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Preface

༄༅།། ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
 
I am fortunate to have attended many teachings and empowerments 
given by His Holiness the Dalai Lama. He begins with simple ideas 
such as, if  you can’t help others, at least don’t harm them. He says it’s 
not important to be Buddhist, but exhorts people to become good 
human beings. And to those who are Buddhists, he tells them to 
become 21st century Buddhists — not by faith, but by knowing.

When he explains complex ideas such as gross and subtle levels of  
selflessness, then I get totally lost!

From the many teachings that I attended, I was inspired to create this 
programme, One hour of  peace with Lobsang — an hour of  chanting, 
praying, and singing. I am in no way trying to propagate Buddhism, 
but simply to share what I have learned so far. I feel the teachings are 
helpful in bringing peace and happiness to all beings.

Buddhism, in essence, is not a religion. I find it to be mind science. 
So it would be helpful to try to understand what it is all about. You 
could start with the question: Where is I?

Lobsang Wangyal
McLeod Ganj, India
2014
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ब�� व�दना

ब��म नमा�म! ध��� नमा�म! ���� नमा�म! 
अह� व�दामिसब्बदा !!!
ओकास वन्दामिभ�त�
द्वारत्तय�नमय� कत्त� सब्ब� अपराध� खमत�म� भन्त�
 

शरणत्तय

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब�द्धस्म
ब�द्ध� शरण� गच्छामी
धम्म� शरण� गच्छामी
स�घ� शरण� गच्छामी
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སྐྱབས་འགྲོ

བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།།

སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།།

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།།

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།།

སྐྱབས་སེམས།

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།།

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།།

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།།

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

Salutation:

I pay reverence to my Lama
I pay reverence to the Buddha 
I pay reverence to the Dharma  
I pay reverence to the Sangha  

Taking Refuge:

I take refuge in my Lama
I take refuge in the Buddha
I take refuge in the Dharma
I take refuge in the Sangha
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༄༅།། ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།

བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་།།

བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན།།

སྔོན་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་ལྟོས།།

ཕྱི་མ་གང་འགྲོ་ད་ལྟའི་སེམས་ལ་ལྟོས།།

 

ཕན་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཡིན།།

གནོད་པའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན།།

རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ།།

གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །

 

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་།།

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད།།

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ།།

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།།



7

Om Mani Padme Hung

If  you have a good heart, 
your path will be smooth and easy.

If  you have a bad heart, 
your path will be rough and difficult.

What you had been in your past life, 
look at your body.

What you will be in your future lives, 
look at your mind.

Helping others will bring you joy,
Hurting others will bring you suffering.
See others the same as yourself,
Do not harm any other beings.

Do not commit even a single non-virtuous act,
Cultivate a wealth of  virtue,
Tame your mind completely,
This is the teaching of  the Buddha.
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༄༅།། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ 

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ 

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ 

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ 

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔
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Seven-line prayer to Guru Rinpoche

Hung! In the north-west of  the land of  Oddiyana,
In the heart of  a lotus flower,
Endowed with the most marvellous attainments,
Renowned as the ‘Lotus Born’,
Surrounded by many hosts of  dakinis.
Following in your footsteps,
Please come forth to bestow your blessing!
Guru Padma Siddhi Hung
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༄༅།། དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས།

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ 

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཞབས༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔ 

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།།

 

༄༅།། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན།

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་།།

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་།།  

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།
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Prayer for removing obstacles

Guru Rinpoche, the Buddha of  past, present and future,
Guru of  Great Bliss—the source of  all siddhis,
Wrathful One that Subdues Negativity—who removes 

all obstacles,
Grant your blessings, we pray!
Through them, may all obstacles—outer, inner and secret,
Be quelled, and may all our aspirations be fulfilled.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Prayer for attainments

To you, the Precious Guru of  Orgyen, we pray!
Grant us—without impediment or obstacles arising,
Favourable circumstances, the fulfilment of  our aspirations,
And attainments, ordinary and supreme.
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༄༅།། གདམས་ཟབ་གནད་ཀྱི་མདོ་འགགས་དྲུག །

སྐྱིད་ན་མི་དགའ་སྡུག་ན་དགའ།།

སྐྱིད་ན་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འབར།།

སྡུག་ན་སྔོན་བསགས་ལས་ངན་འཛད།།

སྡུག་བསྔལ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན།།

བསྟོད་ན་མི་དགའ་སྨད་ན་དགའ།།

བསྟོད་ན་ང་རྒྱལ་ཁེངས་སེམས་ཆེ།།

སྨད་ན་རང་སྐྱོན་ཐེར་ལ་འབུད།།

མི་ཁ་ལྷ་ཡི་ཕ་འབབ་ཡིན།།

མཐོ་ན་མི་དགའ་དམའ་ན་དགའ།།

མཐོ་ན་ཕྲག་དོག་ང་རྒྱལ་སྐྱེ།།

དམའ་ན་བག་ཡངས་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ།།

དམན་ས་གོང་མའི་གདན་ས་ཡིན།། 

འབྱོར་ན་མི་དགའ་རྒུད་ན་དགའ།།

འབྱོར་ན་གསོག་སྲུང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ།།

རྒུད་ན་དཀའ་སྤྱད་ལྷ་ཆོས་འགྲུབ།།

སྤྲང་ལུས་ཆོས་པའི་གཏད་སོ་ཡིན།།
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The six pith instructions

Prefer to be in suffering rather than happiness. 

Happiness will give rise to five poison obscurations. 

Suffering will reduce karmic accumulated non-virtues. 

Suffering is the blessings of  guru.  

Prefer to be condemn then praised. 

Praising will give rise to pride, egotism and self-infatuation. 

Condemnation will let realise own mistakes. 

Public mouth gossip is the gift of  god.  

Prefer to be low profile then high profile, 

High profile will give rise to jealousy and pride, 

Low profile will develop to spiritual practice and harmonious. 

Low profile stay is the monastic’s centre for sublime masters.  

Prefer to be robbed then offered. 

Generosity gift will increase the load of  our karmic debt. 

If  robbed our karmic debt will reduce. 

Contentment is the universal wealth of  realised beings.  
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བྱིན་ན་མི་དགའ་འཕྲོག་ན་དགའ།།

བྱིན་ན་ལན་ཆགས་ཁུར་པོ་འཕེལ།།

འཕྲོག་ན་ཚེ་རབས་བུ་ལོན་སོད།།

ཆོག་ཤེས་འཕགས་པའི་སྤྱི་ནོར་ཡིན།།

གཉེན་ལ་མི་དགའ་དགྲ་ལ་དགའ།། 

གཉེན་གྱིས་ཐར་ལམ་བར་དུ་གཅོད།།

དགྲ་བོ་བཟོད་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད།།

རོ་སྙོམས་ཉམས་ལེན་གནད་འགགས་ཡིན།།

ཆོས་བཞིན་མཛད་ན་དེ་འདྲ་དགོས།།

བློ་ཐག་ཆོད་ན་་དེ་འདྲ་དགོས།། 

རི་ཁྲོད་འཛིན་ན་དེ་འདྲ་དགོས།།

རྒྱལ་ཁམས་འགྲིམ་ན་དེ་འདྲ་དགོས།།

གདམས་ཟབ་གནད་ཀྱི་མདོ་འགགས་དྲུག །

ཕ་གཅིག་བླ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ཡིན།། 

 དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་སོ།། །།
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Prefer to be poor then rich, 

If  rich, suffering of  saving and safety is high. 

If  poor, chances of  accumulating dharma and austere is more. 

Beggarly body is the focal point to practioner.   

Love enemy, then relatives, 

Relatives are obstacles to enlightenment path. 

Enemies can be source of  patience. 

These tastes are essential point of  practice.  

It should be like this if  you want to do according to dharma. 

It should be like this, if  you are decisive.

It should be like this if  you want to go for retreat. 

It should be like this, if  you want to wander around the world. 

Pith instruction of  six cessation sutra, is the sublime masters 

oral instruction.

by Za Patrul Rinpoche (1808  – 1887)
translation The Buddha of  Compassion Society
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༄༅།། བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ།

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།།

ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌།། 

ཉམ་ཆུང་འགྲོ་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་དགོངས་པའི།། 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས།། 

བདག་གི་བདེན་པའི་སྨྲེ་ངག་འདིར་དགོངས་ཤིག །

སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་པའི་བསྟན།། 

འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་རྒྱས།། 

དེ་འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས།། 

ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུའི་བྱ་བ་འཕེལ་བར་མཛོད།། 

མི་ཟད་ལས་ངན་དྲག་པོས་ཡོངས་ནོན་པས།། 

བར་མེད་དུཿཁས་མནར་བའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ།། 

བཟོད་དཀའ་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་ཀུན།། 

ཞི་ནས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་དབུགས་དབྱུངས་མཛོད།། 

ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས།། 

ནག་ཕྱོགས་ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་གིས་བརྩེ་མེད་དུ།། 

ངན་དགུས་འཇོམས་པའི་ཁྲག་དང་མཆི་མའི་རྒྱུན།། 

མྱུར་དུ་ཆད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད།། 

ཉོན་མོངས་གདོན་གྱིས་སྨྱོས་པའི་བརླང་སྤྱོད་ཀྱིས།། 
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Words of  truth

Having remarkable qualities Immeasurably vast as the ocean, 
Who regard all helpless sentient beings as your only child; 
Please consider the truth of  my anguished pleas.   
Buddha’s full teachings dispel the pain of  worldly existence 

and self-oriented peace; 
May they flourish, spreading prosperity and happiness 

throughout this spacious world. 
O holders of  the Dharma: scholars and realised practitioners; 
May your ten-fold virtuous practice prevail. 
Humble sentient beings, tormented by sufferings without cease, 
Completely suppressed by seemingly endless and 

terribly intense, negative deeds, 
May all their fears from unbearable war, famine, 

and disease be pacified, 
To freely breathe an ocean of  happiness and well-being. 

And particularly the pious people of  the Land of  Snows who, 
through various means, 

Are mercilessly destroyed by barbaric hordes on the side of  
darkness, 

Kindly let the power of  your compassion arise, 
To quickly stem the flow of  blood and tears.   
Those unrelentingly cruel ones, objects of  compassion, 
Maddened by delusion’s evils, wantonly destroy themselves and 

others; 
May they achieve the eye of  wisdom, 
knowing what must be done and undone, 
And abide in the glory of  friendship and love.   
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རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་བགྱིད་པའི་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ།། 

མི་བསྲུན་སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་རྣམས་བླང་དོར་མིག །

ཡོངས་ཐོབ་བྱམས་བརྩེས་མཛའ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར།། 

རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣག་པའི་འདོད་པའི་དོན།། 

ཡོངས་རྫོགས་བོད་ལྗོངས་རང་དབང་གཙང་མའི་དཔལ།། 

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ལ།། 

སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྩོལ།། 

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་ཆབ་སྲིད་རང་རིགས་སླད།། 

གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་བཏང་སྟེ།། 

དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས།། 

གྲུ་འཛིན་མགོན་དེས་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བར་མཛོད།།

མདོར་ན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གིས།། 

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་གངས་ཅན་ཞིང༌།། 

ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་གང་མཛད་པའི།། 

འབྲས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་གསོལ།། 

སྣང་སྟོང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའ་ིརྟེན་འབྲེལ་དང༌།། 

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དང་བདེན་ཚིག་སྟོབས།། 

ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་བདག་ཅག་གི།

བདེན་པའི་སྨོན་ལམ་གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསྟན་འིན་རྒྱ་མཚོས།
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May this heartfelt wish of  total freedom for all Tibet, 
Which has been awaited for a long time, be spontaneously fulfilled; 
Please grant soon the good fortune to enjoy 
The happy celebration of  spiritual with temporal rule. 
O protector Chenrezig, compassionately care for 
Those who have undergone myriad hardships, 
Completely sacrificing their most cherished lives, bodies, and wealth, 
For the sake of  the teachings, practitioners, people, and nation.   
Thus, the protector Chenrezig made vast prayers Before 

the Buddhas and Bodhisativas 
To fully embrace the Land of  Snows; 
May the good results of  these prayers now quickly appear. 

By the profound interdependence of  emptiness and relative 
forms, 

Together with the force of  great compassion in the 
Three Jewels and their Words of  Truth, 
And through the power of  the infallible law of  

actions and their fruits, 
May this truthful prayer be unhindered and quickly fulfilled.

by Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama 
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रघ�पितराघव राजाराम

रघ�पितराघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम ।

सीताराम सीताराम,
भज �यार� त� सीताराम ।

ई�र अ�लाह त�रो नाम,
सब को स�मित द� भगवान ॥
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Raghupati Raghav Raja Ram

Chief  of  the house of  Raghu, Lord Ram,

Uplifters of  those who have fallen, Sita and Ram

Sita and Ram, Sita and Ram,

O beloved, praise Sita and Ram

God and Allah are your names,

Bless everyone with real wisdom, Lord

Raghupati Raghav Raja Ram (sometimes called Ram Dhun) 
is a favourite bhajan (Hindu devotional song) of  

Mahatma Gandhi
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स��दर स�न ।

स��दर स��दर, स��दर स�न,
स��दर, स��दर, स��दर स�न ।

ब�र� िदल स� माला जपन� स� भला,
ख�ल� दिल स� गीत गाना ह� ब�हतर ।

तप तप कर साधना कर तपोवन म��,
�ण �ण का स�ख �याग क�याण कर ।

नस नस म�� शा�ित का म�� पढ़,
घ�म घ�म कर स�सार म�� परोपकार कर ।

स��दर स�न, स��दर स�न, स��दर स��दर स��दर स�न ॥
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Listen beautiful

Listen Beautiful, Listen Beautiful
Listen Beautiful, Listen Beautiful

It is better to sing a song with good heart,
Than say mantra with a bad heart.

Devote yourself  to meditation in the wilderness,
Sacrifice momentary happiness for others’ good.

Keep mantra of  peace flowing in every vein,
Go out to serve others in the whole world.

Listen Beautiful, Listen Beautiful
Beautiful, Beautiful, Beautiful, Listen
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༄༅།། བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ།

བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།།

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི།།

དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས།།

རྟག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག །                     

གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ།།

བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་ཞིང༌།།      

གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས།།

མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག །

སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ།།

རྟོག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག །

བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན།།

བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག །                     

རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།།

སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ།།

རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན།།

རྙེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤོག །
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Eight verses of  training the mind

With the determination to accomplish
The highest welfare of  all sentient beings,
Who excel even the wish-fulfilling jewel,
May I at all times hold them dear.

Whenever I associate with someone,
May I think myself  as the lowest of  all,
And hold the other supreme
In the depth of  my heart.

In all actions may I search into my mind,
And as soon as delusions arise,
Endangering myself  and others,
May I firmly face and avert them.

When I see beings of  wicked nature,
Oppressed by violent afflictions and pain,
May I hold these rare ones dear
As if  I had found a precious treasure.
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བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས།།

གཤེ་བསྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི།།

གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པ་དང༌།།

རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤོག །                      

གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི།།

རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས།།

ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང༌།།

བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤོག ། 

མདོར་ན་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པ་ཡིས།།

ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ།།

མ་ཡི་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།།

གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག །                     

དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི།།

རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང༌།།

ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས།། 

ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག །

 ཅེས་པ་འདི་ནི་དགེ་བཤེས་གླང་ཐང་པ་རྡོ་རྗེ་སེངྒེའི་གསུང་ངོ༌།། །།
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When others out of  envy treat me badly
With abuse, slander and the like,
May I suffer the defeat
And offer the victory to them.

When one whom I have benefited with great hope
Hurts me very badly,
May I behold him
As my precious teacher.

In short, may I directly and indirectly offer
Benefit and happiness to all my mothers.
May I secretly take upon myself
The harm and suffering of  mothers.

May all this remain undefiled by the stain
Of  keeping in view the eight worldly concerns.
May I, by perceiving all dharmas as illusive,
Unattached be delivered from the bondage of  samsara.

by Geshe Langri Thangpa (1054 – 1123)
translation Library of  Tibetans Works and Archives
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༄༅།། སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས།
 

ཏདྱཐཱ། ཨོྃ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་བྷཻ་ཛྱཻ། མཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ། རཱ་ཛཱ་ས་མངྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ།
 

Teyatha | Om Bhekandze Bhekandze Maha 

Bekhandze Bhekandze | Radza Samudgaté Swaha
 

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས།།

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའ་ིསྡུག་བསྔལ་སེལ།།

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ།།

བཻ་ཌཱུརྻ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

Blessed one, whose compassion for all is equal,
Simply hearing your name dispels the suffering of  

lower realms,
Buddha of  Medicine, you who heal the sickness of  the 

three poisons,
Light of  lapis lazuli, to you I pay homage.
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༄༅།། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས།

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ།

Om Tare Tuttare Ture Swaha

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱི།།

ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ།།

ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ།།

སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

 
All the gods and demigods bow their crowns,
To your lotus feet in reverence,
You who rescue all destitute beings,
Mother Tara, to you we pay homage.
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སརྦ་མངྒ་ལཾ།།


