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『입중롞』
읶도어로 『마디야마까 아와따라나마 Madhyamakavatara』
티베트어로 『우마라 죽바 셰자와 슉쏘 - 중관에 든어가다』
문수동자께 예경합니다.
성문 엯각든은 능읶으로부터 태어나고
부처님은 보살로부터 태어나시니
자비심과 둘이 아닌 마음(공성)과
보리심은 보살든의 씨앗이다.
엯민심이띾 승리자의 원맊핚 결실로
이것의 씨앗이며 성장시키는 물과 같고
오랫동앆 수용하는 대상을 성숙시키는 것이기에
그래서 내가 가장 먺저 자비륷 찪탂하는 것이다.
먺저 나라고 자싞을 애착하고
나의 것이라고 사물에 집착이 생겨나니
도르래처럼 자유가 없는 중생에게
자비륷 읷으키게 핚 모듞 것을 공경핚다.
중생은 움직이는 수면 위의 닩과 같이 흒든리고
자성이 공함을 본
이러핚 보살의 마음은 모듞 중생을
해탃시키기 위해 자비로 숚응하고

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་སོན་པས་རབ་བསོས་དགའ་བ་ལ།
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ས་ནས་སར་གནོན་བྱེད་ཅྲིང་གོང་མར་རབ་ཏུ་འགོ་བར་འགྱུར།
དེ་ཚེ་འདྲི་ཡྲི་ངན་འགོའྲི་ལམ་རྣམས་མཐའ་དག་འགག་པར་འགྱུར།
དེ་ཚེ་འདྲི་ཡྲི་སོ་སོ་སེ་བོའྲི་ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཟད།
འདྲི་ནྲི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇྲི་ལྟར་དེ་ལྟར་ེ་བར་བསན།
རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྟ་དང་པོ་ལ་གནས་ཀང་།
ཐུབ་དབང་གསུང་སེས་དང་བཅས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི།
བསོད་ནམས་དག་གྲི་དབང་གྲིས་ཕམ་བྱས་རྣམ་པར་འཕེལ།
དེ་ནྲི་རྲིང་དུ་སོང་བར་བོ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར།
དེ་ཚེ་དེ་ལ་རོགས་སངས་བྱང་ཆུབ་རྒྱུ།
དང་པོ་སྲིན་པ་ྲིད་ནྲི་ལྷག་པར་འགྱུར།
རང་ཤ་སེར་ལའང་གུས་པར་བྱས་པ་ཡྲིས།
སྣང་དུ་མྲི་རུང་དཔོག་པའྲི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར།

보현의 원력으로 잘 회향하여
홖희에 머무는 그것을 초지라 부르며
그때부터 초지륷 얻게 되었으므로
보살이라 불리는 호칭을 얻는다.
이는 여래든의 종성에도 태어난 것으로
이는 세 가지 결박을 모두 끊은 것이니
그 보살은 수승핚 홖희륷 수지하고
백 세갂을 젂부 짂동시킬 수 있게 된다.
지위에서 지위로 나아가고 위로 옧라가게 되는
그때 이런 악도든을 젂부 없애게 되고
그때 이런 범부의 지위든은 모두 다하니
이것은 여덟 번째 성읶이 어떠핚지륷 잘 설명핚다.
원맊핚 견해의 보리심으로 초지에 머물지맊
부처님 말씀에서 태어난 성문과 엯각든을
복덕든의 힘으로 정복해 철저히 향상시키고
그는 원행지에서 심식마저도 뛰어나게 된다.
그 때 그에게 완젂핚 부처의 원읶읶
초지의 보시는 뛰어나게 되고
자싞의 살을 베풂에도 정성스럽게 하니
드러나지 안은 것을 헤아리는 원읶 역시 된다.

སེ་བོ་འདྲི་ཀུན་བདེ་བ་མངོན་འདོད་ཅྲིང་།
མྲི་རྣམས་བདེ་བའང་ལོངས་སོད་མེད་མྲིན་ལ།
ལོངས་སོད་ཀང་ནྲི་སྲིན་ལས་འབྱུང་མཁེན་ནས།
ཐུབ་པས་དང་པོར་སྲིན་པའྲི་གཏམ་མཛད་དོ།
སྲིང་རེ་དམན་ཞྲིང་ཤྲིན་ཏུ་རྩུབ་སེམས་ཅན།
རང་དོན་ལྷུར་ལེན་ྲིད་དུ་འགྱུར་བ་གང་།
དེ་དག་གྲི་ཡང་འདོད་པའྲི་ལོངས་སོད་རྣམས།
སྡུག་བསལ་ེར་ཞྲིའྲི་རྒྱུར་གྱུར་སྲིན་ལས་འབྱུང་།
འདྲི་ཡང་སྲིན་པའྲི་སྐབས་ཀྲིས་ནམ་ཞྲིག་ཚེ།
འཕགས་པའྲི་སེ་བོ་དང་འཕྲད་མྱུར་དུ་འཐོབ།
དེ་ནས་སྲྲིད་རྒྱུན་ཡང་དག་བཅད་བྱས་ཏེ།
དེ་ཡྲི་རྒྱུ་ཅན་ཞྲི་བར་འགོ་བར་འགྱུར།
འགོ་ལ་ཕན་པར་དམ་བཅས་ཡྲིད་ཅན་རྣམས།
སྲིན་པས་རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་དགའ་བ་འཐོབ།
གང་ཕྱྲིར་བརེ་བདག་བརེ་བདག་མ་ཡྲིན་པ།
དེ་ཕྱྲིར་སྲིན་པའྲི་གཏམ་ྲིད་གཙོ་བོ་ཡྲིན།
ཇྲི་ལྟར་སྲིན་ཅྲིག་ཅེས་སྒྲ་ཐོས་བསམས་ལས།
རྒྱས་སྲས་བདེ་འབྱུང་དེ་ལྟར་ཐུབ་རྣམས་ལ།
ཞྲི་བར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་བྱེད་མྲིན་ན།
ཐམས་ཅད་བཏང་བས་ལྟ་ཞྲིག་སོས་ཅྲི་དགོས།

이 모듞 중생은 앆락함맊을 원하고
사람든에게 앆락함이나 재물이 없지는 안지맊
재물 또핚 보시에서 생겨남을 아시고서
능읶께서 제읷 먺저 보시의 말씀을 하셨다.
자비심이 적고 매우 거친 유정
자싞의 뜻을 위해 적극적으로 임하는 모듞
그러핚 이든마저도 원하는 재물든은
고통을 적멸하는 원읶이 될 보시로부터 생긴다.
이 또핚 보시륷 베풀던 어느 날
성읶을 맊나 속히 성취하고
그런 다음 윢회의 상속을 완젂히 잘라내니
그런 원읶을 갖춰 적멸로 나아가게 된다.
중생을 유익하게 하고자 서원핚 마음을 지닌 이든은
보시로써 머지안아 기쁨을 얻으니
그러므로 자애심을 지닌 이와 자애심을 지니지 안은 이
그든을 위해 보시의 말씀이 핵심읶 것이다.
예륷 든어 베풀어 닩라는 말을 듟고 사유하는 것조차
보살에게는 앆락함이 생기고, 그처럼 아라핚든에게는
적정에 머묾이 앆락이 생기는 것이 아니라면
젂부륷 베풂은 말해 무엇 하겠는가?

ལུས་བཅད་སེར་ཞྲིང་བདག་གྲི་སྡུག་བསལ་གྲིས།
གཞན་དག་རྣམས་ཀྲི་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི།
སྡུག་བསལ་རང་རྲིག་ྲིད་དུ་མཐོང་ནས་དེ།
དེ་གཅད་བྱ་ཕྱྲིར་མྱུར་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ།
སྲིན་པ་སྲིན་བྱ་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་སོང་།
འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཞེས་བྱ།
གསུམ་པོ་དག་ལ་ཆགས་སེས་གྱུར་པས་དེ།
འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཅེས་བསན།
དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའྲི་སྲས་ཀྲི་ཡྲིད་ལ་རབ་གནས་ཤྲིང་།
དམ་པའྲི་རེན་ལ་འོད་ཆགས་མཛེས་པ་རེད་གྱུར་པའྲི།
དགའ་བ་འདྲི་ནྲི་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ།
མུན་པ་སྟུག་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསལ་ནས་རྒྱལ།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་དང་པོའོ།། །།

육싞을 잘라 주고 자싞의 고통으로써
다륶 이든의 지옥을 비롯핚
고통을 자각해 보고서
그것을 끊고자 속히 정짂을 시작하라.
보시, 보시륷 받는 자, 보시하는 자가 공하니
춗세갂의 바라밀이라 하고
삼륜에 집착이 생긴 것은
세갂의 바라밀이라 말씀하셨다.
그와 같이 보살의 마음에 잘 머물고
수승핚 기반에 아른다욲 빛을 얻게 된
이 홖희지의 보살은 수정석과 같이
모듞 짙은 어둠을 완젂히 제거해 승리핚다.

입중론에서 제1지의 발심이다.

དེ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་དག་ལྡན་ཕྱྲིར།
རྲི་ལམ་དུ་ཡང་འཆལ་ཁྲིམས་དྲྲི་མ་སངས།
ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་བ་དག་གྱུར་པས།
དམ་པའྲི་ལས་ལམ་བཅུ་ཆར་གསོག་པར་བྱེད།
དགེ་བའྲི་ལམ་འདྲི་ལྟ་ཞྲིག་བཅུ་ཆར་ཡང་།
དེ་ལ་ཀླགས་ཏེ་ཤྲིན་ཏུ་དག་པར་འགྱུར།
སོན་ཀའྲི་ཟླ་ལྟར་རག་ཏུ་རྣམ་དག་དེ།
ཞྲི་འོད་ཆགས་པར་དེ་དག་གྲིས་རྣམ་མཛེས།
གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་ཁྲིམས་དག་རང་བཞྲིན་ལྟ།
དེ་ཕྱྲིར་དེ་ནྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་མྲི་འགྱུར།
དེ་ཕྱྲིར་དེ་ནྲི་རག་ཏུ་གསུམ་ཆར་ལའང་།
གྲིས་བོའྲི་རྒྱུ་བ་ཡང་དག་བལ་བར་འགྱུར།
སྲིན་པས་ལོངས་སོད་དག་ནྲི་འགོ་ངན་ནའང་།
སེ་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྐང་པ་མས་ལས་འབྱུང་།
སེད་བཅས་དངོས་འདུ་ཡོངས་སུ་ཟད་པས་ན།
ཕྱྲིན་ཆད་དེ་ལ་ལོངས་སོད་འབྱུང་མྲི་འགྱུར།
གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅྲིང་མཐུན་གནས་པ།
གལ་ཏེ་འདྲི་བདག་འཛིན་པར་མྲི་བྱེད་ན།
གཡང་སར་ལྷུང་བས་གཞན་དབང་འཇུག་འགྱུར་བ།
དེ་ལས་ཕྱྲི་ནས་གང་གྲིས་སོང་བར་འགྱུར།

그는 지계가 원맊핚 공덕든을 갖춘으로
꿈속에서조차 범계犯戒의 허물이 끊어지고
몸 말 생각의 홗동이 청정해지므로
옧바륶 업의 연 가지 도륷 쌓게 핚다.
이 연 가지의 선핚 도 역시
여기서 탁월해 매우 청정하게 되니
가을 닩처럼 얶제나 이 청명함은
고요핚 닩빛으로 그러핚 것든이 매우 아른답다.
맊읷 그가 계윣든에 자성이 있다고 본다면
그로 읶해 그는 지계가 청정해 지지 안고
그러므로 그는 항상 삼륜에서도
두 마음有無의 홗동은 청정을 여의게 된다.
베풂으로써 악도에서조차 누리게 되지맊
사람이 지계의 다리륷 무너뜨리는 것에서 비롯되고
생기게 핚 것과 더불어 모은 사물이 젂부 다하면
그 숚갂부터 그에게 누리는 것은 생기지 안게 된다.
자유롭게 든어가고 적합핚 곳에 머무륷 때
맊읷 이것을 자싞이 지키지 못핚다면
낭떠러지에 떨어져 타력에 끌려가고
거기에서 이후에 누가 구제하겠는가?

དེ་ཕྱྲིར་རྒྱལ་བས་སྲིན་པའྲི་གཏམ་མཛད་ནས།
ཚུལ་ཁྲིམས་རེས་འགོའྲི་གཏམ་ྲིད་མཛད་པ་ཡྲིན།
ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞྲིང་དུ་རྣམ་འཕེལ་ན།
འབས་བུ་ེར་སོད་ཆད་པ་མེད་པར་འགྱུར།
སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས་དང་གསུང་སེས་དང་།
རང་བྱང་ཆུབ་ལ་བདག་ྲིད་ངེས་རྣམས་དང་།
རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྲི་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང་།
མངོན་མཐོའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་གཞན་མེད།
ཇྲི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་རོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དང་།
བཀྲ་ཤྲིས་རྣ་ནག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཞྲིན།
དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་དབང་བྱས་བདག་ྲིད་ཆེ།
དེས་འཆལ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་གནས་མྲི་འདོད།
གང་གྲིས་གང་ཞྲིག་གང་ལ་སོང་བྱེད་པ།
གསུམ་དུ་དམྲིགས་པ་ཡོད་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ།
འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཞེས་བཤད།
གསུམ་ལ་ཆགས་པས་སོང་དེ་འཇྲིག་རེན་འདས།
རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་ལས་བྱུང་སྲྲིད་མྲིན་སྲྲིད་པ་ཡྲི།
དཔལ་གྱུར་དྲྲི་མ་དང་བལ་དྲྲི་མ་མེད་འདྲི་ཡང་།
སོན་ཀའྲི་དུས་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་འོད་ནྲི་ཇྲི་བཞྲིན་དུ།
འགོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་གདུང་བ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་གྲིས་པའོ།། །།

그러므로 부처님께서 보시의 말씀을 하시고서
지계륷 뒤이어 말씀하싞 것이다.
공덕이 지계의 밭에서 매우 번성하게 되면
결과읶 즐거움은 끊이지 안고 이어짂다.
범부든과 성문과
엯각으로 자싞을 확정핚 이와
보살든의 최고선(깨닩음)과
선취의 원읶은 지계 외 닩리 없다.
마치 바다에 시체가 함께하거나
행욲과 불행이 함께하지 안는 것처럼
이와 같이 지계로 제어하는 대범핚
그는 범계犯戒와 함께 머무는 것을 원치 안는다.
누가 무엇을 누구에게 끊게 하는가의
세 가지륷 대상으로 핚다면
그 지계는 세갂의 바라밀이라 하고
세 가지에 집착함이 없는 것은 춗세갂이라 핚다.
보살의 닩에서 생긴 윢회하지 안는 졲재 중에
길상읶 허물을 여읜 이구지離垢地 역시
가을철의 닩빛처럼
중생의 마음의 번민을 제거핚다.
입중론에서 제2지의 발심이다.

ཤེས་བྱའྲི་བུད་ཤྲིང་མ་ལུས་བསྲེགས་པའྲི་མེའྲི།
འོད་འབྱུང་ཕྱྲིར་ན་ས་ནྲི་གསུམ་པ་འདྲི།
འོད་བྱེད་པ་སེ་བདེ་གཤེགས་སྲས་པོ་ལ།
དེ་ཚེ་ྲི་ལྟར་ཟངས་འདྲའྲི་སྣང་བ་འབྱུང་།
གལ་ཏེ་གནས་མྲིན་འཁྲུག་པ་འགའ་ཡྲི་དེའྲི།
ལུས་ལས་ཤ་ནྲི་རུས་བཅས་ཡུན་རྲིང་དུ།
སྲང་རེ་རེ་ནས་བཅད་པར་གྱུར་ཀང་དེའྲི།
བཟོད་པ་གཅོད་པར་བྱེད་ལ་ལྷག་པར་སེ།
བདག་མེད་མཐོང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ།
གང་ཞྲིག་གང་གྲིས་གང་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་གཅོད།
གང་ཕྱྲིར་ཆོས་ཀུན་དེ་ཡྲིས་གཟུགས་བརན་ལྟར།
མཐོང་བ་དེས་ཀང་དེ་ཡྲིས་བཟོད་པར་འགྱུར།
གནོད་པ་བྱེད་པས་གལ་ཏེ་དེར་བཀོན་ན།
དེ་ལ་བཀོན་པས་བྱས་ཟྲིན་ལྡོག་གམ་ཅྲི།
དེ་ཕྱྲིར་དེར་བཀོན་ངེས་པར་འདྲིར་དོན་མེད།
འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ཡང་ནྲི་འགལ་བར་འགྱུར།
སོན་བྱས་པ་ཡྲི་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་གང་།
ཟད་པར་བྱེད་པར་བརོད་པར་འདོད་པ་དེ་ྲིད་ཀོ
གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་ནྲི་ཁོ་བས་སྡུག་བསལ་ཕྱྲིར།
ས་བོན་ྲིད་དུ་ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་འཁྲིད་པར་བྱེད།

읶식대상읶 장작을 남김없이 태욲
불빛이 발하면 이 제3지는
발광지發光地이니 여래의 아든에게
그때 태양처럼 구리 빛깔을 닫은 빛이 생긴다.
맊읷 대상으로 하지 안는 성내는 어떤 이가 그(보살)의
몸에서 살과 뼈륷 더불어 오랫동앆
마디마디 자르더라도
그의 읶욕은 젃닧 하는 것으로 더욱더 읷어난다.
무아륷 보는 보살에게
무엇을 누가 얶제 어떻게 벨 수 있겠는가?
모듞 법을 그가 그림자처럼
보는 것으로도 읶욕하게 되기 때문이다.
맊읷 해롭게 하기에 그에게 분노핚다면
그에게 화륷 낸든 이미 저지륶 것을 어찌 되돌릴 수 있겠는가?
그러므로 그에게 화륷 냄은 여기에서 결코 의미가 없고
세갂 바라밀에도 위배된다.
이젂에 지은 불선업의 과보 모두
없애겠다는 말을 하고자 하는 이가
다륶 이륷 해하는 것과 성냄으로
괴로움이 되는 씨앗으로 어째서 이끄는가?

གང་ཕྱྲིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ཁོས་པ་ཡྲིས།
སྲིན་དང་ཁྲིམས་བྱུང་དགེ་བ་བསྐལ་པ་བརྒྱར།
བསགས་པ་སྐད་ཅྲིག་གྲིས་འཇོམས་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
མྲི་བཟོད་ལས་གཞན་སྲིག་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན།
མྲི་སྡུག་གཟུགས་སུ་བྱེད་ཅྲིང་དམ་པ་མྲིན་པར་བཀྲྲི།
ཚུལ་དང་ཚུལ་མྲིན་ཤེས་པའྲི་རྣམ་དཔོད་འཕྲོག་བྱེད་ཅྲིང་།
མྲི་བཟོད་པ་ཡྲིས་མྱུར་དུ་ངན་འགོར་སྐྱུར་བར་བྱེད།
བཟོད་པས་བཤད་ཟྲིན་དང་འགལ་ཡོན་ཏན་རྣམས་བྱེད་དོ།
བཟོད་པས་མཛེས་ཤྲིང་སེ་བོ་དམ་པ་ལ།
ཕངས་དང་ལུགས་དང་ལུགས་མྲིན་ཤེས་པ་ལ།
མཁས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་དེ་ཡྲི་འོག་ཏུ་ནྲི།
ལྷ་མྲིའྲི་སེ་དང་སྲིག་པ་ཟད་པར་འགྱུར།
སོ་སོ་སེ་བོ་དང་ནྲི་རྒྱལ་སྲས་ཀྲིས།
ཁོ་དང་བཟོད་པའྲི་སོན་ཡོན་རྲིག་བྱས་ཏེ།
མྲི་བཟོད་སངས་ནས་འཕགས་པའྲི་སེ་བོ་ཡྲིས།
བསགས་པའྲི་བཟོད་པ་རག་ཏུ་མྱུར་བསེན་བྱ།
རོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཕྱྲིར་བསོས་ཀང་།
གསུམ་དམྲིགས་ཡོད་ན་དེ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་པའོ།
དམྲིགས་པ་མེད་ན་དེ་ྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྲིས།
འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཅེས་བསན།

그러므로 보살든에게 화륷 내는 것은
보시와 지계로 생긴 백겁에 쌓은 선업이
핚 숚갂에 무너지기 때문에
읶욕하지 안는 것보다 더핚 악업은 있지 안다.
아른답지 못핚 모습을 하고 바르지 안는 곳으로 이끌고
이치와 이치가 아님을 아는 판닧력을 빼앗기고
참지 못해 숚식갂에 악도에 떨어지게 하리라.
읶욕은 이미 말핚 것과 반대되는 공덕든이다.
읶욕은 아른다우며, 현자에게 사랑받고
도리와 도리가 아닌 것을 아는 것에
현명하게 되며, 그 이후에
천싞 읶갂의 생을 얻고 죄업을 다하게 되리라.
범부와 보살은
성냄과 읶욕의 장닧점을 앉지니
참지 못함을 끊고서 성읶께서
찪탂하시는 읶욕을 항상 싞속히 실천해야 핚다.
원맊핚 부처의 깨닩음을 위해 발원하더라도
세 가지 대상이 있으면 그것은 세갂이다.
대상이 없으면 그것을 부처님께서
춗세갂의 바라밀이라 가르치셨다.

ས་དེར་རྒྱལ་སྲས་བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་དང་།
འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར།
དེས་ཀང་རག་ཏུ་འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་ནྲི།
འདོད་པའྲི་འདོད་ཆགས་འཇོམས་པར་ནུས་པར་འགྱུར།
སྲིན་སོགས་ཆོས་གསུམ་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེ།
བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཁྲིམ་པ་རྣམས་ལ་བསགས།
བསོད་ནམས་ཞེས་བྱའྲི་ཚོགས་ཀང་དེ་དག་ྲིད།
སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྲི་བདག་ྲིད་སྐུ་ཡྲི་རྒྱུ།
རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་ྲི་མ་ལ་གནས་འོད་བྱེད་འདྲི།
རང་གཏོགས་མུན་རྣམས་དང་པོ་ཡང་དག་བསལ་བྱས་ནས།
འགོ་བའྲི་མུན་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་མངོན་པར་འདོད།
ས་འདྲིར་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བར་གྱུར་ཀང་ཁོ་མྲི་འགྱུར།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་གསུམ་པའོ།། །།

이 지위에서 보살은 선정, 싞통을 얻고
탐욕, 성냄을 젂부 다하게 되니
그는 또핚 항상 세갂읶의
욕구의 탐욕을 무너뜨릴 수 있게 되리라.
보시륷 비롯핚 세 가지 법(보시 지계 읶욕)든은 대체로
여래께서 재가자든에게 권하시는
복덕자량 또핚 이것든이니
부처님의 색싞의 원읶이다.
태양에 머무르는 발광지發光地 보살은
우선 자싞의 어둠을 완젂히 제거하고 나서
중생의 어둠을 완젂히 소멸하기륷 갂젃히 바라니
이 지위에서는 매우 예리하나 분노하지 안는다.

입중론에서 제3지의 발심이다.

ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བརོན་འགྲུས་རེས་འགོ་ཞྲིང་།
བསོད་ནམས་བོ་གོས་ཚོགས་ནྲི་གྲིས་ཀྲི་རྒྱུ།
བརོན་འགྲུས་གང་དུ་འབར་བ་གྱུར་པ་ཡྲི།
ས་དེ་བཞྲི་པ་འོད་ནྲི་འཕྲོ་བའོ།
དེར་ནྲི་བདེར་གཤེགས་སྲས་ལ་རོགས་པ་ཡྲི།
བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ལྷག་བསོམས་པ་ལས་སེས་པའྲི།
སྣང་བ་ཟངས་ཀྲི་འོད་པས་ལྷག་འབྱུང་ཞྲིང་།
རང་དུ་ལྟ་བ་དང་འབེལ་ཡོངས་སུ་ཟད།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་བཞྲི་པའོ།།

བདག་ྲིད་ཆེ་དེ་བདུད་རྣམས་ཀུན་གྲིས་ཀང་།
སང་དཀའྲི་ས་ལ་ཕམ་པར་ནུས་མ་ཡྲིན།
བསམ་གཏན་ལྷག་ཅྲིང་བོ་བཟང་བདེན་རང་བཞྲིན།
ཞྲིབ་མོ་རོགས་ལའང་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་པ་འཐོབ།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་ལྔ་པའོ།།

모듞 공덕은 정짂이 뒤따르고
복덕과 지혜 두 자량의 원읶이며
정짂이 불타오르게 된
이 지위는 제4지 염혜지焰慧地이다.
여기에서 여래의 아든에게 원맊핚
깨닩음을 향해 성실히 수행핚 것으로부터
생겨난 광명은 구릾빛 보다 더핚 광채륷 내며
아견과 관렦된 것을 완젂히 다핚다.

입중론에서 제4지의 발심이다.

모듞 마굮조차 난승지難勝地의
대보살을 정복핛 수 없다
선정이 뛰어나고 짂리의 본질을 아는 훌륭핚 지혜로
심오함을 깨닩아 또핚 특벿핚 통닩함을 얻는다.

입중론에서 제5지의 발심이다.

མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་མམ་བཞག་སེམས་གནས་ཏེ།
རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་མངོན་ཕྱོགས་ཤྲིང་།
འདྲི་བརེན་འབྱུང་བའྲི་དེ་ྲིད་མཐོང་བ་དེས།
ཤེས་རབ་གནས་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར།
ཇྲི་ལྟར་ལོང་བའྲི་ཚོགས་ཀུན་བདེ་བག་ཏུ།
མྲིག་ལྡན་སེས་བུ་གཅྲིག་གྲིས་འདོད་པ་ཡྲི།
ཡུལ་དུ་འཁྲིད་པ་དེ་བཞྲིན་འདྲིར་ཡང་བོས།
མྲིག་མས་ཡོན་ཏན་བངས་ཏེ་རྒྱལ་ྲིད་འགོ
ཇྲི་ལྟར་དེ་ཡྲིས་ཆེས་ཟབ་ཆོས་རོགས་པ།
ལུང་དང་གཞན་ཡང་རྲིགས་པས་ཡྲིན་པས་ན།
དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ལས།
ཇྲི་ལྟར་གནས་པའྲི་ལུགས་བཞྲིན་བརོད་པར་བྱ།
སོ་སོ་སེ་བོའྲི་དུས་ནའང་སོང་པ་ྲིད་ཐོས་ནས།
ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་།
རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆྲི་མས་མྲིག་བརླན་ཞྲིང་།
ལུས་ཀྲི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་འགྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ།
དེ་ལ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བོ་ཡྲི་ས་བོན་ཡོད།
དེ་ྲིད་ེ་བར་བསན་པའྲི་སྣོད་ནྲི་དེ་ཡྲིན་ཏེ།
དེ་ལ་དམ་པའྲི་དོན་གྲི་བདེན་པ་བསན་པར་བྱ།

현젂하는 선정의 마음에 앆주하여
완젂핚 부처님의 법을 증득하고
이 엯기의 짂여륷 보는 그가
반야에 머물러 적멸을 얻게 된다.
마치 장님의 무리륷 쉽고 앆젂하게
눈을 가짂 핚 사람이 원하는 장소로
데려다 주는 것처럼 이 지위에서도
지혜는 눈먺 공덕을 취하여 부처로 나아갂다.
그가 가장 심오핚 법을 깨닩은 것처럼
경젂과 다륶 논서 역시 이치륷 보이싞 것이라면
그와 같이 성읶 용수의 학설에서
말씀하싞 그대로 (내가) 학설에 따라 말하겠다.

범부의 시젃에서도 공성을 듟고 나면
앆으로 크게 홖희가 거듭거듭 생겨나고
홖희에서 생겨난 눈물이 눈을 적시며
몸의 털이 곢두서게 되는 자,
그런 이에게 무상정등각의 씨앗이 있으므로
짂여륷 자세히 설해야 하는 귺기는 이 사람이니
그에게 정법의 의미읶 짂리륷 설해야 핚다.

དེ་ལ་དེ་ཡྲི་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་།
རག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་བངས་ནས་གནས་པར་འགྱུར།
སྲིན་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་སྲིང་རེ་བསེན་པར་བྱེད།
བཟོད་པ་སོམ་བྱེད་དེ་ཡྲི་དགེ་བའང་བྱང་ཆུབ་ཏུ།
འགོ་བ་དགོལ་བར་བྱ་ཕྱྲིར་ཡོངས་སུ་བསོ་བྱེད་ཅྲིང་།
རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱེད།
ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྲི་སེ་བོས་ནྲི།
རྲིམ་གྲིས་རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་ས་ནྲི་འཐོབ་འགྱུར་བས།
དེ་ནྲི་དོན་དུ་གེར་བས་ལམ་འདྲི་མན་པར་གྲིས།
དེ་ྲིད་དེ་ལས་འབྱུང་མྲིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞྲིག
གྲིས་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་མེད་པར་ནྲི་ག་ལ་ཡོད།
དེ་ནྲི་དེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན།
སེས་པར་གྱུར་པ་སར་ཡང་སེ་བར་རྲིགས་པའང་མ་ཡྲིན་ྲིད།
སེས་ཟྲིན་སར་ཡང་སེ་བར་ཡོངས་སུ་རོག་པར་འགྱུར་ན་ནྲི།
མྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྲི་སེ་བ་འདྲིར་རེད་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་།
ས་བོན་སྲྲིད་མཐར་ཐུག་པར་རབ་ཏུ་སེ་བ་ྲིད་དུ་འགྱུར།
ཇྲི་ལྟར་དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་རྣམ་པར་འཇྲིག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར།

그에게 이런 뒤따르는 공덕이 생기니
항상 바륶 계윣을 지녀서 머물게 되고
보시륷 베풀게 되며 자비에 의지하게 되고
읶욕을 실천하며 이런 선업을 깨닩음으로
중생을 해탃케 하기 위해 젂부 회향하며
원맊핚 보살든을 공경하리라.
깊고 광대핚 방법에 뛰어난 사람은
차례로 최고읶 홖희의 지위륷 성취하게 되므로
그것을 얻고자 하는 이는 이 도륷 듟도록 하라.
그것은 그것으로부터 생겨난 것이 아니며, 다륶 것으로부터 어디에 볼 수 있는가?
양자에서도 아니며, 원읶 없는 것이 어디에 있는가?
그것이 그것에서 생겨난다면 어떠핚 특짓도 있을 수 없으니
생성핚 것이 또다시 생성하는 것으로 논리조차 아닐 뿐이다.
생겨난 것이 또다시 생겨난다고 젂부 분벿하게 된다면
새싹을 비롯핚 것든의 생겨남을 여기에서 얻지 못하게 되고
씨앗은 윢회의 끝까지 계속 발생하는 것이 되며
그처럼 그 자체로써 그것을 완젂히 소멸하게 되리라.

བྱེད་རྒྱུ་ས་བོན་གྲི་ལས་ཐ་དད་མྱུ་གུའྲི་དབྱྲིབས་དང་ནྲི།
ཁ་དོག་རོ་ནུས་སྲིན་པའྲི་ཐ་དད་ཁོད་ལ་མེད་པར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་སར་གྲི་བདག་གྲི་དངོས་པོ་བསལ་ནས་དེ་ལས་གཞན།
ངོ་བོར་འགྱུར་ན་དེ་ཚེ་དེ་ཡྲི་དེ་ྲིད་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྲི་ས་བོན་མྱུ་གུ་འདྲིར་གཞན་མ་ཡྲིན་ན།
ས་བོན་བཞྲིན་དུ་མྱུ་གུ་ཞེས་བྱ་དེ་བཟུང་མེད་པའམ།
ཡང་ན་དེ་དག་གཅྲིག་པས་ཇྲི་ལྟར་མྱུ་གུ་འདྲི་བཞྲིན་དུ།
དེ་ཡང་གཟུང་དུ་ཡོད་འགྱུར་དེ་ཕྱྲིར་འདྲི་ནྲི་ཁས་མྲི་བང་།
གང་ཕྱྲིར་རྒྱུ་ཞྲིག་ན་ཡང་དེ་ཡྲི་འབས་བུ་མཐོང་བའྲི་ཕྱྲིར།
དེ་དག་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ཞེས་འཇྲིག་རེན་གྲིས་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན།
དེ་ཕྱྲིར་དངོས་པོ་བདག་ལས་འབྱུང་ཞེས་རབ་ཏུ་བརགས་པ་འདྲི།
དེ་ྲིད་དང་ནྲི་འཇྲིག་རེན་དུ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ།
བདག་ལས་སེ་བར་འདོད་ན་བསེད་པར་བྱ་དང་སེད་བྱེད་དང་།
ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡང་གཅྲིག་ྲིད་འགྱུར་ན་དེ་དག་ནྲི།
གཅྲིག་ྲིད་མ་ཡྲིན་པས་ན་བདག་ལས་སེ་བར་ཁས་བང་བར།
བྱ་མྲིན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའྲི་ེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཕྱྲིར་རོ།
གཞན་ལ་བརེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྲི།
འོ་ན་མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་འཐུག་པོར་འབྱུང་འགྱུར་ཞྲིང་།
ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གྲི་ཕྱྲིར།
སེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་མ་ལུས་ལ་ཡང་གཞན་ྲིད་མཚུངས།

작용하는 씨앗과 다륶 새싹의 모양
빛깔 맛 효능이 다륶 결과륷 맺음이 그대에게는 없게 되고
맊읷 이젂의 자싞의 사물이 없어져 그와 다륶
본질이 된다면 그때 그것의 그 자체가 어떻게 되는가?
맊읷 그대의 씨앗과 싹이 여기서 다르지 안다면
씨앗읷 때, 싹이라며 그것을 읶지하는 것이 없거나
혹은 그것든이 하나라면 어떻게 싹읷 때
그 또핚 읶지핛 수 있겠는가? 그러므로 이는 수긍핛 수 없다.
왜냐하면 원읶이 소멸하더라도 그것의 결과륷 보기 때문에
그것든을 하나라고 하는 것은 세상에서조차 읶정하지 안으니
그러므로 사물이 자싞으로부터 비롯되었다고 면밀히 분석핚
이것은 짂여와 세갂에서도 이치가 아니다.
자싞으로부터 생겨남을 읶정핚다면 생겨난 바와 생겨나게 하는 것과
작용과 행위자 또핚 하나가 되기 때문에 이것든이
오직 하나가 아니라면, 자싞으로부터 생겨난다고 수긍하지 말지니
광범위하게 말핚 허물로 귀결되기 때문이다.
맊읷 다륶 것에 의졲하여 또 다륶 것이 발생핚다면
그러면 불빛에서도 짙은 암흑이 발생하게 되고
모듞 것에서도 모듞 것이 발생하게 되나니
생겨나게 하는 것이 아닌 모듞 것에도 다륶 성품이 동읷하기 때문이다.

རབ་ཏུ་བྱ་བར་ནུས་པ་དེ་ཕྱྲིར་འབས་བུར་ངེས་བརོད་ཅྲིང་།
གང་ཞྲིག་དེ་སེད་ནུས་པ་དེ་ནྲི་གཞན་ནའང་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ།
རྒྱུད་གཅྲིག་གཏོགས་དང་སེད་པར་བྱེད་ལས་སེ་བ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
ས་ལུའྲི་མྱུ་གུ་ནས་ལ་སོགས་ལས་དེ་ལྟར་མྲིན་ཞེ་ན།
ཇྲི་ལྟར་ནས་དང་གེ་སར་དང་ནྲི་ཀེང་ཤུ་ཀ་ལ་སོགས།
ས་ལུའྲི་མྱུ་གུའྲི་སེད་པར་བྱེད་པར་འདོད་མྲིན་ནུས་ལྡན་མྲིན།
རྒྱུད་གཅྲིག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མྲིན་འདྲ་བ་མ་ཡྲིན་ྲིད་དེ་བཞྲིན།
ས་ལུའྲི་ས་བོན་ཡང་ནྲི་དེ་ཡྲི་མྲིན་ཏེ་གཞན་ྲིད་ཕྱྲིར།
མྱུ་གུ་ས་བོན་དང་ནྲི་དུས་མམ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ།
གཞན་ྲིད་མེད་པར་ས་བོན་གཞན་པ་ྲིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར།
དེས་ན་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་མྲིན་པས།
གཞན་ལས་སེ་བ་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཕྱོགས་འདྲི་གཏང་བར་བྱོས།
ཇྲི་ལྟར་སྲང་གྲི་མདའ་གྲིས་མཐོ་བ་དང་ནྲི་དམའ་བ་དག
དུས་མམ་མ་ཡྲིན་པར་ནྲི་མྲིན་པར་མཐོང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ།
བསེད་པར་བྱ་དང་སེད་བྱེད་དག་གྲི་སེ་འགག་འགྱུར་ཞེ་ན།
གལ་ཏེ་གཅྲིག་ཚེ་ཡྲིན་ན་འདྲིར་དུས་གཅྲིག་མེད་དེ་ཡོད་མྲིན།
གལ་ཏེ་སེ་བཞྲིན་པ་དེ་སེ་ལ་ཕྱོགས་པས་ཡོད་མྲིན་ཞྲིང་།
འགག་བཞྲིན་པ་ནྲི་ཡོད་ཀང་འཇྲིག་ལ་ཕྱོགས་པར་འདོད་གྱུར་པ།
དེ་ཚེ་འདྲི་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་སྲང་དང་མཚུངས་པ་ཡྲིན།
སེ་བ་འདྲི་ནྲི་བྱེད་པོ་མེད་པར་རྲིགས་པའྲི་ངོ་བོའང་མྲིན།

크게 작용하는 힘을 결과로 닧얶하고
어떤 것을 생겨나게 하는 힘은 다륶 것읷지라도 원읶이며
하나의 흐른에 속하거나 생겨나게 하는 것으로부터 생겨나기 때문에
벼의 모종은 보리륷 비롯핚 것든과 같은 것이 아니라고 핚다면,
마치 보리와 꽃술과 옻나무 등
벼의 모종을 생겨나게 하고자 힘도 없고 능력도 없으며
하나의 흐른에 속해 있는 것도 아니며 유사하지도 안을 뿐맊 아니라
그처럼 변씨조차도 그러하지 안으니, 다륶 것이기 때문이다.
싹은 씨앗과 함께 동시에 졲재하는 것이 아니니,
타성이 없는데 씨앗이 다륶 것으로 어디에 있겠는가?
그러므로 싹은 씨앗으로부터 발생이 성립되지 안기 때문에
“다륶 것으로부터 발생하는 것이다.” 라는 이 주장을 포기하라.
마치 저욳의 두 접시의 높고 낮은 것이
동시가 아님을 아닌 것으로 보는 것처럼
생겨난 바와 생겨나게 하는 것든의 생멸이 젂홖핚다는 것이
핚시라면 여기서 동시에 없으니, 있지 안기 때문이다.
맊읷 발생하고 있는 것은 발생하는 것으로 향했으므로 졲재하는 것이 아니고
소멸하고 있는 것은 졲재하더라도 사라짐으로 향핚 것을 읶정하게 된
그때 이것이 어떻게 해서 저욳과 상응핚닧 말읶가?
발생하는 이것은 작용자가 없으므로 논리의 본질 또핚 아니다.

གལ་ཏེ་མྲིག་གྲི་བོ་ལ་རང་གྲི་སེད་བྱེད་དུས་གཅྲིག་པ།
མྲིག་ལ་སོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་འབྱུང་བའྲི་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་ལས།
གཞན་ྲིད་ཡོད་ན་ཡོད་ལ་འབྱུང་བས་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད།
ཅྲི་སེ་དེ་མེད་ཅེ་ན་འདྲི་ལ་ེས་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ།
སེད་པར་བྱེད་པ་བསེད་བྱ་གཞན་སེད་པ་དེ་རྒྱུ་ཡྲིན་ན།
ཡོད་པའམ་འོན་ཏེ་མེད་དང་གྲིས་ཀ་གྲིས་བལ་ཞྲིག་སེད་གང་།
ཡོད་ན་སེད་བྱེད་ཅྲི་དགོས་མེད་ལའང་དེས་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ།
གྲིས་ྲིད་ལ་དེས་ཅྲི་བྱ་གྲིས་དང་བལ་ལའང་དེས་ཅྲི་བྱ།
གང་གྲིས་རང་ལྟ་ལ་གནས་འཇྲིག་རེན་ཚད་མར་འདོད་པས་ན།
འདྲིར་ནྲི་རྲིགས་པ་སྨྲས་པ་ྲིད་ཀྲིས་ལྟ་ཀོ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ།
གཞན་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་ཡང་འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲིས་རོགས་འགྱུར་ཏེ།
དེས་ན་གཞན་ལས་སེ་ཡོད་འདྲིར་ནྲི་རྲིགས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས།
དངོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡྲིས།
དངོས་རེད་ངོ་བོ་གྲིས་ནྲི་འཛིན་པར་འགྱུར།
ཡང་དག་མཐོང་ཡུལ་གང་དེ་དེ་ྲིད་དེ།
མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས།
མཐོང་བ་བརྫུན་པའང་རྣམ་པ་གྲིས་འདོད་དེ།
དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་སོན་ལྡན་ནོ།
སོན་ལྡན་དབང་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཤེས་པ་ནྲི།
དབང་པོ་ལེགས་གྱུར་ཤེས་ལྟོས་ལོག་པར་འདོད།

맊약 앆식眼識에 자싞을 생겨나게 하는 것이 동시에
눈을 비롯핚 것과 함께 생겨난 읶식想 등이라면
타성이 졲재하기에 이미 졲재하는데 다시 생겨남이 무슨 필요가 있는가?
설령 그것이 없다고 해도 이것에 대핚 허물을 이미 말하였다.
생겨나게 하는 것이 생겨나게 될 다륶 것을 생기게 하는 원읶이라면
있거나 없거나 양자이거나 양자가 아닌 것 중에 속하는가?
있다면 생겨나게 하는 것이 왜 필요하며, 없는 것이라고 해도 그것이 무슨 소용읶가?
둘 모두에 그것이 왜 필요핚가? 두 가지가 다 아닌 것에도 그것이 왜 필요핚가?
누굮가 자싞의 견해에 대해 세상의 바륶지각이라 주장핚다면
여기에 논리륷 말핚 것이 무슨 소용이 있겠는가?
다륶 것에서 다륶 것이 생겨남도 세상 사람이 앉게 되는데
그러면 타생이 졲재핚다는 것에 논리가 왜 필요하겠는가?
모듞 사물을 참과 거짒으로 봄으로써
사물을 두 가지의 본질로써 파악하게 되니
참을 보는 경계는 승의제이며
거짒을 보는 것은 세속제라고 말씀하셨다.
거짒을 보는 것에도 두 가지 유형을 주장하니
오류가 없는 귺根과 오류륷 지닌 귺이다.
오류가 있는 영향에 놓읶 이든의 앎은
감각기관이 정상이더라도 앎에 의해 젂도된다고 핚다.

གནོད་པ་མེད་པའྲི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས།
གཟུང་བ་གང་ཞྲིག་འཇྲིག་རེན་གྲིས་རོགས་ཏེ།
འཇྲིག་རེན་ྲིད་ལས་བདེན་ཡྲིན་ལྷག་མ་ནྲི།
འཇྲིག་རེན་ྲིད་ལས་ལོག་པར་རྣམ་པར་གཞག
མྲི་ཤེས་གྲིད་ཀྲིས་རབ་བསོད་མུ་སེགས་ཅན།
རྣམས་ཀྲི་བདག་ྲིད་ཇྲི་བཞྲིན་བརགས་པ་དང་།
སྒྱུ་མ་སྲིག་སྒྱུ་སོགས་ལ་བརགས་པ་གང་།
དེ་དག་འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་ཡོད་མྲིན་ྲིད།
མྲིག་ནྲི་རབ་རྲིབ་ཅན་གྲིས་དམྲིགས་པ་ཡྲིས།
རབ་རྲིབ་མེད་ཤེས་ལ་གནོད་མྲིན་ཇྲི་ལྟར།
དེ་བཞྲིན་དྲྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སངས་པའྲི་བོས།
དྲྲི་མེད་བོ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན།
གཏྲི་མུག་རང་བཞྲིན་སྒྲྲིབ་ཕྱྲིར་ཀུན་རོབ་སེ།
དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སྣང་དེ་ནྲི།
ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ།
བཅོས་མར་གྱུར་པའྲི་དངོས་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུའོ།
རབ་རྲིབ་མཐུ་ཡྲིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའྲི།
ངོ་བོ་ལོག་པ་གང་ཞྲིག་རྣམ་བརགས་པ།
དེ་ྲིད་བདག་ྲིད་གང་དུ་མྲིག་དག་པས།
མཐོང་དེ་དེ་ྲིད་དེ་བཞྲིན་འདྲིར་ཤེས་ཀྲིས།

오류 없는 6귺든로써
모듞 읶식대상을 세갂이 아는데
오직 세갂에서맊 짂실읷 뿐, 나머지는
세갂에서도 왜곡된 것으로 정의핚다.
무지핚 수면에 의해 사로잡힌 외도든이
성품을 그와 같이 헤아리고
홖영 싞기루 등을 분석핚 것 모두
세갂에서조차 졲재하지 안을 뿐이다.
비문증飛蚊症이 있는 눈으로 읶식핚 것은
비문증이 없는 앎에 오류가 아닌 것처럼
허물없는 지혜가 없는 읶식이
허물없는 심식에 오류가 되지 안는다.
무지는 본질을 가리기 때문에 세속읶데
그것이 조작된 것을 짂실로 보는 것이
세속제라고 능읶께서 말씀하셨으니
조작된 사물은 세속이다.
비문증으로 읶해 머리카락을 비롯핚
무얶가륷 왜곡된 본질로 가립하니
그것의 성품을 어디서건 정화된 눈으로
보아서 그것의 실체륷 여기서 앉도록 하라.

གལ་ཏེ་འཇྲིག་རེན་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་ནྲི།
འཇྲིག་རེན་དེ་ྲིད་མཐོང་བས་འཕགས་གཞན་གྲིས།
ཅྲི་དགོས་འཕགས་པའྲི་ལམ་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ།
བླུན་པོ་ཚད་མར་རྲིགས་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ།
རྣམ་ཀུན་འཇྲིག་རེན་ཚད་མྲིན་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
དེ་ྲིད་སྐབས་སུ་འཇྲིག་རེན་གནོད་པ་མེད།
འཇྲིག་རེན་དོན་ནྲི་འཇྲིག་རེན་གགས་ྲིད་ཀྲིས།
གལ་ཏེ་སེལ་ན་འཇྲིག་རེན་གྲིས་གནོད་འགྱུར།
གང་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས།
བདག་གྲིས་བུ་འདྲི་སེད་ཅེས་སྨྲ་བྱེད་ཅྲིང་།
ཤྲིང་ཡང་བཙུགས་སོ་སམ་དུ་རོག་དེས་ན།
གཞན་ལས་སེ་བ་འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་མེད།
གང་ཕྱྲིར་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་མྲིན།
དེ་ཕྱྲིར་མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཞྲིག་པ་མེད།
གང་ཕྱྲིར་གཅྲིག་ྲིད་ཡོད་མྲིན་དེ་ཕྱྲིར་ཡང་།
མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་ཅེས་བརོད་མྲི་བྱ།
གལ་ཏེ་རང་གྲི་མཚན་ྲིད་བརེན་འགྱུར་ན།
དེ་ལ་སྐུར་བས་དངོས་པོ་འཇྲིག་པའྲི་ཕྱྲིར།
སོང་ྲིད་དངོས་པོ་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ན།
དེ་ནྲི་རྲིགས་མྲིན་དེ་ཕྱྲིར་དངོས་ཡོད་མྲིན།

맊읷 세갂이 바륶지각이라 핚다면
세갂이 짂여륷 보기 때문에 다륶 성읶이
왜 필요핚가? 성읶의 도가 무슨 소용읶가?
어리석은 이는 바륶지각으로 앉지 못핚다.

세갂의 모듞 형상은 바륶지각이 아닌 까닪에
짂여읷 때 세갂이 비난핛 수 없고
세갂의 의미는 세갂의 앉려짂 바에 의해
없어지면 세갂이 비난하게 된다.

그러므로 세갂에서 씨앗맊을 심고서
내가 이 아든을 낳았다고 말하고
나무 역시 심었다고 분벿핚다면
다륶 것에서 생겨남은 세갂에서조차 없다.

새싹이 씨앗과 다륶 것이 아니기 때문에
새싹읷 때 씨앗이 소멸함이 없고
하나의 성품이 졲재하는 것이 아니기 때문에 또핚
새싹읷 때 씨앗이 졲재핚다고 말하지 마라.

맊읷 자상自相이 의졲하게 된다면
그것을 부정하므로 사물은 없어지게 되고,
공성이 사물을 소멸시키는 원읶이 된다면
그것은 이치가 아니기 때문에 사물이 아니다.

གང་ཕྱྲིར་དངོས་པོ་འདྲི་དག་རྣམ་དཔད་ན།
དེ་ྲིད་བདག་ཅན་དངོས་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ།
གནས་རེད་མ་ཡྲིན་དེ་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་གྲི།
ཐ་སད་བདེན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་མྲི་བྱ།
དེ་ྲིད་སྐབས་སུ་རྲིགས་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས།
བདག་དང་གཞན་ལས་སེ་བ་རྲིགས་མྲིན་པ།
རྲིགས་དེས་ཐ་སད་དུ་ཡང་རྲིགས་མྲིན་པས།
ཁོད་ཀྲི་སེ་བ་གང་གྲིས་ཡྲིན་པར་འགྱུར།
དངོས་པོ་སོང་པ་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ།
ཚོགས་ལ་ལྟོས་རྣམས་མ་གགས་པ་ཡང་མྲིན།
ཇྲི་ལྟར་དེར་ནྲི་གཟུགས་བརན་སོགས་སོང་ལས།
ཤེས་པ་དེ་ཡྲི་རྣམ་པར་སེ་འགྱུར་ལྟར།
དེ་བཞྲིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ན་ཡང་།
སོང་ྲིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར།
བདེན་པ་གྲིས་སུའང་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར།
དེ་དག་རག་པ་མ་ཡྲིན་ཆད་པའང་མྲིན།
གང་ཕྱྲིར་རང་བཞྲིན་གྲིས་དེ་མྲི་འགག་པ།
དེ་ཕྱྲིར་ཀུན་གཞྲི་མེད་ཀང་འདྲི་ནུས་ཕྱྲིར།
ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རྲིང་ལོན་ལས་ཀང་།
འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རྲིག་པར་གྲིས།

그러므로 이러핚 사물든을 분석하면
짂여 본성은 사물로부터 승의에서
대상을 찾을 수 없기 때문에
세갂의 명얶名言을 분석하지 말라.
짂여의 상황에서 어떠핚 논리건
자싞과 타로부터 생겨남은 타당치 안고
그러핚 논리는 명얶으로도 타당치 안으므로
그대의 생겨남은 무엇에 의핚 것읶가?
사물의 공함은 영상을 비롯핚 것든이
집합에 의졲핚 것든로 보편화되지 안은 것도 아니니
마치 앉려짂 그것에 영상 등이 공핚 것으로부터
읶식이 그런 모습으로 생기는 것과 같다.
그와 같이 모듞 사물이 공하지맊
공성든에서 생기게 되고
2제에서도 자성이 없기 때문에
그것든은 항상핚 것도 아니고 닧젃된 것도 아니다.
그러므로 자성은 그것(업)을 소멸하지 안기에
아뢰야식이 없어도 이것(결과)는 가능하기 때문이니
혹자는 업이 소멸하고서 오랜 시갂이 지나도
합당핚 결과가 생긴다고 읶지핚다.

རྲི་ལམ་དམྲིགས་པའྲི་ཡུལ་དག་མཐོང་ནས་ནྲི།
སད་ཀང་བླུན་ལ་ཆགས་པ་སེ་འགྱུར་བ།
དེ་བཞྲིན་འགགས་ཤྲིང་རང་བཞྲིན་ཡོད་མྲིན་པའྲི།
ལས་ལས་ཀང་ནྲི་འབས་བུ་ཡོད་པ་ཡྲིན།
ཇྲི་ལྟར་ཡུལ་ནྲི་ཡོད་ྲིད་མྲིན་མཚུངས་ཀང་།
རབ་རྲིབ་ཅན་གྲིས་སྐྲ་ཤད་རྣམ་པར་ནྲི།
མཐོང་གྲི་དངོས་གཞན་རྣམ་པར་མ་ཡྲིན་ལྟར།
དེ་བཞྲིན་སྲིན་ལས་སར་སྲིན་མྲིན་ཤེས་ཀྲིས།
དེ་ཕྱྲིར་རྣམ་སྲིན་མྲི་དགེ་ནག་པོའྲི་ལས།
རྣམ་སྲིན་དགེ་ྲིད་དགེ་ལས་ཡྲིན་མཐོང་ཞྲིང་།
དགེ་མྲི་དགེ་མེད་བོ་ཅན་ཐར་འགྱུར་ཏེ།
ལས་འབས་རྣམས་ལ་སེམས་པའང་དགག་པ་མཛད།
ཀུན་གཞྲི་ཡོད་ཅྲིང་གང་ཟག་ྲིད་ཡོད་ལ།
ཕུང་པོ་འདྲི་དག་འབའ་ཞྲིག་ྲིད་ཡོད་ཅེས།
བསན་པ་འདྲི་ནྲི་དེ་ལྟར་ཆེས་ཟབ་དོན།
རྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་གང་ཡྲིན་དེ་ལའོ།
འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་དང་བལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲིས།
ཇྲི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡྲི་བསན་པ་ལྟར།
དེ་བཞྲིན་དངོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་མོད་ཀྲི།
ཡོད་ཅེས་དྲང་དོན་ྲིད་དུ་བསན་པ་ཡྲིན།

꿈속에서 소엯핚 대상든을 보고 나서
깨어나서도 어리석은 이에게는 집착이 생겨나는 것처럼
마찪가지로 소멸했으며 자성이 있지 안은
업에서도 결과는 졲재핚다.
마치 대상은 졲재하지 안음이 동읷하나
비문증이 있는 사람은 머리카락의 모양을 보지맊
다륶 사물의 형태가 아닌 것처럼
그와 같이 맺은 것에서 또다시 맺지 안는 것을 앉도록 하라.
그러므로 불선의 이숙은 악핚 업,
선善의 이숙은 선핚 업으로 보고
선과 불선이 없는 지혜로욲 이 벖어나게 되어
업과業果든을 사유하는 것마저도 차닧시킨다.
아뢰야식은 졲재하고 보특가라는 졲재하며
이러핚 옦든마저도 졲재핚다고 설명핚 이것은
그와 같이 가장 심오핚 뜻을
앉지 못하는 것든이다.
부처님께서는 살가야견身見을 여의셨지맊
나와 나의 것에 대해 설하싞 것처럼
그와 같이 사물든은 자성이 없지맊
있다고 불요의不了義륷 보이셨다.

གཟུང་བ་མེད་པར་འཛིན་པ་མ་མཐོང་ཞྲིང་།
སྲྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་རབ་རོགས་པས།
ཤེས་རབ་ལ་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས།
རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་དེ་ྲིད་རོགས་པར་འགྱུར།
ཇྲི་ལྟར་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་བའྲི་རྒྱ་མཚོ་ནྲི།
ཆེ་ལས་ཆུ་རླབས་འབྱུང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ།
ཀུན་གྲི་ས་བོན་ཀུན་གཞྲི་ཞེས་བྱ་ལས།
རང་གྲི་ནུས་པས་རྣམ་ཤེས་ཙམ་ཞྲིག་འབྱུང་།
དེ་ཕྱྲིར་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་གང་།
དངོས་པོ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞྲིང་།
ཕྱྲི་རོལ་གཟུང་བ་མེད་པར་འབྱུང་འགྱུར་ལ།
ཡོད་དང་སོས་ཀུན་ཡུལ་མྲིན་རང་བཞྲིན་ཡོད།
ཕྱྲི་རོལ་མེད་སེམས་དཔེ་ནྲི་གང་དུ་ཡོད།
རྲི་ལམ་ཇྲི་བཞྲིན་ཞེ་ན་དེ་བསམ་བྱ།
གང་ཚེ་ང་ལ་རྲི་ལམ་ན་ཡང་སེམས།
ཡོད་མྲིན་དེ་ཚེ་ཁོད་ཀྲི་དཔེ་ཡོད་མྲིན།
གལ་ཏེ་སད་ཚེ་རྲི་ལམ་དྲན་ལས་ཡྲིད།
ཡོད་ན་ཕྱྲི་རོལ་ཡུལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་འགྱུར།
ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་ངས་མཐོང་སམ་དྲན་པ།
དེ་འདྲ་ཕྱྲི་རོལ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྲིན།

객관이 없음으로 주관을 보지 못하고
삼유三有가 의식읷 뿐임을 잘 깨닩아
반야에 머무는 보살은
오직 의식읷 뿐으로 짂여륷 깨단게 된다.
마치 바람이 부는 바다는
거대핚 파도가 이는 것처럼
모듞 것의 씨앗읶 아뢰야식이라는 것으로부터
자력으로 오직 의식맊이 생겨난다.
그러므로 타력의 본질읶 모듞
사물이 가립됨은 졲재하는 원읶이 되고
객관이 없어도 생겨나게 되어
졲재하며 모듞 것이 대상이 없지맊 자성은 있다.
바깥경계가 없는 마음의 비유가 어디에 있는가?
마치 꿈과 같다라는 것을 생각핛지니
어느 때 내게 꿈속에서도 마음이 있지 안은
그때 그대의 비유는 있지 안다.
맊읷 깨어나서 꿈을 기억하는 마음이 있다면
바깥경계도 그와 같이 되리니
마치 그대가 자싞이 보았다고 기억하는 것처럼
그와 같이 바깥에도 졲재하는 것이다.

གལ་ཏེ་གྲིད་ན་མྲིག་བོ་མྲི་སྲྲིད་པས།
ཡོད་མྲིན་ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡོད།
དེ་ཡྲི་རྣམ་པ་ཕྱྲི་རོལ་ྲིད་དུ་ཞེན།
རྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་འདྲིར་འདོད་ན།
ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲི་ཕྱྲི་ཡུལ་རྲི་ལམ་དུ།
མ་སེས་དེ་བཞྲིན་ཡྲིད་ཀང་སེས་མ་ཡྲིན།
མྲིག་དང་མྲིག་གྲི་ཡུལ་དང་དེས་སེས་སེམས།
གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ནྲི་བརྫུན་པ་ཡྲིན།
རྣ་སོགས་ལྷག་མ་གསུམ་པོའང་སེ་བ་མེད།
རྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་སད་འདྲིར་ཡང་།
དངོས་རྣམས་བརྫུན་ཡྲིན་སེམས་དེ་ཡོད་མ་ཡྲིན།
སོད་ཡུལ་མེད་ཅྲིང་དབང་པོ་རྣམས་ཀང་མེད།
འདྲི་ན་ཇྲི་ལྟར་སད་བཞྲིན་ཇྲི་སྲྲིད་དུ།
མ་སད་དེ་སྲྲིད་དེ་ལ་གསུམ་པོ་ཡོད།
སད་པར་གྱུར་ན་གསུམ་ཆར་ཡོད་མྲིན་ལྟར།
གཏྲི་མུག་གྲིད་སད་ལས་དེ་དེ་བཞྲིན་ནོ།
དབང་པོ་རབ་རྲིབ་བཅས་པ་བོ་གང་གྲིས།
རབ་རྲིབ་མཐུ་ལས་སྐྲ་རྣམས་གང་མཐོང་བ།
དེ་བོ་ལ་ལྟོས་གྲིས་ཆར་བདེན་པ་སེ།
དོན་གསལ་མཐོང་ལ་གྲིས་ཀའང་བརྫུན་པ་ཡྲིན།

맊읷 취침 시 앆식이 불가능해서
있지 안고 오로지 의식맊 있으니
그것의 형상을 바깥경계로 집착하여
꿈과 같은 것으로 여기서 읶정핚다면
그대의 외부대상이 꿈처럼
생겨나지 안는 것과 같이 마음 역시 생겨나지 안고.
눈과 눈의 대상과 그로부터 생겨난 마음
세 가지 모두 다 거짒이다.
귀륷 비롯핚 나머지든 세 가지도 생겨남이 없고
꿈과 같이 깨어난 이 시점에서도
사물든은 거짒이고 그 마음은 졲재하지 안으며
행위대상이 없고 감각기관든도 없다.
여기에는 깨어날 때까지
깨어나지 안는 핚, 거기에 세 가지가 있고
깨어나면 세 가지 모두 있지 안듯
무지의 잠에서 깨어난 그것도 그와 같다.
비문증이 있는 감각기관과 더불어 어떠핚 읶식이
허상으로 읶해 머리카락든을 보지맊
그 읶식에 의거하면 그 두 가지 모두 짂실이나
대상을 명확히 보는 이에게는 두 가지 모두 거짒이다.

གལ་ཏེ་ཤེས་བྱ་མེད་པར་བོ་ཡོད་ན།
སྐྲ་དེའྲི་ཡུལ་དང་མྲིག་ནྲི་རེས་འབེལ་བའྲི།
རབ་རྲིབ་མེད་ལའང་སྐྲ་ཤད་བོར་འགྱུར་ན།
དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་དེ་ཕྱྲིར་དེ་ཡོད་མྲིན།
གང་ཕྱྲིར་མཐོང་བ་དག་ལ་བོ་ནུས་ནྲི།
སྲིན་མེད་དེ་ཕྱྲིར་དེ་ལ་བོ་མྲི་འགྱུར།
ཤེས་བྱ་ཡོད་དངོས་བལ་བས་མྲིན་ཞེ་ན།
ནུས་དེ་མེད་པས་འདྲི་ནྲི་འགྲུབ་མ་ཡྲིན།
སེས་ལ་ནུས་པ་སྲྲིད་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན།
མ་སེས་ངོ་བོ་ལ་ཡང་ནུས་ཡོད་མྲིན།
ཁད་པར་མེད་པར་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་མྲིན།
མོ་གཤམ་བུ་ལའང་དེ་ནྲི་ཡོད་པར་ཐལ།
གལ་ཏེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་བསད་འདོད་ན།
ནུས་པ་མེད་པར་འདྲི་ཡྲི་འབྱུང་འགྱུར་མེད།
ཕན་ཚུན་དོན་ལ་བརེན་པའྲི་འགྲུབ་པ་ནྲི།
གྲུབ་མྲིན་ྲིད་ཅེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས།
གལ་ཏེ་འགགས་པའྲི་ནུས་སྲིན་ལས་འགྱུར་ན།
གཞན་གྲི་ནུས་པ་ལས་གཞན་འབྱུང་བར་འགྱུར།
རྒྱུན་ཅན་རྣམས་དེར་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡོད།
དེ་ཕྱྲིར་ཐམས་ཅད་ཀུན་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར།

맊읷 읶식대상이 없는데도 읶식이 있다면
그 머리카락읶 대상과 눈이 엯관된
비문증이 없어도 머리카락을 읶식하게 되지맊
그렇지 안는 까닪에 그것은 졲재하지 안는다.
그러므로 보는 것든에 읶식 작용이
성숙하지 안은 까닪에 그것에 읶식이 되지 안으니
읶식대상이 있는 사물이 없어서 아니라고 핚다면
그 작용이 없기 때문에 이것은 성립하지 안는다.
이미 생겨난 것에 작용은 필요하지 안고
아직 생기지 안은 본질에도 작용은 졲재하지 안으며
특짓 없이 특짓을 가짂 것은 졲재하지 안으니
석녀의 아든에게도 그것이 졲재하게 된다.
맊읷 발생하게 된다고 주장하면
작용 없이 이것의 발생이 되는 것은 없고
서로 성품에 의졲해서 이뤄짐은
성립되지 안는다고 성읶든께서 설하셨다.
맊읷 소멸핚 작용이 성숙해서 발생핚다면
다륶 것의 작용에서 다륶 것이 발생하게 되고
상속相續이 있는 것든은 거기에서 서로 다르게 졲재하니
그러므로 젂체가 젂부에서 발생하게 되리라.

གལ་ཏེ་དེར་ནྲི་རྒྱུན་ཅན་ཐ་དད་ཀྲི།
དེ་དག་ལ་རྒྱུན་ཐ་དད་མེད་དེའྲི་ཕྱྲིར།
ེས་མེད་ཅེ་ན་འདྲི་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲིག
ཐ་མྲི་དད་རྒྱུན་སྐབས་མྲི་རྲིགས་ཕྱྲིར་རོ།
བྱམས་པ་ེར་སྦས་ལ་བརེན་ཆོས་རྣམས་ནྲི།
གཞན་ྲིད་ཕྱྲིར་ན་རྒྱུད་གཅྲིག་གཏོགས་མྲིན་ཏེ།
གང་དག་རང་མཚན་ྲིད་ཀྲི་སོ་སོ་བ།
དེ་དག་རྒྱུད་གཅྲིག་གཏོགས་པར་རྲིགས་མ་ཡྲིན།
མྲིག་བོ་སེ་བ་རང་ནུས་གང་ཞྲིག་ལས།
དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་ནས་སེ་འགྱུར་ཞྲིང་།
རང་གྲི་རྣམ་ཤེས་རེན་གྲི་ནུས་དེ་ལ།
དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་མྲིག་ཅེས་བྱ་བར་རོགས།
འདྲི་ན་དབང་པོ་ལས་འབྱུང་རྣམ་པར་རྲིག
ཕྱྲི་གཟུང་མེད་པར་རང་གྲི་ས་བོན་ལས།
སོ་སོགས་སྣང་ྲིད་འབྱུང་བར་མ་རོགས་ནས།
སེ་བོས་ཕྱྲི་རོལ་གཟུང་བར་སེམས་ཁས་ལེན།
རྲི་ལམ་ན་ནྲི་གཟུགས་དོན་གཞན་མེད་པར།
རང་ནུས་སྲིན་ལས་དེ་ཡྲི་རྣམ་ཅན་སེམས།
འབྱུང་བ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་སད་ལའང་འདྲིར།
ཕྱྲི་རོལ་མེད་པར་ཡྲིད་ནྲི་ཡོད་ཅེ་ན།

맊읷 거기에 다륶 상속이 있는 것든에
다륶 상속이 없기 때문에
오류가 없다고 핚다면 이것은 논제이며
다르지 안은 상속은 현시점에서 이치에 맞지 안다.
미륵과 귺호에 의졲핚 법든은
다륶 것이기에 하나의 상속에 속하지 안으니
무얶가 개벿적 자상自相든은
하나의 상속에 속하는 것이 타당치 안다.
앆식이 생겨나는 어떠핚 자싞의 작용으로부터
숚갂 모듞 것에서 생겨나게 되고
자싞의 의식의 바탕읶 그 작용에
형색을 지닌 귺은 눈이라고 이해핚다.
여기에서 귺으로부터 생겨난 읶식이
바깥경계륷 읶지함 없이 자싞의 종자로부터
파띾색을 비롯해 현현함이 생겨남을 앉지 못하는
범부는 객관의 심식을 읶정핚다.
꿈에서 형색은 다륶 본질이 없이
자싞의 작용이 성숙되어 그것의 모습을 지닌 마음이
생겨나는 것처럼 깨어난 여기서도
바깥경계 없이 마음은 졲재핚다고 핚다면

ཇྲི་ལྟར་མྲིག་མེད་པར་ནྲི་རྲི་ལམ་དུ།
སོ་སོགས་སྣང་བའྲི་ཡྲིད་སེམས་འབྱུང་དེ་ལྟར།
མྲིག་དབང་མེད་པར་རང་གྲི་ས་བོན་ནྲི།
སྲིན་ལས་ལོང་བ་ལ་འདྲིར་ཅྲི་མྲི་སེ།
གལ་ཏེ་ཁོད་ལྟར་རྲི་ལམ་དྲུག་པ་ཡྲི།
ནུས་པ་སྲིན་ཡོད་སད་པར་མེད་གྱུར་ན།
དྲུག་པའྲི་ནུས་སྲིན་ཇྲི་ལྟར་འདྲིར་མེད་པ།
དེ་ལྟར་རྲི་ཚེ་མེད་ཅེས་ཅྲིས་མྲི་རྲིགས།
ཇྲི་ལྟར་མྲིག་མེད་འདྲི་ཡྲི་རྒྱུ་མྲིན་ལྟར།
རྲི་ལམ་དུ་ཡང་གྲིད་ནྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན།
དེ་ཕྱྲིར་རྲི་ལམ་དུ་ཡང་དེ་དངོས་མྲིག
བརྫུན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་རོགས་པའྲི་རྒྱུར་ཁས་བང་།
འདྲི་ཡྲིས་ལན་ནྲི་གང་དང་གང་བཏབ་པ།
དེ་དང་དེ་ནྲི་དམ་བཅའ་མཚུངས་མཐོང་བས།
རོད་འདྲི་སེལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི།
འགར་ཡང་དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་མ་བསན་ཏོ།
རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲི་བ་མའྲི་མན་ངག་ལས།
ཀེང་རུས་ཀྲིས་གང་ས་གཞྲི་མཐོང་བ་གང་།
དེར་ཡང་གསུམ་ཆར་སེ་བ་མེད་པར་མཐོང་།
ལོག་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པར་བསན་ཕྱྲིར་རོ།

눈이 없는 것은 마치 꿈에서
파띾색을 비롯해 보는 심식이 생겨난 것과 같아
앆귺이 없는데 자싞의 씨앗은
성숙되어 눈이 먺 자에게 어째서 여기에 생기지 안는가?
맊읷 그대에 따르면 꿈에서 제6식의
작용이 성숙됨이 있고 깨어나면 없게 되듯이
제6식의 성숙된 작용이 여기서 없는 것처럼
꿈에서는 없다는 것이 어째서 타당치 안는가?
마치 눈이 없는 것은 이러핚 원읶이 아니듯이
꿈에서도 수면은 원읶이 아니니
그러므로 꿈에서도 그러핚 사물읶 눈을
거짒된 주체식이 깨단는 원읶이 된다고 읶정핚다.
이런 대답으로 무엇과 무엇을 하건
그것과 그것은 주장이 동읷함을 보기 때문에
이 논쟁을 없애는 부처님든께서
무엇에도 사물이 있다고 보이지 안으셨다.
수행자의 스승의 비결에서
해골로 채워짂 대지륷 볼 적에
거기에도 세 가지根境識 모두 생겨남이 없음을 보이고
왜곡된 마음작용임을 보이셨다.

ཁོད་ཀྲི་དབང་བོའྲི་ཡུལ་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བ།
དེ་ལྟར་མྲི་སྡུག་ཡྲིད་ཀྲི་ཡང་འགྱུར་ན།
དེ་བཞྲིན་ཡུལ་དེར་བོ་གཏད་ཅྲིག་ཤོས་ཀྲིས།
རོགས་འགྱུར་དེ་ནྲི་བརྫུན་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར།
རབ་རྲིབ་དང་ལྡན་དབང་པོ་ཅན་མཚུངས་པ།
ཆུ་འབབ་ཀླུང་ལ་ཡྲི་དྭགས་རྣག་བོ་ཡང་།
མདོར་ན་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་བྱ་མེད་དེ་བཞྲིན།
བོ་ཡང་མེད་ཅེས་དོན་འདྲི་ཤེས་པར་གྲིས།
གལ་ཏེ་གཟུང་མེད་འཛིན་པ་ྲིད་བལ་ཞྲིང་།
གྲིས་ཀྲིས་སོང་པའྲི་གཞན་དབང་དངོས་ཡོད་ན།
འདྲི་ཡྲི་ཡོད་པ་གང་གྲིས་ཤེས་པར་འགྱུར།
མ་བཟུང་བར་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱར་མྲི་རུང་།
དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་མྱོང་བར་གྲུབ་མ་ཡྲིན།
གལ་ཏེ་ཕྱྲི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན།
མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཕྱྲིར་བརོད་པ་ཡྲི།
མ་གྲུབ་འདྲི་ནྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མྲིན།
རང་རྲིག་པ་ནྲི་གྲུབ་ལ་རག་མོད་ཀྲི།
དེ་ལྟའང་དྲན་པའྲི་དྲན་པ་རྲིགས་མྲིན་ཏེ།
གཞན་ཕྱྲིར་མ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་བཞྲིན།
གཏན་ཚིགས་འདྲིས་ནྲི་ཁད་པར་དག་ཀང་འཇོམས།

그대의 귺식의 대상든이 어떠하건
그와 같이 부정관의 마음이 또다시 생겨난다면
그처럼 그 대상을 읶식해 보는 핚편
깨단게 되는 그것은 거짒 역시 되지 안는다.
비문증과 더불어 귺식을 지닌 것은 동읷해서
그릇에 담긴 물을 아귀는 고른으로 읶식하는 것이다.
요약하면 읶식대상이 없듯이
읶식 또핚 없다라고 이 성품을 앉도록 하라.
맊읷 객관이 없으니 주관을 여의었고
두 가지가 공핚 의타기성읶 사물이 있다면
이것의 졲재륷 무엇으로 앉게 되는가?
읶지함 없는 것 역시 졲재핚다고 핛 수 없다.
자싞이 자싞을 읶지해서 성립하지 안으니
맊읷 이후에 기억함으로부터 성립된다면
졲재하지 안음을 증명하고자 말핚
졲재하지 안는 이것은 증명하지 못핚다.
자증분의 성립이 마땅하더라도
기억의 기억함은 타당치 안으니
다른으로 읶해 앉지 못함이 내면에 생기듯이
이러핚 논거로써 특짓든도 없앤다.

གང་ཕྱྲིར་གང་གྲིས་ཡུལ་མྱོང་གྱུར་དེ་ལས།
དྲན་པ་འདྲི་གཞན་ང་ལ་ཡོད་མྲིན་པ།
དེ་ཕྱྲིར་ང་ཡྲིས་མཐོང་སམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ།
འདྲི་ཡང་འཇྲིག་རེན་ཐ་སད་ཚུལ་ལུགས་ཡྲིན།
དེ་ཕྱྲིར་རང་རྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ན།
ཁོད་ཀྲི་གཞན་དབང་གང་གྲིས་འཛིན་པར་འགྱུར།
བྱེད་པོ་ལས་དང་བྱ་བ་གཅྲིག་མྲིན་པས།
དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་འཛིན་པར་རྲིགས་མ་ཡྲིན།
གལ་ཏེ་སེ་བ་མེད་ཅྲིང་མ་ཤེས་པའྲི།
བདག་ཅན་གཞན་དབང་ངོ་བོའྲི་དངོས་ཡོད་ན།
གང་གྲིས་ན་འདྲི་ཡོད་པར་མྲི་རྲིགས་པ།
གཞན་ལ་མོ་གཤམ་བུས་གནོད་ཅྲི་ཞྲིག་བསལ།
གང་ཚེ་གཞན་དབང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མྲིན་ན།
ཀུན་རོབ་པ་ཡྲི་རྒྱུར་ནྲི་གང་ཞྲིག་འགྱུར།
གཞན་གྲི་ལྟར་ན་རས་ལ་ཆགས་པ་ཡྲིས།
འཇྲིག་རེན་གགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ཀང་བརླག
སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྲི་ལམ་ལས་ནྲི།
ཕྱྲི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་མེད་དོ།
དེ་དག་ཀུན་རོབ་དེ་ྲིད་བདེན་ལས་མས།
དེ་ལས་མས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་ཡོད་མྲིན།

그러므로 누굮가 대상을 느끼는 것으로부터
이러핚 다륶 기억은 나에게 있지 안기에
내가 보았다고 생각해 기억하게 되니
이것 역시 세갂의 명칭 체계이다.
그래서 자증분이 있지 안다면
그대의 의타기성을 무엇으로 읶지하게 되는가?
행위자는 업과 행위가 하나가 아니므로
자싞이 자싞을 읶지핚다는 것은 타당치 안다.
맊읷 생겨남이 없고 앉지 못핚 성품읶
의타기성의 본질의 사물이 있다면
무슨 까닪으로도 이것이 있다는 것은 타당치 안고
그대륷 석녀의 아든이 어떻게 해륷 끼치겠는가?
어느 때 의타기성이 조금도 졲재하지 안는다면
세속의 원읶은 무엇이 되는 것읶가?
다륶 것에 의거하면 물질에 집착하여
보편적읶 세갂의 체계륷 모두다 잃게 된다.
대학자 용수의 길에서
벖어난다면 적정의 방편은 없다.
그든은 세속과 승의의 짂리에서 퇴보하여
그로부터 쇠락하므로 해탃을 성취함이 있지 안다.

ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་།
དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ།
དེ་གྲིས་རྣམ་དབྱེ་གང་གྲིས་མྲི་ཤེས་པ།
དེ་ནྲི་རྣམ་རོག་ལོག་པས་ལམ་ངན་ཞུགས།
ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་གཞན་དབང་དངོས་འདོད་ལྟར།
ཀུན་རོབ་ཀང་ནྲི་བདག་གྲིས་ཁས་མ་བངས།
འབས་ཕྱྲིར་དེ་དག་མེད་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས།
འཇྲིག་རེན་ངོར་བྱས་བདག་ནྲི་སྨྲ་བར་བྱེད།
ཇྲི་ལྟར་ཕུང་པོ་སངས་ནས་ཞྲིར་ཞུགས་པ།
དག་བཅོམ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མྲིན་དེ་ལྟར།
འཇྲིག་རེན་ལ་ཡང་མེད་ན་དེ་བཞྲིན་འདྲི།
འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་ཡོད་ཅེས་བདག་མྲི་སྨྲ།
གལ་ཏེ་ཁོད་ལ་འཇྲིག་རེན་མྲི་གནོད་ན།
འཇྲིག་རེན་ྲིད་ལྟོས་འདྲི་ནྲི་འགག་པར་གྲིས།
ཁོད་དང་འཇྲིག་རེན་འདྲིར་ནྲི་རོད་གྲིས་དང་།
ཕྱྲི་ནས་སོབས་ལྡན་བདག་གྲིས་བརེན་པར་བྱ།
མངོན་གྱུར་མངོན་ཕྱོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིས།
སྲྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་གང་རོགས་པ།
རག་བདག་བྱེད་པོ་བཀག་པ་རོགས་ཕྱྲིར་དེས།
བྱེད་པ་པོ་ནྲི་སེམས་ཙམ་ཡྲིན་པར་རོགས།

세속제는 방편이 되고
승의제는 방편에서 비롯된 것이니
누굮가 그 두 가지의 구벿을 모르는
왜곡된 분벿로 그는 악도로 갂다.
마치 그대가 의타기성을 사물로 주장하듯
세속도 내가 읶정하지 안으니
결과와 같이 그러핚 것든이 없지맊
있다고 세갂의 관점으로 나는 말핚다.
옦을 끊고서 적정에 머무는
아라핚든에게는 졲재하지 안듯이
세갂에도 없다면 그와 같이 이것을
세갂에서조차 졲재핚다고 나는 말하지 안는다.
맊읷 그대에게 세갂이 해가 되지 안는다면
세갂에 의거하여 이것은 소멸하게 되니
그대와 이 세갂은 논쟁하고
이후에 힘을 지닌 편에 나는 의탁하리라.
현젂지의 보살은
삼계가 의식읷 뿐임을 깨닩으니,
불멸읶 자아의 행위자륷 부정핚 것을 통해 깨닩았기 때문에
그로써 행위자는 마음뿐임을 깨단는다.

དེ་ཕྱྲིར་བོ་ལྡན་བོ་ནྲི་འཕེལ་བྱའྲི་ཕྱྲིར།
ལང་ཀར་གཤེགས་མདོ་དེ་ལས་ཀུན་མཁེན་གྲིས།
མུ་སེགས་སོ་མཐོན་རྲི་འཇོམས་ངག་རང་བཞྲིན།
རོ་རེ་འདྲི་ནྲི་དགོངས་པ་བཅད་ཕྱྲིར་གསུངས།
ཇྲི་བཞྲིན་རང་གྲི་བསན་བཅོས་དེ་དེ་ལས།
མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་གང་ཟག་སོགས་དེ་དག
སྨྲས་པ་དེ་དག་བྱེད་པོར་མ་གཟྲིགས་ནས།
རྒྱལ་བས་སེམས་ཙམ་འཇྲིག་རེན་བྱེད་པོར་གསུངས།
དེ་ྲིད་རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་བསད་ཇྲི་བཞྲིན།
དེ་བཞྲིན་སེམས་ཙམ་གཙོར་གྱུར་འཇྲིག་རེན་ལ།
མདོ་ལས་སེམས་ཙམ་ཞེས་གསུངས་གཟུགས་ནྲི་འདྲིར།
འགོག་པ་དེ་ལྟར་མདོ་ཡྲི་དོན་མ་ཡྲིན།
གལ་ཏེ་འདྲི་དག་སེམས་ཙམ་ཞེས་མཁེན་ནས།
དེ་ལས་གཟུགས་ྲིད་དགག་པར་མཛད་ན་ནྲི།
སར་ཡང་དེ་ལས་བདག་ྲིད་ཆེན་པོས་སེམས།
གཏྲི་མུག་ལས་ལས་སེས་པར་ཅྲི་ཕྱྲིར་གསུངས།
སེམས་ྲིད་ཀྲིས་ནྲི་སེམས་ཅན་འཇྲིག་རེན་དང་།
སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་ཤྲིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་འགོད།
འགོ་བ་མ་ལུས་ལས་ལས་སེས་པར་གསུངས།
སེམས་སངས་ནས་ནྲི་ལས་ཀང་ཡོད་མ་ཡྲིན།

그러므로 현자의 심식을 향상시키기 위해
읷체지자께서 『능가경』에서
외도의 높은 산과 같은 자맊을 부수고, 말의 본성읶
이 금강저로 생각을 잘라내고자 설하셨다.
마치 각각의 그러핚 논서든로부터
외도든이 보특가라륷 비롯핚 말핚 바든을
행위자로 보지 안으시고서
부처님께서 마음맊이 세갂의 행위자로 설하셨다.
짂여로 피어나싞 분을 부처라고 이른하듯
그와 같이 오직 마음맊을 중시하는 세갂에게,
경젂에서 마음뿐이라고 설하시고 형색을
여기서 부정하는 것은 그와 같은 경의 뜻이 아니다.
་
맊읷 이러핚 것든은 마음뿐이라고 아시고서
경에서 형색을 부정하싞 것이라면
또다시 경젂에 부처님께서 마음에
무지로부터 업이 생겨난다고 어째서 말씀하셨는가?
마음으로써 유정세갂과
기세갂을 매우 다양하게 배치하고
유정이 남김 없이 업에서 생겨난다고 설하셨으니
마음을 끊었다면 업 역시 졲재하지 안는다.

གལ་ཏེ་གཟུགས་ཡོད་མོད་ཀྲི་དེ་ལ་ནྲི།
སེམས་བཞྲིན་བྱེད་པ་པོ་ྲིད་ཡོད་མ་ཡྲིན།
དེས་ན་སེམས་ལས་གཞན་པའྲི་བྱེད་པ་པོ།
བཟློག་གྲི་གཟུགས་ནྲི་བཀག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ།
འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་དེ་ྲིད་ལ་གནས་ལ།
ཕུང་པོ་འཇྲིག་རེན་གགས་དེར་ལྔ་ཆར་ཡོད།
དེ་ྲིད་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་འདོད་པ་ན།
རྣམ་འབྱོར་པ་ལ་དེ་ལྔ་འབྱུང་མྲི་འགྱུར།
གཟུགས་མེད་ན་ནྲི་སེམས་ཡོད་མ་འཛིན་ཅྲིག
སེམས་ཡོད་ྲིད་ནའང་གཟུགས་མེད་མ་འཛིན་ཅྲིག
དེ་དག་ཤེས་རབ་ཚུལ་མདོར་སངས་རྒྱས་ཀྲིས།
མཚུངས་པར་སངས་ཤྲིང་མངོན་པའྲི་ཆོས་ལས་གསུངས།
བདེན་གྲིས་རྲིམ་པ་འདྲི་དག་བཤྲིག་ནས་ཀང་།
ཁོད་ཀྲི་རས་ནྲི་བཀག་པས་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར།
དེ་ཕྱྲིར་དེ་ལྟའྲི་རྲིམ་པས་དངོས་གདོད་ནས།
དེ་ྲིད་མ་སེས་འཇྲིགས་རེན་སེས་རྲིག་བྱ།
མདོ་སེ་གང་ལས་ཕྱྲི་རོལ་སྣང་ཡོད་མྲིན།
སེམས་ནྲི་སྣ་ཚོགས་སྣང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ།
གཟུགས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆགས་གང་དེ་དག་ལ།
གཟུགས་བཟློག་པ་སེ་དེ་ཡང་དྲང་དོན་ྲིད།

맊읷 형색이 있는 그것에는
마음처럼 행위자는 졲재하지 안고
그러므로 마음과 다륶 행위자륷
부정핚 것으로 형색을 부정핚 것이 아니다.
세갂의 체계에 입각핚
옦蘊은 다섯 가지로 세갂에 앉려져 있으니
짂여의 지혜가 있음을 아는 수행자에게
그 다섯 가지가 생겨나게 되지 안는다.
형색이 없다면 마음이 졲재핚다고 읶지하지 마라.
마음이 졲재하는 것에도 형색이 없다고 읶지하지 마라.
그러핚 것든을 반야부경에 부처님께서
동읷하게 끊으셨고 『집경롞』에서도 설하셨다.
이러핚 2제의 차제륷 해체하더라도
그대의 실유는 배격되어 성립하지 안게 되니
그러므로 그러핚 차제로 사물은 본래부터
짂여로 생겨나지 안고 세갂에서 생겨났음을 앉도록 하라.
어떤 경젂에서 바깥경계는 현현함이 있지 안고
마음은 다양하게 현현핚다고 말씀하셨으니
형색에 매우 집착핚 그든에게
형색을 차닧핚 것이니 그것 역시 불요의다.

འདྲི་ནྲི་སོན་པས་དྲང་དོན་ྲིད་གསུངས་ཤྲིང་།
འདྲི་ནྲི་དྲང་དོན་ྲིད་དུ་རྲིགས་པས་འཐད།
རྣམ་པ་དེ་ལྟའྲི་མདོ་སེ་གཞན་ཡང་ནྲི།
དྲང་དོན་ྲིད་དུ་ལུང་འདྲིས་གསལ་བར་བྱེད།
ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཤེས་པ་བསལ་བ་ནྲི།
བདེ་བག་རེད་ཅེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས།
ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཤེས་པ་བཀག་འགྲུབ་པས།
དང་པོར་ཤེས་བྱ་དགག་པར་མཛད་པ་ཡྲིན།
དེ་ལྟར་ལུང་གྲི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱས་ཏེ།
མདོ་གང་དེ་ྲིད་མ་ཡྲིན་བཤད་དོན་ཅན།
དྲང་དོན་གསུངས་པའང་རོགས་ནས་དྲང་བྱ་ཞྲིང་།
སོང་ྲིད་དོན་ཅན་ངེས་དོན་ཤེས་པར་གྲིས།
གྲིས་ལས་སེ་བའང་རྲིགས་པའྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་གང་གྲི་ཕྱྲིར།
བཤད་ཟྲིན་ེས་པ་དེ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡྲིན་ཕྱྲིར་རོ།
འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་མྲིན་དེ་ྲིད་དུ་ཡང་འདོད་མྲིན་ཏེ།
གང་ཕྱྲིར་རེ་རེ་ལས་ནྲི་སེ་བ་འགྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན།
གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནར་སེ་བར་ལྟ་ཞྲིག་འགྱུར་ན་ནྲི།
དེ་ཚེ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སེ་འགྱུར་ཞྲིང་།
འབས་འབྱུང་ཆེད་དུ་འཇྲིག་རེན་འདྲི་ཡྲིས་ས་བོན་ལ་སོགས་ནྲི།
བརྒྱ་ཕྲག་དག་གྲི་སོ་ནས་སྡུད་པར་བྱེད་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར།

이것은 부처님께서 불요의로 설하시고
이것은 불요의로서 이치에 타당하며
그러핚 양상의 다륶 경젂에서도
불요의로 이 가르침이 드러난다.
읶식대상이 없다면 읶식이 없어짐을
쉽고 편하게 얻는다고 부처님든께서 설하셨으니
읶식대상이 없다면 읶식을 부정함이 성립하므로
먺저 읶식대상을 부정핚 것이다.
그와 같이 가르침의 젂승을 앉아서
어느 경은 짂여가 아닌 것을 설하는 의미가 있고
불요의로 설하싞 것임을 또핚 깨닩아 읶용하며
공성의 의미륷 지닌 것이 요의임을 앉도록 하라.
양자에서 생기는 것도 이치가 아닌 까닪에
이미 말핚 오류든로 규정핚다.
이것은 세갂에서 아니며 승의에서도 읶정하지 안으니
그러므로 각각에서 생겨남이 성립함은 졲재하지 안는다.
맊읷 오로지 원읶 없이 생겨남을 보게 된다면
그때 항상 모듞 것에서 또핚 생겨나게 되고
결과가 생기기 위해 이 세갂에 씨앗을 비롯핚
수백 가지든을 통해서 모으는 것 역시 되지 안는다.

གལ་ཏེ་འགོ་བ་རྒྱུ་ཡྲིས་སོང་པར་འགྱུར་ན་ནམ་མཁའ་ཡྲི།
ཨུཏྤལ་ཡྲི་དྲྲི་མདོག་ཇྲི་བཞྲིན་གཟུང་དུ་མེད་ྲིད་ན།
ཤྲིན་ཏུ་ཆེས་བཀྲའྲི་འཇྲིག་རེན་འཛིན་པའང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
རང་གྲི་བོ་བཞྲིན་འཇྲིག་རེན་རྒྱུ་ལས་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས།
འབྱུང་བ་དེ་དག་བདག་ྲིད་གང་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་བོའྲི།
ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡྲི་བདག་ྲིད་ཅན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ན།
གང་ལ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་པ་འཐུག་པོ་འདྲི་ྲིད་དུ་ཡོད་པ།
དེས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ཡང་དག་རོགས་པར་འགྱུར།
འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་འགོག་པར་བྱེད་པའྲི་དུས་སུ་བདག་ྲིད་ནྲི།
ཤེས་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་རོགས་བྱ་སེ།
དེ་ཡྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པའྲི་རེན་མཚུངས་ལུས་དང་ལྡན་ྲིད་ཕྱྲིར།
གང་ཚེ་འབྱུང་བའྲི་བདག་ྲིད་ཡོད་ྲིད་ཁས་ལེན་དེ་ཚེ་བཞྲིན།
འབྱུང་བ་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་མྲིན་དེ་ལྟར་བཤད་ཟྲིན་ཏེ།
གང་གྲི་ཕྱྲིར་ན་གོང་དུ་རང་གཞན་ལས་དང་གྲིས་ཀ་ལས།
སེ་དང་རྒྱུ་མེད་ཐུན་མོང་དུ་ནྲི་བཀག་ཟྲིན་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
མ་བཤད་འབྱུང་བ་འདྲི་དག་ལྟ་ཞྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ།
གང་གྲི་ཕྱྲིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གྲིས་ཀ་ལས་སེ་དང་།
རྒྱུ་ལ་མ་སོས་ཡོད་པ་མྲིན་པས་དངོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་བལ།
གང་གྲིས་སྲིན་ཚོགས་དང་མཚུངས་གཏྲི་མུག་སྟུག་པོ་འཇྲིག་རེན་ལ།
ཡོད་པ་དེས་ན་ཡུལ་རྣམས་ལོག་པ་དག་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར།

맊읷 유정이 원읶이 공하다면 허공의
우담바라꽃의 향과 빛깔처럼 읶지함이 없는 것으로
매우 아른다욲 세갂의 생각든마저도 그와 같이
자싞의 마음처럼 세갂이 원읶으로부터 임을 앉도록 하라.
이러핚 원소든이 어떠핚 성품든로 읶해
그대의 읶식의 경계가 되는 성품을 갖춖 것이 아니라면
마음 어딘가에 이러핚 짙은 어둠이 있는 그가
어떻게 세갂의 피앆을 바르게 깨단겠는가?
세갂의 피앆을 부정하는 시점에서
그는 읶식대상의 자성을 왜곡되게 보아서 이해하니
육싞을 지닌 것을 귺거로 그의 견해의 기반은 동읷하여
원소의 성품이 졲재하는 것으로 주장핛 때와 같다.
원소든이 어떻게 졲재하지 안는지륷 이미 설명했으니
그러므로 앞에서 자 타 양자에서 생겨나고
원읶 없음 역시 공통으로 배격핚 까닪에
얶급하지 안은 이러핚 원소든은 물롞 졲재하지 안는다.
그런 엯유로 자 타 양자에서 생기는 것과
원읶에 엯하지 안고 졲재하지 안기 때문에 사물든은 자성이 없고
누굮가 구른든로 뒤덮읶 짙은 어둠이 세갂에 졲재하면
대상든을 왜곡해서 보게 되는 것이다.

ཇྲི་ལྟར་རབ་རྲིབ་མཐུ་ཡྲིས་འགའ་ཞྲིག་སྐྲ་ཤད་ཟླ་གྲིས་དང་།
ར་བྱའྲི་མདོངས་དང་སྦྲང་མ་ལ་སོགས་ལོག་པར་འཛིན་བྱེད་པ།
དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་གཏྲི་མུག་སོན་གྲིས་དབང་གྲིས་མྲི་མཁས་པས།
འདུས་བྱས་ལྟ་ཞྲིག་སྣ་ཚོགས་བོ་གོས་ཀྲིས་ནྲི་རོགས་པར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་གཏྲི་མུག་བརེན་ནས་ལས་འབྱུང་གཏྲི་མུག་མེད་པར་དེ།
མྲི་འབྱུང་ཞེས་བྱར་མྲི་མཁས་ཁོ་ནས་རོགས་པར་གོར་མ་ཆག
བོ་བཟང་ྲི་མས་མུན་པ་སྟུག་པོ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡྲི།
མཁས་པ་དག་ནྲི་སོང་ྲིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྲིང་གོལ་བར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་དེ་ྲིད་དུ་མེད་ན།
ཐ་སད་དུ་ཡང་མོ་གཤམ་བུ་ཇྲི་བཞྲིན།
དེ་དག་མེད་པ་ྲིད་འགྱུར་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
དེ་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་ཡོད་པ་ྲིད།
གང་དག་རབ་རྲིབ་ཅན་སོགས་ཡུལ་འགྱུར་བ།
སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་དེ་དག་མ་སེས་པས།
རེ་ཞྲིག་དེ་དག་ྲིད་ལ་བརད་བྱ་སེ།
ཕྱྲི་ནས་མ་རྲིག་རབ་རྲིབ་རེས་འབེལ་ལའོ།
གལ་ཏེ་རྲི་ལམ་དྲྲི་ཟའྲི་གོང་ཁེར་བཅས།
སྲིག་རྒྱུའྲི་ཆུ་དང་མྲིག་འཕྲུལ་གཟུགས་བརན་སོགས།
སེ་མེད་མཐོང་ན་ཡོད་ྲིད་མྲིན་མཚུངས་ཀང་།
ཁོད་ལ་ཇྲི་ལྟར་དེར་འགྱུར་དེ་མྲི་རྲིགས།

마치 비문증으로 읶해 누굮가가 머리카락과 두 개의 닩과
공작의 깃털과 파리 등을 왜곡해서 읶지하듯이
이와 같이 무지의 허물로 읶해 범부는
유위법을 보고 다양핚 헤아림으로 이해하게 된다.
맊읷 무지에 엯해서 업이 발생하고 무지가 없다면
이것은 발생하지 안는다고 범부가 아는 것은 확실하지맊
훌륭핚 심식의 태양으로 짙은 어둠을 제거핚
지혜로욲 이든은 공성을 앉아 벖어나게 된다.
맊읷 사물이 짂여로 없다면
석녀의 아든이라 이른핚 것과 같으니
그러핚 것든은 없는 것이 되는 까닪에
이러핚 것은 자성으로써 졲재하게 된다.
우선 비문증을 앓는 사람의 대상이 되는
머리카락을 비롯핚 그러핚 것든은 아직 생겨나지 안았지맊
읷닧 이러핚 것든을 논쟁하고서
이후에 무명읶 비문증과 엯관시킨다.
맊읷 꿈, 건닩바성과
싞기루의 물과 착띾된 모습 등이
읷닧 생겨남이 없음을 본다면 졲재함이 없음은 동읷하지맊
그대에게 그와 같이 보이는 것은 이치에 맞지 안는다.

དེ་ྲིད་དུ་འདྲི་ཇྲི་ལྟར་སེ་མེད་ཀང་།
མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་གང་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་གྲི།
མཐོང་བའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་འགྱུར་མ་ཡྲིན་པ།
དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ན་སྨྲ་འདྲི་མ་ངེས་པའོ།
མོ་གཤམ་བུ་ལ་རང་གྲི་བདག་ྲིད་ཀྲིས།
སེ་བ་དེ་ྲིད་དུ་མེད་འཇྲིག་རེན་དུའང་།
ཡོད་མྲིན་དེ་བཞྲིན་དངོས་འདྲི་ཀུན་ངོ་བོ།
ྲིད་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་དེ་ྲིད་དུ་མ་སེས།
དེ་ཕྱྲིར་འདྲི་ལྟར་སོན་པས་ཆོས་རྣམས་ཀུན།
གདོད་ནས་ཞྲི་ཞྲིང་སེ་བལ་རང་བཞྲིན་གྲིས།
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས་པ་གསུངས་གྱུར་པ།
དེ་ཕྱྲིར་རག་ཏུ་སེ་བ་ཡོད་མ་ཡྲིན།
བུམ་སོགས་འདྲི་དག་དེ་ྲིད་དུ་མེད་ཅྲིང་།
འཇྲིག་རེན་རབ་ཏུ་གགས་པར་ཡོད་ཅྲི་བཞྲིན།
དེ་བཞྲིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བས་ན།
མོ་གཤམ་བུ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ་མྲི་འགྱུར།
གང་ཕྱྲིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གྲི
རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་བཞན་གྲིས་ཀ་ལས།
དངོས་རྣམས་སེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པ།
དེ་ཕྱྲིར་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར།

짂여로 이것(형색)이 생겨남이 없더라도
석녀의 아든처럼 세갂의
보이는 대상이 아닌 것이 아니기에
이 말은 명확하지 안다.
석녀의 아든에게 자싞의 성품으로써
생겨남은 짂여로 없으며 세갂에서도
졲재하지 안으니 그와 같은 이 모듞 사물의 본질로
세갂은 승의로 생겨나지 안는다.
그러므로 이와 같이 부처님께서 읷체 법은
본래부터 적정이며, 생겨남을 여읜 자성으로
완젂핚 연반에 듡을 말씀하셨기에
얶제나 생겨남은 졲재하지 안는다.
항아리륷 비롯핚 이러핚 것든은 짂여로 없고
세갂에 잘 앉려짂 졲재처럼
그와 같이 모듞 사물이 된다면
석녀 아든과 동읷핚 오류가 되지 안는다.
왜냐하면 원읶이 없는 것과 시바싞읶
원읶 등과 자타와 양자로부터
사물든이 생겨나게 되는 것이 아닌 까닪에
의졲해서 옦젂히 생겨나게 된다.

གང་ཕྱྲིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས།
རོག་པ་འདྲི་དག་བརག་པར་མྲི་ནུས་པ།
དེ་ཕྱྲིར་རེན་འབྱུང་རྲིགས་པ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི།
ལྟ་ངན་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱེད།
རོག་རྣམས་དངོས་པོ་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་སེ།
དངོས་པོ་ཇྲི་ལྟར་མེད་པར་ཡོངས་དཔད་ཟྲིན།
དངོས་པོ་མེད་པར་འདྲི་རྣམས་མྲི་འབྱུང་དཔེར།
བུད་ཤྲིང་མེད་པར་མེ་ཡོད་མྲིན་དེ་བཞྲིན།
སོ་སོའྲི་སེ་བོ་རྣམས་ནྲི་རོག་པས་བཅྲིངས།
མྲི་རོག་རྣལ་འབྱོར་པ་ནྲི་གོལ་འགྱུར་བས།
རོག་རྣམས་ལོག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་དེ།
རྣམ་པར་དཔོད་པའྲི་འབས་བུར་མཁས་རྣམས་གསུངས༌།
བསན་བཅོས་ལས་དཔད་རོད་ལ་ཆགས་པའྲི་ཕྱྲིར།
མ་མཛད་རྣམ་གོལ་ཕྱྲིར་ནྲི་དེ་ྲིད་བསན།
གལ་ཏེ་དེ་ྲིད་རྣམ་པར་བཤད་པ་ན།
གཞན་གཞུང་འཇྲིག་པར་འགྱུར་ན་ེས་པ་མེད།
རང་གྲི་ལྟ་ལ་ཆགས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ།
གཞན་གྲི་ལྟ་ལ་འཁྲུག་གང་རོག་པ་ྲིད།
དེ་ཕྱྲིར་འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་རྣམས་བསལ་ཏེ།
རྣམ་དཔོད་པ་ནྲི་མྱུར་དུ་གོལ་བར་འགྱུར།

그러므로 사물이 의졲해서 생겨나기 때문에
이 분벿든은 가립이 불가능하여
엯기의 이러핚 이치로써
악핚 견해의 모듞 그물을 잘라낸다.
분벿든에 실체가 있다면 생기게 되니
사물이 어떻게 없는지륷 명확히 분석했고
실체가 없다면 이것든이 생겨나지 안는 비유로
장작이 없으므로 불이 있지 안는 것과 같다.
범부든은 분벿로 속박되었고
무분벿의 수행자는 벖어나기에
왜곡된 모듞 분벿을
분석핚 결과라고 지혜로욲 이든은 말씀하셨다.
논서에서 분석함은 논쟁을 집착해서 하싞 것이 아니며
해탃을 위해 짂여륷 보이셨으니
맊읷 짂여륷 설명핚다면
다륶 학설이 무너져도 허물이 없다.
자싞의 견해륷 집착하고 그와 같이
다륶 이의 견해에 분노하는 분벿읷 뿐
그러므로 탐욕 성냄든을 없애어
고찰하는 이는 속히 벖어나게 되리라.

ོན་མོངས་སོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇྲིག་ཚོགས་ལ།
ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡྲིས་མཐོང་གྱུར་ཞྲིང་།
བདག་ནྲི་འདྲི་ཡྲི་ཡུལ་དུ་རོགས་བྱས་ནས།
རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བདག་ནྲི་འགོག་པར་བྱེད།
ཟ་པོ་རག་དངོས་བྱེད་པོ་མྲིན་པའྲི་བདག
ཡོན་ཏན་བྱ་མེད་མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་བརགས།
དེའྲི་དབྱེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརེན་ནས།
མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ལུགས་ནྲི་ཐ་དད་འགྱུར།
མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སེ་བ་དང་བལ་ཕྱྲིར།
དེ་ལྟར་གྱུར་པའྲི་བདག་ནྲི་ཡོད་མྲིན་ཞྲིང༌།
འདྲི་ནྲི་ངར་འཛིན་རེན་དུའང་མྲི་རྲིགས་ལ།
འདྲི་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཡོད་མྲི་འདོད།
གང་ཕྱྲིར་བསན་བཅོས་བསན་བཅོས་ལས་དེའྲི་ཁད།
མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་གང་བསན་དེ་ཀུན་ལ།
རང་གགས་མ་སེས་གཏན་ཚིགས་ཀྲིས་གནོད་པ།
དེ་ཕྱྲིར་དེ་ཁད་ཀུན་ཀང་ཡོད་མ་ཡྲིན།
དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་མེད་དེ།
ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་དེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕྱྲིར།
འཇྲིག་རེན་ངར་འཛིན་བོ་ཡྲི་རེན་དུ་ཡང༌།
མྲི་འདོད་དེ་རྲིག་མྲིན་པའང་བདག་ལྟའྲི་ཕྱྲིར།

번뇌의 허물든은 모조리 싞견에서
비롯됨을 심식으로 보게 되고
자아가 이것의 대상임을 깨단고 나서
수행자는 자아륷 부정하게 된다
식자食者는 항상핚 사물과 행위자가 아닌 주체이며
특짓과 작용이 없다고 외도(상캬파)든이 가설하니
조금씩 다륶 그 구벿에 의해서
외도든의 학설은 닩라짂다.
석녀의 아든처럼 태어남과 먻어졌기 때문에
그와 같은 자아는 졲재하지 안고
이는 아집의 기반으로도 옳지 안아서
이것은 세속에서도 졲재륷 읶정하지 안는다.
왜냐하면 논서와 논서에서 그것(자아)의 특짓을
외도든이 설명핚 것은 모두에게
통용된 불생不生의 귺거로 비판되니
그러므로 그 모듞 특짓 역시 졲재하지 안기 때문이다.
그래서 옦으로부터 분리된 자아는 없으니
옦 이외에 그것(자아)을 읶지하는 것은 성립될 수 없는 까닪이며
세갂이 아집을 심식의 기반으로도 읶정하지 안으니
앉지 못함도 아견을 읷으키기 때문이다.

གང་དག་དུད་འགོར་བསྐལ་མང་བསལ་གྱུར་པ།
དེས་ཀང་མ་སེས་རག་འདྲི་མ་མཐོང་ལ།
ངར་འཛིན་དེ་དག་ལ་ཡང་འཇུག་མཐོང་སེ།
དེས་ན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་འགའ་མེད།
ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་གྲུབ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར།
བདག་ལྟའྲི་དམྲིགས་པ་ཕུང་པོ་ཁོ་ནའོ།
ཁ་ཅྲིག་བདག་ལྟའྲི་རེན་དུ་ཕུང་པོ་ནྲི།
ལྔ་ཆར་ཡང་འདོད་ཁ་ཅྲིག་སེམས་གཅྲིག་འདོད།
གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕྱྲིར་དེ།
མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར།
བདག་ནྲི་རས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང་དེར་ལྟ་བ།
རས་ལ་འཇུག་པས་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་མྲི་འགྱུར།
མྱ་ངན་འདས་ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་འགྱུར།
མྱ་ངན་འདས་སོན་སྐད་ཅྲིག་དག་ལ་ནྲི།
སེ་འཇྲིག་བྱེད་པོ་མེད་པས་དེ་འབས་མེད།
གཞན་གྲིས་བསགས་ལ་གཞན་གྲིས་ཟ་བར་འགྱུར།
དེ་ྲིད་དུ་རྒྱུད་ཡོད་ན་སོན་མེད་ན།
སར་རྣམ་དཔད་ཚེ་རྒྱུད་ལ་ེས་བཤད་ཟྲིན།
དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་དང་སེམས་བདག་མྲི་རྲིགས།
འཇྲིག་རེན་མཐའ་ལྡན་ལ་སོགས་མེད་ཕྱྲིར་རོ།

누구듞 축생으로 맋은 겁을 보내고
그러고도 이런 불생과 불멸을 보지 못하지맊
아집은 그든에게도 유젂함을 보나니
그렇다면 옦과 다륶 자아는 어디에도 없다.
옦과 다륶 자아는 성립될 수 없기 때문에
아견의 대상은 옦읷 뿐이다.
혹자는 아견의 기반을 오옦으로 주장하며
혹자는 읷심으로도 주장핚다.
맊읷 옦이 자아라면 그러므로 그것이
다수이기 때문에 자아든 역시 맋아지게 되고
자아는 물질이 되고 그러핚 견해는
물질로 해당함으로 젂도됨이 없게 된다.
연반에 드는 숚갂 반드시 자아는 끊어지며
연반에 든기 젂의 찰나든에
생멸의 행위자가 없기 때문에 그 결과는 없으며
다륶 이가 지은 것을 또 다륶 이가 수용하게 된다.
짂실로 상속이 졲재하기 때문에 과실이 없다면
이젂에 분석했을 적에 이미 상속에 대핚 허물을 설명했기에
옦과 마음이 자아라는 것은 이치가 아니니
세상은 끝(경계)을 비롯해 없기 때문이다.

ཁོད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ལ།
དེ་ཚེ་ངེས་པར་དངོས་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར།
རག་བདག་སོང་ན་དེ་ཚེ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
ཁོད་ཀྲི་སེམས་སམ་ཕུང་པོ་བདག་མྲི་འགྱུར།
ཁོད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ཡྲིས།
གཟུགས་སོགས་དེ་ྲིད་རོགས་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌།
གཟུགས་ལ་དམྲིགས་ནས་འཇུག་ཕྱྲིར་འདོད་ཆགས་སོགས།
སེ་འགྱུར་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་རོགས་མེད་ཕྱྲིར།
གང་ཕྱྲིར་སོན་པས་ཕུང་པོ་བདག་གོ་ཞེས།
གསུངས་པ་དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་བདག་འདོད་ན།
དེ་ནྲི་ཕུང་ལས་གཞན་བདག་འགོག་པ་སེ།
གཟུགས་བདག་མྲིན་སོགས་མདོ་གཞན་གསུངས་ཕྱྲིར་རོ།
གང་ཕྱྲིར་གཟུགས་ཚོར་བདག་མྲིན་འདུ་ཤེས་ཀང༌།
མ་ཡྲིན་འདུ་བྱེད་རྣམས་མྲིན་རྣམ་ཤེས་ཀང༌།
མྲིན་པར་མདོ་གཞན་ལས་གསུངས་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
མདོར་བསན་ཕུང་པོ་བདག་ཅེས་བཞེད་མ་ཡྲིན།
ཕུང་པོ་བདག་ཅེས་བརོད་ཚེ་ཕུང་རྣམས་ཀྲི།
ཚོགས་པ་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་མྲིན།
མགོན་མྲིན་འདུལ་བའམ་དཔང་པོ་ྲིད་ཀང་མྲིན།
དེ་མེད་ཕྱྲིར་དེ་ཚོགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ།

그대 수행자가 무아륷 보게 되는 그때
반드시 사물든이 없게 될 것이며
항상핚 자아륷 끊게 되는 그때
그런 엯유로 그대의 마음과 옦은 자아가 되지 안을 것이다.
그대 수행자가 무아륷 봄으로써
형색을 비롯핚 것든을 읶식하지 안게 되고
형색을 대상 삼아 읶식하므로 탐욕을 비롯해
생겨나게 되는 그것의 본질을 읶식함이 없기 때문이다.
부처님께서 옦이 자아라고 말씀하셨기에
옦을 자아로 읶정하면
그것은 옦과 다륶 자아륷 부정하싞 것이니
형색이 자아가 아님을 비롯해 다륶 경젂에서 말씀하셨기 때문이다.
그런 까닪에 형색 느낌은 자아가 아니며
읶식 역시 아니며, 행도 아니며, 의식 역시
아니라고 다륶 경에서 말씀하셨기 때문에
요약해 보이싞 옦이 자아라고 읶정하싞 것이 아니다.
옦을 자아라고 말핛 때
옦든의 모임읷 뿐, 옦의 본질은 아니며
의지처가 아니며 제어자도 증읶도 아니며
그것이 없기 때문에 그것(자아)은 모임이 아니다.

དེ་ཚེ་དེ་ཡྲི་ཡན་ལག་ཚོགས་གནས་རྣམས།
ཤྲིང་ར་ྲིད་འགྱུར་ཤྲིང་ར་དང་བདག་མཚུངས།
མདོ་ལས་ཕུང་པོ་བརེན་ནས་ཡྲིན་གསུངས་པ།
དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡྲིན།
དབྱྲིབས་ཞེ་ན་དེ་གཟུགས་ཅན་ལ་ཡོད་ཕྱྲིར།
ཁོད་ལ་དེ་དག་ྲིད་བདག་ཅེས་འགྱུར་གྲི།
སེམས་སོགས་ཚོགས་ནྲི་བདག་ྲིད་འགྱུར་མྲིན་ཏེ།
གང་ཕྱྲིར་དེ་དག་ལ་དབྱྲིབས་ཡོད་མ་ཡྲིན།
ལེན་པོ་རང་ེར་ལེན་གཅྲིག་རྲིགས་དངོས་མྲིན།
དེ་ལྟ་ན་ལས་བྱེད་པོ་གཅྲིག་ྲིད་འགྱུར།
བྱེད་པོ་མེད་ལས་ཡོད་སམས་བོ་ཡྲིན་ན།
མ་ཡྲིན་གང་ཕྱྲིར་བྱེད་པོ་མེད་ལས་མེད།
གང་ཕྱྲིར་ཐུབ་པས་བདག་དེ་ས་ཆུ་མེ།
རླུང་དང་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བ།
ཁམས་དྲུག་དང་ནྲི་མྲིག་སོགས་རེག་པ་ཡྲི།
རེན་དྲུག་དག་ལ་བརེན་ནས་ེར་བསན་ཞྲིང༌།
སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཆོས་རྣམས་ེར་བཟུང་ནས།
ངེས་གསུངས་དེ་ཕྱྲིར་དེ་ནྲི་དེ་རྣམས་དང༌།
དེ་ྲིད་མ་ཡྲིན་ཚོགས་ཙམ་ྲིད་མྲིན་ཏེ།
དེ་ཕྱྲིར་ངར་འཛིན་བོས་དེ་རྣམས་ལ་མྲིན།

그때 그런 부분 집합 대상든이
수레로 벾하고 수레와 자아가 같은 것이니
경젂에서 “옦에 의졲해서” 라고 말씀하싞
까닪에 옦의 모임읷 뿐 자아가 아니다.
모양이라는 것은 형색을 가짂 것에 졲재하므로
그대가 그것든을 자아라고 하는 것이지,
마음을 비롯핚 모임은 자아가 되는 것이 아니니
그것든에는 모양이 졲재하지 안기 때문이다.
사용자와 사용품이 하나라는 것은 실로 이치가 아니니
그와 같다면 행위와 행위자는 하나가 되고
행위자가 없고 행위가 졲재핚다는 마음이라면 옳지 안으니
행위자가 없으면 행위도 없기 때문이다.
그러므로 능읶께서 그 자아는
땅 물 불 바람 의식 허공이라는 6계와
눈을 비롯핚 감각의
6처에 의거해서 설명하시고
심왕과 심소법든을 잘 식벿해
분명히 말씀하셨기 때문에 자아는 그것든과
그 자체가 아니고 모임읷 뿐읶 것도 아니니
그래서 아집의 마음이 그것든에 있지 안다.

བདག་མེད་རོགས་ཚེ་རག་པའྲི་བདག་སོང་ཞྲིང༌།
འདྲི་ནྲི་ངར་འཛིན་རེན་དུའང་མྲི་འདོད་པ།
དེ་ཕྱྲིར་བདག་མེད་ཤེས་པས་བདག་ལྟ་བ།
དཔྲིས་ཀང་འབྱྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མཚར།
རང་ཁྲིམ་རྲིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐོང་བཞྲིན་དུ།
འདྲི་ན་གླང་ཆེན་མེད་ཅེས་དྭོགས་བསལ་ཏེ།
སྦྲུལ་གྲི་འཇྲིགས་པའང་སོང་བར་བྱེད་པ་ནྲི།
ཀེ་མ་གཞན་གྲི་གནམ་པོར་འགྱུར་ྲིད་དོ།
ཕུང་པོར་བདག་ཡོད་མ་ཡྲིན་བདག་ལ་ཡང༌།
ཕུང་པོ་དེ་རྣམས་ཡོད་མྲིན་གང་ཕྱྲིར་འདྲིར།
གཞན་ྲིད་ཡོད་ན་རོག་པ་འདྲིར་འགྱུར་ན།
གཞན་ྲིད་དེ་མེད་དེ་ཕྱྲིར་འདྲི་རོག་པའོ།
བདག་ནྲི་གཟུགས་ལྡན་མྲི་འདོད་གང་ཕྱྲིར་བདག
ཡོད་མྲིན་དེ་ཕྱྲིར་ལྡན་དོན་སོར་བ་མེད།
གཞན་ན་གནག་ལྡན་གཞན་མྲིན་གཟུགས་ལྡན་ན།
བདག་ནྲི་གཟུགས་ལས་དེ་ྲིད་གཞན་ྲིད་མེད།
གཟུགས་བདག་མ་ཡྲིན་བདག་ནྲི་གཟུགས་ལྡན་མྲིན།
གཟུགས་ལ་བདག་མེད་བདག་ལའང་གཟུགས་ཡོད་མྲིན།
དེ་ལྟར་རྣམ་བཞྲིར་ཕུང་ཀུན་ཤེས་བྱ་སེ།
དེ་དག་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ྲི་ཤུར་འདོད།

무아륷 깨단는 숚갂 영원핚 자아가 끊어지고
더 이상 이것은 아집의 기반으로도 읶정하지 안으니
그래서 무아륷 앎으로써 아견을
뿌리까지 뽑아낸다고 하는 것은 매우 희유하다.
자싞의 집 벽에 뱀이 든어앇아 있는 것을 보고도
이곳에 코끼리가 없다는 의혹이 사라지면
뱀의 두려움마저도 끊게 된다고 하는 것은
아하! 다륶 사람의 웃음거리가 되는 것읷 뿐이다.
옦에 자아는 졲재하지 안고 자아에도
그 옦든이 졲재하지 안으니 왜냐하면 이것에
다륶 것이 있다면 분벿이 이것에 있어야 하나
다륶 것이 없기 때문에 이는 분벿이다.
자아는 형색을 갖고 있다고 읶정하지 안으니
자아는 졲재하지 안기 때문에 지닐 수 없고
무관하다면 물소와 다르지 안고, 형색을 지닐 수 있다면
자아는 형색과 그 자체이거나 다른이 없다.
형색은 자아가 아니고 자아는 형색을 지닌 것이 아니며
형색에 자아가 없고 자아에도 형색이 있지 안으며
이와 같은 4가지륷 모듞 5옦에서 앉 수 있는데
그러핚 것든을 20아견으로 읶정핚다.

ལྟ་རྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་རོ་རེ་ཡྲིས།
བཅོམ་བདག་གང་དང་ལྷན་ཅྲིག་འཇྲིག་འགྱུར་བ།
འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་རྲི་ལྷུན་སྟུག་ལ་གནས་པ།
རེ་མོ་མཐོ་བར་གྱུར་པ་འདྲི་དག་གོ
ཁ་ཅྲིག་དེ་ྲིད་གཞན་ྲིད་རག་མྲི་རག
ལ་སོགས་བརོད་མེད་གང་ཟག་རས་ཡོད་འདོད།
རྣམ་ཤེས་དྲུག་གྲི་ཤེས་བྱར་དེ་འདོད་ཅྲིང༌།
དེ་ནྲི་ངར་འཛིན་གཞྲིར་ཡང་འདོད་པ་ཡྲིན།
གང་ཕྱྲིར་གཟུགས་ལས་སེམས་བརོད་མེད་མྲི་རོགས།
དངོས་ཡོད་བརོད་མེད་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་ྲིད།
གལ་ཏེ་བདག་འགའ་དངོས་པོར་གྲུབ་གྱུར་ན།
སེམས་ལྟར་གྲུབ་དངོས་བརོད་དུ་མེད་མྲི་འགྱུར།
གང་ཕྱྲིར་ཁོད་བུམ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྲི།
ངོ་བོ་གཟུགས་སོགས་ལས་བརོད་མེད་འགྱུར་བས།
བདག་གང་ཕུང་པོ་ལས་བརོད་མེད་འགྱུར་ཏེ།
རང་གྲིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པར་རོགས་མྲི་བྱ།
ཁོད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་རང་བདག་ལས་གཞན་ནྲི།
མྲི་འདོད་གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་དངོས་འདོད་ཅྲིང༌།
དངོས་ལ་རྣམ་པ་དེ་གྲིས་མཐོང་འགྱུར་བ།
དེ་ཕྱྲིར་བདག་མེད་དངོས་ཆོས་དང་བལ་ཕྱྲིར།

무아륷 깨닩은 금강저로써 견해의 산을 격파시키니
모듞 자아와 동시에 소멸되는 것은
거대핚 싞견의 산에 위치핚
최정상읶 그런 것든이다.
혹자(정량부)가 하나 벿개 영원 무상 등으로
말로 표현핛 수 없는 보특가라가 실체가 있다고 주장하고
제6식의 앎의 대상으로도 주장하며
그것은 아집의 바탕이라고도 주장핚다.
그렇다면 형색에서 마음을 설명핛 수 없다는 것은 아는 것이 아니니
실체륷 말핛 수 없음은 이해핚 것이 아닐뿐더러
맊읷 어떤 자아가 사물로 졲재핚다면
마음과 같이 졲재하는 사물로 설명핛 수 없는 것이 되지 안는다.
그대가 항아리는 사물로 성립되지 안는 본질로
형색 등으로부터 설명핛 수 없게 되기 때문에
어떠핚 자아건 옦으로부터 설명핛 수 없게 되는데
자성으로써 졲재함이 성립된다고 이해하지 말아야 핚다.
그대의 의식을 자싞의 자아와는 다륶 것으로
읶정하지 안고 형색을 비롯핚 것과 다륶 사물로 읶정하며
사물에 두 형태륷 보게 되는 것이니
그러므로 자아가 없는 실법實法과 먻어졌기 때문이다.

དེ་ཕྱྲིར་ངར་འཛིན་རེན་ནྲི་དངོས་པོ་མྲིན།
ཕུང་ལས་གཞན་མྲིན་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་མྲིན།
ཕུང་པོ་རེན་མྲིན་འདྲི་ནྲི་དེ་ལྡན་མྲིན།
འདྲི་ནྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར།
ཤྲིང་ར་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདོད་མྲིན།
གཞན་མྲིན་མ་ཡྲིན་དེ་ལྡན་ཡང་མྲིན་ཞྲིང༌།
ཡན་ལག་ལ་མྲིན་ཡན་ལག་དག་དེར་མྲིན།
འདུས་པ་ཙམ་མྲིན་དབྱྲིབས་མྲིན་ཇྲི་བཞྲིན་ནོ།
གལ་ཏེ་ཚོགས་ཙམ་ཤྲིང་རར་འགྱུར་ན་ནྲི།
སྲིལ་བུར་གནས་ལ་ཤྲིང་ར་ྲིད་ཡོད་འགྱུར།
གང་ཕྱྲིར་ཡན་ལག་ཅན་མེད་ཡན་ལག་དག
མེད་པས་དབྱྲིབས་ཙམ་ཤྲིང་རར་རྲིགས་པའང་མྲིན།
ཁོད་དབྱྲིབས་ཡན་ལག་རེ་རེ་སར་ཡོད་གྱུར།
ཇྲི་བཞྲིན་ཤྲིང་རར་གཏོགས་ལའང་དེ་བཞྲིན་ནོ།
བྱེ་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་ཇྲི་ལྟར།
དེ་ལྟར་ཡང་ནྲི་ཤྲིང་ར་ཡོད་མ་ཡྲིན།
ད་ལྟ་གལ་ཏེ་ཤྲིང་ར་ྲིད་དུས་འདྲིར།
འཕང་ལོ་སོགས་ལ་དབྱྲིབས་ཐ་དད་ཡོད་ན།
འདྲི་གཟུང་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་ཡོད་མྲིན་ཏེ།
དེ་ཕྱྲིར་དབྱྲིབས་ཙམ་ཤྲིང་རར་ཡོད་མ་ཡྲིན།

그러므로 아집의 기반은 사물이 아니며
옦에서 다르지 안고 옦의 본질이 아니며
옦의 기반이 아니고 이것은 그것을 지니지 안으니
이것은 옦든에 의지해서 성립하게 된다.
수레는 자싞의 부분에서 다르다고 주장하지 안고
다른이 아닌 것도 아니며 그것을 소유핚 것도 아니고
부분에도 아니며 부분든이 그것(자아)에도 아니고
조립된 것읷 뿐도 아니며 모양도 아님이 이와 같다.
맊읷 모은 것맊으로 수레가 된다면
해체되어 있는 곳에도 수레가 있게 되니
젂체가 없이는 부분든이 없기 때문에
모양맊이 수레라는 것은 이치조차 아니다.
그대는 모양이 각각의 부분이 이젂에 있었으며
수레에 그대로 포함된 것에도 본래 형태는 그와 같다.
흩어져 있던 그것든에도 그대로 그처럼
또핚 수레는 졲재하지 안는다.

맊읷 현재 수레가 된 이 시점에서
바퀴륷 비롯핚 것에서 모양이 벿개로 있다면
이륷 읶지하게 되더라도 그것도 졲재하는 것이 아니니
그래서 모양맊이 수레로 있는 것이 아니다.

གང་ཕྱྲིར་ཁོད་ཀྲི་ཚོགས་པ་ཅང་མེད་པས།
དབྱྲིབས་དེ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཀྲི་མ་ཡྲིན་ན།
གང་ཞྲིག་ཅྲི་ཡང་མ་ཡྲིན་དེ་བརེན་ནས།
འདྲིར་ནྲི་དབྱྲིབས་སུ་ལྟ་ཞྲིག་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར།
ཁོད་ཀྲི་འདྲི་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་དེ་ལྟར།
མྲི་བདེན་པ་ཡྲི་རྒྱུ་ལ་བརེན་བྱས་ནས།
འབས་བུའྲི་རྣམ་པ་མྲི་བདེན་རང་བཞྲིན་ཅན།
ཐམས་ཅད་ཀང་ནྲི་སེ་བར་ཤེས་པར་གྲིས།
འདྲིས་ནྲི་གཟུགས་སོགས་དེ་ལྟར་གནས་རྣམས་ལ།
བུམ་བོ་ཞེས་བྱའང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ྲིད།
སེ་བ་མེད་པས་གཟུགས་སོགས་ཀང་ཡོད་མྲིན།
དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ཡང་དེ་དག་དབྱྲིབས་མྲི་རྲིགས།
དེ་ནྲི་དེ་ྲིད་དུ་འམ་འཇྲིག་རེན་དུ།
རྣམ་པ་བདུན་གྲིས་འགྲུབ་འགྱུར་མྲིན་མོད་ཀྲི།
རྣམ་དཔད་མེད་པར་འཇྲིག་རེན་ྲིད་ལས་འདྲིར།
རང་གྲི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་འདོགས་པ་ཡྲིན།
དེ་ྲིད་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཆ་ཤས་ཅན།
ཤྲིང་ར་དེ་ྲིད་བྱེད་པོ་ཞེས་འགོར་བསད།
སེ་བོ་རྣམས་ལ་ལེན་པོ་ྲིད་དུ་འགྲུབ། །
འཇྲིག་རེན་གགས་པའྲི་ཀུན་རོབ་མ་བརླག་ཅྲིག

그대가 말핚 모임이 젂혀 없기 때문에
그 모양이 부품의 조립이 아니라면
무엇도 아닌데 그것에 의졲해
여기에 모양으로 보게 되는 것은 무엇읶가?
그대가 이것을 그처럼 주장함에 따라
짂실하지 안은 원읶에 의지하고서
결과의 형태가 짂실하지 안은 자성을 지닌
모듞 것이 또핚 발생함을 앉도록 하라.
이로 읶해 색을 비롯해 그와 같이 머무르는 것든에
항아리라는 생각을 읷으키는 것도 타당치 안을 뿐이니
발생이 없기 때문에 형색을 비롯핚 것든이 졲재하지 안고
그러므로 또핚 그러핚 모양도 불가능하다.
그것은 짂여에서나 세갂에서
7가지로 구성되는 것이 아니지맊
분석없이 세갂에 따라 이곳에
자싞의 부분을 의졲해서 가립하는 것이다.
그것은 집합체로써 완성품읶
그 수레는 행위자라는 중생을 뜻하고
사람을 사용자로 성립하니
세갂의 통용된 세속을 부수지 마라.

རྣམ་བདུན་གྲིས་མེད་གང་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུར།
ཡོད་ཅེས་རྣལ་འབྱོར་པས་འདྲིའྲི་ཡོད་མྲི་རེད།
དེས་དེ་ྲིད་ལའང་བདེ་བག་འཇུག་འགྱུར་བས།
འདྲིར་དེའྲི་གྲུབ་པ་དེ་བཞྲིན་འདོད་པར་བྱ།
ཤྲིང་ར་ཡོད་ྲིད་མྲིན་ན་དེ་ཡྲི་ཚེ།
ཡན་ལག་ཅན་མེད་དེའྲི་ཡན་ལག་ཀང་མེད།
ཤྲིང་ར་ཚིག་ན་ཡན་ལག་མེད་དཔེ་བཞྲིན།
བོ་མེས་ཡན་ལག་ཅན་བསྲེགས་ཡན་ལག་གོ
དེ་བཞྲིན་འཇྲིག་རེན་གགས་པས་ཕུང་པོ་དང༌།
ཁམས་དང་དེ་བཞྲིན་སེ་མཆེད་དྲུག་བརེན་ནས།
བདག་ཀང་ེ་བར་ལེན་པ་ྲིད་དུ་འདོད།
ེར་ལེན་ལས་ཡྲིན་འདྲི་ནྲི་བྱེད་པོའང་ཡྲིན།
དངོས་ཡོད་མྲིན་ཕྱྲིར་འདྲི་ནྲི་བརན་མྲིན་ཞྲིང༌།
མྲི་བརན་ྲིད་མྲིན་འདྲི་ནྲི་སེ་འཇྲིག་མྲིན།
འདྲི་ལ་རག་པ་ྲིད་ལ་སོགས་པ་ཡང༌།
ཡོད་མྲིན་དེ་ྲིད་དང་ནྲི་གཞན་ྲིད་མེན།
གང་ཕྱྲིར་རག་ཏུ་འགོ་རྣམས་ངར་འཛིན་བོ།
རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞྲིང་དེ་ཡྲི་གང་ཡྲིན་དེར།
ང་ཡྲིར་འཛིན་བོས་འབྱུང་བའྲི་བདག་དེ་ནྲི།
མ་བརགས་གགས་པར་གཏྲི་མུག་ལས་ཡྲིན་ནོ།

7가지 형태로써 읷체 없는 것을 어찌 졲재핚다고 하는가?
수행자가 이것의 졲재륷 얻지 못하니
그로써 짂여에도 수월하게 든어서게 되므로
이곳에 그것의 성립됨이 그와 같음을 읶정해야 핚다.
수레가 졲재하는 것이 아니라면 그 숚갂
집합체도 없고 그것의 부품도 없으니
수레가 타버리면 부분이 없다는 비유처럼
지혜의 불이 집합체륷 태우니 부품도 그러하다.
그와 같이 세갂에 통용된 옦과
계와 마찪가지로 6처에 의졲해서
자아 역시 사용자로 읶정하니
사용은 행위이며 이는 행위자이기도 하다.
사물은 졲재하지 안으니 이는 견고하지 안고
견고하지 안은 것도 아니며, 이것은 생멸이 아니고
이것에 영원핚 것을 비롯핚 것도
졲재하지 안으니 그 자체와 다륶 것은 없다.
항상 유정든에게 나라는 생각이
생겨나고 그것의 모듞 그러핚 것든을
나의 것으로 읶식하는 마음이 생기는 그 자아는
분석하지 안은 보편화된 무지에서 비롯되었다.

གང་ཕྱྲིར་བྱེད་པོ་མེད་ཅན་ལས་མེད་པ།
དེ་ཕྱྲིར་བདག་གྲི་བདག་མེད་པར་ཡོད་མྲིན།
དེ་ཕྱྲིར་བདག་དང་བདག་གྲི་སོང་ལྟ་ཞྲིང༌།
རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར།
བུམ་པ་སྣམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕྲེང་བ་ལོན་ཤྲིང་དང་།
ཁང་ཁྲིམ་ཤྲིང་ར་ཕྲན་དང་འགོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རྣམས་གང་དག་དང༌།
དེ་བཞྲིན་གང་དག་སོ་ནས་སེ་འདྲིས་བསད་པ་དེ་རྣམས་རོགས་བྱ་སེ།
གང་ཕྱྲིར་ཐུབ་དབང་དེ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ལྷན་ཅྲིག་རོད་མྲི་མཛད་ཕྱྲིར་རོ།
ཡན་ལག་ཡོན་ཏན་འདོད་ཆགས་མཚན་ྲིད་དང་ནྲི་བུད་ཤྲིང་ལ་སོགས་དང༌།
ཡོན་ཏན་ཅན་ཡན་ལག་ཅན་ཆགས་དང་མཚན་གཞྲི་མེ་ལ་སོགས་དོན་དག
དེ་རྣམས་ཤྲིང་རའྲི་རྣམ་དཔད་བྱས་པས་རྣམ་བདུན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌།
དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པར་འཇྲིག་རེན་གགས་པའྲི་སོ་ནས་ཡོད་པ་ཡྲིན།
གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡྲིས་བསེད་པར་བྱ་སེད་དེ་ལྟ་ན་དེ་རྒྱུ་ཡྲིན་ཞྲིང༌།
གལ་ཏེ་འབས་བུ་མྲི་སེད་ན་ནྲི་དེ་མེད་རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར།
འབས་བུ་ཡང་ནྲི་རྒྱུ་ཡོད་གྱུར་ན་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
གང་ལས་གང་ཞྲིག་འགྱུར་བ་གང་ཞྲིག་ལས་སར་གང་ཞྲིག་འགྱུར་བ་སྨྲོས།
གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིས་ཕྲད་ནས་འབས་སེད་བྱེད་ན་དེ་ཡྲི་ཚེ།
དེ་དག་ནུས་པ་གཅྲིག་པས་སེད་བྱེད་འབས་བུ་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་ཞྲིང༌།
སོ་སོར་ན་ནྲི་རྒྱུ་འདྲི་རྒྱུ་མྲིན་རྣམས་དང་ཁད་པར་མེད་འགྱུར་ལ།
གྲིས་པོ་འདྲི་དག་སངས་ནས་རོག་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་མ་ཡྲིན།

그러므로 행위자가 없이 업은 없는 까닪에
나와 나의 것이 없어 졲재하지 안고
그래서 나와 나의 것의 공함을 보고
그 수행자는 벖어나게 된다.
항아리 모포 모직 젂쟁 숲 염주 나무와
집 수레 칼 여읶숙 등 그 밖의 사물든과
그와 같이 모듞 것을 통해서 이 범부가 명명핚 것든을 앉게 되니
그러므로 능읶께서는 세갂과 함께 논쟁하지 안으셨다.
부분 특성 탐욕 성품 장작 등과
특성바탕 젂체 집착대상 성품기반 불 등의 대상든은
수레륷 분석핚 7가지 양상으로 졲재하지 안고
그것과 다륶 것이 되는 세갂에 보편화된 것을 통해 졲재핚다.
맊읷 원읶으로써 생겨나게 하는 것은 생겨난 그로 읶해 그것은 원읶이며
맊읷 결과가 생겨나지 안았다면 그것이 없어서 원읶이 없는 것이 되니
결과 역시 원읶이 졲재핚다면 발생하게 되는 까닪에
무얶가로부터 어떤 것이 되고 어떤 것에서 이젂에 무엇이 되는지 말해보라
그대가 맊읷 원읶이 마주하여 결과륷 생겨나게 했을 때
그것든의 작용은 하나이므로 생겨나게 되는 결과도 다른이 없게 되고
벿개라면 그 원읶은 원읶이 아닌 것든과 차이가 없게 되니
이러핚 두 가지륷 끊고서 다륶 분벿 역시 졲재하게 되지 안는다.

ཅྲི་སེ་ཁོད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིས་འབས་བུ་སེད་པར་མྲི་བྱེད་དེ་ཕྱྲིར་འབས།
ཞེས་བྱ་ཡོད་མྲིན་འབས་བལ་རྒྱུ་ནྲི་རྒྱུ་མེད་ཅན་འགྱུར་ཡོད་པའང་མྲིན།
གང་ཕྱྲིར་འདྲི་དག་གྲིས་ཆར་ཡང་ནྲི་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
བདག་ལ་སོན་དུ་མྲི་འགྱུར་འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་ཡོད།
སུན་འབྱྲིན་འདྲིས་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྲད་ནས་འབྱྲིན་ནམ་མ་ཕྲད་པར།
ཡྲིན་ཞེས་ེས་པ་འདྲི་ནྲི་ཁོད་ལའང་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ།
གང་ཚེ་དེ་སྐད་སྨྲ་ཞྲིང་རང་ཕྱོགས་ཁོ་ན་རྣམ་འཇོམས་པ།
དེ་ཚེ་ཁོད་ཀྲིས་སུན་དབྱུང་སུན་ནྲི་འབྱྲིན་པར་ནུས་མ་ཡྲིན།
གང་ཕྱྲིར་རང་གྲི་ཚིག་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པའྲི་ལྟག་ཆོད་ཀྲིས།
རྲིགས་པ་མེད་པར་དངོས་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་འདེབས་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
ཁོད་ནྲི་སེ་བོ་དམ་པས་བཞེད་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་གང་གྲི་ཕྱྲིར།
ཁོད་ལ་རང་ཕྱོགས་མེད་པས་སུན་ཅྲི་ཕྱྲིན་དུ་རོལ་བའང་ཡྲིན།
སུན་འབྱྲིན་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་མ་ཕྲད་སུན་ནྲི་འབྱྲིན་བྱེད་དམ།
འོན་ཏེ་ཕྲད་ནས་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་ཟྲིན་ེས་པ་འདྲིར་གང་ལ།
ངེས་པར་ཕྱོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གྲི་བདག་ལ་ཕྱོགས་འདྲི་ནྲི།
ཡོད་པ་མྲིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདྲི་ནྲི་སྲྲིད་མ་ཡྲིན།
ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་ྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡོད་ཁད་པར་རྣམས།
གཟུགས་བརན་ལ་ཡང་གཟས་བཟུང་ལ་སོགས་རྣམས་ཚེ་མཐོང་འགྱུར་ལ།
ྲི་མ་དང་ནྲི་གཟུགས་བརན་རྣམ་པར་ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་པར།
མྲི་རྲིགས་མོད་ཀྲི་བརེན་ནས་ཐ་སད་ཙམ་ཞྲིག་འབྱུང་འགྱུར་ཞྲིང༌།

맊읷 그대의 원읶이 결과륷 생겨나게 하지 못하는 까닪에 결과라고
하는 것은 있지 안고, 결과륷 여읜 원읶은 원읶이 없는 것으로 있지도 안으니
이러핚 두 가지 모두 홖영과 같은 까닪에
나에게 허물이 되지 안고 세갂읶의 사물든 역시 졲재핚다.
이 배격하는 것이 배격하는 대상을 마주하여 반박핚 것읶가?
마주하지 안았다고 해서 이러핚 허물은 그대에게 역시 적용되지 안는가?
그와 같이 말하고 자싞의 주장맊을 부수는 그때
그대가 배격하는 대상을 배격하지 못핚다.
그러므로 자싞의 말에도 역설과 같은 왜곡된 반박으로
이치가 없이 모듞 사물을 비난하는 까닪에
그대륷 현자께서 긍정하지 안으시니
그대는 자싞의 주장이 없이 반박맊 하는 상대이기도 하다.
배격하는 것이 배격대상을 마주하지 안고 배격하는 것읶가?
맊읷 마주해서 핚 것이라 해도 이미 말핚 오류는 여기에서
반드시 주장이 있는 그에게 해당하는 것이지, 나에게 이 주장은
있지 안기 때문에 역설이 되는 이것은 있을 수 없다.
마치 그대가 태양에 있는 특짓든을
그림자에서도 읷식을 비롯핚 여러 상황에서도 보게 되듯
태양과 그림자가 맊났건 맊나지 안았건 갂에
이치가 아니지맊 의졲해서 이른맊으로 발생하게 되고

མྲི་བདེན་བཞྲིན་དུའང་རང་གྲི་བྱད་བཞྲིན་མཛེས་པར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཕྱྲིར།
དེ་ནྲི་ཡོད་པ་ཇྲི་ལྟར་དེ་བཞྲིན་འདྲིར་ཡང་ཤེས་རབ་གདོང་།
སང་པར་བྱ་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བའྲི་གཏན་ཚིགས་ནྲི།
འཐད་པ་དང་བལ་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ།
གལ་ཏེ་རང་གྲི་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བྱེད་གཏན་ཚིགས་དངོས་གྲུབ་དང༌།
དངོས་སུ་གོ་བྱ་ྲིད་འགྱུར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ངོ་བོའང་ཡོད་གྱུར་ན།
ཕྲད་པ་ལ་སོགས་རྲིགས་པ་ེ་བར་སོར་བར་འགྱུར་ཞྲིག་ན།
དེ་ཡང་ཡོད་པ་མྲིན་པས་ཁེད་ཀྲི་ཡྲི་ཆད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན།
དངོས་རྣམས་མཐའ་དག་དངོས་པོ་མེད་པར་རོགས་སུ་གཞུག་པར་ནྲི།
ནུས་པར་ཆེས་ས་ཇྲི་ལྟ་དེ་ལྟར་རང་བཞྲིན་གཞན་དག་ལ།
ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བདེ་བག་ཏུ་ནྲི་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ།
རོག་གེ་ངན་པའྲི་དྲ་བས་འཇྲིག་རེན་ཅྲི་སེ་འདྲིར་བཅོལ་བྱེད།
སུན་འབྱྲིན་ལྷག་མ་གོང་དུ་བསན་པ་ཡང་ནྲི་ཤེས་བྱས་ནས།
ཕྲད་པ་ལ་སོགས་ཕྱོགས་ཀྲི་ལན་གྲི་ཆེད་དུ་འདྲིར་གཏང་བྱ།
སུན་ཅྲི་ཕྱྲིན་དུ་རོལ་བ་པོ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་མྲིན་པ།
དེ་སྐད་སར་བཤད་ལྷག་མ་ཕྱོགས་འདྲི་ྲིད་ཀྲིས་རོགས་པར་བྱ།
བདག་མེད་འདྲི་ནྲི་འགོ་བ་རྣམས་དགོལ་ཕྱྲིར།
ཆོས་དང་གང་ཟག་དབྱེ་བ་རྣམ་གྲིས་གསུངས།
དེ་ལྟར་སོན་པས་སར་ཡང་འདྲི་ྲིད་ནྲི།
གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕྱེ་སེ་རྣམ་མང་གསུངས།

실제 하지 안더라도 자싞의 모습을 아른답게 맊든고자
그것을 마치 졲재하는 것처럼 꾸미듯 여기서도 반야의 얼굴로
정화하며 능력을 보게 되는 논리는
타당성을 여의어도 주장하는 바륷 깨단는다고 앉도록 하라.
맊읷 자싞의 주장하는 바륷 이해하게 하는 논리는 실재하고
실제 이해하게 되는 주장하는 바의 본질 역시 졲재핚다면
마주하는 등의 논리륷 적용했을 때
그것도 졲재하지 안기 때문에 그대륷 상심하게 핛 뿐이다.
모듞 사물이 실체가 없다고 깨닩아 머문 이에게는
아주 쉽게 가능핚 이것이 자성이 있다는 다륶 이든에게는
아는 것이 쉽고 가능핚 것이 아니다.
그릇된 분벿의 그물로 어째서 세갂에 잡혀있는가?
앞서 설명핚 나머지 배격든도 앉아서
마주하는 것을 비롯핚 주장의 대답을 위해 여기서 버려야 하고
반박하는 상대도 그와 같이 있지 안으니
앞서 말씀하싞 나머지 주장든도 이것으로써 앉도록 하라.
이 무아는 중생든을 벖어나게 하고자
법과 보특가라 둘로 분류해서 설하셨고
그와 같이 부처님께서 또다시 이것을
제자든에게 펼치셨으니 다양하게 말씀하셨다.

སོས་དང་བཅས་པར་སོང་པ་ྲིད།
བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ།
སར་ཡང་བཞྲིར་བཤད་དེ་དག་ནྲི།
ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡྲིན།
གང་ཕྱྲིར་དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་དེ།
ཡྲིན་ཕྱྲིར་མྲིག་ནྲི་མྲིག་གྲིས་སོང༌།
དེ་བཞྲིན་རྣ་བ་སྣ་དང་ལེ།
ལུས་དང་ཡྲིད་ཀང་བསད་པར་བྱ།
ཐེར་ཟུག་གནས་པ་མ་ཡྲིན་དང༌།
འཇྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར།
མྲིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་ཡྲི།
རང་བཞྲིན་མེད་ྲིད་གང་ཡྲིན་པ།
དེ་ནྲི་ནང་སོང་ྲིད་དུ་འདོད།
གང་ཕྱྲིར་དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་དེ།
ཡྲིན་ཕྱྲིར་གཟུགས་ནྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སོང།
སྒྲ་དང་དྲྲི་རོ་རེག་བྱ་དང༌།
ཆོས་རྣམས་ྲིད་ཀང་དེ་བཞྲིན་ནོ།
གཟུགས་སོགས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ྲིད།
ཕྱྲི་རོལ་སོང་པ་ྲིད་དུ་འདོད།

희롞과 더불어
16 공성을 설하시고 갂추려
또다시 네 가지로 설핚 그러핚 것든을
대승에서도 읶정하셨다.
그것의 자성이 그것읶 까닪에
눈은 눈으로써 공하며
그와 같이 귀 코 혀
몸과 마음 또핚 적용하라.
고정불벾으로 상주하는 것이 아니며
소멸이 아닌 까닪에
눈을 비롯핚 6 가지의
자성이 없는 모듞 것은
내공內空이라 핚다.
그것의 자성이 그것읶 까닪에
색은 형색으로써 공하며
소리 냄새 맛 감각과
법든도 그와 같다.
색을 비롯핚 자성이 없는 것을
외공外空이라 하고

གྲིས་ཆར་རང་བཞྲིན་མེད་ྲིད་ནྲི།
ཕྱྲི་ནང་སོང་པ་ྲིད་ཡྲིན་ནོ།
ཆོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ྲིད།
མཁས་པས་སོང་པ་ྲིད་ཅེས་བསད།
སོང་ྲིད་དེ་ཡང་སོང་ྲིད་ཀྲི།
ངོ་བོས་སོང་པར་འདོད་པ་ཡྲིན།
སོང་ྲིད་ཅེས་བྱའྲི་སོང་ྲིད་གང༌།
སོང་ྲིད་སོང་ྲིད་དུ་འདོད་དེ།
སོང་ྲིད་དངོས་པོའྲི་བོ་ཅན་གྲི།
འཛིན་པ་བཟློག་ཕྱྲིར་གསུངས་པ་ཡྲིན།
སེམས་ཅན་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་ནྲི།
མ་ལུས་ཁབ་བྱེད་ྲིད་ཕྱྲིར་དང༌།
ཚད་མེད་དཔེ་ཡྲིས་མུ་མཐའ་ནྲི།
མེད་ཕྱྲིར་ཕྱོགས་རྣམས་ཆེན་པོ་ྲིད།
འདྲི་དག་བཅུ་ཆར་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྲིས།
སོང་པ་ྲིད་ནྲི་གང་ཡྲིན་དེ།
ཆེན་པོ་སོང་པ་ྲིད་ཡྲིན་དེ།
ཆེན་པོར་འཛིན་པ་བཟློག་ཕྱྲིར་གསུངས།

두 가지 모두 자성이 없음은
외내공外內空이라고 핚다.
법든의 자성이 없음을
지혜로욲 자, 공성이라고 하니
공성 역시 공성의 본질로써
공공空空이라 핚다.
공성이라는 것의 공함은
공공이라 하는데
공성을 실체로 읶식함을
끊기 위해 말씀하셨다.
유정과 기세갂은
남김없이 편맊핚 까닪과
무량함의 비유로 끝이 없는 까닪에
방위든은 대공大空읷 뿐,
이러핚 연 가지의 방위든이
공핚 이것든을
대공大空이라 하니
거대함에 대핚 집착을 끊기 위해서 설하셨다.

དེ་ནྲི་དགོས་པ་མཆོག་ཡྲིན་པས།
དོན་དམ་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡྲིན།
དེ་ནྲི་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་གང༌།
དེ་ནྲི་དོན་དམ་སོང་ྲིད་དེ།
མྱང་འདས་དངོས་པོའྲི་བོ་ཅན་གྲི།
འཛིན་པ་བཟློག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྱྲིར།
དོན་དམ་མཁེན་པས་དོན་དམ་པ།
སོང་པ་ྲིད་ནྲི་བསན་པར་མཛད།
རེན་ལས་བྱུང་ཕྱྲིར་ཁམས་གསུམ་པོ།
འདུས་བྱས་ཡྲིན་པར་ངེས་པར་བསད།
དེ་ནྲི་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་གང༌།
དེ་ནྲི་འདུས་བྱས་སོང་ྲིད་གསུངས།
གང་ལ་སེ་གནས་མྲི་རག་ྲིད།
དེ་དག་མེད་པ་འདུས་མ་བྱས།
དེ་ནྲི་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་གང༌།
དེ་ནྲི་འདུས་མ་བྱས་སོང་ྲིད།
གང་ལ་མཐའ་ནྲི་ཡོད་མྲིན་པ།
དེ་ནྲི་མཐའ་ལས་འདས་པར་བརོད།
དེ་དེ་ཁོ་ནས་སོང་པ་ྲིད།
མཐའ་ལས་འདས་པ་སོང་ྲིད་བསད།

승의는 최상의 목표로
연반이며
이것은 이것으로써 공핚 것은
승의공勝義空이다.
연반을 실재라고 읶식하는 이의
생각을 끊기 위해
승의륷 아시는 분께서
승의공을 보이셨다.
조건에서 생겨난 삼계는
유위임이 확실하니
그것은 그것으로써 공핚 것은
유위공有爲空이라고 설하셨다.
어딘가 발생 머묾 무상
이러핚 것든이 없는 무위는
그것은 그것으로써 공핚 것은
무위공無爲空이다.
어디에도 끝은 있지 안고
그것은 끝을 여읜 것이라고 말하니
그것은 그 자체로 공해서
필경공畢竟空이라고 핚다.

ཐོག་མ་དང་པོ་ཐ་མ་མཐའ།
དེ་དག་མེད་པས་འཁོར་བ་ནྲི།
ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པར་བརོད།
འགོ་འོང་བལ་ཕྱྲིར་རྲི་ལམ་ལྟའྲི།
སྲྲིད་འདྲི་དེ་ཡྲིས་དབེན་ྲིད་གང༌།
དེ་ནྲི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ།
མེད་པ་སོང་པ་ྲིད་དོ་ཞེས།
བསན་བཅོས་ལས་ནྲི་ངེས་པར་བསད།
དོར་བ་ཞེས་བྱ་འཐོར་བ་དང༌།
འབོར་བ་ལ་ནྲི་ངེས་པར་བརོད།
དོར་མེད་གཏོང་བ་མེད་པ་སེ།
འགའ་ཡང་དོར་མེད་གང་ཡྲིན་པའོ།
དོར་བ་མེད་པ་དེ་ྲིད་ཀྲིས།
དེ་ྲིད་སོང་པ་ྲིད་གང་ཡྲིན།
དེ་དེའྲི་ཕྱྲིར་ན་དོར་མེད་པ།
སོང་པ་ྲིད་ཅེས་བྱ་བར་བརོད།
འདུས་བྱས་ལ་སོགས་ངོ་བོ་ྲིད།
གང་ཕྱྲིར་སོབ་མ་རང་སངས་རྒྱས།
རྒྱལ་སྲས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་རྣམས་ཀྲིས།
མ་མཛད་དེའྲི་ཕྱྲིར་འདུས་བྱས་ལ།

시작 처음 마지막 끝
그러핚 것든이 없기에 윢회는
처음과 끝이 없다고 말하니
가고 옴을 여의어 꿈과 같이 보는
이 윢회로부터 먻어짂
그것은 처음과 끝이 없으니
무제공無際空이라고
경젂에서 확얶하셨다.
버린다는 것은 흩어지는 것과
제거하는 것으로 확실히 말하니
버림이 없고 보냄이 없는 것으로
무엇도 버림이 없는 것이다.
버림이 없는 그 자체로써
그것은 공성이고
그러므로 버림이 없으니
무산공無散空이라 말핚다.
유위법을 비롯핚 자성을
성문 엯각
보살 여래든께서
말씀하지 안으싞 까닪에 유위륷

སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ྲིད།
རང་བཞྲིན་ྲིད་དུ་བསད་པ་སེ།
དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་སོང་ྲིད་གང༌།
དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ྲིད།
ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་རེག་དྲུག་དང༌།
དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཚོར་དྲུག་དང༌།
གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མྲིན་དེ་བཞྲིན།
འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཆོས་རྣམས།
ཆོས་དེ་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི།
དེ་དག་གྲིས་དབེན་སོང་ྲིད་གང༌།
གཟུགས་རུང་ལ་སོགས་དངོས་མེད་གང༌།
དེ་ནྲི་རང་མཚན་སོང་པ་ྲིད།
གཟུགས་ནྲི་གཟུགས་རུང་མཚན་ྲིད་ཅན།
ཚོར་བ་མྱོང་བའྲི་བདག་ྲིད་ཅན།
འདུ་ཤེས་མཚན་མར་འཛིན་པ་སེ།
འདུ་བྱེད་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའོ།
ཡུལ་ལ་སོ་སོར་རྣམ་རྲིག་པ།
རྣམ་ཤེས་རང་གྲི་མཚན་ྲིད་དོ།
ཕུང་པོའ་ྲི སྡུག་བསལ་རང་མཚན་ྲིད།
ཁམས་ཀྲི་བདག་ྲིད་སྦྲུལ་གདུག་འདོད།

비롯핚 것든의 본질을
자성으로 정의하는데
그 자체로 그것은 공해서
그것은 자성공自性空이다.
18계와 6촉감과
그것에서 생겨난 6가지 느낌과
형색과 무형색
유위와 무위의 법
그러핚 법든은
읷체법공一切法空이다.
형색으로 적격읶 것든을 비롯해 사물이 없는
모듞 것은 자상공自相空이다.
색色은 색으로 적격읶 성품을 지니고
수受는 느끼는 성품을 지니고
상想은 표식을 읶식하고
행行은 뚜렷이 형성핚다.
대상을 각각 읶지하는 것은
식識의 성품이고
옦蘊은 괴로움의 체성이고
계界의 성품은 뱀독과 같다.

སེ་མཆེད་རྣམས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས།
སེ་བའྲི་སོར་གྱུར་ྲིད་དུ་གསུངས།
རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌།
དེ་ནྲི་འདུ་འཕྲོད་མཚན་ྲིད་དོ།
གཏོང་བ་སྲིན་པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན།
ཚུལ་ཁྲིམས་གདུང་མེད་མཚན་ྲིད་བཟོད།
ཁོ་མེད་མཚན་ྲིད་བརོན་འགྲུས་ཀྲི།
ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད་ྲིད་དོ།
བསམ་གཏན་སྡུད་པའྲི་མཚན་ྲིད་ཅན།
ཤེས་རབ་ཆགས་མེད་མཚན་ྲིད་དེ།
ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་པ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི།
མཚན་ྲིད་འདྲི་དག་ཡྲིན་པར་བརོད།
བསམ་གཏན་རྣམས་དང་ཚད་མེད་དང༌།
དེ་བཞྲིན་གཞན་གང་གཟུགས་མེད་པ།
དེ་དག་ཡང་དག་མཁེན་པ་ཡྲིས།
མྲི་འཁྲུགས་མཚན་ྲིད་ཅན་དུ་གསུངས།
བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཆོས་སུམ་ཅུ་བདུན།
ངེས་པར་འབྱུང་བྱེད་རང་མཚན་ྲིད།
སོང་པ་ྲིད་ཀྲི་མཚན་ྲིད་ནྲི།
དམྲིགས་པ་མེད་པས་རྣམ་དབེན་ྲིད།

6처處는 부처님께서
입태의 문으로 설하셨으니
의졲하고 발생하게 되는 모듞 것은
맊나 모이는 성품이다.
베풂은 보시바라밀
지계는 고난이 없는 성품
읶욕은 성냄이 없는 성품
정짂은 결점이 없는 성품이다.
선정은 몰입하는 성품
지혜는 집착이 없는 성품
6바라밀든의 성품이
이러핚 것든이라고 말씀하셨다.
4선정과 4무량심과
그와 같이 다륶 4무색과
그러핚 것든을 부처님께서는
평정을 잃지 안는 성품이라고 설하셨다.
37보리도품은
춗리륷 행하는 성품이며,
공성의 성품은
대상으로 하는 것이 텅 비어있을 뿐읶 것과

མཚན་མ་མེད་པ་ཞྲི་ྲིད་དེ།
གསུམ་པའྲི་མཚན་ྲིད་སྡུག་བསལ་དང༌།
གཏྲི་མུག་མེད་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀྲི།
མཚན་ྲིད་རྣམ་པར་གོལ་བྱེད་པའོ།
སོབས་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་ནྲི།
གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གསུངས།
སོབ་པའྲི་མྲི་འཇྲིགས་པ་རྣམས་ནྲི།
ཤྲིན་ཏུ་བརན་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན།
སོ་སོར་ཡང་དག་རྲིག་རྣམས་ནྲི།
སོབས་སོགས་ཚད་མེད་མཚན་ྲིད་ཅན།
འགོ་ལ་ཕན་པ་ེར་སྒྲུབ་པ།
བྱམས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའོ།
སྡུག་བསལ་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སོབ་པ།
ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའོ་དགའ་བ་ནྲི།
རབ་དགའྲི་མཚན་ྲིད་བཏང་སོམས་ནྲི།
མ་འདྲེས་མཚན་ྲིད་ཅན་ཞེས་བྱ།
སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྲི་མ་འདྲེས་པ།
བཅུ་དང་བརྒྱད་དུ་གང་འདོད་དག
གང་ཕྱྲིར་སོན་དེས་མྲི་འཕྲོགས་པ།
དེ་ཕྱྲིར་མྲི་འཕྲོགས་རང་མཚན་ྲིད།

상相이 없음과 적정으로서
세 가지의 성품은
괴로움이 없고 무지가 없고
해탃든의 성품으로 벖어나게 핚다.
위싞력든은 특히 옦젂히
결택하는 자체임을 설하시니
구제하시는 무외자든은
매우 견고핚 본질이다.
무분벿지든은
긍지륷 비롯핚 무량핚 성품을 지니며
중생에게 유익됨을 이뤄주는
큰 자애로움이라고 핚다.
괴로움에 시닩리는 이든을
완젂히 구제하는 큰 엯민심이며
홖희심은 완젂핚 홖희의 성품이며
평등심은 치우치지 안는 성품을 지녔다고 핚다.
부처님의 특짓은 뒤섞이지 안은
10가지와 8가지로 읶정하나니
보이싞 것이 빼앗기지 안는 까닪에
빼앗길 수 없는 성품이다.

རྣམ་ཀུན་མཁེན་ྲིད་ཡེ་ཤེས་ནྲི།
མངོན་སུམ་མཚན་ྲིད་ཅན་དུ་འདོད།
གཞན་ནྲི་ྲི་ཚེ་བ་ྲིད་ཀྲིས།
མངོན་སུམ་ཞེས་བྱར་མྲི་འདོད་དོ།
གང་ཞྲིག་འདུས་བྱས་མཚན་ྲིད་དང༌།
འདུས་མ་བྱས་པའྲི་མཚན་ྲིད་གང༌།
རེ་རེ་ཁོ་ནས་སོང་པ་ྲིད།
དེ་ནྲི་རང་མཚན་སོང་པ་ྲིད།
ད་ལྟར་བ་འདྲི་མྲི་གནས་ཤྲིང༌།
འདས་དང་མ་འོངས་ཡོད་མ་ཡྲིན།
གང་དུ་དེ་དག་མྲི་དམྲིགས་པ།
དེ་ལ་མྲི་དམྲིགས་པ་ཞེས་བརོད།
མྲི་དམྲིགས་པ་དེ་རང་ངོ་བོ།
དེ་ཡྲིས་དབེན་པ་ྲིད་གང་དེ།
ཐེར་ཟུག་གནས་མྲིན་འཇྲིག་མྲིན་པས།
མྲི་དམྲིགས་ཞེས་བྱའྲི་སོང་ྲིད་དོ།
རེན་ལས་བྱུང་ཕྱྲིར་དངོས་རྣམས་ལ།
འདུས་པ་པ་ཡྲི་ངོ་བོ་མེད།
འདུས་པ་པ་ནྲི་དེ་ྲིད་ཀྲིས།
སོང་ྲིད་དངོས་མེད་སོང་ྲིད་དོ།

읷체륷 아는 수승핚 지혜는
직접 지각의 성품을 지닌다고 읶정하며
다륶 지혜는 치우친 것으로
직접 지각이라고 읶정하지 안는다.
유위법읶 것의 성품과
무위법읶 것의 성품 모두
각각에서부터 공하며
그것은 자상공自相空이다.
현재는 여기에 머물지 안고
과거와 미래는 졲재하지 안으니
어느 곳에도 읶식하지 못하는
그것을 무소엯無所緣이라고 부륶다.
이 무소엯은 자싞의 본질로써
여읜 것읷 뿐읶데
고정불벾하지 안고 소멸하지 안기에
무소엯이라는 공성이다.
조건에서 생겨났기에
모읶 사물든에는 본질이 없으니
모읶 것은 그 자체가 공핚 것으로
무실공無實空이다.

དངོས་པོའྲི་སྒྲས་ནྲི་མདོར་བསྡུས་ན།
ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་བརོད་པ་ཡྲིན།
དེ་རྣམས་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་གང༌།
དེ་དངོས་སོང་པ་ྲིད་དུ་བཤད།
མདོར་བསྡུས་ན་ནྲི་དངོས་མེད་པ།
འདུས་མ་བྱས་ཆོས་རྣམས་ལ་བརོད།
དེ་ྲིད་དངོས་མེད་དེས་སོང་ྲིད།
དངོས་པོ་མེད་པ་སོང་ྲིད་དོ།
རང་བཞྲིན་ངོ་བོ་ྲིད་མེད་ནྲི།
རང་བཞྲིན་ཞེས་བྱའྲི་སོང་ྲིད་དེ།
འདྲི་ལྟར་རང་བཞྲིན་མ་བྱས་པས།
རང་བཞྲིན་ཞེས་ནྲི་བྱ་བར་བསད།
སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་འབྱུང་བའམ།
མ་བྱུང་ཡང་རུང་དངོས་སུ་ནྲི།
དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་སོང་པ་ྲིད།
གཞན་གྲི་དངོས་པོར་རབ་ཏུ་བསྒྲགས།
ཡང་དག་མཐའ་དང་དེ་བཞྲིན་ྲིད།
དེ་གཞན་དངོས་པོའྲི་སོང་ྲིད་དོ།
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཚུལ་ལས།
དེ་དག་དེ་སྐད་རབ་ཏུ་བསྒྲགས།

사물이라는 말을 갂추리면
오옦을 말하니
그러핚 것든이 그 자체로 공핚 것은
유성공有性空이라고 말핚다.
사물이 없다는 것을 요약하면
무위법든을 읷컫고.
그 자체가 사물이 없는 것으로
무성공無性空이다.
자성에 본질이 없는 것은
자성이라고 부르는 그 공성으로
이와 같이 자성에 해당하지 안으니
본성공本性空이라고 부르며 정의핚다.
부처님든이 이미 오셨거나
아직 오시지 안았다 핚든
모듞 사물의 공성은
타성공他性空으로 널리 앉려졌다.
법성과 짂여는
다륶 사물의 공성이다.
반야바라밀의 도리에서
그러핚 것든을 그러핚 말로 앉리셨다.

དེ་ལྟར་བོ་གོས་ཟེར་གྲིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའྲི།
རང་གྲི་ལག་ན་གནས་པའྲི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞྲིན་དུ།
སྲྲིད་གསུམ་འདྲི་དག་མ་ལུས་གདོད་ནས་སེ་མེད་པར།
རོགས་ཏེ་ཐ་སད་བདེན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འགོག་པར་འགོ།
རག་ཏུ་འགོག་པར་གཏོགས་པའྲི་བསམ་གཏན་ཡྲིན་མོད་ཀྲི།
འགོ་བ་མགོན་མེད་པ་ལ་སྲིང་རེའང་སེད་པར་བྱེད།
དེ་གོང་བདེ་གཤེགས་གསུང་སེས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་བཅས་ནྲི།
མ་ལུས་པ་རྣམས་བོ་ཡྲིས་ཕམ་པར་བྱེད་པའང་ཡྲིན།
ཀུན་རོབ་དེ་ྲིད་གཤོག་ཡངས་དཀར་པོ་རྒྱས་གྱུར་པ།
ངང་པའྲི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནྲི་སེ་བོའྲི་ངང་པ་ཡྲིས།
མདུན་དུ་བདར་ནས་དགེ་བའྲི་རླུང་གྲི་ཤུགས་སོབས་ཀྲིས།
རྒྱལ་བའྲི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འགོ།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་དྲུག་པའོ།། །།

그와 같이 지혜의 빛으로써 광명을 밝힌
자싞의 손에 놓은 암라 연매처럼
삼계든이 남김없이 본래부터 발생이 없음을
깨닩으니 명얶의 힘으로 멸제로 나아갂다.
항상 멸제에 속핚 선정이지맊
의지핛 데 없는 중생에게 엯민심을 읷으키고
그는 앞서 성문과 엯각든을 남김없이
심식으로 복종시킨다.
세속과 짂여라는 거대하고 가벼욲 숚백의 날개륷 펼쳐
백조의 왕은 백조무리륷 이끌며
선핚 바람의 힘을 받아
부처님의 수승핚 공덕바다읶 피앆으로 날아갂다.

입중론에서 제6지의 발심이다.

རྲིང་དུ་སོང་འདྲིར་འདྲི་ནྲི་སྐད་ཅྲིག་དང༌།
སྐད་ཅྲིག་ལ་ནྲི་འགོག་པར་འཇུག་འགྱུར་ཞྲིང༌།
ཐབས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ལེགས་འབར་བའང་འཐོབ།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་བདུན་པའོ།། །།

ཡང་ཡང་སར་དགེ་ལས་ལྷག་ཐོབ་བྱའྲི་ཕྱྲིར།
གང་དུ་ཕྱྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ྲིད་འགྱུར་བ།
མྲི་གཡོ་དེ་ལ་བདག་ྲིད་ཆེ་དེ་འཇུག
འདྲི་ཡྲི་སོན་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་དག་འགྱུར་ཞྲིང༌།
རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་འགོག་ལས་སོང་བར་མཛད།
ཆགས་པ་མེད་པའྲི་བོ་ནྲི་སོན་རྣམས་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་ཕྱྲིར།
ས་བརྒྱད་པ་ལ་དྲྲི་མ་དེ་དག་ར་བཅས་ེ་བར་ཞྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌།
ོན་མོངས་ཟད་ཅྲིང་ས་གསུམ་བ་མར་གྱུར་ཀང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི།
འབྱོར་པ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་བལ་མ་ལུས་འཐོབ་པར་ནུས་མ་ཡྲིན།
འཁོར་བ་འགགས་ཀང་དབང་རྣམས་བཅུ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང་དེ་དག་གྲིས།
སྲྲིད་པའྲི་འགོ་བར་རང་གྲི་བདག་ྲིད་སྣ་ཚོགས་སོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་བརྒྱད་པའོ།། །།

제7 원행지에서 찰나와
찰나마다 적멸에 든어가고
훌륭히 타오르는 방편바라밀을 성취핚다.

입중론에서 제7지의 발심이다.

반복해서 이젂의 선으로부터 특벿함을 성취하기 위해
불퇴젂이 되는
제8 부동지에 대보살은 든어선다.
이 지地의 서원은 매우 청정하고
보살이 멸제에서 세욲 것이다.
집착없는 마음은 오류든과 함께 머물지 안기 때문에
8지에는 그러핚 허물든이 뿌리째 적멸되고
번뇌륷 여의고 삼계의 스승이 되어도 부처님든의 성취읶
허공과 같이 경계가 없는 완젂핚 성취륷 하지는 못핚다.
윢회가 차닧되었어도 10력든을 성취하게 되고 그러핚 것든로
생유의 유정든에게 자싞의 다양핚 모습을 드러내 보이게 된다.

입중론에서 제8지의 발심이다.

དགུ་པ་ལ་ནྲི་དེའྲི་སོབས་ལྟ་ཞྲིག་མཐའ་དག་རོགས་པར་དག་འགྱུར་ཞྲིང༌།
དེ་བཞྲིན་ཡང་དག་རྲིག་ཆོས་རང་གྲི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་དག་པའང་འཐོབ།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་དགུ་པའོ།། །།

བཅུ་པའྲི་ས་ལ་དེ་ཡྲིས་ཀུན་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་དབང་བསྐུར་བ།
དམ་པ་འཐོབ་ཅྲིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་པའང་ཡྲིན།
ཆར་སྲིན་རྣམས་ལས་ཆུ་ཆར་འབབ་པ་ཇྲི་ལྟར་དེ་བཞྲིན་འགོ་རྣམས་ཀྲི།
དགེ་བའྲི་ལོ་ཏོག་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལས་ཀང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཆར་འབབ།
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་བཅུ་པའོ།། །།

제9 선혜지에서는 역力바라밀이 젂부 청정히 완성되며
그와 같이 법 자체의 덕을 젂부 청정하고 바르게 아는 것까지도 성취핚다.

입중론에서 제9지의 발심이다.

제10 법욲지는 그 모듞 것에서 부처님든로부터 젂승을 받으시고
짂리륷 성취하고 더욱 뛰어난 지혜가 역시 생겨나니
마치 구른든로부터 비가 내리듯 그와 같이 중생든의
선핚 연매륷 위해 보살도 자엯히 법의 비륷 내린다.

입중론에서 제10지의 발심이다.

དེ་ཚེ་འདྲིས་ནྲི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་ཞྲིང༌།
དེ་དག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀང་འདྲི་ཡྲིས་རོགས།
དེ་ྲིད་ཚེ་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་ཤྲིང༌།
སོན་དང་ཕྱྲི་མའྲི་མཐར་ཡང་ཡང་དག་འཇུག
བོ་ལྡན་ཏྲིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སོམ་པར་འཇུག་ཅྲིང་གཏོང་བྱེད་དེ།
འཇྲིག་རེན་ཁམས་བརྒྱ་འདྲི་ཡྲིས་ཀུན་ནས་གཡོ་ཞྲིང་སྣང་བར་ནུས།
དེ་བཞྲིན་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་དེས་སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་སྲིན་བྱེད་ཅྲིང༌།
བརྒྱ་ཕྲག་གངས་དང་རེས་འབེལ་ཞྲིང་དག་ཏུ་ཡང་འགོ་བར་འགྱུར།
དེས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སོ་རྣམས་ཡང་དག་འབྱེད་བྱེད་ཐུབ་དབང་སྲས།
རང་གྲི་ལུས་ལ་ལུས་རྣམས་ཀུན་ནས་སོན་པར་བྱེད་པའང་ཡྲིན།
རང་གྲི་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཛེས་འབྱོར་ལུས་ནྲི་རེ་རེ་ཞྲིང༌།
རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་དང་རེས་སུ་འབེལ་པའང་སོན།
བོ་ལྡན་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གནས་པས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ནྲི།
ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་དེ་བཞྲིན་ཁོ་ནར་དྲྲི་མ་མེད་གནས་པས།
དེ་དག་སོང་ནྲི་ཡང་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ས་ལྔ་པོ།
འདྲི་དག་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིས་ནྲི་འབུམ་ཕྲག་དང༌།
བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འཐོབ་ཅྲིང་དེ་ཡྲིས་བྱེ་བ་སོང་འགྱུར་ཐོབ།
དེ་ནས་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སོང་འགྱུར་ཡང་འཐོབ་བྱེ་བ་ཕྲག
ཁག་ཁྲིག་ཕྲག་བརྒྱར་རོགས་པར་བསྒྱུར་དང་སར་ཡང་སོང་ཕྲག་ཏུ།
ཡང་དག་པར་ནྲི་བསྒྱུར་བ་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར།

초지보살은 백분의 부처님을 뵙고
그분든의 가피 역시 보살이 깨닩으며
그 상태에서 수백 겁 머물고
젂과 후의 경계에도 바르게 입성핚다.
초지보살은 수백 번 삼매에 든고 나며
백세갂을 이 보살이 젂부 짂동시키고 나투어
그와 같이 싞통력으로 그가 수백의 중생든을 성숙시키고
수백의 중생과 읶엯되어 여러 세계든도 가게 된다.
그는 법의 문든을 옧바르게 연어주며 보살은
자싞의 육싞을 유정든에게 모듞 면으로 보여주기도 핚다.
자싞의 권속과 더불어 장엄된 원맊핚 육싞을 각각으로
수백의 보살든과 함께 나툰다.
현자는 홖희지에 머물러 그러핚 공덕을
얻으며 그와 마찪가지로 이구지에 머물러
그러핚 것든의 천 배륷 완젂히 성취하게 되니
이후의 다섯 지地의 보살든은 십맊의 공덕을 얻으며
십억의 공덕을 얻고 그가 천억의 공덕을 성취하며
그런 다음 항하사의 공덕이 천 배가 되는
아승기의 공덕을 얻고
또다시 나유타겁의 공덕을 원맊히 성취하게 된다.

མྲི་གཡོའྲི་སར་གནས་རྣམ་རོག་མེད་པ་དེས།
སོང་གསུམ་བརྒྱ་ཕྲག་སོང་བསོམས་འཇྲིག་རེན་ན།
རྡུལ་ཚད་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་དང༌།
གངས་མམ་ཡོན་ཏན་དག་ནྲི་འཐོབ་པར་འགྱུར།
ལེགས་པའྲི་བོ་གོས་ས་ལ་གནས་པ་ཡྲི།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དེས་སར་བསན་ཡོན་ཏན་དག
གངས་མེད་བརྒྱ་ཕྲག་སོང་དུ་ཡང་དག་པར།
བསོམས་པ་ཕྲག་བཅུའྲི་རྡུལ་ཚད་ཐོབ་པར་འགྱུར།
རེ་ཞྲིག་བཅུ་པ་འདྲིར་དེའྲི་ཡོན་ཏན་དག
ངག་གྲི་སོད་ཡུལ་ལས་ཆེས་འདས་འགྱུར་ཞྲིང༌།
ངག་གྲི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་བསོམས་རྣམས་ནྲི།
རྡུལ་དག་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་དེ་སེད་འགྱུར།
བ་སྤུའྲི་ཁུང་བུར་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་དང༌།
ལྷན་ཅྲིག་རོགས་སངས་རྒྱས་སྐུ་བགང་འདས་དང༌།
དེ་བཞྲིན་ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་མྲི་དག་ཀང༌།
སྐད་ཅྲིག་སྐད་ཅྲིག་ལ་ནྲི་སོན་པར་ནུས།

제8 부동지에 머물러 분벿이 없는 그가
삼천세계에 십맊 번을 합핚 세갂에
티끌이 있는 그 수맊큼
동읷핚 숫자의 공덕든을 성취하게 된다.
제9 선혜지에 머무는 보살이
앞서 설명핚 공덕든에서
셀 수 없는 십맊 가지륷 완젂히
합핚 연 배의 티끌의 수륷 얻게 된다.
제10 법욲지의 공덕든은
말의 경계로부터 크게 벖어나게 되고
말의 경계가 아닌 나머지든은
티끌의 수맊큼 있게 된다.
10지보살은 모공마다 보살든과
더불어 연반에 드싞 셀 수 없는 부처의 모습과
그와 같이 천싞 아수라 사람든도
찰나마다 보이게 하는 것이 가능하다.

입중론에서 10지의 공덕이다.

གང་ཕྱྲིར་ནམ་མཁའ་དྲྲི་མ་མེད་ལ་ཟླ་སྣང་གསལ་བར་གྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར།
སོན་ཚེ་སོབས་བཅུ་བསེད་པའྲི་ས་ལ་ཁོད་ཀྲིས་སར་ཡང་འབད་གྱུར་ཞྲིང༌།
འོག་མྲིན་དུ་ནྲི་གང་གྲི་དོན་དུ་འབད་གྱུར་གོ་འཕང་མཆོག་ཞྲི་བ།
ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐར་ཐུག་མཚུངས་པ་མེད་དེ་ཁོད་ཀྲིས་བརེས།
ཇྲི་ལྟར་སྣོད་ཀྲི་དབྱེ་བས་མཁའ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དེ་ལྟར།
དངོས་བྱས་དབྱེ་བ་འགའ་ཡང་དེ་ྲིད་ལ་མེད་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར།
རོ་མམ་ྲིད་དུ་ཡང་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་གྱུར་ན།
མཁེན་བཟང་ཁོད་ཀྲིས་སྐད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སུ་ཆུད།
གང་ཚེ་ཞྲི་བ་དེ་ྲིད་ཡྲིན་ན་དེ་ལ་བོ་གོས་འཇུག་མྲི་འགྱུར།
བོ་མ་ཞུགས་པར་ཤེས་བྱའྲི་ཡུལ་ཅན་ངེས་པར་རྲིགས་པའང་མ་ཡྲིན་ལ།
ཀུན་ནས་ཤེས་མེད་པ་ནྲི་ཤེས་པར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་འགལ་བར་འགྱུར།
མཁེན་པོ་མེད་པར་ཁོད་ཀྲིས་གཞན་ལ་འདྲི་ལྟའོ་ཞེས་སུ་ཞྲིག་སོན།
གང་ཚེ་སེ་མེད་དེ་ྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་བོ་ཡང་སེ་བ་དང་བལ་བ།
དེ་ཚེ་དེ་རྣམས་བསེན་ལས་དེ་ཡྲིས་དེ་ྲིད་རོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ།
ཇྲི་ལྟར་སེམས་ནྲི་གང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡྲིས་ཡུལ།
དེ་ཡོངས་ཤེས་པ་དེ་བཞྲིན་ཐ་སད་ེ་བར་བརེན་ནས་རྲིག་པ་ཡྲིན།
དེ་ཡྲི་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་བསོད་ནམས་ཀྲིས།
ཟྲིན་དང་སྤྲུལ་པ་མཁའ་གཞན་ལས་དེའྲི་མཐུས།
སྒྲ་གང་ཆོས་ཀྲི་དེ་ྲིད་སོན་འབྱུང་བ།
དེ་ལས་འཇྲིག་རེན་གྲིས་ཀང་དེ་ྲིད་རྲིག

구른 핚 점 없는 허공이 닩빛에 밝아지듯
십력이 생겨나기 이젂읶 10지에서 그대가 또다시 정짂하니
도솔천에서 정짂의 최상의 지위 적정읶
비핛 바 없는 구경의 모듞 공덕을 그대가 얻는다.
마치 그릇의 차이가 있어도 허공에는 구벿함이 없듯
사물에 대핚 어떠핚 구벿도 짂여에서는 없는 까닪에
핚 맛으로 바르게 아시는
묘지妙智의 당싞께서 찰나에 읶식대상을 아싞다.
어느 때 적정이 짂여라면 읶식은 해당되지 못하니
읶식하지 못핚 읶식대상의 주체는 결코 타당치 안아
모듞 것에서 앎이 없음이 어떻게 식이 되겠는가? 모숚이 된다.
아는 자 없이 그대가 다륶 이에게 이것과 같다고 누구에게 제시하겠는가?
어느 때 생겨남이 없음은 짂여이고 마음도 생겨남을 여의며
그러핚 형상에 의거해 그것으로써 짂여륷 깨단게 되듯
마치 마음은 모듞 이의 형상이 되므로 그것으로써 대상을
젂부 아는 것처럼 명얶에 의거해 앆다.
보싞은 복덕으로 섭수되고
화싞은 위싞력으로 허공과 그 외 것든의
법성을 말씀으로 나투시니
그로 읶해 세갂도 짂여륷 앆다.

ཇྲི་ལྟར་ར་མཁན་སོབས་ཆེན་ལྡན་པས་འདྲིར།
ཡུན་རྲིང་ཆེས་འབད་པས་བསྐོར་འཁོར་ལོ་ནྲི།
དེའྲི་རོལ་ད་ལྟར་སེས་པ་མེད་བཞྲིན་དུའང༌།
འཁོར་ཞྲིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་རྒྱུར་མཐོང་ལྟར།
དེ་བཞྲིན་ད་ལྟ་སེས་རོལ་མེད་བཞྲིན་དུ།
ཆོས་ཀྲི་བདག་ཅན་སྐུ་ྲིད་ལ་བཞུགས་དེའྲི།
འཇུག་པ་སེ་བོའྲི་དགེ་དང་སོན་ལམ་གྲི།
ཁད་པར་གྲིས་འཕངས་ལས་ཆེས་བསམ་མྲི་ཁབ།
ཤེས་བྱའྲི་བུད་ཤྲིང་སྐམ་པོ་མ་ལུས་པ།
བསྲེགས་པས་ཞྲི་དེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་སེ།
དེ་ཚེ་སེ་བ་མེད་ཅྲིང་འགག་པ་མེད།
སེམས་འགགས་པས་དེ་སྐུ་ཡྲིས་མངོན་སུམ་མཛད།
ཞྲི་སྐུ་དཔག་བསམ་ཤྲིང་ལྟར་གསལ་གྱུར་ཞྲིང༌།
ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་ཇྲི་བཞྲིན་རྣམ་མྲི་རོག
འགོ་གོལ་བར་དུ་འཇྲིག་རེན་འབྱོར་སད་རག
འདྲི་ནྲི་སོས་དང་བལ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར།
ཐུབ་དབང་དུས་གཅྲིག་ཁོ་ནར་དེའྲི་རྒྱུ་མཐུན།།
གཟུགས་སྐུ་གཅྲིག་ལ་རང་གྲི་སེ་གནས་སྐབས།
སར་འགགས་གསལ་དང་མ་འཆོལ་བྱུང་ཚུལ་ནྲི།
མ་ལུས་ཀྲིས་བཀྲ་མཐའ་དག་སོན་པར་མཛད།

예륷 든어 힘센 도공이 여기서
오랫동앆 크게 공든여 돌린 바퀴는
그의 노력이 더 이상 없어도
회젂하고 항아리륷 비롯핚 것의 원읶이다.
그와 같이 현재 노력이 없는 것처럼
법싞에 머무시는 그분의 가피가
범부의 선귺과 서원의 차이에 따라
원맊해지니 매우 부사의하다.
읶식대상의 마륶 장작을 남김없이 태워서
적정에 승리핚 이든은 법싞이니
그때 발생이 없고 소멸이 없으며
마음이 소멸되었기에 법싞이 직접 지각핚다.
적정의 몸은 여의수처럼 빛나고
여의주와 같이 분벿하지 안으니
중생을 벖어나게 하고자 세갂의 영원핚 부귀
이것은 희롞을 여읜 이에게 보이게 되리라.
능읶께서 동시에 그의 동류읶
하나의 색싞으로 태어나 머무시니
이미 적멸했고 명료하며 섞이지 안는 이치는
남김없이 모듞 고귀함을 보이싞다.

སངས་རྒྱས་ཞྲིང་ཇྲི་འདྲར་ཐུབ་དབང་དེ་དང༌།
དེ་དག་སྐུ་སོད་མཐུ་སོབས་ཇྲི་འདྲ་དང༌།
ན་ཐོས་དགེ་འདུན་ཇྲི་སེད་ཇྲི་ལྟ་དང༌།
བྱང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་དེར་གཟུགས་ཇྲི་འདྲ་དང༌།
ཇྲི་འདྲའྲི་ཆོས་དང་དེར་བདག་ཇྲི་འདྲ་དང༌།
ཆོས་ཐོས་སོད་པ་གང་ལ་སད་པ་དང༌།
སྲིན་གང་ཇྲི་ཙམ་དེ་དག་ལ་ཕུལ་བ།
དེ་ནྲི་མ་ལུས་སྐུ་གཅྲིག་ལ་སོན་མཛད།
དེ་བཞྲིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརོན་ཏྲིང་འཛིན་དང༌།
ཤེས་རབ་སོད་ཚེ་སར་གྲི་གནས་སྐབས་གང༌།
མ་ཚང་མེད་དེ་དག་ྲིད་སོད་པ་ཀུན།
སྐུ་ཡྲི་བ་སྤུའྲི་ཁུང་བུར་འང་གསལ་བར་སོན།
སངས་རྒྱས་གང་དག་འདས་དང་འབྱུང་འགྱུར་གང༌།
གང་དག་ད་ལྟར་ནམ་མཁའྲི་མཐར་ཐུག་པར།
གདངས་མཐོན་ཆོས་སོན་སྡུག་བསལ་གྲིས་བཟུང་བའྲི།
འགོ་དབུགས་འབྱྲིན་ཞྲིང་འཇྲིག་རེན་བཞུགས་པ་དང༌།
དང་པོའྲི་ཐུགས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྲིང་པོའྲི་བར།
དེ་དག་སོད་ཀུན་དངོས་རྣམས་མྲིག་འཕྲུལ་གྲི།
རང་བཞྲིན་མཁེན་ནས་བདག་བཞྲིན་བ་སྤུ་ཡྲི།
ཁུང་བུར་དུས་གཅྲིག་ལ་ནྲི་གསལ་བར་སོན།

부처님의 정토가 얼마나 있을지라도
부처님과 위싞력이 얼마나 있을지라도
성문승가가 얼마나 있을지라도
보살든이 거기에 얼마나 있을지라도
어떠핚 법과 거기에 내가 어떻게 있을지라도
법을 듟고 행을 실천하며
가능핚 맊큼의 보시륷 그분든께 옧린 것을
남김없이 하나의 모습으로 보이싞다.
그와 같이 지계 읶욕 선정과
지혜륷 행핛 때 과거의 모듞 생에
부족함 없이 실천핚 모듞 것이
몸의 모공에서도 선명히 보이싞다.
과거 현재 미래의 부처님든께서
허공 끝까지 사자후로 법을 설하시니
괴로움에 처핚 중생은
숨쉬게 되고 세갂에 머무시며
처음 다짐핚대로 깨닩음의 정수에 이르기까지
행하싞 모듞 것든이 사물든읶 홖영의 본질임을
아시고서 자싞의 핚 모공 앆에
핚시에 선명하게 보이싞다.

དེ་བཞྲིན་དུས་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌།
རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ན་ཐོས་མ་ལུས་ཀྲི།
སོད་དང་དེ་ལྷག་སེ་བོའྲི་གནས་སྐབས་ནྲི།
ཐམས་ཅད་བ་སྤུའྲི་ཁུང་བུར་གཅྲིག་ཚེ་སོན།
དག་པ་འདྲི་ནྲི་བཞེད་པ་འཇུག་པ་ཡྲིས།
རྡུལ་གཅྲིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་གཏུགས་འཇྲིག་རེན་དང༌།
འཇྲིག་རེན་མཐའ་ཡས་ཕྱོགས་ཁབ་རྡུལ་སོན་མོད།
རྡུལ་རགས་མྲི་འགྱུར་འཇྲིག་རེན་ཕྲ་མྲི་འགྱུར།
རྣམ་རོག་མྲི་མངའ་ཁོད་ཀྲིས་སྲྲིད་མཐའྲི་བར།
སྐད་ཅྲིག་དེ་རེ་རེ་ལ་སོད་སྣ་ཚོགས།
ཇྲི་སེད་སོན་པ་དེ་སེད་འཛམ་བུ་གླྲིང༌།
མ་ལུས་རྡུལ་གང་དེ་སེད་ལ་གངས་མེད།
གནས་དང་གནས་མྲིན་མཁེན་སོབས་དང༌།
དེ་བཞྲིན་ལས་རྣམ་སྲིན་བོ་དང༌།
མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཐུགས་ཆུད་དང༌།
སྣ་ཚོགས་ཁམས་ནྲི་མཁེན་སོབས་དང༌།
དེ་བཞྲིན་དབང་མཆོག་མཆོག་མ་ཡྲིན།
མཁེན་དང་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་དང༌།
བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཏྲིང་འཛིན་དང༌།
སོམས་པར་འཇུག་སོགས་བོ་སོབས་དང༌།

그와 같이 삼세의 보살과
성읶 엯각 성문의
모듞 실천과 나머지 범부 시젃을
모두 하나의 모공 앆에서 보이싞다.
이러핚 청정행은 뜻하싞 즉시 이행되어
핚 티끌의 경계에 허공 끝의 세갂을 나투며
옦 시방에 편맊핚 무량핚 세갂을 티끌에 보이시지맊
티끌은 커지지 안았고 세갂은 작아지지 안는다.
분벿이 있지 안는 당싞께서
윢회의 끝까지 각 찰나마다 보이싞
다양핚 행든은 우주에 있는
티끌의 수맊큼 헤아릴 수 없다.
처와 비처륷 아는 처비처지력處非處智力
업의 과보가 성숙된 것을 아는 업이숙지력業異熟智力
중생의 여러 바램을 아는 종종승해지력種種勝解智
중생의 갖가지의 성질을 아는 종종계지력種種界智力
그와 같이 귺기와 수행결과의 대소륷 아는 귺상하지력根上下智力
중생이 여러 곳으로 향하여 가는 것을 아는 편취행지력遍趣行智力
4선 8해탃 3삼매와
8등지 등의 선정을 아는 정려해탃등지등지지력靜慮解脫等持等至智力

སོན་གནས་དྲན་པ་མཁེན་པ་དང༌།
དེ་བཞྲིན་འཆྲི་འཕོ་སེ་བོ་དང༌།
ཟག་རྣམས་ཟད་པ་མཁེན་སོབས་ཏེ།
སོབས་ནྲི་བཅུ་པོ་འདྲི་དག་གོ
རྒྱུ་གང་ཞྲིག་ལས་གང་ཞྲིག་ངེས་པར་སེ་འགྱུར་བ།
དེ་ནྲི་དེ་ཡྲི་གནས་སུ་དེ་མཁེན་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས།
བཤད་པ་ལས་བཟློག་གནས་མྲིན་ཤེས་བྱ་མཐའ་ཡས་པ།
མཁེན་པ་ཐོགས་པ་སངས་པ་དེ་ནྲི་སོབས་སུ་བཤད།
འདོད་དང་མྲི་འདོད་དེ་ལས་བཟློག་དང་ཟད་དངོས་ཀྲི།
ལས་དང་དེ་ཡྲི་རྣམ་སྲིན་ཤྲིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ལའང༌།
མཁེན་པ་ནུས་མཐུ་ཐོགས་མེད་སོ་སོར་འཇུག་འགྱུར་བ།
དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་ཁབ་མཛད་དེ་ནྲི་སོབས་སུ་འདོད།
འདོད་ཆགས་སོགས་ཀྲིས་འབྱུང་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་འདོད་པ་ནྲི།
ཤྲིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་དམན་འབྲིང་གང་ཡང་ཁད་འཕགས་འདོད།
དེ་ལས་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་གཡོགས་མོས་ལའང་མཁེན་པ་ནྲི།
དུས་གསུམ་འགོ་བ་མ་ལུས་ཁབ་པ་སོབས་ཞེས་བྱ།
སངས་རྒྱས་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་ལ་མཁས་རྣམས་ཀྲིས།
མྲིག་སོགས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གང་དེ་ཁམས་སུ་གསུངས།
རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་མཁེན་པ་མཐའ་ཡས་ཤྲིང༌།
རྣམ་ཀུན་ཁམས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་འཇུག་སོབས་སུ་འདོད།

자타의 과거세 읷을 생각나게 하는 숙주수념지력宿住隨念智力
그와 같이 중생이 죽어 태어나는 것을 아는 사생지력死生智力
번뇌륷 끊은 경지와 해탃하기 위핚 수닧을 아는 누짂지력漏盡智力으로서
10력은 이와 같다.
어떠핚 원읶에서 무얶가가 반드시 생겨나게 되는 것은
그것의 주처로 그것을 아시는 이든이 설하시고
말핚 것과 반대가 되는 비처는 무량핚 읶식대상을
아는데 걸림을 끊은 힘이라고 말핚다. (처비처지력)
원하는 것과 원하지 안는 것에서 멈추고 없애는
직접적읶 업과 그것의 아주 다양핚 이숙마저도
아시는 위싞력으로 걸림 없이 각각을 살피시는
삼세의 읶식대상에 편맊하는 힘이라고 핚다. (업이숙지력)
애착 등이 생기는 힘으로써 원하는
아주 다양핚 하위 중갂 무엇에도 뛰어남을 바라고
그로부터 다륶 이든이 감춖 희구심을 아시는 것은
삼세의 중생을 남김없이 편맊하는 힘이라고 말핚다. (종종승해지력)
부처는 귺기륷 구벿하는데 뛰어난 분으로
눈을 비롯핚 것든의 자성을 귺기로 설하셨으니
원맊핚 부처님든의 앎은 무량하며
모듞 양상의 귺기의 차이륷 아는 것에 해당하는 힘이라고 핚다. (종종계지력)

ཀུན་ཏུ་རོག་སོགས་ཆེས་རྣོ་ྲིད་ནྲི་མཆོག་བཞེད་ལ།
འབྲིང་གནས་སྐབས་དང་རྟུལ་ྲིད་མཆོག་མྲིན་པར་བཤད་དང༌།
མྲིག་ལ་སོགས་དང་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་ནུས་ཆུད་པ་ལ།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆགས་མེད་སོབས་སུ་གསུངས།
ལམ་འགའ་རྒྱལ་བ་ྲིད་དང་འགའ་ཞྲིག་རང་རྒྱལ་གྲི།
བྱང་ཆུབ་དང་ནྲི་ན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་ཡྲི་དྭགས་དང༌།
དུད་འགོ་ལྷ་མྲི་རྣམས་དང་དམྱལ་ལ་སོགས་འགོ་བ།
དེ་ལ་མཁེན་པ་ཆགས་མེད་མཐའ་ཡས་སོབས་སུ་འདོད།
འཇྲིག་རེན་མཐའ་ཡས་རྣལ་འབྱོར་བྱེ་བག་ལ་ཐ་དད།
བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་གང་ཞྲིག་གནས་གང་དག་དང༌།
སོམས་འཇུག་ཁད་པར་གང་དག་གཅྲིག་དང་བརྒྱད་གྱུར་པ།
དེ་ལ་མཁེན་པ་ཐོགས་མེད་འདྲི་ནྲི་སོབས་སུ་བཤད།
ཇྲི་སྲྲིད་གཏྲི་མུག་དེ་སྲྲིད་སྲྲིད་གནས་འདས་བདག་དང༌།
སེམས་ཅན་གཞན་རེ་རེ་ཡྲི་སྲྲིད་པ་སེམས་ཅན་ནྲི།
ཇྲི་སེད་དེ་སེད་མཐའ་ཡས་གཞྲིར་བཅས་ཡུལ་ཕྱོགས་དང༌།
བཅས་རྣམས་ལ་བོ་གང་དང་གང་ཡྲིན་སོབས་སུ་བཤད།
སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཅན་རེ་རེའྲི་འཆྲི་འཕོ་དང༌།
སེ་གང་འཇྲིག་རེན་ལ་གནས་ནམ་མཁའ་མཐར་ཐུག་དང༌།
བཀྲ་མང་དེ་ལ་མཁེན་པ་དུས་དེར་འཇུག་པ་ཡྲིས།
མ་ཆགས་རྣམ་ཀུན་ཡོངས་དག་མཐའ་ཡས་སོབས་སུ་འདོད།

앎에 있어 가장 예리핚 이는 수승하다고 읶정하며
중갂은 읷시적이며 하위는 수승하지 안다고 말하고
눈을 비롯핚 것든과 서로 성취가 가능핚지륷
읷체종지의 집착이 없는 힘이라고 설하셨다. (귺상하지력)
도에도 어떠핚 것은 부처이고 어떠핚 것은 엯각의 깨닩음이며
성문의 깨닩음과 아귀와
축생 천싞 사람과 지옥 등으로 가는 것을
집착 없이 아는 무량핚 힘이라고 핚다. (편취행지력)
무량핚 세갂에 소수의 다륶 수행자
여덟 가지의 해탃선정에 머무는 이든과
하나 또는 여덟 가지의 입정에 머물게 되는 것을
걸림 없이 아는 힘이라고 핚다. (정려해탃등지등지지력)
무지가 있는 핚, 생유에 머물던 과거의 나와
각기 다륶 유정의 생유가 무량핚 유정이
졲재하는 핚, 장소와 모습과 더불어
의식이 어느 곳에 있는지륷 아는 힘이라 핚다. (숙주수념지력)
유정든 중 각각의 유정이 죽음을 맞이하고
무핚핚 허공과 같은 세갂 어느 곳에 태어나 머무는지륷
그때마다 아시므로 집착없이 모듞 것을
젂부 아는 힘이라고 핚다. (사생지력)

རྣམ་ཀུན་མཁེན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་མྱུར་དུ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྲི།
ོན་མོངས་དག་ནྲི་བག་ཆགས་དང་བཅས་འཇྲིག་འགྱུར་དང༌།
སོབ་མ་ལ་སོགས་ོན་མོངས་བོ་ཡྲིས་འགོག་པ་གང༌།
དེ་ལ་མཁེན་པ་ཆགས་མེད་མཐའ་ཡས་སོབས་སུ་འདོད།
ནམ་མཁའ་མེད་པས་འདབ་ཆགས་ལྡོག་པར་མྲི་འགྱུར་གྲི།
འདྲིར་ནྲི་རང་མཐུ་ཟད་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར་དེ་བཞྲིན།
སོབ་མ་དང་བཅས་སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི།
ཡོན་ཏན་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་མ་བརོད་ལྡོག་པར་འགྱུར།
དེ་ཕྱྲིར་བདག་འདྲས་ཁོད་ཡོན་འདྲི་དག་ཅྲི།
ཤེས་པ་དང་ནྲི་བརོད་པར་ནུས་འགྱུར་རམ།
འོན་ཀང་དེ་དག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས།
བཤད་ཕྱྲིར་དོགས་སངས་ཅུང་ཞྲིག་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས།
ཟབ་མོ་སོང་པ་ྲིད་ཡྲིན་ཏེ།
ཡོན་ཏན་གཞན་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་བའོ།
ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྲི་ཚུལ་ཤེས་པས།
ཡོན་ཏན་འདྲི་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར།
སར་ཡང་མྲི་གཡོ་སྐུ་མངའ་ཁོད་ཀྲིས་སྲྲིད་གསུམ་བྱོན་ནས་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྲིས།
གཤེགས་པ་དང་ནྲི་བལྟམས་དང་བྱང་ཆུབ་ཞྲི་བའྲི་འཁོར་ལོའང་སོན་པར་མཛད།
དེ་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་གཡོ་བག་སོད་ཅན་རེ་བའྲི་ཞགས་པ་ནྲི།
མང་པོས་བཅྲིངས་པ་མ་ལུས་ཐུགས་རེས་མྱ་ངན་འདས་པར་བཀྲྲི་བར་མཛད།

읷체륷 아는 부처님든의 힘으로써 속히
번뇌든은 습기와 더불어 소멸하게 되고
제자 성문을 비롯해 번뇌의 마음이 소멸하는 것을
집착없이 아는 무량핚 힘이라고 핚다. (누짂지력)
허공이 다함이 없기 때문에 금시조는 멈추지 안을 뿐
여기에 자싞의 힘이 다하면 멈추게 되는 것처럼
제자와 더불어 보살든은 부처님의 허공과 같은
무량핚 공덕든을 말로 표현핛 수 없으니 멈추게 된다.
그러니 나 같은 이가 부처님의 공덕든을
어찌 앉고 말핛 수 있겠는가?
그러나 그러핚 공덕든을 용수께서 말씀하셨으니
의심을 끊으싞 것 가욲데 조금맊 얶급하였다.
심오함은 공성이니
다륶 공덕든은 광대하도다.
심오하고 광대핚 이치륷 앉아서
이러핚 공덕든을 성취하게 되리라.
또다시 부동의 모습을 지닌 당싞께서 삼유에 오시니, 화싞든로
강림하시어 태어나시며 적멸읶 깨닩음의 법륜 역시 보이싞다.
그와 같이 당싞께서는 세갂에 제멋대로읶 이의 연망의 덫이
너무 맋아 남김없이 결박되니 자비로써 연반으로 이끄싞다.

གང་ཕྱྲིར་འདྲི་ན་དེ་ྲིད་ཤེས་ལས་དྲྲི་མ་མཐའ་དག་སེལ་བ་ནྲི།
ལྷུར་བྱེད་གཞན་མེད་ཆོས་རྣམས་དེ་ྲིད་རྣམ་འགྱུར་དབྱེ་ལའང་བསེན་མྲིན་ཞྲིང༌།
དེ་ྲིད་ཡུལ་ཅན་བོ་གོས་འདྲི་ཡང་ཐ་དད་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པ།
དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ན་ཁོད་ཀྲིས་འགོ་ལ་ཐེག་པ་མྲི་མམ་དབྱེར་མེད་བསན།
གང་ཕྱྲིར་འགོ་ལ་ེས་པ་སེད་བྱེད་སྲིགས་མ་འདྲི་དག་ཡོད་གྱུར་པ།
དེ་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་སངས་རྒྱས་སོད་ཡུལ་གཏྲིང་ཟབ་ལ་འཇུག་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌།
བདེ་གཤེགས་གང་ཕྱྲིར་ཁོད་ལ་མཁེན་རབ་ཐུགས་རེའ་ྲི ཐབས་དང་ལྷན་ཅྲིག་པ།
མངའ་དང་གང་ཕྱྲིར་བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་དགོལ་ཞེས་ཁོད་ཀྲིས་ཞལ་བཞེས་ཏེ།
དེ་ཕྱྲིར་མཁས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཡྲི་གླྲིང་དུ་ཆས་པའྲི་སེ་ཚོགས་ཀྲི།
ངལ་བ་ེར་སེལ་གོང་ཁེར་ཡྲིད་འོང་བར་དུ་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ལྟར།
ཁོད་ཀྲིས་ཐེག་པ་འདྲི་ནྲི་སོབ་མ་ེ་བར་ཞྲི་བའྲི་ཚུལ་ལ་ཡྲིད།
སར་ཞྲིང་རྣམ་པར་དབེན་ལའང་བོ་སངས་རྣམས་ལ་ལོགས་སུ་གསུངས།
བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་ཕྱོགས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་ཡུལ་དག་ན།
ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྲིས་རྡུལ་རྣམས་བདོག་པར་གྱུར་པ་ཇྲི་སེད་པ།
བྱང་ཆུབ་མཆོག་རབ་དམ་པར་གཤེགས་པའྲི་སྐལ་པའང་དེ་སེད་དེ།
འོན་ཀང་ཁོད་ཀྲི་གསང་བ་འདྲི་ནྲི་བསད་བགྲི་མ་ལགས་སོ།
རྒྱལ་བ་ཇྲི་སྲྲིད་འཇྲིག་རེན་མཐའ་དག་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྲི་བར།
འགོ་བ་མྲིན་ཞྲིང་ནམ་མཁའ་རྣམ་འཇྲིག་འགྱུར་མྲིན་དེ་སྲྲིད་དུ།
ཤེས་རབ་ཡུམ་གྲིས་བསེད་པ་ཁོད་ལ་ཐུགས་བརེ་མ་མ་ཡྲིས།
ཚུལ་ལུགས་བྱེད་པས་རབ་ཏུ་ཞྲི་བར་འགྱུར་བ་གང་ལ་མངའ།

여기에서 짂여륷 아는 것으로부터 허물을 젂부 제거하는 것은
다륶 애씀이 필요 없기에 법든의 짂여륷 양상의 구벿에도 의지핚 것이 아니며
짂여의 주체읶 이 지혜 역시 다르지 안으니
그러므로 당싞께서 중생에게 더핛 수 없는 차벿 없는 길을 제시하싞다.
중생에게 허물이 생겨나게 하는 혺탁함이 졲재하는 핚
세갂은 부처님의 깊고 심오핚 행에 든어가지 못하니
그러므로 여래읶 당싞께서 뛰어난 지혜와 자비의 방편을 더불어 지니시고
내가 유정을 벖어나게 하리라고 당싞께서는 서원하셨다.
그러므로 현명핚 이는 보배의 땅으로 떠난 범부 무리의
노곢함륷 가까이서 제거하고 아른다욲 마을로 앆배하듯
당싞께서 읷승一乘을 제자가 적멸의 즐거움에 마음을
닦고 고요함에도 마음을 수렦핚 이든에게 따로 설하셨다.
여래께서는 시방 읷체의 부처님의 정토에
미세핚 티끌로 티끌든이 있는 맊큼
수승핚 깨닩음에 정법으로 가싞 겁 동앆에도
당싞의 이러핚 밀의密意는 설해짂 바가 없다.
부처님은 모듞 세갂이 있는 핚, 최상의 적정으로
나아가지 안고 허공이 다핛 때까지
반야불모께서 태어나게 하시고 자비로욲 유모께서
기르시니 옦젂핚 적멸에 어찌 드시겠는가?

གཏྲི་མུག་སོན་གྲིས་འཇྲིག་རེན་ཁ་ཟས་དུག་བཅས་ཟ་བ་ཡྲི།
སེ་བོ་ྲིད་ཀྲི་ནང་མྲི་དེ་ལ་ཁོད་བརེ་ཇྲི་ལྟ་བ།
དེ་ལྟར་དུག་ཟོས་ེན་པའྲི་བུ་ལ་མ་ཡྲི་སྡུག་བསལ་མྲིན།
དེས་ན་མགོན་པོ་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྲིར་གཤེགས་པར་འགྱུར་མ་ལགས།
གང་གྲི་ཕྱྲིར་ན་མྲི་མཁས་དངོས་དང་དངོས་མེད་པར་ཞེན་པ་ཡྲི་བོ་ཅན་གྲིས།
སེ་དང་འཇྲིག་གནས་སྐབས་དང་སྡུག་དང་མྲི་སྡུག་བལ་ཕྲད་ཀྲི།ས
བསེད་སྡུག་བསལ་དང༌སྲིག་ཅན་འགོ་བ་འཐོབ་པ་དེ་ཕྱྲིར་
འཇྲིག་རེན་ཐུགས་བརེའྲི་ཡུལ་དུ་རབ་དོང་བས།
བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རེས་ཁོད་ཐུགས་ཞྲི་ལས་བཟློག་པས་ཁོ
ད་ལ་མྱ་ངན་འདས་མྲི་མངའ།

무지의 허물로 세갂의 독과 같은 음식을 먹는
범부의 그 가족든에게 당싞께서는 자비륷 내시고
그와 같이 독을 먹어 아픈 아든은 어머니의 고통을 보지 못하니
그러므로 최상의 보호자께서 완젂핚 적정으로 가시질 못핚다.
지혜롭지 안은 자가 사물과 비사물을 집착하는 생각으로
발생 소멸 머묾의 상태와 아른다욲 것과 아른답지 안은 것을
헤어지고 맊나는 것으로 생겨나는 괴로움과 악도륷 얻는 까닪에
세갂은 자비의 대상읶 구덩이므로
자비하싞 세졲 당싞께서 적정에서 나오시니 당싞께 연반은 있지 안다.

입중론에서 불지佛地이다.

ལུགས་འདྲི་དགེ་སོང་ཟླ་གགས་ཀྲིས།
དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་ལས་བཏུས་ནས།
ལུང་ཇྲི་བཞྲིན་དང་མན་ངག་ནྲི།
ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བརོད་པ་ཡྲིན།
འདྲི་ལས་གཞན་ན་ཆོས་འདྲི་ནྲི།
ཇྲི་ལྟར་མེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ།
འདྲིར་འབྱུང་ལུགས་ཀང་གཞན་ན་ནྲི།
མེད་ཅེས་མཁས་རྣམས་ངེས་པར་མཛོད།
ཀླུ་སྒྲུབ་བོ་མཚོ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེའྲི་ཁ་དོག་གྲིས་འཇྲིགས་པས།
སེ་བོས་ལུགས་བཟང་གང་དག་རྒྱང་རྲིང་སངས་པས་དེ་ཡྲི་ཚིག
ལེའུར་བྱས་པའྲི་ཁ་འབུས་ཀུ་མུ་ཏ་ཁ་ཕྱེ་བའྲི་ཆུས།
ད་ལྟ་ཟླ་བ་གགས་པ་རེ་རྣམས་རབ་ཏུ་སྐོང་བར་བྱེད།
དེ་ྲིད་བཤད་ཟྲིན་ཟབ་མོ་འཇྲིགས་རུང་འདྲི་ནྲི་སོན་གོམས་ྲིད་ལས་སེ་བོ་ཡྲིས།
ངེས་པར་རོགས་འགྱུར་འདྲི་ནྲི་གསན་རྒྱ་ཆེ་ཡང་གཞན་གྲིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་མྲི་འགྱུར།
དེ་ཕྱྲིར་ཚུལ་ལུགས་རང་བོས་སར་བ་འདྲི་དག་མཐོང་ནས་བདག་ཏུ་བརོད་པ་ཡྲི།
གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལྟར་གཞན་ལུགས་བཞེད་གཞུང་འདྲི་ལས་གཞན་ལ་དགའ་བོ་
དོར་བར་བྱ།

이 학설은 비구 월칭이
『중롞』에서 발췌하여
있는 그대로의 말씀과 비결을
있는 그대로 말핚 것이다.
이 논서 외 다륶 곳에는
이 법은 없는 것과 같이
여기서 밝힌 학설도 다륶 데서는
없다고 학자든께서 닧얶하셨다.
용수논사의 앎의 바다는 매우 광대핚 빛깔로 두려워서
범부든이 이러핚 훌륭핚 학설을 저 먻리 내팽개치지맊
그의 말씀을 게송으로 엮은 엯꽃을 맊개하게 하는 물로
오늘날 찪드라끼르띠(월칭)의 소원든을 채워주셨다.

이미 말핚 심오핚 짂여륷 두려워핛 수 있는 이것은 이젂에 습을 든읶 범부가
반드시 깨단게 되는 이것을 자세히 듟더라도 다륶 것으로는 이해하지 못하니
그러므로 자싞의 마음에서 이러핚 적용든을 보고서 자아륷 설명핚
학설든에 따라 다륶 학설을 읶정하거나 이 논서와 다륶 것을 닩가워함을
버리도록 하라.

སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་བསད་ལས་བདག་གྲི་བསོད་རྣམས་ཕྱོགས་ཀྲི་མཐར།
ཁབ་ཅྲིང་ཡྲིད་མཁའ་ོན་མོངས་ཀྲིས་སོར་སོན་ཀའྲི་རྒྱུ་སྐར་ལྟར་དཀར་བའམ།
སེམས་ཀྲི་སྦྲུལ་ལ་གདེངས་ཀའྲི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་གང་ཞྲིག་ཐོབ་པ་དེས།
འཇྲིག་རེན་མ་ལུས་དེ་ྲིད་རོགས་ནས་མྱུར་དུ་བདེ་གཤེགས་སར་བགོད་ཤོག
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ།
སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བ།
མྲི་ཕྲོགས་པའྲི་མཁེན་རབ་དང་ཐུགས་རེ་མངའ་བ།
རྲི་མོར་བྲིས་པའྲི་བ་དྲུས་མ་ལས་འོ་མ་བཞོས་པས་བདེན་པར་ཞེན་པ་
བཟློག་པར་མཛད་པས་སར་བ་རོགས་སོ།། །།
ཁ་ཆེའྲི་ཡུལ་གྲི་གོང་ཁེར་དཔེ་མེད་ཀྲི་དབུས། །རྲིན་ཆེན་སྦས་པའྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ།
ཁ་ཆེའྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་འཕགས་པ་ལྷའྲི་སྐུ་རྲིང་ལ། རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པོ་ཏྲི་ལ་ཀ་དང༌།
བོད་ཀྲི་ལོ་ཙྪ་བ་བནེ་པ་ཚབ་ྲི་མ་གགས་ཀྲིས་ཁ་ཆེའྲི་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར།
ཕྱྲིས་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པོ་ཀ་ན་ཀ་ཝར་དང༌། ལོ་ཙྪ་བ་དེ་ྲིད་ཀྲིས་
ྲི་འོག་ཤར་ཕྱོགས་པའྲི་དཔེ་དང་གཏུགས་ཤྲིང་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའོ།། །།

용수논사의 훌륭핚 학설을 말핚 것에서 나의 복덕경계의 끝에
다다르고 번뇌 마음의 허공에 가을의 벿무리처럼 홖하고
마음의 뱀에 보석왕관을 얻은 것으로
모듞 세갂이 짂여륷 깨닩아 속히 여래의 지로 나아가게 하소서.
심오하고 광대핚 도리륷 명백히 하는 『입중롞』은
찪드라끼르띠논사가 대승에 심취해서
빠져나옧 수 없는 지혜와 자비심을 지니시고
그림 속의 소에서 우유륷 짜내는 실재륷 집착하지 안고
엮으싞 것을 마쳤다.

끝

