!ན་$ེར་ཞལ་འདོན།།
The Daily Prayers
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མཉམ་མེད་གསོལ་འདེབས།
Nyammed Soldeb
བདེ་ཆེན་3ལ་པོ་5ན་བཟང་3ལ་བ་འ8ས།

dé chen gyal po kün zang gyalwa dü
མི་བ:ེད་ག;ངས་<ན་ཤེས་རབ་>་བའི་སེང་།

mi jéd zung den shérab mawé seng
འཛམ་@ིང་བོན་Aི་གBག་བ3ན་མཉམ་མེད་པ།

dzam ling bön gyi tsug gyen nyammé pa
ཤེས་རབ་3ལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

shérab gyal tsen zhabla sölwa deb

Prayer of Nyammed Sherab Gyaltsen
King of Great Bliss, embodiment of Kun Zang Gyalwa du pa
Wisdom Deity Mawe Senge, Lion of Speech, who realized the unforgetting wisdom
You are the unequaled crown ornament of the Bön world
To Sherab Gyaltsen, i pray and pay homage
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Dབས་འEོ །
Kyab Dro
བདག་དང་འEོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Hི།

dag dang drowa sem ché tam ché kyi
Dབས་Hི་དང་པོ་I་མ་དམ་པ་Jམས་ལ་Dབས་K་མཆིའ།ོ །

kyab kyi dang po lama dampa nam la kyab su chio
སངས་3ས་ལ་Dབས་K་མཆིའ།ོ །

sang gyé la kyab su chio

བོན་ལ་Dབས་K་མཆིའ།ོ

bön la kyab su chio

གཤེན་རབ་གLང་Mང་སེམས་དཔའི་ཚNགས་Jམས་ལ་Dབས་K་མཆིའ།ོ །

shenrab yungdrung sem pé tsok nam la kyab su chio
བཀའ་Dོངས་ཡེ་ཤེས་Hི་དབལ་མོ་ལ་སོགས་བQན་Rང་ཡེ་ཤེས་པའི་S་ཚNགས་Jམས་ལ་Dབས་K་མཆིའ།ོ

ka kyong yé shé kyi wal mo la sok ten sung yé shé pé lha tsok nam la
kyab su chio

Taking Refuge
I, with all sentient beings
Take refuge first in the Supreme Lamas of refuge
Take refuge in the Enlightened Ones
Take refuge in the eternal Bön
Take refuge in the assembly of Yungdrung Sempa
Take refuge in the hosts of wisdom deities, guardians and protectors of the teachings
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སེམས་བDེད།
Sem Kyed
I་མ་སངས་3ས་བོན་དང་གཤེན་རབ་ལ།

lama sanggyé bön dang shenrab la
Tང་Uབ་མ་ཐོབ་བར་8་བདག་Dབས་མཆི།

jang chup ma top bar du dag kyab chi
མར་Vར་འEོ་Jམས་Wིད་མཚNར་ལས་Xོལ་Yིར།

mar gyur dro nam si tsor lé dral chir
བདག་ནི་Tང་Uབ་མཆོག་Z་སེམས་བDེད་དོ།།

dag ni jang chup chok tu sem kyé do

Generating (Enlightened) Mind
Lama, Enlightened Ones, Bön, and Shenrab
In whom i take refuge until the attainment of enlightenment
To liberate all sentient beings, those who had once been my mother,
from the ocean of cyclic existence
I generate the supreme mind of enlightenment
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[ོན་ལམ།
Mön Lam
མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་!་དང་<ན་པར་Vར་ཅིག །

kha nyam semchen tam ché dewa dang dewé gyu dang den par gyur chig
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་]ག་བ^ལ་དང་]ག་བ^ལ་Aི་!་དང་_ལ་བར་Vར་ཅིག །

semchen tam ché dug ngal dang dug ngal gyi gyu dang dralwar gyur chig
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་]ག་བ^ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དེ་དང་!ན་8་མི་འ_ལ་བར་Vར་ཅིག །

semchen tam ché dug ngal mé pé dewa dé dang gyündu mi dralwar gyur chig
བདག་ནི་Tང་Uབ་མཆོག་Z་སེམས་བDེད་དོ།།

semchen tam ché dé dug nyi dang drelwé tang nyom tsé mé pa la sem né
par gyur chig

Aspirational Prayer
May all beings everywhere, as pervasive as space, have bliss and the cause for happiness
May all sentient beings be free from suffering and its cause
May all sentient beings be inseparable from happiness and free from suffering forever
May all sentient beings be free from pleasure and pain, and mentally abide in equanimity
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I་མའི་Jལ་འTོར།
Lami Naljor
`ི་གBག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ a་ཕོ་_ང་8།

chi tsug dewa chen pö po dang du
cིན་ཅན་d་བའི་I་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

drin chen tsawé la ma la sölwa dep
སངས་3ས་སེམས་K་Qོན་པ་རིན་པོ་ཆེ།

sanggyé sem su tönpa rinpoché
རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་Tིན་Aིས་eོབས།།

rang ngo rang gi shé par jin gyi lob

Lami Naljor
In the palace of great bliss on my crown
I pray to the gracious root lama
The jewel who introduces the enlightened one within the mind
Bless me to recognize my own nature of mind
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Dབས་:ེ་[ན་རིའི་fི་འཛaན་༣༣་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསོལ་འདེབས།
Kyapjé Menri Trizin Rinpoché Choggi Söldeb
ཨེ་མ་ཧོ།།

e ma ho!

རབ་འTམས་Yོགས་བjའི་3ལ་བ་Wས་བཅས་Hི།

rab jam chog chü gyalwa sé ché kyi
མ$ེན་བdེའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅིག་བ]ས་པའི།

chen tsé yé shé ngowo chik dü pé
ཟབ་3ས་གཤེན་བQན་kེལ་བའི་འlིན་ལས་ཅན།

zab gyé shen ten pelwé trin lé chen
mང་nོགས་བQན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས།།

lung tok ten pé nyi ma sol wa deb

Prayer to His Holiness,
Most Precious 33rd Throne Holder of sMenri
E MA HO!
Oh, son of the entire assembly of the enlightened ones of the ten directions
Their wisdom and compassion are collected and condensed in a single essence in you
Possessor of the enlightened activities of the profound, expanded, increasing teachings
of Tonpa Shenrab
To you, Lungtok Tenpai Nyima, i pray and pay homage
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Dབས་:ེ་[ན་རིའི་fི་འཛaན་སོ་བཞི་པ་mང་nོགས་o་བ་དར་3ས་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས།
Kyapjé Menri Trizin Sozhipa Lungtok Dawa Dargyé Rinpoche Söldeb
ཨེ་མ་ཧོ།།

e ma ho!

Aེར་བQན་རིན་ཆེན་མཚན་ཡང་<ོག་བའི་ཞིངp།

gyer ten rin chen tsen yang dok pé zhing
mང་nོགས་པད་མའི་དགའ་ཚལ་བཞད་པའི་མགོན།།

lung tok pé mé ga tsel zhé pé gön
འlིན་ལས་n་བ8ན་qང་བ་གཤེགས་པའི་:ེས།།

trin lé ta dün nang wa shek pé jé
ཆ་rོགས་o་བའི་མགོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

cha dzok da wé gön la sol wa deb

Prayer to His Holiness, Lungtok Dawa Dargye Rinpoche,
34th Menri Trizin
E MA HO! In a place in where even the name of the precious teachings had ceased
Teachings and realizations blossomed in the lotus garden of the spiritual leader
Following the enlightened activities of the previously manifested Sun
I pay homage to the accomplished leader who is like the perfect moon
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Dབས་:ེ་[ན་རིའི་ཡོངས་འཛaན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསོལ་འདེབས།
Kyapjé Menri Yongdzin Rinpoché Choggi Söldeb
ཨེ་མ་ཧོ།།

e ma ho!

བsབ་གKམ་བQན་པའི་བདག་ཉིད་འEོ་བའི་མགོན།

lap sum ten pé dag nyi drowé gön

5ན་མ$ེན་ཉི་དབང་Jམ་རོལ་དགོངས་dལ་rོགས།

kün chyen nyi wang nam röl gong tsel dzog
མདོ་tེ་^གས་Hི་གནས་mགས་rོགས་པ་ཆེ།

do dé ngag kyi né luk dzog pa ché
བQན་པ་འཛaན་Dོང་འlིན་ལས་Jམ་པར་དག །

ten pa dzin chyong trin lé nam par dak
ཡོངས་འཛaན་>་བའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།།

yong dzin na we wang por sol wa deb

Prayer to His Eminence, Most Precious Teacher of sMenri
E MA HO! Great Being that reveals the three trainings, protecting wandering beings
Emanation of Omniscient Nyi Wang, perfecting with the wisdom of primordial mind
Perfectly abiding in the nature of Sutra, Tantra, and Dzogchen
Pure action of holding lineages, preserving, and expanding the teaching of eternal Bön
To the Great Yongzin, i pray and pay homage
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མuལ་འvལ་བ།
Mandal Bülwa
ཨེ་མ་འwང་xའི་Qེང་8་རི་རབ་རི་བ8ན་དང་།

é ma jung ngé teng du ri rab ri dün dang
@ིང་བཞི་@ིང་lན་Yི་ནང་འདོད་ཡོན་བཅས།

ling zhi ling tren chi nang dö yön ché
ཉི་oས་བ3ན་པ་Tེ་བ་lག་བ3་འདི།

nyi zhi gyen pa jewa trag gya di
བདག་གི་Iོས་Iངས་འvལ་ལོ་བཞེས་K་གསོལ།།

dag gi lö lang bül lo zhé su söl

Mandala Offering
On top of the five elements, Mount Meru, and the seven circling mountains
Together with internal and external objects of enjoyment
of the four continents and (eight) subcontinents
And countless universes decorated with sun and moon
Please accept this offering from the core of my heart
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བ^ོ་[ོན།
Ngo Mön
yོ་གKམ་དག་པའི་དགེ་བ་གང་བAིས་པ།

go sum dak pé gewa gang gyi pa
ཁམས་གKམ་སེམས་ཅན་Jམས་Hི་དོན་8་བ^ོ།

kham sum sem chen nam kyi dön du ngo
8ས་གKམ་བསགས་པའི་ལས་Xིབ་5ན་Tང་ནས།

dü sum sak pé lé drip kün jang né
z་གKམ་rོགས་པའི་སངས་3ས་{ར་ཐོབ་ཤོག །

ku sum dzok pé sang gyé nyur top shog

Dedication Prayer
Whatever pure deeds and virtues done through the three doors
(Body, Speech, Mind)
I dedicate on behalf of all beings of the three realms
(Desire, Form, Formless)
By purifying all defilements of accumulated karma of the three times
(Past, Present, Future)
May we quickly attain the ultimate state of the three enlightened bodies
(Primordial, Perfection, Manifestation)
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