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Gu ge Tshe ring rgyal po

Relating the History of mNga’ ris as Set Down in Writing  
in Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan’s Nyi ma’i rigs kyi  
rgyal rabs skye dgu’i cod paṇ nyi zla’i phreng mdzes:

The Tibetan Text
With Variant and Corrected Readings by Tsering Drongshar and Christian Jahoda

Editors’ Note
The joint work on this text, which was first published as a black and 
white facsimile in 2011 by dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug 
khang in Bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs, vol. Chi (36), Zi ling: 
mTsho ngon mi ri rigs dpe skrun khang, pp. 181–454 (see Gu ge Paṇ 
chen Grags pa rgyal mtshan 2011 and van der Kuijp 2013), proceeded 
in several stages. In early January 2012, the late Gu ge Tshe ring rgyal 
po sent his typed dbu can version of the published chapter relating 
to mNga’ ris to Christian Jahoda. It was then carefully checked and 
revised on the basis of the facsimile publication by Tsering Drongshar. 
This work was concluded in October 2014 together with Christian 
Jahoda and was approved by Tshe ring rgyal po during his stay at the 
Wissenschaftskolleg (WIKO) in Berlin and at meetings in Vienna (April 
2015), Munich (May 2015) and Berlin (June 2015). 

The envisaged publication plan of this work and the whole 
volume was brought to a halt by his untimely passing away on June 
27, 2015. It was only in April 2017, when the work on the whole 
volume was taken up again, that Christian Jahoda became aware of 
an dbu can publication of Nyi ma’i rigs kyi rgyal rabs skyed dgu’i cod 
paṇ nyi zla’i phreng mdzes in lHa sa which had already appeared 
in July 2014. A comparison between the edition prepared by then 
and the text published in lHa sa convinced the editors that it would 
be beneficial to keep to the publication plan, now by including 
additional references to the lHa sa version (henceforth referred as 
Nyima B 2014).

Finally, after a complete photographic documentation of the 
whole text had emerged among the corpus of files related to the 
late Tshe ring rgyal po’s work within the research project directed by 
Christian Jahoda it was decided to add the photographs as colour 
illustrations to the edition for the benefit of the readers. Due to 
the higher resolution, the general readability of the printed colour 
photographs is much better than the earlier black and white facsimile. 
Also the information provided by the use of red colour for the names 
of rulers is a feature which is not visible in the 2011 facsimile edition.

Furthermore, as the work on the edition based on the 2011 dPal 
brtsegs edition had shown that the order of the pages near the end 
of the text did not make sense, the photographs made it possible 
to restore the correct sequence. In addition, it turned out that a full 
page was entirely missing in the dPal brtsegs 2011 facsimile edition 
and also in Nyima B 2014.

The present Tibetan text edition is thus based on the black 
and white facsimile of the original manuscript published by dPal 
brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug khang in 2011 as well as on the 
photographs of the original folios. Accordingly, reference is made to 
the page numbers of the dPal brtsegs publication and to the folio 
numbers of the original manuscript as evident on the photographs.

The sections published here in dbu can script are contained in 
the final part of Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan’s work (with the 
Tibetan title Nyi ma’i rigs kyi rgyal rabs skye dgu’i cod pan [sic!] nyi 
zla’i ’phreng [mdzes], the Sanskrit title rendered in Tibetan as Surya 
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1. Folio 124b.
bem sa’i ra’ ja’ ka ma’ la ... ... .... ... ... ... ... ... .. .. ... ....). The titles and 
collocation of the sections were chosen by the late Gu ge Tshe ring 
rgyal po.

Section I (Zhang zhung gi skor): p. 428/f. 124b6–p. 432/f. 126b6.

Section II (sKyid lde Nyi ma mgon mNga’ ris rgyal po byed pa’i skor): 
p. 426/f. 123b6–428/f. 124b6; p. 432/f. 126b6–p. 438/f. 129b7.

Section III (sTod kyi mgon gsum gyi skor): p. 440/f. 130b1–p. 444/f. 132b1.

Section IV (mnga’ bdag lHa lde’i skor): p. 444/f. 132b2–p. 447/f. 134a7.

Section V (mnga’ bdag Khri bKra shis ’od lde btsan gyi skor): p. 448/   
f. 134b5–p. 451/f. 136a2.

Section VI (mnga’ bdag ’Od lde’i sras bTsang srong dang de’i rgyud 
pa’i skor): p. 451/f. 136a2–p. 451/f. 136a7; p. 453/f. 137a1–f. 137a7; 
452/f. 136b1–f. 136b7; p. 454/f. 137b1–f. 137b5.

Section VII (on Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan) and Conclusion are 
additions by Gu ge Tshe ring rgyal po.

Editorial Note
Variant readings are given in brackets immediately after the respective 
word(s). Round brackets also serve to indicate the suggested correct 
spelling or grammatical form. The full (usual) spelling of contracted 
ligatures and of otherwise shortened forms (including numbers) is 
given between brackets ì ü. Editorial information, such as references 
to page/folio numbers of the facsimile publication as well as corrected 
typing errors appear in square brackets.

གཅིག ཞང་ཞུང་གི་སྐོར།

[428/f. 124b, ll.6–7:] 

དེ་ཡང་དང་པྐོ་ཞང་ཞུང་ཡུལ་སྐོད་སྨད་རྣམས་རེ་ཞེས་བྱ་བས་བཟུང་།   དེ་རྣམས་

ཀི་ནང་ནས།   སྙ་ཤུར་མུ་པུ་1རིང་ངེ་གེད་བྱ་བ།   བྐོ་དང་།2   དཔའ་(དང་དཔའ་)

རལ་ཆེ།   སྐེས་གྲགས་པ་ìགཅིག་üབྱུང་བས།   ཀུན་གིས་ཇྐོ་བྐོར་བསྐུར(བཀུར)།   

དེ་ནས་མི་རབས་བཅུ་གཅིག་

[429/f. 125a, ll. 1–7:] བརྒྱ་ཉེར་ལྔ།

༄༅།   །ནས།   སྙ་ཤུར་ལ་ཁྭ་གེད་3རེ་བྱ་བ་བྱུང་།   དེའི་བུ་མྐོ་ìགཅིག་üཡུལ་

དབུས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་ཆེན་པྐོ།   སྐོང་བཙན་ìསྒམ་üཔྐོས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ།   སྐོབས་

1 Nyima B 2014: 141 has mu su. Nota bene: In Nyima B 2014 only a relatively 
small number of different readings are indicated as such. In addition, the readings 
of the original text have in many instances been corrected without indication! 
It is therefore often unclear whether a different reading of the original text is 
suggested or whether this has been tacitly corrected.
2  Read blo dang dpa’ rtsal che / / (without shad and a space after dang).
3 Gu ge Tshe ring rgyal po (dbu can version of Nyi ma’i rigs kyi rgyal rabs dated 
2014; henceforth referred to as Gu ge Tshe ring rgyal po) and Nyima B 2014: 
141 read khwa geng.
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2. Folio 125a.ཆེ།   དེ་ནས་མི་རབས་དྲུག་ནས།   རྙ་(སྙ་)ཤུར་གི་རྒྱལ་པྐོ་ལི་བྱིན་མུ་པད་ཁྱ་(སད་

རྐྱ་)4ཞེས་པ།   གཤེན་རབས་མི་བྐོང་གི་སྤྲུལ་པ།   བྐོན(་)5དང་།   ཡིག་རིས།   མྐོ་ལ་

མངའ་བརྙེས་པའི་རྒྱལ་པྐོ་ìགཅིག་üབྱུང་།   དེ་དུས།   ཞང་ཞུང་དུ་བྐོན་ལ་རེན་

པའི་(བརེན་པའི་)གྲུབ་ཐྐོབ།   བྐོན་གཞུང་གི་6བཤད་སྒྲུབ་ཆེར་དར་བ་ཡིན་ནྐོ།   །

དེ་དང་དུས་མཉམ་པར་7   གུ་གེར།   ཞང་ཞུང་མཆེད་ལྔ་ཞེས་བྱ་བ།   རྒྱ་གར་

ནས།   རྒྱལ་པྐོ་རུ་པི་ནིའི་དུས་ཀི་རིགས་ལས(་)བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་བྱུང་ཏེ8(སེ)།   

དེ་ཡང་།   མང་ཝེར་ཨྐོད་ཚང་སྭ་གེད་ཚེ།   མྐོལ་ཝེར།   སྐིན་ཝེར་སྐོང་གེད་ཚ།   

ཧྲུགས་ཝེར་སྤྲུད་9གཞེར་སྐོང(་)གེད་ཚ།   རུམ་ཝེར་ཤ་ཞེར་རེ་དང་ལྔའྐོ།   །དེ་

4 The reading sad is equally possible as pa and sa show hardly any difference.  
We are following Dan Martin’s suggestion (personal communication, Feb. 2020) 
to read sad, this being Zhang zhung  (ZZ) language for Tibetan lha (god). Similarly, 
khya represents ZZ rkya, meaning king. 
5 End of line 2: bon is written without tsheg (perhaps in order to achieve a 
flush-looking margin). From here only those instances with a missing tsheg are 
mentioned in a footnote when this is not at the end of a line. 
6 In the manuscript gi is inserted in a slightly smaller size above gzhung. Its 
place between gzhung and bshad is also indicated by three dots.
7 In the manuscript mnyam par is followed by space as usual after shad.
8 Nyima B 2014: has (only) ste.
9 Nyima B 2014: 141 has sprung.

ìདག་གི་üལྷ་ནི།   གེ་གྐོད་10སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུའི་11(ཅུའི་)ནང་ནས་སྐོབས་ཆེ་བ་

སེ།   མང་ཝེར་བའི་ལྷ་བདུད(་)རེ་བཙན་པྐོ་ཧྐོ།   མྐོལ་ཝེར་བའི་ལྷ་རྐོལ་བཙན་

སག་རལ་གཙུག་སྤུན་བརྒྱད།   སྐིན་ཝེར་བའི་ལྷ་སིད་པ་ཡྐོངས་ཀི་མ་མྐོ་མུ་ཙ་

མེད། ྾12  ཕུགས་13(ཧྲུགས་)ཝེར་བའི་ལྷ་སྒྱུང་ཁྱུང་ཤེང་རེ14།   ìརུམ་üརེ་ཝེར་བའི་15ལྷ་

སིན་པྐོ་གནམ་རྐོ་པྐོ16།   །ཡང་མང་ཝེར་བའི་ཡུལ་ནི།   ཕི་ཝང་17  རེ་18ལྐོས་སྒྱུང་ལ་སད་

མཁར་19ìགསུམü20(།)   སྐིན་ཝེར་བས་སིབས་ཀི་ལྷ་རེ། ྾  ཧྲུགས(་)

10 Gu ge Tshe ring rgyal po: gye ged.
11 Nyima B 2014: 141 has (only) cu’i.
12 The following passage is added in small dbu can script on the same page 
below line 7. Its place between med and hrugs is also indicated by five dots. 
(Nyima B 2014 does not indicate that this passage is a footnote and that it is 
written in dbu can script.)
13 Due to the small size of the script also the reading hrugs wer seems possible.
14 Nyima B 2014: 141 has sgrung byung med ste (?!).
15 Gu ge Tshe ring rgyal po: rtse wer ba’i; Nyima B 2014: 141 has tshu wer ba’i.
16 Gu ge Tshe ring rgyal po and Nyima B 2014: 141: ro go. Also the reading ro lo (rol 
lo) as suggested by Dan Martin (personal comm., Feb. 2020) seems possible.
17 Gu ge Tshe ring rgyal po: phyi bang.
18 Also the reading by Gu ge Tshe ring rgyal po and Nyima B 2014: 141: gle is possible.
19 Gu ge Tshe ring rgyal po: sang mkhar.
20 Nyima B 2014: 141 has only sad mkhar (without gsum).
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3. Folio 125b. [430/f. 125b, ll. 1–7:]

ཝེར་བས་མཁར།   གུ་ལང་ཁྱུང་རེ།   རུམ་པས་མཁར་ཤེ་ལ་ཁྱུང་བཟུང་།   དེ་མན་

ཆྐོས་(མན་ཆད་)21རུས་ལྔ་ཕན་ཕུན་གཉེན་དུ་སེབས(བསེབས)།   སིད་ìགཅིག་ü 

ཏུ་བྱེད།   ཅིག་ཆ་ìགཅིག་üལ་བཞག་ནས།   གཉའ་ཤུར་(སྙ་ཤུར།)22གི་རྒྱལ་པྐོ་

གདུང་རབས་བཞིའི་བར་ལ་23   ìབྐོན་ཆེན་üབྱས།   ཁ་ལྐོ་བསྒྱུར་རྐོ།   །

དེ་ལྔའི་(དེ་ལྔས་)བྱས་པའི་ལས་ཐབས(་)ནི།   མང་ཝེར་ìཁམས་üགསུམ་

བཞེར་བཙན་འདས།   དཔའ་བའི་ལས།   འགྲུ་ཤའི་རྒྱལ་པྐོ་ཐང་24ལ་ནག་པྐོ་

བཏུལ་ནས།   བྱང་ལམ་སྐའྐོ་ཐིག་ལ་བཏབ།   ìམྐོལ་ལྐོ་ü25ཀླུ་ཐྐོན་རེ་དཔལ་སང་

གིས།   འཛངས་ཀི་འཕྲུལ་བཏྐོན།   སྤུ་ཧྲངས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་གཉའ་ཁིའི་26མགྐོན་

21 Nyima B 2014: 141 has (only) de man chos.
22 The spelling sNya shur appears in the Old Tibetan Annals. See Dotson 2009: 
89, n. 156 who remarks “As the epithet, and perhaps clan name of the royal 
lineage, it appears that Snya-shur is to Zhang-zhung as Spu-rgyal is to Tibet. 
It is found in such royal names and titles as Lig Snya-shur and Snya-shur Lag-
myig.”
23 In the manuscript bar la is followed by space as usual after shad.
24 Nyima B 2014: 141 has thag.
25 Nyima B 2014: 142 has mo po (?!).
26 Nyima B 2014: 142 has gnya’ khi’i.

གནན་(མགྐོ་མནན་)ནས།   ཤར་ìསེང་གེ(་)üདཀར་མྐོ་བཙོན་དུ་བཟུང་།   ཀིན་

ཝེར་ìརྐོ་རེ་üཞེར་རྒྱལ་པྐོས།   ཉི་ཏིའི་མཁར།   གྲང་ལ་ཏི་ཙ་བཟུང་ནས།   རྒྱལ་

པྐོ་སྐོ་ན་ར་ཛཱའི་(རཱ་ཛའི)མགྐོ་མནན།   ལྷྐོ་རྐོང་ཁྱུང་ནག་པྐོའ་ིཁ་མ་ཕེ།   ཧྲུགས་

ཧེར་(ཝེར་)27གཙུག་སྒྲ་གཞེར་ལྷ་སྣང་གིས།   ཐབས་དང་།   ཡིག་ཚང་བཏྐོན་

ནས།   ཞང་ཞུང་ìབྲམ་üཟེ་ལ་བ་ནག་པྐོའ་ིངན་ìབསྔགས་ü28(སྔགས་)ཀིས་ཤིག་

པ་(བཤིག་པ་)ལ།   ìབྲམ་üཟེ་བ་མར་བསྐུར་(བཀུར་)29ནས།   ནུབ་གླང་དམར་

པྐོའ་ིལེ་བཅད་དྐོ།   །རུམ་ཝེར་ཨ་རྒྱལ་གསུམ་གཞེར་གིས(་)

27 Nyima B 2014: 142 has hor.
28 Nyima B 2014: 142 has (only) sngags.
29 Nyima B 2014: 142 has (only) bskur.
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4. Folio 126a.[431/f. 126a, ll. 1–7:] བརྒྱ་ཉེར་དྲུག

༄༅།   །མ་འྐོངས་གྐོ་བྐོ་30སེམས་ལ་བཞག་ནས།   མེས་རྙ་(སྙ་)ཤུར་31རྒྱལ་པྐོའ་ི

བུ་མྐོ་གླངས་གཡུ་རྐོང་འབར་མ་ལ་སྣ་མ་བསད(་)པས།   རུས་ལྔའི་ìཚོགས་32ü 

ìལུགས་üཤྐོར་བ་ཡིན།   དེ་ནས་སྐོང་ལྷུ་བཞེར་གི་ནུ་མྐོ་33ལྔ་ཡང་།   རུས་ལྔས་

བངས་ནས།   བུ་ལྔ་བུ་མྐོ་ལྔ་བྱུང་།   ལྷུ་བཞེར(་)རས།   བུ་མྐོ་ལྔ།   དམག་པ་(མག་

པ་)ལྔ་དང་ཕྐོ་མྐོ(་)34བཅུ་ལ་ཁ་ìཆེམས་སུ་üབྐོར་ནས་འདས་སྐོ།   །དེ་མན་ཆད་

རུས་ལྔ་ཞང་པྐོ་སྐོང་དང་དྲུག་ཟེར།   དེའི་ཚེ(་)རྙ་(སྙ་)ཤུར་35གི་རྒྱལ་པྐོ་ལི་བིན་

ìལི་བྱིན་üཁྱ།   ངད་བཟངས་ཁྱ།   དཔུང་དམར་ཁྱ་དང་སྤུན་ìགསུམ་üཐུགས་

འཁྲུལ།   ཁྱུང་པྐོའ་ིམི་རེ་ལྐོ་རེ་ལ་ལྷ་གསྐོལ་བ་ལ(་)བསད་ནས་མཆྐོད་དྐོ།   །ìབྐོན་

30 = shes rab bam blo gros.
31 Nyima B 2014: 142 has rka shugs (?!).
32 Gu ge Tshe ring rgyal po: tshegs.
33 Nyima B 2014: 142 has bu mo (which is at least equally possible and has the 
same meaning).
34 In the manuscript pho mo is inserted in a slightly smaller size above the line. 
Its place between dang and bcu is also indicated by three dots.
35 Nyima B 2014: 142 has rka shur (?!).

པྐོ་üནི།   གུ་གུ་ཁྱུང་།   ཁྱུང་དཔུང་ཐང་36རིང་མྐོ།   ཁྱུང་དཔུང་ཏང་རུ་ཟེ།   དགེ་

ཤིན་ཏང་མི་རིང་མྐོ་སེ།   དེ་ìབཞི་üཡང་གྲྐོས(་)ནྐོངས་ནས།   ཞང་ཞུང་རུས་ལྔ་ལ་

སྐྐོན་ཕབ་པར་ìསེམས་üསྐོ།   །ཞང་ཞུང་ནི་ལྷ་བཟང་བ་དང་།   ཁྱུང་པྐོ་ལྷ་ìལུག་

གི་üཚུལ་དུ་བསྐོད་པས།   ཁྐོག་ཁྐོས(་)ནས་ཚུར་འཁུས།   བ་ཡི་གསང་ཚིག་ཤྐོར།   

རུས་ལྔ་དང་གྲྐོས་བྱས་ནས།   དཔུང་ཐང་བའི་ཐུགས་བྲིད་པ་ལ་བཏང་ནས་ཞུས་

པས།   བ་ཆེན་པྐོ(་)

36 Nyima B 2014: 142 has khyung lung thang.
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5. Folio 126b.

6. Folio 123b, l. 6.

[432/f. 126b, ll. 1–6:]

སྐོང་37ཚ་སྤུན་ལྔ་ནི།   རེ་ལ་བྐོ་མ་ལྐོག   །གུས་པར་མཆིས་ཤིང་།   སྒྲྐོ་ཡང་བགིས་

སྐོ།   (།)དེས་ན་   མང་ཝེར་ìཁམས་üགསུམ་ཚན་དྷས་ནི།   རྒུང(་)38(དགུང་)

གི་ཐང་དཀར་རྐོད་པྐོ་39སྙི་(རྙི་)40རུ་བཟུང་།   ཀིན་ཝེར་ìརྐོ་རེ་üབཞེར་ནི་གངས་

ཀི་ìསེང་གེ་üདཀར་མྐོ་ལགས་ཐག་ཏུ་མནན།   ìཧྲུགས་üཝེར་གཙུག་བཞེར་ནི།   

འདྐོད་ìཁམས་üཀི་ལྷ་ཕྲུག་བཙོན་དུ་བཟུང་།   མྐོ་ལྐོ་ཀླུ་ཐྐོག་བཞེར་ནི་ནགས་ཀི་

སག་གུ་རི་ཕྲ་ལྟུང་ལ་མནྐོན།   རུམ་རྒྱལ་གསུམ་བཞེར་ནི།   ཉི་ཟེར་འཕྲུལ་གི་

ཞགས་པ་ìགའ་འུར་üཆུད་པས།   དབུ་རྐོག་ནི་གངས་པས་ཐྐོ(མཐྐོ)།   ཆབ་སིད་ནི་

དར་རྒྱས་ཆེ་བས།   འྐོ་སྐོལ་བས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་པྐོ་སུ་མཆིས།   ད་ནི་ìསག་གི་üསྒྐོ་ཁྱི་

37 Nyima B 2014: 142 has stod.
38 As often in this text at the end of the line no tshegs seems to have been 
written. Gu ge Tshe ring rgyal po: rgu (with tshegs).
39 Nyima B 2014: 143 reads rgod pa and corrects this to rgod po (which is 
written without any doubt in the original manuscript).
40 Nyima B 2014: 143 has snyi.

སྨ་41(ར་)བྱའི་ཁྱིམ་བྱ།   སྐང་(རྐྱང་)རྐོད་ཀི་ཕིབས་(ཆིབས་)པ་རྣམས་ཚལ་(འཚལ་)

ལྐོ།   །ཞུས་ནས་   ཅུང་དད་བཟང་ཁྱ།42   ར་བྱ་འདྐོན་དུ་སྫངས(རྫངས)43།   ཡང་

ཅུང(་)དཔུང་དམར་ཁྱ་ཤང་ཟར་སག་འདྐོན་དུ་བཏང་།   གུ་གུ་ཁྱུང་ནི།   བྱང་དུ་

རྐྱང་རྐོད་འཛིན་ཏུ་(དུ་)བཏང་ངྐོ་།།

[426/f. 123b, l. 6:]44

གཉིས།   སྐིད་ལེ་ཉི་མ་མགྐོན་མངའ་རིས་རྒྱལ་པྐོ་བྱེད་པའི་སྐོར།

ཀིད་45(སྐིད་)ལེ་ཉི་མ་ìམགྐོན་ནི་ü

41 Nyima B 2014: 143 has rma.
42 Nyima B 2014: 143 has bya.
43 Nyima B 2014: 143 has (only) rdzangs.
44 This page has only six lines. Before line 6 a space corresponding approximately 
to the height of one line is blank, obviously intentionally in order to indicate a 
break in the historical narrative marked by the breakdown of (imperial) Tibet on 
the one hand and on the other the continuation of the royal line by sKyid lde 
Nyi ma mgon in Western Tibet.
45 Nyima B 2014: 140 reads kyi and corrects this to skyid (which is written 
without any doubt in the original manuscript).
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7. Folio 124a.[427/f. 124a, ll. 1–7:] བརྒྱ་ཉེར་བཞི།

ཕག་ལྐོ་(ལྐོར་)འཁྲུངས།   ར་བརྒྱད་སག་ལྐོ་མངའ་རིས་སྐོད་དུ་ཕེབས།   སྐོད་

ཁམས་ཀུན་ལ་དབང་མཛད་ìལུག་གི་üལྐོ།   །ཉི་ཟུང་སྐུ་མཁར་བཟུང་ནས་རྒྱལ་

སིད་བསྐངས།   ང་དགུ་བྱའི་46ལྐོ་ལ་དགུང་དུ་གཤེགས།   དེ་ཡང་སྐིད་ལེ་ཉི་མ་

མགྐོན་ནི།   ཡབ་དཔལ་འཁྐོར་བཙན་གིས།   སངས་རྒྱས་སྨན་གི་བ་ཐུགས་དམ་

དུ་གནང་བ།   དེ་ལ་མཆྐོད་པ་དང་གསྐོལ་བ་བཏབ་པས།   བྐོད་ཁྱེང་(ཁེང་)ìལྐོག་

གི་üའབལ་མ་ཟུག་ཅིང་།   མངའ་རིས་ཀི་ཕྐོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཉི་

མ་ཤར་བ་ལྟར།   དར་ìརྒྱས་སུ་üའབྱུང་བའི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་དང་།   སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱིན་བརླབས་(རླབས་)ཀིས།   སྐོད་མངའ་རིས་

སུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཏེ།   དེ་ཡང་།   ཐུབ་དབང་སས་བཅས་སྐོས་ངད་ལན་ལ་འཁྐོད།   

།མི་འམ་47ཅི་དང་མ་གྲྐོས་ཀླུ་རྒྱལ་སྐོགས།   །ཆྐོས་ཀིས་ཚིམ་མཛད་གསེར་འདབ་

བྱ་རྒྱལ་གི།   །ཁྱུ་བཅས་མཁའ་ལ་ལིང་ཞིང་ཁ་བའི་ལྐོངས།   །གངས་རིའི་རྒྱལ་

པྐོ་ཏི་སེའི་རེ་ལ་བཞུགས།   །སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱའི་ཆྐོས་གསུངས་ནས།   

46 Nyima B 2014: 140 has bya yi.
47 Nyima B 2014: 140 has mi’am.

།སྐོད་ཁམས་ས་གཞིའི་ཁྱྐོན་འདིར་རྒྱལ་བ་ཡི།   །བསན་པ་དར་རྒྱས་འབྱུང་བར་

བྱིན་གིས་བརླབས།   །འདིར་འཛམ་བུ་
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8. Folio 124b, ll. 1–6.

9. Folio 126b, ll. 6–7.

[428/f. 124b, ll. 1–6:]

གླིང་གི་ས་གཞིའི་ཁྱྐོན་མཐའ་དག་ལས་ཆེས་མཆྐོག་ཏུ་མཐྐོ་ཞིང་།   ìསངས་

རྒྱས་üཀི་བསན་པ་དར་ìརྒྱས་སུ་üབྱེད་པ་ལ།   ལྷག་པར་བསྔགས་པའི་གནས་

བརན་ཆེན་པྐོ་ཡན་ལག་འབྱུང་།   འཁྐོར་དགྲ་བཅྐོམ་པ་སྐོང་དང་ལྔ་བརྒྱས་

ཡྐོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་གནས།   གངས་རི་(གངས་རིའི་)རྒྱལ་པྐོ་ཆེན་

པྐོ་ཏི་སེའི་དྲུང་དང་ཆུ་བྐོ་ཆེན་པྐོ་བཞི་ཡང་།   ཕྐོགས་བཞིར་དལ་གིས་གཞྐོལ་

བར་འབབ་ཅིང་།   ཁྲུས་བྱས་པ་དང་།   སྐོ།  སེན།   སྐྲ་ìལ་སྐོགས་üཔ་དྐོར་བ་

ན།   སིག་པ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པའི་མ་པང་གཡུ་མཚོ་ཞེས།   རྒྱ་བྐོད་ཀུན་དུ་

གྲགས་པའི་འགྲམ།   སྐོད་མངའ་རིས་ཀི་ནྐོར་འཛིན་ཆེན་པྐོར།   ཤཱཀའི་བསན་

པ་དར་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བའི་དུས་མཚམས་དང་།   སྐེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་མཐུན་

གི་བསྐོད་ནམས་ཀི་སྐོབས་ལ་བརེན་ནས།   རིམས་ཀིས་(རིམ་གིས་)སྐིད་ལེ་ཉི་མ་

མགྐོན་དེ་ཉིད་ཕིབས་(ཆིབས་)ཁ་གེན་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནྐོ།   །

[432/f. 126b, l. 6–7:]

དེ་ནས་གཏྐོང་(སྐོང་)ཚ་སྤུན་ལྔ་དང་།   བྐོན་ཁྱུང་གིས་རེ་སྐིད་ལེ་ཉི་མ་མགྐོན་

སྤན་འདེན་ཏུ་(དུ་)སྫངས་48(རྫངས་)པ་ནི།   ཁྱུང་པྐོ་ཁི་ལྷན་སྐྱུ་སེ་དང་།   དགེ་

ཤིང་ཨ་རིང་མྐོ་གཉིས།   རྐོལ་ཡང་རྐོལ་དང་བཅས་ནས(་)

48 Nyima B 2014: 143 has (only) du rdzangs.
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10. Folio 127a.[433/f. 127a, ll. 1–7:] བརྒྱ་ཉེར་བདུན།

༄༅།   །བཏང་ཏེ49(སེ)།   ཨྐོཾ་50རྒྱལ་ìཁམས་51üནས་རྒྱལ་ìཁམས་üìཐམས་

ཅད་üདུ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག   །སག་གི་ལྐོ་སྐོན་ཟླ་འབྲིང་པྐོའ་ིཡར་གི(་)ངྐོ་

ལ།   དཔལ་ལྷ་བཙན་པྐོ་ཁི་བཀྲ་ཤིས་སྐིད་ལེ་ཉི་མ་མགྐོན།   སྐུ་མཁར་ལྷ་རེ་བྲག་

མཁར་ན་ìབཞུགས་üཔའི་ཚེ།   སྐོད་ཀི་ཁྱུང་སྤུང་སང་རིང་མྐོས(་)ཞུ་ཡིག་ཏུ།   

ཀྱཻ་རེ་ལྷ་བཙན་པྐོ་ལགས།   ཉིད་52   བྐོད་ཀི་སྤེ་འུ་53དང་བཀའ་གྲྐོས་མ་མཛད་

པར།   ཞལ་ཚེས་ìགསུམ་üགི་ཟླ་བ་ལ་གཟིགས་ལ།   ཕི་(ཆིབས་)54པ་ནག་པྐོ་དེ་

རྐྱང་།   དཀར་པྐོ་སྒྲིལ་ལ(དེལ་ལ)།55   མྱུར་བར་བསྐྐོད་པར་ཞུ་ལགས།   གལ་

ཏེ་ལེ་ལྐོར་གྱུར་ན་ནི།   མངའ་རིས་གསེར་ཞྐོང་མར་ཁུས་བཀང་བ་ལྟ་བུ་འདི་ལ།   

ཞེས་ཀིས་འཚལ་དགྐོས་ìམཆིས་སྐོü།   །ཞེས་པ་ཕུལ་བས།   རེའི་ìཐུགས་སུ་ü 

49 Nyima B 2014: 143 has (only) ste.
50 Nyima B 2014: 143 has om [regular letter ma].
51 Nyima B 2014: 143 has rgyal kha sam.
52 In the manuscript nyid is followed by space as usual after shad.
53 Nyima B 2014: 143 has spre’u.
54 Nyima B 2014: 143 has sgril ma.
55 Nyima B 2014: 143 has phyir.

ཕྐོག་ཏེ(སེ)།   རེ་བཙན་པྐོ་ཉིད།   ìབྐོན་པྐོ་üཆེན་པྐོ་ཅང་ཨ་པྐོའ(ི་)བུ།   ཅང་

ལེགས་སྐེས།   ཕག་ཚང་བ་འབྲྐོ་ཁམ་བུ།   གཟིམས་མལ་བ།   སྐོ་པ་ལུ་ìལས་

སྐོགས་(ལ་སྐོགས་)üཔ།   ར་ེའབངས།   ནང་སྐོར་ཉུང་ཤས་གཅགི་དང་ìགཤགེས་ü 

པར་བཞེད་པ་ལ།   ìཐུགས་üདགྐོངས་བསླངས་56པས།   སྐོད་མངའ་རིས་ཡ་

གི་ན།   ìདམ་üཔའི་ལྷ་ཆྐོས་མ་དར་བར།   བྐོན་ཉི་ཚེ་དང་(དར་)57ཅེས་(ཞེས་)

ìགྲགས་üཔས།   དེས་ན་

56 Also the reading bsdzangs seems possible. Nyima B 2014: 144 has brdzangs.
57 The spelling dang (which is unmistably clear) instead of dar is presumably a 
scribal error. Nyima B 2014: 144 has dar.
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11. Folio 127b. [434/f. 127b, ll. 1–7:]

ལྷ་སིན་བདུག་58པ་ཅན་དང་།   བྐོན་པྐོ་དགེས་པ་ཅན་རྣམས་ཕྲ་དྐོག་(ཕྲག་དྐོག་)བྱདེ་

སདི་པས།   དབུས་གཙང་གི་ཡུལ་ཕྐོགས་འདི་ནས།   ìསྔགས་üཔ་ནུས་པ་ཅན་

ནམ་གསང་མྐོ་ལ(་)59མཐའ་དག་གི་ཐུགས་གཏད་ཐུབ་པའི་བན་དྷེ་ཟུང་འགའ་

དང་ཆས་དགྐོས།   དགྐོངས་ནས།   དེ་ལྟ་བུའི་ཡྐོན་ཏན་འཛོམ་(འཛོམས་)

པའི་བན་དྷེ་60ཆེན(་)པྐོ་གང་ན་སྣང་དགྐོངས་ཤིང་སྨྲས་པས།   ཅྐོག་རྐོ་འབྲིང་

ìའཚམས་üཀི་བན་དྷེ་ཆེན(་)པྐོ་དྷ་གུ་ན་པྲ་བྷ་ཞེས་བྱ་བ།   མཁྱེན་པ་དང་ནུས་

པར་ལན་པ།   སྣང(་)སིད་ཀི་ལྷ་འདེ་བྲན་དུ་འཁྐོལ་ནུས་པ་ཅིག་(ཞིག་)ཡྐོད་པ་

དང་།   འཆིམས་བན་དྷེ་ཆེན་པྐོ་རྒྱལ་བ་ìཤེས་རབ་üཞེས་(ཅེས་)བགི་བ་ལ།   དེ་

ལྟ་བུའི་ཡྐོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལན་ནྐོ།   །ཞེས་གསན་ནས།   བན་དྷེ་གཉིས་པྐོ་

58 Nyima B 2014: 144 has mug pa.
59 In the manuscript la is inserted in a slightly smaller size below the line. Its 
place between mo and the tsheg is also indicated by one or two dots. Nyima B 
2014: 144 has gsang mo lam mtha’.
60 Nyima B 2014: 144 reads ban dha and corrects this to ban dhe (which is 
written without any doubt in the original manuscript).

ལ་བཀའ་ལུང་སྩལ་པས།   བན་དྷེ་61གཉིས་པྐོ་ན་རེ།   རེའི་བཀའ་ལུང་ནི་རི་

བས(་)ལི་སེ།   འབངས་ཅག་གིས་མཆི་ངྐོ་མི་ཐྐོག་ìལགས་སམü།   གལ་ཏེ་མཆི་

སིད་ན།   རེས་བསྐོད་(སྐོད་)མངའ་རིས་ཡ་གིར།   ཆབ་སིད་དང་།   མངའ་

རིས་བརྙེས་པ་ན།   འབངས་ཅག་ལ་མངའ་རིས་ཀི་ཕུད།   ཡུལ་འབྲྐོག་གི་ས་

ìའཚམས(མཚམས)62ü།   ཞིང་།   མཁར།   སྫྐོང་63(རྫྐོང་)ལ་སྐོགས་པ་གནང་

དགྐོས་ཞུས་པས་64ཞལ(་)

61 Nyima B 2014: 144 reads ban dha and corrects this to ban dhe (which is 
written without any doubt in the original manuscript).
62 Nyima B 2014: 144 has (only) mtshams.
63 Nyima B 2014: 144 has (only) rdzong.
64 In the manuscript sa is inserted between pa and zhal in a slightly smaller size 
below the line. Nyima B 2014: 144 has shad after zhus pas.
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12. Folio 128a.[435/f. 128a, ll. 1–7:] བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད།

༄༅།   །གིས་བཞེས་ནས།   དགུང་ལྐོ་ཉེར་བརྒྱད་བཞེས་པ་ìསག་གི་üལྐོ་ལ།   

ཕྐོ་བྲང་གཡུ་རུང་ལྷ་རེ་ནས་ཕག་ཐེགས།   རེ་ཉིད་བྐོན་ཆེན་པྐོ་ཅང་ཨ་ཕྐོའ་ིབུ།   

ཅང་ལེགས་སྐེས་དང་།   ཕག་ཚང་བ་འབྲྐོ་ìཁམ་üབུ།   དགེ་བཞེར་བཀྲ་ཤིང་

(བཀྲ་ཤིས་)བཙན།   ཅྐོག་གྲུ་ལྷག་ལེབ།   གཟིམས་མལ་བ་ཆྐོས་ཀི་ལྷ།   མ་ཞང་

བན་དྷེ།   བན་ཆེན་པྐོ་གཉིས།   གཞན་ཡང་ìབྐོན་ཆེན་65üཔ་ཚབ།   ìརིན་

ཆེན་üསྐོད།   ìབྐོན་པྐོ་66üཆ་ཆེན་པྐོ།   དེའི་སས་གཉིས(་)ཞང་རྒྱལ་བ་ཡྐོན་

ཏན།   མདྐོག་གཡུང་བ་ཞང་མེ་ཆེན་པྐོ།   གཟིམས་མལ་བ་སྐོ་པ་ལུ་ìལས་སྐོགས་

(ལ་སྐོགས་)üཏེ།   རེ་འབངས་རགས་བཏུས།   ལྔ་བཅུ་དང་བཅས་ཏེ།   བྱང་

ìལམ་üལ་ཕེབས།   ཞང་ཞུང་ནས་བསུ་བ་ལ་ར་པ་ལྔ་བཅུ་ར་ìགཅིག་üཕིན་པ་

དང་འཛོམ་ཞིང་(འཛོམས་ཤིང་)།   སིད་པའི་སྫྐོང་67(རྫྐོང་)ར་ལ་མཁར་དམར་དུ་

65 Nyima B 2014: 144 has blon po.
66 Nyima B 2014: 144 has blon po.
67 Nyima B 2014: 145 has (only) rdzong.

ཡྐོས་ལྐོའ་ིགཡར་ཕག་ཕེབས་སྐོ།   །དེ་ནས་ཁྱུང་དཔུང་སྐོང་68རིང་མྐོས།   གཉའ་

ཤུར་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་ལི་བྱིན་ཁྱ་ལ་ཞུས་པ།   རྒྱལ་པྐོ་ཆེན་པྐོ་ལགས།   ཉི་མ་དབུས་ཀི་

ལྷ་སས་སྐིད་ལེ་ཉི་མ་མགྐོན་ནི།   རེའི་ཆབ་སིད་ལ་རྐོ་བར་བྱུང་སད་དྐོ།   །ཞང་

ཞུང་ཁི་ལེའི་དམག་དང་སྐྐོད་ཚལ་ཞུས(་)

68 Nyima B 2014: 145 has stod.
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13. Folio 128b. [436/f. 128b, ll. 1–7:]

པས།   ཤེལ་གི་ཁི་ལས་བབས་སེ69(ཏེ)།   མཁར་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་དཀར་ནས།   

ཞང་ཞུང་ཁི་སེའི་དམག་དང་ཆས་ནས།   ར་ལར་ཕེབས།   འཁྲུགས(་)ཁི་སེའི་

དམག་ìཐམས་ཅད་üངྐོ་ལྐོག   །རྙ(སྙ་)ཤུར་རྒྱལ་པྐོ་གེ་གྐོར་70སྫྫུས་71(རྫུས་)ནས།   

གྲིབ་མ་ལ་སྒྲྐོན་བརྒྱབ72།   ìལགས་üཀི་མི་རེང་དུ་སྫྫུས་73(རྫུས་)པས།   སྤི་བྐོར་

ཟངས་ཀི་ཁབ་བརྒྱབ་ནས་བསད་དྐོ།   །ìདཔུང་ངད་üམར་74བྱ་སག་དང་།   ལ་

ལིང་ཀྲག(སྐྲག)་ནས་ལྐོག་ཏེ75(སེ)།   ཙ་རང་གི་མཁར་བཟུང་།   དད་བཟང་ཁྱས་

ཨ་རུའི་ཡུལ་བཟུང་།   གུ་གུ་ཁྱུང་གིས་པུ་ཧྲངས་ཀི་སྨད་ཝེམ་མྐོ་བཟུང་ངྐོ་།   །

དུས་དེར་སྐིད་ལེ་ཉི་མ་མགྐོན་ལ།   རྒྱལ་སིད་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ནས།   སྐོང་ཚ་

སྤུན་ལྔས(་)ཞུ་བ་མི་འད་བ་ལྔ་ཕུལ་ཏེ།   མང་ཝེར་བས་ཁྐོག་ཡངས་ལ་བརིད་ཆེ་

69 Nyima B 2014: 145 has (only) ste.
70 Gu ge Tshe ring rgyal po and Nyima B 2014: 145 read go gor.
71 Nyima B 2014: 145 has (only) rdzus.
72 In the manuscript the prefix ba is written in a slightly smaller size above the 
ligature rgya.
73 Nyima B 2014: 145 has (only) rdzus.
74 Nyima B 2014: 145 has dpung mar.
75 Nyima B 2014: 145 has (only) ste.

བ།   དར་པྐོ་ཆེ་རླུང་གིས་སྐྐོད་པ་འད་བ་ཕུལ།   མྐོ་ལྐོ་བས་ཁ་དག་ལ་ìཤུགས(་)üཆེ་

བ།   རི་བཟར(གཟར་)གི་སྦབ(རྦབ་)ཆེན་པྐོ་འད་བ།   ཀིན་ཝེར་བས་ཁྐོག་ཡངས་

ལ་བརིད་ཆགས་ཤིང་།   ཟིན་ཆེ་བ།   སྒྲྐོག་སུམ་ཆེན་གནམ་དུ་སྐྱུར(་)བ་འད་བ།   

རུམ་ཝེར་བས་བརན་ཀྲི་ཆེ་བ།   ཁབ་མི་སྐོར་བ།   གྲུ་གུ་ལ་བཟེར(གཟེར་)བ་འད་

བ།   ཧྲུགས་ཝེར་བས་དང་ཁང་ལ།   གཡྐོ་མེད་པ།
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14. Folio 129a.[437/f. 129a, ll. 1–7:] བརྒྱ་ཉེར་དགུ།

༄༅།   །ཤུགས་ìབྲག་གི་(དག་གིས་)üཆུ་འབབ་པ་འད་བ་ཕུལ།   མར་ཡུལ་ìལ་

སྐོགས་üཔ་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཕྲན་དང་།   མི་མང་པྐོ་ཡྐོངས་ཏེ།   ཕག་དང་།   ཞེ་

སར་བཏུད།   དེ་རེས་སྐོས་ཆེན་པྐོ་མཛད་ཏེ76(དེ)།   འདྐོད་ìཁམས་üཀི་ལྷ་དྲུག   

།བར་སྣང་གི་ལྷ་ཕྲན་བརྒྱད།   སྒྐོ་བསྲུངས་ཀི་ཁྐོ་བྐོ་བཞི་ཡི་ཚུལ་ལ།   ཤར་ཀི་སྒྐོ་

བསྲུངས།   ཇྐོ་སས་ཉང་ཙ་ལི་བ།   ལྷྐོའ་ིསྒྐོ་བསྲུངས།   ལྷེ་ìཕྱུག་གི་üཇྐོ་སས་ཅྐོག་

རྐོ་མདའ་པ།   ནུབ་ཀི་སྒྐོ་བསྲུངས།   ཚོང་ས་པ་ལ་བེ་ས་ནག་པྐོ།   བྱང་གི་སྒྐོ་

བསྲུངས།   སར་པ་ནག་77པྐོ།   དང་པྐོ་སྐོང་ཚ་78སྤུན་ལྔ།   ལྷུ་ìགསུམ་üབཞེར་གི་

བུ་དང་དྲུག་ནི།   འདྐོད་ìཁམས་üཀི་ལྷ་ìདྲུག་གི་üཚུལ་དུ་མཛད་ནས།   བཀའ(་

)རགས་ཀི་རྒྱ་ìརེ་རེü།   ཆེ་སགས་(རགས་)སྐོ་སྐོ་དང་བཅས་པ་གནང་ངྐོ་།   །ཁྱུང་

ལུང་གི་དགེ་ཤིན་པ།   སྒེ་ཐང་གི་ཅྐོག་རྐོ།   དུན་མཁར་གི་ཀྲུང་ཤིན་པ།   པག་

ཝང་གི་སེང་དཀར།   ཐང་གི་རྙ་(སྙ་)ཤུར།   ལྷག་ìཔག་གི་üལྷ་འབྲྐོང་།   སང་ནང་

76 Nyima B 2014: 145 has ste.
77 The reading of nag is not entirely certain.
78 Gu ge Tshe ring rgyal po and Nyima B 2014: 145 read stod tsha. Nyima B 
corrects this to stong tsha.

གི་ཏྐོག་སྒྱུང་།   ཏང་གི་ཁྱུང་པྐོ་དང་བརྒྱད་ནི།   བར་སྣང་གི་ལྷ་བརྒྱད་ཀི་ཚུལ་ལྐོ།   

།ཐུགས་ཆེས་ཀི་ནང་མི་གསུམ་ནི།   བེ་གར་བ།   སྒྱུང་དགུ་ལ་པ།   དུན་མཁར་གི་

དང་སྐོད་པ་རྣམས་ཡིན་ནྐོ།   །ཅང་ལེགས་སྐེས་དཔྐོན་གཡྐོག(་)
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15. Folio 129b. [438/f. 129b, ll. 1–7:]

བདུན་ནི་དེ་ཀ་ན་ཁྐོར།   དེར་ཕྐོ་བྲང་གི་བཀྐོད་མཛད་དྐོ།   །དེའི་ཚེ་དྷ་གུ་ན་པྲ་79 

བྷ་ཝས།   རྣམ་འཇྐོམས་ཀི་འཆི་བླུ་དང་།   ཡང་དག་མེ་ìགཅིག་üཐྐོད་ìགཅིག་ü 

ལ་རེན་པའི་ཚེ་དབང་མཛད་པས།   སྐུ་ཚེ་ལྐོ་བཅུ་གསུམ་སིངས་(བསིངས་)ནས།   

སྤིར་རྒུང་ལྐོ་(དགུང་ལྐོ་)ལྔ་བཅུ་ར་དགུ་ཐུབ་པར་ལུང་བསན།   དེ་ནས་འབྲུག་

གི(་)ལྐོ་སྐོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅྐོ་ལྔ་ལ།   དགེ་བཞེར་80བཀྲ་ཤིས་བཙན་གིས།   པུ་

ìཧྲངས་སུ་üསྤན་དངས།   གུ་གེ་བྱང་རྒྱབ་ལ་ཕེབས།   གངས་ཏི་སེ་དང་མཚོ་

མ་པང་ལ་གཡས་བསྐོར་(སྐོར་)དུ་མཛད།   སྨན་ནགས་གི་81(ཀི་)རྐོང་ལ་སྐྐོད་དེ།   

སྐིད་ལེ་གླིང་དུ་ཕག་ཕེབས།   སྦྲུལ་ལྐོ་དང་ར་ལྐོའ་ིབར།   མངའ་རིས་82འབྲྐོ་དང་

སྦེད་ཅན་
83

ལྔ་བ་སྐོགས་གནྐོན་པའི་མྐོལ་བ་84ཙམ་ལས་ཧ་ཅང་གྲུབ་པར་མ་གྱུར།   

79 Nyima B 2014: 146 has sra.
80 Nyima B 2014: 146 has bzhir.
81 Nyima B 2014: 146 has (only) kyi.
82 The following passage (completely missing in Nyima B 2014) is added in a 
very small dbu med script on the same page below the line.
83 sbed can is a tentative reading.
84 Nyima B 2014: 146 has tshol ba.

འྐོན་ཀང་།   སྐིད་ལེ་གླིང་དུ་ལྷ་ཁང་ཕྲན་གཉིས་བཞེངས།   ìསངས་རྒྱས་üསྨན་

གི་བའི(་)ཆྐོ་ག་རྣམས་བཙུགས།   ལུག་གི་ལྐོ་འབྲྐོ་སེང་དཀར་གིས།   སྐུ་མཁར་

ཉི་བཟུངས་ཕག་དུ་(ཏུ་)ཕུལ།   ཁྐོའ་ིབུ་མྐོ་འབྲྐོ་ཟ་འཁྐོར་སྐྐོང་ཁབ་ཏུ(་)བཞེས།   

མངའ་རིས་བསྐོར་གསུམ་ཆབ་འྐོག་ཏུ་བསྡུས།   །85

85 The text from page 438/f. 129b, mid l. 7, to page 439/f. 130a, l. 7, which is 
written in a different script is omitted by Gu ge Tshe ring rgyal po (but contained 
in Nyima B 2014: 146–147 in small script).
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16. Folio 130b.གསུམ།   སྐོད་ཀི་མགྐོན་གསུམ་གི་སྐོར།

[440/f. 130b, ll. 1–7:]

86སྐིད་ལེ་ཉི་མ་མགྐོན་ལ་དགེ་ཞེར་87(བཞེར་)བཀྲ་ཤིས་བཙན་གི་བུ་མྐོ་འབྲྐོ་

ཚ་འཁྐོར(་)སྐྐོང་ཕུལ་ནས།   ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སས་སྐོད་ཀི་མགྐོན་གསུམ་

འཁྲུངས་སེ88(ཏེ)།   སས་ཆེ་བ་དཔལ་གི་མགྐོན་དང་།   བར་པ་ìབཀྲ་ཤིས་üམགྐོན་

དང་།   སས་ཆུང་བ་ཅུང་(གཅུང་)ལེ་གཙུག་མགྐོན་དང་གསུམ་ཡིན་ནྐོ།   །ཡབ་

ཀི་(ཀིས་)སས་གསུམ་ལ།   མངའ་རིས་ཀང་སྐོ་སྐོར་གནང་སེ།   གཅེན་དཔལ་གི་

མགྐོན་ལ།   མངའ་རིས་མར་ཡུལ་རླུངས།   འབངས་ཞྭ་ནག་ཅན།   འབྐོད་ལྐོག་

ཙེ་ལ་དགས་(དྭགས་)89ཀིས་ཡན་ཆད།   བའི་འབྲྐོག   །རུ་ཤྐོད(་)ལྐགས་ཆུ་རླུངས།   

ཆུ་ཤྐོད།   གཡུལ་90སྙན་གཡུ་ཟླ་ཚེས།   གཡུ་དཀར།   གཡུ་དམར།   ཁབ་སྐུ་ཁབ་

ཟིལ་ཆེན།   དབུ་རྐོག་འྐོད་དཀར་གསལ(་)བ།   ཕག་སྤན་འདབ་ཆྐོད།   ཆིབས་

86 N.B.: left part of line before sKyid is left empty.
87 Nyima B 2014: 147 has dge wer.
88 Nyima B 2014: 147 has (only) te.
89 Also dgas may be a possible reading. Nyima B 2014: 147 has dgas.
90 Read: mgul?

སྒྐོ་འཛོང་།   དེ་ìལ་སྐོགས་üཔའི་བཀྐོར(དཀྐོར་)ནྐོར་ìབསམ་üགིས་མི་ཁྱབ་པ་

གནང་བ་ཡིན་ནྐོ།   །

གཅུང་ལེ་གཙུག་མགྐོན(་)ལ་མངའ་རིས།   ཀེ་ཀྐོ་གཙང་པྐོ་ཡན་ཆད།   མངའ་

ཞབས་སེན་རེ་གྐོང་ཡན་ཆྐོད།   ཡུལ་91གར་ཞྭ།   ཟང་མཁར།   འབངས་དྐོལ་

མངས།   སྙན་གཡུ(་)

91 Nyima B 2014: 147 has yum.
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17. Folio 131a. [441/f. 131a, ll. 1–7:] བརྒྱ་སྐོ་གཅིག

༄༅།   །ལེམ་ཐྐོངས།   ཁབ་མུན་ཆེན་གསལ་བ།   རྐོག་ཏེར་ཟླུམ་དཀར་ཆེན།   

ཆིབས་འྐོད་འཕྲྐོ་བྱ་ཕུར(འཕུར)།   ཕག་སྤན་འབྲྐོང་རེ་གུག   །བའི་འབྲྐོག   །ངྐོ་

ཕུག་རེ་བའི་རླུངས།   དེ་ìལ་སྐོགས་üཔའི་མཚན་ཆེ་བ་དང་།   དམག་ཡུལ་

གཞིས་མང་པྐོ་གནང་ངྐོ་།   །ཕིས་གཅེན་དང་གཅུང་གཉིས་ཐུགས་མ་འཆམ་

(འཆམས་)པར་ìའཁྲུགས་üཔ་ལ།   བར་པ་བཀྲ་ཤིས་མགྐོན་གིས་བསྡུམས་མཛད་

ནས།   མདའ་ཕན་ཚུན(་)རེས(བརེས)།   གཅེན་ལ་གར་ཞྭ་དང་ཟངས་སར་ཕུལ།   

ཅུང་(གཅུང་)ལ་མར་ཡུལ་ཕུལ་ལྐོ།   །ཕིས་དཔལ་གི་མགྐོན་དགུང་དུ་གཤེགས་

ནས།   རྒྱལ་ངུར་ཡང(་)ན་གྐོ་ན་ཡྐོད་དྐོ།92   །

བར་པ་བཀྲ་ཤིས་མགྐོན་ནི།   ལག་པའི་སྐོར་ཀི་(གི་)93གུང་མྐོ་དང་འད་སེ།   

དབུས་ཐྐོ་བར་ཁྲུངས(འཁྲུངས)།   དུང་དཀར་པྐོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་དང་འད་སེ།   

མཁྱེན་པ་དཀིལ་(དཀེལ་)ནས་རྒྱས་ཅིང་(ཤིང་)94།   ཆེ་བར་ཁྲུངས(འཁྲུངས)།   

92 Reading of do uncertain. Nyima B 2014: 148 has (only) do.
93 Nyima B 2014: 148 has gi.
94 Nyima B 2014: 148 has (only) cing.

རྒྱལ་བྐོན་ཀུན་པས་ཀང་དགྐོངས་པ་ཐྐོ་95(མཐྐོ་)ཞིང་།   ཕྐོ་ཆྐོ་ཆེ་ལ་བཀའ(་)དང་།   

སྤྐོད་པ་བཟང་ལ་སྙིང་རེ་དང་ཐུགས་བྱས་(བྱམས་)པས།   མངའ་རིས་ཐ་ནས་དར།   

དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་གུས་ཅིང་(ཤིང་)བསན་པ་ལ་དད་པས།   ཡབ་མེས་

95 Nyima B 2014: 148 has thod.
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18. Folio 131b.[442/f. 131b, ll. 1–7:]

གྐོང་མ་ཆེན་པྐོ་རྣམས་ཀི་བཀའ་བསྐོལ་96(སྐོལ་)སྐྐོང་པས།   གཡུ་སྦྲའི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས།   དབུས་སུ་རེ་བཙུན་ìབྱམས་üཔ་དགུང་ལྐོ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་སྨན་

སྐོས(་)ལ་བཞེངས།   གླིང་ཕྲན་སྐོ་སྐོར་ཡང་ìསངས་རྒྱས་üཀི་སྐུ་དུ་མ་དང་བཅས་

པ་ལྐོགས་བྲིས།   མཆྐོད་སྫས་97(རྫས་)མང་པྐོ་བཙུགས་སྐོ།   །མངའ་རིས་ལ།   

ཤར་གཡས(་)རུ་གཙང་པྐོ་ཡན་ཆྐོད།   ནུབ་ཀེ་ཀེ་གཙང་པྐོ་མན་ཆྐོད།   ཡུལ་གུ་

གེ་དང་98སྤུ་ཧྲངས་སྐུ་མཁར་ཉི་ཟུངས།   འབྲྐོག་མཚོ་མྐོ་རྒྱུད་ìགསུམü།   ག་དང་

ཉི(་)མ་བར་ཀ་(ཉི་མ།   བར་ཀ་)དང་།   བྐོང་ལངས།   རྐོང་བུང་པུ་99སྦྲུལ་ནག་ཐུར་

ལ་རྒྱུག་པ་ཡན་ཆྐོད།   གཡའ་རིས་བསྐོར་བ།   སྙན་གཡུ་ཆིད་100ཆེན་དང་།   ཆིད་101 

96 Nyima B 2014: 148 has (only) srol.
97 Nyima B 2014: 148 has (only) rdzas.
98 From here (spu hrangs sku mkhar .. de las (la) sogs pa), despite some spelling 
differences and minor changes, the text corresponds to mNga’ ris rgyal rabs 
(Vitali 1996: 51, ll. 1–4).
99 Read rong cung spu (that is, refering to Pooh/sPu in Rong chung)? Nyima B 
2014: 148 has rong bud su.
100 Nyima B 2014: 148 has ching.
101 Nyima B 2014: 148 has ching.

ཆུང་།   ཕག་སྤན་འབྲྐོང་རེ་རིངས།   སྐུ་ཁབ་འབུ་ཡེ།   ཟིལ་ཆེན།   དབུ་རྐོག་

ཁྐོམ་ཐྐོག་དཀར་རུ།   ཕིབས་(འཆིབས་)བྱེག་ཏྐོ་ཚལ་རིངས།   དེ་ìལས་སྐོགས་

(ལ་སྐོགས་)üཔའི་ཕག་སྫས་(རྫས་)102དང་།   མངའི་ཕྐོགས་བསྐོབས་(སྐོབས་)103 

ཆེ་བ་མཛད་དྐོ།   །

བར་པ་བཀྲ་ཤིས་མགྐོན་གིས།   བཙུན་མྐོ་ཟངས་ཁ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་

སས(་)ཅེན་(གཅེན་)འཁྐོར་རེ་དང་བཅུང་(གཅུང་)སྐོང་ངེ་གཉིས་ཡིན་ནྐོ།   །གཅེན་

འཁྐོར་རེས་པུ་ཧྲངས་ལ་མངའ་མཛད།   བཅུང་(གཅུང་)སྐོང་ངེས་གུ་གེ་ལ་མངའ་

མཛད།   ཅེན104(གཅེན་)

102 Nyima B 2014: 148 has (only) rdzas.
103 Nyima B 2014: 148 has (only) stobs.
104 End of line 7 (and page): cen is written without tsheg.
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19. Folio 132a. [443/f. 132a, ll. 1–7:] བརྒྱ་སྐོ་གཉིས།

༄༅།   །མངའ་བདག་ìཆེན་པྐོ་üཁྐོ་རེ་(འཁྐོར་རེ་)ནི།   ཡབ་ཀི་ཕྲྐོ་(འཕྲྐོ་)མ་གཡུ་

སྦྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་ìཐམས་ཅད་üìཞབས་སུ་üཐྐོག་པ་བཞེངས།   ཚ་ཚ(་)རང་

(སྒང་)གི་ཆྐོས་འཁྐོར་ཆེན་པྐོ་གཡུ་སྦྲར་105(ཆེན་པྐོ།   གཡུ་སྦྲར་)ཆྐོས་འཁྐོར་ཆེན་

པྐོ།   ཁི་ལེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཆྐོས་འཁྐོར་ཡང་ìབཙུགསü།   དེ་ìརྣམས་

སུ་üལྷ་ཁང་གི་མར་མེ་དང་མཆྐོད་རྐྱེན།   དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་འཚོ་རྐྱེན་དུ།106   

ཡུལ་ཞིང་དུ་ཁྱིམ་དཔྱ་ནས་གསེར།   ར་ཕྱུགས་ìལ་སྐོགས་üཔ་ìབསམ་üགིས(་) མི་

ཁྱབ་བརྐོད་ཀིས་མི་ལང་པ་བཙུགས་སྐོ།   །ཁྐོ་(འཁྐོར་)རེས་རང་(གཙང་)107 དང་

རྐོང་གི་ས་ìམཚམསü།   ཁྐོ་རེ་(འཁྐོར་རེ་)ལ་ཐྐོག་ཡན་ཆད།   མངའ་འྐོག་དུ་

(ཏུ་)བསྡུས།   རང་(གཙང་)ཚོང(་)108འདུས་འགུར་མྐོར་109བཅའ་བ་དང་ཁིམས་

ཀི་དིལ་ཆེན་པྐོ་སྒྲགས(བསྒྲགས།)   ཡུལ་སྐོ་སྐོར་ཁྐོར་རུ་ཆུང་ཡང་ìརལ་ལྐོü།   

105 Nyima B 2014: 149 has sbrang.
106 Nyima B 2014: 149 has dang.
107 Nyima B 2014: 149 has (only) gtsang.
108 End of line 4: tshong is written without tsheg. Nyima B 2014: 149 has tsho.
109 ’Gur mo is the name of a place in gTsang where once a year a market (tshong 
’dus) took place. Nyima B 2014: 149 has (only) mgur mo.

།ཅེན་(གཅེན་)ཁྐོ་རེ་(འཁྐོར་རེ་)ལ་སས་གསུམ་ཏེ(སེ)།   ལྷ་ལེ་བཀྲ་ཤིས་བཙན། ྾110  

ལྷ་སས་དྷམ་(དྷར་)སླས་111།   ལྷ་སས་ཨུ་ད་རཱ་ཛཱ(རཱ་ཛ)འྐོ།   །ཅེན་(གཅེན་)བཀྲ(་)

ཤིས་བཙན་ནི་112   ìགཅིག་üཏུ་དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་དད།   ìགཉིས་སུ་üཆབ་འྐོག་

གི་འབངས་ìབྱམས་üཔས།   ཡབ་ཀིས་བསྐོས་པའི་མངའ་རིས་པུ་113ཧྲངས་གུ་གེ་

ཕི་ནང་།   ཤར་ཕྐོགས་ཀི་ཁྱྐོན་དང་བཅས་པ་ཐ་(མཐའ་)ནས་མ་ìཁུམས་üཞིང་

(ཤིང་)།   ཆབ་སིད་ìཐམས་ཅད་ü

110 The following passage (marked by an x in the manuscript) is added in smaller 
dbu can script on the same page below line 7.
111 Read lhas (suggested by Gu ge Tshe ring rgyal po)? Nyima B 2014: 149 has 
lha sras dharma sras.
112 In the manuscript ni is followed by space as usual after shad.
113 Nyima B 2014: 149 reads mnga’ ris su hrangs and corrects this to mnga’ ris pu 
hrangs.
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20. Folio 132b.[444/f. 132b, l. 1:]

ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐངས་(བསྐངས་)114སྐོ།   །བར་པ་ìདྷཾ་(དྷར་)üལྷས་ཆུང་ངུ་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་སྐུ་བཙུན།   ཨུ་ད་རཱ་ཛཱ་(རཱ་ཛ་)115དགུང་ལྐོ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་

དགུང་དུ་ìགཤེགས་üསྐོ།།

བཞི།   མངའ་བདག་ལྷ་ལེའི་སྐོར།

[444/f. 132b, ll. 2–7:]

ལྷ་ལེ་བཀྲ(་)ཤིས་བཙན་ནག་པྐོ་འཛུམ་མེད་ནི།   ཁྐོང་གིས་རྒྱ་མར་ཁྭ་ཆར་དུ་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་པར་སེ(ཏེ)།   སྐོད་རིའི་ìཚམས་116སུ་(མཚམས་སུ་)üརང་བྲེས་

ཀང་།   ཇྐོ་བྐོ་བཞུགས་པའི་ཐད་དེར་གྷᨓའི་117སྒྲ་ìགྲགས་üཔས།   དེར་གཙུག་

ལག་ཁང་བཞེངས།   རིན་ཆེན་རེགས་པ་དཔལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཚན་

114 Nyima B 2014: 149 has (only) bskyangs.
115 Nyima B 2014: 149 has rdzas.
116 Nyima B 2014: 149 has (only) ’tshams.
117 gaṇḍi (see Dung dkar tshig mdzod chen mo 2002: 482)

གསྐོལ(།)118   དེའི་དབུས་སུ་དངུལ་སྐུ་བཞེངས་པའི་ཁི་ìགཅིག་üགི་ཆ་ལུགས་

པས་གསུམ་དུ་གེས།   དེ་གཟིགས་པས་ལྷ་ལེ་ལ་འཛུམ་ìགཅིག་üབྱུང་།   སླར་

གཡས་གཡྐོན(་)དུ་གེས་ཚམས་(མཚམས་)ནས།   བཟྐོ་དང་ལྡུགས་(ལུགས་)སྐར་

(བསྐར་)ཏེ་ཤིན་དུ་(ཏུ་)ìལེགས་üཔ་བྱུང་ཡྐོད་དྐོ།   །དེ་ཡང་ཁ་ཆེའི་གཟྐོ་(བཟྐོ་)

རིགས་མཁས་པས་མེ་ཏྐོག་ཟླུམ་ìསྫᨑངས་སུ་(རྫིང་དུ་)119üབླུགས(་)པས།   འཛམ་

བུའི་གླིང་ན་དཔེ་ཟླ་ìཐམས་ཅད་üདང་བྲལ་བ་ཡིན་ནྐོ།   །དབུས་ཀི་རེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ།   དངུལ་རྐྱང་ག་ར་120ལུགས་སུ་བཞེངས།   དེའི་ཁི(་)རྒྱབ་ཡྐོལ་

དང་།   གཡས་གཡྐོན་ìགཉིས་སུ་üསྤན་རས་གཟིགས་དང་།   ཕག་ན་ìརྐོ་རེ་ü 

གཉིས་ཀང་ར་གན་ལ།   ཁྐོང་རང་གི་སྐུ་ཚད་དང་ìམཉམ་üཔ་ìརེ་རེ་ü

118 End of line 3: gsol is written without tsheg or shad.
119 Nyima B 2014: 149 has rdzings su.
120 Possibly standing for gar.
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21. Folio 133a. [445/f. 133a, ll. 1–7:] བརྒྱ་སྐོ་ìགསུམü།

༄༅།   །ìབཞེངས་སྐོü།   །དབུས་ཀི་གཙོ་བྐོ་ནི་ལྷག་པར།   རྒྱ་གར།   རྒྱ་ནག   

།ཧྐོར་ཡུལ།   བལ་པྐོ།   བྐོད་ཁ་བ་ཅན་སྐོགས་གང་ནས(་)ཡང་(ཀང་)།   ད་ལྟ་

འདི་ལས་ìལེགས་üཤིང་འཚར་(མཚར་)བ།   དངུལ་སྐུ་ལས་འདི་ལ་རྒྱུ་བཟང་

བྐོ་སུ་གང་གིས་ཀང་མ་མཐྐོང་121པ་དང་།   ཐྐོས་པ་མེད་ཅེས་ཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

པྐོ(བྐོ)།   །སྐུ་ཚར་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པ་བསྒྲུབ(བསྒྲུབས)།   དེ་ཡང་ལྟས་ (བལྟས་)

པས་ཤིན་དུ་122(ཏུ་)ལེགས་པ་བྱུང་།   དེ་ལ་དགེས་པས་འཛུམ་གཉིས་པ་ཤྐོར་བྱུང་

ངྐོ་།   །མར(་)མེ་དང་།   མཆྐོད་རྐྱེན་ནི་མངས་པས་འབྲིར་མ་ལང་བས་བཞག་གྐོ།   

།ལན་ìགཅིག་üཁི་སེར་ཕེབས།   སྐོད་ཁ་ìགཅིག་üར་བྱ་ཁ་འབབ་ལ་རལ་བས།   

སྐུ་མཁར་དུ་ཕེབས་པ་ན།   ར་དངུལ་(རྔུལ་)ཅིང་དུབ་པར་གྱུར་པ་གཟིགས་པས་

ན།   ཕིབས་ཀི་སྤུ་བསེབ་(གསེབ་)དང་།   ར་(སྒ་)བསན་གི་ཨར་ཁྐོངས་ìཐམས་

121 In the manuscript the prefix ma is inserted in a smaller size below the line.
122 Nyima B 2014: 150 has (only) shin tu.

ཅད་üགསེར་ཕེས(་)ཁྱེངས123(ཁེངས་)འདུག   །ཆུ་ཉལ་བ་དང་།   སྣལ་124བ་ཐུག་

པ་ཡིན་ནམ་ཟེར།   གསེར་གིས་ལྷ་བཟྐོ་བའི་ཡྐོན་སྫྐོངས་125(རྫྐོངས་)དང་།   པᨑ་ཏའི་

འབུལ་བ་རྣམས(་)མཛད་དྐོ།   །གཞན་ཁྭ་126ཆར་དང་དེའི་ལག་དུ་(ཏུ་)བང་127དང་

སྐོགས་ཆྐོས་སྐོར་བཅུ་བཞི་བཙུགས།   ཐྐོ་(མཐྐོ་)གླིང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་བཀའ་

(ཀ་)བ་བརྒྱ་128བཅུ་བྱས

123 Nyima B 2014: 150 has (only) khengs..
124 Nyima B 2014: 150 has sgal. Also ne’u (or ne’u le), mongoose, weasel may be 
considered.
125 Nyima B 2014: 150 has (only) rdzongs.
126 Nyima B 2014: 150 has khra.
127 Possible alternative reading: shang (see Nyima B 2014: 150).
128 Nyima B 2014: 150 has brgyad.
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22. Folio 133b.[446/f. 133b, ll. 1–7:]

པའི་129ཆེ་བ་ìགཅིག་üབཞེངས།   མར་ཡུལ་གི་ཤེ་ཝེར་ìབྱམས་üཔ་གསེར་ཐང་

གི་ལྷ་ཁང་བཞེངས།   དགུང་130ལྐོ་སུམ་བཅུ་131ར་དྲུག་པ་ལ་པᨑ་ཏ་ཆེན་པྐོ་ཛྙ་

ན་དྷ་ར་དང་།   ལྐོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པྐོ་ìལ་སྐོགས་üཔ་དགེ་སླྐོང་མང་པྐོའ་ི

དབུས་སུ།   རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཛད།   མཚན་དྷར་པྲ་བྷ་སེ།   ཆྐོས་ཀི(་)འྐོད་ཟེར་

དུ་གསྐོལ།   གཞན་ཡང་སྔ་ཕི་ìཐམས་ཅད་üདུ་ཛྙ་ན་དྷ་ར་ìལས་སྐོགས་(ལ་སྐོགས་)ü 

པ་པᨑ་ཏ་མཁས་པ་རྣམས་སྤན་དངས།   ìརིན་ཆེན་üབཟང་པྐོས་ལྐོ་ཙྪ་མཛད་

ནས(་)སྨད་སྤད་(སྨན་དཔྱད་)ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་གཞུང་།132   དེའི་འགྲེལ་པ་ཁ་

ཆེ་ཟླ་དགས་(ཟླ་བ་མངྐོན་དགས་)མཛད་པ།   ཟླ་ཟེར་རྣམས་བསྒྱུར།   ìལུགས་ü 

ཀི་བསན་བཅྐོས་ཁྱབ་འཇུག་སྦས་པས་མཛད་པ།   ìདཀིལ་འཁྐོར་üལྔ་པ་ཞེས་བྱ་

བ་དང་།   དང་སྐོང་ཤ་ལི་ཧྐོ་བྲས་མཛད་པའི་ར་སྤད་(དཔྱད་)སྤིའི་བསན་བཅྐོས་

129 Nyima B 2014: 150 has pa.
130 In the manuscript the letter nga is inserted in a smaller size below the line.
131 Nyima B 2014: 150 has cu.
132 sman dpyad yan lag brgyad pa: gso rig gi gzhung lugs (Tsering Drongshar).

ཆེན་པྐོ་དང་།   དེའི་སས(་)ལེགས་སྐོབས་ཀིས་མཛད་པ།   རའི་སྨན་སྤད་(དཔྱད་) ཀི་

བསན་བཅྐོས་དང་།   རྒྱལ་སས་སེང་གེ་བྱིན་གིས་མཛད་པའི་ར་སྤད་(དཔྱད་) ཆེན་པྐོ་

སྔ་སྐོར་འགྱུར་ཀང་མཆྐོག་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་དྐོ།   །མངྐོན་པར་འབྱུང་བའི་མདྐོ།   

ཀུ་ན་ལའི་བརྐོགས་133(རྐོགས་)བརྐོད།   གསེར་འྐོད་ཀི་རྐོགས་བརྐོད།   ཁྱད་པར་

ìའཕགས་üབསྐོད།   ìསྔགས་134(བསྔགས་)ü

133 Nyima B 2014: 151 has (only) rtogs.
134 Nyima B 2014: 151 has (only) bsngags.
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23. Folio 134a. [447/f. 134a, ll. 1–7:] བརྒྱ་སྐོ་བཞི།

༄༅།   །པར་འྐོས་པ་ལ་བསྐོད་པ།   ìསངས་རྒྱས་üདབང་བསྐུར་བའི་བསྐོད་

པ།   བཤགས་པའི་བསྐོད་འགྲེལ་ìསངས་རྒྱས་üཞི་བས་མཛད་པ(།)   ཇྐོ་བྐོ་རེས་

མཛད་པ་ìཤེས་རབ་üཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དྐོན་བསྡུས་པ།   ìཚིགས་üསུ་

བཅད་པ་དགུ་པ་དེའི་འགྲེལ་པ་འྐོད་བསྲུངས་གཞྐོན་ནུས་མཛད་པ།   དབྱིག(་)

གཉེན་གིས་མཛད་པ་ìཡྐོན་ཏན་üབཅུ་བརྐོད་པའི་ìགཏམü།   ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

གཏམ།   དཔའ་བྐོས་མཛད་པ་ལེགས་ìལམ་üབསན་པའི་ìགཏམü།   དེ་རྣམས་

ìལ་སྐོགས་üཔ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་།   བསན་བཅྐོས་མང་པྐོ་བསྒྱུར་བའི་བདག་

རྐྱེན་མཛད།   རྒྱ་གར་དང་བྐོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་135མང་པྐོ་སྤན་དངས་ནས།   ཁྐོ་

ཆར་དུ་ཆྐོས་འཁྐོར་ཆེན་པྐོ་བསྐོར་བའི་སྦིན་བདག་འབུལ་བ་དང་།   ཞབས་རྐོག་

(ཞབས་ཏྐོག་)ཕུན་སུམ་འཚོགས་(ཚོགས་)པ་བསྒྲུབས།136   དེ་དུས་དགེ་འདུན་

མང་པྐོ་ìགཟིགས་üཔ་དང་།   དད་གུས་ཆེན་པྐོ་འབྱུང་ཞིང་།   དགེས་137པས་

135 In the manuscript khas grub is inserted in small dbu can script below the line. 
Its place between thugs and du is also indicated by two dots.
136 Nyima B 2014: 151 has (only) bsgrub.
137 Nyima B 2014: 151 has (only) dgyes.

འཛུམ་གསུམ་པ་ཤྐོར་བ་ཡིན་ནྐོ་ìསངས་རྒྱས་ü(ཡིན་ནྐོ།   །ìསངས་རྒྱས་ü)ཀི་

བསན་པ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པར་བྱས་ནས།   སླར་བསྐོད(སྐོད་)ཧྐོར་དང་འཐའི(མཐའི་)138 

དམག་སྫྐོགས་(རྫྐོགས་)139པས།   བྱང་ངྐོས་སུ་དམག་དཔུང་ཆེན་པྐོའ་ིདབུ་གཙོ་ལ་

ཕེབས་པས།   བྱང་གི་ལག་མྱུག་ཚ་མྱུག་དུ་(ཏུ་)ཞི་བར་ìགཤེགས་üསྐོ།།

ལྔ།   མངའ་བདག་ཁི་བཀྲ་ཤིས་འྐོད་ལེ་བཙན་གི་སྐོར།

[448/f. 134b, ll. 5–7:]

འདིར་ཅེན་(གཅེན་)ཁྐོ་རེ་(འཁྐོར་རེ་140)ལ་སས་གསུམ་ཡྐོད་པའི་ཆེ་བ་ལྷ་ལེ་

བཀྲ་ཤིས་བཙན།   དེ་ལ་ཡང་སས་གསུམ་ཁྲུངས་141(འཁྲུངས་)པའི་ཆེ་ཤྐོས(་)

མངའ་བདག་འྐོད་ལེ་འདི་ནི།   ལུག་གི་ལྐོ་སྐུ་ཁྲུངས་(འཁྲུངས་)སྐུ་ཤེད་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་ཞིང་སྐོབས་དང་རལ་རྒྱས་ཤིང་དཔའ་བ།   གཞྐོན་ནུ་ནས་ཐུགས་རྒྱལ་ཅན་དུ་

138 Nyima B 2014: 151 has (only) mtha’.
139 Nyima B 2014: 151 has (only) rdzogs.
140 Nyima B 2014: 152 reads ’khor re and corrects this to ’khor res.
141 Nyima B 2014: 152 has (only) ’khrungs.
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24. Folio 134b.

25. Folio 135a.

འཁྲུངས་པས།   དཔུང་དང་འཁྲུག་པ་ལ་དགེས142(དགེས)།   བཅྐོ(་)ལྔ་པ་བྱ་ལྐོ་ལ་

ཧུ་པུ་དམག་མཛད།   ཡང་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་བྱའི་ལྐོ་ལ་འུ་ཐེན(་)

[449/f. 135a, ll. 1–7:] བརྒྱ་སྐོ་ལྔ།

༄༅།   །དུ་དམག་མཛད།   མངར་བསྡུས།   ད་ེལྐོ་གར་ལྐོག་སྐོགས་ཐའ་ི(མཐའ་ི)དམག་

མང་པྐོ་ཡྐོངས་པ་དང་།   ཐབས་དགྲ་རྣམས་ìཕམ(་)üཔར་བྱས་ཅིང་(ཤིང་)།   ཟླྐོག་སྐུ་

རྒྱལ་བརྙེས་སྐོ།   །སླར་འུ་ཐེན་བཞིར་ཕེབས་མ་ིསེའ་ིསྐོས་ཆེན་པྐོ་མཛད།   ད་ེལྐོ་ཉར་

མའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིìའགྲམ་üཏིང་(བཏིང་)།   ལྐོ་གཉིས་ནས།   ìཞབས་སུ་üཆུད་

(ཚུད་)ནས་དག་ེའདུན་ག་ིས་ེདང་།   ཆྐོས་གྲྭ་བཙུགས་སྐོ།   །སུམ་པ་བྱ་ིབའ་ིལྐོ་ལ་མར་

142 Nyima B 2014: 152 has (only) dgyes. Gu ge Tshe ring rgyal po reads dgos.

ཡུལ་དུ་ཕག་ཕེབས(།)   དཔ་ེདུག་143ག་ིལྷ་ཁང་བཞེངས།   དག་ེའདུན་ག་ིས་ེབཙུགས།   

ལྷ་རེན་དང་ལྷ་ཁང་ག་ིམཆྐོད་རྐྱེན་མང་དུ་བསྒྲུབས།   དག་ེའདུན་ལ་ཆས་རྐྱེན་རིས་

སུ།   ཡུལ།   ཞིང་གཞིས།   དུ་ཁྱིམ་སྐོགས་མང་དུ་ཕ།ེ   པᨑ་ཏ་པུ་ན་ེཤ་ིསྤན་དངས།   

མདྐོ་བཀའ་དང་བསན་བཅྐོས་འགའ་ཡར་བསྒྱུར།   ཁྐོང་རང་གིས་ìསྔགས་üཀི་ཆྐོས་

རྣམས་ཞུས་ཅིང་(ཤིང་)ཐུགས་དམ་བག་རེ་མཛད།   ìཞབས་སུ་üཐྐོགས་པའི་འབུལ་

བ་བསྒྲུབས་སྐོ།   །ཁྱད་པར་ìསངས་རྒྱས་üསྨན་བ་ལ་ཐུགས་དམ(་)144དུ་མཛད་ཅིང་

གསྐོལ་བ་འདེབས།   འཇུག་(མཇུག་)ཏུ་གར་ལྐོའ་ི(གར་ལྐོག་གི་)ཡུལ་དུ་དམག་

ཐེབས་གཉིས་པ་མཛད་པ་དེར་དབུ་འཇམས་སྐོ།   །ཅུང་(གཅུང་)བྱང་ཆུབ་འྐོད་དང(་) 

143 Read: dpe thub (alias Spituk).
144 In the manuscript dam is inserted in small dbu can script below the line. Its 
place between thugs and du is also indicated by two dots.
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26. Folio 135b. [450/f. 135b, ll. 1–7:]

ཞི་བ་འྐོད་ཀིས་སྐུ་བླུས་པས་ཁྐོང་ཉིད་དང་ལིད་སར་མཉམ་གི་གསེར་དགྐོས་ཟེར་

ནས་མ་ìཁུགས་üཏེ་རེས་ìགཅིག་üདེར་བཞུགས།   འདིར་ཡུམ་གིས་ìསངས་

རྒྱས་üསྨན་བ(་)མཆྐོད་ཅིང་གསྐོལ་བ་བཏབ་པས།   སས་ཀི་རྣལ་ìལམ་üདུ།   

ཤར་ཕྐོགས་ནས་དགེ་སླྐོང་བརྒྱད་བྱྐོན་ནས་ལགས་སྒྲྐོག་དཀྲྐོལ་ནས་ཕིན་པ་རིས།   

ìལགས་üརང145(་)གྲྐོལ་རེ་འབངས་གཉིས་ཀིས་བྲྐོས་བསྐྐོད་པས།   སྔྐོན་ལས་

ཀིས་ལགས་དུག་བྱུང་ནས་གུ་གེར་ཕེབས་ལ་ཁད་དུ་གྲྐོངས།   དེ་དུས་བཅུང་

(གཅུང་)བྱང་ཆུབ་འྐོད་ཀི(ཀིས་)བཅེན་(གཅེན་)ཀླུ་(བླུ་)བའི་གསེར་ཚོལ་(འཚོལ་)146 

བ་ལ།   དབུས་ཀི་ན་ཀྲ་གསེར་ཁ་དང་།   ལངས་ཡན་ལ་ཕེབས།   གསེར་མང་

དུ་ìཁུགསü147།   ཡར་འཁྐོར་བསྐྐོད་དེ།   མང་ཡུལ་སྐིད་གྲྐོང་དུ་ཇྐོ་བྐོ་ལ་མཇལ།   

གུང་ཐང་དུ་ཕེབས་པས།   དེར་ཅེན་(གཅེན་)འྐོད་ལེ་གྲྐོངས་པ་གསན་ན(ནས)148།   

145 Nyima B 2014: 153 has lcags ra.
146 Nyima B 2014: 153 reads tshal and corrects this to ’tshal.
147 Nyima B 2014: 153 has khug.
148 Nyima B 2014: 153 reads na and corrects this to nam.

ནག་ཚོ་ལྐོ་ཙྪ་དང་།   རྒྱ་བརྐོན་སེང་ལ་གསེར་བསྐུར་ནས(་)149   ཇྐོ་བྐོ་རེ་སྤན་

འདེན་དུ་སྫངས་150(རྫངས་)སྐོ།   །འྐོད་ལེ་འདི་ནི།

རྒྱུ་(སྒྱུ་)ཐབས་ཁྱབ་འཇུག་མདའ་སྐེན་སིད་སྒྲུབ་རལ།   །

དཔུང་གིས་ལྷ་མིན་ìཕམ་üབྱེད་རྒྱ་བྱིན་སྐོབས།   །

དེགས་བཅས་ìསེང་གེ་üདཔལ་ལ་ཐག་བཟང་རིས།   །

དེ་འད་འྐོད་ལེ་གཞན་དག་རིག་151(སྨིག་)རྒྱུའི་མི།།   །།

ཡང(་)

149 In the manuscript nas is followed by space as usual after shad.
150 Nyima B 2014: 153 has (only) rdzangs.
151 Nyima B 2014: 153 has (only) smig.
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27. Folio 136a.[451/f. 136a, ll. 1–7:] བརྒྱ་སྐོ་དྲུག

༄༅།   །མངའ་བདག་ཁི་ìབཀྲ་ཤིས་üའྐོད་ལེ་བཙན་ལ་སས་གསུམ་སེ།   སྐོ་ལྐོན་

ཚ་བཙན་སྐོང་།   ཆྐོ་ཆེན་ཚ་རེ་ལེ།   ལྐོང་ར་ཁི་སྐོང་།   མཚན་གྲགས་མཚན་

ལེ་ཡང་ཟེར་རྐོ།   །

དྲུག   མངའ་བདག་འྐོད་ལེའི་སས་བཙན་སྐོང་དང་དེའི་རྒྱུད་པའི་སྐོར།

ཆེ་བ་བཙན་སྐོང་ནི་པུ་ཧྲངས་ལ་མངའ་མཛད།   བ་ཆེན་རེ་ལེ་ནི་གུ་གེ་ལ་

མངའ(་)མཛད་དྐོ།   །བཙན་སྐོང་སས་ཁི་བཙན་ལེ།   དེའི་སས་དབང་ཕྱུག་ལེ།   

དེའི་སས་᩺ᨓ་152སས་གྲགས་བཙན་ལེ་དེའི་སས་ཁི་ìབཀྲ་ཤིས་üབཙན་བསྐོབས་153 

(སྐོབས་)ལེ།   དེའི་སས་སག་ཚ་ཁི་འབར་བཙན།   དེའི་སས་མངའ་བདག་ཁི་

བཙན་དཔལ་ལེ།   འདིས་ཡ་རེར་ལྷ་ཁང་བཞེངས།   དབུ་སེ་བཞི་ìབཙུགས(་)ü 

སྐོ།   །དེའི་སས་བཙན་ཕྱུག་ལེས།   ཤང་ཟའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས།   ཞེར་ཆྐོས་འབྱུང་

དུ་བཀྐོར་(དཀྐོར་)ནྐོར་མང་དུ་ཕུལ།   ཞིག་བསྐོས་(གསྐོས་)མཛད་དྐོ།   །དེའི་

152 Nyima B 2014: 153 has dē (that is, de with ’a chung subscript).
153 Nyima B 2014: 153 has (only) stobs.

སས(་)བཙན་ìགྲགས་üལེ།   འདིས་ཁྭ་154ཆར་དུ།   ìརིན་ཆེན་üìརེགས་üཔ་

དཔལ་གི་ལྷ་ཁང་ཤིང་སྒྲ་ཅན་སུམ་རེག་155ཏུ་བཞེངས་སྐོ།   །མཆྐོད་གནས་བརྒྱད་

བཙུགས།   དེའི་སས་བཙས་(བཙན་)སྐོབས་ལེ།   དེའི་སས་ཁི་འབར་བཙན།   

འདིས་ཁ་156ཆར་དུ་ཀུན་སྤྐོད་ཆེན་མྐོ་བཞེངས།   གསེར་ཀང་(གསེར་རྐྱང་)གི་

མདྐོ་མངས་བཞེངས་སྐོ།   །འདིས(་)

154 Nyima B 2014: 154 has khā (that is, kha with ’a chung subscript).
155 Nyima B 2014: 154 has brtsegs.
156 Nyima B 2014: 154 has khā (that is, kha with ’a chung subscript).
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28. Folio 136b. [missing157/f. 136b, ll. 1–7:]

ཆྐོས་རེ་འབྲི་ཁུང་ìའཇིག་རེན་üམགྐོན་པྐོ་ìསངས་རྒྱས་üམི་ཡུལ་དུ་བྱྐོན་པ་ལ་

ìསངས་རྒྱས་üསུ་ངེས་པའི་དད་པ་ཐྐོབ་པས་ལན་ìགཅིག་üགི་ཚེ།   ཆྐོས་རེ་

ìརིན་ཆེན་üདཔལ་ཉིད་ìནམ་མཁར(་)üབྱྐོན་ནས་ཞལ་མཇལ།   དེའི་སས་

ཁི་ìབཀྲ་ཤིས་üདངྐོ
ས

158་གྲུབ་མགྐོན།   འདི་མངའ་རིས་ལ་སྐོས་ཡབ་ཁི་འབར་

བཙན་བ་ཆེན་མཛད།   འདི་སག་ཚ་ཡིན་པས།   བ་ཆེན་པྐོ་སག་ཚ་ཞེས་

ìགྲགས་ü།   འདི་བྱང་ཆུབ་ìསེམས་དཔའ་üཟླ་བ་ìརྒྱལ་མཚན་üགི་སྤྲུལ་པར་

གྲགས།   རྐོགས་ལན་རྣལ་འབྱྐོར་དབང་ཕྱུག(་)དཔྐོན་སླྐོབ་མང་དུས་ལྔ་བརྒྱ།   

ཉུང་དུས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གངས་རི་མཚོ་གསུམ་དུ་ìབཞུགས་üཔ་ལ།   ཚོ་བའི་ཡྐོ་

བྱད་སྐྐོ་ངས་མདེ་པ་འབུལ།   གསང་ìསྔགས(་)üཀ་ིསྒྐོར་ìཞུགས་üནས་ìསྔགས་üགསར་

157 This page is missing entirely in the dPal brtsegs 2011 facsimile edition and 
also in Nyima B 2014. It was clear before the inspection of photographs of the 
complete MS that the sequence of the pages 452–453 as published in the 2011 
facsimile edition (and rendered into dbu can script in Nyima B 2014) did not 
make sense.
158 The sa is added in smaller dbu can script below and in between the nga and 
the tsheg before grub. It is black while the remaining characters and ligatures 
(with the exception of the vowel signs) are written in red ink.

སྙིང་ཀུན་ལ་མཁས།   ཁྱད་པར་ཐུ་(མཐུ་)དང་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།   ལྷ་སིན་བྲན་

ཏུ་ཁྐོལ།   ཏི་སེ་དང་རྐོད་ལུང་སྐོགས་སུ་བསྒྲུབ(་)པ་གཙོ་བྐོར་མཛད།   འབྲི་ཁུང་

ཐེལ་ཏུ་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྐོ་ཡང་ìཡྐོངས་སུ་üབསྒྲུབ་པྐོ།   དེའི་སས་གནམ་ལེ་

མགྐོན་ནི།   ཡབ་ལྟར་མཛད་སྤྐོད(་)དང་མཁྱེན་པ་རྒྱ་ཆེ།   མཁར་གྐོང་དུ་བསྒྲུབ་

པ་ལ་ìབཞུགས་üདུས།   ཛམ་བྷ་ལ་ཞལ་གཟིགས།   ཐེབས་ìགཅིག་üསྐོག་པྐོའ་ི

ཚོང་མང་པྐོ་བྱུང་།   མ་བྲིན་པའི(་)
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29. Folio 137a.[453/f. 137a, ll. 1–7:] བརྒྱ་སྐོ་བདུན།159

༄༅།   །ནྐོར་མང་པྐོ་ཁྐོང་ལ་བཅྐོལ།   ལྐོ་གསུམ་ནས་ཉེད་160བཅག་(ངེད་ཅག་)མ་

སླེབ་ན།   ཁྱེད་རང་ཁྱེར་བས་ཆྐོག་ཟེར་ལྐོག་སྐོང་།   ལྐོ་གསུམ་སྐོང་ཀང་མ་སླེབ།   

ཁུར་པྐོ་རྣམས་ཁ་ཆེ་ནས་གཟིགས་པས།   སྤི་ནྐོར་སྫས་161(རྫས་)དཔག་ཏུ་མེད་པ་

བྱུང་།   ཁྱད་པར་དངུལ་གི་ཏང་ཀ་ìཐམས་ཅད་üལ་ìཛམ་üìཛམ་ü162   ཞེས་

པའི་ཁ་ཡིག་བྱུང་བས།   ìཛམ་üབྷ་ལས་དངྐོས་གྲུབ་གནང་པར་163(བར་)དགྐོངས་

སྐོ།   །ལྐོངས་སྤྐོད་ལ་སྙིང་པྐོ་བང་བའི་ཕིར།   ཁྭ་ཆར་དུ་མེས་ལྷས་བཞེངས་

པའི་དངུལ་སྐུའི་གཡས་གཡྐོན་གཉིས་སུ།   དབུས་མ་དང་མཉམ་པའི་སྤན་རས་

གཟིགས་དང་།   ཕག་ན་ìརྐོ་རེའི་üསྐུ་དངུལ(་)164ག་ར་(གར་)ìལུགས་སུ་üབཞེངས།   

159 The sequence of the pages 452–453 as published in the 2011 facsimile 
edition (and rendered into dbu can script in Nyima B 2014) needs to be 
reversed. The correct order of the text is given here in the correct form (based 
on the inspection of the complete MS).
160 Nyima B 2014: 154 has nyer.
161 Nyima B 2014: 154 has (only) rdzas.
162 In the manuscript ’dzam is followed by space as usual after shad.
163 Nyima B 2014: 154 has (only) bar.
164 In the manuscript dngul is inserted in small dbu can script between sku and 
ga ra above the line.

གསེར་རྐྱང་མ་མདྐོ་མངས་དང་།   ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་བསྒྲུབས།   

བཀའ་འགྱུར་སྤི་ìཐམས་ཅད་üདངུལ་རྐྱང་ལ་བཞེངས།   འབྲི་ཁུང་ཐེལ་དུ་

གསེར་དངུལ་ལ་བཞེངས་པའི་ཆྐོས་སྐོ་(པྐོ་)ཏི་བརྒྱ།   དངུལ་གི་ཐ་ལི།   དངུལ་

སྐྐོགས་སྐོགས་བརྒྱ།   མུ་ཏིག་བརྒྱ་ཕྲེང་བརྒྱ་རྣམས་མང་དུ་ཕུལ།   རྐོད་ཁུང་གི་

ཆྐོས་འཁྐོར་སང་ìཉི་ཤུ་üར་བཞིས་བཙུགས།   ཡབ་ཀི་དུས་མཆྐོད་བཟང་པྐོ་

རྒྱུན་དུ་བཙུགས་སྐོ།   །བཅེན་(གཅེན་)དངྐོས་གྲུབ་མགྐོན་ལ།   སས་སྐོབས་
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30. Folio 137b. [452/f. 137b, ll. 1–7:]

རྒྱལ་ལེ་འདིས་ཤར་ཕྐོགས།   གེ་གྐོད་ཁ་ལ་བྱ་བ་ཡན་ཆྐོད།   ནུབ་གསེར་འདུད་165 

ཤིང་ཚུན་ཆད་མངའ་བསྡུས།   ཏི་སེའི་བསྒྐོམ་ཆེན་རྣམས(་)ཚོ་རྒྱགས་བསྒྲུབས་

སྐོ།   །དེའི་སས་ཁི་ìབཀྲ་ཤིས་üརྒྱལ་བ་ལེ།   དེའི་སས་ཁི་ìབཀྲ་ཤིས་üìརྐོགས་üལེ་

བཙན།   འདིས་བྱངས་(བྱང་)ལ་ཕུབ་མངར་བསྡུས།   ཁྭ་166ཆར་དུ་ìབཀྲ་ཤིས་ü 

རེགས་167པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་སྐོ།   །དེའི་སས་ལྷ་བཙུན་ìརྐོ་རེ་üསེང་

གེ།   དེའི་སས་ཁི་ìབཀྲ་ཤིས་üབསྐོད་ནམས་ལེ་འདི་(འདིས་)པུ་ཧྲངས་ཀི་རྒྱལ(་)

སིད་ཐམས་ཅད་བཟུང་།   མྐོན་ཀྐོ་ཕྲལ་དྲུག་བཏུལ།   ཁྭ་ཆར་སྐོགས་ཀི་ལྷ་ཁང་

མང་པྐོའ་ིཞིག་བསྐོས་(གསྐོས་)མཛད།   དགུང་ལྐོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཡ་ཚེ་རྒྱལ་

པྐོའ་ིམངའ་168བཟུང་།   དབུས་ལྷ་རེ་རིན་པྐོ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ལ་གསེར་ཐྐོག་ཕུབ།   

གསེར་སྐོང་བཙུགས།   ས་སྐར་ལྷ་ཁང་ཆེན་མྐོའ(ི་)གསེར་ཐྐོག   །ཆབ་ཟངས་

165 Nyima B 2014: 154 has ’du.
166 Nyima B 2014: 154 reads kha and corrects this to khā (that is, kha with ’a 
chung subscript).
167 Nyima B 2014: 154 has brtsegs.
168 Nyima B 2014: 154 has mda’.

གསེར་མང་དུ་ཕུལ།   ìཚོགས་üཆེན་པྐོ་ལ་གསེར་ཐྐོག་གསེར་བྱུ་དང་བཅས་པ་

བསྒྲུབས།   འབྲི་ཁུང་ཐེལ་གི་ལྷག་ཆེན་ལ་གསེར་ཐྐོག་ཕུབ(།)   ཚལ་གུང་ཐང་

གི་གསེར་ཐྐོག་ཀང་ཕུབས་སྐོ(ཕུབ་བྐོ)།   །དགྐོན་སེ་དེ་ìརྣམས་སུ་üའབུལ་བ།   

འགེད་བཅས་ཚན་པྐོ་ཆེ་བསྒྲུབས།   སྐུ་
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31. Folio 138a.[454/f. 138a, ll. 1–5:]169

ཚེའི་ìབཤམ་üལ།   བུ་དྐོལ་ཤེར་གསུམ་སྐོགས་དབུས་གཙང་གི་དགེ་བཤེས་དུ་

མ་ལ་གསེར་དངུལ།   མུ་ཏིག་བྱི་རུ་[... …]170སྐོགས་171ཞབས་རྐོག་172(ཏྐོག་)ངྐོམས་

བཏུབ་(བཏུབས་)པ་མཛད་ཅིང་སྐུ་བསྐོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས།   འདིས་གསེར་རྐྱང་

གི་བཀའ་འགྱུར་བསན་ཆྐོས་173(བཅᨕས་)ìའགྱུར་རྐོ་üཚལ་ìཐམས་ཅད(་)ü[...]174   

བསན་པ་ལ་ཞབས་ཐྐོག་ཆེ་བ་ཡིན་ནྐོ།   །དེའི་སས་དཔལ་མགྐོན་ལེ་དང་།   ཀིརི་

མལ་175ཆེན་གི་སས་མཉྫུ་ཤི་ཀིརི།   མལ་ཡ་ཙེ་ལ(་)[...]176མཛད177།   འདིས་ìརྐོ་

169 Based on the inspection of the photographs of the complete MS it is evident 
that folio 138 is not fully preserved and that on the left ca. 4–5 cm of the page 
is missing (which is not clear from the 2011 facsimile edition (nor from Nyima B 
2014). The reverse side of folio 138 is empty.
170 At the beginning of line 2 one or two words seem to be missing.
171 In the photographs of the original MS a fragmentary sa, the first letter in 
sogs, is recognisable.
172 Nyima B 2014: 155 has (only) tog.
173 Nyima B 2014: 155 has (only) bcos.
174 At the beginning of line 3 one or two words may be missing.
175 Unclear sign (perhaps subscript ’a chung?) below ma.
176 At the beginning of line 4 one or two words may be missing.
177 Left part of the prefix ma is missing in the manuscript.

རེ་üགདན་ལ་མཆྐོད་ཐང་ཕུལ་ཞིག་བསྐོས་མཛད།   པᨑ་ཏ་མང་པྐོ་སྤན་དངས།   

ཆྐོས་འཁྐོར་དང་ཞབས་ཐྐོག་བསྒྲུབས(།)[..]178འདི་རྣམས་ནི་པུ་ཧྲངས་ཀི་གདུང་

རབས་ཡིན་ནྐོ།   །                                              179གཅིག་ཞུས།   

       180[...]ས་འདི་ཉིད་ནི་རེ་བཙུན་རྐོ་རེ་འཆང་གི་སས་ཀི་ཐུ་བྐོ་པᨑ་ཏ་ཆེན་པྐོ་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྐོས་མཛད་པའྐོ།།   བར་སབས་ཀི་ཡིག་ཕྲེང་འགའ་ཡར་ཆད་

181[...]་བདག་གིས་བསབས་ཡྐོད་པས་ནྐོངས་ན་བཟྐོད་པར་གསྐོལ་ལྐོ།།   མངྒ་ལཾ།།

178 At the beginning of line 5 one or two words may be missing.
179 The following text, starting more than a half page away at end of line 5, is 
written in smaller dbu med script.
180 At the beginning of line 6 one or two words may be missing.
181 At the beginning of line 7 one or two words may be missing.
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32. Folio 138b. བདུན།   པᨑ་ཏ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐོར།

པᨑ་ཏ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི་བྐོད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་མྐོ་ལུག་གི་ལྐོ་

སེ།   སྤི་ལྐོ་༡༤༡༥ལྐོར་མངའ་རིས་གུ་གེ་ལྷྐོ་སྐོད་མདའ་བ་ཆྐོས་རྒྱལ་ས་ཁྐོངས་ཏུ་

གཏྐོགས་པའི་སྒྱུ་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།   གདུང་ནི་ཞང་ཞུང་རུས་ལྔའི་ནང་ནས་

སྐི་ནྐོར་ཡིན་ཞིང་ཡབ་མེས་གྐོང་མ་རྣམས་ཀང་ཉི་མའི་གཉེན་གི་གདུང་རྒྱུད་ཀིས་

བསྐུར་ཞིང་།   ཡབ་ཀི་མཚན་ལ་རིག་འཛིན་རྐོ་རེ་དང་ཡུམ་གི་མཚན་ལ་སྐིད་

པ་བརྐོད།   ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བྐོ་རིག་རབ་ཏུ་བཀྲ་ཞིང་བརྐོན་འགྲུས་ཧ་ཅང་ཆེ་

བས་འབྲི་ཀྐོག་ལ་ཐྐོགས་པ་མེད་པར་ཆགས།   ཅུང་ཟད་ཆེར་ལྐོངས་སབས་སུ་སྙུང་

ནད་དག་པྐོས་ཟིན་མྐོད་ཀང་།   བ་མ་དམ་པ་ཆྐོས་དཔལ་འཛིན་ལས་ཚེ་བདག་

དང་ར་མགྲིན་གི་གདམས་ངག་ཞུས་ཤིང་བསྒྐོམས་པས་སྙུང་ནད་ལས་གྲྐོལ།   དེ་

ནས་ཁྐོང་གིས་དྭགས་པྐོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དབང་ཁིད་མན་ངག་ལུང་ལ་སྐོགས་པ་དུ་

མ་དང་།   ཡབ་ཀི་དྲུང་ནས་གུ་རུའི་གཏེར་བཀའ་དང་།   ཡབ་མེས་ཀི་ཆྐོས་དུ་མ་

གསན།   དགུང་ལྐོ་བཅུ་གཅིག་པར།   ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ཆྐོས་ལ་བྱྐོན་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་བར་མ་གནང་ཡང་ཆྐོས་རེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་དུ་བྱྐོན།   དྲུང་པ་

ནམ་མཁའ་རེ་མྐོ་སྐོགས་དགེ་འདུན་བཅུ་གཅིག་གི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་།   དེའི་

ཚེ་དྲུང་པ་ནམ་མཁའ་རེ་མྐོ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀི་དྲུང་

དུ་འདུལ་བ་འྐོད་ལན་དང་།   མཛངས་་བླུན།   ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མདྐོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།   

གསང་འདུས་མི་བསྐྐོད་པ་རྒྱུད་པ་བདུན་ལན་སྐོགས་ཆྐོས་མང་དུ་གསན།   དགུང་

ལྐོ་ཉི་ཤུའི་བར་ཕག་ཕི་དང་།   སླྐོབ་གཉེར་མཛད་ཅིང་བཞུགས།

དགུང་ལྐོ་ཉེར་གཅིག་པའི་དུས་གུ་གེའི་རྒྱལ་པྐོས་དྲུང་ནམ་མཁའ་རེ་མྐོ།   

ཆྐོས་རེ་རྐོ་རེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པྐོ་གླྐོ་བྐོར་བཞུགས་པར་སྤན་འདེན་དུ་

བཏང་བའི་རེ་འདི་ཉིད་ཕག་ཕི་མཛད།   གླྐོ་བྐོར་ཆྐོས་རེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པྐོ་

དང་མཇལ།   ངྐོར་ཆེན་རྐོ་རེ་འཆང་ལས་བྲག་དཀར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ས་

སྐ་པའི་ཆྐོས་ཀི་ཐྐོག་མར་དཔལ་ཀེ་ཡི་རྐོ་རེའི་དབང་བསྐུར་ཐྐོབ་ཅིང་ངྐོར་ཆེན་

གི་ཕག་ཕི་ལྐོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་མཛད།   ཁྐོང་གི་སྐུ་ཚེའི་རིང་ལ་སྒྲ་ཚད་བཟྐོ་

གསྐོ་སྐོགས་རིག་གནས་མཐའ་དག་ཚིག་དྐོན་གི་ཆ་ལ་ནྐོར་བ་མེད་པ་ལེགས་

པར་བཤད་པའི་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐངས་ཤིང་།   ཚད་མའི་

ཕྐོགས་ཆྐོས་གཏན་ཚིགས་རྣམས།   སྒྲ་སྒྲུབ།   རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྐོམ་
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ཡིག   །སྐེས་རབས་དུ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་གཙོ་བྐོ་མཛད་པ་དང་།   སེབ་སྦྐོར་

གཙོ་བྐོ་མཛད་པ་གཉིས་ཀ་ཡྐོད་གསུངས་ཤིང་།   བྐོད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ར་

ལྐོ་སེ་སྤི་ལྐོ་༡༤༩༨ལྐོར་དགྐོངས་པ་ཆྐོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།   དེའི་ཚེ་དགུང་གྲངས་

བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ་དུ་བྱྐོན་ནྐོ།།

མཇུག་བསྡུའི་གཏམ།

པᨑ་ཏ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངའ་རིས་ཀི་ལྐོ་རྒྱུས་འདིར་

བྐོད་བཙན་པྐོའ་ིརྒྱུད་པ་དེ་བྐོད་ལྐོངས་ནུབ་རྒྱུད་ཀི་སྐོད་ཕྐོགས་སུ་མ་ཕེབས་གྐོང་

གི་ཞང་ཞུང་ལྐོ་རྒྱུས་ཅུང་རྒྱས་པ་དང་།   སྐིད་ལེ་ཉི་མ་མགྐོན་སྐོད་ལ་བྱྐོན་ནས་

མངའ་རིས་རྒྱལ་པྐོ་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སྐོར་བཀྐོད་

ཡྐོད་ལ།   མངའ་རིས་སྐོད་ཀི་མགྐོན་གསུམ་གིས་སྐོ་སྐོའ་ིམངའ་ཁྐོངས་ཅི་འད་

བྱས་ནས་བདག་དུ་དབང་བ་དང་།   ཕ་མེས་རྣམས་ཀི་ར་ཆེའི་རྒྱུ་དངྐོས་སྐོ་སྐོར་

བགྐོ་བཤའ་ཅི་འད་བྱུང་མིན།   དེ་བཞིན་མངའ་བདག་འཁྐོར་རེ་དང་།   དེའི་

བུ་མངའ་བདག་ལྷ་ལེ་བཙན།   དེའི་བུ་མངའ་བདག་འྐོད་ལེ་བཙན་བཅས་ནས་

རྒྱུད་པའི་པུ་རངས་རྒྱལ་རྒྱུད་དེ་དུས་རབས་བཅྐོ་ལྔ་པའི་བར་ཁ་གསལ་བཀྐོད་

ཡྐོད།   དེ་དག་སྔར་གི་མངའ་རིས་ལྐོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ནང་འཁྐོད་པ་ཤིན་ཏུ་

དཀྐོན་པས་དཔེ་ཆ་འདིར་མངའ་རིས་ཀི་ལྐོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་མཇུག་བྱ་རྒྱུར་རིན་ཐང་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལན་ཡྐོད་ཙང་འདིར་ཁྐོ་བྐོས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མཚམས་སྦྐོར་བྱས་

ཡྐོད།   དེས་ན་དཔེ་ཆ་འདིས་མ་འྐོངས་པར་སྐོད་མངའ་རིས་ཀི་ལྐོ་རྒྱུས་གསལ་པྐོ་

མེད་པའི་སྐོང་ཆ་མང་དག་ལ་ཁ་བསྐོང་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་བརྐོད་མེད་དང་།   དུས་

མཚུངས་སུ་དེ་ནི་སྐོད་མངའ་རིས་ལྐོ་རྒྱུས་བང་མཛོད་ཀི་སྒྐོ་མྐོ་འབྱེ་བའི་ལེ་མིག་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ནྐོ།།
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