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Tsering Drongshar and Christian Jahoda

The Extended Biography of the Royal Lama Ye shes ’od 
by Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan: The Tibetan Text

Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan’s work entitled lHa bla ma ye shes ’od 
kyi rnam thar rgyas pa (Extended Biography of the Royal Lama Ye shes 
’od) was published as a facsimile edition in 2011 by dPal brtsegs bod 
yig dpe rnying zhib ’jug khang in no. 43 (Pi) of the series Bod kyi lo 
rgyus rnam thar phyogs bsgrigs (see Gu ge Paṇ chen Grags pa rgyal 
mtshan 2011a). This manuscript, like  Nyi ma’i rigs kyi rgyal rabs skye 
dgu’i cod paṇ nyi zla’i phreng mdzes (see Gu ge Paṇ chen Grags pa 
rgyal mtshan 2011b), was originally written in dbu med script. Due  
to the frequent use of contracted words (skung yig), abbreviations 
(bsdus yig) and old (partly also ‘unorthodox’) spellings, it is not easily 
readable. 

In 2013 an annotated dbu can version was published in which 
most of the contracted expressions (with the exception of numerals) 
were resolved and corrected. Also modern spellings were suggested. 
See Do rgya dBang drag rdo rje 2013: 1–55 (henceforth D2013) 
for the biographical text and ibid., pp. 56–130, for annotations and 
bibliography. This edition, which is certainly very useful, unfortunately 
has some shortcomings—it comes without the apparatus of a critical 
edition and most regrettably does not contain any references to the 
pagination of the facsimile edition—as well as a number of editorial 
problems (for example, in the resolution of skung yig).

The aim of the text published is here to provide an improved 
edition that overcomes these shortcomings and mistakes, in 
addition to the collation of original (dbu med) skung yig and bsdus 
yig expressions and resolved (dbu can) spellings. As research on the 
content of this text is only just about to begin and as new texts 
and documents that shed additional light on the history of Western 
Tibet are still turning up (see Pa tshab Pa sangs dbang ’dus 2012a, 
Pa tshab Pa sangs dbang ’dus 2012b, Khyung bdag 2013, Martin 

2019: 218, n. 90), the main goal at this point is to establish a sound 
textual basis for dealing with various critical questions that need to 
be investigated.

The work on this edition, which was based first on a typewritten 
version provided by Gu ge Tshe ring rgyal po, was actually begun 
in January 2011, initially mainly with the intention to bring together 
and eventually publish relevant information on selected research 
questions. When the facsimile version became available and the ex-
istence of another relevant historical text by Grags pa rgyal mtshan 
was revealed by Gu ge Tshe ring rgyal po not only the scope of inter-
est and approach but necessarily also the required input widened 
considerably. The main editorial work on the Tibetan text leading to 
its present state and form has been in the hands of Tsering Drong-
shar since autumn 2012.

Editorial Note
The Tibetan text edition is based on the facsimile of the original 
version (see Gu ge Paṇ chen Grags pa rgyal mtshan 2011a: 273–355).

Editorial information, such as references to page/folio numbers of 
the facsimile publication appear in square brackets. Round brackets 
indicate the suggested correct spelling or grammatical form. The full 
(usual) spelling of contracted ligatures and of otherwise shortened 
forms (including numbers) are given in brackets ì ü. The related 
spelling of the dbu med originals of such contracted ligatures—
sometimes complex or unusual forms—are given on the same line 
in the margin columns. ‘Tortoise-shell’ type brackets 〔 〕 indicate 
brackets occurring in the Tibetan manuscript. Their function and 
meaning is not entirely clear. Sections between these brackets seem 
to represent quotations from other sources.



Tsering Drongshar and Christian Jahoda

122

ཕྱི། ར ༡༠༦

[273/vol. NYA/f. 1a:] ཉ1  གཅྱིག

༄༅།   །ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་ཀྱི་ìརྣམས་(རྣམ་)üཐར་རྒྱས་པ་

ìབཞུགས་ས(ོབཞུགས་སོ)ü།།

[274/f. 1b:]

༄༅།   །ཨོཾ་སྭ་སྱི།   རྒྱ་2ཆེན་ìཚོགས་üìགཉྱིས་üཆུ་གཏེར་དབྱིངས་ལས་

འཁྲུངས།   །

ìའཕགས་üìཚོགས་üརྒྱལ་སྲས་གྱིང་ìབཞྱིའྱི་üདབུས་ན་མཛེས།   །

དཔག་ཡས་ìཡོན་ཏན་üìབང་üརྱིམ་གྱིས་ìའཕགས་üཔ།   །

ìཐུབ་བསན་üགསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་དེ་ལ་འདུད།   །

ལྷ་ལས་རབ་བྱུང་ལྷ་ཡྱི་བླ་མ་སེ།   །

མཁེན་བརེའྱི་ìཡེ་ཤེས་üགསལ་བས་(བ་)3ཉྱི་མའྱི་ìརྱིགསü།   །

ìའཕྱིན་ལས་üìའོད་ཟེར་üìའབུམ་üགྱི་(གྱིས་)མྱི་འཇེད་(མཇེད་)ཁབ།   །

དེ་ལྟར་ìརྣམས་üཐར་(རྣམ་ཐར་)ìཕོགས་üབཅུར་སེལ་ལ་སོྤ།   །

འདྱིར་བོད་ཀྱི་ལྷ་བཙན་པོ།   ཀྱི་ལེ་(སྐྱིད་ལེ་)ཉྱི་མ་མགོན་ལ་སྲས་མགོན་

ìགསུམ་üའཁྲུངས་པའྱི་བར་པ་ནྱི།   ìབཀྲ་ཤྱིས་üམགནོ་ཡྱིན་ལ།   དེ་ལ་སྲས་

ìགཉྱིས་üའཁྲུངས་པ་ནྱི།   གཅེན་ìའཁོར་རེ་üདང་།   བཅུང་(གཅུང་)ìསྲོང་

1 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 1 has nye.
2 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 1: 1 has dya (skung yig).
3 D2013: 1 has ba without indicating this as a corrected reading.

ངེ་üìགཉྱིས་üìཡྱིན་ནüོ།   གཅེན་ìའཁོར་རེས་4üཔུ་ཧྲངས་ལ་མངའ་མཛད།   

[275/f. 2a:] གཉྱིས།

༄༅།   །བཅུང་(གཅུང་)ìསྲོང་ངེས་üགུ་གེ་ལ་མངའ་མཛད།   སླར་གཅུང་

སྲོང་ངེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི།   ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་5འདྱི་ìཉྱིད་དོü།   །བོད་

ìཁམས་üཀྱི་མཁས་པ་མང་པོས་གཅེན་ìའཁོར་རེ་üརབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི།   ལྷ་བླ་

མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་ìཡྱིན་ནོü།   །ìཞེས་གསུངས་üཔ་ནྱི།   ìཅུང་ཟད་üìམཉམ་

པར་üམ་བཞག་པ་སེ།   མྱི་ལྷའྱི་ཞྱིག་6ཚེམ་དང་།7   སོས་ìཆེན་མོ་8üམཛད་པའྱི་

དྱིལ།   རང་རང་གྱི་ཆོས་ìརྟགས་üཀྱི་9མནན་པ་དུ་མ་ལས།   ཅུང་(གཅུང་)

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ìབང་ཆུབ་üìསེམས་དཔའ་üལྷ་མ་(ལྷ་བླ་མ་)ìཡེ་ཤེས་üìའོད་

དང༌ü།   གཅེན་མངའ་བདག་ìཆེན་པོ་üìའཁོར་རེ་üབཙན་དང༌།   ལྷ་སྲས་

དེ་བ་རཱ་ཛཱ10(དེ་བ་རཱ་ཛ)།   ལྷ་སྲས་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ(ནཱ་ག་རཱ་ཛ)11།   ལྷ་སྲས་ལྷ་ལེ་

གཙན(བཙན)།   ལྷ་སྲས་ཨུ་དྷ་རཱ་ཛཱ(ཨུ་དྷ་རཱ་ཛ)12།   ལྷ་སྲས་ìཧམ་ü13ཟླས་སྐུ་

མཆེད།   ཁུ་དབོན་ཡབ་འཆེད་(ཡབ་མཆེད་)རྣམས་གདན་འཛོམ་(འཛོམས་)14ནས།   

4 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 1 not indicated as skung yig. In ’Dar tsha 
Khyung bdag 2015 only about half of the skung yig are indicated as such.
5 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 1 ’od is missing.
6 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 2 has “yig?” in parentheses after zhig.
7 shad (and space) after dang is missing in D2013: 1.
8 D2013: 1 has chen po.
9 D2013: 2 has kyi and suggests correcting this into kyis.
10 ’a chung below dza is missing in D2013: 2.
11 D2013: 2 does not correct the spelling ra’ dza’ (rā dzā) into ra’ dza (rā dza) in 
order to render the Sanskrit rāja.
12 Again D2013: 2 does not correct the spelling ra’ dza’ (rā dzā) into ra’ dza (rā 
dza) in order to render the Sanskrit rāja.
13 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 2 wrongly reads དྷཾ་.
14 Not corrected in D2013: 2.
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ཅེས་(ཞེས་)15དང༌།   བསོད་(སོད་)ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ìརྣམ་དག་16üìཚད་མ་üརྣམས་

ལས་ཀང་འདྱི་ìབཞྱིན་üདུ་འབྱུང་(བྱུང་)བའྱི་ìཕྱིར་རོü།   །

དེས་ན་ìབང་ཆུབ་üìསེམས་དཔའ་üìཡེ་ཤེས་üའོད་འདྱི་ནྱི།   བསན་པ་ལ་

བ་བ་ཆེར་མཛད་ཅྱིང་།17   རྒྱལ་བས་མད་ོརྒྱུད་དུ་མ་ལས་ལུང་ìབསན་པའྱི་üìབདག་

ཉྱིད་üìཡྱིན་ཏེ།ü   དེ་སད་དུ་ཡང་།   ìའཇམ་དཔལ་üར་རྒྱུད་ལས།   

 

ལྷ་ལན་ཡུལ་ཞེས་བ་བ་ཡྱི།   །

[276/f. 2b:]

གངས་ཅན་རྱི་ཡྱི་ནང་གནས་པ།   །

རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཡྱི་བླ་མ་ཞེས།   །

ཤཱཀ་ཡྱིས་18(ཡྱི་)ནྱི་ìརྱིགས་üལས་འཁྲུངས།   །

དེ་ཡང་ìསྔགས་üཀྱི་དོན་བསྒྲུབས་སེ(ཏེ)།   །

ཆོས་དང་ìལོངས་སྤོད་üìལན་པར་üའགྱུར།   །

རྱིག་པ་ìལོངས་སྤོད་üལན་ཞེས་པ།   །

མྱི་ཡྱི་བདག་པོས་དེའང་འགྲུབ།   །

ལོ་ནྱི་བརྒྱད་བཅུར་(ཅུར་)རྒྱལ་སྲྱིད་བེད།   །

ཅེས་དང་།   སྱིང་རེ་ìཔད་དཀར་üཆེ་བ་ལས།   ཀུན་དགའ་བོ།   ང་འདས་པའྱི་

15 Not corrected in D2013: 2.
16 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 49, n. 23, suggests reading the skung yig as 
rnam dag or rnam gzhag and holds the latter as more likely.
17 shad (and space) after cing is missing in D2013: 2.
18 Not corrected in D2013: 2.

དུས་ན།   མ་འོངས་པ་ན།   བང་ìཕོགས་üཀྱི་བརྒྱུད།   ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ།   སོས་

ཀྱི་ངད་ལན་པའྱི་འགྲམ་དུ།   ìདགེ་སློང་üìཡེ་ཤེས་üའོད་ཞེས་(ཅེས་)19བ་བ་

བྱུང་སེ།   དེ་ནྱི་མང་དུ་ཐོས་ཤྱིང་།20   འདུལ་བ་དང་།   མདོ་དང་།   མ་མོ་འཛིན་

པ།   གཞང་(གཞུང་)21ìའཛིན་üདུ་འཇུག་པར་འགྱུར་གྱི།   ངའྱི་བསན་པ་ìརྒྱས་

པར་üìབེད་དüོ།   །ìཞེས་གསུངས་üལ།   ལ་ོཆེན་གྱི་སླབོ་མ།   ལེ་ཞར།   ར་སྐ་པ།   

འཇམ་པ།   རེ་བཙུན་ས(་)སྐ་པ་གངོ་མ་རྣམས་ནྱི།   ར་རྒྱུད་ལས།   ཁ་བ་ìཅན་

གྱི་üìལངོས་སུ་üརྒྱལ་པ་ོའདོ་ཀྱི་མཐའ་ཅན་ìའབྱུང་ང་ོ།ü   །ཞེས་ལུང་དུ་དངས་

ཡང་(ཀང་)22།   ཁ་བ་ཅན་དུ་རྒྱལ་པའོ་ིìརྱིགས་üìཡེ་ཤེས་üའདོ་ཅེས་བ་བ་

[277/f. 3a:] ìགསུམ།ü

༄༅།   །རབ་ཏུ་བྱུང་སེ།   དེས་ངའྱི་ཆོས་རྣམས་དར་བར་ìའགྱུར་རོü།   །ཅེས་

(ཞེས་)23དང༌།   ཞྱི་བ་འོད་ཀྱིས(།)   

སྔོན་གྱི་ìསོན་ལམ་üìཐུགས་üརེའྱི་དབང་གྱིས་ན(ནྱི)།   །

ལྷ་ìརྱིགས་üìབང་ཆུབ་üìསེམས་üདཔའྱི་སྤྲུལ་པ་24སེ།   །

ས་སེངས་(ས་སེང་)རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱལ་པོར་སྐུ་སྤྲུལ་པ།   །

འགྲོ་བ་སོྐབ་ཕྱིར་ìཁྱིམས་(ཁྱིམ་)üགནས་སངས་པ་ཡྱི།   །

ìབླ་མ་üìབང་ཆུབ་üìསེམས་དཔའ་üìཡེ་ཤེས་üའོད།   །

མངའ་རྱིས་བསོད་(སོད་)འདྱི་འདུལ་བའྱི་དོན་དུ་འབྱུང༌།   །

19 Not corrected in D2013: 2.
20 shad (and space) after shing is missing in D2013: 2.
21 Read gzhung for gzhang (see D2013: 2)? ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 3 has 
only gzhung.
22 Not corrected in D2013: 3 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 3.
23 Not corrected in D2013: 3.
24 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 3 has ba.
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ìཞེས་གསུང་(གསུངས་)üཔ་ལྟར།   བོད་ཀྱི་ལྷ་བཙན་པོ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་འདྱི་ནྱི།   

ìསངས་རྒྱས་ཀྱི་üབསན་པ་དར་ìརྒྱས་སུ་üའབྱུང་བ་དང༌།   ìསེམས་ཅན་üསྤྱི་

འཐུན་(མཐུན་)གྱི་ìབསོད་ནམས་üཀྱི་དཔལ་དུ།   ìརེ་བཙུན་üìའཇམ་དཔལ་

དབངས་üཀྱི་ìཐུགས་üརེ་དང་ìམཁེན་རབས་(རབ་)üཀྱི་སྤྲུལ་པ་25ìཡྱིན་ཏེ26ü།   

ìབསྔགས་üཔས་སྨྲས་པ།   

ས་ཆེན་ìརྒྱ་མཚོ་བཞྱི་üཡྱི་སེ་ìརགས་üཅན།   །

རྱི་ཤྱིང་ལོ་འབྲས་ཇྱི་ཙམ་བགྲང་ཡས་ལྟར།   །

གང་གྱིས་(གྱི་)27ìཡོན་ཏན་üìརྱིན་ཆེན་üདཔག་ཡས་ཀང༌།   །

གུས་པས་ཆ་ཙམ་བརོད་ལ་ཀུན་དགའ་སྐེད།   །

དེའང་ìསེམས་དཔའ་üìཆེན་པོ་üའདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ìརྣམ་པར་üཐར་པ་ནྱི།   དོན་

ìགསུམ་གྱི་(གྱིས་)28üìབསྡུས་ཏེü།   ìགཞོན་ནུའྱི་üདུས་ཀྱི་ìམཛད་üཔ་དང༌།   

ཁྱིམ་པའྱི་ìཚུལ་གྱིས་üས་ìཆེན་པོ་üཆོས་ìབཞྱིན་üདུ་སོྐང་བའྱི་རྒྱལ་ìཐབས་

སུ་üìམཛད་üཔའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་།   ཐར་པར་ìགཤེགས་üསེ་(ཏེ་)རབ་ཏུ་

བྱུང་ནས་ìསངས་རྒྱས་üཀྱི་བསན་པ་འབའ་ཞྱིག་

[278/f. 3b:]

དར་ìརྒྱས་སུ་üìམཛད་པའྱི་üìཚུལ་ལོü།   །སྨྲས་པ།   

25 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 3 has ba.
26 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 3 has no.
27 Not corrected in D2013: 3.
28 Not corrected in D2013: 3.

ཁྱི་ལེ་སྲོང་བཙན་མེ་མོ་ལུག་ལ་འཁྲུངས།   །

སོ་ìགཅྱིག་üས་གང་པ་ལ་ìསེན་(བསེན་)པར་üརོགས།   །

ìཐུབ་བསན་üདར་རྒྱས་ìམཛད་üནས་ག་ལྔ་པ།   །

ས་མོ་ལུག་ལ་མཐོ་གྱིང་ìགནས་སུ་üìགཤེགསü།   །

འགའ་ཞྱིག་དོན་ìགསུམ་üལགས་ལུག་ལ་འདས་དང༌།   །

ས་ལུག་ལ་ìལྟམ་(བལྟམས་)üརེ་ìགཅྱིག་üས་ལུག་ལ།   །

ཞྱི་བར་གཤེགས་ཅེས་(ཞེས་)དབུ་སེའྱི་ìམཁན་པོ་üགསུང༌།   །

སྔ་མ་ར་རྒྱུད་ལུང་དང་མཐུན་པ་ìགཞན29ü།   །

ཤཱཀའྱི་30རྱིགས་ìབཀྲ་ཤྱིས་üམགོན་གྱི་(གྱིས་)བཙུན་མོ་ཟངས་ཁ་མ་ཁབ་ཏུ་

བཞེས་པ་ལ།   སྲས་ìགཉྱིས་üའཁྲུངས་པའྱི་གཅུང་ìསྲོང་ངེ་üའདྱིའྱི་ìགཞོན་

ནུའྱི་üདུས་ཀྱི་ìརྣམས་(རྣམ་)üཔར་ཐར་པ་ནྱི།   མ་ེམ་ོལུག་ལ་སྐུ་ìལྟམ་üས(ེབལྟམས་

ཏེ)།   དེའྱི་ཚེ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པ་ོཡྱིད་ìབཞྱིན་üགྱི་ནརོ་བུ་ìརྱིན་པ་ོཆེས་üགཙུག་

བརྒྱན་(གཙུག་རྒྱན་)31བས་ཤྱིང་(།   )གཞན་རྒྱན་ìསྣ་ཚོགས་üཔས་32སྤས་

པ་ìགཅྱིག་üགྱིས།   དུང་དཀར་པ་ོìགཡས་སུ་üའཁྱིལ་བའྱི་ནང་དུ།   ìཡན་

ལག་üìབརྒྱད་དང་ü33ìལན་པའྱི་ü34ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ།   ìབཀྲ་ཤྱིས་üཀྱི་

ìཚིགས་སུ་üབཅད་པ་བརོད།   ས་ìཆེན་པོ་üཆོས་ìབཞྱིན་üདུ་སྐོང་བའྱི་རྒྱལ་

29 Corrected into gzhan in D2013: 4. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 4 has gan 
although according to n. 35, p. 71, the meaning should be gzhan.
30 D2013: 4 has an inaccurate reading shagkya’i.
31 Not corrected in D2013: 4.
32 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 4 has the skung yig wrongly as pos.
33 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 4 has brgyad instead of brgyad dang (skung 
yig!).
34 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 4 has ldan gyi instead of ldan pa’i (skung yig!).
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པོར་ìམངོན་པར་üìདབང་བསྐུར་བར་35üབའོ།   །དེ་སད་དུ་ཡང་དྱིལ་དཀར་ཟླ་

བ་ལས།

[279/f. 4a:] བཞྱི།

༄༅།   །ìའཛམ་üགྱིང་ས་སྒང་གང་པོ་ìལ་སོགས་ü་་་་་(པའྱི་)་་་36ཁ་ནས་འབབ་

པའྱི་ཆུ་བོ་ìབཞྱི་üཡྱི་མགོ   །

མ་དོས་གཟྱི་ཆེན་མ་སང་བདེ་ìགཤེགས་üìརྣམས་üཀྱི་(ཀྱིས་)ìབཅགས་üཤྱིང་

བོན་པའྱི་གནས།   །

ཏེ་སེ་(ཏྱི་སེ་)གངས་སན་(གཉན་)ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའ་ིགཏྱི་

(ཏྱི་)གནས་པ།   །

ན་སྱིལ་སོས་ངད་ལན་པའྱི་རྱི་བརྒྱུད་རེ་མོ་བརྒྱ་པར་གྲགས་པ་དང༌།   །

དེ་བ་ན་ལ་གསེར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ìགྱིས་(ཀྱིས་)སོར་üཆུ་བོ་བརྒྱ་པའྱི་འགྲམ།   །

བསོད་(སོད་)ཀྱི་མངའ་རྱིས་སོར་གསུམ་ཡངས་རེ་པུ་ཧྲངས་ìགུ་གེའྱི་üìཡུལ་

གྱི་üདབུས།   །

དེ་ལྟའྱི་ìགནས་སུ་üཡབ་མེས་ìབང་ཆུབ་üìསེམས་དཔའ་üསྐུ་འཁྲུངས་སེ(ཏེ)།   །

དེའྱི་སྐུ་ཆེའྱི་ìཡོན་ཏན་üརྒྱ་མཚོའ་(རྒྱ་མཚོ་)37ལྟ་བུ་ལས་ནྱི་ìཐྱིགས་üཔ་ཙམ་

བརོད་པ།   

ìབཀྲ་ཤྱིས་üདུང་དཀར་ìགཡས་སུ་üའཁྱིལ་བ་ལས།   །

35 D2013: 4 has bskur par.
36 In the facsimile of the original MS a few tsheg (not given or mentioned in 
D2013: 4) can be seen on both sides of pa’i (uncertain reading).
37 Not corrected in D2013: 5.

ཆུ་རྒྱུན་བྲེངས་(དངས་)ཏེ་ཀླུ་ཡྱི་ìདབང་བསྐུར་üབ།   །

བླ་མ་ìབང་ཆུབ་üìསེམས་དཔའ་üìཡེ་ཤེས་üའོད།   །

ìཐུགས་üསྒམ་དཀྱིལ་(དཀེལ་)ཆེ་ལྷ་རྱིགས་ìའཕྲུལ་གྱི་üརྒྱུ།   །

སྐེ་བས་ཐོབ་པའྱི་ìཤེས་རབ་üམཆོག་མངའ་བ།   །

ཤེས་བ་མཐའ་དག་ལ་ནྱི་རོངས་མྱི་མངའ།   །

བཀའ་དང་འགལ་བའྱི་ìསྔགས་üལོག་བོན་སྨྲ་དང༌།   །

སྦོར་སོྒལ་ìལ་སོགས་üìཡང་དག་üལུང་གྱིས་བཀག།   །

མངའ་རྱིས་བོད་ìཁམས་üདཀར་ 

[280/f. 4b:] 

པོར་ཡོངས་བསྒྱུར་ནས།   །

འགྲ་ོབ་དཔག་ìཏུ་མེད་üཔ་ཐར་པར་བཙུད།   །

རྒྱལ་སྲྱིད་ìལོངས་སོྤད་üìརྣམས་üཀང་ìདཀོན་མཆོག་üལ།   །

བསབས་ཤྱིང་འགྲོ་ìརྣམས་üìསོ་སོའ་ིüབདེ་ལ་བཀོད།   །

ìདམ་üཆསོ་གསུངས་རབས་(གསུང་རབ་)སྔར་བྱུང་ìབཞྱི་(གཞན་)38üìརྣམས་üཀང༌།   །

ìཅུང་ཟད་üìཡན་ཆད་üདོན་ཆེན་གཉེར་བས་ìབསགསü།   །

མ་འགྱུར་འཆེད་ཀྱིས་39ìདམ་üཔར་གསར་འགྱུར་ནས།   །

ìཐེག་གཞུང་üཚང་བར་བསྒྲུབས་ནས་ཡོངས་ལ་སབས(བསབས)།   །

38 Not corrected in D2013: 5.
39 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 6 has wrongly kyi.
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ìཅེས་(ཞེས་)གསུངས་üཔ་ལྟར་འདྱི་ནྱི་དཀོན་གདུང་གྱི་མཚེ་40འུར་41པུན་དྷ་

རྱི་ཀའྱི་ìམེ་ཏོག་üལྟར་འཁྲུངས་ཤྱིང༌།   〔 42བྱིས་པ་ན།   ìམཁེན་üཔ་ཆེ།   

ìཐུགས་üìསྒམü།   ìའཇྱིག་རྟེན་üསྐོང་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས།   ìཐུགས་

རེ་üཆེ་བས་ìགཞན་üདོན་གྱི་ཐབས་འབའ་ཞྱིག་དགོངས་པའྱི་ìམཛད་üསྤོད།   

ìསེམས་ཅན་üགྱི་བདེ་སྐྱིད་ཁོ་ནའྱི་ཐབས་བཙོན་(བརོན་)པ།   སན་དང་གོ་

ཆ་ìལ་སོགས་üཔ་འདྱིར་དཀོན་པ་ìརྣམས་üìཕོགས་üìགཞན་ནས་üཚོལ་

(འཚོལ་)བ།   མངའ་རྱིས་མཐའ་མྱི་འགོང་བར་བན་སྐ་ìཐམས་ཅད་üཀྱི་

(ཀྱིས་)43བསྲུང་44བ།   སྐེ་བོ་མཐའ་ìདག་གྱི་üའཇྱིང་སྲང་45དང༌།   ཀོག་

ཡྱིག་རྱིས་གསུམ་སློབ་པ།   ìལུགས་üཀྱི་ìབསན་བཅོས་üìརྣམས་üལ་རལ་

སྦོངས་(སྦོང་)བེད།   འབངས་ཀྱི་སྐེ་བོས་དགེ་བ་ཇྱི་ལྟར་སོྤད་པའྱི་ཚུལ་ལུགས་

ìཁྱིམས་སུ་üབ་བ་དང༌།   བཅུ་བཞེས་དུས་ìསྐུ་གཟུགས་ü(སྐུ་གསུང་ཐུགས་)ཀྱི་ 

[281/f. 5a:] ལྔ།

༄༅།   །བརྟེན་(རྟེན་)བཞེངས་པའྱི་གཟོ་(བཟོ་)རྱིགས་ìརྣམས་üཀང་ìལེགས་

པར་üསྦངས་ཤྱིང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབས་ཅྱིང་(ཤྱིང་)།   ìདེ་དག་གྱི་üཡནོ་ཇྱི་

ལྟར་བ་བ་ལ།   རྱི་མ་ོམཁན་ìགཟུགས་üìལེགས་པར་üབྲྱིས་ཅྱིང་(ཞྱིང་)46བཟབས་ན།   

གསང་བ་རབ་གནས་རན་པའྱི་དུས།   ཞག་བཅོ་ལྔ་ལ་སྲང་ìགཅྱིག་üགྱི་ཐང་དུ་

བཅལ་ཏོ(ལོ)།   །མ་བཟབས་ན་ìཡོན་གྱི་üìསུམ་üཆ་དབྲྱི་སེ།   ìདཀོན་མཆོག་

40 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 6 has wrongly mtsho.
41 D2013: 5 has an inaccurate reading (mtshe’ur).
42 First instance of a bracket occuring in the Tibetan manuscript.
43 Not corrected in D2013: 6.
44 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 6 has bsrungs.
45 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 6 has prang but also srang seems equally 
possible.
46 Not corrected in D2013: 6.

གྱི་ü47མངའ་མཛད།   ìལྷུགས་üམཁན་(ལུགས་མཁན་)དང༌།   ལེར་གཟོ་(བཟོ་)

མཁན་གྱིས་ìགཟུགས་üཁྱིམ་དང༌།   དབྱིབས་དང་།   ཕྱི་བརྡར་བཟབས་ན་བེད།   

སླ་ìཆོས་སུ་üབགྱིད་ན་ཡོན་གྱི་ìབཞྱི་üཆ་ìདཀོན་མཆོག་གྱི་ü48མངའ་མཛད།   

བཟབས་ན་ཡོན་དམར་སྲང་ìགཅྱིག་üགྱི་ཐང་དུ་ìབཅལ་ལོü།   །གསེར་སྐུ་ལ་

ན་བཟའ་གང་ìགསོལ་གྱི་üìསུམ་üའགྱུར་དུ་བགྱིད།   རྒྱན་ཅན་དང༌།   ཕག་

མངས་ལ་དྲུག་འགྱུར་དང༌།   ìབཅུ་གཉྱིས་üའགྱུར་འབུལ།   མ་བཟབས་ན་

ìབཞྱི་üཆ་ìདཀོན་མཆོག་གྱི་üམངའ་ìམཛདü།   གསུང་རབ་བྲྱི་བའྱི་བླ་ཞུས་ནྱི་

ཡྱིག་མཁན་དངོས་ཀྱི་(ཀྱིས་)49བགྱིད།   ìཡེག་གེ་(ཡྱི་གེ་)üའབྲུ་ìཚུགས་üབཟབ་

པར་བྲྱིས་ཏེ་ཕ་བ་ìརྣམས་üནྱི་གསར་སླབོ་ཀང་བགྱིད་དུ་སྣང༌50།   འབྲྱིང་དུ་ཆུད་

པ་ìརྣམས་üཀྱིས་སེ་ཆེས་ཕ་ìརྱིམ་üìབཞྱིན་üདུ་བྲྱི།   སླ་ཆསོ་དང་སྐ་ོཡྱིག་བགྱིས་

ན།   ཅྱི་བྲྱིས་པའྱི་üìབཞྱི་üཆ་ìགཅྱིག་üརང་ìརྒྱགས་üདང་ìཐུགས་üìདམ་üདུ་

འབྲྱི་འཚལ།   ལྷག་པ་དང་ 

[282/f. 5b:] 

ཆད་པ་མྱི་ìའཚམས་(འཚམ་)üཔ་བྱུང་ན་ཁོ་ན་དངོས།   གེགས་བུ་ལ་སོས་

འཚལ།   ཡོན་དམར་ལོད་ཕེད་མ་ལས།   ìཤེས་རབ་ཀྱི་üìཕ་རལོ་üཏུ་ཕྱིན་པ་ལ།   

ìབམ་üཔོ་ìརེ་རེ་üལ་ཞོ་ཕེད་དང་ìགཉྱིས་üìགཉྱིས་སུ་üརྱིས་(བརྱིས་)51ནས།   

སྲང་དྲུག་བཅུ་(ཅུ་)ར་ìཕེད་དང་üìགསུམü།   ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སོང་པ་ལ་སྲོང་(སྲང་)

བཅོ་ལྔ་དང་ཞོ་ལྔ།   ཁྱི་བརྒྱད་སོང་པ་ལ་སྲང་ìབཅུ་གཅྱིག་üདང་ཞོ་ìགཉྱིསü།   

47 D2013: 6 has dkon cog gi.
48 D2013: 6 has dkon cog gi.
49 Not corrected in D2013: 6.
50 D2013: 6 suggests reading gnang instead of snang.
51 Not corrected in D2013: 7.
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ཁྱི་པ་ལ་སྲང་དྲུག་དང་ཞོ་ìགཉྱིསü།   བརྒྱད་སོང་པ་ལ་སྲང་ལྔ།   སླད་མ་མདོ་སེ་

ìགཞན་üལ།   ìབམ་üཔོ་ìགསུམ་üìཡན་ཆད་üཔའྱི་སེ་ཆེ་བ་ལ།   ìབམ་üཔོ་

རེ་རེ་ལ་ཞོ་ìཕེད་དང་52üìགཉྱིས་üìགཉྱིསü།   དེ་མན་ཆོད་53ìབམ་üཞོ་ཐང་

དུ་བཙལ(བསྩལ)54།   གསུང་རབ་ཀོག་པའྱི་ཚེ།   ཇྱི་ལྟ་བ་ìབཞྱིན་üདུ་བྱུང་

ན།   ìཤེས་རབ་üཀྱི་ìཕ་རོལ་üདུ་ཕྱིན་པ།   ཚར་ìགཅྱིག་üལ་སྲང་ìགཅྱིགü   

ཉེ་(ཉྱི་)ཁྱི་ལྔ་སོང་པ་ལ་ཞོ་གཉྱིས།   ཁྱི་ìབརྒྱད་སོང་üཔ་ལ་ཞོ་ìཕེད་དང་üདོ55།   

ཁྱི་པ་ལ་ཞ་ོརེ་འབུལ།   དེ་ལས་ཚར་མང་དུ་ཀགོ་ན།   ཉེར་(ཉྱི་)ཁྱི་པ་ནྱི་ìབཞྱི་üསྲང༌།   

ཁྱི་བརྒྱད་སོང་པ་ལ་ལྔ་སྲང༌།   ཁྱི་པ་ལ་56བཅུ་སྲང༌།   བརྒྱད་སོང་པ་ལ་57ìབཅུ་

གཉྱིས་üསྲང༌།   ìམདོ་སེ་üགན་58(གཞན་)ནྱི་ìབམ་üཔོ་ìཉྱི་ཤུ་üཔ་ལ་ཞོ་

ìགཅྱིག་üཐང་དུ་བཙལ(བསྩལ)59།   འདྱི་ཀོག་པ་དང་དགེ་བའྱི་ར་བ་བརྒྱ་(རྒྱ་)

ìཆེན་པོ་üབགྱིད་ན་ìའབུམ་üལ་ཨན་ìགཡོགས་üརས་ཡུག་རེ།   

[283/f. 6a:] དྲུག

༄༅།   །གཞན་ཡང་།   འབངས་ཡོངས་མ་གག་པ།   དུ་བ་རེ་ནས་འགྲམ་ཕྱིས་ཀྱི་

ìརྱིས་སུ་üབགྱིད།   མངའ་ìརྱིས་སུ་üཀུན་ལ་ìཐུགས་üསམོ་(ཐུགས་སམོས་)ཤྱིང༌།   

དབྲྱི་སོལ་གྱི་ཤལ་ཅྱི་ཆུང་ངུ་60མཛད།   ཉེས་བེད་རྣམས་བེ་བྲག་ཕེད་པས་ཆད་པ་

52 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 7 dang is missing (not indicated as skung 
yig).
53 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 7 has chad.
54 D2013: 7 suggests reading bcal (and not bstsal) for btsal.
55 D2013: 7 has an inaccurate reading (phyed do).
56 After khri pa la ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 7 adds ni (which is not in the 
original MS).
57 After brgyad stong pa la ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 7 adds ni (which is not 
in the original MS).
58 It is not entirely clear whether gan should be read as a contracted or hidden 
word (skung yig) in this case as suggested by D2013: 7 (hence gzhan) or not.
59 D2013: 7 suggests reading bcal (and not bstsal) for btsal.
60 D2013: 7 suggests reading chung du.

བགྱིད།   ནོངས་པ་ཕ་མོ་ལུས་སྲོག་ལ་མྱི་བཏུག(གཏུག)   །མགོས་ཆེ་བ་ཆབ་སྲྱིད་

ལ་གནོད་པ་མན་ཆད།   བཀའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ཆ་ཕ་བ།   ìདམྱིགས་üསུ་

འཕེབས་(ཕབ་)པར་མཛད་ཅྱིང༌།   ཆབ་སྲྱིད་ཅྱི་དར་གྱི་ཐབས་ལ་ìབརོན་

པར་üìམཛད་དོü〕 61།   

ཁོད་ཀྱི་ìལུགས་üགཉྱིས་མཛད་པ་ཡྱི།   །

ཆ་ཙམ་རྱིག་པའྱི་ས་སོྐང་གང༌།   །

སེང་གེའྱི་ཉལ་སབས་ìདབྱིག་གྱི་གཤེས(བཤེས)62ü།   །

གཞོན་ནུས་བགྱི་བར་མ་ìལགས་སོü།   །

གཉྱིས་པ་ནྱི། 

〔 སླར་ཡང་སྐུ་ནར་སོན་པ་དང༌།   དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཙུན་མོ་གཉྱིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་

པ་ལས།   སེང་དཀར་མ་ལ་སྲས་ལྟམ་(བལྟམས་)པ་ནྱི།   ཁྱི་ལེ་མགོན་བཙན་

དང༌།   ལྷ་འཁོར་བཙན་དེ།   རབ་ཏུ་བོན་63ནས་དེ་ཝ་རཱ་ཛཱ་64(དེ་བ་རཱ་ཛ)དང༌།   

ནཱ་ག་རཱ་ཛཱའོ65(ནཱ་ག་རཱ་ཛའོ)66།   །ཡབ་སྲས་འདྱི་གསུམ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར།   

ìའཕགས་üཔ་ìའཇམ་དཔལ་üདང༌།   ཉྱི་མ་ལྟར་སྣང་བེད།   ཟླ་བ་ལྟར་

61 It is not clearly visible (as in all other instances where this occurs in the 
manuscript) whether the thin vertical line is meant to represent a bracket or not.
62 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 8 reads the skung yig as dbyig gi bshes.
63 D2013: 8 suggests reading byung for byon.
64 Not corrected in D2013: 8.
65 Not corrected in D2013: 8.
66 D2013: 8 does not correct the spelling ra’ dza’ (rā dzā) into ra’ dza (rā dza) in 
order to render the Sanskrit rāja.
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གསལ་བེད་གསུམ་གྱི་སྤྲུལ་པ་67ìཡྱིན་པར་üìགྲགས་སོü།   །〕 68

[284/f. 6b:] 

བཙུན་མོ་ìགཅྱིག་üཤོས་ལ་སྲས་མོ་ìགཅྱིག་üìལྟམ་(བལྟམས་)üཔའྱི་མཚན་

ལྷའྱི་ìམེ་ཏོག་üཅེས་བའོ།   །

ìདབུགས་üཀྱི་དུག་ཅན་བརྒྱ་ìཕག་གྱི(གྱིས)ü།   །

ìམཁྱུད་(འཁྱུད་)པར་üགྱུར་ཀང་ìཙན་དན་üནྱི།   །

རང་གྱི་ìརང་བཞྱིན་üìབདུད་རྱིའྱི་üཆ།   །

དྱི་ཞྱིམ་གསྱིལ་(བསྱིལ་)ངད་འདོར་བ་མྱིན།   །

དེ་ལྟར་ìསེམས་དཔའ་üìཆེན་པོ་üའདྱི་ནྱི་ìའཇྱིག་རྟེན་üགྱི་མཐུན་འཇུག་ལ་

དགོངས་ནས།   བཙུན་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཀང༌།   ìཐུགས་སངས་རྒྱས་üཀྱི་ìཡྱི་

67 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 105 has ba.
68 Part of the text here in tortoise-shell brackets 〔 〕 shows considerable 
parallels to mNga’ ris rgyal rabs 1996: 51 (differences are given in Roman type): 
“lha’i sprul pa srong nges btsun mo seng dkar ma khab tu bzhes pa’i sras/   de 
ba ra dza dang/   na ga ra dza gnyis te/   mtshan khri sde mgon btsan dang/   
lha ’khor btsan yang zer/   yab sras ’di’i gsum rim pa bzhin/   byang chub sems 
pa nyi ma ltar snang byed dang zla ba ltar gsal byed kyi sprul par grags so/”. As 
stated by Vitali (1996: 137), it becomes “evident that Ngag.dbang grags.pa had 
at his disposal ancient original documents […] from which he extracted material 
for his mNga’.ris rgyal.rabs. […] Ngag.dbang grags.pa evidently had access to 
sources in West Tibet which were not available elsewhere. […] One passage in 
particular (mNga’.ris rgyal.rabs p.63 lines 16-17) proves that ancient documents 
had been consulted by Ngag.dbang grags.pa, and thus must have been extant 
in 15th century sTod. It records Byang.chub.’od’s provision of maintenance to 
the temples founded during his time. Ngag.dbang grags.pa invites the reader 
to consult the scrolls, one for each temple, which were issued for the purpose 
of fixing the terms of those grants.” The obvious parallels between the texts in 
this passage suggest that both works drew from the same sources or the later 
from the earlier one.

ཤེས་(ཡེ་ཤེས་)69üཉྱིད་ལ་གཞོལ་བས་ཕན་བདེའྱི་ར་ལག་དུ་(ཏུ་)70མཛད་པ་ཁོ་ན་

ལ་དགོངས་པ་ནྱི་བདག་ཐོབ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་ཏོ།   །

〔 སྤྱིར་ཡང་ìཆསོ་ཀྱི་üརྒྱལ་པོ་ཁྱི་སྲངོ་ལེ་སྲངོ(་)71གཙན་(བཙན་)72འདྱི་ནྱི།   དར་

མའྱི་དུག་ཅན་ནས་བཟུང་སེ་རྒྱལ་རབས་ལྔའྱི་རྱིང་དང༌།   ལོ་བརྒྱ་ìབཞྱི་üབཅུ་

ར་ìདྲུག་གྱི་üབར་དུ།   བསན་པ་སྔ་ཕྱིའྱི་ལྟེང་(སེང་)73ìཞུགསü།   ìཁད་

པར་üམངའ་རྱིས་ཀྱི་སའྱི་ཆར་གཙུག་ལག་ནྱི་བོན།   ཤྱིད་ནྱི་ནག་པ་ོཐ་ìགཅྱིག་ü 

བོན་ཤྱིད་ཁའ།ོ   །གསནོ་པ་ོལགོ་ཆསོ་སྤདོ་ལ།   ཤྱིན་པ་ོ(གཤྱིན་པ་ོ)ལ་སྱིག་ཟངོ་

སེབས(འདེབས)།   ìདམ་པའྱི་üìཆོས་ཀྱི་(ཀྱིས་)üìམ་ཁབ་üཅྱིང་།74   ཆ་

ìབཞག་པའྱི་üìདུས་སུ་ü།   གཉ་ཁྱི་(གཉའ་ཁྱི་)བཙན་པོ་ནས་ìབཙམས་

སེ(བརམས་ཏེ)ü།   གདུང་རབས་ìབཞྱི་üབཅུ་ར་ìབདུན་ནས་üའདྱི་འཁྲུངས་པ་

ཡྱིན་དེ(ཏེ)།   

ལྷ་སྲས་ 

[285/f. 7a:] བདུན།

༄༅།   །ཆོས་སྐོང་མ་འཁྲུངས་ìཡན་ཆད་üཀྱི།   (།)

མཐའ་ཁོབ་(འཁོབ་)ཀ་ཀོའ་ིབོད་ìརྱིགས་üìདག་གྱི་üཚུལ།   །

བླུན་རོངས་སྱིང་རེ་མེད་ལ་མཚེ་(འཚེ་)བེད་པའྱི།   །

ཡྱི་ìདགས་(དྭགས་)üགདོན་ངན་ཐལ་བ་ལྟར་མཆོད་ཅྱིང༌།   །

69 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 105 has the skung yig wrongly with double 
’greng bu.
70 Not corrected in D2013: 8. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 105 has only tu.
71 In the manuscript srong is inserted in a slightly smaller size under the line 
(between lde and gtsan), perhaps because it was first forgotten and added later.
72 Not corrected in D2013: 8.
73 It is not entirely clear whether steng should be read for lteng (as also 
suggested by D2013: 9) or not.
74 shad (and space) after cing is missing in D2013: 9.
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བསྫུན་(རྫུན་)སུ་75སྒྱུ་མའྱི་གཙུག་ལག་བོན་ཆོས་སྤོད།   །

གཤྱིན་པོའ་ིìརེས་སུ་üས་འོག་དུར་ཁུང་དུ།   །

གསོན་སྦས་བེད་པས་གཤྱིན་ལ་སྱིག་རོངས་འདེབས།   །

ལྟ་ìལོག་གཡང་üསའྱི་(སར་)མྱུར་ལྟུང་ìཉོན་མོངས་üམོས།   །〕
སྱིག་ཅན་ìཉམས་(ཉམ་)üངར་76འཁམ་(འཁམས་)77པའྱི་ཁོད་ìཚོགས་སུü།   །

ìཐུགས་üརེ་ìསོན་ལམ་üདབང་གྱིས་གང་འཁྲུངས་པའྱི།   །

ìཆོས་རྒྱལ་üབླ་མ་ìདམ་üཔའྱི་དགོངས་སླབས་(རླབས་)ཀྱིས།   །

དགའ་བ་དུ་མ་ìའཛམ་üགྱིང་མཐའ་ìདབུས་སུü།   །

འབད་པས་བརལ་(བཙལ་)ཏེ་སེད་(རེད་)78པའྱི་ìརྱིན་ཆེན་üགཏེར།   །

ìཀུན་མཁེན་üསྐོན་བྲལ་ìཡོན་ཏན་üཡོངས་ìསོགས་(རོགས་)79üཔ།   །

འགྲ་ོབ་སྐོབ་པ་ལྷར་མཆོད་དེ་ཡྱི་བཀའ།   །

ཡང་དག་བདེན་པའྱི་ìལམ་üསོན་སྒོན་མ་80ཡྱི(ཡྱིས)།   །

ìལམ་üགོལ་ལས་བཟློག་མ་རྱིག་མུན་པ་བསལ།   །

བོད་ìཁམས་üནག་པོ་དཀར་པོར་ཡོངས་སྒྱུར་(བསྒྱུར་)81ཏེ།   །

ལྷ་ཆོས་ìབདུད་རྱིའྱི་üìརང་བཞྱིན་ü

75 Also bsdun slu is a possible (however likewise not fully certain) reading. 
Unfortunately, due to a black spot, the facsimile is not clearly readable. D2013: 
9 suggests reading brdzun slu.
76 D2013: 9 suggests reading nyam ngan for nyams ngar.
77 Not indicated as corrected reading in D2013: 9 and in ’Dar tsha Khyung bdag 
2015: 106.
78 Not indicated as corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 106.
79 Not indicated as corrected reading in D2013: 9 and in ’Dar tsha Khyung bdag 
2015: 106.
80 D2013: 9 suggests reading sgron me for sgron ma.
81 Not corrected in D2013: 9.

[286/f. 7b:] 

ìཚིམ་མཛད་üནས།   །

མྱིའྱི་ལུས་ལ་ལྷའྱི་ལྷར་བསྒྲུབ་(བསྒྲུབས་)82པ།   །

ཡ་83ìམཚན་üངོ་མཚར་ཨེ་མ་ཧོ་སད་(རད་)རེ་ཆེ།   །

ལྷའྱི་ìབྱིན་རླབས་üལྷ་རེར་གང་འཁྲུངས་པ།   །

ལྷའྱི་རེས་འབྲང་(འབྲངས་)ལྷའྱི་ཆོས་སྤོད་ཅྱིང།   །

ལྷའྱི་མཆོག་གྱུར་ལྷའྱི་ìདབང་བསྐུར་üསེ(ཏེ)།   །

ལྷའྱི་ཆོས་ìལུགས་üìདམ་üཔ་དར་ìམཛད་པརü།   །

ìརྣམ་པར་üདག་པའྱི་ལྷའྱི་ལུང་བསན་ཅྱིང༌།   །

དྱི་མ་མེད་པའྱི་ལྷའྱི་བསན་པ་སོྐང༌།   །

ལྷ་ལ་འཁྲུངས་པར་གྱུར་པ་ལྷའྱི་སྲས།   །

ལྷའྱི་ལྷར་གྱུར་ཐུབ་པའྱི་ìཐུགས་üཀྱི་སྲས།   །

དེ་ཕྱིར་ìཆོས་སྐོང་üìརྒྱལ་པོ་üìརང་ཉྱིད་üདང༌།   །

ལྷའྱི་ìསྲས་སུ་üìམཚན་üགསོལ་དོན་དང་འཐུན(མཐུན)།   །

ཞེས་ìབང་ཆུབ་üའོད་ཀྱི་(ཀྱིས་)གསུངས་པ་ལྟར།   〔 ཆོས་སྐོང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ìཆེན་

པོ་üའདྱིས།   ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་སོྤད་པའྱི་ལོག་རོྟག་ìཐམས་ཅད་üཞྱི་ìདག་གྱི་üསྒོ་

ནས་ཚར་ìསྤོད་(གཅོད་)པར་üམཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ།   དེའང་དང་པོ་ཞང་ཞུང་གྱི་

ཡུལ་འདྱི་བོན་ཀྱི་(གྱིས་)བདག་བས་ནས་དུར་ཤྱིད་ìལ་སོགས་üཔ་སྤོད་ཚུལ་ìསྣ་

82 Not corrected in D2013: 10.
83 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 106 a tsheg is missing after ya (no skung yig).
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ཚོགས་üཔ་དང༌།   ཨརོའ་ིབན་᩻ᨓ་84བཅོ་85བརྒྱད་ཅེས་བ་བ།   ìཐམས་ཅད་üསོང་

པ་ཉྱིད་དེ།   ཅྱི་ཡང་མ་གྲུབ་པས་

[287/f. 8a:] བརྒྱད།

༄༅།   །ར་རོག་པོའ་ིཁོག་པར་ལག་པ་སངས་(བརངས་)86པ་དང༌།   ཕད་བུ་

ནག་པོའ་ིཁོག་དུ་(ཏུ་)87ལག་པ་སངས་(བརངས་)88པ་ལ་ìཁད་པར་üམེད་ìཅེས་

སོགས་üཟེར་ཞྱིང༌།89   སྦོར་སོྒལ་ìཆོས་སུ་üསྨྲ་བ་དང༌།   སྱིག་པ་ལ་ཆོས་ལྟར་

སོྤད་པ་དུ་མ་བྱུང་པ་དེ་དག་སྒག་90(བཀག་)91པར་མཛད་པ་ཡྱིན་〕 དེ(ཏེ)།   ཇྱི་

སད་དུ་ཡང་།   ìཡེ་ཤེས་üརྒྱས་པའྱི་མདོའ་དང་།   དགེ་སྱིག་སན་(བསན་)པའྱི་

མདའོ་ìགཉྱིས་üཀ་ལས།   ཚེ་འདྱི་ལ་བོན་བེད་ཅྱིང༌།   འདེ་འངོས་ས་ོཞེས་སྫུན་

(རྫུན་)ཟེར་བས་ནརོ་ལེན་པ་དེ་ནྱི།   ཤལ་མ་རྱིའྱི་དམལ་བར་ìལྟུང་ང་ོü།   །ཚེ་འདྱི་

ལ་བོན་བས་སེ(ཏེ)།   ìམྱིག་གཙུམ་(བཙུམས་)üནས།   ཁདོ་ཀྱི་བླ་མ་འངོས་ས་ོཞེས་

བསླུ་བ་ནྱི་སྐེད་(སེད་)པ་བཏུབས་(གཏུབ་)པའྱི་ìདམལ་བར་üསྐེའ།ོ   །ཚེ་འདྱི་ལ་

བོན་བེད་ཅྱིང༌།   ìསེམས་ཅན་üགྱི་སྲོག་བཅོད་(གཅོད་)དུ་བཅུག་ཏེ(སེ)།   ལྷ་སྲྱིན་

མཆོད་དུ་བཅུག་པ་དེ་ནྱི་ས་རེས་བསྟུབས་(གཏུབ་)པའྱི་དམལ་བར་སྐེ་བོ(སྐེའོ)92།   

84 Various spellings are found in Tibetan historiographical texts. Deb ther sngon 
po [“Blue Annals”], for example, has ar tsho ban de (Roerich 1988: 696f.). D2013: 
10 has ar rdzo’i ban dhe. The foundation for this reading (duplication of ra) is 
unclear.
85 D2013: 10 has bco (without indicating this as a corrected reading).
86 D2013: 10 suggests reading rdzangs.
87 Not corrected in D2013: 10 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 107.
88 D2013: 10 suggests reading rdzangs.
89 shad (and space) after zhing is missing in D2013: 10.
90 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 107 has sgyeg and suggests reading khegs for 
this.
91 D2013: 10 has an inaccurate reading (sgeg) and suggests reading dgag for 
this.
92 Not indicated as corrected reading in D2013: 10 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 107.

།ཚེ་འདྱི་ལ་བོན་བེད་ཅྱིང༌།93   གཤྱིན་ངོགས་བསྐུར་བ་དང༌།   ìཁམས་üབདེ་

མྱི་བདེ་ལྟ་ཞྱིང་།94   གེན་པ་བསླུས་དེ་(ཏེ་)ནོར་ལེན་པ་དེ་ནྱི།   ལགས་ཀྱི་ད་བར་

བཅུག་པའྱི་དམལ་བ་ìཆེན་པོར་üསྐེའོ།   །ìཞེས་གསུངས་üསོ།   །དོན་གྱི་དབང་

འདྱི་དག་ìགཟྱིགས་ü

[288/f. 8b:] 

ནས་ìསྱིང་རེ་üìཆེན་པའོ་ིüìཤུགས་üཀྱི་(ཀྱིས་)95བརླན་དེ(ཏེ)།   ìའཇམ་üབུས་

ལས(་)96ངན་པ་ལ་(ལས་)བཟློག་པ་དང༌།   སལ་བ་དང་ལན་པ་ìརྣམས་üརབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཅྱི་ìརྱིགས་སུ་üསྦ ོ 〔ར་97བ་མཛད་ཅྱིང༌།   ཤྱིན་དུ་(ཏུ་)98མྱི་ཟད་

(བཟད་)པའྱི་གདུག་པ་ཅན།   ལོག་པར་སྤོད་པ་ìརྣམས་üནྱི་དག་པོས་ཚར་

ìསྤོད་(གཅོད་)པར་üìམཛད་üཔ་ཡྱིན་དེ(ཏེ)།   བོན་པོ་ìཐམས་ཅད་üབསྡུས་

ནས་ཁང་པ་ìགཅྱིག་üཏུ་བཅུག་དེ་(སེ་)ཧོཾ་ལ་ìགཤེགས་སུ་གསོལ་ལ9ོ9ü།   །བོན་

དཔེ་ìརྣམས་100üའགའ་ཞྱིག་ཆབ་ལ་སྦངས།   འགའ་ཞྱིག་ཞུགས་ལ་101གསོལ།   

འགའ་ཞྱིག་སར་བཞུག་102 (བཞུགས་)པར་གསོལ་ལོ།   །འགའ་ཞྱིག་དྱི་གཞོན་

(བཞོན་)103ལ་སྤན་དང་བར་བའ ོ〕།   །

93 shad (and space) after cing is missing in D2013: 11.
94 shad (and space) after zhing is missing in D2013: 11.
95 Not indicated as corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 107.
96 In the manuscript las (without tsheg) is inserted in a slightly smaller size 
above the line. Its place between bus and ngan is also indicated by three dots.
97 In the facsimile a vertical line/bracket seems to go through sbyor. This indicates 
perhaps the beginning of a marked passage the end of which is clearly visible in 
the bracket in line 4 (after bya’o).
98 Not corrected in D2013: 11 and in Khyung bdag 2015: 108.
99 lo is missing in D2013: 11, obviously due to a different reading of the complex 
skung yig.
100 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 rnams is missing!
101 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 wrongly has bzhug par.
102 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 wrongly has gzhug.
103 Not indicated as corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108.
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ཁོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ìའབར་བའྱི་üìའོད་ཟེར་üདང༌།   །

ཕྱི་རོལ་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བ་བསྲེག(་)ཟའྱི་མེས།   །

བོད་ཡུལ་རོངས་པའྱི་མུན་ནག་སྟུག་པོ་དང༌།   །

བོན་ìསོགས་üལོག་ལྟའྱི་ཚང་ཚིང་མཐའ་དག་བསྲེག(བསྲེགས།)104   །

105གཤྱིན་པོའ་ིདོན་དུ་ནོར་དུར་དུ་སྦེད་པའྱི་ལུགས་ཡོད་པ་བཀག་ནས།   དགེ་བ་

བེད་དུ་བཅུག།   །བོན་ཉྱི་ཚེ་ཙམ་ìགཅྱིག་ü(ཞྱིག་)ìམཛད་üདུ་བརལ་(བསྩལ་)

བ་ལ།   བོན་པོས་ཀང༌།   སྔོན་གྱི་བོན་གཞུང་སྱིང་(རྱིང་)པ་བཞག་པ་དེ་ཉྱིད་ལས།   

བསར་(གསར་)ìཆོས་སུ་üཆོས་བོན་བསྲེས་པ་ལྟར་མྱི་བགྱིད།   བགྱིས་ 

[289/f. 9a:] དགུའ(དགུ)།

༄༅།   །ན་བོན་ཡྱིག་ìབསྲེགས་ü106པའྱི་འོག་ཏུ་འཆད་པ་(ཆད་པ་)རྟ་རེ་

104 Not corrected in D2013: 11 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108.
105 From gshin po’i don ... to .. gcig rtsal lo [bstsal to] (f. 8b6–f. 9a6) the text 
corresponds to one of the so-called fragments or fragmentary copies of 
edicts (bka’ gtsigs) of Ye shes ’od, in this case bka’ gtsigs or Fragment Cha 
(see Ra se dKon mchog rgya mtsho 2004: 125; van der Kuijp 2015: 345f.). See 
also Karmay 2013, 2014 and 2015 for discussions of these fragments. Karmay 
pointed to the fact that at least in the case of two of these fragments they 
are rendered in the rnam thar as quotations from other sources, a “sky-blue 
scroll” (dril sngon nam mkha’) (Fragment Kha, f. 31a3–f. 35b2) and “a scroll on 
the activities of the three—the father [Ye shes ’od] and the two sons [De ba 
rā ǳa/Devarāja; Nā ga rā ǳa/Nāgarāja]” (Fragment Ka, part 1 according to 
Karmay 2015: 479–480, f. 24b7–f. 26b5; see also Dalton 2015: 102). Together 
with the fact that references to additional scrolls are found in the rnam thar 
(including a quotation from a “moon-white scroll” [dril dkar zla ba] (f. 3b7) this 
can be taken as evidence that these fragments existed somehow independent 
of the rnam thar (unless we mistrust the text)—in which way remains to be 
established—and perhaps even as an indication, as argued by Karmay (2013: 
236), that also the other fragments were incorporated into the rnam thar from 
one or the other of these scrolls.
106 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 has only bsreg.

སྤད(གཅོད)107།   དོན་108བདག་ལ་109སྲང་ìགཉྱིས་üཀྱི་སྤད(གཅོད)།   ལམ་པ་ོ

ལ་སྲང་ìགཅྱིག་üསྤད(གཅདོ)།110   མངའ་ìརྱིས་སུ་üབོན་ཤྱིད་ìནག་པ་ོ111üìཆསོ་

སུ་üབགྱིད་ན་མྱི་གནང༌།   བགྱིས་པ་བྱུང་ན་བོན་པོ་དུ་ཡོད་ཀང་སྲང་

ìཕེད་ཕེདü།   དོན་བདག་ལ་སྲང་གཉྱིས་ཀྱི་སྤད(གཅོད)།   ìལམ་üཔོ་ལ་

སྲང་ìགཅྱིག་üརལ(སྩོལ)།   བོན་པོ་དངོས་ìགུམ་üཔ་ལ་ནྱི་ཤྱིད་ནག་ìཆོས་

སུ་üབགྱིད་དུ་མྱི་གནང༌།   བསནོ་(གསནོ་)བོན་གྱི་ìཕྱུགས་üབསདོ་(གསདོ་)

པ་སྐྱུང༌།   བསད་ན་ཉ་ཚས་བཞུ(གཞུ)།   ìརོགས་üཆེན་ཨ་ཏྱིའྱི་ཆོས་དགག་

ཏེ(བཀག་སེ)112།   སློབ་མ་བསྡུད་ཅྱིང་(བསྡུས་ཞྱིང་)བསོན་(གསོན་)གཤྱིན་གྱི་ཆོ་

ག་བགྱིད་དུ་ཡང་མྱི་གནང༌།   བགྱིད་པ་བྱུང་ན།   ìདཔོན་སློབ་üìགཉྱིས་üལ་

རྟ་ìགཅྱིགü   །ཡོན་བདག་ལ་སྲང་རེ་བཅད(གཅོད)།   ìལམ་üཔོ་བ་ལ་113སྲང་

ìགཅྱིག་üབརལ(སྩོལ)114།   མངའ་རྱིས་ན་ལུང་དང་མན་ìངག་115གསོལ་üབའྱི་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་སོྤད་ཅྱིང༌།116   སློབ་མ་བསྡུད་(བསྡུས་)པ་ìརྣམས་üདགག   །བགྱིད་

པ་བྱུང་ན།117   ìསློབ་དཔོན་üལ་རྟ་ìགཅྱིགü   །སློབ་མ་ལ་སྲང་རེ།   ìལམ་üཔོ་

བ་ལ་སྲང་ìགཅྱིག་üìརལ་ལོ(སྩལོ་ལོ)ü།   །དེ་ཡང་(།   )

107 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 suggests reading bcad instead of spyad.
108 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 wrongly has yon.
109 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 wrongly has yon bdab la ni la (adding ni 
and la).
110 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 has “bstsal (?)” for spyad.
111 po is missing in D2013: 12 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108.
112 Not corrected in D2013: 12.
113 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 has bal, in parentheses “ba la[?)”.
114 Not corrected in D2013: 12.
115 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 109 adds tu after ngag (skung yig ngag gsol not 
indicated).
116 shad (and space) after cing is missing in D2013: 12.
117 shad (and space) after byung na is missing in D2013: 12.
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ìམེ་ཏོག་üའདབ་ལན་ཀེ་ཏ་ཀ་ནྱི་སོ་ཅན་ཕལ་པས་118ìཟས་སུ་üབས།   །

བསྐེས་  ་119(བསྐེད་པ་)ཉྱིད་ཡྱིན་སོས་ཀྱིས་གང་པོས་ཟོས་ཏེ་
120དྱི་བཟངས་

(བཟང་)121འགྱུར།   །

དང་སྲངོ་ཆེན་པོའ་ིཚུལ་ 

[290/f. 9b:]

ལས་ངེས་ཤེས་ཆེར་ཐོབ་རྱིང་ìལུགས་üའཛིན།   །

ཁོད་ནྱི་ལོག་པར་འཁུ་བའྱི་དགྲ་སེ་སལ་བཟང་ìརྣམས་üཀྱི་གཉེན།   །

ཁྱི་ལེ་སྲོང་གཙུག་བཙན་འདྱིས།   པུ་ìཧྲངས་སུ་üལོ་ìབཅུ་གཅྱིག་üཔ་མེ་མོ་

ìཕག་གྱི་üལོ་ལ།   མངའ་རྱིས་སོྐང་བའྱི་མོལ་དུ་འགྲོས་(གྲོས་)ìམཛད་üནས་སྐ་

རུའྱི་ཁར་ལྟག་དུ་(ཏུ་)122གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས།   ìགཡུང་དྲུང་üཁ་འབྲུག་

ལྟར་རྡོ་ཆེན་པོ་ལ་ཐེ་སོས་བས་པ།   རེ་བཙུན་ìབམས་üཔ།   ìའཇམ་དབངསü།   

སྤན་རས་ìགཟྱིགས་üìགསུམ་üགྱི་སྐུ་བཞེངས།   དེས་བར་ཀང་(ཡང་)123ཆོས་

སོར་ནྱི་མ་ìཚུགསü།   ལྷ་ཁང་ìགཅྱིག་üདང་རྡོ་སྐུ་ཆེ་བ་ìགཅྱིག་üìབཞེངས་

སüོ།   །སླར་ཡང་།   124མེ་མོ་ཁྱིའྱི་ལོ་ལ་གཙང་གྱི་ཀ་པེ་ཧྲག་ཏུ།   གཅེན་ìའཁོར་

རེü།   ཁྱི་ལེ་སྲོང་གཙུག་ཡབ་ཆེད་(ཡབ་མཆེད་)ཁུ་དབོན་ìརྣམས་üགདན་

118 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 109 has bas.
119 In the manuscript after bskyes follows a tsheg and empty space and again a 
tsheg before nyid. D2013: 12 has bskyed pa which is not indicated as corrected 
reading.
120 In the manuscript zos te is inserted in a slightly smaller size under the line. Its 
place between pos and dri is also indicated by three dots.
121 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 108 has only bzang.
122 Not corrected in D2013: 12. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 109 has only tu.
123 Not corrected in D2013: 13.
124 From me mo khyi’i lo ... to .. brtsal lo (bstsal to) (f. 9b4–f. 9b7) the text 
corresponds to the so-called Fragment Ja (Ra se dKon mchog rgya mtsho 2004: 
125).

འཛོམ(འཛོམས)125།   པུ་ìགུག་གྱི་üའབངས་ད་མ་ìཐམས་ཅད་üìཚོགསü།   

མངའ་ìརྱིས་སུ་üìདམ་üཔའྱི་ཆོས་ཅྱི་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་སྒོས་(གྲསོ་)བཅད།   ìསྲོང་

ངེ་üརབ་ཏུ་ìབཤེགས་(གཤེགས་)üཔར་བཞེད་པས་གཅེན་གྱི་(གྱིས་)126མངའ་

སྐོང་བར་ཞུ་ཕུལ།   ìསོ་སོར་üཁྱིམས་ìགཉྱིས་ཀྱི་üབཅའ་ཡྱིག་ཀང་ìབརལ་

ལ1ོ27(བསྩལ་ཏོ)ü།   །

གསུམ་པ་(གསུམ་པ།   )128རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ìརྣམ་པར་üཐར་པ་129ནྱི།   ཀླུའྱི་རྒྱལ་

པོ་མ་ 

[291/f. 10a:] བཅུ།

༄༅།   །གྲོས་པའྱི་(དོས་པས་)ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས།   ཆེས་ཆེར་སྐེས་ན་

ìརྱིགས་üདང་ìལོངས་སོྤད་üཀྱི་ཁེངས་པ་མེད།   ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་མེད།   

ལོག་པའྱི་གཡོ་ìམྱི་མཛདü།   ཆོས་འདོད།   ཆོས་དོན་དུ་གཉེར།   ཆོས་

ìཡོངས་སུ་üཚོལ།   ཆོས་ལ་ìསོ་སོར་üརྟོག།   །ཆོས་སོན།   ཆོས་ལ་ནན་ཏན་

བེད།   ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གནས་ཤྱིང༌།   ìའཁོད་དེü།   བཅུ་པོ་འདྱི་དག་ལན་པས་

ནྱི།   ངའྱི་བསན་པ་དང༌།   ìདམ་üཔའྱི་ཆོས་ìཡོངས་སུ་üའཛིན་པའོ།   །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དགོངས་སེ(ཏེ)།   རབ་ཏུ་བྱུང་(འབྱུང་)བ་བཞེད་པ་ན།   འགའ་

ìཞྱིག་གྱི་(གྱིས་)130üཞུ་ཕུལ་ཡང་མ་གསན།   ད་ེཡང་ཚངས་པ་དབྱིག་ìསམེས་üཀྱི་

125 Not corrected in D2013: 13. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 109 has only 
’dzoms.
126 Not corrected in D2013: 13.
127 lo not corrected in D2013: 13.
128 Not corrected in D2013: 13.
129 D2013: 13 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 150 have an inaccurate reading 
(thar ba).
130 Not corrected in D2013: 13.



The Extended Biography of the Royal Lama Ye shes ’od Written by Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan: The Tibetan Text

133

(ཀྱིས་)131ཞུས་པར།   གང་ìརྒྱ་མཚོའ་(རྒྱ་མཚོ་)132üཆེན་པོའ་ི133ནང་ན།   ìརྱིན་

ཆེན་üཀུན་འདུས་ìརོྡ་རེ་üìཚོགས་üཞེས་བ་བའྱི་ནོར་བུ་ìཆེན་པོ་üìཡོད་

དེ134ü།   དེ་ནྱི་གང་དུ་ཡང་བསྒྱུར་བར་མྱི་ནུས།   སུས་ཀང་བཞྱིག་པར་མྱི་

ནུས།   ཉྱི་མ་བདུན་ཤར་ཡང་ìབསྲེགས་üìསམ་135üìག〔ནོད་136པར་üའགྱུར་

བ་གང་ཡང་ìམེད་དེ137ü།   ངའྱི་སན་པ་(བསན་པ་)ལ་བསླབ་པར་བ་བའྱི་ìགང་

ཟག་üདང་ìའཛིན་üཔ་ནྱི་དེ་ìལྟ་བུའོü།   །ìཞེས་གསུངསü།〕   དོན་གྱི་དབང་

འདྱི་ìགཟྱིགས་üནས་ས་ìའཛིན་üགྱི་ìདབང་ཕྱུག་གམ138ü།   རང་གྱི་གཅེན་

ìའཁོར་རེ་üཔུ་ཧྲངས་ནས་ 

[292/f. 10b:] 

གུ་གེར་ཕག་ཕེབས།   གཅེན་དང་སྔ་སོར་མོལ་དུ་བསོྒས་(བགྲོས་)པ་ལྟར།   

ìརྒྱལ་སྲྱིད་üìཐམས་ཅད་üལ་139མངའ་ìམཛད་üཔར་རོལ་(བསྩལ་)140ཏེ་ཕག་དུ་

(ཏུ་)141ཕུལ།   མངའ་རྱིས་དང་འབངས་ཀྱི་སྐོང་རན།   ìའཇྱིག་རྟེན་üགྱི་མཛད་

འཕྱིན་བཅེན་(གཅེན་)པོས་མཛད་པ་ìཞལ་གྱི་(གྱིས་)üབཞེས།   ཡབ་སྲས་

ìཐམས་ཅད་üཀྱི་(ཀྱིས་)རབ་ཏུ་ìགཤེགས་üཔར་ìཐུགས་üìཐག་གཅད(བཅད)ü།   

སླར་ཡང་〔བཅུང་(གཅུང་)ìསྲངོ་ང་ེüད་ེཉྱིད་རབ་ཏུ་ìགཤགེས་üཔའྱི་ìམཁན་པ་ོüནྱི།   

131 Not corrected in D2013: 13.
132 Not corrected in D2013: 13.
133 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 150 has pa.
134 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 150 de is missing (skung yig).
135 D2013: 13 reads bsregs pa’am (although there is no evidence for ’a).
136 In the facsimile a vertical line / bracket seems to go through the na of gnod 
por. This indicates perhaps the beginning of a marked passage the end of which 
is clearly visible in the bracket in line 7 (after zhes gsungs).
137 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 150 de is missing (skung yig).
138 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 150 gam is missing (skung yig).
139 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 150 la is missing.
140 D2013: 14 suggests reading stsol for rtsol.
141 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 150 has only tu.

ལྷག་པའྱི་ìཚུལ་ཁྱིམས་üངུར་མྱིག་གོས་ཀྱི་(ཀྱིས་)142སླུབས(བཀླུབས)143།   །

ལུང་ìརྟོགས་üཡྱིད་ìབཞྱིན་üìརྱིན་ཆེན་144üནོར་བུས་བརྒྱན།   །

ཐུབ་དབང་བསན་པའྱི་ìརྒྱལ་མཚན་üདཔལ་འབར་བའྱི།   །

གནས་བརྟན་འདུལ་ìའཛིན་üìགཞོན་ནུ་üའོད་དེ་མཆོད།   །

དེ་ལྟར་ས་མོ་གང་གྱི་ལོ་ལ།   འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག།   །ìམཁན་

པོ་üìཆེན་པོ་üཞེས་གནས་བརྟན་ཀུ་མ་ར་བྷ་145ཊའྱི་དྲུང་དུ།   རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང་།   ìསེན་(བསེན་)པར་üìརོགས་üཔ་ìཅྱིག་ཅར་üཏུ་(དུ་)ìམཛད་དེü།   

ìཡེ་ཤེས་üའོད་དུ་ìམཚན་üགསོལ〕།   

རྟག་དུ་(ཏུ་)146ìམཉམ་པར་üམ་བཞག་སྤོས་པས་དབེན།   །

གཞན་དོན་ìལྷུན་གྲུབ་üའགྲོ་བའྱི་བླ་མ་དེ།   །

ìརྣམ་དག་üདྲུང་ìགཤེགས་üìགཞོན་ནུ་üདོན་གྲུབ་བཞྱིན།   །

སྲྱིད་པའྱི་ཉེས་པ་ལྱི་བའྱི་ 

[293/f. 11a:] ìབཅུ་གཅྱིགü

༄༅།   །གོ་སབས་ཅྱི།   །

དེའང་སྔནོ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པསོ་ìཉན་ཐསོ་üìརྣམས་üལ་ཚུར་ìཤོག་གྱི་üìསེན་

142 Not indicated as corrected reading in D2013: 14 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 151.
143 D2013: 14 suggests reading klubs for slubs.
144 In the manuscript rin chen is inserted in a slightly smaller size above the line 
(on top of bzhin).
145 The printing of the subsribed letter is not clearly readable in D2013: 14 
(perhaps bra?).
146 Not indicated as corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 151.
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(བསེན་)པར་üìསོགས་(རོགས་)üཔ་ལྟར།   ལུས་ངག་དང་དབང་པོ་དུལ་ཞྱིང་

མཛེས་པ།   ངུར་མྱིག་དང༌།   འདུལ་བ་ìའཛིན་üཔ་ìརྣམས་üཀྱི་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་

ཏེ།

ཁོད་ìཐུགས་üདྱི་བྲལ་དག་པའྱི་ཤེལ།   །

སོང་ìསེམས་üཆབ་ཀྱི་(ཀྱིས་)147ཉེས་སོྐན་བཀྲུས།   །

མྱི་བསྲུན་ཡྱིད་ཀྱི་གང་པོ་ཆེ།   །

དན་ཤེས་ལགས་ཀྱུས་ìདུལ་བར་üབས།   །

ìརྣམས་(རྣམ་)üཐར་འགའ་ཞྱིག་དུ་(ཏུ)148།   ìཁྱིམས་üìའཇགས་üམ་

ìའཇགས་üìགཟྱིགས་པའྱི་üཕྱིར་དུ།   ìགཅྱིག་üཔུར་རོང་ìཕོགས་སུ་üཕེབས་

པས149།   ལ་ìགཅྱིག་üགྱི་རེ་མོར་རྐུན་པོས།   ìཕྱུགས་üབསད་མ་ཁད་ཀྱི་མགོ་

དང་།   ཤ་ཁག་ཁེར་འོང་བ་དང་འཇལ(མཇལ)།   ཅྱི་ཡྱིན་དྱིས་པས།   ཁོ་ན་

རེ།   རྒྱལ་པོ་སྱིག་ཅན་གྱི་ཁལ་མ་འཁོར་བས།150   སྐུར་(རྐུར་)ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཟེར།   

མོད་ལ་འཁོར་བ་ལ་ཅྱིར་(སྤྱིར་)ངེས་འབྱུང་དག་པོ་དང༌།   །(དང༌།   )ìསེམས་

ཅན་üལ་སྱིང་རེ་ìཆེན་པ་ོüའཁྲུངས།   དེ་ནས་འཁརོ་སེ(ཏེ)།   ìསངས་རྒྱས་üཀྱི་

བརྟེན་(རྟེན་)གྱི་དུང་དུ།   རང་བྱུང་གྱི་ìསེན་(བསེན་)པར་üìརོགས་üཔ་ìམཛད་

དོü།   །ཞེས་འབྱུང་ཡང༌།   སོད་འདུལ་འཛིན་གྱི་བླ་རབས་ìརྣམས་ü 

147 Not corrected in D2013: 15.
148 Not indicated as corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 151.
149 D2013: 15 reads phebs pa las, obviously understanding pas as a skung yig for 
pa las. This seems to be quite unusual (at least within the present manuscript) 
and would imply a different if not contrary meaning.
150 shad (and space) after bas is missing in D2013: 15..

[294/f. 11b:]

ལས།   གོང་ལྟར་བྲྱིས་པས།   དག་ཅྱིང་ìལེགས་üཔར་བཤད་པ་ìཡྱིན་ནོü།   །

 〔  དེའྱི་ཚེ་ལོ་ཆེན་གྱི་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་བརྟན་ལེགས་

པ་བཟང་པོའ ི་དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་མཛད།   ìརྱིན་ཆེན་üབཟང་པོར་མཚན་

གསོལ།   བཅུ་བདུན་པ་ལ་འཁོར་མཁའ་འགྲོ་མས་ལུང་བསན་པ་ìབཞྱིནü།   

དཔོན་ìགཡོག་གཉྱིས་üཀྱི་(ཀྱིས་)151ཁ་ཆེར་བོན།   བྲམ་ཟེའྱི་གོང་(གྲོང་)དུ་ཟླ་

བ་ìགཅྱིག་üའཕལ་སད་སླབས་(བསླབས)།   དེ་ནས་ìགྲོང་ཁེར་üཏ་མ་ལར་

བོན་དེ(ཏེ)།   ཤྲཱ་དྷ་ཀ་ར་ཝར་དང་འཇལ(མཇལ)།   བང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་

ìསེམས་üབསྐེད་པ་དང༌།   ཡོ་ག་ìརོྡ་རེ་üདབྱིངས་ཀྱི་ìདཀྱིལ་འཁོར་üདུ་

ìདབང་བསྐུར་üབ་ཞུས།〕   ìམེ་ཏགོ་üìརོྡ་རེ་üརྣོན་པོ་ལ་ཕོག   །དེ་རེས་གསང་

བ་འདུས་པ་ìའཇམ་üཔའྱི་ìརོྡ་རེ་üལྷ་བཅུ་དགུའྱི་དབང་ìདཀྱིལ་འཁོར་üཀྱི་

(གྱི་)ཆོ་ག།   །ìའཇམ་དབངས་üཀྱི་དངོས་སློབ་མར་མེ་ìམཛད་üཆེན་པསོ་

མཛད་པ།   ìའཇྱིག་རྟེན་üསྣང་བེད་ཀྱི་སེངས་ནས་རྐང་ìཚུགས་üབསན(གསན)།   

ìསྔགས་üསོམ་ìརྣམ་པར་üདག་པ་དང་ìལན་པར་üམཛད།   གཞན་དབང་

ལུང་དུ་མ་དང༌།   རྒྱུད།   མན་ངག   །མདོ་དང༌།   འབྲེལ་(འགྲེལ་)པ་ìལ་

སོགས་üཔའྱི་བཤད་སྲོལ་མང་དུ་བསན(གསན)།   དེ་ནས་ìརེ་བཙུན་üན་རོ་ཏ་

པ་ལས།   ìབདེ་མཆོག་üìལ་སོགས་üཔ་ìབླ་མེད་üཀྱི་ìདཀྱིལ་འཁོར་üìརྣམས་

སུ་üìདབང་བསྐུར་üདང་།   ìརྒྱུད་དང་ü།   མན་ངག་ìལ་སོགས་üཔ་མང་དུ་

གསན།   〔 རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཆུ་ìབཞྱིན་üདུ་ìབྱུགས་(རྒྱུགས་)üསེ(ཏེ)།   པᨑཏ་152(པᨑ་

ཏ་)153དུ་མའྱི་ཞབས་ལ་བཏུགས(གཏུགས)། 

151 Not corrected in D2013: 15 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 152.
152 D2013: 16 has paṇṭita.
153 See also Dung dkar tshig mdzod chen mo 2002: 1269.
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[295/f. 12a:] བཅུ་གཉྱིས།

༄༅།   །འདུལ་བ་མད་ོས་ེམངནོ་པ་ìལ་སགོས་üཔའྱི་ཆསོ་ཚུལ་དུ་མ་བསན་(གསན་)

ཅྱིང༌།   ìལེགས་üཔར་ìཐུགས་སུ་üཆུད།   བསན་པ་མཐའ་ìདག་གྱི་üབདག་པརོ་

གྱུར་ཏེ།   བོད་ཡུལ་དུ་ཆགས་(ཕགས་)ཕེབས།   ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་ཀྱི་

(ཀྱིས་)154སྦྱིན་བདག་དུ་(ཏུ་)155མཛད་ནས།   ìསྔགས་üìམཚན་ཉྱིད་üìཐམས་

ཅད་üལ་བཤད་བསྒྲུབ་(སྒྲུབ་)156ཀྱི་གྲྭ་ìཆེན་པོ་བརྩུགས(བཙུགས)ü།   

ལོ་ཆེན་དགུང་ལ་ོསུམ་བཅུ་(ཅུ་)157ས་ོབགྲངས་(གྲངས་)ཀྱི་དུས་སུ།   འགྲ་ོབ་དུ་158མ་

འདུལ་བ་ལ་དགོངས་ནས།   ཡོ་གའྱི་གར་དབངས་མང་དུ་བརམས།   མང་བསོད་

(སོད་)ཀྱི་རྐྱང་བུ་ཆསོ་ཀྱི་ìབླ་ོགྲསོü།   མང་སད་ཀྱི་སྤེའུ་ཆུང་བ།   ལེ་ཞར།   ར་159སྐ་

པ།   བསདོ་ìནམསü།   གནུར་པ།   འཇྱིམ་པ་ìལ་སོགས་üཔ་དབུས་གཙང་གྱི་

སློབ་མ་ཤྱིན་དུ་(ཏུ་)160མང་བར་བྱུང༌།   སྐུ་ཚེ་སོད་ཀྱི་ཕག་ལེན་ìརྣམས་üཤྱིན་དུ་

(ཏུ་)161རྒྱས་ཤྱིང༌།   མཁས་པ་དེ་ìརྣམས་üìསོགས་üìཐམས་ཅད་üཀྱིས་ས་ཆ་

སད་ìཕོགས་སུ་üདར་བར་བས་པས་ན།   ཡོ་ག་སད་ìལུགས་སུ་üìགྲགས་

སོü།〕   །མང་སོད་རྐྱང་ངུར་ན།   ìརྡོ་རེ་üདབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ìཚོགས་üབཞུགས་

པའྱི་ལྷ་ཁང་ìཆེན་མོ་üན།   དབུས་ན་ལོ་ཆེན་གྱི་ནང་བརྟེན་(རྟེན་)ཤཱཀ་ཐུབ་

པའྱི་གསེར་སྐུ་རྒྱབ་མཐོ་བཅོ་162བརྒྱད།   ཁྱི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅས་པ།   ལོ་ཆེན་

གྱི་དབུ(་)སྐྲ།   ìརྣམ་üཆར(སྣམ་སྦར)།   ìནམ་üབཟའ་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ 

154 Not corrected in D2013: 16 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 152.
155 Not corrected in D2013: 16 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 152.
156 Not corrected in D2013: 16.
157 Not corrected in D2013: 16 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 152.
158 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 153 du is missing.
159 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 153 has only rtse.
160 Not corrected in D2013: 16.
161 Not corrected in D2013: 16.
162 D2013: 16 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 153 read bco (without wa zur).

[296/f. 12b:]

མཁས་གྲུབ་དུ་མའྱི་ìཐུགས་üདམ་བྱིན་རླབས་163དང་བཅས་པ།   རྟེན་ìསོངས་

(རོངས་)164སུ་üབཞུགས་165ཤྱིང༌།   ལོ་ཆེན་གྱི་ནང་བརྟེན་(རྟེན་)ཆེ་བ་ནྱི།   བོད་

ན་འདྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ།   བསོད་(སོད་)འདུལ་གྱི་སེ་དང་།   ཡོ་གའྱི་གྲྭ་ཆེན་ìཔོ་

བཙུགསü།   ད་དུང་ཡང་ìཅུང་ཟད་üམ་ìཉམས་üཔ་ìཡོད་དོü།   །སླར་ཡང་

པᨑཏ་166(པᨑ་ཏ་)ཤྲཱ་167དྷ་ཀ་ར་ཝར་དང་།   པᨑཏ་168(པᨑ་ཏ་)པḳ་ཀ་ར་གུ་

(གུབ་)169ཏ།   བུདྷ་ཤྲཱྱི་ཤḁḪᨑ།   བུད་དྷ་ᾎ་ལ170།   ཀ་མ་ལ་གུ་(གུབ་)171ཏ་ìལ་

སོགས་üཔ་མཁས་པ་མང་དུ་ìསྤན་དངསü།   ìསྔགས་üìམཚན་ཉྱིད་üཀྱི་

བཤད་གྲ་(གྲྭ་)ཆེས་ཆེར་ìབཙུགསü།   ìལུགས་üཀྱི་བསན་ཆོས(བཅོས)172།   

སན་སྤད་(དཔྱད་)ཀྱི་གཞུང༌།   ìསྔགས་üདང་།   ìམཚན་üཉྱིད་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་

ཆོས་སོར་མང་དུ་བཙུགས་ཤྱིང༌།   བཤད་ཉན་གྱི་(གྱིས་)173གཏན་ལ་ཕབ།   ìཁད་

པར་üདེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་འདུས་པ་ìལ་སོགས་üཔ་ཡོ་གའྱི་ཆོས་སོར།   གསང་བ་

འདུས་པའྱི་བརྒྱུད་ìསགོས་üìའཕགས་üìལུགས་üཀྱི་བཤད་སྲལོ་ìརྣམས་üདག་

(རྣམ་དག་)དང་།   ìཡེ་ཤེས་üཞབས་ìལུགས་üཀྱི་ཆོས་སོར།   བདེ་མཆོག་ར་

རྒྱུད་ìལ་སོགས་üཔ་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སོར།   ìའཇམ་དཔལ་üìགཤྱིན་རེ་üདང༌།   

163 In the manuscript byin rlabs is inserted in a slightly smaller size above the 
line. Its place between dam and dang is indicated by four dots.
164 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 153 has only rdzongs.
165 In the manuscript the prescript ba is inserted in a slightly smaller  above the 
line.
166 D2013: 17 has paṇṭita.
167 D2013: 17 has shrāng.
168 D2013: 17 has paṇṭita.
169 Not corrected in D2013: 17.
170 D2013: 17 has an inaccurate reading (budha bā la).
171 Not corrected in D2013: 17. On Ka ma la gub ta and the two other paņḍitas 
see also Nyang ral chos ’byung A 336.3.6–337.1.2 and Nyang ral chos ’byung B 
463.13–15.
172 D2013: 17 has an inaccurate reading (budha bā la).
173 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 153 adds dang after chos (bcos).
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ìའཇམ་དཔལ་üìགྲགས་üཔའྱི་འགྲེལ་ཆེན་ìསོགས་üམཚན་བརོད་ཀྱི་ཆོས་

སོར་ìརྣམས་üལ་བརལ་(རལ་)དུ་174བསོན་དེ(བཏོན་ཏེ)།   འཆད་ཉན་གྱིས་

གཏན་ལ་ཕབ་སོ(བ)ོ175།   །

176ཤྱིང་མོ་ìལུག་གྱི་üདབར་ཟླ་འབྲྱིང་པོ་ལ་ 

[297/f. 13a:] ìབཅུ་གསུམ།ü

༄༅།   །ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་འདྱི་ཉྱིད།   ཡུལ་177པུ་ìཧྲངས་སུ་üཕགས་

ཕེབས།   ཝྱི་ཕུག་མོར་178བསོད་(སོད་)སད་ཀྱི་མཆེད་ཁུ་དབོན་བྱིན་གདན་

འཛོམ་(འཛོམས)179།   མངའ་རྱིས་སོར་གསུམ་གྱི་འབངས།   བོད་ཞང་དན་ཤེས་

པ་ཡོ་(ཡོངས་)ìཚོགསü།   བསོད་(སོད་)ìཕོགས་üའདྱི་ཇྱི་ལྟར་བགྱིས་ན་བདེ་བ་

འགྱུར།   བདེ་བར་འགྱུར་180བའྱི་ìཡན་ལགü   །ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་ཀྱི་ཞལ་

མངའ་(སྔ་)ནས།   སྐེ་བོ་རེ་འབངས་ཡོངས་ལ་བཀའ་བརལ(བསྩལ)181།   མཆྱིད་

གོང་དུའང་གསལོ།   འབངས་ìས་ོསརོ་üཡང་མཆྱིད་གྲསོ་བརལ་དེ(བསྩལ་182 

ཏེ183)།   སྤྱིར་བཏུན་རེ་184བསྡུས་185ནས།   མོལ་ཆད་དཀར་ཆག་ཏུ་བགྱིས་པའྱི་

174 D2013: 17 reads tu.
175 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 has only bo.
176 From shing mo lug gi … to .. bstan pa dar bar bgyi (f. 12b7–f. 14b7) the text 
corresponds to the so-called Fragment Nga (Ra se dKon mchog rgya mtsho 
2004: 124–125).
177 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 nyid yul is missing.
178 D2013: 18 reads wi phug mdor, obviously understanding mor as a skung yig 
for mdor.
179 Not corrected in D2013: 18.
180 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 has/reads only gyur.
181 Not corrected in D2013: 18. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 has only bstsal.
182 Not corrected in D2013: 18. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 has only bstsal.
183 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 has only te.
184 D2013: 18 reads de.
185 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 has de bstus.

གཞྱི།   བོད་ཀྱི་མངའ་རྱིས་རྒྱ་ཁོན་མྱི་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ།   བློ་བུར་(གོ་བུར་)བའྱི་རྒྱལ་

པོ་ìགཅྱིག་üགྱི་(གྱིས་)186མངའ་མཛད་ནས།   བོད་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསདོ་ìནམས་ü 

འཕེལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པས།   འགྲེང་མའོ་ིìཆགོ་གྱི་üཆསོ་ལུགས་མ་ནརོ་བ་

ìསྤད་དེü།   ཡུལ་དབུས་བདེ་ཞྱིང་ཐར་སྐེས(སྐྱིད)187།   བཙན་པ་ོཞལ་ìགཅྱིག་ü 

གྱིས་མངའ་མཛད་པས་ནྱི་མངའ་རྱིས་ལ་ìཕགོས་üམེད།   འབངས་ཡ་ོ(ཡངོས་)རེ་

ìགཅྱིག་üཉྱིད་ལ་བརྟེན་པས་ནྱི།   ཚན་དང་ìརྱིས་སུ་üམྱི་ཕེད་པ་ཞྱིག་ལས།    

[298/f. 13b:]

བར་188ཞྱིག་ìཚུན་ཆད་üབོད་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་དགེ་བ་ཟད་པས།   མངའ་

ìམཛད་üདབུ་གྲངས་མང༌།   མངའ་རྱིས་ìཕོགས་üབཟུང་ཞྱིང༌།   འབངས་སོལ་

ཚན་ཆེས་པས།   དབུས་རུ་གཡོན་རུའྱི་འཁྲུག་པ་དང༌།   ངག་ìལོག་གྱི་üཁེངས་

ìཡན་ཆད་üཀྱིས།   བཀའ་ཁྱིམས་ìརྣམས་üཉམས་དམས་སེ(ཏེ)།   རང་དབང་

སྱིལ་བུར་གྱུར་པ་འད།   ཡབ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གྱིས་བསོད་(སོད་)ཕོགས་འདྱི་

མངའ་མཛད་ན་ཡང༌།   ཐུན་(མཐུན་)པའྱི་བཀའ་གྲོས་མ་རེས་(རེད་)189པ་དང༌།   

འབངས་ཉུང་ཤས་ཙམ་གནས་པ་འདྱི་ཡང༌།   ཞྱིག་རླག་ཆེ་བར་སོང༌།   དབོན་

སྲས་ཡབ་མཆེད་ཞག་མཆེད་190ཞལ་གྲངས་མང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།   མ་བྲལ་མ་ཞྱིག་

པའྱི་ཐུགས་དགོངས་ཀང་ìསོ་སོ་üན་མངའ་ན།   རེ་ཉྱིད་ཀྱི་ìཐུགས་üརྒྱ་ཆུངས་

པ་དང༌།   འབངས་སྤུ་ཕས་པས་དེ་ལྟར་ཡང་མ་བཏུབ།   སྔོན་གྱི་རྒྱལ་ཁྱིམས་ལྟ་

186 Not corrected in D2013: 18.
187 Not corrected in D2013: 18.
188 Or mkhar?
189 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 reads snyes and suggests brnyes (?) and 
brnyed (?) as possible readings.
190 zhag mched is crossed out in the original manuscript and omitted in D2013: 19.
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བུ་མངའì་མཛད་üབསྐྱུང་191བའྱི་ཐབས་ནྱི་ད་བགྱིར་ཡང་མྱི་ཚལ(འཚལ)།   འནོ་

ཀང་།   གདུང་རྒྱུད་ལས་ཐར་པར་ìབཤེགས་(གཤེགས་)üཔའྱི་མ་ོལ་(མལོ་)འདྱི་ལ་ོ

གྲངས་དུ་མའྱི་སྒ་ོནས་ìབསམ་üཔ་ལས་འདས།   འཐད་མྱི་མཐད་(འཐད་)ཀྱི་ཀ་

གྲསོ་(བཀའ་གྲོས་)ཐོག་དུ་མ་བབ།    

[299/f. 14a:] ìབཅུ་བཞྱི།ü

༄༅།   །འདྱི་རེས་ཀང་རེ་འབངས་ལས་དགོས་ཚད་ìམྱི་མཐུན་üཔ་ནྱི་ཡོད་

ན།   མངའ་རྱིས་སོར་གསུམ་གྱི་མགོ་ìནག་པོ་üའབུམ་ཕག་ìགཅྱིག་üགནས་

པ་རེ་ཞྱིག་བདེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ìཆེད་དུü།   བཙན་པོ་དབུ་ཧྲངས་སྙུངས་192ཏེ།   

ཐར་པར་ìགཤེགས་üཔ་ནྱི་འབངས་ལ་ཕོགས་རྱིས་མྱི་འབྱུང་།   མངའ་རྱིས་

ཆོས་འཁོར་དུ་བས་ཤྱིང༌།   ལྷ་ìའབངས་སུ་üབཅད་པས་ནྱི།   ཡུལ་ལ་ང་ཁོད་

མྱི་མངའ།   ཐབས་འདྱི་ལྟར་193སྦར་བ་ལས་ཡང་གཞན་བཀའ་དོས་(གྲོས་)ཀྱི་

ìདམྱིགས་üགཞན་ཡང་མ་བརེད་དེ་194ད་ཕྱིས་སླན་ཆད་མྱིའྱི་ìཚོགས་üལ་ཕན་

པ་དང༌།   བདེ་བར་བ་བའྱི་ཐབས་བགྱིའོ།   །ཚལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདོར་བདུས་

(མདོར་བསྡུས་)པ་ཡྱིན་གྱིས།   ཀུན་གྱིས་ཀང་ìཁྱིམས་üདང་མྱི་མགལ་(འགལ་)

ཞྱིང་།   གཞུང་འདྱི་སྲངོས་པར་གྱིས་(གྱིས་)195ཤྱིག།   །

བཙན་པོས་ཇྱི་ལྟར་མཛད་པའྱི་ཁྱིམས་ལ།   ད་ལྟའྱི་མོལ་བའྱི་བཙན་པོ་

མཆེད་ཁུ་དབོན་བཞྱི་སྐེ་བོ་ìབཞུགས་üཔ་ལས།   ཕྱི་མ་ཀུན་ཐར་པར་གཤེགས།   

191 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 154 has bsnyung.
192 Perhaps read dbu snyung grangs (or skyungs [bskyungs])? D2013: 19 reads 
dbu grangs. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 155 has dbu grangs snyungs.
193 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 155 has ’dra.
194 D2013: 19 has (that is, adds) shad (and space) after rnyed de and before da phyis.
195 Not indicated as corrected reading in D2013: 19 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 155.

མངའ་ཕུལ་བ་ìརྣམས་üཀྱི་སྐུ་ལས་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཀང༌།   ìརེ་རེ་üགདུང་ཚབ་

ཏུ་བཞག།  །གདུང་ཆད་ན།196   མར་ཡུལ་དང་།197   པུ་ཧྲངས་ 

[300/f. 14b:]

ìགཉྱིས་üཡུལ་ནད་(གནད་)ཆེ་བས།   བརན་པོ་(བཙན་པོ་)དགེ་འདུན་གྱི་

ནང་ནས་ìརེ་རེས་üགདུང་བསབ།   བརན་པོ་(བཙན་པོ་)སྐེ་བོ་ìརྣམས་üཀྱིས་

ìརྱིགས་üལས་འབྱུང་བ་ìབཞྱིན་üìདཀོན་མཆོག་üམཉན་(གཉན་)པར་བསྐུར་

(བཀུར་)ཞྱིང༌།   བསན་པ་ཅྱི་དར་དུ་བགྱིས་(བགྱིས།   )ཁྱིམས་ìཡྱིག་གསར་üཔ་

ལས་འབྱུང་བ་ìབཞྱིན་üརེ་ཉྱིད་བཀའ་དསོ་(བཀའ་གྲསོ་)མ་བྲལ་ཞྱིང་།   འབངས་

ཆསོ་ཀྱི་(ཀྱིས་)སྐངོ་བ་ìགཅྱིག་üམཛད།   ཁལ་ཡུན་(འཕལ་ཡུན་)གྱི་དགྲ་ཐབས་

ལས་འབྱུང་བ་ìབཞྱིན་üམངའ་རྱིས་མཐའ་མྱིས་གོང་བར་(མྱི་འགོང་བར་)བསྲུང་

བཞྱིན།   ìཕོགས་üརྱིས་དགྲ་ངོ་ལོན་པ་ìགཅྱིག་üབཤམ།   བཙན་པོ་སྐེ་བོ་ལས་

ཆོར་(འཆོར་)འཇྱིག་པ་བྱུང་ན།   བཀའ་ཁྱིམས་ìཆེན་པོ་üདང་སྦར།   མངའ་

མཛད་གཞན་ལ་རྒལ་(བརྒོལ་)ན་རྒྱལ་ìཁམས་üམྱི་ཅྱིག་(གཅྱིག་)པར་སྤྱུག།  

།མངའ་མཛད་མ་མཁེན་ན་ཇེ་198བདེན་པས་བཅོ་སྐེད་མ་བྱུང་ན།   དགེ་འདུན་

ལས་དགོངས་ìམཁེན་üཔ་དང་བརེ།   བཙན་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ìརྣམས་üཀྱིས་

འདུལ་ཁྱིམས་ལ་འབྱུང་བ་ལྟར།   དམ་པའྱི་ཆོས་གཞུང་བཞྱིན་དུ་སྦར་ཞྱིང༌།   

བསན་པ་དར་བར་བགྱི199།   ìཞེས་སོགས་üའབྱུང་སེ།   ìཡྱི་གེ་üམངས་ 

196 shad (and space) after chad na is missing in D2013: 19.
197 shad (and space) after dang is missing in D2013: 19.
198 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 156 has only jo.
199 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 156 has bgyis. In the place of the sa only a black 
spot is visible.
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[301/f. 15a:] བཅོ་ལྔ།

༄༅།   །པས་མ་བྲྱིས།   

 〔 དེས་ན་མེ་ཕོ་སྤེ་(སྤེལ་)ལོ་ལ་མཐོ་གྱིང་གྱི་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོའ ི་སངས་

(རང་)ìབྲྱིས་སོ(བྲེས་སོ)ü།   200།མེ་མོ་བའྱི་ལོ་དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་ངོ་ལ།   ལྷ་

བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད།   དེ་བ་རཱ་ཛཱ(དེ་བ་རཱ་ཛ)།   ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་(ནཱ་ག་རཱ་ཛ་)

ìརྣམས་üདབེན་གནས་ས་ìརྒམ་üན་བཞུགས།   སྲས་ìགཉྱིས་üརབ་ཏུ་བྱུང་

བའྱི་ཚེ།   མངའ་རྱིས་སོར་གསུམ་ནས་ìགཞོན་ནུ་üཤེས་རབ་ཆེ་ཤྱིང་བློ་རྣ་ོབ།   

ཡྱིད་བཞུངས་(གཞུངས་)ཤྱིང་སྱིང་སབོས་ཆེ་བ།   ཉྱིས་བརྒྱ་ìཐམ་üཔ་བཏུས་ནས་

ཐར་པར་བཏང༌།   དེའང་གུ་གེ་ནས་བརྒྱ་ཐྱིམ་(བརྒྱ་ཐམ་)201པ།   པུ་ཧྲངས་ནས་

ìབཞྱི་üབཅུ།   པྱིལ་ཆགོ་202ནས་ìསུམ་üབཅུ(ཅུ)།    མར་ཡུལ་ནས་ìསུམ་üབཅུ་(ཅུ་)

ìརྣམས་üབསྡུས་པ་ìཡྱིན་ནüོ།   །〕  དེ་རྣམས་དང་ཞབས་དྲུང་གྱི་ཉེ་གནས་དང༌།   

ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)203üདག་ཞན།   དགེ་སེན་(བསེན་)པ་ཡོ་(ཡོངས་)

ཚོགས།   སླན་ཆད་ཆོས་འཁོར་འདྱི་ìསངས་རྒྱས་üìབཅོམ་ལན་འདས་üཀྱི་

བསན་པ་ཇྱི་སྲྱིད་གནས་ཀྱི་བར་དུ།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üགྱི་བགྱི་

བོ་ཚལ་(འཚལ་)གྱི་ìཡན་ལག་üཆོས་ཀྱི་ìཡྱི་གེ་üའདུལ་བའྱི་གཞུང་དང༌།   སྔ་

རབས་ཡབ་མེས་ìབང་ཆུབ་üìསེམས་དཔའ་üརྣམས་ཀྱི་(ཀྱིས་)204མཛད་པའྱི་

ཆོས་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་དག་ལས་ཀང་ཞྱིབ་ཏུ་ 

200 From me mo bya’i lo … to .. sras gnyis rab tu byung (f. 15a1–f. 15a2) the text 
corresponds to the so-called Fragment Ca (Ra se dKon mchog rgya mtsho 2004: 
125).
201 Not indicated as a corrected reading in D2013: 20.
202 D2013: 20 has an inaccurate reading (sil chog).
203 The usual old Tibetan spelling is dge’ ’dun (which is obviously rendered in the 
manuscript by way of a skung yig).
204 Not corrected in D2013: 21.

[302/f. 15b:]

འབྱུང་མོད་ཀྱི།   ད་ལྟར་འཕལ་གྱི་བགྱིའོ།   །ཆ་ཕ་བ་ལ(ལས)།   བསན་པའྱི་

ìབཞྱི་(གཞྱི་)üའདུལ་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་དེ(ཏེ)205།   

རྒྱལ་བ་སོན་པ་དེའྱི་ìདམ་üཆོས་ནྱི།   །

མདོ་དང་ཆོས་སྔོན་(མངོན་)ཡྱིན་གསུང་འདུལ་བ་ཡྱིན།   །

བསན་དང་བསོན་པ་(སོན་པ་)དངོས་ìགཅྱིག་üདེའྱི་ཕྱིར།   །

གཅྱིག་གྱུར་ནན་ཏན་ཉྱིད་ཀང་ཕག་བའོ།   །

ཅེས་(ཞེས་)206ìགསུངས་üཔས།   ད་ལྟ་ìསངས་རྒྱས་üཉྱིད་ìདངོས་སུ་üམྱི་

ìབཞུགས་üཀང༌།   འདུལ་བ་ནྱི་ìསངས་རྒྱས་üཉྱིད་ཀྱིས་དངོས་ལྟར་གསུངས་

པས།   བླ་ནས་ཀང་ìརྣམ་üìགྲངས་སུ་üཕེ་ཏེ་(སེ་)བཀའ་བགྲོས།   འོག་ཏུ་

གནས་བརྟན་ìལ་སོགས་üཔ་207ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üལས་མཆྱིད་གོྲས་

ìགཅྱིག་üཏུ་བས།   རེ་འབངས་སྤྱིར་མོལ་དུ་བཅད་ནས།   ནང་ཁྱིམས་ཀྱི་ìཡྱི་

གེ་üགཞུང་དུ་བྲྱིས་པ།   ìགང་ཟག་üìགཅྱིག་üགྱི་(གྱིས་)208ཚེ་གང་ལ་འདུལ་

བའྱི་ཉམས་ལེན་ཇྱི་ལྟར་དུ་བ་བ་209ལོ་ìགཅྱིག་üཁྱུད་འཁོར།   ཉྱིན་ཞག་ìཁྲུགས་

(ཕྲུགས་)üìགཅྱིག་གྱི་üཉམས་ལེན་ìརྣམས་üདགོངས་ཤྱིང་།   དེའྱི་ཕྱིར་〔འདུལ་

205 D2013: 21 suggests reading te for de.
206 Not corrected in D2013: 21 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 156.
207 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 157 pa is missing.
208 Not corrected in D2013: 21 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 157.
209 D2013: 21 has shad (and space) after bya ba and before lo gcig.
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བ་ལ་ཆེར་མཁས་པ།   པᨑཏ་210(པᨑ་ཏ་)དྷར་པ་ལ་211(དྷར་པཱ་ལ་)212བརྒྱ་

(རྒྱ་)གར་ནས་སྤན་འདེན་པ་ལ་གསེར་མང་པོ་སྐུར་(བསྐུར་)213ནས་རངས་

(བརངས་)214ཀང་།   དེ་རེས་ལ་གདན་མ་ìཕེབས་སོü།   །

ལྷ་ཁང་དེ་ཉྱིད་215ཤྱིང་ཕོ་ìའབྲུག་གྱི་ü 

[303/f. 16a:] ìབཅུ་དྲུགü

༄༅།   །ལོ་ìཆོ་འཕྲུལ་üཆེན་པོའ་ིབཅོ་ལྔ་(ལ་)རབ་ཏུ་གནས་པ་མཛད།   དེའྱི་

ཚེ་མྱི་ìགཅྱིག་གྱི་(གྱིས་)216üལ་ཕུག་བསར་པ་(གསར་པ་)ལོ་མ་སྔོ་ཞྱིང་གཞོན་

པ་གསུམ་ཁེར་ཡོངས་ཏེ(ཡོང་སེ)།   ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་ལ་ཕུལ།   ལྷ་ཁང་

འདྱི་པའྱི་ìདམྱིགས་üལ་ཐེབས་བས217།   མངའ་རྱིས་སོ་སོར་ལྷ་ཁང་དང་ཆོས་

འཁོར།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üགྱི་བསེ(སེ)།   བསན་པའྱི་དར་རྒྱས།   

ཆེས་ཆེ་ཞྱིང༌།   རྒྱུན་རྱིང་བ་ཡོང་བ་བདའ་(གདའ་)ལགས།   ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་

དེའྱི་ཞག་ཐུགས་ཁེལ་(བྲེལ་)གྱི་(གྱིས་)218དབེངས(གཡེངས)219།   ཕྱིར་ཉྱིན་མྱི་དེ་

ཚོལ་(འཚོལ་)220དུ་བཏང་བས་མ་བརེད།   དེ་ìཚོགས་üཀྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་པར་

ìའདུག་གསུང༌ü།   དེ་ནས་ཞག་ཉེར་ìགཅྱིག་üགྱི་བར་དུ་ཞལ་གྲོའ་ིདགའ་སོན་

ཆེན་པོ་མཛད།   

210 D2013: 21 has paṇṭita.
211 Not corrected in D2013: 21.
212  See also Dung dkar tshig mdzod chen mo 2002: 1113.
213 Not corrected in D2013: 21.
214 Not corrected in D2013: 21.
215 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 157 adds du after de nyid.
216 Not corrected in D2013: 22.
217 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 157 has only pas.
218 Not corrected in D2013: 22.
219 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 157 suggests correcting to g.yeng.
220 Not corrected in D2013: 22.

[304/f. 16b:]

ཐོ་(མཐོ་)གྱིང་ཁང་དམར་དཔེ་མེད་ལྷུན་གྱི་(གྱིས་)གྲུབ་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་

བསགས221(བཏགས)།   དབུས་སུ་བསན་པའྱི་ìགཙོ་ཆེའྱི་222üསྐུ་བཞེངས།   གྱིང་

སོ་སོར་ཡོ་ག་རྡོར་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ìཚོགས་üདང་།   ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གསུང་གྱི་

དབང་ཕྱུག་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ìརྣམས་üསན་སོས་ཀྱི་སྐུ་དང༌།   ལོགས་རྱིས་སུ་བགྱིས།   

མེ་སྤེ་(མེ་སྤེལ་)ནས།   ཤྱིང་པོ་(ཤྱིང་ཕོ་)འབྲུག་གྱི་བར།   ལོ་སྲྱིལ་(ཧྲྱིལ་)པོ་223 

བརྒྱད་སོང༌།   མཆོད་པའྱི་རྐྱེན་དང༌།   ཞབས་ìཏོག་གྱི་üརྐྱེན་ཡང༌།   མང་དུ་

བཙུགས་སོ།   །

[305/f. 17a:] ìབཅུ་བདུན།ü

༄༅།   །གཞན་ཡང་པུ་ཧྲངས་ཀྱི་ཁྭ་ཆར་དུ།   ཡྱིད་ìབཞྱིན་üལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་

གཙུག་ལག་ཁང་།།224   ཀ་བ་བརྒྱ་ìཐམ་üགྱིང་ཕན་དང་བཅས་པ།   ìདབུས་

སུ་üབམ་པ་(བམས་པ་)225ìམགོན་པོའ་ིüསྐུ་བཞེངས།   པོ་ཏྱི་226(པྱི་ཏྱི་)ཏ་པོ་ལོག་

ལ་རྒྱན་གྱི་ལྷ་ཁང༌།   མར་ཡུལ་དུ་ཉར་མའྱི་ལྷ་ཁང༌།   ìདབུས་སུ་üìསངས་

རྒྱས་üམར་མེ་མཛད་ཀྱི་སྐུ་ìབཞུགས་üཔ།   མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

ལ།   ང་རའྱི་ཀ་ìནམ་üགྱི་ལྷ་ཁང༌།   དྲུག་ìཔག་གྱི་üམ་ོནའྱི་ལྷ་ཁང༌།   རངོ་ཆུང་

221 D2013: 22 reads brtags.
222 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 157 has the skung yig as gtsoo’i (double na ro), 
that is gtso bo’i (as read by D2013: 22).
223 D2013: 22 has (that is, adds) shad (and space) after sril (hril) po and before 
brgyad song. The reason for this seems to be a big space in the original 
manuscript (as usual after shad).
224 The reason for the double shad or “perpendicular stroke” (nyis shad) in this 
place is not clear. D2013: 22 corrects this into a single shad (without indicating 
the fact).
225 Not indicated as corrected reading in D2013: 22 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 157.
226 po ti—clearly standing for Spiti, in Tibetan pi ti, spyi ti, etc.—is not corrected 
in D2013: 22.
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གྱི་སྤུའྱི་ལྷ་ཁང་།྾   བྱི་ཝར་གྱི་ཀར་227ìཔག་གྱི་üལྷ་ཁང་།྾228   གཞན་ཡང་229པུ་

ìཧྲངས་སུ་üཚ་བ་རྒང་(སྒང་)230ìལ་སགོས་üཔ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་དང་།   མཆདོ་བརྟེན་

(མཆོད་རྟེན་)དང་།   གསེར་སྐུ།   དངུལ་སྐུ།   ལྱི་མ་ìལ་སོགས་üཔ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་བཞེངས།〕   མཐོ་གྱིང་དགེ་འདུན་བཀའ་སོྐང་ཆེན་མོ་ìབཞྱིས་üགཙོ་བས་

དགེ་འདུན་བརྒྱད་བཅུའྱི་བླས་མཚོ་(ཅུའྱི་བླ་འཚོ་)ìཚང་བར་231üìབཙུགསü།   

ìགཞན་üཡང་ཁོ་ཆར་དུ་ìསུམ་üབཅུ(ཅུ)།   པོ་ཏྱི་232(པྱི་ཏྱི་)ཏ་པོར་ìབཞྱི་üབཅུ།   

མར་ཡུལ་དུ་ཉྱི་ཤུ།   སྤུ་རུ་233བཅུ།   དཀར་དཔག་ཏུ་ìཉྱི་ཤུü།   སླད་མ་ཆོས་

འཁོར་དུ་བརྒྱད་བཅུ་(ཅུ་)བརྩུགས་(བཙུགས་)པ་ལ།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་

འདུན་)üབཅོ་ལྔ་བཅོ་ལྔ་རབ་ཏུ་བཏོན་དེ(ཏེ)།   

[306/f. 17b:]

ཏེ།234   ཡུལ་ìསོ་སོར་üབླ་མཚོའྱི་(འཚོའྱི་)ཆ་རྐྱེན།   གཙུག་ལག་ཁོང་(ཁང་)

ìསོ་སོ་üལ་མཆོད་235རྐྱེན་ཞྱིང་བཞྱིས་(གཞྱིས་)236དང་།   མྱི་སེ་རྣམས་ìཞབས་

སུ་üཐགོས་ངསོ་ཤེས་པ་ìབཙུགསü།   དབུས་གཙང་དང་།   མད་ོìཁམས་üནས་

ཀང་དགེ་བའྱི་ìགཤེས་(བཤེས་)གཉེན་üམང་དུ་ìསྤན་དངས་üཏེ།   ཆོས་མངོན་

227 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 158 has dkar.
228 This passage is added in smaller script on the same page below line 7.
229 D2013: 23 has (that is, adds) shad (and space) after gzhan yang and before 
pu hrangs su.
230 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 158 has only sgang.
231 D2013: 23 reads tshang par, which—in contrast to tshang bar—does not 
agree with phonetic qualities of syllables paired together.
232 As above, po ti—clearly standing for Spiti, in Tibetan pi ti, spyi ti, etc.—is not 
corrected in D2013: 23.
233 D2013: 23 reads spu tu.
234 Obviously superfluous te plus shad.
235 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 158 has mched and suggests a possible reading 
mchod(?).
236 = gzhis ka.

པ་མཛོད་ìལ་སོགས་üཔའྱི་བཤད་གྲྭ་མང་དུ་ìབཙུགས་སོü།   །གསུང་གྱི་རྟེན་

གསེར་རྐྱང་གྱི་བཀའ་ìའགྱུར་རོ་237üཅོག་ཚར་གསུམ།   དཀར་པོ་ཚར་ìབཞྱིü།   

གཞན་ཡང་མདོ་རྒྱུད་ìབསན་བཅོས་üམང་དུ་ìབཞེངས་སོü།   །〕 238གོང་གྱི་བླ་

མཚོའྱི་(འཚོའྱི་)དགེ་འདུན་ìརྣམས་üཀྱིས་ཕག་ཚ་རྐྱེན་གྱི་ཆས་མཐོ་གྱིང་གྱིས་

མགོ་བས།   གཞྱིས་ìསོ་སོ་üནས།   ཁལ་སོང་ཉག་མ་བཅུའྱི་ས་བོན་འགྲོ་བའྱི་

ཞྱིང༌།   བཅའ་ཐང་གང་ཡོད།   ཚ་ཁྭའྱི་བཅའ།   ཡུལ་འབྲོག་ནང་གྱི་སོར་

(དཀོར་)ནོར།   ཕྱི་འབྲགོ།   །ནང་འབྲགོ་རྣམས་ཕུལ་ནས།   བསན་པ་དང་ཉྱི་

ཟླ་ìནམ་üགནས་ཀྱི་བར་དུ་འཇོག་པར་མཛད་པ་འདྱི་ìརྣམས་üལས་འབྲྱིང་239 

འགལ་བེད་རེ་ཞེས།   ཧ་སེ་ìའཕགས་üཔ་དབང་(དཔང་)དུ་བཞག་ནས།   ìཡནོ་

ཏན་üìཕྱིན་(འཕྱིན་)ལས་üཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆསོ་སྐངོ་ནེ་དབོན་གཟུ་དང་དཔང་དུ་ 

[307/f. 17 lower a:] བཅུ་བདུན་འོག240

༄༅།   །ìབཞུགས་སུ་üགསལོ་དེ(ཏེ)241།   ìཐམས་ཅད་üཀྱི་(ཀྱིས་)དབུ་སྙུང་མཛད་

དེ།   ཕྱིས་ཀང་སྲས་མཆེད་བཙུན་མ་ོ(མ།ོ   )བླནོ་པ་ོརྱིང་རེས་242ཀུན་ལ།   ཆསོ་ཚགིས་

དང་མྱི་འགལ་བའྱི་དབུས་(དབུ་)སྣ་(མནའ་)མྱི་ལེན་རེ།   རྱིང་ཆེས་243 ཕྱི་མ་ìརྣམས་ü 

ལའང་དེ་ལྟར་མྱི་ལེན་ཟེར་རེ།   རྱིང་ཆེས་244ཕྱི་མ་ìརྣམས་üཞྱི་བ་འདོ་ཀྱིས།   

237 D2013: 23 has only bka’ ’gyur and omits ro.
238 The bracket indicating the beginning of the passage is either missing or not 
visible in the facsimile edition.
239 Read brid or ’brid (see D2013: 23) for ’bring?
240 According to Beyer 1992: 229 ’og ma (“lower”) and gong ma (“upper”) serve 
to designate verso and recto sides of a folio. In this case, however, ’og (ma) 
serves to differentiate a second (or “lower”) folio with the same page number 
from a preceding one with the same number.
241 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159 has do and corrects this to to.
242 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159 has ras.
243 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159 has chos.
244 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159 has chos.
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ìགསང་སྔགས་üསྤོད་པའྱི་ìལུགས་üཀུན་ཉམས་པ་དང།   །

དཀྱིལ་འཁོར་སྦྱིན་བསྲེག་ཆོ་ག་ཉམས་པ་དང༌།   །

དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་པḳ་སོང་ལན་དེ།   །

དེ་བཞྱིན་སྦྱིན་སྲེག་ཤན་ཏྱི་ཤུག་ཏྱི་བེད།   །

གཞན་ 

[308/f. 17 lower b:]

ཡང་གསང་སྔགས་སྦས་དོན་ཀུན་ནུབ་ཅྱིང༌།   །

སྦོར་སྦོལ་(སྦོར་སྒོལ་)དང་ནྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པས་སླད།   །

འདྱི་ཡྱི་དོན་རྣམས་བརལ་(འཚོལ་)245ཕྱིར་བཀའ་གཉེར་དེ(ཏེ)།   །

ལོ་ཆེན་རྱིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཁ་ཆེར་བསངས(བརངས)246།   །

ཅེས་247(ཞེས་)པ་ལྟར་སླར་ཡང༌།   ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས།248   མངའ་རྱིས་

ནས་ཤེས་རབ་ཆེ་བའྱི་བྱིས་པ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་གསེར་གྱི་249(གྱིས་)བླུས་ནས།   ལོ་

ཆེན་གྱི་ཕག་རེ་250ལ་ཁ་ཆེར་བསངས་(བརངས་)251པ་ལས།   ལོ་ཆེན་

245 Not corrected in D2013: 24.
246 Not indicated as corrected reading in D2013: 24 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 159.
247 Not corrected in D2013: 24.
248 shad (and space) after kyis is missing in D2013: 24.
249 Not corrected in D2013: 24. D2013: 22 corrects this into a single shad (without 
indicating the fact).
250 D2013: 24 suggests reading rjes for rje.
251 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159.

དང༌།   ལོ་ཆུང་ལེག་(ལེགས་)252པའྱི་ཤེས་རབ་གཉྱིས་ཀྱི་(ཀྱིས་)253བོད་

དུ་ཕེབས།    

[309/f. 18a:] བཅ་(བཅོ་)བརྒྱད།

༄༅།   །སྔ་སརོ་ཡབ་ཀྱི་དནོ་དུ།   ཁ་རའེྱི་ìའཕགས་üཔ་སྤན་རས་ìགཟྱིགས་üདབང་

ìཕྱུག་གྱི་üསྐུ་ìསྤན་དངསü།   འདྱི་ལ་པᨑཏ་254(པᨑ་ཏ་)བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་ཕག་གནས་

ཡདོ།   ཞསེ་255(ཅསེ་)256ཟརེ།   ཕྱིས་སྱིང་(རྟྱིང་)ཡུམ་གྱིས་(གྱི་)དནོ་དུ།   ìའཇམས་

(འཇམ་)üདབངས་ཀྱི་སྐུ་བཞེངས་པ་བྲག་སེངས་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ས(་)སྐར་ཕེབས།   

དབུ་རེ་སྱིང་མ་(རྱིང་མ་)257ན་ìབཞུགས་སüོ།   །ཏྱིང་(རྟྱིང་)རེས་པᨑཏ་258(པᨑ་ཏ་) 

དྷར་པ་ལ་(དྷར་པཱ་ལ་)ìསྤན་དངས་üཤྱིང་(།   )ན་ལེན་ཌའྱི་(ན་ལེḁẎའྱི་)259རྟེན་

གཙོ་ཐུབ་པ་ལྷ་ཡུལ་མ་སྤན་དངས་(དངས།   )མཐོ་གྱིང་གྱི་རྟེན་གཙོ་མཛད།260   

མཐོ་གྱིང་དུ་ཕག་(ཕགས་261)ཕེབས།   བསོད་(སོད་)ìའདུལ་གྱི་üགྲ་(གྲྭ་)ས་

ìཆེན་མོ་üདང༌།   ìསྔགས་üསོར་གྱི་བཤད་གྲ་(གྲྭ་)རྣམས་ìབཙུགས་üཔ་

ìཡྱིན་ཏེ262ü།   །〕 263འདུལ་བ་འཛིན་པ་བང་ཆུབ་སེང་གེས(།   )

252 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159.
253 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159 kyi (kyis) is missing.
254 D2013: 24 has paṇṭita.
255 Not corrected in D2013: 24.
256 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159 has only ces.
257 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 159 has only rnying ma.
258 D2013: 24 has paṇṭita.
259 Rendering the Sanskrit name Nālandā. For the Tibetan spelling see Dung 
dkar tshig mdzod chen mo 2002: 1195. (D2013: 24 has na len dra’i.)
260  In the manuscript this text is inserted in a small script above the line. Its 
place between spyan drangs and mtho gling is indicated by three dots.
261 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 160 suggests reading sngags instead of 
phyag.
262 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 160 has only yin no.
263 The bracket indicating the beginning of the passage is either missing or not 
visible in the facsimile edition.
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ལྷ་རྒྱལ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད།   །

ìའཇམ་དཔལ་üསྤྲུལ་པར་རབ་ìགྲགས་üཔ།   །

དེ་ནྱི་ར་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས།   །

ལུང་བསན་ཐོབ་ཅྱིང་མཐོ་གྱིང་གྱི།   །

དཔེ་མེད་ìལྷུན་གྲུབ་üགཙུག་ལག་ཁང་།   །

བཞེངས་ནས་བརྒྱ་གར་(རྒྱ་གར་)ཤར་ìཕོགས་üནས།   །

མཁས་བཙུན་སན་པའྱི་འབྲུག་སྒ་ཅན།   །

ìགྲགས་üཔའྱི་ìརྒྱལ་མཚན་üམཐོན་པོ་ཡྱིས།   །

ཀུན་ལ་གསལ་བར་གྱུར་པ་ཡྱི།   །

དྷར་པ་ལ་(དྷར་པཱ་ལ་)ཞེས་བ་བ།   །

ìཡེ་ཤེས་üའོད་ཀྱི་(ཀྱིས་)ìསྤན་དངས་üནས།   །

ìཐུགས་üརེ་ཉྱི་མས་བརྒྱུད་སྐུལ་264(བསྐུལ་)ཏེ།   །

བསན་པ་ìརྱིན་ཆེན་üགནས་བའྱི་ 

[310/f. 18b:] 

ཕྱིར།   །

མཁན་པོ་ìམཛད་üནས་ìབསྒྲུབ་བརྒྱུད་üསེལ།   །

དེའྱི་མཁན་པོའ་ིìགཙོ་བོ་üགསུམ།   །

དགེ་སློང་ས་དྷུ་པ་ལ་265དང༌།   །

ìཇོ་བོ་üགུ་ན་པ་ལ་266དང༌།   །

264 Not corrected in D2013: 25.
265 Rendering the Sanskrit name Sādhupāla.
266 Rendering the Sanskrit name Guṇapāla.

དགེ་སློང་པྲདྫ་267(པྲཛྙ་)268པ་ལའོ།   །

པྲཛྙ་པ་ལ269འྱི་མཁན་པོ་ནྱི།   །

ཞང་ཞུང་ìཡུལ་གྱི་üའདུལ་བ་འཛིན།   །

ìཚུལ་ཁྱིམས་üགཡག་རྔའྱི་རེ་མོ་ìའམü།   །

ìམྱིག་གྱི་üìའབྲས་བུ་üìབཞྱིན་üབསྲུང་བ།   །

ìཡོན་ཏན་üìརྱིན་ཆེན་üìཐམས་ཅད་üཀྱི།   །

བརྒྱུད་གྱུར་འདུལ་བའྱི་བསེ་སྣོད་(སེ་སྣོད་)ལ།   །

མང་དུ་ཐོས་ཤྱིང་ངེས་སྦངས་པ།   །

སན་པ་ìནམ་མཁས་ü270ས་སེངས་(ས་སེང་)ཁབ།   །

ìཐུགས་üརེའྱི་ìའཕྱིན་ལས་üཆོས་ཆར་འབབ།   །

བཤད་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འདྱི་ལྟ་སེ།   །

འཛམ་གྱིང་ìགྲགས་üཔས་ཁབ་གྱུར་པ།   །

མཁས་པ་མང་ལ་བརྒྱུད་པ་ཅན།   །

ཛྙ་ན་ཤྲཱྱི་271ཞེས་ìགྲགས་üཔ་ལ།   །

ìསོ་སོ་üཐར་དང་དེའྱི་འགྲེལ།   །

འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་བ།   །

དགེ་སློང་རྒྱལ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱིས།   །

དེ་ལ་ཞུས་ནས་འགྱུར་ཡང་བཅོས།   །

267 In the manuscript in addition to pra only fragments of a ligature (alternative 
possible subscripts ja or nya?) are preserved.
268 D2013: 25 prangi and suggests correcting this into pradznya, thus as 
rendering the Sanskrit name Prajñāpāla.
269 Rendering the Sanskrit name Prajñāpāla.
270 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 161 suggests reading the skung yig as nam mkha’.
271 Rendering the Sanskrit name Jñānaśrī.
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གཞན་ཡང་དགེ་སློང་དེ་ཡྱིས་ནྱི།   །

སུམ་བརྒྱ་པ་དང་དེའྱི་འགྲེལ།   །

འོད་ལན་དེའྱི་གཞུང་དེ་ནྱི།   །

ཁྭ་ཆེའྱི་མཁས་པ་པᨑཏ272(པᨑ་ཏ)།   །

ཤྲཱྱི་སུᨗབྷུ་ཏྱི་ཤྱིནྱི་ལ།   །

དགེ་སློང་དགེ་ 

[311/f. 19a:] བཅུ་དགུ།

༄༅།   །བློས་བསྒྱུར་ནས་ནྱི།   །

མ་དག་ཆད་པ་ཐམས་ཅད་བཅོས།   །

ཡུལ་དབུས་དཔེ་དང་བཏུན་(བསྟུན་)བས་ནས།   །

ìཐུགས་üརེའྱི་རྒྱུད་སླན་(བརླན་)ལྷ་ཡྱི་སྲས།   །

བང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་273ངོར་བཤད་མཛད།   །

སློབ་མ་ལ་ཕན་ཞེས་བ་ཡྱི།   །

འགྲེལ་པའང་དེས་བསྒྱུར་དེའྱི་(དེ་ཡྱིས་)274བསན(གསན)།   །

དེ་མྱིང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ìགྲགསü།   །

དགེ་ཚུལ་རྣམས་ཀྱི་ཀ་རྱི་ཀ།   །

རྒྱ་གར་གྱིས་275(གྱི་)ནྱི་པᨑཏ276(པᨑ་ཏ)།   །

272 D2013: 26 has paṇṭita.
273 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 162 has only kyis.
274 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 162 has only de yi.
275 Not corrected in D2013: 26.
276 D2013: 26 has paṇṭita.

ས་མན་277ཤྲཱྱི་ཛྙ་ན་278ལ།   །

ཞུས་ཤྱིང་འགྱུར་ཡང་ìལེགས་üབཅོས་ནས།   །

རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་བལ་པོ་ཡྱི།   །

རྒྱ་དཔེའ་གསུམ་དང་བསྟུགས་(གཏུགས་)བས་ནས།   །

དགེ་སློང་རྒྱལ་ཤེས་བཤད་པ་མཛད།   །

དགེ་ཚུལ་གྱིས་279ནྱི་ལོ་དྱི་ཡང་།   །

རྒྱ་དཔེ་བལ་པོའ་ིཡུལ་ནུས་(ནས་)280ནྱི།   །

སྤན་དངས་མཐོ་གྱིང་བོན་པ་ཡྱི།   །

དྷར་ཕ་ལ281(དྷར་པཱ་ལ)འྱི་རྒྱ་དཔེ་ìགཟྱིགསü།   །

ཁ་ཆེའྱི་མཁན་པོ་ན་ར་ཡ།   །

དེ་བ་ལ་ནྱི་དེ་ཞུས་ནས།   །

བསྒྱུར་ཞྱིང་282(ཅྱིང་)བཤད་པ་དག་ཀང་མཛད།   །

དགེ་སློང་གྱིས་ནྱི་ལོ་དྱི་བ།   །

དགེ་སློང་བང་ཆུབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས།   །

ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀྱི།   །

མཁས་བཙུན་གྲུབ་ཐོབ་ìགྲགས་üཁབ་པ།   །

ìམཚན་üནས་ཤྱིན་ 

277 Rendering the spelling in the manuscript (not indicated in D2013: 26 which 
has sa man ta).
278 Rendering the Sanskrit name Samantaśrījñāna.
279 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 162 has only gyi.
280 Not indicated as a corrected reading in D2013: 26.
281 Not corrected in D2013: 26.
282 Not corrected in D2013: 26.
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[312/f. 19b:]

དུ་283(ཏུ་)བརོད་དཀའ་བའྱི།   །

དྷྱི་པᨗ་ཀ་ར་ཤྲཱྱི་ཛྙ་(Ṉ་)284ན285།   །

དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར།   །

ìདེ་དག་üìརྣམས་üལ་ཞང་ཞུང་གྱི།   །

འདུལ་ìའཛིན་üཆེན་པོས་ཞུས་པ་ཡྱིན།   །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།   པᨑཏ་286(པᨑ་ཏ་)དྷར་པཱ་ལ་གུ་གེར་ཕེབས།   ìལེགས་üསྐངོ་

ìལ་སགོས་üཔ་287ìབསེན་པར་üསོགས་(རོགས་)པ་དང་།   རབ་བྱུང་བསྒྲུབ་288 

(བསྒྲུབས་)པ་གྲངས་མེད་ìབསམ་üགྱི་(གྱིས་)289ìམྱི་ཁབ་üཔ་འབྱུང༌།   

ìདེ་དག་üལ་བརྟེན་དེ་(ཏེ་)དབུས་གཙང་ìཕོགས་སུ་üཡང་བསོད་འདུལ་

(སོད་འདུལ་)གྱི་གྲྭ་ས་རྒྱ་ཆེ་བ་བཙུགས།   གཙང་ཆུ་མྱིག་ཏུ།   ཆོས་རེ་ས་པཎ་

གྱི་གསུང་དང༌།   ལུང་བསན་ལྟར་འགྲ་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་ìའཕགས་üཔས་བསོད་

འདུལ་(སོད་འདུལ་)གྱི་བཤད་གྲ་(གྲྭ་)290ཆེས་ཆེ་བ་བཏབ།   དེ་རྣམས་ལ་གཞྱི་

རྐྱེན་ཚན་291ཆེ་བ་བཙུགས།   ìཁད་པར་üཞང་ཞུང་བ་རྒྱལ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་

མངའ་རྱིས་སོར་གསུམ་དུ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དུ་མ་ìརེས་སུ་üབཟུང༌།   དབུས་

བཙང་ìཁམས་üìགསུམ་üནས་སེན་པར་ìསོགས་üཔ་(བསེན་པར་རོགས་པ་)

283 Not corrected in D2013: 26.
284 Not indicated as a corrected reading in D2013: 26.
285 Rendering the Sanskrit name Dīpaṃkaraśrījñāna.
286 D2013: 26 has paṇṭita.
287 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 163 pa is missing.
288 Not corrected in D2013: 26.
289 Not indicated as a corrected reading in D2013: 26 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 163.
290 Not indicated as a corrected reading in D2013: 27.
291 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 163 tshan is missing.

དང་(།   )རབ་བྱུང་ཞུ་བ་དང༌།   འདུལ་བའྱི་སློབ་གཉེར་བེད་མཁན་གྲངས་མེད་

པ་ìཡོང་ངོ་(འོངས་སོ)ü།   །དུས་ìགཅྱིག་üགྱི་ཚེ།   རྒྱལ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གᨓ་གོ་

བོ་སེངས་ཆེན་དུ་ཕེབས།   

[313/f. 20a:] ì ཉྱི་ཤུ་üཐྱིམ་(ཐམ་པ)།

༄༅།   །དེར་བསོད་འདུལ་(སོད་འདུལ་)གྱི་གྲྭ་ས་ìརྣམ་པར་üདག་པ་བཙུགས།   

ཉྱིང་རྱི་མངའ་བདག་བརེ་(རེ་)ལེས་བཟུང་བས།   འདུལ་འཛིན་ìརྣམས་üལ་

མཆོད་པའྱི་བཞྱིས་(གཞྱིས་)དང་།   རྐྱེན་མང་དུ་ìབཙུགས་སོü།   །ཡང་གᨓ་དེ་

ནས་ìནམ་མཁའ་üལ་འཕུར།   འཛིམ་གྱིས་(གྱི་)ìབྲག་གདོང་üདུ་སླེབ(སླེབས)།   

དེ་(དེར་)ཡང་སོད་འདུལ་དང༌།   ཡོ་གའྱི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་བཙུགས།   གᨓ་དེ་ད་དུང་

ཡང་ìཡོད་དོü།   །འདྱི་ìརྣམས་üབསན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དང་པོ་ìཡྱིན་ནོü།   །

སླར་ཡང་གད་གྱི་(ཀྱི་)292ཡུལ་དུ་རྡོ་འཕངས་པའྱི་མདོ་ལས།   

འོག་ཏུ་འདུལ་བའྱི་གསེར་གྱི་ìདཀྱིལ་འཁོར་ü293བཟུང་།   །

ངོས་སུ་མདོ་སེའྱི་འཁོར་ཡུག་མཛེས་པས་སོར294(བསོར)།   །

སེང་ནས་མངོན་པའྱི་ཀླུ་ཆེན་ཆར་རྒྱུན་འབེབས།   །

བསྒོམ་295(བསྒོམས་)པའྱི་ཆུས་གང་ང་ཡྱིས་(ཡྱི་)296བསན་པ་རྒྱས།   །

292 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 163.
293 D2013: 27 suggests reading dpal (and not dkyil ’khor) for dal.
294 Not corrected in D2013: 27.
295 Not corrected in D2013: 27.
296 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 164 has only yis.
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།〕 297   ìཡེ་ཤེས་üའོད་ཀྱིས།   རང་(གཙང་)ནས་གནས་

བརྟན་ìཡོན་ཏན་üìརྱིན་ཆེན་üདར་དང༌།   བང་ཆུབ་སེང་གེ་ìགཉྱིས་üསྤན་

དངས།   བསེ་སྣོད་(སེ་སྣོད་)གསུམ་གྱི་གྲྭ་ས་མང་དུ་ìབཙུགས་སོü།   །

〔 ཡང་།   

འགྲོ་ཀུན་ìརང་བཞྱིན་üìགཅྱིག་üདེ་ལས་ཀྱི་ཁད།   །

བདེ་བསྡུག་(བདེ་སྡུག་)ìསྣ་ཚོགས་üམོང་ཡང་ལས་དེ་ནྱི།   །

ìསེམས་üཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་མྱི་ 

[314/f. 20b:]

ཤེས་སེམས་དབྱིངས་དེ།   །

ལས་མྱི་ཤེས་ཏེ་ìབརྟེན་འབྲེལ་(རྟེན་འབྲེལ་)üགྱིས་ཀུན་འགྲུབ།   །

ཅེས་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར།   ìབརྟེན་ཅྱིང་üའབྲེལ་འབྱུང་།298   རྒྱུ་འབྲས་

མྱི་བསླུ་ཞྱིང་བདེན་པའྱི་དབང་གྱིས།   ìདམྱིགས་ü299པ་མེད་པའྱི་སྱིང་རེ་ìཆེན་

པོའ་ི300(ཆེན་པོས་)ü ìཀུན་ནས་üསླངས་(བསླངས་)ཏེ།   རང་སྲྱིད་301ìཐམས་

ཅད་üཕན་བདེའྱི་དཔལ་ལ་བཀོད།   སྱིག་པར་སྤོད་ཅྱིང་ལོག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས།   

297 The bracket indicating the beginning of the passage is either missing or not 
visible in the facsimile edition.
298 shad (and space) after ’od dang is missing in D2013: 30.
299 D2013: 28 suggests reading dmyigs.
300 Not corrected in D2013: 28.
301 In the facsimile edition a part of the lower margin of a few words in this line 
seems to be missing here. Therefore the reading of rang srid (as also in D2013: 
28) is not entirely certain. Alternative readings might be rang dang srid pa (in 
case of a skung yig) or rang gzhan.

ìདེ་དག་üལས་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར།   ìསྔགས་üལོག་སུ་(སུན་)འབྱིན་གྱི་ìབསན་

བཅོས་üìརམས(བརམས)ü།   ìགཞན་ཡང་üìརྣམ་སྣང་302üམངོན་བང་གྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།   བསན་པ་སྤྱིའྱི་ཁོག་ཕུབས།   མཆོད་སྦྱིན་ཆེན་མོའ ི་ཡྱིག་

ཆ།   ìདཀོན་མཆོག་303üམཆོད་པའྱི་གཞུང་རྟེན་ཐྱིག་ར་ìལ་སོགས་üཔ་

ìརྣམས་üìམཛད་དོü304།   །〕
དེའྱི་ཚེ་ìརྱིན་ཆེན་üབཟང་པོས་ཀང༌།   

དུས་དེར་ཉྱིད་ཀྱི་ìཚོགས་üབསག་(བསགས་)ìསོན་ལམ་üམཐུས།   །

རེ་རྒྱལì་རྱིན་ཆེན་üམཆོག་ལྟར་ìརེད་དཀའ་üའཁྲུངས།   །

ìམཁེན་üརབ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་ཀྱི་རོངས་མུན་གསལ།   །

ìལམ་üལོག་ལས་བཟློག་ཕན་བདེའྱི་ìཚོགས་üརྒྱས་མཛད།   །

བདག་ཀང་སྔོན་སྤད་ìལེགས་üསྤད་འགའ་ཡྱིས་རྒྱུས།   །

སྐེས་མཆོག་དེའྱི་འཁོར་གྱུར་ìལམ་མཆོག་üབརེད(རེད305)།   ། 

[315/f. 21a:] ཉེར་གཅྱིག

༄༅།   །བསོད་ìནམས་üམཐུས་བཏངས་དོན་ཆེན་རྐྱེན་306རྐྱེན་གྱིས་བསྐུལ།   །

དེ་ཕྱིར་བདག་ལ་གཞན་ཕན་སོྤ་བ་སྐེས།   །

302 D2013: 28 suggests reading rnam mang.
303 D2013: 28 has dkon cog.
304 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 164 has mdzad instead of mzdad do (skung yig).
305 Not indicated as a corrected reading in D2013: 28.
306 rkyen is crossed out in the original manuscript and omitted in D2013: 28.
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ཅེས་307(ཞེས་)ìསོགས་üསྔོན་དུ་སོང་བས།   ìསྔགས་üལོག་སུན་འབྱིན་གྱི་བསན་

ཆོས་(བཅོས་)ཆེན་པོ་མཛད་ཅྱིང༌།   འདྱི་ནྱི་མདོ་དབུས་ìཁམས་üìརྣམས་üཀྱི་

མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་བརེས་པ་མཐའ་དག་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྱིང་རྟ་གང་བར་བེད་པ།   

ìབཅོམ་ལན་འདས་üཀྱི་བཀའ་ལྟར་ཚད་མར་གྱུར་ཏོ།   །

གཞན་ཡང་308རབ་གནས་ཀྱི་སམོ་དང༌།   དཔལ་ìམངནོ་པར་üìརྟགོས་üཔའྱི་

ཊྱི་ཀ་309ìལ་སོགས་üཔ་གཞུང་མང་དུ་མཛད།   དྷརྨཱ་310པ་ལ་(དྷར་པཱ་ལ་)311ནས་

དག་ཞན་མང་པོས་ཆོས་ཞུས།   ìསྔགས་üསོར་གྱི་བསྒམོ་བསྒྲུབ་དང་བཤད་པ་

ìགཙོ་བོར་üམཛད།   〔 ལོ་ཆེན་གྱིས་ཕྱིས་རྟྱིང་མན་ཆད་ཀྱི་ཕག་ལེན་ìཐམས་

ཅད་üསྤོས་པ་ཆུང༌།   ཡོ་ག་ལ་ཀུན་དགའ་སྱིང་པོའ་ིཕག་ལེན་དང་ཡྱིག་ཆ་ལ་

ཉན་བཤད་ìགཙོ་བོར་üམཛད་ཅྱིང༌།   ལོ་ཙྪ་བའྱི་(ལོ་ཙྭ་བའྱི་)སྐུ་ཚེའྱི་སད་ཀྱིས་

(ཀྱི་)ཕག་སྲལོ་ìཐམས་ཅད་üས་ཆ་སདོ་དུ་ལུས་པས།   ཡ་ོག་སདོ་ìལུགས་སུ་üìགྲགསü།   

བླ་མ་ས(་)སྐ་པ་ཡབ་སྲས་ཁུ་དབོན་ìཐམས་ཅད་ü 

[316/f. 21b:]

ìལུགས་üའདྱི་ལ་ìརྱིགས་(གཙིགས་)སུ་üཆེ་ཞྱིང་དར་ìརྒྱས་སུ་üམཛད་པ་

ìཡྱིན་ནོü།   །ད་ལྟ་ས་ཞལ་ìགཉྱིས་üཀྱིས་(ཀྱི་)312ཡོ་ག་ìསོགས་üལོ་ཆེན་གྱི་

ཕག་ལེན་སྐུ་ཚེ་སོད་སད་ཀྱི་ཆོས་ìལུགས་üìཐམས་ཅད་üìགཙོ་བོར་üསོན་དེ་

དར་བར་མཛད་པས།   ད་དུང་ཡང་ìལེགས་üཔར་ìཡོད་དོü།   །〕

307 Not corrected in D2013: 28.
308 D2013: 28 has (that is, adds) shad (and space) after gzhan yang and before 
rab gnas.
309 D2013: 29 has ṭi ka without a tsheg in between.
310 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 165 has only rma.
311 Not indicated as corrected reading in D2013: 29.
312 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 165 has only kyis.

ìཡེ་ཤེས་üའོད་འདྱིས་ཞྱི་བ་སྱིང་པོའ་ིìམཆོད་རྟེན་üབསྒྲུབ་313(བསྒྲུབས་)

པ་ལྟར།   དག་ཞན་འབྲྱིང་ìགསུམ་üམོན་བུ་ཆུ་ཆུན་ìཡན་ཆད་üཤྱི་བའྱི་རུས་

པ་ཚ་ཚར་བཏབ།   ངན་སོང་སོྦང་བ་ཀུན་ìརྱིག་གམ་üགཙུག་དགུའྱི་ìདཀྱིལ་

འཁོར་314üབཞེངས་ནས།   ཚ་ཚ་དེ་ìརྣམས་üལྷ་ìརྣམས་üལ་བཀོད་ལ།   དགེ་

སློང་འགའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་315(སྒྲུབ་)པ་ལ་བཞག།   །གཤྱིན་པོ་ངན་སོང་ìགསུམ་üདུ་

སྐེས་པ་མཐོ་ìརྱིས་སུ་üཐོན་ìཔའམü།   ཡང་ན་མ་སྐེས་པའྱི་ìརྟགས་üìརྒྱུད་

དང་üབསན་ཆསོ་(བཅསོ་)ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ìབཞྱིནü།   ìདངསོ་སམ་ü 

རྱི་ìལམ་üདུ་མ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་བསྒྲུབ།   དེ་ནས་ìམཆདོ་རྟེན་üབཞེངས་སེ་(ཏེ་)

ìབཞུགས་སུ་གསོལ་üབའྱི་སྲོལ་ཚུགས།   ཚུལ་འདྱི་བཞྱིན་གསོན་པའྱི་སྐྲ་སེན་

ལ་ཡང་བ་བར་བཤད་པ་ìབཞྱིན་üìམཛད་དེü316།   ལུགས་འདྱི་ཕོགས་ཀུན་དུ་

317(ཏུ་)318ཡང་གྲགས་པས།   གཤྱིན་བསོན་(གསོན་)ìཐམས་ཅད་üལ་ཡང་ìཡེ་

ཤེས་üའོད་བཀའ་དྱིན་ 

[317/f. 22a:] ཉེར་གཉྱིས།

༄༅།   །ཆེ་བ་ìཡྱིན་ནོü།   །ལོ་རེ་ìབཞྱིན་üìསེམས་ཅན་üགྱི་རུས་པ་མང་པོ་

བསྡུས།   ìབསྲེགས་üསེ་(ཏེ་)319སྦང་དཀྲུས་(བཀྲུས་)320བས་ནས།321   དགེ་བའྱི་

ཚ་ཚ་བཏབ་པ་དང༌།   ར་བརྒྱད་མང་པོ་བཞེངས་པ་དང་།   འཐོན་(མཐོན་)པོའ་ི

313 Not corrected in D2013: 29.
314 D2013: 29 suggests reading dal (and not as a skung yig for dkyil ’khor).
315 Not corrected in D2013: 29.
316 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166 reads the skung yig as mdzad do.
317 Not corrected in D2013: 29.
318 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166.
319 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166.
320 D2013: 30 suggests reading dkrum (and not bkrus) for dkrus.
321 shad (and space) after byas nas is missing in D2013: 30.



The Extended Biography of the Royal Lama Ye shes ’od Written by Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan: The Tibetan Text

147

ཕུག་ìརྣམས་སུ་üབཞུགས་པའྱི་ìཕག་ལེན་üìགཙུགས(བཙུགས)ü།   ཡུལ་

ìསོ་སོར་üཡང་བཀའ་བརལ་322(བསྩལ་)ཏེ་བསྒྲུབ་པ་ìཡྱིན་ནོü།   །དེ་ནས་སྐུ་

ཚེའྱི་བཞུག་(གཞུག་)རྱིལ་པ་ོམཐ་ོགྱིང་དུ་བཞུགས།   ìབང་ཆུབ་üìསམེས་པའྱི་üìརྣམ་

པར་üཐར་པ་ìབསམ་üགྱིས་ìམྱི་ཁབ་üཔས།   ìཐུགས་üìདམ་üམཐར་ཕྱིན་པ་

མཛད་ལ།   ìརྣམས་(རྣམ་)üཐར་ìགཅྱིག་üཏུ་སྐེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་323ìའཇྱིག་

རྟེན་üìལུགས་üཀྱི་མཐུན་པའྱི་བཀའ་ལུང༌།   ìཁད་པར་üཡུལ་དུས་དང་

ìའཚམས་üཞྱིང་ìབསྒྲུབ་པར་üìནུས་པའྱི་üདགེ་སྱིག་བླང་དོར་གྱི་ìརྣམ་ü 

བཞག324   །ìལུགས་üཀྱི་ìབསན་བཅསོ་üམང་དུ་ìམཛད་üཔས་ìསླབོ་དཔནོ་ü 

ìའཕགས་üཔ་ìཀླུ་སྒྲུབ་üལས་ལྷག་པ་ìཡྱིན་ནོü།   །ཞེས་འབྱུང་།   〔 ཡང༌།   

ལྷ་རྒྱལ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད།   །

ìསངས་རྒྱས་üìམཛད་üཔ་བེད་པར་འགྱུར།   །

ཞེས་དང༌།   

ìརྒྱལ་པོ་üའོད་ཀྱི་མཐའ་ཅན་དང༌།   །

ìདགེ་སློང་üབའྱི་གདོང་ཅན་གྱི(གྱིས)།   །

ངའྱི་སན་པ་(བསན་པ་)ìརྒྱས་པར་üབེད།   །

322 Not corrected in D2013: 30.
323 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166 la is missing.
324 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166 has only gzhag.

ཅེས་པ་དང༌།   ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üìའོད་དང་ü།325   ìརྱིན་ཆེན་üབཟང་པོ་ལུང་

བསན་པ་ìཡྱིན་ནོü།   །འགའ་ཞྱིག་ཏུ།   བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་འདྱི་326ìཡང་

དག་üཔར་ìསོགས་(རོགས་327)üཔའྱི་ìསངས་རྒྱས་ü 

[318/f. 22b:]

ཐུབ་པ་ìཆེན་པོའ་ིüཞལ་མཐོང༌།   ཆོས་ཐོབ།   ìམཐའ་འཁོབ་üཀྱི་སའྱི་ཆར་

བསན་པ་དར་ìརྒྱས་སུ་üìབེད་པར་üìསོན་ལམ་üབཏབ།   མོས་པ་སོྤད་པའྱི་ས་

ལ་གནས་པ་ìཡྱིན་ཏེ328ü།   སྐུ་གསུམ་བསན་པའྱི་མདའོ་ལས།   ìམཆགོ་གྱི་üསྤྲུལ་

པའྱི་329སྐུ་ནྱི་མོས་སོྤད་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པ་ìརྣམས་üལ་སྣང་ཞྱིང་ཆོས་སོན།   ìདེ་

དག་གྱིས་üཀང་ངའྱི་ཆོས་འཛིན།   ཅེས་པའྱི་དོན་ìཐམས་ཅད་üའདྱི་ལ་ལན་

པས་མདོའ་ལུང་དང་ཡང་330མཐུན་ཟེར།〕   ìཐུགས་üìདམ་üགྱི་བར་ìསབས་སུü།   

ལོ་ཆེན་ìལ་སོགས་པའྱི་üìཆེན་པོ་üìརྣམས་üདང༌།   ìརྒྱལ་པོ་üìབློན་པོ་üìལ་

སོགས་པའྱི་üའབངས་གྲྭ་མ་(ད་མ་)331ìརྣམས་üདང༌།   དམན་པ་ìཡན་ཆད་üལ་

རང་རང་གྱི་ìབསམ་üཔ་དང་ìའཐུན་(མཐུན་)པར་üགང་ལ་གང་ìའདུལ་གྱི་üཆསོ་

ìབསན་ནས་üསྱིན་ཅྱིང་གྲོལ་བར་མཛད་པ་ìཡྱིན་ནོü།   །སྔ་ཕྱི་ìཐམས་ཅད་ü 

དུ་ཡང་།   ཡབ་མེས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ìརྣམས་üལ་མཆོད་པ་དང་།   ìཞྱིག་

གསོས་üདང༌།   དར་རྒྱས་ìལ་སོགས་üཔའྱི་ìཐུགས་üཁུར་བསྣམས་དེ་(ཏེ་)རྒྱ་

325 shad (and space) after ’od dang is missing in D2013: 30.
326 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166 has ni instead of ’di.
327 Not indicated as a corrected reading in D2013: 30 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 166.
328 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166 has yin no instead of yin te (skung yig).
329 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166 has ba’i.
330 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 166 yang is missing.
331 D2013: 31 suggests reading dra ma for grwa ma.
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གར་ìརྡོ་རེ་üགདན་དང༌།   ཤྲཱྱི་ནཱ་ལེḁẌའྱི་(ཤྲཱྱི་ན་ལེḁẎའྱི་)332གཙུག་ལག་ཁང་དང༌།   

རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའྱི་ìདགོན་ནསü།   གཙུག་ལག་ཁང༌།   ìམཆོད་རྟེན་üརྣམས་ལ་

མཆོད་རྐྱེན་གྱི་གསེར་མང་པོ་སྐུར་333(བསྐུར་)།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)ü 

ìརྣམས་ü

[319/f. 23a:] ཉེར་ìགསུམü།

༄༅།   །ལ་བཀའ་ལུང་མྱུར་བར་མཛད་ཅྱིང༌།   དབོན་རབས་ìརྣམས་üལ་ཡང་

དེ་ལྟར་གྱི་བཀའ་ལུང་ནན་ཏན་ìམཛད་དོü།   །

སྐུ་ནས་(ན་)ཤྱིན་དུ་(ཏུ་)334སྒེས་པ(བགྲེས་པ)འྱི་ཚེ་ན་ཡང༌།   མཐོ་གྱིང་ལ་ཕག་

མཁར་(འཁར་)ìབསྣམས་üནས་སོར་བ་མང་དུ་ìམཛད་üཅྱིང༌།   ìགཞན་

ཡང་üམཆོད་པའྱི་ལས་ལ་མྱི་ìཐམས་ཅད་üཀང་སྐུལ་ཞྱིང༌།   ìརང་གཞན་ü 

ìཀུན་གྱིས་üབསྒྲུབ་335(བསྒྲུབས་)པ་ìཡྱིན་ནོü།   །

དེའྱི་ཚེ་མཐོ་གྱིང་དུ་ཉེ་གནས་ìགཅྱིག་üམ་ìརྟོགས་(གཏོགས་)üཔ་སུ་

དང་ཡང་336མྱི་འཇལ་(མཇལ་)བར་བཀའ་བརལ་337(བཀའ་བསྩལ་)ཏེ་ལོ་

ìགསུམ་üགྱི་བར་དུ་སྐུ་ìའཚམས་(མཚམས་)üབཅད་ནས་ìཐུགས་üìདམ་üདུ་

མཛད།   ìའཚམས་(མཚམས་)üལ་འཐོན་(ཐོན་)པ་དང་རེས་ìགཅྱིག་üìབདུལ་

བ་(གདུལ་བ་)üìརྣམས་üལ་ཞལ་བསན་པ་དང༌།   ཆསོ་ìརྱིགས་(གཙིགས་)üཀྱི་

བཀའ་ལུང་མཐའ་མ་རལ་(བསྩལ་)338བའྱི་ཕྱིར།   མང་རྒྱུང་དུ་ìབཤེགས་

332 Rendering the Sanskrit name Śrī-Nālandā.
333 Not corrected in D2013: 31.
334 Not indicated as corrected reading in D2013: 31.
335 Not corrected in D2013: 31.
336 yang is missing in D2013: 31!
337 Not corrected in D2013: 31.
338 D2013: 31 suggests reading brtsal (and not bstsal) for rtsal.

(གཤེགས་339)üཔ་ལ་འབངས་ìཐམས་ཅད་üཀྱིས་ཀང༌།   སྤྱི་དགསོ་ìས་ོས་ོüནས།   

རང་རང་གྱི་དད་གུས་དང་།   སྤ་ོབས་ìཕག་འཚལ་üབ་དང་།   ìཞལ་ལྟ་(ཏ་)üìཞུ་

ཞྱིང་üབཀའ་ལུང་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་བསུ་བ་བརྒྱ་340(རྒྱ་)ìཆེན་པོ་üབས་སེ(ཏེ)།   དེ་ཡང་

ཐགོ་མར་རབ་341ཏུ་བྱུང་བ་ìརྣམས་üཀྱིས།   རང་རང་གྱི་ཆ་ìལུགས་üཚང་བའྱི་

སེར་ཕེང་(སྦེང་)དང༌།   རོལ་མོའ་ིìཚོགས་üམཐའ་དག་དང་།342   

[320/f. 23b:]

ཤྱིས་བརོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་བསུ་བ་དང༌།   མཐའ་ན་རྒན་པོ་དང་།   རྒན་མོ་

ìརྣམས་üཀྱི་ཡང་343(ཀྱིས་ཀང་)དད་གུས་བེད་པ་ìདེ་དག་üདང་འཐུན་པ(མཐུན་

པ)འྱི་སྐེ་བོའ་ིìཚོགས་üདང་བཅས་པས།344   ཞག་ལྔའྱི་བར་དུ་སྒེངས་(སྦེང་)345མ་

ཆད་པའྱི་བསུ་བ་ìབས་སüོ།   །སོ་སོ་ནས་ཕག་དང་མཆོད་པ་དང་།   བསོར་346 

(སརོ་)བ་དང་།   ìསནོ་ལམ་üའདབེས་པ་ìལ་སགོས་üཔ་སྐ་ེབོའ་ིìཚགོས་üདང་347 བཅས་

པ་348གཟྱིགས་ནས།   349ལྷ་ལ་ìཞབས་སུ་üìཐགོས་üཔའྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་དུ་སྗས་

(མཛད་)350དེ།   སོན་ལམ་འདེབས་པ་མཛད།   དབུས་གཙང་གྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་དང༌།   ìདགོན་གནས་üìསོ་སོར་üམཆོད་རྐྱེན་དང༌།   འབུལ་བ་ཞབས་

339 Not indicated as a corrected reading in D2013: 31.
340 Not corrected in D2013: 31.
341 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has rang.
342 shad (and space) after dang is missing in D2013: 32.
343 Not corrected in D2013: 32.
344 shad (and space) after bcas pas is missing in D2013: 32.
345 D2013: 32 suggests reading bgrang for sgrengs.
346 Not corrected in D2013: 32.
347 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 dang is missing.
348 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has pas.
349 Before lha there is an unclear sign or ligature which seems to be crossed out.
350 D2013: 32 suggests reading rdzas (which is not even indicated as corrected 
reading) for sdzas. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has rdzas and suggests 
reading instead of this “mdzad?”.
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ཏོག་ཡང་ཡང་དུ་བསྒྲུབ་351(སྒྲུབ་)པ་མཛད།   གཞན་ཡང་ལྷ་བླ་མའྱི་ཞལ་ནས་

མངའ་རྱིས་དར་ཞྱིང་ཆོས་རྱིགས་(གཙིགས་)ཀང་བཙུན་པ་ìལེགས་གསུང༌352 

(གསུངས)ü།   ìཐུགས་üདགེས་(དགེས་)པ་ìཡྱིན་ནོü།   །

དེ་ལྟར་ལྷ་སྲས་ཁྱི་སེ་(ཁྱི་ལེ་)353བསྲོང་བཙུག་བརན་(གཙུག་བཙན་354)གྱིས་

མེ་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ལ་གཙང་གྱི་ìཀམ་üཔེ་དག་དུ་(ཏུ་)པུ་ìགུག་གྱི་üའབངས་གྲྭ་མ་(ད་

མ་)355 རྣམས་ཚོགས།   བསདོ་(སོད་)མངའ་རྱིས་འདྱིར་དམ་པའྱི་ཆསོ་ཅྱི་དར་དུ་

བས་པའྱི་ཚུལ་བཀའ་གྲསོ་སུ་ìའབེད་དེ356(ཕབ་ཏེ)ü།   ལུགས་ìགཉྱིས་üཀྱི་ìཡྱིག་

གེར་ü མཛད།   ས་མ་ོགང་གྱི་ལ་ོལ་རབ་357ཏུ་བཤེགས་358(གཤེགས་)ཏེ་ཡེ་ཤེས་

འདོ་དུ་མཚན་གསལོ།   མེ་ཕ་ོìསྤེའུའྱི་üལ་ོལ་མཐ་ོགྱིང་ལྷ་ཁང་ཆེན་མའོ་ིརངས་

བྲེལ(རང་བྲེས)359།   མ་ེཕ་ོའབྲུག་གྱི་ལ་ོལ་རབ་ གནས་དང༌།   ཞལ་སྤ་ོབསྒྲུབས།   ད་ེལྟར་ 

[321/f. 24a:] ཉེར་བཞྱི།

༄༅།   །རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་སེན་པར་བསོགས་360(བསེན་པར་རོགས་)ནས་ལོ་སུམ་

བཅུ་(ཅུ་)སོ་ìགཅྱིག་üགྱི་བར་དུ་ìསངས་རྒྱས་üཀྱི་བསན་པའྱི་བདག་པོར་གྱུར་

351 Not corrected in D2013: 32.
352 Not corrected in D2013: 32. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 suggest 
reading an additional su after legs.
353 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has only sde.
354 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has only btsan.
355 D2013: 32 suggests reading dra ma for grwa ma. ’Dar tsha Khyung bdag 
2015: 168 has “grwa [dra?]”.
356 Not corrected in D2013: 32. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has only ’bod.
357 The following passage (from tu bshegs … lo la rab) is added in smaller script 
on the same page below line 7. The addition is indicated by three dots between 
rab and gnas.
358 Not corrected in D2013: 32.
359 D2013: 32–33 reads rmangs bres (and not rmangs brel) and suggests correcting 
this into rmang bris. A more appropriate word seems to be rmang gting.
360 D2013: 33 suggests reading brdzogs and not bsdzogs.

ནས།   དར་རྒྱས་361མཛད་པ་དང༌།   སོན་པ་ཤཱཀ་ìསེང་གེ་üཉྱིད་ཁོ་ན་ལྟར་གྱུར་

ཏོ།   །དེ་ནས་ས་མོ་ìལུག་གྱི་üལོ་ལ་མཐོ་གྱིང་གཟྱིམ་362(གཟྱིམས་)ཁང་དུ་ཞྱི་བར་

གཤེགས་པའྱི་ཚུལ་བསན་མོད།   ìཐུབ་བསན་üདར་ìརྒྱས་སུ་üབེད་པའྱི་ཕྱིན་

(འཕྱིན་)ལས་ནྱི།   ìནམ་མཁའྱི་üཁོན་དུ་ལྟས་363(བརྟས་)པ་དེ།   འཁོར་བའྱི་

མཐའ་དང་ལྷན་ìགཅྱིག་üཏུ།   འབོྲགས་པ་(འགྲོགས་པ་)ìཡྱིན་ནོü།   །

ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་ལྷ་སྲས་སྲོང་བཙུག་(གཙུག་)ལེ།   །

རབ་བྱུང་ལྷ་རྒྱས་(རྒྱལ་)བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད།   །

མདོ་རྒྱུད་རྣམ་(རྣམས་)ནས་རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་བརེས།   །

ས་གནས་ìསེམས་དཔའ་üདེའྱི་ìརྣམས་(རྣམ་)üཐར་ནྱི།   །

མངའ་རྱིས་ìབསོད་(སོད་)དང་üདབུས་གཙང་ìཁམས་üìརྣམས་üསུ།   །

ཆ་རམ་(ཙམ་)གསུངས་པ་མང་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་མང༌།   །

རྣམས་དག་(རྣམ་དག་)ཚུལ་ìབཞྱིན་üབརོད་ལ་མཁས་པ་ཅན།   །

ས(་)སྐ་པར་ìགྲགས་üམངའ་(ལྔ་)རྱིག་364པཎ་ཆེན་ཡྱིན།   །

ཁྱི་སྲོང་ལེ་གཙན་(བཙན་)འདྱི་ལ་སྲས་ཞྱི་ཁོ་གཉྱིས།   སྲས་མ་ོལྷའྱི་ìམེ་ཏགོ་üདང་

ìགསུམ་üའཁྲུངས་པའྱི་ཅེན་(གཅེན་)

361 D2013: 33 has (that is, adds) su after dar rgyas. The foundation for this is 
unclear.
362 Not corrected in D2013: 33.
363 Not corrected in D2013: 33.
364 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 169 has rig and instead of this raises a possible 
reading as “ris?”.
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[322/f. 24b:]

སྐུ་འཁྲུངས་པའྱི་གཅེན་365ལྷ་ལེ་མགོན་མེ་ཕོ་ìསྤེའུའྱི་üལོ་ལ་ཀ་རུ་366ìརྒམ་üདུ།   

པᨑཏ་367(པᨑ་ཏ་)དྷར་ཕ་ལ་368(དྷར་པཱ་ལ་)དང་།   ལོ་ཚ་བ་(ལོ་ἣ་བ་)369ìརྱིན་

ཆེན་üབཟང་པོ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་བཤེགས(གཤེགས)།   དེ་བ་རཱ་ཛཱ(དེ་བ་རཱ་ཛ)

ར་ìམཚན་üགསོལ།   དེ་དུས་འབངས་བསན་པ་ལ་དད་པ་ཡང་བརྒྱ་དང་བདུན་

རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རེས་(རེ་)འབངས་རྒྱ་(བརྒྱ་)དང་བརྒྱད་370ཆོས་ལ་ìཞུགས་སüོ།   །

དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བཤེགས་(གཤེགས་)ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་སོང་བ371།   ཆུ་མོ་

ìཕག་གྱི་üལོ་ལ།   ཡབ་ལྷ་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའོད་གྲངོས།   དེ་ནས་ཀང་ལོ་ལྔའྱི་

བར་དུ་ཡང་ཡབ་ཀྱི་སྲོལ་ལྟར་བསན་པ་སྐངས་372(བསྐངས་)ནས།   ཡོས་ཀྱི་ལོ་

ལ་གྲོངས་པ་ìཡྱིན་ནོü།   །དེའྱི་བཅུང་(གཅུང་)པོ་ལྷ་སྲས་ལྷ་འཁོར་བཙན།   བྱི་

བའྱི་ལོ་ལ་འཁྲུངས།   བཅུ་གཅྱིག་པ་ས་ཕོ་ཁྱིའྱི་ལོ་ལ་དགེ་སེན་(དགེ་བསེན་)

མཛད།   ནཱ་ག་རཱ་ཛཱར་(ནཱ་ག་རཱ་ཛར་)373ìམཚན་üགསོལ་ལོ།   །ìཉྱི་ཤུ་üར་དགུ་

365 The passage ’khrungs pa’i gcen repeats the final words at the end of the 
preceding page in a revised (this is, corrected) form, by adding sku at the 
beginning and with the correct form of gcen at the end. Therefore, ’khrungs pa’i 
cen at the end of page 321/f. 24a seems to represent an example of a scribal 
error that was not corrected at the time of writing or after the work was finished. 
Evidence for the latter can be found on a number of pages of the manuscript, 
for example, in the form of small textual additions, ranging from single letters 
and ligatures to full words or longer passages. These additions are usually 
found immediately above or under the respective line where they belong or 
sometimes—as on this page (322, f. 24b)—at the top of the page (with a sign in 
the text, in this case an x, to indicate the place it belongs to).
366 D2013: 33 suggests reading (ka) tu (rgam) and not (ka) ru (rgam).
367 D2013: 33 has paṇṭita.
368 Not corrected in D2013: 33.
369 See also Dung dkar tshig mdzod chen mo 2002: 1973.
370 In the manuscript this text is inserted in a small script above line 1. Its place 
between byung nas and chos la is indicated by an x below the line and an x 
before the addition.
371 It is not clear why D2013: 34 suggests reading pa and not ba.
372 Not corrected in D2013: 34.
373 D2013: 34 has na ga ra’ dza’ (rā dzā) which does not correspond to the 
spelling in the manuscript nor does it render a correct Tibetanised spelling of 
the Sanskrit name.

པ་374ìའབྲུག་གྱི་üལོ་ལ་375ìབསེན་པར་üìསོགས་(རོགས་)376üནས།   ལ་ོང་ཽ(ལ་ོ

ང་ོ)377ìབཅུ་གཅྱིགü   །དེ་ནས་གཅེན་གྲངོས་ནས་ལ་ོང་ོìབཞྱིར་üབསན་པ་378སྐངས་

(བསྐངས)།   ང་ལྔ་པ་ལ་རྱིའྱི་ìགནས་སུ་üཞྱི་བར་ìགཤེགས་སüོ།   །

379ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་ìམཛད་üìཚུལ་གྱི་üìདྱིལ་ལསü།   བྱི་ལོ་དཔྱྱིད་ 

[323/f. 25a:] ཉེར་ལྔ།

༄༅།   །ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱིས་(གྱི་)ང་ོལ།   དཔལ་ལྷ་བཙན་པ་ོìཡྱི་(ཡ་ེ)380ཤསེ་üའདོ་ཡབ་སྲས་

ཀྱི་381(ཀྱིས་)ཕ་ོབྲང་ìདབནེ་གནས་üབམ་སམོ་382(བམས་སམོས་)གྱིང་ན་བཞུགས།   ཞབས་

དྲུང་དུ་ཉརེ་གནས་ཀྱི་ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üདང་།   དགེ་སེན་(བསེན་)

པ་ཡོ་ཚོགས(ཡོངས་ཚོགས)།   ད་སླན་ཆད་ཆོས་འཁོར་འདྱིར།   ìསངས་

རྒྱས་üìབཅོམ་ལན་འདས་üཀྱི་བསན་པ་ཇྱི་སྲྱིད་གནས་ཀྱི་བར་ནྱི་ìསེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་üìབདག་གྱིར་üབླངས་པ་ཡྱིན་པས།   བང་ཆུབ་ཀྱི་ìསམེས་üìསྱིང་

ར་ེüìཆེན་པོ་üìགཙོ་བོར་üབས་སེ(ཏེ)།   སྐེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའྱི་དོན་ལ་བསམ་

ནས།   ཡུལ་ìཁམས་üའདྱིའྱི་འགྲོ་བ་ìདག་གྱི་üཕན་པ་དང༌།   བདེ་བ་བླ་

374 D2013: 34 has nyi shu rtsa gu [sic] pa. The foundation for this is unclear.
375 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 309 la is missing.
376 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 309.
377 It is unclear whether ngo’o represents a skung yig or not. ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 309 (and n. 4 on p. 342) suggests reading (lo) ngo bo instead of (lo) 
ngo.
378 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has ba and reads pa. (The text clearly has 
pa.)
379 From yab sras gsum … to … bgyid ’tshal ste (f. 24b7–f. 30b1) the text 
corresponds to Fragment Ka (see Ra se dKon mchog rgya mtsho 2004: 117–
120). Karmay (2015: 479f.) identified four parts within this fragment, each part 
being dedicated to a different topic. From yab sras gsum … to … gzhung du bris 
pa’i gzhi (f. 24b7–f. 26b5) the text corresponds to Fragment Ka, part 1 (ibid.: 
479–480).
380 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 168 has ye with double ’greng bu.
381 Not corrected in D2013: 34 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 309.
382 Not corrected in D2013: 34.



The Extended Biography of the Royal Lama Ye shes ’od Written by Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan: The Tibetan Text

151

ན་མེད་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་སླད་དུ།   ìདཀོན་མཆོག་üìགསུམ་གྱི་üབརྟེན་(རྟེན་)

བཙུག་(གཙུག་)ལག་ཁང་ཁ་ཁེར་མྱི་ཆུང་བ་ནྱི།   གྲངས་ཀྱིས་བསྱིས་ཆགས་

ìའོག་གྱི་ü འབངས་ནས།   མཐོ་གྱིང་དུ་སེ་ìགཉྱིས་üཀྱིས་(ཀྱི་)ìདགེའ་འདུན་

(དགེ་འདུན་)üམྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ནྱི་ཐར་པར་སྐེ།   མངའ་རྱིས་རྱིང་383ཚེམས་བསྲེ་384 

གསུམ་ལྷ་ìརྱིགས་སུ་üབསྔོས་ཏེ།   དེ་ལྟར་ཆེས་ཆེ་བར་བསྒྲུབས་པ་འདྱི།   ཇྱི་

སྲྱིད་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ནྱི་ìཕོགས་üའདྱི་པའྱི་མྱི་གཡོ།   མཆོག་385ཀང་བདེ་བར་

འགྱུར་ཞྱིང༌།   གསུང་རབ་ìརྱིན་པོ་ཆེ་386üཡང་ 

[324/f. 25b:]

དེ་སྲྱིད་མྱི་ནུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ìརྱིགས་üཔས།   དེ་ལྟ་བས་ན་བསན་པ་འཛིན་པ་

ད་ལྟར་དང༌།   རྱིམས་ཀྱིས་(རྱིམ་གྱིས་387)འབྱུང་བའྱི་ìགང་ཟག་üརབ་ཏུ་འབྱུང་

(བྱུང་)བ་རྣམས་ཀྱིས།   ཆསོ་ཀྱི་ìཡྱི་གེ་üདང༌།   བོད་ìཁམས་སུ་üམངའ་(སྔ་)ཕྱིར་

མཛད་པའྱི།   བཀའ་ཁྱིམས་རྱིང་པ་དང༌།   གསར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཁྱིམས་བུ་ཆུང་

འདྱི་དག་མྱི་འགལ་ཞྱིང༌།   དེ་དག་མཐུན་པར་གཙོ་བོར་བོས་ཤྱིག།   །ìམངོན་

པར་üམཐོ་བ་དང༌།   ངེས་པར་ìལེགས་üཔའྱི་གཞྱི་དང༌།   བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་

དང་པོ་ནྱི་ཚུལ་388ཁྱིམས་ཡྱིན་པས།   འདུལ་བའྱི་བསླབ་པ་ìརྣམས་üགཙོ་བོར་

383 D2013: 35 suggests reading snying.
384 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 310 has rnying tshems bsde and suggests 
reading instead snying tshoms sde.
385 shad (and space) after g.yo is missing in D2013: 35. Furthermore D2013: 35 
suggests reading yod cog for g.yo mchog.
386 D2013: 35 suggests reading rin chen which, however, does not include the na 
ro in the skung yig.
387 D2013: 35 suggests reading rim, however, without correcting kyis.
388 In the manuscript tshul is inserted in a small script above line 3. The addition 
is indicated by three dots between ni and khrims.

བགྱི་བར་389ìདམྱིགས་390üལས།   ལྟུང་བའྱི་རྱིམ་པའྱི་བཅས་པ་དང༌།   བཀག་

པ་དང་ìརེས་སུ་üགནང་བ་ìལ་སོགས་üཔ་གང་གང་བསྲུང་བའྱི་ཐབས་དང༌།   

ར་བ་ལྟ་བུ་ལས་ཞྱིག་ན་ìའཚམས་(མཚམས་)üལས་འདོན་པ་དང༌།   ìདགེའ་

འདུན་(དགེ་འདུན་)üགྱི་ལྷག་མ་མན་ཆད།   ལྟུང་བ་ཆེ་ཕ་བྱུང་ན།   ཆད་པ་དང༌།   

ìབཤགས་üཔའྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི།   འདུལ་བ་བསེ་(སེ་)ìབཞྱིü།   འདུལ་

བ་སྤྱི་མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དང༌།   ìམཐུན་པར་üìབསྒྲུབ་བོü།   །ìསངས་

རྒྱས་üཀྱི་བསན་པ་དར་བར་བ་བ་དང༌།   ཆོས་

[325/f. 26a:] ཉེར་དྲུག

༄༅།   །དང་ìའཐུན་པར་(མཐུན་པར་)üརྒྱལ་ìཁམས་üསྐོང་བར་རྒྱལ་པོ་ལ་

རག་ལས་པས།   མངའ་མཛད་རྣམས་ཀྱི་(ཀྱིས་)བཅ་ོབ་མཆགོ་ཏུ་བཅེས་(གཅེས་)391ཏེ་

ìདཀོན་མཆོག་གསུམ་üགཉན་པར་བསྐུར་ཞྱིང༌།   ཡོ་བད་ཅྱི་འབོར་བ་ལ་བརྟེན་

པའྱི་འབངས་དང༌།   ཞྱིང་དང༌།   སོར་དང༌།   རྐང་འགྲོས་ìལ་སོགས་üཔ།392   

སྔར་(པ་སྔར་)བསྔོས་པ་རྣམས་དབྲྱི།   མྱི་སྐྱུང་བ་དང༌།   དམ་པའྱི་ཆོས་ནམ་དུ་

ཡང་མྱི་བཞྱིག་(གཞྱིག་)393ཅྱིང༌།   ìཆེད་དུ་üབསྒྲུབས་ཏེ་དར་བར་སེལ་བ་དང༌།   

མངའ་རྱིས་བདེ་བར་བ་ཞྱིང༌།   མཐའ་དག་སོམ་པར་མཆྱིས་ཀྱི་རྐྱང་(ཀྱིས་སྐོང་)

བ་དང༌།   མངའ་མཛད་ཀྱི་394(ཀྱིས་)མ་མཁེན་ན།   རྒྱལ་ཁྱིམས་དང་སྦར་བ་ìལ་

སོགས་395üཔ་ནྱི།   ìའཕགས་üཔ་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའྱི་མདོ་ལས།   ཆར་བེད་

389 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 310 has only bar.
390 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 310 has དམྱིསག་ (?).
391 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 311 has only bzhig.
392 shad is not necessary here.
393 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 311 suggests reading “bcas(?)” instead of bces.
394 Not corrected in D2013: 36.
395 The facsimile of the original MS has lo with subscribed wa zur.
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ཀྱི་གདན་ས་དྱིང༌396།   མེས་ཁྱི་སྲོང་ལེ་རན་(བཙན་)ìལ་སོགས་üགདུང་རབས་

རྱིམ་པར་མཛད་པའྱི་ཆོས་ìརྱིགས་(གཙིགས་)üཀྱི་མདོ་རྣམས་དང༌།   ངའྱི་རྱིང་

ལ་མཛད་པ།   ཝྱི་ཕུག་གསར་ཁྱིམས་ལས་འབྱུང་བ་ìབཞྱིན་üབའོ།   །ཆོས་འཁོར་

གྱི་དགེ་འདུན་ìརྣམས་üནྱི།   བདག་དང་གཞན་གྱི་དནོ།   དེ་ìབཞྱིན་üìབཤེགས་397 

(གཤེགས་)üཔའྱི་བསན་པ་འཛིན་ཅྱིང༌།398   སེལ་བ་

[326/f. 26b:]

ìལགས་üཔས།   ཕལ་(འཕལ་)བགྱི་བོ་399ཚལ་(འཚལ་)ìལུགས་üསུ་འཆད་པ་

འཆྱིས་(མཆྱིས་)སེ(ཏེ)400།   དགེ་འདུན་བགྱི་བོ་ཚལ་(འཚལ་)གྱི་ཡན་ལག   །ཆསོ་

ཀྱི་ìཡྱི་གེ་üའདུལ་བའྱི་གཞུང་དང༌།   སྔ་རབས་ཀྱི་ཡབ་མེས།   བང་ཆུབ་

ìསེམས་དཔའ་üìརྣམས་üཀྱིས་མཛད་པའྱི།   ཆོས་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་དག་ལས་

ཀང།401   ཞྱིབ་ཏུ་འབྱུང་མོད་ཀྱི།   ད་ལྟར་འཕལ་དུ་བགྱི་བར་འོས་པ་ཆ་ཕ་

བ་ìརྣམསü།   བླ་ནས་ཀང་རྣམ་གྲངས་སུ་ཕེ་སེ་བཀའ་སོས།   འོག་ཏུ་གནས་

བརྟན་ìལ་སོགས་üཔ་ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üསེ་མཐུན་པར་ཕྱི་ìགྲོས་

སུ་üབསྡུས་དེ402(ཏེ)།   གཉེར་འགུམས་ཀང་གསོལ(།)403   རེ་འབངས་སྤྱི་ìམལོ་གྱི་404 

396 D2013: 36 suggests reading ’di instead of ding.
397 Not corrected in D2013: 36.
398 shad (and space) after cing is missing in D2013: 36.
399 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 311 has ’o instead of bo.
400 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 311 has only te.
401 shad is not necessary here.
402 Not corrected in D2013: 36.
403 In the manuscript gsol (without tsheg or shad) is inserted in a small script 
above line 4. The addition is indicated by three dots after kyang. After kyang 
one syllable, most probably gsol (plus shad) of which only the prefix ga remained 
visible) is covered by a black spot. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 311 has gsol go.
404 Not corrected in D2013: 36 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 311.

(གྱིས་)üབཅད་ནས།   ནང་ཁྱིམས་ཀྱི་ìཡྱི་གེ་üགཞུང་དུ་བྲྱིས་པའྱི་གཞྱི།   405ìདེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པ་üìདགྲ་བཅོམ་üཔ་ìཡང་དག་པར་üìསོགས་(རོགས་)

པའྱི་üìསངས་རྒྱས་üཤཱཀ་406ཐུབ་པ་སྔོན་འདས་པའྱི་དུས་སལ་པ་ (བསལ་

པ་)གྲངས་མེད་པ་གང་གྱི་རླུང་(གངྒའྱི་ཀླུང་407)གྱི་བེ་མ་བརེད་(སེད་)འདས་ནས།   

ìསངས་རྒྱས་üཀྱི་ཞྱིང་འདྱིར་སལ་པ་408(བསལ་པ་)ìཆེན་པོ་üའཛིན་པ་ཞེས་བ་

བ་ལ།   ìའཁོར་ལོ་(ལོས་)409üབསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ།   རྱིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་མདུན་

བདོན་(མདུན་ན་འདོན་)410ìབྲམ་üཟེའྱི་(བྲམ་ཟེ་)ìརྒྱ་མཚོའྱི་üབརྡུལ་411(རྡུལ་)

ཅེས་བ་བར་ 

[327/f. 27a:] ཉེར་བདུན།

༄༅།   །གྱུར་པའྱི་ཚེ།   ìདེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་üìརྱིན་ཆེན་üསྱིང་པོའ་ིསྤན་

སྔར་ìསོན་ལམ་üལྔ་བརྒྱ་བཏབ་པ་དང༌།   ìརེས་སུ་üམཐུན་པར་བསལ་པ་

བཟང་པོ་མྱི་འཇེད་(མཇེད་)ìའཇྱིག་རྟེན་üགྱི་ìཁམསü།   གྱིང་ìབཞྱི་üཔ་

ìབཅོམ་üཔ་དང་ལན་པ།   རབ་ཏུ་ìསྱིགས་üལ་(མ་)412ལྔ་དང་བཅས་པའྱི་གནས།   

བརོད་པ(རོད་པ)འྱི་དུས་ìསེམས་ཅན་üìཉོན་མོངས་üཔའྱི་སོག་413པས་སླང་

405 From de bzhin gshegs pa dgra bcom … to … smos pa ltar gyis shig (f. 26b5–f. 
28a2) the text corresponds to Fragment Ka, part 2 (Karmay 2015: 480).
406 Despite the fact that the ’a chung below sha is clearly readible D2013: 36 
reads shakya and has sh’akya (shākya) only as a corrected reading.
407 In Sanskrit Gaṅgā (river). D2013: 36 reads gang gi rlung and corrects this into 
gang ga’i klung.
408 Not corrected in D2013: 37.
409 See Dung dkar tshig mdzod chen mo 2002: 462 for the Tibetan spelling. 
D2013: 37 reads the skung yig as ’khor lo bsgyur ba’i rgyal po.
410 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 312.
411 Not corrected in D2013: 37.
412 The facsimile reproduction appears to have a minor flaw in this place. 
Therefore ma is an equally possible reading. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 312 
has ma.
413 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 312 suggests reading rnyog instead of snyog.
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བ414(བསླངས་པ)།   འདྱིར་ìམངོན་པར་üìསོགས་(རོགས་)üཔར་ìསངས་

རྒྱས་üཏེ།   འགྲོ་བ་ìརྣམས་üìགདུལ་བའྱི་üརྐྱེན་དང་འཐུན་(མཐུན་)པར།   

ìརྣམ་པར་üཐར་པའྱི་སྒོ་མང་པོ་སྐེ་སེ།   ìསེམས་ཅན་üགྲངས་མེད་པ་ཞྱིག་ཐར་

པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང༌།   བླ་ན་མེད་པའྱི་གོ་འཕངས་(གོ་འཕང་)ལ་བཀོད་

པར་ìམཛད་དོü།   །

དེ་ìལྟ་བུའྱི་üìའཕགས་üཔའྱི་ìལམ་üཕན་པ་དང་།   བདེ་བའྱི་དོན་དུ་

གསུངས་པས་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཆོས་ìབདུད་རྱི་üདང་མཚུངས་པ།   མདོ་སེ་

ìབཅུ་གཉྱིས་üསེ་སྣོད་ìགསུམ་üགྱིས་བསྡུས་པ་དག།   །བསྡུད་(སྡུད་)པ་པོའ་ི

ìའཕགས་üཔ་ìདགྲ་བཅམོ་üཔ་དང༌།   བང་ཆུབ་ìསེམས་དཔའ་üìསེམས་üདཔའ་

ìཆེན་པ་ོüìརྣམས་üལས་ìཡོངས་སུ་üབསད་(གཏད་)ནས།   ìདེ་དག་གྱིས་üཀང་

ཡང་པར་བཟུང་བ་འདྱི།   ད་ལྟར་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་དང་ཉེ་ཏེ(སེ)།   ìགཟུགས་ü 

བརན་ཙམ་དུ་གནས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་པས།   ཡོངས་མྱིས་ 

[328/f. 27b:] 

མཆོག་(མྱི་ཡོད་ཅོག་)གཞུང་ìལུགས་üདམ་པ་དང་ནྱི་བྲལ།   ཡོན་པའྱི་ìལམ་ü 

འབའ་ཞྱིག་ནྱི་རྟེན(བསེན)།   ìཡོངས་སུ་üཕན་པའྱི་ཆེད་ནྱི་མྱི་བསྒྲུབ།   བདག་

ཕོགས་ཉྱི་ཚེ་ནྱི་བེད།   འདྱི་ལ་ཕན་པའྱི་ཐབས་ནྱི་སངས།   ཕྱི་མལ་བདེ་བའྱི་

ìལམ་üནྱི་མྱི་ཚོལ་415(འཚོལ)།   ìསངས་རྒྱས་üཀྱི་ཆོས་ནྱི་སོལ(དཀོན)416།   

414 D2013: 37 suggests readingslang pa and suggests correcting this into bslangs 
pa.
415 Not corrected in D2013: 37.
416 Also a corrected reading gol is possible (see ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 
344, n. 11).

ཕྱིན་ཅྱི་ìལོག་གྱི་üì(དོང་དུ་)417üནྱི་ལྷུང༌418།   འགྲོ་བ་ཐར་པའྱི་གནས་དང་ནྱི་

བྲལ།   ངན་འགྲའོ་ིìཕོགས་སུ་üནྱི་འབབ་པ་ནྱི་ཤས་རྟག་419(ཤ་སག་)སེ།   ìདེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་üབཀའ་ཚུལ་ìབཞྱིན་üདུ་བསྒྲུབ་པ་དབུས་ཐ་(མཐའ་)གང་

ནའང་ཉུང་ལ།   ཁད་པར་དུ།   ས་ཕོགས་འདྱི་ཐང་ཁོབ་(མཐའ་འཁོབ་)ལྟ་བུར་

འདུག་སེ།   གསུང་རབ་སྱིང་པོའ་ིསྣོད་དུ་གྱུར་པ་དཀོན་ཞྱིང༌།   བདག་བཅག་

(ཅག་)420ìལྟ་བུ་üབསོད་ìནམས་üìཆུང་ངུ་üརྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བར་དཀའ་

བས་ཀང་ཐེག་པ་ìཆེན་པོ་üལ་བཞོལ་(གཞོལ་)བའྱི་ìགང་ཟག་üདགེ་སློང་

ìབསམ་üསན་(གཏན་)པ་དང༌།   ཆོས་སྨྲ་བ་དང༌།   ཀོག་པ་དང༌།   གནས་

རྟན་(བརྟན་)པ་དང༌།   དགེ་སོས་དང༌།   ìལག་གྱིས་üབླ་དང༌།   དམ་བཞག་421 

ìལ་སོགས་üཔ་དང༌།   ལས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ནྱི།   ìའཕགས་üཔ་ìརྱིན་པོ་ཆེའྱི་üཅུང་

པོ422(ཕུང་པོ)འྱི་མདོ་དང༌།   

[329/f. 28a:] ཉེར་བརྒྱད།

༄༅།   །423འདུལ་བའྱི་ìཡྱི་གེ་üདང༌།   ཀྲྱི་ཡ་ཀ་ར་ìལ་སོགས་üཔ་དང༌།   

གདུང་སྔ་མ་ìལ་སོགས་üཔས་མཛད་པའྱི་གཞུང་དག་ལས་སོས་པ་ལྟར་གྱིས་

417 In this case the manuscript shows an inaccurate skung yig (mix-up of na ro 
and zhabs rkyu vowel signs, which is not indicated in D2013: 38). The intended 
expression in full is certainly dong du. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 312 suggests 
reading the skyung yig as dud ’gro.
418 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 312 has only ltung.
419 D2013: 38 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 312 read shas drag (and not shas 
rtag).
420 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 313 suggests reading bdag can instead of bdag 
bcag (cag).
421 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 313 suggests reading dam bca’ instead of dam 
bzhag.
422 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 313 has only cung po.
423 After dang a few characters are hardly visible. Perhaps ’dul was written here, 
then erased and written on the following page? ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 
313 has bal in this place.
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ཤྱིག།   424།ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üགྱི་(གྱིས་)ཆོས་ལོག་ìརྣམས་üམྱི་སྤད་   

425པའྱི་ཁྱིམས་ལ།   ìསངས་རྒྱས་üìབཅོམ་ལན་འདས་üཀྱིས།   བསན་པ་དང༌།   

ìསེམས་ཅན་üལ་ཕན་པ་དང་།   བདེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ìལམü།   ìདམ་üཔ་འདྱི་

བསྒྲུབ་པ་ལས།   གཞན་དམ་པའྱི་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ìལོག་གྱི་üསྤོད་པ་

དག་ནྱི།   སང་བར་འོས་པ་ཡྱིན་པས།   ìསྔགས་üལོག་པ་དང་།   ལུང་དང་མན་

ངག་ཏུ་གསོལ་བའྱི་ཆོས་ནོར་པ་དང་།   ཕྱི་རོལ་པའྱི་ལྟ་བ་དང་།   གཞུང་དང༌།   

ཨ་ཏྱི་པ་དང༌།   བོན་དང༌།   མོ་དང༌།   ཞང་ཞུང་ìགྱི་གཙུག་üལག།   །སར་

སད་(དཔྱད་)གྱི་(ཀྱི་)རྱིས་ལོག་པ།   ལུང་དང་ìམྱི་མཐུན་üཞྱིང༌།   ཚད་མ་དང་

འགལ་བའྱི་མ་དག་པ་རྣམས་ཀང་མྱི་སློབ།   གཞན་ལ་ཡང་མྱི་སད(བསད)།   ìཡྱི་

གེ་üཡང་མྱི་བཅང་།   ìགལ་ཏེ་üསླབོ་ìཔའམü།426   འཆང་བ་བྱུང་ན།   ཆོས་

ìབཞྱིན་üདུ་ཆད་པས་བཏབ་པ།   ཆུང་བ་ལ།   ལྷ་ཕག་རྒྱ་(བརྒྱ་)ཡན་ཆད་བགྱིད་

དུ་འཚལ།   མ་འཆྱིས་(མཆྱིས་)ན།   ìགལ་ཏེ་üསློབ་ 

[330/f. 28b:]

པའམ།   འཆང་བ་བྱུང་བ་བྱུང་ན།   ཆོས་ìབཞྱིན་üདུ་ཆད་པས་བཏབ་པས།   

ཆུང་བ་ལ་ལྷ་ìཕག་བརྒྱ་üìཡན་ཆད་üབགྱིད་དུ་འཚལ།   མ་འཆྱིས་(མཆྱིས་)ན།   

ཕལ་(འཕལ་)མེར་བསྲེག་427ཕྱིས་འདྱི་ལྟ་བུ་མ་སྤོད་ཅེས་ལན་གསུམ་བཀའ་བསྒོ།   

སྐེད་མ་428མཆྱིས་ཞྱིང་།429   ìབློ་ངན་üམ་(ལ་)430ཞེན་ན།   ལོག་པར་སོྤད་པ་འདྱི་

424 From dge ’dun gyi (gyis) chos … to … khams gzhan du dbyug go (f. 28a2–f. 
28b3) the text corresponds to Fragment Ka, part 3 (Karmay 2015: 480).
425 Between spyad and pa’i there is an empty space (as that following after shad).
426 shad (and space) after pa’am is missing in D2013: 39.
427 D2013: 39 has (that is, adds) shad (and space) after bsreg and before phyis.
428 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 313 has only mi.
429 shad (and space) after zhing is missing in D2013: 39.
430 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 313 has only la.

ལྟ་བུ་ལགས།   ཅེས་(ཞེས་)ìཡྱི་གེར་üབྲྱིས་ཏེ་རྒྱལ་ìཁམས་üགཞན་དུ་ìདབྱུག་

(སྤྱུག་)གüོ(།)   །

431ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üགྱི་ཁྱིམས།   ìའཕགས་üཔའྱི་ལམ་ìབདུལ་

(གདུལ་)བའྱི་üརྐྱེན་དུ་གསུངས་པ་འདྱི་ཡང་དབང་པོའ་ིརྱིམ་པ་དང་སྦར་ནས།   

བདག་དང་གཞན་ཆུད་མྱི་ཟ་བར་བསྒྲུབས་པ་ལས།   མུན་སྤྲུལ་དང་།   རང་དབང་

དུ་ཕྱིན་ཅྱི་ìལོག་གྱི་üཐེག་པ་གཞན་སྤོད་པ་ནྱི།   དོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ངེས་པས།   

ཐོག་མར་སླབ་པ་(བསླབ་པ་)ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ìཕོགས་üའདུལ་བ་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར།   རྱིམས་ཀྱིས་(རྱིམ་གྱིས་)432མནོས་ནས་ìདམ་དུ་üབསྲུང་།   གསུང་རབ་

མདོ་སེ།   བསན་བཅོས་དག་མཁས་པ་ལ།   རྟག་དུ་(ཏུ་)ཉན་ཅྱིང༌།   ཤེས་པའྱི་

རྒྱུད་གྲོལ་བར་བ།   ཐོས་པ་སེལ་ 

[331/f. 29a:] ཉེར་དགུ།

༄༅།   །ནས་དདོ་སྒམོ་པ་ཅེས་(གཅེས་)ཏེ་ìབསམ་བཏན་üལ་ìའཇུག་གüོ   །གང་

བང་ཆུབ་ìསེམས་དཔའྱི་üìརྱིགས་üདང་ལན་པ་བྱུང་ན་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་

ìསེམས་üབསྐེད་ལ།   བང་ཆུབ་ìསེམས་དཔའྱི་üìསམོ་üཔ་འཛནི་དུ་བཞུག་(གཞུག་

)ཅྱིང༌།   བསླབ་པར་བ་བ་རྣམས་སླབོ་པ་དང༌།   ཉམས་ལནེ་ལ་ìའབད་ད4ོ33ü།   །   

ཡང་ལ་ལ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཚུལ་ཟབ་ཅྱིང༌།   ìགསང་སྔགས་üཀྱི་

སོྣད་དུ་གྱུར་པ།   རྒྱུད་སེ་ནས་གནང་བའྱི་ìཡོན་ཏན་üརྣམས་དང་ལན་ལ།   བློ་

ཆེས་434མཆོག་དུ་བཞོལ་(གཞོལ་)བ་དག་ཡདོ་ན།   སླབོ་དཔནོ་གྱིས་ìལེགས་ü 

431 From dge’ ’dun (dge ’dun) gyi khrims … to … bgyid ’tshal ste (f. 28b3–f. 30b1) 
the text corresponds to Fragment Ka, part 4 (Karmay 2015: 480).
432 D2013: 39 suggests reading rim, however, without correcting kyis.
433 D2013: 39–40 reads ’bod (and not as a skung yig, that is, ’bod do) and corrects 
this to ’bad.
434 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 314 has only chos.
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པར་རྟགས་དེ(བརྟགས་ཏེ)།   ཅྱི་སད་བཤད་ལ་ཚུལ་ìབཞྱིན་üདུ་ཆོ་ག་དག་པས་

ìདཀྱིལ་འཁོར་üདུ་བཞུག་(གཞུག་)ཅྱིང༌།   ìསྔགས་üཀྱི་སྒ་ོགསུམ་གྱི་ìདམ་

ཚིག་üìའབོགས་üཔ་ìལ་སོགས་üཔ435།   ཐེག་པ་ལ་རྱིམས་ཀྱིས་(རྱིམ་གྱིས་)436 

གཞོལ་བ།   ìསྔགས་üགཞུང་ཚད་མ་ìརྣམས་üགཙོ་བོར་བས་སེ་(ཏེ་)ཁྱིད་ཅྱིང་

ìབཞུག་(གཞུག་)437གüོ   །ཆོས་འཆད་ཀྱི་ìསློབ་དཔོན་üསོ་སོ་དང༌438།   རང་

རང་བཀའ་དང་གཞུང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་དག་དང་ཡང་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ལན་

ལ།   ཆོས་སོན་པ་ìརྣམས་üìབདག་གྱིས་üཀང་།   ཁོང་དུ་ìརྟོགས་üཅྱིང་439 

(ཤྱིང་)ཆུད་ལ། 

[332/f. 29b:]

གཞན་དུ་ཡང་ཚིག་དང་ìཡྱིག་(ཡྱི་)གེའྱི་üསྒོ་ནས་མ་ནོར་བར་སོན་ཐུབ་པ།   

ìདེ་བཞྱིན་üམཁས་པ་བཞན་(གཞན་)གྱིས་ཀང༌།   མཁེན་ཅྱིང་ཡྱིད་བསྲེག་པར་

བེད་པ།   ìལམ་üཕང་(འཕང་)མ་ནོར་བར་ཁྱིད་པ་དག་བསོས་ཏེ།   རང་དགར་

གང་ཐད་གྱིས་(འཐད་ཀྱིས་) ìཐུགས་üìཐུམས་üསུ་440མྱི་བསོ།   ཆོས་འཆད་ཉན་

ཡང་ལུང་དང་མཐུན་པའྱི་སློབ་མ་སོྣད་དུ་རུང་བ་བྱུང་ན།   ཆོས་ལ་སེར་སྣ་

དང་དཔེ་འཁྱུད་(མཁྱུད་)ཀང་མྱི་བ།   དབང་པོ་དང་མྱི་འཚམ་ན།   མཛའ་

སེ་དང་།   ìགྲོགས་üནོར་གྱི་ངོ་དགར་ཡང་མྱི་བཏང༌།   ཆོས་ལོག་པར་བཤད་པ་

བེད་ན།   ཤས་ཆེ་ཕ་དང་སྦར་ཏེ།441   འགོད་ཚངས་སུ་བགྱིད་འཚལ།   དཔེ་ཆ་

435 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 314 adds dang after pa.
436 D2013: 39 suggests reading rim, however, without correcting kyis.
437 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 314 has only gzhug.
438 The manuscript seems to feature two tsheg after dang and before the shad.
439 Not corrected in D2013: 40.
440 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 315 has only “thums[?]”, su is missing.
441 shad (and space) after te and before ’gyod is missing in D2013: 40.

སྤྱིར་བཞེས།   ཕྱིན་ཆད་དེ་ལྟར་མ་སྤོད་ཅེས་ལན་གསུམ་བསྒོ།   སྐེད་མ་འཆྱིས་

(མཆྱིས་)442ན།443   རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ཁད་དུ་བསོད་(གསོད་)པ་པོ་ལགས་ཅེས་

(ཞེས་)དཔྲལ་བར་ìཡྱིག་(ཡྱི་)གེ་üབྲྱིས་ཏེ་ཕོགས་གཞན་དུ་ìདབྱུང་ངོ་ü།   །

ཡང་།   དགེ་འདུན་རྣམས་ཐར་པའྱི་ìལམ་üདུ་བཞུག་(གཞུག་)ཅྱིང་།   

ìཐམས་ཅད་üཀང་འཇུག་པ་དོན་ìགཅྱིག་üཔས།   དམ་པའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ìགཙོ་

བོར་üབསྒྲུབ་ཅྱིང༌།   ཕན་ཚུན་ìགཅྱིག་üལ་ìགཅྱིག་ü

[333/f. 30a:] ìསུམ་üབཅུ(ཅུ)།

༄༅།   །དད་ཅྱིང་།444   ìཐུགས་üམཐུན་པ།   རྱིང་(སྱིང་)445བརེ་བ་དང༌།   ཕན་

པར་བསྒྲུབ་པ་ནྱི།   བ་བའྱི་ཆ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞྱིང༌།   ìཁད་པར་üའཚམས་(མཚམས་)

ìགཅྱིག་üན་གནས་པའྱི་རབ་བྱུང་དང༌།   དགེ་བསེན་ཡན་ìཆད་དང༌ü།446   ཁྱིམ་

སངས་གང་ཡང་རུང༌།   ìཐམས་ཅད་üཡྱིད་འཐུན་(མཐུན་)ཞྱིང༌།   ཞེ་འབྲས་པ་

(ཞེ་འགྲས་པ་)དང་།447   ངན་དུ་བ་བ།   འཁོན་དང་རོད་ཀེང་(རོད་གེང་)མེད་

དེ།   ཕན་ཚུན་ìཕོགས་üསུ་ཆད་པ་དང་ཉེ་རྱིང་མེད་དེ།   ìམཉམ་üསོམས་པར་

བས།   ཆོས་འཁོར་དང་དགེ་འདུན་གྱི་ཕེད་(ཆེད་)དུ་གྱུར་པ་འབའ་ཞྱིག་བེད་

པ་ལས།   རང་ìཐད་(འཐད་)དང་üདགོས་དོན་ཉྱི་ཚེ་མྱི་བགྱི།   འཇྱིག་རྟེན་ཕྱི་

མའྱི་ཕེད་(ཆེད་)ཆེར་བ་བ་ལས།   ཚེ་འདྱིའྱི་སེད་པ་(རེད་པ་)དང་ìགྲགས་üཔས་

བཀུར་ཏྱི་(བཀུར་བསྱི་)མྱི་རལ(བཙལ)།   ཉེ་དུ་དང་མཛའ་ìགྲོགས་üཁྱིམ་པར་

442 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 315 has ’ches ni and suggests reading instead 
mchis pa ni.
443 shad (and space) after na and before rgyal is missing in D2013: 40.
444 shad (and space) after cing and before thugs is missing in D2013: 41.
445 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 315 has only snying.
446 shad (and space) after dang and before khyim is missing in D2013: 41.
447 shad (and space) after dang and before ngan is missing in D2013: 41.
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གྱུར་པ་ལ་སླག་པ(ལྷག་པ)ར་ìཆགས་üཔ་དང་ཞེན་དུ་མྱི་བགྱི།   སླབ་པ་(བསླབ་

པ་)ལ་གནས་པ་ìརྣམས་üཉོན་མོངས་པས་མྱི་གཡེང་ཞྱིང༌།   དགེ་བའྱི་བ་བ་ཁོ་

ནར་འགྱུར་དགོས་ཏེ།   སྒོ་ìགསུམ་üདམ་པའྱི་ཆོས་དང་འཐུན་(མཐུན་)ཞྱིང༌།   

ìལམ་üམ་ནོར་བ་སོན་པ་ìརྣམས་üལས།   ཆོས་ཉན་པ་དང་།   བསམ་པ་དང༌།   

སྒོམ་པ་དང༌།   བྲྱི་(འབྲྱི་)བ་དང༌།   ཀོག་པ་དང༌།   

[334/f. 30b:]

འདོན་པ་དང༌།   ìདཀོན་མཆོག་üའཆོད་པ་(མཆོད་པ་)ìལ་སོགས་üཔས་དུས་

མདའ་(འདའ་)བར་བགྱིད་འཚལ་སེ448(ཏེ)།   ཞེས་ìསོགས་üབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་

ìཡྱིག་(ཡྱི་)གེ་üམང་དུ་མཛད་དེ།   བྲྱི་449(འབྲྱི་)བར་མ་ལང༌།   

ཚུལ་ཁྱིམ་(ཚུལ་ཁྱིམས་)དཔག་ìབསམ་üར་བ་རབ་བརྟན་ཞྱིང༌།   །

མྱིག་འབྲས་གཡག་སྔ་(རྔ་)450སྲོག་ལྟར་འཕང་སེམས་ཀྱིས།   །

གཅེས་སྤས་མ་འདེས་མ་ཉམས་བསྲུང་བསོམ་451(སོམ་)བརོན།   །

དེ་སླད་སན་(བསན་)དང་བསན་འཛིན་ཁོད་ìགཅྱིག་üལགས།   །

དེ་ལྟར་ཡབ་སྲས་ìགསུམ་üཅར་རབ་དུ་(ཏུ་)452བྱུང་བ་མཛད།   རྒྱལ་སྲྱིད་

ìཐམས་ཅད་üཆོས་ལ་བསྱིམ་(བསྱིམས་)453ནས།   ཕལ་(འཕལ་)ཕུགས་སུ་ཇྱི་

ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་བཀའ་རྟགས་སུ་མཛད་པ་ནྱི།   སྔ་སོར་རང་(གཙང་)གྱི་ཀ་

448 Not corrected in D2013: 40 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316.
449 Not corrected in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316.
450 Not indicated as a corrected reading in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316.
451 Not corrected in D2013: 40.
452 Not corrected in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316.
453 D2013: 42 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316 have bstims without indicating 
this as a corrected reading.

པེ་454ཧྲག་ཏུ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ìཁྱིམས་üìལུགས་üìརོ་ཆེར་(གཙོ་ཆེར་)455üམཛད་

པ།   པུ་ཧྲངས་ཀྱི་ཝྱི་ཕུག་མོར་456མཛད་པ།   ཆོས་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་ཆེ་བ་དེ་བ་ར་

ཛ457(དེ་བ་རཱ་ཛ)།   རེ་འབངས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་རབ་ཏུ་བྱུང༌།   དེ་དུས་ལྷ་ìརྱིས་

སུ་üཆད།   གུ་གེའྱི་ཡུལ་ཀ་རུ་ཧྲོགས་458ནང་དུ་སོས་ཆེན་པོ་མཛད་པ་(མཛད་

པ།   )ìབམས་üསོམས་གྱིང་དུ་བཀའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་བཏྱིང་པ།   སོ་སོའ་ིམཛད་

པ་བསན་པའྱི་སབས་ཡྱིན།   

[335/f. 31a:] སོ་གཅྱིག

༄༅།   །ལབས་459(ལབ་)པ་མ་ìཡྱིན་ནོü།   །

དེ་རེས་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས།   གུ་གེ།   མར་ཡུལ།   པུ་ཧྲངས།   པྱི་

ཏྱི་ìརྣམས་üནས་གཞོན་ནུ་བློ་གསལ་ཞྱིང་ཡྱིད་གཞུངས་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་རབ་

ཏུ་ìབྱུང་བར་üམཛད་པ་ནྱི།   དྱིལ་སྔོན་ìནམ་མཁའ་üལས།   460ཆོས་འཁོར་

ìབསན་(བརྟན་)པར་üབཟུང་བའྱི་ཁྱིམས་ལ།   མངའ་རྱིས་ནས་སྱིང་ཚོམ་སེ་

གསུམ།   ཆོས་འཁོར་བཟང་བར་ཕྱུང་སེ།   སྐེ་བོ་རེ་འབངས་ཀྱི་དམག་ཁལ་

བླ་འཐབ་མྱི་དབབ།   སྤྱིས་བགྱི་ཚལ་461(འཚལ་)ཞྱིང་དབབ་པའྱི་དམག་ཁལ་

454 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316 has se and suggests correcting this to pe.
455 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316 suggests the skung yig as gtso bor cher. 
This is problematic as there is only one na ro and one ’greng bu.
456 Also a reading as mdor (skung yig) may be possible. In this case the meaning 
of phug mdor would be equal to phug dang mdor.
457 D2013: 42 has de ba ra’ dza’ (rā dzā), which is not supported by the spelling 
in the manuscript nor does it correspond to ra’ dza (rā dza) in order to render 
the Sanskrit rāja.
458 D2013: 42 has ka tu hrogs.
459 Not corrected in D2013: 42.
460 From chos ’khor bstan (brtan) par … to … bcas pa la ’gal ba bgyis na (f. 31a3–f. 
35b2) the text corresponds to Fragment Kha (see Ra se dKon mchog rgya mtsho 
2004: 120–123).
461 Not corrected in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316.
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བགྱིད།   རེ་བླས་ཐང་མ་ཡོ་ལྷ་རྱིས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་གཞན་གྱི་དཀའ་(བཀའ་)མྱི་

སྨྲ།   ཆོས་འཁོར་གྱི་རྟེན་རུམ་462ཡུལ་གྱི་གཞྱིས་བཟུང་བའྱི་ཞྱིང་ནས་ཁལ་སོང་

གྱི་ས།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üགང་འཐད་པ་ལས་463ཕེ་ནས་ལྷ་རྱིས་

ཀྱི་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཁྱིམ་(ཁྱིམས་)མངའ་བརྒྱ་ཞྱིག་བཀོའ(བསོ)།   །ìཕྱུགས་üཉེར་

(གཉེར་)བའྱི་གྲོང་ཁྱིམ་བརྒྱ་འབྲགོ་པ་ཕྱུགས་དང་བཅས་པ་འབྱུང༌།   གསེར་པ་

གྲོང་ཁྱིམ་བརྒྱའྱི་ 

464འབངས་ཉྱིས་རྒྱ་ཐམ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ལྷབས་(ལྷགས་)འདུག་གོ། 

[336/f. 31b:]

ཁང་སོ་ìགཟུགས(བཙུགས)ü།   ìགཙུག་ལག་üཁང་གུ་གེ་ཡུལ་ནང་དུ།   ཁག་

ཁེར་465ཆེ་བ་ཞྱིག་དང༌།   གཉྱི་གོང་རྒྱབ་དུ་466(ཏུ་)ཚམ་(འཚམ་)པ་ཞྱིག་སྤྱི་

དགོས་རྱིག467(བརྱིགས)།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üགྱི་གྲངས་དང༌།   

དབེན་པའྱི་ཕུག་གང་གྱི་མཁར་ཀང༌468(ཡང་)ཚན་ཆེ་བ་ཅྱིག་469(ཞྱིག་)བགྱི།   སྔ་

ཐབས་ལ་མཆེད་ཁུ་དབོན་རབ་ཏུ་ìགཤེགས་üཔའྱི་སྐུ་རྐྱེན།   འབངས་ལས་དད་

པ་ཅན་དང༌།   ཆུ་གང་གྱི་སོང་(རོངས་)པ་དང༌།   འཕལ་དུ་བགྱིས་པ་དང༌།   པུ་

ཧྲངས་ལས་གཞྱི་(བཞྱི་)བཅུ།   གུ་གེ་བོད་470གཞུང་ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ།   པྱི་ལོག་

462 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316 has “tum[?].
463 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 316 has la instead of las.
464 The following sentence which is not contained in D2013 and in ’Dar tsha 
Khyung bdag 2015: 317 is added in smaller script on the same page below line 
7.
465 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 317 has khyed and suggests correcting this to 
khyad.
466 Not corrected in D2013: 43 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 317.
467 Not corrected in D2013: 43.
468 Not corrected in D2013: 43.
469 Not corrected in D2013: 43.
470 The main editor of this text does not entirely exclude the possibility that 

སེ་ìགཉྱིས་üལས་སུམ་བཅུ471(ཅུ)།   མར་ཡུལ་བ་ལས་སུམ་བཅུ་(ཅུ་)སེ།   སོམ་

པས་ཉྱིས་བརྒྱ་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀང༌།   ཤེས་རབ་གསལ་བ།   རང་ìབཞྱིན་üབཟང་

བ་བཏུས་ཏེ་ཐར་པར་བཏང༌།   དབུས་ìམཁམས་(ཁམས་)üནས་དགེ་བའྱི་

ìབཤེས་གཉེན་üམཁས་པ་གསུམ་ཞྱིག་ìསྤན་དངསü།   བསོད་(སོད་)རྱིས་འདྱི་

ན་མྱི་བཞུགས་པའྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ìཕོགས་üཀུན་དུ་(ཏུ་)བརལ(བཙལ)།   

ìགཙུག་ལག་üཁང་གྱི་རྐྱེན།   མཆོད་བ་ìལ་སོགས་üཔ་དང༌།   ìདགེའ་འདུན་

(དགེ་འདུན་)üགྱིས་472(གྱི་)ཡོ་བད་ìརྣམས་üཆེས་འབོར་བ་བཤམ།   སྐེ་བོ་

མངའ་ìམཛད་üཔའྱི་མངའ་རྱིས་ཀྱི་ 

[337/f. 32a:] སོ་གཉྱིས།

༄༅།   །ནང་ནས།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üགྱི་མཚོ་བ(འཚོ་བ)འྱི་རྐྱེན་

བཅས་འཕལ་གྱི་ནས་མང་དུ་བཏང༌།   ཇོ་མོ་དང་ìལམ་üìལ་སོགས་üཔ་ལ་

དགེ་སློང་མའྱི་ìབཞྱི་473(གཞྱི་)üìའཛིན་üསྔོ་(རྔོ་)ཐོག་474(ཐོགས་)ìགཅྱིག་üབྱུང་

ན་མྱི་དགའ་ཅྱིང༌475(ཞྱིང་)།   ìབུད་མེད་üལས་གཞན་ཡང་ཐར་པར་བཏང༌།   

གནས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་བསན་པ་ཞྱིག་ཀང༌།   དུས་དེའྱི་ཚེ་ན་ìརྱིགས་

(གཙིགས་)üདེ་ཁོལ་བུར་བཞག།  །མངའ་རྱིས་ཀྱི་འབངས་ན་གཞོན་པ་ìཤེས་

རབ་üབཟང་བ།   ìམཚན་ཉྱིད་üབཟང་བ།476   ཁྱིམ་མེད་པ་ìཉྱི་ཤུ་üཞྱིག་བཏུས་

instead of bod one should read bdo.
471 Not corrected in D2013: 43.
472 Not corrected in D2013: 43.
473 D2013: 43 has the Tibetan numeral 4 and does not suggest a corrected 
reading.
474 Not corrected in D2013: 43.
475 Not corrected in D2013: 43.
476 shad (and space) after bzang ba and before khyim is missing in D2013: 44.
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ཏེ།   ལོ་ìཉྱི་ཤུ་üགསུམ་ìསོགས་üསན་སློབ་དུ་477(ཏུ་)རལ(བརལ)།   སན་གྱི་

ìངོ་འོ་(ངོ་བོ་)üབསོད་(སོད་) ìརྱིས་སུ་üནུབ་པ།   སན་དཀོན་པ་རྣམས་ཁ་ཆེ་

དང༌།   ཁ་ཆེ་དང༌།478   བལ་ཡུལ་ཉྱི་འོག་ìསོགས་སུ་üཚོལ་479(འཚོལ་)བའྱི་

མྱི་ཚོང་དང་བཅས་པ་སོང་480(བརངས)།   ìགཙུག་ལག་üཁང་གྱིས་(གྱི་)མཆོད་

རྐྱེན།   རོལ་མོའ་ིབེ་བྲག་རྒྱུད་འབུད་ìལ་སོགས་üཔ་ཆོས་འཁོར་ན་གནས་པས་

སློབ481།   མངའ་མཐ་482(མཐའ་)མྱི་འཁོང་བ་(མྱི་འགོང་བ་)བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར།   

ལོང༌།   སོང༌།   རོང་ཆུང་པ་རྣམས་མངའ་རྱིས་སོར་གསུམ་གྱིས་483(གྱི་)484བན་སྐ་

ཕྱིས་ལོག།  །སོད་རྱིས་ནས་ཆོས་འཁོར་ལ་བརླམོ་ཤྱིང་(རློམ་ཞྱིང་) 

[338/f. 32b:]

ཕོགས་རྱིས་སྤད་པ་བྱུང་ན།   མངའ་རྱིས་ཀྱི་བན་སྐ་རྒན་ནོངས་མ་མཆྱིས་པར།   

གཞན་གྱི་ཡུལ་དུ་དམག་མྱི་དང་(འདེན་)485།   བཀས་མ་ཡོངས་ན་མངའ་རྱིས་

སོར་གསུམ་སོར་ìགཉྱིས་üཀྱི་ìདམག་གྱིས་üགདབ(བདའ)།   བད་པ་486ìཆེན་

477 Not corrected in D2013: 44 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 317.
478 Crossed out in the original manuscript (not contained in D2013: 44). In ’Dar 
tsha Khyung bdag 2015: 317 it is contained but not indicated as being crossed 
out.
479 Not corrected in D2013: 44.
480 D2013: 44 has reads rdzong, without indicating that this is a corrected reading 
of sdzong.
481 It is also possible to read this as slob bo (by assuming a skung yig). D2013: 
44 suggests reading slab (bslab) bo. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 has slabo 
(skung yig) and suggests a corrected reading as bslab bo.
482 Not corrected in D2013: 44.
483 Not corrected in D2013: 44.
484 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 has only gyi.
485 D2013: 44 suggests reading drangs (and not ’dren) instead of drang.
486 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 suggests a corrected reading of byad pa as 
jag pa.

པོ་üབྱུང་སེ་སད་ཐོས་ན་ཡུ་གུ487འྱི་སྐེའ་ོ488(སྐེ་བོ་)སྤྱིས་རྒལ།489   བག་(ཇག་)པ་ཕ་

མོ་གང་བྱུང་ནའང༌།   མངའ་རྱིས་ས་སར་སྣ་ལྟབ།   ཁལ་འབབ་490བག་(ཇག་)པ་

ཀུན་ལ་ཁགོ་ཏུ་ཆུད་པའྱི་བཙོན་མྱི་རྐུམ(བཀུམ)།   དམག་ཁལ་དཔནོ་དང་།   ས་

མཁན་དུ་ཟྱིན་ཀང་སྦས་ཡུལ་ཤར་ས་491ìའགོ་གྱི་üམྱི་དུ་ìགུམ་üཡང་མྱི་ìགཅྱིག་ü 

ལ་སྲང་ìབཞྱི་üབཅུ་སྤྱིར་བཀྲལ་དེ།   དགེ་འདུན་གྱི་སྱིག་སྦོང་དང་དགེ་བ་བགྱི།492   

ལ་ཁོག་དུ་493(ཏུ་)ཆུད་པ་ལས་མྱི་ཤ་བ་བསོད་པ་(གསོད་པ་)བྱུང་ན་མྱི་བཟང་ངན་

གང་རྐུམ་(བཀུམ་)ཡང་འད་སེ།   རྟ་རབ་འབྲྱིང་ཐ་མ་ìགསུམ་ü494ìརེ་རེ་üའབབ།   

མྱི་ཤ་བ་ནྱི་འདེམས་ཤྱིང༌།   བླུད་ìའབེབས་སུ་üགནང༌།   མངའ་རྱིས་ཀྱི་འབངས་

སྐ་བོ་ìརྣམས་üཀྱིས་བདོས་495རྟ་སར་ཤྱིང་དཔའ་རལ་སྦངས་496(སྦངས།   )དབར་

ལོ་ལོར་དཔའ་སར་497(དར་)གྱི་ìངོ་བོ་üབྲལ་དུ་བེད་ཅྱིང་མྱི་བགྱིད།   ས་ལ་ìཁད་

པར་üìདམྱིགས་སུ་üབགྱི།   གཡར་(དབར་) 

487 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 has yu nu and in n. 25 (p. 348) explains this 
as an expression of mNga’ ris dialect for gzhon nu.
488 Not corrected in D2013: 44.
489 shad (and space) after rgal and before byag is missing in D2013: 44.
490 D2013: 44 has (that is, adds) shad (and space) after ’bab and before byag.
491 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 has pa instead of sa.
492 shad (and space) after bgyi and before la is missing in D2013: 44.
493 Not corrected in D2013: 44 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318.
494 In ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 ma after tha is missing. Instead of gsum 
he has gsum gsum.
495 Read gos instead of bdos (as in D2013: 44)? ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 
has gso rta and suggests correcting this to so lta.
496 The manuscript has no shad and space after sbyangs which, however, seems 
appropriate.
497 Not corrected in D2013: 44.
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[339/f. 33a:] སོ་ìགསུམü།

༄༅།  །ལ་ོལོར་བང་ཁྲུས་བགྱི་ཞྱིང་རྣམས་གན498(བརླན)། དགུན་པུ་499ìགུག་གྱི་ü 

ཕྱུག་མའྱི་ཁད་བསྲུངས་ཞྱིབ་500ཅན་སངོ་ཞྱིག་ཁྱུང་ལུང་དུ་བཞག་ལ།   ཡ་ཡདོ་ཀྱི་

མཁར་ìརྣམས་üསྦངས།   ཉ་ེའཁརོ་གྱི་འབོྲག་ཡངོས་པར་བསྲུངས།   པུ་ཧྲངས་པས་

བྱུ་དཀར་པ་མན་ཆད་ཁ་བསདོ་ཀྱི་ཡུལ་བརན་(གཉན་)པ་ོབཟུང༌།   ìགུག་ག་ེ(གུ་ག་ེ)ü 

བོད་501གཞུང་གྱིས་གཉྱི་གོང་དང་ཝན་ལ་ེབཟུང༌།   རུ་ཐགོ་མར་ཡུལ་བས་བཟུང༌།   

མྱིས་〔ཆོས་ìལུགས་üམ་ནོར་བར་སྤད་པ་ལ།   ìརྣལ་འབོར་üཆེན་པོའ་ི

ìལམ་üསྔར་ཐོས་ཤྱིང་ཡྱིད་ཆེས་སེ་(ཏེ་)དེ་ལ་མོས་པ་ìརྣམས་üཀྱིས་ཕྱིས་དཔང་

(སང་)དུ་ག་ལ་རུང་།   གཞུང་དང་ìམཐུན་པར་üབསྒོམ་པ་ལ་ནན་ཏན་བགྱིད་

འཚལ།   ìསློབ་དཔོན་üìཡོན་ཏན་üཚད་ལན་དང༌།   སློབ་མ་ìཡོན་ཏན་üལན་

པས་སྤྱིར་བཤེར་ཞྱིང་བཏགས་(བརྟགས་)ནས་ཆོས་ཉན་ìཔའམü།   ìཚགོས་ü 

ནས་བསྒྲུབ་པ་བགྱིད་དུ་གནང༌།   གང་རུང་རུང་བགྱིད་དུ་མྱི་གནང༌།   རུང་རུང་

དུ་བགྱིས་ན་ìསློབ་དཔོན་üལ་ལྟ་ཞྱིང་སློབ་མ་ལ་དུ་བགྱིས་ཀང་སྲང་ìརེ་རེü།   

ìཚོགས་üདཔོན་བབ་ཆོལ་དུ་བགྱིས་ན་སྲང་ìགཉྱིསü།   སླབོ་མ་དང་ìཚོགས་üསུ་

མཆྱིས་པ་ལ་སྲང་ཕེད་ཕེད་སྤད།   

[340/f. 33b:]

ཡུལ་དང་ìཕོགས་üགཞན་གྱི་ལམ་པོ་བ་ལ་ལམ་རན་སྲང་རེ་བརལ502(བསྩལ)།   

498 Not corrected in D2013: 45.
499 Read su instead of pu?
500 D2013: 45 reads zhing ba instead of zhib, perhaps understanding this a skung 
yig.
501 The main editor of this text does not entirely exclude the possibility that 
instead of bod one should read bdo.
502 Not corrected in D2013: 45.

ཀོག་མཁན་དང་ìསྔགས་üསྒོ་ìགསུམ་üགྱི་ཆོ་ག་དག་ཅྱིང་ཕན་བསོད་དུ་བགྱི་

བ་ལས་ལྟར་སྣང་གྱི་འདེ་མཆོག་(ཆོག་)ìལྟ་བུ་üབགྱིད་དུ་མྱི་གནང༌།   བགྱིད་

པ་བྱུང་ན་ìསློབ་དཔོན་üལ་སྲང་ìགཅྱིག་üཡོན་བདག་ལ་སྲང་ìགཅྱིག་üབཅད།   

ìལམ་üཟན་སྲང་ཕེད་རལ503(བསྩལ)།   འབངས་ཕ་མ་ལ་སྲྱིད་(སྲྱི་)ཞུ་ཆུང་སེ་

བརྡེག་པ་ìལ་སོགས་üམྱི་འོས་པ་བགྱིད་པ་དང་།   ཡུལ་ཞྱིང་དང་ìཕོགས་ü ནས་

མྱི་ཆོས་བླ་མའྱི་སྫུན་(རྫུན་)504ìཡོན་ཏན་üìཆེན་པོ་üདང་ìསྫུ་(རྫུ་)འཕྲུལ་505ü 

མེད་ìབཞྱིན་üདུ་ཐོབ་པོ་ཞེས་བླེང་བ་(གེང་བ་)དང༌།   བ་བ་506དང་བྱི་བ་མན་

ཆད་བསོད་པ་(གསོད་པ་)ìལྷག་པར་üརྱི་ìདགས་(དྭགས་)üཀྱི་ཤས་(ཤའྱི་)ཆེད་

སྲགོ་བཅོད་(གཅོད་)པ་རྣམས་ནྱི།   འཕལ་དུ་སྤད་ཅྱིང་ཆད་པ་དབབ་ལ་ìགཞན་507ü 

བཅུག་ཕྱུག(སྤྱུགས)།  །ཡུལ་ìསོ་སོ་üནས་ལྷ་ཁང་དང་ìམཆོད་རྟེན་üཞྱིག་རལ་དུ་

སོང་ན་བསོའ508(གས)ོ།   ìཡུལ་གྱི་üìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üདུ་མཆྱིས་པ་

ìརྣམས་ཀྱི་(ཀྱིས་)üམ་ཞྱིག་བར་བསྲུང་།   བཙན་པོ་ìམངའ་མཛད་üརྱིམ་པས་

ཀང་ìགཙོ་བོར་üìམཛད་üདེ་བཀའ་ལུང་ཆེར་གནང་509(གནང་།   )བཙན་

པོ་ìརྣམས་ཀྱི་üཆོས་ìརྱིགས་(གཙིགས་)སུ་üབགྱི་བ་ལ་རབ་ཏུ་ìབཤེགས་

(གཤེགས་)ü པ་དང་།   སྐ་བོར་ìབཞུགས་üཀང་རུང་སེ།   ìདཀོན་མཆོག་ü 

ìགསུམ་གྱི་üìསངས་རྒྱས་üདང་།510   

503 Not corrected in D2013: 45.
504 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 319 has only rdzun.
505 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 318 has rdzul as skung yig for rdzu ’phrul.
506 ba is missing in D2013: 46.
507 Obviously not understanding this as a skung yig D2013: 46 reads gan instead 
of gzhan.
508 Not corrected in D2013: 46.
509 The manuscript has no shad and space after gnang which, however, seems 
appropriate.
510 shad (and space) after dang and before chos is missing in D2013: 46.
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[341/f. 34a:] སོ་བཞྱི།

༄༅།   །ཆོས་དང་ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üདང་རེང་ìགཟུགས་བརན་üགྱི་

སྐུ་ìརྣམས་üདང༌།   ìདེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་üབསན་པ་ཞྱིག་རེ་511ìབཙུག་

(གཙུག་)ལག་üཁང་དང་།   ìམཆོད་རྟེན་üìགེགས་བམü།   ìདགེའ་འདུན་

(དགེ་འདུན་)üདགེ་བ་ìརྣམས་üརན་(གཉན་)པར་རྱི་ཞྱིང་བཙུན་པ་མྱི་བཀུར་

རེ།   འབངས་ལ་ìདཀོན་མཆོག་གསུམ་üལ་གནོད་ཅྱིང་བཞྱིག་(གཞྱིག་)ཅེས་

གསོལ་ཞྱིང་མཆྱིས་ནའང༌།   བསན་(གསན་)རེ་ìམཛད་üརེ།   བཙན་པོ་མངའ་

མཛད་མན་ཆད་དབོན་སྲས་ìཆུང་ངུར་üìབཞུགས་üཔ་ìཡན་ཆད་üཀྱིས་ཆོས་

ìཐུགས་üསུ་ཅྱི་ཆུད་མྱི་མཛད་རེ།   འབངས་ìསོ་སོས་üཀང་ìཆོས་སློབ་üཅྱིང་

སྤོད་པའྱི་སྒོ་དགག་རེ།   

དུས་དེ་རྱིང་མན་ཆད་འབངས་ཆོས་ལ་དད་པའྱི་མྱི་ìརྣམས་üམྱི་ìདགག་

པར་üཐར་པར་ìམྱི་མཛད་üརེ།   དངོ་(རྔོ་)ìཐོགས་üཔ་ལ་ìདགེའ་འདུན་(དགེ་

འདུན་)üགྱི་ལས་རྱིམ་ìབཞྱིན་üདུ་བཀོས་(བསོས་)ཏེ།   ìདམ་པའྱི་üཆོས་དར་

ཞྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ìམྱི་མཛད་üརེ།   རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ìརྣམས་üནན་གྱི་(གྱིས་512)

དབབ་རེ།   ཁྱིམ་པའྱི་རན་ཕྱིན་(སན་ཕ་)ལ་བཏགས་513(བརྟགས་)ནས་གོད་སྨྲ་རེ།   

ཆོས་འཁོར་ལ་ìརྟོགས་(གཏོགས་)üཔ་དང་ལྷ་རྱིས་ཀྱི་མྱིའྱི་བན་ìགསུམ་üསྤྱི་སྔ་ོ

(བསྔ་ོ)ཞྱིང་ཕུལ་བ་ìརྣམས་üìནམ་üìནམ་üཞར་དུ་དཀྲྱི་514ཞྱིང་ཀྱུང་(སྐྱུང་515) རེ།   

ད་ལྟ་འདྱིར་སོྤལ་(སྲོལ་)ཇྱི་ལྟར་བསོད་(བཏོད་)པ་ལས་ìགཞན་üདུ་མ་ìལེགས་ü 

511 D2013: 46 has (that is, adds) shad (and space) after re and before btsug (gtsug).
512 Not indicated as corrected reading in D2013: 46.
513 Not corrected in D2013: 46.
514 D2013: 47 reads also dkri but suggests correcting this to dbri.
515 Not indicated as corrected reading in D2013: 47.

[342/f. 34b:]

པ་བཅོས་རེ།   ìདགེའ་འདུན་(དགེ་འདུན་)üལས་དང་བཙན་ìཔོའམ་üའབངས་

ìདཀོན་མཆོག་516üìགསུམ་üབཞྱིག་(གཞྱིག་)ཅྱིང་ཁུ་(འཁུ་)བའྱི་ìབསམ་üཔ་

ཅན་ཞྱིག་བྱུང་ན་ìཕོགས་üརྱིས་ìགཞན་üདུ་མྱི་བཅུག་(སྤྱུག་)རེ།  སྐེ་བོ་

མངའ་མཛད་ìརྣམས་üལས་དབོན་བསྲས་517(སྲས་)མང་དུ་འཕེལ་ན་གདུང་

མྱི་འཆད་518པ(ཆད་པ)འྱི་ཕྱིར་ìརེ་རེ་üཞྱིག་བཞག་པ་ལས་སླད་མ་ཡོ་(ཡོངས་)

རབ་ཏུ་མྱི་བྱུང་རེ།   ìཡུལ་གྱི་üསྣད་(སླད་)ཀྱི་མྱི་ìབཞུགས་སུ་üམྱི་རུང་བའྱི་

སྐ་བོ་ìགཉྱིས་üìགསུམ་üབཀའོ་(བསོ་)བ་ལས་མངའ་ìམཛད་üཔའྱི་གྲངས་ཅྱི་

ཉུང་གྱི་ìཐབས་སུ་üìམྱི་མཛད་üརེ།   བཙན་ìཔོའམü།   འབངས་སྐ་བོ་ནས་

ཆོས་འཁོར་འཇྱིག་པའྱི་ལས་མངའ་ìརྱིས་སུ་üìབཤོམ་519(ཤོམ་)üཔ་བྱུང་ན་

ཁྱིམས་ìཆེན་པོ་üལ་སྦར་ཞྱིང་བཅུག་(སྤྱུག་)པ་མན་ཆད་ཉེ་རྱིང་ལ་ཐུག་ཀང་

ìཕོད་པར་520üམྱི་བགྱིད་རེ།   མངའ་རྱིས་སོར་ìགསུམ་üགྱི་འབངས་ཆོགས་

521(ཕོགས་)རྱིས་ìམེད་པར་üཅྱིས་(གཅེས་)ཀྱི་(ཀྱིས་)རྐྱང་(བསྐང་)ཞྱིང་ཅྱི་བདེར་

འགྱུར་བའྱི་ཐབས་ìམྱི་མཛད་üརེ།   སྤྱིས་ཀྱི་བླ་དང་ཡ་རབས་ཀྱི་ཁོག་པ་ཉྱི་ཚེ་

ལ་དགོངས་པ་ལས།  རྐྱེན་ཕ་མོས་འབངས་སྤྱི་སྒོར་གནོད་པ་ìཆེན་པོ་üམཛད་རེ།   

བླ་ོ(གོ་)བ་ཉེ་རྱིང་དང་།   འཛངས་ངན་དང༌།   དཔའ་རྡར་(སར་522)དང༌།   ཁྱིམས་ 

516 D2013: 47 has dkon cog.
517 The prescript ba is entirely black in the original manuscript (not contained in 
D2013: 47).
518 Not corrected in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 320.
519 Not corrected in D2013: 47.
520 In the manuscript phod par is inserted in a slightly smaller size above the line. 
Its place between kyang and mi is also indicated by two dots. ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 320 has only phod (not identifying the skung yig).
521 D2013: 47 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 320 have tshogs and also 
suggest correcting this to phyogs.
522 D2013: 47 has sdar, without indicating that this is a corrected reading of rdar. 
’Dar tsha Khyung bdag 2015: 321 has dhar and suggests correcting this into 
sdar.
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[343/f. 35a:] སོ་ལྔ།

༄༅།   །འགལ་དང༌།   མྱི་འགལ་བ་ìསོགས་üཀྱི་ìབེ་བྲག་üཡང་དག་པར་

བརྟགས་ཤྱིང་དཔྱད་དེ་ìབེད་པར་(འབེད་པར་)üབས་ནས།   བ་དགའ་དང་

འཆད་པ་(ཆད་པ་)ìདམྱིགས་üསུ་འབེབས་པ་ìམྱི་མཛད་རེü།   ཅྱི་འགྲུབ་ཀྱིས་

རང་གྱི་འབངས་ཡོངས་དགེ་བ་ལ་འཛུད་ཅྱིང༌།   མྱི་དགེ་བ་ལས་བཟླགོ་ནས་

དགག་པའྱི་523ìཐབས་སུ་üìམྱི་མཛད་üརེ།   བཙན་པ་ོམངའ་མཛད་ìརྣམས་ü 

བཀའ་བྲསོ་(བཀའ་གྲསོ་)མྱི་བྲལ་ཞྱིང་ཆབ་སྲྱིད་ìགཅྱིག་üཔ་ཅྱིག་ìམྱི་མཛད་üརེ།   

མདོར་ན་བསོད་(སོད་)མངའ་རྱིས་འདྱིར་ìལེགས་üཤྱིང་མ་ནོར་བ་ནྱི་སེལ།   

ཉེས་ཤྱིང་ནོར་པ་སོང་བའྱི་ཐབས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཆེན་མོ་ལས་ìཇྱི་ལྟར་üའབྱུང་བ་

ìབཞྱིན་üìམྱི་མཛད་üརེའྱི།   བློན་སྲས་ཇོ་མོ་བླནོ་པོ་ìཡུལ་གྱི་üདབང་བགྱིད་

པ་ìརྣམས་üཀང་གདུང་རབ་(གདུང་རབས་)ìརེ་རེ་üལ་ཆོས་ཁྱིམས་འདྱི་བཙན་

པ་བགྱི་བའྱི་བྲོས་(གྲོས་524)མྱི་འཚལ་རེ།   ཁྱུང་ལུང་དང་ཤེ་བེ་བ་ìལ་སོགས་ü 

པ་ཡུལ་གཞན་ན་ìབཞུགས་üཔའྱི་ìགཙུག་ལག་üཁང་མྱི་བཞྱིག་(གཞྱིག་)ཅྱིང་

གནོད་པ་ཙམ་དུ་ཡང་མྱི་བེད་ལ།   ལྷ་རྱིས་ཀྱི་མྱི་ཞྱིང་ཆེ་ཕ་ཅྱི་མཆྱིས་ཀང་ཞལ་

མྱི་བཟུར་རེ།   དེ་ìརྣམས་སུ་üའབྲྱི་ཀོག་ìཡན་ཆད་ü 

[344/f. 35b:]

དགེ་བའྱི་ìཕོགས་üཅྱི་དར་དུ་མྱི་བགྱིད་རེ།   རེ་འབངས་དབང་ཆེ་བ་དག་ལས་

འདྱིར་གྲོ་(བྲོ་)མ་ཚལ་(འཚལ་)བ་ìརྣམས་üལ་ཕྱིས་གྲ་ོ(བྲོ་)མྱི་དགག་རེ།   འདྱི་

ལྟར་ìདམ་üབཅས་པ་ལ་འགལ་བ་བགྱིས་ན་ཞེས་ìསོགས་üམང་དུ་འབྱུང་སེ།   

ཤྱིན་དུ་(ཏུ་)ìའཇྱིགས་üཔས་མ་ìབྲྱིས་སüོ།   །

523 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 321 has dga’ pa’i.
524 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 321 suggests readingbro instead of bros.

ཡང་525ì526ཡེ་ཤེས་üའདོ་ཀྱི་(ཀྱིས་)འབངས་ཁྱིམ་པ་དང་བན་སྐའྱི་ìཚོགས་üལ་

གོྲ་(བྲ་ོ)འཚལ་བའྱི་མད།ོ   ìདཀནོ་མཆགོ་གསུམ་527üབཞྱིག་528(གཞྱིག་) ཅྱིང་

སོང་529 ཏེ(སེ)།   དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་མཐུའ་ཅྱི་མཆྱིས་པས་དབང་དུ་

བཏང་དེ(སེ)།   བཙན་པོ་འབངས་དགེ་བ་ལ་དད་ཅྱིང་བསྒྲུབ་པ་ཞྱིག་མཆྱིས་ན་

དགག་རེ།   ཆསོ་འཁརོ་དང་ལྷའྱི་ìརྱིས་སུ་üསྔསོ་(བསྔསོ་)པ་ཐབས་ཀྱི་530(ཀྱིས་)དབྲྱི་

སེ།   རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ìརྣམས་üཁ་བྲང་(དངས་)ìབའམ(པའམ)ü།   ìསེམས་üབསྒྱུར་

དེ་དབབ་པའྱི་ཐབས་བགྱིད་རེ།   མངའ་འབངས་སྐེ་བོ་ìཐམས་ཅད་üཀྱིས་ཀང་

ìདཀོན་མཆོག་གསུམ་531üསན་(གཉན་)ཞྱིང་ìབཙུན་པར་üམྱི་ìསྐུར་(བཀུར་)

རེü།   ìདཀོན་མཆོག་532üìགསུམ་གྱི་üརྐྱེན་རྱིས་འབྲོག་ìཕྱུགས་üདང་རྐང་

འགྲོས་ìལ་སོགས་üཔ་སོར་(དཀོར་)དུ་ཚལ་(འཚལ་)533ìཐམས་ཅད་üརོལ་ཕོད་

དུ་ཏང་(བཏང་)རེ།   མཆོད་བརྟེན་(མཆོད་རྟེན་)དང་བཅོ་ཁྱི་དང་།534   

[345/f. 36a:] སོ་དྲུག

༄༅།   །སྐུ་ìགཟུགས་üབཀའ་ནན་གྱི་(གྱིས་)ཆུམས་ཤྱིང་535གང་ལ་འོས་པའྱི་

525 In D2013: 48 yang is missing.
526 From ye shes ’od kyi (kyis) ’bangs … to … bcod pa (gcod pa) mi mdzad re’i (f. 
35b2–f. 36a1] the text corresponds to Fragment Ga which ends with red (see Ra se 
dKon mchog rgya mtsho 2004: 123–124) while the rnam thar has re’i [zhes sogs 
kyang ’byung].
527 D2013: 48 has dkon chog [sic!] gsum.
528 Not corrected in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 321.
529 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 321 wrongly suggests correcting spong to 
spongs.
530 Not corrected in D2013: 48.
531 D2013: 48 has dkon cog gsum.
532 D2013: 49 has ’tshal (obviously suggesting this as a corrected reading of tshal).
533 D2013: 48 has dkon cog.
534 shad (and space) after dang and before sku is missing in D2013: 49.
535 D2013: 49 also reads chums shing but suggests correcting this into chun 
zhing.
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ཆད་པ་བཅོད་པ་(གཅོད་པ་)ìམྱི་མཛད་üརེའྱི་ìཞེས་སོགས་üཀང་འབྱུང༌།   

ìརྡོ་རེའྱི་üགདུང་ལས་མཐུ་ཆེན་ཁོ་བོར་སྤྲུལ།   །

ཀླུ་དབྱིངས་(དབང་)ìའཇམ་üདབངས་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་གྱི་དབང་།   །

ìའཛམ་üགྱིང་འདྱིར་ནྱི་ཤཱཀ་536(ཤཱཀ་)ìརྱིགས་üམྱིའྱི་རེ།   །

ནཱ་ག་རཱ་ཛ་ཐུབ་དབང་བསན་པའྱི་བདག།།   །

ìའཁོར་ལོ་(ལོས་)537üབསྒྱུར་རྒྱལ་དེའྱི་ìམཛད་üཚུལ་ནྱི།   (།)

ཆོས་རྒྱལ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཡྱི་རེས་ìའཛིན་üཅྱིང༌།   །

ìདཔལ་ལན་üཀླུའྱི་སྲྱིད་བསྒྲུབ་དང་མཚུངས་པས།   (།)

གང་གྱི་ìརྣམ་üཐར་ìབདུད་བརྱིའྱི་üìཐྱིགས་üཔ་བ།   (།)

〔 དེ་ཡང་ལྷ་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱས538(ནཱ་ག་རཱ་ཛས)།539   ཁ་ཆེའྱི་ཡུལ་པ་དག་ཤ་དུང་གྱི་

སྒོ་མོ་ནས་བཟོ་རྱིགས་(རྱིག་)པ་མཁས་པ་མང་པོ་བོས་སེ540(ཏེ)།   ཐུབ་པ་དག་ཤ་

ནས་ཐོག་དངས་ལྱི་སྐུ་ཆེ་བ་ìརྣམས་üདང་།   མདོ་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ལས་གསུངས་

པའྱི་བདེ་ìབཤེགས་(གཤེགས་)üབརྒྱད་ཆ་ལྔ་དང༌།   ཡོ་ག་ìརྡོ་རེ་üདབྱིངས་ཀྱི་

ìདཀྱིལ་འཁོར་གྱི་541üìལྷ་ཚོགས་üཚང་མ་དངུལ་ག་ར་ìལུགས་üརྐྱང་པ་ལས་

བཞེངས་པ།   ìགཞན་ཡང་üདངུལ་སྐུ་དང༌།   ìའཁོར་ལོ་üìབདེ་མཆོག་གྱི་ü 

536 Not corrected in D2013: 49.
537 D2013: 49 has also ’khor lo for the skung yig, however, without suggesting a 
corrected reading.
538 Not corrected in D2013: 49.
539 shad (and space) after dzas and before kha che’i yul is missing in D2013: 49.
540 Not corrected in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 322.
541 D2013: 49 has dal gyi.

ìལྷ་ཚོགས་üཚང་མ།   ཆོས་དབྱིངས་གསུང་དབང་གྱི་ 

[346/f. 36b:]

ìདཀྱིལ་འཁོར་གྱི་542üìལྷ་ཚོགས་üìལ་སགོས་üཔ་ìསྔགས་üསྐུ་མང་དུ་བཞེངས་

པ་ནྱི་གྲངས་ཀྱི་(ཀྱིས་)མྱི་ལང་བ་ཡྱིན་ལ།   ìཁད་པར་üཔ་(དཔེ་)པར་543དབུ་

སེ་ìཆེན་པ་ོüའཛུགས་པ་ìམཛད་üདེ།   ལྷ་ཁང་གྱི་དཀར་ཆག་ལས་(།544   )ལྷ་

545ནཱ་ག་རཱ་ཛཱས་546(ནཱ་ག་རཱ་ཛས་)བཞེངས་པ་རྱི་ìཆ་ོའཕྲུལ་üརད་བྱུང་གྱི་ìགཙུག་

ལག་üཁང་གྱི་ìགཙོ་བོü།   ìའཇམ་པའྱི་üདབངས་དངུལ་ག་ར་ìལུགས་üཀྱི་སྐུ་

རྐྱང་པལ་(པ་ལ་)ཁྲུ་ཚད་ìབཞྱི་üཔའྱི་རྒྱན་གང་ཡདོ་གསེར་ཀང་(རྐྱང་)གྱི་547(གྱིས་) 

བསྒྲུབས་པ།   དབུ་རྒྱན་ìཔྲགོ་གསུམ་548üཟླ་ཚེས་ìགསུམ་üསེང་མག་ོìབཞྱི་üཀ་

ལ་གསེར་གྱི་ལན་ཀན།   གཡུའྱི་(ལན་ཀན་གཡུའྱི་)549ìམེ་ཏགོ་ü འཕང་བ་ལ་གཡུ་

ཕ་ཚད་ཆེ་འབྲྱིང་ལྔ་བཅུ་བརྒྱ་ར་ìབཅུ་གསུམü།   སྲགོ་ཤྱིང་གྱི་ìདབུས་སུ་üགཟྱི་

རྱིངས་ìགསུམü།   ìརྱིན་ཆེན་üཀརོ་ཀེ་ན་550ìབཞྱི་üབཅུ་ར་ìགསུམü།   དབུའ་

542 D2013: 49 has dal gyi.
543 D2013: 49 has pe par, without indicating that this is a corrected reading of pa 
par appearing in the MS. By referring to mNga’ ris rgyal rabs (1996: 60; see also 
Vitali 1996: 114), D2013: 124 (n. 253) explains pe par and dpe pa as variants of 
the same name. 
544 The manuscript has las followed by a tsheg. Shad (and space) after las (without 
tsheg) and before lha are suggested as corrected reading (see also D2013: 50 
where this is, however, not indicated as such).
545 lha is inserted in a slightly smaller size above the line. Its place between las 
and na’ (nā) is also indicated by two dots.
546 Not corrected in D2013:50.
547 Not corrected in D2013: 50.
548 D2013: 50 reads srog dum, obviously understanding also the skung yig 
in a fully different way. In particular a reading of dum seems to be entirely 
unfounded. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 323 suggests reading the skung yig as 
srog gsum.
549 The manuscript has kan followed by a shad. Tsheg after kan and no space 
before g.yu’i me tog are suggested as a corrected reading (see also D2013: 50 
where this is, however, not indicated as such).
550 Read ke ta ka or ke ke ru (precious stone)? ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 323 
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(དབུ་)ཐོད་ལ་གཡུ་གྲུ་ìབཞྱི་üཔ་འཐེབ་(མཐེབ་)ཆེན་ཚད་ìབཞྱིü།   གཟྱི་ཐངོ་

དྲུག་སེལ་རེ།   གསེར་གྱི་སེང་མགོ་ལྔ་ལ་མུ་ཏྱིག་ཕེང་ìགཉྱིས་üìགཉྱིས་ü ཀྱི་དོ་

ཤལ་འཕང་བ།   སེང་དུ་གན་ཆའྱི་མུ་ཏྱིག་སྲན་ཚད་ཙམ་ཕེང་ìགཅྱིག་ü ལ་

བདུན་བཅུ་ར་བརྒྱད།   སན་གོང་གཡས་གཡོན་ན་གསེར་གྱི་པḳ་ཁ་ཆེས་ཆེ་

བ།   གཡུའྱི་ཕ་དགུ་དགུ་པ་རེ།   གསེར་གྱི་སན་ཆ་གོང་མ་གཉྱིས་ལ་གཡུའྱི་

འཕ་551(ཕ་) གཉྱིས་üìགཉྱིསü།   ìརོྡ་རེ་üཕ་ìལམ་ü 

[347/f. 37a:] སོ་བདུན།

༄༅།   །ìགཉྱིས་üìགཉྱིསü།   གསེར་གྱི་སན་ཆ་གཡས་གཡོན་ལ་བཻ་དུར་རྱ་

ìསྔོན་པོ་üལོང་མོའ་ིཚད་རེ།   ìརོྡ ་རེ ་üཕ་ìལམ་üìབཅུ་གསུམü །  པུག་

(སྤུག་)ìལེགས་üཔ་འཐེབ་(མཐེབ་)ཚད་ìགཅྱིགü   །གཡུ་འཕ་552(ཕ་)བཅུ་དྲུག553   

།ཀེརྐ་ན་554ìབཞྱིüའྱི་ཁ་བཙལ་བ་(ཕ་བསྩལ་བ)།   ཨྱིḁẌແ་ནྱི་555(ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་)ལ་

ìགཉྱིསü།   ìརྡོ་རེ་üཕ་ìལམ་üìབཅུ་གསུམü།   གཡུ་འཕ་(ཕ་)ཆེ་འབྲྱིང་ìབཅུ་

གཅྱིགü   །པḳ་རེ་ག་ལྔའྱི་ཕ་བརལ་556(བསྩལ་)བ།   གསེར་གྱི་དབུ་ཆྱིངས་གཡས་

གཡནོ་དུ།   ìར་ེར་ེüལ་མན་ཤལེ་དང༌།   ནརོ་བུ་སྔ་ོདམར་བཞྱི་བཅུ་ར་ìགསུམ་üགྱི་ཕ་

བཙལ(བསྩལ)།   ìམུ་ཏྱིག་üསྲན་ཚད་ཕེང་གཉྱིས་ལ་གསེར་གྱི་ཕ་སྐྱུར557།   མཧཱ་

has kod ko na.
551 Not corrected in D2013: 50.
552 Not corrected in D2013: 50.
553 D2013: 50 has an inaccurate reading of the skung yig as bcu gcig.
554 Read ke ta ka or ke ke ru (precious stone)?
555 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has indra ni.
556 Not corrected in D2013: 50.
557 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has sgyur.

ནྱི་558ལ་ཌྱི་ལངོ་མ་ོཚད་559ìགཅྱིགü   །ཨྱིḁẌ་ནྱི་560(ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་)ལ་ìབཞྱིü།   ìརོྡ་རེ་ü 

ཕ་ìལམ་üìབཅུ་བཞྱི་üརལ་(བསྩལ་)561བའྱི་མགུ་ར་ཆུང་ìགཅྱིགü   །ཡང་གསེར་

གྱི་མགུར་མཆུ་ལ་གཡུ་དཀར་ལེབ་ལུག་ལངོ་ཚད་ìགཅྱིགü   །གཡུ་ཕན་562ལྔ་བཅུ།   

ཀེརྐ་563ན་564ìསུམ་üབཅུ(ཅུ་)འྱི་ཕ་བཙལ(བསྩལ)།   གསེར་གྱི་པུ་དྱི་565ཕེང་

ìགཅྱིགü   །བར་དུ་ìབམ་üཤ་མུ་ཏྱིག་སྲན་མ་ཆེ་ཚད་ཕེང་ìགཉྱིས་ü ལ།   དགུ་

བཅུ་ར་བདུན།   ཡང་གསེར་གྱི་པུ་དྱི་566དང༌།   ìམུ་ཏྱིག་567üཕེང་ìགཉྱིས་üཀྱི་

སེ་མོ་དོ་འཐོ་ཚད་(ཐོ་ཚད་)ལྔ་ལྔ་པ་ལ་བར་བར་དུ་གསེར་གྱི་བུང་ཚང་གཡུའྱི་ཕ་

ཅན་ìབཞྱི་üབཏང་པ།   གསེར་གྱི་ 

[348/f. 37b:]

དཔུང་བརྒྱན་(རྒྱན་568)སེང་གེའྱི་ཁ་ནས་པུ་དྱི་569ལ་གཡུའྱི་མེ་ཏོག་འཕང་བ།   

སེང་འགོ་ནས་གཡུའྱི་ཕ་བཅ་ོ570བརྒྱད།   གཡུ་ཆ་ེབ་གྲུ་ìབཞྱི་üཔ་ར།ེ   ཀརེྐ་571ན་བཅུ་

558 D2013: 50 has ma ha’ (hā). As there is no tsheg after ma, this should be 
clearly read as maha’ (mahā).
559 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 323 has tshar.
560 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has indra ni.
561 D2013: 50 has stsal (instead of rtsal) and does not indicate this as a corrected 
reading.
562 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has phra and suggests to correct this to 
’phra.
563 D2013: 50 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 have karke.
564 Read ke ta ka or ke ke ru (precious stone)?
565 Read spu gri instead of pu dri? ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has pu tri.
566 Read spu gri instead of pu dri? ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has bu dhi 
and suggests correcting this to pu ti.
567 D2013: 51 reads mu tig gi for the skung yig.
568 Not indicated as corrected reading in D2013: 51.
569 Read spu gri instead of pu dri?
570 D2013: 51 has bco.
571 D2013: 51 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 have karke.
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བཅུའྱི་ཕ་བཙལ་(བསྩལ་)572བ་ìར་ེརའེ573(ར)ེü།   གསརེ་གྱི་གདུབ་བུ་ལ་གཡུ་ཆ་ེབ་ìབཅུ་

བཞྱི་üìབཅུ་བཞྱིü།   ནོར་བུ་ìདམར་པོ་üìབཅུ་གཉྱིས་ü ìབཅུ་གཉྱིས་ü ཀྱི་ཕ་

བརལ་(བསྩལ་)574བ་གཡས་གཡནོ་ན་ìརེ་རེü།   གསེར་གྱི་སརོ་བདུབ་575 (གདུབ་)ལ་

གཡུ་འཕ་576(ཕ་)ìགཉྱིས་üìགཉྱིསü།   ìརོྡ་ར་ེüཕ་ìལམ་üìགཉྱིས་
577üགཉྱིས།   པḳ་

ར་ེག་དྲུག་ìདྲུག་གྱི་ü578འཕ་579(ཕ་)བརལ་(བསྩལ་)580བ་གཡནོ་པ་གཅྱིག།  །གཡས་

པ་ལ་གཉྱིས།   གསརེ་གྱི་སྐུ་རགས་སངེ་འགོ་དུ་581(ཏུ་)པུ་དྱི་582(སྤུ་གྲྱི་)མཐ་ོ583 ད་ོ

ìསརོ་མ་ོüìབཞྱི་üཔ་ìགཉྱིས་üìགཉྱིས་üབཏང་པ་ལ།   གསེར་གྱི་ལན་ཀན་ལས་

གསེར་གྱི་དབེར་(གཡེར་)ཁ་འཕང་བ།   ìདབུས་སུ་üགཡུ་ìབཟླུམ་584ü།   ལངོ་མ་ོ

ཆེ་བ་ཚད་ìགཅྱིགü   །གཡས་གཡོན་དུ་གཡུ་གྲུ་ìབཞྱི་üཔ་ìགཉྱིསü585།   ནར་

མོ་ìགསུམü།   གཟྱི་ཐོངìབཞྱི་üདང་སེལ་བ།   གཡུ་ཆུང་བ་ìབཞྱིས་üཕ་ཙལ་

(བསྩལ་)བ་གཅྱིག།  །གསེར་གྱི་སོར་གདུབ།   གཡས་པ་ལ་གཡུ་ཕ་ལྔ།   གཡོན་

པ་ལ་ìབཞྱིü།   པḳ་རེ་ག་ìཉྱི་ཤུ་üར་ìབཞྱི།(བཞྱི་)586üར་ìབཞྱིü།   གཡེར་ཁ་

572 D2013: 51 has bcal instead of btsal and corrects this into bstsal.
573 Not corrected in D2013: 51.
574 D2013: 51 has bcal instead of brtsal and corrects this to bstsal.
575 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has mub and suggests correcting this to gdub.
576 Not corrected in D2013: 51.
577 The number 2 in Tibetan is inserted in a slightly smaller size below the line. 
Its place between lam and gnyis is also indicated by two dots.
578 D2013: 51 reads bcu drug bcu drug gi.
579 Not corrected in D2013: 51.
580 D2013: 51 has bstsal and does not indicate this as a corrected reading. ’Dar 
tsha Khyung bdag 2015: 324 has brtsil and suggests correcting this to “’phra 
tshal?“.
581 Not corrected in D2013: 51 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324.
582 Not corrected in D2013: 51.
583 Not corrected in D2013: 51.
584 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has bzlums.
585 D2013: 51 has the number 2 in Tibetan twice, that is gnyis gnyis. This may 
be possible but cannot be ascertained as not much of the ligature or number 
remains visible, at least not in the manuscript facsimile edition.
586 In the manuscript facsimile edition after rtsa 4 (bzhi), instead of a tsheg a 

ìབཞྱི་üìབཞྱི་üའཕང་587

[349/f. 38a:] སོ་བརྒྱད།

༄༅།   །འཕང་བ།   གཡས་གཡོན་ìརེ་རེü།   མུ་ཏྱིག་ཕར་(ཕལ་)ཆེར་སྲན་

མ་(མའྱི་)588ཆེ་ཚད་ìསྒྱིགས་(བསྒྱིགས་)üཔའྱི་དོ་ཤལ་ཕེང་བརྒྱད།   ཁྲུ་བདུན་

པ་ལ་བར་བར་589དུ་གསེར་གྱི་ìརྡོ་རེ་üགཡུའྱི་ཕ་ìརེ་རེ་üབཞྱི་དང༌།   གཡུའྱི་

མེ་ཏོག་གསེར་གྱི་ཕ་སྐུད་རལ་590(བསྩལ་)བ་བདུན་ལ།   གཡུ་ཆེ་ཕ་བཞྱི་བཅུ་ར་

བརྒྱད།   ཀེརྐ་591ཏ་592དང་།593   ཨྱིḁẌ་ནྱི་594(ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་)ལ་དྲུག་བཅུ་ར་གསུམ་གྱིས་

ཙལ་595(བསྩལ་)པ་ìཟུངས་སུ་üབཏང་པ་ìགཅྱིགü   །གཡས་གཡོན་དུ་ìདངུལ་

གྱི་üཔུ་ཏྱི་596(སྤུ་གྲྱི་)ìབཞྱིü།   འབྲོང་མྱིག་དང་བཅས་པ།   བརྒྱན་597(རྒྱན་)གྱི་

སྤྱི་སོམ་རགས་པ་བརལ598(བསྩལ)།   བཻ་དུར་ཡ་ìགཉྱིསü།   ཨྱིḁẌ་ནྱི་599(ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་) 

ལ་ཉེར་གསུམ།   པḳ་རེ་ག་ཆེ་འབྲྱིང་ìསུམ་üབཅུ(ཅུ)།   ìརྡོ་རེ་üཕ་ìལམ་üཆེ་

shad appears (however without the usual space after it) which is followed by 
another rtsa 4 (bzhi).
587 One of the two ’phyang at the end of this and beginning of next page is 
superfluous. The repetition may represent a scribal mistake. (In D2013: 51 the 
two ’phyang appear without comment.)
588 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has only ma’i.
589 In the manuscript the second bar is inserted in a smaller script above line 1. 
Its place between bar and du is also indicated by three dots.
590 Not corrected in D2013: 51.
591 D2013: 51 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 have karke.
592 ketaka ta: perhaps identical with ketaka.
593 shad (and space) after dang and before intra ni is missing in D2013: 51.
594 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 324 has indra ni.
595 Not corrected in D2013: 51.
596 Not corrected in D2013: 51.
597 Not corrected in D2013: 52.
598 Not corrected in D2013: 52. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 325 has btsam.
599 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 325 has indra ni.



The Extended Biography of the Royal Lama Ye shes ’od Written by Paṇḍita Grags pa rgyal mtshan: The Tibetan Text

165

འབྲྱིང་བཞྱི་བཅུ་ར་ལྔ།   གཡུ་ཆེ་བ་ìབཅུ་བཞྱིü།   གཡུ་འབྲྱིང་རལ་600(བསྩལ་)601བ་

ìསུམ་üབརྒྱ་བདུན་བཅུ་ར་ལྔ།   གཟྱི་རྱིངས་ìགསུམü།   གཟྱི་ཐོང་བཅུ།   ཝང་

ཤའྱི་མུ་ཏྱིག་ཕེང་གསུམ།   མུ་ཏྱིག་སྦོམ་ཕ་ཆེ་འབྲྱིང་གསུམ་གྱིས་མ་ཚང་བའྱི།   

ཕེང་ìཉྱི་ཤུ་üར་ìགཉྱིསü།   ཀེརྐ་602ན་ཉྱིས་བརྒྱ།   ར་བཅུ་གསུམ་ནོར་བུ་སྔོན་

དམར་མན་ཤེལ་འདེས་པ་བརྒྱ་བཅུ་ར་དྲུག   །གསེར་གྱི་པུ་དྱི་(སྤུ་གྲྱི་)ìབཞྱིü།   

གཡེར་ཁ་བཅུ།   སེང་མགོ་དང༌།   ཟླ་ཚེས་ìལ་སོགས་üལ་གསེར(་) 

[350/f. 38b:]

སོལ་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལས་གདུངས་པ(བརྡུངས་པ)ས་བརྒྱན་པའྱི་བང་ཆུབ་

ìསེམས་üདཔའ་ìཕག་གཡས་üན་ìརལ་གྲྱིü།   གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཕ་ཅན་ལ་

གསེར་གྱི་ìརྡོ་རེའྱི་üརེ་མོ་ཅན།   གཡོན་ན་གསེར་གྱི་ཨུཏྤལ་603བསྣམས་ལ།   ར་

གན་གྱི་འོད་འཁོར་རོྡར་ར་དང་གདན་ཁྱི་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པ་དང་ཁྲུ་གང་

པ་གཅྱིག།  །ཡང་དངུལ་གྱི་ìའཇམ་དཔལ་üགསེར་གྱི་བཅོད་པན་(ཅོད་པན་)

གཡུའྱི་ཁ་(ཕ་)ཅན།   ར་གན་གྱི་འོད་གདན་ཁྱི་དང་བཅས་པ།   ཡང་དངུལ་གྱི་

ìའཇམ་དཔལ་üཐོ་(མཐོ་)གང་པ།   དངུལ་གྱི་སྤན་རས་ìགཟྱིགས་üཐ་ོ(མཐ་ོ)གང་

བ།   གསེར་གྱི་བཅདོ་དཔན་604(ཅོད་པན་)དང་རྒྱན་ཅན།   ར་གན་གྱི་འོད་གདན་

ཁྱི་དང་བཅས་པ་ìརྱིགས་üལྔ།   རྡོར་དབྱིངས་ཀྱི་ìདཀྱིལ་འཁོར་གྱི་605üìགཙོ་

600 Not corrected in D2013: 52.
601 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 325 corrects rtsal into tshal.
602 D2013: 52 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 325 have karke.
603 D2013: 52 has an inaccurate reading atpala.
604 D2013: 52 has an inaccurate reading bcod pan (instead of bcod dpan) and 
corrects this to cod pan.
605 D2013: 52 has dpal gyi (seemingly based on an inaccurate understanding of 
the skung yig).

བོ་606üìདངུལ་གྱི་üརྱིགས་ལྔ།   གསེར་(གྱི་)བཅོད་པན་(ཅོད་པན་)དང་རྒྱན་ཅན་

འཛུབ་(མཛུབ་)གང་བ་ར་གན་གྱི་གདན་ཁྱི་དང་བཅས་པ་ལྔ།   ཡུམ་ìབཞྱི་üནྱི་

སྐུར་བཞེངས་ཏེ།   ག་607 དངུལ་གསེར་གྱི་བརྒྱན་(རྒྱན་)ཅན་ཁྱུད་གང་བ་བཞྱི།   

དངུལ་གྱི་ìསེམས་དཔའ་üཁྱུད་གང་བ་ìབཅུ་དྲུགü   །ìདངུལ་གྱི་üམཆད་

(མཆོད་)608པའྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད།   དངུལ་གྱི་སྒོ་བ་ìབཞྱིü།   ìསོམ་609(བསོམས་)ü 

པས་སོ་བདུན་ 

[351/f. 39a:] སོ་དགུ།

༄༅།   །པོ་ìཐམས་ཅད་üལ་གསེར་གྱི་ìགཅོད་དཔན་(ཅོད་པན་)üདང་།   

བརྒྱན610(རྒྱན)།   ར་གན་གྱི་གདན་ཁྱི་611དང་བཅས་པའྱི་ìདངུལ་གྱི་üམཆོད་

རྟེན་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཅན་འཐ་ོ(མཐ་ོ)གང་པ་གཅྱིག།  །དངུལ་སྐུ་ཕན་ìབཞྱི་ü བཅུ་

ར་དྲུག།  །གསེར་གྱི་ìམཆདོ་རྟེན་üìརྱིན་པ་ོཆེ་612üìསྣ་ཚོགས་üཀྱི་ཕའྱི་613(ཕས་)

སྤས་པ་འཛུབ་(མཛུབ་)གང་བ་ìགཅྱིག་üགྱི་ཐོག་དངས་གསེར་ག་ར་ལུགས་ཀྱི་

སྐུ་ཕན།   ར་གན་གྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ།   སྤན་རས་ìགཟྱིགསü།   ཕག་རྡོར།   གཞན་

ìདེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་üབརྒྱད།614   རེ་ཁྲུ་དོ་ཡོད་པ།   ìའཕགས་üཔ་ཞལ་

606 D2013: 52 has gtso bor. The foundation for this is unclear as there is no ra at 
the end of the skung yig.
607 In the manuscript there are three horizontally arranged dots above the letter 
ga the meaning of which is unclear. (The letter etc. is not rendered or mentioned 
in D2013: 52).
608 D2013: 52 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 326 have mchod pa’i which is, 
however, not indicated as a corrected reading.
609 Not corrected in D2013: 52.
610 Not corrected in D2013: 53.
611 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 326 has gser khri.
612 D2013: 53 has rin chen (without indicating this as a corrected reading of the 
expression in the skung yig). The foundation for this is unclear as it does not 
account for the na ro vowel sign.
613 Not corrected in D2013: 53.
614 shad (and space) after brgyad and before rtse is missing in D2013: 53.
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ìབཅུ་གཅྱིག་üཔ་ìདངུལ་གྱི་üརྒྱན་ཅན་ཤྱིན་དུ་(ཏུ་)615ìལེགས་üཔ་རེ་འཁྲུ་

(ཁྲུ་)ìགསུམ་üཔ་ìགཅྱིགü   །ཡང་སྤན་རས་ìགཟྱིགས་üཕག་ìགཉྱིས་üཔ་

(པ།   )616ཤཱཀ་ཐུབ་པ་(པ།   )ìརྱིགས་üìགསུམ་üìམགོན་པོ་üཁྲུ་ìཕེད་དང་üདོ་

པ།   འབྲྱིང་ཚད་ལ་ཞལ་ìབཅུ་གཅྱིག་üཔ་ìགཅྱིག་üགྱི་617(གྱིས་)ཐོག་དངས་

ཤྱིན་དུ་618(ཏུ་)619ìལེགས་üཔ་ìདམྱིགས་སུ་üབསྡུས་ནས་ìབཞུགས་སུ་üགསོལ་

བ་བརྒྱད་བཅུ་ར་ལྔ་(ལྔ།   )620ìརྡོ་རེ་üདབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ར་གན་ལ་བཞེངས་

པ།   འཛུབ་(མཛུབ་)གང་བ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བདུན་(བདུན།   )621སལ་བཟང་གྱིས་

622(གྱི་)ìསེམས་üདཔའ་ìབཅུ་དྲུག་üìཡུམ་üìབཞྱིའྱི་üཕག་ìམཚན་üདུ་བས་

པ།   ཙན་དན་ལ་ìཁོ་བོ་üìགཤྱིན་རེའྱི་གཤེད་üརྟ་མགྲྱིན་ìརྣམས་(རྣམ་)üརྒྱལ་

ìགསུམü།   འཛུབ་ 

[352/f. 39b:]

(མཛུབ་)རེ་པ་ཁྱི་བརྒྱབ་623(རྒྱབ་)དང་བཅས་པ།   བ་སོའ་ིསྤན་རས་ìགཟྱིགསü།   

སོྒལ་མ་ìསོགས་üཤྱིན་དུ་(ཏུ་)འཚར་བ་(མཚར་བ་)བདུན།   གཞན་ཕན་ཚེགས་

615 D2013: 51 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 326 have tu (without indicating 
this as a corrected reading).
616 The manuscript has pa (with tsheg) which is followed (without shad and space) 
by shakya thub pa (again with tsheg), again followed (without shad and space) 
by rigs gsum mgon po. The corrected readings (as given here in parentheses) is 
also contained in D2013: 53 (however, without indicating it as such).
617 Not corrected in D2013: 53 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 326.
618 Not corrected in D2013: 53.
619 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 326 has only tu.
620 The manuscript has lnga (with tsheg) which is followed (without shad and 
space) by rdo rje etc. The corrected reading (as given here in parentheses) is not 
contained in D2013: 53.
621 The manuscript has bdun (with tsheg) which is followed (without shad and 
space) by skal bzang etc. The corrected reading (as given here in parentheses) is 
also contained in D2013: 53 (however, without indicating it as such).
622 Not corrected in D2013: 53.
623 Not corrected in D2013: 53.

ìརྣམས་üམང་དུ་ཡདོ།   གསུང་རབ་དང་རྒྱ་དཔེའྱི་གྲངས།   བླ་རྒྱན་ཟ་འགོ་གསེར་

གྱི་ཤྱིང་ལ་ོརྱིས་ཤམ་བུ་ཉྱིས་ìབརེགས་üཅན་ìཆེན་པའོ་ི624(པསོ་)üཐགོ་དངས་ཆེ་

བ་བཟང་བ་བླ་རེ་ìབཅུ་གཅྱིགü   །འབྲྱིང་པ་(བ་)625བརྒྱད་སྱིང་པ་626གསུམ་ཟ་འོག་

དང་གོས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ཅན།   གསེར་གྱི་རྟོག་(ཏོག་)ཅན་བཅོ་627 བརྒྱད།   ཟ་འོག་

སྔོ་ཕའྱི་གདུགས་གསེར་གྱི་རྟགོ་(ཏགོ་)དང་ཤམ་བུ་ཚེམས་ཅན་ìསུམ་ü བཅུ628(ཅུ)།   

ཐང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཕན་རྱིངས་ìདབུས་སུ་üìདངུལ་གྱི་üìརྱིགས་གསུམ་ü 

ìམགོན་པོ་üབཞུགས་པ་ཁྲུ་ìབཞྱི་üབཅུ་ར་ལྔ་པ་ìགཅྱིགü   །ཡང་འཕན་རྱིངས་

ìགཉྱིསü།   ཡང་ཟ་ìའོག་གསེར་üམའྱི་འཕན།   དངུལ་གྱི་གསེར་ཀ་དང་།   

ìམུ་ཏྱིག་གྱི་629(གྱིས་)üསྤས་པ་འདོམ་དོ་པ།   བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན།   ཟ་འོག་

སྔོ་ཕའྱི་ཁ་ཚོན་ìབཅུ་དྲུག་üཔའྱི་ཡོལ་བ་ìབཅུ་གཅྱིགü   །མོན་ཕ་བོ་ཡུག་དགུ།   

ར་བའྱི་ཟླ་ìགམ་üìགཉྱིསü།   འོག་བརྒྱན་630(རྒྱན་)ལ་ìདངུལ་གྱི་üའཁྲུལ་ཞལ་

ìབཟླུམ་üཔོ་དང་ལང་631མོ་ìགཉྱིསü།   ìདངུལ་གྱི་üཏྱིང་ཕོར་ཁྲུ་ཚད་མ་ 

[353/f. 40a:] བཞྱི་བཅུ།

༄༅།   །བདུན་ཚར་ཅྱིག632(གཅྱིག)   །དངུལ་སོང་633(ཀོང་)གཟྱི་ཕོར་ཆེ་བ་ལྔ།   

མན་ìཤེལ་གྱི་üཕོར་པ་ìབཅུ་གཅྱིགü   །ཉ་ཕྱིས་ìལེགས་üཔ་བཅུ།   བརྒྱ་ཕོར་

624 Not corrected in D2013: 53.
625 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 326 has only ba.
626 Read rnying pa instead of snying pa?
627 D2013: 53 has bco.
628 Not corrected in D2013: 53.
629 Not corrected in D2013: 54 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 327.
630 Not corrected in D2013: 54.
631 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 327 has ldang.
632 Not corrected in D2013: 54.
633 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 327 has only skong.
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གསུམ།   དུང་ཆོས་བརེག་མ་མ་ཅན་བཅུ།   དུང་ཆོས་རྐྱང་པ་ìབཞྱི་üབཅུ་ར་

དྲུག།  །བོ་ཏྱི་ཙེ་སོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཉག་མ་ìགཉྱིསü།   ར་གན་གྱི་གཏྱིང་སྐོང་(ཏྱིང་

ཀོང་)རྒྱ་གར་མ་ìབཞྱིü།    མཚན་ཐུབ་ལྔ་བཅུ།   ཆེ་བ་ìཉྱི་ཤུü།    རག་

ìབུམ་üསོས་634(རྐོས་)མ་ìལེགས་üཔ་ལྔ།   ཟངས་ìབུམ་üìསུམ་üབཅུ635(ཅུ)།   

སྤྱི་ìབླུགས་üཆེ་བ་དྲུག།  །ར་གན་གྱིས་636(གྱི་)སོས་རྐང་ལྔ།   ངང་པ་ìགཉྱིསü།   

ལོན་དམར་གྱི་བ་ìབཞྱིü།   ར་གན་གྱི་སྐུ་ཁྲུས་ཀྱི་སོྣད་བཟའ་637(གཟའ་)ཆེན་

ཆེན་638བརྒྱད་ཀྱི་639(ཀྱིས་)སེག་པ་(བཏེགས་པ་)ìགཅྱིགü   །རྐང་ཁྲུས་ཀྱི་སོྣད་

ìགཉྱིསü།   ཐོར་ཚིག་སྣོད་ìགཅྱིགü   །མཁར་(འཁར་)སྐོགས་ìཉྱི་ཤུü།   རུ་

དུང་ཆ་བརྒྱད།   ཆ་ལང་བཟང་བ་ཆ་བདུན།   མཁར་(འཁར་)རྔ་ལྔ།   དྱིལ་ཆེན་

གསུམ།   ས་(ར་)640རྔ་ìགཅྱིགü   །རྔ་བོ་ཆེ་ìགཉྱིསü།   ཅོང་ìགཉྱིསü།   དུང་

དཀར་ཆེ་བ་བཟང་བ་བདུན།   བཀོར་(དཀོར་)དབྱིག་ལ་གཡུ་ཆེ་ཞྱིང་ìལེགས་ü 

པ་སྣ་འད་བ་ìགཉྱིས641ü།   གསེར་སོྐ་ཤས་ལྔ།   དངུལ་ཕོར་དགུ།   གཡུ་ཁ་ལྔ།   

དངུལ་ག་642(སྒ་)གསེར་གྱི་ཚར་

634 Not corrected in D2013: 54.
635 Not corrected in D2013: 54.
636 Not corrected in D2013: 54.
637 Not corrected in D2013: 54.
638 The second chen (at the beginning of line 5), seemingly a scribal mistake, is 
crossed out in the original manuscript. This is not present in D2013: 54. ’Dar 
tsha Khyung bdag 2015: 327 has chen chen (not indicating that the second chen 
is crossed out).
639 Not corrected in D2013: 54 and in ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 327.
640 D2013: 54 and ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 327 have only rdza, which is, 
however, not indicated as a corrected reading.
641 D2013: 54 has the Tibetan number 1, which is an inaccurate reading. The 
manuscript facsimile clearly shows the Tibetan number 2, with the characteristic 
horizontal line in the lower part (as usual throughout the manuscript).
642 Not corrected in D2013: 54.

[354/f. 40b:]

ཚར་643ཅན་བདུན།   གཞན་གསུང་རབ་གསེར་གྱི་(གྱིས་)བྲྱིས་པ་པ་ོཏྱི་644 ìསུམ་ü 

བཅུ།   གཞན་བཀའ་དང་བསན་ཆོས་(བཅོས་)ཀྱི་པོ་ཏྱི་བརྒྱ་(རྒྱ་)དཔེ་རྣམས་མང་

དུ་འདུག་སེ།   ìཡྱིག་(ཡྱི་)གེ་645üམངས་པས་མ་བྲྱིས།   རྒྱས་པར་སྤོ་ན།   དྱིལ་

ཉྱིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ།   །

〔 དེ་ལྟར་བླ་མ་ìཡེ་ཤེས་üའདོ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱིས་(གྱི་)རྟགོས་པ་བརདོ་པ་ཚ་

(ཆ་)646ཙམ་སྨྲས་པ་ìཡྱིན་ནོü།།(   །།)〕
647སྱིང་རེ་ཨ་མོ་ལྱི་ཀའྱི་གཞྱིར།   །

ìཡེ་ཤེས་üཟླ་བའྱི་འོད་དཀར་ཅན།   །

ìཚུལ་ཁྱིམས་üདུ་གུ་ìལ་སོགས་üའཛིན།   །

བསན་པའྱི་ìརྱིན་ཆེན་üཐོད་འཆང་པ(བ)648།   །

དེ་འད་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་བའྱི།   །

བླ་ཆེན་མ་ལུས་འགྲོ་བའྱི་མགོན།   །

མྱིའྱི་རེ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ།   །

གང་གྱི་ìརྣམས་(རྣམ་)üཐར་བརམ་649(བརམས་)པ་ལས།   །

643 One of the two tshar at the beginning of this or at the end of the previous 
page is superfluous. The repetition may represent a scribal mistake. (In D2013: 
54 the two tshar appear without comment.)
644 After ti and before sum not much of the ligature or number remains visible, 
at least not in the manuscript facsimile edition. D2013: 54 has brgya which 
represents a possible reading. ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 327 has ba and 
suggests “brgya’?” as a possible reading.
645 D2013: 54 has yi ge which is, however, not indicated as a corrected reading.
646 Not indicated as corrected reading in D2013: 55 and in ’Dar tsha Khyung 
bdag 2015: 327.
647 D2013: 55 has a dpung shad before snying rje, which is, however, not 
contained in the manuscript.
648 ’Dar tsha Khyung bdag 2015: 327 has only ba.
649 Not corrected in D2013: 55.
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བྱུང་བའྱི་བསོད་ìནམས་üའོད་ཟེར་གྱིས།   །

ìསངས་རྒྱས་üདག་པའྱི་ཞྱིང་ìཁམས་üཁོན།   །

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྱིན་གྱིས་གང་ཞྱིང༌།   །

ཕྱིན་ལས་ìརྣམས་(རྣམ་)üབཞྱི་ìའབྱུང་བར་üཤོག།   །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་མཐུས།   །

མར་གྱུར་མཁའ་སམ་(མཉམ་)སེམས་ཅན་ìརྣམསü།   །

འཁོར་བ་འཛིན་ཁྱིའྱི་(འཁྱིའྱི་)

[355/f. 41a:] ཞེ་གཅྱིག་བོན།

༄༅།   །གནས་དག་ལས།   །

བསྒལ་ནས་ìསངས་རྒྱས་üཐོབ་(འཐོབ་)པར་ཤོག།   །

〔 རྒྱལ་བའང་དགེས་(དགེས་)བེད་ìརྣམས་(རྣམ་)üཐར་ནྱི།   །

གནས་ལྔ་རྱིག་པའྱི་པᨑ་ཏ650།   །

ìགྲགས་üཔ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས651(པོའ)ི།   །

ཡྱིད་མཚོ་ལས་བྱུང་ཉྱི་མ་ཡྱིན།   །

མཁས་བཙུན་ལོ་ཙྪ་(ἣ་)ìརྱིན་ཆེན་üབཟང་པོའ་ིགནས།   །

མཐོ་གྱིང་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་མཛེས་པའྱི་གནང༌(ནང་)།   །

ཀུན་ལན་ཞེས་བ་ལགས་མོ་(ཕོ་)བྱི་བའྱི་ལོ།   །

650 D2013: 55 has paṇ di ta, which is not supported by the spelling in the 
manuscript nor does it correspond to the Tibetan rendering of the Sanskrit 
paṇḍita.
651 Not corrected in D2013: 55.

གནས་ལྔ་རྱིག་པ་དེ་ཡྱིས་བསྒྲུབ་652(བསྒྲུབས་)པ་ལགས།   །

ìགཅྱིག་üཞུས།   མᨗᨾᨗ(མངྒལཾ)།   །〕   ཨྱིཐྱི།      
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