཡང་རེ་ཤིག་ཚང་[པར་;བར་]གནད་[ཅིག་;གཅིག་]པ་མི་འཐད་དེ། y་
མཚzར་དོན་དམ་པའི་X་བ་ཡོད་པས་མེ་ཡོད་པར་ཐལ་ཞེས་དང་Ä་5ག་པས་[162A6]མཉན་:་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་པ་
དག་ལ་ཐལ་བའི་yབ་པ་ཚང་ཡང་བwོག་པའི་yབ་པ་[vོས་;དངོས་]པོ་དང་@R་ངeར་མི་འoབ་པའི་yིར་རོ། །མ་ཚང་
[པར་;བར་]གཅིག་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རང་དང་གཞན་Gི་Hེ་བ་དག་ནམ་མཁའ་དང་Ä་5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པོ་^་བ་
དག་ལ་5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པR་ཡdན་པའི་yིར་:ས་པ་དང་མ་:ས་པར་ཐལ་བ་ཡོད་[162A7]པ་དང་། ཐལ་བའི་yབ་
པ་མ་oབ་Cང་བwོག་པ་གཉིས་Cི་yབ་པ་oབ་པའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐལ་བ་དེ་དག་གི་yབ་པ་[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་
[Tེད་;མེད་]ན་ཁས་@ངས་Cང་མ་ཡིན་པས་yབ་པ་མ་oབ་པས་ལན་ཐེབས་པར་མི་འ]ར་རམ་ཞེ་ན། མི་འ]ར་ཏེ་བwོག་
yབ་oབ་པས་སོ། །Jེས་འlོ་མ་oབ་ཅེས་Cང་བJོད་པར་མི་Qས་[162A8][9ེ།;ཏེ།] yབ་པ་མ་oབ་པའི་མཐའ་ནི་
5གས་Cི་ངR་བe་མ་oབ་པ་དང་མི་མuན་yོགས་ལ་མ་ཁེགས་པ་གཉིས་ཡིན་པ་ལས། དང་པR་ནd་yོགས་ཆོས་ཁས་@ངས་པས་
oབ་ལ་གཉིས་པ་ནི་བwོག་yབ་འཛ~ན་པའི་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་yིར་རོ། །དེ་<ར་ན་དེ་དག་གི་yབ་པ་གནད་མི་གཅིག་
པ་ཉིད་Cི་L་མཚན་ཡང་[162B1]âི་ཁེགས་པ་ལ་:ེ་nག་བཀག་པས་yབ་པ་འoབ་པའི་yིར་དང་། yབ་:་ཉིད་མ་oབ་
ན་དེ་མ་ཡིན་ལ་ཁེགས་Cང་དེས་yབ་པ་མི་འoབ་པའི་yིར་རོ།།

གDམ་པ་གནད་མི་གཅིག་པ་ལ་cོད་པ་qང་པ་ནི་གལ་ཏེ་དེ་<ར་ཐལ་བའི་ཆོས་གDམ་དང་རང་Lད་5ོགས་པ་
མི་གཅིག་ན་ཐལ་བས་རང་Lད་འཕེན་པར་མི་Qས་པས་བZབ་པའི་ཐལ་བ་མི་Öིད་པར་[162B2]འ]ར་རR་ཞS་ན། མི་
འ]ར་ཏེ་yོགས་ཆོས་དམ་བཅས་པ་དང་བwོག་པ་མ་oབ་Cང་Jེས་འlོ་ཚང་[པ་;བ་]དང་། གཞི་oབ་པའི་9ེང་X་ཚད་
མས་བསལ་[པ་བ་]དང་བwོག་yབ་ཚད་མས་oབ་པ་ཞེས་པ་ཆོས་གDམ་yད་པར་ཅན་ཚང་[པས་;བས་]འཕེན་པར་
འདོད་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་[vོས་;དངོས་]D་5གས་<ར་[ང་བJོད་པས་ཚར་གཅོད་Cང་uགས་ལ་5གས་ཡང་དག་
[162B3]9ོན་པས་ཞེ་འདོད་བZབ་པའི་ངག་[X་;i་]མི་འགལ་ལོ།།

J3 བZབ་པའི་ཐལ་འ]ར་Gི་ད:ེ་བ།



དེ་<་|ས་བZབ་པའི་ངག་དེའི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་ཡང་རེ་ཤིག་བJོད་པ་གང་གི་tོ་ནས་ནི་གཉིས་[9ེ།;ཏེ།] ཆོས་
མuན་པ་དང་མི་མuན་པ་བསལ་[པ་;བ་]བJོད་པ་དང་བཅས་པའོ། །yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་དང་བསལ་
[པ་;བ་]གDམ་པོ་[ཅིག་;གཅིག་]མ་བJོད་ན་ཡང་[vོས་;དངོས་]D་ཚར་གཅོད་པ་དང་wོག་པ་རང་Lད་འཕེན་པའི་ཡན་
[162B4]ལག་མ་ཚང་[པས་;བས་]Dན་དêང་[པར་;བར་]:་བ་ཡིན་ཏེ་རང་Lད་བཞིན་ནོ། །དམ་བཅའ་མི་བJོད་པར་
:་བ་མ་ཡིན་ཏེ་[vོས་;དངོས་]Cི་བZབ་:་5ོགས་པ་དང་བwོག་པ་རང་Lད་འཕེན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་yིར་རང་
Lད་Cི་Yབས་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་བསལ་[པ་;བ་]མི་བJོད་པར་དམ་བཅའ་བJོད་པའི་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནི་5ོག་གེའི་
བJོད་uལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་[162B5 ]ནོ།།

བJོད་:ས་[ད:ེའ་;ད:ེ་]ན་Éར་བJོད་པའི་5གས་ཉི་u་c་གཉིས་ལས། མི་དམིགས་པའི་yིར་[Tེད་;མེད་]པར་
ཐལ་ཞེས་པའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ནི་བZབ་པའི་ཐལ་བར་མི་xང་9ེ། ཕ་རོལ་Gིས་ཡོད་པར་མ་oབ་ན་བསལ་
[པ་;བ་]མེད་ཅིང་oབ་ན་ཤེས་འདོད་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །X་བ་མེད་པའི་yིར་X་བའི་L་Qས་པ་ཐོགས་མེད་Cི་
[162B6]མེ་[Tེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཞེས་པའི་འnས་|་[Tི་;མི་]དམིགས་པ་ཡང་མི་xང་9ེ། དེ་<་|འི་མེ་མ་oབ་ན་
བསལ་[པ་;བ་]མེད་ན་བoབ་ན་འnས་[|་འང་;|འང་]oབ་པས་ཤེས་འདོད་མེད་པའི་yིར་རོ། །དེ་གཉིས་འཕེན་པའི་
ཐལ་བ་ནི་xང་9ེ་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐལ་བར་བJོད་པས་བ9ན་པར་:་བའི་5གས་ཉི་uའོ།།

:ེད་པ་ད:ེ་ན་རང་ལས་རིགས་[162B7]ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པའི་རང་Lད་འཕེན་པར་:ེད་པ་གཉིས་ལས། 
དང་པR་ནd་བä་ãག་9ེ། དེ་ཡང་འདི་<ར་ཐལ་བ་དང་རང་Lད་དག་ཕན་uན་Gི་བZབ་:་{ོག་པ་གཏན་ཚ~གས་ཡིན་ཞིང་
འnས་|འི་5གས་oབ་ལ་མེ་ཁེགས་ན་འnས་|འི་བZབ་:་ལ་བསལ་ཞིང་L་[Tི་དTིགས་;མ་དམིགས་]པའི་5གས་oབ་
[པོ།།;བོ།།] ཡང་X་བ་ལས་མེས་yབ་ཤེས་ན་འnས་|འི་[162B8]Jེས་འlོ་oབ་ཅིང་L་མི་དམིགས་པའི་བwོག་yབ་
oབ་ལ། མེ་[Tེད་;མེད་]ལ་X་མེད་Cིས་yབ་པ་ཤེས་ན་L་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་Jེས་འlོ་oབ་ཅིང་འnས་|འི་
བwོག་yབ་oབ་9ེ། དེ་<ར་ན་L་མི་དམིགས་པ་དང་འnས་|འི་བZབ་:་གཏན་ཚ~གས་འགལ་ཞིང་yབ་པ་འnེལ་
[པས་;བས་]གཞི་[ཅིག་;གཅིག་]གི་9ེང་X་[ཅིག་;གཅིག་]ཐལ་བར་བJོད་པས་ཅིག་ཤོས་རང་Lད་X་[163A1]འཕེན་
པར་བ<འོ།།

དེ་བཞིན་X་མེ་དང་í་ལོང་ཕན་uན་འགོག་པ་L་འགལ་བ་དང་འགལ་འnས་གཉིས་དང་། ཤ་པ་ཤིང་བZབ་པ་
དང་ཤིང་བཀག་པས་ཤ་པ་འགོག་པ་རང་བཞིན་དང་yབ་:ེད་མི་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། མེ་དང་མ་མRའd་རེག་པ་ཕན་uན་
འགོག་པ་yབ་:ེད་འགལ་བ་དང་འགལ་བས་yབ་པ་གཉིས་དང་། ཙན་དན་[163A2]Gི་མི་དང་í་ལོང་ཕན་uན་འགོག་
པ་L་འགལ་yབ་དང་yབ་:ེད་འགལ་འnས་གཉིས་དང་། མེ་དང་lང་[པའི་;བའི་]L་ཐོགས་མེད་ཕན་uན་འགོག་པ་
འnས་|་འགལ་བ་དང་རང་བཞིན་འགལ་བའི་L་[དTིགས་;དམིགས་]གཉིས་དང་། ཙན་དན་Gི་མེ་དང་lང་
[པའི་;བའི་]L་ཐོགས་མེད་ཕན་uན་འགོག་པ་འnས་|་འགལ་yབ་གཉིས་དང་། X་བ་དང་í་ལོང་[163A3]ཕན་uན་
འགོག་པ་L་འགལ་འnས་གཉིས་དང་། མེའི་L་ཐོགས་མེད་Cིས་lང་[པའི་;བའི་]L་ཐོགས་[Tེད་;མེད་]ཕན་uན་འགོག་
པ་L་འགལ་བའི་L་[དTིགས་;དམིགས་]གཉིས་སོ།།

རང་བཞིན་[ལ་འང་;ལའང་]རང་རིགས་འཕེན་པ་ཡོད་དེ། [vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]ལ་5གས་{ོག་པའི་ཐ་sད་
མི་xང་[པའི་;བའི་]yིར་འbག་པའི་ཐ་sད་xང་[པར་;བར་]ཐལ་བ་ལས་དེ་མི་xང་། {ོག་པའི་[163A4]ཐ་sད་X་xང་
[པ་;བ་]འཕེན་པ་<་|འོ། །དེ་<་ན་རང་བཞིན་ལ་བwོག་པ་མི་འཕེན་པ་དང་རིགས་གཞན་འཕེན་པ་དང་རིགས་འཕེན་པ་
གDམ་Öིད་པར་<འོ།།



I2 Dན་འ:ིན་པའི་ཐལ་བ། 
Dན་འ:ིན་པའི་ཐལ་བའི་དོན་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་[:ེ་བ་;ད:ེ་བ་](K)དང་:ེད་པ་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་བ་

ལས།

J1 མཚན་ཉིད།
དང་པR་ནd་Dན་འ:ིན་པ་ཙམ་ཞེས་Zབ་:ེད་མི་འཕེན་པ་ཡིན་པས་དེའི་[163A5]མཚན་ཉིད་ནི་uལ་ཕ་རོལ་ལ་oབ་ཅིང་
བZབ་:་ལ་བསལ་[པས་;བས་]Cང་བwོག་yབ་དང་། གཞི་ལ་བསལ་[པ་;བ་]ཚད་མས་མ་oབ་པ་9ོན་པ་9ེ། ཐལ་བ་
མ་ཡིན་པ་དང་[བZབ་;Zབ་]:ེད་མི་འཕེན་པ་%མ་པར་བཅད་པའོ།།

J2 ད:ེ་བ།
ད:ེ་བ་ནི་Éར་བJོད་པ་ãག་ཉིད་དོ།།

J3 :ེད་པ།
:ེད་པ་ནི་[vོས་;དངོས་]དང་བwོག་པས་Zབ་:ེད་མི་9ོན་ཡང་âིར་Dན་འ:ིན་པ་ཙམ་[163A6]Gིས་ཕ་རོལ་

Gི་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]སེལ་ལ། yད་པར་ཐལ་བ་བJོད་པས་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་ལ་ལན་གདབ་པར་མ་uས་པས་ཕ་རོལ་
ཚར་གཅད་པའི་tོ་ནས་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]སེལ་[པར་;བར་]:ེད་པ་ཡིན་ནོ།།      །།

I3 ཐལ་བ་དེ་དག་འbག་པའི་fལ་བསམ་པ།
ཐལ་བ་དེ་དག་འbག་པའི་fལ་[བསལ་པ་;བསམ་པ་](K)ལ་གDམ་9ེ། ཐལ་བ་ཐམས་ཅད་གཞན་Gི་5ག་

[163A7]པ་དགག་པ་ལ་འbག་པའི་uལ་དང་། 5ག་པ་དགག་པ་ལ་བZབ་པའི་ཐལ་འ]ར་མི་འཐད་པ་qང་པ་དང་། 
བ5གས་པ་འགོག་པའི་ཐལ་བའི་Üོར་བའི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བའོ།།

J1 ཐལ་བ་ཐམས་ཅད་གཞན་Gི་5ག་པ་དགག་པ་ལ་འbག་པའི་uལ།
དང་པR་ནd་གཞན་ཁས་ལེན་འགོག་པ་ལ་བZབ་པ་དང་Dན་འ:ིན་Gི་ཐལ་བ་རིགས་གཉིས་འbག་པའི་yད་པར་ནི་

གཞི་[ང་[པ་;བ་]དང་བ5གས་པའི་:ེད་པས་སམ། [163A8]དགག་:་yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་ཁས་ལེན་Gི་
[ད:ེའ་;ད:ེ་]བས་ནི་མ་ཡིན་Gི། [ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་གཉིས་ཀ་xང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །རང་ལ་ཚད་མ་ཡོད་མེད་Cི་
ད:ེ་བས་Cང་མ་ཡིན་ཏེ་ཚད་མ་ཡང་དག་པ་བZབ་པ་ལའང་མི་དགོས་ཤིང་འཇིག་5ེན་པའི་ཚད་མ་[Tེད་;མེད་]པར་Dན་
འ:ིན་པའང་མི་xང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །འོན་Cང་5གས་བ9ན་པའི་fལ་ནི་[163B1]ཕ་རོལ་དེ་ལོག་པར་
[5ོགས་;5ོག་]པ་དང་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་དང་དེ་ལ་@ོ་ཁ་མ་yོགས་པ་དང་གཞི་ཡིན་པ་ལས། :ེ་nག་[X་;i་]5གས་
བJོད་པའི་fལ་ནི་འགལ་བ་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]Cིས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་[vོས་;དངོས་]འགལ་དང་དེས་yད་
པར་:ས་པ་ལ་དོགས་པའི་@R་མd་jེ་བས་ཁས་ལེན་འགོག་པ་ལ་5གས་དགོས་པ་དང་Qས་པ་མེད་ལ། དེ་མ་ཡིན་པ་%མས་
[163B2]རང་གི་ངR་བe་འཛ~ན་པས་འགལ་བར་མི་ཤེས་པའི་yིར་གཞི་མuན་X་5ོགས་Öིད་པས་དེ་འགོག་པ་ལ་5གས་



དགོས་པ་དང་Qས་པ་ཡོད་པས་Üོར་བ་ཡིན་ནོ། །འགལ་བ་དག་Cང་དེ་<ར་མི་གནས་པས་བ5གས་པ་ཞེས་བJོད་དེ། 
དེས་ན་ཐལ་བའི་5གས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་][ཅིག་X་;གཅིག་i་]ལོག་པར་བ5གས་པ་དང་5ོགས་པ་ཁོ་ན་འགོག་པ་ཡིན་
ནོ།།

J2 5ག་པ་དགག་པ་ལ་བZབ་པའི་ཐལ་འ]ར་མི་འཐད་པ་qང་པ།
གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏེ་[163B3]བ5གས་པ་དགག་པ་ལ་བZབ་པའི་ཐལ་བ་མི་xང་9ེ། བ5གས་པ་དེ་ཉིད་oབ་

ན་དག་མི་Qས་ལ་མ་oབ་ན་དེ་ལ་འགོག་པའི་གཏན་ཚ~གས་མི་འoབ་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། ཚzགས་པ་བ5གས་པ་མ་oབ་Cང་
[ཡ་yལ་;ཡ་Gལ་]oབ་པས་སམ་ཇི་<ར་བ5གས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་oབ་ཅིང་Ä་དོན་oབ་པས་འགོག་པའི་5གས་
འoབ་ཅིང་དགག་པར་[163B4]ཡང་Qས་པ་མི་འགལ་ཏེ། ཇི་Yད་X་Ä་དོན་ལ་བ5ེན་ནས་འདིར་ནི་དགག་པ་དང་
བZབ་པ་ལ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]འདོད་པ་ཡིན་ཅེས་དང་། དེ་ཉིད་ནི་མེད་པ་མ་ཡིན་Ä་Üོར་yིར། དེ་[Éོས་;དངོས་]ཉེར་
ལེན་ཅན་ཡིན་པར་བZབ་ལ། ཞེས་གDངས་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་དེ་<ར་ན་ཡང་yིར་\ོལ་ལོག་པར་[5ོགས་;5ོག་]པའི་གཞི་ནི་བདག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་རང་གི་
མཚན་ཉིད་[163B5]ཡིན་ལ་\ོལ་བས་དགག་པའི་[གཞིའ;གཞི་]དེའི་Ä་དོན་ཡིན་ན་དེས་མི་ཁེགས་པ་དང་Yབས་མ་ཡིན་
པའི་yོགས་D་:ེད་པར་ཡང་འ]ར་ཏེ། མེའི་Ä་དོན་ལ་pོ་བ་[ང་xང་མ་[དTིགས་;དམིགས་]པས་yི་རོལ་Gི་ཚÇ་ཚ་བ་མི་
ཁེགས་པ་བཞིན་ནR་ཞS་ན། Ä་དོན་Gི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་[<ོག་;{ོག་]པ་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་Gི་འོན་Cང་[ང་[པ་;བ་]དང་
བ5གས་པའི་âི་{ོག་བདག་[163B6][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་%མ་པ་ཙམ་གཞིར་:ས་པ་ལ་འགོག་པས་མི་ཁེགས་པ་
དང་མ་འnེལ་[པའི་;བའི་]jོན་མེད་ལ། དེ་ཉིད་Cིས་ན་Eས་སR་སeར་ངེས་Cང་ཆོས་ཅན་X་བཞག་པའི་{ོག་པ་མuན་[ང་
X་མ་oབ་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་lགས་པའི་@ོ་དང་བདེ་བ་ལ་དགག་Zབ་Cི་5གས་འbག་པར་འདོད་པ་
བཞིན་ནོ། །དེ་<་ན་དོན་%མས་[163B7]ལ་རང་གི་བསམ་པ་ཙམ་Gིས་yབ་[པམ་;བམ་]མ་yབ། མ་yབ་ན་%མ་པ་ལ་
ཁེགས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་ཁེགས་ལ། yབ་ན་Ä་དོན་Gི་དགག་:་ཇི་<ར་བཀག་པའི་%མ་པར་མ་
[དTིགས་;དམིགས་]པས་བཀག་པས་9ོང་པའི་yིར་དགག་:་ཉིད་X་འ]ར་རོ།།

དེ་བཞིན་X་དེའི་%མ་པར་འoབ་པས་དེ་མ་ཡིན་སེལ་Qས་ན་དེ་མ་ཡིན་ཁེགས་[163B8]པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་
དོན་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]དེར་[5ོག་;5ོགས་]Tོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་གིས་oབ་པར་འ]ར་ལ། སེལ་མི་Qས་ན་ཡང་རང་
གི་མཚན་ཉིད་ལ་མuངས་ཤིང་ཐལ་བ་ལ་ཆོས་ཅན་འཛ~ན་པས་བསལ་[པ་;བ་]ཉིད་མི་Öིད་པར་འ]ར་ཞེ་ན།  དོན་གང་
འWལ་པའི་ག`ང་[པར་;བར་]མི་xང་[པ་;བ་][ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]རང་གི་%མ་པར་འཆར་བས་yབ་པས་བདག་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་%མ་པ་ཙམ་ལ་[164A1]ཁེགས་པས་བདག་ཉིད་ལ་ཁེགས་ལ།  xང་[པ་;བ་]%མས་རང་
ལས་གཞན་Gི་%མ་པར་ཡང་འཆར་བ་ན་བཀག་པ་ཡང་འWལ་པའི་%མ་པ་དགག་:ར་འཆར་བས་དེར་oབ་པས་བཀག་
པ་ཉིད་མི་ཁེགས་སོ།།

དེ་<་ཡིན་དང་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་Gི་%མ་པ་ཉིད་ནི་[vོས་;དངོས་]འགལ་ཡིན་པས་ངR་བe་
འཛ~ན་པ་ཉིད་Cིས་ཕན་uན་ཁེགས་[164A2]པ་ཁོ་ན་9ེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་བཞིན་ནོ། །ཕན་uན་Gི་%མ་པ་ལ་དེ་དང་དེ་
མ་ཡིན་ཉིད་ནི་གང་ཞིག་འWལ་པའི་ག`ང་[པར་;བར་]མི་xང་ལ་དེ་ཁེགས་ལ་xང་[པ་;བ་]ནི་མི་ཁེགས་[9ེ།;ཏེ།] དེ་
ཡང་འདི་<ར་ཤེས་:འི་%མ་པར་oབ་པས་ཤེས་:་མ་ཡིན་པ་ཁེགས་[9ེ་;ཏེ་]འWལ་པ་ལ་ཤར་བ་ཉིད་ཤེས་:་མ་ཡིན་པའི་
yིར་རོ། །ཤེས་:་མ་ཡིན་པའི་%མ་[164A3]པར་oབ་པས་ནི་ཤེས་:་âི་མི་ཁེགས་ཏེ་ཤེས་:་ཉིད་འWལ་པ་ལ་ཤེས་:་མ་



ཡིན་པའི་%མ་པར་འཆར་བའི་yིར་རོ། །ཤེས་:་ལ་ཡང་དོན་དམ་འWལ་པའི་ག`ང་[པར་;བར་]འགལ་བས་îན་Eོབ་Cི་
%མ་པར་oབ་པ་ལ་ནི་ཁེགས་ལ། དོན་དམ་པའི་%མ་པར་oབ་པ་ལ་îན་Eོབ་ཡིན་པ་མི་ཁེགས་[9ེ་;ཏེ་]îན་Eོབ་པ་ཉིད་
འWལ་པ་ལ་དོན་[164A4]དམ་པའི་%མ་པར་འཆར་བའི་yིར་རོ། །îན་Eོབ་ལ་ཡང་5ག་པ་དང་འXས་མ་:ས་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[vོས་;དངོས་]མེད་Cི་%མ་པར་oབ་པ་ལ་མི་5ག་པ་དང་འXས་:ས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་
[vོས་;དངོས་]པRའd་ཆོས་ཁེགས་ལ། བwོག་པའི་%མ་པར་oབ་པ་ལ་ཅིག་ཤོས་མི་ཁེགས་སོ།། [vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]ལ་
ཡང་མི་འགལ་བའི་%མ་པར་oབ་པས་གསལ་བ་ཁེགས་[164A5]ལ་བwོག་པ་ནི་མི་ཁེགས་[9ེ།;ཏེ།] མི་གསལ་བ་ཉིད་
གསལ་བའི་%མ་པར་མི་འགལ་བའི་yིར་དང་། གསལ་བ་5ོགས་པ་ག`ང་[པ་;བ་]འགལ་བའི་yིར་རོ།།

%མ་པར་ད:ེ་བ་འདིས་ནི་Ä་དོན་གཞིར་:ས་པའི་ཐལ་བ་%མས་ལ་ཆོས་ཅན་འཛ~ན་པས་བསལ་[པ་;བ་]ཡོད་
མེད་Cི་tོ་ནས་བZབ་པ་དང་།  Dན་འ:ིན་པའི་ཐལ་བར་འ]ར་བ་[164A6]འི་ད:ེ་བ་ཡང་བ9ན་པར་བ<འོ།།

J3 བ5གས་པ་འགོག་པའི་ཐལ་བའི་Üོར་བའི་ད:ེའ་བ།
བ5གས་པ་འགོག་པའི་ཐལ་Üོར་Gི་%མ་པ་ལ་lངས་ལ་རེ་ཤིག་5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པོ་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་འགལ་བའི་ཚzགས་དོན་ཁས་@ངས་པ་དེ་འགོག་པ་ལ་[vོས་;དངོས་]D་གང་གིས་ཐལ་བའི་གཏན་ཚ~གས་ནི་
གཉིས་9ེ། 5ག་པའི་yིར་དང་། [vོས་;དངོས་]པRའd་yིར་རོ།།

གང་X་ཐལ་བའི་དམ་བཅའ་ནི་གDམ་9ེ། [164A7]5ག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། [vོས་;དངོས་]པོ་མ་ཡིན་པ་
དང་། 5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའོ།།

ཐལ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་བཞི་9ེ། ཚzགས་དོན་Gི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། ཚzགས་དོན་Gི་Ä་དོན་དང་། སR་སRའd་
རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ།།

དེ་དག་Üོར་བས་ན་Üོར་བའི་%མ་lངས་[བäའ་;བä་]གཉིས་D་འ]ར་ཏེ། ཇི་<ར་[164A8]ཁས་@ངས་པའི་
ཚzགས་དོན་Gི་རང་གི་མཚན་ཉིད་5གས་ཉིད་Cིས་དམ་བཅའ་གཉིས་D་ཐལ་བ་བཞི་དང་། ཚzགས་དོན་Gི་Ä་དོན་ལ་དེ་<་
|་བཞི་དང་། 5ག་པས་oབ་པ་ལ་[vོས་;དངོས་]པོས་ཐལ་བ་གཉིས་9ེ། [vོས་;དངོས་]པོ་oབ་པ་ལ་5ག་པས་ཐལ་བ་
གཉིས་སོ།།

[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]Cང་[vོས་;དངོས་]Cི་དོན་ལ་ལན་གདབ་པར་མི་Qས་པའི་ཐལ་བ་ཡང་དག་[164B1]པ་
ཉིད་X་མuངས་པ་ལས། å་དང་པRའd་གཞི་མ་oབ་པ་དང་གཉིས་པའི་མི་5ག་པར་ཐལ་བ་མ་5ོགས་པ་གDམ་དང་5ག་པ་
དང་[vོས་;དངོས་]པོ་ཕན་uན་ལ་5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་གཉིས་9ེ་u་ལ་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]
[Tེད་;མེད་]པ་དང་། ཕན་uན་ལ་མི་5ག་པ་དང་[vོས་;དངོས་]མེད་X་ཐལ་གཉིས་Cི་wོག་པ་5གས་དང་5གས་ཅན་
[Tེད་;མེད་]པས་[བäའ་;བä་][ཅིག་;གཅིག་]གིས་[164B2]བwོག་པ་གཏན་ཚ~གས་འཕེན་མི་Qས་པས་Dན་འ:ིན་པའི་
ཐལ་བ་ཡིན་ལ། å་གཉིས་པའི་ཡོད་པ་མི་5ག་པར་ཐལ་བར་བJོད་པ་བZབ་པའི་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་5ག་པའི་
[vོས་;དངོས་]པR་དS་ལ་5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པR་ཉdད་ཡིན་པའི་yིར་མི་5ག་པའི་[vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]X་ཐལ་བ་ལ་
yོགས་ཆོས་མ་ཚང་[པ་བ་]<ར་[ང་X་འ]ར་ལ། 5ག་[པ་འམ་;པའམ་][vོས་;དངོས་]པRའd་5ག་[164B3]པའི་
[vོས་;དངོས་]པR་ཉdད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་གཏན་ཚ~གས་བwོག་པར་ཐལ་ན་ཡང་ཐལ་བ་ཉིད་Cི་བZབ་:་མ་ངེས་པར་
yབ་པ་མི་ངེས་པས་yབ་པ་མ་ཚང་[པའི་;བའི་]ཐལ་བ་<ར་[ང་X་ཤེས་པར་:འོ།།



གལ་ཏེ་དེ་<་ན་5ག་པ་དང་[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་མི་5ག་པ་དང་[vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]X་ཐལ་ཞེས་ཆོས་ཅན་
བwོག་པའི་ཐལ་བ་ཡང་མི་xང་9ེ། yོགས་ཆོས་ཚང་[164B4]ན་yབ་པ་མ་oབ་པར་འ]ར་ལ། yབ་པ་oབ་ན་yོགས་
ཆོས་ཁས་མི་ལེན་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །དེ་<ར་བJོད་ན་ཐལ་བ་བJོད་པའི་Yབས་ཉིད་མི་Öིད་པར་འ]ར་ཏེ། བསལ་
[པ་;བ་]དང་yབ་པ་མ་ཤེས་ན་དེ་དག་མ་oབ་པའི་ཐལ་བ་<ར་[ང་པར་འ]ར་ལ་ཤེས་ན་བwོག་པའི་བZབ་:་
[བ5ོགས་;5ོགས་]པས་ཐལ་བའི་yོགས་ཆོས་[164B5]ཁས་མི་ལེན་པའི་yིར་རོ། །དེའི་yིར་Éར་ཤེས་Cང་མ་pན་པས་
ལོག་པར་ཁས་ལེན་པ་དག་ཆོས་གDམ་pན་པ་ལ་Üར་བས་ཚར་གཅོད་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བ་ཐལ་བའི་གïག་ལག་ཡིན་
ནོ། །དེ་དག་ནི་yོགས་ཆོས་ཁས་@ངས་པའི་ཐལ་བར་ནི་:ས་བJོད་པའི་ད:ེ་བ་[མདོའ་;མདོ་]ཙམ་བ9ན་པ་ཡིན་ནོ།།

yབ་པ་ཁས་[164B6]@ངས་པར་ཐལ་བ་བJོད་པའི་ད:ེ་བ་ནི་གཉིས་9ེ། འགའ་ཞིག་གཞལ་:་ལ་5ག་པས་
yབ་པར་^་བ་ལ་Jེས་འlRའd་tོ་ནས་Ä་ཡང་གཞལ་:འི་yིར་5ག་པར་ཐལ་ཞེས་པ་དང་། {ོག་པའི་tོ་ནས་Ä་མི་5ག་
པའི་yིར་གཞལ་:་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་བJོད་པའོ། །བསལ་[པ་;བ་]ཁས་@ངས་པའི་ཐལ་བ་ནི་:ས་པ་ལ་
[164B7]མི་5ག་པས་yབ་ཅིང་Ä་ཡང་:ས་པས་5ག་པར་ཁས་@ངས་[པ་འང་;པའང་]ཡིན་ནR་ཞSས་པ་<་|འོ། །yོགས་
འདིས་གཞན་Gི་îན་བ5གས་པས་ཐལ་བར་བJོད་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལའང་^་བ་པRའd་བJོད་uལ་Gི་tོ་ནས་བZབ་
པའི་ཐལ་བ་དང་Dན་འ:ིན་པའི་ཐལ་བ་དང་ཐལ་བ་<ར་[ང་[པ་;བ་]གDམ་X་འ]ར་བ་ཤེས་པར་:་བའོ།།

གཞན་དོན་[164B8]Gི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཏོ།།    །།

B2 ངེས་པར་:་བའི་གuང་བཤད་པ།
དེ་<ར་གuང་ངེས་པར་:ེད་པའི་དོན་བཤད་ནས། དེའི་འོག་[X་;i་]ངེས་པར་:་བའི་གuང་བཤད་པར་:་

བའོ།།
དེ་ཡང་བZབ་པ་དང་Dན་འ:ིན་པའི་ཆ་གཉིས་ལས། 

C1 བZབ་པའི་ཆ།
D1 \ོལ་བ་ལ་བ5ེན་པའི་ངག་བZབ་པ་འཆད་པ།
རེ་ཤིག་\ོལ་བ་ལ་བ5ེན་པའི་ངག་བZབ་པ་[འཆད་དོ། ་པ་འཚད་དོ།། ; འཆད་དོ།།](*修正の痕跡あり)

འདི་ལ་ཡང་[165A1]བJོད་པར་:ེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་བJོད་པར་:་བའི་དོན་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]གཉིས་
ལས།  

E1 བJོད་པར་:ེད་པའི་མཚན་ཉིད། 
དང་པོ་ལ་ལ་མཚན་ཉིད་མཚzན་:འི་འnེལ་[པ་;བ་]བ9ན་པ་ནི་གཞན་དོན་Jེས་D་དཔག་པ་ནི། རང་གིས་མཐོང་དོན་
རབ་གསལ་:ེད། ཅེས་:་བ་མདRའd་ཚ~ག་ཉིད་བཀོད་པ་9ེ། གཞན་དོན་Jེས་དཔག་ཞེས་མིང་X་lགས་པ་དེའི་བJོད་:་
[165A2]འི་དོན་ནི་འདི་ལ་:འོ། །ཞེས་c་བར་[བདའི་;བIའི་]མིང་དོན་Üར་ཏེ། འlེལ་པར་ནི་དོན་oབ་པ་ལ་ཐ་sད་
Cི་མིང་བཏགས་སོ། །དོན་[དེ་འང་;དེའང་]གང་ཞེ་ན། དོན་ཅེས་པ་ནི་མཚན་གཞི་[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་གནས་པ་9ེ་འདིས་
ནི་Äོ་བཏགས་པ་གསལ་ལོ། །རབ་ནི་རབ་[X་;i་]ཤེས་:ེད་པའི་yད་པར་X་མི་Üོར་Gི་དོན་[དེ་འང་;དེའང་]རབ་ཅེས་



བJོད་:འི་[165A3]yད་པར་ཡིན་པས་5གས་ཞིག་ཉེས་པར་:་བའི་uལ་གDམ་[ཚང་པ་;ཆིང་བ་]9ེ། འདིས་ནི་གཏན་
ཚ~གས་མ་ཡིན་པ་9ོན་པ་བསལ་ལོ། །རང་ནི་9ོན་པ་པR་ཡdན་ལ་མཐོང་པ་ནི་ཚད་མས་9ེ། དེ་ཡང་རང་གིས་ཚད་མ་oབ་པ་
འདིས་ནི་[vོས་;དངོས་]པRའd་5གས་བJོད་ཅིང་ཕ་རོལ་Gིས་གོ་ཡང་རང་གིས་མ་oབ་པ་Zབ་:ེད་ཡིན་པ་བསལ་ཏེ་མ་
[165A4]oབ་ཅེས་བcད་ན་ལན་མེད་པར་འ]ར་བས་སོ། །གསལ་:ེད་ཅེས་པ་ནི་Pས་ངག་གི་རིག་:ེད་Cིས་བJོད་
པའི་དོན་ངེས་པ་ཙམ་Gིས་5གས་pན་པར་:ེད་པ་9ེ། འདིས་ནི་oབ་པའི་5གས་བJོད་Cང་ཕ་རོལ་Gིས་མ་གོ་བ་དང་
བLད་ནས་གོ་བ་ཙམ་བZབ་པ་ཡིན་པ་བསལ་ཏོ། །དེ་<ར་ན་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]གནས་པ་དང་མཚན་ཉིད་
[165A5]ཚང་[པ་;བ་]དང་རང་གིས་oབ་པའི་5གས་9ོན་པ་ཞེས་:་བར་oབ་[པོ།།;བོ།།]

[མདོའ་;མདོ་]ཉིད་Cིས་འlེལ་པ་བཀོད་པས་Cང་དེ་ཉིད་9ོན་པ་ན་uལ་གDམ་པའི་5གས་9ོན་ཅེས་པ་ནི་དོན་
དང་རབ་གསལ་:ེད་ཡིན་ལ། ཇི་<ར་ཅེས་བJོད་པ་îན་ནས་hོང་[པའི་;བའི་]འདོད་པས་ནི་རང་གིས་མཐོང་
[པ་;བ་]ཡིན་ཅིང་འnས་|་Jེས་དཔག་jེད་པ་ཡང་དོན་Gིས་བ9ན་པ་མདོར་[165A6]ན་རང་གིས་ཚད་མས་oབ་པའི་
5གས་9ོན་ཅིང་འnས་|་Jེས་དཔག་jེད་པ་ནི་Zབ་པའི་ངག་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བར་hོབ་དཔོན་དག་གི་གuང་ཉིད་ལས་
གསལ་བར་བ9ན་པས་འདི་ལ་འWལ་པའི་གནས་äང་ཟད་Cང་མེད་དོ།།

མཚzན་:འི་Äའི་དོན་ནི་Jེས་དཔག་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ཡང་Jེས་དཔག་གི་L་ཡིན་པའི་L་མཚན་ལས་འnས་
[165A7]|འི་མིང་བཏགས་པའི་yིར་ཏེ། དེའི་དགོངས་པ་ཡང་ཇི་<ར་Jེས་དཔག་བ9ན་པར་:་བ་<ར་དེ་9ོན་པའི་Ä་
ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ9ན་པའི་yིར་ཡིན་Gི་Ä་ཚད་མ་དགག་པའི་yིར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། Ä་ཚད་མར་^་བ་yོགས་ཆོས་ལ་
5ེན་པར་མི་འདོད་པས་དེ་དགག་མི་དགོས་པ་དང་བ་ལང་X་བ5གས་པས་jེས་|་མཚན་ཉིད་པ་[165A8]<ར་Jེས་
དཔག་བཏགས་པས་Äའི་ཚད་མ་མཚན་ཉིད་པ་མི་ཁེགས་པས་མི་Qས་པའི་yིར། དེ་ཉིད་Cིས་ན་མངོན་Dམ་Gི་Lའི་Ä་ལ་
ཡང་གཞན་དོན་མངོན་X་བJོད་པར་འ]ར་རོ། །ཞེས་[པ་འང་;པའང་][Tེད་;མེད་]དེ་དགོས་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་
དང་དེ་ཙམ་Gི་L་མ་ཡིན་པས་L་མཚན་མི་མuངས་པའི་ཡང་yིར་རོ།།

མཚན་ཉིད་དེ་དང་{ན་པའི་ངག་ཉིད་[165B1]དཔེར་བJོད་ན་ངག་X་བ་ཡོད་པ་ན་ཡོད་དེ་ཚང་བང་བཞིན་ལ་
ལ་ཡང་X་བ་ཡོད་པས་ཞེས་:་བ་འnས་|འི་5གས་དང་། གང་:ས་པ་མི་5ག་9ེ་|མ་པ་བཞིན་ནོ་Ä་ཡང་:ས་པས་ཞེས་
:་བ་རང་གཞིན་Gི་5གས་དང་། གང་མ་[དTིགས་;དམིགས་]པ་དེར་[ང་xང་གི་དོན་མེད་{དེ་}རི་བོང་གི་འགོ་ལ་ñ་
བཞིན་ནོ་ས་yོགས་ན་ཡང་|མ་པ་མ་[དTིགས་;དམིགས་]པས་ཞེས་:་བ་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་[165B2]5གས་
གDམ་ཆོས་མuན་པ་དང་མི་མuན་པའི་tོ་ནས་9ོན་པ་9ེ། hོབ་དཔོན་Gིས་ནི་རང་དོན་X་བJོད་ཟིན་པས་འདིར་མ་áོས་
སོ།།

E2 བJོད་པར་:་བའི་དོན་ངོས་ག`ང་བ། =མཚན་ཉིད་དེ་དག་གིས་གསལ་:འི་%མ་གཅད།
ད་ནི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་གིས་གསལ་:འི་%མ་གཅད་འཆད་དོ།།
དེ་ལ་uལ་གDམ་པའི་5གས་ཉིད་ནི་བJོད་:འི་ངR་བR་ཡdན་ལ་[དེ་འང་;དེའང་]རང་གིས་མཐོང་[པའི་;བའི་]དོན་

ཅེས་པ་yད་པར་རང་གིས་མཐོང་དོན་9ོན་པའི་%མ་གཅད་དང་[165B3]ངR་བe་5གས་9ོན་པའི་%མ་གཅད་གཉིས་ལས། 

F1 རང་གིས་མཐོང་དོན་9ོན་པའི་%མ་གཅད།
G1 uན་མོང་X་བ9ན་པ།



དང་པོ་uན་མོང་X་བ9ན་པ་ནི་བZབ་པའི་མཚན་ཉིད་འདིར་མདོར་མཛད་པས་རང་གིས་མཐོང་དང་དོན་ཞེས་áོས་པ་ནི་
རིམ་པ་བཞིན་X་གཉན་Gི་Pང་ལས་མཐོང་[པ་;བ་]ནི་བZབ་:་oབ་པ་ཉིད་མིན་པས་Zབ་:ེད་མིན་ཞེས་ཤེས་པར་:་བའི་
yིར་རR་ཞSས་:་བའོ།།

G2 དེ་དག་སR་སeར་བཤད་པ།
H1 རང་གིས་མཐོང་པའི་%མ་གཅད་འཆད་པ།

དེ་དག་སR་སeར་བཤད་པ་ལས་རེ་ཤིག་རང་གིས་མཐོང་[པ་;བ་][165B4]འི་%མ་གཅད་འཆད་པ་ན་ཡང་ཅི་
བསལ་བར་:་བ་དེ་<་|་བZབ་པར་5ོགས་པ་མཐོང་ངམ་ཞེ་ན། 

I1 མཐོང་པའི་ལོག་5ོགས་དཔེར་བJོད་པ།
མཐོང་པའི་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]དཔེར་བJོད་པ་ནི་ཇི་<ར་lངས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་5གས་བJོད་པ་པོ་རང་གིས་མཐོང་
[པ་;བ་]མ་ཡིན་ཡང་Zབ་པར་:ེད་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་འnེལ་ཏེ་གཞན་Gིས་མཐོང་[པས་;བས་]སོ། །དེས་བZབ་པའི་:་བ་
:ེད་པ་ནི་བZབ་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་][165B5]གཞན་Gིས་5ོགས་པར་:་བ་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེའི་དཔེར་བJོད་པ་
ནི་རང་གི་<་བ་དེ་ཙམ་ཉི་u་c་བཞི་པོ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་][བེམས་;བེམ་]པོ་བདེ་3ག་གི་རང་བཞིན་X།  སངས་yས་པ་
ལ་བZབ་འདོད་པས་དཔེར་ན་ཅེས་པ་9ེ། 5གས་ངR་བe་གསར་X་oབ་པ་དང་གཏན་ནས་འགོག་པའི་jེ་འཇིག་དག་རང་
ཉིད་ལ་མ་oབ་Cང་གང་གིས་བZབ་:་5ོགས་པར་:་[165B6]བའི་yིར་\ོལ་Gི་Pང་ལས་oབ་པས་Jེས་དཔག་jེའི་
ཞེས་བསམས་པའོ།།

I2 དེ་བZབ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་Dན་དêང་བ།
J1 Pང་ལ་5ེན་པ་ཉིད་མེད་པར་9ོན་པ།

དེ་བZབ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་Dན་དêང་[པ་;བ་]ལ་yབ་པ་[Tེད་;མེད་]པར་བJོད་པ་h་མོད་Cི་དེ་ཞར་ལ་9ོན་ཅིང་
yོགས་ཆོས་Cི་tོ་ནས་jོན་བJོད་པས་རེ་ཤིག་ཁས་@ངས་:འི་དོན་ལ་%མ་པར་དëོད་པའི་ཚÇ་Pང་ལ་5ེན་པ་ཉིད་
[Tེད་;མེད་]པར་9ོན་པས་དེའི་འཐད་པ་འགོད་པ་ནི་སངས་[165B7]yས་པའི་Pང་ལས་ངེས་པའི་@R་དS་ནི་yོགས་ཆོས་
Zབ་:ེད་X་མི་རིགས་[9ེ་;ཏེ་]ཚ~ག་ལས་ངེས་པའི་@ོ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་:་བའོ།། [ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་མ་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན། གནས་གDམ་པར་དëོད་པ་ན་ཚད་མར་:ེད་དགོས་མོད་Cི་[vོས་;དངོས་]པRའd་Jེས་D་དཔག་པས་5ོགས་[པ་
འམ་;པའམ་]བZབ་པར་:འི་fལ་ལའོ། །མ་oབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། [165B8]ཚད་མ་ཡིན་ན་5ོགས་:ེད་ལ་Jེས་དཔག་
ཉིད་མི་འbག་པར་འ]ར་ཏེ་ཚ~ག་གམ་Ä་ཙམ་ལས་êང་[པའི་;བའི་]ཚད་མས་དོན་oབ་པའི་yིར་རོ། །འདོད་ན་གཏན་
ཚ~གས་དོན་[Tེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་ལ་ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ཚ~ག་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]མི་འདོད་Cི་yད་
པར་5གས་9ོན་པའི་ཚ~ག་ཚད་མ་ཡིན་པས་Jེས་དཔག་མི་འbག་པའི་jོན་[166A1][Tེད་;མེད་]དR་ཞS་ན། འདི་ལ་Dན་
དêང་[པ་;བ་]ནི་jེས་|ས་མ་:ས་པ་མི་འཐད་པ་དང་jེས་|་ཙམ་Gི་ཚ~ག་འWལ་བ་དང་yད་པར་ཤེས་པ་དཀའR་ཞSས་
Éར་Pང་ཚད་མ་བསམ་པར་བཤད་ཟིན་པ་དང་། དེ་བJོད་:་ལ་མི་ó་བའི་དབང་པRའd་ཚད་མ་[Tེད་;མེད་]ན་yད་པར་མི་
འoབ་ཅིང་ཡོད་ན་ཚད་མ་དེས་oབ་པ་\ོལ་བ་ཁས་མི་ལེན་པ་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།། [166A2]ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་
âོད་པའི་Éར་ཁས་[@ང་;@ངས་]པར་མི་འོས་པ་དེས་ནའོ། །གuང་ཁ་ཅིག་ན་དེས་ན་མི་[ང་[པས་;བས་]གཞན་ཡང་



5ོགས་{ན་%མས་Cི་uལ་ནི་ཁས་@ངས་ནས་ཅེས་:་9ེ། Pང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་དང་ཁས་མ་@ངས་པ་དེའི་yིར་ཞེས་
འlིགས་སོ། །

J2 yིར་\ོལ་Gིས་ཁས་@ངས་Cང་Zབ་:ེད་X་མི་xང་བ།
K1 \ོལ་བ་ལ་སངས་yས་པའི་Pང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ།

yིར་\ོལ་Gིས་ཁས་@ངས་Cང་\ོལ་བས་དོར་བས་[བZབ་;Zབ་]:ེད་X་མི་xང་[པ་;བ་]ནི་Pང་དེ་ལས་\ོལ་པ་
[166A3]འི་བZབ་:་oབ་པར་འ]ར་ཞེས་:་9ེ་Pང་དེས་oབ་པའི་5གས་ནི་oབ་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་གང་ལས་ཅེ་
ན། སངས་yས་པའི་Pང་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ་\ོལ་བ་ཉིད་Cིས་གཞན་ལ་Pང་དེ་ལ་གནོད་:ེད་པའི་[བZབ་;Zབ་]:ེད་
བJོད་པའི་yིར་རོ། །ཡང་ན་དང་པོར་སངས་yས་པའི་Pང་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ་དེ་ལ་གནོད་པ་
[166A4]འི་Zབ་:ེད་ཡོད་པའི་yིར་Ä་5ག་པའི་Pང་བཞིན་ནR་ཞSས་བJོད་དེ་འདོད་ན་དེས་oབ་པ་ནི་ཞེས་:་བའོ།།

K2 yིར་\ོལ་བས་Cང་Éར་ཁས་@ངས་Cང་དོར་བ། 
གལ་ཏེ་\ོལ་བ་ལ་Pང་གི་ཚད་མས་5གས་མ་oབ་མོད་Pང་དེ་དང་{ན་པའི་yིར་\ོལ་ལ་ཅེས་པ་ལ། yིར་\ོལ་

བས་Cང་Éར་ཁས་@ངས་Cང་\ོལ་བའི་གནོད་:ེད་ལ་%་གཏོད་པའི་ཚÇ་དེའི་བJོད་:་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་དོགས་པས་
[166A5]Pང་X་མི་འ]ར་ཏེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིད་ཆེས་པ་དོར་བའི་yིར་ཞེས་:འོ། །ཚད་མར་ཁས་@ངས་པ་དོར་ཡང་
རང་གི་ཡིན་པས་དེས་5གས་oབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན། Pང་X་འཇོག་པ་ནི་གuང་གང་ཞིག་ཚད་མར་ཁས་@ངས་པ་ཙམ་ཡིན་
པས། ཁས་@ངས་མ་གཏོགས་པ་འnེལ་[པ་;བ་]གང་ཞིག་གིས་གང་གི་Pང་གང་ཡིན་པར་གཞག་9ེ། Cེ་མ་jེ་བོ་
[166A6]ལ་གདོན་འདི་D་ཡིས་བགོས་པ་ཡིན་ཞེས་òེལ་ཏེ། jེ་བRའd་yད་པར་ནི་Pང་རང་ཆས་D་[Tེད་;མེད་]པས་རེང་
|་དང་jོན་ཡོན་མ་མཐོང་[པས་;བས་]ཁས་@ངས་[Tེད་;མེད་]པ་ཡིན་ལ། གདོན་ནི་གནོད་Cང་བདག་གིར་]ར་པའི་
oབ་མཐའ་འོ། །Pང་དང་འགལ་བ་འདོད་པས་Cང་དོར་བ་ནི་གཞན་ཡང་yིར་\ོལ་དེ་སངས་yས་པའི་Pང་དེ་ཉིད་ལས་
oབ་པའི་5གས་[166A7]Cིས་Pང་དེ་དང་འགལ་བའི་བZབ་:་བདེ་བ་དང་@ོ་[བེམས་;བེམ་]པོར་ཁས་ལེན་པ་འགལ་
ཏེ། བJོད་:་བཀག་པའི་Pང་དེ་yོགས་ཆོས་Zབ་པའི་ཚད་མར་མི་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །ཚད་མ་མ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལས་
བZབ་:་5ོགས་པར་མི་xང་ཞེས་:་9ེ། མདོར་ན་Pང་བདེན་ན་བZབ་:་མི་འoབ་ལ་མི་བདེན་ན་5གས་མི་འoབ་
[166A8]པས་རང་གི་བJོད་:་འགོག་པའི་5གས་རང་གིས་oབ་པ་འགལ་བ་ཉིད་དR་ཞSས་:འོ། །དེ་གཉིས་Cི་བJོད་:ེད་
ཐ་དད་མོད་Cི་སངས་yས་པའི་གuང་ཙམ་ལ་དགོངས་པའོ།།

J3 Pང་ལ་5ེན་Cང་Pང་དངོས་པོ་བའི་Zབ་:ེད་མ་ཡིན་པ། 
Pང་ལ་5ེན་Cང་Pང་དངོས་པོ་བའི་Zབ་:ེད་མ་ཡིན་པ་ལ་བZབ་:་ངེས་པར་མི་འoབ་པ་ནི་5ེན་X་uག་Cང་

yིར་\ོལ་དེས་ཞེས་པ་9ེ། ལེགས་པར་[166B1]གནས་པར་ཐལ་བ་9ེ་ངེས་པར་མི་འoབ་ཅེས་པའོ།། [འདི་
འི་;འདིའི་]འཐད་པ་5གས་མི་བདེན་པ་Zབ་:ེད་X་མི་འ]ར་བ་དང་བZབ་:་འ]ར་ཡང་@R་ཡdད་[âོད་;དëོད་]ལས་མི་
[འད་;འདའ་]བ་གཉིས་འོག་ནས་ཡོད་པའི་ཞེས་དང་ཡོད་Cང་ཅེས་པ་ཡིན་ནོ། །Zབ་:ེད་དངོས་པོ་ལ་[Tི་;མི་]གནས་
པར་འ]ར་བ་ནི་jེས་|འི་ཅེས་པ་9ེ། ཁས་@ངས་པས་oབ་པ་དང་གཏན་ཚ~གས་ཡིན་[Tེན་;མིན་][166B2]X་འ]ར་ན་



དེ་དག་གི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་དེ་འདོད་པས་འཇིག་པར་འ]ར་དེ་འདོད་ན་དངོས་པོ་ལ་མི་གནས་པར་འ]ར་ཞེས་བJོད་དེ་
དེའི་yབ་པ་ནི་འདོད་པ་དེ་ནི་ཅེས་པའོ།།

གཞན་ཡང་\ོལ་yི་\ོལ་ངེས་པའི་Zབ་:ེད་[Tེད་;མེད་]པའི་དངོས་པRའd་5གས་Cིས་oབ་ན་\ོལ་བ་མི་འདོད་
པར་འགལ་བ་དང་གཞན་ལ་yིར་\ོལ་བ་ལ་ཡང་མི་འoབ་གཉིས་འnས་|་ཅེས་དང་གཞན་Gིས་[166B3]ཅེས་པའོ། །
གལ་ཏེ་གཞན་Gིས་ཁས་@ངས་ཙམ་5གས་D་མི་xང་ན་yོད་དང་hོབ་དཔོན་དག་གིས་âི་དང་ཡན་ལག་[ལས་ôོགས་;ལ་
སོགས་]པ་དགག་པར་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་འགལ་བ་X་མ་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་པ་[ལས་ôོགས་;ལ་སོགས་]པ་
ཚད་མས་oབ་པའི་5གས་ཅི་[ཏ་;<ར་](G)འགོད་ཅེ་ན། དེར་ནི་Zབ་:ེད་མི་འདོད་Gི་མི་བདེན་པར་ཐལ་བར་Zབ་པ་
ཡིན་ནོ་[166B4]ཞེས་9ོན་པ་ནི་གཞན་Gིས་ཅེས་པ་9ེ། གuང་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་9ོང་པའི་yིར་9ེའི་བར་Gིས་âི་
[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་པའི་yིར་གསལ་བ་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་འnེལ་[པར་;བར་]ཐལ་ཞེས་བJོད་ལ། ཡང་X་མ་དང་འnེལ་
[པས་;བས་]X་མར་ཐལ་ཞེས་བYངས་9ེ། གཉིས་[གའི་;ཀའི་]yབ་པ་ནི་དེ་<་|འི་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་ཞེས་
པ་དང་། གཉིས་[གའི་;ཀའི་]དོན་3ད་པ་དེ་ནི་[166B5]ཆོས་ཅིག་ཅེས་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] ཐལ་བ་དང་པRའd་
[Zབ་;བZབ་]:་གཏན་ཚ~གས་མ་ཡིན་དགག་མི་[ང་[པ་;བ་]དང་། གཉིས་པའི་འbག་3ད་ཆོས་གཉིས་ཀ་
[wོག་;བwོག་]ཆོས་D་མི་འཐད་པས་ཡི་གེ་ལ་མ་uགས་པའི་yིར་དང་། གནད་མི་[ཅིག་;གཅིག་]པས་Üོར་བ་É་མས་yི་མ་
རང་Lད་X་[འཕང་;འཕངས་]པར་མི་Qས་ཤིང་གཉིས་ཀ་Dན་འ:ིན་Gི་%མ་lངས་ཙམ་[166B6]ཡིན་ན་Zབ་པའི་ངག་
[X་;i་]བཞེད་པ་hོབ་དཔོན་Gི་དགོངས་པར་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་âི་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་པའི་yིར་X་མ་དང་མི་{ན་པར་ཐལ་བས་{ན་པའི་yིར་[ཅིག་;གཅིག་]མ་
ཡིན་ཅེས་དོན་Gིས་འཕེན་ལ། གཉིས་[གའི་;ཀའི་]yབ་པ་དེ་<་|་དི་ཅེས་དང་འbག་3ད་དེ་ནི་ཅེས་འཆད་པ་དེ་ཡང་མ་
ཡིན་ཏེ།  ཐལ་བའི་5གས་མ་[166B7]ཡིན་དགག་མི་[ང་[པ་;བ་]དང་གཉིས་ཀའི་འbག་3ད་ལ་ཐལ་བའི་
[Zབ་;བZབ་]:་དོར་བ་དང་[wོག་;བwོག་]པའི་5གས་oབ་ཆོས་D་འ]ར་བས་ཡི་གེ་ལ་མི་[ང་[པ་;བ་]དང་། འདོད་
པས་ཚད་མ་ལ་བསལ་བ་[Tེད་;མེད་]པས་Zབ་པའི་ཐལ་པ་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།།

G3 གuང་གི་དོན།
H1 ཐལ་བར་Zབ་པ་wོག་པ།

དེས་ན་གuང་གི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདིར་གཞན་Gི་îན་བ5གས་པས་[Zབ་;བZབ་]:་ཐལ་བར་
[166B8]Zབ་པ་[wོག་;བwོག་]པ་[འདིའ་;འདི་]<་|་འཕེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དངོས་D་X་མ་དང་འnེལ་
[པའི་;བའི་]ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]ཁས་@ངས་ན་X་མར་འ]ར་བའི་ཆོས་གཞན་ཁས་[@ང་;@ངས་]:ར་བ9ན་པའི་yིར་
ཡིན་ཏེ་ཞེས་:འོ།། [wོག་;བwོག་]པ་ཅི་<་|་ཞེ་ན། X་མ་དེ་ཁས་མི་ལེན་ན་X་མ་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]ཆོས་དང་གཉིས་
[ག་;ཀ་]wོག་པར་འ]ར་བའི་[167A1]དགག་པའི་5གས་9ེ་དཔེར་ན་ཞེས་Üར་རོ།། [ཀར་;དཀར་]ཐལ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་གསལ་བ་X་མ་ལ་ཡོད་པའི་བ་ལང་ཙམ་ཞེས་པ་âི་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]གི་Ä་དོན་ཙམ་ཆོས་ཅན་ནོ། །
yད་པར་ཅན་Gི་གསལ་བ་X་མ་དང་{ན་པ་[Tེད་;མེད་]པར་དགག་པ་བZབ་:འོ། །གཏན་ཚ~གས་ནི་fལ་དང་ཅེས་པ་
9ེ། གསལ་བ་དང་འpེས་པས་[167A2][ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་X་[ང་[པ་;བ་]ནི་[âི་འོ།།;âིའོ།།] རང་བཞིན་ནི་X་མ་ཡིན་
ལ་དེ་%མ་པར་མ་བཅད་པ་ནི་ཡོངས་གཅོད་Cི་ངR་བR་9S། âི་དེ་X་མ་ཡོངས་གཅོད་Cི་ངR་བeས་9ོང་པའི་yིར་ཞེས་:་[བ་
འམ།;བའམ།] གསལ་བ་[ཅིག་;གཅིག་]དང་%མ་པར་མ་གཅད་པར་[འpེའ་;འpེ་]བའི་རང་བཞིན་གཞན་Gིས་ཞེས་



འདོད་པ་<ར་ན་X་མས་9ོང་པར་གསལ་ལོ། །yབ་པ་[167A3]ནི་དེ་<་|འི་རང་བཞིན་[ཅིག་;གཅིག་]གི་ཆོས་X་མས་
9ོང་པའི་གཏན་ཚ~གས་ནི་ཞེས་:་བའོ།།

H2 ཐལ་བའི་5གས་མི་འWལ་བའི་L་:ེ་nག་X་བཤད་པ།
ཐལ་བའི་5གས་མི་འWལ་བའི་L་:ེ་nག་[X་;i་]བཤད་པ་ནི་འཐད་པ་བJོད་པ་དང་འགལ་བ་འX་བར་ཐལ་བ་

qང་པ་གཉིས་%མ་པར་ཅེས་དང་ད་ནི་ཅེས་པའོ།།

H3 རང་Lད་ལ་5ེན་པའི་jོན་qང་པ།
I1 གཞན་Gི་དགོལ་བ་དགོད་པ།

རང་Lད་ལ་5ེན་པའི་jོན་qང་པ་ལ་གཞན་Gི་དགོལ་བ་དགོད་པ་ནི་ཐལ་[167A4]བ་དང་བwོག་པའི་5གས་མི་
འWལ་པ་དེ་<་ན་ཡང་ཐལ་བའི་Üོར་བ་ལ་X་མ་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་པ་དང་X་མར་འ]ར་བའི་
དམ་བཅའ་ལ་བསལ་[པས་;བས་]གནོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་9ེ།  \ོལ་བ་རང་གིས་ཁས་@ངས་པའི་<་བ་âི་མེད་[པ་
འཾ་;པའམ་]ཡོད་པའི་yོགས་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]གནས་པའི་yིར་རR་ཞSས་པའོ།།

I2 ལན་གདབ་པ། 
དེ་དག་[167A5]གིས་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ལན་གདབ་པ་ལ་དེ་དག་[Tེད་;མེད་]པ་དང་ཡོད་Cང་jོན་X་མི་

འ]ར་བ་གཉིས་ལས།  

J1 དེ་དག་མེད་པ།
དང་པོ་ཁས་[@ང་;@ངས་]:་[བ5གས་;བ5ག་]པའི་Xས་ན་âི་ཡོད་མེད་Cི་yོགས་འགའ་ཡང་ཅེས་པའོ།།

འོ་ན་Pང་གིས་oབ་པའི་âི་ལ་གནོད་པའི་5གས་ཇི་<ར་བJོད་ཅེ་ན། རིགས་པས་9ེ་âིར་yད་པར་:་བའི་དོན་
གང་[167A6]ཞེས་[དཔེའ་;དཔེ་]བ9ན་ནས། X་མ་དང་འnེལ་[པ་;བ་]དང་X་[མ་འང་;མའང་]yབ་:་yབ་:ེད་ཡིན་
པས་X་མ་དང་འnེལ་[པ་;བ་]ཁས་ལེན་པའི་Xས་དེ་ནི་ཞེས་òེལ་ཏེ། དེའི་yིར་Pང་ལས་བཤད་པའི་âི་[ཅིག་;གཅིག་]X་
མར་འ]ར་བ་དེ་ནི་རིགས་པས་5ོགས་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་བJོད་དོ།།

J2 ཡོད་Cང་jོན་X་མི་འ]ར་བ།
ཡོད་Cང་jོན་X་མི་འ]ར་བ་ནི་<་བ་གཞན་X་གནས་D་[167A7]uག་Cང་9ེ། རེ་ཤིག་âི་མེད་ཁས་@ངས་

Cང་ཐལ་བའི་5གས་མ་oབ་པ་jོན་མ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་དེ་གཉིས་Cི་འnེལ་[པ་;བ་]9ོན་པ་ཙམ་ཡིན་Gི་5གས་དང་བZབ་:་
ངེས་ཤིང་བདེན་པར་མི་འཛ~ན་པའི་yིར་ཞེས་:འོ། །བདེན་པར་འཛ~ན་པ་jོན་ཡིན་ན་བwོག་པ་jོན་X་མི་འ]ར་རམ་ཞེ་ན། 
གཏན་ཚ~གས་ཡོད་ན་ངེས་པར་[167A8]འཛ~ན་ཡང་jོན་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་[པ་འམ།;པའམ།] ཡང་ཁ་ཅིག་ལས་ཡང་
གཏན་ཚ~གས་ཡོད་ན་རིགས་པས་ཐོབ་ལ་ནི་ངེས་པར་ག`ང་[པར་;བར་]རིགས་པའི་yིར་ཁས་@ངས་པས་གནོད་པར་མི་
Qས་སR་ཞSས་འདོན་པ་<ར་ན་ཐལ་བ་ཉིད་Cི་yོགས་ཆོས་oབ་ན་བZབ་:་བསལ་མི་Qས་པར་འཆད་པ་<ར་འlིགས་སོ། །
བདེན་པར་[167B1]མི་Zབ་Cང་གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་ན་ཐལ་བ་<ར་[ང་X་འ]ར་རR་ཞSས་Cང་བJོད་པར་མི་Qས་



[9ེ་;ཏེ་]ཁས་@ངས་པའི་yིར་རོ། །âི་ཡོད་ཁས་@ངས་Cང་རིགས་པ་ལ་ཚ~ག་གིས་མི་གནོད་པ་ནི་འདི་<ར་Üར་ཏེ། X་མ་
དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]ཁས་@ངས་པ་ལ་ཆོས་གཞན་X་མ་ཁས་[@ང་;@ངས་]:་འདི་ཆོས་ཅན་Pང་
ཁས་@ངས་Cིས་གནོད་[167B2]པ་མ་ཡིན་ཏེ་མི་འWལ་པའི་རིགས་པས་oབ་པའི་yིར་ཞེས་བJོད་ལ། དེའི་yབ་པ་ནི་
རིགས་པས་ཐོབ་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་9ེ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་yིར་ཁས་@ངས་པས་གནོད་པར་མི་Qས་སR་ཞSས་yོགས་
Cི་མཚན་ཉིད་Cི་Yབས་D་བཤད་པར་:འR་ཞSས་:འོ།།

H4 བZབ་པའི་ངག་i་འ]ར་བའི་uལ། 
བZབ་པའི་ངག་[X་;i་]འ]ར་བའི་uལ་ནི་འོ་ན་ཐལ་བའི་ངག་འདིས་[167B3]ངེས་པ་འགའ་ཡང་མི་jེད་དམ་

ཅེ་ན། ཇི་Yད་བJོད་པའི་ཐལ་བའི་ངག་འདི་ནི་གང་གི་དོན་X་ཐལ་བ་བJོད་པའི་རང་Lད་c་བའི་གཏན་ཚ~གས་Cི་
[vོས་;དངོས་]པོ་བZབ་པ་ཡིན་Gི་དེ་ལས་བwོག་པ་ཐལ་བ་ཉིད་Cི་དོན་བZབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་:འོ། །མི་Zབ་པ་
[ཅས་;ཅིས་]ཞེ་ན། ཐལ་བའི་གཏན་ཚ~གས་ལ་ཞེས་སོ། །c་བའི་གང་Zབ་[167B4]ཅེ་ན། yབ་:་yབ་:ེད་དོ། །དེ་
འང་གཏན་ཚ~གས་[Tེད་;མེད་]པར་ཅི་<ར་འoབ་ཅེ་ན། གཏན་ཚ~གས་[Tེད་;མེད་]Cང་གང་X་མེ་དང་འnེལ་[པ་;བ་]དེ་
X་མས་yབ་[ཏེ་;9ེ་][ོད་X་མ་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]y་uག་བཞིན་ཞེས་yབ་པ་བJོད་པའི་ངག་གིས་སོ། །དེ་བཞིན་X་
བསལ་[པས་;བས་]5གས་Cི་ངR་བe་oབ་པས་X་མས་9ོང་པའི་X་མ་དང་འnེལ་[པས་;བས་]9ོང་[167B5]ཞེས་པའི་རང་
Lད་འཕེན་པས་Zབ་:ེད་འཕེན་པའི་ཐལ་བར་oབ་ཅེས་:འོ།།

H5 གཞན་Gི་yོགས་ལ་མི་འཐད་པ། 
གལ་ཏེ་[vོས་;དངོས་]Cི་གཏན་ཚ~གས་[Tེད་;མེད་]Cང་བwོག་པ་འཕེན་Qས་ན་jེ་འཇིག་5གས་D་བཀོད་པའི་

Üོར་བ་འདིར་ཡང་བདེ་སོགས་སེམས་[Tེད་;མེད་]X་ཐལ་བ་ལས་ཡོད་པའི་yིར་ཅེས་པའི་བwོག་པ་ཉིད་Cིས་ཅེས་པ་ལ། 
འདི་ལ་མི་འདོད་པ་དང་མི་Qས་པ་གཉིས་ལས། [167B6]དང་པR་ནd་དེ་<འི་རང་Lད་:ེད་པ་D་ཡང་[Tེད་;མེད་]ཅེས་པ་
9ེ་གཏན་ཚ~གས་\ོལ་བས་མི་འདོད་ཅིང་བZབ་:་yིར་\ོལ་མི་འདོད་པའི་yིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་དེ་<ར་5གས་Cིས་Qས་
པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་པ་9ེ། ཐལ་བwོག་གཉིས་ཀའི་གཏན་ཚ~གས་དང་དགག་:་མི་འགལ་བའི་yིར་གཞལ་:་དང་5ག་
པ་བཞིན་ཞེས་:འོ།།

H6 རང་གི་Üོར་བ་ལ་འཐད་པའི་uལ།
རང་གི་[167B7]Üོར་བ་ལ་འཐད་པའི་uལ་ནི་འདིར་ཆོས་ཅན་âི་གཅིག་ལ་ནི་fལ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཐ་

དད་ཅན་Gི་X་མ་དང་{ན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་Yད་བཤད་པ་%མ་པར་མི་འཐད་པའི་X་མ་དང་nལ་བའི་yིར་ཞེས་
:འོ། །yབ་པ་ནི་X་མ་དེ་[Tེད་;མེད་]པ་དང་འnེལ་[པ་;བ་]དེ་ཡོད་པ་ཅེས་པའོ།།

H7 ཐལ་བའི་Üོར་བ་ཉིད་Éོན་Gི་Pགས་དང་Üར་བ།
ཐལ་བའི་Üོར་བ་ཉིད་Éོན་Gི་Pགས་དང་Üར་བ་ནི་[167B8]ད:ིག་གཉེན་དང་yོགས་Cི་öང་པོ་[ལསོགས་;ལ་

སོགས་]པ་Éོན་Gི་hོབ་དཔོན་དག་གིས་Cང་ངོ།།



%མ་པ་<་|འི་རང་བཞིན་ནི་རང་བཞིན་གཅིག་གསལ་[བ་འམ་;བའམ་]ཡན་ལག་X་མ་དང་འnེལ་[པ་;བ་]ཡིན་
ལ། %མ་པ་X་མ་ནི་བདག་གིས་བJོད་པའི་uལ་དེ་དང་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་པའི་yིར་X་མ་དང་མ་འnེལ་
[པར་;བར་]ཐལ་ཅེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

hོབ་[168A1]དཔོན་དེ་དག་གིས་Cང་དང་པོ་oབ་པའི་མཐའ་ཞེས་Éར་བJོད་པ་བཞིན་ནམ། ཡང་ན་âི་མ་
oབ་ན་གང་ལ་[âོད་;དëད་]ཅེས་པ་ལ། དëོད་པའི་Yབས་ནི་âི་^་བའི་oབ་མཐའ་ཁས་@ངས་པའི་yིར་ཏེ་གཞན་X་9ེ་
âི་[Tེད་;མེད་]ཁས་@ངས་ནས་ཞེས་འཆད་པ་<ར་ཡང་འlིགས་སོ།།

G4 དོན་Gི་%མ་བཅད་བཤད་པ།
H1 གཅད་:་གཞན་Gི་ངག་བཀོད་པ།

དོན་Gི་%མ་བཅད་བཤད་པ་ལས་རེ་ཤིག་གཅད་:་[168A2]གཞན་Gི་ངག་བཀོད་པ་ནི་5གས་རང་གིས་མ་oབ་
པར་མ་ཟད་མཚན་གཞི་ཤེས་:་ལ་གནས་པའི་དོན་[Tེད་;མེད་]པར་ཅེས་པ་9ེ། ཁ་ཅིག་Ä་5ག་པར་བZབ་པ་ལ་ཟོལ་
ཐབས་Cི་Üོར་བ་འགོད་པས་5ག་པ་ཡིན་ཏེ་yོགས་དང་མuན་yོགས་ལས་གང་xང་ཡིན་པའི་yིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནR་
ཞSས་བJོད་དེ། ངེས་པ་བཀོད་ན་yོགས་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་[Tེད་;མེད་]ཅིང་[168A3]མuན་yོགས་Ä་ལ་
[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་ལ་གང་xང་གི་བJོད་:་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པས་sམ་X་བསམ་པའོ། །མི་5ག་པ་བZབ་པ་ལའང་
དེ་བཞིན་ཏེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་|མ་པའོ།།

H2 འདི་Dན་དêང་པ། 
I1 བZབ་པའི་འདོད་པ་ལ་མ་<ོས་པར་ངR་བR་ཉdད་Cིས་གནས་པ་མ་oབ་པ། 

འདི་Dན་དêང་[པ་;བ་]ནི་5གས་Cི་དོན་བ5ག་པར་:་9ེ། ཅི་jེས་|་ཆོས་འགའ་ཞིག་བZབ་པའི་འདོད་པ་ལ་
མ་<ོས་པར་ངR་བR་ཉdད་Cིས་གནས་[པ་འམ་;པའམ་]འདོད་པ་ལ་<ོས་[168A4]པའི་yོགས་དང་མuན་yོགས་5གས་
ཡིན། །དང་པོ་མ་oབ་པར་བJོད་པ་ནི་འདིར་jེས་|འི་བZབ་འདོད་ལ་མ་<ོས་པར་དངོས་པོ་ལ་ནི་ཅེས་པ་9ེ། 
[དཔེའ་;དཔེ་]གཉིས་Cི་མuན་yོགས་ཡིན་མིན་འདོད་པས་ཡིན་Gི་[vོས་;དངོས་]པོ་བ་མ་ཡིན་ཅེས་དགག་བZབ་Cི་དམ་
བཅའ་བ་ལ་5གས་འདོད་པ་དེ་མེད་ན་ཅེས་པའོ།།

དེ་དགག་:་ལ་{ོག་པ་[168A5][vོས་;དངོས་]པRའd་ཅེས་པ་9ེ་དངོས་པR་ནd་[ཅིག་;གཅིག་]གི་འདོད་པས་འ]ར་
བ་དང་། གཉིས་ལས་འགལ་བ་འX་བ་མི་འཐད་པས་སོ།།

དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་དེའི་yིར་ཅེས་9ེ། [vོས་;དངོས་]པོ་འདོད་པས་མི་འ]ར་བ་དེའི་yིར་འདོད་པའི་Jེས་D་
:ེད་པ་དེ་ལས་ནི་གང་xང་གི་5གས་དོན་ཆོས་D་མི་འoབ་ཞེས་:འོ། །%མ་པར་བ5ག་པའི་âི་oབ་ན་འ]ར་བའི་
[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་[མགོའ་;མགོ་][168A6]cིག་ཕག་[X་;i་]uད་པའི་གོང་|་འགའ་ཞིག་ལ་9ེ། འདི་ཡང་གཉིས་Cི་âི་
ཆོས་ངེས་པ་5གས་ཡིན་Gི་yད་པར་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་ནི་5གས་མ་ཡིན་ཏེ་མ་oབ་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

I2 འདོད་པ་ལ་<ོས་པའི་5གས་འགོག་པ།
J1 བ5ག་པར་འགོག་པ།



བ5ག་པ་གཉིས་པ་འགོག་པ་ནི་ཅི་9ེ་ཡང་ཅེས་པ་9ེ། ངས་བZབ་:ར་བJོད་འདོད་པའི་yོགས་དང་མuན་
yོགས་གང་xང་ངམ་གང་xང་X་འདོད་པའི་yིར་[168A7]ཞེས་འགོད་ན་འདོད་པའི་དེ་འམ་དེར་འདོད་པ་ཙམ་Ä་ལ་
oབ་Cང་དེ་ལས་5ག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དོན་མི་འoབ་9ེ་\ོལ་བ་དེའི་འདོད་པ་ཞེས་:འོ།།

J2 རིགས་ཅན་Üར་བ།
རིགས་ཅན་Üར་བ་ནི་འདིས་ནི་5གས་Cི་yོགས་ཆོས་དང་yབ་པ་ངས་ཁས་@ངས་ཅེས་པ་དང་། Pང་ཅི་<ར་

འWལ་sམ་ན་ཚ~ག་ནི་ཅེས་དང་

J3 གཉིས་ཀའི་དོན་3ད་པ། 
གཉིས་ཀའི་དོན་3ད་པ་5ོགས་(PVin: 5ོག་)པས་བ5གས་པ་དང་[168A8]Pང་དག་ཅེས་:འོ།།
གཞན་ཡང་uལ་འདི་ལ་འོག་ནས་བ3་བ་དང་བ5གས་པའི་âི་5གས་D་མི་འཐད་པ་དང་། གཅིག་[X་;i་]ངེས་

པ་དང་%མ་པར་བ5ག་པ་འགལ་བ་གཉིས་jོན་X་འཕེན་པ་ཡང་བ<་བར་:འོ།།

F2 ངR་བe་5གས་9ོན་པའི་%མ་གཅད།
དེ་<ར་yད་པར་རང་གིས་མཐོང་དོན་9ོན་པས་5གས་<ར་[ང་བJོད་པ་[བZབ་;Zབ་]པ་ཡིན་པ་བསལ་ནས། 

ངR་བe་5གས་[168B1]9ོན་པས་བZབ་:་བJོད་པ་Zབ་པ་ཡིན་པ་སེལ་[པ་;བ་]འཆད་དོ།།
འདི་ཡང་བJོད་:་5གས་མི་9ོན་པས་ཇི་<ར་བཅད་པའི་དོན་དང་། འnས་|་Jེས་དཔག་མ་བjེད་པས་གཅོད་

པ་ཉིད་Cི་L་དང་། yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་:་བ་གDམ་Gིས་9ོན་པ་ལས། 

G1 བJོད་:་5གས་མི་9ོན་པས་ཇི་<ར་བཅད་པའི་དོན།
དང་པR་ནd་གལ་ཏེ་རང་གིས་མཐོང་དོན་9ོན་པ་[བZབ་;Zབ་]པ་ཡིན་ཡང་བZབ་:་[168B2]ཡང་རང་གིས་མཐོང་
[པའི་;བའི་]དོན་ཡིན་པས་Ä་མི་5ག་པའR་ཞSས་བJོད་པ་Zབ་པར་འ]ར་རR་ཞS་ན། yོགས་Cི་ཚ~ག་ནི་Zབ་:ེད་མ་ཡིན་ནR་
ཞSས་དོན་Gིས་བཤད་པར་རིག་པར་:འོ།།

གང་གི་དོན་Gིས་ཅེ་ན། རབ་ཅེས་པའི་དོན་འlེལ་པར་uལ་གDམ་པའི་5གས་9ོན་:ེད་གཞན་དོན་Jེས་དཔག་
ཡིན་པར་[vོས་;དངོས་]D་བJོད་པས་སR་ཞSས་:་བའོ།།

G2 འnས་|་Jེས་དཔག་མ་བjེད་པས་གཅོད་ཉིད་Cི་L་[མཚན།] 
[168B3] གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་དེ་Zབ་:ེད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་གང་ལས་ཅེ་ན། འnས་|་[Zབ་;བZབ་]:་oབ་པའི་

Jེས་དཔག་མི་jེ་བའི་yིར་རR་ཞSས་áོས་9ེ། དེ་འཆད་པ་ལ་བJོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་[vོས་;དངོས་]D་Qས་པ་འགོག་པའི་c་
བའི་དོན་ནི། yོགས་དང་གཏན་ཚ~གས་Cི་བJོད་པ་ཆོས་ཅན་[vོས་;དངོས་]D་བZབ་:འི་དོན་5ོགས་པ་Qས་པ་མེད་དེ་
དོན་མ་ཡིན་པའི་[168B4]yིར་ཞེས་:འོ། །དེའི་yབ་པ་ནི་དོན་Gིས་དོན་5ོགས་ཏེ་དངོས་D་བZབ་:་5ོགས་:ེད་ལ་དོན་



Gིས་yབ་པས་ཞེས་པའོ། །oབ་པ་3ད་པ་ནི་དེས་ན་ཅེས་པའོ། །yོགས་Cི་ཚ~ག་ལ་L་མཚན་Kག་བཀོད་པ་ནི་yད་པར་
[X་འང་;Xའང་]yོགས་Cི་ཚ~ག་ནི་[vོས་;དངོས་]D་Zབ་:ེད་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་ངེས་པའི་L་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའོ།།

[168B5] གལ་ཏེ་Ä་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]རང་རང་གི་བJོད་:་ངེས་པའི་L་ཡིན་མིན་X་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་
ཞེ་ན། དེ་<་མོད་Cི་yོགས་ནི་གདོད་5ོགས་པར་:་བ་ཡིན་ལ་5གས་ནི་pན་པར་:་བ་ཡིན་པས་5གས་Cི་Ä་ནི་རང་གི་
དོན་pན་པར་:་བ་ལ་ངེས་པའི་L་ཡིན་ནོ།།

དེ་<ར་ན་བJོད་པ་གཉིས་ཀ་[vོས་;དངོས་]D་Zབ་:ེད་མ་ཡིན་པར་མuངས་སོ།།
བLད་[168B6]ནས་མི་མuངས་པ་ལ་yོགས་Cི་ཚ~ག་9ེ་Ä་མི་5ག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཚzགས་དོན་

བJོད་པ་ཆོས་ཅན་བLད་ནས་Cང་དོན་5ོགས་:ེད་མ་ཡིན་ཏེ། [Zབ་;བZབ་]:འི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]བJོད་པའི་yིར་
ཞེས་:་བ་yབ་:ེད་འགལ་བའོ།།

གཏན་ཚ~གས་Cི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]བJོད་པ་ནི་རང་ཉིད་[vོས་;དངོས་]D་བZབ་:་5ོགས་པའི་Qས་པ་
[Tེད་;མེད་]Cང་Zབ་:ེད་[168B7]བཏགས་པ་བ་བLད་ནས་Zབ་:ེད་ཡིན་ཏེ་དངོས་D་Qས་པའི་དོན་9ོན་པར་:ེད་
པའི་yིར་ཞེས་:་བ་རང་བཞིན་5གས་སོ།།

དེ་ལ་གཞན་དག་བLད་པའི་Qས་[པ་འང་;པའང་]མuངས་པར་5ོགས་པས་བZབ་:་བJོད་པ་དེ་ལས་Cང་ཅིའི་
yིར་ཟེར་ན། གཏན་ཚ~གས་Cི་ཚ~ག་འbག་པས་ཅེས་པ་ལ། བZབ་:་5ོགས་པ་ལ་མི་འWལ་པའི་L་དང་[168B8]དེའི་
[vོས་;དངོས་]L་ལ་Zབ་:ེད་X་བJོད་Cི་ནམ་ཞིག་གི་Lར་Öིད་པ་ཙམ་ལ་Zབ་:ེད་X་བJོད་ན་yིར་\ོལ་བའི་ཐེ་
[ཙzམ་;ཚzམ་]དང་\ོལ་བའི་བZབ་:་དང་འགལ་བ་བJོད་པ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་བJོད་པ་དང་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་
%མས་ནི་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཅེས་དང་མི་མuན་ཅེས་དང་དེའི་yིར་ཅེས་པ་9ེ། ནང་གི་ཡན་ལག་ནི་བར་མ་ཆོད་པའི་Qས་[པ་
འམ་;པའམ་]ཡང་ན་uལ་གDམ་Gི་ནང་X་[169A1]5ོགས་པའི་Qས་པ་ཞེས་འདོན་ཏོ།།

དེས་ན་ཇི་Yད་བJོད་པའི་གཉིས་པR་ཁe་ན་Zབ་:ེད་X་རིགས་པས། %མ་འlེལ་ལས་Cང་།  
ནང་གི་ཡན་ལག་Qས་པ་ནི། །uལ་ཉིད་X་འདོད་པ་ཡིན།།  
དེ་ལ་pན་པ་jེད་པ་ནི། །དེའི་ཚ~ག་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན།། 

ཞེས་གDངས་སོ།།
ཡང་གལ་ཏེ་Ä་མི་5ག་9ེ་ཅེས་[169A2]5གས་འbག་པའི་fལ་མ་བ9ན་ན་ཅེས་པས་Qས་པར་5ོག་པ་ལ། 

བཤད་ཟིན་པ་ནི་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ལས་ཅེས་པའོ། །གཞན་ཡང་5གས་འbག་པའི་fལ་འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་བ9ན་:་མ་
ཡིན་ནR་ཞSས་òེལ་ཏེ། དེ་མེད་Cང་Ä་མི་5ག་པའི་ཞེས་དོན་Gིས་གོ་བའི་yིར་ཞེས་:འོ། །གང་གི་དོན་Gིས་ཅེ་ན། གང་ཅེས་
པ་[169A3]9ེ་yབ་པ་དང་yོགས་ཆོས་Cི་ངག་ལས་སོ། །འོ་ན་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་Cང་ཕ་རོལ་ལ་གང་xང་oབ་ན་
གDམ་ཀ་བ9ན་མི་དགོས་སམ་sམ་ན། གཞན་uལ་གDམ་ལས་ཅེས་གDངས་9ེ། ཕ་རོལ་ལ་མི་དགོས་Cང་རང་གི་ངག་
བZབ་པ་མ་ཚང་[པའི་;བའི]jོན་X་བཤད་པར་རིག་པར་:འོ། །གDམ་[ཅར་;ཆར་]བ9ན་དགོས་[169A4]པ་ཡིན་Gི་
བJོད་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་yབ་པ་ཕན་uན་གོ་བ་དང་hོབ་དཔོན་ཉིད་Cིས་གuང་གི་ཆ་གང་[X་འང་;Xའང་]གཉིས་པོ་
ལས་མ་བཀོད་པའི་yིར་ཏེ། %མ་འlེལ་ལས་Cང་།  

གDམ་ལས་uལ་གང་xང་[པ་ཅིག;བ་གཅིག] །མ་བ9ན་མ་ཚང་ཉིད་བJོད་ཡིན།།  
ཞེས་གDངས་སོ།།



G3 yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་:་བ།
H1 མི་དགོས་པར་\ོལ་བ།

yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་:་བ་ལ་རེ་[169A5]ཤིག་མི་དགོས་པར་\ོལ་བ་ནི། འོ་ན་ད་ནི་Zབ་:ེད་Cི་མེད་
ན་མི་འêང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་:འོ།།

H2 དེའི་ལན།
དེའི་ལན་ལ་དགོས་པ་བJོད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་བJོད་པ་གཉིས་ལས། 

I1 དགོས་པ་བJོད་པ།
དང་པR་ནd་Zབ་པའི་Qས་པ་ལ་མི་དགོས་Cང་བJོད་པར་:་བ་ཡིན་ཏེ། yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་མ་བJོད་ན་\ོལ་བའི་
[Zབ་;བZབ་]:་ཡིན་པ་[169A6]དང་མ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་པས་དེའི་Zབ་པ་ཡང་དག་དང་<ར་[ང་མི་5ོགས་པར་འ]ར་
བའི་yིར་རR་ཞSས་:་བའོ།།

I2 མཚན་ཉིད་བJོད་པ། 
J1 མདོར་བ9ན་པ།

མཚན་ཉིད་བJོད་པ་ལས་མདོར་བ9ན་པ་ནི་Jེས་D་དཔག་པར་:་བ་དེ་ཡང་ངR་བR་ཁe་ན་བ9ན་:་བ། བདག་
ཉིད་འདོད་དང་མ་བསལ་[པའོ།།;བའོ།།] ཅེས་པའོ།།

J2 དོན་འདི་ངེས་པར་:་བ། 
འདིར་དོན་འདི་ངེས་པར་:་9ེ། མཚན་ཉིད་ངེས་པར་:་བ་དང་། [169A7]དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་བསམ་པ་

དང་། མཚzན་:འི་དོན་ངོས་ག`ང་[པའོ།།;བའོ།།]

K1 མཚན་ཉིད་ངེས་པར་:་བ། 
དང་པོ་ཡང་མཚན་ཉིད་སོ་[སR་འd་;སRའd་]ཚ~ག་དོན་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]དང་། དེ་མཚན་ཉིད་X་འ]ར་བའི་uལ་

དང་། དེ་ལ་jོན་qང་པ་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་བ་ལས། 

L1 མཚན་ཉིད་སR་སRའd་ཚ~ག་དོན་ངོས་ག`ང་པ། 
དང་པོ་ལ་ངR་བR་ཞSས་:་བ་དོན་གང་ཞིག་Éར་ཚད་མས་མ་oབ་པའོ། །འདོད་པ་[169A8]ཞེས་:་བ་ནི་དེ་ཞི་བས་བZབ་
པར་འདོད་པའོ། །མ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་བZབ་:ར་བ`ང་[པ་;བ་]ཉིད་[ན་;ནི་]འཆད་པར་འ]ར་བའི་བསལ་[པ་;བ་]མ་
uགས་པའོ། །ཁོ་ན་ནི་འོ་ན་ཁོ་ནར་མ་ཡིན་Gི་བZབ་:་ཁོ་ནར་འདོད་པའོ། །རང་ཉིད་ནི་གང་ཟག་གཞན་འདོད་པ་མ་ཡིན་
Gི་\ོལ་བ་རང་ཉིད་འདོད་པའོ།།

L2 དེ་མཚན་ཉིད་X་འ]ར་བའི་uལ།



གཉིས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་[169B1]ཉེ་བར་ག`ང་[པའི་;བའི་]དགོས་པ་བསམ་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་ལས་དང་པོ་
གDམ་ནི་བZབ་:འི་རིགས་མི་མuན་གཅོད་པ་ཡིན་ཏེ།  འདི་<ར་\ོལ་བའི་བZབ་:་མ་ཡིན་པ་ནི་བZབ་:ར་མ་བ`ང་
པ་དང་བ`ང་[པར་;བར་]མི་རིགས་པ་གཉིས་ལས།  དང་པོ་Ä་མི་sན་Gི་ལ་མེ་དང་{ན་པ་[འམ་;པའམ་]|མ་པའི་õལ་
དང་Yད་ཅིག་གི་lངས་<་|་9ེ། བZབ་[169B2]:་མ་ཡིན་པས་Zབ་:ེད་མ་བJོད་Cང་jོན་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་འདོད་
པས་བསལ་ལོ། །ག`ང་ཡང་མི་རིགས་པ་ནི་ཡང་Ä་མཉན་:་ཉིད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཞི་oབ་པ་ཉིད་ན་oབ་ཟིན་
པས་བZབ་མི་དགོས་པ་9ེ་དེ་ནི་ངR་བeས་བསལ་ལ། བསལ་[པ་;བ་]uགས་ན་ཡང་བZབ་:ར་འཛ~ན་པ་མི་རིགས་9ེ། 
ཚད་མས་བསལ་ན་ཁེགས་པ་ལ་[Zབ་;བZབ་][169B3]འདོད་མི་འbག་ཅིང་ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་ན་\ོལ་བ་ཚར་
བཅད་པའི་yིར་རོ། །དེ་ལ་འདི་Yད་X་ཅི་oབ་བསལ་êང་[པའི་;བའི་]གཞི་ལ་བZབ་འདོད་འbག་གམ་མི་འbག དང་པོ་
<ར་ན་བསལ་[པས་;བས་]བZབ་:ར་མི་རིགས་པར་ཡང་ཅི་<ར་འ]ར་ལ། ཚང་བང་X་ཤེས་འདོད་Cི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་
5གས་ཡོད་པས་yོགས་ཆོས་oབ་པར་འ]ར་རོ། །གཉིས་[169B4]པ་<ར་ན་བZབ་འདོད་ཉིད་Cིས་oབ་བསལ་བཅད་
པས་གཉིས་པR་དeན་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་རR་ཞS་ན། དེ་<ར་འ]ར་བས་ཡང་དག་པར་ན་བZབ་:་ཁས་@ངས་yོགས་
མཚན་ཉིད་ཅེས་འདོད་པ་ཁོ་ནར་འོག་ནས་འཆད་ལ། uལ་འདི་ནི་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་Pགས་སR་ཞSས་པ་<ར་རམ། 
ཡང་ན་གDམ་དགོས་པ་ཉིད་དེ།  oབ་བསལ་ད་<ར་[169B5]མཐོང་[པའི་;བའི་][གཞིའ་;གཞི་]ལ་བZབ་འདོད་མི་
འbག་པས་jོན་དང་པོ་[Tེད་;མེད་]ལ། oབ་བསལ་pན་xང་ལ་འbག་པས་jོན་གཉིས་པ་ཡང་[Tེད་;མེད་]དེ། \ོལ་བ་
གཉིས་ཀས་Éར་oབ་བསལ་ཤེས་པ་pན་xང་X་ཡོད་Cང་@ོ་མ་yོགས་པས་བZབ་:ར་ཁས་ལེན་པ་ལ་yིར་\ོལ་Gིས་oབ་
བསལ་ཡོད་པ་pན་པ་ལ་Üར་བས་བZབ་འདོད་{ོག་པར་[169B6]འ]ར་བའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་yིས་oབ་བསལ་བJོད་
པ་ན་བZབ་འདོད་ལོག་པས་yིས་བZབ་:ར་མི་གནས་མོད་Éར་བZབ་:་ཡིན་པ་ཇི་<ར་དགག yིས་oབ་བསལ་êང་
[པ་;བ་]ཉིད་Cིས་Éོན་ཡང་བZབ་:ར་མི་འ]ར་ན་བZབ་:་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]yིས་oབ་ཟིན་པས་བZབ་:་མ་ཡིན་
པར་འ]ར་རR་ཞS་ན། བJོད་པ་yིས་ཡིན་ཡང་Éར་[169B7]ཁས་@ངས་པའི་Xས་ཉིད་ན་oབ་བསལ་pན་xང་X་ཡོད་
པས་བZབ་:་མ་ཡིན་པར་བJོད་དོ། །Éར་ཚད་མས་མ་oབ་པར་Ä་མི་5ག་པ་དང་5ག་པར་དམ་བཅས་པ་<་|་ལ་ནི་
oབ་བསལ་yིས་êང་ཡང་Éར་uགས་པ་pན་xང་མེད་པས་oབ་བསལ་ཡོད་ཅེས་མི་:་9ེ། ཐལ་བའི་བསལ་[པ་;བ་]དང་
yབ་པ་oབ་པ་ཡོད་[Tེད་;མེད་]Cི་མཐའ་ཡང་[169B8]uལ་འདི་བཞིན་པས། uལ་འདི་ལས་གཞན་X་བ5ག་པར་མི་
Qས་སོ། །ཡང་ན་\ོལ་བས་yིར་\ོལ་ལ་བZབ་:ར་འདོད་པ་གཞན་ལ་oབ་བསལ་êང་[པར་;བར་]མ་ཤེས་པས་བZབ་
འདོད་འbག་Öིད་པས་གཞན་ལ་oབ་བསལ་མེད་པ་ཞིག་བZབ་:་ཡིན་པར་བ9ན་ཏོ། །འོ་ན་མཚན་ཉིད་འདི་དག་རང་
ཉིད་དམ་གཞན་ལ་[170A1][བcིའ་;བcི་]ཞེ་ན།  གནས་Yབས་གང་X་གང་ལ་<ོས་ནས་ཚང་[པ་;བ་]དེ་ལ་[བcི་
འོ།།;བcིའོ།།] དེ་ལ་བZབ་:་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ནི་yིར་\ོལ་ལ་ཡིན་ལ་མ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་གཉིས་ཀས་ཡིན་ཞིང་འདོད་
པ་ནི་\ོལ་བས་yིར་\ོལ་ལ་ཡིན་ནོ། །yི་མ་གཉིས་ནི་འདོད་པའི་དོན་ལ་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]ཙམ་སེལ་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ། 
དེ་ལ་བZབ་:་ཁོ་ནར་[170A2]འདོད་པ་áོས་པས་ནི་lངས་ཅན་ལ་Ä་མི་5ག་པའི་Zབ་:ེད་X་བཀོད་པའི་:ས་པ་འདི་
ཡང་ཕ་རོལ་ལ་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]ཅིང་yིས་བZབ་:ར་འདོད་[པ་འང་;པའང་]ཚང་བས་བZབ་:ར་འ]ར་ཞེས་པ་
སེལ་[པའོ།།;བའོ།།] འདི་ཡང་དག་པར་ན་འདོད་པ་ཉིད་Cིས་བཅད་པ་ཡིན་ཏེ། Éར་5གས་D་བཀོད་པའི་ཚÇ་བZབ་:་
མ་ཡིན་ཡང་བZབ་:ར་འདོད་པར་འ]ར་[170A3]བ་ཉིད་མ་uགས་ལ། yིས་བZབ་འདོད་uགས་Cང་བZབ་:་ཉིད་
ཡིན་པའི་yིར་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་ག`ང་:་ལ་yབ་ཆེས་པར་\ོལ་བ་དང་མuངས་མོད་Cི། འོན་Cང་ད་<ར་བZབ་:འི་
མཚན་ཉིད་:ེད་{ན་Gི་མuས་yིས་འདོད་]ར་[ལ་འང་;ལའང་]བ9ན་པས་ཡི་གེའི་བཀོད་པ་ལ་འWལ་[པ་;བ་]ཙམ་སེལ་



[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ། ཇི་Yད་X་[170A4]རང་ཉིད་དང་འདོད་པའི་Ä་དག་གིས་ངེས་ག`ང་གི་དོན་5ོགས་Cང་ཞེས་འêང་བ་
ཡིན་ནོ། །རང་ཉིད་ཅེས་པས་Cང་cོད་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]གuང་Pགས་མི་མuན་པ་ལས་ཡིན་པས་གང་ལ་5ེན་པའི་
བ9ན་བཅོས་Cི་འདོད་པ་ཡང་cོད་པ་པR་\eལ་བ་དེའི་[Zབ་;བZབ་]:་ཡིན་ནR་ཞSས་བའི་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]སེལ་
[པ་;བ་]ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདོད་པ་ཉིད་Cིས་[170A5]བཅད་པ་ཡིན་ཏེ་བ9ན་བཅོས་ལས་བཤད་Cང་གང་ཞིག་གང་མི་
འདོད་པ་དེ་ལ་<ོས་ཏེ་དེའི་འདོད་པ་ཉིད་uགས་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེ་<ར་ན་བZབ་:འི་མཚན་ཉིད་ནི་གDམ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ་ངR་བe་འདོད་དང་མ་བསལ་[བ་འམ་;བའམ་]oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]ཅིང་བZབ་པར་འདོད་པ་ཞེས་
[Üའོ།།;:འོ།།]

L3 [མཚན་ཉིད་དེ་ལ་]jོན་qང་པ།
M1 མ་yབ་པ་qང་པ། 

མཚན་ཉིད་jོན་qང་པ་ལས་མ་yབ་[170A6]པ་qང་པ་ནི་གDམ་པR་དS་ནི་བZབ་:་འགའ་ཞིག་ལ་མ་yབ་9ེ་
@ོ་|ར་[པའི་;བའི་]Jེས་དཔག་གི་fལ་ལ་འདོད་པ་མངོན་X་L་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེ་བZབ་:་མ་ཡིན་ཡང་Jེས་
དཔག་5གས་Cི་བZབ་:་མི་འཇལ་བས་5གས་ལ་མི་<ོས་པར་འ]ར་རR་ཞS་ན། 5གས་Cི་མཚན་ཉིད་yོགས་ཆོས་Cང་
[དཔེའ་;དཔེ་]ཚང་བང་གི་X་བ་[170A7][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ལ་མ་yབ་ལ་དེ་5གས་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཡང་5གས་
[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Jེས་D་འlོ་བ་ཇི་<ར་བཙལ། དེ་ལ་5གས་Cི་ཐ་sད་[Tེད་;མེད་]Cང་5གས་D་དགོད་པར་:་བའི་ངR་
བe་X་ཙམ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འbག་པས་5གས་Jེས་D་འlོ་བར་བJོད་དR་ཞS་ན། དེ་མོད་Cི་འདིར་
ཡང་དེ་ལ་བZབ་:་ཉིད་[Tེད་;མེད་]Cང་བZབ་པར་:་བའི་[170A8]ངR་བR་ཆeས་དང་ཆོས་ཅན་Gི་ཚzགས་པ་འཇལ་བས་
Jེས་དཔག་བZབ་:་འཇལ་བར་བJོད་པ་མི་འཐད་པ་[Tེད་;མེད་]དོ། །དེ་ཉིད་Cིས་ན་འདོད་པས་མ་ཟིན་[ཐཾད་;ཐམས་
ཅད་]བZབ་:་མ་ཡིན་ན་དགག་བZབ་མི་དགོས་པར་ཐལ་ཞེས་པའི་jོན་ཡང་[Tེད་;མེད་]དེ། དགོས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་
འbག་xང་གི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ཙམ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

M2 yབ་ཆེས་པ་qང་པ། 
[170B1] ཡང་ན་དེ་ནི་རང་གིས་5ོགས་པའི་བZབ་:་ཡིན་Gི་yིར་\ོལ་ལ་<ོས་པའི་མ་ཡིན་ལ། རང་གི་

བZབ་:་ནི་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]པ་ཙམ་ལ་བJོད་པས་jོན་[Tེད་;མེད་]དོ། །དེ་<་ན་ཡང་yབ་ཆེས་[པ་;བ་]qང་
པར་མི་Qས་9ེ། yིར་\ོལ་བས་Ä་མི་5ག་པར་འདོད་དམ་ཞེས་pིས་པའི་ཚÇ་ལ་[Tེ་;མེ་]དང་{ན་པར་དམ་བཅས་པ་<་
|འོ། །དེ་བZབ་[170B2]:་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་hོབ་དཔོན་Gིས་དེ་<་|་ཁས་ལེན་པའི་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་:ར་གDངས་
པ་མི་འཐད་དR་ཞS་ན། དེ་<་|་ལའང་ཇི་Yད་བJོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་ན་བZབ་:་ཉིད་ཡིན་མོད་Cི་hོབ་དཔོན་Gིས་ནི་
yིར་\ོལ་Gིས་pིས་ལན་X་མ་འnེལ་པས་Yབས་jོན་Gིས་ཚར་གཅད་པར་གDངས་པའང་མི་འགལ་ལོ། །ཡང་གལ་ཏེ་
[170B3]བZབ་:་<ར་5གས་ལ་Zབ་:ེད་X་འདོད་པ་ཅི་9ེ་མི་དགོས། འདོད་པས་མ་བ`ང་[པས་;བས་]བZབ་:་མི་
འoབ་པར་ཐལ་བ་<ར་འདོད་པས་མ་བ`ང་[པ་;བ་]5གས་Cིས་མི་འoབ་པར་ཐལ་བ་མuངས་སོ། །གལ་ཏེ་བZབ་:ར་
མི་འདོད་Cང་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]པ་ཙམ་Gིས་\ོལ་བའི་བZབ་:་ཡིན་ན་འཇིག་5ེན་ཁམས་Cི་ཆོས་དེ་[ཐཾད་;ཐམས་
ཅད་]\ོལ་བའི་[170B4]བZབ་:ར་འ]ར་བས་དེ་[Zབ་;བZབ་]མ་Qས་པས་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་ཐལ་ལR་ཞS་ན། 
yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཚང་[པ་;བ་]ཙམ་5གས་ཡིན་ན་ཡང་འཇིག་5ེན་ན་གང་ལ་དེ་ཚང་[པ་;བ་][ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]\ོལ་



བའི་5གས་D་འ]ར་བས་དེ་དག་བZབ་མ་Qས་པས་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་ཏེ། དེས་ན་དེ་དག་ལས་གང་\ོལ་
བས་Zབ་:ེད་X་འདོད་པ་དེ་དེའི་5གས་D་[170B5]འ]ར་བ་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བར་མuངས་ཞེ་ན། འདི་ལ་གཞན་དག་
5གས་[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་གནས་ཤིང་བZབ་:་མི་གནས་པ་དང་། བZབ་:་ཡིན་[མེན་;མིན་]འདོད་པའི་Jེས་D་:ེད་ལ་
5གས་མི་:ེད་པས་མི་མuངས་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་ནི་yད་པར་X་མི་འ]ར་ཏེ། @ོ་ལ་<ོས་པའི་དོན་ཆོས་D་བZབ་:་
ཡང་གནས་ཤིང་མ་<ོས་པར་[170B6]5གས་Cང་མི་གནས་པའི་yིར་དང་། ཆོས་གཉིས་པོ་མ་ཚང་བ་ལ་འདོད་པས་Zབ་
:ེད་<ར་བZབ་:ར་ཡང་མི་འ]ར་ཞིང་ཚང་[པ་;བ་]ལ་འདོད་པས་བZབ་:་<ར་Zབ་:ེད་[X་འང་;Xའང་]འ]ར་བར་
མuངས་པའི་yིར་རོ།།

འོན་Cང་[vོས་;དངོས་]པRའd་ལན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། Zབ་:ེད་ལ་འདོད་པ་དགོས་པ་དེ་ཅི་རང་ལ་<ོས་ནས་སམ་
yིར་\ོལ་ལ་<ོས་[170B7]ནས་Zབ་:ེད་X་འ]ར་བ་ལ་ཡིན། དང་པR་ནd་མི་དགོས་[9ེ་;ཏེ་]yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཚང་
[པར་;བར་]མ་oབ་ན་དེ་ཉིད་Cིས་བཅད་ལ་oབ་ན་དེས་Yད་ཅིག་གཉིས་པར་བZབ་:་5ོགས་པས་Zབ་:ེད་X་oབ་ཟིན་
པའི་yིར་དང་འདོད་པ་L་བའི་Yབས་ཉིད་མེད་པའི་yིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་མི་Qས་9ེ་ཆོས་མuན་པ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་ངག་ཉིད་X་མ་བJོད་ན་[170B8]འདོད་པས་བ`ང་ཡང་དེ་ལ་Zབ་:ེད་X་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་jོན་བJོད་
Cང་\ོལ་བ་ཕམ་པར་མི་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

བZབ་:་ལ་ཡང་རང་ལ་<ོས་པའི་བZབ་:་ནི་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]པར་ཤེས་པ་ཉིད་Cིས་འ]ར་ལ། གཞན་
ལ་<ོས་པའི་བZབ་:ར་ནི་འདོད་Cང་མ་བJོད་ན་མི་འ]ར་ཏེ། དེའི་jོན་བJོད་པས་\ོལ་བ་ཕམ་པར་[171A1]མི་
འ]ར་བའི་yིར་རR་ཞS་ན། རང་ལ་<ོས་པའི་བZབ་:་དེ་<་མོད། གཞན་ལ་<ོས་པའི་བZབ་:་མ་བJོད་པར་མི་འ]ར་
ཞིང་། འདོད་པས་yབ་པའི་བZབ་:་ལ་jོན་བJོད་པས་\ོལ་བ་ཕམ་པར་མི་འ]ར་ན་བདག་དང་མངོན་པར་གསལ་བའི་
jེས་|་བZབ་པའི་\ོལ་བ་Dན་མི་yིན་པར་ཐལ་བ་qང་པར་མི་Qས་པས་འདི་[171A2]ལས་གསལ་བའི་yད་པར་ཅི་
ཡོད།  

K2 དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་བསམ་པ། = མཚན་ཉིད་མཚzན་:་དང་{ན་པའི་མཚན་གཞི་བསམ་པ།
མཚན་ཉིད་མཚzན་:་དང་{ན་པའི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]བསམ་པ་ལ་ཡང་གཞན་Gི་Pགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་Pགས་
དང་དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ་གDམ་ལས།  

L1 གཞན་Gི་Pགས་དགག་པ།
དང་པR་ནd་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚzགས་པ་ཉིད་ནི་yོགས་Cི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]མ་ཡིན་ཏེ་yོགས་དང་མuན་
པའི་[vོས་;དངོས་]པོ་[171A3]ཡིན་པའི་yིར་རོ། །མི་མuན་པའི་fལ་yོགས་ཉིད་ནི་ཚzགས་དོན་Gི་Äའི་དོན་ཡིན་ནR་
ཞSས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་རིགས་9ེ་Äའི་དོན་དེ་ཇི་<ར་མuན་fལ་X་མི་འཐད་པར་བJོད་ཟིན་པ་དང་། ཚzགས་དོན་ཉིད་ལ་
yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་{ན་པ་yོགས་མ་ཡིན་པར་མི་འཐད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེའི་<ར་ན་5གས་Cི་[171A4]མཚན་
གཞི་ཡང་X་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Ä་དོན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་བJོད་དོ། །དེ་ཉིད་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་ལ་5ེན་
པའི་yོགས་ཆོས་yབ་པ་མི་Öིད་ལ་དེར་[ང་[པའི་;བའི་]ཞེན་fལ་ལ་Öིད་པས་དེ་མཚན་གཞིར་ཇི་<ར་འ]ར་ཞེ་ན། 
ཚzགས་པའི་Ä་དོན་Cང་དེར་[5ོག་;5ོགས་]Tོང་[པ་;བ་]ཉིད་Cིས་oབ་ཟིན་པས་ངR་བe་དང་འདོད་པའི་མཚན་ཉིད་
[171A5][Tེད་;མེད་]ལ་དེར་[ང་[པའི་;བའི་]ཞེན་fལ་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོད་པས་དེ་མཚན་གཞིར་མི་འཐད་པར་རིགས་པ་



མuངས་སོ། །ཞེན་fལ་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]ལ་འདོད་པའི་Ä་དོན་ཞེས་པས་Cང་དེ་མ་ཡིན་ལ་5ེན་པ་དེའི་ཆོས་D་མི་
འ]ར་ཏེ་འnས་|འི་མཉན་:་ག`གས་Cི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།

གཞན་ཡང་Ä་དོན་དེ་Jེས་དཔག་[171A6]གིས་འཇལ་ན་མངོན་འ]ར་ལ་འbག་པར་འ]ར་ལ། མི་འཇལ་ན་
ཡང་Jེས་དཔག་བZབ་:འི་མཚན་གཞི་དང་མཚzན་:་གང་ཡང་མི་འཇལ་བས་5གས་ལ་མི་5ེན་པར་ཐལ་བ་qང་པར་མི་
Qས་སོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་བZབ་:་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་ཚzགས་དོན་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། Ä་5ག་པ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་མི་[171A7]གནས་པ་ནི་བསལ་[པ་;བ་]ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་དང་5གས་Cི་
Qས་fལ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རR་ཞSས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཚzགས་དོན་དངོས་པོ་ལ་མི་གནས་Cང་གཞི་བZབ་:ར་
མཚzན་xང་[པས་;བས་]བZབ་:ར་hོབ་དཔོན་Gིས་གDངས་པ་དང་། དེ་<་མ་ཡིན་ན་yོགས་D་ཤ་ཟ་ཡོད་མེད་X་ཁས་
ལེན་པ་གང་ཡང་བZབ་:ར་མི་[171A8]འoབ་པར་ཐལ་ཞིང་[གཙzའ་;གཙz་]བོ་བདག་གི་དོན་:ེད་|མ་པ་jེས་|ས་
གཉིས་བཅས་[ལསོགས་པ་འང་;ལ་སོགས་པའང་]\ོལ་བའི་བZབ་:་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །དེའི་Zབ་:ེད་Cང་
མི་འཐད་དེ། བསལ་[པའི་;བའི་]དོན་དམ་བཅས་ཙམ་བསལ་[པ་;བ་]pན་xང་ལ་བJོད་པའི་yིར་དང་། 5གས་Cིས་མི་
Qས་པས་བZབ་:་{ོག་ན་ཡོད་པར་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་][171B1]ཟ་བའི་གཞི་མི་Öིད་པར་ཐལ་བའི་yིར་རོ། །གང་ཡང་འོག་
ནས་བསལ་[པ་;བ་]ནི་yོགས་མ་ཡིན་ཏེ་5གས་Cི་5ེན་མ་ཡིན་yིར་རR་ཞSས་འཆད་པ་དེ་ནི་ཚད་མས་བསལ་བཞིན་པ་ལ་
5གས་འགོད་འདོད་མི་འbག་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་X་ན་དེའི་འཐད་པར་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཆད་པའི་yིར་རR་
ཞSས་པ་ཉིད་མ་oབ་པར་འ]ར་བའི་yིར་[171B2]རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་བZབ་:་གཉིས་ལས་5གས་Cི་Qས་fལ་ནི་དངོས་པོ་ལ་གནས་ལ་jོན་ཡོན་cི་བའི་
[Zབ་;བZབ་]:་ནི་གནས་པ་མ་ཡིན་ནR་ཞSས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཡང་། jོན་ཡོན་cི་བ་ཞེས་:་བ་ནི་བZབ་:ར་ཁས་@ངས་པ་
ཙམ་[ཏེ་;9ེ་]དེ་ནི་oབ་པ་དང་བསལ་[པས་;བས་]Dན་དêང་[X་འང་;Xའང་]xང་[པས་;བས་]བZབ་:་ཉིད་མ་ཡིན་
པའི་yིར་དང་། དེ་<འི་[171B3][ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་གuང་ལ་མི་[ང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

L2 རང་གི་Pགས། = འཐད་པའི་དོན། 
གཉིས་པ་འཐད་པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་འདིར་བZབ་:་ནི་ཇི་Yད་བJོད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་{ན་པ་ཉིད་ཡིན་

ལ། དེ་ནི་འདོད་:འི་ཆོས་དང་ཚzགས་པ་གནས་པ་[ལ་འང་;ལའང་]xང་9ེ་Ä་མི་5ག་པ་དང་5ག་པའི་Ä་དོན་[vོས་
Tེད་;དངོས་མེད་]X་འདོད་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ། །ཚzགས་པ་དངོས་པོ་ལ་མི་གནས་[171B4]པ་ལའང་Ä་5ག་
པ་དང་[གཙzའ་;གཙz་][བའི་;བRའd་]Ä་དོན་[vོས་;དངོས་]པོར་འདོད་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

L3 དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ། 
གDམ་པ་དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ་ཡང་མཚན་གཞི་[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་གནས་པ་དང་མི་གནས་པའི་བZབ་:་མཚzན་

uལ་མི་འཐད་པ་qང་པ་གཉིས་ལས།  

M1 མཚན་གཞི་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ།



དང་པR་ནd་འོ་ན་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་Ä་མི་5ག་པ་<་|་བZབ་:ར་མཚzན་པའི་Yབས་མི་[171B5]Öིད་དེ། མཚན་
[གཞིའ་;གཞི་]མ་oབ་པའི་ཚÇ་མཚzན་L་[Tེད་;མེད་]ཅིང་oབ་ན་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། བདེན་ན་yེད་ཉིད་ལ་
འདི་pི་[འིས་;བས་]ཇི་<ར་བཟོད་པའི་ལན་ཐོབ་ཅིག ཅི་rོན་པའི་u་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]Tོང་[པ་;བ་]དང་5གས་ལ་མ་
[བ5ེན་པ;5ེན་]པའི་ངེས་པས་ཡིད་[âོད་;དëོད་]Cི་fལ་X་མཚzན་པ་[ན་འང་;ནའང་]མཚན་གཞི་མ་oབ་པར་མཚzན་L་
[171B6]
  [Tེད་;མེད་]ཅིང་oབ་ན་Tོང་[པ་;བ་]དང་5གས་ལ་མ་[བ5ེན་;5ེན་]པའི་མཚན་ཉིད་[<ོག་;{ོག་]པར་མི་འ]ར་རམ། 
དེ་ལ་oབ་པའི་ཚÇ་@R་དS་ལ་<ོས་པའི་མཚན་ཉིད་[Tེད་;མེད་]ཅིང་མཚzན་:ར་ཡང་མི་མཚzན་Gི་Éར་yིམ་Gི་@ོ་ལ་<ོས་པའི་
fལ་X་མཚzན་ཡང་དེ་ལ་<ོས་ནས་མཚན་ཉིད་ཉམས་པ་[Tེད་;མེད་]དེ་[Tིག་;མིག་]གིས་མཐོང་[པས་;བས་]%་བའི་fལ་
མ་ཡིན་པ་མི་{ོག་གོ་[171B7]ཞེས་%མ་པར་[yེད་;yེ་]ན་ནི། འདིར་ཡང་མཚན་གཞི་oབ་པའི་Xས་ན་ཡང་Jེས་དཔག་
མ་jེས་པ་ཡི་@ོ་ལ་<ོས་པའི་བZབ་:ར་མཚzན་པའི་མཚན་ཉིད་ཉམས་པ་[Tེད་;མེད་]ཅེས་5ོགས་པར་འ]ར་རོ། །yིར་
\ོལ་ལ་<ོས་པའི་བZབ་:ར་ནི་གང་ཟག་གཉིས་ལ་<ོས་ནས་Xས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་X་xང་9ེ། བདག་ཉིད་ལ་མངོན་X་
]ར་པའི་བདེ་བ་[འདིའ་;འདི་][171B8]ཉིད་ཕ་རོལ་ལ་Tོང་[པས་;བས་]མི་5ོགས་པས་ùོག་]ར་X་མཚzན་པ་བཞིན་ནོ།།

M2 མི་གནས་པའི་བZབ་:་མཚzན་uལ་མི་འཐད་པ་qང་པ།
གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་ཚzགས་དོན་མི་གནས་པ་བZབ་:ར་ཅི་<ར་མཚzན་ཏེ་Ä་དང་5ག་པ་སR་སR་ནd་བZབ་:་མ་ཡིན་

ཞིང་མཚན་ཉིད་Cང་[Tེད་;མེད་]ལ་ཚzགས་པ་ཉིད་མི་Öིད་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། ཡང་yོད་ཉིད་ལ་འདི་pི་བར་:་9ེ། བསལ་
[པ་;བ་][གཏན་ཚ~གས་5ེན་[172A1]ཚ~གས་5ེན་;གཏན་ཚ~གས་5ེན་]མ་ཡིན། ཅེས་:་བར་བསལ་[པ་;བ་]yོགས་མ་
ཡིན་པར་བZབ་པའི་ཆོས་ཅན་གང་ཡིན་ཏེ་Ä་དང་མཉན་:་མ་ཡིན་པ་སR་སR་ནd་[བསལ་པ་འང་;བསལ་བའང་]མ་ཡིན་
པའི་yོགས་D་འདོད་[པ་འང་;པའང་][Tེད་;མེད་]ལ་ཚzགས་པ་ཉིད་མི་འoབ་པའི་yིར་རོ། །དེའི་ཚÇ་མཉན་:་མ་ཡིན་པར་
བསལ་[པའི་;བའི་]Ä་གཞིར་:ས་ནས་མཉན་:་མ་ཡིན་པར་བZབ་[172A2]:་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བZབ་པས་མི་xང་
[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པར་བJོད་ན། འདིར་ཡང་5ག་པར་མི་Öིད་པའི་Ä་མཚན་གཞིར་:ས་ཏེ་མི་5ག་པར་མ་5ོགས་པའི་
ཚÇ་5ག་པ་ཉིད་X་བZབ་:ར་མཚzན་:་5ག་པའི་ངR་བeར་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]ཅིང་བZབ་འདོད་འགོད་ན་མི་xང་
[པ་;བ་]ཅི་ཞིག་མཐོང་། Ä་5ག་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་5ག་པར་འདོད་:འི་ཆོས་[Tེད་;མེད་]པར་5ོག་ན་uང་
[172A3]པོ་ལ་བདག་[X་;i་]ཞེན་པའི་fལ་uང་པོར་མི་འ]ར་ཞིང་བདག་Cང་མི་Öིད་པས་Äོ་འདོགས་%མས་ལ་ཞེན་
fལ་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ། །འོ་ན་དེའི་ཚÇ་འགའ་ཞིག་ལ་Ä་5ག་པར་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]ལ་དགག་འདོད་དང་
{ན་པས་དགག་:ར་ཡང་མཚzན་xང་[པར་;བར་]ཐལ་ལR་ཞS་ན། འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་<་ན་དགག་Zབ་Cི་འདོད་པ་བཞི་
པོ་གཉིས་[172A4]གཉིས་Dས་ཐ་དད་ན་བསལ་:་Äོ་འདོགས་མི་གཅོད་པར་འ]ར་ལ་ཐ་མི་དད་ན་གཉེན་པོ་འདོད་པའི་
5ོག་གཉིས་ཅིག་ཆར་འêང་[པར་;བར་]འ]ར་རR་ཞS་ན། Xས་ཅིག་Cང་[vོས་;དངོས་]འགལ་དགག་Zབ་ལ་འདོད་པ་
གཉིས་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །གལ་ཏེ་བZབ་:འི་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ཚzགས་དོན་མི་Öིད་Cང་མཚzན་X་xང་ན་
5གས་Cི་མཚན་གཞི་[172A5]དོན་དམ་པར་:ས་པ་<་|་མི་Öིད་Cང་:ས་པ་གཞིར་བཞག་པས་མ་oབ་པར་མཚzན་ཅི་
9ེ་མི་xང་ཞེ་ན། :ས་པ་དོན་དམ་པར་གཏན་ཚ~གས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དམ་Ä་དོན་དམ་པའི་:ས་པར་མ་oབ་ཅེས་མཚzན་
པར་འ]ར་Gི་དེས་དོན་དམ་པའི་:ས་པ་མ་oབ་པར་མཚzན་པ་མ་ཡིན་ལ། འདིར་Ä་5ག་པར་བZབ་:ར་
[172A6]མཚzན་Qས་པས་འp་བ་མ་ཡིན་ནོ།།



K3 མཚzན་:འི་དོན་ངོས་ག`ང་པ། 
མཚzན་:འི་དོན་ནི་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་བZབ་:་དང་Jེས་D་དཔག་:་དང་yོགས་ཞེས་པ་%མས་མིང་གི་%མ་

lངས་ཏེ་ཇི་Yད་བJོད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་Ä་@ོ་མ་འWལ་པས་ཞེན་xང་གི་ཐ་sད་དོ།།
c་བའི་བ9ན་:་བ་ནི་Pས་ངག་གིས་ཏེ་གལ་ཏེ་གཞན་ལ་བ9ན་དགོས་ན་འདི་<་|་ཞིག་[172A7]བZབ་:ར་

བ9ན་ཅིང་བJོད་པར་:འR་ཞSས་མཚzན་པ་ཡིན་ཏེ་མ་བJོད་Cང་བZབ་:འི་ཐ་sད་ཐོབ་ལ། གདོན་མི་ཟ་བར་བ9ན་པར་
:་བ་མ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་འགལ་[བ་འང་;བའང་]མ་ཡིན་ཏེ་Zབ་:ེད་འགོད་པ་དང་oབ་མཐའ་འཇོག་པའི་གནས་Yབས་
གཉིས་ཡོད་པའི་yིར་རོ།།

དམ་བཅའ་ནི་oབ་བསལ་pན་xང་ཡོད་དམ་མེད་[172A8]Cང་h་9ེ་གང་ཞིག་འདོད་པས་ཁས་@ངས་པའོ།།
མཚzན་:འི་ཐ་sད་[དེ་འང་;དེའང་]རང་ཉིད་དམ་གཞན་ལས་ཡིན་ཅེ་ན། གང་ཟག་གང་ལ་མཚན་ཉིད་ཚང་

[པ་;བ་]དེ་ལ་<ོས་ནས་ཡིན་ལ། དམ་བཅའ་ནི་གཞན་ཉིད་ལས་ཡིན་ཏེ་རང་ལ་བJོད་པ་དོན་མེད་པའི་yིར་རོ།།

J3 དོན་དེའི་གuང་བཤད་པར་:་བ།
ད་ནི་དོན་དེའི་གuང་བཤད་པར་:འོ།།

K1 མཚན་ཉིད་དང་པོ་བཞིའི་ཚ~ག་དོན་ངོས་ག`ང་པ།
[172B1] དེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་པོ་[བཞི་འི་;བཞིའི་]ཚ~ག་དོན་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]ནི་འདིར་ཅེས་པ་9ེ། རིམ་

པ་<ར་Éར་ཚད་མས་མ་oབ་པ་དང་། Zབ་:ེད་X་མ་བཀོད་པ་དང་ཞེ་བས་འདོད་པའི་དོན་དང་\ོལ་བ་ཉིད་Cིས་བZབ་
:ར་ཁས་@ངས་པའོ།།

དེས་%མ་བཅད་པའི་དོན་ནི་ཡོངས་གཅོད་བཞི་{ན་ག`ང་[པ་;བ་]དེས་ན་ཞེས་པ་9ེ། Yབས་Cི་5ེན་ཅེས་པ་
ཚ~ག་[172B2]X་^ས་Cང་Yབས་Cི་འདོད་པའི་fལ་མ་ཡིན་པའོ།།

མཚན་ཉིད་u་áོས་ནས་[བཞི་འི་;བཞིའི་]%མ་བཅད་ལས་མི་འཆད་པ་ཅི་<ར་ཅེ་ན། འདི་བཞི་ནི་མཚན་
[གཞིའ་;གཞི་]ཡོད་Cང་མཚནཉིད་མ་ཚང་[པའི་;བའི་]jོན་ཅན་X་ཡོད་པས་བlངས་ལ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་མཚན་
[གཞིའ་;གཞི་]ཉིད་མི་Öིད་པས་བlང་X་མེད་པར་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། འོག་ནས་བསལ་[172B3][པ་;བ་]གནོད་དང་
Kག་མ་ལ། མཚན་ཉིད་འbག་པ་[Tེད་;མེད་]yིར་རོ། །ཞེས་འཆད་པ་ཡིན་ནོ།།

K2 དོན་དེ་དག་yས་པར་བཤད་པ། 
དོན་དེ་དག་yས་པར་བཤད་པ་ལ་ངR་བR་ནd་གོ་h་ཞིང་ངེས་ག`ང་ཞར་ལ་འêང་[པས་;བས་]འདོད་པ་དང་རང་

ཉིད་དང་མ་བསལ་[པ་;བ་]གDམ་ལས།  

L1 འདོད་པ་[yས་པར་]བཤད་པ།
M1 \ོལ་བའི་འདོད་པ་ཤེས་པའི་L།



རེ་ཤིག་འདོད་པ་འཆད་པ་ན་\ོལ་བའི་འདོད་པ་ཤེས་པའི་L་ནི་གཞན་དག་བZབ་:་གདོན་མི་ཟ་བར་
[172B4]བJོད་:་མ་ཡིན་པའི་Xས་ད་ནི་yིར་\ོལ་Gིས་\ོལ་བའི་བZབ་:་ཇི་<ར་5ོགས་ཤིང་མ་5ོགས་ན་བZབ་པ་
jོན་ཅན་དང་jོན་མེད་པར་ཇི་<ར་5ོགས་ཞེས་འpི་བ་ལ། ལན་Yབས་Cིས་སR་ཞSས་པའི་བསལ་[པ་;བ་]ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 
འདོད་པའི་བZབ་:་oབ་མཐའ་འཇོག་པའི་ཚÇ་[vོས་;དངོས་]D་བJོད་ལ། Zབ་པ་འགོད་པ་ཡང་དེ་ཉིད་[172B5]Cིས་
yབ་པ་yོགས་ལ་Üོར་[བ་འམ།;བའམ།] ཆོས་གཞན་yབ་:ེད་X་བJོད་ཅིང་[བZབ་;Zབ་]པ་འགོད་པའི་ཚÇ་བZབ་
འདོད་པར་ནི་དེ་ལ་བcད་པའི་Yབས་Cི་འདོད་པ་ཡིན་པས་སམ། ཡང་ན་Zབ་པ་ཉིད་Cང་Yབས་ཡིན་པས་དེ་ལ་བcད་
པའི་Yབས་Cི་Zབ་པ་འགོད་པའི་yིར་ཞེས་:་བ་yབ་པ་རང་Lད་ལ་oབ་པ་འnས་|འི་5གས་Cིས་[172B6]ཡིན་ཏེ། 
[དེ་འང་;དེའང་]ཇི་<་|་ཞེ་ན། དཔེར་ན་འXས་པ་%མས་ཅེས་པ་ལ། དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་lངས་ཅན་པ་དག་དབང་པོ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་ཙམ་ཉི་u་c་བཞིས་གནས་Yབས་ཕན་གདགས་:ར་]ར་པ་ཤེས་པའི་jེས་|་བདག་ཅེས་པ་
5ག་པའི་དངོས་པོར་འདོད་པ་ལ། སངས་yས་པས་དེ་<་|འི་བདག་མེད་དR་ཞSས་བcོད་པའི་[172B7]Yབས་D་དེས་
[བZབ་པ་;Zབ་]བཀོད་པས་བདག་གི་དོན་ཉིད་བZབ་:ར་^ས་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Jེས་འlR་མSད་པར་མཐོང་ནས། 
[Tིག་ལསོགས་;མིག་ལ་སོགས་]པ་[གཙzའ་;གཙz་]བོ་%མ་འ]ར་དང་བཅས་པ་%མས་ཆོས་ཅན་གཞན་Gི་དོན་:ེད་པ་ཡིན་
ཏེ་འXས་ཤིང་བསགས་པའི་yིར་མལ་ཆ་དང་9ན་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བཞིན་ནR་ཞSས་པ་ལ། õལ་དང་Yད་ཅིག་འXས་
ཤིང་[172B8]བསགས་པའི་yོགས་ཆོས་Cང་oབ་ཅིང་མལ་ཆས་Pས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་9ེང་X་yབ་[པ་
འང་;པའང་]oབ་པས་བZབ་:་གཞན་དོན་:ེད་པར་oབ་ལ་གཞན་ཡང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་X་ཟད་པས་དོན་:་བའི་
བདག་འoབ་sམ་X་བསམས་པའོ།།

M2 འདོད་པ་áོས་པའི་དགོས་པ། 
འདོད་པ་áོས་པའི་དགོས་པ་ནི་ཞེ་བས་འདོད་པའི་བདག་གི་དོན་:ེད་པ་དེ་ནི་འོ།།

M3 དེ་\ོལ་བའི་བZབ་:ར་འ]ར་བའི་uལ། 
[173A1] དེ་\ོལ་བའི་བZབ་:ར་འ]ར་བའི་uལ་ནི་འདོད་པས་yབ་པའི་བདག་གི་དོན་:ེད་པ་འདི་ཉིད་

@ོས་འཛ~ན་9ངས་Cི་yད་པར་ལ་<ོས་པ་ལས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་Gི་yད་པར་X་བJོད་པ་ཡིན་ཏེ་(PVin: bshad pa 
yin te)ཅེས་པ་9ེ། [Tིག་ལསོགས་;མིག་ལ་སོགས་]པ་ཆོས་ཅན་འXས་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་Gི་དོན་:ེད་དེ་ཅེས་དང་། 
འXས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཅན་Gི་[173A2]མིག་[ལས་cོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཆོས་ཅན་གཞན་Gི་དོན་:ེད་[9ེ་;དེ་]ཅེས་
པའི་Üོར་Pགས་Cིས་9ེ། འXས་པ་མ་ཡིན་པའི་5ག་པའི་བདག་གོ།

གལ་ཏེ་འXས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་[cོ་;གཙz་]བོ་ཡང་ཡིན་པས་བདག་གི་དོན་འWལ་པར་མི་འ]ར་རམ་ཞེ་ན། མི་
འ]ར་ཏེ་[cོ་;གཙz་]བR་yeགས་ཉིད་ཡིན་པས་སམ་%མ་འ]ར་ལས་རང་བཞིན་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

M4 yད་པར་དེ་བZབ་:་ཉིད་X་འཐད་པའམ་hོབ་དཔོན་བཞེད་པའི་L་མཚན་འཆད་པ།
[173A3] yད་པར་དེ་བZབ་:་ཉིད་X་འཐད་[པ་འམ་;པའམ་]hོབ་དཔོན་བཞེད་པའི་L་མཚན་འཆད་པ་ནི་

གལ་ཏེ་དེ་<ར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་Gི་yད་པར་X་]ར་པ་དེ་Yབས་Cི་cོད་པ་བwོག་པ་5གས་Cི་Qས་fལ་X་བ`ང་
[པའི་;བའི་][vོས་;དངོས་]Cི་བZབ་:་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན་འོ་ན་དེ་[Zབ་:་འམ་;བZབ་:འམ་][oབ་;Zབ་]པར་མ་



འཕངས་པར་ནི་Yབས་Cི་cོད་པ་མི་wོགས་ལ་འཕེན་པར་:ེད་[173A4][པ་འང་;པའང་]གང་ཡིན། [གཙzའ་;གཙz་]བོ་
%མ་འ]ར་དང་བཅས་པའི་yོགས་ལས་དོན་:་བའི་འོས་གཞན་[Tེད་;མེད་]པའི་uགས་Cིས་ཡིན་ནR་ཞS་ན། དེས་གཞན་
དོན་ཙམ་འoབ་[X་;i་]uག་Cང་འXས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་འཕེན་པར་མི་Qས་སོ། །^ས་པའི་[Zབ་;བZབ་]:འི་ཆོས་
གཞན་དོན་ཙམ་བZབས་པས་འཕེན་པར་འ]ར་[བ་འང་;བའང་]མ་ཡིན་ཏེ། [173A5]འnེལ་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པའི་
yིར་མི་oབ་པས་5ག་པའི་མེ་བཞིན་ཞེས་:འོ། །མ་འnེལ་ཡང་འཕེན་ན་ཆོས་[ཅིག་;གཅིག་]བZབ་:ར་བ`ང་
[པས་;བས་][ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]འཕེན་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་yིར་ལ་འདོད་ན་དེ་<་ཡིན་དང་9ེ་འགའ་ཞིག་ལས་བwོག་
པས་yབ་པའི་yིར་རོ།།

དེ་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་^ས་པའི་ཅེས་པ་ལ་མuངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་[173A6]པ་ཡིན་ལ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་
jོན་མེད་ན་ཅེས་པ་9ེ། གཞན་ཡང་མ་^ས་པའི་བZབ་:་Jེས་འlR་མSད་Cང་jོན་མེད་དེ་5གས་Cི་jོན་[ཐཾད་;ཐམས་
ཅད་]^ས་པའི་[Zབ་;བZབ་]:་ཉིད་ལ་cི་བ་ཡིན་ན་ན་ནི་ཞེས་འདོད་པ་@ངས་ནས། མ་^ས་པའི་འདོད་པའི་བZབ་:་
འགོག་པའི་གནོད་པར་:ེད་པ་ཡང་འགལ་བའི་jོན་X་མི་འ]ར་ཏེ་^ས་[173A7]པའི་Zབ་:ེད་མི་འགོག་པའི་yིར་ཞེས་
:འོ། །yབ་པ་མ་oབ་ཅེ་ན། yེད་Cི་འགལ་བ་དེ་ནི་^ས་པའི་བZབ་:འི་མི་མuན་yོགས་ལ་འbག་པའི་tོ་ནས་(PVin: 
de ni bsgrub par bya ba’i mi mthun pa’i phyogs nyid la ’jug pas)ཞེས་:འོ།།

ཁ་ཅིག་དེ་ནི་ཅེས་པ་འདོད་པ་ལ་བསལ་བར་འཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་འགལ་བར་མི་འ]ར་ཏེ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་
yིར་ཞེས་བJོད་ན་གuང་[173A8]འnེལ་[Tེད་;མེད་]X་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

ཡང་ན་གuང་གི་དོན་ནི་འདི་<ར་ཡིན་ཏེ། yད་པར་X་]ར་པ་[vོས་;དངོས་]Cི་བZབ་:་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་
ན་བZབ་:ར་འཕེན་པ་མི་འཐད་པས་བཀག་ནས། གཞན་མ་ཡིན་ལ་jོན་བJོད་པ་ནི་[vོས་;དངོས་]Cི་བZབ་:་ཉིད་
ཡིན་པ་དེ་<་ཡིན་དང་གཏན་ཚ~གས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ཅེས་པའི་jོན་གཉིས་[173B1]བJོད་དེ། ཆོས་Cི་ཚzགས་ཏེ་
བདག་གི་དོན་:ེད་པའི་%མ་པ་དེ་<་|་མི་Öིད་པས་[དཔེའ་;དཔེ་]འགར་ཡང་Jེས་འlR་མSད་པའི་yིར་རོ།།

དེ་ལ་གལ་ཏེ་བZབ་:་ཡིན་Cང་^ས་པའི་ཅེས་པ་ལ། བZབ་:ར་མuངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་མ་^ས་པ་
འདོད་པའི་ཆོས་ལས་བwོག་པ་yབ་པ་5གས་Cི་jོན་མ་ཡིན་ན་ནི་\ོལ་བའི་འདོད་པ་ལ་གནོད་[173B2]:ེད་མ་ཡིན་
པར་ཐལ་པ་ལས་\ོལ་བ་ལ་གནོད་པའི་yིར་འགལ་བའི་jོན་ཡིན་ཏེ་^ས་པ་འགོག་པ་བཞིན་ཞེས་:འོ།།

ཐལ་བwོག་གི་yབ་པ་གནོད་པ་ལ་ཞེ་ན་འགལ་བས་yབ་པ་9ོན་པ་ནི་\ོལ་བའི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་དེ་ནི་ཞེས་
:་བའི་བཤད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་<་མ་ཡིན་ན་བདག་དོན་Zབ་པའི་Üོར་བ་Dན་མ་üང་[པར་;བར་]
[173B3]འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

མ་^ས་Cང་འདོད་པ་འགོག་ན་འགལ་བར་འ]ར་བ་དེས་ན་Éར་ཇི་Yད་བJོད་པའི་(PVin: ji skad bshad 
pa’i)ཅེས་9ེ། hོབ་དཔོན་ད:ིག་གཉེན་Gིས་cོད་པ་བZབ་པ་ནས་བདག་ཉིད་གཞན་Gིས་^ས་བJོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 
གཞན་དེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་མ་oབ་པR་ཞSས་གDངས་9ེ། [དཔེའ་;དཔེ་]འགའ་[ལ་འང་;ལའང་]མ་oབ་པ་དེ་ཉིད་Cིས་
འདོད་པ་ལ་གནོད་པའི་[173B4]འགལ་[བ་འང་;བའང་]ཡིན་ནR་ཞSས་འདོན་པ་<ར་འlིགས་སོ།།

དེ་<ར་oབ་པར་འདོད་པས་[vོས་;དངོས་]Cི་བZབ་:ར་བZབས་ནས། དེ་ལ་མ་བJོད་པས་བZབ་:་མ་ཡིན་
པར་5ོག་པ་དགག་པ་ནི་གཞན་དག་cོད་པའི་Yབས་D་[བབ་;བབས་]པ་དེ་ཡང་གཞན་དོན་བJོད་པའི་འrེང་
[པའི་;བའི་]Yབས་D་མ་བJོད་པའི་yིར་རR་ཞSས་བ་ལ། རེ་ཤིག་5གས་Cིས་བZབ་[173B5]འདོད་བZབ་:་མ་ཡིན་ན་
བZབ་:་མི་Öིད་པར་འ]ར་བ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པའོ།།



གཞན་ཡང་^ས་པ་ཙམ་བZབ་:་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེ་<་ཡིན་ན་བZབ་པ་འགའ་ཞིག་\ོལ་བ་ཉིད་ལ་
yིན་ཅི་ལོག་དང་yིར་\ོལ་ལ་དོན་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་ཅེས་པ་9ེ། དང་པR་ནd་དཔེར་ན་ཞེས་པ་9ེ། བI་°ོད་པ་བ་Ä་
:ེ་nག་[X་;i་]བཤད་པ་[173B6]དང་དེ་མ་ཡིན་པར་^་བ་གཉིས་ལས་དང་པR་ནd་བ་ལང་ཞེས་པ་རིགས་Cི་Ä་དང་Kས་
Üིན་ཅེས་པ་མིང་གི་Ä་གཉིས་ཀ་རང་ལས་yི་རོལ་Gི་དོན་ཅན་X་འདོད་ལ། གཉིས་པས་མིང་གི་Ä་དང་པོ་ནས་རང་གི་ངR་
བR་དeན་{ན་X་འདོད་པས་བZབ་པ་བཀོད་པ་མིང་གི་Ä་ནི་མིང་ཅན་དང་བIའ་:ས་པའི་Éོན་རོལ་ནས་དོན་དང་{ན་པ་
ཡིན་ཏེ་དང་པོ་དང་གཉིས་[173B7]པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་%མ་པར་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་དང་{ན་པའི་yིར་རིགས་Cི་
Ä་བཞིན་ནR་ཞSས་:་བ་9ེ། དེའི་ཚÇ་ངR་བe་ཙམ་Gིས་དོན་{ན་ནི་ཞེས་:་བས་འདོད་Cང་Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་X་
འོང་ཞེས་མ་^ས་པས་བZབ་:་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ལ། དེ་འདོད་ན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་དོན་{ན་བZབ་པར་ཐལ་བའོ། །
འདི་ཉིད་yིར་\ོལ་ལ་དོན་མེད་པར་[173B8]ཡང་བ<འོ།།

གཉིས་པ་ནི་དེ་བཞིན་X་ཞེས་པ་lངས་ཅན་Gི་Üོར་བ་Éར་བJོད་པ་ཉིད་དེ་འདི་\ོལ་བ་ལ་yིན་ཅི་ལོག་པར་
ཡང་བ<འོ།།

བZབ་:་མི་Öིད་པ་དང་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའི་yིར་མ་^ས་Cང་ཅེས་[བ3འ་;བ3་]བའི་ངག་གཉིས་པ་འདིས་
བཤད་པ་É་མ་<ར་ན་བདག་གི་དོན་:ེད་པ་ཡང་འདོད་པས་yབ་ཅིང་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པས་
[174A1][དཔེའ་;དཔེ་]དང་5གས་Cི་jོན་གཉིས་གནས་ཞེས་lངས་ཅན་Dན་འ:ིན་མཚzན་པར་བ<་ཞིང་། གཉིས་པ་
<ར་ན་Éར་བཤད་པ་ཉིད་Cི་དོན་འདོད་པའི་བZབ་:་jོན་དང་འnེལ་[པ་;བ་]བ3་བའོ།།

M5 lངས་ཅན་Gི་བZབ་པ་Dན་üང་པའི་རིགས་པས་གཉིས་བཅས་Cི་Üོར་བ་ཡང་དགག་པ་oབ་པ།
N1 མདོར་བ9ན་པ།

དེ་<ར་lངས་ཅན་Gི་བZབ་པ་Dན་üང་[པའི་;བའི་]རིགས་པས་གཉིས་བཅས་Cི་Üོར་བ་ཡང་དགག་པ་oབ་པ་
ལས་མདོར་བ9ན་པ་ནི་འདོན་[174A2]པས་yབ་པ་བZབ་:ར་འ]ར་ཞིང་དེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་[Tེད་;མེད་]ལ་jོན་X་
འ]ར་བའི་uལ་འདིས་ནི་ཅེས་པ་9ེ། གཉིས་བཅས་Cི་Üོར་བ་ནི་u་རོལ་མཛÇས་པ་བའི་9ེ། དེ་དག་ནི་འêང་[པ་;བ་]དང་
སེམས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ལས་[ོད་Cི་འཇིག་5ེན་ནི་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ལ། jེས་|་[ཐཾད་;ཐམས་
ཅད་]འêང་[པ་;བ་]ཉིད་དངས་པའི་གནས་Yབས་[174A3]མངོན་པར་གསལ་བའི་སེམས་པ་ཅན་ཞེས་:་བར་འདོད་པ་
དེ་[གཡོའ་;གཡོ་]ཟོལ་Gི་tོ་ནས་གཞན་ལ་lགས་པའི་Jེས་དཔག་གིས་བZབ་འདོད་པས་|མ་པ་ནི་ཞེས་པ་9ེ། [འདི་
འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་oབ་ལ། |མ་པ་རང་ཉིད་Cིས་w་བཅས་འགལ་ཞིང་jེས་|ས་w་བཅས་བZབ་:ར་བ`ང་ན་
[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་[Tེད་;མེད་]པས་ངེས་པ་མི་Zབ་ལ། [དཔེའ་;དཔེ་]cིག་པ་[174A4]ལ་གང་ཡང་xང་བས་yབ་པ་
མཐོང་ཞིང་cོད་[གཞིའ་;གཞི་]|མ་པ་ལ་རང་ཉིད་w་ཅན་X་འགལ་བས་jེས་|འི་w་ཅན་X་oབ་པས་w་བོར་]ར་པའི་
jེས་|་uགས་ལ་oབ་[པོ་;བོ་]sམ་X་བསམས་པའོ། །དེ་ལ་Jེས་འlR་མSད་པའི་uལ་ནི་དེར་ཡང་Yབས་Cི་
[Zབ་;བZབ་]:་ནི་[vོས་;དངོས་][Dམ་;D་མ་](G)^ས་Cང་jེས་|་ཡིན་པས་དེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་[Tེད་;མེད་]པས་སོ།།

N2 [དོན་དེ་ཉིད་]yས་པར་འཆད་པ། 
དོན་དེ་ཉིད་yས་[174A5]པར་འཆད་པ་ན་yད་པར་བZབ་:་མ་ཡིན་པ་དགག་པ་དང་། âི་[Zབ་;བZབ་]:་

ཡིན་པ་དགག་པ་གཉིས་ལས།  



O1 yད་པར་བZབ་:་མ་ཡིན་པ་དགག་པ།
དང་པR་ནd་འོན་ཏེ་ཅེས་པའི་\ོལ་བ་འདི་ལ་བཤད་ཟིན་པའི་ལ་ནི་དེ་མ་ཐག་[X་;i་]ཞེ་འདོད་དེ་[Zབ་;བZབ་]:ར་མི་
འཕེན་ན་ཅེས་སོ།།

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་jེས་|ས་གཉིས་བཅས་དེ་5གས་Cིས་བZབ་:་མ་ཡིན་ན་5གས་[174A6]དེས་ཇི་<ར་
འoབ་ཅེས་:་བ་ལ། འoབ་Cང་བZབ་:ར་མི་འ]ར་ཏེ་uགས་Cི་དོན་བཞིན་ནR་ཞS་ན། དངོས་Cི་fལ་མ་ཡིན་ན་དེ་oབ་
པ་གང་གིས་འཕེན་ཞེས་དགོངས་པའོ།།

དངོས་Cི་fལ་ལ་Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པ་ཉེས་པ་འbག་པ་ནི་fལ་(PVin: yul yin no)ཞེས་པ་9ེ་དེ་<་
ཡིན་དང་\ོལ་བ་དེས་(sa ca)ཞེས་:འོ།།
Hོམ་[174A7]པ་[Tེད་;མེད་]པར་སེར་མR་Geན་ནས་[དགེའ་;དགེ་]Üོང་གི་འཚལ་མ་རེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ནི་ཅེས་པ་དོན་
བ3་བ་9ེ། 5གས་Cི་Qས་fལ་X་འདོད་ན་དེས་མ་yབ་པ་5གས་Cི་jོན་X་ཅི་9ེ་མི་འ]ར་ཞེས་:འོ།།

O2 âི་བZབ་:་ཡིན་པ་དགག་པ། = âི་བZབ་:་མ་ཡིན་པར་འཆད་པ།
P1 yད་པར་བཀག་པའི་âི་བZབ་:་མི་Öིད་པ། 

ད་ནི་âི་བZབ་:་མ་ཡིན་པར་འཆད་པ་ལས་རེ་ཤིག་yད་པར་བཀག་པའི་âི་བZབ་:་མི་Öིད་[9ེ།;དེ།] འདིར་
âི་[174A8]ཞེས་པ་ནི་yད་པར་ངེས་པའི་མཐར་མ་¢ང་བ་ལ་བJོད་ལ་དེ་ལ་གཉིས་9ེ། འདི་ཡང་ཡིན་ལ་འདི་ཡང་ཡིན་
ཞེས་བ3་བའི་âི་དང་། [དེ་འམ་;དེའམ་]འདི་ཡིན་ཞེས་%མ་པར་བ5ག་པའི་[âི་འོ།།;âིའོ།།] དེ་ལ་yད་པར་
[ཅིག་;གཅིག་]མ་xང་[པས་;བས་]Cང་བ3་བའི་âི་མི་འཐད་པ་ལ་Pས་མ་xང་[པ་;བ་]ནི། %མ་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། 
[174B1]|མ་པ་མ་xང་[པ་;བ་]ལ་འགལ་བ་དང་Pས་ཉིད་བJོད་པར་རིགས་པ་དང་%མ་པར་བ5ག་པའི་ཚ~གས་
འགལ་བ་གDམ་འདི་ལས་ཞེས་དང་uགས་Cིས་ཅེས་དང་དེ་<་མ་ཡིན་ཅེས་པའོ།།

P2 %མ་པར་བ5ག་པའི་âི་མི་འཐད་པ།
yད་པར་[ཅིག་;གཅིག་]Cང་མ་xང་[པས་;བས་]%མ་པར་བ5ག་པའི་âི་མི་འཐད་པ་ནི་འཆད་པར་འ]ར་བའི་

རིགས་པ་[འདི་འི་;འདིའི་]yིར་ཡང་(itaś ca)ཅེས་པ་9ེ་hའོ།། [ཅིག་;གཅིག་][174B2]ཟ་ཡང་གང་xང་ཟའR་ཞSས་
བJོད་པ་དང་Éར་[ཅིག་;གཅིག་]མི་ཟ་ན་གང་xང་མི་འཐད་པར་འགལ་བར་མི་བསམ་9ེ་[བ3འ་;བ3་]བ་དང་བ5ག་
པའི་[âི་འི་;âིའི་]Yབས་གཉིས་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་yད་པར་བཀག་པའི་âི་གཉིས་ཡོད་X་uག་Cང་བZབ་:ར་མི་xང་[པ་;བ་]ལས་cོད་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་
[Zབ་;བZབ་]uལ་མི་འཐད་པ་ནི་བZབ་པ་ཅེས་པའོ།།

དེ་Éར་[174B3]བJོད་པའི་5གས་[ལ་འང་;ལའང་]Üར་བ་ནི་བZབ་པའི་uལ་གཉིས་མི་འཐད་པས་གང་xང་
གི་དོན་མི་འoབ་པའི་རིགས་ལ་འདིས་ནི་ཅེས་9ེ། བ3་བའི་âི་5གས་D་འགོད་ན་yོགས་ཆོས་Jེས་འlོ་གཉིས་ཀ་མེད་
ཅིང་བ5ག་པའི་âི་འགོད་ན་གང་xང་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

ངེས་པ་uན་མོང་གི་དོན་X་འགལ་བ་ནི་གཞན་ཡང་[174B4]9ེ། Ä་དེ་@R་ངeར་yོགས་དང་མuན་yོགས་གཉིས་
ཀར་Öིད་པ་མི་འགལ་ན་གང་xང་གི་དོན་འoབ་Cང་yོགས་ཉིད་X་ངེས་པ་ལ་མི་འoབ་ཅེས་པའོ།།



ཡང་ད£ས་མའི་དོན་ལ་yད་པར་གཞན་བZབ་:་འཕེན་པ་ནི་དོན་%མས་ལ་ཅེས་པ་9ེ་âི་Äས་:ེ་nག་འཕེན་
Qས་པའི་yིར་ཡང་Pས་ཡིན་Gི་[âི་འམ་;âིའམ་]|མ་པ་མ་[174B5]ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཞེས་:་9ེ། འདིར་ཡང་གཉིས་
ལས་|མ་པ་w་བོར་འགལ་བའི་uགས་Cིས་ཅེས་བ<འོ།།

Éར་བJོད་པའི་âི་གཉིས་བZབ་:ར་མི་འཐད་པའི་དོན་རིམ་པར་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་yད་པར་
[ཅིག་;གཅིག་]མི་xང་[པ་;བ་]དེའི་yིར་ཅེས་དང་དོན་གཞན་X་ཅེས་པའོ།།

N3 རང་ལ་མuངས་པ་qང་པ། 
རང་ལ་མuངས་པ་qང་པ་ནི་གལ་ཏེ་yད་པར་མི་འཐད་པས་[174B6]âི་བZབ་:ར་འགོག་ན་Ä་:ས་པའི་

yིར་མི་5ག་9ེ་|མ་པ་བཞིན་ཞེས་བZབ་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་འ]ར་ཏེ་yད་པར་Ä་དང་|མ་པའི་མི་5ག་པ་
[དཔེའ་;དཔེ་]དང་yོགས་ལ་མེད་པའི་yིར་རR་ཞSས་\ོལ་བ་ནི་Ä་དང་ཅེས་པ་ལ། yད་པར་བZབ་:ར་ཞེ་བས་འདོད་པ་
ཡང་[Tེད་;མེད་]ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཡང་âི་བZབ་:ར་མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་[174B7]âི་{ོག་མི་5ག་པ་ཉིད་oབ་
པས་སོ། །དེ་བཞིན་X་འདིར་ཡང་yད་པར་གཉིས་Cི་âི་{ོག་དོན་གཞན་X་]ར་པ་ཡོད་ན་བZབ་:ར་འ]ར་མོད་Cི་གང་
xང་གི་âི་གཉིས་ཀ་བཀག་པའི་yིར་དང་རིགས་Cི་âི་ཤེས་:་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བZབ་:ར་མི་འདོད་པའི་yིར་རོ།།

M6 ལོག་5ོགས་གཞན་ཡང་དགག་པ་oབ་པ། 
དེས་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]གཞན་ཡང་དགག་པ་oབ་པ་ལ་མདོར་བ9ན་པ་ནི་[174B8]\ོལ་བའི་ཞེ་འདོད་བZབ་

:ར་བ9ན་པ་འདིས་ནི་འདི་<་|འི་5ོག་པ་ཡང་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནR་ཞSས་Üར་ཏེ། ཁ་ཅིག་གིས་5གས་Cིས་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་Gི་âི་བZབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་:འི་དོན་ཆོས་ཅན་Gི་9ེང་X་âི་གཞན་བZབ་དགོས་པར་གོ་ནས་སངས་yས་པས་Ä་
མི་5ག་9ེ་:ས་པའི་yིར་ཞེས་བJོད་པ་ལ་5གས་འདི་ཚzགས་པའི་âི་འགོག་[175A1]པའི་འགལ་བར་འ]ར་རR་ཞSས་^་9ེ། 
ཆོས་Cིས་yད་པར་:ས་པའི་ཆོས་ཅན་ནི་མི་5ག་པའི་Ä་ལ་ཆོས་ཅན་Gིས་yད་པར་:ས་པའི་ཆོས་ནི་[Ä་འི་;Äའི་]མི་5ག་
པ་9ེ། དེ་འགོག་པ་ནི་ཆོས་ཅན་Ä་ཙམ་X་མ་འXས་པའི་ཚzགས་âི་དེ་<་|་མི་Öིད་པར་བསམས་པའོ།།

དེ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་\ོལ་བའི་བZབ་:་དང་འགལ་བ་[Tེད་;མེད་]པའི་[175A2]yིར་རR་ཞSས་བ9ན་ནས། ཇི་
<ར་[Tེད་;མེད་]uལ་བཤད་པ་ལ་བཀག་པའི་âི་དེ་<་|་བZབ་:ར་མི་འཐད་པ་ནི་Ä་མི་5ག་པ་ཅེས་པའོ། །དེས་ན་མི་
འདོད་པ་ནི་དེ་ཡང་ཞེས་པ་9ེ། མི་འདོད་པ་བཀག་པ་Dན་འ:ིན་མ་ཡིན་པའི་yིར་%མ་འlེལ་ལས།  

ཆོས་ཅན་ལ་ནི་ཚzགས་པ་དག །བཀག་པས་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
[175A3]གང་yིར་དེ་<ར་བZབ་མི་འདོད། །འདིར་ཆོས་འབའ་ཞིག་བZབ་:་ཡིན།། (PV 4.41)

ཞེས་གDངས་པ་ཡིན་ནོ།།

*
a1 འགལ་བའི་:ེད་པ་:ེ་nག་X་བཤད་པ། 

འདོད་པའི་བZབ་:་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]ནི་དེའི་yིར་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། འགལ་བའི་:ེད་པ་:ེ་nག་
[X་;i་]བཤད་པ་ནི་འགལ་བ་ནི་ཅེས་པའོ། །འདི་ཡང་དོན་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་9ེ། འགལ་བ་âིའི་མཚན་
[175A4]ཉིད་དང་། [ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་སR་སRའd་ངR་བR་ངeས་ག`ང་[པ་;བ་]དང་། ད:ེ་བ་ལ་cོད་པ་qང་པའོ།།



b1 [འགལ་བ་âིའི་]མཚན་ཉིད།
དང་པR་ནd་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚzགས་པའི་âི་ལས་{ོག་པ་oབ་པ་9ེ། མ་oབ་པ་དང་མ་

ངེས་པ་དང་ཡང་དག་%མས་བཅད་པས་འགལ་བ་ཉིད་X་མཚzན་ཏོ།།

b2 ད:ེ་བ་སR་སRའd་ངR་བR་ངeས་ག`ང་པ། 
གཉིས་པ་ནི་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་Cི་ངR་བe་དང་[175A5]yད་པར་འགོག་པ་བཞི་ལས། 

c1 ཆོས་ཅན་Gི་ངR་བe་འགོག་པའི་འགལ་བ། 
d1 མཚན་ཉིད། 
ཆོས་ཅན་Cི་ངR་བe་འགོག་པའི་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན་Gི་yད་པར་ལ་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་ངR་བe་དང་འགལ་
བས་བZབ་:་ལ་{ོག་པ་oབ་པའོ།།

d2 དཔེར་བJོད་པ།
[འདི་འི་;འདིའི་]དཔེར་བJོད་པ་ལ་གཞན་Gི་Pགས་Dན་དêང་[པ་;བ་]དང་། རང་གི་Pགས་བJོད་པ་དང་། 

དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ་གDམ་[175A6]ལས།  

e1 གཞན་Gི་Pགས་Dན་དêང་པ། 
དང་པR་ནd་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ནམ་མཁའ་ཙམ་གཞིར་བཀོད་ནས་5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པR་ཡdན་ཏེ་འXས་མ་:ས་པའི་yིར་རR་
ཞSས་པ་<་|་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] འདི་ཆོས་ཅན་X་བཀོད་ཚzད་དང་མི་འགལ་བས་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་ཆོས་%མས་Cིས་རང་
དང་མuན་པའི་ཆོས་ཅན་འཕེན་པས་ན་5ག་པའི་[vོས་;དངོས་]པོ་བZབ་:ར་བ`ང་[པས་;བས་]དོན་Gིས་
[175A7]འཕེན་པའི་[གཞིའ་;གཞི་][vོས་;དངོས་]པོར་]ར་པའི་ནམ་མཁའ་འགོག་པ་བཞིན་ནR་ཞSས་ཟེར་རོ།།

དེ་ལ་དëད་དེ་གལ་ཏེ་གཞིར་བཀོད་པ་མི་འགོག་Cང་དགོས་པ་འགོག་པས་བJོད་ན་Ä་ཆོས་ཅན་X་བཀོད་པ་ལ་
5ག་9ེ་:ས་པའི་yིར་ཞེས་:་[བ་འང་;བའང་]ཆོས་ཅན་འགོག་པའི་འགལ་བར་འ]ར་ཏེ་:ས་པའི་5གས་བཀོད་པའི་Ä་
དང་མི་འགལ་[175A8]བས་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་ཆོས་5ག་པའི་ཐ་sད་དང་འཚམ་པའི་[གཞིའ་;གཞི་]འཇིག་མེད་Cི་Ä་
འགོག་པའི་yིར་རོ། །ཡང་དེ་ཉིད་yོགས་ཆོས་མ་oབ་པར་ཡང་འ]ར་ཏེ་ཆོས་5ག་པ་5ེན་xང་གི་Ä་ལ་:ས་པ་མ་oབ་
པའི་yིར་རོ། །དེ་བཞིན་X་དོན་âི་དོན་:ེད་པས་9ོང་པས་དངོས་པོར་མཚzན་པ་ཡང་མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མི་Öིད་པར་
འ]ར་ཏེ་[175B1]མཚzན་:་དངོས་པRའd་ཐ་sད་5ེན་པའི་གཞི་ལ་དོན་མི་:ེད་པར་མི་Öིད་པའི་yིར་རོ། །དེ་[ཐཾད་;ཐམས་
ཅད་]ལ་དེ་དག་འགོག་ཅིང་མ་oབ་Cང་དེ་<་|་གཞིར་མ་བཀོད་པས་ཅེས་པའི་ལན་ནི་མuངས་པ་ཉིད་X་གསལ་ལོ།།

e2 རང་གི་Pགས་བJོད་པ།



གཉིས་པ་རང་གི་Pགས་ནི་5གས་Cི་jོན་ཡོན་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]བཀོད་པ་ཉིད་ལ་བcི་བས་འདིར་ཡང་ཆོས་
ཅན་X་བཀོད་པ་ཉིད་འགོག་པ་ཡིན་[9ེ་;ཏེ་][175B2][vོས་;དངོས་]པོར་]ར་པའི་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཆོས་ཅན་X་བཀོད་
ནས་5ག་པའི་ཐ་sད་X་xང་9ེ་འXས་མ་:ས་པའི་yིར་རR་ཞSས་:་བ་<་|འོ།།

e3 དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ། 
གDམ་པ་དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ་ནི་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ་འདིར་[vོས་;དངོས་པRའd་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའི་གཞི་ཉིད་

མ་oབ་པར་འ]ར་བའི་yིར་དང་། འགལ་ཞིག་xང་[པ་;བ་]ཡང་མ་ཡིན་9ེ་གཞི་5གས་གཉིས་འགལ་ན་[175B3]yོགས་
ཆོས་མ་oབ་པར་འ]ར་ཞིང་མི་འགལ་ན་འགོག་པར་མི་Qས་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། དེ་<ར་སེམས་ན་ཐལ་བས་འཕངས་པའི་
རང་Lད་ལ་yོགས་ཆོས་ཅི་<ར་འoབ་9ེ། ཕ་རོལ་Gིས་Ä་5ག་པར་མ་ངེས་ན་ཐལ་བ་མི་འbག་ལ། ངེས་ན་ཡང་དེས་ཇི་
<ར་ངེས་པའི་5ག་པའི་Ä་ཉིད་མི་Öིད་པས་དེ་ལ་:ས་པའི་5གས་oབ་[175B4]པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ། །དེ་ལ་གལ་
ཏེ་ཇི་<ར་ངེས་པའི་5ག་པའི་Ä་མི་Öིད་ཅིང་དེ་ལ་yོགས་ཆོས་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]མོད་Cི། དེས་ངེས་པའི་Ä་ཙམ་ལ་:ས་
པ་oབ་ལ་Ä་5ག་པར་Äོ་བཏགས་པས་དེ་{ོག་པར་ཡང་མི་འ]ར་བའི་yིར་རR་ཞS་ན།  འདིར་ཡང་uལ་དེ་བཞིན་དེ་ཇི་
<ར་བཀོད་པའི་[vོས་;དངོས་]པRའd་ནམ་མཁའ་ཉིད་མི་Öིད་ཅིང་[175B5]དེ་ལ་yོགས་ཆོས་མ་oབ་མོད་Cི། ཚzགས་དོན་
དངོས་པོར་]ར་པའི་ནམ་མཁའ་ཙམ་ངས་བཀོད་པས་yབ་ལ། བཀོད་པའི་ནམ་མཁའ་རེག་:་དང་nལ་བའི་5ག་པ་
འXས་མ་:ས་ལ་yོགས་ཆོས་Cང་ཆོས་ཅན་འཛ~ན་པས་oབ་པ་ནི་[vོས་;དངོས་]པོར་ཞེན་པས་མི་{ོག་ལ། དེས་དེའི་ངR་བR་
ཉdད་དངོས་པོར་]ར་པ་ཞིག་ཤེས་འདོད་[175B6]Cི་གཞིར་བ`ང་[པ་;བ་]འགོག་པས་འདི་ལ་མི་xང་[པ་;བ་]ཅི་ཡོད། 
གང་ལ་5གས་5ེན་པའི་[གཞིའ་;གཞི་]དེ་ཉིད་འགོག་པ་མི་Öིད་མོད་Cང་དེ་ལ་བZབ་:་ཤེས་འདོད་Cི་གཞིར་བ`ང་
[པའི་;བའི་]{ོག་པ་འགའ་ཞིག་འགོག་པས་[གཞིའ་;གཞི་]འགོག་པའི་Äའི་དོན་མི་འཐད་པའི་jོན་ཡང་[Tེད་;མེད་]དེ། 
yད་པར་འགོག་པའི་uལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ།།

c2 ཆོས་ཅན་Gི་yད་པར་འགོག་པའི་འགལ་བ།
ཆོས་ཅན་[175B7]Gི་yད་པར་འགོག་པའི་འགལ་བ་ནི་ཆོས་ཅན་Gི་ངR་བe་ལ་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་yད་པར་

དང་འགལ་བས་བZབ་:་ལས་{ོག་པ་oབ་པ་9ེ། དཔེར་ན་འXས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཅན་Gི་[Tིག་ལསོགས་;མིག་ལ་
སོགས་]པ་ཆོས་ཅན་གཞན་Gི་དོན་:ེད་པ་ཡིན་ཏེ་འXས་ཤིང་བསགས་པའི་yིར་མལ་ཆ་བཞིན་ཞེས་:་བ་<་|་9ེ་འXས་
ཤིང་བསགས་[175B8]པ་ལ་འXས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་མི་:ེད་པས་yབ་པའི་yིར་རོ། །འདི་དག་གི་ངR་བe་དང་yད་པར་
ཉིད་ནི་[@R་འd་;@Rའd་]འཛ~ན་9ངས་ལས་ཡིན་Gི་ངR་བR་ཉdད་Cིས་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

c3 བZབ་:འི་ཆོས་Cི་ངR་བe་འགོག་པའི་འགལ་བ།
བZབ་:འི་ཆོས་Cི་ངR་བe་འགོག་པ་ནི་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་ཆོས་Cི་ངR་བe་དང་འགལ་བས་བZབ་:་ལས་{ོག་པ་

oབ་པ་9ེ། དཔེར་ན་Ä་5ག་[176A1][ཏེ་;9ེ་]:ས་[པ་འམ་;པའམ་]cོལ་བ་ལས་êང་[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་:་བ་<་
|འོ།།

c4 བZབ་:འི་ཆོས་Cི་yད་པར་འགོག་པའི་འགལ་བ།



ཆོས་Cི་yད་པར་འགོག་པ་ནི་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་ཆོས་Cི་yད་པར་དང་འགལ་བས་བZབ་:་ལས་{ོག་པ་oབ་
པ་9ེ། དཔེར་ན་མིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཆོས་ཅན་འXས་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་Gི་དོན་:ེད་[ཏེ་;དེ་]འXས་ཤིང་
བསགས་པའི་yིར་མལ་ཆ་བཞིན་ཞེས་[176A2]:་བ་<་|་9ེ། འXས་ཤིང་བསགས་པའི་5གས་ཆོས་Cི་ངR་བe་གཞན་དོན་
:ེད་ཙམ་དང་མི་འགལ་ཡང་yད་པར་འXས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་འགལ་བས་སོ།།

b3 ད:ེ་བ་ལ་cོད་པ་qང་པ། 
ད:ེ་བ་ལ་cོད་པ་qང་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་འགོག་པ་དེ་དག་ཅི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཉིད་དངོས་པོ་ལ་

ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]དེར་བ`ང་[པ་;བ་]འགོག་པ་ཡིན། དང་པR་ནd་རང་གི་5ེན་དང་yབ་[176A3]:ེད་འགོག་པའི་
5གས་མི་Öིད་དེ་འXས་:ས་Cི་དངོས་པོ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་<ར་ན་ཡང་དེ་དག་འགལ་བར་མ་ཤེས་ན་འགོག་པར་མི་
Qས་ལ་ཤེས་ན་གཞི་དང་བZབ་:ར་འཛ~ན་པ་ཉིད་མི་Öིད་དR་ཞS་ན། Éར་འགལ་བར་oབ་པ་ཉིད་§ོངས་པས་འགལ་བར་མ་
pན་པས་དེ་དག་[X་;i་]བ`ང་[པ་;བ་]ཡིན་ཡང་yིར་\ོལ་Gིས་pན་པ་ལ་Üར་བས་འགོག་[176A4]པར་Qས་པའི་yིར་
jོན་འགའ་ཡང་[Tེད་;མེད་]དོ།།

ཡང་གལ་ཏེ་Üོར་བ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]Cང་yིར་\ོལ་བས་གཞི་དང་ཆོས་Cི་ངR་བe་དང་yད་པར་X་བ`ང་
[པ་;བ་]འགོག་པ་ཤ་9ག་ཡིན་པས་འགལ་བ་དང་ཡང་དག་གི་yད་པར་མི་འཐད་དR་ཞS་ན། འགལ་བ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་5གས་Cི་jོན་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]yིར་\ོལ་ལ་<ོས་ནས་བZབ་པ་འགོད་མཁན་[Cི་;Gི་]\ོལ་བ་ཉིད་ལ་cི་
[176A5]བའི་yིར་རོ།།

དེ་<་ན་ཡང་5གས་%མས་རང་གང་དང་འགལ་བའི་ཆ་ལ་དེ་འགོག་པའི་འགལ་བར་འ]ར་བའི་ད:ེ་བ་<ར་རང་
གང་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]ཆ་དེ་ལ་བZབ་པའི་ཡང་དག་གི་ད:ེ་བ་བཞིར་ཡང་ཅི་9ེ་མི་འ]ར་ཅེ་ན། དེ་<ར་ཡང་འ]ར་
བ་ཉིད་པས་hོབ་དཔོན་Gིས་Cང་དགོས་པ་ཡོད་ན་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་ལ་D་འགོག་ཅེས་གDངས་སོ། །དེ་<ར་[176A6]ན་
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ལ་འགལ་བ་དང་ཡང་དག་གི་Üོར་བ་ཡང་å་བཞིར་འ]ར་བར་ཤེས་པར་:་9ེ། དེ་ལ་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་འགལ་བར་འ]ར་བའི་5གས་ནི་དཔེར་ན་དངོས་པོར་]ར་པའི་ནམ་མཁའ་ནི་5ག་པའི་དངོས་པR་
ཡdན་ཏེ་འXས་མ་:ས་པའི་yིར་རR་ཞSས་པ་<་|འོ། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་དག་[X་;i་]འ]ར་བའི་5གས་[176A7]ནི་དཔེར་
ན་མི་5ག་པའི་Ä་ནི་•་མ་<་|་ཡིན་ཏེ་:ས་པའི་yིར་རR་ཞSས་པ་<་|འོ།། [གཞིའ་;གཞི་]ལ་འགལ་ཞིང་ཆོས་ལ་ཡངདག་
[X་;i་]འ]ར་བ་ནི་དཔེར་ན་དངོས་པོར་]ར་པའི་ནམ་མཁའ་ནི་5ག་9ེ་འXས་མ་:ས་པའི་yིར་རR་ཞSས་པ་<་|འོ། །ཆོས་
ལ་འགལ་ཞིང་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་ཡང་དག་X་འ]ར་བ་ནི་དཔེར་ན་མི་5ག་པའི་[176A8]Ä་ནི་བདེན་པའི་
[vོས་;དངོས་]པR་ཡdན་ཏེ་:ས་པའི་yིར་རR་ཞSས་པ་<་|འོ། །དེ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་འང་ཆ་ཤས་Cི་yོགས་ཆོས་yབ་པ་
oབ་uལ་ནི་Éར་བཤད་པ་བཞིན་ཤེས་པར་:་ལ། Jེས་དཔག་གིས་5ོག་གཉིས་ཅིག་ཆར་jེ་བར་ཡང་མི་འ]ར་ཏེ། Éར་
འགལ་འnེལ་Gིས་yབ་པ་oབ་Cང་yིས་གང་ལ་ཡིད་གཏད་པ་དེ་pན་པའི་རིམ་པ་[176B1]Gིས་jེ་བའི་yིར་རོ། །དེ་
<ར་ན་Éར་Gི་བདག་གི་དོན་:ེད་པ་དང་གཉིས་བཅས་ནི་Zབ་པ་<ར་[ང་ཡིན་པས་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་:་བ་ཡིན་
ལ། འདིར་âི་འགོག་པའི་འགལ་བར་བJོད་པ་ནི་Dན་འ:ིན་<ར་[ང་ཡིན་པས་yིར་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་
ཡིན་ཏེ། ཇི་Yད་X་cོད་པའི་རིགས་པ་ལས། 

Zབ་:ེད་ཡན་ལག་མིན་བJོད་དང་།། [176B2]jོན་མིན་བJོད་པ་གཉིས་པོ་དག།
ཚར་གཅད་[པའི་;པ་ཡི་]་གནས་ཡིན་Gི།།



ཞེས་གང་གDངས་པ་ཡིན་ནོ།།
*

L2 རང་ཉིད་yས་པར་བཤད་པ། 
དེ་<ར་འདོད་པ་བཤད་ནས་རང་ཉིད་བཤད་པ་ལ་ཡང་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་རང་ཉིད་áོས་པའི་དགོས་པར་

བཞེད་པ་ཉིད་བཤད་པ་དང་། དེས་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]གཞན་ཡང་བསལ་[པ་;བ་]oབ་པ་གཉིས་ལས།  

M1 རང་ཉིད་áོས་པའི་དགོས་པར་བཞེད་པ་ཉིད་བཤད་པ།
N1 མདོར་བ9ན་པ། 
དང་པོ་ལ་རེ་ཤིག་མདོར་བ9ན་པ་ནི་རང་ཉིད་[176B3]Cི་Ä་ནི་ཅེས་པ་9ེ། དགོས་པ་ཉིད་ནི་བ9ན་པའི་yིར་རR་ཞSས་པ་
ཡིན་ལ་དེ་འདོད་པས་བཅད་པས་རང་ཉིད་དོན་[Tེད་;མེད་]པར་qང་པ་ནི་འདོད་པ་ཡོད་པ་དེར་ཅེས་པ་9ེ། རིགས་མི་
མuན་བཅད་ཟིན་Cང་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]ཙམ་བwོག་པར་བཤད་དR་ཞSས་:འོ།།

N2 yས་པར་བཤད་པ། 
O1 བསལ་:འི་ལོག་5ོགས་ཉིད་བJོད་པ། 

དེ་yས་པར་བཤད་པ་ལ་རེ་ཤིག་བསལ་:འི་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]ཉིད་བJོད་པ་ལ་[176B4]དེའི་འWལ་
[གཞིའ་;གཞི་]བ9ན་བཅོས་ཅེས་པ་དང་འWལ་པ་པོ་ཁ་ཅིག་ཅེས་པ་9ེ། :ེ་nག་པས་Ä་5ག་9ེ་:ས་པའི་yིར་རR་ཞSས་
བཀོད་པ་ལ། âོད་པ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་âིར་བ9ན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་\ོལ་བའི་བZབ་:་ཡིན་པས་དེ་དང་འགལ་བ་དམ་
བཅའ་དང་གཏན་ཚ~གས་Cི་jོན་ཡིན་པ་ན་yོད་Cིས་^ས་པའི་བZབ་:་གཏན་ཚ~གས་Cང་yེད་[176B5]ཉིད་གང་ལ་
5ེན་པའི་གཟིགས་ཅན་Gི་བ9ན་བཅོས་ལས་Ä་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་X་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་ཡིན་ཏེ་:ས་པ་གང་
ཡིན་དེ་Yད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་5ེན་དང་5ེན་པའི་ཡོན་ཏན་མི་xང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །དེས་ན་:ས་པ་ནི་Äའི་ཆོས་
[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]Cི་གཏན་ཚ~གས་D་མི་xང་[པ་;བ་]ཉིད་དR་ཞSས་ཟེར་རོ།།

O2 འདི་Dན་དêང་པ། 
འདི་Dན་དêང་[པ་;བ་]ལ་jོན་[Cི་;Gི་][176B6]རིགས་གཉིས་9ེ། བ9ན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་\ོལ་བའི་

བZབ་:་ཡིན་X་uག་Cང་བZབ་:ར་བ`ང་[པ་;བ་]འགའ་ཞིག་དང་འགལ་བས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་5གས་D་མི་xང་
ན་མི་འཐད་པ་དང་བZབ་:་ཉིད་མ་ཡིན་པའོ།།

P1 བ9ན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་\ོལ་བའི་བZབ་:་ཡིན་X་uག་Cང་བZབ་:ར་བ`ང་བ་འགའ་ཞིག་དང་འགལ་བས་
ཐམས་ཅད་ལ་5གས་D་མི་xང་ན་མི་འཐད་པ།

དང་པོ་ལ་ཡང་fལ་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་5གས་གཞན་Gིས་གནོད་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གཉིས་ལས།

Q1 fལ་གཞན་ལ་གནོད་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ།



དང་པR་ནd་རེ་[176B7]ཤིག་མི་འདོད་པའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་འགོག་པས་\ོལ་བའི་གཏན་ཚ~གས་འགལ་བར་འ]ར་ན་ཧ་
ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེ་དག་གི་<ར་ན་ཅེས་པ་9ེ། :ས་པས་Ä་མི་5ག་པར་བZབ་པའི་ཚÇ་Ä་ལ་ཡོན་ཏན་ཙམ་ཁེགས་པ་ན་སའི་
ཡོན་ཏན་Gི་pི་ཡང་འགོག་པས་དེའི་tོ་ནས་Cང་:ས་པ་Ä་མི་5ག་པ་བZབ་པར་:་བ་ལས་འགལ་[176B8]བར་འ]ར་
རR་ཞSས་:་[བ་འམ།;བའམ།] ཡང་ན་5གས་:ས་པ་ཉིད་Cིས་ཆོས་ཅན་pི་ལ་སའི་ཡོན་ཏན་འགོག་པས་Cང་Ä་ལ་མི་5ག་
པ་བZབ་པ་འགལ་བར་འ]ར་ཞེས་:འོ།།

དེ་ལ་ཉེས་qོང་གི་ལན་སའི་ཡོན་ཏན་བZབ་:འི་Yབས་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཅེས་པ་9ེ། གང་ཞིག་བZབ་:་དང་
དངོས་པོ་ལ་འnེལ་[པ་;བ་]དེ་ནི་[177A1]áོས་Cང་བZབ་:ར་འ]ར་ཏེ་Ä་མི་5ག་པར་བZབ་པ་ན་བདག་
[Tེད་;མེད་]པ་བཞིན་ནོ་དངོས་པོ་ལ་འnེལ་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པ་དེ་<ར་མི་འ]ར་ཡང་བ9ན་བཅོས་ཁས་@ངས་པས་
བZབ་:ར་འnེལ་[པ་;བ་]དེ་ནི་ཞེས་:འོ།།

འོན་ཏེ་[འང་;ཡང་]དེ་བZབ་:ར་མ་བ`ང་ན་དེ་འགོག་པས་\ོལ་བའི་5གས་འགལ་བར་མི་འ]ར་ཡང་Äའི་
ཆོས་དེ་ནི་Ä་མི་5ག་[177A2]པར་བZབ་པའི་\ོལ་བས་Cང་བZབ་:ར་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཚzགས་དོན་Gི་yོགས་
[ཅིག་;གཅིག་]Äའི་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་མི་5ག་པ་བཞིན་ཞེས་\ོལ་བ་ལ། ཚzགས་[âི་འི་;âིའི་]yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ཡིན་
པ་ལ་འདོད་པས་yབ་ན་དེ་ལ་འདོད་པ་Lན་ཆགས་D་འbག་པར་ཐལ་བ་བJོད་པ་ནི་[âི་འི་;âིའི་]ཅེས་པའོ།།

\ོལ་བའི་འདོད་པ་jེ་བ་དང་5ོགས་པའི་L་[177A3]བ9ན་པ་ནི་དེའི་yིར་འདི་ནི་ཅེས་པ་9ེ་Éར་Yབས་Cིས་
སR་ཞSས་བཤད་པའོ།།

མི་འདོད་པར་Tོང་[པས་;བས་]བསལ་[པ་;བ་]ནི་བwོག་པ་ཅེས་པའོ།།
5གས་འWལ་པ་དང་བZབ་:་བསལ་[པའི་;བའི་]མbག་བ3་བ་ནི་གནས་Yབས་ཅེས་པའི་[ཤR་ལeག་;ཤR་ལe་

ཀ་]yེད་དང་གཉིས་9ེ། གཉིས་ཀའི་དོན་དང་བསལ་[པ་;བ་]དང་འWལ་པ་གDམ་ཚ~ག་¶ང་གཉིས་དང་གཉིས་
[177A4]དང་གཉིས་Cིས་9ེ། འདོད་པའི་འnས་|འི་5གས་ཅན་མིན་པ་Zབ་:ེད་X་བJོད་པ་དེ་ལ་འWལ་པར་མཐོང་
[པས་;བས་]གནོད་ཅེས་:་བའོ།།

R2 གནོད་:་དེ་\ོལ་བ་ལ་གནོད་པ་ཉིད་མེད་པར་འཆད་པ། 
S1 མདོར་བ9ན་པ།

ད་ནི་གནོད་:་དེ་\ོལ་བ་ལ་གནོད་པ་ཉིད་[Tེད་;མེད་]པར་འཆད་པ་ལས་མདོར་བ9ན་པ་ནི་གཞན་ཡང་
[vོས་;དངོས་]D་འདོད་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ལ་བདག་[Tེད་;མེད་]པ་<ར་དེ་མེད་ན་མི་འêང་[པ་འང་;པའང་]མིན་
པའི་ཅེས་དང་། [177A5]འོག་ནས་འnེལ་[Tེད་;མེད་]ཆོས་ནི་ཅེས་པའི་[u་ལོག་ཅིག་;ཤR་ལe་ཀ་གཅིག་]Üར་བའོ།།

S2 yས་པར་བཤད་པ།
T1 Jེས་དཔག་གི་fལ་ལ་Qས་པ་མེད་པ། 

དེ་yས་པར་བཤད་པ་ལས་རེ་ཤིག་Jེས་དཔག་གི་fལ་ལ་Qས་པ་[Tེད་;མེད་]པར་9ོན་པ་ན་འོ་ན་5གས་Pང་
དང་འགལ་བ་jོན་ཅི་<ར་མིན་ཅེ་ན་[vོས་;དངོས་]པོ་བའི་Jེས་དཔག་ཅེས་པ་9ེ་Éར་Pང་ལས་མཐོང་[པ་;བ་]ནི་
[Zབ་;བZབ་]མིན་ཅེས་པར་རོ།།



<ོས་པ་མ་ཡིན་ན་Pང་མི་[177A6]མuན་པ་[Tེད་;མེད་]པས་cོད་པ་འདོར་བར་འ]ར་ཅེས་པ་ལ། ལན་Gི་
དོན་ནི་Pང་ཁས་@ངས་ཆོས་ཅན་cོད་པ་{ོག་:ེད་མིན་ཏེ་cོད་པའི་ཚÇ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཅེས་དང་དེ་ཉིད་Cང་cོད་པ་
འདི་ནི་ཁས་ལེན་པའི་[ཐབ་;ཐབས་]ཡིན་པས་ཅེས་yབ་:ེད་འགལ་བའི་5གས་གཉིས་སོ།།

T2 Pང་གིས་Qས་པའི་fལ། 
འོ་ན་Pང་གིས་Qས་པའི་fལ་གང་ཡིན་ཅེ་ན། [177A7]ཤེས་:འི་གནས་གDམ་ལས་དེ་<ར་Pང་ལ་མ་<ོས་

པར་ཚད་མའི་fལ་མངོན་]ར་ùོག་]ར་གཉིས་%མ་པར་ངེས་ནས་གནས་གDམ་པར་âོད་པ་འཕོ་བ་ན་བ9ན་བཅོས་ལེན་
པར་རིགས་པས་དེ་ནི་བ9ན་བཅོས་ཅེས་òེལ་ཏེ།  གནོད་པའི་L་མཚན་ནི་དེས་oབ་ཅེས་པ་9ེ་དེ་ཚད་མར་:ེད་དགོས་
པས་སོ། །དེའི་ཚÇ་[177A8]བ9ན་བཅོས་དང་འགལ་ལོ་[ཅིག་;གཅིག་]གིས་གནོད་དམ་ཅེ་ན། དེར་ཡང་9ེ་ཆོས་གཉིས་
ཁོ་ན་ལ་བ9ན་བཅོས་Cིས་གནོད་པའི་5གས་སམ་jོན་qང་པར་:འR་ཅSས་སོ།།

T3 Pང་ལ་<ོས་པ་དགག་པ། 
[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་Pང་ལ་<ོས་པ་དགག་པ་{ལ་}གཉིས་ལས་མི་རིགས་པའི་དོན་[âད་;དëད་]པ་

[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་<ོས་པ་དགག་པ་དང་Pང་གི་བJོད་:་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]དང་མི་འགལ་བ་5གས་D་
[177B1]5ོག་པ་དགག་པ་དང་ཆོས་ཅན་[ཅིག་;གཅིག་]གི་ཆོས་Pང་ནས་བཤད་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]དང་མི་འགལ་བ་
5གས་D་5ོག་པ་དགག་པ་%མས་དëོད་པ་ཅེས་པ་དང་གལ་ཏེ་ཅེས་དང་ཆོས་ཅན་ཅེས་པའི་ཚ~གས་བཅད་རེ་རེ་ཡིན་ལ།  

T4 Pང་རིགས་པའི་དོན་ལ་དོན་ངེས་པའི་གེགས་པ་མ་ཡིན་པ།
རིགས་པའི་དོན་ལ་ཡང་དོན་Gི་Qས་པ་ངེས་པས་མི་{ོག་པ་ནི་མི་འWལ་པས་ན་ཅེས་པ་9ེ། འགའི་^་བ་(PVin ’ga’ yi 
smra ba)ནི་Pང་གི་དོན་ཏེ་[177B2]ངR་བR་ཉdད་ནི་བདག་དང་འnས་|འི་འོ། །jེས་|འི་qོབས་པ་ཚང་[པས་;བས་]མི་
{ོག་པ་ནི་L་དང་ངR་བR་དS་ནི་ཅི་9ེ་5ོགས་པར་འ]ར་མ་ཡིན་ཅེས་òེལ་ཏེ། D་གང་གིས་ཅེ་ན། འདོད་པའི་ཅེས་དང་གཏན་
ཚ~གས་དེས་ཅེས་:འོ།།

དེ་Pང་དང་འགལ་བས་མི་{ོག་པ་ནི་དེ་<་ཡིན་དང་གལ་ཏེ་བ9ན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་ཆོས་འགའ་
[177B3]ལ་གཏན་ཚ~གས་མི་རིགས་པས་རིགས་པ་མི་5ག་པ་[ལ་འང་;ལའང་]5གས་ཡིན་པ་དགག་:་ཞེས་:་[བ་
འམ།;བའམ།] ཡང་ན་བ9ན་བཅོས་མི་རིགས་པ་ཡིས་རིགས་པར་^་བའི་5གས་འགོག་ཅེས། :ེ་བ་yལ་རིགས་Pགས་
ཡིན་ནR་ཞSས་འདོན་པར་[ང་ངོ་།།

Pང་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]Qས་པ་དགག་པའི་དོན་བ3ས་པ་ནི་དོན་%མས་ཅེས་པ་ཡིན་ལ་[177B4]5གས་མི་Qས་
པ་Pང་ལ་མི་<ོས་པ་དེའི་yིར་ཅེས་པ་ནི་\ོལ་བའི་འདོད་པ་[Tེད་;མེད་]པ་[བ3འ་;བ3་]བའོ།།

དེ་<་ཡིན་དང་Ä་མི་5ག་པ་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་གནོད་:་གནོད་:ེད་མ་ཡིན་པ་དག་:ས་
པའི་5གས་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་ཅེས་པ་ནས་yིར་རR་ཞSས་པའི་བར་ནི་fལ་གཞན་ལ་གནོད་པས་ཐལ་བ་É་མའི་འbག་བ3་
[177B5]བ་ཉིད་ཡིན་Gི་འདི་ལ་བཤད་པ་yི་མའི་ཆ་[Tེད་;མེད་]དེ་5གས་གཞན་Gིས་ཞེས་ཁ་བYངས་ན་ཡང་དེ་རང་གི་
ཅེས་པ་དང་yད་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།



Q2 5གས་གཞན་Gིས་གནོད་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ།
དེས་ན་5གས་གཞན་Gིས་གནོད་པས་ཐལ་བ་ནི་གཞན་ཡང་:ས་པའི་5གས་དེ་རང་གི་བZབ་:ར་བ`ང་

[པ་;བ་]འགོག་པ་མ་ཡིན་ཡང་ཅེས་:་བ་ནས་9ེ། བ9ན་བཅོས་ལ་[177B6]གནོད་པ་དེ་ནི་5གས་གཞན་cོལ་êང་གིས་
:ས་ན་ཡང་:ས་པའི་5གས་འགལ་བར་འ]ར་ཞེས་òེལ་ཏེ། འདི་ནི་འWལ་པར་འ]ར་ཏེ་འགལ་བའི་L་མཚན་fལ་ཅན་
cོལ་êང་ལ་ཡོད་པས་འགལ་བར་:ས་པ་ཇི་<ར་འ]ར་ཞེ་ན། མuངས་པའི་yིར་ཞེས་པ་L་མཚན་[མགོའ་;མགོ་]བÄེ་བ་
ཡིན་ཏེ། དེར་ཡང་འགལ་བའི་L་[177B7]མཚན་fལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་<ོས་ནས་ཚང་[པས་;བས་]འགལ་བར་མི་
5ག་པ་ལ་ཇི་<ར་འ]ར་ཞེས་:་བའོ།།

ཡང་གལ་ཏེ་cོལ་êང་གིས་དེ་བཀག་ན་ཡང་Äའི་ཆོས་ཁས་ལེན་པའི་Yབས་D་དེའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་བསལ་
[པས་;བས་]དམ་བཅའི་jོན་X་འ]ར་རR་ཞSས་པ་ལ། དེ་<་ན་ཡང་5གས་གཞན་Gིས་fལ་[177B8]གཞན་pི་ལ་སའི་
ཡོན་ཏན་བསལ་བས་Cང་Äའི་ཆོས་མི་5ག་པ་ཁས་ལེན་པའི་བསལ་[པར་;བར་]ཅིས་མི་འ]ར་ཏེ་jོན་[Cི་;Gི་]L་མཚན་
བ9ན་བཅོས་ལ་གནོད་པར་མuངས་པས་ཅེས་:་བའོ།།

P2 བZབ་:་ཉིད་མ་ཡིན་པ། 
དེ་<ར་བZབ་:་ཡིན་ཡང་འགའ་ཞིག་དང་འགལ་བས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་5གས་མ་ཡིན་པར་^་བ་བཀག་

ནས། ད་ནི་བ9ན་བཅོས་[178A1]ནས་བཤད་པ་ཙམ་བZབ་:་ཡིན་པ་ཉིད་འགོག་པར་:ེད་དེ་དེ་[ལ་འང་;ལའང་]ཧ་
ཅང་ཐལ་བ་གཉིས་ལས།  

R1 Zབ་:ེད་X་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ་བZབ་པ།
དང་པR་ནd་བ9ན་བཅོས་ནས་བཤད་པས་\ོལ་བའི་འདོད་པར་[འོང་;འོངས་]ན་བ9ན་བཅོས་ནས་བཤད་པའི་གཏན་
ཚ~གས་yིར་\ོལ་ལ་མ་oབ་པ་བJོད་པ་ཡང་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]ཅིང་འདོད་[པ་འང་;པའང་]ཚང་[པས་;བས་]དམ་
བཅར་ཐལ་བ་ཉིད་དང་མཚན་[178A2]ཉིད་ལ་མཚzན་:་གནས་པ་ཚ~ག་གིས་མི་བwོག་པས་དེ་ལ་ཉེས་qོང་གི་ལན་དགག་
པ་གཉིས་གཞན་ཡང་ཅེས་དང་ཚ~ག་rད་ཅེས་པས་བ9ན་ཏོ།།

R2 རང་གི་Ä་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ། 
གཉིས་པ་རང་ཉིད་དོན་[Tེད་;མེད་]པར་ཐལ་བ་ལ་jོན་[Cི་;Gི་]དངོས་པR་ཉdད་ནི་རང་ཉིད་Cི་Ä་ཆོས་ཅན་དགོས་

པའི་དོན་äང་ཟད་Cང་[Tེད་;མེད་]པར་ཐལ་ཏེ་yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་ལས་yི་རོལ་X་]ར་པའི་དོན་ཅན་[178A3]ཏེ་
yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་Cི་དགོས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་:་བའོ།།

དེ་ལ་གཞན་Gི་ལན་དགག་པ་ལས་མདRའd་[ཏི་ཀ་;ཊིཀ་]:ེད་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་དེ་[ན་འང་;ནའང་]དགོས་དོན་མེད་
པ་མ་ཡིན་ཏེ་yི་ནང་གི་བ9ན་བཅོས་ལ་རང་ཉིད་གང་འདོད་པས་འbག་པའི་དོན་ཅེས་པ་ལ། བwོག་:འི་དོགས་པ་མི་
Öིད་པས་དགག་པ་ནི་གང་གིས་[178A4]ཅེས་པའོ།།

གཞན་དག་རང་ཉིད་ལ་ཚད་མས་lགས་པའི་ཆོས་ཅན་ག`ང་[པའི་;བའི་]དོན་X་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི་Pགས་དེ་
ལ་ཡང་རང་གི་Ä་འདི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་:་9ེ། དེའི་L་མཚན་5ོག་{ན་ལ་Yབས་Cིས་oབ་པ་དང་5ོག་པ་དང་མི་{ན་



པ་བwོག་:་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀའི་འཐད་པ་གDམ་yད་[178A5]པར་%མ་པར་âད་པའི་ཅེས་དང་རང་གི་
ཅེས་དང་དེ་<ར་ཞེས་པ་9ེ་ངR་བe་མuན་[ང་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་yད་པར་Gི་ཐ་sད་མི་5ེན་པས་སོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་\ོལ་[བ་འམ་;བའམ་]yིར་\ོལ་རང་ཉིད་ལ་oབ་པའི་ཆོས་ཅན་བZབ་:ར་དགག་པའི་དོན་ཅེས་པ་
ལ། དོན་དེ་yོགས་Cི་ཚ~ག་གཞན་Gིས་oབ་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་པའོ།།

[178A6] ཡང་ཁ་ཅིག་ཆོས་ཅན་རང་ཉིད་oབ་པར་བJོད་པས་མ་oབ་པའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་བZབ་:ར་:ེད་པ་
འགོག་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་པ་ལ། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་áོས་[9ེ།;ཏེ།] འདི་ལ་âིར་ཆོས་ཅན་ལ་Jེས་འlR་མSད་པས་བZབ་
:འི་ཆོས་D་མི་xང་[པ་;བ་]ནི་5གས་Cི་jོན་ཡིན་པས་5གས་Cི་གuང་དང་5གས་âིའི་fལ་ཅན་[178A7]X་བཤད་དེ་
ཅེས་པས་oབ་པ་ནི་Jེས་D་དཔག་པ་ཅེས་པའོ། །བZབ་མི་Qས་པ་yོགས་Cི་གཅད་:་མ་ཡིན་པ་ནི་ཅི་9ེ་ཅེས་པ་9ེ། 
[དཔེའ་;དཔེ་]དང་5གས་Cི་jོན་ནི་བZབ་:་[Tེད་;མེད་]པ་དང་yབ་པ་མ་oབ་པའོ། །yི་མ་ནི་བZབ་:ར་བ`ང་
[པའི་;བའི་]Xས་ཙམ་ལས་སོ། །<ོས་Cང་དེ་དག་གིས་བZབ་:་འoབ་པ་[178A8]ལ་གནོད་པས་yོགས་Cི་jོན་X་
བJོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེ་<་མ་ཡིན་ན་ཅེས་པའོ།།

ཞར་ལ་yོགས་Cི་ཚ~ག་གིས་%མ་གཅད་X་འོས་པ་ཉིད་བ9ན་པ་ནི་དེའི་yིར་ཅེས་པ་ཚ~གས་བཅད་གཉིས་དང་
བཅས་པ་9ེ། L་སོགས་ནི་5གས་དང་[དཔེ་འོ།།;དཔེའོ།།] ཚ~ག་u་བJོད་པ་ལས་བཞིས་ནི་བ9ན་བཅོས་ལས་[བཤད་པ་
[178B1]པ་;བཤད་པ་]དང་[བZབ་;Zབ་]:ེད་མ་oབ་པ་དང་oབ་ཟིན་པ་དང་བསལ་[པའི་;བའི་]གཞི་%མས་ལ་
yོགས་Cི་མཚzན་:་{ོག་པ་9ེ་yབ་པ་སེལ་ལ། འདོད་^ས་ནི་མ་^ས་པའི་Yབས་དོན་ལ་མཚzན་:་མ་yབ་པ་སེལ་
[པ་;བ་]ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་བ3ས་9ེ་བJོད་པ་ནི་མདོར་ན་yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་ནི་u་པR་ཉdད་Cང་གནོད་མེད་Cི་དོན་
བZབ་[178B2]:ར་འདོད་པས་ཁས་@ངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བའོ། །དེས་yོགས་མ་ཡིན་%མས་ཇི་<ར་བསལ་ཅེ་
ན། བསལ་:་u་པR་དS་%མས་ལ་མཚན་ཉིད་འདི་[Tེད་;མེད་]དེ། བསལ་[པ་;བ་]ལ་གནོད་པ་ཡོད་པ་དང་Kག་མ་བཞི་ལ་
མཚན་ཉིད་ནི་བZབ་:ར་འདོད་པ་འbག་པ་མེད་པའི་yིར་ཞེས་:འོ།།

Q3 རང་Pགས་Cི་དགོས་པ་Éར་བ9ན་པ་ཉིད་ཡང་བJོད་པ། 
དེ་<ར་གཞན་Pགས་ལ་[178B3]དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་བJོད་པའི་ཞར་ལ་རང་Pགས་Cི་དགོས་པ་Éར་བ9ན་

པ་ཉིད་ཡང་བJོད་པ་ནི་འདིར་མཛད་པས་བདག་ཉིད་Cི་Ä་མཛད་པ་ནི་Éར་ཇི་Yད་བJོད་པའི་ལོག་པར་
[5ོགས་;5ོག་]པ་མཐོང་[པ་;བ་]བwོག་པའི་yིར་ཏེ། ཅི་<ར་བwོག་ཅེ་ན། བ9ན་བཅོས་ཁས་@ངས་Cང་བ9ན་བཅོས་
ནས་བཤད་ཙམ་\ོལ་བའི་བZབ་:་མིན་ཞེས་[178B4]དང་། ཡིན་X་uག་Cང་གང་[Éོས་;དངོས་]D་འདོད་པ་ལ་གནོད་
པ་[Tེད་;མེད་]ན་དེ་ལ་5གས་ཞེས་དང་། དེ་<་མ་ཡིན་ན་uག་པ་[Tེད་པ་འམ་;མེད་པའམ་]ཧ་ཅང་ཐལ་བར་9ོན་པ་ཡིན་
ཞེས་:་བའོ། །ཡང་ན་དེ་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]ཉིད་ཅི་<ར་ཡིན་sམ་པ་ལ། བZབ་:ར་འདོད་ཉིད་མི་ཉམས་དང་། uག་པ་
[Tེད་པ་འང་;མེད་པའང་]གཟིགས་པས་སོ།། [178B5]ཞེས་འདོན་ཏོ།།

P3 རང་ཉིད་དང་འདོད་པ་ངེས་ག`ང་དགོས་པ།
ད་ནི་ངེས་ག`ང་དོན་མེད་པ་qོང་9ེ། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཇི་Yད་བཤད་པ་<ར་ན་ཁོ་ནས་གཅད་པའི་དོན་གཏན་

ཚ~གས་མ་oབ་པ་ལ་རང་གིས་བZབ་:ར་འདོད་པ་ཉིད་[Tེད་;མེད་]པས་དེ་གཉིས་ཡོད་པ་དེར་ངེས་ག`ང་གིས་ཅི་:་ཞེས་
དོགས་པ་ལ། [གཙzའ་;གཙz་]བRའd་�ེན་གཞན་དང་འnེལ་[པས་;བས་]དོགས་པ་འགོག་པ་ལ་[178B6]དགོས་པ་ནི་



yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་འདིར་hོབ་དཔོན་Gིས་ངེས་ག`ང་བཤད་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་òེལ་ལོ། །ཅིའི་དོན་X་ཞེ་ན། oབ་བསལ་
[Tེད་;མེད་]ལ་འདོད་པ་ཙམ་བZབ་:་ཡིན་ན་ད་<ར་བZབ་:ར་མ་ཡིན་ཡང་yིས་9ོན་པར་འ]ར་བ་དཔེར་ན་Ä་མི་
5ག་9ེ་:ས་པའི་yིར་ཞེས་བཀོད་པའི་5གས་ཕ་རོལ་ལ་མ་oབ་པར་ཡང་[178B7]བZབ་:ར་ཐལ་བར་འ]ར་བས་དེ་
གཅད་པའི་yིར་རོ། །དེ་རང་ཉིད་དང་འདོད་པས་ཆོད་མོད་ཅེ་ན། བ9ན་:་དང་མ་འnེལ་ན་ཆོད་Cང་:ེད་པ་དང་{ན་
པའི་མཐའ་ཅན་བ9ན་:་བ་ཞེས་པའི་ཚ~ག་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]yིར་མི་ཆོད་དོ། །དེའི་དེ་གང་ལས་ཞེ་ན། བ9ན་པར་
:་བ་ནི་yད་པར་Gི་གཞི་[གཙzའ་;གཙz་]བR་ཡdན་ལ་[178B8]རང་ཉིད་དང་འདོད་པ་ནི་yད་པར་Gི་ཆོས་ཡིན་ཏེ་yད་པར་
རང་ཉིད་འདོད་པར་]ར་པའི་ངR་བR་ཞdག་བ9ན་པར་:འR་ཞSས་:་བ་ཡིན་ནོ།། [གཙzའ་;གཙz་]བོ་བ9ན་:་བའི་Ä་དེ་ཡང་
Xས་གDམ་ཆར་ལ་འbག་9ེ། དེ་<་ཡིན་དང་བ9ན་:་བ་དང་མ་འnེལ་ན་དེ་ལ་ད་<་བZབ་:ར་འདོད་པ་ཉིད་
[Tེད་;མེད་]པས་དེས་བཅད་པས་ངེས་ག`ང་[179A1]མི་དགོས་Cང་འnེལ་[པས་;བས་][གཙzའ་;གཙz་]བRའd་Ä་མ་
འོངས་པ་ལ་འbག་པ་ན་yད་པར་ཡང་དེར་yེར་བས་yིས་འདོད་པར་]ར་པ་ཞིག་བZབ་:ར་བ9ན་:་ཞེས་པར་འ]ར་
ལ་དེ་གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་པ་[ལ་འང་;ལའང་]uགས་པས་དེ་མི་ཆོད་པའི་yིར་རོ། །དེ་<་ན་ཡང་འདོད་པའི་Yད་:ིངས་
ལ་ནེ་5འི་�ེན་[Cི་;Gི་]མིང་ཅན་]ར་པས་ཟིན་པས་[179A2]མ་འོངས་པ་ལ་འbག་པ་འགོག་པར་:ེད་དR་ཞS་ན། :ེད་
{ན་དང་འnེལ་[པ་;བ་]îན་ལས་བiས་པའི་གuང་འདིར་ནི་ཞེས་áོས་ཏེ། [གཙzའ་;གཙz་]བRའd་དབང་གིས་yད་པར་Gི་
�ེན་ཡང་མ་འོངས་པ་ན་འདོད་པར་]ར་པ་ཞིག་བ9ན་:་ཞེས་པར་འ]ར་ཏེ། དཔེར་ན་Kས་:ིན་ཡང་འདིར་yིན་ཟིན་
པར་འ]ར་རR་ཞSས་བJོད་པའི་ཚÇ་ཟིན་[པ་འང་;པའང་][179A3]མང་X་rིད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ནེ་ཤྚས་
(niṣṭha)མ་འོངས་པ་འགོག་མི་Qས་པས་ཁོ་ན་དགོས་ན་རིགས་པའི་[tR་འd་;tRའd་]བ9ན་བཅོས་D་བZབ་པར་:་བ་ཉིད་
X་འདོད་པར་]ར་པ་ནི་yོགས་ཡིན་ནR་ཞSས་པ་དེར་ཡང་ཁོ་ན་དགོས་པར་འ]ར་རR་ཞS་ན། དེར་བ9ན་:་[Tེད་;མེད་]པས་
[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་Äར་མ་འོངས་པ་བJོད་པ་དང་nལ་བའི་འདོད་པའི་ཚ~ག་[179A4]ལ་ནི་ནེ་ཤྚ་མ་འོངས་པ་འགོག་
པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་འདོད་པར་]ར་པའི་ཚ~ག་དེས་ཞེས་:འོ།།

Pགས་འདི་ལ་གཞན་Gིས་ངེས་ག`ང་མི་དགོས་པ་དང་མི་Qས་པ་དང་ཧ་ཅང་ཐལ་[པར་;བར་]བJོད་པའི་jོན་
གDམ་qང་པར་:་9ེ། དང་པR་ནd་འདོད་པ་བ9ན་:་བ་དང་འnེལ་ཡང་བJོད་:་ཐ་དད་པས་[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་དབང་
གིས་དེ་མ་འོངས་པར་[179A5]rིད་མི་Qས་9ེ་དེ་<་མ་ཡིན་ན་ད་<ར་ཡོད་པ་འདི་yིས་ཤེས་:་ཡིན་ནR་ཞSས་[vོས་པR་
ཅdག་;དངོས་པོ་གཅིག་]གི་ཆོས་གཉིས་སམ། འོ་མར་]ར་པ་འདི་ཞོར་འ]ར་རR་ཞSས་Lན་ཅིག་གི་ཆོས་གཉིས་སམ། ས་གཞི་
འདིས་བjེད་:འི་®་s་འêང་[པར་;བར་]འ]ར་རR་ཞSས་Lད་ཐ་དད་པའི་དོན་བJོད་པ་ན་ཡང་[གཙzའ་;གཙz་]བR་ཤSས་:་
དང་ཞོ་དང་®་s་[179A6]%མས་མ་འོངས་པ་ལ་འbག་པས་yད་པར་ཡོད་པ་[ལསོགས་པ་འང་;ལ་སོགས་པའང་]མ་
འོངས་པ་ལ་འbག་པར་འ]ར་ཏེ། དེས་ན་འདོད་པ་ཉིད་Cིས་བཅད་པས་ཁོ་ན་མི་དགོས་སR་ཞS་ན། དེ་དག་[X་
འང་;Xའང་]ད་<ར་དང་འདི་ཞེས་པའི་ཚ~ག་མ་Üར་བར་ཡོད་པར་]ར་པ་ཞིག་ཅེས་བJོད་ན་མ་འོངས་པ་[ལ་
འང་;ལའང་]འbག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་དག་Üར་[179A7]ན་འདོད་པ་ལ་དེ་<་|འི་ཚ~ག་[Tེད་;མེད་]པ་དང་ཇི་<ར་
མuངས། གཉིས་པ་ནི་ཡང་གལ་ཏེ་[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་དབང་གིས་yད་པར་ཆོས་དང་བཅས་པ་མ་འོངས་པར་rིད་ན་
འདོད་པར་འ]ར་པ་ཁོ་ན་དང་བཅས་[པ་འང་;པའང་]rིད་པར་འ]ར་རོ། །མ་འོངས་པ་ན་ཁོ་ནའི་%མ་བཅད་མེད་པས་
མི་འbག་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་མ་འོངས་པ་[ན་འང་;ནའང་]Xས་[ཅིག་;གཅིག་][179A8]ཉིད་དམ་རིམ་ཅན་X་
གཉིས་ཀར་བ9ན་པ་Öིད་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་ཁོ་ནས་Cང་Zབ་:ེད་མ་oབ་པ་འགོག་མི་Qས་སR་ཞS་ན། འདིར་མ་འོངས་
པའི་དོན་ནི་དེ་yིན་ཆད་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་Gི་དང་པོར་:ས་པ་5གས་D་བཀོད་པ་ལ་ཕ་རོལ་Gིས་མ་oབ་



[པོ་;བོ་]ཞེས་བJོད་པའི་Xས་ལ་བJོད་པ་ན་དེའི་ཚÇ་Zབ་:ེད་X་རེ་བ་[179B1]%མས་ཏེ་བསམ་པས་བZབ་:་འབའ་
ཞིག་[X་;i་]འདོད་པས་དེ་གཅད་:་མ་ཡིན་པའི་yིར་དང་། དེའི་Jེས་D་[བZབ་;Zབ་]:ེད་X་འཛ~ན་པ་ལ་བZབ་:ར་
འདོད་པ་ཉིད་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་དང་། Zབ་:ེད་Cི་Jེས་D་བZབ་:ར་འཛ~ན་པའི་ས་Xས་ལ་མ་འོངས་པའི་དོན་
[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།། 

གDམ་པ་ནི་ཡང་གལ་ཏེ་གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་པ་ལ་བZབ་[179B2]:འི་མཚན་ཉིད་yིས་བZབ་:ར་འདོད་པ་
ཞེས་པ་[uགས་;བuགས་]Cང་ད་<་འདོད་པ་[Tེད་;མེད་]པས་དེ་བZབ་:ར་འགོག་ན་བZབ་:་ལ་Xས་[ཐཾད་;ཐམས་
ཅད་]དེར་བ`ང་བ་དགོས་པར་འ]ར་བས་:ས་པ་Éར་བZབ་:ར་:ས་ནས་oབ་པ་ན་Zབ་:ེད་X་འགོད་པའི་ཚÇ་ཡང་
Éར་བZབ་:་མ་ཡིན་པར་འ]ར་ཏེ་yིས་Zབ་:ེད་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེས་ན་ཁོ་ནས་Xས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]
[179B3]X་བZབ་:ར་མ་]ར་པ་གཅོད་ན་བZབ་:་jོན་མེད་གཅོད་པས་བZབ་:་ཉིད་མི་Öིད་པར་ཐལ་ལR་ཞS་ན། 
བZབ་:་ལ་Xས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་འདོད་བཞིན་པས་མ་yབ་Cང་བZབ་:་ཡིན་པའི་ཚÇ་བZབ་:་འབའ་ཞིག་པར་
ག`ང་[པ་;བ་]དགོས་པ་ན་གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་[uགས་;བuགས་]D་uག་Cང་བZབ་:་འབའ་
ཞིག་པར་མ་[179B4]བ`ང་9ེ། Zབ་:ེད་[X་འང་;Xའང་]བཀོད་པ་དེ་བZབ་:་ཁོ་ནར་འདོད་པས་གཅོད་ལ། Éར་
བZབ་:ར་:ས་ནས་oབ་ནས་Zབ་:ེད་འ]ར་བའི་É་Xས་ན་བZབ་:་འབའ་ཞིག་པ་ཉིད་ཡིན་Cི་Zབ་:ེད་དང་འpེས་པ་
[Tེད་;མེད་]པས་དེ་གཅོད་པའི་L་མཚན་ཅི་ཡོད། དེས་ན་བཤད་པ་འདི་དོན་དང་གuང་གི་ཆ་ལ་མི་འཐད་པའི་jོན་ཅི་
ཡང་[179B5][Tེད་;མེད་]དོ།།

གDམ་པ་ནི་གཞན་དག་གuང་གི་བསམ་པ་འདི་<ར་བZབ་:ར་འདོད་པའི་དོན་ནི་བསམ་པ་དང་རིག་:ེད་
གཉིས་ཀས་བZབ་:ར་བ`ང་[པ་;བ་]ཡིན་ལ། Zབ་:ེད་X་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ་ཅེས་པ་ནི་Ä་:ས་པར་མ་oབ་པའི་
yིར་\ོལ་ལ་:ས་པ་Ä་མི་5ག་པའི་5གས་D་བཀོད་དེ་གལ་ཏེ་མ་oབ་ཅེས་བJོད་ན་བZབ་[179B6]པར་:འR་ཞSས་
བསམ་པས་བ`ང་[པའོ།།;བའོ།།] བ9ན་:་བ་ནི་མཚzན་:་9ེ། དེའི་མཚzན་:་ནི་རིག་:ེད་Cིས་བZབ་:ར་བ`ང་
[པ་;བ་]ཡིན་ལ་[དེ་འང་;དེའང་]:ེད་པའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པས་Xས་གDམ་ཀ་ལ་འbག་གོ །དེ་<་ཡིན་དང་ངེས་ག`ང་
བ9ན་:་བའི་Jེས་D་:ེད་པ་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] འདོད་པ་བ9ན་:་དང་མ་འnེལ་ན་Zབ་[179B7]:ེད་མ་oབ་པ་དེ་ལ་
འདོད་པའི་བJོད་:ར་རིག་:ེད་Cི་བZབ་:ར་བ`ང་[པ་;བ་]མ་ཚང་[པས་;བས་]བཅད་པས་ཁོ་ན་མི་དགོས་ལ། འnེལ་
ན་དེས་རང་གི་བJོད་:་རིག་:ེད་Cིས་བ`ང་[པ་;བ་]མ་འོངས་པར་yེར་བ་ན་འདོད་པའི་དོན་བསལ་[པས་;བས་]ད་<ར་
བZབ་:ར་བ`ང་ཞི་རིག་:ེད་Cིས་མ་འོངས་པ་ན་9ོན་པ་ཞེས་:་བར་འ]ར་ལ། དེ་[བZབ་;Zབ་]:ེད་[179B8]X་
བཀོད་པའི་མ་oབ་པ་ལའང་[uགས་;བuགས་]པས་དེ་གཅོད་:ེད་ཁོ་ན་ལ་<ོས་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་འཆད་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་
[9ེ།;ཏེ།] âིར་oབ་པ་དང་མ་oབ་པར་སེམས་པ་Kན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཡིན་པས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་Xས་
[ཅིག་X་;གཅིག་i་]བསམ་པས་བZབ་:་Zབ་:ེད་X་འཛ~ན་མི་Öིད་པས་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། :ེ་nག་[X་;i་]
[180A1]དེའི་ཚÇ་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་བསམ་པས་འདོད་པ་ཚང་ན་བZབ་:་ཉིད་ཡིན་པས་གཅད་པར་མི་
རིགས་ལ། ངག་གིས་བ9ན་པ་མ་ཚང་[པས་;བས་]བZབ་:ར་མི་འ]ར་ན་གང་X་མ་^ས་པའི་བདག་གི་དོན་དང་jེས་
|ས་གཉིས་བཅས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བZབ་:་མ་ཡིན་པར་འ]ར་བས་བZབ་:འི་ཉེས་པ་བJོད་པ་མི་འཐད་
[180A2]ཅིང་། Pང་གི་དོན་ལ་oབ་བསལ་[Tེད་;མེད་]ཅིང་འདོད་པ་ཚང་ན་གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་པ་བJོད་པ་དམ་
བཅར་འ]ར་བ་ངེས་ག`ང་གི་མི་[wོགས་;བwོགས་]པར་གDངས་པ་མི་འཐད་པས་hོབ་དཔོན་Gི་དགོངས་པར་མི་xང་
[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།



M2 དེས་ལོག་5ོགས་གཞན་ཡང་བསལ་པ་oབ་པ།
N1 མི་འདོད་པ་དང་འpེས་པ་བཀག་པ་jོན་མ་ཡིན་པར་བ9ན་པ།

དེས་ལོག་[5ོགས་;5ོག་]གཞན་ཡང་བསལ་[པ་;བ་]oབ་པ་ལ་འང་གཉིས་ལས་མི་འདོད་པ་དང་འpེས་པ་བཀག་
པ་jོན་མ་[180A3]ཡིན་པར་བ9ན་པ་ནི་རང་ཉིད་Cི་བJོད་:་\ོལ་བ་བདག་ཉིད་Cིས་གང་འདོད་5གས་Cི་བZབ་:ར་
བJོད་པ་འདིས་ནི་འདི་<ར་ཡང་རིག་པར་ཡང་Üར་ཏེ་ཞེས་òེལ་ཏེ།  དོན་དང་འཐད་པ་དང་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་མི་འདོད་
ཅེས་དང་ཅི་<ར་ཅེས་དང་དཔེར་ན་ཅེས་པའོ། །དེས་ན་དེ་<་|་མ་Qས་པ་5གས་Cི་jོན་X་བJོད་པ་ནི་Dན་འ:ིན་<ར་
[ང་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ་[180A4]ཞེས་:འོ།།

N2 Yབས་མ་ཡིན་པའི་yོགས་D་:ེད་པ་བསལ་པ། 
Yབས་མ་ཡིན་པའི་yོགས་D་:ེད་པ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་དོན་ཙམ་དགོད་པ་ནི་ཡང་རང་ཉིད་ལས་འrོས་པར་Jེས་

དཔག་རང་གི་âོད་fལ་ལ། Pང་ལ་<ོས་པ་[Tེད་;མེད་]པར་བཤད།། ཅེས་Jེས་D་དཔག་པའི་Xས་D་ཅེས་པ་9ེ། yིར་
\ོལ་Gིས་Ä་མི་5ག་པ་ཙམ་ཡིན་པར་pིས་པ་ལ་\ོལ་བས་Äའི་གསལ་བས་ཐ་[180A5]དད་པའི་མཉན་:་Ä་ཉིད་ཅེས་
པའི་âི་དང་Eས་ཅིག་ལ་འX་བའི་མི་5ག་པ་དང་{ན་ཞེས་དམ་བཅས་པའོ།།

འདི་ཇི་<ར་བསལ་[པར་;བར་]བJོད་པ་ལ་གལ་ཏེ་དེ་<་|འི་མི་5ག་པ་ཉིད་\ོལ་བ་:ེ་nག་པའི་oབ་མཐས་
འདོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཇི་<ར་Yབས་མ་ཡིན་པའི་yོགས་ཡིན་ཅེ་ན། \ོལ་བས་འདོད་Cང་རེ་ཤིག་བ9ན་
[180A6]བཅོས་ལ་མི་5ེན་པས་Yབས་Cིས་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་ནི་གཉིས་ཀ་བ9ན་བཅོས་ལ་5ེན་[པ་
འམ་;པའམ་]yིར་\ོལ་འདོད་ན་yོགས་D་རིགས་Cི་(PVin: phyogs su byed par ’gyur gyi)དེ་<་མ་ཡིན་ཏེ་
གཉིས་ཀ་ཞེས་òེལ་ལ། Yབས་ཅི་ཡོད་དེ་འདི་ཞེས་Üར་རོ།།

ཉེས་qོང་གི་ལན་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་ལ། 5ོགས་པ་པོ་འདོད་པ་[Tེད་;མེད་]པས་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་ནི་མ་
[180A7]ཡིན་ཏེ་ཅེས་པ་9ེ། དེ་ཉིད་âི་དོན་X་གཉེར་བ་ནི་ཞེས་པ་དང་Üར་བས་Üོར་བར་བཀོད་པའི་yབ་པ་ནི། 
5ོགས་པ་པོ་གང་འདོད་པའི་རང་{ོག་ཉིད་\ོལ་བས་དམ་བཅའ་བའི་Yབས་ཡིན་ཏེ་དེ་<་མ་ཡིན་ན་བcད་པའི་Yབས་
ལས་\ོལ་བའི་འདོད་པ་དཔོག་པ་ཇི་<ར་འཐད་ཅེས་པའོ།།

\ོལ་བ་ཉིད་Cིས་བZབ་མི་Qས་པས་[བZབ་;Zབ་]:ེད་[180A8]pིས་པ་ན་མཐར་Zབ་:ེད་ཡན་ལག་མི་
བJོད་པས་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་ནི་%མ་པ་དེ་<་|འི་ཞེས་པའོ།།

བ9ན་བཅོས་ལ་5ེན་པའི་Yབས་ཡིན་ཡང་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་ནི་བZབ་:་དང་དེ་མེད་ན་མི་འêང་
[པ་;བ་]མ་ཡིན་པའི་ཆོས་%མས་འnེལ་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པས་9ེ། དེ་ཡང་བZབ་:འི་ཆོས་དང་ནི།(v.13?) ཅེས་
པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

[180B1]དེའི་yིར་ཅེས་པ་ནི་Yབས་དོན་བ3་བ་9ེ། དེ་<་ན་É་མ་ནི་yིར་\ོལ་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་ཡིན་
ལ་འདི་ནི་ཚར་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བ་ཡིན་ཏེ།  འདིས་ནི་Yབས་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་གཏན་ཚ~གས་
འགོད་པ་ཡང་ཚར་གཅད་:ར་མཚzན་པ་ཡིན་ནོ།།

L3 མ་བསལ་བ་yས་པར་བཤད་པ། = མ་བསལ་བ་འཆད་པ། 



M1 མ་བསལ་བའི་དོན།
ད་ནི་མ་བསལ་བ་འཆད་པ་ལས་རེ་ཤིག་མ་བསལ་བའི་དོན་ཁོ་[180B2]ན་ཁས་@ང་:ར་9ོན་པ་ནི་Éར་yོགས་

Cི་མཚན་ཉིད་X་བJོད་པའི་བZབ་:ར་ཁས་@ངས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཅེས་སོ། །དེ་འlེལ་པ་ན། ཁR་བe་ཅག་གི་<ར་ན་
yོགས་བ9ན་པར་:་བ་ཉིད་མ་ཡིན་མོད་Cི་གལ་ཏེ་གཞན་Gི་Pགས་ལ་ཅེས་སམ། རང་གི་Pས་ལ་ཡང་བZབ་པ་འགོད་
Xས་མ་ཡིན་ཡང་Éར་oབ་འཐའ་འpི་བའི་Xས་[180B3]D་བ9ན་པར་:་བ་ཡིན་ཏེ་གཞན་X་ན་qོབས་པ་
[Tེད་;མེད་]པས་Zབ་:ེད་འགོད་པ་<ར་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་བའི་yིར་དང་། cོད་པའི་རིགས་པ་ལས་བདག་
[Tེད་;མེད་]ཅེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[མགོའ་;མགོ་]གཅིག་པའི་ལན་ཁས་@ངས་པར་གDངས་པས་སོ། །གཏན་
ཚ~གས་ལ་<ོས་པ་ནི་བ9ན་པར་འོས་པ་ཡིན་ལ་Ä་བཤད་པ་ཡོད་Cང་འbག་པའི་དོན་[Tེད་;མེད་]པའི་དབང་
[180B4]ཤེས་w་བ་གཉིས་D་མཐོང་[པ་ལསོགས་;བ་ལ་སོགས་]པའོ།།

M2 བསལ་བ་yོགས་D་མི་xང་བའི་འཐད་པ།
བསལ་[པ་;བ་]yོགས་D་མི་xང་[པའི་;བའི་]འཐད་པ་ནི་ཡང་[ཅི་འི་;ཅིའི་]yིར་ཅེས་པ་9ེ། འདི་ལ་5གས་

གཉིས་ལས་དང་པR་ནd་བསལ་[པ་;བ་]ཆོས་ཅན་yོགས་མ་ཡིན་ཏེ་གཏན་ཚ~གས་Cི་5ེན་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པ་9ེ། [འདི་
འི་;འདིའི་]Üོར་བའི་དོན་གDམ་ངེས་པར་:་བ་ལས་ཆོས་ཅན་ནི་འདིར་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]Öིད་པ་ཚ~ག་[180B5]གིས་བསལ་
[པ་;བ་]མ་ཡིན་Gི་ཚད་མས་བwོག་པ་ཞེས་Éར་ཁེགས་པ་pན་X་xང་[པ་;བ་]9ེ། Ä་མཉན་མ་ཡིན་པ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པའོ།།

དེ་ལ་ཡང་Ä་དང་མཉན་:་མ་ཡིན་པ་ཚzགས་པ་མི་Öིད་པས་ཆོས་ཅན་X་མི་འཐད་དR་ཞS་ན། མཉན་:་མ་ཡིན་
པར་བསལ་[པ་;བ་]ནི་Ä་ཉིད་ཆོས་ཅན་X་འཇོག་པས་jོན་[Tེད་;མེད་]དོ།།

འདིར་ཡང་ཚzགས་པ་[180B6]འི་Ä་དོན་ནི་གཞིར་མི་xང་9ེ། དེ་ཉིད་བསལ་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ལ་དེ་
[vོས་;དངོས་]པོར་བསལ་[པས་;བས་][vོས་;དངོས་]པོར་yོགས་ཡིན་པ་འགོག་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་གང་X་བསལ་བའི་
གཞི་ཆོས་ཅན་X་སོང་[པ་;བ་]ལས་མ་འདས་པའི་yིར་རོ།།

བZབ་:་ནི་དོན་Cང་ཆོས་ཅན་Ä་དེ་yོགས་མ་ཡིན་པར་མི་བZབ་Cི་མཉན་:་མ་ཡིན་[པ་འམ་;པའམ་]5ག་
[པར་;པ་]yོགས་མ་ཡིན་[180B7]ཞེས་:་བའོ།།

དེ་ཡང་yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་དམ་མཚzན་:་ཙམ་འགོག་པར་མི་འཐད་དེ་ཆོས་ཅན་འཛ~ན་པས་oབ་པ་དང་མཚན་
ཉིད་བཀག་པས་oབ་པས་བLད་པའི་5གས་འགོད་པའི་yིར་རོ། །འོན་Cང་yོགས་D་ཁས་[@ང་;@ངས་]པར་འོས་པ་མ་
ཡིན་ཅེས་:་བའོ།།

5གས་Cི་ངR་བe་གཏན་ཚ~གས་Cི་5ེན་མ་ཡིན་ཅེས་པའི་[180B8]དོན་ཡང་5གས་Cི་ངR་བe་[Tེད་;མེད་]པ་དང་
བZབ་མི་Qས་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] མ་oབ་པ་དང་[vོས་;དངོས་]པRའd་%མ་པ་ཙམ་དངོས་པོར་བZབ་པར་
:་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་མ་ངེས་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

འོན་Cང་དེ་ལ་5གས་འགོད་འདོད་ཉིད་དམ་མཚན་ཉིད་yོགས་ཆོས་མི་5ེན་པའི་yིར་ཅེས་:་བ་ནི་yབ་:ེད་མི་
[དTིགས་;དམིགས་]པའོ།།

[དེ་འང་;དེའང་]ཅི་[181A1]yིར་ཅེས་པ་ལ་Tོང་[པ་;བ་]ཉིད་Cིས་oབ་མོད་Cི་Jེས་D་འlR་{eག་ཉིད་5གས་
Cི་uལ་Gིས་བ9ན་པ་ནི་གཏན་ཚ~གས་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ལ་བJོད་yིར་ཅེས་པ་9ེ། གཏན་ཚ~གས་འགོད་འདོད་དམ་yོགས་



ཆོས་Cི་fལ་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟར་xང་[པས་;བས་]yབ་པར་བJོད་པས་འཕངས་པས་བསལ་ཞེས་བJོད་པ་ན་ཐེ་
[ཙzམ་;ཚzམ་]མི་Öིད་པའི་yིར་ཞེས་:་བ་ཡང་[181A2]yབ་:ེད་མེད་པའོ།།

དེ་འlེལ་པར་yོགས་ཆོས་Zབ་:ེད་Éོན་X་བJོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན་བསལ་[པའི་;བའི་]དོན་ནི་ཚད་མས་བwོག་
ཅིང་ཁེགས་པ་ཡིན་པ་དེ་འགལ་wའི་5གས་ཅན་ཚད་མ་དང་5གས་ཉིད་Cི་5ེན་མ་ཡིན་ཏེ་བwོག་པ་ལ་ཚད་མ་
[uགས་;བuགས་]ཞིང་ཐེ་[ཙzམ་ཚzམ་]མི་Öིད་པའི་yིར་ཞེས་པ་9ེ་དེའི་yབ་པ་གཉིས་འགལ་བ་ཞེས་དང་ཐེ་[ཙzམ་
ཚzམ་]Gིས་(?)ཞེས་[181A3]པའོ།།

དེས་oབ་པ་c་བའི་5གས་ནི་བསལ་[པ་;བ་]ལ་fལ་ཅན་མི་Öིད་པ་དེའི་yིར་yོགས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དR་ཞSས་པ་
9ེ། དེའི་yབ་པ་ནི་5གས་Cིས་:་བར་འོས་པའི་fལ་བ9ན་པའི་yིར་yོགས་བJོད་པ་ཡིན་ན་ཞེས་པའོ།།

M3 yོགས་ལ་གནོད་པའི་བསལ་བ་ཉིད་བཤད་པ།
ད་ནི་yོགས་ལ་གནོད་པའི་བསལ་[པ་;བ་]ཉིད་བཤད་པ་ལ། རེ་ཤིག་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་མདོར་བ9ན་པ་ནི་Jེས་

[181A4]D་དཔག་པའི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་ཡིས། ཅེས་པའི་ཚ~གས་བཅད་དོན་ཙམ་འlེལ་པ་9ེ། འདི་ཡང་[ད:ེའ་;ད:ེ་]
[གཞིའ་;གཞི་]བསལ་བ་[âི་འི་;âིའི་]མཚན་ཉིད་དང་། དེ་ལ་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་བཞིར་ངེས་པའི་uལ་དང་། བསལ་
[པ་;བ་]yོགས་D་མི་xང་[པའི་;བའི་]Lའོ།།

N1 ད:ེ་གཞི་བསལ་བ་âིའི་མཚན་ཉིད།
དང་པR་ནd་གནོད་པ་དེ་ནི་ཅེས་པ་9ེ་དམ་བཅས་པ་ཉིད་ན་དེ་དང་%མ་གཅོད་Cི་འགལ་[181A5]w་oབ་པ་ཡིན་

ནོ།།
དེ་ལ་དམ་བཅས་པ་ནི་བདེན་ཞེན་Gིས་ཁས་@ངས་པ་ཡིན་ལ། སེལ་:ེད་ནི་དེ་དང་%མ་གཅོད་Cི་འགལ་w་ཚད་

མ་དང་ཚ~ག་Cང་xང་ཡིད་ཆེས་པའི་@ོས་oབ་པ་9ེ། དེ་ཡང་དགོལ་yིར་དགོལ་\ོལ་གང་xང་གིས་མ་ཡིན་གཉིས་ཀ་ལ་
ཡང་oབ་པ་ཉིད། བZབ་པར་:ེད་པའི་Dན་འ:ིན་ཡིན། [181A6]ཞེས་གDངས་པའི་uལ་Gིས་གཉིས་ཀས་oབ་པ་
ཡིན་ཏེ་དེ་<་མ་ཡིན་ན་[དགོལ་;\ོལ་]བ་ཚར་མི་ཆོད་པའི་yིར་རོ།།

གལ་ཏེ་བསལ་[པ་;བ་]དང་Xས་མི་[ཅིག་;གཅིག་]ན་ད:ར་དsན་Gི་ཚ་lང་<ར་བསལ་:་སེལ་:ེད་X་མི་xང་
ལ་Xས་[༡;གཅིག་]ལ་དམ་བཅས་པའི་Xས་ཉིད་ན་བསལ་[པའི་;བའི་]དོན་ལ་བདེན་ཞེན་Gིས་ཁས་ལེན་འbག་མི་Öིད་
པའི་yིར་རR་ཞS་ན། བསལ་[པ་;བ་]ཡོད་[181A7]པ་ནི་དམ་བཅས་པའི་Xས་ན་9ེ། བསལ་[པ་;བ་]pན་xང་གི་
[གཞིའ་;གཞི་]ལ་མ་pན་པས་བདེན་ཞེན་འཐད་ལ། བསལ་[པ་;བ་][uགས་;བuགས་]པ་ནི་དམ་བཅས་པའི་Lན་མ་
ཉམས་པ་ལ་ཡིན་པས་jོན་[Tེད་;མེད་]དོ།།

N2 དེ་ལ་ད:ེ་བ་གཞིར་ངེས་པའི་uལ། 
O1 ད:ེ་བའི་ངR་བe་བཞི།

གཉིས་པ་ལ་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བའི་ངR་བe་བཞི་ནི་དམ་བཅས་པའི་དོན་དང་འགལ་w་Tོང་9ོབས་Cིས་oབ་[inserts 
པ་](G)མངོན་Dམ་Gིས་བསལ་[པ་;བ་][181A8]དང་། Ä་ལ་མ་<ོས་པའི་དོན་5གས་9ོབས་Cིས་oབ་པ་Jེས་དཔག་



ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]དང་། <ོས་པའི་ཆོས་[vོས་;དངོས་]D་oབ་པ་lགས་པས་བསལ་[པ་;བ་]དང་། ཁས་@ངས་Cི་
ཚ~ག་ལས་ངེས་པའི་@ོས་oབ་པ་ཡིད་ཆེས་[བས་;པས་]བསལ་[པའོ།།;བའོ།།]

O2 ད:ེ་བའི་uལ།
ཇི་<ར་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བའི་uལ་ནི་གལ་ཏེ་བསལ་[པ་;བ་]ཞེས་:་བ་དམ་བཅས་པ་དང་འགལ་[181B1]བའི་

དོན་འཇོག་པ་དེ་དོན་ལ་མི་འWལ་པའི་ཚད་མར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་མངོན་Dམ་Jེས་དཔག་[X་;i་]མ་འXས་ན་
ཚད་མའི་lངས་ངེས་པ་ཉམས་པ་ལ་འXས་ན་ཡང་བསལ་[པ་;བ་]É་མ་གཉིས་ལས་བཞིར་མི་འཐད་དR་ཞS་ན། འXས་མོད་
Cི་Jེས་D་དཔག་པའི་ད:ེ་བ་ཡིས་བཞིར་བJོད་དེ། འདི་<ར་དེའི་5གས་Cིས་yབ་པ་ཁས་[181B2]@ངས་དང་ཚད་
མས་oབ་པ་གཉིས་ལས་དང་པR་ཡdད་ཆེས་པའི་Jེས་དཔག་དང་། གཉིས་པ་ལ་བZབ་:འི་ཆོས་བJོད་པ་ལ་<ོས་པ་དང་མ་
<ོས་པ་དཔོག་པས་lགས་པ་དང་དངོས་པRའd་Jེས་དཔག་9ེ་གDམ་X་yེ་བས་སོ།།

O3 5གས་དེ་དག་གི་རིགས་བསམ་པ།
5གས་དེ་དག་གི་རིགས་བསམ་པ་ཡང་དེ་ལ་ཁས་@ངས་ནི་འnས་5གས་ཡིན་ཏེ་འnས་|ར་ཁས་@ངས་པའི་

ཚ~ག་[181B3]ལས་དོན་དཔོག་པའི་yིར་རོ། །འདི་ནི་མི་འཐད་དེ་|ད་མེད་འདི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མ་ཞེས་བJོད་པའི་yིར་ཞེས་
:་བ་ལ་དེ་དག་དེ་ལ་མ་མཐོང་ན་ཞེས་པའི་uལ་Gིས་ཤེས་འདོད་Cི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་yོགས་ཆོས་[Tེད་;མེད་]པ་དང་། 
[Tེད་;མེད་]དགག་བJོད་པའི་ཚ~ག་ལ་བZབ་:འི་ཆོས་མ་ཡིན་དགག་བZབ་པ་ལེན་པས་འnས་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་
[181B4]མ་yབ་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། དེ་ལ་མར་བJོད་པའི་ཆོས་ཡོད་པ་ལས་བསམས་པའི་བJོད་:་བདེན་པ་དཔོག་པ་
ན་འnེལ་[པ་;བ་]བJོད་:ེད་དང་དེ་ལས་êང་[པ་;བ་]ལ་5ེན་པས་སམ། ཡང་དག་པར་ན་Ä་ལས་êང་[པའི་;བའི་]ཚད་
མ་ཡིན་Cང་དེའི་ཐ་sད་མི་འདོད་པས་ཚ~ག་ལས་•ར་ཁས་@ངས་པའི་དོན་དཔོག་པ་ཙམ་ལས་འnས་5གས་D་བ9ན་
[181B5]པ་ཡིན་ནོ། །lགས་པ་ནི་རང་བཞིན་Gི་5གས་ཡིན་ཏེ་དོན་%མས་ལ་Äས་xང་[པའི་;བའི་]མ་ཡིན་དགག་
བདག་ཉིད་X་ཡོད་པས་yབ་པའི་yིར་རོ། །དེ་<་ན་ཡང་རང་གི་xང་[པ་;བ་]རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་གཞན་Gི་xང་
[པ་;བ་]X་བ་ལས་མེའི་ཐ་sད་X་བZབ་པ་འnས་5གས་ཡིན་པའི་yིར་རR་ཞS་ན། དེའི་ཚÇ་མེའི་དོན་མ་oབ་ན་དངོས་
[181B6]པོ་བའི་Jེས་དཔག་[X་;i་]འ]ར་ལ་oབ་ན་དོན་ལ་ཐ་sད་Cི་yབ་པ་pན་པའི་9ོབས་Cིས་དོགས་པའི་རང་
བཞིན་X་འ]ར་བའི་yིར་རR་ཞSས་[པ་འམ།;པའམ།] ཡང་ན་འདི་ཡང་ཇི་Yད་གDངས་པའི་དཔེར་བJོད་པ་ཉིད་ལ་
དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་བའི་Jེས་དཔག་ནི་5གས་གDམ་ཆར་ལ་Öིད་པས་ངེས་པ་མ་བ`ང་ངོ་།།

O4 lངས་ངེས་པ་ལ་cོད་པ་qངས་པ།
lངས་ངེས་[181B7]པ་ལ་cོད་པ་qང་པ་ནི་གལ་ཏེ་དེ་<ར་ན་མངོན་Dམ་ལ་ཡང་w་བ་གཉིས་[ང་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཁས་@ངས་པ་དང་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Äས་བJོད་X་འཛ~ན་པ་lགས་པའི་མངོན་Dམ་དང་གDམ་
ཅིའི་yིར་མི་Öིད་དེ་དེ་དག་གིས་Cང་རང་གིས་oབ་པ་དང་འགལ་བ་སེལ་[པས་;བས་]བསམ་པ་ãག་[X་;i་]འ]ར་རR་ཞS་
ན། དེ་<ར་འ]ར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། [181B8]དེ་ལ་རེ་ཤིག་ཁས་@ངས་Cི་མངོན་Dམ་Gིས་བསལ་[པར་;བར་]མི་བJོད་
དེ་ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་[པ་;བ་]Jེས་དཔག་[X་;i་]ངེས་Cི་མངོན་Dམ་X་མ་ངེས་པས་ཞེས་སམ། ཡང་ན་བསལ་:་
\ོལ་བས་ཁས་@ངས་པའི་མངོན་Dམ་ཡིན་ཡང་སེལ་:ེད་yིར་\ོལ་ལ་<ོས་ནས་w་བ་གཉིས་[ང་མངོན་Dམ་X་བJོད་



པའི་yིར་མངོན་Dམ་ཡིན་[182A1]ནR་ཞSས་ཚ~ག་ལས་དོན་དཔོག་པའི་Jེས་དཔག་ལས་མ་འདས་པའི་yིར་Jེས་དཔག་མ་
ཡིན་པར་བJོད་པའི་ཚ~ག་ལས་དོན་དཔགས་Cང་Jེས་དང་དཔག་[X་;i་]འ]ར་བ་བཞིན་ནོ། །yོགས་ཆོས་ཁས་@ངས་Cི་
ཡིད་ཆེས་པའི་Jེས་དཔག་Cང་ལོགས་D་མི་འཐད་པར་བ<འོ། །ཡང་lགས་པ་མངོན་Dམ་Gིས་oབ་Cང་[182A2]དེའི་
བསལ་[པ་;བ་]ལོགས་D་མི་རིགས་9ེ། མངོན་Dམ་ལ་Ä་མི་[ང་[པས་;བས་]དེའི་བJོད་xང་[vོས་;དངོས་]D་མི་འoབ་
ཅིང་uགས་ལ་oབ་པ་ནི་[vོས་;དངོས་]དོན་ལ་[vོས་;དངོས་]པོ་བའི་མངོན་Dམ་Gི་9ོབས་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེ་དག་
ལས་དང་པོ་གDམ་ནི་ཚད་མ་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་གཞི་དེ་ལ་མི་Öིད་པས་གནོད་:ེད་དང་དོན་jོན་ཞེས་བJོད་ལ། 
yི་མ་ནི་ཁས་@ངས་[182A3]Cི་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་གཞི་དེ་ལ་ཡོད་པར་མི་འགལ་བས་གེགས་:ེད་དང་Ä་jོན་ཞེས་
བJོད་དོ།།

N3 བསལ་པ་yོགས་D་མི་xང་པའི་L།
གDམ་པ་ནི་དེ་དག་བZབ་:ར་དམ་བཅས་པ་ཉིད་ན་དོན་དང་Äའི་jོན་Gིས་\ོལ་བ་ཚར་གཅད་པར་འ]ར་

བའི་yིར་རོ།།

M4 སR་སRའd་རང་བཞིན་འཆད་པ།
N1 ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་བ་འཆད་པ།

ད་ནི་ཇི་Yད་བJོད་པའི་བསལ་[པ་;བ་]སR་སRའd་རང་བཞིན་འཆད་པ་ལས་དང་པR་ཡdད་ཆེས་པའི་བསལ་
[པ་;བ་]འཆད་པ་ནི་[182A4]བདག་གམ་གཞན་ཅེས་པ་9ེ། [འདི་འི་;འདིའི་]དོན་Gི་དེ་ཁོ་ན་ཡང་གཞན་Gི་Pགས་
དགག་པ་དང་། རང་གི་Pགས་བJོད་པ་དང་། དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་བ་ལས།  

O1 གཞན་Gི་Pགས་དགག་པ།
དང་པR་ནd་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་[པའི་;བའི་]མཚན་ཉིད་ནི་བསལ་:་འགལ་བ་ཚzགས་དོན་Gི་དམ་བཅའ་ལ་
[གཞིའ་;གཞི་]གཞན་ལ་[182A5]འbག་པའི་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ། འདི་<ར་|ད་མེད་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མ་
དང་མོ་གཤམ་X་ཁས་@ངས་པའི་ཚÇ་དམ་བཅའ་གDམ་Öིད་པ་ལས་འདིར་བསལ་:་ནི་ཚzགས་དོན་Gི་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་
ནོ།།

དེ་སེལ་:ེད་Cང་ཕན་uན་Gི་དམ་བཅས་མི་Qས་པས་[གཞིའ་;གཞི་]གཞན་ལ་འbག་པ་འགལ་བ་འཛ~ན་པའི་
ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

འོན་[182A6]Cང་ཚད་མས་བསལ་[པ་;བ་]ལས་གཞན་X་འཇོག་པའི་yད་པར་ནི་གཞི་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ལ་
འbག་པས་ཡིན་ལ། སེལ་:ེད་ཁས་@ངས་Cི་Jེས་དཔག་[X་;i་]3ད་པ་ནི་É་རབས་པའི་དབང་X་:ས་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་
ཟེར་རོ།།

དེ་ནི་ཡེ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། hོབ་དཔོན་Gི་དགོངས་པར་མི་xང་[པའི་;བའི་]yིར་
རོ།།  [182A7]དང་པR་ནd་རེ་ཤིག་དེ་<ར་ན་ཡིད་ཆེས་[པ་འམ་;པའམ་]ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་[པ་;བ་]ཞེས་པའི་Äའི་
དོན་མི་འཐད་དེ། སེལ་:ེད་ཚད་མ་མངོན་Dམ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡིན་ཞེས་བསལ་:་ཁས་@ངས་ཡིན་པས་དེར་
བJོད་ན་བསལ་[པ་;བ་][ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་[པར་;བ་]ཐལ་བའི་yིར་དང་། རང་Pགས་ལོགས་D་



མ་བཞག་པས་དེ་É་རབས་Cི་Pགས་ཡིན་པར་[182A8]ཡང་བJོད་མི་Qས་པའི་yིར་རོ། །བཞིར་lངས་ངེས་[པ་
འང་;པའང་]མི་འཐད་དེ། གཞི་གཞན་ལ་འbག་པ་ཉིད་Cང་ཚད་མའི་བསལ་[པ་;བ་]<ར་གཉིས་D་འ]ར་བའི་yིར་དང་། 
མ་དང་མོ་གཤམ་Gི་དམ་བཅས་ཕན་uན་གེགས་:ེད་པ་ཡང་དེ་དག་i་མ་འXས་པའི་བསལ་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི་ཁས་@ངས་Cི་བསལ་[182B1]ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ན་9ེ། གནོད་:ེད་དང་གེགས་:ེད་X་É་རབས་པ་དང་hོབ་
དཔོན་cོད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། གེགས་:ེད་པ་དེ་<་ན་ཡང་ཞེས་གེགས་:ེད་ཙམ་X་བཤད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། བJོད་
པ་འགལ་བས་Cང་^་བ་པོ་ལ་™ན་ཀར་འ]ར་ཞེས་Ä་jོན་ཙམ་X་བཤད་པ་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།།

O2 རང་གི་Pགས་བJོད་པ།
གཉིས་པ་རང་གི་Pགས་ནི་དེས་ན་འཐད་པ་[182B2]དང་གuང་གི་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།
ཡིད་ཆེས་པ་ནི་གང་གི་ཚ~ག་བདེན་པའི་དོན་ཅན་X་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པས་ཚ~ག་དེས་བཤད་པའི་དོན་དང་འགལ་

བ་9ེ། དེ་<་ཡིན་དང་ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་[པ་;བ་][âི་འི་;âིའི་]མཚན་ཉིད་ནི་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག་ཡིད་ཆེས་པའི་
ཚ~ག་ལས་oབ་པ་དང་%མ་གཅོད་Cི་འགལ་བའོ།།

དེ་ལ་ཡང་ཁས་@ངས་[182B3]དང་རང་ཚ~ག་གིས་བསལ་[པ་;བ་]གཉིས་Cི་yད་པར་ནི་É་རབས་པ་དག་ཡིད་
ཆེས་པའི་གང་ཟག་གཞན་Gི་ཚ~ག་དང་\ོལ་བ་རང་གི་ཚ~ག་དང་འགལ་བ་ལ་འཇོག་གོ །hོབ་དཔོན་Gི་གuང་ལས་ནི་ངག་
གི་དོན་[9ེ་;ཏེ་][ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་9ེ་(?)ཅེས་པས་ཁས་@ངས་པས་བསལ་[པ་;བ་]ནི་དམ་བཅས་པའི་དོན་དམ་བཅའ་
གཉིས་པའི་ཚ~ག་ལས་དཔགས་པ་དང་འགལ་བ་9ེ་[182B4]དཔེར་ན་|ད་མེད་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་É་མར་དམ་བཅས་
ནས་ཡང་[མོག་;མོ་]གཤམ་ཡིན་ནR་ཞSས་བLད་འགལ་བZབ་yོགས་Cི་དམ་བཅའ་དང་། |མ་པ་ནི་Éོན་པོ་ཡང་མ་ཡིན་
ལ་Éོ་མ་ཡིན་ཡང་མ་ཡིན་ནR་ཞSས་དངོས་འགལ་དགག་པའི་དམ་བཅའ་དང་། {ོག་པ་འདི་[Tེད་;མེད་]དགག་Cང་ཡིན་ལ་
མ་ཡིན་དགག་Cང་ཡིན་ནR་ཞSས་དམ་བཅས་[182B5]པ་<་|་9ེ། དེ་དག་གི་དམ་བཅའ་yི་མའི་ཚ~ག་ལས་རང་གི་བJོད་
:་དཔགས་པ་ན་É་མའི་དོན་ལ་བདེན་ཞེན་སེལ་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

རང་ཚ~ག་གིས་བསལ་[པ་;བ་]ནི་དམ་བཅས་པའི་དོན་ཚ~ག་དེ་ཉིད་ལས་དཔག་པ་དང་འགལ་བ་9ེ། དཔེར་ན་
Jེས་དཔག་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ཚད་མ་མ་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བ་<་|་9ེ། དེ་ལ་ཚད་མ་[182B6]ཡིན་མིན་ནི་གཞལ་:་ཡོད་
མེད་ལ་བJོད་དོ། །དེ་<་ཡིན་དང་5གས་ལས་5ོགས་པ་ཙམ་ལ་གཞལ་:་བགག་ཅིང་ཚ~ག་བJོད་པའི་uགས་Cིས་ཕ་རོལ་
ལ་ཚ~ག་གི་དོན་གོ་བར་འདོད་པས་ན་ཚ~ག་གི་5གས་ལས་དོན་5ོགས་པའི་Jེས་དཔག་གི་:ེ་nག་9ེ་གཞལ་:་ཅན་བ9ན་པ་
ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་འགལ་བ་འX་[182B7]བ་གཉིས་9ེ་:ེ་nག་ལ་oབ་ན་âི་ལ་oབ་པས་Jེས་དཔག་âི་ཉིད་ལ་གཞལ་:་
ཡོད་མེད་X་བ9ན་པ་དང་། âི་ལ་ཁེགས་ན་:ེ་nག་ལ་ཁེགས་པས་:ེ་nག་ལ་གཞལ་:་ཡོད་མེད་[vོས་;དངོས་]འགལ་
བ9ན་པས། :ེ་nག་ཁས་@ངས་Cི་Jེས་དཔག་དེ་རང་གི་གཞལ་:་འགོག་ཅིང་བཀག་པ་འཇལ་བར་བ9ན་པར་འ]ར་
བས་[182B8]རང་ཚ~ག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་དེའི་ཚÇ་གཞལ་:་འཇལ་བ་Jེས་དཔག་âི་དང་འགོག་པ་ཁས་
@ངས་Cི་Jེས་དཔག་གཉིས་ཀ་ལ་གཞལ་:་ཡོད་ཅེས་བJོད་ན་ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ལ་[གཉིའ་ག་;གཉིས་
ཀ་]ལ་མེད་ཅེས་བJོད་[ན་འང་;ནའང་]ཁས་@ངས་Cི་བསལ་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་གཉིས་Cི་དོན་འགལ་བའི་yིར་རོ།། 
[183A1]དེ་བཞིན་X་ངས་^ས་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]´ན་ཡིན་ནR་ཞSས་བJོད་པ་ན་ཡང་ཚ~ག་གཅིག་ཉིད་Cིས་
[vོས་;དངོས་]D་ཚ~ག་གི་âི་ལ་བJོད་:་བཀག་ཅིང་uགས་Cིས་ཚ~ག་དེ་ཉིད་བJོད་:་ཅན་X་བ9ན་པས། འདི་ལ་ཡང་



ཚ~ག་âི་ལ་བJོད་:་ཡོད་[Tེད་;མེད་]དངོས་འགལ་བ9ན་པ་དང་:ེ་nག་ལ་བJོད་:་ཡོད་[Tེད་;མེད་]དངོས་འགལ་
བ9ན་པས། :ེ་nག་བJོད་:་[183A2]འགོག་པའི་ཚ~ག་འདིས་རང་གི་བJོད་:ར་འགོག་ཅིང་བཀག་པ་བJོད་:་^ས་
པར་འ]ར་བས་རང་ཚ~ག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་དེའི་ཚÇ་âི་དང་:ེ་nག་གི་ཚ~ག་དེ་གཉིས་ཀ་བJོད་:་ཡོད་ཅེས་
[པ་འམ།;པའམ།] གཉིས་ཀ་ལ་[Tེད་;མེད་]ཅེས་^་ན་ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་[བར་;བ་]བ<འོ། །དེ་བཞིན་X་ངས་^་མི་
ཤེས་སR་ཞSས་དང་ཅང་མ་^ས་སR་ཞSས་དང་[183A3]Ä་མ་:ེད་ཅེས་པར་[ལསོགས་འང་;ལ་སོགས་པའང་]རང་ཚ~ག་དང་
འགལ་[བར་;བ་]ཤེས་པར་:འོ།།

O3 དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ། 
གDམ་པ་འདི་ལ་cོད་པ་qང་པ་ཡང་[vོས་;དངོས་]འགལ་བLད་འགལ་X་བ5གས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། 

བདེན་ཞེན་ཡོད་[Tེད་;མེད་]X་བ5གས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། འགལ་བར་ངེས་མ་ངེས་བ5གས་ན་མི་འཐད་པ་qང་པ་
གDམ་ལས།  

P1 དངོས་འགལ་བLད་འགལ་X་བ5གས་ན་མི་འཐད་པ།
དང་པR་ནd་ཅི་བསལ་:་སེལ་:ེད་[183A4]དག་[vོས་;དངོས་]འགལ་ཁོ་[ན་འམ་;ནའམ་]བLད་ནས་འགལ་

བས་Cང་ཡིན། དང་པོ་<ར་ན་མ་དང་མོ་གཤམ་Gི་ཚ~ག་དོན་[vོས་;དངོས་]འགལ་མ་ཡིན་པས་བསལ་:་སེལ་:ེད་X་མི་
འ]ར་ལ། གཉིས་པ་<ར་ན་5ག་པ་དང་དངོས་[པོ་འང་;པོའང་]འགལ་བས་Ä་ལ་5ག་པའི་དངོས་པོ་དམ་བཅས་པ་ཡང་
ཁས་@ངས་Cིས་བསལ་[པར་;བར་]འ]ར་ལ། དེ་<ར་ན་དངོས་པོ་[183A5]མངོན་Dམ་Gིས་oབ་པས་དེ་ལ་མངོན་Dམ་
Gིས་བསལ་[པར་;བར་]ཡང་འ]ར་རR་ཞS་ན། མཐའ་ཅིག་[X་;i་]མི་^འི་དམ་བཅས་པ་དང་%མ་གཅོད་Cི་འགལ་བ་oབ་
པ་ཞེས་Éར་བJོད་པ་ཡིན་ཏེ། [ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་གང་གིས་གང་སེལ་[པ་;བ་][ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]རང་གི་fལ་དང་
[vོས་;དངོས་]འགལ་དང་ཚzགས་{ོག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

P2 བདེན་ཞེན་ཡོད་མེད་X་བ5གས་ན་མི་འཐད་པ།
གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་བསལ་:་སེལ་[183A6]:ེད་Cི་བJོད་:་གཉིས་ཀ་ལ་བདེན་ཞེན་ཡོད་དམ་[Tེད།;མེད།] 

[Tེད་;མེད་]ན་དམ་བཅར་མི་འ]ར་ལ་ཡོད་ན་དེ་དག་བསལ་:་སེལ་:ེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ། Ä་5ག་པ་དང་དངོས་པོར་
འཛ~ན་པ་བཞིན་ནོ། །བདེན་ཞེན་[Tེད་;མེད་]Cང་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]དང་{ན་པའི་དོན་ལ་བZབ་:ར་ཁས་@ངས་པས་དམ་
བཅར་སེམས་[པ་འང་;པའང་]མི་འཐད་དེ།  yིར་\ོལ་ཐེ་[183A7][ཙzམ་;ཚzམ་]དང་{ན་ཡང་\ོལ་བས་ཐེ་
[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བས་དེའི་དམ་བཅར་འ]ར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཡོད་Cང་བསལ་:་སེལ་:ེད་མ་ཡིན་
པར་འ]ར་བར་མuངས་པའི་yིར་རོ།།

གཅིག་ལ་བདེན་ཞེན་ཡོད་པས་དམ་བཅར་འཐད་ལ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་[Tེད་;མེད་]པས་དམ་བཅར་མ་]ར་ཡང་
སེལ་:ེད་xང་ངR་ཞSས་Cང་བJོད་པར་མི་Qས་9ེ། ཚ~ག་དོན་དང་{ན་[183A8]པར་འདོད་པ་[Tེད་;མེད་]ན་ཁས་@ངས་
པའི་འnས་5གས་དང་ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་[པ་;བ་]ཉིད་X་མི་འ]ར་རR་ཞS་ན། གཉིས་ཀའི་བJོད་:་pན་ན་Xས་[ཅིག་
X་;གཅིག་i་]བདེན་ཞེན་འགལ་བས་བསལ་:་སེལ་:ེད་X་འཐད་ལ་བJོད་:་མ་pན་པས་ངག་Lན་ཅིག་གིས་དམ་འཆའ་
བ་ལ་yིར་\ོལ་Gི་བJོད་:་pན་པ་ལ་Üར་བའི་5གས་Cིས་བསལ་[པས་;བས་]སམ། [183B1]ཡང་བJོད་:་འགལ་



བས་ངག་Lན་ཅིག་གིས་དམ་མི་འཆ་ཡང་cོད་པའི་Yོར་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]@ོ་མ་yོགས་ནས་ངག་É་མ་དང་འགལ་བ་
དམ་བཅས་པ་ལ་yིར་\ོལ་Gིས་དོན་[དཔགས་;དཔག་]པའི་ཚ~གས་É་yི་pན་པར་:ས་པས་འདོད་པ་སེལ་Qས་པའི་yིར་
རོ། །དེ་<་ན་ཡང་རང་ཚ~ག་དང་འགལ་བ་[ལ་འང་;ལའང་]ངག་É་yི་[Tེད་;མེད་]པ་དང་དངོས་D་âི་ལ་གཞལ་:་
[Tེད་;མེད་]པར་[183B2]ཞེན་པ་དང་:ེ་nག་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་པར་འགལ་ལR་ཞS་ན། Jེས་དཔག་གི་ཐ་sད་ཅན་Gི་:ེ་nག་
ལ་ཞེན་པ་ཡོད་པར་འགལ་ལR་ཞS་ན། Jེས་དཔག་གི་ཐ་sད་ཅན་Gི་:ེ་nག་[ལ་འང་;ལའང་]བདེན་ཞེན་[Tེད་;མེད་]མོད་
Cི་ཚ~ག་ལས་དོན་ངེས་པ་ལ་Jེས་དཔག་གི་ཐ་sད་མ་ཐོགས་པའི་yིར་འགལ་བ་[Tེད་;མེད་]དR་ཞSས་:་བའོ།།

P3 འགལ་བར་ངེས་མ་ངེས་བ5གས་ན་མི་འཐད་པ།
གDམ་པ་ནི་ཡང་བསལ་[183B3]:་སེལ་:ེད་དེ་དག་འགལ་བ་ཡིན་པས་སམ་འགལ་བར་ངེས་པས་ཡིན། 

དང་པོ་<ར་ན་Ä་5ག་པར་[redundant repeat→Ä་9ག་པར་←]དམ་བཅས་པ་ལ་མི་5ག་པར་མ་ངེས་Cང་དེ་འགལ་w་མི་5ག་
པར་མ་ངེས་Cང་གནས་པ་ཉིད་Cིས་སེལ་[པར་;བར་]འ]ར་ཞིར་ཁས་@ངས་Jེས་དཔག་[X་;i་]བཤད་པ་ཡང་མི་འཐད་
ལ། གཉིས་པ་<ར་ན་ངེས་:ེད་Cི་ཚད་མ་ཉིད་Cིས་བསལ་[183B4][པར་;བར་]འ]ར་རR་ཞS་ན། ངེས་པས་ཡིན་མོད་Cི་
ངེས་:ེད་སེལ་:ེད་X་མི་འ]ར་ཏེ་དམ་[བཅས་;བཅའ་]འགལ་བར་ངེས་པའི་དོན་yོགས་ལ་འཇོག་:ེད་ཁས་@ངས་Cི་Jེས་
དཔག་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དཔེར་ན་Ä་5ག་པར་^་བ་ལ་:ས་པའི་yིར་མི་5ག་གR་ཞSས་བJོད་པ་ན་5ག་མི་5ག་འགལ་
བར་མངོན་Dམ་ཉིད་Cིས་ངེས་Cང་Ä་ལ་5ག་པ་དང་འགལ་w་[183B5]འཇོག་:ེད་Jེས་དཔག་ཡིན་པས་དེའི་བསལ་
[པར་;བར་]བJོད་པ་བཞིན་ནོ།།

O4 གuང་འཆད་པ། 
P1 ཁས་@ངས་དང་རང་ཚ~ག་9ོབས་མི་མཉམ་པ་É་རབས་པའི་Pགས།

ཇི་Yད་བཤད་པའི་དོན་དེ་དག་ངེས་པར་:ས་ནས་གuང་འཆད་པ་ལ། རེ་ཤིག་ཁས་@ངས་དང་རང་ཚ~ག་9ོབས་
མི་མཉམ་པ་É་རབས་པའི་Pགས་འཆད་པ་ན་ཡིད་ཆེས་པའི་གང་ཟག་དེའི་ཚ~ག་དོན་Gི་འnས་|་དང་འnས་|འི་5གས་
Cིས་བwོག་པ་སེལ་[པ་;བ་]གDམ་[183B6]བདག་གམ་ཞེས་དང་དེའི་ཞེས་དང་རང་གི་ཞེས་པ་9ེ། བདག་དང་གཞན་ནི་
རང་ཚ~ག་དང་ཁས་@ངས་Cི་གང་ཟག་ཡིན་པས་Qས་པ་ཡང་གེགས་སམ་གནོད་པར་:ེད་དR་ཞSས་Üར་རོ། །དེས་ན་
[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་མཚན་ཉིད་གཅིག་ལས་མ་གDངས་པ་མི་འགལ་བ་ནི་ཚ~ག་གཉིས་ཀ་དོན་Gི་འnས་|ར་ཁས་
ལེན་པ་དེའི་yིར་དེ་<ར་དོན་ལ་[183B7]མི་འWལ་པའི་L་མཚན་མuངས་པས་ན་ཅེས་པས་བ9ན་ནས་དེ་ཉིད་འཆད་པ་
ནི་འདི་<ར་མuངས་པར་བ9ན་པའི་yིར་འདི་ཞེས་[@ང་;@ངས་]9ེ། ཇི་<ར་མuངས་པའི་uལ་ནི་ཇི་<ར་ཅེས་པ་ཡིན་
ལ། མuངས་པར་བ9ན་པ་ཉིད་Cི་དགོས་པ་ནི་Yབས་Cི་ཞེས་པ་9ེ། གཞན་Gི་འདོད་པས་Pང་དོན་ལ་མི་འWལ་ན་
[183B8]ཚད་མར་འ]ར་བས་[གཞིའ་;གཞི་]Pང་ལས་oབ་པ་ལ་âོད་པ་ན་Pང་གནོད་:ེད་ཡིན་ནR་ཞSས་སོ། །དེས་ན་
དཔེར་བJོད་Cང་གཅིག་[X་;i་]མི་འགལ་བ་ནི་མཚན་ཉིད་མuངས་པ་དང་། Ä་ལ་[ནམ་ཀའི་;ནམ་མཁའི་]ཡོན་ཏན་X་
Pང་ནས་བཤད་Cང་མ་ཡིན་པར་^་བ་དེ་ཉིད་Cི་yིར་འདི་གཉིས་ལ་[དཔེའ་;དཔེ་]བJོད་པ་ཡང་འp་བར་བJོད་[ཏེ།;དེ།] 
ཇི་Yད་[184A1]ཅེ་ན། གཞལ་:་ཅན་Gི་ཚད་མ་[Tེད་;མེད་]དོ་(PVin: gzhal bya’i don can gyi tshad 
ma dag med do)ཞེས་9ེ། དོན་{ན་Gི་@ོ་[Tེད་;མེད་]ན་རང་གི་ཚ~ག་མི་འbག་པ་བཞིན་X་བ9ན་བཅོས་Cང་མི་
འbག་པས་དོན་Gི་འnས་|ས་བ9ན་པ་དང་འགལ་བར་འp་བས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀའི་[དཔེའ་;དཔེ་]བJོད་X་ཅི་<ར་



འ]ར་བའི་uལ་ཡང་འདི་རང་གིས་^ས་པའི་དོན་འགོག་པས་ན་རང་གི་ཚ~ག་[184A2]ལ་ནི་དངོས་པR་ཉdད་Cི་གསལ་བའི་
དཔེར་བJོད་པ་ཡིན་ཏེ་བ་ལང་གི་[ཀར་;དཀར་]ཟལ་<་|འོ། །Pང་གིས་བསལ་[པའི་;བའི་]མཚན་ཉིད་[Tེད་;མེད་]Cང་
ཚ~ག་གིས་བ9ན་པ་དང་འགལ་བའི་ཙམ་Gིས་yོགས་ཙམ་9ེ་བ་ལང་གི་དཔེར་བ་[མེན་;མིན་]བJོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་
གསལ་བའི་[vོས་;དངོས་]པR་ཉdད་Cི་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་[གཞིའ་;གཞི་]Pང་ལས་oབ་པ་ལ་Pང་དེ་འགལ་བ་ཡིན་
[184A3]ཞེས་9ོན་པ་ནི་འདི་ལ་ཞེས་པ་9ེ། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ནི་Pང་གིས་oབ་ཅིང་དེ་ལས་དེ་yི་མར་བདེ་བ་9ེར་བར་
ཡང་བཤད་པས་སོ། །དེ་བཞིན་X་Dམ་[བäའ་;བä་]c་གDམ་Gི་lོང་yེར་ལ་དཔག་ཚད་9ོང་[Tེད་;མེད་]ཅེས་པ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། :ེ་nག་[X་;i་]Pང་གིས་གནོད་པའི་fལ་བ9ན་པ་ལ་Pང་ཚད་མར་འ]ར་བའི་
Yབས་[184A4]ནི་བསོད་ནམས་དང་Dམ་[བäའ་;བä་]c་གDམ་པའི་གནས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་%མ་པ་དེ་<་
|འི་fལ་ལ་Pང་ཚད་མར་འ]ར་དགོས་སR་ཞSས་:འོ། །འདི་གང་ལས་ཅེ་ན། དེའི་དོན་ལ་གནོད་ཅིང་མི་བདེན་ན་yད་
པར་བདེ་བ་9ེར་མི་9ེར་དང་L་དང་ཚད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ལ་དëད་པ་མི་འbག་པའི་yིར་ཏེ་གཞི་མེད་པའི་yིར་ཏེ་
[དེ་འང་;དེའང་]ཆོས་ཅན་[184A5]ཅེས་:འོ།།

P2 དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ།
Q1 Pང་གིས་oབ་པ་ལ་Pང་གནོད་:ེད་X་འདོད་པ།

དེ་ལ་cོད་པ་qང་པ་[གཞིའ་;གཞི་]Pང་གིས་oབ་པ་ལ་Pང་གནོད་:ེད་X་འདོད་པའི་Xས་ད་ནི་Wས་Cིས་Hིག་
མི་དག་པར་ཁས་@ངས་པ་ལ་ཇི་<ར་Pང་གིས་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་Pང་ལས། གང་གའི་tR་ནd་î་ཤ་འyིལ། །བིལ་བ་ཅན་
དང་Éོན་པRའd་རི། །ཀ་ན་ཀ་[ལི་འི་;ལིའི་]འbག་ངོགས་D། །Wས་:ས་[184A6]ཡང་འêང་Öིད་མ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་
པའི་yིར་རR་ཞS་ན། Pང་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལས་བཤད་པར་མ་oབ་ལ་འགའ་ཞིག་ལ་འêང་[པས་;བས་]མི་གནོད་པ་ནི་
[གཞིའ་;གཞི་]ཤིན་[X་;i་]མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཞེས་པའོ།།

ཡང་དེ་Pང་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ཁས་[@ང་;@ངས་]:་Pང་གི་མཚན་ཉིད་Pང་གིས་མི་གནོད་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་
yིར་རR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་Wས་[Gིས་;Cིས་](PVin: khrus kyi, tasya-api)ཅེས་པ་[184A7]9ེ། ཅི་<ར་གནོད་ཅེ་ན། 
ཆོས་མ་ཡིན་ནི་yི་ནང་གི་གuང་îན་ལས་ཉོན་མོངས་Cི་L་ཅན་X་བཤད་པའི་%མ་གཞག་དེས་དེ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། 
འདི་<ར་Wས་ནི་Hིག་པ་དག་:ེད་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་L་མི་མཛད་པའི་yིར་རR་ཞSས་བJོད་དེ། དེའི་yབ་པ་ནི་གང་L་མ་ཟད་ན་
ཅེས་པའོ།།

འོ་ན་ཁས་[@ང་;@ངས་]:འི་[184A8]Pང་ཅི་<་|་ཞེ་ན། Pང་ལས་oབ་པ་ལ་Pང་དང་འགལ་ན་གནོད་ཅིང་
Pང་འགའ་ཞིག་དང་འགལ་ཡང་མི་གནོད་པ་དེ་ཉིད་Cི་yིར་âིར་གཞི་Pང་གིས་མཐོང་[པའི་;བའི་]དོན་ལ་འགལ་བ་
བསམས་ནས་Pང་གང་གནས་གDམ་ལ་ཚད་མ་གDམ་Gིས་མི་གནོད་པ་དེ་ག`ང་:་ཡིན་ནོ།།

fལ་གཞན་ལ་Pང་གེགས་ཙམ་[184B1]X་འ]ར་བ་ནི་དེ་ལ་ཅེས་པ་9ེ། ཚད་མས་oབ་པའི་|མ་པ་ལ་ཁས་
@ངས་པའི་Pང་གིས་སེམས་D་བཤད་Cང་རང་གིས་དོན་X་^་བ་<་|འོ། །འོ་ན་Éར་Pང་དང་འགལ་བ་གནོད་:ེད་X་
བJོད་པ་ཅི་<ར་ཅེ་ན། གཞི་oབ་པ་དེའི་ཚÇ་Pང་ཡང་རང་གིས་ཁས་@ངས་པས་རང་ཚ~ག་ཙམ་X་འ]ར་Gི་Pང་གི་:ེད་པ་
Kག་[Tེད་;མེད་]པས་ཞེས་[བསཾས་;བསམས་][184B2]པའོ། །འོ་ན་[ནམ་ཀའི་;ནམ་མཁའི་]ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཚད་
མས་oབ་པ་ལ་Pང་གི་ཚ~ག་གིས་གེགས་ཇི་<ར་Qས་sམ་ན། ཚད་མས་མ་oབ་པའི་Xས་ན་ཡིན་Gི་དམ་བཅའ་བ་དེ་དག་
ལས་ཞེས་:འོ།།



Pང་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཅེས་པའི་ལན་X་Pང་ཚད་མ་བསམ་པར་བཤད་ཟིན་ཏR་ཅSས་
:་9ེ། བཤད་པ་hོབ་དཔོན་[184B3]Gིས་ཡིན་Cང་É་རབས་པ་ཡང་དེ་<ར་འདོད་པར་དགོངས་པའོ།།

Pང་གི་Qས་པ་བསལ་[པའི་;བའི་]དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་fལ་Gི་yད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་གནོད་:ེད་ཡིན་ཞིང་
འགའ་ཞིག་ལ་མ་ཡིན་པ་དེའི་yིར་[གཞིའ་;གཞི་]Pང་ལས་ཁས་[@ང་;@ངས་]པ་ཞེས་:་བའོ། །Pང་གནོད་:ེད་Cི་Jེས་
དཔག་ཉིད་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་Jེས་དཔག་ལས་ལོགས་D་འཆད་[184B4]པ་ཇི་<ར་ཞེ་ན། ཁས་@ངས་གནད་:ེད་ཡིན་
ཡང་fལ་Gི་yད་པར་ལ་ཡིན་པས་གཞན་X་བཤད་པ་[གཞིའ་;གཞི་]Pང་ལས་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་Cི་yིར་ཁས་@ངས་ལོགས་
D་:ས་པ་ཅེས་òེལ་ཏེ། དེར་མ་གཏོགས་སམ་ཅེ་ན། Jེས་དཔག་ལས་yི་རོལ་མིན་ཡང་ངོ་། །ཇི་<ར་མིན་ཅེ་ན་གནོད་
པར་ཁས་@ངས་(PVin: gnod pas byed pas/ khas blangs)ཅེས་:འོ།།

Q2 རང་གི་ཚ~ག་གེགས་:ེད་ཡིན་པ།
[184B5] རང་ཚ~ག་གེགས་ཙམ་ཡིན་པས་ལོགས་D་བJོད་པ་ནི་རང་གི་ཅེས་པ་གསལ་ལོ།།
དེ་ལ་མuངས་པར་\ོལ་བའི་ལན་X་གཞི་ཚད་མས་oབ་ན་ཚ~ག་དེ་ཉིད་དང་É་[yི་འི་;yིའི་]འགལ་བ་གེགས་

ཙམ་X་འ]ར་བའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་གཞི་ཅེས་པ་9ེ། Jེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཅེས་པའི་ཚ~ག་Tོང་[པས་;བས་]oབ་པ་
ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་བJོད་[184B6]:་ཅན་ཕན་uན་གེགས་:ེད་པའོ། །ཚད་མ་ཡིན་མིན་Gི་གཞི་ནི་Jེས་
དཔག་ཡིན་Gི་ཚ~ག་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་X་Ä་oབ་པ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་མིན་X་^་བ་ཡང་ཕན་uན་གེགས་
ཡིན་ནོ། །གཞི་མ་oབ་པ་ལ་དེ་མི་འཐད་པ་ནི་དëོད་པའི་Yབས་གང་X་ཅེས་པ་9ེ། དེས་ན་བདེ་བ་9ེར་:ེད་མ་
[184B7]ཡིན་པ་ལ་བ9ན་བཅོས་གནོད་པར་:ེད་པ་ཡིན་ནR་ཞSའR་ཅSས་:་བ་གཞན་Pགས་བ3་བའོ།།

Q3 Pང་རང་ཚ~ག་དང་Qས་པ་མuངས་པར་དགོངས་ནས་yད་པར་Dན་འ:ིན་པ།
ད་ནི་hོབ་དཔོན་Gིས་[གཞིའ་;གཞི་]Pང་ལས་oབ་པ་ཉིད་ལ་Pང་རང་ཚ~ག་དང་Qས་པ་མuངས་པར་དགོངས་

ནས་yད་པར་Dན་འ:ིན་པ་ལ་བ9ན་བཅོས་དོན་ལ་མི་འWལ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་ཁས་@ངས་རང་ཚ~ག་དང་མuངས་
པ་དང་དེས་ན་[184B8]:ེད་པ་མuངས་པ་གDམ་བ9ན་བཅོས་ཅེས་དང་ཚད་མར་ཅེས་དང་དེས་ན་ཅེས་པའོ། །གནོད་
:ེད་མ་ཡིན་པ་རང་Pགས་ལ་jོན་qང་པ་ལ་Qས་པ་མuངས་Cང་ཐ་དད་X་བཤད་པའི་L་ནི་འོ་ན་ཅེས་པས་སོ། །9ོབས་
མuངས་པས་གེགས་D་འཐད་པ་ནི་ཚད་མ་ཞེས་པའོ། །གེགས་དམ་བཅའི་jོན་X་མི་འཐད་པ་qང་པ་ནི་[185A1]གལ་
ཏེ་ཅེས་པ་9ེ། གེགས་:ེད་ཆོས་ཅན་ཇི་<ར་yོགས་jོན་ཡིན་ཏེ་དེ་ལས་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]X་འ]ར་བའི་yིར་རR་ཞSས་Üར་ཏེ། 
yབ་པ་ནི་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]དེ་ནི་ཞེས་:་བའོ། །དེ་ལ་yབ་པ་མ་oབ་པས་བསལ་[པ་;བ་]9ོན་པའི་ལན་འདེབས་པ་ནི་དེའི་
ཚ~ག་ལས་ཅེས་པ་9ེ། གེགས་:ེད་ཆོས་ཅན་ངེས་པ་མི་འགོག་Cང་jོན་[185A2]ཡིན་ཏེ་དམ་བཅའ་བའི་བསམ་པ་མི་
Öིད་པ་9ོན་པའི་yིར་གནོད་:ེད་Cི་ཚ~ག་བཞིན་ནR་ཞSས་:འོ། །དེ་<ར་བJོད་Cང་དོན་མི་Öིད་པ་ཉིད་X་མི་འ]ར་ན་jོན་
ཇི་<ར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་Gི་ཞེས་པ་9ེ་བZབ་པའི་ངག་ལ་yོགས་བJོད་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Kག་པའི་Ä་བཞིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་Qས་པ་མuངས་ན་fལ་ལ་[185A3]yད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེས་པ་ལ། [གཞིའ་;གཞི་]Pང་གིས་oབ་
པ་ལ་<ོས་པ་དང་། མི་<ོས་པའི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་É་རབས་པའི་Pགས་བJོད་པ་དང་yད་པར་[Tེད་;མེད་]པ་རང་གི་
Pགས་གཉིས་གuང་Pགས་ཅེས་དང་འདི་ལ་ཡང་ཅེས་པའོ།།



N2 lགས་པས་བསལ་བ་འཆད་པ།
ད་ནི་lགས་པས་བསལ་[པ་;བ་]འཆད་དོ།།

O1 [lགས་པའི་ངR་བe།] 
དེ་ཡང་lགས་པ་[âི་འི་;âིའི་]མཚན་ཉིད་དང་། ད:ེ་བ་སR་སRའd་[185A4]དོན་ངེས་པར་:་བ་དང་། Yབས་Cི་

དོན་ངོས་ག`ང་བ་གDམ་ངེས་པར་:་བ་ལས།  

P1 lགས་པ་âིའི་མཚན་ཉིད། 
དང་པR་ནd་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག་བJོད་པ་ལ་<ོས་པའི་ཆོས་5གས་ལས་དཔགས་པ་དང་འགལ་བ་ཞེས་Éར་

བJོད་པ་9ེ། བIའ་°ོད་པ་བ་དག་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་མཚན་མོ་གསལ་བའི་དCིལ་འཁོར་ནི་Ä་བཤད་པའི་དོན་
[185A5]རི་བོང་འཛ~ན་པ་ཞེས་པའི་Äས་བJོད་པར་xང་གི་བཤད་པའི་L་མཚན་[Tེད་;མེད་]པ་w་བའི་Äས་བJོད་xང་
མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་yིར་རR་ཞSས་ཟེར་བ་ལ། རི་བོང་ཅན་Gི་%མ་པ་ཙམ་w་བའི་Äས་བJོད་པར་:་བ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་
yིར་|མ་པ་བཞིན་ནR་ཞSས་:་བ་<་|འོ།།

P2 ད:ེ་བ་སR་སRའd་དོན་ངེས་པར་:་བ། 
གཉིས་པ་ལ་འདིར་lགས་པ་ཞེས་:་བ་ནི་བJོད་[185A6]པའི་Ä་ཉིད་ཡིན་མོད་Cི་འདིར་Äས་yད་པར་:ས་

པའི་xང་[པ་;བ་][ལ་འང་;ལའང་]lགས་པ་ཞེས་བJོད་དོ། །lགས་པ་[དེ་འང་;དེའང་]གཉིས་[9ེ་;ཏེ་]བIའི་lགས་པ་
དང་ཐ་sད་Cི་lགས་པའོ། །དེ་དག་གི་yད་པར་ཡང་དང་པRའd་Ä་བIའ་དང་lགས་པའི་འོག་[X་;i་]བJོད་པ་ཐ་sད་ནི་
མ་ཡིན་ཏེ། དོན་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་བདག་X་མང་དང་X་མ་ལ་[ཅིག་;གཅིག་][185A7]xང་[པས་;བས་]ཐ་sད་མཚzན་
:་མ་ཡིན་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །འོན་Cང་མིང་གི་%མ་པ་ཙམ་Gིས་ཞེན་xང་དང་ངེས་པའི་དོན་ཅན་Gི་མིང་གི་%མ་
པས་ཞེན་X་xང་[པའོ།།;བའོ།།]

གལ་ཏེ་མིང་གི་%མ་པ་ཙམ་Gིས་Cང་དོན་ལ་ཞེན་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེའི་@ོ་འWལ་ན་བIའི་lགས་པའི་Jེས་དཔག་
ཚད་མར་མི་འ]ར་ལ། [185A8]མ་འWལ་ན་དོན་{ོག་ལ་@ོ་མ་འWལ་པས་ཞེན་xང་5ོགས་པས་ཐ་sད་པའི་lགས་པར་
འ]ར་རR་ཞS་ན། Äས་དོན་ལ་xང་[པ་;བ་]ཙམ་མ་འWལ་ཡང་དོན་ངེས་པའི་%མ་པ་ཅན་Gི་Äས་xང་[པ་;བ་]5ོགས་པ་
[Tེད་;མེད་]པས་ཉེས་པ་གཉིས་ཀ་[Tེད་;མེད་]དོ། །Ä་@ོ་ཙམ་Gིས་འbག་xང་ཉིད་ལ་ཡང་L་མཚན་[Tེད་;མེད་]ན་མི་
xང་[པ་;བ་]དང་[185B1]བ5ག་པ་མuངས་ལ་ཡོད་ན་དེའི་མཚzན་:ར་འ]ར་བས་Jེས་དཔག་ཐ་sད་མི་lགས་པར་
འ]ར་རR་ཞS་ན། L་མཚན་ཡོད་པས་ན་དེའི་ཐ་sད་དཔོག་པ་དེ་<ར་འ]ར་ཡང་ཡོད་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་5གས་
[Gིས་;Cིས་]དེའི་དོན་མིང་གི་ངR་བeར་[ང་[པ་འམ་;བའམ་]ཞེན་པའི་tོ་ནས་ག`ང་X་xང་[པ་;བ་]དཔོགས་པ་[བIའ་
འི་;བIའི་]lགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་<་ཡིན་དང་བIའ་[185B2]འི་lགས་པ་ཐ་sད་པ་ལ་yབ་ཆེ་[བ་འང་;བའང་]
[Tེད་;མེད་]དོན་དང་ཐ་sད་བZབ་པའི་5གས་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་ཐ་sད་[Gི་;Cི་]lགས་པ་ནི་[ལེ་;་;ལེ;་]དང་པོར་
བཤད་ཟིན་པ་ཉིད་དོ།།

བIའི་lགས་པ་[ལ་འང་;ལའང་]Äའི་དངོས་དང་ཞེན་པའི་བJོད་:་བZབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པR་ནd་རི་བོང་
ཅན་Gི་%མ་པ་5ོག་པ་ལ་ཤར་བ་ཆོས་ཅན་w་བའི་Äས་དངོས་D་[185B3]བJོད་པར་:་བ་ཡིན་[9ེ་;ཏེ་]5ོག་པའི་[ང་



ངོར་ཡོད་པའི་yིར་|མ་པའི་âི་བཞིན་ནR་ཞSས་པ་9ེ། [འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་འཛ~ན་པའི་རང་གིས་oབ་
ལ། yབ་པ་ཡང་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་5ོག་པའི་ག`ང་བ་ཙམ་ལ་w་བའི་མིང་གི་%མ་པ་དང་འpེས་པར་[ང་[པ་;བ་]ན་
འpེར་xང་གིས་yབ་པར་oབ་9ེ་L་ཚzགས་པ་ལ་xང་[པས་;བས་][185B4]yབ་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་རི་བོང་ཅན་
Gི་[vོས་;དངོས་]པR་ཆeས་ཅན་w་བའི་Äས་ཞེན་ནས་བJོད་པར་:་བ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་yིར་|མ་པ་བཞིན་ནR་ཞSས་པ་9ེ། 
[འདི་འི་;འདིའི་]yོགས་ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་འཛ~ན་པའི་གཞན་རིག་མངོན་Dམ་Gིས་འoབ་ལ། yབ་པ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་
5གས་གཞན་རིག་གིས་oབ་པའི་[185B5][vོས་;དངོས་]པོ་ཙམ་ལ་w་བའི་Ä་âིས་དངོས་D་ཞེན་པའི་5ོག་པ་Tོང་
[པས་;བས་]ཞེན་xང་གིས་yབ་པ་འoབ་9ེ་É་མ་བཞིན་ནོ། །དེ་<་ཡིན་དང་lགས་པ་[འདིའ་;འདི་]གDམ་Gི་fལ་Gི་
yད་པར་འདི་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] བIའི་lགས་པ་དང་པRའd་fལ་ནི་དོན་âི་ཁོ་ནར་ངེས་ལ། གཉིས་པའི་fལ་དང་Ä་གཉིས་ཀ་
མ་ངེས་[ཏེ་;9ེ་][185B6]ཤེས་:་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]དང་Ä་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]དོ། །དེས་ན་དེ་དཔོག་པའི་5གས་Cང་
[vོས་;དངོས་]པོ་དང་དངོས་[Tེད་;མེད་]དང་5ག་པ་དང་མི་5ག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཤེས་:་ལ་Öིད་པ་
ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]xང་ངོ་། །ཐ་sད་པའི་lགས་པའི་fལ་ནི་âིར་ཐ་sད་ཙམ་Gིས་ཤེས་:་ལ་yབ་Cང་ཐ་sད་Cི་yད་པར་
ནི་རང་གི་L་མཚན་གང་ན་བ་དེར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

P3 Yབས་Cི་དོན་ངོས་ག`ང་བ། 
གDམ་པ་[185B7]ནི་འོ་ན་འདིར་hོབ་དཔོན་Gིས་བIའ་°ོད་པ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་[པར་;བར་]བJོད་

པའི་lགས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རེ་ཤིག་ཐ་sད་པའི་lགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པ་ཙམ་w་བའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།
བIའི་lགས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་Äའི་[vོས་;དངོས་]D་xང་[པ་;བ་]དཔོག་པ་བ5གས་པའི་fལ་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་

ཏེ། [185B8]རང་གི་མཚན་ཉིད་Cི་fལ་ཅན་ཡིན་ན་དེའི་@ོ་[vོས་;དངོས་]པོ་བའི་Jེས་དཔག་ཉིད་X་འ]ར་བས་བསལ་
[པ་;བ་]ལོགས་D་མི་འཐད་པའི་yིར་རR་ཞSའོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་[vོས་;དངོས་]པོ་བའི་ཆོས་ཞེན་xང་བZབ་པ་ལའང་
yོགས་ཆོས་yབ་པ་oབ་པ་དང་དངོས་པོ་ལ་འbག་Cང་Äའི་བJོད་:་བZབ་པས་lགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་{ན་
[པ་;པའི་][186A1]yིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག་Äས་ཞེན་xང་དངོས་པRའd་ཆོས་དཔོག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་Gི་དངོས་Cི་བJོད་xང་དཔོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 
[གཞིའ་;གཞི་]བ5གས་པ་ལ་དཔོག་ན་གནོད་:་ཕ་རོལ་Gི་5གས་ཡོད་པ་འགལ་བར་གDངས་པ་མ་oབ་པའི་yིར་དང་། 
[གཞིའ་;གཞི་]དངོས་པོ་ལ་དཔོག་ན་གནོད་:ེད་རང་གི་5གས་ཡོད་པ་ལ་བwོག་པས་[186A2]yབ་པས་འགལ་བར་
འ]ར་བས་བIའ་°ོད་པ་བ་ལ་གནོད་:ེད་X་མི་xང་[པའི་;བའི་]yིར་རR་ཞSས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེའི་
%མ་པ་ཙམ་ལ་5ོག་ངོར་ཡོད་པ་5གས་D་བཀོད་པས་དཔོག་པ་ལ་lགས་པའི་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་ཚང་[པའི་;བའི་]yིར་
དང་ཕ་རོལ་དམ་བཅའི་གཞི་ཡང་@ོ་[ང་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་པའི་yིར་རོ།།

བདག་དང་[186A3][གཙzའ་;གཙz་]བོ་[vོས་;དངོས་]པོ་བ་འགོག་པ་ལ་Ä་དོན་གཞིར་བཞག་པས་oབ་པ་<ར་
ཕ་རོལ་རི་བོང་ཅན་Gི་[vོས་;དངོས་]པོ་བJོད་:་མ་ཡིན་པར་9ོན་པ་ལ་Ä་དོན་གཞིར་:ས་པས་ཆོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 
དེར་ནི་བདག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་%མ་པ་ཙམ་ལ་བཀག་པས་ཡིན་ལ། འདིར་རི་བོང་ཅན་Gི་%མ་པ་ཙམ་ལ་Äས་
[vོས་;དངོས་]D་xང་[པས་;བས་]yབ་པ་མ་[186A4]oབ་ལ་5ོགས་fལ་Gི་%མ་པ་ལ་yབ་པས་རང་མཚན་ལ་མ་yབ་
པ་སེལ་མི་Qས་པའི་yིར་རོ།།



དེས་ན་འདི་གཉིས་ཀ་དངོས་པR་jeན་[Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་ལ་གuང་གི་དོན་ལ་ཡང་གཉིས་ཀ་[ང་9ེ། བཤད་པ་
དང་པོ་ལས་ཞེན་པའི་བJོད་xང་གི་lགས་པ་དང་། ཡང་ན་ཞེས་པའི་བཤད་པ་གཉིས་པ་ལས་[vོས་;དངོས་]D་བJོད་
[186A5]xང་གི་lགས་པ་གསལ་བའི་yིར་རོ།།

O2 གuང་བཤད་པ། 
P1 lགས་པས་བསལ་པའི་དོན་མདོར་བ9ན་པ། 

ད་ནི་གuང་བཤད་པ་ལ་lགས་པས་བསལ་[པའི་;བའི་]དོན་མདོར་བ9ན་པ་ནི་ཇི་Yད་བJོད་པའི་lགས་པའི་
Jེས་དཔག་Cང་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་ཅན་w་བའི་Äས་མི་xང་[པར་;བར་]དམ་བཅས་པ་<་|འི་ཞེས་
:་9ེ། གང་གིས་གནོད་:ེད་X་འ]ར་བ་lགས་[186A6]པས་དོན་ལ་yབ་པ་ཉིད་ཅི་<ར་ཅེ་ན། L་མཚན་ལ་མི་<ོས་
པར་ཇི་<ར་འདོད་པའི་Äས་xང་[པ་;བ་]ནི་དོན་%མས་ལ་དགག་མི་Qས་9ེ། Ä་âི་ཤར་བའི་ཞེ་འདོད་ཙམ་དང་འnེལ་
[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་:་བ་རང་བཞིན་Gི་5གས་སོ།།

གལ་ཏེ་lགས་པ་ནི་lགས་བཞིན་པའི་Ä་དོན་ཉིད་ཡིན་ན་དེས་མ་yབ་ན་xང་[པ་;བ་][186A7]ཙམ་Gིས་ཅི་
ཕན་ཅེ་ན། Ä་འbག་པའི་དོན་ནི་དེ་མོད་Cི་Äའི་ཐ་sད་ལས་jེས་ཏེ་དེས་yད་པར་:ས་ནས་5ོགས་པའི་བJོད་xང་ལའང་
དེའི་Äས་བJོད་དེ་L་ལ་འnས་|་བཏགས་པའི་yིར་རR་ཞSས་:འོ།།

P2 yས་པ་བཤད་པ།
Q1 lགས་པའི་དོན་ཉིད་རིགས་པས་བZབ་པ།

yས་པར་བཤད་པ་ལ་lགས་པའི་དོན་ཉིད་རིགས་པས་བZབ་པ་ནི་འདོད་པ་ཙམ་ཞེས་པ་9ེ་Éར་Gི་5གས་དེ་
[186A8]ཉིད་དོ།།

Q2 lགས་པའི་དོན་མདོ་མཛད་པའི་Pང་གིས་བZབ་པ།
lགས་པའི་དོན་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་Pང་གིས་བZབ་པ་ལས་བJོད་:་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]Pང་ཉིད་

lང་པ་ནི་དོན་%མས་ལ་Ä་དེ་oབ་པར་བཤད་དR་ཞSས་:འོ།།
འགའ་ཞིག་ལ་འགའ་ཞིག་མ་lགས་པར་མཐོང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་ནམ་ཅེ་ན། དོན་དེ་ལ་[ཐཾད་;ཐམས་

ཅད་]བཏགས་པའི་lགས་པ་[Tེད་;མེད་]Cང་Ä་ཐ[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]དེ་ལ་[186B1][vོས་;དངོས་]D་འnེལ་
[པ་;བ་]དང་འp་བའི་yིར་རོ།།

དེའང་དོན་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་Ä་དེ་xང་[པས་;བས་]9ེ་Ä་[âི་འི་;âིའི་]%མ་པས་ཞེན་འདོད་ཙམ་Gིས་འbག་
པའི་yིར་འཇིག་5ེན་ན་ཚzགས་པ་ཚང་[པ་;བ་]ལ་oབ་པར་བJོད་པ་བཞིན་ནོ། །བཤད་པ་དེ་ཉིད་Cི་yིར་གནོད་:་བIའ་
°ོད་པ་བའི་གཏན་ཚ~གས་རི་བོང་ཅན་w་བའི་Äས་ཞེན་:་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་yིར་ཅེས་པ་[186B2]དེ་བZབ་:འི་ཆོས་
uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ་[དཔེའ་;དཔེ་]གང་ལ་ཡང་w་བར་ཞེན་:་མ་ཡིན་པར་མ་oབ་པའི་yིར་Ä་[ནམ་
ཀའི་;ནམ་མཁའི་]ཡོན་ཏན་ཡིན་ཏེ་:ས་པའི་yིར་རR་ཞSས་བJོད་པ་བཞིན་ནR་ཞSས་òེལ་བར་:་[བ་འམ་;བའམ་]ཡང་ན་གR་
རdམས་བཞིན་X་བཤད་དོ། །ཇི་Yད་བཤད་པས་ཅེ་ན། མདRའd་འlེལ་[པའི་;བའི་]ཚ~ག་ཉིད་[186B3]ནི་གང་ལ་ཅེས་པ་
9ེ་བསལ་[པ་;བ་]གDམ་བཤད་ནས་ཡང་བZབ་:་གང་ལ་གཏན་ཚ~གས་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]བZབ་:་uན་མོང་མ་ཡིན་



པའི་འགལ་བར་འ]ར་བའི་yིར་Zབ་:ེད་དངོས་[པR་འd་;པRའd་]Jེས་དཔག་ནི་[Tེད་;མེད་]ལ། གནོད་:ེད་Ä་ལས་êང་
[པ་;བ་]9ེ་Ä་འཇལ་བ་lགས་པའི་Jེས་དཔག་དང་འགལ་བ་དེ་ཡང་yོགས་མ་ཡིན་ཏེ་རི་བོང་ཅན་w་བ་མ་ཡིན་
[186B4]ཏེ།  ཡོད་པའི་yིར་རR་ཞSས་:་བ་<་|འR་ཞSས་པ་9ེ། ཞེས་Ä་རབ་[X་;i་][lག་;lགས་]པར་བཤད་དR་ཞSས་
:འོ།།

ཡང་ན་uན་མོང་མ་ཡིན་ཅེས་པ་གནོད་:ེད་ལ་བJོད་དེ་དེའི་<ར་ན་བIའ་°ོད་པ་བས་རི་བོང་ཅན་Gི་དོན་âི་
Äའི་[vོས་;དངོས་]Cི་བJོད་:་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་གང་ལ་སེལ་:ེད་དངོས་པRའd་Jེས་དཔག་ནི་[Tེད་;མེད་]Cང་
བ5གས་[186B5]པའི་fལ་ཅན་Gི་lགས་པས་བསལ་[པ་;བ་]དེ་ཡང་ཞེས་:འོ།།

Q3 མདRའd་ཚ~ག་བཤད་པ། 
[མདR་འd་;མདRའd་]ཚ~ག་དེ་བཤད་པ་ལ་གནོད་:་དང་གནོད་:ེད་Cི་དབང་X་:ས་པའི་Pགས་གཉིས་ལས། 

R1 གནོད་:འི་དབང་X་:ས་པའི་Pགས། 
S1 མདRའd་ཚ~ག་yི་མས་É་མའི་དོན་oབ་པར་བཤད་པ།
དང་པོ་ལ་ཡང་[མདོའ་;མདོ་]ཚ~ག་yི་མས་É་མའི་དོན་oབ་པར་བཤད་པ་ནི་lགས་པ་དང་ཞེས་དོན་ལ་Äས་yབ་པར་
བཤད་པ་དེ་ཉིད་Cི་yིར་གནོད་:་Ä་འགོག་པའི་[186B6]གཏན་ཚ~གས་uན་མོང་མ་ཡིན་ཞེས་:འོ།།

S2 མདR་ཚ~ག་É་yིའི་དགོས་པ་སR་སeར་འཆད་པ། 
T1 མདོར་བ9ན་པ།

[མདོའ་;མདོ་]ཚ~ག་É་[yི་འི་;yིའི་]དགོས་པ་སR་སeར་འཆད་པ་ལ་མདོར་བ9ན་པ་ནི་དེ་Yད་X་བJོད་པ་ནི་
lགས་པ་འདི་ངེས་པར་བ9ན་པའི་yིར་རོ།།

གང་གིས་གང་X་ངེས་པར་9ོན་ཅེ་ན། བJོད་X་མི་xང་[པ་;བ་]ལ་དངོས་པRའd་Jེས་དཔག་[Tེད་;མེད་]ལ་ཞེས་
དེ་Yད་བJོད་པ་འགོག་:ེད་ཚད་མར་མི་འ]ར་[186B7]བས་lགས་པ་འདི་9ོབས་ཆེན་Gིས་དགག་པར་མི་Qས་པ་ཉིད་
དང་། Ä་ལས་êང་[པའི་;བའི་]lགས་པ་དང་ཞེས་དེ་Yད་X་བJོད་པ་ནི་རང་fལ་ཚད་མས་ངེས་པས་lགས་པ་འདི་
9ོབས་མཉམ་པའི་གེགས་w་བRའd་ཚད་མའི་5གས་[Tེད་;མེད་]པ་(PVin: bla po’i tshad ma med pas)ཉིད་X་
ངེས་པར་:འོ།།

T2 དེ་གཉིས་འཆད་པ།
U1 lགས་པའི་Jེས་དཔག་ལ་འགོག་:ེད་ཚད་མ་མེད་པའི་L་མཚན།

དེ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་འཆད་པ་ལས་རེ་ཤིག་lགས་པའི་Jེས་དཔག་[186B8]ལ་འགོག་:ེད་ཚད་མ་
[Tེད་;མེད་]པའི་L་མཚན་མངོན་Dམ་Gི་fལ་མ་ཡིན་པ་དང་Jེས་དཔག་ལ་5གས་[Tེད་;མེད་]པ་གཉིས་lགས་པའི་དོན་



དེ་འགོག་པ་ནི་(PVin: de ’gag pa ni)ཅེས་དང་གང་ལ་ཅེས་པ་9ེ། [མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་གནོད་:འི་5གས་D་
ཡོད་པ་དཔེར་བJོད་པའི་འnས་|་ཞེས་:་9ེ། འདིས་ནི་lགས་པ་གནོད་Cིས་དགག་མི་Qས་པར་[oབོ།།;oབ་བོ།]

U2 དོན་གཉིས་པ་(=Jེས་དཔག་ལ་5གས་མེད་པ་)འཆད་པ། 
W1 lགས་པ་རང་གི་fལ་ངེས་པས་w་བRའd་5གས་ཁེགས་པ།
[187A1]དོན་གཉིས་པ་འཆད་པ་ལས་རེ་ཤིག་lགས་པ་རང་གི་fལ་ངེས་པས་w་བRའd་5གས་ཁེགས་པ་ནི་ཡང་Ä་ནི་
འདིར་བIའ་ཙམ་ལ་5ེན་པ་ཡིན་ལ་ཅེས་པ་9ེ། གDངས་ཏེ་འདིས་ནི་དངོས་D་lགས་པས་རང་གི་fལ་ཚད་མས་ངེས་
པར་བJོད་པ་ན་དེ་དེ་ལ་བwོག་པའི་ཚད་མ་ཁེགས་པའི་དོན་Gིས་ཚད་མའི་[བZབ་;Zབ་]:ེད་འགལ་བ་[187A2]མི་
འWལ་པ་ཅན་Gི་5གས་[Tེད་;མེད་]པར་བ9ན་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་òེལ་[9ེ།;ཏེ།] རང་གི་fལ་ཚད་མས་ངེས་པས་དེ་9ོན་
པར་ཇི་<ར་Qས་sམ་པ་ལ་{ོག་པའི་tོ་ནས་བZབ་པ་ནི་འགལ་wའི་གེགས་Öིད་པ་ནི་རང་fལ་ངེས་པར་མི་འoབ་9ེ་
བwོག་yོགས་D་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བའི་yིར་རR་ཞSས་:་བའོ། །གལ་ཏེ་Öིད་Cང་འbག་པར་མ་མཐོང་[པས་;བས་]ཐེ་
[187A3][ཙzམ་;ཚzམ་]མི་ཟའR་ཞS་ན།  Öིད་ན་jེས་|་ཙམ་Gིས་མ་མཐོང་ཡང་[Tེད་;མེད་]པར་མི་ངེས་[9ེ་;ཏེ་]fན་
རིང་པོར་ཞེས་òེལ་ལོ།།

W2 མངོན་Dམ་རང་fལ་ངེས་པས་Cང་lགས་པའི་w་བRའd་ཁེགས་པ།
མངོན་Dམ་རང་fལ་ངེས་པས་Cང་lགས་པའི་wའR་ཁSགས་པ་ནི་lགས་པའི་Jེས་དཔག་རང་གི་fལ་ངེས་པས་

w་མRའd་5གས་ཁེགས་པའི་uལ་བJོད་པ་འདིས་ནི་མངོན་Dམ་Jེས་དཔག་དག་གང་ཡང་xང་[པས་;བས་]རང་fལ་
[187A4]ངེས་པས་Cང་lགས་པའི་Jེས་དཔག་w་བRའd་5གས་ཁེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་པ་9ེ།  མངོན་Dམ་Gི་
9ེང་X་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཙམ་ལ་འགལ་wའི་5གས་ཁེགས་པས་yབ་པ་oབ་པས་ཞེས་དགོངས་པའོ།།

གལ་ཏེ་ཚད་མར་མuངས་Cང་རང་fལ་ངེས་པར་འཇོག་པའི་yད་པར་འགའ་ཞིག་མངོན་Dམ་ལ་ཡོད་པས་
[187A5]འགལ་བ་མི་འWལ་པ་སེལ་[པ་;བ་]ཡིན་ནོ་sམ་པ་ལ་མངོན་Dམ་གང་ཞིག་ཅེས་པ་9ེ། དེ་འགལ་w་སེལ་:ེད་
Cི་[âི་འི་;âའི་]མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་Jེས་དཔག་ལ་མuངས་ལ་དེ་Jེས་དཔག་ལ་[Tེད་;མེད་]པའི་yད་པར་ཅིག་ཡིན་ན་
Jེས་དཔག་རང་fལ་འཇོག་པའི་ཚད་མར་མི་འ]ར་ཞེས་:་བའོ། །Jེས་དཔག་ལ་དེ་[Tེད་;མེད་]Cང་འགལ་[187A6]w་
[Tེད་;མེད་]པ་ཅན་Gི་5གས་ལ་5ེན་པས་རང་fལ་ངེས་པས་ཉེས་པ་དེ་མེད་དR་ཞS་ན། 5གས་Cི་མཚན་ཉིད་འགལ་w་
[vོས་;དངོས་]པོ་ལ་[Tེད་;མེད་][པ་འམ་;པའམ་]མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཡིན། དང་པR་མd་ངེས་པ་ནི་5གས་འདི་ལ་བZབ་:་
མ་oབ་པའི་Éར་འདི་འp་བའི་ཅེས་སོ། །དོགས་པ་âི་ནས་ཆོད་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་མཚན་ཉིད་yད་མེད་Cི་
[Zབ་;བZབ་][187A7]:་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་གནོད་པ་མཐོང་ན་གཞན་ལ་[Tེད་;མེད་]ངེས་མི་Qས་སR་ཞSས་མཉན་:་
གཉིས་ཀ་འགོག་པའི་5གས་D་ཐལ་ཅེས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་འགལ་w་མ་མཐོང་[པ་;བ་]དེ་Öིད་X་5གས་ཡིན་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཅེས་པ་ནི་jེས་|འི་ཅེས་པའོ། །གཉིས་ཀའི་མbག་བ3་བ་ནི་དེས་ན་ཞེས་པའོ།།

འོ་ན་yོད་Jེས་[187A8]དཔག་ལ་འགལ་wའི་5གས་གང་གིས་སེལ་sམ་ན། ཚད་མ་âིའི་མཚན་ཉིད་ཉིད་Cིས་
སེལ་ལR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་དོན་5ོགས་པ་ཞེས་Éར་ཇི་Yད་བཤད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཅན་Gི་ཅེས་པ་9ེ། རང་གི་fལ་ལ་
འགལ་wའི་ཚད་མ་%མ་གཅད་ལ་ཁེགས་པས་དེ་བZབ་པ་འགལ་བ་ལ་མི་འWལ་པའི་[187B1]5གས་uགས་ལ་ཁེགས་



ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །âིའི་མཚན་ཉིད་ཉིད་Cིས་ཁེགས་པ་དེས་ན་མངོན་Dམ་Gི་9ེང་གི་ཚད་མས་འགལ་wའི་5གས་ཁེགས་
པས་Cང་ཞེས་:་བའི་Yབས་དོན་oབ་[པོ།།;བོ།།]

U3 :ེད་པ་གཉིས་Cི་དོན་བ3་བ། 
:ེད་པ་གཉིས་Cི་དོན་བ3་བ་ནི་yེད་Cི་<ར་ན་Jེས་དཔག་ལ་འགལ་wའི་5གས་ནམ་ཡང་མི་ཁེགས་པ་དེའི་yིར་

ཁR་བeས་དེ་<ར་[187B2][9ེ།;ཏེ།] ངག་འདི་ནི་དེ་<ར་དངོས་D་lགས་པ་ཉིད་དང་མངོན་Dམ་ཚད་མ་དག་རང་གི་fལ་
ངེས་པར་བJོད་པ་ན་དེའི་བwོག་yོགས་ལ་གནོད་པར་:ེད་པར་བJོད་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་Üར་ཏེ། བwོག་yོགས་བསལ་
[པ་;བ་]དེས་ན་རང་གི་གཉེན་པོ་དཔོག་པའི་5གས་དང་བཅས་པ་སེལ་[པར་;བར་]:ེད་ཞེས་:འོ། །དེས་oབ་པ་[âི་
འི་;âིའི་]Yབས་དོན་ནི་དེའི་yིར་[187B3]lགས་པའི་Jེས་D་དཔག་པའི་ཞེས་པ་9ེ། %མ་འlེལ་ལས་Cང་།  

དེ་<ས་བIའ་ལས་êང་[པའི་;བའི་]Ä། །Jེས་D་དཔོག་པས་lགས་པ་ལ།། 
འགལ་བ་འWལ་པ་[Tེད་;མེད་]པ་ཅན། །[Tེད་;མེད་]པར་9ོན་ཏེ་དེ་<ར་ནི།།
lགས་པ་Jེས་D་དཔོག་yིར་རོ།།

ཞེས་གDངས་པ་ཡིན་ནོ།།
ཡང་ན་ངག་འདི།  

Jེས་D་[187B4]དཔག་པས་oབ་པ་ལ། །འགལ་བ་འWལ་པ་[Tེད་;མེད་]པ་ཅན།།
[Tེད་;མེད་]པར་9ོན་ཡིན་དེ་<་|འི། །lགས་པ་Jེས་དཔག་ཡིན་yིར་རོ།།

ཞེས་འདོན་པ་དེ་<ར་ན། འདིར་ཡང་[འདི་འི་;འདིའི་]uགས་ལ་lགས་པ་བས་G་ནོམ་པའི་དངོས་པRའd་Jེས་D་དཔག་པ་
ལ་འགལ་བ་མི་འWལ་པའི་5གས་ཤིན་[X་;i་]ཡང་[Tེད་;མེད་][187B5]ཅེས་Cང་བ9ན་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་བ<་བར་
:འོ།།

དེ་<ར་ན་[མདོའ་;མདོ་]ཚ~ག་གཉིས་Cིས་Yབས་Cི་དོན་lགས་པའི་Jེས་དཔག་ཉིད་ཆོས་གཉིས་དང་{ན་པར་
བ9ན་ཏR་ཞSས་:་བ་རང་གི་ལེགས་པར་བཤད་པའོ།།

བ3ས་པ་དང་འnིང་%མ་པར་འ:ེད་པའི་[ཏི་ཀས་;ཊིཀས་]%མ་འlེལ་Gི་དོན་དེ་[འདི་འི་;འདིའི་]Yབས་དོན་X་
Üོར་བས་བ9ན་པ་[187B6]དང་བཤད་པའི་གuང་མཐའ་དག་གིས་[མདོའ་;མདོ་]ཚ~ག་É་མ་lགས་པ་འགོག་པའི་
དངོས་པོ་བའི་5གས་uན་མོང་མ་ཡིན་པས་Jེས་དཔག་མེད་ལ་ཅེས་པས་གལ་ཏེ་དངོས་པRའd་Jེས་དཔག་ཡོད་ན་གནོད་:ེད་
lགས་པའི་ཡང་གནོད་:ེད་ཞིག་[X་;i་]གོ་བ་བ9ན་པས་དངོས་པོ་བའི་Jེས་དཔག་གི་fལ་ལ་འགལ་བ་མི་འWལ་པ་
[Tེད་;མེད་]པར་[187B7]བ9ན་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་འཆད་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་པར་སེམས་[9ེ།;ཏེ།] དེ་<ར་ན་མངོན་Dམ་དང་
lགས་པ་ཡང་དེ་<ར་བ9ན་དགོས་པ་དང་Jེས་དཔག་ཉིད་གནོད་:ེད་uག་[Tེད་;མེད་]X་9ོན་དགོས་པར་ཐལ་ཞིང་། མ་
བ9ན་Cང་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཉིད་Cིས་འགལ་བ་མི་འWལ་བ་ཁེགས་པས་དེ་བ9ན་མི་དགོས་པའི་yིར་[187B8]Xང་
སེར་འཛ~ན་Gི་@ོ་ག`ང་[པ་;བ་]ལ་མ་འWལ་པ་མ་ཚང་[པས་;བས་]ཅེས་དང་Ä་5ག་པ་དཔོག་པའི་5གས་འགལ་བས་
ཅེས་བJོད་པས་དེ་དག་གི་@ོ་འWལ་པར་འoབ་Cི་[ཀར་;དཀར་]འཛ~ན་Gི་མངོན་Dམ་དང་མི་5ག་པར་ངེས་པའི་Jེས་
དཔག་གི་གནོད་:ེད་ཆེན་པོར་མི་འoབ་པ་<ར། དེ་Yད་X་བJོད་པས་Cང་lགས་པ་འགོག་:ེད་འWལ་[188A1]
[པར་;བར་]འoབ་Cི་གནོད་:ེད་ཆེན་པོར་བ9ན་མི་Qས་པའི་yིར་དང་། དེ་དེ་<ར་9ོན་པ་lགས་པའི་གuང་གི་Yབས་
དོན་མ་ཡིན་ལ། %མ་འlེལ་X་ཞར་ལ་བ9ན་[པ་འམ་;པའམ་]ངག་དོན་གཞན་X་ཡང་Öིད་པའི་yིར་དང་། Ä་ལས་êང་



[པའི་;བའི་]lགས་པ་དང་ཞེས་འêང་[པས་;བས་][མདོའ་;མདོ་]ཚ~ག་É་མ་ཁོ་ན་འཆད་པར་མི་[ང་[པས་;བས་]
[188A2]གuང་གི་དགོངས་པ་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ། །དེ་བཞིན་X་[མདོའ་;མདོ་]ཚ~ག་É་མའི་དགོས་པ་lགས་པ་w་བོ་
[Tེད་;མེད་]པར་འཆད་པ་དང་། yི་མའི་དགོས་པ་Jེས་དཔག་w་བོ་[Tེད་;མེད་]པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཇི་Yད་
བཤད་པ་དང་མི་མuན་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ནོར་བར་ཤེས་པར་:འོ།།

R2 གནོད་:ེད་Cི་དབང་X་:ས་པའི་[uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་]Pགས། 
S1 རང་Pགས་Cི་བཤད་པ།

Pགས་གཉིས་པ་གནོད་:ེད་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་རང་Pགས་Cི་བཤད་པ་ནི་ཡང་ན་[188A3]ཞེས་པ་9ེ། 
བIའ་°ོད་པ་བའི་དམ་བཅའ་É་མ་ཉིད་ལ་གནོད་:ེད་འཇིག་5ེན་Gི་བJོད་པ་དཔོག་པ་ལ་Jེས་དཔག་[Tེད་;མེད་]པ་
ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] དོན་�ང་དཔོག་པས་མི་གནོད་ཅིང་Ä་�ང་དཔོག་པ་lགས་པར་འ]ར་ལ་ཞེན་པའི་བJོད་:འི་དངོས་པོ་
དཔོག་ན་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་འ]ར་བས་སམ། ཡང་ན་བསལ་:་རི་བོང་ཅན་Gི་%མ་[188A4]པ་ཙམ་w་བའི་
[vོས་;དངོས་]Cི་བJོད་:ར་མི་xང་[པར་;བར་]དམ་[འཆའ་;བཅའ་]བ་ལ། གནོད་:ེད་དངོས་Cི་བJོད་:འི་དངོས་པོ་
དཔོག་པའི་Jེས་དཔག་ནི་མེད་ལ་ཞེས་པའོ།།

S2 བཤད་Pགས་གཞན་Gིས་དགོས་པ་གཞན་oབ་པར་9ོན་པ།
བཤད་Pགས་གཞན་Gིས་དགོས་པ་གཞན་oབ་པར་9ོན་པ་ནི་འདིས་ནི་(PVin: des ni)ཅེས་པ་9ེ། 

[vོས་;དངོས་]D་[vོས་;དངོས་]Cི་བJོད་:་དང་དངོས་པR་ཚ̈གས་མི་Öིད་པར་བ9ན་པས་uགས་ལ་[188A5]དེ་དག་
གིས་fལ་ཅན་lགས་པ་དང་Jེས་དཔག་âོད་fལ་ཐ་དད་པར་བ9ན་ཏོ་(PVin: yul tha dad pa yin no zhes 
rjod par ’gyur ro)ཞེས་པའོ།།

S3 གནོད་:ེད་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན།
དེ་Yད་བJོད་པའི་གནོད་:ེད་uན་མོང་མ་ཡིན་ཉིད་ཇི་<ར་ཡིན་ཅེ་ན། w་བར་lགས་པའི་ཆོས་ཅན་རི་བོང་

ཅན་ཡང་w་བའི་དངོས་པོར་མི་འདོད་པ་དེ་ཞེས་:འོ།།
É་རབས་པ་གཞན་Gི་བཤད་པ་ནི་ཁ་ཅིག་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་དགོངས་[188A6]པ་རི་བོང་ཅན་w་བའི་

བJོད་:་དཔོག་པ་གང་ལ་uན་མོང་མ་ཡིན་པས་lགས་པ་ཉིད་Cི་Jེས་དཔག་མེད་ལ། གང་ཞིག་Ä་ལས་êང་
[པའི་;བའི་]lགས་པས་བསལ་[པ་;བ་]དེ་ནི་yོགས་མ་ཡིན་ནR་ཞSས་འཆད་པ་མངོན་X་:ས་ནས། གནོད་:ེད་Cི་དབང་X་
:ེད་Cང་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ9ན་བཅོས་Cི་%མ་གཞག་[âི་འི་;âིའི་][188A7]མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་མ་yབ་པའི་
jོན་X་འ]ར་རR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་གང་གི་yིར་ཞེས་པ་9ེ། uན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན་lགས་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་
yབ་པར་ཐལ་ཏེ་lགས་པ་[âི་འི་;âིའི་]མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་:འོ།།

དེ་འདོད་པ་ལ་lགས་པ་གཞན་ལ་མ་yབ་པ་ནི་འདི་<ར་ཅེས་པའོ།།

S4 མི་འཐད་པ་Éར་lགས་པའི་བIའ་ལ་མེད་པ།



འདི་ཉིད་ལ་[188A8]མི་འཐད་པ་Éར་lགས་པའི་བIའ་ལ་[Tེད་;མེད་]པ་ནི་དཔེར་བJོད་པ་འདིར་ཡང་w་
བའི་བJོད་xང་གི་lགས་པ་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་མི་འ]ར་ཏེ་འཇིག་5ེན་ན་yོགས་ལས་གཞན་ག་≠ར་དང་ཅེས་པའོ། །
གདོད་འbག་པའི་[བIའ་;བI་]ལ་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་དོན་ཙམ་བJོད་པ་ནི་[བIའ་;བI་]ལས་(PVin: brda la)ཅེས་
པ་9ེ། 

བJོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་[188B1]དབང་yིར། །Ä་%མས་གང་ལའང་[Tེད་;མེད་]མ་ཡིན།།
ཅེས་པའི་uལ་Gིས་སོ། །དེ་<་ན་ཡང་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Ä་<ར་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
དོགས་པར་:ས་ནས། རང་གི་L་མཚན་ཞེན་fལ་X་:ེད་པ་ཐ་sད་Cི་Ä་མི་wོགས་ལ་[Tེད་;མེད་]ན་wོག་:ེད་ལ་བསལ་
[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]དR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་དངོས་པR་ཞSས་པའོ།། [188B2] དེ་དག་གི་དོན་བ3་ནི་དེ་<ར་Äའི་
[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་གཉིས་ཡོད་པ་དེའི་yིར་འདིར་w་བ་ཞེས་L་མཚན་ངེས་པ་ལ་མི་<ོས་པའི་Ä་ལ་བJོད་པ་ན་དངོས་པོ་ལ་
ཞེས་Üར་ཏེ། དེས་ན་གདོད་འbག་པའི་w་བའི་Ä་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་མི་Öིད་དR་ཞSས་:འོ།།

S5 བཤད་Pགས་གཉིས་སR་སRའd་དོན་བ3་བ། 
T1 གནོད་:་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་དོན་བ3་བ།

ད་ནི་བཤད་Pགས་གཉིས་པR་སe་[སR་འd་;སRའd་]དོན་བ3་བ་ལས་གནོད་:་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་
[188B3]པའི་དོན་བ3་བ་ནི་Ä་ལས་êང་[པའི་;བའི་]lགས་པས་དོན་ལ་yབ་པར་བ9ན་པ་འདིས་ནི་ཅེས་པ་9ེ། 
འགོག་པའི་གནོད་:་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགལ་བ་ཡིན་ནR་ཞSས་སོ།།

གནོད་:ེད་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དངོས་Cི་བJོད་:འི་དངོས་པོ་དཔོག་པ་ལ་5གས་
[Tེད་;མེད་]པ་དང་L་མཚན་ལ་<ོས་པའི་Ä་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]X་འགོག་པ་བwོག་:་[188B4]མ་ཡིན་པར་བ9ན་པ་
དེས་ན་(PVin: des ni)ཅེས་པའི་ཚ~གས་D་བཅད་པའོ།།

P3 lགས་པ་Jེས་དཔག་མིན་ཡང་བསལ་པ་ལོགས་D་འཇོག་པའི་L་མཚན་བ9ན་པ། 
དེ་<ར་མདRའd་དགོངས་པ་བཤད་པས་lགས་པའི་དོན་བZབས་ནས། lགས་པ་Jེས་དཔག་མིན་ཡང་བསལ་

[པ་;བ་]ལོགས་D་འཇོག་པའི་L་བ9ན་པ་ནི། དེ་<ར་ན་lགས་པ་དེ་Jེས་དཔག་གི་fལ་བJོད་པ་ལ་མ་<ོས་པ་ལས་<ོས་
པ་དང་དངོས་པོ་ལས་བ5གས་[188B5]བ་ལ་འbག་པ་དེས་ན་ཞེས་པ་9ེ། É་མ་ནི་ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་[པའོ།།;བའོ།།]

N3 མངོན་Dམ་Gིས་བསལ་པ་བཤད་པ། 
O1 དཔེར་བJོད་པ།

མངོན་Dམ་Gིས་བསལ་[པ་;བ་]བཤད་པའི་yིར་མངོན་Dམ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཞེས་པ་9ེ། [འདི་
འི་;འདིའི་]མཚན་ཉིད་ནི་བJོད་ཟིན་ལ་དཔེར་བJོད་པ་ནི་Ä་མཉན་:་མ་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བ་<་|འོ། །གལ་ཏེ་Ä་oབ་ན་
མཉན་:་མ་ཡིན་པའི་[188B6]བདེན་ཞེན་འགལ་ལ་ཚ~ག་[X་;i་]^ས་པ་ཙམ་ཡང་དམ་བཅའ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ།  §ོངས་
པས་ཐ་sད་ལོག་པར་ཞེན་[ན་འང་;ནའང་]དེ་ལ་ཐ་sད་5གས་Cིས་[དཔགས་;དཔག་]:ར་འ]ར་བའི་yིར་རོ། །\ོལ་
བས་Ä་ཉིད་Cང་མ་oབ་པའི་ཚÇ་དམ་བཅས་པ་ལ་yིར་\ོལ་Gིས་བསལ་[པས་;བས་]Cང་མ་ཡིན་ཏེ་གང་ཞིག་གཉིས་ཀ་ལ་
oབ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཅེས་[188B7]པའི་uལ་དང་འགལ་བའི་yིར་རR་ཞS་ན། \ོལ་བས་[Ä་འམ་;Äའམ་]མཉན་:་ཞེས་པའི་



མིང་གི་དོན་མ་pན་པས་དམ་བཅས་པ་ལ་རང་གིས་oབ་པའི་མངོན་Dམ་ཉིད་pན་པ་ལ་Üར་བས་ཞེས་པ་སེལ་
[པ་;བ་]ཡིན་པས་མི་འཐད་པ་མེད་དོ།།

O2 གuང་གི་ཆ། 
དེ་གuང་གི་ཆ་ལ་དོན་བཞི་པ་9ོན་པ་ལས་མཚན་ཉིད་དཔེས་བ9ན་པ་ནི་Ä་ལ་{ོག་པའི་རང་[188B8]བཞིན་

[་ཚzགས་བ5གས་པ་ལས་གང་ཞིག་ཉན་པའི་ཤེས་པ་ལ་âི་དང་གསལ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཉིས་[Tེད་;མེད་]པར་
lགས་པ་qོང་པ་9ེ་དཔེར་ན་ཅེས་པའོ། །མཚན་ཉིད་ལ་དོན་áོས་པའི་དགོས་པ་འཆད་པ་ནི་དེའི་yིར་ཡང་ཅེས་པའོ།། 
[དཔེའ་;དཔེ་]བJོད་ལ་མཉན་:་áོས་པའི་དགོས་པ་ནི་དེས་ན་ཅེས་པ་9ེ།  Äའི་{ོག་ཆོས་Cི་%མ་[189A1]པ་îན་
མཉན་:་ཞེས་པའི་བJོད་:་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་:འོ། །དེ་<་ན་ཡང་Äའི་དངོས་པོ་[Tིན་;མིན་]ཞེས་:་བ་དཔེར་ཅིས་མི་
བJོད་ཅེས་པའི་cོད་qང་ནི་དེའི་བསལ་[པ་;བ་]ཡང་%་བས་མཉན་:ར་oབ་པ་དེ་ལ་བ5ེན་ནས་ཅེས་པའི་ཚ~ག་གཉིས་
སོ། །hོག་དཔོན་ནི་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་གང་ཅི་བཀོད་པ་[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ལ་དགོས་པའི་yད་པར་
[189A2]ཚzལ་བས་དེ་<ར་གDངས་Cང་མདོར་ན་གང་Éར་\ོལ་བ་གཉིས་ཀས་Tོང་[པས་;བས་]oབ་པ་qོང་པ་
[ཐཾད་;ཐམས་ཅད་]ཡིན་ཏེ། |མ་པ་Éོན་པR་མd་Öིད་ཅེས་དང་L་ལ་འnས་|་ཡོད་པ་དང་གསལ་[པ་;བ་]ལ་âི་^་བ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

N4 Jེས་དཔག་གིས་བསལ་པ་བཤད་པ། 
O1 གuང་གིས་དཔེར་བJོད་བ9ན་པ།

Jེས་དཔག་གིས་བསལ་[པ་;བ་]ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་ནི་བJོད་ཟིན་ལ། གuང་གིས་དཔེར་བJོད་བ9ན་པ་ནི་
དཔེར་ན་lངས་[189A3]ཅན་པ་དག་གི་|མ་པ་5ག་གR་ཞSས་དམ་བཅས་པ་ལ་སེལ་[པ་;བ་]ནི་སངས་yས་པས་དེ་ཡང་
མི་Öིད་དེ་jེ་བ་དང་{ན་པའི་yིར་རོ་བ5ེགས་བཟོད་Cང་མཐོང་[པ་;བ་]འགགས་པའི་|མ་པ་བཞིན་ཞེས་:་བའོ།།

O2 དཔེ་Zབ་པ།
P1 ཐ་sད་མི་འདོད་Cང་དོན་ཁས་@ངས་པས་བcད་པའི་དོན་མེད་པ།

གལ་ཏེ་ཞེས་དེའི་[དཔེའ་;དཔེ་]མ་oབ་པར་\ོལ་བ་ལ་ཐ་sད་མི་འདོད་Cང་དོན་ཁས་@ངས་པས་བcད་པའི་
དོན་[Tེད་;མེད་]པ་ནི་དེའི་ཞེས་པའོ།།

P2 མི་དམིགས་པས་Zབ་པ།
ཐ་sད་[189A4]ལ་འWལ་པ་དགག་པ་ལ་མ་[དTིགས་;དམིགས་]Cང་ཡོད་པར་བJོད་ན་རང་ཉིད་རང་དང་

[བཙzའ་;བཙz་]བོ་ཐ་དད་X་འདོད་པའི་%མ་གཞག་མི་xང་[པར་;བར་]9ོན་པ་ནི་|མ་པ་[འདི་འི་;འདིའི་]ཅེས་པ་9ེ། É་
yི་ནི་L་འཇིམ་པ་དང་འnས་|་GR་མRའd་གནས་Yབས་སོ། །ཞོ་དང་འོ་མ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡང་ངོ་།།

གཞན་དག་L་འnས་ཕན་uན་ལ་ཡོད་པའི་Zབ་:ེད་[189A5]འགོད་པ་ནི་ཞོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཅེས་པ་
9ེ། མི་Qས་པ་ལ་མི་འêང་[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་པ་འདི་འêང་[པས་;བས་]ཡོད་པ་བZབ་པའི་5གས་D་འཆད་པ་ནི་



འདིར་མ་ཡིན་ཏེ་འདིར་མི་Qས་པ་ལས་ཞེས་:་བ་དང་འོག་[X་;i་]hོབ་དཔོན་Gིས་5གས་Cི་ངR་བe་Qས་པ་ལ་བ5གས་
ནས་Dན་འ:ིན་པའི་yིར་རོ།།

འོན་Cང་བྷ་བ་ཞེས་པའི་Ä་འêང་[པ་;བ་]དང་[189A6]ཡོད་པ་ལའང་འbག་པས་འདིར་གང་གིས་གང་ཞིག་
མི་Qས་པ་དེ་ལ་དེ་[Tེད་;མེད་]དེ་uས་ཞR་མd་Qས་པས་u་ལ་ཞོ་[Tེད་;མེད་]པ་བཞིན་ཞེས་བwོག་yབ་བJོད་པ་ཡིན་ཏེ། 
འདིས་འོ་མས་ནི་ཞོ་Qས་པས་ཡོད་ཅེས་:་བའི་5གས་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་Dན་དêང་[པ་;བ་]ལ་རེ་ཤིག་འnས་|་Éར་ཡོད་དགག་པ་ནི་བ<ར་xང་དེ་འp་བའི་[189A7]ཅེས་པ་9ེ། 
བZབ་:་ལ་མངོན་Dམ་Gིས་བསལ་ལR་ཞSས་:་བའོ།།

5གས་Cང་མ་ངེས་པ་ནི་དེ་ལས་ཅེས་པ་9ེ། དེས་དེ་Qས་པས་དེ་དག་བjེད་:་བjེད་:ེད་X་འoབ་Cི་ཞེས་དོན་
བJོད་པ་ལ། གཞན་དག་འnས་|་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་Qས་པ་{ོག་པར་9ོན་པས་གལ་ཏེ་[Tེད་;མེད་]པ་ལས་ཞེས་པ་9ེ། 
དེའི་ངR་བeར་[189A8][Tེད་;མེད་]Cང་Qས་ན་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།

དེ་ལ་yབ་པ་མ་oབ་པས་ལན་འདེབས་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་འnས་|འི་ངR་བe་[Tེད་;མེད་]པར་འp་ཡང་
Lའི་Qས་པ་ཐ་དད་པའི་yིར་ཅེས་པའོ།།

5གས་Cི་ངR་བe་Qས་པའི་དོན་བ5གས་ནས་Dན་འ:ིན་པ་ནི་ཅི་9ེ་ཡང་ཅེས་པ་9ེ། yད་པར་ཡོད་ན་བJོད་ཟིན་
པ་ནི་[189B1]མཚན་ཉིད་མི་མuན་པ་གཞན་X་འ]ར་ཞེས་གོང་Xའོ།།

L་ལ་འnས་|ར་བཏགས་པའི་ཐ་sད་མི་འགོག་པ་ནི་E་མ་ན་Tོས་པ་ཡོད་ཅེས་པ་<་|འོ།།
L་yིས་ཡོད་དགག་པ་ནི་L་ལ་འnས་|་རིགས་པའི་དགག་པ་བZབ་:་བསལ་[པ་;བ་]དང་5གས་མ་ངེས་པར་

བJོད་པ་འདིས་ནི་ཞེས་:་བའོ།།
དེ་<ར་°ོས་པ་དང་[189B2]ཉེ་བར་°ོས་པའི་གuང་དེ་དག་ནི་རབ་གསལ་:ེད་ཅེས་པའི་%མ་གཅད་ཡིན་ཏེ། 

དེ་<ར་5གས་Cི་ངR་བe་དང་yད་པར་9ོན་པའི་མཚན་ཉིད་Cི་%མ་གཅད་དང་། མཚzན་:འི་དོན་དང་། མཚན་མཚzན་Üར་
བ་གDམ་Gིས་བZབ་པའི་བJོད་:ེད་ངག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

D2 ངག་དེས་བ9ན་པར་:་བ་uལ་གDམ་པའི་5གས་ངོས་ག`ང་པར་:་བ།
[189B3] ད་ནི་ངག་དེས་བ9ན་པར་:་བ་uལ་གDམ་པའི་5གས་ཞེས་:་བ་དེ་ངོས་ག`ང་[པར་;བར་]:འོ།།
དེ་ཡང་གཏན་ཚ~གས་དང་གཏན་ཚ~གས་<ར་[ང་[པའི་;བའི་]yད་པར་ནི་ཕལ་ཆེར་yོགས་ཆོས་དང་{ན་པའི་

[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་:ས་པས་ཤེས་པར་h་བ་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] [མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས།  
གང་yིར་གཏན་ཚ~གས་དག་དང་ནི། དེར་[ང་ཕལ་[189B4]ཆེར་yོགས་ཆོས་ཉིད།།
དེས་ན་གཏན་ཚ~གས་<ར་[ང་གི །Éོན་X་དེ་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ9ན་པར་:།། 

དེ་ཡང་yོགས་ཆོས་དང་{ན་པའི་རབ་[X་;i་][ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་དང་། yོགས་ཆོས་དs་ཉིད་X་yེ་བའི་དགོས་པ་
དང་། དེས་oབ་པའི་5གས་ངེས་པ་བZབ་པ་གDམ་Gིས་ངེས་པར་:་བ་ལས།  

E1 yོགས་ཆོས་དང་{ན་པའི་རབ་i་ད:ེ་བ། 
F1 དགོས་པ་དང་འnེལ་པའི་མདRའd་ཚ~ག་pང་པ།



དང་པོ་ཡང་རེ་ཤིག་དགོས་[189B5]པ་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་][མདོའ་འི་;མདRའd་]ཚ~ག་[pང་;pངས་]
[པ་;བ་]ནི་yོགས་ཆོས་Cི་རབ་[X་;i་][ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་མདོར་བ3ས་[9ེ་;ཏེ་]བJོད་པ་ཞེས་:་9ེ། ཅིའི་དོན་X་ཅེ་ན། 
Zབ་པའི་Yབས་Cི་གཏན་ཚ~གས་Cི་དོན་ངR་བe་དང་མཚན་ཉིད་དང་fལ་ངེས་པའི་tོ་ནས་བདེ་@ག་[X་;i་]ག`ང་
[པའི་;བའི་]yིར་རོ། །གང་ཞེ་ན། 5གས་yོགས་Cི་ཆོས་D་oབ་པ་ལས་[189B6]མuན་yོགས་ལ་གDམ་X་
[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་དང་དེ་ལས་མི་མuན་yོགས་ལ་གDམ་གDམ་X་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བས་%མ་པ་[དsའ་;དs་]9ེ། དེ་དག་གི་
ངR་བe་དཔེར་བJོད་པ་དང་རིགས་གDམ་X་བ3་བ་ཡང་[མདོའ་;མདོ་]ལས།  

གཞལ་:་:ས་དང་མི་5ག་དང་། །:ས་དང་མཉན་:་cོལ་êང་དང་།།  
མི་5ག་cོལ་êང་རེག་:་མིན།། [189B7]5གས་སོགས་%མས་ལ་དེ་དsའོ།།

ཞེས་དང་། 
དེར་གང་མuན་yོགས་ལ་ཡོད་དང་། །%མ་གཉིས་དེ་མེད་ལ་[Tེད་;མེད་]པ།། 
དེ་5གས་དེ་ལས་བwོག་པ་ནི། །འགལ་ཡིན་གཞན་ནི་མ་ངེས་ཉིད།  

ཞེས་Cང་གDངས་[9ེ་;ཏེ་]འོག་ནས་འཆད་པར་འ]ར་རོ།།

F2 དེ་བཤད་པ། 
G1 yོགས་ཆོས་Cི་དོན་བསམ་པ། 

དེ་བཤད་པ་ལ་རེ་ཤིག་yོགས་ཆོས་Cི་[189B8]དོན་བསམ་པ་ལས། yོགས་Cི་དོན་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]ནི་
འདིར་yོགས་Cི་Ä་ནི་དངོས་Cི་དོན་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པས་ཤེས་འདོད་Cི་ཆོས་ཅན་ལ་བཏགས་པར་བ<་བར་:་9ེ། དེའི་
དང་དེར་ཞེས་:་བའི་L་མཚན་དང་དགོས་པས་སོ། །དེ་<་ན་ཡང་

དགོས་པ་[Tེད་;མེད་]པར་[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་Ä། དོན་ལས་འདས་པར་བJོད་[190A1]མ་ཡིན།།
ཞེས་པའི་uལ་Gིས་5གས་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བJོད་པས་ཆོག་པས་yོགས་Cི་མིང་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་
[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཅེས་པ་ལ་དོགས་པ་དངོས་9ོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཅེས་པའོ།།

དེ་རང་མིང་གིས་འoབ་པ་དགག་པ་ལས་[གཞི་འི་;གཞིའི་]ཚ~ག་དང་ཉེ་བའི་རིགས་པས་oབ་པར་5ོག་པ་གལ་ཏེ་
ཅེས་པ་ལ། [190A2]མ་ཡིན་ཏེ་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་ཡོད་[པ་འང་;པའང་]ཆོས་ཅན་Gི་ཆོས་དང་[དཔེའ་;དཔེ་]Üོར་བ་
གཅིག་གི་@ོ་ལ་ཉེ་བའི་yིར་:འོ།།

དེ་Jེས་[འlR་འd་;འlRའd་]ཚ~ག་དང་wོས་པས་མི་འbག་པར་9ོན་པ་མuན་པའི་ཅེས་པ་ལ་འདི་ལ་wོས་པ་ཉིད་
[Tེད་;མེད་]མོད་Cི། དེ་<་ན་ཡང་མཐའ་གDམ་གཅད་པའི་བཤད་པ་དང་གཅད་ནས་5ོགས་པ་དཀའ་བ་qང་པའི་yིར་
yོགས་[190A3]Cི་ཆོས་ཞེས་པ་9ེ་འདིས་[བདེའ་;བད་]@ག་[X་;i་]ཇི་<ར་གོ་བའི་uལ་ནི་ལེ;་གཉིས་པར་དëད་ཟིན་
ཏོ།།

yོགས་དེའི་ཆོས་Jེས་འlོ་དང་འགལ་བའི་cོད་པ་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་9ེ། [འདི་འི་;འདིའི་]ལན་ཡང་ལེ;་གཉིས་
པར་°ོས་པ་དང་བཅས་པས་མང་X་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

G2 [yོགས་Cི་ཆོས་]དེ་དང་{ན་པའི་ད:ེ་བ། 
H1 ཇི་<ར་ད:ེ་བའི་uལ།



དེ་དང་{ན་པའི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་ལ་ཇི་<ར་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བའི་uལ་ནི་[ད:ེའ་;ད:ེ་][གཞིའ་;གཞི་]
[190A4]yོགས་Cི་ཆོས་དེ་ནི་ཅེས་པའོ།།

H2 གང་ལས་ད:ེ་བའི་<ོས་གཞི།
གང་ལས་ད:ེ་བའི་<ོས་[གཞིའ་;གཞི་]གཉིས་yོགས་དང་བZབ་:འི་ཆོས་Cི་âིས་མuན་མི་མuན་ནི་Äའི་དོན་ཏེ་

མཚན་ཉིད་ནི་བZབ་:འི་ཆོས་དང་{ན་མི་{ན་ཞེས་བJོད་ཟིན་ཏོ།།

H3 དེ་ལ་མི་མuན་yོགས་ཡོད་པའི་<ོས་གཞིར་མི་འཐད་པ་qང་པ། 
དེ་ལ་མི་མuན་yོགས་ཡོད་པའི་<ོས་གཞིར་མི་འཐད་པ་qང་པ་ནི་དེ་ནི་ཅེས་པ་9ེ། མuན་yོགས་

[190A5]དངོས་དང་uགས་Cིས་{ོག་པ་5ོགས་པ་ནི་དེ་[Tེད་;མེད་]པ་དང་མ་ཡིན་པར་དགག་པའོ།།

G3 Qས་པའི་ཡན་ལག
H1 ངེས་:ེད་གཉིས་པRའd་ངེས་པ་Qས་པ་ལ་<ོས་པ། 

ད་ནི་Qས་པའི་ཡན་ལག་བསམ་པ་ལ་ཅི་[དsའ་;དs་]པR་དS་དག་གང་X་འXས་པའི་རིགས་གDམ་པོ་དག་རང་
གི་:་བ་:ེད་པ་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་ལ་<ོས་སམ་ཡོད་པ་ཙམ་Gིས་ཡིན་ཅེ་ན།  ངེས་:ེད་གཉིས་པRའd་ངེས་པ་Qས་པ་ལ་
<ོས་པར་9ོན་[190A6]པ་ནི་yོགས་Cི་ཆོས་ཅེས་པ་ནི་uན་མོང་X་ཡིན་ལ་yོགས་གཉིས་ལ་ཡོད་[Tེད་;མེད་]Cི་uལ་
གཉིས་ནི་ཕན་uན་བwོག་པར་ངེས་པར་ག`ང་ངོ། །དེ་ལོག་ན་རང་གི་fལ་5ོགས་པ་{ོག་པ་ནི་uལ་གDམ་ལ་ཐེ་
[ཙzམ་;ཚzམ་]དང་ཅེས་པ་9ེ་འདོད་མི་འདོད་གསལ་:ེད་ནི་གཏན་ཚ~གས་དང་འགལ་བ་ཉིད་དོ།།

H2 མ་ངེས་པའི་:་བ་yོགས་ཆོས་ལ་<ོས་པ། 
མ་ངེས་པའི་:་བ་[190A7]yོགས་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]jེད་པ་ཡིན་པས་yོགས་ཆོས་ལ་<ོས་པ་ནི་མ་ངེས་པ་ནི་

ཅེས་པ་9ེ་5ོགས་པ་ནི་འདིར་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཙམ་མོ།།

H3 uལ་གཉིས་པ་ལ་མི་<ོས་པ་ལས་ངེས་Cང་ཐེ་ཚzམ་Gི་jོན་མuངས་པ།
uལ་གཉིས་པ་ལ་མི་<ོས་པ་ལས་ངེས་Cང་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]Gི་jོན་མuངས་པ་ནི་མuན་པའི་ཅེས་པའོ།།
ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]Gིས་མ་ངེས་པར་བJོད་Cང་Dན་འ:ིན་[X་འང་;Xའང་]འ]ར་བ་ནི་%མ་པ་ཅེས་[པ་

[190A8]འོ།།;པའོ།།]
གཞན་ནི་Éར་གཏན་ཚ~གས་དང་འགལ་བ་བ9ན་པར་:་བ་ལ་9ེ་uལ་གDམ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]དང་yིན་ལོག་དག་

\ོལ་བས་བJོད་པས་བZབ་པ་དང་། yིར་\ོལ་Gི་འགལ་བར་བJོད་པའི་Dན་འ:ིན་X་མི་འ]ར་ཏེ་གཏན་ཚ~གས་དང་
འགལ་བའི་:་བ་མི་Qས་པའི་yིར་རR་ཞSས་:་བའོ།།

H4 uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་%མས་ལ་uལ་གཉིས་ངེས་པ་ཉིད་མེད་པ།



uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་[190B1]མ་ངེས་པ་%མས་ལ་uལ་གཉིས་ངེས་པ་ཉིད་[Tེད་;མེད་]པར་9ོན་པ་ནི་Öོག་
དང་མཉན་:་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡང་yོགས་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]Gི་L་ཉིད་དེ་ཞེས་òེལ་ཏེ།  
དེའི་འཐད་པ་yོགས་གཉིས་ལ་འbག་པ་དང་གཉིས་ལས་དང་གཉིས་ཀ་ལས་ཞེས་མས་རིམས་ནས་ཡིན་ལ། 
[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་jེས་|་%མས་ལ་ཅེས་པའོ།།

[190B2]དོན་དེ་ཉིད་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་Pང་གིས་བZབ་པ་ལ་Pང་དགོད་པ་དང་5གས་Cི་:ེད་པ་
བཤད་པ་གཉིས་ཇི་Yད་X་ཞེས་པ་དང་། དེ་དང་{ན་པ་ཞེས་པ་9ེ།  yད་པར་མཐའ་དག་བ3ས་པ་ནི་5ག་མི་5ག་དང་
བདག་ཡོད་[Tེད་;མེད་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཤེས་:་ལ་ཁ་ཚzན་གཅོད་པའི་དངོས་འགལ་ལོ།།

གལ་ཏེ་{ོག་པ་ངེས་པར་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་[190B3]བ་བཤད་ཟིན་པ་ནི་ལེ;་གཉིས་པར་རོ།།
དེ་<ར་མ་ངེས་པར་འ]ར་བ་རང་གི་uལ་ངེས་པ་ལ་མི་<ོས་པར་བJོད་པ་ལ་གཞན་དག་yབ་པ་ཁས་@ངས་Cི་

ཐལ་བ་བJོད་པ་ནི་དེ་<་ན་དངོས་པོ་ལ་ངེས་པའི་གཏན་ཚ~གས་\ོལ་བས་yིར་\ོལ་ལ་བJོད་པ་ལ་ཡང་[Ä་
འམ་;Äའམ་]@Rའd་[ཡོབས་;qོབས་]པ་[Tེད་;མེད་]པས་yིར་\ོལ་uལ་གDམ་ལ་ཐེ་[190B4][ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བས་5གས་
དེ་མ་ངེས་པར་འ]ར་ལ་འདོད་པ་ལ་བསལ་[པ་;བ་]ནི་དེ་ཡང་ཅེས་པ་9ེ།

དེའི་yིར་རང་གི་uལ་ངེས་པ་[Tེད་;མེད་]པ་མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བ་བ3ས་པའི་དོན་ཏོ།།

H5 དེ་ལ་འWལ་པ་qང་པ།
འདི་ལ་དེའི་ཚÇ་jོན་X་འ]ར་བ་འདོད་པའི་uལ་དང་དེ་ལ་འWལ་པ་qང་པ་གཉིས་དེས་ངེས་པར་ཅེས་དང་གཞན་

Gི་ཅེས་མས་རིམས་བཞིན་ནོ།།
[190B5]དེ་ལ་ཡང་འོ་ན་ཞེས་པའི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་འདོད་པར་བJོད་པ་ལ།  yིན་ཅི་ལོག་[X་;i་]ཞེས་བསམ་

པ་མ་5ོགས་པའི་\ོལ་བའི་ལན་འདོད་པ་yིན་ཅི་ལོག་[X་;i་]བZབ་པ་དོན་jོན་བJོད་པ་[ལ་འང་;ལའང་]མ་yབ་པ་
དང་བ9ན་:་yིན་ཅི་ལོག་[X་;i་]]ར་པ་@R་jeན་བJོད་པ་ལའང་མuངས་པ་གཉིས་yིན་ཅི་ལོག་[X་;i་]ཅེས་དང་གཉིས་
ཀ་ལ་ཞེས་པས་[190B6]བ9ན་ཏོ།།

ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་གཉིས་Cི་:་བ་རང་གི་uལ་མ་ངེས་ན་མི་Qས་པ་དང་གDམ་
པའི་:་བ་[G]་མ་ངེས་Cང་Qས་པ་ལ་jོན་[Tེད་;མེད་]པ་དེའི་yིར་ཅེས་པའོ།།

G4 ད:ེ་བ་སR་སRའd་ངR་བe་དཔེར་བJོད་པ། 
སོ་[སR་འd་;སRའd་]ངR་བe་དཔེར་བJོད་པ་ནི་yོགས་Cི་ཆོས་[དsའ་;དs་]ཞེས་པ་9ེ།  [ད:ེའ་གཞིའ་;ད:ེ་

གཞི་]ལས་ཇི་<ར་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བའི་གR་རdམས་བཞིན་Üར་རོ།།

G5 cོད་པ་qང་པ།
[190B7]<ོས་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་cོད་པ་äང་ཞིག་qང་པར་བཞེད་ནས་öེང་hོང་པ་ནི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་ལ་ཞེས་

པའོ།།
འདི་ལ་ལན་Gི་`ར་གཉིས་བཤད་ཟིན་པ་ནི་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་ཇི་<ར་{ོག་uལ་ལེ;་གཉིས་པར་{ོག་པའི་Yབས་

དང་མི་མuན་yོགས་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ནི་%མ་པ་དsར་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བའི་Yབས་གོང་ཉིད་Xའོ།།



དེ་ལ་Ä་དོན་མ་[190B8]5ོགས་པའི་cོད་པ་དངོས་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་9ེ།  དོན་ནི་ཤེས་:་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་ཡང་མི་མuན་yོགས་D་འ]ར་ཏེ་མuན་yོགས་Cི་མཚན་ཉིད་Cི་{ོག་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་yིར་རོ། །དེ་
འདོད་ན་X་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་5གས་D་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་གི་གཏན་ཚ~གས་མི་Öིད་པར་འ]ར་ཏེ་
རང་གི་བZབ་:་[191A1]{ོག་པ་ལས་གཞན་ལ་འbག་པའི་yིར་ཞེས་:་བ་yབ་པ་ཁས་@ངས་D་བསམལ་པའི་ཐལ་བ་
གཉིས་སོ།།

དེའི་ལན་ཐལ་བ་དེར་མི་འ]ར་ཏེ་ཅེས་པ་ལ་འཇིག་5ེན་པའི་Jེས་D་འnངས་Cང་དེའི་{ོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་
འbག་པ་ནི་nམ་ཟེ་ཅེས་པའོ།།
ཆོས་གཞན་པའང་nམ་ཟེའི་{ོག་པ་ལས་[191A2]གཞན་པ་ཉིད་X་མuངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། nམ་ཟེའི་བJོད་:་
དགག་པའི་fལ་[ག{ོག་;{ོག་]པ་གཞན་ཡང་ཡིན་ཡང་nམ་ཟེ་མ་ཡིན་པའི་Ä་Üོར་བ་ནི་བIའི་དབང་གིས་nམ་ཟེའི་ཆོས་
བཀག་པ་ལ་འbག་པའི་yིར་རོ།།

ཡང་དེ་<ར་ན་མuན་yོགས་མི་Öིད་པར་ཐལ་བ་ལས་Öིད་པའི་yིར་ཡང་ཞེས་9ོན་པ་ནི་[191A3]མuན་པའི་
ཞེས་པ་ཡིན་ལ།  Yབས་བ3་བ་ནི་དོན་གཉིས་པR་དSས་ན་(de’i phyir chos gzhan…?)ཞེས་པའོ།།

E2 yོགས་ཆོས་%མ་པ་དs་ཉིད་X་yེ་བའི་དགོས་པ།
F1 ཚ~གས་D་བཅད་པས་མདོར་བ9ན་པ།

ད་ནི་%མ་པ་[དsའ་;དs་]ཉིད་X་yེ་བའི་དགོས་པ་ལས་ཡང་ཞེས་pི་བའི་ལན་མདོར་བ9ན་པ་ནི་ཚ~གས་D་
བཅད་པ་9ེ།  དེ་ལ་རང་བཞིན་དང་འnས་|འི་5གས་གཉིས་Cི་Qས་པ་ངེས་པ་oབ་པར་:་བའི་དོན་X་གཏན་ཚ~གས་
གཉིས་དང་[191A4]བwོག་པ་གཉིས་áོས་[9ེ།;ཏེ།]  དེ་དག་གི་yབ་:ེད་དང་L་བZབ་པའི་Qས་པ་འདོད་པས་མི་{ོག་
པར་བ9ན་པའི་yིར་ཡང་དག་གཉིས་དང་འདོད་པས་མི་འbག་པར་བ9ན་པའི་དོན་X་འགལ་བ་གཉིས་áོས་[9ེ།;ཏེ།]  
དེ་<ར་བཞིས་5གས་Cི་Qས་པ་ངེས་པར་བ9ན་ཏོ།།

5གས་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་cོད་པ་qང་པའི་yིར་[191A5]yད་པར་དང་âི་དག་9ེ།  རིགས་པ་ཅན་
yོགས་ཆོས་Cི་9ེང་X་Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པའི་{ོག་པ་ཅན་5གས་D་^་བ་དགག་པའི་yིར་yད་པར་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་
དང་། :ེ་nག་ལ་yོགས་ཆོས་དང་Jེས་འlོ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པ་5གས་D་^་བ་དགག་པའི་yིར་âི་གཉིས་ཀ་ལ་
yབ་པ་áོས་སོ།།

གཉིས་Cིས་དེ་གཉིས་བསལ་[191A6]བས་མཚན་ཉིད་uལ་གDམ་X་ངེས་པར་བ9ན་ཏོ།།
Kག་མ་གDམ་ནི་{ོག་པའི་Zབ་:ེད་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚ~གས་ནི་མི་མuན་yོགས་མཐའ་དག་བཀག་པ་གོ་བར་:ེད་

པ་ཡིན་ལ།  དེའི་Jེས་འlོ་ཙམ་དང་{ོག་པ་དང་གཉིས་ཀ་ཙམ་དང་Jེས་འlོ་[གཙzའ་;གཙz་]ཆེ་བས་Cང་མི་འoབ་པར་
བ9ན་པའི་yིར་མི་5ག་[191A7]པས་cོལ་མ་êང་དང་།  Pས་ཅན་མ་ཡིན་པས་5ག་པ་དང་མི་5ག་པས་cོལ་êང་
བZབ་པའི་Üོར་བ་གDམ་áོས་[9ེ།;ཏེ།]  དེས་ན་མི་མuན་yོགས་མཐའ་དག་ལ་{ོག་དགོས་ཞེས་གDམ་Gིས་5གས་Cི་
fལ་ངེས་པར་བ9ན་ཏོ།།

གལ་ཏེ་yོགས་ཆོས་དs་པR་དS་རང་བཞིན་འnས་|འི་5གས་ཁོ་ནའི་ངེས་པ་གDམ་[191A8]9ོན་ན་གDམ་པ་
[Tི་;མི་][དTིགས་;དམིགས་]པ་ལའང་ཅི་9ེ་མི་9ོན་ཅེ་ན།  དེ་ནི་མི་དགོས་[9ེ་;ཏེ་]དགག་པའི་ཐ་sད་བZབ་པ་རང་



བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་yིར་དང་དོན་བZབ་པ་L་དང་yབ་:ེད་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་གཉིས་རང་བཞིན་འnས་|འི་
ལོག་ན་{ོག་པ་ཉིད་Cིས་འoབ་པའི་yིར་ཏེ།  ཇི་Yད་X་%མ་འlེལ་ལས།  

L་ལས་འnས་[191B1]|་རབ་བZབ་པ། །ད་ནི་རང་བཞིན་ནང་Pས་yིར།།  
གཏན་ཚ~གས་རབ་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བཤད་པ་ལ། །ཐ་དད་པར་ནི་དཔེར་མ་བJོད།  
L་དང་ངR་བR་{eག་ཉིད་Cིས། །དོན་{ོག་པར་ནི་བJོད་པ་ལས།།
མི་[དTིགས་;དམིགས་][དཔེའ་;དཔེ་]ནི་རབ་oབ་yིར། །ཐ་དད་པར་ནི་དཔེར་ན་མ་བJོད།།

ཅེས་པ་ཡིན་ནོ།།

F2 དགོས་པ་གDམ་པ་དེ་ཉིད་yས་པ་བཤད་པ། 
G1 རང་བཞིན་དང་འnས་|་oབ་པའི་དོན་ཡིན་པ། 

[དོགས་;དགོས་]པ་གDམ་[191B2]པ་དེ་ཉིད་yས་པར་བཤད་པ་ལས།  རེ་ཤིག་རང་བཞིན་འnས་|་oབ་
པའི་དོན་ཡིན་པ་ལས་བZབ་:་Zབ་:ེད་Cི་དོན་ཙམ་བJོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ཅེས་པའོ།།

Zབ་:ེད་ལ་cོད་པ་qང་པ་མuན་yོགས་ལ་yབ་པ་རང་བཞིན་ལ་མི་འཐད་པ་qང་པ་ནི་འnས་|་མuན་yོགས་
ལ་འWལ་པའི་L་མཚན་དང་དོན་ལ་Üར་བ་གཉིས་[191B3]རང་བཞིན་(rang bzhin las ..)ཞེས་དང་མི་5ག་པ་
ཞེས་པའོ།།

མuན་yོགས་ལ་མ་yབ་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]བJོད་གR་:Sད་X་མི་འཐད་པ་qང་པ་ལ་5གས་ཉིད་ནི་ཉན་པའི་ཤེས་
པ་ཆོས་ཅན་fལ་མི་5ག་པའི་འnས་|་ཡིན་ཏེ་fལ་cོལ་བའི་Jེས་D་གསལ་བར་êང་བའི་yིར་[Tིག་;མིག་]གི་%མ་ཤེས་
བཞིན་ཞེས་:་བ་ཡིན་ནོ།།

H1 cལ་མ་ཐག་i་འêང་བ་ཡང་དག་པའི་5གས་D་Zབ་པ། 
དེ་ལ་གཞན་དག་དེ་<་ན་ཡང་[191B4][དTིགས་;དམིགས་]fལ་5ག་པ་ཅི་འགལ་ཞེས་བwོག་yབ་མ་oབ་

པར་cོད་པ་cལ་མ་ཐག་[X་;i་]ཅེས་པ་ལ།  Zབ་པའི་5གས་དགོད་པ་Éར་ཡོད་པའི་ཅེས་པ་9ེ།  འདི་ལ་ཁ་ཅིག་Ä་
5ག་པ་ནི་ཤེས་པ་cལ་མ་ཐག་[X་;i་]འêང་[པ་;བ་]jེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རང་ཉིད་Qས་པ་ཐོགས་མེད་X་ཡོད་
པའི་yིར་ཞེས་མ་ཡིན་དགག་གམ་ཐོགས་[191B5][Tེད་;མེད་]རེས་འགའ་བས་9ོང་པའི་yིར་ཞེས་[Tེད་;མེད་]དགག་
5གས་D་བཀོད་ནས།  གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་9ེ་fལ་Lར་]ར་པ་5གས་D་ཡོད་Cང་Qས་པ་ཐོགས་[Tེད་;མེད་]Cི་yད་
པར་�ེན་cོལ་བ་རེས་འགའ་བ་ལ་<ོས་པས་ཞེས་པ་འགོག་པ་Äིབ་པ་དང་ཞེས་Üོར་བ་ནི་ཡེ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ།  Üོར་བའི་
ཆོས་གDམ་གuང་ལ་མི་[ང་[པས་;བས་][191B6]ཡི་གེའི་དོན་མ་ཡིན་པ་དང་།  མ་ཡིན་དགག་གི་5གས་རང་Lད་
ཡིན་ན་མི་འoབ་ཅིང་ཐལ་བའི་བZབ་:་མ་བསལ་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]ལ།  [Tེད་;མེད་]དགག་གི་5གས་ཆོས་ཅན་
འཛ~ན་པས་oབ་པས་བZབ་མི་དགོས་པས་རིགས་པས་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།།

འོན་Cང་འདི་གuང་ཇི་<་བ་ཉིད་ལས་Üོར་བ་གཉིས་མངོན་ཏེ།  གཞན་དག་[191B7]ཉན་པའི་ཤེས་པ་Ä་5ག་
པའི་འnས་|ར་འདོད་པ་ལ་མཉན་པའི་ཤེས་པ་ནི་ངེས་པར་cོལ་བའི་Jེས་D་འX་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་མི་:ེད་པར་
ཐལ་ཏེ་Ä་5ག་པ་É་ནས་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།



ཐལ་བ་ལས་cོལ་བའི་Jེས་D་ངེས་པའི་yིར་Ä་5ག་འnས་མ་ཡིན་ཞེས་yབ་:ེད་འགལ་བ་[དTིགས་;དམིགས་]པས་5ག་
[191B8]འnས་ཁེགས་ཤིང་Ä་ལས་êང་[པར་;བ་]མཐོང་[པས་;བས་]Ä་མི་5ག་པའི་འnས་|ར་འoབ་བོ།།

ཐལ་བ་དང་བwོག་པའི་yབ་པ་མ་oབ་9ེ་®་s་ས་བོན་Gི་འnས་|་ཡིན་ཡང་u་Pད་Cི་Jེས་D་:ེད་པ་བཞིན་ནR་
ཞS་ན།  དེས་ནི་དེར་ཕན་བཏགས་པས་ཡིན་ལ་cོལ་བ་ནི་Ä་5ག་པའི་ཤེས་པའི་�ེན་མ་ཡིན་ཏེ་Äིབ་[192A1]:ེད་དང་
དབང་པོ་དང་Ä་དག་ལ་ཉེ་བར་Üོར་བ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རR་ཞSས་:་9ེ། ཇི་<ར་མི་Üོར་བའི་uལ་བZབ་པ་ནི་དེ་ལ་
ཞེས་པས་ཤིན་[X་;i་]འlིགས་སོ།།

ཡང་ན་རང་Lད་ཉིད་ཡིན་ཏེ་Ä་5ག་པ་Éར་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ནི་ངེས་པར་[cལ་;cོལ་]བའི་Jེས་D་འêང་
[པར་;བར་]རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་cོལ་བས་ཕན་མ་བཏགས་པའི་yིར་[192A2][ནམ་ཀ་;ནམ་མཁའ་]བཞིན་ནོ།།

གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་sམ་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་མཐའ་བཀག་པས་བZབ་པ་ནི་cོལ་བ་ཆོས་ཅན་Ä་5ག་པའི་
ཤེས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་མ་ཡིན་ཏེ་གེགས་Äིབ་པ་དང་བདག་�ེན་དབང་པོ་དང་fལ་Ä་དག་ལ་ཉེ་བར་Üོར་བ་
[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་:འོ།།

I1 5གས་འདི་བZབ་པ།
5གས་འདི་བZབ་པ་ལ་cོལ་བས་Äིབ་:ེད་ལ་མི་[192A3]Üོར་བ་དང་།  དེས་དབང་དོན་ལ་ཡང་མི་Üོར་

བར་oབ་པ་གཉིས་ལས།  

J1 cོལ་བས་Äིབ་:ེད་ལ་མི་Üོར་བ།
K1 5ག་པའི་Qས་པ་ལ་Äིབ་པ་ཉིད་མི་འཐད་པར་བ9ན་པ།

དང་པོ་ལ་5ག་པའི་Qས་པ་ལ་Äིབ་པ་ཉིད་མི་འཐད་པར་བ9ན་པ་ནི་Ä་5ག་པ་དེ་ལ་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་
ཞེས་:་བའོ།།

མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་པ་ཇི་<ར་ཁེགས་sམ་པ་ལ།  འགའ་ཞིག་ཅེས་པའི་དོན་ནི་དངོས་པོ་ཙམ་ཆོས་ཅན་Ä་5ག་
པའི་འགལ་བ་དང་[192A4]མuན་པའི་�ེན་X་མི་xང་9ེ་དེའི་གནས་Yབས་འཇིག་པ་དང་jེད་པར་མི་:ེད་པའི་yིར་
ཞེས་:་བ་9ེ།  དེའི་yབ་པ་ནི་äང་ཟད་ཅེས་པའོ། །yོགས་ཆོས་ནི་འོག་ནས་5ག་པ་jེ་འཇིག་ཁེགས་པ་དང་oབ་
[བདེའ་;བདེ་]གཅིག་པས་སོ།།

K2 མི་5ག་པ་ལ་xང་བ།
L1 yད་པར་མ་:ས་Cང་དེ་ལ་Äིབ་པའི་ཐ་sད་འཐད་པར་9ོན་པ། 

དེ་ལ་གཞན་དག་གང་གིས་ཞེས་|མ་པ་མི་5ག་པ་ལའང་Äིབ་པ་མི་འཐད་པར་cོད་པ་ལ། [192A5][འདི་
འི་;འདིའི་]ལན་གཉིས་ལས་རེ་ཤིག་yད་པར་མ་:ས་Cང་དེ་ལ་Äིབ་པའི་ཐ་sད་འཐད་པར་9ོན་པ་ནི་cིག་པ་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་དག་Cང་|མ་པ་ལ་äང་ཟད་:ེད་པར་ནི་མི་^འི་འོན་Cང་cིག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་
Äིབ་པར་བJོད་དེ་ཞེས་རིང་X་òེལ་ཏོ།།

དེ་གང་ལས་ཅེ་ན།  âིར་|མ་པའི་Yད་ཅིག་ཐམས་ཅད་ནི་%མ་ཤེས་Cི་དངོས་Cི་L་མ་ཡིན་[192A6]ཏེ་ཧ་
ཅང་ཐལ་བའི་yིར་རོ།།



འོན་Cང་�ེན་[བཞིའ་;བཞི་]ཚzགས་པའི་གནས་Yབས་ཡིན་ནོ།།
དེ་ལ་fལ་དེའི་%མ་ཤེས་jེ་བའི་གནས་Yབས་ནི་གཉིས་[9ེ།;ཏེ།] [ང་[པ་;བ་]ནས་[ང་[པར་;བར་]

[uགས་;བuགས་]པ་<་|་�ེན་[བཞིའ་;བཞི་]ཚzགས་པ་ཙམ་ལ་jེ་བ་དང་།  [ང་[པ་;བ་]ནས་lིབ་ཁང་X་
[uགས་;བuགས་]པ་<་|་ཚzགས་པའི་Qས་པ་ཡོངས་D་[192A7]]ར་པ་ལས་jེ་བའོ།།

འདིར་གཉིས་པའི་དབང་X་མཛད་ནས་Kན་ཅིག་ཚzགས་པའི་fལ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཕན་uན་Qས་པ་yད་
པར་ཅན་Gི་Yད་ཅིག་མ་གཞན་jེད་པའི་yིར་ཞེས་པའི་དོན་ནི་%མ་ཤེས་Cི་[vོས་;དངོས་]L་ཆོས་ཅན་�ེན་
[བཞིའ་;བཞི་]ཚzགས་པས་ཕན་བཏགས་པའི་Yད་ཅིག་མ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་ཚzགས་པ་ལ་<ོས་པའི་yིར་ཞེས་:་[192A8]བ་
ཡིན་ནོ།།

དེའི་བwོག་yབ་ནི་ཕན་གདགས་པར་ཞེས་པའོ།།
གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་ཅེས་པ་ལ་དེ་<ར་མ་ཡིན་ཏེ་མི་<ོས་ན་ཞེས་[པ་འམ།;པའམ།]  ཡང་ན་É་མ་ཉིད་འཕེན་

པའི་ཐལ་བ་ནི་ཡང་དེ་<་མ་ཡིན་ཏེ་Qས་པ་ཐོགས་[Tེད་;མེད་]Cི་རང་བཞིན་དེ་ཚzགས་པས་ཕན་མི་འདོགས་[9ེ་;ཏེ་]མ་
ཚzགས་Cང་ཡོད་ན་འnས་|་[192B1]jེད་[པ་འམ་;པའམ་]ཚzགས་Cང་[Tེད་;མེད་]ན་5ག་i་མི་jེད་པར་ཚzགས་པའི་
Jེས་D་མི་:ེད་པར་ཐལ་བ་ཞེས་:་བའོ།།

ཕན་འདོགས་པའི་ཚzགས་པ་[དེ་འང་;དེའང་]མ་ཆོད་པ་ལ་<ོས་པ་ནི།  དེ་དག་Cང་ཞེས་:་བའོ།།
དེས་ཅིར་འ]ར་ཅེ་ན།  དེ་<་ཡིན་དང་|མ་པ་དང་དབང་པོ་ལ་བར་ཆོད་É་ནས་ཡོད་ན་L་�ེན་བཞི་མ་ཆོད་པ་

[Tེད་;མེད་]པས་འnས་[192B2]|་Qས་པ་ཐོགས་[Tེད་;མེད་]Cི་Yད་ཅིག་མི་jེ་བས་fལ་དེའི་%མ་ཤེས་མི་jེ་9ེ།  དེ་
<ར་cིག་པ་ཡོད་ན་|མ་པ་མཐོང་[པའི་;བའི་]Lའི་L་[Tེད་;མེད་]ནས་མི་མཐོང་[པའི་;བའི་]yིར་དེ་དེའི་Äིབ་པར་བJོད་
Cི་ཞེས་òེལ་བར་:འོ།།

ཡང་yར་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བར་ཆད་གསར་X་[uགས་;བuགས་]ན་Lའི་L་མ་ཚང་[པས་;བས་]དེ་
Äིབ་པར་བJོད་ཅེས་:་9ེ། དེ་<ར་ན་Äིབ་[192B3]པ་ནི་fལ་དེའི་ཤེས་པའི་L་དང་ཕན་uན་[ཡངས་;qངས་]འགལ་
ཡིན་པས་དེ་ཡོད་ན་L་[Tེད་;མེད་]པས་མི་jེ་བ་དེ་Äིབ་པའི་ཐ་sད་X་བJོད་Cི་Kན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བས་jེད་
xང་གི་གེགས་:ས་པའི་yིར་ན་Äིབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་xང་[པའི་;བའི་]Yད་ཅིག་མ་Xས་གཉིས་པར་མི་འཕོ་བའི་yིར་རR་ཞSས་
:་བའོ།།

L2 yད་པར་:ེད་པས་Äིབ་པའི་དོན་འཐད་པ།
ལན་གཉིས་པ་yད་པར་:ེད་པས་[192B4]Äིབ་པའི་དོན་འཐད་པ་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]:ེད་པ་མི་ཁེགས་པ་ན་ི

ཡང་ན་ཅེས་པའོ།།
ཐ་sད་Zབ་Cི་5གས་ཉིད་འགོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་(des na gal te)ཅེས་པ་9ེ་དབང་པོ་ལ་[Tིག་;མིག་]རང་

བཞིན་ནR་ཞSས་:འོ།།
མ་:ེད་ན་ཐ་sད་འགལ་བ་ནི་དེ་<་མ་ཡིན་ན་ཅེས་པ་9ེ་Äོ་བཏགས་པས་གེགས་Cི་དོན་:ེད་མི་Qས་ཅེས་པའོ།།
:ས་པའི་དོན་[192B5][བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེའི་yིར་དེས་ཅེས་པའོ།།
གལ་ཏེ་ལན་[འདིའ་;འདི་]གཉིས་ཀ་བདེན་པ་ནི་མི་Öིད་དེ།  yད་པར་:ེད་པ་དང་མི་:ེད་པ་འགལ་བའི་yིར་

རོ།།



གང་xང་[ཅིག་;གཅིག་]བདེན་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ཏེ་སR་སe་མ་འཐད་པ་བཀོད་པས་ཕན་uན་བཀག་པར་
འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

གཉིས་ཀ་མི་བདེན་ན་ཡང་Äིབ་པའི་ཐ་sད་མི་[192B6]འཐད་པས་གཞན་Gི་ལན་མ་ཐེབས་པར་འ]ར་རR་ཞS་ན།  
གཉིས་ཀ་བཀག་Cང་ལན་ཐེབས་པའི་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།  Yད་ཅིག་གཞན་X་མི་འཕོ་བའི་5གས་འཐད་པས་Qས་
པ་འཇིག་པའི་tོ་ནས་yད་པར་མི་:ེད་པ་བདེན་ལ།  Jེས་D་:ེད་པའི་5གས་Cང་འཐད་པས་Qས་[Tེད་;མེད་]jེད་པའི་
tོ་ནས་:ེད་[པ་འང་;པའང་]བདེན་[192B7]པ་ཡིན་ཏེ་Kན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་Cང་uལ་འདི་ཉིད་
ཡིན་མོད་Cི།  འpི་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཡང་ན་ཞེས་བJོད་པར་ཟད་[ཏོ།།;དོ།།]

Ä་5ག་པ་ལ་uལ་དེ་མི་འཐད་པ་ལ་�ེན་མི་Qས་པ་9ོན་པ་མི་འཐད་པ་ནི་མི་5ག་པ་ལ་འཐད་པ་དེ་<ར་ཞེས་པ་
9ེ།  བར་ཆད་གསར་X་[uགས་;བuགས་]པས་གནས་Yབས་[192B8]ཉམས་པ་དང་jེ་བ་མ་ཡིན་ལ། É་ནས་ཡོད་
Cང་[jེ་འམ་;jེའམ་]མི་jེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེས་ན་ཞེས་པའོ།།

J2 དེས་དབང་དོན་ལ་ཡང་མི་Üོར་བར་oབ་པ།
མuན་�ེན་Gིས་Qས་པ་འbག་པར་5ོག་པ་འདི་sམ་X་ཅེས་པ་ལ།  དེ་ལ་མི་འཐད་པར་9ོན་པ་ཁR་བe་ཅག་ཅེས་

པ་9ེ།  [ཡོང་;qོང་]པ་མ་ཡིན་Gི་<ོས་པ་ཉིད་དེ་ཞེས་པ་དགག་Zབ་Cི་དམ་བཅའ་བའོ།།
[193A1]དེ་ཉིད་ཅེས་པ་É་མའི་བཤད་པ་9ེ།  <ོས་ནས་འnས་|་:ེད་པ་ཆོས་ཅན་Éར་མི་:ེད་པའི་རང་

བཞིན་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་[9ེ་;ཏེ་]�ེན་ལས་གནས་Yབས་གཞན་ཐོབ་པའི་yིར་ཞེས་:འོ།།
དེ་<་ན་ཡང་�ེན་[Cིས་;Gིས་]Äའི་ངR་བe་ལ་ཕན་པ་མི་:ེད་དོ་sམ་པའི་ལན་རིག་:ེད་དགག་པར་བཤད་པ་

འཕེན་པ་ནི་ཕན་[193A2]འདོགས་པ་ཅེས་པའོ།།
ཕན་པ་དོན་གཞན་ལ་ཉེས་པ་གཞན་ཡང་བJོད་པ་ནི་Ä་དེ་(sgra ’di ni)ཅེས་པའོ།།

J3 Yབས་Cི་དོན་བ3ས་པ། 
Yབས་Cི་དོན་བ3ས་པ་ནི་ཕན་པ་ཐོབ་ན་འ]ར་[Tེད་;མེད་]འགལ་ཞིང་མ་ཐོབ་ན་<ོས་པར་མི་འཐད་པ་དེའི་

yིར་ཅེས་པའོ།།
དེས་དབང་པོ་དང་དོན་ལ་Üོར་[བ་འང་;བའང་]ཁེགས་པ་ནི་Zབ་:ེད་སེལ་[པ་;བ་]དགག་པར་5ག་པའི་Kན་

ཅིག་:ེད་པ་âིར་[193A3]བཀག་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་cོལ་བས་དབང་པོ་དང་Ä་ལ་Üོར་བས་ཉན་ཤེས་Cི་�ེན་X་
འ]ར་བ་ཡང་བསལ་ཞེས་:་བའོ།།

དེ་<ར་ན་Ä་5ག་པའི་འnས་|་ལ་cོལ་བས་ཅི་<ར་ཡང་ཕན་འདོགས་པ་མི་འཐད་པར་oབ་པའི་དོན་བ3་བ་
ལ་Äའི་ངR་བe་5ག་ན་རང་གི་ཤེས་པ་5ག་[X་;i་]jེད་Qས་པར་འ]ར་བ་དང་དེའི་yབ་པ་Qས་པ་[193A4]5ག་པ་ཁོ་ན་
ལ་ངR་བe་5ག་པ་འཐད་པ་གཉིས་གང་གི་yིར་ཅེས་དང་གལ་ཏེ་ཞེས་པའོ།།

I2 cོལ་êང་གི་yོགས་ཆོས་བZབ་པ།
དེ་<ར་cོལ་êང་གི་བwོག་yབ་བZབས་ནས་yོགས་ཆོས་བZབ་པ་ནི་ཆོས་ཅན་ཉན་ཤེས་དེའི་བདག་ཉིད་ལ་v་

གXང་[པ་ལསོགས་;བ་ལ་སོགས་]པའི་cོལ་བ་འདི་äང་ཟད་:ེད་པ་ཡིན་ཏེ།  cོལ་བའི་Jེས་D་འêང་ཞིང་cོལ་བ་མ་



བcམས་པ་དང་[193A5]ཤོལ་ན་མི་འêང་[པས་;བས་]:་བ་དང་:ེད་པའི་ཆོས་Jེས་D་འlR་{eག་མཐོང་
[པའི་;བའི་]yིར་ཞེས་:འོ།།

འདི་ཉིད་Cིས་fལ་Ä་ལ་cོལ་êང་བཀོད་པ་རང་བཞིན་5གས་Cི་yོགས་Cང་oབ་པ་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] 5ོགས་པ་
[ཅིག་;གཅིག་]པའི་yིར་རོ།།

I3 cོལ་êང་ཡང་དག་པར་oབ་པའི་Yབས་དོན་བ3་བ།
cོལ་êང་ཡང་དག་པར་oབ་པའི་Yབས་དོན་བ3་བ་ལ་འདོད་པ་oབ་པ་བ3་བ་ནི་དེ་<ར་[193A6]yབ་པ་

དང་yོགས་ཆོས་oབ་པ་དེའི་yིར་ཅེས་པའོ།།
བwོག་པ་བཀག་པ་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་Éར་ཡོད་ཅེས་པ་9ེ་Éར་Gི་5གས་ཉིད་དོ།།
གཉིས་ཀའི་tོ་ནས་བ3ས་པ་ནི་<ོས་པ་ཅེས་པའི་ཚ~གས་བཅད་དེ་yེད་É་མ་ནི་Ä་5ག་པ་ནི་རེས་འགའི་ཚÇ་འnས་

|་མི་:ེད་པར་འགལ་ཏེ་�ེན་ལ་<ོས་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་[193A7]:འོ།།

H3 དོན་དེ་ལ་དཔེར་བJོད་པའི་L་མཚན་འཆད་པ།
ད་ནི་དོན་དེ་ལ་དཔེར་བJོད་པའི་L་མཚན་འཆད་པ་ན་གལ་ཏེ་cོལ་བའི་Jེས་D་êང་[པ་;བ་]འདི་ཉིད་Ä་ལ་མི་

5ག་པ་ཉིད་དང་ཤེས་པ་ལ་མི་5ག་པའི་འnས་|་བZབ་པ་ལ་<ོས་ནས་རང་བཞིན་དང་འnས་|འི་5གས་D་འ]ར་བས་
གཉིས་ཅི་དགོས་ཅེ་ན།  རང་བཞིན་ལ་:ས་པ་དཔེར་བJོད་པའི་དོགས་(དགོས་?)པ་ནི་དཔེར་བJོད་[193A8]པ་ཅེས་
པ་9ེ། ཐམས་ཅད་མuན་yོགས་ལ་མ་yབ་པའི་བདག་ཉིད་Xའོ།།

མuན་yོགས་ལ་yབ་པ་ལ་མི་<ོས་པར་{ོག་པ་དང་yོགས་ཆོས་ཚང་[པས་;བས་]5གས་D་xང་
[པར་;བར་]བJོད་པ་ཉིད་Cིས་oབ་མོད་sམ་ན་མཚན་ཉིད་དེ་<་|འི་དོན་བཤད་Cང་གཞན་དོན་Jེས་D་དཔག་པར་ཅེས་
སོ།།

འnས་|་ལ་cོལ་êང་དཔེར་[193B1]བJོད་པའི་དགོས་པ་ནི་འnས་|འི་ཅེས་པའོ།།

H4 རང་བཞིན་འnས་|་བZབས་པའི་ཉིད་Cི་དགོས་པ།
འོ་ན་yོགས་ཆོས་དེ་དག་གི་དཔེར་བJོད་པ་བཞིས་རང་བཞིན་འnས་|་བZབས་པ་ཉིད་Cི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ཅེ་

ན།  ཡོངས་D་གཅད་པའི་དོན་དང་དེ་དག་འoབ་པའི་L་གDམ་ཡོད་པ་ཞེས་དང་{ན་པ་ཞེས་དང་འnེལ་[པ་;བ་]ངེས་
པའི་ཚ~གས་བཅད་རེ་རེས་བ9ན་ཏོ།།

H5 མི་དམིགས་པ་ལོགས་D་མ་:ས་པའི་L་མཚན་བ9ན་པ།
I1 \ོལ་བ་འགོད་པ། 

ད་ནི་མི་[193B2][དTིགས་;དམིགས་]པ་ལོགས་D་མ་:ས་པའི་L་བ9ན་པའི་དོན་X་\ོལ་བ་འགོད་པ་ནི་གལ་
ཏེ་ཅེས་པ་9ེ།  

I2 ལན།



འདིའི་ལན་Éར་བJོད་པ་<ར་དགག་པའི་དོན་ནམ་ཐ་sད་བZབ་པ་ཡིན་ཞེས་བ5གས་པས་h་མོད་Cི་hོབ་
དཔོན་ནི་འདི་ལ་བsད་ནས་[Tི་དTིགས་;མི་དམིགས་]པའི་གuང་མང་X་°ོ་བར་བཞེད་པས་རང་བཞིན་[Tི་དTིགས་;མ་
དམིགས་]པ་རང་བཞིན་X་འX་བའི་[193B3]uལ་དང་།  [བ3འ་;བ3་]:འི་[Tི་;མ་][དTིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་y་
ཆེན་བཤད་པ་དང་། 3ད་:ེད་Cི་རང་བཞིན་ལ་[öན་;™ན་]ཀ་qང་པ་གDམ་འཆད་དོ།།

J1 རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་རང་བཞིན་X་འX་བའི་uལ། 
དང་པོ་ལ་ཡང་དེ་ཙམ་ལས་uགས་པའི་ཐ་sད་བZབ་:་ཡིན་པས་རང་བཞིན་X་འX་བར་9ོན་པ་དེ་ཡང་ཅེས་པ་

9ེ།  [དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འnེལ་[པ་;བ་]oབ་པ་དང་yོགས་ལ་བZབ་:་5ོགས་པ་གཉིས་[u་[193B4]ལོག་;ཤR་ལe་
ཀ་]yེད་yེད་དོ།།

དེ་ལ་L་མཚན་ཡིན་ན་འnས་|་ལ་ཇི་<ར་མི་འWལ་ཅེས་\ོལ་བ་ལ།  དེས་[Tེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་ཉིད་མི་
བZབ་ལ་ཐ་sད་X་xང་[པ་;བ་]ནི་%མ་གཞག་གི་འnས་|་ཡིན་ཡང་Éོན་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་[uགས་;བuགས་]ཟིན་པས་
yོགས་ལ་འbག་xང་Zབ་པ་པR་མd་འWལ་ཏེ་L་ཚzགས་པ་ལས་འnས་|་jེད་xང་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། [193B5]ཞེས་
བ9ན་བཤད་བ3་བས་9ོན་པ་ནི་བ<ར་xང་ཅེས་པའོ།།

yོགས་ལ་ཐ་sད་X་xང་[པར་;བར་]བZབ་དགོས་པ་ཉིད་Cི་L་མཚན་དཔེས་9ོན་པ་ནི་fལ་ཡོད་ཅེས་པའི་
ཚ~གས་བཅད་[གཉི་;གཉིས་]ལས་དང་པR་ནd་བIའ་ལ་§ོངས་པས་ཐ་sད་Cི་ཞེན་fལ་ཡོད་Cང་ཐ་sད་མི་བJོད་པ་ལ་
[བདའ་;བIའ་]pན་པར་:ེད་ཅེས་པ་9ེ།  བIའ་ཙམ་ཐ་sད་མ་[193B6]ཡིན་མོད་Cི་དོན་{ོག་ལ་@ོ་མ་འWལ་པས་
ཞེས་fལ་དོན་oབ་པ་ཉིད་ན་oབ་པའི་yིར་རོ།།

yི་མ་ནི་Jེས་D་འlR་{eག་ལས་L་འnས་Cི་ཐ་sད་བZབ་པ་བཞིན་ཅེས་པ་9ེ།  མཐོང་མ་མཐོང་ནི་མངོན་Dམ་
དང་[Tི་;མི་][དTིགས་;དམིགས་]པའོ།།

Yབས་Cི་འnས་|་བ3་བ་ནི་དེ་<་ཡིན་དང་%མ་འཇོག་གི་L་ལས་འnས་|་ཅེས་[193B7]པ་9ེ། དེ་ལ་བདག་
གཅིག་པའི་འnེལ་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པར་དོགས་པ་[ཡོང་;qོང་]པ་ནི་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པས་(mi dmigs pa 
las)ཅེས་པའོ།།

J2 བ3འ་བར་:་བའི་མི་དམིགས་པ་ཉིད་y་ཆེར་བཤད་པ། 
K1 5གས་ལ་5ེན་པའི་pི་བ་དགོད་པ།

ད་ནི་བ3་བར་:་བའི་[Tི་དTིགས་;མ་དམིགས་]པ་དེ་ཉིད་yས་པར་འཆད་པ་ན་5གས་ལ་5ེན་པའི་pི་བ་དགོད་
པ་ནི་5གས་Cི་ངR་བe་གང་ཡིན་པ་དང་yོགས་ཆོས་གང་གིས་oབ་ཅིང་5གས་[Tེད་;མེད་]དགག་Jེས་དཔག་གི་Lར་ཡང་ཇི་
<ར་[193B8]འ]ར་ཅེས་པ་ལ།  

K2 5གས་Cི་ངR་བe་དམིགས་པ་མེད་དགག་ཡིན་པ།
5གས་Cི་ངR་བe་[དTིགས་;དམིགས་]པ་མེད་དགག་ཡིན་པར་ནི་ལེ;་གཉིས་པར་བJོད་ཟིན་ལ།  དེའི་yོགས་

ཆོས་རང་རིག་གིས་oབ་ཅིང་Jེས་དཔག་5གས་འཛ~ན་ལས་jེ་བས་ཉེས་པ་འདི་ནི་[Tེད་;མེད་]དR་ཅSས་áོས་[9ེ།;ཏེ།]  
གཉིས་པའི་ལན་དེ་ལ་5གས་ནི་ཤེས་:ེད་Cི་L་ཡིན་ལ་Jེས་དཔག་jེད་པའི་L་5གས་[194A1]ངེས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞར་ལ་



གོ་བས་དང་པRའd་ལན་X་yོགས་ཆོས་རང་རིག་གིས་oབ་པར་9ོན་པས་རེ་ཤིག་[Tི་དTིགས་;མ་དམིགས་]པ་
[དTིགས་;དམིགས་]་གཞན་Tོང་[པའི་;བའི་]:ེད་པར་འཆད་པ་ནི་འདི་<ར་ཅེས་པ་9ེ།  ས་yོགས་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་དོན་[ཅིག་;གཅིག་]གི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་Tོང་[པ་;བ་]ཉིད་Cིས་ས་yོགས་དང་དེ་འཛ~ན་[Tེད་;མེད་]པའི་
དོགས་པ་དང་|མ་པ་དང་དེ་འཛ~ན་[194A2]ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཆོད་པས་འnས་|་[དTིགས་;དམིགས་]པ་དང་མ་
[དTིགས་;དམིགས་]པའི་ངེས་པ་གཉིས་སམ་བཞི་འpེན་Qས་ཞེས་:་བའི་དོན་ཏོ།།

གཉིད་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འགའ་ཞིག་[X་;i་]གཅིག་གི་[དTིགས་པ་འང་;དམིགས་པའང་]མ་oབ་ན་དོན་
དང་ཤེས་པའི་དངོས་[Tེད་;མེད་]མི་5ོགས་སོ།།

[དTིགས་;དམིགས་]པ་གཞན་Tོང་[པ་;བ་]ཡང་རང་རིག་ཡིན་པར་9ོན་པ་ལ་ཇི་<ར་ངེས་པའི་uལ་
[194A3]དང་གཞན་ལས་ངེས་པ་དགག་པ་དང་དོན་ཤེས་oབ་པའི་uལ་གDམ་གང་གི་ཅེས་དང་དེ་<་མ་ཡིན་ཅེས་དང་
དོན་ནི་ཞེས་པས་སོ།།

Yབས་དོན་བ3་བ་ནི་ཤེས་པ་དེ་དམིགས་པ་གཞན་Tོང་གིས་oབ་པ་དེའི་yིར་ཅེས་པ་9ེ།  དོན་[ལ་
འང་;ལའང་]དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ་དང་དེས་དེ་དག་གི་[དTིགས་;དམིགས་]:་[དTིགས་;དམིགས་]:ེད་[Tེད་;མེད་]པའི་
[Tི་དTིགས་;མི་དམིགས་]པ་མ་[194A4]ཡིན་དགག་ཡིན་པ་དང་དེས་ན་[Tི་དTིགས་;མ་དམིགས་]པའི་5གས་རང་
གཞན་རིག་པའི་མངོན་Dམ་Gིས་oབ་པ་གDམ་རང་བཞིན་ཅེས་དང་དེ་yིར་དང་དེས་ན་ཅེས་པ་འlེལ་[པ་;བ་]དང་
བཅས་པས་བ9ན་ཏོ།།

5གས་ངེས་:ེད་དེ་<ར་བJོད་པ་ཡིན་Gི་5གས་ཉིད་ནི་དམིགས་པ་[Tེད་;མེད་]པར་དགག་པ་ཡིན་ཏེ།  ལེ;་
གཉིས་པར་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་[194A5]ཉིད་[Tེད་;མེད་]པ་%མས་Cི་[Tེད་;མེད་]པར་བJོད་པ་མི་འཐད་དེ་མི་
[དTིགས་;དམིགས་]པ་ནི་ཤེས་པ་ལོག་པ་ཡིན་ན་ཅེས་པའི་བ\ལ་ལན་:ས་པའི་yིར་རོ།།

K3 uལ་དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་དགག་པ། 
ད་ནི་uལ་དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་དགག་པ་ལས་རེ་ཤིག་རང་གི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་ལོག་པ་ཙམ་Gིས་

[Tེད་;མེད་]པ་5ོགས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པའོ།།
[དTིགས་;དམིགས་]པ་yད་པར་ཅན་ལོག་[194A6]པས་འདོད་པ་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་ལ།  དེར་ཡང་yད་པར་

དང་པོ་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་�ེན་ཚང་[པ་;བ་]ན་ཅེས་པ་དོན་གཞན་དམིགས་པ་<ོས་པ་དང་yད་པར་གཉིས་པ་
[དTིགས་;དམིགས་]D་xང་[པ་;བ་]ཞེས་པ་དོན་གཞན་དམིགས་པ་ལ་<ོས་པ་དང་དེས་ན་uལ་É་མ་ལས་མི་འདའ་བ་
གDམ་འདིར་ཡང་ཅེས་དང་[དTིགས་;དམིགས་]D་ཞེས་དང་དེའི་yིར་ཞེས་པའོ།།

[194A7]དེ་ཁས་མི་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་[Tེད་;མེད་]པ་འགའ་ཡང་མི་5ོགས་པར་འ]ར་བ་དང་དེ་ལ་Tོང་
[པའི་;བའི་]ཡོད་པ་<ར་[Tེད་;མེད་]པར་ཡང་རང་གིས་oབ་ཅེས་ཉེས་པ་qོང་གི་ལན་དགག་པ་གཉིས་གཞན་X་ཞེས་དང་
Tོང་[པ་;བ་]ཞེས་པའོ།།

K4 མེད་དགག་ག`ང་fལ་X་:ེད་པའི་ཚད་མ་རང་Lད་པས་5ོགས་པར་འདོད་པ་དགག་པ།
c་ར་ཀ་པ་དག་[Tེད་;མེད་]དགག་ག`ང་fལ་X་:ེད་པའི་ཚད་མ་རང་Lད་པས་5ོགས་པར་འདོད་པ་ནི་གལ་

[194A8]ཏེ་ཅེས་པ་ལ།  གཞན་རིག་གི་ག`ང་[པ་;བ་]ལ་Lས་yབ་པར་འདོད་པས་དངོས་[Tེད་;མེད་]གཞལ་:ར་མི་



འཐད་པ་ནི་དེ་<་ན་ཅེས་པ་9ེ།  དངོས་[Tེད་;མེད་]ནི་ག`ང་[པས་;བས་]5ོགས་:ར་མི་འཐད་དེ་L་མ་ཡིན་པའི་yིར་
ཞེས་པའོ།།
5གས་དེ་རང་Lད་Cིས་བZབ་པ་ནི་Qས་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཏེ་ཅེས་པའོ།།

[དེ་འང་;དེའང་]མ་oབ་ན་[194B1]དངོས་པོར་ཐལ་ཅེས་པའི་yབ་པ་ནི་Qས་པ་ནི་ཅེས་པའོ།།
ཐལ་བས་བZབ་པ་ནི་ཡང་L་ཡིན་ན་5ག་i་ཚད་མའི་fལ་X་ཐལ་ཏེ་<ོས་[Tེད་;མེད་]Cི་L་ཡིན་པའི་yིར་རR་

ཞSས་:འོ།།
yད་པར་<ོས་[Tེད་;མེད་]མ་oབ་ཅེས་པ་ལ།  <ོས་ན་yད་པར་ཐོབ་པར་ཐལ་ལ་དེ་འདོད་ན་དངོས་པོར་ཐལ་

ཞེས་པའི་yབ་པ་ནི་<ོས་པ་ནི་ཅེས་པའོ།།
འnས་|་ལ་:་བ་དགག་པ་ནི་དངོས་པR་ཅSས་པའོ།།[194B2] 
Yབས་བ3་བ་ནི་དོན་གཉིས་པR་དSའི་yིར་[Tེད་;མེད་]པ་ག`ང་fལ་X་5ོག་པ་དེ་ནི་ཅེས་པའོ།།
དོན་[Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་ལས་jེ་བ་མ་ཡིན་Gི་མངོན་Dམ་Gིས་དོན་གཞན་མཐོང་[པ་;བ་]ལས་êང་

[པར་;བར་]བJོད་ན་ཡང་ཚད་མ་རང་Lད་པར་མི་འ]ར་ཏེ་དེའི་9ོབས་ལས་jེས་པའི་yིར་ཞེས་བJོད་དེ།  དེའི་
[194B3]yབ་པ་བ9ན་བཤད་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེའི་ཞེས་དང་དེའི་ཞེས་དང་དེའི་ཞེས་པ་ཡིན་ལ།  རང་Lད་པ་མ་
ཡིན་ཡང་བwོག་པའི་Äོ་འདོགས་སེལ་[པས་;བས་]ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཅེས་yབ་པ་ལ་འWལ་པ་[ཡོང་པ་;qོང་བ་]ནི་
གང་གིས་ཅེས་པ་9ེ།  Tོང་[པས་;བས་]{ོག་པའི་དོན་ངེས་པ་ཚད་མའི་འnས་|་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་བསམ་པའོ།།

དོན་བ3་[194B4]བ་ནི་དེའི་yིར་ཅེས་པའོ།།

K5 མི་[ང་པ་མི་དམིགས་པ་ངེས་:ེད་Cི་L་ཡིན་པ་དགག་པ།
དེ་yིར་འགའ་ཞིག་[Tེད་;མེད་]པར་ངེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དོན་གཞན་[དTིགས་;དམིགས་]པ་ཁོ་ནས་ཡིན་ནR་

ཞSས་བཤད་ནས།  དགག་:་[ང་X་མི་xང་[པ་;བ་]%མས་ནི་དེ་ཙམ་Gིས་Cང་མ་ཡིན་པར་9ོན་པ་ན་ཡོད་ངེས་དགག་
Qས་པ་དང་[Tེད་;མེད་]ངེས་བZབ་མི་Qས་པ་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]གDམ་མི་[ང་ཅེས་དང་འnས་|་ཞེས་དང་ངེས་པ་ཞེས་
[194B5]པའོ།།

K6 [ང་པ་མི་དམིགས་པ་ཙམ་ཇི་<ར་5གས་D་Üོར་བའི་uལ། 
དེ་ཡན་ཆད་Cིས་གཙzར་རང་བཞིན་[Tི་དTིགས་;མ་དམིགས་]པ་བཤད་ནས།  ད་ནི་ངེས་པ་བZབ་yིར་གཏན་

ཚ~གས་ལ་དང་པR་ཞSས་གང་བཤད་པ་[ང་[པ་;བ་]མི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་ཙམ་ཇི་<ར་5གས་D་Üོར་བའི་uལ་འཆད་
པ་ལས་མདོར་བ9ན་པ་ནི་རང་གི་ཅེས་པ་9ེ།  འnེལ་fལ་བཀག་པ་རང་གི་ངR་བR་Üeར་བ་དང་།  འགལ་w་
[194B6]བZབས་པ་གཞན་Gི་ངR་བR་Üeར་བའོ།།

དེ་ལའང་དོན་ལ་གནོད་:ེད་དང་ཕན་uན་ཐ་དད་པ་གཉིས་པR་དSའི་འlེལ་པར་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། འདི་དག་གི་
[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་ལེ;་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་མོད་Cི་ཕན་uན་[ཡངས་;qངས་]པའི་འགལ་བས་yབ་པ་འདི་ཚད་མས་
གནོད་པར་བཤད་པའི་yིར་ཡང་°ོས་སོ།།

དེས་ན་ཕན་uན་[194B7]ཐ་དད་oབ་yིར་ཅེས་པའི་དངོས་འགལ་ནི་°ོ་བའི་Yབས་བ9ན་པ་ཡིན་ནོ།།



བLད་འགལ་Gི་ཚད་མས་གནོད་པ་ཉིད་དཔེར་བJོད་པ་ནི་དངོས་འགལ་དོན་ཉིད་Cིས་གནོད་པར་མ་ཟད་5གས་
ལས་དངོས་འགལ་oབ་པའི་ཚད་མས་གནོད་པའི་yིར་ཡང་དེའི་L་5གས་དང་བLད་ནས་འགལ་བར་འ]ར་ཏེ་ཞེས་:འོ།།

ཚད་མས་[194B8]གནོད་པ་ཉིད་བJོད་པ་ནི་ཚད་མ་ཡང་ཅེས་པ་9ེ།  Üོར་བ་འདི་ཐལ་བ་ཡིན་མོད་Cི་[འདི་
འི་;འདིའི་]རིགས་རང་Lད་X་འêང་[པ་འམ་;བའམ་][འདི་འི་;འདིའི་]wོག་པ་<་|འོ།།

དེའི་yབ་པ་ལ་འWལ་པ་དགག་པ་ནི་དེའི་L་%མས་Cང་ཅེས་པ་9ེ། |མ་པ་དེ་འཇིག་པའི་L་jེད་པ་གཞན་ལ་
མི་རག་པའི་L་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་པའོ།།

[195A1]རང་གི་L་ཚzགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་%མས་གཞན་ལ་མངོན་X་yོགས་པར་ངེས་[Tེད་;མེད་]དེ་ཞེས་
འདོན་པ་<ར་ན་འཇིག་པའི་Lར་འདོད་པ་ཐོ་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་9ེ་|མ་པ་ཙམ་ལ་རག་མ་ལས་པའི་yིར་རོ།།

དེ་མ་oབ་[པོ་;བོ་]ཞེ་ན།  དེའི་ཆོས་ཡིན་ན་ཡང་(P : de’i chos ma yin na yang D)9ེ།  Äོན་མེ་
ཙམ་ལ་རག་ལས་པའི་འོད་Äོན་[མའི་;མེའི་]ཆོས་ཡིན་པ་[195A2]འམ།  Äོན་[མའི་;མེའི་]L་ཙམ་རག་ལས་པའི་ཁ་
དོག་Äོན་[མའི་;མེའི་]ཆོས་ཡིན་པ་<ར་འཇོག་L་ཡང་|མ་པ་ལ་དེ་<་|འི་ཆོས་ཡིན་ན་རང་གི་L་དེ་ཉིད་ལས་Yད་ཅིག་
མར་འདོད་ཅིང་རང་ལས་འêང་ན་རང་ཉིད་ལས་Yད་ཅིག་གཉིས་པར་འདོད་པར་འ]ར་ཞེས་:འོ།།

དེ་<་ན་ཡང་འཇིག་L་དེས་äང་ཞིག་Hོད་ནས་འཇིག་པར་:ེད་དR་ཞS་ན་[195A3]འཇིག་:ེད་Lའི་Qས་[པ་
འམ་;པའམ་]གཞིག་:་Yད་ཅིག་གཉིས་Hོད་Cི་རང་བཞིན་ལ་yད་པར་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་:་བའོ།།

བLད་པ་དོན་[Tེད་;མེད་]པ་ནི་གཞན་ཡང་yེད་|མ་པ་[དེ་འམ་;དེའམ་]|མ་པ་དེའི་L་མི་5ག་པའི་Lར་འདོད་
ན་|མ་པ་ཉིད་འཇིག་པར་ཅིས་མི་འདོད་|མ་པའི་L་|མ་པ་མི་5ག་པའི་Lར་ཅི་9ེ་མི་འདོད་[9ེ།;དེ།] L་ཐ་དད་པ་ལས་
[195A4]བLད་Cང་མཐར་འnས་|་འཇིག་པ་དངོས་པRའd་ངR་བR་ཉdད་X་:་དགོས་པའི་yིར་ཞེས་:འོ།།

ཐོག་མ་ནས་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ན་འêང་[པར་;བར་]མི་xང་[པའི་;བའི་]yིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་འདོན་
པ་<ར་ན་É་མ་ཉིད་Cི་བཤད་པར་འ]ར་རོ།།

Üོར་བ་དེས་བwོག་པ་ཡང་ཚད་མས་གནོད་པར་oབ་པ་ནི་<ོས་བཅས་Cིས་ངེས་པ་[195A5]འགོག་པར་བཤད་
པ་འདིས་ནི་དེ་དག་གི་བwོག་པ་རེས་འགའ་བ་དང་<ོས་[Tེད་;མེད་]Cང་འགལ་བར་oབ་9ེ།  འདི་<ར་<ོས་བཅས་དང་
རེས་འགའ་བ་ནི་ཕན་uན་yབ་:་yབ་:ེད་ཡིན་ཞིང་<ོས་[Tེད་;མེད་]དང་ངེས་[པ་འང་;པའང་]དེ་བཞིན་ཡིན་ཏེ།  དེ་
<་ཡིན་དང་<ོས་བཅས་དང་ངེས་པ་ཕན་uན་འགོག་པ་འགལ་བས་yབ་[པ་འང་;པའང་]ཡིན་ལ་yབ་[195A6]:ེད་
འགལ་བའང་ཡིན་པས་5གས་བཞི་དང་།  ཡང་<ོས་[Tེད་;མེད་]དང་རེས་འགའ་བ་ཕན་uན་འགོག་[པ་
འང་;པའང་]འགལ་བས་yབ་[པ་འང་;པའང་]ཡིན་ལ་yབ་:ེད་འགལ་[བ་འང་;བའང་]ཡིན་པས་བཞི་9ེ་Üོར་བ་བཞི་ལ་
5གས་Cང་{ོག་པ་བyད་[X་འང་;Xའང་]འ]ར་བར་ཤེས་པར་:འོ།།

དེ་དག་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་བJོད་པའི་L་མཚན་གལ་[195A7]ཏེ་ཞེས་\ོལ་བ་ལ།  བདེན་ཏེ་ཞེས་པའི་
ལན་ནི་དེ་དག་གི་5གས་དང་དགག་:་དངོས་D་མི་འགལ་ཡང་5གས་ལས་འོངས་པའི་ཚད་མས་oབ་པ་དང་དངོས་D་
འགལ་བས་ཞེས་:་བའི་དོན་ཏོ།།

K7 མི་དམིགས་པས་བ5གས་པ་འགོག་པ་ལ་™ན་ཀ་qང་པ། 
ད་ནི་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པས་བ5གས་པ་འགོག་པ་ལ་™ན་ཀ་qང་པ་གཞན་དག་མི་འཐད་པར་\ོལ་བ་ནི་ཅི་

9ེ་ཅེས་པ་9ེ། [195A8]དེའི་འཐད་པ་ནི་དེ་དག་དགག་པ་ལ་བདག་དང་[གཙzའ་;གཙz་]བR་ཆeས་ཅན་ཞེས་པའི་ཚ~ག་Üར་



རམ་མི་Üར། Üོར་ན་ཆོས་ཅན་མ་བཀག་པས་ཡོད་པའི་ཐ་sད་དགག་པར་མི་Qས་ལ། མི་Üོར་ན་འདི་ཞེས་དགག་:འི་
fལ་མ་བJོད་པར་[Tེད་;མེད་]པའི་ཐ་sད་མི་འoབ་པའི་yིར་རR་ཞSས་:་བའོ།།

[འདི་འི་;འདིའི་]ལན་ནི་དེ་དག་གི་Ä་[195B1]Üོར་མོད་Cི་Äའི་དོན་ཙམ་ཆོས་ཅན་X་བཞག་ནས་དངོས་པོར་
འགོག་པས་jོན་འགའ་ཡང་[Tེད་;མེད་]དR་ཞSས་མདོར་བ9ན་པ་ནི་འདི་<ར་ཅེས་པ་9ེ།  ཆོས་ཅན་Gི་དོན་དང་དངོས་པོ་
དགག་:་ཡིན་པ་དང་Ä་དོན་མ་ཡིན་པས་བZབ་:འི་དོན་དང་གཏན་ཚ~གས་Cི་དོན་གDམ་ཚ~ག་¶ང་yེད་དང་ãག་དང་
yེད་དང་གཉིས་དང་yེད་ཆ་གཉིས་[9ེ།;ཏེ།] དེ་%མ་[195B2]པར་འlེལ་པ་ན་རེ་ཤིག་5ོག་པ་ལ་ཤར་བའི་Ä་དོན་ཉིད་
ཆོས་ཅན་ཡིན་ནR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་[གཙzའ་;གཙz་]བོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བJོད་པའི་Ä་འདི་དག་ནི་ཅེས་པ་9ེ།  ཉེར་
ལེན་དང་འnས་|་ནི་\ོལ་བ་དང་yིར་\ོལ་བའོ།།

5ོག་པའི་[ང་[པ་;བ་][vོས་;དངོས་]མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ཡང་གDམ་Gི་ཆོས་D་འཇོག་པའི་L་ནི་%མ་པར་5ོག་པ་
ཅེས་པ་9ེ་fལ་ཅན་[195B3]གDམ་Gི་བག་ཆགས་ལས་êང་[པའི་;བའི་]yིར་དང་fལ་yི་རོལ་Gི་གDམ་X་ཞེན་པའི་
yིར་ཅེས་པའི་དོན་ཏོ།།

དེ་yད་པར་བསམ་པའི་གཞིར་oབ་པ་ནི་[vོས་;དངོས་]པོར་ཡང་ཞེན་པའི་yིར་ཅེས་པ་9ེ།  སR་སR་ནd་གང་ཟག་
འགའ་ཞིག་[X་;i་]སR་སeར་5ོག་པ་ཉིད་Tོང་[པའི་;བའི་]རང་རིག་གིས་uགས་ལ་oབ་པའོ།།

དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་[195B4]ཡིན་པ་དགག་པ་ནི་དོན་དེ་ཞེས་པ་9ེ་hའོ།།
དེ་ལ་དངོས་པོར་དགག་པའི་5གས་oབ་པ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་པའོ།།
ད་ནི་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་དགག་:་མ་ཡིན་པར་9ོན་པ་ལས་དགག་པར་མི་Qས་པ་ནི་དངོས་པོ་âད་པའི་Yབས་

འདིར་ཅེས་པ་9ེ་དེས་c་བ་É་མའི་དོན་Eོགས་མོད་Cི།  དོན་[Tེད་;མེད་]པས་Cང་དེ་དགག་:་མ་ཡིན་པར་9ོན་
[195B5]པ་ནི་གཞན་ཡང་ཞེས་པ་9ེ།  དོན་:ེད་པ་དོན་X་གཉེར་བ་%མས་Cིས་ཞེས་:་བ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་:་âད་པའི་ཚÇ་ནི་
ཐམས་ཅད་Cང་ཡིན་ནོ།།

དེ་འlེལ་[པ་;བ་]ན་འདོད་པའི་དོན་མི་འoབ་པ་དང་དེས་ན་âད་:་མ་ཡིན་པ་དང་ཡལ་བར་དོར་བའི་
[དཔེའ་;དཔེ་]གDམ་Äའི་དོན་ཅེས་དང་དེའི་yིར་ཞེས་དང་དེའི་yིར་ཞེས་རིམ་པ་བཞིན་ནོ།།

[195B6]བ5གས་པ་འགོག་པའི་ཆ་དེ་<་|འི་དངོས་པRའd་yབ་:ེད་མི་དམིགས་པ་5གས་D་བJོད་པ་ལ་
[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་Pང་དང་འགལ་བ་qང་པ་གང་ཡང་ཅེས་པའི་ལན་ནི།  དངོས་པོར་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་
གཞི་བ5གས་པའི་ཆོས་ཞེས་ཐ་དད་Cི་[བ3འ་;བ3་]བ་ཡིན་པ་འགལ་བ་[Tེད་;མེད་]ཅེས་:་བའོ།།

J3 3ད་:ེད་Cི་རང་བཞིན་ལ་™ན་ཀ་qང་པ།
K1 cོད་པ།

དེ་<ར་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་བཤད་ནས། ད་ནི་[195B7]དེ་3ད་པར་:ེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་™ན་ཀ་qང་
པའི་yིར་རེ་ཤིག་cོད་པའི་གཞི་གདིང་[པ་;བ་]ནི་རང་བཞིན་[Tི་དTིགས་;མི་དམིགས་]པ་ཞེས་པ་9ེ།  དེ་ལ་རང་བཞིན་
དག་པ་བ་གཏན་ཚ~གས་<ར་བZབ་:ར་Cང་xང་9ེ་jོན་ཡོན་མuངས་པའི་yིར་རR་ཞSས་cོད་པ་ཉིད་དགོད་པ་ནི་དེ་ལ་
ཞེས་པ་9ེ། lག?་པ་ནི་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་གuང་ལས་[195B8]ཏེ་[དེ་འང་;དེའང་]གཞན་དག་[ནམ་ཀ་;ནམ་
མཁའ་]དང་[གཙzའ་;གཙz་]བོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་:ེ་nག་Jེས་D་འlོ་བའི་yིར་རR་ཞSས་\ོལ་བ་བD་
ནས། 



མཁའ་སོགས་ཡོད་པ་Zབ་ལ། Üོར་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།། 
ཚད་མི་fལ་མི་ཤེས་པའི་yིར་

ཞེས་[9ེ།;ཏེ།] :ེ་nག་Zབ་ན་Jེས་དཔག་âིའི་fལ་ཅན་ཉིད་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།།

K2 cོད་པ་qང་པ།
[196A1]cོད་པ་འདི་qང་པ་ལ་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་བJོད་པའི་jོན་ཉིད་མི་མuངས་པ་དང་། མ་བJོད་

པའི་jོན་གཞན་ཡང་མི་མuངས་པ་གཉིས་ལས།  

L1 མདོ་མཛད་པས་བJོད་པའི་jོན་ཉིད་མི་མuངས་པ།
M1 lངས་ཅན་གཙ¨་བØ་oབ་པར་:་བའི་དོན་X་ཡོད་པ་བZབ་:ར་:ེད་པ་ལ་âད་པའི་དོན།

དང་པR་ནd་lངས་ཅན་[གཙzའ་;གཙz་]བོ་oབ་པར་:་བའི་དོན་X་ཡོད་པ་བZབ་:ར་:ེད་པ་ལ་âད་པའི་དོན་འདི་
ངེས་པར་:་9ེ། ཅི་[གཙzའ་;གཙz་]བR་ཉdད་Cི་རང་{ོག་གམ།[གཙzའ་;གཙz་]བོ་ལ་མི་[196A2]འWལ་པའི་yབ་:ར་]ར་
པའམ། [གཙzའ་;གཙz་]བོ་ལ་འWལ་པའི་yབ་:ེད་X་]ར་པ་ཞིག་བZབ་lང་། དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་
Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པས་5གས་Cིས་བZབ་མི་Qས་ལ།  yི་མ་ནི་\ོལ་བའི་འདོད་པ་མི་འoབ་ཅིང་yིར་\ོལ་ལ་གནོད་
པ་[Tེད་;མེད་]པར་]ར་ཏེ་མཐའ་འདི་ལས་མི་འད་འོ།།

གuང་ལས་Cང་དོན་དེ་ཉིད་[196A3]9ོན་པ་ལས་རེ་ཤིག་yབ་:ེད་ཡོད་པའི་âི་བZབ་ན་དོན་
[Tེད་;མེད་]པས་yད་པར་གཉིས་པོ་བZབ་:ར་ཁས་[@ང་;@ངས་]དགོས་ཞེས་9ོན་པ་ནི་jོན་འདི་[Tེད་;མེད་]དེ་ཅེས་པ་
9ེ།  དངོས་པོ་ཙམ་ཉིད་དོན་âི་ལས་yད་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ་âིའི་ཆོས་ཅན་ནི་ངེས་པར་མ་བ`ང་
[པ་;བ་]ཤེས་:་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

དེས་ན་ཅེས་པའི་c་བ་གཉིས་Cང་འདིར་Üར་[196A4]ཏེ་ཞེས་འོག་[X་;i་]མ་འnེལ་ཞིང་འlེལ་
[པ་;བ་]འདིར་[ང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

དེས་yད་པར་É་མ་གཉིས་བZབ་:ར་འ]ར་བས་དེ་ལ་Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པའི་jོན་བJོད་པ་ནི་དེ་<ར་yད་
པར་Gིས་ཟིན་ཅེས་པ་9ེ། དེ་འlེལ་པར་ཆོས་ཅན་[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་མཚན་ཉིད་དེའི་རང་གི་ངR་བR་ཉdད་%མ་པ་ཇི་<ར་
ཡང་xང་[པ་;བ་]ཞེས་òེལ་ཏེ་ཅི་འp་བ་ཅེ་ན།  [ཅིག་D་;གཅིག་≠་][196A5]དང་5ག་པ་དང་ཡོན་ཏན་གDམ་Gི་རང་
བཞིན་ནམ་གuང་Pགས་ལས་འêང་[པའི་;བའི་]yད་པར་གཞན་ཡང་xང་[པའོ།།;བའོ།།]

M2 âད་པ་དེ་རང་གི་མི་བZབ་:་དང་ཡོད་པ་Zབ་:ེད་X་:ེད་པ་ལ་མuངས་པ་qང་པ།
N1 རང་གི་མི་བZབ་:་:ེད་པ་ལ་མuངས་པ་qང་པ། 

âད་པ་དེ་རང་གི་མི་བZབ་:་དང་ཡོད་པ་Zབ་:ེད་X་:ེད་པ་ལ་མuངས་པ་qང་པ་ལས། དང་པR་ནd་གལ་ཏེ་
ཞེས་\ོལ་བ་ལ།  བZབ་:་yད་པར་ཅན་ཡིན་ཡང་བZབ་:འི་ཆོས་yད་པར་ལ་མི་<ོས་པས་jོན་[196A6]
[Tེད་;མེད་]ཅེས་9ོན་པ་ནི་གཞི་དེས་ཅེས་པའོ།།

N2 ཡོད་པ་Zབ་:ར་:ེད་པ་ལ་དེ་མི་xང་པ། 



ཡོད་པ་[Zབ་;བZབ་]:ར་:ེད་པ་ལ་དེ་མི་xང་[པ་;བ་]ནི་དེ་བཞིན་X་ཅེས་པ་9ེ་འདིར་[གཞིའ་;གཞི་]jེས་|་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འགའ་ཞིག་ལ་[བཙzའ་;བཙz་]བR་ཉdད་ཡོད་པར་བZབ་པར་མི་Qས་[9ེ་;ཏེ་]བJོད་:འི་yད་པར་
དེ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པ་ཁོ་ནའི་yིར་ཞེས་:འོ།།

[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་དོན་ཤེས་:་ཙམ་X་Jེས་འlོ་[196A7]འི་ཇི་<ར་མེད་དེ་ཅེས་པ་ལ་དེ་ཙམ་བZབ་:་ཡིན་
ན་ཅི་:་ལ་མ་ཡིན་ན་ཅི་ཕན་ཞེས་[གཙzའ་གཙz་]བོ་བZབ་:ར་:ེད་པ་Dན་དêང་[པ་འམ།;བའམ།] ཡང་ན་འདིར་ཡང་
[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་རང་གི་མཚན་ཉིད་འགའ་ཞིག་གཞིར་:ས་པ་ལ་ཡོད་པ་བZབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་བJོད་:ར་xང་
[པའི་;བའི་]རང་གི་མཚན་ཉིད་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]ལ་ཤེས་:འི་རང་མཚན་[196A8]X་oབ་Cང་དེ་ཙམ་གཞི་ཡིན་ན་དེ་
ཡོད་པར་བZབས་པས་དགོས་Qས་ཅི་ཡོད་ཅེས་གཞིར་:ེད་པ་Dན་དêང་[པའོ།།;བའོ།།]

འོ་ན་yོད་[གཙzའ་;གཙz་]བR་ཡeད་པར་འགོག་པའི་Yབས་བཞིན་X་འདིར་ཡང་@ོ་ལ་ཤར་བའི་[གཙzའ་;གཙz་]བRའd་
%མ་པ་ཙམ་གཞིར་:ས་པ་ལ་ཡོད་པ་བZབ་པར་འདོད་པས་དོན་[Tེད་;མེད་]པ་དང་Jེས་འlR་མSད་པ་དང་མ་oབ་པའི་
jོན་[196B1]ཐམས་ཅད་[Tེད་;མེད་]དR་ཞSས་^་བ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པའོ།།

དེ་<ར་བZབ་:ར་xང་ཡང་རང་དང་Jེས་D་མuན་པའི་གཞི་མ་ཡིན་པས་བZབ་:་[5ན་;གཏན་]?ཚ~གས་
[vོས་;དངོས་]པོ་བའི་5ེན་X་མི་xང་[པས་;བས་]བZབ་མི་Qས་སR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་དེ་<ར་བZབ་པར་:་བ་ཡིན་མོད་
(PVin: bsgrub par bya ba yin du zad mod)ཅེས་པའོ།།

5ེན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་འདི་<ར་Äའི་དོན་ཅེས་པ་9ེ།  [གཙzའ་;གཙz་]བRའd་Ä་དོན་ཉིད་[196B2]ནི་ཡོན་ཏན་5ེན་
པ་མ་ཡིན་Gི་ཡོན་ཏན་Gི་དངོས་པོར་ཞེན་པར་ཟད་པས་[vོས་;དངོས་]པོར་མ་oབ་པ་ལ་དེའི་ཆོས་Öིད་ཅེས་པའོ།།

Yབས་བ3་བ་ནི་དེས་ན་ཅེས་པ་9ེ།  [གཙzའ་;གཙz་]བRའd་Ä་དོན་དེ་དག་ལ་དོན་Gི་ཉེར་ལེན་ཅན་ཡོད་པ་བZབ་
པ་ནི་དོན་[Tེད་;མེད་]དR་ཞSས་òེལ་ཏེ།  ཅིའི་yིར་ཞེ་ན། ཤེས་:་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་དོན་ཡོད་ཙམ་བZབ་
[196B3]Cི་yད་པར་རང་མཚན་མི་Zབ་པའི་yིར་རོ།།

དེ་གང་ལས་ཅེ་ན་Ä་དོན་འདི་དག་ནི་ཞེས་:་བའོ།།
མེའི་âི་བZབ་པ་ལ་དོན་[Tེད་;མེད་]པའི་jོན་མི་མuངས་པ་ནི་གཞན་X་ནི་ཅེས་པའོ།།

N3 Jེས་འlR་མSད་པའི་jོན་མuངས་པ་qངས་པ།
Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པའི་jོན་མuངས་པར་\ོལ་བ་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ལ། དེ་<་|ས་ཞེས་བZབ་པ་ཡང་དག་པ་

ཉིད་Cི་uལ་བJོད་ནས། [196B4]དེར་བZབ་:ས་yབ་པ་མ་བ9ན་ཡང་འདོད་པ་oབ་པ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་པའི་ངག་དེའི་
yིར་དང་òེལ་བས་སོ།།

yབ་:ེད་X་མ་བ9ན་པ་Jེས་འlོ་[Tེད་;མེད་]པས་མི་གནོད་པ་ནི་དེ་མ་བ9ན་ན་ཡང་(PVin: de la ma 
bstan na yang)ཅེས་པའོ།།

དེ་yབ་:ེད་X་9ོན་པ་ཉིད་རང་Lད་དང་ཐལ་བས་དགག་པ་ནི་བZབ་:་[འདི་འི་;འདིའི་]ཅེས་དང་བZབ་:ས་
yབ་པ་བ9ན་པ་དེ་Éོན་X་ཅེས་པའོ།།

[196B5] ཆོས་Cིས་yབ་པ་བ9ན་པ་ཉིད་Cིས་བZབ་:་5ོགས་པར་བ9ན་པ་དེ་Yད་X་ཡང་ཅེས་པ་ནི་
[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པའི་Pང་ངོ།།



M3 ཡོད་པ་Zབ་:ེད་X་བཀོད་པ་དང་མི་མuངས་པ། 
ཡོད་པ་Zབ་:ེད་X་བཀོད་པ་དང་མི་མuངས་པ་ནི་Ä་དང་|མ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཡོད་པ་དེའི་yད་

པར་བ`བ་[Tེད་;མེད་]པར་ཞེས་པའི་c་འlེལ་དེ་བIའ་rད་དོ།།

L2 མ་བJོད་པའི་jོན་གཞན་ཡང་མི་མuངས་པ།
jོན་གཞན་ཡང་མི་མuངས་པ་ལ་jོན་ཉིད་བJོད་[196B6]པ་དང་དེ་རང་ལ་མuངས་པ་qང་པ་གཉིས་ལས།  

M1 jོན་ཉིད་བJོད་པ། 
དང་པོ་ལ་ཡོད་པ་བZབ་པ་ལ་5གས་Gི་མཐའ་འགོག་པའི་རིགས་པ་མདོར་བ9ན་པ་ནི་གཞན་ཡང་ཞེས་པའི་c་

བ་དོན་ཙམ་འlེལ་པ་9ེ།  དེ་ལ་ཡོད་པའི་âི་བZབ་པ་ལ་5གས་Cི་jོན་གDམ་ལས་མི་[འདའོ་;འདའ་འོ་](PVin: 
skyon gyi rigs gsum las mi ’da’)ཞེས་:་བ་འདི་དོན་གDམ་Gིས་ཤེས་པར་:་9ེ།  བZབ་:འི་
[196B7]དོན་དང་།  Zབ་:ེད་Cི་དོན་དང་།  དེ་ལ་དེ་jོན་གDམ་X་འ]ར་བའི་uལ་ལོ།།

N1 བZབ་:འི་དོན།
དང་པR་ནd་འདིར་[vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]ལ་w་བོར་དངོས་པོ་<ར་ཡོད་པ་ཐ་དད་{ན་པར་བZབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

གཞི་[vོས་Tེད་;དངོས་མེད་]ལའང་ཡོད་ཆོས་oབ་པའི་yིར་རོ།།
འོན་Cང་ངR་བR་ཡdན་པར་བZབ་པའོ།།

[དེ་འང་;དེའང་]མི་5ག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Jེས་Cི་ངR་བeར་[196B8]བZབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་oབ་
པ་ལའང་ཡོད་ཆོས་འoབ་པའི་yིར་རོ།།

{ོག་པའི་ངR་བe་ཡང་ཐ་sད་X་མ་ཡིན་ཏེ་§ོངས་པ་ལ་5གས་D་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།
དེས་ན་འདིར་ཡོད་པའི་དོན་{ོག་གི་ངR་བeར་བZབ་པ་ཡིན་ལ།  དེ་ཡང་བZབ་:་ཉིད་ཡིན་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་

Gི་དེ་5གས་Cི་Qས་fལ་X་འ]ར་བ་[197A1]ལ་དགོངས་ནས་ཡོད་པ་ཇི་<ར་བZབ་:་ཡིན་ཞེས་འགོག་པ་ཡིན་ནོ།།

N2 Zབ་:ེད་Cི་དོན།
གཉིས་པ་5གས་Cི་དོན་ཡང་ཡོད་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་yད་པར་X་:ས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་གDམ་ཀས་

yད་པར་མ་:ས་པས་Öིད་པས་5གས་Cི་མཐའ་བཀག་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།
འོན་Cང་ཡོད་པའི་yབ་:་དང་[Tེད་;མེད་]པའི་yབ་:་དང་གཉིས་ཀས་[197A2]མ་yབ་པས་[གཉི་;གཉིས་]

[ག་;ཀ་]ལ་5ེན་པ་ཡིན་ནོ།།

N3 དེ་བZབ་པ་ལ་5གས་དེ་jོན་གDམ་X་འ]ར་བའི་uལ།
གDམ་པ་དེ་བZབ་པ་ལ་5གས་jོན་གDམ་X་འ]ར་བའི་uལ་c་བའི་དོན་ནི་གཞི་[vོས་;དངོས་]པོར་མ་oབ་པ་

ལ་[vོས་;དངོས་]པRའd་yབ་:་@ོས་མི་འoབ་ཅིང་།  [Tེད་;མེད་]པའི་yབ་:་ལ་བwོག་པས་yབ་པ་དང་གཉིས་ཀའི་ཆོས་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འWལ་པས་ཞེས་པ་ཙམ་[X་འང་;Xའང་]Öིད་མོད་Cི།  དེ་དག་འགལ་མ་[197A3]ངེས་མ་oབ་པའི་



ཐ་sད་X་འ]ར་བའི་uལ་ནི་དེ་བZབ་པའི་Üོར་བར་བཀོད་པ་ལ་དང་པོ་གཞི་ཉིད་མ་oབ་Cང་ཤེས་འདོད་[Tེད་;མེད་]པ་
དང་ཡོད་Cང་གཞི་5གས་འnེལ་[པར་;བར་]མ་oབ་པའི་tོ་ནས་གཞི་[vོས་;དངོས་]པོར་མ་oབ་པ་ལ་ཡོད་ཆོས་5གས་
D་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]ཅེས་པར་འ]ར་རོ།།

གཉིས་ཀའི་ཆོས་བཀོད་པ་ཡང་མ་oབ་པའི་ཉེས་པ་ལས་lོལ་ཏེ་yོགས་[197A4]ཆོས་oབ་ན་@Rའd་དབང་གིས་
uན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་གཏན་ཚ~གས་དང་འགལ་བའི་Kག་{ན་གཉིས་དང་དངོས་Cི་མ་ངེས་པ་བཞིའི་tོ་ནས་མ་ངེས་པར་
འ]ར་རོ།།

[Tེད་;མེད་]པའི་ཆོས་བཀོད་པ་ཡང་མ་oབ་པ་གDམ་དང་མ་ངེས་པ་གཉིས་ལས་lོལ་ཏེ་yོགས་ཆོས་དང་མuན་
yོགས་ལས་{ོག་པ་oབ་ན་འགལ་བའི་5གས་D་[197A5]འ]ར་བ་ཡིན་ནོ།།

N4 དེ་yས་པར་བཤད་པ། 
O1 ཡོད་པའི་ཆོས་མ་oབ་པའི་uལ། 

དེ་yས་པར་བཤད་པ་ན་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་X་གDམ་ལས་ཡོད་པའི་ཆོས་མ་oབ་པའི་uལ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་པ་9ེ། 
oབ་ན་དངོས་པR་ཇd་<ར་མ་oབ་9ེ་དངོས་པR་ཉdད་ཆོས་ཡིན་པའི་yིར་རR་ཞSས་:འོ།།

ངR་བR་ཡdན་ན་ཆོས་D་ཇི་<ར་འ]ར་ཞེ་ན། རང་གི་ངR་བR་ཉdད་འགའ་ཞིག་ལས་<ོས་ནས་(PVin: ’ga’ zhig la 
ltos nas)[197A6]ཅེས་པ་9ེ། དངོས་པRའd་མཚན་ཉིད་Äོ་བཏགས་པ་%མ་པ་ཉིད་[L་འམ་;Lའམ་]འnས་|་ལ་<ོས་ན་
:་བ་དང་L་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་yབ་:འི་ཆོས་D་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

ཆོས་ཅན་ལས་ཆོས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  |མ་པའི་:ས་པ་ཞེས་དང་:ས་པའི་|མ་པ་ཞེས་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་Gི་{ོག་པ་ཐ་དད་Cང་Eས་ད:ེ་བ་[197A7][Tེད་;མེད་]ཞེས་:འོ།།

O2 གཉིས་ཀའི་ཆོས་འWལ་པའི་uལ།
P1 དགག་པའི་ཆོས་འWལ་བ།

གཉིས་ཀའི་ཆོས་འWལ་པ་ལ་རེ་ཤིག་དགག་པའི་ཆོས་འWལ་པ་ཉིད་དཔེར་བJོད་པ་ནི་ཅི་9ེ་ཞེས་པའོ།།
དེ་མ་oབ་ཅེས་དངོས་[Tེད་;མེད་]ལ་ངR་བe་[Tེད་;མེད་]པས་Pས་དགག་པའི་ཐ་sད་མི་xང་[པར་;བར་]བJོད་

པ་དགག་པ་ནི་ཅི་དང་ནི་(PVin: ci da ni)ཅེས་པའོ།།
ཡང་གལ་ཏེ་ཞེས་ཁ་ཅིག་lངས་D་མ་གཏོགས་པས་དངོས་[Tེད་;མེད་][197A8]ལ་Pས་དགག་པའི་ཐ་sད་མི་

xང་9ེ།  དགག་པའི་ཐ་sད་ནི་lངས་ཡོངས་D་ཆད་པ་ཡང་è་མི་@ང་[པ་;བ་]དང་ཤིད་ཟན་མི་བཟའ་བ་དང་ཚ་མི་
བཟའ་བ་དང་yལ་པRའd་བïན་མRའd་གདོང་ཉི་མི་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་ནིང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཨ་དR་ཞSས་:་བ་u་ཁོ་ན་ལ་འbག་
པའི་yིར་རR་ཞSས་པ་ལ། དེ་དགག་པ་ནི་Cེ་མ་ཞེས་[197B1]པས་མདོར་བ9ན་ནས། འཐད་པ་བJོད་པ་ནི་འཇིག་5ེན་Gི་
དགག་པའི་ཐ་sད་ཆོས་ཅན་དེས་བཀག་Cང་མི་{ོག་9ེ། བIའ་ཇི་<་བ་བཞིན་དོན་5ོགས་པའི་yིར་ཞེས་:་9ེ།  དེའི་
yབ་པ་ནི་Ä་Üོར་བ་ཅེས་པ་ཡིན་ལ།  གཏན་ཚ~གས་མ་oབ་ཅེས་པ་ལ་འདོད་པའི་Äས་Cང་མི་5ོགས་པར་ཐལ་ཏེ་L་
མཚན་yད་པར་[197B2][Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་བJོད་དེ།  དེའི་5གས་ནི་དེ་ལས་ཞེས་པའོ།།



དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེས་ན་ཅེས་པ་9ེ།  Pས་%མ་པར་བཅད་པ་དེ་ནི་གR་:Sད་བདག་གིར་:ེད་པར་ཇི་<ར་
འ]ར་(PVin: go bar byed pa nyid bdag gir byed par ji ltar ’gyur)ཞེས་òེལ་ཏེ།  གR་:Sད་Cི་
yད་པར་དང་མི་:ེད་པའི་འཐད་པ་ནི་མི་མuན་yོགས་ཅེས་དང་གཉིས་ཀ་ལ་ཞེས་པའོ།།

P2 བZབ་{ོག་གཉིས་ཀའི་ཆོས་འWལ་བ།
བZབ་{ོག་གཉིས་[197B3]ཀའི་ཆོས་འWལ་[པར་;པ་]ཡང་རིགས་པ་དེས་oབ་པ་ནི་ཤེས་:་ཞེས་པ་9ེ་བIའ་

rད་དོ།།

P3 གཉིས་ཀའི་ཆོས་མི་འWལ་པ་^་བ་འགེགས་པ། 
ད་ནི་hོབ་དཔོན་Gིས་གཉིས་ཀའི་ཆོས་མི་འWལ་པར་^་བ་འགའ་ཞིག་གཟིགས་ནས་དེའི་མཐའ་འགེགས་པ་ན་རེ་

ཤིག་ཚ~ག་འགལ་བས་áད་པ་ནི་གཞན་ཡང་\ོལ་བ་དེ་ཞེས་པ་9ེ་དངོས་འགལ་^་བའི་yིར་རR་ཞSས་དགོངས་པའོ།།
[197B4]དེ་ལ་ཁ་ཅིག་མི་འགལ་བར་5ོག་པ་ནི་གལ་ཏེ་འWལ་པ་ནི་ཅེས་པ་9ེ།  yོགས་དང་མuན་yོགས་

གང་xང་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་5གས་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀའི་ཆོས་ཡིན་ཡང་འWལ་པའི་�ོན་[Tེད་;མེད་]དེ་མི་མuན་
yོགས་ལ་མི་འbག་པའི་yིར་རR་ཞSས་བJོད་[ཏེ།;དེ།] དེའི་yབ་པ་འWལ་པ་ནི་མི་མuན་yོགས་ལ་འbག་པས་
[197B5]ཡིན་Gི་yོགས་ཉིད་ནི་ཅེས་Üར་བའོ།།

དེ་མི་མuན་yོགས་བ5གས་པས་དགག་པ་ནི་འདིར་ཞེས་pིས་ནས། དངོས་པོ་ལ་བZབ་:འི་ཆོས་
[Tེད་;མེད་]ཡིན་ན་དེ་ལ་མི་འbག་པའི་5གས་གཉིས་ཀའི་ཆོས་D་འགལ་བར་བJོད་པ་ནི་འོ་ན་ཅེས་པའོ།།

གཞན་ཡང་གང་གིས་གཉིས་[གའི་;ཀའི་]ཆོས་ཡིན་ཡང་འWལ་པར་[197B6]འ]ར་བ་yོགས་D་མ་བ`ང་
[པའི་;བའི་]ཆོས་[Tེད་;མེད་]ལ་མི་འbག་[པས་;བ་]ཡིན་པས་5གས་Cི་མི་འWལ་པ་yོགས་D་བ`ང་[པ་;བ་]ལ་<ོས་
པར་འ]ར་ན་ཞེས་དང་མི་མuན་yོགས་ལ་{ོག་[པས་;བ་]འཕེན་པའི་yབ་པ་yོགས་ལས་གཞན་པའི་5གས་ལས་9ོན་
པར་འ]ར་བས་བZབ་:་མི་འ]ར་ཞེས་བ9ན་པ་ནི་གཏན་ཚ~གས་[197B7]ཅེས་དང་yོགས་ཅེས་པ་རིམ་པ་བཞིན་ནོ།།

ཡང་ན་[འདི་འི་;འདིའི་]དོན་གཞན་ཡིན་ཏེ།  གཉིས་ཀའི་ཆོས་མི་འWལ་པ་དགག་པ་ཉིད་ལ་ཆོས་
[Tེད་;མེད་]ལ་མི་འbག་པ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་D་འགལ་བ་དང་yོགས་དང་མི་མuན་yོགས་གང་xང་གིས་མི་5ག་པ་དཔོག་
པ་མི་འWལ་པ་ཡིན་ན་5གས་མི་འWལ་པ་དེ་[197B8]གཉིས་བ±ང་པ་ལ་<ོས་པས་དོན་ལ་མི་གནས་པར་ཐལ་བ་དང་།  
yོགས་ཆོས་ལ་མི་5ག་པས་མ་yབ་Cང་མི་འWལ་ན་5གས་མི་yབ་པ་yོགས་ལས་གཞན་པ་ལ་9ོན་པར་ཐལ་བས་བZབ་
:་མི་འoབ་པ་%མས་འདིར་ཞེས་དང་yོགས་ཞེས་པ་9ེ།  གཞན་X་མ་ཡིན་པ་ནི་yོགས་Cི་ཆོས་[198A1]ལ་མི་5ག་
པས་མ་yབ་པས་སོ།།

yོགས་འWལ་པའི་fལ་མ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་འགེགས་པ་ནི་གཞན་ཡང་གང་ཞིག་ཅེས་པ་9ེ།
གང་བZབ་:་[Tེད་;མེད་]ངེས་ལ་5གས་uགས་པས་མངོན་Dམ་Gིས་འWལ་པའི་fལ་X་མཐོང་[པ་;བ་][དེ་

འང་;དེའང་]yོགས་D་འ]ར་ཏེ་བZབ་འདོད་འbག་པའི་yིར་རོ།།
[198A2]ཞེས་བJོད་དེ། དེའི་yབ་པ་ཁས་@ངས་ནི་གང་ཞིག་ཅེས་པ་ཡིན་ལ་yོགས་ཆོས་ནི་jེས་|འི་ཅེས་

པས་སོ།།



དེ་འདོད་ན་དེ་ལ་uགས་པའི་5གས་དེ་མ་འWལ་པར་ཐལ་ཏེ་yོགས་དང་མuན་yོགས་ལས་གཞན་X་uགས་པ་
[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།།

[དེ་འང་;དེའང་]འདོད་པ་ལ་5གས་འWལ་པ་ནམ་ཡང་བསལ་[པས་;བས་]འདོད་[པར་;པ་]ནི་མི་
[198A3]Qས་ལ།  དེའི་yབ་པ་ནི་Jེས་D་དཔག་པའི་ཞེས་པའོ།།

འགའ་ཞིག་ལ་གནོད་Cང་གནོད་[Tེད་;མེད་]Cི་fལ་ཅན་Gི་5གས་དང་{ན་པ་ཚད་མར་འཐད་ཅེས་དོགས་པས་
བD་ནས་དེ་ངེས་མི་Qས་པས་འགེགས་པ་ནི་གནོད་པ་ཅེས་པའོ།།

གང་གི་ཚÇ་ཞེས་པའི་ངག་ཡར་@ངས་[9ེ།;ཏེ།]  âིའི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་yོགས་འWལ་[པ་
[198A4]འི་;པའི་]fལ་མ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་X་མ་དང་འnེལ་[པ་;བ་]དེའི་yིར་ཞེས་:་བའོ།།

O3 མེད་པའི་ཆོས་འགལ་བ་བཤད་པ། 
[Tེད་;མེད་]པའི་ཆོས་འགལ་བ་བཤད་པ་ནི་དངོས་པོ་ཙམ་ཅེས་པ་9ེ་འXས་མ་:ས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་

དངོས་[པR་འd་;པRའd་]yབ་:ེད་བཀག་པའོ།།

N5 བ3་བ།
âིའི་འbག་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེ་<ར་ཆོས་གDམ་jོན་གDམ་X་འ]ར་བ་དེའི་yིར་ཅེས་པའོ།།

M2 དེ་རང་ལ་མuངས་པ་qང་པ། = རང་Pགས་ལ་jོན་qང་པ།
Zབ་:ེད་ཡིན་པ་[198A5]རང་Pགས་ལ་jོན་qང་པ་ནི་ཡོད་པ་འདི་རང་{ོག་དེ་ཙམ་ལ་yབ་པའི་ཆོས་མི་5ག་

པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་Zབ་:ེད་ཡིན་པ་ལ་ནི་(PVin: sgrub par byed pa nyid yin pa la ni)བZབ་
:་ལ་བJོད་པའི་ཐལ་བ་དེར་མི་འ]ར་རR་ཞSས་òེལ་ཏེ།  ཅིའི་yིར་ཞེ་ན། ཡོད་པའི་yབ་:་oབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་(PVin: 
yod par grub pa’i chos can la)ཞེས་:འོ།།

གལ་ཏེ་དེ་<་ན་ཡང་yེད་[གཙzའ་;གཙz་]བོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་][198A6]པ་[Tེད་;མེད་]པར་བZབ་པ་ལ་
ཡང་ཆོས་གDམ་5གས་Cི་jོན་གDམ་X་ཅི་9ེ་མི་འ]ར་ཞེ་ན།  མི་འ]ར་ཏེ་འཇིག་[Tེད་;མེད་]Cི་Ä་དོན་ལ་
[vོས་;དངོས་]ཙམ་[Tེད་;མེད་]པར་མ་oབ་Cང་དེའི་yད་པར་དོན་:ེད་པ་ཁེགས་པས་[Tེད་;མེད་]ཆོས་oབ་པའི་yིར་
རོ།།

འོ་ན་དེ་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་མ་oབ་Cང་དེའི་yབ་:་:ས་པ་འoབ་པའི་yིར་རR་ཞS་ན་[198A7]ཡོད་པའི་yབ་:་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པའི་:ེ་nག་ཉིད་ཡིན་པས་:ེ་nག་oབ་པས་âི་མི་འoབ་པར་འ]ར་རོ།།

དེ་ཡང་:ེ་nག་དོན་:ེད་པ་ཁེགས་པས་âི་ཡོད་པ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་ཞེས་བJོད་ན་འདོད་པ་ཉིད་དོ།།
གལ་ཏེ་དོན་:ེད་པས་9ོང་པ་ཉིད་Cང་དངོས་[Tེད་;མེད་]Cི་:ེ་nག་ཡིན་པས་དེ་oབ་ན་དངོས་[Tེད་;མེད་]Cི་

âི་oབ་[198A8]པར་མི་འ]ར་རམ་ཞེ་ན།  འ]ར་མོད་Cི་འདིར་བZབ་:འི་དངོས་པོ་ཙམ་[Tེད་;མེད་]མི་འoབ་
[པོ།།;བོ།]

དེ་བཞིན་X་Ä་ལ་མི་5ག་པ་བZབ་པ་ཉེས་པ་གDམ་X་མི་འ]ར་བའི་uལ་ཡང་h་9ེ།  མི་5ག་པའི་ཆོས་:ས་
པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་5གས་D་འགོད་པ་དེ་མི་5ག་པར་མ་oབ་Cང་འoབ་པར་གསལ་བའི་yིར་རོ།།



H6 མbག་བ3་བ། [198b1]
[198B1]རང་བཞིན་དང་འnས་|་བZབས་པ་ཉིད་Cི་མbག་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེ་<ར་ཞེས་པའོ།།

G2 yད་པར་དང་âི་བ9ན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ།
yད་པར་དང་âི་བ9ན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི་yད་པར་དང་ཅེས་པ་9ེ།  དེ་དག་གR་:Sད་X་འདོད་པའི་

Pགས་དང་དགག་པའི་རིགས་པ་%མས་uལ་གཉིས་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བའི་Yབས་D་བཤད་པར་:འོ།།

G3 Kག་མ་གDམ་བ9ན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ།
Kག་མ་གDམ་བ9ན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་[198B2]ནི་5གས་མི་མuན་yོགས་བསལ་[པ་;བ་]ཁོ་ནས་གR་

:Sད་X་9ོན་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ལ་ཡང་མི་མuན་yོགས་ལ་yབ་[པར་;པ་]{ོག་པ་ལས་གཞན་གR་:Sད་མ་ཡིན་པ་དང་yབ་
[པར་;པ་]{ོག་དགོས་ན་5གས་%མ་པར་བཅད་པའི་fལ་ཅན་X་oབ་པ་དང་། འnས་|་[བ3འ་;བ3་]བ་གDམ་གཏན་
ཚ~གས་Cི་(PVin: kyis)ཞེས་དང་མི་མuན་yོགས་ཞེས་དང་དེས་[198B3]ན་ཞེས་པས་རིམ་པ་བཞིན་ནོ།།

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་གཞན་%མ་གཅད་ཙམ་ལ་དགོས་པ་[Tེད་;མེད་]པས་གཞན་སེལ་བZབ་པ་དང་ཚzགས་པའི་âི་
བZབ་:་ཡིན་པར་འདོད་པས་གལ་ཏེ་མེ་[Tེད་;མེད་]དང་5ག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་དག་ལས་ཅེས་པའོ།།

དེ་དགག་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་9ེ་མེ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པས་མེ་[Tེད་;མེད་]མ་བསལ་ན་དེ་མ་ཡིན་
[198B4]Gི་âི་མི་འoབ་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་གཞན་བསལ་བ་གོ་:་ཡིན་ན་[གཞིའ་;གཞི་]དེ་དག་གི་མི་མuན་yོགས་
བཅད་པ་དེ་ཉིད་བZབ་:་ཡིན་མོད་ཚzགས་པའི་âི་དོན་[Tེད་;མེད་]དེ་དགག་པ་བཀག་པ་བZབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་
Gིས་འདོད་པ་Eོགས་པའི་yིར་རོ།།

དེ་<ར་ཡང་མི་མuན་yོགས་ལ་yབ་[པར་;པ་]{ོག་པ་བ9ན་[198B5]པ་ཉིད་Cིས་འoབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་:འོ།།

E3 དེས་oབ་པའི་5གས་ངེས་པ་བZབ་པ། = ཁོངས་D་བ3་བ། 
ད་ནི་གང་གR་:Sད་X་མཐོང་[པ་;བ་]ཐམས་ཅད་yོགས་ཆོས་དsས་བZབས་པའི་5གས་གDམ་Gི་ཁོངས་D་

[བ3འ་;བ3་]བ་འཆད་པ་ལ་u་ལས་

F1 ཚzགས་པ་ལ་xང་པ་དཔོག་པ་རང་བཞིན་X་བ3་བ། 
རེ་ཤིག་ཚzགས་པ་ལས་xང་[པ་;བ་]དཔོག་པ་རང་བཞིན་X་བ3་བའི་དོན་X་\ོལ་བ་བཀོད་པ་འོ་ན་ཞེས་པའོ།།
འདི་ལ་བZབ་:་Qས་པ་ཙམ་དཔོག་པ་[198B6]ལ་L་ཚzགས་པའི་5གས་མི་དགོས་ལ་འnས་|་དངོས་D་jེད་

པ་དཔག་མི་Qས་མོད་Cི་འགའ་ཞིག་[X་;i་]ས་བོན་དང་ས་དང་u་དང་pོད་ཚད་ཚzགས་པ་ལས་®་s་[vོས་;དངོས་]D་jེ་
བར་མཐོང་[པ་;བ་]དང་�ེན་བཞི་ཚzགས་པ་ལས་%མ་ཤེས་[vོས་;དངོས་]D་jེ་[བར་;བ་]མཐོང་[པ་;བ་]ན་ཚzགས་པ་དེ་
ཙམ་Gིས་jེད་xང་X་oབ་པས་འདིར་jེ་བ་མ་མཐོང་ཡང་[198B7]ཚzགས་པ་དེ་དག་མཐོང་[པ་;བ་]ན་ཞིང་[འདི་
འི་;འདིའི་]ཚzགས་པ་ཡང་Eས་འདི་ཙམ་Gིས་®་s་jེད་པར་xང་[པ་;བ་]ཡིན་ཏེ་ས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་ཚzགས་པ་
ཚང་[པའི་;བའི་]yིར་ཞིང་É་མ་བཞིན་ཞེས་དཔོག་ན་རང་བཞིན་X་འX་བས། དེ་ཙམ་Gིས་Qས་[པར་;པ་]མཐོང་པའི་L་



ཚzགས་པས་འnས་|་jེད་xང་དཔོག་པ་ནི་བZབ་:་དེ་ནི་དེ་ཙམ་[198B8]Jེས་D་འnེལ་[པའི་;བའི་]རང་བཞིན་ཡིན་
ཏེ།  དེ་5གས་དེ་ཙམ་གཞན་ལ་<ོས་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཅེས་པ་<ོས་[Tེད་;མེད་]Cི་ངེས་པ་བZབ་པའོ།།

དེ་འlེལ་པར་འདི་ཡང་ཅེས་དོན་ཙམ་བJོད་པ་ལ།  <ོས་པ་[Tེད་;མེད་]པས་མི་འWལ་ཡང་L་5གས་D་
བཀོད་པ་རང་བཞིན་X་ཅི་<ར་འ]ར་sམ་པ་ལ་དཔག་:འི།[199A1]འnས་|་jེད་པར་xང་ཆོས་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་
X་9ོན་པ་ནི་དེ་ལ་ནི་ཅེས་པའོ།།

འnས་|་ཉིད་[vོས་;དངོས་]D་བ9ན་[པ་འམ་;པའམ་]jེད་[པར་;པ་]དཔག་མི་Qས་པར་9ོན་པ་ནི་ཡང་ཞེས་
pི་བ་ལ་Lའི་Eས་ཚzགས་པ་ནི་འnས་|་[vོས་;དངོས་]D་jེད་པར་མ་ངེས་[9ེ།;ཏེ།]  གང་གི་yིར་Qས་པ་འ]ར་བ་ལ་
<ོས་པའི་yིར་ཞེས་པ་9ེ།  [yམས་;yབ་པ་][199A2]ནི་བར་འདིར་ཅེས་པའོ།།

xང་[པ་;བ་]Qས་པ་ཉིད་X་Éར་Gི་<ོས་[Tེད་;མེད་]Cིས་བZབ་པ་ནི་xང་[པ་;བ་]ཉིད་ནི་ཅེས་པ་9ེ།  གཏན་
ཚ~གས་L་ཚzགས་པ་ཆོས་ཅན་འདི་ཙམ་]ར་པས་འnས་|་jེད་xང་[པ་;བ་]�ེན་གཞན་ལ་མི་<ོས་པའི་yིར་ཞེས་:་9ེ།   
དེའི་yོགས་ཆོས་ནི་ཚzགས་པའི་xང་[པ་;བ་]ནི་གཞན་ལ་མི་<ོས་[9ེ་;ཏེ་]རང་རིག་É་མ་[199A3]ཙམ་ལས་êང་
[པས་;བས་]ཞེས་:་བའོ།།

xང་[པ་;བ་]ཡང་5གས་གཞན་Gིས་མི་Qས་པ་ནི་Éར་Gི་བZབ་:་xང[པ་:བ་]་ཉིད་Cང་9ེ། ཚzགས་པ་མ་ཡིན་
པ་རེས་འགའ་Lར་མཐོང་[པས་;བས་]དཔོག་ན་དངོས་D་འoབ་[པ་འམ་;པའམ་]དེ་[Tེད་;མེད་]Cང་Kག་{ན་X་]ར་པ་
ཡིན་ཏེ་འགའ་ཞིག་ལ་Pས་དབང་@ོ་གDམ་ཡོད་པས་དེ་ཙམ་Gིས་འདོད་ཆགས་[199A4]jེད་[པར་;པ་]དཔོག་པ་བཞིན་
ནོ།།
ཉོན་མོངས་Cི་L་གཞན་བདག་འཛ~ན་ཡོད་[པར་;པ་]{ོག་པའི་tོ་ནས་བZབ་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཅེས་[9ེ།;ཏེ།] དེའི་
འཐད་པ་ནི་yིན་ཅི་ལོག་གི་རང་བཞིན་uལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡོད་ལ་:ེད་པ་[Tེད་;མེད་]པར་ཉེས་པ་%མས་མི་jེད་པའི་
yིར་རR་ཞSས་པའོ།།

F2 རོ་ལས་ག`གས་5ོགས་པ་འnས་|ར་བ3འ་བ། 
བ3་བ་གཉིས་པ་རོ་ལས་ག`གས་[199A5]5ོགས་པ་འnས་|ར་[བ3འ་;བ3་]བའི་དོན་X་\ོལ་བའི་བཀོད་

པ་འོ་ན་ཞེས་པ་9ེ།  [འདི་འི་;འདིའི་]བསམ་པ་ནི་ག`གས་མ་མཐོང་[པར་;བར་]འགའ་ཞིག་ཟོས་པ་ན་Tོང་
[པའི་;བའི་]རR་དSར་མི་འདི་ནི་ག`གས་^ག་པོ་ལ་Qས་པ་ཐོགས་[Tེད་;མེད་]Cི་རོ་É་མ་Éོན་X་འlོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ་མ་X་
P་ཀའི་རR་ཡdན་པའི་yིར་Éོན་Gི་དེ་བཞིན་ཞེས་དཔོག་ན་[199A6]དངོས་Cི་fལ་རོ་É་མ་ལ་འnས་|འི་5གས་ཡིན་ཡང་
uགས་ལ་ག`གས་ད་[<ར་;<་]བ་5ོགས་པ་དེ་གང་ཅེས་པའོ།།

འnས་|ར་བ3་བ་ནི་དེར་ཡང་ཅེས་[9ེ།;ཏེ།]  འlེལ་པར་རེ་ཤིག་དེ་Lའི་ཆོས་ཇི་<ར་ཡིན་པ་ནི་དེར་ཡང་ཅེས་
པ་9ེ།  འདི་<ར་མ་ཐོག་pི་རR་རSག་:འི་jེ་མཆེད་%མས་Eས་ཐ་དད་Xས་མཉམ་པ་[199A7]ཡིན་ཡང་ཚzགས་པ་
[ཅིག་;གཅིག་]པས་རང་རང་གི་འnས་|་yི་མ་jེད་ཅིང་ཕན་uན་Gི་�ེན་:ེད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་<་མ་ཡིན་དང་རRའd་L་རོ་É་མ་ནི་lོགས་ག`གས་É་མའི་�ེན་ཡིན་ཞིང་འnས་|་རR་yd་མ་jེད་[པར་;པ་]:ེད་
དེ་ཤིང་འ]ར་བ་ལ་མེ་བཞིན་ཞེས་:འི།  དེའི་Lའི་ཆོས་ལ་མི་འWལ་པ་ཅི་<ར་ཅེ་ན་[199A8]འདི་<ར་ཅེས་པ་9ེ།  
ཉེར་ལེན་དང་Kན་ཅིག་:ེད་པའི་འnས་|་གཉིས་ཕན་uན་[Tེད་;མེད་]ན་མི་འêང་[པའི་;བའི་]L་[ཅིག་;གཅིག་]ལས་
jེས་པས་oབ་པ་[དེ་འང་;དེའང་]གཅིག་པའི་yིར་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།



དེ་དཔོག་པ་འnས་|་5གས་D་འX་བ་ཉིད་Cི་L་མཚན་ནི་དེ་ག`གས་[≤ག་;≥ག་]པོས་yད་པར་X་:ས་པའི་L་
ཐོགས་[Tེད་;མེད་]Cི་རོ་É་[199B1]མ་དང་དེ་ལས་êང་[པའི་;བའི་]རོ་འnེལ་9ོབས་Cིས་uགས་པས་ཞེས་དགོངས་
པའོ།།

འདི་ནི་uགས་Cི་fལ་ཡིན་མོད་Cི།  དངོས་ཉིད་[X་འང་;Xའང་]རི་མོ་འདི་ག`གས་དང་{ན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
སམ།  རེག་:་འདི་ག`གས་དང་{ན་པ་ཡིན་ཏེ་ག`གས་དང་{ན་པའི་yིར་རR་ཞSས་པ་དང་། དེ་བཞིན་X་རེས་འགའ་བ་
ག`གས་Cིས་[199B2]རོ་དཔོག་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཐམས་ཅད་བZབ་:ས་yད་པར་X་:ས་པ་ལ་5གས་འêང་
[པས་;བས་]འnས་|འི་5གས་ཡིན་ཏེ་Éར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

དཔག་:འི་Xས་Cི་yད་པར་ངོས་ག`ང་[པ་;བ་]ནི་དེ་ཡང་(PVin: de la yang)ཅེས་པའོ།།
Yབས་Cི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་5གས་དེ་འnས་|་ཡིན་པ་དེའི་yིར་དེ་ལས་5ོགས་པའི་@R་དS་ཡང་ངོ།།
རིགས་ཅན་Üོར་བ་ནི་ཚzགས་པ་[ཅིག་;གཅིག་][199B3]པའི་འnས་|་%མས་ཕན་uན་མི་འWལ་པས་དཔག་

[X་;i་]xང་[པ་;བ་]བཤད་པ་འདིས་ནི་ཅེས་པ་9ེ།  དཔག་པའི་uལ་ནི་Éར་བཤད་པ་གDམ་མོ།།
yད་པར་Gི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་བ9ན་པ་ནི་ག`གས་ལས་Ö་བ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འêང་

[པར་;བར་]གཏོགས་པའི་རེག་པ་དཔོག་པ་ནི་L་ཉིད་དཔོག་པ་ཡིན་ཏེ་ག`གས་དང་འêང་[པ་;བ་]L་འnས་ཉིད་
[199B4]ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

F3 ཐ་sད་ལས་L་མཚན་དཔོག་པ་འnས་|ར་བ3འ་བ། 
[བ3འ་;བ3་]བ་གDམ་ལས་ཐ་sད་ལས་L་མཚན་དཔོག་པ་འnས་|ར་[བ3འ་;བ3་]བ་ལ་pི་བ་ནི་འོ་ན་ཅེས་

པ་9ེ། ལན་ལ་གuང་གི་དོན་ནི་བ་ལང་ཞེས་པ་ཚzགས་པའི་[ཐ་sད་ནི་]འདོག་ཤལ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཚzགས་པ་ཅན་
ལས་ཐོབ་པས་འnས་|་རང་གི་%མ་འཇོག་གི་L་དཔོག་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་པ་9ེ།  འོན་Cང་[199B5]L་མཚན་མ་oབ་པའི་
Éར་དེའི་ཐ་sད་ཚད་མས་oབ་པ་འགལ་ལ།  L་མཚན་Gི་Yད་ཅིག་É་མ་Éོན་X་སོང་[པ་;བ་]དཔོག་པ་ཡང་ཐོག་མའི་
L་མཚན་ལ་[Tེད་;མེད་]པས་[འདི་ཡི་;འདིའི་]དོན་ཤེས་པ་དག་མོད་Cི་hོབ་དཔོན་Gིས་Pང་ལ་5ེན་[པ་འམ་;པའམ་]ཐལ་
བར་བJོད་པའི་Yབས་ལ་དགོངས་[པ་འམ།;པའམ།]  ཡང་ན་ཚzགས་པའི་ཐ་sད་ལས་[199B6]ñ་ཅན་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་[ཡང་？]yལ་Gི་ཐ་sད་དཔོག་པ་ཡིན་ཏེ་གཏན་ཚ~གས་ལས་yོགས་ཆོས་Cི་ཐ་sད་X་xང་[པ་;བ་]བཞིན་ནོ།།

འདི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་མོད་Cི་5གས་yད་པར་:ེད་ཆོས་Ä་[@R་འd་;@Rའd་]ཐ་sད་བZབ་:ས་yད་པར་:ས་
པའི་དོན་ལས་འêང་[པའི་;བའི་]འnེལ་[པ་;བ་]དང་{ན་པས་སོ།།

F4 u་མི་གཡོ་བ་ལས་གཞི་གཏན་པ་དཔོག་པས་འnས་|ར་བ3་བ། 
བ3་བ་བཞི་པ་u་མི་[གཡོའ་;གཡོ་]བ་ལས་[199B7][གཞིའ་;གཞི་]གཏན་པ་དཔོག་པས་འnས་|ར་བ3་བ་

ལ་དོན་ཉིད་བཀོད་པ་ནི་uའི་བདག་ཉིད་ཅེས་པའོ།།
དེ་དེ་ལས་êང་[པའི་;བའི་]འnེལ་9ོབས་Cིས་བuགས་པར་བZབ་པ་ལས་རེ་ཤིག་uའི་གནས་Yབས་jེད་པའི་

tོ་ནས་གནས་པར་བ9ན་པ་ནི་uའི་ཞེས་པའོ།།
དེ་L་མཚན་གཞན་Gིས་གནས་པ་དགག་པ་ལས། [199B8]:ེ་nག་པ་དག་མ་jེས་Cང་དེ་དག་{ན་པ་ཞེས་

པའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ནས་གནས་པར་5ོག་པ་གལ་ཏེ་ཞེས་པའོ།།



དེ་དགག་པ་ལ་དེ་ཉིད་གང་ལས་ཐོབ་ཅེས་pི་བ་ནི་ཇི་<ར་ཅེས་པ་9ེ།  འrོད་པས་འX་བ་ནི་མ་བjེད་པར་
ཚzགས་པའོ།།
ལན་གDམ་དêང་[པའི་;བའི་]དོན་ནི་ཕན་མི་འདོགས་པའི་སR་སeར་Qས་[Tེད་;མེད་][200A1]ནི་ཚzགས་Cང་དེ་མི་Qས་
[9ེ་;ཏེ་]ཕན་མི་འདོགས་པའི་yིར་སR་སRའd་Xས་བཞིན་དེས་ན་ཚzགས་པས་དེ་དག་པར་མི་འ]ར་རR་ཞSས་:འོ།།

ཡང་གལ་ཏེ་དེ་དག་Kན་ཅིག་པ་ནི་ཅེས་པ་ལ།  uའི་ངR་བR་ནd་ཕན་གདགས་:ར་མི་xང་9ེ་jེད་:་མ་ཡིན་པའི་
yིར་རR་ཞSས་ཁས་@ངས་5གས་D་བJོད་དེ་དེའི་[200A2]yབ་པ་ནི་jེད་པར་:་བ་ཅེས་པ་ལ་yོགས་ཆོས་ནི་རང་གི་ངR་བR་
ཅSས་པའོ།།

དེས་ན་ཐ་དད་Cི་འnེལ་[པ་;བ་]L་འnས་Cིས་yེ་བ་ནི་མ་བjེད་པ་ལ་<ོས་[པར་;པ་]མི་འཐད་པ་དེའི་yིར་
དངོས་པོ་ཐ་དད་Cི་འnེལ་[པ་;བ་]ཐམས་ཅད་ནི་L་དང་ཞེས་òེལ་ཏེ་འཐད་པ་ནི་jེད་པར་:ེད་པའོ།།

5ེན་Lར་[པ་;བ་]ནི་དེས་ན་ཅེས་པའོ།།
{ན་པའི་[200A3]Qས་པ་མི་འཐད་པ་ནི་[གཞིའ་;གཞི་]ཉིད་jེད་:ེད་ཡིན་པ་དེའི་yིར་མཁར་གཞོང་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འདི་དག་ལ་5ེན་དང་[5ེན་;བ5ེན་]པའི་བདག་ཉིད་Cི་(PVin: kyis)ཅེས་པ་9ེ།  3ད་པ་ནི་
ས་[གཞིའ་;གཞི་]{ན་པ་jེད་ནས་དེ་གནས་པར་:ེད་པའོ།།

[བjེད་;jེད་]:ེད་མ་ཡིན་པའི་གནས་L་དགག་པ་ནི་གལ་ཏེ་ངR་བe་oབ་ཟིན་གནས་པར་:ེད་པའི་yིར་ཅེས་པ་
[200A4]ལ།  དེ་ལ་ཕན་པའི་བ5ག་པ་བJོད་པ་ན།  མི་མuངས་ཏེ་ཕན་པ་Zབ་ཆོས་ཡིན་ལ་འདིར་ནི་¥ང་བའི་
གེགས་:ེད་པ་ལ།  གེགས་དེ་བZབ་[པ་འམ་;པའམ་]དགག་ཆོས་ཡིན་ཡང་xང་ཕན་པའི་བ5ག་པ་ཉིད་མuངས་པ་ནི་
གེགས་ཞེས་ཉེས་[9ེ།;ཏེ།]  དེས་ན་གེགས་Cིས་མི་¥ང་བ་ལའང་བ\ལ་ཞིང་བ5ག་[200A5]པ་མuངས་ཞེས་òེལ་ཏེ།  
ཅི་འp་བ་ཞེ་ན་དེས་ཅེས་སོ།།

གེགས་གཞན་ཡིན་ཡང་གེགས་ལས་[¢ང་;¥ང་][པ་;བ་]ལ་yད་པར་oབ་ཅེས་པ་ཡང་བ5ག་པ་É་མ་ཉིད་Cིས་
འགེགས་པ་ནི་གེགས་ལས་ཞེས་པའོ།།

གེགས་Cིས་¥ང་བའི་བདག་ཉིད་ལ་:ེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  དེ་xང་ཡང་ཕ་རོལ་མི་[200A6]འདོད་པ་ནི་
གཞན་དག་ཅེས་པའོ།།

འདོད་པའི་[Tེད་;མེད་]དགག་:་བར་མི་འཐད་པ་ནི་དེའི་yིར་ཅེས་པ་9ེ།  É་མ་ནི་[vོས་;དངོས་]པR་ཡdན་ན་དེ་
ཉིད་དམ་གཞན་ཡིན་ཞེས་བཏགས་པའོ།།

དེས་ན་:ས་པའི་གེགས་འnས་|ར་oབ་པས་འnས་|འི་\ོ་ནས་གནས་པར་oབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་Yབས་དོན་
[བ3འ་;བ3་]བ་ལ་u་ལ་yད་[200A7]པར་མི་jེད་ན་གནས་:ེད་X་མི་འཐད་པ་ནི་གེགས་[Tེད་;མེད་]དགག་ཡིན་ན་
གཞིས་:་བར་མི་འཐད་པ་དེ་<་ཡིན་དང་ཅེས་པའོ།།

དེས་ན་གནས་:ེད་Cི་གེགས་uའི་གནས་Yབས་jེད་:ེད་ཉིད་X་oབ་པ་ནི་དེའི་yིར་ཞེས་པའོ།།
འnས་|་ཉིད་Cི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་གནས་Yབས་jེད་པ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་Gིས་གནས་[200A8]པར་མི་

འཐད་པ་དེའི་yིར་ཅེས་པའོ།།

F5 u་jར་ལ་u་དཔོག་པ་འnས་|ར་བ3་བ། 



[བ3འ་;བ3་]བ་u་པ་u་jར་ལ་u་དཔོག་པ་འnས་|ར་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་u་jར་ཡང་ཅེས་པ་9ེ། u་མ་
མཐོང་[པར་;བར་]u་jར་མཐོང་[པ་;བ་]ན་[ང་[པའི་;བའི་]ཉེ་འཁོར་འདི་ན་u་ཡོད་དེ་ཞེས་སམ་u་jར་ཉིད་གཞིར་
:ས་ན་L་དང་འnེལ་[པ་;བ་]ཅན་X་བZབ་Cང་xང་9ེ།  u་jར་[Cི་;Gི་]གནས་[200B1]Yབས་འདི་འp་བ་ཡོད་
པའི་yིར་ཞེས་པ་9ེ།  fལ་Xས་%མ་པའི་yད་པར་ཟིན་པས་5གས་ཡིན་Gི།  མ་བ`ང་ན་འWལ་པར་འ]ར་རོ།།

མ་lགས་པའི་གR་:Sད་གཞན་དགག་པ་ནི་མི་འWལ་པའི་གR་:Sད་äང་ཟད་ཅིག་འnེལ་[པ་;བ་]གཉིས་{ན་Gི་
5གས་D་བ3ས་པ་འདིས་ཅེས་པ་9ེ།  དེའི་yིར་ཅེས་[200B2]པའི་ངག་འདི་ལ།  གཏན་ཚ~གས་ཙམ་ལ་བཞི་པ་
[Tེད་;མེད་]དེ་འnེལ་[པ་;བ་]གDམ་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་དང་།  བཞི་པ་ནི་གཏན་ཚ~གས་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་འnེལ་
[པ་;བ་]གཉིས་དང་མི་{ན་པའི་yིར་ཞེས་:་བའི་Üོར་བ་གཉིས་བ9ན་པར་འ]ར་རོ།།

དེ་<ར་ན་yོགས་ཆོས་Cི་ད:ེ་བས་བ9ན་པར་:་བ་uལ་གDམ་པའི་5གས་དང་[200B3]དེ་9ོན་:ེད་དང་
གཉིས་Cིས་ནི་རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་:ེད་ཅེས་:་བ་གཞན་དོན་Jེས་དཔག་ཡང་དག་པ་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ།།   །།

D2 Zབ་པ་<ར་[ང་པ་དེ་གཞན་Gི་ངག་ལ་བ5ེན་ནས་འཆད་པ།
ད་ནི་གང་ཞིག་གཞན་དོན་Jེས་དཔག་X་བཀོད་Cང་འདི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་[པས་;བས་]དེ་:་བ་མི་Qས་པ་

བZབ་པ་<ར་[ང་པ་དེ་གཞན་Gི་ངག་ལ་བ5ེན་ནས་[200B4]འཆད་དོ།།
དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་âིར་བ9ན་པ་དང་uལ་གDམ་Gི་jོན་:ེ་nག་[X་;i་]བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

E1 མཚན་ཉིད་âིར་བ9ན་པ། 
དང་པR་ནd་བZབ་པའི་མཚzན་:་[Tེད་;མེད་]པ་དང་མཚན་ཉིད་[Tེད་;མེད་]པ་མཚzན་:་[Tེད་;མེད་]པར་ཐོབ་

པའི་L་གDམ་5ོགས་པ་ཞེས་དང་uལ་གDམ་ཞེས་དང་།  ཤེས་:ེད་ཅེས་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ཏེ།  འlེལ་[པ་
[200B5]འི་;པའི་]དོན་ཡང་བIའ་rད་དེ་བZབ་:་Zབ་:ེད་ནི་\ོལ་བ་གཉིས་སོ།།

E2 uལ་གDམ་Gི་jོན་:ེ་nག་X་བཤད་པ།
F1 uན་མོང་X་བ9ན་པ། 

གཉིས་པ་ལ་uན་མོང་X་བ9ན་པ་ནི་དེ་ལ་ཅེས་པ་9ེ།  yོགས་ཆོས་Cི་uལ་[ཅིག་;གཅིག་]མ་oབ་པས་ཐེ་
[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་ན་མ་oབ་པ་དང་།  Jེས་D་འlR་{eག་ནི་uལ་གཉིས་[vོས་;དངོས་]D་མ་oབ་ན་འགལ་བ་དང་[གཉིའ་
ག་;གཉིས་ཀ་]ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་ན་uན་མོང་[200B6]མ་ཡིན་པའི་འWལ་པ་ཅན་དང་།  རང་ཅེས་པས་{ོག་པ་མ་
oབ་Jེས་འlོ་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་འགལ་བའི་Kན་{ན་ནR་ཞSས་Üར་བས་ཤེས་པར་:འོ།།

F2 དེ་སR་སeར་བཤད་པ།
དེ་སR་སeར་བཤད་པ་ལ་ཡང་uལ་རེ་རེའི་jོན་དང་།  གཉིས་གཉིས་Cི་jོན་དང་།  uལ་གDམ་ཀ་ཚང་

[པའི་;བའི་]བZབ་པ་<ར་[ང་པ་མ་áོས་པའི་L་གDམ་[200B7]ལས།  



G1 uལ་རེ་རེའི་jོན་བཤད་པ།
དང་པR་ནd་uལ་རེ་རེ་ཅེས་པའོ།།

H1 yོགས་ཆོས་Cི་jོན་བཤད་པ།
I1 དམ་བཅའ་བས་མ་འXས་པའི་གཞི་5གས་འnེལ་པར་གཉིས་ཀ་ལ་མ་oབ་པ།

yོགས་ཆོས་Cི་jོན་བཤད་པ་ལས་དམ་བཅའ་བས་མ་འXས་པའི་གཞི་5གས་འnེལ་[པར་;བར་]གཉིས་ཀ་ལ་མ་
oབ་པ་ནི་ཆོས་ཅན་དང་ཞེས་པའོ།།

I2 གང་xང་ལས་མ་oབ་པ།
J1 གསལ་:ེད་པ་%མས་Cི་ཤིང་ལ་འཆི་བའི་yིར་\ོལ་ལ་མ་oབ་པ།

གང་xང་ལས་མ་oབ་པ་ལས་གསལ་:ེད་པ་%མས་[Cི་;Cིས་]ཤིང་ལ་འཆི་བའི་yིར་\ོལ་ལ་མ་oབ་པ་ནི་དོན་
དགོད་པ་དང་[200B8]དེ་Zབ་པ་གཉིས་ཤིང་%མས་ཅེས་དང་འཆི་བའི་ཅེས་པ་9ེ།  [vོས་;དངོས་]པོས་གོ་:འི་
[vོས་;དངོས་]པR་ནd་ཚÇ་འགག་པས་གོ་བའི་སེམས་ཅན་ནོ།།

J2 ད:ིབས་དང་མི་5ག་པའང་གང་xང་ལ་མ་oབ་པ། 
K1 མདོར་བ9ན་པ།

ད:ིབས་དང་མི་5ག་[པ་འང་;པའང་]གང་xང་ལ་མ་oབ་པ་ལ་མདོར་བ9ན་པ་འདིས་ནི་ཅེས་པ་9ེ།  lགས་
ཅན་Gི་Üོར་བ་ལ་@R་སSམས་[Tེད་;མེད་]X་Zབ་:ེད་མི་5ག་པ་Éར་བཀོད་པ་ཉིད་དང་།  [201A1]:ེ་nག་པའི་Üོར་བ་
གནས་@R་Éeན་X་འlོ་བ་ཅན་བZབ་:ེད་ད:ིབས་བཀོད་པ་9ེ།  དབང་üག་:ེད་པ་[པོར་;པོ་]Zབ་འདོད་པས་རི་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འདི་yད་པར་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གིས་:ས་པ་ཡིན་ཏེ་ད:ིབས་དང་{ན་པའི་yིར་ཁང་བཟང་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བཞིན་ཞེས་:་བའོ།།

K2 སR་སeར་བཤད་པ།
L1 མི་5ག་པའི་དོན་\ོལ་བ་ཉིད་ལ་མ་oབ་པ། 

དེ་སR་སeར་བཤད་པ་ལས་མི་5ག་པའི་[201A2]དོན་\ོལ་བ་ཉིད་ལ་མ་oབ་པ་ནི་@ོ་དང་བདེ་བ་ལ་མི་5ག་པ་
བཀོད་པ་དེ་རང་ཡང་ཅེས་པ་9ེ།  གཞན་དག་ནི་yིར་\ོལ་བའོ།།

yིའི་དོན་ལ་oབ་པས་:ས་པའི་5གས་དང་མuངས་པ་qང་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པའོ།།
གསལ་བ་{ོག་པ་མི་5ག་པའི་དོན་X་དགག་པ་ལ་བ\ལ་[པ་;བ་]དེའི་དོན་X་གཞན་མི་འདོད་པ་[201A3]དང་

མི་གསལ་བ་དེའི་དོན་X་རང་མི་འདོད་པ་དང་གསལ་བ་མི་གསལ་བའི་རང་བཞིན་མ་ཉམས་པ་འགལ་བ་གDམ་བ\ལ་བ་
ཞེས་དང་Éར་ཞེས་པའོ།།

ཡང་lགས་ཅན་Gི་:ེ་nག་ཁ་ཅིག་|མ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་གནས་Yབས་{ོག་པ་མི་5ག་པར་^་བ་
དགག་པ་ལ་Éར་Gི་jོན་མuངས་པས་དགག་པ་ནི་འདིས་ནི་[201A4]ཅེས་པ་9ེ།  བ\ལ་ཞིང་བ5ག་པ་ནི་དེའི་དོན་
:ེད་པར་མཐོང་[པ་;བ་]ཇི་<ར་ཡོད་ཅེས་སོ།།



དེ་ལ་འཇིམ་པ་དང་|མ་པ་དང་GR་མRའd་གནས་Yབས་མཐོང་[པ་;བ་]དང་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཡང་རང་བཞིན་
[ཅིག་X་;གཅིག་i་]འདོད་པ་དགག་པ་ནི་དངོས་པR་ཞSས་པའོ།།

དེ་དག་དངོས་པོ་ཐ་མི་དད་Cི་[བZབ་;Zབ་]:ེད་Dན་དêང་[པ་;བ་]ལས་འགའ་ཞིག་[201A5]Jེས་འlRའd་
5གས་རང་Pགས་Cིས་མ་ཁེག་ངེས་པ་ནི་རང་བཞིན་ཅེས་པའོ།།

Öོག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Yབས་D་ཤེས་པར་:འོ།།
Yབས་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེས་ན་ཅི་<ར་ཅེས་པའོ།།
འཆི་བའི་5གས་Cང་དེས་མཚzན་པ་ནི་ཤིང་དང་ཅེས་པའོ།།

L2 ད:ིབས་ལ་སོགས་པའི་5གས་yིར་\ོལ་ལ་མ་oབ་པ། 
ད:ིབས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་5གས་yིར་\ོལ་ལ་མ་oབ་པ་ལ་[201A6]དོན་oབ་ན་གR་:Sད་X་xང་

[པ་;བ་]ནི་དེ་བཞིན་X་ཅེས་པ་ཡིན་ལ།  དེ་ལ་yད་པར་5ོག་པ་Kག་ཆོད་X་]ར་པ་ནི་འོག་ནས་བZབ་:འི་ཅེས་པའི་[u་
ལོག་;ཤR་ལeཀ་][ཅིག་;གཅིག་]9ེ།  :ས་པའི་âི་ལ་yོགས་ཆོས་Jེས་འlོ་ཚང་[པས་;བས་]Zབ་:ེད་ཡིན་བཞིན་X་Ä་དང་
|མ་པའི་:ས་པར་བ5གས་ནས་jོན་བJོད་པའོ།།

Äའི་âི་[201A7]ཙམ་གR་:Sད་དགག་པ་ལ་Ä་འbག་པ་ལ་Qས་པ་[Tེད་;མེད་]པ་དཔེས་བ9ན་པ་ནི་དངོས་ཐ་
དད་ཅེས་དང་རིགས་གཞན་ནR་ཞSས་òེལ་བའོ།།

ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེ་<་མིན་ན་ཞེས་དང་བJོད་པར་ཞེས་òེལ་བའོ།།
དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དངོས་པRའd་རང་བཞིན་ལ་oབ་ན་Ä་oབ་པའི་uལ་འདི་ཡིན་ནR་ཞSས་པའོ།།
[201A8] Ä་{ོག་པ་ལ་Qས་པ་[Tེད་;མེད་]པ་ལས་བZབ་:ས་yབ་པའི་དོན་oབ་ན་Äས་བཞག་པའི་yད་

པར་མ་oབ་Cང་མི་གནོད་པ་ནི་oབ་ན་ཅེས་པ་9ེ།  :ེ་nག་པས་Ä་མི་5ག་9ེ་[ནམ་ཀའི་;ནམ་མཁའི་]ཡོན་ཏན་དང་དོན་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་འX་བའི་:ས་པ་ཡིན་པའི་yིར་རR་ཞSས་པའི་yིར་ཞེས་བJོད་པའི་ཚÇ་:ས་པ་ཙམ་གR་:Sད་[201B1]X་
འ]ར་བ་བཞིན་ནོ།།

བIའ་ཉིད་མ་lགས་Cང་དོན་གR་:Sད་X་འ]ར་བ་ནི་;ག་པ་<ར་འཛ~ན་པའི་:ེ་nག་པ་དག་Pས་ཅན་Gི་བIའ་
Eས་ཐམས་ཅད་X་སོང་[པ་;བ་]མ་ཡིན་པ་ལ་:ེད་Cང་སངས་yས་པས་རེག་:་ལ་བསམས་[9ེ་;ཏེ་]|མ་པ་ནི་མི་5ག་9ེ་
Pས་ཅན་ཡིན་པའི་yིར་ཞེས་བཀོད་པ་གR་:Sད་X་འ]ར་བ་བཞིན་ནོ།།

L3 Pང་ལ་5ེན་པ་མི་འགོད་པའི་L། 
[201B2] གང་xང་ལ་མ་oབ་པ་གཞན་ཡང་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པ་སངས་yས་པས་Ä་མི་5ག་9ེ་:ས་པའི་

yིར་ཞེས་བཀོད་པ་ལ་མངོན་པར་གསལ་བའི་Pགས་Cིས་མ་oབ་པར་བJོད་པ་<་|་ཞེས་པ་དེ་ཅི་9ེ་མི་འགོད་ཅེ་ན།  
Pང་ལ་5ེན་པ་མི་འགོད་པའི་L་ནི་དཔེར་ན་ཅེས་པ་9ེ།  དེ་ནི་འདིར་མ་བཀོད་དེ་:ས་པ་བཀོད་པའི་[201B3]Jེས་
དཔག་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་:འོ།།

ཚད་མས་མ་oབ་པའི་ཚÇ་Pང་ལས་མི་<ོས་པ་ནི་ཚད་མ་ཞེས་པའོ།།
དེས་ན་མ་^ས་ཞེས་ཡར་@ང་ངོ།།



གཞན་བJོད་པའི་L་ནི་Éར་བJོད་པ་དག་ནི་ཚད་མ་ཉིད་Cིས་མ་ཤེས་པའི་yིར་ཏེ།  ད:ིབས་དང་འཆི་བ་
དངོས་པོ་ལ་མ་oབ་ཅིང་མི་5ག་པར་@ོ་ལ་མ་oབ་པ[201B4]འི་yིར་རོ།།

[མདོའ་;མདོ་]ལས་གDངས་པའི་L་ནི་hོབ་དཔོན་Gིས་ཞེས་སོ།།
འགའ་ཞིག་ལས་ཡང་ན་དཔེར་བJོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་བJོད་པའི་yོགས་ཙམ་གDངས་པ་ཡིན་ཞེས་

འདོན་ཏེ་དེ་<ར་འlིགས་སོ།།

I3 དམ་བཅའ་བར་འXས་པའི་དོན་5གས་D་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ། 
J1 གཞི་ཆོས་ཅན་ཉིད་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ། 

དམ་བཅའ་བར་འXས་པའི་དོན་5གས་D་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ་ཡང་བཞི་ལས། [201B5]རེ་ཤིག་གཞི་ཆོས་
ཅན་ཉིད་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ་ནི་གང་ཡང་[མདོའ་;མདོ་]ལས་དམ་བཅའི་དོན་Gི་yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]བཀོད་པ་མ་oབ་
པར་གDངས་པ་དཔེར་ན་Ä་མི་5ག་9ེ་Ä་མིན་(yin?)པའི་yིར་རR་ཞSས་:་བ་<་|་དེ་ཡང་གཏན་ཚ~གས་ཞེས་òེལ་བར་:་
9ེ།  དེ་གང་ལས་ཞེ་ན།  བZབ་:འི་ཆོས་[ཅན་(G)]ནི་རང་ཉིད་ལ་Zབ་[201B6]:ེད་X་མ་oབ་9ེ།  {ོག་པ་ཐ་དད་
[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་ཞེས་བJོད་དེ།  yབ་པ་ནི་བZབ་པར་:་བ་ཞེས་པའོ།།

ཐ་དད་པ་ཉིད་ཇི་<ར་ཅེ་ན་དེ་ཉིད་ཅེས་པ་9ེ།  yབ་པ་oབ་ན་yོགས་བJོད་པ་ཉིད་ན་བZབ་:་5ོགས་པས་
བཀོད་པ་དོན་[Tེད་;མེད་]འ]ར་བས་ཞེས་པའོ།།

jོན་དེ་ཉིད་བ\ལ་ལན་Gིས་ངེས་པར་:ེད་[201B7]ཡང་Ä་Äར་oབ་Cང་ཆོས་D་མ་oབ་པ་ནི། གཏན་ཚ~གས་
D་མ་oབ་ཅེས་:་བའོ།།

Jེས་འlོ་5གས་D་བཀོད་Cང་[Tེད་;མེད་]པ་ནི་Éར་yོགས་བJོད་པའི་ཚÇ་Jེས་D་འlོ་བ་ཅེས་པའོ།།
དེས་ན་གསལ་:ེད་Cི་L་དང་མuངས་པར་འ]ར་བ་ནི་གཞན་ཡང་Äོན་མ་ཞེས་པའོ།།
རང་ལ་མuངས་པར་[201B8]cོད་པ་དངོས་པོ་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་པའི་ལན་བཤད་ཟིན་པ་

ནི་ཆོས་Cི་:ེ་nག་îན་བ5གས་པའི་yིར་རR་ཞSས་པར་རོ།།
འོན་Cང་%མ་འlེལ་X་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་དང་གཞན་བཀག་པ་ནི་དེ་ཁོ་ནས་ཡིན་ནR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་དོན་

དམ་པར་ཞེས་པའི།  âིའི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་ཐ་sད་ཉིད་ལ་xང་མི་xང་[202A1]གི་yད་པར་དོན་âི་ཐ་དད་9ེ་
འཆར་མི་འཆར་Gིས་འཇོག་པ་གཞན་ལས་ལོག་པའི་བདག་ཉིད་ཇི་<འི་ཞེས་པའོ།།

J2 བZབ་:འི་ཆོས་5གས་D་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ། 
བZབ་:འི་ཆོས་5གས་D་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ་ནི་བJོད་པས་ཆོག་ན་དམ་བཅའ་[པས་;བས་]འoབ་པ་དང་

Jེས་འlོ་5གས་D་བཀོད་Cང་[Tེད་;མེད་]པ་གཉིས་འདིས་ནི་ཐེས་(chos?)དང་Jེས་D་ཅེས་པའོ།།

J3 མི་མuན་yོགས་མ་ཡིན་པའི་5གས་D་བཀོད་པའི་མ་oབ་པ། 
[མིuན་;མི་མuན་][202A2]yོགས་མ་ཡིན་པའི་5གས་D་5ོག་པ་འོ་ན་ཞེས་པ་ལ་jོན་Gི་དངོས་པR་ཉdད་བJོད་

པ་ནི་དེ་ལ་(?)ཅེས་པའོ།།



དེ་ལ་གལ་ཏེ་བZབ་:འི་ཆོས་ཡོད་པ་དང་[Tེད་;མེད་]པ་དང་བZབ་འདོད་Cི་yོགས་གDམ་ཐ་དད་པས་
[ཅིག་;གཅིག་]ལ་གཞན་མ་ཡིན་oབ་པར་5ོག་པ་ལ་ཡོད་འདོད་ལ་[Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་མི་ཁེགས་པ་ན་ིའོ་ན་ཞེས་པ་9ེ་
བཤད་ཟིན་པ་ནི་yོགས་འWལ་[202A3]མ་ཡིན་པ་དགག་པར་རོ།།

5གས་དང་5གས་ཅན་[Tེད་;མེད་]པ་ནི་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཅེས་པའི། ཡང་བZབ་:་བ་ཞེས་འདོད་པའི་གཞན་
Gིས་\ོལ་བ་ལ།  ཆོས་[Tེད་;མེད་]ངེས་པའི་མི་མuན་མ་ཡིན་པས་ཡོད་པ་ཉིད་མི་འoབ་པར་བJོད་པ་དེ་<ར་ཅེས་པ་
9ེ།  དེ་Zབ་:ེད་Cི་མཚན་ཉིད་དེ་མ་ཡིན་ལ་{ོག་པ་མ་ངེས་པའི་[202A4]yིར་རོ།།

དེ་ཉིད་Cིས་མི་འoབ་པ་ནི་ཆོས་[Tེད་;མེད་]X་ངེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཡིན་པས་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་
བས་ཆོས་[Tེད་Tེད་;མེད་མེད་]ཅེས་པར་འ]ར་བས་སོ།།

འnས་|་བ3་བ་ལ་མི་མuན་yོགས་མ་ཡིན་པའི་5གས་རང་5ོགས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་<ོས་
[གཞིའ་;གཞི་]མཚན་ཉིད་É་མ་ལ་jོན་ཡོད་པ་དེའི་yིར་ཅེས་པ་9ེ།[202A5]  ཆོས་འbག་{ོག་ནི་བZབ་:འི་ཆོས་ཡོད་
མེད་Cི་མuན་yོགས་མི་<ོས་པར་དངོས་འགལ་ཡིན་པས[  ？  ] ལས་{ོག་:ེད་Cི་uང་གDམ་[འམ་;མམ་]uང་
གDམ་Gི་{ོག་པ་[Tེད་;མེད་]ཅེས་པའོ།།

གཞན་ལ་9ོན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་ནི་འོག་ནས་དེའི་yིར་ཅེས་པ་9ེ།  འnེལ་[པ་;བ་]9ོན་Xས་ན་
[Tེད་;མེད་]པ་དེའི་yིར་yབ་པ་[202A6]yོགས་ཆོས་Cི་Jེས་D་5ོགས་:་9ེ་yོགས་ཡིན་པས་དེ་ལ་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་
Cིས་oབ་པའི་མི་མuན་yོགས་མ་ཡིན་པ་5གས་9ོན་པའི་Xས་D་ག་ལ་འoབ་ཅེས་:་བའོ།།

Éར་བZབ་:་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་གཞན་པའི་5གས་མ་oབ་པར་བJོད་པ་ལ་cོད་པ་དེ་ཅི་ཞེས་པ་ལ།  yོགས་
[བ5གས་;བཏགས་]པ་བ་མི་མuན་[202A7]yོགས་D་Öིད་པས་འདོད་པ་ནི་%མ་lངས་ཅེས་པ་9ེ།  མཚན་ཉིད་ཐ་
sད་ནི་<ོས་[གཞིའ་;གཞི་]དག་གི་Yབས་Dའོ།།

འོ་ན་དེ་ལ་5གས་[uགས་;བuགས་]པས་{ོག་པ་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་ལ་མ་uགས་ན་yོགས་ཆོས་
[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་ཞེས་དོགས་པ་བD་ནས་མི་མuན་yོགས་D་Öིད་པ་གང་ལས་yོགས་ཆོས་oབ་པས་[<ོག་;{ོག་]པ་
[Tེད་;མེད་][202A8]པའི་jོན་འདིར་འ]ར་བ་ཞེས་áོས་[9ེ།;ཏེ།]  yབ་པ་ངེས་པར་:ེད་པའི་Xས་ན་5གས་དེ་ཉིད་
བZབ་:་ཡོད་[Tེད་;མེད་]X་ཁ་ཚzན་བཅད་པ་ལ་འbག་{ོག་[X་;i་]9ོན་པས་ཞེས་:་བའོ།།

ཡང་ན་%མ་lངས་ཞེས་གང་དང་གང་ལས་ཞེས་པ་ནི་yིས་[5ོགགས་;5ོགས་]པར་འདོད་པའི་Xས་ན་མི་མuན་
yོགས་D་འ]ར་ཡང་jོན་[Tེད་;མེད་]པ་དང་[202B1]Éར་འnེལ་[པ་;བ་]9ོན་པའི་Xས་ན་yོགས་ཉིད་
[Tེད་;མེད་]པས་འ]ར་བའི་jོན་མེད་ཅེས་:་བ་ཡིན་ནོ།།

J4 བwོག་པ་གཞན་ལ་lོལ་བའི་5གས་དགག་པ། 
བwོག་པ་གཞན་ལ་lོལ་བའི་5གས་དགག་པ་ལ་lངས་ཅན་པ་དག་[གཙzའ་;གཙz་]བR་ནd་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་

[Tེད་;མེད་]པ་གཞན་དང་nལ་བའི་yིར་རR་ཞSས་5གས་D་9ོན་པ་ནི་འོ་ན་ཞེས་པའོ།། 

K1 གཞན་Gི་yད་པར་བ`ང་པས་མེད་པར་9ོན་པ། 
དེ་ལ་གཞན་Gི་yད་པར་བ`ང་[པས་;བས་][གཙzའ་;གཙz་]བོ་[202B2]ཉིད་[Tེད་;མེད་]པར་འ]ར་རོ།། ཞེས་

9ོན་པ་ནི་འདི་ལ་ཞེས་པའོ།།



K2 yད་པར་yིར་\ོལ་Gིས་ཁས་མ་@ངས་པ།
yད་པར་yིར་\ོལ་Gི་བསལ་[པར་;བར་]5ོག་པ་ནི་[Tེད་;མེད་]པ་ཅེས་པ་ལ།  ལན་དེ་ལ་ཡང་jོན་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་ཞེས་:་9ེ།  ཁས་མ་@ངས་པའི་yིར་རR་ཞSས་:འོ།།
དེ་ཡང་L་མཚན་མི་འཐད་པས་[Tེད་;མེད་][པ་འང་;པའང་]%མ་[ད:ེའ་;ད:ེ་]མི་xང་[པ་;བ་]ནི་yིར་རོ་དང་

དེས་ན་[202B3]གཅིག་ལ་ཅིག་ཞེས་òེལ་བས་སོ།།
དགག་:་དང་དགག་[གཞིའ་;གཞི་]âི་ཐ་དད་ཤར་བའི་5ོག་པས་Äོ་བཏགས་པའི་ད:ེ་བས་5ེན་པ་ལ་<ོས་པའི་

[Zབ་;བZབ་]:་མི་འoབ་པ་ནི་%མ་པར་5ོག་པ་ཞེས་པའོ།།
དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེ་<་ན་ཡང་ཅེས་པ་9ེ།  %མ་ད:ེ་བ་མི་འཐད་པས་5གས་[གཉིའ་ག་;གཉིས་ཀ་]ལ་

མ་oབ་[པ་འམ་;པའམ་]འཐད་ན་ཡང་[202B4]འWལ་པར་འ]ར་ཏེ་ཡོད་པ་འགའ་ཞིག་ལས་lོལ་བས་ཡེ་
[Tེད་;མེད་]པར་ཅིར་འ]ར་བ་བཞིན་ནR་ཞSས་:་བའོ།།

K3 འདོད་པས་Üར་པའི་5གས་འWལ་པ་9ོན་པ། 
འདོད་པས་Üར་བའི་5གས་འWལ་པར་9ོན་པ་ནི་ཅི་9ེ་ཡང་ཅེས་པ་9ེ།  མི་འདོད་མཐའ་དག་དང་nལ་བ་མ་

ཡིན་Gི་[གཙzའ་;གཙz་]བR་དS་\ོལ་བ་དེའི་[Tེད་;མེད་]འདོད་དེ་nལ་བས་ཞེས་\ོལ་བའི་ལན་X་འཆད་:་བ་<ར་རམ། 
[202B5]ཡང་ན་\ོལ་བ་lངས་ཅན་Gིས་[Tེད་;མེད་]པར་འདོད་པ་དབང་üག་དང་རི་བོང་གི་ñ་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་འགའ་ཞིག་ལས་lོལ་ཞིང་ཐ་དད་པས་ཡོད་པར་འདོད་ན་ཞེས་དོགས་པ་བJོད་ནས། དེ་<་ན་དབང་üག་
[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་གཅིག་[X་;i་][Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་ཡིན་ནམ་དེར་འདོད་པ་ཡིན།  དང་པR་མd་འཐད་པ་ནི་ཡང་
འདོད་པ་འ]ར་ན་དབང་üག་Cང་རིགས་[202B6]པ་དེ་ཉིད་Cིས་ཡོད་པར་འ]ར་བའི་yིར་རོ།།

གཉིས་པ་འགོག་པ་འོ་ན་ནི་ཅེས་པ་9ེ།  དེའི་yིར་འདིར་མཐར་འདོད་པ་ཉིད་ལ་Qས་པ་<ོས་པར་འ]ར་བས་
འདོད་པ་དེ་ཉིད་ཅེས་:འོ།།
དེའི་yིར་མཐར་[གཙzའ་;གཙz་]བR་ཉdད་ངེས་ཡོད་པར་འདོད་པའི་yིར་ཞེས་:་བར་འ]ར་རོ།།

K4 འདོད་པས་Üར་བའི་5གས་འWལ་པ་ཉིད་Éར་བཤད་པ་ལ་Üར་བ།
འདོད་པས་Üར་བའི་5གས་འWལ་པ་ཉིད་[202B7]Éར་བཤད་པ་ལ་Üར་བ་ནི་འདིས་ནི་ཅེས་པའོ།།
དམ་བཅའ་བར་འXས་པའི་མ་oབ་པ་བཞིས་མཚzན་པ་ནི་དེ་<ར་îན་བ5གས་པའི་Üོར་བ་འགའ་ཞིག་Dན་üང་

[པའི་;བའི་]yོགས་འདིས་ཅེས་པ་9ེ་བIའ་rད་དོ།།

J5 cོལ་êང་དམ་བཅའི་དོན་མ་ཡིན་པ།
[མདོའ་;མདོ་]ལས་êང་[པའི་;བའི་]5གས་དམ་བཅའ་བར་མ་འXས་པར་5ོགས་པ་cོལ་བ་ལས་ཞེས་པ་ལ། 

གཞི་5གས་[202B8]ཐ་དད་[Tེད་;མེད་]པའི་uལ་བཀོད་ནས་འདིར་དེ་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་Äའི་cོལ་êང་ཞེས་ཐ་sད་âི་
ཡིན་པས་དང་།  cོལ་êང་གི་Ä་ཞེས་yད་པར་:ས་པ་དང་:ེད་ཆོས་ཡིན་པས་དང་།  དེས་ས་ཚzན་པའི་Ä་{ོག་ཉིད་
yོགས་ཡིན་པའི་ལན་གDམ་yད་པར་ཅེས་དང་yོགས་ཞེས་དང་ཡང་ན་ཞེས་པའོ།།



I4 ཐེ་ཚzམ་ཟ་བའི་མ་oབ་པ།
ཐ[ེཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བའི་མ་[203A1]oབ་པ་ནི་དམ་བཅར་མ་འXས་པ་དང་འXས་པའི་5གས་མ་oབ་པ་དེ་དག་

བཞིན་X་ཞེས་པ་9ེ། གཞི་མ་oབ་པ་ནི་§་:འི་Ä་{ན་Gི་རི་Dལ་བཞིར་བཀོད་ན་ཡིན་ལ།  རི་Dལ་ཉིད་བཀོད་ན་
[གཞིའ་;གཞི་]5གས་འnེལ་[པར་;བར་]ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་དང་།  §་:འི་yད་པར་ཅན་བཀོད་ན་དམ་བཅའ་བ་
འXས་པར་ཡང་[203A2]འ]ར་རོ།།

གཞི་ཆོས་ཅན་ཉིད་མ་oབ་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནི་:ེ་nག་པའི་Üོར་བ་9ེ།  ཇི་<ར་འདོད་པའི་བདག་གི་
[vོས་;དངོས་]པོ་གཞིར་:ས་པ་ནའོ།།
5གས་འདི་ངོ་[བོ་འམ་;བོའམ་]འnེལ་[པར་;བར་]མ་oབ་[པ་འམ་;པའམ་]ཡིན་མོད་Cི་[གཞི་འི་;གཞིའི་]jོན་ཐོག་མར་
cི་བས་སོ།།

I5 âིའི་མbག་བ3་བ། 
âིའི་འbག་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེ་<ར་ན་ཞེས་པ་9ེ།  yོགས་ཆོས་[203A3]Cི་uལ་མ་oབ་པའི་Üོར་བ་

[བäའ་ཅིག་;བä་གཅིག་]ལས་[Tིག་;མིག་]གི་ག`ང་[པ་;བ་]དང་འཆི་བ་དང་ད:ིབས་དང་Ä་ཉིད་དང་བདག་u་ནི་
དངོས་པོ་ལ་མ་oབ་པ་ཡིན་ལ་Kག་མ་ãག་ནི་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བའི་མ་oབ་པ་ཡིན་ཏེ།  yོགས་ཆོས་Cི་jོན་ནི་བཤད་
ཟིན་ཏོ།།

H2 {ོག་པའི་jོན། 
I1 âིར་བ9ན་པ། 

{ོག་པའི་jོན་ལ་ཡང་âིར་བ9ན་པ་ནི།  དེ་བཞིན་X་ཞེས་པའོ།།

I2 :ེ་nག་X་བ9ན་པ།
J1 དངོས་D་མ་oབ་པ་བཞི།

[203A4]:ེ་nག་གཉིས་D་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་ལས་དངོས་D་oབ་པ་བཞི་ནི་མuན་yོགས་མི་མuན་གཉིས་ཀ་ལ་
yབ་པ་དང་མuན་yོགས་ལ་yབ་པ་དང་མི་མuན་yོགས་ལ་yབ་པ་དང་[གཉིའ་གའི་;གཉིས་ཀའི་]ཆ་ཤས་ལ་མི་མཐོང་
[པ་;བ་]9ེ་གཞལ་:་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

J2 {ོག་པ་ལ་ཐེ་ཚzམ་ཟ་བ།
K1 མི་མuན་yོགས་གཅིག་ལ་ཐེ་ཚzམ་ཟ་བ་གཉིས་uན་མོང་X་དཔེར་བJོད་པ། 

ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་ལ་ཡང་མི་མuན་yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་གཉིས་uན་[203A5]མོང་
X་དཔེར་བJོད་པ་ནི་དེ་བཞིན་X་ཅེས་པའོ།།

K2 {ོག་པ་མཐའ་དག་ལ་ཐེ་ཚzམ་ཟ་བ་བZབ་པ།



དེ་དག་དེ་<ར་oབ་པ་ལས་དང་པོར་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་བZབ་པའི་5གས་{ོག་པ་མཐའ་དག་ལ་ཐེ་
[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བར་བZབ་[པོ།།;བོ།]

L1 {ོག་པའི་yབ་པ་ཉིད་མེད་པར་9ོན་པ།
དེ་ལ་ཡང་རེ་ཤིག་འདི་ལ་{ོག་པའི་yབ་པ་ཉིད་[Tེད་;མེད་]པར་9ོན་པ་ལ་[ང་xང་མ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་མི་

[དTིགས་;དམིགས་]པས་མི་འoབ་པ་ནི། [203A6]བཤད་ཟིན་ཏོ་གལ་ཏེ་འདིར་ཞེས་òེལ་བས་སོ།།
མི་མuན་yོགས་དང་5གས་འགལ་བ་མ་oབ་པས་མི་འགལ་བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་^་བ་དང་ཞེས་òེལ་བ་9ེ།  

མཚན་ཉིད་འགལ་ན་X་བས་5ག་པའི་བ་མོ་<ར་བ\ལ་བའི་དོན་ཡང་མཚན་ཉིད་མི་འགལ་བ་ཞེས་སོ།།
མེ་[ང་ཞིང་མི་འགལ་བ་དེའི་yིར་[203A7]ཞེས་དོན་བ3་བའོ།།

L2 Jེས་འlRའd་yབ་པ་མེད་པར་9ོན་པ། 
Jེས་འlRའd་yབ་པ་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་Cི་Lད་མི་འoབ་པ་ནི་^་བ་པR་ཞSས་པའོ།།
རང་གི་Lད་ལ་ཐམས་ཅད་མཐོང་[པའི་;བའི་]དོན་Jེས་འlོ་ཙམ་Gིས་oབ་ན་སོགས་པ་གཞན་Gི་yད་པར་

གཞན་ལ་དང་དཔག་:ར་ཐལ་བ་ནི་བདག་ཉིད་ལ་ཞེས་པའོ།།
མ་མཐོང་[པའི་;བའི་]{ོག་པ་དང་བཅས་[203A8]པས་མི་འoབ་པ་ནི་མཐོང་[པ་;བ་]ཙམ་Gིས་ཅེས་པའོ།།
དེ་དག་ནི་ཅེས་པ་ནི་གཞན་ཡང་དཀར་ཤམ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བZབ་:་དང་འགལ་བར་

[དTིགས་;དམིགས་]པ་ཉིད་Cིས་བZབ་:་མ་ཡིན་Gི་བ<ར་མི་xང་[པ་;བ་]ནི་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་ཡིན་ན་ནི་འགལ་
བར་མི་འoབ་པས་ཡིན་པ་དཔགས་Cང་མ་ཡིན་པ་མི་ཁེགས་ཞེས་འཆད་པ་<ར་རམ[203B1]ཡང་ན་བZབ་:་མ་ཡིན་
པར་མuངས་པ་ཉིད་བཤད་པ་9ེ།  Éོ་བསངས་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ནི་གཞན་ལ་བZབ་:་དང་འགལ་བ་
[དTིགས་;དམིགས་]པས་བZབ་པ་མ་ཡིན་ལ།  ཐམས་ཅད་མyེན་པ་ནི་མི་མuན་yོགས་དང་འགལ་བ་མ་oབ་པས་
བZབ་:་མ་ཡིན་ཞེས་འཆད་པ་<ར་ལེགས་སོ།།

དེ་<ར་^་བའི་\ོལ་བ་ཉིད་áད་པ་ནི་གང་[203B2]ཡང་jེས་|་འདི་ནི་རིགས་[པར་ལ་:cheak]བའི་འnས་|་
Eོགས་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་òེལ་ཏེ།  jེས་|འི་yད་པར་དག་Eོགས་པ་ནི་འཐད་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཅེས་དང་|ད་
[Tེད་;མེད་]ཅེས་པའོ།།

L3 མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་Cང་མ་yབ་པ། 
[Tི་དTིགས་;མི་དམིགས་]པའི་མཚན་ཉིད་Cང་མ་yབ་པ་ནི་É་[པའི་;བའི་](PVin: sngar bshad 

pa’i)ཅེས་པ་9ེ།  འbག་པའི་:ེ་nག་གིས་%མ་བཞི་ཞེས་[པ་འམ།;པའམ།]  དེའི་yིར་L་དང་རང་[203B3]བཞིན་
དག་མེད་པ་ཞེས་པ་མ་འXས་པའི་yིར་རོ།།

K3 {ོག་པ་yོགས་གཅིག་ལ་ཐེ་ཚzམ་ཟ་བར་Zབ་པ།
L1 དོག་ཙམ་དགོད་པ། 



འདོད་ཆགས་བZབ་པའི་5གས་{ོག་པ་yོགས་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བར་བZབ་པ་ལས་དོག་
ཙམ་དགོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་{ན་པ་ཡང་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་yིར་ཚ~ག་ལས་Jེས་D་དཔག་པས་མི་5ོགས་པར་
རིགས་པར་:་9ེ།  ཅིའི་yིར་ཞེ་ན།  དོན་གཞན་[203B4]ཡིན་པས་བདག་མི་གཅིག་ལ་{ོག་པ་[Tེད་;མེད་]པས་དེ་
ལས་མ་êང་[པས་;བས་]འnེལ་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རR་ཞSས་:འོ།།

L2 དེ་yས་པར་བZབ་པ།
M1 ཚ~ག་ཙམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་དེ་ལས་êང་བ་མེད་པར་བ9ོན་པ།

དེ་yས་པར་བZབ་པ་ལས་རེ་ཤིག་ཚ~ག་ཙམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་དེ་ལས་êང་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པར་
[བ9ན་;བ9ོན་]པ་ནི་âིར་[ང་[པའི་;བའི་]འདོད་པ་ཙམ་ལས་êང་[པ་;བ་]དང་དེ་ལ་འདོད་ཆགས་Cི་དོན་མི་གནས་པ་
དང་དོན་བ3་བ་གDམ་[གཡོའ་;གཡོ་]བ་ཅེས་[203B5]དང་དེ་ཉིད་ཅེས་དང་དེ་ལ་ཞེས་པའོ།།

M2 ཚ~ག་གི་yད་པར་ལས་Cང་མི་འoབ་པ། 
ཚ~ག་གི་yད་པར་ལས་Cང་མི་འoབ་པ་ལ་5གས་འWལ་པ་དང་ཆགས་nལ་ལ་^་བ་འགོག་པའི་5གས་མ་oབ་

པ་དང་དོགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་Cིས་མ་yབ་པ་གDམ་ཚ~ག་གི་ཞེས་དང་དགོས་པ་(P: ’dog ps D)ཞེས་དང་འདོད་
ཆགས་ཞེས་པ་9ེ།  sིང་Jེ་ལ་jོན་Gི་yབ་:་yིན་ལོག་གི་[203B6]L་ཅན་Gིས་མ་yབ་པའི་ཤེས་:ེད་ནི་@R་leས་མི་
བཟད་པའི་[མདོའ་;མདོ་]ལས་9ེ།  ཚད་[Tེད་;མེད་]པ་བཞི་ནི་གང་ཟག་[X་;i་]འཛ~ན་པ་དང་།  ཆོས་Cི་བདག་
[X་;i་]འཛ~ན་པ་དང་།  བདག་གཉིས་ཀའི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་[Tེད་;མེད་]པ་ལས་êང་[པར་;བར་]བཤད་པའི་
yིར་རོ།།
sིང་Jེ་ཅན་བདག་ཉིད་ཅན་མ་འོངས་པའི་འnས་|་འདོད་པས་འbག་པ་Yད་[203B7]ཅིག་ལ་རང་གིས་:ས་པའི་
འnས་|་ཐོབ་པ་[Tེད་;མེད་]པས་yིན་ལོག་ཡིན་ནR་ཞSས་པ་ལ།  རང་དོན་གཉེར་བ་མ་ཡིན་Gི་གཞན་དོན་འདོད་ལ་འདོད་
པ་oབ་པ་ཉིད་Jེས་D་བZབ་པའི་འnས་|་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནR་ཞSས་:འོ།།

M3 ཚ~ག་ཙམ་དང་yད་པར་གཉིས་ཀའི་yབ་བZབ་Cི་ཚད་མ་Dན་དêང་པ།
ཚ~ག་ཙམ་དང་yད་པར་གཉིས་ཀའི་yབ་བZབ་Cི་ཚད་མ་Dན་དêང་[པ་;བ་]ནི་^་བ་པོ་[203B8]ཅེས་པ་9ེ་

Éར་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་དགག་པའི་Yབས་D་བJོད་ཟིན་ཏོ།།
ཚ~ག་གིས་Qས་པའི་fལ་ནི་འདོད་ཆགས་དཔག་མི་Qས་པ་དེའི་yིར་ཅེས་པ་ཡིན་ལ།  དེ་གཉིས་jོན་ཡོན་

མuངས་པ་[？cheak ]པ་འདིར་ཡང་ཅེས་པ་9ེ་བIའ་rད་དོ།།

M4 འདོད་ཆགས་དངོས་པོ་ལས་གཞན་X་མཐོང་ཡང་jེད་xང་གི་L་ལས་གཞན་X་མ་མཐོང་པས་དེའི་L་དཔོག་པ་
དགག་པ། 

འདོད་ཆགས་[vོས་;དངོས་]པོ་ལས་གཞན་X་མཐོང་ཡང་jེད་xང་གི་[204A1]L་ལས་གཞན་X་མ་མཐོང་
[པས་;བས་]དེ་ཞེས་དེའི་L་དཔོག་པ་དགག་པ་ལ།  དེ་ལ་ཡང་{ོག་པ་ཉིད་མ་oབ་པ་ནི་âིར་བ9ན་པ་དང་མ་མཐོང་



[པ་;བ་]ཙམ་Gི་{ོག་པས་མི་འoབ་པ་དང་L་གཞན་ཚང་[པའི་;བའི་]མ་མཐོང་[པ་;བ་]ཉིད་མ་oབ་པ་གDམ་{ོག་པ་
ཞེས་དང་སེམས་ཞེས་དང་དེ་ལས་ཞེས་པས་བ9ན་ཏོ།།

ཅི་9ེ་[204A2]ཡང་འདོད་ཆགས་Cི་Qས་པ་ཞེས་:་བ་འདོད་ཆགས་ལ་ཡོད་པའི་Qས་པ་ལ་བJོད་ན་འདོད་
ཆགས་Cི་ངR་བeས་ཕན་མི་འདོགས་ན་Qས་པས་ཕན་མི་འདོགས་པར་ཐལ་ཏེ།  yབ་པ་ནི་ངR་བRའd་ཡོན་ཏན་yི་མ་jེད་xང་
ཉིད་ལ་Qས་པར་བཏགས་པའི་yིར་ཞེས་པའོ།།

M5 དོན་བ3་བ།
དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་འདོད་ཆགས་Cི་ངོ་[བོ་འམ་;བོའམ་]L་དང་ཡང་[204A3]འnེལ་[པ་;བ་]

[Tེད་;མེད་]པས་དེ་བས་ན་ཅེས་པ་9ེ།  བIའ་rད་པར་འ]ར་རོ།།
âིའི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེ་<ར་ན་ཚ~ག་དང་འདོད་ཆགས་ལ་འnེལ་[པ་;བ་]ཉིད་[Tེད་;མེད་]པ་དེའི་yིར་

Zབ་པའི་5གས་འདི་ཡང་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། དགག་པའི་5གས་དང་[གཉིའ་གའི་;གཉིས་ཀའི་]མbག་3ད་པ་ནི་དེ་བས་ན་
ཅེས་པ་9ེ།  དེ་<་ན་དངོས་D་མ་oབ་པ་[གཞི་;བཞི་（G）]དང་[204A4]ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་གཉིས་Cིས་{ོག་པའི་
jོན་དེ་uལ་དེ་རེ་རེའི་jོན་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

G2 uལ་གཉིས་གཉིས་Cི་jོན་ཅན་Gི་གཏན་ཚ~གས་<ར་[ང་བ། 
H1 Jེས་D་འlR་{eག་གི་uལ་གཉིས་དངོས་D་ལོག་པ་འགལ་བ། 

ད་ནི་c་བ་yེད་yི་མས་uལ་གཉིས་གཉིས་jོན་ཅན་Gི་གཏན་ཚ~གས་<ར་[ང་པ་གDམ་འཆད་པ་ལས་རེ་ཤིག་
Jེས་D་འlR་{eག་གི་uལ་གཉིས་[vོས་;དངོས་]D་ལོག་པ་འགལ་བ་ཉིད་X་འཆད་པ་ནི་གཉིས་མ་oབ་ན་ཅེས་པ་དོན་ཙམ་
འlེལ་པའོ།།

[204A5]དེ་ལས་lངས་ཅན་Gི་ཞེ་འདོད་འགོག་པའི་མཚན་ཉིད་གDམ་པར་མ་áོས་པ་ནི་L་ནི་འདོད་པ་ལ་ཞེས་
པའི་\ོལ་བའི་ལན།  བZབ་:་འགོག་པར་མuངས་པའི་yིར་དཔེར་ན་[Tེད་;མེད་]དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་འགོག་
པའི་འགལ་བ་བཤད་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནR་ཞSས་:འོ།།

འོ་ན་ཐ་sད་རེས་འགའ་ལོགས་D་[204A6]9ོན་པ་ཇི་<ར་ཅེ་ན།  དེའི་ཞེས་པ་9ེ་ངག་[X་;i་]བJོད་པ་དང་
འདོད་པའི་uགས་Cིས་བ`ང་[པ་;བ་]འགོག་པས་ཡིན་ལ་འདོད་པས་བ`ང་[པ་;བ་]ཡང་yད་པར་གཉིས་D་འR་ཞSས་
:འོ།།

དེ་བཞིན་X་གཏན་ཚ~གས་ལ་ཡང་བJོད་པ་དང་མ་བJོད་པའི་བZབ་:་བZབ་པའི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་:ེད་ན་
ཡང་D་འགོག་9ེ་Gིས་ཅེས་[པ་འམ་;པའམ་]འགའ་ཞིག་[204A7]ལས་ཐ་དད་:་ལས་ཅི་གགས་ཞེས་Cང་[ང་ངོ་།།

འགལ་བ་yེ་བའི་དགོས་པ་ནི་གཞན་དག་དོན་Gིས་འཕངས་པའི་འདོད་པ་ཡིན་ཡང་མ་བJོད་པས་Jེས་འlོ་
[Tེད་;མེད་]Cང་jོན་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་[ལན་;ལོག་]5ོག་དགག་པའི་yིར་ཞེས་9ོན་པ་དོན་Gིས་ཞེས་པའོ།།

ཞེ་འདོད་འགོག་པ་དེ་བwོག་པས་yབ་པའི་འགལ་བ་[204A8]ཉིད་X་བZབ་པ་ལ་\ོལ་བ་དགོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་
ཞེས་པ་9ེ། བསམ་པ་ནི་འXས་ཤིང་བསགས་པའི་མིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་དེ་ཤེས་པའི་བདག་འXས་པ་མ་ཡིན་པའི་
དོན་:ེད་པ་དང་འགལ་ན་བwོག་པ་འXས་པའི་ཤེས་པའི་དོན་:ེད་པས་yབ་པར་འ]ར་ན།  འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།  
མིག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འXས་པ་ཙམ་དང་ཚzགས་[204B1]ཚང་[པའི་;བའི་]འXས་པ་ལ་ཤེས་པ་:ེད་པས་Cང་མ་



yབ་ཅིང་།  Qས་པ་ཐོགས་[Tེད་;མེད་]Cི་འXས་པ་ལ་:ེད་པས་yབ་Cང་ཤེས་པའི་Yད་ཅིག་འXས་པའི་དོན་མི་:ེད་དེ། 
Yད་ཅིག་%མས་Xས་ཅིག་[X་;i་]འXས་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རོ།།

དེས་ན་འདི་གཉིས་ཀར་མ་ངེས་པ་ཙམ་ཡིན་ནR་ཞSས་པའོ།།
ལན་Gི་དོན་ནི་Xས་ཅིག་[X་;i་]འXས་ལ་[204B2]མི་:ེད་Cང་[ཅིག་ལསོགས་;གཅིག་ལ་སོགས་]པའི་Yད་

ཅིག་རེ་རེ་ལས་ཕན་:་ཤེས་པའི་Yད་ཅིག་རེ་རེ་jེ་བ་ཉིད་X་མི་འདོད་པ་ཡིན་པ་དང་། ཕན་པ་ཤེས་པའི་ངR་བR་མd་:ེད་པར་
མི་འཐད་པ་དང་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་གDམ་དེ་དག་ལས་(D: de dag la P)ཅེས་དང་ཕན་པ་ཞེས་པ་དང་དེའི་yིར་
ཞེས་པའོ།།

དེ་<་མོད་Cི་ལན་འདི་hོབ་དཔོན་Gིས་µོམ་པ་9ེ་གDངས་པར་ཟད་དེ་[204B3]ཡང་དག་པར་ན་འXས་པ་མ་
ཡིན་པའི་དོན་མི་:ེད་པ་ཙམ་Gིས་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཚང་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

H2 {ོག་པ་མ་oབ་Jེས་འlོ་ལ་ཐེ་ཚzམ་ཟ་བ།
uལ་གཉིས་Cི་jོན་གཉིས་པ་དངོས་D་ལོག་པ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཅན་དང་ནི་Äས་བ3ས་པའི་འགལ་བའི་Kག་{ན་

[9ེ་;ཏེ་]དང་(D: rang P)གི་Äས་ཅེས་པའོ།།
འདི་ལ་ཡང་གཉིས་9ེ་དེ་དག་Jེས་འlོ་མཐའ་དག་དང་yོགས་[204B4][ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་

བའི་uལ་ནི་Éར་[བ9ན་;གཏན་]ཚ~གས་Cི་Kག་{ན་Gི་{ོག་པར་བཤད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་མ་°ོས་སོ།།

H3 Jེས་D་འlR་{eག་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚzམ་ཟ་བ།
I1 མདོར་བ9ན་པ། 

jོན་གDམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་ནི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་9ེ། དེ་མདོར་བ9ན་པ་ནི་
yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་Jེས་D་འlR་{eག་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་ནི་uན་མོང་མ་[204B5]ཡིན་པའི་འWལ་པ་ཅན་
ཞེས་:འོ།།

I2 མཚན་གཞི་དཔེར་བJོད་པ།
མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]དཔེར་བJོད་པ་ནི་5གས་D་བཀོད་པ་གང་ལ་ཞེས་པའོ།།

I3 མཚན་གཞི་དེ་མཚན་ཉིད་དེས་མ་ངེས་པའི་:ེད་པ་ཅན་X་བZབ་པ། 
མཚན་[གཞིའ་;གཞི་]དེ་མཚན་ཉིད་དེས་མ་ངེས་པའི་:ེད་པ་ཅན་བZབ་པ་ལས།  âིར་uན་མོང་མ་ཡིན་པས་

yོགས་ལ་ངེས་པ་jེད་པ་དགག་པ་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]Gི་L་མཚན་བZབ་པ་ནི་གང་ལ་[204B6]ཞེས་པ་9ེ། བདག་ཡོད་
[Tེད་;མེད་]Cི་བདག་ཉིད་X་oབ་པའི་yོགས་གཉིས་ལ་5གས་མཐོང་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པའི་yིར་རR་ཞSས་པའོ།།

དེས་oབ་པ་ནི་དེ་བས་ན་ཞེས་པ་9ེ།  Éར་དེ་དང་{ན་པ་དེས་བ3ས་པའི་yིར་དང་ཅེས་བཤད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

I4 དëོད་པ་ཙམ་ཡང་མི་jེ་བ་དགག་པ། 



དëོད་པ་ཙམ་ཡང་མི་jེ་བ་དགག་པ་ནི་མི་5ོགས་པ་ཞེས་པ་9ེ། [204B7]yོགས་Cི་ཆོས་D་oབ་པ་དེ་yད་
པར་གང་xང་དང་འnེལ་[པའི་;བའི་]yིར་རོ།།

yད་པར་དང་འnེལ་པ་ཡང་yོགས་དང་མ་འnེལ་ན་དëོད་པ་མི་jེ་བ་དང་འnེལ་ན་jེ་བའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་མ་
འnེལ་ཅེས་དང་འnེལ་པ་ཞེས་པའོ།།

མི་âོད་པའི་L་མཚན་དགག་པ་ནི་མི་5ོག་པ་ཅེས་པ་9ེ།  མི་5ོགས་པ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་][204B8]
[Tེད་;མེད་]པའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་མདོག་ད:ིབས་ལ་|མ་པ་<ར་གཉིས་ཀར་5ོགས་པ་དང་ནམ་མཁའ་<ར་གཉིས་ཀ་ལས་
yི་རོལ་X་]ར་ན་འ]ར་Gི་ནང་X་འXས་ཤིང་[ཅིག་;གཅིག་]ལའང་མ་ངེས་ན་L་ཚང་[པས་;བས་]ཅི་9ེ་མི་འ]ར་ཞེས་
[:ེད་;:་]9ེ། དེའི་yིར་ཞེས་མbག་[བ3འ་;བ3་]བའོ།།

I5 yད་པར་X་Öོག་ཐེ་ཚzམ་Gི་Lར་བZབ་པ། 
yད་པར་X་Öོག་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]Gི་Lར[205A1]བZབ་པ་ལ་yད་པར་ནི་མཉན་:་དང་ལའི་X་བ་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ནི་yོགས་ལས་གཞན་པའི་མི་མuན་yོགས་ལ་{ོག་པ་ངེས་པ་ཉིད་ཡོད་ལ།  Öོག་ལ་ནི་དེ་
[Tེད་;མེད་]དེ་བདག་བ<ར་མི་xང་[པས་;བས་]5གས་{ོག་པའི་fལ་མི་མuན་yོགས་D་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་yིར་
རོ། །དེ་9ོན་པ་ནི་Öོག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[205A2]ཞེས་པའོ།།

I6 འnས་|་མ་ཡིན་པས་མི་འoབ་པ།
འnས་|་མ་ཡིན་པས་མི་འoབ་པ་ནི་དོན་གཞན་ཅེས་པ་9ེ། Öོག་ཆོས་ཅན་བདག་Zབ་:ེད་མ་ཡིན་ཏེ་བདག་

ལས་མ་êང་[པའི་;བའི་]དོན་གཞན་ཡིན་པའི་yིར་|མ་པ་བཞིན་ཞེས་:་9ེ། དེའི་yོགས་ཆོས་Öོག་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་ཅེས་པ་དང་yབ་པ་འnེལ་[པ་;བ་]ཅེས་པ་ཡིན་ལ་དེའི་yིར་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟའ།ོ། [205A3]ཞེས་འnས་|་
[བ3འ་;བ3་]བའོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནི་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་གR་:Sད་X་མི་xང་[པ་;བ་]ཉིད་X་[བ3འ་;བ3་]བའོ།།

H4 གཞན་Gི་འWལ་པ་དགག་པ་འཆད་པ། 
ད་ནི་Éར་cོད་yིར་yད་པར་âི་དག་9ེ་ཞེས་áོས་པའི་དོན་དེ་ལ་གཞན་Gི་འWལ་པ་དགག་པ་འཆད་དོ།།
དེ་ལ་གཉིས་[9ེ།;ཏེ།] {ོག་པ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པས་yད་པར་Öོག་གR་:Sད་X་5ོགས་པ་དགག་

[205A4]པ་དག?།  ཞར་ལ་Jེས་འlོ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པའང་âི་གཞལ་:་གR་:Sད་X་འདོད་པ་དགག་པའོ།།

I1 {ོག་པ་ཅིག་X་ངེས་པས་yད་པར་Öོག་གR་:Sད་X་5ོགས་པ་དགག་པ།
J1 {ོག་པ་མེད་པ།
K1 གཞན་དག་\ོལ་བ་དགོད་པ། 

དང་པོ་ལ་གཞན་དག་\ོལ་བ་དགོད་པ་ནི་གཞན་དག་ཅེས་པ་9ེ། རིགས་པ་ཅན་དང་གསོན་པའི་Pས་ལ་Öོག་
དང་{ན་པས་བདག་དཔོག་པ་ནི་གR་:Sད་ཡིན་ཏེ་yོགས་ཆོས་oབ་ཅིང་མི་མuན་yོགས་ཁོ་ན་ལ་{ོག་པ་[205A5][ཅིག་
D་;གཅིག་≠་]དང་{ན་པ་ཡིན་ཏེ།  མuན་yོགས་བདག་བཅས་ནི་yིར་\ོལ་སངས་yས་པས་མི་Öིད་པར་འདོད་པས་དེ་
ལ་5གས་འbག་པ་དང་{ོག་པ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པའི་yིར་རོ།།



དེས་ན་གསོན་པའི་Pས་ལ་བདག་[Tེད་;མེད་]སེལ་[པས་;བས་]བདག་oབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་པའོ།།

K2 བདག་མེད་བཅད་པའི་tོ་ནས་རང་Lད་Cིས་བZབ་པ་དགག་པ།
དེ་ལ་རེ་ཤིག་བདག་[Tེད་;མེད་]བཅད་པའི་tོ་ནས་རང་Lད་[205A6]Cིས་བZབ་པ་དགག་པ་ལས་བདག་དང་

Öོག་འnེལ་[པ་;བ་]མ་ངེས་པས་{ོག་པ་མི་འoབ་པར་འཆད་པ་ན་རེ་ཤིག་གཞན་{ོག་%མ་གཅོད་ལ་Jེས་འlོས་yབ་པས་
{ོག་པ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པ་ཉིད་མི་འཐད་ཅེས་9ོན་པ་ནི་{ོག་པའི་%མ་པ་དེ་<་|་ཞེས་པ་9ེ།  དེ་ལ་འnེལ་
[པས་;བས་]yབ་པས་བདག་མ་མཐོང་[པ་;བ་]ལ་མེད་པ་ནི་མེད་[205A7]ན་ཞེས་པའོ། །དེས་ན་མ་འnེལ་
[པར་;བར་]{ོག་པ་ཉིད་མི་འoབ་པ་ནི་དེ་ཉིད་Cི་yིར་ཞེས་པའོ། །yད་པར་{ོག་པ་ཅན་X་བཤད་པའི་དགོངས་པ་ནི་མ་
མཐོང་[པ་;བ་]ཞེས་པའོ། །དེ་ཙམ་གR་:Sད་མ་ཡིན་པ་ནི་དེ་ཙམ་ཞེས་པའོ།།

K3 བwོག་yབ་Cི་འoབ་པ་5ོག་པ་དགག་པ། 
བwོག་yབ་Cི་འoབ་པར་5ོག་པ་ནི་Öོག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཞེས་པ་9ེ། [205A8]བདག་[Tེད་;མེད་]ལ་

Öོག་[Tེད་;མེད་]པའི་བwོག་yབ་oབ་པས་དེ་ལ་Öོག་བwོག་པ་oབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་པ་ལ།  དེས་{ོག་པ་oབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་
ཞེས་áོས་9ེ། L་འnས་མ་ཡིན་པའི་དོན་གཞན་ལ་དངོས་འnེལ་[Tེད་;མེད་]པས་བwོག་yབ་ཉིད་[Tེད་;མེད་]པ་དང་
བwོག་པའི་yབ་:་མ་oབ་པས་བwོག་yབ་མི་འoབ་པ་གཉིས་མ་འnེལ་[205B1]པ་ཞེས་དང་Öོག་[ལསོགས་;ལ་
སོགས་]པ་ཞེས་པའོ།།

K4 ཐལ་བར་བཀོད་པ་ཡང་yབ་པ་མ་oབ་པ། 
yབ་པ་གཅིག་པ་དེ་ཉིད་Cི་ཐལ་བར་བཀོད་པ་ཡང་yབ་པ་མ་oབ་པ་ནི་གང་ཡང་ཞེས་པའོ།།
L་འnས་D་མི་འoབ་པའི་L་མཚན་གཉིས་ལས་མཐོང་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་]པ་ནི་Lའི་ཞེས་པའོ།།
{ོག་པ་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་{ོག་པའི་fལ་Xས་གཉིས་ཀ་[Tེད་;མེད་]པ་མཐོང་ཡང་ཞེས་[205B2]པ་ལ།  Xས་

[Tེད་;མེད་]Cང་fལ་ཡོད་པར་5ོགས་པ་ལ། ལོག་པར་5ོག་པ་ཙམ་འWལ་ཞིང་L་གཞན་ཚང་[པའི་;བའི་]{ོག་པ་oབ་
པ་[Tེད་;མེད་]པར་9ོན་པ་ནི་%མ་པ་དེ་<་|འི་ཞེས་པའོ།།
དེ་ལ་@ོ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཞེས་Öོག་གི་L་བདག་གི་Qས་པར་5ོག་པ་ལ།  མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་@ོ་དང་དབང་པRའd་L་
ཉིད་ངོས་བ`ང་[205B3]ནས།Lའི་དོན་དང་ཐ་sད་གཞི་ཐ་དད་པར་5ོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི་དེ་<ར་@ོ་དང་དབང་པོ་
འདིའི་བདག་ཉིད་oབ་པ་ཞེས་པའོ།།

J2 {ོག་པ་ཡོད་Cང་འWལ་བ།
ཡང་Éར་{ོག་པ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]མ་ངེས་པའི་མཉན་:་ལས་yད་པར་འདོད་པ་ལ་མuན་yོགས་ལའང་

འbག་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་{ོག་པ་ཙམ་ཡོད་པར་མuངས་པར་9ོན་པ་ནི།  Öོག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་[205B4]ཞེས་
པའོ།།

{ོག་པ་གཅིག་[X་;i་]ངེས་པ་ཉིད་དག་པ་ལ་Jེས་[འlོའ་;འlོ་][Tེད་;མེད་]པར་གཞན་{ོག་%མ་གཅོད་ཉིད་
མི་xང་[པ་;བ་]ནི་མuན་པའི་yོགས་ཞེས་པ་9ེ། ངེས་ག`ང་གི་འnས་|་%མ་གཅོད་ཡིན་པ་ཉིད་Cིས་Jེས་D་འlR་{eག་



[དཔེའ་ཅིག་;དཔེ་གཅིག་]གིས་5ོགས་ཞེས་སོ། །གཞན་{ོག་%མ་གཅོད་Cིས་འsགས་པ་ནི་Jེས་འlོ་[205B5]ཙམ་ཡིན་
ཏེ་དེས་Cང་{ོག་པ་Xས་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པ་འཇིག་པས་སོ།།

མuན་yོགས་ལ་{ོག་པ་[Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་མི་འཐད་པ་ནི་གང་ཡང་Éར་{ོག་པ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པའི་
L་མཚན་སངས་yས་པ་<ར་ན་མuན་yོགས་བདག་བཅས་དངོས་[པར་;པོར་][Tེད་;མེད་]པས་དེ་ལས་{ོག་པ་མི་xང་
[པས་;བས་]དེ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་[205B6]བJོད་པ་དེ་ཡང་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་{ོག་པ་དགག་པ་ཇི་
<ར་འདོད་ཅེས་བ9ན་ནས། \ོལ་བ་འདི་ནི་K་%མས་དགའ་བར་:ེད་པའི་ཤེས་རབ་འWལ་པ་[Tེད་;མེད་]པ་མིན་ཏེ་
བJོད་པའི་དོན་ནི་འདིར་མི་°R་བR་ཞSས་òེལ་ཏེ་\ོལ་བ་གང་ཞེ་ན།  [Tེད་;མེད་]པ་བཀག་པའི་དངོས་པR་ནd་[Tེད་;མེད་]པ་
ལའང་ཡོད་ལ་དངོས་པོ་བཀག་པ་ནི་མི་Öིད་དོ་[205B7]ཞེས་:་བ་དང་།  fལ་དངོས་པོ་[Tེད་;མེད་]པ་དེ་ལ་དགག་པ་
མི་འདོད་པ་ཡོད་[པ་འང་;པའང་]མ་ཡིན་ནR་ཞSས་:་བ་དེ་<་|འི་ཐ་sད་:ེད་པ་གང་ཡིན་པའི་ཞེས་བJོད་ལ།  མི་
[âོ་;°ོ་](G)བའི་L་ནི་ལེ;་གཉིས་པར་[Tེད་;མེད་]པ་ལ་[Tེས་;མེས་]:འོ།།

དེས་ན་[Tེད་;མེད་]པ་{ོག་གཞིར་མི་xང་[པ་;བ་]མི་འཐད་ལ།  {ོག་[གཞིའ་;གཞི་]བདག་[Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་
[205B8]X་མ་oབ་པ་ནི།  yོད་ཉིད་ཡོད་པའི་Zབ་:ེད་འbག་པའི་yིར་རR་ཞSས་བJོད་དེ།  དེ་ལ་<ོས་
[གཞིའ་;གཞི་]ཁས་@ངས་D་འདོད་པ་ལ་བདག་ཁེགས་པ་ཉིད་དམ་Pང་ཙམ་ལ་oབ་པར་ཐལ་བ་ནི་གཞན་Gིས་ཞེས་དང་
ཁས་@ངས་པའི་ཞེས་པའོ།།

མི་མuན་yོགས་ལ་{ོག་པ་ངེས་པ་ཉིད་མ་oབ་པ་ལ་ཡང་[206A1]མuན་yོགས་ལ་དགོས་པ་འདི་5གས་འདི་
མuན་yོགས་ལ་{ོག་པར་དོགས་པ་དེ་ཉིད་Cི་yིར་མི་མuན་yོགས་ཉིད་ལས་{ོག་[པར་;པ་]Cང་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ།  
དེའི་བwོག་yབ་གཞན་ལ་ཁེགས་པ་ལ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་བ[ན་པས་yབ་པ་ནི་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་ཞེས་པ་9ེ་དེ་བཞིན་X་
བདག་[Tེད་;མེད་]ལ་འbག་པ་འགེགས་པ་[ལ་འང་;ལའང་]བདག་མ་[206A2]བ[ན་པར་oབ་དགོས་ཞེས་:འོ།།

དེ་མ་oབ་Cང་|མ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་བདག་མེད་ལ་Öོག་མ་མཐོང་[པས་;བས་]ལེགས་སོ་sམ་པའི་
དོགས་པ་བ3ས་ནས་དེ་<་མ་ཡིན་ཏེ་བདག་ལ་བ[ན་པར་མ་oབ་ན།  བདག་[Tེད་;མེད་]X་མཐོང་བ་འགའ་ཞིག་ལ་
Öོག་མེད་oབ་Cང་དེས་âི་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]མི་ཁེགས་[9ེ་;ཏེ་]r་བ་འགའ་ཞིག་ལ་མཐོང་[206A3][པའི་;བའི་]uལ་
Gིས་མ་ཆོད་པས་âི་ལ་མ་yབ་པ་བཞིན་ནR་ཞSས་:འོ།།

མི་མuན་yོགས་དང་འགལ་བ་མ་oབ་པས་Cང་མ་ངེས་པ་ནི་འགལ་བ་ཞེས་པ་ཉེས་པ་9ེ་rད་དོ།།
གཞན་ཡང་རང་འདོད་པའི་རིགས་པས་5གས་དང་དགག་:་ཕན་uན་{ོག་པ་ཡོད་Cང་བZབ་:་མི་འoབ་པ་ནི་

Öོག་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་ཞེས་པའོ།།

J3 བདག་ཉིད་བZབ་པའི་tོ་ནས་5ོགས་པར་འདོད་པ་དགག་པ། 
[206A4]གལ་ཏེ་བདག་[Tེད་;མེད་]བསལ་[པས་;བས་]བZབ་པར་འདོད་ན་jོན་དེར་འ]ར་ཡང་ཞེས་བདག་

ཉིད་[བZབས་;བZབ་]པའི་tོ་ནས་5ོགས་པར་འདོད་པ་ལ།  མཚན་ཉིད་{ོག་པ་ངེས་པ་དོན་[Tེད་;མེད་]པ་དང་བZབ་
པའི་yབ་:ེད་དངོས་འnེལ་oབ་པ་[Tེད་;མེད་]པ་གཉིས་དང་(ད་?)ནི་ཞེས་དང་ཡང་ན་ཞེས་པའོ།།

J4 âིའི་མbག་བ3་བ།



âིའི་མbག་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་Jེས་འlོ་མ་འoབ་པར་[206A5]{ོག་པ་ཉིད་མི་འoབ་པ་དང་། གཞན་{ོག་
%མ་གཅོད་ལ་Jེས་འlོས་yབ་པས་{ོག་པ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པ་ཉིད་མི་འཐད་པ་དང་།  སེལ་[པ་;བ་]དང་oབ་
པའི་tོ་ནས་བདག་མི་5ོགས་པ་དེ་བས་ན་ཞེས་པའོ།།

I2 ཞར་ལ་Jེས་འlོ་གཅིག་i་ངེས་པའང་âི་གཞལ་:་གR་:Sད་X་འདོད་པ་དགག་པ། 
ཞར་ལ་Jེས་འlོ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པ་ནི་གR་:Sད་X་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་\ོལ་བ་ནི་uན་མོང་མ་ཡིན་པར་

མི་[206A6]5ག་པ་བZབ་པའི་གཏན་ཚ~གས་D་^འR་ཞSས་òེལ་ཏེ།  ཅི་<་|འི་ཞེ་ན། Jེས་འlོ་[ཅིག་X་;གཅིག་
i་]ངེས་པ་དང་{ན་པའི་ཅེས་སོ།།
ཅི་ཡང་ངེས་ཅེ་ན།  Jེས་D་འlR་ཅSས་དང་དེ་ལ་yིར་\ོལ་[མདོའ་;མདོ་]Hེ་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་འXས་མ་:ས་ལ་
∂ར་བའི་ཅེས་:འོ།།

J1 âིར་Jེས་འlོ་གཅིག་X་ངེས་པ་ཉིད་མི་འཐད་པའི་Jེས་འlོ་yད་པར་ཅན་{ོག་པ་ལ་<ོས་པ།
དགག་པ་ལ་âིར་Jེས་འlོ་[ཅིག་X་;གཅིག་i་]ངེས་པ་ཉིད་མི་འཐད་[206A7]པའི་Jེས་འlོ་yད་པར་ཅན་

{ོག་པ་ལ་<ོས་པ་ནི་དེ་ལ་ཡང་འདི་Yད་ཅེས་བ5གས་9ེ་དགག་པར་:འR་ཞSས་òེལ་ཏེ། འདི་Yད་ཅེས་དང་ཅི་<ར་འགོག་
ཅེས་པ་ལ་ཇི་<ར་ཞེས་དང་གལ་ཏེ་ཞེས་:འོ།།

དངོས་[Tེད་;མེད་]{ོག་[གཞིའ་;གཞི་]མི་འགལ་བ་ནི་གཞན་ཡང་དེ་འXས་མ་:ས་ལ་{ོག་པ་འགོག་པ་དེ་ནི་ཞེས་
:་བ་9ེ། [206A8][གཞིའ་;གཞི་][ལསོགས་;ལ་སོགས་]པ་བJོད་པའི་fལ་ལ་དངོས་པོས་མ་yབ་པར་ནི།  yི་རོལ་
5ེན་མིན་Ä་དོན་ལ།  བདེན་ནས་འདིར་ནི་བZབ་པ་དང་།  དགག་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་ཡིན།  ཞེས་ལེ;་གཉིས་
པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

J2 yད་པར་X་གཞལ་:་ཉིད་uན་མོང་པར་བZབ་པ། 
yད་པར་X་གཞལ་:་ཉིད་uན་མོང་[པར་;བ་]བZབ་པ་ནི་གཞལ་:་ཞེས་པ་9ེ་[206B1]གཉིས་ཀ་ལ་5ེན་

འWལ་པ་དང་ཅེས་པར་བཤད་ཟིན་ནོ།།
དེ་ཁས་མི་ལེན་པར་དགག་པ་ལས་དངོས་པRའd་ཆོས་བཀག་{ོག་འགའ་ཞིག་གི་གཞིར་@ོ་ལ་[ང་[པ་;བ་]ཙམ་

དངོས་[Tེད་ལ་འང་;མེད་ལའང་]མི་{ོག་པ་ནི་[Tེད་;མེད་]པ་ནི་(med pa la ni?)ཞེས་པའོ།།
[Tེད་;མེད་]པ་ཚད་མའི་fལ་X་oབ་པ་ལ་[Tེད་;མེད་]དགག་གཞལ་:ར་མི་xང་ན་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་Gི་ཐ་sད་

[206B2]Lན་ཆད་པར་ཐལ་བ་དང་ཚད་fལ་ལ་དངོས་པོས་མ་yབ་པ་གཉིས་དེ་དང་ཞེས་དང་དངོས་པRའd་ཞེས་པ་9ེ་མི་
ó་བའི་དོན་གནས་Pགས་5ོགས་པ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་འདི་ལ་ཞེས་པའོ།།

ཡང་རིགས་པ་ཅན་དག་མེད་ཆོས་མི་Öིད་པར་འདོད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་[བེམས་པོ་འམ་;བེམ་པོའམ་]རིག་[པ་
འམ་;པའམ་]གཞལ་:་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་Pས་[206B3]D་ཡོད་པའི་yིར་རོ།།

དེ་<་ཡིན་དང་yོགས་Cི་öང་པོས་བདག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མ་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་yིར་རི་བོང་གི་ñ་
བཞིན་ནR་ཞSས་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་[Tེད་;མེད་]པའི་དཔེར་:ེད་པ་ནི་བཞད་གད་Cི་གནས་ཡིན་ནR་ཞSས་ཟེར་བ་ལ། âིར་



[Tེད་;མེད་]པ་oབ་པ་ནི་དེ་དག་ཉིད་གཞན་དག་ཞིག་གི་ངR་བeར་[Tེད་;མེད་]པ་ཏེ་ཞེས་:ེ་nག་བཀག་[206B4]པ་ལ་
དངོས་[Tེད་;མེད་]Cི་ཐ་sད་:ེད་པའོ།།

hོབ་དཔོན་Gི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལ་འWལ་པ་qངས་པ་ལས་དཔེར་བཀོད་པའི་དོན་ནི་རི་བོང་དང་ཞེས་པ་9ེ་དེའི་
འགR་བe་ལ་òེལ་པ་ཅན་Gི་ñ་[Tེད་;མེད་]པར་དགག་པའོ།།

དེ་ལ་འWལ་པ་qང་པ་ལ་ñ་%མས་Cི་ངR་བe་ཐ་དད་པས་Eས་[Tེད་;མེད་]དགག་oབ་པ་དང་མ་འnེལ་པར་^་
བས་འnེལ་[པ་;བ་][Tེད་;མེད་][206B5]དགག་ཁས་@ངས་པ་དང་དེ་ཉིད་Cིས་འnེལ་[པ་;བ་]Tེད་དགག་Cང་oབ་པ་
གDམ་གལ་ཏེ་ཞེས་དང་ཡང་ན་ཞེས་དང་གལ་ཏེ་ཞེས་པའོ།།
དེ་<ར་དོན་གDམ་Gིས་uལ་གཉིས་གཉིས་Cི་jོན་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

G3 uལ་གDམ་ཀ་ཚང་པའི་བZབ་པ་<ར་[ང་པ་མ་áོས་པའི་L་མཚན། 
གལ་ཏེ་uལ་[ཅིག་;གཅིག་]གམ་གཉིས་jོན་ཅན་%མས་དེ་<་ཡང་[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་fལ་གDམ་ཀ་ཚང་

[པའི་;བའི་]འགལ་[206B6]བ་མི་འWལ་པ་ཡང་དེ་[ཐོམ་;ཐེ་ཚzམ་]བZབ་པར་བཤད་པས་དེ་ཇི་<ར་ངེས་པར་འX་ཞེ་ན། 

H1 དངོས་པRའd་5གས་ལ་མི་Öིད་པས་མ་བJོད་པ།
དེ་<་|་དངོས་པRའd་5གས་ལ་མི་Öིད་པས་འདིར་མ་བJོད་དR་ཞSས་9ོན་པ་ལ་བ9ན་བཤད་བ3་བ་གDམ་འགལ་

བ་ཞེས་དང་ཇི་Yད་ཞེས་དང་དེའི་yིར་ཞེས་པའོ།།
དེ་ལ་འདིར་འགལ་བ་མི་འWལ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་།  དེ་[གཞིའ་;གཞི་][206B7]གང་ལ་cི་བ་དང་།  

དངོས་པོ་ལ་མི་Öིད་ཅིང་[གང་](G)ལ་Öིད་པའི་L་མཚན་གDམ་ཤེས་པར་:་9ེ།  

I1 འགལ་བ་མི་འWལ་པའི་མཚན་ཉིད། 
དང་པR་ནd་འགལ་བ་མི་འWལ་པ་ཞེས་ནི་མ་བJོད་དR་དS་ནི་5གས་འགལ་བ་བZབ་:་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་མི་འWལ་

པར་འoབ་པས་jོན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་5ག་པ་དང་མི་5ག་པས་ཤེས་:འི་ཐ་sད་བZབ་པ་བཞིན་ནོ།།
[206B8]འོན་Cང་འགལ་བ་ལ་མི་འWལ་པ་ཞེས་:་9ེ།  5གས་[ཅིག་;གཅིག་]ཉིད་བZབ་:འི་ཆོས་

[vོས་;དངོས་]འགལ་Gིས་yབ་[པ་འམ།;པའམ།]  5གས་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་9ེང་X་བZབ་:་དངོས་འགལ་བZབ་པ་
ལ་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཚང་[པའོ།།;བའོ།]
དེ་ལས་5ོགས་པའི་@ོ་ལ་ཡང་དེ་Yད་ཅེས་བJོད་དོ།།

I2 དེ་གཞི་གང་ལ་cི་བ། 
གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་[གཞིའ་;གཞི་][207A1]དེ་Eས་སམ་{ོག་པ་[ཅིག་;གཅིག་]ལ་བJོད།  དང་པོ་<ར་ན་|མ་

པ་ལ་[Tེད་;མེད་]དགག་བZབ་པ་ཡང་དེར་འ]ར་ལ།  གཉིས་པ་<ར་ན་ཤེས་:་ལ་5ག་པ་དང་མི་5ག་[པ་
འང་;པའང་]དེར་འ]ར་རR་ཞS་ན།  [མགོའ་ཅིག་X་;མགོ་གཅིག་i་]མི་^་9ེ་ཇི་Yད་བJོད་པའི་Eས་དང་{ོག་པ་ལ་བ5ེན་
པའི་ཆོས་དེ་དག་གང་བZབ་པ་ན་རང་དང་མuན་པའི་[207A2][གཞིའ་ཅིག་;གཞི་གཅིག་]ལ་cི་བས་jོན་གང་ཡང་
[Tེད་;མེད་]དོ།།



I3 དངོས་པོ་ལ་མི་Öིད་ཅིང་Pང་ལ་Öིད་པའི་L་མཚན། 
གDམ་པ་ནི་[vོས་;དངོས་]པRའd་5གས་ལ་མི་Öིད་པ་ཡིན་ཏེ།  yོགས་ཆོས་oབ་པའི་[གཞིའ་;གཞི་]ལ་བZབ་:་

གཉིས་ཀ་ན་གནས་ན་འགལ་བར་མི་འ]ར་ལ།  གཉིས་ཀ་མི་གནས་ན་མི་འWལ་པར་མི་འ]ར་ལ་གང་xང་
[ཅིག་;གཅིག་]མི་གནས་[ན་འང་;ནའང་]དེ་འགལ་བ་མི་འWལ་[207A3]པར་མི་འWལ་པའི་yིར་རོ།།

Pང་ལ་Öིད་པ་ནི་བ9ན་བཅོས་མཁན་@R་མd་གསལ་བ་དག་གིས་དངོས་འགལ་Gི་yབ་:ར་འ]ར་བའི་Lད་
འགལ་དག་%མ་པ་མི་འགལ་བས་འགལ་བར་མ་མཐོང་[པས་;བས་][གཞིའ་ཅིག་;གཞི་གཅིག་]གི་ཆོས་D་9ོན་པའི་yིར་Ä་
ལ་5ག་པ་དང་:ས་པ་བཞིན་ནོ།།

H2 Pང་ལ་Öིད་པའི་དཔེར་བJོད་པ། 
ད་ནི་ད£ས་Cི་དོན་[207A4]Pང་ལ་Öིད་པའི་དཔེར་བJོད་པ་ནི་pང་Öོང་གཟགས་ཟན་Gིས་བ་ལང་ཉིད་

[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའི་âི་ལ་གསལ་བ་ལ་yབ་དང་བ5ག་པ་དང་བ<ར་xང་[པའི་;བའི་]ཆོས་གDམ་བ9ན་པ་ལ་དེའི་
Jེས་D་དëོད་པའི་hོབ་མ་དག་གིས་བཀོད་པ་9ེ།  

I1 âི་གསལ་བའི་བར་ན་ཡོད་པར་བZབ་པ་བ་Pང་ཀའི་Üོར་བ། 
དེ་ལ་རེ་ཤིག་âི་གསལ་བའི་བར་ན་ཡོད་པར་བZབ་པ་བ་P་ཀའི་Üོར་བ་ནི་འདི་[207A5]ལ་ཞེས་པ་9ེ།  âི་

ཆོས་ཅན་གསལ་བའི་བར་ཐམས་ཅད་[ན་འང་;ནའང་]ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།  རང་དང་འnེལ་[པ་;བ་]ཅན་Gི་གསལ་fལ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཅིག་ཆར་འnེལ་[པ་འམ་;བའམ་]yབ་ཅིང་5ག་པའི་yིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཤེས་:་རང་བཞིན་Gི་5གས་
སོ།།

དེའི་Jེས་འlོ་yབ་པ་ནི་བZབ་:་གསལ་བ་དེ་འbག་xང་[པའི་;བའི་][207A6]fལ་ན་འXག་པ་ནི་5གས་
âིའི་རང་བཞིན་གསལ་བ་དང་འnེལ་ཞིང་5ག་པ་ཙམ་དང་Jེས་D་འnེལ་[པས་;བས་]:ས་པ་ལ་འཇིག་པ་<་|འི་རང་
བཞིན་ཉིད་ཞེས་:འོ།།
བ wོག་yབ་ནི་གང་ཞིག་ཅེས་པ་9ེ།  åན་པའི་fལ་ན་[Tེད་;མེད་]པའི་|མ་པས་fལ་ཅན་|མ་པའི་|མ་པ་ལ་
མ་yབ་པ་བཞིན་ཞེས་:་[བ་[207A7]འོ།།;བའོ།]

དེ་ལ་འWལ་པ་qང་པ་ལ་གཞན་དག་དེས་yབ་པ་ལ་དེའི་fལ་ན་འXག་པས་མ་yབ་9ེ་ནམ་མཁའི་fལ་ཅན་Gི་
|མ་པ་ལ་ག`གས་Cིས་yབ་Cང་ག`གས་དང་|མ་པ་{ན་པས་འnེལ་[པ་;བ་]ནམ་མཁའ་བwོག་yབ་ནི་གང་ཞིག་ཅེས་
པ་9ེ།  åན་པའི་fལ་ན་[Tེད་;མེད་]པའི་|མ་པས་[207A8]fལ་ཅན་དང་|མ་པ་Üོར་བས་འnེལ་[པའི་;བའི་]yིར་
རR་ཞS་ན།  དེ་ལ་བ9ན་བཅོས་Cི་ཐ་sད་བཞག་9ེ་Tོང་[པ་;བ་]ཉིད་Cིས་fལ་ཐ་དད་པ་ལ་མ་yབ་པ་དང་ཐ་མི་དད་ལ་
yབ་པར་oབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་འཆད་པ་ནི་{ན་པ་དང་[ཅིག་;གཅིག་]པ་ལ་འX་བར་བJོད་པས་འnེལ་[པ་;བ་]ལ་དེའི་fལ་
ན་ཡོད་པས་yབ་[པོ་;བོ་]ཞེས་9ོན་པ་[207B1]པ་ནི་སR་སe་བ་དང་ཞེས་པའོ།།

དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་དེའི་yིར་འདི་<་|་བZབ་པར་:་བ་ལ་གསལ་བ་དང་འnེལ་ཅིང་5ག་པ་འདི་ནི་རང་
བཞིན་Gི་གཏན་ཚ~གས་ཞེས་:འོ།།



ཅིག་ཤོས་ལས་yད་[Tེད་;མེད་]པར་སེམས་པ་ན་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ལ།  མི་འདོད་པ་ནི་གསལ་བ་[Tེད་;མེད་]པའི་སར་
ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་དེ་[Tེད་;མེད་]ན་5གས་[207B2]{ོག་པར་9ོན་པ་ནི་:་བ་[Tེད་;མེད་]པ་ཅེས་པ་9ེ།  དེར་
གསལ་བ་@ོ་[;ར་;|ར་]êང་ཡང་མི་འོང་ན་yབ་པ་5ོག་པ་[འོང་;འོངས་]ན་5ག་པ་5ོག་པས་ཞེས་པའོ།།

I2 སེ་ཐ་རའི་Üོར་བ་ལ་5གས་དགོད་པ།
སེ་(པེ་?)ཐ་རས་གསལ་བའི་བར་X་འགོག་པའི་Üོར་བ་གཉིས་པ་ཡང་ཞེས་རང་བཞིན་མི་[དTིགས་;དམིགས་]པ་

བཀོད་ནས་5གས་Cི་yད་པར་[དTིགས་;དམིགས་]པའི་རིག་:་དོན་Gིས་ཁས་@ངས་པར་9ོན་[207B3]པ་ནི་དམིགས་
པའི་ཅེས་པའོ།།

âིའི་གནས་Yབས་འགའ་ཞིག་ལ་དངོས་D་མི་འདོད་Cང་འགལ་བའི་ཆོས་[Tེད་;མེད་]པས་དོན་Gིས་ཁས་
[@ང་;@ངས་]དགོས་པར་9ོན་པ་ནི་མ་ཆོད་པ་དང་(mchod pa D : chod pa P : ma chod pa Phya 
pa)ཅེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།

Üོར་བ་གཉིས་Cིས་འnས་|་བ3ས་པ་དེ་བས་ན་ཞེས་པ་9ེ།  Üོར་བ་གཉིས་བZབ་:་འགལ་བ་ལ་yབ་
[207B4]པ་ཚད་མ་དང་yོགས་ཆོས་Pང་གིས་oབ་པས་9ོབས་མuངས་པའི་yིར་རོ།།

Pང་ལ་Öིད་ཅིང་དངོས་པོ་ལ་མི་Öིད་པའི་L་ནི་བ9ན་བཅོས་ཅེས་པ་[ལསོགས་;ལ་སོགས་]པའོ།།
[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་དངོས་པོ་བ་ཉིད་ལ་གDངས་པ་ནི་མཚzན་པ་ཙམ་མR་ཞSས་9ོན་པ་ནི་hོབ་དཔོན་Gིས་

ཞེས་པའོ།།
ཅིག་ཤོས་Cི་yབ་པའི་[207B5][དཔེའ་;དཔེ་]དང་[Zབ་;བZབ་]:་Zབ་:ེད་Cི་ཆོས་གDམ་ཁས་@ངས་ལ་

<ོས་པ་དང་ཁས་@ངས་Cང་âི་yབ་:ེད་[Tེད་;མེད་]པ་གཉིས་འདི་ལ་ཞེས་དང་གང་ཞེས་པའོ།།
:ས་པ་དེ་དང་མི་མuངས་པ་ནི་དེ་བས་ན་ཅེས་པ་9ེ།  གེགས་མི་Qས་པས་འགལ་བ་མི་འWལ་པའི་:ེད་པ་

[Tེད་;མེད་]ཅེས་:་བའི་དོན་ཏོ།།
བZབ་པ་<ར་[ང་[པ་;བ་][207B6]བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།།།

D3 བZབ་པའི་ཡན་ལག་དཔེ་དེ་ལ་ལོགས་D་ཅི་9ེ་མི་འཆད་པ། 
E1 ལོགས་D་བཤད་མི་དགོས་པའི་འཐད་པ་བJོད་པ།

གལ་ཏེ་བZབ་པར་:་བའི་དོན་དང་དེ་Zབ་:ེད་གཏན་ཚ~གས་Cི་མཚན་ཉིད་<ར་[ང་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་ན་
བZབ་པའི་ཡན་ལག་[དཔེའ་;དཔེ་]དེ་ལ་ལོགས་D་ཅི་9ེ་མི་འཆད་ཅེ་ན།  ལོགས་D་བཤད་མི་དགོས་[207B7]པའི་
འཐད་པ་བJོད་པ་ནི་གཏན་ཚ~གས་ཞེས་པ་9ེ།  [དཔེའ་;དཔེ་]ཆོས་ཅན་གཏན་ཚ~གས་Cི་མཚན་ཉིད་ལས་ལོགས་D་
བJོད་:་མ་ཡིན་ཏེ་uལ་གDམ་X་འXས་པའི་yིར་yོགས་ཆོས་བཞིན་ཞེས་:འོ།།
དེར་འXས་Cང་ལོགས་D་བJོད་ན་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འ]ར་བ་ལས་གཏན་ཚ~གས་མཚན་[207B8]ཉིད་
གDམ་ཡིན་yིར་ཞེས་:་བས་yབ་པ་9ོན་ཏོ།།

དེ་ཅི་<ར་འXས་པ་ཉིད་9ོན་པ་ལས་རེ་ཤིག་5གས་Cི་མི་འWལ་པ་བJོད་པའི་uལ་ནི་གཏན་ཚ~གས་ནི་དེར་
བཤད་དR་དS་ཡང་9ོན་པར་:ེད་པས་uལ་འདི་ཡིན་ནR་ཞSས་òེལ་ལོ།།



དེ་ལ་[དཔེའ་;དཔེ་]བ9ན་པས་yབ་པ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]གཉིས་Cིས་འbག་{ོག་མི་[208A1]འWལ་པའི་fལ་
བ9ན་པ་དེ་<་མ་ཡིན་ནའོ།།

E2 དཔེ་jོན་བསལ་བ་oབ་པ། 
F1 ཆོས་མuན་པའི་དཔེ་<ར་[ང་བ།

དེས་ན་yབ་པ་ཉིད་Cིས་[དཔེའ་;དཔེ་]jོན་བསལ་[པ་;བ་]oབ་པ་ནི་དཔེས་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་བZབ་པའི་
fལ་9ོན་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ཅེས་པའོ།།

བསལ་:་[དཔེའ་;དཔེ་]<ར་[ང་པ་ཉིད་བ5ག་པ་ལ་ཆོས་མuན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ནི་བZབ་:ས་Zབ་:ེད་ལ་
yབ་[208A2]པ་ངེས་པའི་[གཞིའ་;གཞི་]ཡིན་པས་དེའི་མི་Qས་པས་དེའི་jོན་ཡིན་པ་ན་བZབ་:་Zབ་:ེད་གཉིས་ཀ་མ་
ཚང་[པའི་;བའི་]དོན་jོན་གDམ་Pས་ཅན་མ་ཡིན་པས་5ག་པ་ལ་ལ་[?]འX་:ེད་དཔེར་བཀོད་ན་Zབ་:ེད་
[Tེད་;མེད་]ཅིང་õལ་བཀོད་ན་:ེ་nག་པ་<ར་བZབ་:་ཡོད་Cང་Zབ་:ེད་པའི་|མ་པ་བཀོད་ན་གཉིས་ཀ་
[Tེད་;མེད་]པའོ།།

དེ་དག་མེད་པར་[208A3]ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་ཡང་@Rའd་jོན་Gིས་[དཔེའ་;དཔེ་]<ར་[ང་པ་ནི་འདོད་ཆགས་
དང་ཞེས་པ་9ེ།  ^་བས་འདོད་ཆགས་དང་{ན་པར་བZབ་པ་དང་འདོད་ཆགས་{ན་པས་འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་X་བZབ་
པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་{ན་པས་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་མ་ཡིན་པར་བZབ་པའི་དཔེར་[ལམ་]པR་ཆSའི་མི་འགོད་པ་ནི་རིམ་
པ་བཞིན་X་བZབ་:་Zབ་:ེད་[208A4]གཉིས་ཀ་[Tེད་;མེད་]པར་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་ཡིན་ནོ།།

བJོད་པ་jོན་ཅན་ལ་Jེས་འlོ་བ་ཉིད་མེད་ན་དཔེར་ན་ཞེས་པ་9ེ།  འདི་མuན་yོགས་ལ་མཐོང་[པ་;བ་]ཡོད་
Cང་âི་yབ་[Tེད་;མེད་]པས་སོ།།

ཡོད་Cང་མ་བJོད་པ་ནི་མི་5ག་9ེ་ཞེས་པ་9ེ་གང་དང་གང་ཞེས་[Tེད་;མེད་]ན་མི་འêང་[པ་;བ་]ལ་བJོད་པས་
སོ།།

བJོད་:་[208A5]yིན་ལོག་པ་ནི་དེ་བཞིན་X་ཞེས་པ་9ེ་བZབ་:་ལ་5གས་Cིས་yབ་པ་བJོད་པ་ལ་དགོས་པ་
དང་Qས་པ་[Tེད་;མེད་]པས་སོ།།

F2 ཆོས་མི་མuན་པའི་དཔེ་<ར་[ང་བ། 
ཆོས་མི་མuན་པའི་[དཔེའ་;དཔེ་]ལའང་བZབ་:་Zབ་:ེད་གཉིས་ཀ་{ོག་པ་ངེས་པར་དོགས་པས།  དེ་

[Tེད་;མེད་]པ་[དཔེའ་;དཔེ་]<ར་[ང་པ་ཡིན་པ་ན་བZབ་:་Zབ་:ེད་གཉིས་ཀ་[Tེད་;མེད་]པའི་དོན་jོན་གDམ་
[208A6]ཆོས་མི་མuན་པས་Cང་ཞེས་པ་9ེ་Qས་ཅན་མ་ཡིན་པས་5ག་པ་བZབ་པ་{ོག་པའི་དཔེར་གDམ་གDམ་བཀོད་
པ་<་|འོ།།

དེ་བཞིན་X་{ོག་པ་ལ་ཐེ་[ཙzམ་;ཚzམ་]ཟ་བ་ཤེས་པ་@R་jeན་གDམ་ནི་མི་??འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་མ་ཡིན་
ཏེ་Yར་མ་ཤེས་པའི་བ5ག་པའི་yིར་{ོག་པའི་དཔེར་∑་མཆོག་དང་Hོང་རིས་བཀོད་[208A7]པ་དང་། ཡོད་Cང་མ་
བJོད་པ་:ས་པས་མི་5ག་པ་བZབ་པ་ལ་{ོག་པའི་དཔེར་ནམ་མཁའ་བཀོད་པ་དང་། བJོད་Cང་ལོག་པ་མ་:ས་པ་ལ་
5ག་པས་yབ་[ཏེ།;9ེ།]  ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའོ།།



F3 སེལ་བའི་uལ།
དེ་<ར་ན་དཔེར་<ར་[ང་པ་[དsའ་;དs་]གཉིས་[བཅའ་;བཅོ་]བyད་དེ།  དེ་དག་yབ་པ་ངེས་པས་སེལ་

[208A8][པའི་;བའི་]uལ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]jོན་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ཞེས་བwོག་པས་བ9ན་ཏོ།།

E3 རང་Lད་X་གR་:Sད་ཡིན་པ་དགག་པ། 
5གས་Cི་མི་འWལ་པ་9ོན་པ་ནི་[དཔེའ་;དཔེ་]དེ་<་ན་ཡང་རང་Lད་X་གR་:Sད་ཡིན་ཏེ་བ་ལང་ལས་བ་

[མེན་;མིན་]5ོགས་པ་<་|འོ། །ཞེས་འགེགས་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅེས་པ་9ེ།  དེ་<་ནའང་[དཔེའ་;དཔེ་]བཤད་པ་དོན་
[Tེད་;མེད་]པར་[208B1]འ]ར་ཏེ་གོ་:་དང་མ་འnེལ་[པའི་;བའི་]yིར་རR་ཞSས་:འོ།།

འp་བའི་འnེལ་[པའི་;བའི་]ཡོད་པས་ཉེ་བར་འཇལ་བའི་གR་:Sད་X་9ོན་པ་ལ་yོགས་མཐའ་དག་གིས་འp་བ་མི་
Öིད་ལ་yོགས་འགའ་འp་བས་དེའི་རང་བཞིན་ཅན་X་9ོན་པ་ནི་གང་གིས་ཞེས་པ་9ེ།  གཉིས་ཀའི་དོན་[བ3འ་;བ3་]བ་
ནི་དེའི་yིར་ཅེས་པ་ནས་9ེ།[208B2]དེ་ཡང་[དཔེའ་;དཔེ་]ལོགས་D་བཤད་པ་དོན་མེད་དR་ཞSས་གཉིས་ཀའི་བར་ན་
འXག་པ་དེ་@ང་9ེ།  ཅི་<ར་[Tེད་;མེད་]པའི་uལ་གཉིས་ལས་É་མས་oབ་པ་བ3ས་པ་ནི།  དེས་yབ་པའི་ཆོས་དང་
{ན་པ་ཉིད་Cིས་དེ་5ོགས་ལ་དེའི་yབ་པ་དཔེས་བ9ན་:་ཡིན་པ་དེས་ན་5གས་Cི་མཚན་ཉིད་Gིས་དཔེའི་དོན་Eོགས་པའི་
yིར་ལོགས་[208B3]D་དོན་[Tེད་;མེད་]ཅེས་Üར་བའོ།།

yི་མས་oབ་པ་[བ3འ་;བ3་]བ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའི་yིར་འདེས་Lད་X་གR་:Sད་མ་ཡིན་ཏེ་གོ་:་དེ་དང་མ་
འnེལ་[པའི་;བའི་]yིར་དེས་ན་ལོགས་D་དོན་[Tེད་;མེད་]ཅེས་པ་9ེ། དོན་མེད་པའི་yིར་ལོགས་D་བཤད་པར་མི་:འR་
ཞSས་:འོ།།

C2 Dན་འ:ིན་པ། 
[208B4]།།  །། །།ད་ནི་\ོལ་བ་མཛÇས་པ་[Tེད་;མེད་]པར་བrས་པའི་ངག་བwོག་པ་དང་yིར་\ོལ་[ཅིག་X་;གཅིག་
i་]uམ་པ་qང་པ་དང་གཉིས་ཀས་jོན་Gི་གནས་ཤེས་པར་:་བའི་yིར་yིར་\ོལ་ལ་བ5ེན་པའི་ངག་Dན་འ:ིན་པ་འཆད་
དོ།།

D1 Dན་འ:ིན་ཡང་དག 
E1 མཚན་ཉིད།

དེ་ལ་Dན་འ:ིན་ཡང་དག་པ་ཉིད་Cི་མཚན་ཉིད་[208B5]ནི་\ོལ་བའི་འདོད་པ་ལ་jོན་ཅིང་འདོད་པ་oབ་པའི་
གེགས་:ེད་པ་ཞེས་དོན་Gི་དེ་ཁོ་ན་བསམ་པར་བཤད་པའི་དེ་གuང་ལས་མཚzན་པ་ནི་5གས་Cི་uལ་མ་ཚང་སོགས་བJོད་
ཅེས་པའོ།།

E2 Qས་པ་བསམ་པ། 
ངག་དེའི་Qས་པ་བསམ་པ་ལ་གེགས་Dན་འ:ིན་ལ་མི་<ོས་པར་5ོག་པ་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ལ།  དེ་ནི་ཞེས་པ་

ལན[208B6]Gི་དོན་ནི་བZབ་པ་དང་Dན་འ:ིན་པས་Äའི་Qས་པ་Zབ་པས་འགོག་པ་མ་ཡིན་མོད་Cི་འོན་Cང་དེ་དག་
གིས་དོན་Qས་པ་[Tེད་;མེད་]པ་ཉིད་X་9ོན་པ་ཡིན་ནR་ཞSས་:འོ།།



དེ་jོན་ཅན་X་ཤེས་ནས་བZབ་པ་གཞན་བཀོད་པས་Dན་འ:ིན་མི་Qས་པར་འ]ར་བའང་མ་ཡིན་[9ེ།;ཏེ།] 
བZབ་:་oབ་པ་ལ་མ་[208B7]གནོད་Cང་5གས་É་མ་Dན་üང་[པ་;བ་]མ་qོངས་པའི་yིར་རོ།།

5གས་É་མ་ཉིད་Cི་Zབ་:ེད་བLད་པ་གཞན་དང་གཞན་བཀོད་པ་jོན་[Tེད་;མེད་]ན་É་[མ་འང་;མའང་]Dན་
མ་üང་[པར་;བར་]འ]ར་བ་ཁོ་ནའོ།།

E3 Xས་Cི་yད་པར་9ོན་པ། 
ངག་མ་Eོགས་ན་མ་ཚང་[པར་;བར་]བJོད་པས་Dན་üང་[པར་;བར་]མི་འ]ར་ཞེས་Xས་Cི་yད་པར་9ོན་པ་

[208B8]ནི་གལ་ཏེ་ཞེས་པའོ།།

D2 Dན་འ:ིན་<ར་[ང་། 
E1 མཚན་ཉིད། 

ད་ནི་\ོལ་བ་རང་གི་བ9ན་པ་ཡང་དག་པ་ལ་འཇིགས་པ་qང་པ་དང་yིར་\ོལ་བ་འཇེམ་པ་[Tེད་;མེད་]པ་
དགག་པ་དང་།  གཉིས་ཀས་jོན་ཡོན་Gི་གནས་ཤེས་པར་:འི་yིར་Kག་ཆོད་Cིས་ངག་འཆད་པ་ལ་Kག་ཆོད་Cི་མཚན་
ཉིད་དེར་[ང་[པ་;བ་][209A1]ནི་ཞེས་པ་9ེ།  jོན་X་བJོད་Cང་jོན་མ་ཡིན་པས་གེགས་མི་Qས་པའོ།།

[མདོའ་;མདོ་]མཛད་པས་cོད་པ་Zབ་པར་jོན་གDམ་བཤད། 
yིན་ལོག་མི་བདེན་འགལ་[བའི།།;བ་ཡི།།] འདི་ལ་yད་པར་མཚzན་པ་[Tེད།།;མེད།།]  
[209A2]གཞན་Gིས་བཤད་པ་yོགས་ཙམ་ཡིན།།  

ཞེས་lངས་Cི་[ད:ེའ་;ད:ེ་]བ་མ་áོས་པའི་L་ནི་ལོག་པའི་ལན་(D : ཡན་ P)ལ་ཅེས་པའོ།།

E2 lངས་Cི་ད:ེའ་བ་མ་áོས་པའི་L་མཚན། 
pང་Öོང་¶ང་[Tིག་;མིག་]གིས་བJོད་པའི་lངས་ཡོངས་D་ཆོད་པར་མ་འXས་པ་[Tེད་;མེད་]དR་ཞSས་པའི་

དོགས་པ་བD་ནས་དེར་མ་འXས་པ་དམ་བཅའ་དང་5གས་མ་[209A3]བJོད་པའི་Kག་ཆོད་འགའ་ཞིག་9ོན་པ་ནི་
དཔེར་ན་ཞེས་པའོ།།

དེ་དག་Cང་མ་ཡིན་པའི་L་མཚན་བཤད་ཟིན་པ་ནི་ཐོགས་[Tེད་;མེད་]བག་ཆགས་ལས་êང་[པའི་;བའི་]ཞེས་
དང་yད་པར་âི་ཆོས་ཐ་དད་པའི་yིར་རོ། །ཞེས་པར་རོ།། 

âིའི་མཚན་ཉིད་དང་{ན་པས་yད་པར་X་3ད་པ་དགག་པ་ནི་[209A4]གལ་ཏེ་ཞེས་པའོ།།
:ེ་nག་མ་ཤེས་ན་âིའི་མཚན་ཉིད་གང་ལས་5ོགས་ཞེ་ན།  དེ་ནི་བZབ་པ་དང་Dན་འ:ིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་

པ་ལ་9ེ།  འདི་<ར་བZབ་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ངR་ཤSས་ན་དེ་ལ་jོན་བJོད་པ་ཐམས་ཅད་[209A5]Dན་འ:ིན་<ར་[ང་
པ་ཡིན་ཏེ་Dན་འ:ིན་པ་ནི་རང་གི་fལ།  བZབ་པ་jོན་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་འbག་པའི་yིར་དང་།  Dན་འ:ིན་Gི་
མཚན་ཉིད་འདོད་པ་oབ་པའི་གེགས་:ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།

[209A6]དེ་<ར་Dན་འ:ིན་X་བJོད་Cང་དེའི་fལ་དང་།  :ེད་པ་དང་མི་{ན་པས་Dན་འ:ིན་<ར་[ང་
པར་oབ་ཅེས་:འོ།།

དེ་<ར་བZབ་པ་དང་Dན་འ:ིན་པ་གཉིས་Cིས་བJོད་པ་གཞན་དོན་Gི་ལེ;་Eོགས་པ་ཡིན་ནོ།།



དེ་<ར་yོགས་གཉིས་[ག་;ཀ་]ལ་[209A7]བ5ེན་ནས་འདིར།  །བZབ་:་Zབ་:ེད་Dན་འ:ིན་<ར་[ང་དག།  
གuང་གི་བསམ་པ་མཐའ་བཞིར་མ་°ོས་པར།  །  །མན་ངག་ཐབས་Cི་Yབས་དོན་ངེས་པར་བཤད།།
[209A8]།།  །།  །།

'A4 འbག་གི་དོན། 
དེ་<ར་ལེ;་གDམ་Gིས་Yབས་D་[བབ་;བབས་]པའི་བJོད་:་ཡོངས་D་Eོགས་ནས། འbག་གི་དོན་བ9ན་

བཅོས་ཇི་<ར་བcམས་པའི་uལ་བ9ན་པ་ནི། དོན་ཡོད་ཞེས་པའི་ཚ~གས་D་བཅད་[209B1]པའོ།།
འདི་ཡང་གང་བཤད་:འི་དངོས་པོ་དང་།  དེ་གང་ལས་བཤད་པའི་uལ་དང་།  དེའི་L་མཚན་ཕན་ཡོན་

གDམ་Gིས་ཤེས་པར་:་བ་ལས།  དང་པR་ནd་དོན་ཡོད་Pགས་གཟིགས་Cི་[མདོའ་;མདོ་]དོན་ངས་བཤད་ཅེས་པའོ།།
[209B2]གཉིས་པ་ལ་ཟེར་བའི་Pང་ལ་མི་བ5ེན་པ་དང་འཐད་པའི་རིགས་པ་ལ་བ5ེན་པ་གཉིས་Pང་ཡང་དོར་

ནས་ངས་བཤད་ཅེས་དང་འདིར་རིགས་(PVin: ’di rigs)ཅེས་པ་བཤད་ཅེས་པའོ།།
གDམ་པ་ལ་Pང་དོར་བའི་L་དང་རིགས་པ་ལ་5ེན་པའི་ཕན་ཡོན་གཉིས་%མ་དག་uགས་དེའི་དགོངས་པ་མི་

(D : མིག་ P)གསལ་@ོ་[209B3]ཅན་jེ་བོས་5ོགས་པ་ཡིན་ཞེས་Üར་བ་དང་། %མ་དག་uགས་དེའི་དགོངས་[པ་
འང་;པའང་]འདི་།  །ཉིད་ཡིན་ཞེས་པས་བ9ན་ཏོ།། །།

རིགས་པའི་དབང་üག་\ོལ་[209B4]བ་ངན་འཇོམས། 
uབ་པའི་དབང་པོས་Pང་བ9ན་གང་།།
9ོན་པའི་བ9ན་ལ་མཁས་པའི་ང་yལ་དག་གིས་མ་áད་ཅིང་།  
འbག་fལ་îན་ལ་རང་གི་Pགས་འཛ~ན་jེ་བོ་îན་[Cི་;Gི་]དབང་]ར་པའི་།  
@་མེད་དེ་ནི་öིང་མཆོག་འདི་ན་[209B5]ཆོས་Jེ་<་|ར་lགས་པ་ཡིན།།
མཐའ་གཉིས་[Tེད་;མེད་]པར་གDམ་X་འཁོར་ཞིང་།  
མི་བཟད་3ག་བÉལ་5ག་{ན་པ།།
ཐབས་[Tེད་;མེད་]ཉིད་དང་ཐབས་གཞན་དག་གིས་ཤིན་[X་;i་]ཞི་བར་མི་Qས་ལ།།
[209B6]@R་leས་sིང་པོ་གཅིག་ཉིད་དེ་ཡང་གང་ཞིག་[Tེད་;མེད་]པར་མི་འêང་[པའི།;བའི།]  
རིགས་uལ་འདི་ནི་ཐར་པའི་ལམ་ལ་མིག་དང་[ང་[པ་;བ་]སེང་གེ་ཡིན།  
གDམ་ལས་བjེད་དེ་yད་པར་%མ་བཅད་པས།།
ཚད་མའི་ངR་བe་lངས་[209B7]དང་བJོད་པ་ལ།
།ལོག་[5ོགས་;5ོག་][བyའ་;བy་]rག་བསལ་ནས་རིགས་པའི་དོན།  
%མ་པར་རེས་པའི་uབ་པའི་yལ་མཚན་ཡིན།།
[མདོའ་;མདོ་]དོན་གསལ་:ེད་དོན་[བyའ་;བy་]{ན་པ་དོན་Gི་གང་།།
[209B8]རབ་Üངས་jེ་བRའd་Ä་[@R་འd་;@Rའd་]âན་དང་{ན་%མས་Cིས།།
%མ་པར་བཤད་པ་ཆེ་འnིང་བ3ས་པའི་འོད་དག་གིས་།།



རང་གི་yོགས་D་w་འོད་ཙམ་ཞིག་[ང་[པར་;བར་]:ས།  
དེ་ནས་རིང་ནས་áོན་ལམ་[210A1]9ོབས་Cིས་འདིར་འོངས་9ེ།།
གང་[རི་འི་;རིའི་]jེ་བR་@e་[Tིག་;མིག་]{ན་པ་9ོང་དག་གིས།།
yོགས་ཅིག་@R་ཡdས་གuང་དང་དོན་Gི་ཆ་ཤས་ལས།།
[âད་;དëོད་]པའི་རིམ་པས་དོན་uལ་y་[མཚzའ་;མཚz་]གཉེར་མ་འ]ར།  
[210A2]Xས་མཐའ་ཐོས་མང་%མ་[âད་;དëོད་]@R་leས་ཅན།  
དཔལ་{ན་[དགེའ་;དགེ་]hོང་སེང་གེའི་Ä་ཅན་Gིས།  
དགའ་བས་གོམས་དང་གཞན་ལ་ཕན་དོན་X།།
ངོ་མཚར་§ད་Cི་%མ་བཤད་འདི་:ས་སོ།།
བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་འདི་ལ་རབ་བ5ེན་ནས།།
[210A3]བcོན་{ན་@R་leས་དམན་པའི་jེ་བོས་Cང་།།
%མ་པར་ངེས་པ་ངེས་[9ེ་;ཏེ་]ཤེས་[:འི།;:་ཡི།]།
དེ་ཉིད་®ར་X་5ོགས་ནས་lོལ་འ]ར་ཅིག།། །།

ཚད་མ་%མ་པར་ངེས་པའི་[ཏི་ཀ་;ཊི་.་]ལེགས་པར་བཤད་པ་བ3ས་[210A4]པ་ཞེས་:་བ། །རིགས་པར་^་བའི་དགེ་
hོང་བcོན་འoས་སེང་གེས་Üར་[པའོ།།;བའོ།།]  །། Eོགས་[πོ།།;སོ།།]aིaི་བྷི།

[?]པའི་sན་དངགས་དང་།   བ9ན་བཅོས་དང་།   གསང་Éགས་དང་།  རིག་པ་ཐམས་ཅད་Cི་འêང་གནས་ཡིན་
ཏེ། [ཡེ་ཤེས་]་Cིས་%མ་པ་ཐམས་ཅད་@ང་དབར་uག་པར་འ]ར་མེད་དོ།  །Cེ་y་བའི་Öས་དེ་བཞིན་[?][210A5]


