.P-i3?-13-L?-/?, ,*J-c-/-:(A:A-j-_2?-:O$-0-;A, ,YA.-0:A-35S-=?-:PR-2-1R=-2<->R$ ,,
dra nam / pam dzje ne //

kje ga / na tshi / ba lab / troeg pa ji //

si pe / tso le / dro wa / dreul war shog //

schadelijke vijanden te hebben overwonnen, alle levende wezens die door de golven van geboorte, ouderdom, ziekte en dood meegeslingerd
worden, verlossen uit de oceaan van het bestaan.
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Tibetaanse gezangen voor boeddhistische meditatie

Toevlucht en ontwikkeling
van de bodhicitta

!, ,?%?-o?-(R?-.%-5S$?-GA-3(R$-i3?-=,

,L%-(2-2<-.-,2.$-/A-*2?-

san gje / tsheu dang / ts'og kji / tshog nam la // djang tshoeb / bar doe / dag ni / kjab

In de Boeddha, de Dharma en de Sangha, neem ik toevlucht tot de verlichting bereikt is. Moge ik door het beoefenen van de

?-3(A, ,2.$-$A?-.A/-?R$?-2IA?-0:A-5S$?-i3?-GA?, ,:PR-=-1/-KA<-?%?-o?-:P2-0<->R$ ,
soe tshi //

dag gi / djin sog / gji pe / seu nam kji //

=/-$?3,

dro la / pen tshir / sang gje / droeb par shog // 3X
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vrijgevigheid en de andere volmaakte deugden de Boeddha-staat realiseren voor het welzijn van alle levende wezens.
Aanroeping aan de Lama van verre

]-3-3HJ/-/R, ,]-3-3HJ/-/R, ,]-3-3HJ/-/R, ,SA/-&/-l-2:A-]-3-3HJ/-/R, ,$?R=-2-:.J2?-?R-]-3-<A/-0R-(J,
lama kjenno /

lama kjenno / lama kjenno /

Lama, denk aan ons! Lama, ...! Lama, ...!

$.%-2?-:2R.-.R-SA/-(J/-(R?-GA-eJ,

drin tshen / tsa we / lama / kjenno // seul wa / deb so / lama / rin po tshe //

Kostbare Lama, wij richten deze bede tot U:

Heer van de dharma vol goedheid, wij

,{=-3J.-2.$-=-<J-?-HR.-=?-3J., ,,$?-;A.-.LJ<-3J.-:SJ?-0<-LA/-

doeng we / beu to / drin tshen / tsheu kji dje // kelme / dag la / re sa / kjeu le me // toeg ji / jer me / dre par / djin gji lob //
roepen u aan vol devotie. Wij, ongelukkigen, stellen alle hoop in u. Zegen ons, opdat uw geest en de onze onverbrekelijk verenigd

IA?-_R2?,

.$J-2-:.A-;A?-M<-.-2.$ ,K$-o-(J/-0R-:P2-I<-/?, ,:PR-2-$&A$-

Opdracht van de verdienste:
worden.

ge wa / di ji / njoer doe dag // tshag gya / tsjen po / droeb gjoer ne // dro wa / tshig
Moge ik door deze verdienste snel de mahamoedra realiseren en moge ik zonder

G%-3-=?-0, ,.J-;A-?-=-:$R.-0<->R$ ,2?R.-/3?-:.A-;A?-,3?-&.-$9A$?-0-*A., ,,R2-/?-*J?-0:Akjang / ma lu pa // de ji / sa la / geu par shog // seu nam / di ji / tam tshe / zig pa nji //
tob ne / nje pe /
uitzondering alle levende wezens in deze staat brengen. Moge ik door deze verdienste de alwetendhied verkrijgen en moge ik, na alle
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