
༄༅།།སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས་དང་
  ་གར་པཎ་ཆེན་འགའི་ག  ང༌།

Teachings of the Buddha

and other Indian masters

1སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།



2 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་གིས་  གས་བ  ེས་ཉེར་བ  ང་ནས།། ་བ་ཐམས་ཅད་  ང་པའི་  ིར།།དམ་པའི་ཆོས་ནི་  ོན་མཛད་པ།།གཽ་ཏམ་དེ་ལ་  ག་འཚལ་ལོ།།
མགོན་པོ་   ་    བ་  ི་  ་ཤེ་ལས། 

Enthused by great compassion,
You expounded the sublime truth
In order to eliminate all wrong views:
To you, the Gautama Buddha, I pay homage.

Acharya Nagarjuna – Mulamadhyamakakarika



3སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དགེ་  ོང་དག་གམ་མཁས་  མས་  ིས།།བ  ེགས་བཅད་བ  ར་བའི་གསེར་བཞིན་  །།ལེགས་པར་བ  གས་ལ་ང་ཡི་བཀའ།། ང་བར་  ་ཡི་  ས་  ིར་མིན།།          སངས་   ས་  ི་ག  ང༌།
Oh bhikshus and the wise! Just as gold is tested
Through burning, cutting and rubbing,
Likewise, examine my words thoroughly,
And only then accept them, not merely out of 
respect for me.

            The Buddha - Sri Mahabalatantraraja



4 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།མིག་  ན་མར་མེ་ཡོད་པ་ཡིས།།ག  གས་  མས་མཐོང་བ་ཇི་  ་  ར།།དེ་བཞིན་དགེ་དང་  ིག་པའི་ཆོས།།ཐོས་པས་  མ་པར་ཤེས་པར་འ   ར།།
ཚམས་ལེ  ་ཉེར་གཉིས་པ། 

Although one is an intelligent person,
Doesn’t understand until he learns what is right from 
wrong.
Just as those who have eyes can see all of the objects 
with a lamp,
So too, understanding occurs (from) Hearing the 
Dharma of wrongs and rights

      Buddha - Dhammapda



5སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ཆོས་  མས་ཡིད་  ི་རང་བཞིན་ཏེ།།ཡིད་ནི་གཙ་ཞིང་  ོན་ལ་འ  ོ།།གལ་ཏེ་ཡིད་ནི་རབ་  ངས་པས།།  ས་སམ་ཡང་ན་  ས་  ང་  ང༌།།དེ་ལ་དེ་ཡིས་བདེ་བ་འཐོབ།། ིབ་མ་ཡོལ་བར་མི་འ   ར་བཞིན།།     
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

All phenomena are of the nature of mind;
Mind is their chief and precedes them all.
If with an impure mind
A person speaks or acts, 
Suffering follows him like the cart 
That follows the horse.                                     

   The Buddha – Dhammapada



6 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།སེམས་ནི་གཡོ་ཞིང་འ   ག་པ་དང༌།།བ   ང་བར་དཀའ་ཞིང་ཞི་དཀའ་  ེ།།མདའ་མཁན་མདའ་མོ་  ེད་པ་བཞིན།། ོ་དང་  ན་པས་བ   ང་བར་  །།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

The mind is fickle and wavering;
It is difficult to guard and pacify.
Just as a fletcher examines an arrow, 
The wise guards his/her mind well.   

The Buddha – Dhammapada



7སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གཉིད་མེད་པ་ལ་མཚན་མོ་རིང༌།།ངལ་བར་   ར་ལ་དཔག་ཚད་རིང༌།།དམ་པའི་ཆོས་ནི་མི་ཤེས་པའི།། ིས་པ་  མས་ལ་འཁོར་བ་རིང༌།།      སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Long is the night to the sleepless;
Long is the mile to the weary.
Long is the cycle of existence to the fools
Who know not the sublime teaching. 
   

         The Buddha – Dhammapada



8 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།བདག་ལ་  ་ཡོད་ནོར་ཡོད་ཅེས།། ིས་པ་  མས་ནི་སེམས་པར་  ེད།།བདག་  ང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ན།། ་དང་ནོར་ནི་ག་ལ་ཞིག །
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

The fool thinks, 
“I have children, I have wealth.” 
Indeed, when s/he’s not even the owner of himself, 
How can s/he possess children or wealth?             

The Buddha – Dhammapada



9སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།འ  ས་  ས་ཐམས་ཅད་མི་  ག་པ།ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་   ག་བ  ལ་བ།ཆོས་ཐམས་ཅད་  ོང་ཞིང་བདག་མེད་པ། ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བའ།ོ།     སངས་   ས་  ི་ག  ང༌།
Compounded things are all impermanent;
Contaminated things all suffering;
Phenomena all empty without self;
Only in nirvana is there peace.

      The Buddha



10 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ག  ངས་ཙམ་  ེ།། ེད་ཅག་ལས་ལ་འབད་པར་མཛད།།བ  ོམ་པས་  ོམས་པར་  གས་པ་ཡིས།།བ  ད་  ི་འཆིང་བ་  མ་  ོལ་འ   ར།།     སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
The Buddhas only point the way;
You yourself must walk the path;
Through the cultivation by means of meditation,
You are released from the clutches of demons. 

         The Buddha – Dhammapada



11སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ིག་པའི་  ོགས་པོ་བ  ེན་མི་  །།མ་རབས་   ེས་  ་བ  ེན་མི་  །།དགེ་བའི་  ོགས་  མས་བ  ེན་  ་ཞིང༌།།  ེས་  ་མཆོག་  མས་བ  ེན་པར་  །།      སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Do not keep evil company;
Do not seek immoral guidance.
Keep company with the wise; 
Seek guidance from the noble. 
                  

           The Buddha – Dhammapada



12 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།བསགས་པ་  ན་  ི་མཐའ་ཟད་ཅིང༌།།བ  ང་བའི་མཐའ་ནི་འ  ེལ་བར་འ   ར།། ད་པའི་མཐའ་ནི་  ལ་བ་  ེ།།གསོན་པའི་མཐའ་ནི་འཆི་བ་ཡིན།།       ཚམས་ལེ  ་དང་པོ། 
Collections in the end disperse;
Whatever rises must also fall;
All meetings end in separation;
The final end of life is death.

           The Buddha – Dhammapada



13སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དཔེར་ན་བདག་ཉིད་  ིས་ནི་  ས་པའི་མཚན།།དེ་ཡིས་   ན་པོའ་མ  ་ཡིས་བདག་གསོད་  ར།།དེ་བཞིན་ནང་གི་སེམས་ལས་   ང་བ་ཡི།། ེད་པས་  ས་ཅན་ཉེ་བར་གསོད་པར་  ེད།།     ཚམས་ལེ  ་ག  མ་པ། 
As with a weapon I myself have made
Used by robbers to murder me,
The craving that comes from within
Is what takes my life. 

            The Buddha – Dhammapada



14 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།བག་ཡོད་བ  ད་  ིའི་གོ་འཕང་  ེ།།བག་མེད་པ་ནི་འཆི་བའི་གནས།།བག་ཡོད་འཆི་བར་མི་འ   ར་ཏེ།།བག་མེད་པ་ནི་འཆི་དང་འ  །།   སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Heedfulness is the path to the deathless.
Heedlessness is the path to death.
The heedful die not.
The heedless are as if dead already.                    

The Buddha – Dhammapada



15སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ཇི་  ར་མེ་ཏོག་  ང་པོ་ལས།།མེ་ཏོག་  ེང་བར་ངེས་པར་  མས།།  ེས་ནས་འཆི་བར་ངེས་པ་  མས།།དགེ་བ་མང་  ་  ེད་པར་  །།   སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Just as from a heap of flowers
Many garlands are made, 
Even so should many good deeds
Be done by one destined to die. 

The Buddha – Dhammapada



16 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་ཚ་མཁས་པས་བག་ཡོད་པས།། བག་མེད་བཅོམ་པ་དེ་ཡི་ཚ།།ཤེས་རབ་ཁང་བཟང་  ེང་འཛགས་ནས།།  ་ངན་མེད་པས་ག  ང་བཅས་དང༌།།བ  ན་  མས་རི་བོའ་  ོ་དག་ལས།།  ས་  ེང་  ིས་པ་  མས་ལ་བ  །།
ཚམས་ལེ  ་བཞི་པ། 

When wise persons overturn
Carelessness with their caution,
They arrive at wisdom’s mansion
And free of sorrow, kindly and steadfast,
Survey from the mountain top,
The childish on the ground. 

The Buddha – Dhammapada



17སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གལ་ཏེ་རིགས་བཅས་མང་  ་   ས་  ང་ནི།།བག་མེད་མི་དག་དེ་  ར་  ེད་མི་འ   ར།།དཔེར་ན་   གས་  ིས་གཞན་  ི་   གས་བ  ངས་  ར།།དེ་དག་དགེ་   ོང་  ལ་པ་ཐོབ་མ་ཡིན།།  ཚམས་ལེ  ་བཞི་པ། 
Although they may have acquired 
much knowledge,
Like herders counting someone else’s cows,
The careless, not practicing what they teach,
Don’t amass the fortune of virtues. 

The Buddha – Dhammapada



18 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གལ་ཏེ་རིགས་བཅས་  ང་  ་   ་  ེད་  ང༌།།ཆོས་  ི་  ེས་  ་ཆོས་ལ་   ོད་པ་དང༌།།འདོད་ཆགས་ཞེ་  ང་གཏི་  ག་  ོང་  ེད་པ།།དེ་དག་དགེ་   ོང་  ལ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན།།
ཚམས་ལེ  ་ཉེར་གཉིས་པ། 

Although they may be less learned,
Those who practice what the Dharma says,
And give up hate, craving and ignorance,
Find the fortune of virtues. 

The Buddha – Dhammapada



19སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་  ི།།གཞན་  ་  ་ཞིག་མགོན་  ་འ   ར།།བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ལེགས་འ  ལ་ན།། ེད་པར་དཀའ་བའི་མགོན་  ེད་འ   ར།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

You are the master of yourself; 
What other master could there be? 
Through calming yourself alone, 
You find a master hard to find.  

The Buddha – Dhammapada



20 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།བཟོད་པ་དཀའ་  བ་དམ་པ་བཟོད་པ་ནི།། ་ངན་འདས་པ་མཆོག་ཅེས་སངས་   ས་ག  ངས།།རབ་  ་   ང་བ་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང༌།།གཞན་ལ་འཚ་བ་དགེ་   ོང་མ་ཡིན་ནོ།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

“Patience is the supreme fortitude;
Patience is the supreme freedom.” 
Thus said the Buddha.
S/he who harms others is not a true practitioner
Nor a true seeker who oppresses others.                    

The Buddha – Dhammapada



21སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།འདི་ན་ནམ་ཡང་  ོ་བ་ཡིས།།ད  ་  མས་ཞི་བར་མི་  ེད་  ང༌།། ོ་བ་མེད་པས་ཞི་བར་འ   ར།།འདི་ནི་ག  ང་   ང་ཆོས་ཡིན་ནོ།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

Never are enemies pacified by hatred.
By non-hatred alone 
Are enemies pacified. 
This is an eternal law.                                          

The Buddha – Dhammapada



22 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ོ་བ་  ངས་ཤིང་ང་   ལ་རབ་  ་  ངས།།རབ་  ་   ོར་བ་  ན་ལས་རིང་  ་བ  ལ།།མིང་དང་ག  གས་ལ་མ་ཞེན་ཅི་ཡང་མེད།།  ག་བ  ལ་  མས་ནི་  ེས་  ་འབབ་མི་འ   ར།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

Give up anger, renounce pride;
Overcome all fetters;
Cling not to mind and body;
Suffering shall never befall you.

The Buddha – Dhammapada



23སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།འདོད་ཆགས་འ  ་བའི་མེ་མེད་དེ།། ོ་བ་འ  ་བའི་  ོད་  ་མེད།། ང་པོ་འ  ་བའི་   ག་བ  ལ་མེད།།ཞི་བ་ལས་  ག་བདེ་བ་མེད།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

There is no fire like lust;
There is no adversary like hatred.
There is no misery like the aggregates;
There is no bliss greater than Nirvana.         

The Buddha – Dhammapada



24 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།འཕགས་པ་  མས་ནི་མཐོང་བ་ལེགས།།ཡང་དག་འ  ོགས་པ་  ག་  ་བདེ།། ིས་པ་  མས་ནི་མ་མཐོང་ན།། ག་  ་བདེ་བ་ཉིད་  ་འ   ར།།      སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Good is the sight of the wise;
Their company is forever joyful.
By not encountering the childish
One will always be happy

The Buddha – Dhammapada



25སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དེས་ན་ག  ང་བཟང་མཁས་པ་མང་ཐོས་  ན།། ལ་བ  ན་བ   ལ་  གས་ཅན་དང་ཡ་རབས་ཏེ།།དེ་འ  འི་   ེས་  ་དམ་པ་  ོ་  ན་  མས།། ར་མའི་ལམ་ལ་  ་བ་བཞིན་  ་བ  ེན།།     སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
A noble person is steadfast, wise, learned,
Disciplined and well-mannered.
Just as the moon follows the path of the stars,
One should follow such a noble one.

The Buddha – Dhammapada



26 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དམ་པ་གངས་ཅན་རི་བཞིན་  །།  ང་ན་རབ་  ་གསལ་བ་  ེ།།ཇི་  ར་མཚན་མོ་མདའ་འཕངས་བཞིན།།དམ་པ་མིན་  མས་འདིར་མི་མཐོང༌།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

The wise shine even from afar,
Like snowy mountains.
The wicked go unnoticed,
Like arrows shot in the night.

The Buddha – Dhammapada



27སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།རལ་པ་རིགས་དང་  ས་དག་གིས།། མ་ཟེ་ཉིད་  ་མི་འ   ར་ཏེ།།གང་ལ་བདེན་དང་ཆོས་ཡོད་པའི།།དག་པ་དེ་ནི་  མ་ཟེ་ཡིན།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

Not by matted hair, nor by lineage,
Nor by birth does one become holy.
But the one in whom truth and virtue reign—
That one is pure and holy.

The Buddha – Dhammapada



28 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ལ་  ིམས་  ་བ་  ན་  མ་ཚགས།།ཆོས་ལ་གནས་ཤིང་བདེན་པར་   །།རང་ལ་འསོ་པའི་ལས་  ེད་པ།།དེ་ལ་   ེ་བོ་དགའ་བར་  ེད།།      སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
People hold him dear
Who embodies ethics and insight,
Who is principled and truthful, 
And who does what ought to be done.

The Buddha – Dhammapada



29སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ང་མེད་  ོ་བ་ཕམ་པར་  ིས།།ལེགས་པས་ཉེས་པ་ཕམ་པར་  ིས།།བདེན་པ་ཡིས་ནི་བ   ན་ཚག་དང༌།།  ིན་པས་སེར་  ་ཕམ་པར་  ིས།།
སངས་   ས་  ི་ཚམས། 

Defeat anger by non-anger;
Defeat evil by goodness;
Defeat stinginess by generosity;
Defeat falsehood by truth.
                             

The Buddha – Dhammapada



30 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ི་མ་ལས་  ང་  ི་མ་  ེ།། ི་མའི་ཐ་ཤལ་མ་རིག་པ།། ི་མ་དེ་ནི་རབ་  ངས་ནས།། ི་མེད་མཛད་ཅིག་དགེ་  ོང་དག །     སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Foremost among the taints
Is ignorance which is the worst of all stains.
Destroy for good this one impurity,
And become undefiled, O monastics!    
    

The Buddha – Dhammapada



31སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གཞན་ལ་   ག་བ  ལ་བ   ེད་  ས་ནས།།རང་ཉིད་བདེ་བར་འདོད་པ་དེ།།ད  ་ཡི་ཚགས་ནི་འ  ིན་པ་  ེ།།དེ་ནི་ད  ་ལས་ཐར་མི་འ   ར།།      སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
He who seeks his own happiness
By inflicting pain on others,
Is never freed from adversaries,
For he begets more enemies.

The Buddha – Dhammapada



32 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ཉེས་པའི་ལས་ནི་མ་  ས་ལེགས།།ཉེས་པའི་ལས་  ིས་  ི་ནས་ག  ང༌།།ལེགས་པའི་  ་བ་  ེད་པ་ལེགས།། ས་ན་  ེས་  ་ག  ང་མི་འ   ར།།     སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
An evil deed is better left undone,
For such a deed torments one later.
A good deed is better carried out,
For such a deed torments not later. 

The Buddha – Dhammapada



33སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ཆོས་  ི་   ིན་པ་   ིན་པ་  ན་ལས་   ལ།།ཆོས་  ི་རོ་ནི་རོ་  མས་  ན་ལས་   ལ།།ཆོས་  ི་དགའ་བ་དགའ་བ་  ན་ལས་   ལ།། ེད་པ་ཟད་པ་   ག་བ  ལ་  ན་ལས་   ལ།།     སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
The gift of virtuous advice excels all gifts;
The taste of virtuous advice excels all tastes;
The joy of virtuous advice excels all joys.
The end of craving transcends all suffering.

The Buddha – Dhammapada



34 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་ཞིག་ཁ་ནི་  ོམ་  ེད་ཅིང༌།།རན་པར་   ་ཞིང་  ེགས་པ་མེད།།དོན་དང་ཆོས་ནི་གསལ་  ེད་པ།།དགེ་  ོང་དེ་ཡི་ཚག་  ན་འ   ར།།     སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
A monk who restrains his speech,
Is moderate in words,
Unassuming, explains the teachings
In both letter and spirit —
Whatever he says is pleasing.

The Buddha – Dhammapada



35སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། བ་  མས་  ིག་པ་  ་ཡིས་མི་འ   ་ཞིང༌།།འ  ོ་བའི་   ག་བ  ལ་  ག་གིས་མི་བསལ་ལ།།ཉིད་  ི་  ོགས་པ་གཞན་ལ་  ོ་མི་  ས།།ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བ  ན་པས་  ོལ་བར་འ   ར།།    སངས་   ས་  ི་ག  ང༌།
The Buddha does not wash away negativities with 
water;
Nor does he clear away suffering with his hands;
Nor can he transfer his own qualities to us;
He shows the true path; by that alone are beings 
liberated.

               The Buddha - quoted in Udanavargavivarana



36 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།མི་ཉིད་རབ་  ་འཐོབ་དཀའ་  ེ།།འཆི་བ་ངེས་  མས་གསོན་པར་དཀའ།།དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོས་པར་དཀའ།།སངས་   ས་  མས་ནི་འ   ང་བར་དཀའ།།     སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Rare is it to be born a human;
Rare is for mortals to live long;
Rare is it to hear the Sublime teaching;
Rare is it that the Buddhas appear.  

The Buddha – Dhammapada



37སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ོང་པ་ཞི་བ་   ེ་བ་མེད་པའི་  ལ།།མི་ཤེས་པས་ནི་འ  ོ་བར་འ  མས་   ར་པས།།དེ་དག་  གས་  ེ་མངའ་བས་ཐབས་  ལ་  ི།།རིགས་པ་བ   ་དག་གིས་ནི་འ  ད་པར་མཛད།།    སངས་   ས་  ི་ག  ང༌།
Not knowing the nature of things as empty, 
peaceful and unborn,
Beings wander in samsara;
Through a variety of means and logical reasoning,
The Compassionate Buddha directed beings to this 
realisation.

          The Buddha - Arya Rastrapalapariprccha Sutra



38 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།བསོད་ནམས་  མ་  ིན་བད་ེ  ེར་   ག་བ  ལ་ཐམས་ཅད་སེལ།།བསོད་ནམས་  ན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་  མས་  ང་འ   བ།།བ  ད་བཅོམ་ནས་ནི་  ང་  བ་   ར་  ་རེག་པར་འ   ར།། ་ངན་འདས་པ་ཞི་བ་བསིལ་བའི་དངོས་པོ་ཐོབ།།    སངས་   ས་  ི་ག  ང༌།
Virtue gives rise to joy and eliminates all misery.
Virtuous beings fulfill all their wishes.
Virtue pacifies devils and swiftly leads to 
enlightenment.
It bestows the soothing gift of relief from sorrow.

The Buddha



39སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ིག་པ་ཅི་ཡང་མི་  ་ཞིང༌།།དགེ་བ་  ན་  མ་ཚགས་པར་   ོད།།རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་  ་འ  ལ།།འདི་ནི་སངས་   ས་བ  ན་པ་ཡིན།།    སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
Commit no evils;
Engage as much in virtuous deeds;
Subdue one’s mind thoroughly;
This is the teaching of the Buddha.        

The Buddha – Dhammapada



40 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ཐོག་མར་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིས།། ལ་དང་མ  ན་པར་འ  ག་  ་  ེ།།དེ་ནས་གཞན་ལ་བ  བ་པར་  །།མཁས་པ་  མས་ནི་ཉོན་མི་མོངས།།    སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
One should first engage
In what is proper;
Then only should one guide others.
Thus the wise are free from folly.                       

The Buddha – Dhammapada



41སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ནད་ནི་ཤེས་  ་ནད་  ི་    ་ནི་  ང་  ་ལ།།བདེར་གནས་ཐོབ་  ་  ན་ནི་བ  ེན་པར་  ་བ་  ར།།  ག་བ  ལ་    ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་ལམ།།ཤེས་  ་  ང་  ་རིག་པར་  ་ཞིང་བ  ེན་པར་  །།
  ལ་བ་  མས་པས། 

Just as a disease must be recognized and its cause 
abandoned,
And just as the state of joy must be attained and the 
medicine consumed,
So, respectively, are suffering, its cause, liberation, 
and the path, 
To be recognized, abandoned, attained and realized.

       Arya Maitreyanath



42 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་གིས་  ེན་ཅིང་འ  ེལ་བར་འ   ང༌།།
འགག་པ་མེད་པ་   ེ་མེད་པ།།
ཆད་པ་མེད་པ་  ག་མེད་པ།།
འངོ་བ་མེད་པ་འ  ོ་མེད་པ།།
ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན།།
  ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བ  ན་པ།།
 ོགས་པའི་སངས་   ས་   ་  མས་  ི།།
དམ་པ་དེ་ལ་  ག་འཚལ་ལོ།།

མགོན་པོ་   ་    བ་  ི་  ་ཤེ་ལས། 



43སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།
In Dependent origination,
There is no ceasing, no arising,
No annihilation, no permanence,
No coming, no going,
No separateness and no sameness;
[To you,]the consummate Buddha, the supreme 
among all teachers, the one who taught [this] Peace,
Which is freed of elaborations,
[I] prostrate.

             Acharya Nagarjuna – Mulamadhyamakakarika



44 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་གིས་  ིག་པའི་ལས་  ས་པ།།དགེ་བས་གཡོགས་པར་   ར་པ་དེ།།  ིན་ལས་  ོལ་བའི་  ་བ་བཞིན།།འཇིག་  ེན་འདི་ན་རབ་གསལ་འ   ར།།    སངས་   ས་  ི་ཚམས། 
S/he who by good deeds 
Overpowers the evils one has done, 
Illuminates this world 
Like the moon freed from clouds.

The Buddha Dhammapada   



45སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ཇི་  ིད་འཚ་བས་བསད་  ང་ནི།།ད  ་བོ་ཟད་པར་མི་འ   ར་  ི།།རང་གི་  ོ་བ་ཉིད་བསད་ན།།དེས་ནི་ད  ་  མས་  ན་བསད་ཡིན།།      མགོན་པོ་   ་    བ། 
So long as you deal with harm by killing,
Enemies will never be exhausted.
Once you extinguish your anger,
All your enemies will be exhausted.
                 

Acharya Nagarjuna - Nitisshastraprajnadanda



46 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།མཁས་པས་རིག་པ་  མ་  ན་  །།ན་ཚད་ཡོལ་ཡང་བ  བ་པར་  །།གལ་ཏེ་འདིར་འ  ས་མི་  ེར་ཡང༌།།  ེ་བ་གཞན་  ་  ེད་པར་  །།
མགོན་པོ་   ་    བ། 

The wise always seek knowledge
Even when youth is over.
For even if it bears no fruit here,
There will readily be fruits in other lives.

            Acharya Nagarjuna - Nitishastraprajnadanda



47སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།མཆོག་ལ་ཡིད་  ི་   ག་བ  ལ་ཏེ།།ཐ་མལ་  མས་ལ་  ས་   ེས་སོ།།  ག་བ  ལ་གཉིས་  ིས་འཇིག་  ེན་འདི།།ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་འཇོམས་པར་  ེད།།
འཕགས་པ་  འི་ད  ་མ་བཞི་བ   ་པ་ལས།

For the wealthy, there is mental pain,
For the deprived, there is physical pain.
Day and night these two pains
Torment this world.

          Arya Deva (2nd Centtury AD)



48 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།  ག་བ  ལ་འདོར་འདོད་སེམས་ཡོད་  ང༌།།  ག་བ  ལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་    ག །བདེ་བ་འདོད་  ང་གཏི་  ག་པས།།རང་གི་བདེ་བ་ད  ་  ར་འཇོམས།།
  ོད་འ  ག་ལེ  ་དང་པོ། 

Although wishing to be rid of misery,
(Beings) chase after (the causes of) misery itself.
Although wishing to be happy,
Like an enemy, they ignorantly destroy their own 
happiness.

     Shantideva - 8th Century AD Bodhicharyavatara)



49སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར།།ལས་དང་ཉོན་མོངས་  མ་  ོག་ལས།།དེ་དག་   ོས་ལས་   ོས་པ་ནི།། ོང་པ་ཉིད་  ིས་འགག་པར་འ   ར།།
མགོན་པོ་   ་    བ་  ི་  ་ཤེ་ལས། 

Ceasing of karmas and afflictions leads to Nirvana.
Karmas and afflictions arise from fabricating thoughts.
These inturn arise from elaborations (of grasping at 
inherent reality).
Elaborations cease through  (the wisdom of) 
emptiness.

             Acharya Nagarjuna - Mulmadhyammikakarika



50 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་  ་ཤེས།།བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛན་དང་  ང༌།།དེ་དག་དང་ནི་ཡོངས་འ  ེལ་ལས།།ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འ   ང་བར་འ   ར།།     
དཔལ་ཆོས་  ི་  གས་པས།

When ‘self’ is conceived, distinguishing as ‘others’ 
occurs;
This conception of self and others leads to 
attachment and aversion;
This in turn results in
The ensuing of all miseries. 

Acharya Dharmakirti (7th Century AD) Pramanavartikakarika)



51སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ེན་ཅིང་འ  ེལ་བར་འ   ང་བ་གང༌།།དེ་ནི་  ོང་པ་ཉིད་  ་བཤད།།དེ་ནི་བ  ེན་ནས་གདགས་པ་  ེ།།དེ་ཉིད་ད  ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ།།
མགོན་པོ་   ་    བ་  ི་  ་ཤེ་ལས། 

Whatever is dependently originated,
That is explained to be emptiness.
That [emptiness, reflects] dependent designation,
This indeed is the middle way.

             Acharya Nagarjuna – Mulamadhyamakakarika



52 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་  ིར་  ེན་འ   ང་མ་ཡིན་པའི།།ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།།དེ་  ིར་  ོང་པ་མ་ཡིན་པའི།།ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།
མགོན་པོ་   ་    བ་  ིས་  ་ཤེ་ལས། 

Since there is no phenomenon
Which is not dependently originated,
There is no phenomenon
Which is not empty [of true existence].

             Acharya Nagarjuna – Mulamadhyamakakarika



53སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་ལ་  ོང་པ་ཉིད་  ང་བ།།དེ་ལ་ཐམས་ཅད་  ང་བར་འ   ར།།གང་ལ་  ོང་ཉིད་མི་  ང་བ།།དེ་ལ་ཐམས་ཅད་  ང་མི་འ   ར།།  མགོན་པོ་   ་    བ་  ི་  ་ཤེ།
For him to whom emptiness is tenable,
Everything becomes tenable.
For him to whom emptiness is not tenable,
Nothing becomes tenable.

             Acharya Nagarjuna – Mulamadhyamakakarika



54 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ན་ནས་  ན་པའི་ཐག་པ་ཡིས།།སེམས་  ི་  ང་པོ་དམ་བཏགས་ནས།།འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་འ   ར་ཞིང༌།།དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལག་  ་འངོ༌།།
  ོད་འ  ག་ལེ  ་  ་པ། 

If the elephant of my mind is firmly bound
On all sides by the rope of mindfulness,
All fears will cease to exist
And all virtues will come into my hand. 
           

Shantideva - 8th Century AD  



55སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ས་  ེང་འདི་དག་ཀོས་གཡོག་  །། དེ་  ེད་ཀོ་བས་ག་ལ་ལང༌།། མ་མཐིལ་ཙམ་  ི་ཀོ་བས་ནི།།ས་  ེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་དང་འ  །།      ོད་འ  ག་ལེ  ་  ་པ། 
Where would I possibly find enough leather
With which to cover the surface of the earth?
But (wearing) leather just the size of the soles of a 
shoe,
Suffices covering the entire earth with it. 

     hantideva - (Bodhicharyavatara)



56 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།སེམས་ཅན་མི་   ན་ནམ་མཁའ་བཞིན།།དེ་དག་གཞོམ་  ིས་ཡོང་མི་ལང༌།། ོ་བའི་སེམས་འདི་གཅིག་བཅོམ་ན།།ད  ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོམས་དང་འ  །།    ོད་འ  ག་ལེ  ་  ་པ། 
Unruly beings are as (limitless) as space;
They cannot possibly all be overcome.
If I overcome my anger alone,
This will suffice vanquishing all enemies. 

Shantideva - (Bodhicharyavatara)



57སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གལ་ཏེ་བཅོས་  ་ཡོད་ན་ནི།།དེ་ལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད།།གལ་ཏེ་བཅོས་  ་མེད་ན་ནི།།དེ་ལ་མི་དགའ་  ས་ཅི་ཕན།།
  ོད་འ  ག་ལེ  ་   ག་པ། 

Why be unhappy about something
If it can he remedied?
And what is the use of being unhappy
If it cannot be remedied? 

Shantideva - (Bodhicharyavatara)



58 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་། ང་  བ་  ས་  ང་   ིན་མ་ཡིན། ། ་ཡིས་  ང་ནི་བ  ང་མ་ཡིན། །རང་ཆོས་ཡོངས་  ་ཤེས་པ་ལས། །དེ་ལ་སངས་   ས་སངས་   ས་བ  ོད། །
ཆོས་ཡང་དག་པར་བ   ད་པའི་མདོ།

Buddhahood is not bestowed upon you by anyone,
Nor (the cause) of Buddhahood is held by someone.
Through perfect knowledge of ones own (Buddha) 
nauture
Buddhahood is attained.

  The Buddha - Compendium of Dharma Sutra



59སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དེ་  ར་ཐམས་ཅད་གཞན་  ི་དབང༌།།དེ་ཡི་དབང་གིས་དེ་དབང་མེད།།དེ་  ར་ཤེས་ནས་    ལ་  ་  འི།།དངོས་པོ་  ན་ལ་  ོ་མི་འ   ར།།
  ོད་འ  ག་ལེ  ་   ག་པ།

Everything is governed by other conditions
(Which in turn) are governed by (others),
And in this way nothing governs itself.
Having understood this, I should not become angry
With those which are like magical illusions. 

Shantideva - (Bodhicharyavatara)



60 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དེ་བས་ད  ་འམ་མཛའ་ཡང་  ང༌།།མི་རིགས་  ེད་པ་མཐོང་   ར་ན།།འདི་འ  འི་   ེན་ལས་   ར་ཏོ་ཞེས།།དེ་  ར་སོམས་ཏེ་བདེ་བར་མནོས།།
  ོད་འ  ག་ལེ  ་   ག་པ། 

When one sees an enemy or even a friend
Committing an improper action (against you),
By thinking that such things arise through the force of 
(other) conditions,
I shall remain in a happy frame of mind. 

     Shantideva - (Bodhicharyavatara)



61སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།འདི་  ར་བདག་དང་གཞན་དག་  ང༌།།འཇིགས་དང་   ག་བ  ལ་མི་འདོད་ན།།བདག་དང་  ེ་  ག་ཅི་ཡོད་ན།།གང་དེ་བ   ང་ལ་གཞན་མི་བ   ང༌།།
  ོད་འ  ག་ལས། 

When both myself and others
Are similar in that we do not wish to suffer,
What is so special about me?
Why do I protect myself and not others?

Acharya Shantideva – Bodhicharyavatara



62 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།འདི་ན་  ང་  བ་སེམས་  ོབས་  ིས།། ོན་  ི་  ིག་པ་ཟད་  ེད་ཅིང༌།།བསོད་ནམས་   ་མཚ་   ད་  ེད་  ིར།།ཉན་ཐོས་  མས་པས་མཆོག་  ་བཤད།།
  ོད་འ  ག་ལེ  ་བ  ན་པ། 

Due to the strength of loving Bodhicitta,
The Bodhisattvas exhaust their previous negativities,
And harvest oceans of merit:
Hence they are said to excel the Shravakas. 

                    Acharya Shantideva – Bodhicharyavatara 



63སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གོམས་ན་  ་བར་མི་འ   ར་བའི།།དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།།དེ་བས་གནོད་པ་  ང་གོམས་པས།།གནོད་པ་ཆེན་པོ་བཟོད་པར་  ོས།།         ོད་འ  ག་ལས། 
There is nothing that will not
Become easier through familiarization.
Thus, cultivating familiarity with petty difficulties,
Train to tolerate greater difficulties.

       Acharya Shantideva – Bodhicharyavatara



64 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།དེ་བས་   ོ་ངལ་  ན་སེལ་ནས།། ང་  བ་སེམས་  ི་  ་ཞོན་ནས།།བདེ་ནས་བདེ་བར་འ  ོ་བ་ལ།།སེམས་ཤེས་  ་ཞིག་   ིད་  ག་འ   ར།།
  ོད་འ  ག་ལེ  ་བ  ན་པ།

So dispelling all despairs and weariness,
And by mounting the horse of Bodhicitta,
Who, when they know of this mind that takes you 
from joy to joy,
Would ever lapse into despondency? 

   Acharya Shantideva – Bodhicharyavatara



65སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ས་དང་  ་དང་མེ་དང་   ང༌།། ན་དང་ནགས་  ི་ཤིང་བཞིན་  །།བདག་ཉིད་  ད་ཙམ་གཅིག་  ་ཡང༌།།འདོད་ད  ར་   ད་པ་ཉིད་  ་མཛད།།
མགོན་པོ་   ་    བ་  ི་རིན་ཆེན་  ེང་བ། 

Like the earth, water, fire and wind,
Wild herbs and the plants of the forest,
Make yourself (and possessions) accessible 
For the maximum joy (of all).

                 Acharya Nagarjuna - Ratnavali



66 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གང་ལ་སེམས་  ི་དམ་པ་རིན་ཆེན་དེ།།  ེས་པ་དེ་ཡི་   ་ལ་  ག་འཚལ་ཞིང༌།།གང་ལ་གནོད་པ་  ས་  ང་བདེ་འ  ེལ་བ།།བདེ་བའི་འ   ང་གནས་དེ་ལ་   བས་  ་མཆི།།    ོད་འ  ག
I bow down to the body of him
Who generates the precious mind of Bodhicitta.
I seek refuge in that source of joy,
Who brings to happiness even those who harm him.
             

Acharya Shantideva 



67སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།གསེར་འ   ར་  ི་ཡི་  མ་པ་མཆོག་  ་  ར།།མི་གཙང་  ས་འདི་  ངས་ནས་   ལ་བའི་   །།རིན་ཆེན་རིན་ཐང་མེད་པར་བ    ར་པས་ན།། ང་  བ་སེམས་ཞེས་  ་བ་རབ་བ  ན་  ངས།།
  ོད་འ  ག་ལས།

It is like the supreme gold-making elixir,
For it transforms the unclean body we have taken
Into the priceless jewel of a Buddha’s form.
Therefore firmly sieze this Mind of Bodhicitta.

        Acharya Shantideva 



68 སངས་   ས་  ི་ག  ང་གཅེས་བ  ས༌དང་པཎ་   བ་འགའི་ག  ང་།ཇི་  ིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌།།འ  ོ་བ་ཇི་  ིད་གནས་   ར་པ།།དེ་  ིད་བདག་ནི་གནས་   ར་ནས།།འ  ོ་བའི་   ག་བ  ལ་སེལ་བར་ཤོག །        ོད་འ  ག་ལས།
For as long as space endures
And for as long as sentient beings remain,
Until then may I, too, abide
To dispel the misery of the world.

          Acharya Shantideva



  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།
  ལ་  ས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད།

37 Practices of Bodhisattvas
Gyalsay Thogmay Sangpo

69  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།



70   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༄༅། །ན་མོ་ལོ་ཀེ་  ༌  ༌ཡ། གང་གིས་ཆོས་  ན་འ  ོ་འངོ་མེད་གཟིགས་  ང༌།། འ  ོ་བའི་དོན་ལ་གཅིག་  ་བ  ོན་མཛད་པའི།།  ་མ་མཆོག་དང་   ན་རས་གཟིགས་མགོན་ལ།། ག་  ་  ོ་ག  མ་  ས་པས་  ག་འཚལ་ལོ།། 
Namo Lokeshvaraya !
You see that all phenomena neither come nor go.
Still you strive solely for the benefit of beings.
Supreme Guru and Protector Chenrezig,
To you I continually bow with body, speech, 
and mind.



71  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།ཕན་བདེའི་འ   ང་གནས་  ོགས་པའི་སངས་   ས་  མས།། དམ་ཆོས་བ    བས་ལས་   ང་  ེ་དེ་ཡང་ནི།། དེ་ཡི་ལག་ལེན་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས།།   ལ་  ས་  མས་  ི་ལག་ལེན་བཤད་པར་  །། 
The perfect Buddhas, the sources of benefit   
and happiness,
Arise from practicing the genuine Dharma,
Which in turn depends on knowing how to    
practice.
So here I’ll explain the Bodhisattva practices.



72   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༡དལ་འ  རོ་   ་ཆེན་  ེད་དཀའ་ཐོབ་  ས་འདིར།། བདག་གཞན་འཁོར་བའི་མཚ་ལས་བ   ལ་  འི་  ིར།། ཉིན་དང་མཚན་  ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ནི།། ཉན་སེམས་  མོ་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།། 
1

Now that you have obtained this precious human 
body, the great boat so difficult to find,
In order to free yourself and others from the ocean 
of samsara,
Listening, reflecting, and meditating with diligence 
day and night 
Is the practice of a Bodhisattva.



73  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༢གཉེན་  ི་  ོགས་ལ་འདོད་ཆགས་  ་  ར་གཡོ།། ད  ་ཡི་  ོགས་ལ་ཞེ་  ང་མེ་  ར་འབར།།  ང་དོར་བ  ེད་པའི་གཏི་  ག་  ན་ནག་ཅན།། ཕ་  ལ་  ོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།། 
2

Passion towards friends churns like water;
Hatred towards enemies burns like fire;
Through the darkness of ignorance one forgets 
what to adopt and what to reject.
To abandon one’s homeland is the practice of a 
Bodhisattva.



74   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༣ ལ་ངན་  ངས་པས་ཉོན་མོངས་རིམ་  ིས་འ  ིབ།།  མ་གཡེང་མེད་པས་དགེ་   ོར་ངང་གིས་འཕེལ།། རིག་པ་  ངས་པས་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་   ེས།། དབེན་པ་བ  ེན་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།། 
3

Giving up inhospitable places, mental afflictions 
gradually decrease.
With no distractions, virtuous activities naturally 
increase.
When mind becomes clear, conviction in the 
Dharma is born.
(Therefore) seeking solitude is the practice of a 
Bodhisattva.



75  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༤ ན་རིང་འ  ོགས་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་འ  ལ།། འབད་པས་བ    བས་པའི་ནོར་  ས་  ལ་  ་  ས།།  ས་  ི་མ  ོན་ཁང་  མ་ཤེས་མ  ོན་པོས་བོར།། ཚ་འདི་  ོས་བཏང་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
4

Friends and relatives acquainted for long will 
separate.
Possessions gained with exertion will be left behind.
Consciousness, the guest, will leave the guesthouse 
of the body.
To let go of this life is the practice of a Bodhisattva.



76   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༥གང་དང་འ  ོགས་ན་  ག་ག  མ་འཕེལ་འ   ར་ཞིང༌།། ཐོས་བསམ་  ོམ་པའི་  ་བ་ཉམས་འ   ར་ལ།།  མས་དང་  ིང་  ེ་མེད་པར་    ར་  ེད་པའི།།  ོགས་ངན་  ོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།། 
5

When friendship with someone causes the three 
poisons to increase,
Degrades the activities of listening, reflecting, and 
meditating,
And destroys loving kindness and compassion,
To give up such a friendship is the practice of a 
Bodhisattva.



77  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༦གང་ཞིག་བ  ེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འ   ར་ཞིང༌།། ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའ་  ་  ར་འཕེལ་འ   ར་བའི།། བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་  ས་བས་  ང༌།། གཅེས་པར་འཛན་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།། 
6

When in reliance on someone, your negativities 
diminish,
And your positive qualities grow like a waxing moon,
To cherish such a spiritual friend more than your 
own body 
Is the practice of a Bodhisattva. 



78   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༧རང་ཡང་འཁོར་བའི་གཙན་རར་བཅིངས་པ་ཡི།།འཇིག་  ེན་  ་ཡིས་  ་ཞིག་བ   བ་པར་  ས།།དེ་  ིར་གང་ལ་   བས་ན་མི་   ་བའི།།དཀོན་མཆོག་   བས་འ  ོ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
7

Themselves captives in the prison of samsara.
Whom can the worldly gods protect?
Therefore, to seek refuge in the Three Jewels, 
who do not betray you 
Is the practice of a Bodhisattva.



79  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༨ཤིན་  ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་   ག་བ  ལ་  མས།། ིག་པའི་ལས་  ི་འ  ས་  ར་  བ་པས་ག  ངས།།དེ་  ིར་  ོག་ལ་བབ་  ང་  ིག་པའི་ལས།།ནམ་ཡང་མི་  ེད་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
8

The suffering of the lower realms, so difficult to 
bear,
Is what the Buddha taught to be the fruit of 
negative actions.
Therefore, even at the cost of your life,
Never to commit negative actions is the practice of 
a Bodhisattva.



80   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༩ ིད་ག  མ་བདེ་བ་   ་  ེའི་ཟིལ་པ་བཞིན།། ད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན།།ནམ་ཡང་མི་འ   ར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་  ་གཉེར་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
9

Happiness in the three realms, like dew on a blade 
of grass,
Is subject to instantaneous fading away.
To strive for the supreme state of liberation 
That never wavers is the practice of a Bodhisattva.



81  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༡༠ཐོག་མེད་  ས་ནས་བདག་ལ་བ  ེ་བ་ཅན།།མ་  མས་   ག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་  །།དེ་  ིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བ   ལ་  འི་  ིར།། ང་  བ་སེམས་བ   ེད་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
10

From the beginningless time your mothers have 
cherished you.
If they now suffer, what good is your own happiness?
Therefore, in order to liberate limitless numbers of 
sentient beings,
Cultivating Bodhicitta is the practice of a Bodhisattva.



82   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༡༡  ག་བ  ལ་མ་  ས་བདག་བདེ་འདོད་ལས་   ང༌།། ོགས་པའི་སངས་   ས་གཞན་ཕན་སེམས༌ལས༌འ   ངས།།དེ་  ིར་བདག་བདེ་གཞན་  ི་   ག་བ  ལ་དག །ཡང་དག་བ  ེ་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
11

All suffering comes from yearning for your own 
happiness.
The perfect Buddhas are born from the intention to 
benefit others.
Therefore, to truly exchange your own happiness 
for the suffering of others is the practice of a 
Bodhisattva.



83  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༡༢ ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར།།ཐམས་ཅད་འ  ོག་གམ་འ  ོག་  ་འ  ག་ན་ཡང༌།། ས་དང་ལོངས་   ོད་  ས་ག  མ་དགེ་བ་  མས།།དེ་ལ་བ  ོ་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
12

Even if someone driven by excessive desire steals 
all your wealth
Or incites someone else to steal it,
To dedicate to this person your body, possession, 
and all your virtue
Of the three times is the practice of a Bodhisattva.



84   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༡༣བདག་ལ་ཉེས་པ་  ང་ཟད་མེད་བཞིན་  །།གང་དག་བདག་གི་མགོ་བོ་གཅོད་  ེད་ནའང༌།། ིང་  ེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་  ིག་པ་  མས།།བདག་ལ་ལེན་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
13

If someone cuts off your head
Even when you have not done the slightest wrong,
Through the power of compassion
To take his misdeeds upon yourself is the practice 
of a Bodhisattva.



85  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༡༤འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་  ན་  ་ཚགས་པ།། ོང་ག  མ་  བ་པར་   ོག་པར་  ེད་ན་ཡང༌།། མས་པའི་སེམས་  ིས་  ར་ཡང་དེ་ཉིད་  ི།།ཡོན་ཏན་བ  ོད་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
14

Should someone slander you
In a billion worlds,
With a loving heart, to proclaim his good qualities in 
return
Is the practice of a Bodhisattva.



86   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༡༥འ  ོ་མང་འ  ས་པའི་ད  ས་  ་འགའ་ཞིག་གིས།།མཚང་ནས་འ   ་ཞིང་ཚག་ངན་   ་ན་ཡང༌།།དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་  ི་འ  ་ཤེས་  ིས།། ས་པར་འ  ད་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
15

If in the middle of a crowd of people
Someone reveals your hidden faults and abuses you 
for them,
To see him as a spiritual friend and to bow with 
respect 
Is the practice of a Bodhisattva.



87  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༡༦བདག་གིས་  ་བཞིན་གཅེས་པར་བ   ངས་པའི་མིས།།བདག་ལ་ད  ་བཞིན་  ་བར་  ེད་ན་ཡང༌།།ནད་  ིས་བཏབ་པའི་  ་ལ་མ་བཞིན་  །། ག་པར་བ  ེ་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
16

If someone whom you cherish as dearly as your 
own child
Takes you for an enemy,
Then, like a mother whose child is sick, 
To love that person even more is the practice of a 
Bodhisattva.



88   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༡༧རང་དང་མཉམ་པའམ་དམན་པའི་   ེ་བོ་ཡིས།།ང་   ལ་དབང་གིས་བ  ས་ཐབས་  ེད་ན་ཡང༌།། ་མ་བཞིན་  ་  ས་པས་བདག་ཉིད་  ིས།།  ི་བོར་ལེན་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
17

Even when someone who is your equal or inferior,
Driven by arrogance seeks to disparage you,
To place him on the crown of your head 
With the same respect you would accord your guru 
is the practice of a Bodhisattva.



89  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༡༨འཚ་བས་ཕོངས་ཤིང་  ག་  ་མི་ཡིས་བ  ས།།ཚབས་ཆེན་ནད་དང་གདོན་  ིས་བཏབ་  ང་  ར།།འ  ོ་  ན་  ིག་   ག་བདག་ལ་ལེན་  ེད་ཅིང༌།། མ་པ་མེད་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
18

Though gripped by poverty and always scorned,
Though stricken by acute illness and possessed by 
evil spirits,
To take upon yourself the negativities and suffering 
of every being
And never to get discouraged is the practice of a 
Bodhisattva.



90   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༡༩ ན་པར་  གས་ཤིང་འ  ོ་མང་   ི་བོས་བ  ད།། མ་ཐོས་  ་ཡི་ནོར་འ  ་ཐོབ་   ར་  ང༌།། ིད་པའི་དཔལ་འ  ོར་  ིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས།།ཁེངས་པ་མེད་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
19

Though famous and prominent, someone to whom 
others bow,
Though you amass the riches like that of the god of 
wealth,
To see that worldly splendor has no essence
And thus to be without arrogance is the practice of 
a Bodhisattva.



91  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༢༠རང་གི་ཞེ་  ང་ད  ་བོ་མ་  ལ་ན།། ི་རོལ་ད  ་བོ་བ  ལ་ཞིང་འཕེལ་བར་འ   ར།།དེ་  ིར་  མས་དང་  ིང་  ེའི་དམག་ད  ང་གིས།།རང་    ད་འ  ལ་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།20
If you have not pacified the enemy of your own 
anger,
Combating outer opponents will only make them 
multiply,
Therefore, with an army of loving kindness and 
compassion,
To tame your own mind is the practice of a 
Bodhisattva.



92   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༢༡འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལན་  འི་  ་དང་འ  །།ཇི་ཙམ་   ད་  ང་  ེད་པ་འཕེལ་བར་འ   ར།།གང་ལ་ཞེན་ཆགས་   ེ་བའི་དངོས་པོ་  མས།།འ  ལ་ལ་  ོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
21

Sensual pleasures are like salt water;
The more you partake of them, the more your 
craving will increase.
Therefore, when something arouses attachment,
To abandon it immediately is the practice of a 
Bodhisattva.



93  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༢༢ཇི་  ར་  ང་བ་འདི་དག་གང་གི་སེམས།།སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་   ོས་པའི་མཐའ་དང་  ལ།།དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་ག  ང་འཛན་མཚན་མ་  མས།།ཡིད་ལ་མི་  ེད་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
22

All appearances are your own mind, 
And mind itself primordially transcends all mental 
fabrications.
Knowing this, and to remain free from apprehending 
the signs of subject and object 
Is the practice of a Bodhisattva. 



94   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༢༣ཡིད་  ་འངོ་བའི་  ལ་དང་  ད་པ་ན།།ད  ར་  ི་  ས་  ི་འཇའ་ཚན་ཇི་བཞིན་  །།མཛས་པར་  ང་ཡང་བདེན་པར་མེད་བ  ་ཞིང༌།།ཞེན་ཆགས་  ོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
23

When you encounter objects that please 
your mind,
Like rainbows in the summer season, 
Though they seem beautiful, not to view them as 
real and to give up attachment to them 
Is the practice of a Bodhisattva.



95  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༢༤  ག་བ  ལ་  ་ཚགས་  ི་ལམ་  ་ཤི་  ར།།འ   ལ་  ང་བདེན་པར་བ  ང་བས་ཨ་ཐང་ཆད།།དེ་  ིར་མི་མ  ན་   ེན་དང་འ  ད་པའི་ཚ།།འ   ལ་པར་བ  ་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
24

All suffering is like the death of your child in a dream.
To take such delusive appearances as true, how 
exhausting!
Therefore, whenever you encounter unpleasant 
circumstances,
To see them as deceptions is the practice of a 
Bodhisattva. ༢༥



96   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༢༥ ང་  བ་འདོད་པས་  ས་  ང་བཏང་དགོས་ན།། ི་རོལ་དངོས་པོ་  མས་ལ་  ོས་ཅི་དགོས།།དེ་  ིར་ལན་དང་  མ་  ིན་མི་རེ་བའི།།  ིན་པ་གཏོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
25

If those who aspire to enlightenment willingly give 
up their bodies,
What need is there to mention external objects?
Therefore, with no hope of reward or benefit,
To give with generosity is the practice of a 
Bodhisattva.



97  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༢༦ ལ་  ིམས་མེད་པར་རང་དོན་མི་འ   བ་ན།།གཞན་དོན་    བ་པར་འདོད་པ་གད་མོའ་གནས།།དེ་  ིར་  ིད་པའི་འ  ན་པ་མེད་པ་ཡི།། ལ་  ིམས་   ང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
26

If lack of discipline prevents you from benefiting 
yourself,
Then your wish to benefit others is just a joke.
Therefore, to observe discipline with no longing 
for worldly existence 
Is the practice of a Bodhisattva.



98   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༢༧ དགེ་བའི་ལོངས་   ོད་འདོད་པའི་   ལ་  ས་ལ།།གནོད་  ེད་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་གཏེར་དང་མ  ངས།།དེ་  ིར་  ན་ལ་ཞེ་འ  ས་མེད་པ་ཡིས།།བཟོད་པ་  ོམ་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
27

For a Bodhisattva who seeks a wealth of virtue,
Every harm perpetrator is like a precious treasure.
Therefore, without feeling irritation to all,
To cultivate patience is the practice of a Bodhisattva.



99  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༢༨རང་དོན་འབའ་ཞིག་    བ་པའི་ཉན་རང་ཡང༌།།མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བ  ོག་  ར་བ  ོན་མཐོང་ནས།།འ  ོ་  ན་དོན་  ་ཡོན་ཏན་འ   ང་གནས་  ི།།བ  ོན་འ   ས་  ོམ་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
28

If Shravakas and Pratyekabuddhas, who strive for 
their benefit alone,
Expand effort as if to extinguish a fire burning on 
their heads,
To cultivate joyous effort, the wellspring of positive 
qualities,
Is the practice of a Bodhisattva.



100   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༢༩ཞི་གནས་རབ་  ་  ན་པའི་  ག་མཐོང་གིས།།ཉནོ་མོངས་  མ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་  ས་ནས།།ག  གས་མེད་བཞི་ལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཡི།།བསམ་གཏན་  ོམ་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
29

Vipasana perfectly endowed with shamatha
Completely conquers all afflictions.
Knowing this and to cultivate meditative 
concentration that transcends the four 
formless states 
Is the practice of a Bodhisattva.



101  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༣༠ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་  ིན་  ་ཡིས།། ོགས་པའི་  ང་  བ་འཐོབ་པར་མི་  ས་པས།།ཐབས་དང་  ན་ཞིང་འཁོར་ག  མ་མི་  ོག་པའི།།ཤེས་རབ་  ོམ་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
30

The practices of the first five perfections
But without wisdom cannot achieve perfect 
enlightenment.
Equipped with skillful means and cultivating the 
wisdom of non-conceptualizing the three spheres
Is the practice of a Bodhisattva. 



102   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༣༡རང་གི་འ   ལ་པ་རང་གིས་མ་བ  གས་ན།།ཆོས་པའི་ག  གས་  ིས་ཆོས་མིན་  ེད་  ིད་པས།།དེ་  ིར་    ན་  ་རང་གི་འ   ལ་པ་ལ།།བ  གས་ནས་  ོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
31

If you do not analyze your own faults,
You might put on a Dharmic facade while 
behaving in a non-Dharmic way.
Therefore, to continually analyze your faults 
and then discard them 
Is the practice of a Bodhisattva.



103  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༣༢ཉནོ་མོངས་དབང་གིས་   ལ་  ས་གཞན་དག་གི།ཉེས་པ་  ེང་ན་བདག་ཉིད་ཉམས་འ   ར་བས།།ཐེག་པ་ཆེ་ལ་  གས་པའི་གང་ཟག་གི།ཉེས་པ་མི་   ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
32

If compelled by your own afflictions you speak of 
the faults of other Bodhisattvas,
You yourself will degenerate.
Therefore, never citing the faults of those who 
have entered the Mahayana path
Is the practice of a Bodhisattva.

༣༣



104   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༣༣ ེད་བ  ར་དབང་གིས་ཕན་  ན་  ོད་འ   ར་ཞིང༌།།ཐོས་བསམ་  ོམ་པའི་  ་བ་ཉམས་འ   ར་བས།མཛའ་བཤེས་  ིམ་དང་   ིན་བདག་  ིམ་  མས་ལ།།ཆགས་པ་  ོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
33

Desire for gain and services leads to mutual 
arguments, 
And activities of listening, reflecting, and 
meditating decline.
To relinquish attachment to the 
households of friends, relatives and donors
Is the practice of a Bodhisattva.



105  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༣༤  བ་པོའ་ཚག་གིས་གཞན་སེམས་འ   ག་འ   ར་ཞིང༌།།  ལ་བའི་  ས་  ི་   ོད་  ལ་ཉམས་འ   ར་བས།།དེ་  ིར་གཞན་  ི་ཡིད་  ་མི་འངོ་བའི།།ཚག་   བ་  ོང་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
34

Harsh words disturb the minds of others
And disintegrates a Bodhisattva’s conduct.
Therefore, to give up harsh and unpleasant speech 
towards others 
Is the practice of a Bodhisattva.



106   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༣༥ཉནོ་མོངས་གོམས་ན་གཉེན་པོས་བ  ོག་དཀའ་བས།། ན་ཤེས་   ེས་  ས་གཉེན་པོའ་མཚན་བ  ང་ནས།།ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་དང་པོ་   ེས་མ་ཐག །འ  ར་འཇོམས་  ེད་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
35

Once you become accustomed to afflictions, they 
are hard to undermine with antidotes.
Therefore, with the remedial weapons of 
mindfulness and introspection,
To forcefully eliminate afflictions such as 
attachment, the moment they arise,
Is the practice of a Bodhisattva.



107  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ༣༦མདོར་ན་གང་  ་   ོད་ལམ་ཅི་  ེད་  ང༌།།རང་གི་སེམས་  ི་གནས་  བས་ཅི་འ  ་ཞེས།།   ན་  ་  ན་དང་ཤེས་བཞིན་  ན་པ་ཡིས།།གཞན་དོན་    བ་པ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
36

In brief, wherever you are and whatever you do, 
Always examine the state of your mind.
Continuously working for the welfare of others
Is the practice of a Boddhisattva. 

༣༧



108   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།༣༧དེ་  ར་བ  ོན་པས་བ    བས་པའི་དགེ་བ་  མས།།མཐའ་ཡས་འ  ོ་བའི་   ག་བ  ལ་བསལ་  འི་  ིར།།འཁོར་ག  མ་  མ་པར་དག་པའི་ཤེས་རབ་  ིས།། ང་  བ་བ  ོ་བ་   ལ་  ས་ལག་ལེན་ཡིན།།
37

To dedicate the merit thus accumulated through 
these efforts to enlightenment
With the wisdom free of concepts of the three 
spheres,
In order to eliminate the suffering of all infinite 
beings,
Is the practice of a Bodhisattva.



109  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།མདོ་    ད་བ  ན་བཅོས་  མས་ལས་ག  ངས་པའི་དོན།།དམ་པ་  མས་  ི་ག  ང་གི་  ེས་འ  ངས་ནས།།  ལ་  ས་  མས་  ི་ལག་ལེན་  མ་  ་བ  ན།།  ལ་  ས་ལམ་ལ་  ོབ་འདོད་དོན་  ་བཀོད།།
By relying on the words of genuine masters,
I explain the meanings taught in the sutras, tantras 
and (other) treatises,
In the form of these thirty-seven Bodhisattva 
practices
To benefit those who wish to train on the 
Bodhisattva’s path.



110   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ། ོ་  ོས་དམན་ཞིང་   ངས་པ་  ང་བའི་  ིར།།མཁས་པ་དགེས་པའི་  ེབ་   ོར་མ་མཆིས་  ང༌།།མདོ་དང་དམ་པའི་ག  ང་ལ་བ  ེན་པའི་  ིར།།  ལ་  ས་ལག་ལེན་འ   ལ་མེད་ལགས་པར་སེམས།།
Because my intelligence is small and my studies 
few,
I lack linguistic skills to please the scholars.
Yet, since they are based on sutras and the 
teachings of the genuine masters,
I believe these practices of a Bodhisattva are 
flawless. 



111  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།འནོ་  ང་   ལ་  ས་   ོད་པ་  བས་ཆེན་  མས།། ་ོདམན་བདག་འ  ས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་  ིར།།འགལ་དང་མ་འ  ེལ་ལ་སོགས་ཉེས་པའི་ཚགས།།དམ་པ་  མས་  ིས་བཟོད་པར་མཛད་  ་གསོལ།།
Nevertheless, since the vastness of a Bodhisatva’s 
conduct is difficult to fathom,
By someone like me with an inferior intellect,
I pray to the genuine masters to consider with 
patience 
All my flaws such as contradictions, incoherence 
and so on.



112   ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།དེ་ལས་   ང་བའི་དགེ་བས་འ  ོ་བ་  ན།།དོན་དམ་  ན་  ོབ་  ང་  བ་སེམས་མཆོག་གིས།། ིད་དང་ཞི་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི།།  ན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་དང་མ  ངས་པར་ཤོག །
By virtue of the merit gathered here,
And by the power of conventional and ultimate 
Bodhicitta,
May all sentient beings become like the 
benefactor Avalokiteshvara
Who dwells neither in the extreme of samsara nor 
in that of peace.



113  ལ་  ས་ལག་ལེན་སོ་བ  ན་མ།
ཅེས་པ་འདི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་  ་  ང་དང་རིགས་པ་   ་བའི་
བ  ན་པ་ཐོགས་མེད་  ིས་ད  ལ་  འི་རིན་ཆེན་  ག་  ་   ར་བ་དགེའ།ོ།  །།

   པར་  ང་  ོན་ཚག  ༈   མ་  ོལ་ཞི་བའི་   ་མཚར་རོ་གཅིག་  ། །གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་  ལ་དལ་འབབ་   ང༌། །ཚག་གི་གཟེགས་མ་རེས་  ང་  ག་ག  མ་  ི། །  ི་མ་ཡོངས་འ   ད་ལེགས་བཤད་བ  ད་  ི་འདི། །དཔར་  ་བ    ན་པའི་  མ་དཀར་ ང་པོའ་མ  ས། །ཡང་དག་ཆོས་  ི་  ོ་མོ་  ོང་  ག་བ   །། གདངས་ཏེ་    ད་  འི་འ  ོ་བ་མ་  ས་པ། །ངེས་ལེགས་ནོར་ འི་མཛད་ལ་དབང་འ  ོར་ཤོག །ཅེས་ནང་བ  ན་   བ་མཐའ་
རིས་མེད་  ི་ག  ང་རབ་དག་པར་  ་བ    ན་དང་བ    ན་འ   ར་གང་ལའང་
  ར་ཆོག་པའི་དགེ་བ  ོའ་  ོན་ཚག་  ་   འི་དགེ་   ོང་ཆོས་   ་བ་ངག་
དབང་  ོ་བཟང་བ  ན་འཛན་   ་མཚས་   ར་བའ།ོ།    །།
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I bow down to the venerable Gurus.

I will explain as well as I am able
The essence of all the teachings of the 
Conqueror,
The path praised by the Conqueror’s children,
The entrance for the fortunate who desire 
liberation.

Listen with a clear mind, you fortunate ones
Who are not attached to the joys of cyclic 
existence, 
Who strive to make good use of leisure and 
opportunity,
And direct your mind to the path pleasing to 
Buddha 



117The Three Principles of the pths 

Without pure determination to be free, there is 
no way to end
Attraction to the pleasures of cyclic existence. 
The craving for existence also binds beings.
Thus, from the onset seek renunciation. 

Reverse attraction to this life,
By refl ecting on how leisure and opportunity 
are diffi cult to fi nd; 
And how life is ephemeral and without span. 
Reverse attraction to future lives.
By repeatedly thinking of the infallibility
of karma and its effects, and the misery of this 
world.



118 The Three Principles of the pths The

Contemplating thus, when you do not for an 
instant 
Admire the splendours of cyclic existence, 
And remain intent on liberation day and night
Renunciation is then born in you.

Renunciation, however, if not tempered by 
a pure mind of enlightenment
Does not bring forth the perfect bliss
Of unsurpassed enlightenment;
Therefore, the wise ones, generate the excellent 
mind of enlightenment.

Swept by the current of the four powerful rivers, 
Tied by strong bonds of karma, so hard to undo,
Caught in the iron net of self-grasping, 
Completely enveloped by the darkness of 
ignorance,



119The Three Principles of the pths 

Born and reborn in boundless cyclic existence, 
Ceaselessly tormented by the three miseries,
Thinking of your mothers in this condition,
Generate the supreme mind (of enlightenment.)

Although you train in renunciation and the mind 
of enlightenment, 
Without wisdom which realizes the ultimate 
reality, 
You cannot cut the root of cyclic existence, 
Therefore, strive to understand dependent 
arising. 

One who sees the infallible cause and effect
Of all phenomena in cyclic existence and peace, 
And destroys all focuses of apprehension, 
Has entered into the path which pleases the 
Buddha.
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Appearances are infallible dependent arising: 
And emptiness is the understanding that is free 
of assertions.
As long as these two are seen as distinct, 
You have not yet realized the intent of the 
Buddha.

When these two realizations are simultaneous,
Where, from the mere sight of infallible 
dependent origination 
Concurrently destroys all modes of grasping 
through defi nite discernment.
At that time the analysis of the (profound) 
view is perfected.
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Furthermore, appearances refute the extreme of 
existence,
Emptiness refutes the extreme of non existence;
When you understand that emptiness arises in 
the form of cause and effect,
You are not captivated by the view of extremes.

Oh! Child, once you have realized the points
Of the Three Principles of the Path,
Seek solitude and cultivate strong determination
And quickly reach the fi nal goal.


