Dzi nje su dak ciok ciuj dzik ten na

Wszystkim Doskonałym, którzy przejawiają się
w światach dziesięciu kierunków,

dy sum sziek pa mi ji seng ge kyn

Tathagatom trzech czasów, lwom pośród ludzi,

dak gi ma ly de dak tam
jakkolwiek by byli liczni,
wszystkim bez wyjątku

$&A$-

,3?-&.-=, ,=?-.%-%$-;A.-.%-2?-K$-2IA:R, ,29%-0R-,R.-0:A-(R/-=3-!R2?-.$-$A?, ,o=-2-,3?-&.-;A.-GA?cie la

ly dang ngak ji dang łe ciak gji-o

składam hołd ciałem, mową i umysłem.

zang po cie pej myn lam tob dak gi
Dzięki mocy mych modlitw, wyrażających
dążenie do doskonałego postępowania,

gjal ła tam cie ji kji ngyn

się tutaj.

szing gi dyl nje ly rab ty pa ji

Tyloma ciałami, ile jest atomów
we wszechświecie,

gjal ła kyn la rab tu ciak tsal lo

Buddom wszystkich kierunków
nieustannie składam pokłony.
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wszyscy Zwycięzcy gromadzą

3%R/-?3-., ,8A%-$A-h=-~J.-=?-<2-2+.-0-;A?, ,o=-2-!/-=-<2-+-K$-:5=-=R, ,h=-$&A$-!J%-/-h=-~J.-?%?sum du

SIEDMIU

, )A-~J.-?-.$-KR$?-2&:A-:)A$-gJ/-/, ,.?-$?3-$>J$?-0-3A-;A-?J%-$J-!/, ,2.$-$A?-3-=?-.J-.$-

dyl cik teng na dyl nje sang gje
W jednym atomie jest tylu Buddów, ile
wszystkich atomów we wszechświecie.

MODLITWA

!,

GAŁĘZI

Siedmioczęściowa modlitwa z „Modlitwy dobrego postępowania” (Zang Cie Mynlam)

o?-i3?, ,?%?-o?-Y?-GA-.2?-/-28$?-0-.$ ,.J-v<-(R?-GA-.LA%?-i3?-3-=?-0<, ,,3?-&.-o=-2-.$-$A?nam

sang gje se kji y na sziuk pa dak
Przebywają tam, otoczeni swymi Synami.

de tar cie kji jing nam ma ly par

29%-,R.-(R/-=3,

Skoro tak jest, to wyobrażam sobie każdą
bez wyjątku cząstkę Dharmadhatu,

tam cie gjal ła dak gi gang
całkowicie wypełnioną
Zwycięzcami.

$%-2<-3R?, ,.J-.$-2}$?-0-3A-9.-o-35S-i3?, ,.L%?-GA-;/-=$-o-35S:C-1-!/-IA?, ,o=-2-!/-IA-;R/-+/-<2łar my

de dak ngak pa mi ze gjam tso nam

Głoszę chwałę tego niewyczerpanego
oceanu Czcigodnych:

jang kji jen lak gjam tsoj dra kyn gji
każdym dźwiękiem, czerpanym z oceanu
melodyjnych tonów,

2eR.-&A%-, ,2.J-2<-$>J$?-0-,3?-&.-2.$-$A?-2!R., ,3J-+R$-.3-0-UJ%-2-.3-0-.%-,
dzie cing

de łar sziek pa tam cie dak gi ty
Tak oto sławię wszystkich Sugatów.

gjal ła kyn gji jyn ten rab
opisuję doskonałe właściwości
wszystkich Zwycięzców.

me tok dam pa treng ła dam pa dang

Najcudowniejsze kwiaty, doskonałe girlandy,

,?A=-~/-i3?-.%sil njen nam dang

muzykę, wonne olejki,
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najwspanialsze baldachimy,

$*A?-

/-29:-.3-0-i3?-.%-SA-3(R$-.%-,

na za dam pa nam dang dri ciok dang
Najwytworniejsze szaty, najpiękniejsze zapachy,

mar me ciok dang duk py dam pa ji

najcenniejsze lampki i wyborne kadzidła

,KJ-3:A-1<-3-<A-<2-3*3-0-.%-,

cie mej pur ma ri rab njam pa dang
naczynia aromatycznych pudrów,
wielkie jak Góra Meru,

!/-IA, ,o=-2-.J-.$-=-;%-3(R.-0<-2IA, ,3(R.-0-$%-i3?-]-3J.-o-(J-2,
gjal ła de dak la jang cie par gji

również ofiarowuję Zwycięzcom.

cie pa gang nam la me gja cie ła

Składając wszystkim Zwycięzcom ogromne
ilości niedościgłych darów,

gjal ła de dak la ni cie par gji

wszystkim Zwycięzcom składam w ofierze.

,2!R.-0-H.-0<-:1$?-0:A-3(R$ky pa kje par pak pej ciok kyn gji

słowem wszystko, co najwyższe, najdoskonalsze
i najszlachetniejsze wszelkiego rodzaju,

,.J-.$-o=-2-,3?-&.-=-;%-3R?,

de dak gjal ła tam cie la jang my
wyrażam wobec nich szacunek i oddanie.

GAŁĘZI

dziuk pa duk ciok dang

SIEDMIU

, L$-0-$.$?-3(R$-.%-, ,3<-3J-3(R$-.%-2.$-%R?-.3-0-;A?, ,o=-2-.J-.$-=-/A-3(R.-0<-2IA,
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MODLITWA

!,

29%-0R-,R.-=-..-0:A-!R2?-.$-$A?, ,o=-2-!/-=-K$-:5=-3(R.-0<-2IA, ,:..-($?-8J-#%-$+A-3$-.2%-$A?-/A,
zang po cie la de pej tob dak gi

Wspierany siłą wiary w doskonałe postępowanie,

gjal ła kyn la ciak tsal cie par gji

dy ciak szie dang ti muk łang gi ni

składam pokłony i ofiary Zwycięzcom.

29%-,R.-(R/-=3,

Zło, które pod wpływem pragnienia, nienawiści
czy głupoty,

=?-.%-%$-.%-.J-28A/-;A.-GA?-G%-, ,#A$-0-2.$-$A?-2IA?-0-&A-3(A?-0, ,.J-.$-,3?-&.-2.$-$A?-?R-?R<-2>$?,
ly dang ngak dang de szin ji kji kjang
czyniłem ciałem, mową i umysłem;

dik pa dak gi gji pa ci ci pa

wszelkie wykonane przeze mnie negatywne
działania, jakie tylko istnieją

de dak tam cie dak gi so sor sziak

– wyznaję wszystkie razem i każde z osobna.

KR$?-2&:A-o=-2-!/-.%-?%?-o?-Y?, ,<%-o=-i3?-.%-aR2-.%-3A-aR2-.%-,

,:PR-2-!/-IA-2?R.-/3?-$%-=-

Cieszę się z dobra, czynionego przez Buddów
dziesięciu kierunków, ich Synów,

a także przez wszystkie zwyczajne istoty

ciok ciuj gjal ła kyn dang sang gje se

rang gjal nam dang lob dang mi lob dang

Pratjekabuddów, Śrawaków i tych, którzy są
poza uczeniem się,

dro ła kyn gji sy nam gang la
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de dak kyn gji dzie su dak ji rang

– raduję się wszelką, nagromadzoną przez
kogokolwiek choćby najdrobniejszą zasługą.

gang nam ciok ciuj dzik ten dryn ma dak

Jesteście pochodniami rozjaśniającymi wszystkie światy
w dziesięciu kierunkach;

dziang ciub rim

przechodząc kolejne
stopnie Bodhisattwy,

$?3-LR/-

?%?-o?-3-($?-2fJ?, ,3$R/-0R-.J-.$-2.$-$A?-,3?-&.-=, ,:#R<-=R-]-/-3J.-0<-2{R<-2<-2{=, ,M-%/-:.:par sang gje ma ciak nje

osiągnęliście stan Buddy poza
wszelkim przywiązaniem.

gyn po de dak dak gi tam cie la

O, doskonali Opiekunowie, proszę Was,

kor lo la na me par kor łar kyl

obracajcie niezrównanym kołem Dharmy.

nja ngen da

Tych, którzy chcą
zademonstrować

!R/-$%-28J.-.J-.$-=, ,:PR-2-!/-=-1/-8A%-2.J-2:A-KA<, ,2{=-0-8A%-$A-h=-fJ.-28$?-0<-;%-, ,2.$-$A?-,=tyn gang szie de dak la
odejście w nirwanę, proszę:

dro ła kyn la pen szing de łej cir

dla pożytku i szczęścia wszystkich istot

kal pa szing gi dyl nje sziuk par jang
pozostańcie tu przez tyle kalp, ile jest atomów
we wszechświecie.

dak gi tal mo

Składając dłonie,

GAŁĘZI

jang

SIEDMIU

, ;%-, ,.J-.$-!/-IA-eJ?-?-2.$-;A-<%-, ,$%-i3?-KR$?-2&:A-:)A$-gJ/-1R/-3-.$ ,L%-(2-<A3-0<-
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MODLITWA

!,

3R-<2-.<-$?R=-2<-2IA, ,K$-:5=-2-.%-3(R.-&A%-2>$?-0-.%-, ,eJ?-?-;A-<%-2{=-8A%-$?R=-2-;A, ,.$J-2-&%rab dziar sol łar gji

modlę się o to z całych sił.

ciak tsal ła dang cie cing sziak pa dang

29%-,R.-(R/-=3,

Zasługę, zgromadzoną dzięki pokłonom,
składaniu ofiar, wyznaniu,

dzie su ji rang kyl szing sol ła ji
radowaniu się, prośbie i modlitwie,

ge ła ciung
całą swoją

9.-2.$-$A?-&A-2?$?-0, ,,3?-&.-2.$-$A?-L%-(2-KA<-2}R:R,
ze dak gi ci sak pa

zasługę, choćby najmniejszą,
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tam cie dak gi dziang ciub cir ngo-o

dedykuję, by stała się przyczyną Przebudzenia.
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