
Chapter 10

[ཏུན།34r.1] [ལི་བཀའ།296v.7] [པེ་བཀའ།302a.1] [སྡེ་རྙིང༌།287v.6] [གསེར་བསྟན། omits] [སྒང་།54r.4] [དགྲ།49r.3] [གཏིང༌།400.5] 

[ཁོ།324r.2] [འབའ།206r.4] [ཧེ། omits] [ཨོ།370r.5]

།སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉོན་ཅིག1

།ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་2ངང་ཉིད་དུ3།
།ཡན་ལག་ལྔ་ལ་4འབོྱར་པས་5ན།

།བསྐྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།དེ་སྐད་དཔའ་བོས་6བཀའ་སྩལ་ཏོ7།

[ཏུན།34r.4] 8།ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ངང་ཉིད་9དུ།
།ལག་གི་ [སྡེ་བཀའ།601] i འདུ་བྱེད་བསྒོམས་ནས་ནི།10

།ཐལ་མོ་དམ་11སྦྱར་རྩེ་བསྣོལ་གཤིབས12།
།རོྡ་རྗེ་ཐལ་མོ་13 [ལི་བཀའ།297r] བཀའ་སྩལ་ཏོ།

།སོར་མོ་14ནང་15དུ་བསྣོལ་ནས་བཀན16།

།གུང་འཛུབ་17མཐེ་བོ་18མཐེའུ་ཆུང་19རྣམས།

།སོ་སོར་20རྩེ་སྤྲད་21ཕྱིར་བཀྱེད་དེ22།

i At this point, སྡེ་རྙིང༌། folio 287 ends; in the Bodleian print, folio 287 is represented twice, while folio 288 is missing.  We have 
therefore collated this folio in སྡེ་བཀའ།.

1 ཏུན། inserts without highlighting །ཞེས་རོྡ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བོས་ནས་བཤད་ཏོ་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། insert ཅེས་རོྡ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་
བོས་ནས་བཤད་དོ་ (As noted in the similar extra lines at the beginning of Chapters 7 and 8, an opening without this line would seem 

more appropriate to root text, and is also consistent with the openings of previous chapters, but the Tshal pa Kanjur tradition's 

inclusion of it suggests again some confusion over the boundaries of the root text and its commentary.  In this case, ཏུན། does not 

highlight any of this chapter, so it is not possible to judge the highlighter's assessment.) |  2 མོའི་: ཏུན། མོ་འི་ |  3 ངང་ཉིད་དུ་: པེ་བཀའ། 

ངང་ཉིད་དུའོ་; འབའ། རང་ཉིད་དུ་ | 4 ལ་: སྒང་།དགྲ། ལས་ | 5 འབོྱར་པས་: དགྲ། འབྱོར་བས་; འབའ། སྦྱར་བས་ | 6 དེ་སྐད་དཔའ་བོས་: སྒང་།དགྲ། དཔའ་བོས་དེ་སྐད་; 
གཏིང༌། དེ་སྐད་དཔའ་འོས་; ཁོ། དེ་སྐད་དཔའོ་ (but རིག། gives དཔའ་བོས་); འབའ། དེ་སྐད་ཅེས་དཔའ་བོས་ |  7 ཏོ་: དགྲ། ལོ་ |  8 ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། 

insert དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱའི་ [ཏུན། རྒྱ་འི་; པེ་བཀའ། རྒྱ་] མཚན་ [པེ་བཀའ། inserts དེ་] ཉིད་ནི། (Again, this would appear to be a line of commentary 

intruding into the root text in the Tshal pa Kanjur versions.) |  9 ངང་ཉིད་: འབའ། དང་ཉིད་ |  10 བསྒོམས་ནས་ནི།: དགྲ།འབའ། བསྒོམ་ནས་ནི།; གཏིང༌། 

བསྒོམས་ན་ནི་; ཁོ། བསྒོམས་ན་ནི། |  11 དམ་: འབའ། དང་ |  12 བསྣོལ་གཤིབས་: པེ་བཀའ། སྣོལ་གཤིབས་; དགྲ། བསོྣལ་གཤིབ་; འབའ། བསྣོལ་བཤིགས་ |  13 མོ་: 
ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། མོར་ |  14 མོ་: དགྲ། མོའི་ |  15 ནང་: སྡེ་བཀའ། ན[ང་?] (final nga and following tsheg small and uncertain)  
16 བཀན་: འབའ། བ་ཀ་ན་ |  17 གུང་འཛུབ་: སྒང་། གུང་མཛུབ་; འབའ། གོང་འཛུབ་ |  18 མཐེ་བོ་: སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་བོས་; ཨོ། ཐེ་བོ་ |  19 མཐེའུ་ཆུང་: 
ཏུན།འབའ། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། མཐེ་ཆུང་; སྒང་།དགྲ། ཆེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། འཐེ་ཆུང་; ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ | 20 སོ་སོར་: སྒང་།དགྲ། སོར་མོ་ | 21 རྩེ་སྤྲད་: གཏིང༌། 

ལྕེ་བསྐྲད་ (རིག། gives རྩེ་བསྐད་); ཁོ། unclear; འབའ། རྩེ་སྦྱད་ | 22 བཀྱེད་དེ་: སྒང་། བསྐྱེད་དོ་; དགྲ། སྐྱེད་དོ་; གཏིང༌། བསྐྱེད་དེ; ཁོ། unclear
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།སྲིན་ལག་23གཤིབས་བསྒྲེང་24དམ་ཚིག་རྒྱ། ii

།རྐང་སོར་གཡས་ཀྱིས་25གཡོན་པ་ [ཏུན།34v] མནན26།

།ལག་སོར་27གཡས་ཀྱིས་28གཡོན་པ་གནན29།
།མཐེ་བོ་30རྩེ་སྤྲད་པད་31དུ་བླང༌།

།རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རྒྱ་ཆེན་32 [ཨོ།370v] ཡིན།
།རོྡ་རྗེ་ཁུ་ [གཏིང༌།401] ཚུར་བཅངས་33པ་ལས34།

།གཡས་ཀྱི་35འཛུབ་མོ་ [སྒང་།54v] གཡོན་གྱིས་36གཟུང་37།

།ཚོགས་པ་38གཅིག་ལ་གཅིག་39གཟུང་བ40།

།འདི་ནི་སྦྱོར་བའི་རྒྱ་མཆོག་41གོ
།མཐེ་བོ་42གཉིས་དང་མཐེའུ་ཆུང་43གཉིས།
[དགྲ།49v] །སོ་སོར་44རྩེ་སྤྲད་ཟླུམ་པོ་45སྟེ།

།ལྷག་མ་46འོད་འཕོྲ་རྟིང་47ཕྱེ་བ།
།མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་48ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།རྟིང་49སྤྲད་གུང་མོ་རྩེ་སྦྱར་ཏེ། [ཁོ།324v]

ii Note that Klong chen pa cites this verse in his Phyogs bcu mun sel, in the context of discussing the mudrā representing the union 
of the five family male and female deities, with their seed syllables visualised at the tips of the fingers of the left and right hands, 
which are brought together.  The whole passage reads: spyi'i phyag rgya ni g.yas kyi mdzub mo'i oṃ bsam pa de dang g.yon gyi 
gung mo'i mūṃ bsam pa de gnyis thad kar rtse sbyar te lhag ma g.yas g.yon gyi hūṃ dang lāṃ/ swā dang māṃ/ āḥ dang pyāṃ/ hā 
dang tāṃ ste yi ge 'bru brgyad so sor bsnol te rtse mo sprad pa ni rigs lnga'i rgyal ba kun dang ngo bo mnyam pa nyid du sbyor 
ba'i dngos grub bde ba chen po tshe 'di nyid la sbyin par byed pa'i phyag rgya'o/ /de skad du'ang thabs zhags las/ sor mo nang du 
bsnol te bkan/ /gung mdzub mthe bong che chung rnams/ /so sor rtse sprad phyir bskyed de/ /srin lag gshibs bsgreng dam tshig 
rgya/ /zhes so/ /'di la sangs rgyas gsang ba ni rdo rje bsdam pa las gung mo gnyis gshibs te brkyangs pa thugs ye shes rtse gcig 
pa'i phyag rgya ste rigs lnga spyi'i dam tshig gi rgyar 'dod do/ /kha cig rdo rje thal mo las g.yas pa'i sdig mdzub dang g.yon ma'i 
gung mo gnyis rtse sprad de lhag ma rnams so sor sbyar bar 'dod de/ de'ang rnam pa ni thabs zhags ltar lhongs shig / (bdud 'joms 
bka' ma Volume La: 279-280).

23 སྲིན་ལག་: དགྲ། སྲིན་ལགས་ |  24 གཤིབས་བསྒྲེང་: ཏུན། གཤིབས་བསྒྲང་[བསྒྲེང་?] (as correction below the line); དགྲ། གཤིབས་སྒྲེང་; གཏིང༌།ཁོ། 

གཤིབས་བསྒྲངས་; འབའ། བཤིགས་བསྒྲིང་ |  25 ཀྱིས་: སྒང་།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ།འབའ། ཀྱི་ |  26 མནན་: ཏུན།པེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ།ཨོ། གནན་ |  27 ལག་སོར་: ཏུན།སྡེ་བཀའ།སྒང་།

དགྲ། ལག་མཐིལ་; ལི་བཀའ། ལག་འཐིལ་; པེ་བཀའ། ལག་ཐིལ་ | 28 ཀྱིས་: སྒང་།དགྲ། ཀྱི་ | 29 གནན་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ། མནན་ | 30 མཐེ་བོ་: པེ་བཀའ།

སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ། འཐེ་བོ་; འབའ།ཨོ། ཐེ་བོ་ |  31 པད་: སྡེ་བཀའ། བང་; སྒང་།དགྲ། འཕང་; འབའ། སྤད་ |  32 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; ཁོ། རྒྱ་[-] (unclear)  
33 བཅངས་: སྒང་།དགྲ། བཅས་; ཁོ། unclear | 34 ལས་: ཏུན། ལ་ | 35 ཀྱི་: ཁོ། ཀྱིས་ | 36 གྱིས་: སྒང་།འབའ།ཨོ། གྱི་ | 37 གཟུང་: ལི་བཀའ།དགྲ།ཁོ།འབའ། བཟུང་ | 38 པ་: 
ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། པས་ |  39 གཅིག་ལ་གཅིག་: ཏུན། གཅི་ལ་གཅིག་; དགྲ། ཅིག་ལ་ཅིག་; གཏིང༌། ཅིག་ལ་གཅིག་ |  40 གཟུང་བ་: ཏུན། བཟུང་
བའ་; ལི་བཀའ།སྒང་།འབའ། བཟུང་བ་; དགྲ། བཟུང་པ་ |  41 རྒྱ་མཆོག་: འབའ། རྒྱ་མཚོ་ |  42 མཐེ་བོ་: པེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ།འབའ།ཨོ། ཐེ་བོ་ |  43 མཐེའུ་
ཆུང་: ཏུན།འབའ། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ། མཐེ་བོ་ཆུང་; པེ་བཀའ། མཐེ་བོང་ཆུང་; སྡེ་བཀའ། མཐེབ་ཆུང་; དགྲ། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ |  44 སོ་སོར་: 
སྒང་།དགྲ། སོར་མོ་; གཏིང༌། སོ་སོ་; ཁོ། unclear | 45 པོ་: ཏུན། པོར་; སྒང་།དགྲ། པ་; ཁོ། unclear; འབའ། omits |  46 ལྷག་མ་: སྒང་།དགྲ། ལྷ་མོ་; གཏིང༌།འབའ། ལྷ་མ་; ཁོ། 

unclear |  47 རྟིང་: དགྲ།གཏིང༌།ཁོ། ཏིང་ |  48 མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་: ཏུན། མྱི་བསྐྱོད་པའི་; སྒང་།གཏིང༌།ཁོ།ཨོ། མི་བསྐྱོད་པའི་; དགྲ། མི་སྐྱོད་པའི་; འབའ། མི་སྤྱོད་པའི་ |  49 རྟིང་: 
དགྲ། ཏིང་
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།མཛུབ་མོ་50རྩེ་བཅག་51གུང་ལ་སྦྱར52།

།སྲིན་མཐེབ་རྩེ་53སྤྲད་མཐེའུ་ཆུང་54སྦ55།

།རིན་ཆེན་56འབྱུང་བའི་57ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།58

།གུང་འཛུབ་59སྲིན་ལག་རྩེ་སྤྲད་དེ60།

།མཐེའུ་ཆུང་61 [འབའ།206v] ངོས་ལ་གཞག་པར་62བྱ།
།མཐེ་བོ་63རྩེ་སྤྲད་64ཟླུམ་པོར་ཏེ65།

།སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།66

།ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སོར་མོ་67བགྲད68།

།བསྐྱོད་69ནས་ [ཏུན།35r] འཁོར་ལོ་ལྟར་བྱས་ཏེ70།
།གློག་71གི་འཕྲེང་བས་72འཁོར་བར་73བྱ74།

།དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན75།

།ཕྱག་རྒྱའི་76རྒྱལ་པོ་འདི་དག་ནི།
།ཐུགས་ཀར་བཅིང་ཞིང་77ཉིད་དུ་མོས78།

།འདུ་འཕོྲ་སྒོམ་79ཞིང་མཁའ་ལ་དགྲོལ80།
།ལས་དང་ཐུན་མོང་81ཉིད་དུ་བཤད།

།རོྡ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བཟུང་82ནས་ནི།

།ཐུགས་ཀ་83དང་ནི་84དཀུར་བརྟེན་85ནས།

50 མཛུབ་མོ་: ལི་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ།ཨོ། འཛུབ་མོ་; སྒང་། མཛུབ་མོས་; དགྲ། འཛུབ་མོས་ |  51 རྩེ་བཅག་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ཚིགས་བཅག་; སྒང་། ཚིག་བཅད་; 
དགྲ། ཚིག་གཅད་; | 52 སྦྱར་: སྒང་།དགྲ། གཞར་ | 53 མཐེབ་རྩེ་: ཏུན། མཐེབ་རྩ་; གཏིང༌།ཁོ། འཐེབ་རྩེ་; འབའ། ཐེ་བོ་རྩེ་; ཨོ། ཐེབ་རྩེ་ | 54 མཐེའུ་ཆུང་: ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; 
ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།དགྲ། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ། ཐེའུ་ཅུང་བ་; ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ |  55 སྦ་: ཏུན། སྭའ་; གཏིང༌། སྲ་; ཁོ། སྭ་ |  56 རིན་ཆེན་: ཏུན། རིན་ཅེན་  
57 བའི་: ཏུན།སྒང་།དགྲ། གི་ |  58 གཏིང༌།ཁོ། insert གུང་འཛུབ་འབྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། (dittography, shared also by རིག།) |  59 འཛུབ་: སྡེ་བཀའ།སྒང་། མཛུབ་  
60 སྤྲད་དེ་: གཏིང༌། སྤྲད་དོ་; ཁོ། སྤྲེད་དེ་ |  61 མཐེའུ་ཆུང་: ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།དགྲ། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ།ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་  
62 གཞག་པར་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། སྦྱར་བར་; གཏིང༌།ཁོ།འབའ། བཞག་པར་ |  63 མཐེ་བོ་: པེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་བོང་; འབའ། ཐེའུ་ཆུང་; ཨོ། 

ཐེ་བོ་ |  64 སྤྲད་: ཁོ། སྤྲེད་ |  65 ཟླུམ་པོར་ཏེ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ཟླུམ་པོ་སྟེ་; གཏིང༌།ཁོ། ཟླུམ་པོར་སྟེ་ |  66 རྒྱ་ཡིན།: ལི་བཀའ། unclear, though the 

superscribed ra and the gi gu are visible |  67 སོར་མོ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། སོ་སོར་; ཁོ། སོར་མ་ |  68 བགྲད་: ཏུན། དགྲད་; འབའ། སྤྲད་ |  69 བསྐྱོད་: 
གཏིང༌།ཁོ། བསྐྱེད་ |  70 ཏེ་: སྒང་།དགྲ། ནས་ |  71 གློག་: ཏུན། འགློག་; པེ་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ། ཀློག་ |  72 འཕྲེང་བས་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ཕྲེང་བས་; དགྲ། ཕྲེང་པས་; 
འབའ། ཕྲིང་བས་ | 73 འཁོར་བར་: སྒང་།དགྲ། བསྐོར་བར་ | 74 འཕྲེང་བས་འཁོར་བར་བྱ་: ཏུན། འཁོར་ [བ?]ར་བྱ་ | 75 ཡིན་: དགྲ། ཡི་ | 76 ཕྱག་རྒྱའི་: འབའ། ཕྱག་རྒྱ་  
77 ཐུགས་ཀར་བཅིང་ཞིང་: ཏུན། ཐུགས་ཀར་འཆང་ཞིང་; སྒང་། ཐུགས་པར་བཅིང་ཞིང་; དགྲ། ཐུག་པར་བཅིང་ཞིང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐུགས་ཀར་བཅང་ཞིང་; འབའ། 

ཐུགས་ཀར་བཅིངས་ |  78 མོས་: ཁོ། མས་ |  79 སྒོམ་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། སྒྲོལ་; ཨོ། བསྒོམ་ |  80 མཁའ་ལ་དགྲོལ་: སྒང་།དགྲ། མཁའ་ལ་འགྲོལ་; 
གཏིང༌། ཁ་ལ་བགྲོ་; ཁོ། འཁ་ལ་བགྲོད་ (རིག། gives ཁ་ལ་བགྲོད་); འབའ། མཁའ་ལ་དགོད་ |  81 ཐུན་མོང་: གཏིང༌།ཁོ།འབའ། ཐུན་མོངས་ |  82 བཟུང་: སྒང་།ཨོ། གཟུང་  
83 ཐུགས་ཀ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ཐུགས་ཀར་; འབའ། ཐུག་ཀ་ |  84 དང་ནི་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། རང་ནི་; ཁོ། དང་ན་ |  85 དཀུར་བརྟེན་: ཏུན། 

བཀུར་བརྟན་; པེ་བཀའ།དགྲ། བཀུར་བརྟེན་; གཏིང༌།ཁོ། སྐུར་བསྟན་; འབའ།ཨོ། རྐུར་བརྟན་
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།གཅུ་86ཐབས་ཟུར་ཀྱིས་87ལྟ་བ་88ནི།

།རོྡ་རྗེ་ [པེ་བཀའ།302b] སེམས་དཔའི་89རྒྱ་ཆེན་90ཡིན།

།ལག་པ་བསོྣལ་91ནས་ཁུ་ཚུར་བཅངས92།
།གུང་མོ་93གཉིས་ནི་བརྐྱང་བར་94བྱ།

།འཛུབ་མོ་95ལྕགས་ཀྱུ་96ལྟར་བྱས་པ།
།རོྡ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་97རྒྱ་ཆེན་98ཡིན།

།ལག་པ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་99པ་ལས།

།གཡོན་གྱི་100མཐེབ་101འཛུབ་102རྩེ་སྤྲད་དེ།

།གཡས་ཀྱི་གུང་མོ་བརྐྱང་ནས་གདེང་103།
།རོྡ་རྗེ་འདོད་པའི་རྒྱ་ཆེན་104ཡིན།

།ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་105སོར་མོ་རྣམས།
[སྒང་།55r] །སོ་སོ་106གུང་མོའི་107ཚིགས་108དང་པོར109།
[ཏུན།35v] །ངོས་བཞི་ནས་ནི་རྩེ་མོ་གཟུགས།110

།རོྡ་རྗེ་ལེགས་པའི་111རྒྱ་ཆེན་112ཡིན།
།རྟིང་113སྦྱར་114གུང་མོའི་115རྩེ་ [ལི་བཀའ།297v] སྤྲད་དེ།

།མཐེབ་ [ཨོ།371r] འཛུབ་116སྲིན་ལག་ཚིགས་117བཅག་ནས118། [ཁོ།325r]

[གཏིང༌།402] །119དྲུག་ཅར་120རྩེ་སྤྲད་121 122 [སྡེ་བཀའ།602] མཐེའུ་ཆུང་123སྦས124།

86 གཅུ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ།འབའ། བཅུ་; སྒང་།དགྲ། ཅུང་ (perhaps bcu was in the archetype and emended in ཏུན།, སྡེ་བཀའ། and ཨོ། to the more 

appropriate reading, gcu.) |  87 ཀྱིས་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། གྱིས་; སྒང་།དགྲ། གྱི་; གཏིང༌།ཁོ། གིས་; འབའ།ཨོ། ཡིས་ |  88 ལྟ་བ་: སྒང་།དགྲ། བལྟ་བ་  
89 སེམས་དཔའི་: པེ་བཀའ།ཁོ། སེམས་པའི་ |  90 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; གཏིང༌།ཁོ། ཕྱག་རྒྱ་ |  91 བསྣོལ་: ཏུན། བསྣོལ་ (here, the prefixed letter ba has a 

'greng bu which has been deleted); ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།འབའ། སོྣལ་ |  92 ཁུ་ཚུར་བཅངས་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ཁུ་ཚུར་བཅང་; དགྲ། ཁ་ཚུར་བཅང་; 
འབའ། ཁུར་ཚུར་བཅང་ |  93 གུང་མོ་: འབའ། གོང་མོ་ |  94 བརྐྱང་བར་: དགྲ། བརྐྱང་པར་; དགྲ། བསྐྱང་བར་ |  95 འཛུབ་མོ་: སྡེ་བཀའ།སྒང་། མཛུབ་མོ་ |  96 ལྕགས་ཀྱུ་: 
འབའ། ལྕག་ཀྱུ་ | 97 པོའི་: ཏུན། པོ་འི་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།དགྲ།འབའ། པོ་ | 98 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; གཏིང༌།ཁོ། ཕྱག་རྒྱ་ | 99 ཁུ་ཚུར་བཅངས་: ཁོ། ཁུ་ཚུར་བཅང་; 
འབའ། ཁུར་ཚུར་བཅངས་ |  100 གྱི་: ཁོ། གྱིས་ |  101 མཐེབ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།གཏིང༌། འཐེབ་; དགྲ། མཐེ་; ཁོ།ཨོ། ཐེབ་; འབའ། ཐེ་ |  102 འཛུབ་: སྡེ་བཀའ།སྒང་། མཛུབ་  
103 གདེང་: ཏུན། གདང་; གཏིང༌།ཁོ། གདེངས་; འབའ། ནི་ |  104 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་ |  105 ཀྱི་: པེ་བཀའ། ཀྱིས་; འབའ། ཀྱི་སོ་ |  106 སོ་སོ་: ཏུན། སོ་སོ་འི་; ལི་བཀའ།

པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། སོ་སོའི་; གཏིང༌།ཁོ། སོ་སོར་ | 107 གུང་མོའི་: ཏུན། གུང་མོ་འི་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ།ཨོ། གུང་མོ་; འབའ། གོང་མོའི་ | 108 ཚིགས་: 
སྒང་།དགྲ། ཚོགས་; འབའ། ཚིག་ |  109 པོར་: སྒང་།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ། སོར་; འབའ། པོ་ |  110 ངོས་བཞི་ནས་ནི་རྩེ་མོ་གཟུགས།: ཏུན། ངོས་བཞི་ནས་བཞི་ ངོས་ནས་ནི་
རྩེ་མོ་གཟུགས།;  གཏིང༌།ཁོ། omit (རིག། also omits) |  111 ལེགས་པའི་: ཁོ། ལེག་པའི་; ཨོ། སེམས་པའི་ |  112 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; འབའ། ཕྱག་རྒྱ་ |  113 རྟིང་: 
དགྲ། ཏིང་; ཁོ། གཏིང་ | 114 སྦྱར་: སྡེ་བཀའ། སྦར་[སྦྱར་?] (attached ya not visible) | 115 གུང་མོའི་: ཏུན། གུང་མོར་; པེ་བཀའ། གུང་མོའི་མོ་; སྒང་།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ།ཨོ། 

གུང་མོ་; འབའ། གོང་མོ་ |  116 མཐེབ་འཛུབ་: ཏུན།སྒང་། མཐེབ་མཛུབ་; ལི་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ།འབའ།ཨོ། ཐེབ་འཛུབ་ (but རིག། gives འཐེབ་འཛུབ་); པེ་བཀའ། འཐེབ་
འཛུབ་ |  117 ཚིགས་: འབའ། ཚིག་ |  118 བཅག་ནས་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། བཅག་སྟེ་; དགྲ།ཁོ། བཅགས་ནས་ |  119 །  །: ཨོ། omits |  120 དྲུག་ཅར་: 
ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ།འབའ།ཨོ། དྲུག་ཆར་ | 121 སྤྲད་: ཁོ། སྤྱད་ | 122 དྲུག་ཅར་རྩེ་སྤྲད་: སྡེ་བཀའ། དག་དུ་མཛེས་[-] | 123 མཐེའུ་ཆུང་: ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ།

པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ།ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ | 124 སྦས་: ཏུན། [སྦས་(/སྭས་)]; པེ་བཀའ། པས་; འབའ། སྤས་
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།125རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་126རྒྱ་ཆེན་127ཡིན།

།མཐེ་བོ་128མཐེའུ་ཆུང་129རྩེ་130སྤྲད་དེ131།

།ལུ་གུ་132རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ [དགྲ།50r] བར་133བྱ།
།ལྷག་མ་འོད་134ལྟར་བྱས་པ་135ནི།

།རོྡ་རྗེ་ཉི་མའི་རྒྱ་ཆེན་136ཡིན།
།ལག་ངར་137གཡོན་138པ་བསྒྲེང་139ནས་ནི།

།རོྡ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་140བཅངས་པ་ལ141།

།གཡས་པས་142གྲུ་མོ་143བཟུང་བར་144བྱ།

།རོྡ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱ་ཆེན་145ཡིན།
།གཡོན་གྱི་146སྟེང་དུ་147གཡས་བཞག་148ནས།

།སོར་མོའི་149ཚིགས་བཅག་150སྤྲད་བྱས་ཏེ151།

།ཁའི་ཐད་ཀར་152བཟུང་153བར་བྱ།
།རོྡ་རྗེ་བཞད་པའི་154ཕྱག་རྒྱ་155ཡིན།

།གཡོན་གྱི་156སོར་མོ་157རྩེ་རྣམས་ནི158།
།མ་ཕྲད་159ཙམ་160དུ་བསྡུས་161པ་ལ162།

།གཡས་ཀྱིས་163འབྱེད་པ་ལྟར་བྱས་པ164།

125 །  །: ཁོ། omits |  126 རིན་ཆེན་: ཏུན། རིན་ཅེན་ |  127 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་ |  128 མཐེ་བོ་: སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ།འབའ།ཨོ། ཐེ་བོ་ |  129 མཐེའུ་ཆུང་: 
ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ།ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ | 130 རྩེ་: གཏིང༌། omits | 131 སྤྲད་དེ་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།

དགྲ། སྤྲད་ནས་ |  132 ལུ་གུ་: དགྲ། ལུས་གུ་; འབའ། ལོགུ་ |  133 སྦྲེལ་བར་: ལི་བཀའ། unclear, [སྦྲེལ་(/སྤྲེལ་)]བར་; སྡེ་བཀའ། སྦྲེལ་པར་; སྒང་།དགྲ། འབྲེལ་བར་; 
གཏིང༌།ཨོ། སྤྲེལ་བར་; འབའ། སྤྲད་པར་ |  134 འོད་: གཏིང༌།ཁོ། མགོ་; ཨོ། འོག་མ་ |  135 པ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ན་ |  136 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; སྒང་།དགྲ། 

ཕྱག་རྒྱ་ | 137 ལག་ངར་: འབའ། ལག་པ་ | 138 གཡོན་: གཏིང༌། གཡན་ | 139 བསྒྲེང་: གསེར་བསྟན།དགྲ། སྒྲེང་ | 140 ཁུ་ཚུར་: འབའ། ཁུར་ཚུར་ | 141 བཅངས་པ་ལ་: 
ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ། བཅངས་པ་ལས་; འབའ། བཅང་བ་ལ་ |  142 པས་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ།ཁོ། པ་ |  143 གྲུ་མོ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།

སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། གྲུ་མོར་; གཏིང༌།ཁོ། གྲེ་མོ་ |  144 བཟུང་བར་: ཏུན།ལི་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།ཨོ། གཟུང་བར་; དགྲ། གཟུང་པ་; ཁོ། བཟུང་བར་, corrected from 

བཟུག་བར་ | 145 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་ | 146 གྱི་: ཏུན། ཀྱི་ | 147 སྟེང་དུ་: སྒང་།དགྲ། སྟེང་ནས་; འབའ། སྟིང་དུ་ | 148 བཞག་: པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་། གཞག་; ཁོ།འབའ། 

བཞགས་ |  149 སོར་མོའི་: ཏུན། སོ་སོ་འི་ |  150 ཚིགས་བཅག་: ཏུན། ཚིགས་བཅགས་; སྒང་།དགྲ། ཚིགས་བཅད་; གཏིང༌།ཁོ། ཚིག་བཅག་ |  151 སྤྲད་བྱས་ཏེ་: ཏུན། 

རྩེ་སྤྲད་དེ་ |  152 ཁའི་ཐད་ཀར་: ཏུན། ཁ་འི་ཐད་ཀར་; ལི་བཀའ། ཁ་ལི་ཐད་ཀར་; དགྲ། ཁ་ཡི་ཐད་ཀར་; ཨོ། ཁའི་ཐད་ཀའི་ |  153 བཟུང་: ཏུན།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ།འབའ། 

གཟུང་ | 154 བཞད་པའི་: སྒང་།དགྲ། བཤད་པའི་ | 155 ཕྱག་རྒྱ་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། རྒྱ་ཆེན་ | 156 གྱི་: ཁོ། omits; ཨོ། ཡི་ | 157 མོ་: ཏུན། 

མོ་འི་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། མོའི་ | 158 ནི་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ཡིན་ | 159 མ་ཕྲད་: ཏུན།སྡེ་བཀའ། [མ་ཕྲད་?] (in both cases unclear); གཏིང༌།

ཁོ། མ་འཕྲད་ |  160 ཙམ་: ཏུན། རྩམ་; འབའ། ཙམ་ཙམ་ (dittography) |  161 བསྡུས་: སྡེ་བཀའ། [བསྡུས་?] unclear; དགྲ། སྡུས་ |  162 ལ་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།

སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ། ལས་ | 163 ཀྱིས་: སྒང་།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ།འབའ། ཀྱི་ | 164 པ་: ཏུན། སྟེ་
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[ཏུན།36r] །རོྡ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེན་165ཡིན།166

།གཡས་ཀྱི་ལག་ངར་167བསྒྲེང་བ་ལ168།

།མཐེ་བོ་169མཐེའུ་ཆུང་170རྩེ་171སྤྲད་དེ172།
།ལྷག་མ་གསུམ་ཡང་བསྒྲེང་བར་173བྱ།

།གཡོན་གྱི་174ཁུ་ཚུར་175དཀུར་བརྟེན་པ176།
།རོྡ་རྗེ་རྣོན་པོའི་177རྒྱ་ཆེན་178ཡིན།

།ལག་པ་179རྒྱབ་སྦྱར་180རྩེ་བསྣོལ་181ནས།

།མཐེ་བོ་182གཉིས་ནི་183རྩེ་ [འབའ།207r] སྤྲད་དེ།

།བསྐོར་བ་ལྟ་བུས་184བྱས་པ་ནི།
།རོྡ་རྗེ་འཁོར་ལོའི་185རྒྱ་ཆེན་186ཡིན།

།སོར་མོ་187ནང་དུ་བསོྣལ་བ་188ལས།

།གུང་མོ་189རྩེ་190སྤྲད་མཛུབ་191སྦྱར་192ཏེ།
།མཐེ་བོས་193གུང་མོ་194མནན་པར་བྱ195།

།རོྡ་རྗེ་སྨྲ་བའི་རྒྱ་ཆེན་196ཡིན།
།ལག་པའི་ [སྒང་།55v] འཁྲིག་197མ་བསོྣལ་བ་198ལས།

།གུང་མོ་199གཉིས་ཀྱི་ཚིགས་200དང་པོར201།

165 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; འབའ། ཕྱག་ཆེན་ |  166 འབའ། inserts །སོར་མོ་ནང་དུ་སྣོལ་བ་ལས། (this would not seem to improve the description, and 

moreover, where other mudrās in the sequence are described in 4 line verses, we already have 5 lines here, so this would take it to 

6.  It could possibly indicate a longer omission, but this seems unlikely, since rdo rje rnon po follows rdo rje chos in the list spelt 

out in full in the commentary to Chapter 7 above.  This line could have been picked up accidentally from the text below: it is the 

first line of the verse for rdo rje smra ba's mudrā.) |  167 ཀྱི་ལག་ངར་: གཏིང༌།ཁོ། ཀྱི་ལག་པ་; འབའ། དེར་ |  168 བསྒྲེང་བ་ལ་: ཏུན། བསྒྲེང་བ་ལས་; 
ལི་བཀའ།པེ་བཀའ། སྒྲེང་བ་ལ་; སྡེ་བཀའ། སྦྲེང་པ་ལ་; སྒང་།དགྲ། སྒྲེང་པ་ལས་ |  169 མཐེ་བོ་: སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ།ཨོ། ཐེ་བོ་; འབའ། omits |  170 མཐེའུ་ཆུང་: 
ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ།ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ | 171 རྩེ་: ཏུན། omits | 172 སྤྲད་དེ་: ཏུན། [སྤྲད་?] དེ་ | 173 བསྒྲེང་བར་: 
ལི་བཀའ། [བསྒྲང་(/བསྒྲེང་)] (an indistinct mark might represent a very effaced 'greng bu) བར་; དགྲ། སྒྲེང་པར་; ཁོ། [བསྒྲང་?] བར་; འབའ། 

བསྒྲེངས་བར་ |  174 གྱི་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། པའི་; ཁོ། གྱིས་ |  175 ཁུ་ཚུར་: འབའ། ཁུར་ཚུར་ |  176 དཀུར་བརྟེན་པ་: ཏུན། དཀུར་བརྟན་བ་; 
པེ་བཀའ། དཀུར་བསྟན་པ་; དགྲ། སྐུར་བསྟན་པ་; གཏིང༌།ཁོ། བསྐུར་བསྟན་པ་; འབའ། རྐུར་བརྟན་བ་; ཨོ། དཀུར་བརྟན་པ་ |  177 རོྣན་པོའི་: ཏུན། རོྣན་པོ་འི་; དགྲ། 

སྣོན་པོའི་ |  178 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; འབའ། ཕྱག་རྒྱ་ (ཕྱག་ inserted beneath line) |  179 ལག་པ་: སྡེ་བཀའ། ལ[གས་?] |  180 རྒྱབ་སྦྱར་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།

སྡེ་བཀའ། རྒྱ་གྲམ་; འབའ། བརྒྱ་སྦྱར་; ཨོ། བརྒྱབ་སྦྱར་ |  181 བསྣོལ་: དགྲ།གཏིང༌།ཁོ། སོྣལ་ |  182 མཐེ་བོ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ། མཐེ་བོས་; སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ།

འབའ།ཨོ། ཐེ་བོ་ |  183 ནི་: ཏུན། ཀྱང་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། ཀྱི་ |  184 ལྟ་བུས་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། ལྟ་བུར་; འབའ། ལྟ་བུའི་  
185 འཁོར་ལོའི་: ཏུན། འཁོར་ལོ་འི་; གཏིང༌།ཁོ། འཁོར་ལོ་ | 186 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་ | 187 སོར་མོ་: དགྲ། སོར་མོའི་ | 188 བསྣོལ་བ་: ཏུན། བསོྣལ་པ་; པེ་བཀའ།དགྲ། 

སྣོལ་བ་; ཁོ། བསྣོལ་[-] (unclear) |  189 གུང་མོ་: འབའ། གོང་མོ་ |  190 རྩེ་: ལི་བཀའ། རྩ་ |  191 མཛུབ་: ཏུན། མཛུབ་མོ་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ།འབའ།ཨོ། 

འཛུབ་ |  192 སྦྱར་: ཏུན།སྒང་།དགྲ། གཞར་ |  193 མཐེ་བོས་: སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ།འབའ།ཨོ། ཐེ་བོས་ |  194 གུང་མོ་: སྒང་།དགྲ། གུང་མོས་; འབའ། གོང་མོ་  
195 མནན་པར་བྱ་: ཏུན།སྒང་།དགྲ།ཨོ། གནན་པར་བྱ་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། མནན་པ་ནི་ |  196 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་; འབའ། ཕྱག་ (inserted beneath line) 

རྒྱ་ཆེན་ | 197 འཁྲིག་: ཏུན། ཁྲིག་; སྡེ་བཀའ།སྒང་། མཁྲིག་ | 198 བསོྣལ་བ་: དགྲ། སྣོལ་བས་; ཨོ། བསྣོལ་པ་ | 199 གུང་མོ་: ཏུན། གུང་མ་; འབའ། གོང་མོ་ | 200 ཚིགས་: 
ཏུན། ཚོགས་; འབའ། ཚིག་ | 201 པོར་: འབའ། པོ་
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།ངོས་བཞིར་202སོ་སོའི་203སོར་མོས་བརྟན204།

།རོྡ་རྗེ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་205སོར་མོ་རྣམས།
།ཕན་ཚུན་206ཐགས་སུ་207 [ཁོ།325v] [པེ་བཀའ།303a] བཏགས་208པ་ལས།

།མཐེ་བོང་209 [ཏུན།36v] གཉིས་ནི་བསྒྲེང་བར་210བྱ།
།རོྡ་རྗེ་སྲུང་བའི་211ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།རོྡ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་ལས།

།མཛུབ་མོ་212གཉིས་ནི་བསྒྲེང་213ནས་ཀྱང༌།

།ཁ་འགྲམ་གཉིས་སུ་ [ཨོ།371v] བཟུང་བར་214བྱ།
།རོྡ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་215ཡིན།

།རོྡ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་216བཅངས་པ་ལས།

།བསྣོལ་217ཏེ་ [དགྲ།50v] ཁ་ནི་218སྦྱར་ནས་ཀྱང༌།
།ཐུགས་ཀར་219དམ་དུ་བཟུང་བར་220བྱ།
[གཏིང༌།403] །རོྡ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་221རྒྱ་ཆེན་222ཡིན།
།རིགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམས་ནས་223ནི།

།ལག་གི་འདུ་བྱེད་224འདི་དག་གིས།

།འདུ་འཕོྲ་225མོས་པ་226བསྐྱེད་227ནས་ཀྱང་228།
[ལི་བཀའ།298r] །བཅིང་ཞིང་229མཁའ་ལ་དགྲོལ་བར་བྱ230།
།མཐེ་བོ་231མཐེའུ་ཆུང་232ནང་དུ་སྤྲད།

202 ངོས་བཞིར་: ཏུན།སྒང་།དགྲ། ངོས་བཞི་; འབའ། ངོར་བཞི་ |  203 སོ་སོའི་: ཏུན། ནས་ནི་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། ས་ [པེ་བཀའ། ས་ unclear] ཡི་; སྒང་།དགྲ། 

སོ་སོར་; ཁོ། སོ་སོ་[-] |  204 སོར་མོས་བརྟན་: ཏུན།སྒང་།དགྲ། སོར་མོ་བརྟན་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། སོར་མོ་བརྟེན་; ཁོ། unclear; འབའ། སོར་མོར་བརྟན་  
205 ཀྱི་: པེ་བཀའ། ཀྱིས་ |  206 ཕན་ཚུན་: ལི་བཀའ། ཕུན་ཚུན་ |  207 ཐགས་སུ་: ཏུན། ཐགས་[པསུ་?]; པེ་བཀའ། ཐབས་[སུ་?]; གཏིང༌།ཁོ། ཐགསུ་; འབའ། ཐུགསུ་  
208 བཏགས་: དགྲ། བརྟགས་ |  209 མཐེ་བོང་: ཏུན།ལི་བཀའ།སྡེ་བཀའ།ཨོ། མཐེ་བོ་; གཏིང༌།ཁོ།འབའ། ཐེ་བོང་ |  210 བསྒྲེང་བར་: དགྲ། སྒྲེང་པར་; འབའ། བསྒྲེང་བ་  
211 སྲུང་བའི་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། བསྲུང་བའི་ |  212 མཛུབ་མོ་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།དགྲ།གཏིང༌།ཁོ།འབའ།ཨོ། འཛུབ་མོ་ |  213 བསྒྲེང་: དགྲ། སྒྲེང་  
214 བཟུང་བར་: ཏུན།སྡེ་བཀའ།སྒང་།གཏིང༌།ཨོ། གཟུང་བར་; དགྲ། བཟུང་པར་ | 215 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་ | 216 ཁུ་ཚུར་: དགྲ། ཁུ་ཚུལ་; འབའ། ཁུར་ཚུར་ | 217 བསྣོལ་: 
དགྲ། སྣོལ་ |  218 ནི་: སྒང་།དགྲ། ཡི་ |  219 ཐུགས་ཀར་: འབའ། ཐུག་ཀར་ |  220 བཟུང་བར་: ཏུན།སྡེ་བཀའ།སྒང་།ཨོ། གཟུང་བར་; དགྲ། བཟུང་པར་ |  221 ཁུ་ཚུར་: འབའ། 

ཁུར་ཚུར་ |  222 རྒྱ་ཆེན་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་ |  223 བསྒོམས་ནས་: ལི་བཀའ།སྡེ་བཀའ།དགྲ།འབའ། བསྒོམ་ནས་; གཏིང༌།ཁོ། བསྒོམས་ན་ |  224 འདུ་བྱེད་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།

སྡེ་བཀའ། འདུ་ཤེས་; ཁོ། འ་བྱེད་ (sic) |  225 འདུ་འཕོྲ་: གཏིང༌།ཁོ། འདུ་འཕོྲད་ |  226 པ་: སྒང་།དགྲ། པས་ |  227 བསྐྱེད་: པེ་བཀའ། སྐྱེད་ |  228 ཀྱང་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།

སྡེ་བཀའ། ནི་ |  229 བཅིང་ཞིང་: སྒང་། བཅིངས་ཤིང་; དགྲ། བཅིངས་ཞིང་ |  230 མཁའ་ལ་དགྲོལ་བར་བྱ་: པེ་བཀའ།སྒང་།དགྲ། མཁའ་ལ་འགྲོལ་བར་བྱ་; གཏིང༌།ཁོ། 

འཁ་ལ་འགྲོ་བར་བྱའོ་; འབའ། མཁའ་ལ་དཀྲོལ་བར་བྱ་ |  231 མཐེ་བོ་: སྒང་།དགྲ། མཐེ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ།ཨོ། ཐེ་བོ་; འབའ། ཐེ་བོང་ |  232 མཐེའུ་ཆུང་: ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; 
ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ། ཐེའུ་ཅུང་; ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་
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[སྡེ་རྙིང༌།289r] iii །གུང་མོ་233རྩེ་སྦྱར་བཞི་ཡང་བསྒྲེང་234།

།རོྡ་རྗེ་འཛིན་ལྟར་235རྟིང་236སྤྲད་པ།

།རོྡ་རྗེ་འཛིན་མའི་237ཕྱག་རྒྱ་ཡིན238།
།རྟིང་239སྦྱར་མཐེབ་མཛུབ་240རྩེ་སྦྱར་ཏེ241།

།མཛུབ་242མོའི་243མིག་ཏུ་244མཐེའུ་ཆུང་དང་245།
།ལྷག་མ་རྩེ་246གསུམ་ལྟར་བྱས་པ།

།རོྡ་རྗེ་སྤྱན་247གྱི་248ཕྱག་རྒྱ་249 [ཏུན།37r] ཡིན250།

།ལག་ངར་251གཡོན་པ་བསྒྲེང་252ནས་ཀྱང༌།

།སོར་མོ་ཨུཏྤལ་253ལྟར་བྱས་པ254།
།གཡས་ཀྱི་255གྲུ་མོར་256བཟུང་257བར་བྱ།

།རོྡ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་258ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

iii The Bodleian version of སྡེ་རྙིང༌།, which has folio 288 missing, rejoins here with folio 289r.

233 གུང་མོ་: འབའ། གོང་མོ་ |  234 བསྒྲེང་: པེ་བཀའ།དགྲ། སྒྲེང་ |  235 རྡོ་རྗེ་འཛིན་ལྟར་: ཏུན། རྡོ་རྗེ་ལྟར་བྱས་; ཁོ། རོྡ་རྗེ་འཛི་ལྟར་ |  236 རྟིང་: དགྲ། ཏིང་; གཏིང༌།ཁོ། 

བརྟིང་ |  237 རྡོ་རྗེ་འཛིན་མའི་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་བཀའ། རོྡ་རྗེ་འཛིན་པའི་; གཏིང༌།ཁོ། རོྡ་རྗེ་སེམས་མའི་ (རིག། also shares the reading, རྡོ་རྗེ་སེམས་མའི་; 
འབའ།ཨོ། agree with rdo rje 'dzin ma.  The confusion here is most probably related to the fact that the text seems to lose its logical 

(and systematic) sequencing of the deities at this point, and it is hard to assess the preferable reading.  We might expect the male 

members of Vairocana's circle, starting with Vajrasattva or Sattvavajra (see Chapter 9 note ii above), to be listed from here, but 

they appear to have been omitted, while the first few of the following female deities do not seem to be in a clear order.  

Nonetheless, rdo rje 'dzin ma does occur – as an alternative name for rin chen spyan – while rdo rje 'dzin pa does not.  It would 

seem that the female deities here perhaps correspond with four of the principal females, if we take rdo rje 'dzin ma as representing 

rin chen spyan, while the females of the retinues are listed afterwards.) | 238 ཡིན་: སྒང་།དགྲ། ནི་ | 239 རྟིང་: དགྲ། ཏིང་ | 240 མཐེབ་མཛུབ་: ཏུན། 

[མཐེབུ་?]མཛུབ་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ། འཐེབ་འཛུབ་; དགྲ། མཐེབ་འཛུབ་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་བོ་འཛུབ་; འབའ།ཨོ། ཐེབ་འཛུབ་ |  241 ཏེ་: གཏིང༌།ཁོ། omit |  242 རྩེ་སྦྱར་ཏེ། 
།མཛུབ་: འབའ། omits (eyeskip, from འཛུབ་) | 243 མཛུབ་མོའི་: ཏུན། མཛུབ་མོ་འི་; ལི་བཀའ།དགྲ། འཛུབ་མོའི་; གཏིང༌།ཁོ།ཨོ། འཛུབ་མོ་; འབའ། མོ་ | 244 མིག་ཏུ་: 
ཏུན། མྱིག་དུ་; ལི་བཀའ། མྱིག་ཏུ་; དགྲ།གཏིང༌།ཁོ། མིག་དུ་ |  245 མཐེའུ་ཆུང་དང་: ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་དྲང་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། མཐེ་ཆུང་དྲང་; སྒང་། མཐེའུ་ཆུང་དྲང་; 
དགྲ། མཐེའུ་ཆུང་འདྲ་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་དང་; འབའ། ཐེའུ་ཅུང་དང་; ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་དང་ |  246 རྩེ་: དགྲ། རྩ་ |  247 རོྡ་རྗེ་སྤྱན་: སྒང་།དགྲ། རོྡ་རྗེ་ཅན་; འབའ། རྡོ་རྗེ་སྨན་  
248 གྱི་: ཏུན། ཀྱི་; ཁོ། གི་ |  249 ཕྱག་རྒྱ་: ཏུན། རྒྱ་ཅེན་ |  250 ཡིན་: སྒང་།དགྲ། ནི་ |  251 ལག་ངར་: ཏུན། ལག་ [ ཅངར་?] (the preceding ca appears to be 

deleted) |  252 བསྒྲེང་: པེ་བཀའ།དགྲ།ཁོ། སྒྲེང་ |  253 ཨུཏྤལ་: ཏུན།འབའ།ཨོ། ཨུད་པ་ལ་; ལི་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ། ཨུད་པལ་ |  254 བྱས་པ་: ཏུན། ལ་ |  255 ཀྱི་: གཏིང༌།ཁོ། 

ཀྱིས་ |  256 གྲུ་མོར་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། སོར་མོ་; སྒང་།དགྲ། གྲུ་མོ་; གཏིང༌།ཁོ། གུང་མོ་ |  257 བཟུང་: ཏུན།ལི་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌།སྒང་།དགྲ། གཟུང་ |  258 རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་: 
ཏུན། རྡོ་རྗེ་སྒྲིལ་མའི་; གཏིང༌།ཁོ། རོྡ་རྗེ་སྒྲོན་མའི་; (རིག། also shares this reading); འབའ། རྡོ་རྗེ་བསྒྲོལ་མའི་ (The text has at this point lost its clear 

sequencing.  However, it would seem more likely here that we should have rdo rje sgrol ma, perhaps to be equated with the 

principal female of Amoghasiddhi's circle, dam tshig sgrol ma.  The positioning of rdo rje sgril ma makes better sense below, 

where she is given in appropriate order by the Dunhuang manuscript version once the text recovers an obviously logical 

sequencing.  གཏིང༌།རིག།ཁོ།'s rdo rje sgron ma, not shared with འབའ།ཨོ།, could represent rdo rje me sgron ma in Amitābha's circle, but 

she appears to be given in the appropriate order below, in the text preserved only by གཏིང༌།རིག།ཁོ།འབའ།ཨོ།, under the name, rdo rje mar 

me.  It is more likely that rdo rje sgron ma here is a corruption of the archetypal reading, rdo rje sgrol ma.)
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།རྐང་259པ་གཉིས་ཀྱི་260པུས་མོ་ལ261།

།ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་262གྲུ་མོ་263རྣམས།

།སྤྲད་ནས་ལག་པ་264གདེངས་པ་265ནི།
།ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་266ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།
[སྒང་།56r] །རོྡ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་267དཀུར་བརྟེན་ནས268།
།ལྡན་པ་གཡས་སུ་269བོྱ་270བ་ལས།

།ཆགས་པའི་མིག་ཏུ་271ལྟ་བ་ནི272།

།རོྡ་རྗེ་སྒེག་མོའི་273ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།གཡོན་པ་རྐོང་ [ཁོ།326r] རྐོང་པོར་274བྱས་ཏེ།
།གཡས་པས་275གྲུ་མོ་276བཟུང་277ནས་ཀྱང༌།

259 རྐང་: ཏུན། རྒང་ |  260 ཀྱི་: པེ་བཀའ།གཏིང༌།ཁོ། ཀྱིས་ |  261 པུས་མོ་ལ་: ཏུན།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། པུས་མོ་དང་; ལི་བཀའ། བུས་མོ་དང་; སྒང་།དགྲ། གུང་མོ་དང་; ཨོ། 

སྦུས་མོ་ལ་ |  262 ཀྱི་: གཏིང༌།ཁོ། ཀྱིས་ |  263 གྲུ་མོ་: ཏུན། ཁྲུ་མོ་; གཏིང༌།ཁོ། གྲེ་མོ་ |  264 པ་: སྒང་།དགྲ། པས་ |  265 གདེངས་པ་: ཏུན།ལི་བཀའ།པེ་བཀའ། གདངས་པ་; 
འབའ། གཏེང་བ་ |  266 ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་: ཏུན། ཀུན་དུ་བཟང་པོ་འི་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། ཀུན་དུ་བཟང་མོའི་; གཏིང༌།ཁོ།འབའ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་  (Here, it is 

hard to be sure what the archetype read.  The Bathang manuscript and the South Central tradition including རིག། share the reading, 

བཟང་པོའི་ along with the Dunhuang manuscript, although ཨོ།, as well as the Tshal pa Kanjur and Bhutanese versions, give 

བཟང་མོའི་.   Here, we would expect a female deity; it may be that the archetype read བཟང་པོའི་ in error.  Neither kun tu bzang po nor 

kun tu bzang mo are in our list of deities of the peaceful maṇḍala given in Chapter 7 of TZComm, nor obviously in the mantra list 

in TZ Chapter 9.  However, kun tu bzang mo does feature in TZComm Chapters 5 and 6.  In Chapter 5, she is specified as the 

principal female, implying that she is Vairocana's consort.  In Chapter 6, she is said to embody all touchables, and is thus again 

linked with Vairocana [body].  In that list of the five buddhas and goddesses associated with sensual data, each of the other four 

goddesses are the second females of the appropriate buddhas' circles.  This would suggest kun tu bzang mo taking the place of 

brtan ma rdo rje, given in Chapters 7 and 9 as Vairocana's second female.  But it is more likely here that she is acting as 

Vairocana's consort [principal female], just as she is presented in Chapter 5.  The name for Vairocana's consort in Chapter 7 is 

thams cad bdag nyid ma, and she is not mentioned at all in this mudrā list [unless she is intended to be represented by the mudrā 

of union, which is given following Vairocana's mudrā].  Although there are other apparent discrepancies in the list [such as the 

apparent omission of the consort of Amitābha, gos dkar ma], it is probable that here, kun tu bzang mo is intended as the consort of 

Vairocana, all the more likely since her mudrā immediately follows those which seem to be for the principal females three of the 

other buddha families.) |  267  ཁུ་ཚུར་: འབའ། ཁུར་ཚུར་ |  268 དཀུར་བརྟེན་ནས་: ཏུན། དཀུར་བརྟན་ཏེ་; པེ་བཀའ། བཀུར་བརྟེན་ནས་; གཏིང༌།ཁོ། སྐུར་བསྟན་
ནས་; འབའ། སྐུར་བརྟན་ནས་; ཨོ། རྐུར་བརྟན་ནས་ |  269 ལྡན་པ་གཡས་སུ་: ཏུན། གླན་པ་གཡོན་དུ་; གཏིང༌།འབའ། ལྡན་པ་གཡསུ་ (Here, compare the line 

which occurs below in the passage omitted in the descendants of hypearchetype c [as given in our stemma codicum, p.43 above], 

namely, the Dunhuang manuscript, and the Tshal pa Kanjur and Bhutanese witnesses: ldan pa g.yas su byol pa las.) | 270 བོྱ་: པེ་བཀའ། 

བྱ་ (note that གཏིང༌།རིག།ཁོ།འབའ།ཨོ། give byol in the later verse which has parallel phrasing to this here, although the Tenjur reading is 

again byo.) | 271 མིག་ཏུ་: ཏུན། མྱིག་དུ་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། མིག་གིས་; གཏིང༌།ཁོ། མིག་དུ་ | 272 ནི་: གཏིང༌།ཁོ། ལས་ | 273 སྒེག་མོའི་: ཏུན། སྒྲེག་མོ་; གཏིང༌།

ཁོ། སྒེག་མོ་; འབའ། བསྒེགས་མའི་ |  274 རྐོང་རྐོང་པོར་: ཏུན། སྐོང་སྐོ[ར་?]པོར་; ལི་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། སྐོང་སྐོང་པོ་; པེ་བཀའ། སྒོང་སྐོང་པོ་; སྒང་།དགྲ། སྐོར་སྐོར་པོར་; ཁོ། 

རྐྱོང་རྐྱོང་པོར་; འབའ། རྐོང་རྐོང་པོས་ (Here, གཏིང༌།འབའ།ཨོ།'s rkong rkong quite likely indicates, kong kong: the left (hand) is cupped.  None 

of the other variants seem entirely coherent.) | 275 པས་: ཏུན། པ་ | 276 གྲུ་མོ་: སྒང་།དགྲ། གྲུ་མོར་; གཏིང༌།ཁོ། གྲུབ་མོ་ | 277 བཟུང་: སྒང་།དགྲ།ཨོ། གཟུང་
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།བསྐོར་278ཞིང་སོར་མོ་279འཕོྲ་བ་280ནི།

།རོྡ་རྗེ་བདུག་པའི་281ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།ལག་པ་གཉིས་ནི་282རྒྱབ་སྦྱར་ནས།
།རོྡ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་283བཅངས་པ་ལས།284

།མཐེའུ་ཆུང་285སྦྲེལ་286ནས་འཛུབ་མོ་བསྒྲེང་287།
།རོྡ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན288།
[ཏུན།37v] །མཐེའུ་ཆུང་289ལུ་གུ་290རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ291།
[འབའ།207v] །སོར་མོ་རྣམས་ནི་སོ་སོར་བསྒྲེང་292།

།ཐལ་མོ་བཀན་293ཏེ་ལྟ་བ་ནི།
།རོྡ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་294ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།སྲིན་ལག་295དང་ནི་296མཐེ་བོ་297གཉིས།

།སོ་སོར་298རྩེ་མོ་299སྤྲད་300པ་ལས301།

278 བསྐོར་: ཏུན། བསྐོང་; སྒང་།དགྲ། སྐོར་ |  279 སོར་མོ་: དགྲ། སོ་སོར་; འབའ། སོར་མོར་ |  280 འཕྲོ་བ་: པེ་བཀའ། [འཕྲེད་?]བ་ |  281 བདུག་པའི་: པེ་བཀའ། 

བདུག་པ་; དགྲ།གཏིང༌།ཁོ། གདུག་པའི་ | 282 ནི་: ཏུན། ཀྱི་ | 283 ཁུ་ཚུར་: འབའ། ཁུར་ཚུར་ | 284 རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་ལས།: གཏིང༌།ཁོ། omit (རིག། also omits)  
285 མཐེའུ་ཆུང་: ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ། ཐེའུ་ཅུང་; ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ |  286 སྦྲེལ་: གཏིང༌།ཁོ། སྤྲེལ་; འབའ། སྤྲད་  
287 འཛུབ་མོ་བསྒྲེང་: ཏུན།སྡེ་རྙིང༌།སྒང་། མཛུབ་མོ་བསྒྲེང་; པེ་བཀའ།དགྲ།གཏིང༌། འཛུབ་མོ་སྒྲེང་; ཁོ། འཛུབ་མོ་སྒེང་ |  288 རོྡ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་: ཏུན། 

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་འི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་; ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌།སྒང་། རོྡ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་མ་ཡི་རྒྱ་; འབའ། རོྡ་རྗེ་ལྕག་ཀྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་; ཨོ། རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་མའི་རྒྱ་ (There 

are metrical issues here; apart from ཏུན།, all versions attempt to add the feminine particle, but this renders them unmetrical unless 

the phrase phyag rgya yin is modified.  However, in this sequence in the chapter, phyag rgya yin would seem to be expected, and 

we find it in གཏིང༌།ཁོ།འབའ། [as well as དགྲ།], although not in རིག།, which gives, རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་.  It may be that the archetype 

was unmetrical here.) |  289 མཐེའུ་ཆུང་: ཏུན། མཐེའུ་ཅུང་; ལི་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། མཐེ་ཆུང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ། ཐེའུ་ཅུང་; ཨོ། ཐེའུ་ཆུང་ |  290 ལུ་གུ་: གཏིང༌། 

ལུག་གུ་ |  291 སྦྲེལ་: འབའ། སྒྲེལ་ |  292 བསྒྲེང་: དགྲ། སྒྲེང་; ཁོ། བསྒྲེལ་ |  293 བཀན་: དགྲ། ཀན་ |  294 རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་: ཏུན། རོྡ་རྗེ་སྒྲིལ་མའི་; ལི་བཀའ། 

རྡོ་རྗེ་སྒྲོན་མའི་; ཁོ། རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མི་; སྒང་།དགྲ། རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་ (As noted above, rdo rje sgril ma is expected at this point in the sequence; it seems 

most likely that the archetype was mistaken here, giving a na ro instead of a gi gu.  rDo rje sgrol ma is not so likely here, and 

probably occurs above [see note 258], while rdo rje sgron ma occurs – as rdo rje mar me – in the passage below preserved only by 

གཏིང༌།རིག།ཁོ།འབའ།ཨོ།.  There is no rdo rje sgra ma in the list of deities given in Chapter 7 of the commentary or with the mantras in 

Chapter 9.  However, since only the Dunhuang manuscript gives the expected sgril ma, it is most likely that sgrol ma was given in 

an earlier ancestor, and may have been corrected in the Dunhuang ms.  However, we need to exercise some caution, given that this 

Chapter 10 list does not follow an apparently logical sequence throughout, seems to omit some deities, and seems partially 

corrupted.  We also need to be cautious in following TZComm's Chapter 7 list, since it may have been to some extent tidying up a 

less tidy picture of the maṇḍala as presented in the root text.  Moreover, TZComm itself seems to have some internal 

inconsistencies, such as giving the name, kun tu bzang mo, for Vairocana's consort in Chapter 5, and the name, thams cad bdag 

nyid ma, in Chapter 7.) |  295 སྲིན་ལག་: ཁོ། སིན་ལག་ |  296 ནི་: དགྲ། inserts as a correction between dang and mthe’u |  297 མཐེ་བོ་: སྒང་། 

མཐེ་བོང་; དགྲ། མཐེའུ་བོང་; གཏིང༌།ཁོ། ཐེ་བོ་; འབའ། ཐེ་བོང་; ཨོ། ཐོ་བོ་ |  298 སོ་སོར་: སྒང་།དགྲ། སོར་མོ་ |  299 རྩེ་མོ་: ཏུན། རྩེ་མོར་; འབའ། རྩེ་མོ་རྩེ་ |  300 སྤྲད་: ཁོ། 

སྦྲེད་ | 301 ལས་: ཁོ། [ནིས་?] (corrected, but the intended reading is not clear)
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།འཕྲལ་བའི་302 [དགྲ།51r] ཐད་ཀར་དྲངས་ [ཨོ།372r] པ་ནི303།

།རོྡ་རྗེ་འཕྲེང་བའི་304ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

[Here we include the passage of text which concludes Chapter 10 in the South Central NGB tradition 
(གཏིང༌།རིག།ཁོ།), and in the local Kanjurs of Bathang and Tawang (Hemis is missing these folios).  It is omitted 
from the other TZ versions (including also སྣར་བཀའ།826.5; ཨུ་བཀའ།603.5; ལྷ་བཀའ།477v.5; ཝུ་བཀའ།362v.5; 
མཚམས།134.2) and the Dunhuang manuscript, but there is little doubt that it was in the archetype (see the 
discussion above, p.51), so we are restoring it here.  We can infer that it must have been present in 
hypearchetype b (as given in our stemma codicum, p.43 above), since the Tenjur tradition 
(པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན།) preserves the final lines of the chapter (apart from an obvious eyeskip, which 
results in the loss of a few tshig rkang, see below).  The Tenjur redaction has its own unrelated long lacuna 
from Chapter 6 up until this final section of Chapter 10, including some of the passage, but not all of it.  The 
absence of the entire passage in the Dunhuang, Tshal pa Kanjur and Bhutanese witnesses must be seen as an 
indicative error peculiar to them as descendants of hypearchetype c.  Thus, we are include the passage in full, 
collating all our available editions for it as far as they survive.]

[གཏིང༌།403.7] [རིག།184r.6] [ཁོ།326r.3] [འབའ།207v.1] [ཨོ།372r.1]

།མེ་ཏོག་དབུལ་305བའི་ཚུལ་དུ་ནི།

།ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་ནས།

།སྙིམ་པའི་306ཚུལ་གྱིས་307འཐོར་བ་ནི།
[གཏིང༌།404] རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མའི་ཕྱག་རྒྱ308།

།ལག་གཉིས་རྒྱབ་ནི་སྦྱར་ནས་སུ309།

།ཐེའུ་ཆུང་310ལུ་གུ་311རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ།
།འཛུབ་གཉིས་ཐེ་བོའི་གདོང་སྤྲད་312པ།

།རོྡ་རྗེ་ཞགས་པ་མའི་313རྒྱ།
།ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་བསོྣལ་ནས་སུ314།

།འཛུབ་གཉིས་ [རིག།184v] ཐེ་བོའི་315རྩེ་བཀུག་316ནས།

།མྱུ་གུ་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་317ནི།

།རོྡ་རྗེ་བདེ་བ་མའི་318རྒྱ319།

302 འཕྲལ་བའི་: པེ་བཀའ།ཁོ། ཕྲལ་བའི་; སྒང་།དགྲ། དཔྲལ་བའི་; གཏིང༌། པྲལ་བའི་ (but རིག། gives དཔྲལ་བའི་) |  303 ནི་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།སྡེ་རྙིང༌། ཡི་; འབའ། 

[ན་(/ནི་)] (gi gu not obviously present but other vowels on this line are unclear) |  304 འཕྲེང་བའི་: ལི་བཀའ།པེ་བཀའ།དགྲ། ཕྲེང་བའི་; འབའ། 

ཕྲིང་བའི་ |  305 དབུལ་: ཨོ། འབུལ་ |  306 པའི་: འབའ། བའི་ |  307 གྱིས་: ཁོ། གྱི་; ཨོ། ཡིས་ |  308 ཕྱག་རྒྱ་: ཁོ།འབའ། ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་; ཨོ། རྒྱ་ |  309 ནས་སུ་: འབའ། 

ནསུ་ | 310 ཐེའུ་ཆུང་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། ཐེ་ཆུང་; འབའ། ཐེའུ་ཅུང་ | 311 ལུ་གུ་: གཏིང༌། ལུག་གུ་ | 312 སྤྲད་: འབའ། བསྤྲད་ | 313 གཏིང༌།རིག།ཁོ། insert ཕྱག་, restoring 

the meter |  314 ནས་སུ་: གཏིང༌།རིག།འབའ། ནསུ་ |  315 བོའི་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། བོར་; འབའ། བའི་ |  316 བཀུག་: འབའ། ཀུན་ |  317 པ་: ཨོ། པས་ |  318 རོྡ་རྗེ་བདེ་བ་
མའི་: གཏིང༌།ཁོ། རྡོ་རྗེ་བདན་པ་མའི་; རིག། རོྡ་རྗེ་གདན་པ་མའི་ (Here, གཏིང༌།རིག།ཁོ།'s reading seems corrupt, while འབའ།ཨོ། give the expected 

reading, corresponding to the deities listed in Chapter 7, and the order of their mantras given in Chapter 9.) |  319 རྒྱ་: གཏིང༌།རིག། 

ཕྱག་རྒྱ་ (restoring the meter); ཁོ། ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་
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།ལག་གཡོན་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ནས་སུ320།

།སོར་མོ་རྣམས་ཀྱིས་321བསྐུལ་བྱས་ནས།

།གཡས་ཀྱིས་རྡེབས་པ་322ལྟར་བྱས་པ།
།རོྡ་རྗེ་དབྱིངས་མའི་323ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་སོར་མོ་རྣམས།
།སྙིམ་པའི་324ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་སུ325།

།ཐེབ་གཉིས་མར་མེའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲེང་326།

།རོྡ་རྗེ་མར་མེའི་ཕྱག་ [ཁོ།326v] རྒྱ་ཡིན།

།ལག་གཉིས་རྒྱབ་ནི་སྦྱར་ནས་སུ327།
།ཐེའུ་ཆུང་328ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་329སྦྲེལ330།

།འཛུབ་གཉིས་བསོྣལ་ནས་བཀུག་331པར་བྱ།

།རོྡ་རྗེ་ལྕགས་སྒྲོག་མའི་332རྒྱ333།
།སོར་མོ་334ནང་དུ་བསོྣལ་335བ་ལས།

།གུང་མོ་336རྩེ་སྤྲད་337འཛུབ་བཞར་ཏེ338།
།ཐེ་བོས་གུང་མོ་339མནན་པ་340ནི།

320 བཅངས་ནས་སུ་: འབའ། བཅང་ནསུ་ |  321 ཀྱིས་: འབའ། ཀྱི་ |  322 པ་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། བ་ |  323 རོྡ་རྗེ་དབྱིངས་མའི་: འབའ། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་མའི་; ཨོ། རྡོ་རྗེ་
དབྱངས་མའི་ (གཏིང༌།རིག།ཁོ།འབའ། all give དབྱིངས་མ་, but we would expect རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ལེན་མ་ here.  Only ཨོ། gives the expected དབྱངས་, 
and it seems most likely that དབྱིངས་ was an error in the archetype, corrected in ཨོ།.  All versions give an appropriate mantra for rdo 

rje dbyangs len ma in Chapter 9, and her positioning would seem most logical here, fitting with standard sets of these goddesses.  

In this case, we cannot be entirely confident of the archetypal reading, since we lack much of the desired evidence: Hemis has 

some folios missing at this point, the Tenjur has its lengthy lacuna, and as described above, the descendants of hypearchetype c 

[the Dunhuang, Tshal pa Kanjur and Bhutanese NGB witnesses] have suffered a scribal mishap, losing the passage.  However, 

assuming that dbyings ma was in the archetype, although it is most likely mistaken, it is nonetheless worth noting that there are 

also further slight variants below on some names as spelt in Chapter 7 of TZComm, even though these other variants do carry the 

same meaning as the standard names.  གཏིང༌།རིག།ཁོ།འབའ།'s reading here possibly reflects a strand within the Thabs zhags textual 

tradition.  In Chapter 7 of TZComm, as represented by the Dunhuang manuscript (which is unfortunately our only witness for this 

section of TZComm), her name is at one point (ཏུན།26v.1) given as rdo rje dbyings len ma, but it is possible that deletion of the gi gu 

is intended.  The name, rdo rje dbyings, is also given in the Dunhuang manuscript's marginal annotations of Chapter 5, 14r.3.)  
324 པའི་: གཏིང༌། མའི་ |  325 ནས་སུ་: འབའ། ནསུ་ |  326 དུ་བསྒྲེང་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། དུ་སྤྲད་; འབའ། བསྒྲེང་ |  327 ནས་སུ་: འབའ། ནསུ་ |  328 ཐེའུ་ཆུང་: འབའ། 

ཐེའུ་ཅུང་ |  329 ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་: འབའ། ལ་རྒྱུད་དུ་རྒྱུད་ |  330 སྦྲེལ་: གཏིང༌། བསྦྲེལ་; རིག། སྤྲེལ་ |  331 བཀུག་: གཏིང༌། དཀུག་; ཁོ། unclear; ཨོ། བགུག་  
332 ལྕགས་སྒྲོག་མའི་: གཏིང༌། ལྕགས་སྒྲོགས་མའི་; ཁོ། ལྕགས་གྲོགས་མའི་; འབའ། ལྕག་སྒྲོག་མའི་ |  333 རྒྱ་: གཏིང༌།རིག། ཕྱག་རྒྱ་ (restoring the meter); ཁོ། 

ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ |  334 མོ་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། མོའི་ |  335 བསྣོལ་: འབའ། སོྣལ་ |  336 གུང་མོ་: འབའ། གོང་མོ་ |  337 སྤྲད་: གཏིང༌།ཁོ། སྤྲེད་ |  338 ཏེ་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། སྟེ་  
339 གུང་མོ་: གཏིང༌། གུ་མོ་ (but there is possibly a tiny correction of an inserted nga, too small to make out in the reproduction)  
340 མནན་པ་: འབའ། མནན་བ་; ཨོ། གནན་པ་
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།རོྡ་རྗེ་བཀྲག་གསལ་མའི་341རྒྱ342།

།ལག་གཉིས་རྒྱབ་ནི་343སྦྱར་ནས་སུ།

།རོྡ་རྗེ་གར་གྱི་344སྦྱོར་བ་ཡིས345།
།ཁོང་346སྟོང་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ནི།

།རོྡ་རྗེ་གར་གྱི་347ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།
།ལག་པ་གཡོན་གྱི་སོར་མོ་རྣམས།

།དུང་ཕོར་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་ནས་སུ348།

།གཡས་ཀྱི་སྲིན་ཐེབ་349ཕྱག་རྒྱ་ཡིས350།

།འཐོར་བའི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་ནི།
།རོྡ་རྗེ་དྲི་ཆབ་མའི་རྒྱ351།

།ལག་གཉིས་རྒྱབ་ནི་སྦྱར་ནས་སུ352།

།ཁུ་ཚུར་353ཚུལ་དུ་རབ་བསྡམས་354ནས།
།ཐེའུ་ཆུང་355ལུག་རྒྱུད་356བྱས་357པ་ནི།

།རོྡ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་358ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།
།རོྡ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་359བཅངས་པ་ལས།

[པེ་བསྟན།108b.4] [གསེར་བསྟན།265.5] [སྣར་བསྟན།190.5] iv

།བསྣོལ་ཏེ་360ཁ་ནི་361སྦྱར་ནས་ཀྱང་362། [ཨོ།372v]

།ལྡན་པ་363གཡས་སུ་364བོྱལ་བ་365ལས།
།ཆགས་པའི་ཚུལ་དུ་366ལྟ་བ་ནི།

།རོྡ་རྗེ་འབེབས་ [གཏིང༌།405] མའི་367ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་368ནས།

iv  པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། here rejoin the text, following their long omission of text starting in the middle of Chapter 6.

341 བཀྲག་གསལ་མའི་: འབའ། དཀྲས་གསལ་མའི་; ཨོ། བཀྲས་གསལ་མའི་ |  342 རྒྱ་: གཏིང༌།རིག། ཕྱག་རྒྱ་ (restoring the meter); ཁོ། ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ |  343 ནི་: 
འབའ། ན་ | 344 གྱི་: ཨོ། ཡི་ | 345 ཡིས་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། ལས་ | 346 ཁོང་: རིག། ཁང་ | 347 གྱི་: ཨོ། ཡི་ | 348 བསྒྱུར་ནས་སུ་: འབའ། སྒྱུར་ནསུ་ | 349 ཐེབ་: གཏིང༌།རིག།

ཁོ། འཐེབ་ |  350 ཡིས་: འབའ། ཡིན་ |  351 རྒྱ་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། ཕྱག་རྒྱ་ (restoring the meter) |  352 ནས་སུ་: འབའ། ནསུ་ |  353 ཁུ་ཚུར་: འབའ། ཁུར་ཚུར་  
354 བསྡམས་: གཏིང༌།ཁོ། བསྔམས་; འབའ། སྡཾས་ | 355 ཐེའུ་ཆུང་: འབའ། ཐེའུ་ཅུང་ | 356 ལུག་རྒྱུད་: འབའ། ལུ་གུ་རྒྱུད་ | 357 བྱས་: གཏིང༌། བྱིས་ | 358 བུའི་: འབའ།

ཨོ། བུ་ |  359 ཁུ་ཚུར་: འབའ། ཁུར་ཚུར་ |  360 ཏེ་: འབའ། དེ་ |  361 ཁ་ནི་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། ཁར་ནི་; འབའ། ཁ་ནས་ |  362 སྦྱར་ནས་ཀྱང་: པེ་བསྟན།

གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། རབ་སྦྱར་ནས་ |  363 པ་: གསེར་བསྟན། བ་; འབའ། པས་ |  364 གཡས་སུ་: འབའ། གཡསུ་ |  365 བོྱལ་བ་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། བོྱ་བ་ 
(note that this reading is also given in a parallel line above); གཏིང༌།རིག།ཁོ། བོྱལ་པ་ |  366 དུ་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། གྱིས་; འབའ། ཏུ་  
367 འབེབས་མའི་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། འབེབས་པའི་; འབའ། འབེབ་པའི་ | 368 སྦྱར་བྱས་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། མཉམ་སྦྱར་
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།སོར་མོ་རྒྱབ་ཏུ་369བསྣོལ་ནས་སུ།

།གུང་མོ་370གཉིས་གཤིབས་371བསྒྲེང་བ་372ནི།

།རོྡ་རྗེ་སེམས་མའི་373ཕྱག་ [འབའ།208r] རྒྱ་ [གསེར་བསྟན།266] ཡིན།
།ལག་གཉིས་སོར་མོ་བསོྣལ་374ནས་ཀྱང་375།

།གུང་མོ་376གཉིས་ཀྱི་377རྩེ་མོ་རྣམས། [རིག།185r]

།མྱུ་གུའི་ཚུལ་དུ་བཀུག་པ་ནི།

།རོྡ་རྗེ་རིན་ཆེན་མའི་རྒྱ378། [ཁོ།327r]

།ལག་གཉིས་སོར་མོ་རབ་བསྣོལ་ནས།379

།གུང་མོ་380གཉིས་ཀྱི་381རྩེ་མོ་རྣམས།
།གདུ་བུའི་382ཚུལ་དུ་བཀུག་383པ་ནི།

།རོྡ་རྗེ་ཆོས་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན།

།ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་384སོར་མོ་རྣམས།385

།ཕན་ཚུན་ཐགསུ་386བཏགས་པ་387ལས།

།གུང་མོ་388ནང་དུ་389བཀུག་ནས་བསོྣལ390།
།རོྡ་རྗེ་ལས་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། v

v This is the end of the passage omitted in the descendants of hypearchetype c (as given in our stemma codicum, p.43 above).

369 ཏུ་: ཁོ།ཨོ། དུ་ |  370 གུང་མོ་: འབའ། གོང་མོ་ |  371 གཤིབས་: གཏིང༌།རིག།ཁོ། བཞིབས་ |  372 བསྒྲེང་བ་: གཏིང༌། བསྒྲེངས་བ་; འབའ། བསྒྲེང་ནས་ |  373 རྡོ་རྗེ་
སེམས་མའི་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། རོྡ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ (The intended gender here is uncertain.  We would expect to be continuing with 

the female members of Vairocana's circle, but the names from here correspond to his male circle, omitted earlier in the text.  It is 

possible that it is the females which are intended, but simply labelled by their male consorts' names, rather as in the old-fashioned 

English tradition of referring to a married woman by her husband's full name, preceded by the title, Mrs.  Note that པེ་བསྟན།

གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། accept feminine gender in the following instances, but give a masculine particle to the previous goddess listed 

above [rdo rje 'bebs ma], so it would seem that པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། are more likely simply to be in error rather than making a 

considered judgement or preserving an earlier reading here.) | 374 བསྣོལ་: འབའ། སྣོལ་ | 375 ཀྱང་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། སུ་ | 376 གུང་མོ་: 
འབའ། གོང་མོ་ |  377 ཀྱི་: འབའ། omits |  378 རྒྱ་: གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན།གཏིང༌།རིག།ཁོ། ཕྱག་རྒྱ་ (restoring the meter) |  379 རབ་བསྣོལ་ནས།: པེ་བསྟན།

གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། རྣམས་བསོྣལ་ཏེ། (པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། omit the next lines, see below.) |  380 གུང་མོ་: འབའ། གོང་མོ་ |  381 ཀྱི་: ཁོ། ཀྱིས་  
382 གདུ་བུའི་: འབའ། གདུ་འུའ་ |  383 བཀུག་: འབའ། བགུག་ |  384 འབའ། inserts མོ་, but it is partially rubbed out and deletion appears to be 

intended |  385 །གུང་མོ་གཉིས་ཀྱི་རྩེ་མོ་རྣམས། །གདུ་བུའི་ཚུལ་དུ་བཀུག་པ་ནི། །རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་སོར་མོ་རྣམས།: པེ་བསྟན།

གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། omit (eyeskip from lag gnyis sor mo, bearing in mind also that this verse largely repeats the phrasing of the 

previous verse) |  386 ཐགསུ་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། གསུམ་པོ་; ཁོ། ཐགས་ཏུ་; ཨོ། ཐགས་སུ་ |  387 བཏགས་པ་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། 

བསྡམས་པ་; འབའ། འཐབ་པ་; ཨོ། བྱས་པ་ | 388 གུང་མོ་: འབའ། གོང་མོ་ | 389 ནང་དུ་: པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། བར་དུ་; འབའ། ནང་ནས་ | 390 ནས་བསོྣལ་: 
པེ་བསྟན།གསེར་བསྟན།སྣར་བསྟན། བསྣོལ་ནས་




