बो#धिच'#ववरणनाम
!ང་uབ་སེམས་)ི་འ,ེལ་པ་ཞེས་!་བ།
དཔལ་23་45་སེམས་དཔའ་ལ་yག་འཚལ་ལོ།།
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་<ལ་བ། །uང་པོ་ཁམས་དང་?ེ་མཆེད་དང་། །གAང་དང་འཛCན་པ་Eམས་Fངས་པ། །
ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་ཉིད་པས། །རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་?ེས་པས། །Iོང་པ་ཉིད་)ི་རང་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་!་བ་འJང་ངོ་། །སངས་Kས་བཅོམ་Lན་འདས་Eམས་དང་། !ང་uབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ3་ད5་Eམས་)ིས་ཇི་Nར་!ང་uབ་ཆེན་པོར་

uགས་བ?ེད་པ་དེ་བཞིན་P་བདག་གིས་)ང་སེམས་ཅན་མ་བQལ་བ་Eམས་བQལ་བ་དང་། མ་,ོལ་བ་Eམས་ད,ོལ་བ་དང་། །དRགས་མ་Sང་བ་Eམས་

དRགས་དJང་བ་དང་། །ཡོངས་U་V་ངན་ལས་མ་འདས་པ་Eམས་ཡོངས་U་V་ངན་ལས་བW་བའི་yིར། Pས་འདི་ནས་བAང་Iེ་!ང་uབ་sིང་པོ་ལ་མཆིས་
)ི་བར་P་!ང་uབ་ཆེན་པོར་སེམས་བ?ེད་པར་བYིའོ། །!ང་uབ་སེམས་དཔའ་གསང་Zགས་)ི་[ོར་\ད་པ་\ོད་པ་Eམས་)ིས་དེ་Nར་]ན་^ོབ་)ི་Eམ་

པས་!ང་uབ་)ི་སེམས་_ོན་པའི་རང་བཞིན་བ?ེད་ནས། དོན་དམ་པ་!ང་uབ་)ི་སེམས་བ[ོམ་པའི་Iོབས་)ིས་བ?ེད་པར་!་བ་ཡིན་པས། དེའི་yིར་དེའི་
རང་བཞིན་བ ཤད་པར་!འོ། །

!ང་uབ་སེམས་)ི་བདག་ཉིད་དངོས། །དཔལ་Lན་23་45་Eམས་བaད་ནས། །!ང་uབ་སེམས་)ི་བ[ོམ་པ་ནི། །bིད་པ་འཇིག་Iེ་བདག་གིས་བ ཤད། །

སངས་Kས་Eམས་)ིས་!ང་uབ་སེམས། །བདག་དང་uང་སོགས་Eམ་རིག་གི །cོག་པ་Eམས་)ིས་མ་བQིབས་ཤིང་། །cག་a་Iོང་ཉིད་མཚན་ཉིད་བཞེད། །

sིང་4ེས་བdན་པའི་སེམས་)ིས་ནི། །འབད་པས་བ[ོམ་པར་!་བ་ཡིན། །uགས་4ེའི་བདག་ཉིད་སངས་Kས་)ིས། །!ང་uབ་སེམས་ནི་cག་a་བ[ོམ། །

e་Iེགས་ཅན་Yིས་གང་བcག་པའི། །བདག་དེ་རིགས་པས་Eམ་དfད་ན། །uང་པོ་]ན་Yི་ནང་Eམས་ན། །གང་ཞིག་གནས་)ང་rེད་མ་ཡིན། །

uང་Eམས་ཡོད་)ི་དེ་cག་མིན། །དེ་ཡང་བདག་གི་ང3་བ3་མhན། །འགའ་ཡང་cག་དང་མི་cག་གཉིས། །cེན་དང་བcེན་པའི་དངོས་པོར་མེད། །

བདག་ཅེས་!་དེ་དངོས་མིན་ན། །!ེད་པོར་ཞེས་!ར་ག་ལ་cག །ཆོས་ཅན་ཡོད་ན་ཆོས་Eམས་ལ། །འཇིག་cེན་ན་ནི་\ོད་ལ་འiག །

གང་yིར་cག་པས་དོན་!ེད་པ། །རིམ་དང་ཅིག་ཅར་Yིས་མིན་པ། །དེ་yིར་yི་དང་ནང་P་ནི། །cག་པའི་དངོས་དེ་མེད་པ་ཉིད། །

1

གལ་ཏེ་kས་ན་ཅི་yིར་Nོས། །དེ་ནི་ཅིག་ཅར་དངོས་འ!ིན་འlར། །གང་ཞིག་དངོས་གཞན་ལ་Nོས་པ། །དེ་ནི་cག་དང་kས་Lན་མིན། །

གལ་ཏེ་དངོས་ན་cག་མིན་ཏེ། དངོས་Eམས་cག་a་mད་ཅིག་yིར། །གང་yིར་མི་cག་དངོས་པོ་ལ། །!ེད་པ་པ3་ཉhད་བཀག་པ་མེད། །

བདག་སོགས་<ལ་བའི་འཇིག་cེན་ནི། །uང་པོ་ཁམས་དང་?ེ་མཆེད་དང་། །གAང་འཛCན་o3་ཡhས་འཇོམས་པར་འlར། །o3་ཡhས་Eམ་པར་འཇོམས་པར་འlར། །

ཕན་པར་བཞེད་པ་Eམས་)ིས་ནི། །གAགས་དང་ཚqར་དང་འP་ཤེས་དང་། །འP་!ེད་Eམ་ཤེས་uང་པོ་r། དེ་Nར་ཉན་ཐོས་Eམས་ལ་གUངས། །

sང་གཉིས་མཆོག་གིས་cག་a་ཡང་། །གAགས་ནི་t་བ་2ོས་འuར་vང་། །ཚqར་བ་u་ཡི་u་Rར་འu། །འP་ཤེས་_ིག་w་དང་མuངས་ཤིང་། །

འP་!ེད་u་ཤིང་དང་འu་ལ། །Eམ་ཤེས་y་མ་N་R་ཞེས། །uང་པོ་བIན་པ་དེ་N་R། །!ང་uབ་སེམས་དཔའ་Eམས་ལ་གUངས། །

འJང་ཆེན་བཞི་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །གAགས་)ི་uང་པོར་རབ་a་བ ཤད། །zག་མ་གAགས་མེད་ཉིད་P་ནི། །མེད་ན་མི་འJང་yིར་ན་{བ། །

དེ་དག་Eམས་)ིས་མིག་གAགས་སོགས། ཁམས་Eམས་གང་བ ཤད་དེ་དག་ཉིད། །?ེ་མཆེད་དང་ནི་གAང་བ་དང་། །འཛCན་པར་ཡང་ནི་ཤེས་པར་!། །

གAགས་|ལ་མེད་གཞན་དབང་པ3་མ5ད། །!ེད་པ3འh་དབང་པ3་ཤhན་a་མེད། །?ེད་པ་པོ་དང་?ེད་པ་དག །ཡང་དག་?ེད་པར་རིགས་མ་ཡིན། །

གAགས་|ལ་དབང་ཤེས་?ེད་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་དབང་པོ་ལ་འདས་ཡིན། །འPས་པས་དེ་Eམས་?ེད་!ེད་ན། །ཚqགས་པ་དེ་ཡང་མི་འདོད་དོ། །

yོགས་)ི་ད!ེ་བས་yེ་བ་ཡིས། །|ལ་rན་ལ་ཡང་ད!ེ་བ་མཐོང་། །གང་ལ་ཆ་ཤས་)ིས་བcགས་ན། །དེ་ནི་|ལ་rན་ཇི་Nར་འཐད། །

yི་རོལ་དོན་ནི་Eམ་གཅིག་ལ། །ཐ་དད་ཤེས་པ་འiག་པར་འlར། །ཡིད་འོང་གAགས་ནི་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་གཞན་ལས་གཞན་P་འlར། །

Rད་མེད་གAགས་ནི་གཅིག་~་ལ། །རོ་དང་འདོད་!་བཟའ་!་ཞེས། །]ན་a་ཆགས་ཅན་yི་Eམས་བཞིན། །Eམ་པར་cོག་པ་གUམ་ཡིན་ནོ། །

དོན་མuངས་པ་ཡིས་དོན་!ེད་པ། །Åི་ལམ་གནོད་པ་བཞིན་མིན་ནམ། །Åི་ལམ་སད་པའི་གནས་mབས་ན། །དོན་!ེད་པ་ལ་yད་པར་མེད། །

གAང་དང་འཛCན་པའི་ང3་བ3་ཡhས། །Eམ་ཤེས་vང་བ་གང་ཡིན་པ། །Eམ་ཤེས་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །yི་རོལ་དོན་ནི་འགའ་ཡང་མེད། །

དེ་yིར་དངོས་པ3འh་ང3་བ3་ནh། །yི་དོན་Eམ་པ་]ན་a་མེད། །Eམ་ཤེས་ས3་སÇར་vང་བ་འདི། །གAགས་)ི་Eམ་པར་vང་བར་འlར། །
2

ཇི་Nར་?ེ་བ3་ས5མས་Åོངས་པས། །y་མ་_ིག་w་uི་ཟ་ཡི། །,ོང་yེར་ལ་སོགས་མཐོང་བ་Nར། །དེ་བཞིན་གAགས་སོགས་vང་བ་ཡིན། །

བདག་a་འཛCན་པ་བWོག་པའི་yིར། །uང་པོ་ཁམས་སོགས་བIན་པ་ཡིན། །སེམས་ཙམ་པ་ལ་གནས་ནས་ནི། །mལ་ཆེན་Eམས་)ིས་དེ་ཡང་Fོང་། །

Eམ་པར་ཤེས་པར་Ñ་བ་ལ། །v་ཚqགས་འདི་ནི་སེམས་U་{བ། །Eམ་ཤེས་རང་བཞིན་གང་ཞེ་ན། །ད་ནི་དེ་ཉིད་བ ཤད་!་Iེ། །

འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །uབ་པས་བIན་པ་གང་མཛད་དེ། །!ིས་པ་Eམས་)ིས་Öག་པ་ནི། །Fང་བའི་yིར་ཡིན་དེ་ཉིད་མིན། །

]ན་བཏགས་དང་ནི་གཞན་དབང་དང་། །ཡོངས་U་{བ་པ་འདི་ཉིད་ནི། །Iོང་ཉིད་བདག་ཉིད་གཅིག་~་ཡི། །ང3་བ3་ས5མས་ལ་བcག་པ་ཡིན། །

ཐེག་ཆེན་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་ལ། །ཆོས་ལ་བདག་མེད་མཉམ་པ་ཉིད། །སེམས་ནི་གདོད་ནས་མ་?ེས་ཏེ། །སངས་Kས་)ིས་ནི་མདོར་བÜས་གUངས། །

Eལ་འ!ོར་\ོད་པ་པ་Eམས་)ིས། །རང་གི་སེམས་)ིས་དབང་!ས་ཏེ། །གནས་ཡོངས་lར་ནས་དག་པའི་སེམས། །ས3་སÇ་རང་རིག་\ོད་áལ་བ4ོད། །

འདས་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་མེད། །མ་འོངས་པ་ནི་ཐོབ་པ་མིན། །གནས་yིར་ནས་ནི་ཡོངས་lར་པ། ད་Nར་བ་ལ་ག་ལ་ཡོད། །

ཇི་N་དེ་Nར་vང་བ་མིན། །ཇི་Nར་vང་དེ་དེ་Nར་མིན། །Eམ་ཤེས་བདག་མེད་ང3་བ3་I5། །cེན་གཞན་Eམ་པར་ཤེས་པ་མེད། །

ཇི་Nར་ཁབ་ལེན་དང་ཉེ་བས། །àགས་ནི་âར་P་ཡོངས་U་འཁོར། །དེ་ལ་སེམས་ནི་ཡོད་མིན་ཏེ། །སེམས་དང་Lན་བཞིན་vང་བར་འlར། །

དེ་བཞིན་]ན་གཞི་Eམ་ཤེས་ནི། །བདེན་མིན་བདེན་པ་བཞིན་P་ནི། །གང་ཚä་འ,3་འÇང་གཡོ་བར་འlར། །དེ་ཚä་bིད་པའང་འཛCན་པར་!ེད། །

ཇི་Nར་K་མཚq་དང་ནི་ཤིང་། །སེམས་ནི་མེད་)ང་གཡོ་བར་འlར། །དེ་བཞིན་]ན་གཞིའི་Eམ་ཤེས་ནི། །ãས་cེན་ནས་ནི་གཡོ་བ་ཡིན། །

ãས་མེད་ན་ནི་Eམ་པར་ཤེས། །ཡོད་པ་མིན་ཞེས་ཡོངས་cོག་ན། །དེ་ཡི་ས3་སÇ་རང་རིག་ཉིད། །ཅི་འu་ཞེས་!ར་བ4ོད་པར་Yིས། །

ས3་སÇ་རང་རིག་ཉིད་བ4ོད་པས། །དེ་ནི་དངོས་པ3་ཉhད་P་བ4ོད། །འདི་དེ་ཡིན་ཞེས་བ4ོད་པར་ནི། །kས་མིན་ཞེས་)ང་བ4ོད་པ་ཡིན། །

རང་ལ་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་བ?ེད་པར་!་བའི་yིར། །cག་a་འåལ་པ་མེད་པར་ནི། །མཁས་Eམས་རབ་a་འiག་པ་ཡིན། །

ཤེས་པས་ཤེས་!་cོགས་པ་Iེ། །ཤེས་!་མེད་པར་ཤེས་པ་མེད། །དེ་N་ན་ནི་རིག་!་དང་། །རིག་!ེད་མེད་ཅེས་ཅིས་མི་འདོད། །
3

སེམས་ནི་མིང་ཙམ་ཡིན་པ་Iེ། །མིང་ལས་གཞན་P་འགའ་ཡང་མེད། །མིང་ཙམ་P་ནི་Eམ་རིག་བN། །མིང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན། །

ནང་ངམ་དེ་བཞིན་yི་རོལ་ལམ། །ཡང་ན་གཉིས་ཀའི་བར་དག་a། །Kལ་བ་Eམས་)ིས་སེམས་མ་rེད། །དེ་yིར་y་མའི་རང་བཞིན་སེམས། །

ཁ་དོག་ད!ིབས་)ི་ད!ེ་བའམ། །གAང་བ་དང་ནི་འཛCན་པའམ། །?ེས་པ་Rད་མེད་མ་ནིང་སོགས། །ང3་བ3་ས5མས་ནི་གནས་པ་མིན། །

མདོར་ན་སངས་Kས་Eམས་)ིས་ནི། །གཟིགས་པར་མ་lར་གཟིགས་མི་འlར། །རང་བཞིན་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །ཇི་N་Rར་ནི་གཟིགས་པར་འlར། །

དངོས་པ3་ཞ5ས་!་Eམ་cོག་ཡིན། །Eམ་cོག་མེད་པ་Iོང་པ་ཉིད། །གང་P་Eམ་cོག་vང་lར་པ། །དེར་ནི་Iོང་ཉིད་ག་ལ་ཡོད། །

cོག་!་cོག་!ེད་Eམ་པའི་སེམས། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་Eམས་)ིས་མ་གཟིགས། །གང་ན་cོག་!་cོག་!ེད་ཡོད། །དེར་ནི་!ང་uབ་ཡོད་མ་ཡིན། །

མཚན་ཉིད་མེད་ཅིང་?ེ་བ་མེད། །ཡོངས་lར་མ་ཡིན་ངག་ལམ་<ལ། །མཁའ་དང་!ང་uབ་སེམས་དང་ནི། །!ང་uབ་གཉིས་མེད་མཚན་ཉིད་ཅན། །

!ང་uབ་sིང་པོ་ལ་བuགས་པའི། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སངས་Kས་དང་། །བéེར་Lན་]ན་Yིས་Pས་གUམ་P། །Iོང་པ་མཁའ་དང་མuངས་པར་མyེན། །

དེ་yིར་ཆོས་Eམས་]ན་Yི་གཞི། །ཞི་ཞིང་y་མ་དང་མuངས་པར། །གཞི་མེད་bིད་པ་འཇིག་!ེད་པའི། །Iོང་པ་ཉིད་ནི་cག་a་བ[ོམ། །

?ེ་མེད་དང་ནི་Iོང་ཉིད་དང་། །བདག་མེད་ཅེས་!ར་Iོང་པ་ཉིད། །བདག་ཉིད་དམན་པར་གང་[ོམ་པ། །དེ་དེ་བ[ོམ་པར་!ེད་པ་མིན། །

དགེ་དང་མི་དགེའི་Eམ་cོག་གི །wན་ཆད་པ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཅན། །Iོང་ཉིད་སངས་Kས་)ིས་གUངས་གཞན། །དེ་དག་Iོང་པ་ཉིད་མི་བཞེད། །

སེམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པ་ཡི། །གནས་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །དེ་དག་Iོང་ཉིད་བ[ོམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའ་བ[ོམ་པར་བཞེད་པ་ཡིན། །

Iོང་ཉིད་སེང་གེའི་Q་ཡིས་ནི། Ñ་བ་ཐམས་ཅད་Öག་པར་མཛད། །གང་དང་གང་P་དེ་དག་uགས། །དེ་དང་དེར་ནི་Iོང་ཉིད་འlར། །

གང་གི་Eམ་ཤེས་mད་ཅིག་མ། །དེ་ཡི་དེ་ནི་cག་མ་ཡིན། །སེམས་ནི་མི་cག་ཉིད་ཡིན་ན། །Iོང་པ་ཉིད་དང་ཇི་Nར་འགལ། །

མདོར་ན་སངས་Kས་Eམས་)ིས་ནི། །སེམས་ནི་མི་cག་ཉིད་བཞེད་ན། །དེ་དག་སེམས་ནི་Iོང་ཉིད་P། །ཅི་ཡི་yིར་ན་མི་བཞེད་འlར། །

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སེམས་)ི་ནི། །རང་བཞིན་cག་a་མེད་པར་འlར། །དངོས་པོ་རང་བཞིན་Yིས་{བ་པ། །རང་བཞིན་མེད་ཉིད་བ4ོད་པ་མིན། །
4

དེ་mད་བ4ོད་ན་སེམས་)ིས་ནི། །བདག་གི་གནས་པ་Fངས་པ་ཡིན། །རང་གི་རང་བཞིན་ལས་འདས་པ། །འདི་ནི་ཆོས་Eམས་ཆོས་མ་ཡིན། །

ཇི་Nར་R་རམ་མངར་བ་དང་། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བ་བཞིན། །དེ་བཞིན་ཆོས་Eམས་ཐམས་ཅད་)ི། །རང་བཞིན་Iོང་པ་ཉིད་P་འདོད། །

Iོང་ཉིད་རང་བཞིན་P་བ4ོད་པ། །འགའ་ཞིག་ཆད་པར་Ñ་བ་མིན། །དེས་ནི་cག་པ་ཉིད་P་ཡང་། །འགའ་ཞིག་Ñ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

མ་རིག་ནས་བéམས་è་ཤིའི་བར། །མཐར་uག་ཡན་ལག་བê་གཉིས་)ི། །བcེན་ནས་Jང་བའི་!་བ་ནི། །ཁ3་བ3་Åh་ལམ་y་འuར་འདོད། །

ཡན་ལག་བê་གཉིས་འཁོར་ལོ་འདི། །bིད་པའི་ལམ་P་འཁོར་བ་Iེ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་གང་། །ལས་འ<ས་\ོད་པར་འདོད་པ་མེད། །

ཇི་Nར་མེ་ལོང་ལ་བcེན་ནས། །བཞིན་Yི་ད)ིལ་འཁོར་vང་lར་པ། །དེ་ལ་དེ་ནི་འཕ3་མhན་ཏེ། །དེ་མེད་པར་ནི་དེ་ཡང་མེད། །

དེ་བཞིན་uང་པ3་ཉhང་མཚམས་ëོར། །bིད་པ་གཞན་P་?ེ་བ་དང་། །འཕོ་བ་མེད་པར་མཁས་Eམས་)ིས། །cག་a་ངེས་པར་!་བ་ཡིན། །

མདོར་ན་Iོང་པའི་ཆོས་ལས་ནི། །ཆོས་Eམས་Iོང་པར་?ེ་བར་འlར། །!ེད་པོ་ལས་འ<ས་ལོངས་\ོད་སོགས། །]ན་^ོབ་a་ནི་Kལ་བས་བIན། །

ཇི་Nར་í་ཡི་Q་དང་ནི། །དེ་བཞིན་â་ì་ཚqགས་པས་?ེད། །yི་ཡི་cེན་ཅིང་འ<ེལ་འJང་བ། །Åི་ལམ་y་མ་དང་མuངས་འདོད། །

ཆོས་Eམས་w་ལས་?ེས་པ་ནི། །ནམ་ཡང་འདའ་བར་མི་འlར་ཏེ། །w་ནི་w་ཉིད་)ིས་Iོངས་པས། །དེ་ནི་?ེ་བ་མེད་པར་cོགས། །

ཆོས་Eམས་)ི་ནི་?ེ་མེད་པར། །Iོང་ཉིད་ཡིན་པར་རབ་a་བ ཤད། །མདོར་ན་uང་པོ་r་པོ་འདིར། ཆོས་]ན་ཞེས་ནི་བ ཤད་པ་ཡིན། །

དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་བ ཤད་པ་ན། །]ན་^ོབ་wན་ནི་འཆད་མི་འlར། །]ན་^ོབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །དེ་ཉིད་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །

]ན་^ོབ་Iོང་པ་ཉིད་P་བ ཤད། །Iོང་ཉིད་ཁོ་ནར་]ན་^ོབ་ཡིན། །མེད་ན་མི་འJང་ངེས་པའི་yིར། །!ས་དང་མི་cག་ཇི་བཞིན་ནོ། །

]ན་^ོབ་ཉོན་མོངས་ལས་ལས་Jང་། །ལས་ནི་སེམས་ལས་Jང་བ་ཡིན། །སེམས་ནི་བག་ཆགས་དག་གིས་བསགས། །བག་ཆགས་<ལ་ན་བདེ་བ་Iེ། །

བདེ་བའི་སེམས་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །སེམས་ཞི་བ་ནི་Åོངས་མི་འlར། །Åོངས་མེད་དེ་ཉིད་cོགས་པ་Iེ། །དེ་ཉིད་cོགས་པས་,ོལ་འཐོབ་འlར། །

དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་ཉིད། །!ང་uབ་སེམས་མཆོག་དེ་ཉིད་དང་། །Iོང་པ་ཉིད་Pའང་བ ཤད་པ་ཡིན། །
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གང་དག་Iོང་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་ཐར་པའི་cེན་མ་ཡིན། །འ,ོ་îག་bིད་པའི་བཙqན་རར་ནི། །Åོངས་པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འlར། །

དེ་Nར་Iོང་པ་ཉིད་འདི་ནི། །Eལ་འ!ོར་པ་ཡིས་བ[ོམ་!ས་ནས། །གཞན་Yི་དོན་ལ་ཆགས་པའི་oོ། །འJང་བར་འlར་བར་ཐེ་ཚqམ་མེད། །

གང་དག་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །གཉེན་བ ཤེས་lར་པས་བདག་ལ་Zོན། །ཕན་པ་!ས་པར་འlར་པ་ཡི།
།སེམས་ཅན་དེ་དག་Eམས་ལ་ནི། །!ས་པ་གཟོ་བར་འlར་བར་!། །

bིད་པའི་བཙqན་རར་སེམས་ཅན་ནི། །ཉོན་མོངས་མེ་ཡིས་གPངས་Eམས་ལ། །བདག་གིས་Üག་བZལ་འ!ིན་པ་Nར། །དེ་བཞིན་བདེ་བ་ëིན་པར་རིགས། །

འཇིག་cེན་བདེ་འ,ོ་ངན་འ,3་ཡh། །འདོད་དང་མི་འདོད་འ<ས་R་དེ། །སེམས་ཅན་Eམས་ལ་ཕན་པ་དང་། །གནོད་པ་ལས་ནི་འJང་བར་འlར། །

སེམས་ཅན་བcེན་ནས་སངས་Kས་)ི། །གོ་འཕང་o་མེད་rེད་lར་ན། །z་དང་མི་ཡི་ལོངས་\ོད་གང་། །ཚངས་དང་དབང་པོ་uག་པོ་དང་། །

འཇིག་cེན་?ོང་བས་བIེན་དེ་དག །སེམས་ཅན་ཕན་པ་ཙམ་ཞིག་གིས། །མ་uངས་པ་ནི་འ,ོ་གUམ་འདིར། །འགའ་ཡང་མེད་ལ་མཚར་ཅི་ཡོད། །

སེམས་དVལ་Pད་འ,3་ཡh་ïགས་U། །Üག་བZལ་Eམ་པ་P་མའི་དངོས། །སེམས་ཅན་Eམས་)ིས་Vོང་བ་གང་། །དེ་ནི་སེམས་ཅན་གནོད་ལས་Jང་། །

བñེས་mོམ་ཕན་uན་བ2ེག་པ་དང་། །གཟིར་བ་ཡི་ནི་Üག་བZལ་ཉིད། བWོག་པར་དཀའ་ཞིང་ཟད་མེད་དེ། །སེམས་ཅན་གནོད་པའི་འ<ས་R་ཡིན། །

སངས་Kས་!ང་uབ་སེམས་དཔའ་དང་། །བདེ་འ,ོ་དང་ནི་ངན་འ,ོ་དང་། །སེམས་ཅན་དག་གི་Eམ་པར་_ིན། །ང3་བÇ་གཉིས་U་ཤེས་པར་!། །

དངོས་པོ་]ན་Yི་བIེན་!་ཞིང་། །རང་གི་ãས་བཞིན་བóང་བར་!། །སེམས་ཅན་Eམས་ལ་ཆགས་<ལ་བ། །Pག་བཞིན་འབད་པས་Fང་བར་!། །

ཉན་ཐོས་Eམས་ནི་ཆགས་<ལ་བས། །!ང་uབ་དམན་པ་ཐོབ་མིན་ནམ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་U་མ་དོར་བས། །^ོགས་སངས་Kས་)ི་!ང་uབ་ཐོབ། །

དེ་Nར་ཕན་དང་མི་ཕན་པའི། །འ<ས་R་འJང་བར་བ ཤད་པ་ནི། །དེ་དག་mད་ཅིག་གཅིག་)ང་ནི། །རང་དོན་ཆགས་ཤིང་ཇི་Nར་གནས། །

sིང་4ེ་བcན་པའི་é་བ་ཅན། །!ང་སེམས་â་ì་ལས་Jང་བའི། །གཞན་དོན་གཅིག་འ<ས་!ང་uབ་ནི། །Kལ་བའི་bས་Eམས་[ོམ་པར་!ེད། །

གང་ཞིག་བ[ོམས་པས་བcན་པ་ནི། །གཞན་Yི་Üག་བZལ་Yིས་<ེད་ནས། །བསམ་གཏན་བདེ་བ་དོར་ནས་)ང་། །མནར་མེད་པར་ཡང་འiག་པར་!ེད། །
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འདི་ནི་ངོ་མཚར་འདི་བZགས་འོས། །འདི་ནི་དམ་པའི་uལ་ãགས་མཆོག །དེ་དག་Eམས་)ིས་རང་ãས་དང་། །ནོར་Eམས་ëིན་པ་ངོ་མཚར་མིན། །

ཆོས་Eམས་Iོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འ<ས་R་བIན་པ་གང་། །དེ་ནི་ངོ་མཚར་བས་ངོ་མཚར། །Åད་Jང་བས་)ང་Åད་P་Jང་། །

སེམས་ཅན་?ོབ་པའི་བསམ་པ་ཅན། །དེ་དག་bིད་པ་འདམ་?ེས་)ང་། །དེ་Jང་ཉེས་པས་མ་གོས་པ། །u་ཡི་པòའི་འདབ་མ་བཞིན། །

]ན་a་བཟང་སོགས་Kལ་བའི་bས། །Iོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་ནི། །ཉོན་མོངས་Rད་ཤིང་བbེགས་མོད་)ི། །དེ་Nའང་sིང་4ེས་བdན་lར་ཅིང་། །

sིང་4ེའི་དབང་P་lར་པ་Eམས། །ག ཤེགས་དང་བNམས་དང་རོལ་པ་དང་། །ཁབ་ནས་འJང་དང་དཀའ་uབ་\ོད། །!ང་uབ་ཆེ་དང་བPད་ôེ་བཅོམ། །

ཆོས་)ི་འཁོར་ལོ་བmོར་བ་དང་། །z་Eམས་]ན་Yིས་བuགས་པར་དང་། །དེ་བཞིན་P་ནི་V་ངན་འདས། །འདས་པར་Iོན་པར་མཛད་པ་ཡིན། །

ཚངས་དང་དབང་པོ་yབ་འiག་དང་། །uག་སོགས་གAགས་U་öལ་!ས་ནས། །འ,ོ་བ་འPལ་བའི་ëོར་བ་ཡིས། །uགས་4ེའི་རང་བཞིན་ཅན་གར་མཛད། །

bིད་པའི་ལམ་ལ་?ོ་Eམས་ལ། །ངལ་བས3འh་དོན་P་ཐེག་པ་ཆེ། །འJང་བའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པོ་ཡང་། །གUངས་པ་ཡིན་ཏེ་དོན་དམ་མིན། །

ཇི་bིད་སངས་Kས་)ིས་མ་བõལ། །དེ་bིད་ཡེ་ཤེས་ãས་དངོས་ཅན། །ཏིང་འཛCན་Vོས་པར་བKལ་lར་པའི། །ཉན་ཐོས་དེ་དག་གནས་པར་འlར། །

བõལ་ན་v་ཚqགས་གAགས་)ིས་ནི། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་ཆགས་lར་ཅིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚqགས་བསགས་ནས། །སངས་Kས་!ང་uབ་འཐོབ་པར་འlར། །

གཉིས་)ི་བག་ཆགས་ཡོད་པའི་yིར། །བག་ཆགས་ས་བོན་བ4ོད་པ་ཡིན། །ས་བོན་དེ་དངོས་ཚqགས་པ་ཡིས། །bིད་པའི་â་ì་?ེད་པར་!ེད། །

འཇིག་cེན་མགོན་Eམས་)ིས་བIན་པ། །སེམས་ཅན་བསམ་དབང་4ེས་འ,ོ་Eམས། །འཇིག་cེན་P་ནི་ཐབས་མང་པོས། །Eམ་པ་མང་པོ་ཐ་དད་འlར། །

ཟབ་ཅིང་K་ཆེ་ད!ེ་བ་དང་། །ལ་ལར་གཉིས་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཐ་དད་བIན་པར་ཡིན་ཡང་ནི། །Iོང་དང་གཉིས་མེད་ཐ་དད་མིན། །

གAངས་Eམས་དང་ནི་ས་Eམས་དང་། །སངས་Kས་ཕ་རོལ་yིན་གང་དག །དེ་དག་!ང་uབ་སེམས་)ི་ཆར། །]ན་མyེན་Eམས་)ིས་གUངས་པ་ཡིན། །

ãས་ངག་ཡིད་)ིས་cག་པར་ནི། །དེ་Nར་སེམས་ཅན་དོན་!ེད་པ། །Iོང་ཉིད་éོད་པར་Ñ་Eམས་ལ། །ཆད་པའི་éོད་པ་ཉིད་ཡོད་མིན། །

འཁོར་བ་V་ངན་འདས་པ་ལ། །བདག་ཉིད་ཆེ་དེ་མི་གནས་པས། །དེ་yིར་སངས་Kས་Eམས་)ིས་ནི། །མི་གནས་V་ངན་འདས་འདིར་བ ཤད། །
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sིང་4ེ་རོ་གཅིག་བསོད་ནམས་འlར། །Iོང་ཉིད་ར3་ནh་མཆོག་lར་པ། །བདག་དང་གཞན་དོན་úབ་དོན་P། །གང་འuང་དེ་དག་Kལ་bས་ཡིན། །

དངོས་པོ་]ན་Yིས་དེ་ལ་འPད། །bིད་པ་གUམ་ན་cག་མཆོད་འོས། །སངས་Kས་གPང་ནི་འཚqབ་དོན་P། །འཇིག་cེན་འuེན་པ་དེ་དག་བuགས། །

!ང་uབ་སེམས་འདི་ཐེག་ཆེན་པོ། །མཆོག་ནི་ཡིན་པར་བ ཤད་པ་Iེ། །མཉམ་པར་བཞག་པས་འབད་པ་ཡིས། །!ང་uབ་སེམས་ནི་བ?ེད་པར་བYི། །

རང་དང་གཞན་དོན་úབ་དོན་P། །bིད་ན་ཐབས་གཞན་ཡོད་མ་ཡིན། །!ང་uབ་སེམས་ནི་མ་གཏོགས་པར། །སངས་Kས་)ིས་Zར་ཐབས་མ་གཟིགས། །

!ང་uབ་སེམས་བ?ེད་ཙམ་Yིས་ནི། །བསོད་ནམས་uང་པོ་གང་ཐོབ་པ། །གལ་ཏེ་གAགས་ཅན་ཡིན་ན་ནི། །ནམ་མཁའ་གང་བ་ལས་)ང་zག །

?ེས་R་གང་ཞིག་mད་ཅིག་ཙམ། །!ང་uབ་སེམས་ནི་[ོམ་!ེད་པ། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་uང་པ3་ནh། །Kལ་བ་ཡིས་)ང་བ,ང་མི་དfོད། །

ཉོན་མོངས་མེད་པའི་རིན་ཆེན་སེམས། །འདི་ནི་ནོར་མཆོག་གཅིག་~་Iེ། །ཉོན་མོངས་བPད་སོགས་ཆོམ་ùན་Yིས། །གནོད་མིན་འrོག་པར་!་བ་མིན། །

ཇི་Nར་འཁོར་བར་སངས་Kས་དང་། །!ང་uབ་སེམས་དཔའི་_ོན་ལམ་ནི། །མི་གཡ3་ད5་Nར་o3་ཉhད་ནི། །!ང་uབ་སེམས་གཞོལ་Eམས་)ིས་!། །

ངོ་མཚར་Yིས་)ང་yེད་ཅག་གིས། །ཇི་Nར་བ ཤད་པ་ལ་འབད་)ི། །དེ་4ེས་]ན་བཟང་\ོད་པ་ནི། །རང་ཉིད་)ིས་ནི་cོགས་པར་འlར། །

Kལ་མཆོག་Eམས་)ིས་བIོད་པའི་!ང་uབ་སེམས་ནི་བIོད་!ས་པའི། །བསོད་ནམས་མuངས་མེད་དེང་P་བདག་གིས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ།
།དེ་ཡིས་bིད་པའི་K་མཚûའü་†་°ོང་ནང་P་kབ་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་sང་གཉིས་དབང་པོས་བIན་པའི་ལམ་P་འ,ོ་བར་ཤོག །

K་གར་Yི་མཁན་པོ་ì་ཎ་ཨ་ཀ་ར་§ི་བྷ་u་དང་། ལོ་¶་བ་རབ་ཞི་བ ཤེས་གཉེན་Yིས་བyར་ཞིང་uས་པ། ßད་)ི་K་གར་Yི་མཁན་པོ་ཀན་ཀ་ཝÅ་དང་།
བོད་)ི་ལོ་¶་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་,གས་)ིས་བཅོས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།
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蓮

In the Indian Language

Bodhhichitta Vivaran

nama

In Tibetan language Jangchub Semkyi Drewa
Homage to Vajrasattawa
Free from all things
Totally devoid of the apprehension and perception
Of aggregates, elements and sources
Due to equality of selflessness of phenomena
One’s own mind is primordially unborn
And in the nature of emptiness.
Just as the Enlightened Bhagasvans and the great Bodhisatttavas have generated
the mind towards great enlightenment, I will also generate the mind towards great
enlightenment from this time until I reach the essence of

enlightenment of

liberate those who are not liberated, to free those who are not free, to give breath to
those who are without breath and to help those who have not totally transcend
suffering to totally transcend suffering.
Those bodhisattavas who enter and engage in the tantric ways after having
developed the asp rational mind in the conventional aspect in this way, the ultimate
bodhicitta should be generated through the power of meditation.
will be explained.
1.

By homage /bowing to Glorious Vajradhara
Who is the actual embodiment of Bodhicitta
I will explain the meditation on Bodhicitta
That destroys the cyclic-existence.

2.

The Buddhas consider Bodhicitta
Always with the characteristics/nature of emptiness
And unobscured by the conceptions of
Imagination of Self, aggregates and so forth.

3.

With a mind moistened by compassion
This should be meditate with effort

Thus it s nature

The Buddha, the embodiment of compassion
Has always meditated with effort
The Buddha, the embodiment of compassion
Has always meditated on this bodhchitta.
4.

If the self designated/fabricated by tirthika/forders
Is analyzed with reason
Within all the aggregates
Its habitation/existences is not all found.

5.

Aggregates are there but they are not Permanente
And they are also not the entity of the self
Permanent and impermanent anywhere
Cannot be in the form of basis and what is dependent on the basis.

6.

When the so called self is

non-existent

How could the doer be permanent/examined
It is only when the object is existent
Things can be discussed/analyzed in the world.
7.

Since a permanent thing cannot function
Sequentially and simultaneously
As such a permanent thing is only non-existent
Externally and internally.

8.

If ti sis possible how can it be dependent
Then things will be produced at the same time
That which is dependent on other things
Is not permanent and capable.

9.

If it is functional thing it is not permanent
As functional things are always momentary
And as in the case of an impermanent thing
The doer itself is not refuted.

10.

This world that is devoid of self and so forth
Will be destroyed by the mind/perception
Of aggregates, elements, sources,

And Objects and subjects.
11.

the form, Feeling, perception,
Composition and five consciousness aggregates
Are thus taught to the Sravakas
By those with the thought to benefit others.

12.

The supreme of the biped has always taught
to the Bodhisattavas
the teaching on aggregates in this way
that the form appears like a bursting bubble.

13.

Feeling is like a water bubble.
Perception is like a mirage
Composition is like a banana tree
And consciousness is like a illusion.

14.

The form aggregate has been explained
As being in the nature of four great elements
Due to inevitability
Hence the remaining are implied as formless.

15.

Among these the eyes, forms and so on
And the elements that has been explained
Should be understood
As sources, objects and the subjects.

16.

There is no form particles as well as sense powers
As there definitely is no sense power that is the creator
The producer and the produced
As ultimately produced is improper.

17.

Form particles do not produce sense consciousness
As it is beyond senses
Since these are produced through collection
The collection is also unacceptable.

18

Through division in terms of different directions
Even in subtle particles divisions are seen
That which is designated in terms of parts
How can there subtle particles be accepted.

19.

To a single aspect of external object
Different consciousnesses engage
That which is an attractive object
The same becomes something else to others.

20.

Just as to the same form of a woman
The ever on the move, the lustful and the dog
Develops three conceptions
As a carcass, a sensual object and as a food.

21.

Isn’t the functioning with the same object
Similar like harming in the dream
In terms of its function
There is no difference between the dreaming and the awakened state.

22.

That which is the appearance of consciousness
Through the entity of object and perception.
Is just consciousness and apart from that
There is no external object whatsoever.

23.

Therefore in terms of entity of things
External object is totally non-existent
This individual appearance to consciousness
Appears in the aspect of form.

24.

Just as when the mind of an individual is confused
Illusion, mirage and
City of a smell eater is seen.
Likewise form and so forth appears.

25.

To stop self-grasping
Aggregates, elements and so forth are taught
By abiding in mind only
The greatly fortunate ones even discard that

26.

To the profounder of consciousness
This multifarious things are mental
What is the nature of consciousness
I will explain that now.

27.

When the Buddha taught
“All these are only mind”
It is for removing the fear of the children
And not because of being the reality

28.

The completely designated and the other dependent
And this thoroughly established
Are designated to the mind
Which is just the nature of emptiness.

29.

To those delighting in the Mahayana
The equality of selflessness of phenomena
And the lack of primordial production of one’s mind
Is taught by the Buddha in nutshell.

30.

the Yougacharins say,
From the point view of one’s mind
When its state is totally transformed the pure mind.
Is taught by the Buddha in nutshell

31.

That which is past is non-existent
The future is yet to materialize
How can it be found in the changed state of the present
As it abides (in relation to them)

32.

It does not appear exactly as it is

It is not as it appears
Consciousness is a selfless entity
There is no other consciousness as the basis.
33.

It is similar like complete attraction of irons
When they come closer to a magnet
It does not have mind
But it appears like possessing the mind.

34.

Likewise the foundational consciousness
While not true but as if true
It goes, comes and moves
And then maintains upon the body.

35.

Just as the oceans and trees move
Even though without mind
Likewise the foundational consciousness
Moves in the reliance upon the body.

36.

The consciousness in the absence of the mind
Is non-existent, if thus is examined
What will you call
The individual self cognition.

37.

By explaining that individual cognition
It has been explained as things
When we say this is that
Its lack of capacity is also expressed.

38.

In order to develop conviction in others
As has been ascertained by oneself
The wise ones thoroughly engage
Always without mistake.

39.

The consciousness cognizes the cognitive field
In the absence of cognitive field the consciousness is non-existent

In that case why not accept and say
There is no cognitive field and cogniser.
40.

Mind is only name
As apart from mind there is nothing
Vijnavadas perceive only the mind
The mind itself is also without inherent existence.

42.

The distinctions of color or shape
Or the perceived and the perceiver,
Man, woman and hermaphrodite and so forth
Such a mental entity does not abide.

43.

In short the Buddha’s have not seen
And will not see
How one with the nature that is without inherent existence
Can be seen.

44.

The so-called things are conceptions
Absence of conceptions is emptiness.
Where there appears conception
How could there be emptiness.

45.

A mid with the aspect of the cognized and the cognizer
Is not perceived by those Gone into Such ness (Tathagata)
Where there is the cognized and the cognizer
There will be no enlightenment.

46.

There is no characteristics and production
Not what is existent and free the pathways of speech,
Space and mind of enlightenment(Biodhichitta)
Possess the feature of non-dualistic enlightenment.

47.

The great embodiment of the awakened and fully evolved one
Abiding in the essence f enlightenment
And all the compassionate ones have always realized

The emptiness as similar to space.
48.

As such always meditate on this emptiness
Which tranquil and like an illusion,
And which is the basis of all phenomena
And which destroys the baseless and the existence.

49.

The which is un-produced, emptiness
And selfless and meditate as emptiness
And when one meditate on what is inferior
Is not meditating on it.

50.

That which has the feature of annihilation of the stream
Of virtuous and non-virtuous conceptions
Such and emptiness is taught by the Buddha
And other are not accepted as emptiness.

51.

When the mind abides without object of focus
It has the features of space
Such as meditation on emptiness
Is considered as meditating on space.

52.

By the lion’s roar on emptiness
All profounder are humbled/cowed down.
In whichever these have entered.
That itself will become emptiness.

53.

Form whom consciousness is momentary
To whom it cannot be permanent
Since mind is impermanent
How can it contradict to be emptiness.

54.

In short since the Buddha’s accept
The mind as just impermanent
Why will they not accept
The mind as emptiness

55.

From the very beginning
An inherently existent mind has never been there
So it is not stating that an inherently existent thing
Is inherently non-existent.

56.

When stated thus
The locus of the mind is abandoned.
That which is beyond its nature
Is not the such ness of phenomena.

57.

Just as brown sugar is sweet
And the nature of the fire is hot
Likewise the nature of all phenomena
Is emptiness.

58.

By stating the emptiness nature
Some are not propounded as non-existent
That also does not propound
Some as permanent.

59.

Starting from ignorance
Until to the end of aging
The functions of dependent arising of twelve branches
I accept them like a dream and all illusion.

60.

This wheel of twelve branches
Turns in the path of the cyclic existence.
Apart from which the parking of action and result
By a sentient being is not accepted.

61.

Just as by depending upon a mirror
When the shape of the face appears
It does not get transferred into it
It also cannot exist in its absence.

62.

Similarly the aggregates conceive/conjoin
The wise ones should always realize
The lack of birth in other existences/realms
And being transferred to it.

63.

In brief, in the phenomena of emptiness
The empty phenomena arises
The doer, action and fruit and partaking them
Are taught as conventional by the Conqueror.

64.

Just as the sound of a drum
And likewise a sprout is produced through collections
Similarly the dependently related production of the eternal
Is accepted like a dream and an illusion.

65.

Phenomena arising from the causes
Never lead to contradictions
Since cause itself empty of the cause
It is realized as without production.

66.

The non-production of phenomena
Is well taught as emptiness
In short the five aggregates
Are taught as all phenomena.

67.

When this itself is properly explained
The continuity of the conventional will not cease
Apart from the conventional
Such ness is not observed.

68.

Conventional is explained as emptiness
And emptiness alone is conventional
As there is indispensable certainty
Just like the conditioned and the impermanence.

69.

The conventional afflictions arise from actions

And actions arise from mind
Mind is formed by imprints/habits.
Being free from imprints is happiness.
70.

A happy mind is just peace
A peaceful mind will not get confused
Such ness is realize when without confusion
By realizing such ness liberation is achieved.

71.

Such ness, perfect limit,
Singlessness and the ultimate
And the supreme Bodhicitta itself
Is also taught as emptiness.

72.

Those that do not know emptiness
Are not basis for liberation
Such confused beings will cycle
In the prison of existence of six migrations

73.

Thus if the yogis meditate in this way
On this emptiness
Attachment for the purposes of others
Will arise without doubt.

74.

Those sentient beings that had benefited me tin the past
When they became my father, mother, relatives and friends
To those sentient beings
Their deeds should be repaid.

75.

Just as I have given sufferings
To the sentient beings in the prison of Samsara
Who are tormented by the fire of afflictions
It is proper that that I gave them happiness as well.

76.

Desired and undesired results
Experienced by happy and unhappy migrators in the world.

Arose from benefiting sentient beings
And harming them.
77.

By nurturing sentient beings
Even the unsupassing state of Buddha is realized
What is the enjoyment of gods and human beings
And the state of Brahma, Indra and Rudra.

78.

It is nothing surprising that there is nothing in these three realms
Which is enjoyed by these worldly sustainers
That is not induced
By the mere wish to benefit others.

79.

The actual and varied aspects of sufferings
Experienced by the sentient beings
In the state of hell-beings, animals and hungry ghost
All comes from harming sentient beings.

80.

Hard to stop and inexhaustible
Sufferings of hunger, thirst
Mutual beating/striking and pains
Are results of harming sentient beings.

81.

The fruitions of sentient beings
Should also be understood as of two entities
In the form of Buddhahood and the bodhicitta itself.

82.

This must be nurtured with all means
And should be protected like ones body.
Giving up attachment to sentient beings
Should be abandoned like a poison with effort.

83.

Isn’t it the case that the shravakas due to without attachment
Achieved the inferior/lesser enlightenment
By never abandoning the sentient beings
The completely enlightened ones have achieved enlightenment.

84.

Thus when the arisal of fruits
Of what is beneficial and non-beneficial are analyzed
How could they remain attached
For ones own purpose even for a moment.

85.

One that has stable root of compassion
That arose from the sprout of Budhicitta
That is only fruit of solely benefiting others
Such an enlightenment is meditate by the Bodhisattavas.

86.

One who meditates on this and have achieved stability
Scared by other’s sufferings
Give up the peace of concentrations
And will even enter ceaseless hell.

87.

This is amazing and this is praiseworthy
And this is the supreme sublime way.
Their giving their own body
And wealth/possession is not what is amazing.

88.

Those that had known this empty nature of phenomena
But still applying action and the fruits.
Is the amazing among what is amazing
And marvelous among what is marvelous.

89

Those that have the wish to protect sentient beings
Even through are born in the mud of existence/samsara
Are not sullied by its faults
Like the petals of the water lotus.

90.

Bodhisattavas such as Samantabahadra
Even though have burnet the fuel of afflictions
By the fire of primordial cognition of emptiness
When they are moistened thus by compassion.

91.

And those who are controlled by compassion
Depart, born, enjoy/amuse,
Renounce the place, undergo hardship,
Achieve great enlightenment and destroy the evil force.

92.

Turn the wheel of doctrine,
Enter in all the gods,
Likewise passing away/transcending suffering
Are being manifested.

93.

Manifesting in the forms of
Brahma, Indra, Vishnu and Rudra
And with the deeds of taming the beings.
The compassionate natured ones manifested/play.

94.

The two primordial cognitions
That are the source of great vehicle/Mahanyana
Are taught for those to rest who are exhausted in the path of existence.
And not in terms of being the ultimate.

95.

Until instigated by the Buddha’s
Till that long they possess actual body of primordial cognition.
And are in a fainted stated intoxicated y meditative stabilization.
Thus the sharvakas remain.

96.

When instigated, with varied forms.
Get attached to the purposes of sentient beings
And when the collection of merit and wisdom are accumulated
The completely developed and awakened state of enlightenment is
achieved.

97.

Due to the existence of dualistic imprints
The imprints is referred as a seed
With the actual collection of that seed
The sprout of existence is produced.

98.

What is taught by the protectors of the world
Follow the wish and the inclination of sentient beings.
Thus there are many methods.
Many aspects and diversity.

99.

The classification of the profound and the vast
And some with both characteristics
Even though are taught as separate
But are empty, non-dualistic and in separate.

100.

The retentions and the grounds
And those gone beyond states of the Buddha
Are taught by the omniscient ones
As the part of the mind of enlightenment.

101.

When worked perpetually in this way physically, verbally and mentally
For the purpose of sentient beings
Those who argue with emptiness
Have no argument in terms of being nihilistic.

102.

Such a great being does not abide
Either in samsara or in the transcendence of suffering
As such the Buddha’s have taught
The non-abiding nirvana here.

103.

That which is of one taste with compassion becomes merit
And becomes the supreme taste of emptiness.
Those who drink it to fulfill one’s own and other’s purposes.
Are the children of the Buddha.

104.

I pay homage to that with everything
And is worthy of continuous offering in the three existences
As a representative/replacement of the Buddha
The liberators of the world abide.

105.

This mind of the bodhichitta is taught

As the supreme of the Mahayana
With the effort through meditative equipoise
The bodhichitta must be generated.
106.

For fulfilling one’s and other’s purposes
There are no other means
Apart from Bodhichitta
The Buddha in the past has seen no means

107.

The collections of merit that is achieved
By merely developing the Bodhichitta
If it were from
It will be more than what the space can hold.

108.

An individual that meditates on Bodhichita
Just for a moment
The collection of merit by that one
Cannot be counted even by the Conquerors.

109.

The precious/jewel mind which is free from afflictions
Is the only supreme wealth.
As this cannot be harmed and robbed
By the thieves and robbers of evil forces of afflictions and so forth.

110.

Just as the prayer so the Buddha’s and Bodhisttavas
In the cycle of existence are unchanging
Likewise should be the mental state
Of those that engage in the mind of enlightenment.

111.

With admiration you should all make effort
As has been taught
Subsequently you will yourself realize
The ever good conduct.

112.

By praising the bodhichitta which has been praised by the supreme
conquerors

Whatever incomparable merit that I have achieved today
May the sentient beings who are sunk in the waves of ocean of existence
Follow the path practiced by the supreme of the biped.
The bodhichitta commentary composed by the great being Acharaya Nagarjuna is
completed. It has been translated and proofread by the Indian abbot Guna Akara
and the translator Rabzhe She Ngyen and Subsequently corrected by the Indian
abbot Kanak Verma and the Tibetan translator Patshab Nyima Drag.
This first draft English translation by Lhakdor has been completed on 4 October
2003 at Dharamsala in the Office of His Holiness.

