MODLITWY PRZED WYKŁADEM DHARMY
Schronienie:

Sang gje cie dang tsok kji ciok nam la
dziang ciub bar du dak ni kjab sun ci
dak gi dzin sok gji pe sy nam kji
dro la pen cir sang gje drub par sziok

W Buddzie, Dharmie i w Najwyższym Zgromadzeniu
przyjmuję Schronienie, póki nie będę przebudzony.
Obym, dzięki zasłudze szczodrości i pozostałych paramit,
osiągnął Stan Buddy dla dobra wszystkich istot.

Bodhicitta:

Sem cien tam cie de ła dang de łe gju dang
den par gjur cik
duk ngal dang duk ngal gji gju dang dral łar
gjur cik
duk ngal me pe de ła dam pa dang mi dral łar
gjur cik
nje ring ciak dang dang dral łe tang njom cien
po la ne par gjur cik

Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia.
Oby były wolne od cierpienia i przyczyn cierpienia.
Oby nie były oddzielone od prawdziwego szczęścia, w którym nie
ma cierpienia.
Oby spoczęły w wielkiej bezstronności, bez przywiązania i awersji,
bez dzielenia istot na dalekie i bliskie.

Ofiarowanie mandali wszechświata:

Sa szi py ci dziuk szing me tok tram
ri rab ling szi nji de gjen pa di
sang gje szing du mik te pyl ła ji
dro kyn nam dak szing du cie par szio

Tę złotą podstawę skrapiam pachnącą wodą i posypuję kwiatami,
ozdabiam Górą Meru, Czterema Kontynentami,
Słońcem i Księżycem i ofiarowuję Polom Buddy.
Oby dzięki temu wszystkie istoty osiągnęły doskonale czyste
krainy.

Prośba o nauczanie:

Sem cien nam kji sam pa dang
lo ji dzie drak dzi ta łar
cie ciung tyn mong tek pa ji
cie kji kor lo kor du sol

Proszę, obracajcie kołem Dharmy
wielkiej, małej i zwyczajnej drogi,
stosownie do różnych zdolności
i sposobów myślenia poszczególnych istot.

MODLITWA PO WYKŁADZIE
Dedykacja zasługi:

Sy nam di ji tam cie zik pa nji
tob ne nje pe dra nam pam dzie ne
kje ga na ci ba lab truk pa ji
si pe tso le dro ła dryl łar sziok

Oby, dzięki tej zasłudze, wszystkie istoty
osiągnęły wszechwiedzę i zniszczyły szkodliwe [emocje].
Oby zostały wyzwolone z oceanu egzystencji,
pełnego fal narodzin, starości, chorób i śmierci.

