初期チベット論理学成立史解明のための基礎研究（現状報告）
福田洋一（平成28年度第1回インド論理学研究会・駒澤大学・2016/5/14）
巻数
1

著者
1 rngog blo ldan shes rab (1059-1109)
2 do.

8

fols ページ

済 タイトル
rigs thigs ’grel pa dang bcas pa’i bsdus don
※1 tshad ma rnam par nges pa’i dka’ ba’i gnas rnam par bshad pa

3 phywa pa chos kyi seng+ge (1109-1169)

tshad ma rnam par nges pa’i bsdus don

4 do.

○ tshad ma rnam par nges pa’i ’grel bshad yi ge dang rigs pa’i gnad la ’jug pa’i shes rab kyi ’od zer

5 do.

○ tshad ma yid kyi mun sel

13

6 gtsang nag pa brtson ’grus seng+ge (12C)

○ tshad ma rnam nges kyi ’grel pa

44

7 gnyags

tshad ma’i spyi skad bsdus pa

8 byang chub sems dpa’ dznya na shr’i

rig pa’i snying po de kho na nyid bsdus pa gsal byed nyi ma’i ’od

9 do.

13 3〜28
197 35〜427
210 13〜434
8 197〜213
16 215〜247

▼ tshad ma rnam nges kyi T’ikka blo gsal mgul rgyan

101 251〜454
77 11〜163

10 chu mig pa seng+ge dpal (1200-1280頃)

○ tshad ma sde bdun gyi don phyogs gcig tu bsdus pa

54

11 bcom ldan rig pa’i ral gri (1227-1305)

○ tshad ma rnam par gnes pa’i T’ikka rgyan gyi me tog

12 do.

○ tshad ma’i bstan bcos sde bdun rgyan rgyan gi me tog

158 9〜325
98 329〜516

13 do.

brel pa brtag pa’i mchan dang sa bcad gnyis

4 5〜13

14 do.

rtsod pa rig pa’i bsdus don

7 13〜27

15 do.

▼ rtsod rigs rgyan gyi me tog

62 =11 do.
16 chu mig pa seng+ge dpal (1200-1280頃)

-

tshad ma rnam nges rgyan gyi me tog

※2 tshad ma rnam par nges pa’i ’grel pa

=10 do.

88

144 420〜705

97 434〜627

45

87

21 369〜409

-

tshad ma sde bdun gyi don phyogs gcig tu bsdus pa

72 33〜179
149 449〜744
152 11〜308
68 315〜448

17 mtshur ston gzhon nu seng+ge (1150-1210)

○ tshad ma shes rab sgron ma

67 449〜584

18 blo gros mtshungs med

▼ tshad ma’i don bsdus pa

61 587〜708

19 著者不明
20 著者不明

tshad ma rnam ’grel gsal bar byed pa’i zin bris legs par bshad pa’i rin po che’i snying po
○ tshad ma'I legs bshad dri med bcud kyi bdud rtsi

122 7〜220
47 221〜312

21 著者不明

gtan tshig tshul gsum gyi zin bris

34 313〜376

22 著者不明

mngon sum le’u’i ’grel pa slob ma’i yid ’phrog

30 377〜436

23 sh’a kya’i dge bsnyen chos kyi bshad pa

tshad ma’i de kho na nyid bsdus pa nye bar bsdus pa

21 437〜478

24 著者不明

tshad ma rang rig gi sgrub tshul

25 (伝)klong chen rab ’byams pa(1308-1364)※3

○ tshad ma’i de kho na nyid bsdus pa（四川民族出版社, 2000）

26 sa skya paNDi ta (1182-1251)

○ tshad ma rigs pa’i gter gyi rang ‘grel (Sa skya bka’ ‘bum, da)

※1: 入力テキストに欠落部分があるので、現在、補足入力中。
※2: 86ページまで入力済み。現量章が終わる。
※3: 科段はチャパのYid kyi mun selと酷似。ツルトゥン以降の人への言及がないので、ツルトゥン以前の著作と思われる。
http://tibetan-studies.net/earlytibetanlogic/wiki/ (科研費の報告サイトの入り口)
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7 543〜556
364 p.
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Search Results of words: !ོག་yབ་
01. 'ོག་(ོ་!ན་ཤེས་རབ། /མ་ངེས་དཀའ་གནས་/མ་བཤད། (incomplete)
1. འོ་ན་%ེས་འ()འ*་འ+ེལ་པ་མེད་0ང་། 3ོག་པའི་yབ་པ་8བ་པས་ན། གཏན་ཚ;གས་ལ་ཡང་=ོག་པ་ཡོད་དོ་sམ་ན། འ+ེལ་པ་མེད་པའི་=ོག་yབ་ཉིད་མེད་པར་བAན་པའི་yིར། Cོག་ལ་སོགས་པ་མེད་
པས་བདག་མེད་པ་ལ་yབ་པའི་yིར་ཞེས་E་བ་ལ་སོགས་པ་གFངས་ཏེ། འདིས་ནི་=ོག་yབ་མེད་པས་=ོག་པ་མེད་པར་བAན་ཏོ།། (98.45%: KS, fol.144.75; rngog1,
p.503.08; rngog2, p.354.24)
3. འདི་ལ་ཤིན་H་Iོག་H་Jར་པ་ལ་མི་འ8བ་བོ་ཡན་ཆད་0ིས་ནི། འ+ེལ་པ་མ་8བ་པས་=ོག་yབ་མ་8བ་པར་བ%ོད་ལ། Cོག་ལ་སོགས་པ་ནས། མི་Lོགས་སོ་ཡན་ཆད་0ིས་ནི་=ོག་པ་ཉིད་མ་8བ་པར་=ོག་
yབ་མེད་པར་Aོན་ཏོ།། (98.56%: KS, fol.144.91; rngog1, p.503.64; rngog2, p.354.58)
02. y་པ། ཚད་མ་ཡིད་:ི་;ན་སེལ།
1. =ོག་yབ་ངེས་པ་ན་དཔེ་Mམ་པ་ལ་Eས་པ་མཐོང་ཞིང་། གནོད་པ་ཅན་Pིས་Lག་པ་ལ་ཁེགས་པ་ན་འོས་གཞན་མེད་པས་མི་Lག་པ་དང་འ+ེལ་པ་8བ་བ)་ཞR་ན། yོགས་ཆོས་ངེས་པ་ན་ཆོས་ཅན་དངོས་པ)་
STང་བས་8བ་ཅིང་། %ེས་དཔག་གིས་བདེན་པའི་དངོས་པོ་དང་ཚUགས་པ་ཁེགས་པ་ན་འོས་གཞན་མེད་པས་Aོང་པ་ཉིད་དང་ཚUགས་པར་ཅི་Aེ་མི་འ8བ། Vར་yོགས་ཆོས་ངེས་པ་ན་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་
མཐོང་ཡང་%ེས་དཔག་Wེས་པ་ན། དེ་ལ་Xོ་ཁ་མ་yོགས་པས་དེ་དང་Aོང་ཉིད་ཚUགས་པར་མི་འ8བ་བ)་ཞR་ན། =ོག་yབ་ངེས་པ་ན་Eས་པ་མཐོང་ཡང་གནོད་པ་ཅན་Pི་%ེས་དཔག་Wེས་པ་ན། =ོག་yབ་Eས་
པ་ལ་Xོ་ཁ་མ་yོགས་པས་དེ་ལ་མི་Lག་པས་yབ་པ་མི་འ8བ་བོ།། (7.55%: KS, fol.9.32)
34. དང་པ)་ན*་ཅི་ཚད་མ་གཉིས་0ིས་འགལ་བ་གཞི་གཅིག་ལ་Yད་པར་འJར་ར)་ཞRས་བ%ོད་པ་ཡོད་ད)་ཤR་ན། མི་Lག་ཅེས་རང་བཞིན་Pི་Lགས་0ི་%ེས་འ()་ངRས་པ་དང་། མི་Lག་པས་Aོང་ང)་ཤR་ན། ཡོད་པས་
Aོང་ཞེས་རང་བཞིན་Pི་Lགས་0ི་=ོག་yབ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་བ་Yད་པར་Jར་ཏ)་ཞRས་བ%ོད་པ་ཡོད་ད)་ཤR་ན། མི་Lག་ཅེས་རང་བཞིན་Pི་Lགས་0ི་%ེས་འ()་
ངRས་པ་དང་། མི་Lག་པས་Aོང་ང)་ཤR་ན། ཡོད་པས་Aོང་ཞེས་རང་བཞིན་Pི་Lགས་0ི་=ོག་yབ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་བ་Yད་པར་Jར་ཏ)་ཞRས་Zའམ། འོན་ཏེ་
[ོད་གཞི་ཤའི་Mམ་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་བས་མི་Lག་པ་\བ་པའི་%ེས་དཔག་དང་། མི་Lག་པ་ཁེགས་པའི་Lགས་0ིས་ཡོད་པ་འགོག་པའི་%ེས་དཔག་དངོས་པ)་ངRས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་
འགལ་བ་Yད་པར་འJར་ར)་ཞRས་Z། (94.61%: KS, fol.93.77)
03. y་པ། /མ་ངེས་འ=ེལ་བཤདཤེས་རབ་:ི་འོད་ཟེར།
1. རིགས་0ི་Eེ་+ག་གཉི་ག་མ་ཡིན་ཡང་དེ་གཉི་ག་ལ་yབ་པའི་རིགས་0ི་]ི་=ོག་yབ་Eེད་ཡིན་པ་མི་འགལ་ལ)་ཞR་ན། (1.85%: KS, fol.5.64)
76. དང་པ)་ན*་^ོལ་བ་དང་། འ+ེལ་པ་མེད་པས་=ོག་yབ་མི་འ8བ་པ་དང་། འ+ེལ་པ་8བ་ན་=ོག་པའི་yབ་པ་མ་8བ་པ་འགལ་བ་དང་། ཚད་མའི་_ལ་མ་ཡིན་པས་འ+ེལ་པ་མི་འ8བ་པ་`མས་Cོག་ལ་
སོགས་པ་ཞེས་པ་དང་། མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་དང་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་དང་དེ་དག་གི་ཞེས་པ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། (98.74%: KS, fol.196.52)
04. གཙང་ནག་པ། ཚད་མ་/མ་པར་ངེས་པའི་ཊི་ཀ་ལེགས་བཤད་བAས་པ།
1. yབ་Eེད་མ་དམིགས་མཚན་ཉིད་ནི་བདག་གཅིག་པའི་འ+ེལ་བ་ཙམ་Pིས་ཆོས་མེད་དགག་\བ་པ་ལ་yོགས་ཆོས་yབ་པ་ཚང་བ་Aེ། འདིས་0ང་V་མ་གཞིན་b་རིགས་མི་མuན་གFམ་བཅད་པས་རང་=ོག་
yབ་E་འགོག་པའི་གཏན་ཚ;གས་ཞེས་མཚUན་ཏོ།། (47.57%: gtsang, fol.101.9)
05. Unknown. ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བAས་པ།
1. དེ་ཡང་འདོད་ན་བསལ་ཏེ་Lག་Xོ་(Lག་པ་འཛ;ན་Eེད་b་8བ་ཙ་ན་_ལ་Lག་པའི་`མ་པ་eང་ཙམ་b་8བ་པས།) eང་ཚད་མེད་8བ་ཙམ་པ)འ*་Aེང་ན་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་Pིས་དོན་Eེད་པས་Aོང་པའི་
yོགས་ཆོས་0ང་ཚང་ལ། Eས་ཡོད་ལ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་Pིས་དོན་Eེད་པས་yབ་པའི་=ོག་yབ་8བ་པ་ན་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་Pིས་དོན་Eེད་པས་Aོང་པ་ལ་Eས་ཡོད་0ས་Aོང་པས་yབ་པའི་%ེས་འ()འ*་
yབ་པའང་ཚང་བས་སོ།། (9.58%: Book, p.35.06)
25. གFམ་པ་fར་ནའང་མི་འཐད་དེ་དེ་f་ན་ཆོས་མuན་པའི་gོར་བ་དང་དམ་བཅའ་ཚUགས་པ་བ\བ་པའི་ངག་H་འདོད་པ་ཅིས་འགོག ། %ེས་འ(ོ་དང་yོགས་ཆོས་བ%ོད་པའི་=ོག་པ་ནས་བ\བ་པའི་ངག་
ཡིན་0ང་ཆོས་མuན་པ་ཉིད་ཅན་Pི་བ\བ་པའི་ངག་ཞེས་པ་hད་པ་ཡིན་ལ། དམ་བཅའ་བ%ོད་པའི་=ོག་པ་ནས་བ\བ་པའི་ངག་གཏན་མ་ཡིན་ཙམ་ན་དེ་དང་ཚUགས་པའང་བ\བ་པའི་ངག་མ་ཡིན་པས་
དེས་ན་མེ་ཡོད་ཅེས་པའི་དམ་བཅའ་བ%ོད་མི་དགོས་ས)་ཞR་ན། =ོག་yབ་f་M་བ%ོད་པ་ནི་yབ་པ་ཙམ་བ%ོད་པའི་ཐལ་འJར་ཞེས་པ་hད་པ་ཡིན་ལ། yོགས་ཆོས་བ%ོད་པའི་=ོག་པ་ནས་བ\བ་པའི་ཐལ་
འJར་གཏན་མ་ཡིན་པས་དེ་དང་ཚUགས་པའང་ཐལ་འJར་མ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ལ་ལའང་མེ་མེད་b་ཁས་Xངས་པས་ཞེས་བ%ོད་མི་དགོས་པར་འJར་རོ།། (96.3%: Book, p.352.46)
06. མuར་Eོན་ཞོན་G་སེHེ། ཚད་མ་ཤེས་རབ་Iོན་མེ།
07. ས་པཎ། ཚད་མ་རིགས་གཏེར།
1. %ེས་F་འ(ོ་བའི་]ི་yབ་ངེས་པ་དང་གཞི་ལ་བཀག་པའི་=ོག་yབ་ངེས་པས་འ8བ་པ་དང་། དེ་དག་གིས་མི་འ8བ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་kོ་ནས་བ\བ་Aེ་Lགས་ལའི་b་བ་ཉིད་དཔེ་ལ་%ེས་F་མི་འ(ོ་ཡང་
མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཚད་མས་b་ཙམ་Pི་]ི་ལ་མེས་yབ་པ་8བ་ན་_ལ་bས་`མ་པའི་Eེ་+ག་གི་b་བ་ཡིན་ནའང་མེས་མ་yབ་པའི་དོགས་པ་ཆོད་པས་འ8བ་བོ།། (74.96%: SKK,
fol.148.17; rigs̲gter1, p.305.61; rigs̲gter2, p.286.37)
12. དར་མ་རིན་ཆེན། ཐར་ལམ་གསལ་Nེད།
1. གཉིས་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། Lགས་མི་མuན་yོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་Pིས་=ོག་yབ་འlལ་པ་མེད་པ་ཅན་མིན་པར་ཐལ། ཙམ་ཡིན་ཡང་མི་མuན་yོགས་ལ་འmག་པའི་འlལ་བ་Cིད་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་
པའི་yིར། (4.46%: zhol, fol.21.45; bkra, fol.20.2)
79. གFམ་པ་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་དེ་fར་8བ་པ་ནི། མཉན་E་n་མི་Lག་\བ་0ི་=ོག་yབ་མ་8བ་པར་བAན་པ་ལས་Cོག་=ན་=ོག་yབ་ཅན་Pི་གཏན་ཚ;གས་མིན་པ་ཉིད་b་Lོགས་པ་ཡི་uལ་འདིས་uན་
མོང་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དཔག་པར་E་Aེ། pོབ་དཔོན་yོགས་qང་གིས་མི་མuན་yོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་Pི་=ོག་པ་ཅན་Pི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚ;གས་ཐམས་ཅད་=ོག་yབ་མ་
8བ་པར་མuངས་བར་བAན་པར་E་བའི་yིར་H་མཉན་E་ཉིད་དཔེར་བ%ོད་པར་མཛད་པའི་yིར། (97.8%: zhol, fol.428.41; bkra, fol.401.02)

