Příloha
Seznam tibetských pramenů se životopisným obsahem1
A. Zprávy o Atišovi ve všeobecných historických pracích
1 Butönova Historie2
2 Deb ther dmar po
3 Rgyal rabs gsal ba’i me long
4 Deb ther sngon po
5 Bka’ gdams chos ’byung rnam thar
6 Bka’ gdams chos ’byung sgron me
7 Bka’ gdams chos ’byung myes rgyan
8 Deb dmar gsar ma
9 Mkhas pa’i dga’ ston
10 Bstan pa’i pa dma rgyas pa’i nyin byed
11 Rgya gar chos ’byung
12 Deb ther rgyal mo’i glu dbyangs
13 Pa dma dkar po’i ’phreng ba
14 Dpag bsam ljon bzang
15 Lam rnam
16 Grub mtha’ shel gyi me long
17 Gter ston lo rgyus
18 Chos ’byung lung rigs sgron me
19 Chos ’byung kun gsal me long

B. Životopisy obsažené především ve sbírkách
1 Bla ma’i yon tan chos kyi ’byung gnas
2 Gser gling du byon pa’i rnam thar
3 Rnam thar yongs grags
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4 Rnam thar lam yig
5 Zhus lan bla ma rnam thar
6 Rnam thar rgyas pa

C. Životopisné úryvky v naučných pojednáních
1 Be’u bum sngon po
2 Lam rim chen mo
3 Sgron ma’i rnam thar
4 Thob yig gsal ba’i me long
5 Gdams ngag bdud rci snying po
D. Zprávy o Atišovy v katalozích a lokálních kronikách
1 Sba bzhed
2 Dkar chag shel dkar me long
3 Myang chung
4 Yid bzhin nor bu’i phreng ba
5 Ngo mchar rgya mcho’i lde’u mig
6 Katalog Bka’ ’gyur (Lhasa)
E. Nejstarší chvalozpěvy
1 Sa’i snying po [bstod pa]
2 Bstod pa brgyad cu pa
3 Blo ldan shes rab kyi bstod pa
4 Phag mo gru pa [bstod pa]
5 Khro phu Lo cā ba [bstod pa]
6 Bstod pa sum cu pa
7 Rnam thar bstod pa
8 Bstod mgur

