
3~#=-1&}+-(1=-Qt-:m#-84n,-Es-&:-0bo#=-=}k 

Płodny deszcz Widjadhary - Pieśń Doświadczenia na ofiarowanie tsok. 
 :$-Ap$-9{-<{=-:$-1+$=-\o,-07$-#m-:};-.k 
Rang dziung je szie rang dang kyn zang gi ryl pa 
Radujący się wszechdobrą, samo-rozświetlającą, samo-powstałą mądrością tego, co jest od zawsze; #^p#-18m-$$-`o-[,-[{=-\w-8Js;-`o-<:-6m$-k 
njug mej ngang du lhen kje gju tryl du sziar szing 
Wewnątrz wrodzonego stanu, manifestują się współpowstające, iluzoryczne przejawienia; =$=-W=-I{,-.:-+};-08m-:$-:m#-#m-R-1k 
sang gje dzien par tsyl łej rang rik gi la ma 
Ukazujący się w nagi sposób Budda, Lama samo ozpoznania, -r1m-8K;-:$-$}-<{=-.=-$m$-+0v=-,=-8`o+-+}k 
mi dral rang ngo szie pe njing y ne dy do 
Będący nieoddzielnym od samej esencji - z głębi serca - kłaniam się przed Nim. 
 *v,-1}$-;1-+$-1m-1(1-Am,-T0=-<m-0Wv+-.k 
Tyn mong lam dang mi njam dzin lab kji gju pa 
Zwyczajna ścieżka i niezrównana linia przekazu błogosławieństw. 1}=-]o=-R-18m-;1-;=-#<m=-;v#=-=v-8&:-0=k 
my gy la mej lam le szi luk su ciar łe 
Dzięki podążaniu ścieżką oddania i szacunku dla Lamy - ukazuje się podstawowa natura. '$-%}$-:$-<:-%m:-'$-:m=-1{+-`o-1*}$-0k 
nang tong rang sziar cir nang ri me du tong ła 
Cokolwiek się przejawia jest postrzegane w bezstronny sposób jako przejawienie-pustka. 1(1-1{+-+.;-X,-R-18m-*v#=-I{-:v-${=-=}k 
njam me pal den la mej tuk dzie ru nge so 
Takim jest współczucie niezrównanego, pełnego chwały Lamy.  
 8}+-#=;-P}$-`o-9v;-'$-0+{,-1{+-<m-8&:-3u;k 
Y sal long du jul nang den me kji ciar tsul 
W sferze jasnego światła, przejawiające się obiekty ukazują się w iluzoryczny sposób. #$-<:-0+{-&{,-9}-;$-K#-=0-_p-0L;-0=k 
gang sziar de cien jo lang tak kjab tu dal łe 
Cokolwiek się przejawia, rozprzestrzenia się jako wiecznie przenikająca wielka szczęśliwość. 80+-P};-*0=-;1-0[w:-08m-9m,-;v#=-=v-1*}$-0k 
be tsyl tab lam kjur łej jin luk su tong ła 

r=0-0+#-+.;-X,-R-18m-Am,-T0=-=v-<{=-=}k Porzuciwszy wysiłki ścieżki metod - spójrz w natu alny stan, 

kjab dak pal den la mej dzin lab su szie so 
Bądź świadom błogosławieństw wszechprzenikającego Pana, chwalebnego Lamy. 
 K{,-#6m-/v$-"1-=-;v=-;-P-8"}:->m-%}$-8:k 
Ten szi pung kam ly la tsa kor gji tong rar 
Podstawą są skandhy, dhatu, kanały i czakry w ciele - będąc oczyszczonymi ^}:-0-06m-9m-0v1-%,-3+-X,-`o-"{#=-.=k 
dzior ła szi ji bum cien tse den du keg pe 
Poprzez cztery zastosowania - zostają zakończone przez poprawny bumcien. ?->[-80:-84#-+#8-06m8m-0+{-H}+-<m=-0W,-.8mk 



a ham bar dzak ga szij de dry kji gjen pej 
Zdobna szczęśliwością-gorącem czterech radości ropłom eniania i stapiania A-Ham, i3~#=-8"}:-M;-8A}:-Hm-1{+-1(1-(m+-<m-078-0_p$-k 
tsok kor nal dzior dri me njam nji kji za tung 
Joga ganczakry jest niesplamionym jedzeniem i piciem w równowadze. 
 1m-<m#=-,8-+8m-:};-1}-L}-I{-9m-3~#=-Qtk 
Mi szik na dej ryl mo dor dzie ji tsok lu 
Pieśń ganaczakry wadżry melodii niezniszczalengo nada, [{=-&{,-R-cu;-1"=-Es0-!;-X,->m-+0v=-=vk 
kje cien la tryl ke drub kal den gji y su 
W centrum wielkiej istoty, emanacji Lamy, siddhy, pandity, obdarzonego szczęściem, 0+{-%}$-(1=-<m=-#-C-2-C-;-]}+-3|k 
de tong njam kji ga na tsa kra la cie tse 
Odprawiaj ganaczakrę doświadczenia szczęśliwości-pustki. Tt$-={1=-ax-)m:-+#-.=-*};-Ap$-`o-R$=-=}k 
lung sem dhu tir dak pe tyl dziung du lang so 
Wiatr-umysł oczyszczony w avadhuti - otrzymaj to nagle. 
 K#-0K,-#6},-K;-9}$=-Es0-0+{-#<{#=-<m-$m$-.}k 
Tak ten sziom dral jong drub de sziek kji njing po 
Stabilny i trwały, wolny od wpływów astrologicznych - ta gruntownie ustanowiona natura jest esencją Sugaty. 07}-1{+-:$-00-0[$=-.-:$-:m#-#m-3~#-8"}:k 
zo me rang bab kjang pa rang rik gi tsok kor 
Kontynuuj w niesztuczny sposób spoczywanie w naturalnym stanie - ganaczakrę samo-rozpoznania. 6{,-1{+-[,-[{=-+#8-%},-;v-]o-Wv+-]}+-.k 
szien me lhen kje ga tyn lu gu gju cie pa 
Bez przywiązania, nieustannie odprawiaj ws łpowstającą ucztę. pó8+}+-9},-1-($=-;1-={:-R-1-9m-/-/}#k 
dy jin ma pang lam kjer la ma ji pa pok 
Poprzez błogosławieństwo Ojca-Lamy - nieporzucone przyjemności zmysłów są użyte na ścieżce. 
 7$-*;-:m#-.-:$-'$-M;-8A}:->m-#7m#=-1}k 
Zang tal rik pa rang nang nal dzior gji zik mo 
Niezaprzeszkodzone poznanie jest świadkiem jogi samo-powstających przejawień. #%{:-1*}$-=}:-06#-9{-#,=-[s,-8A1=-<m-W;-.}k 
cier tong sor sziak je ne lhyn dziam kji gjal po 
Pozostawiona tak-jak-jest, naga wizja jest zawsze obecnym Królem bezwysiłkowej rozległości, =v=-<$-1-0%m$=-%m=-<$-0C};-1{+-<m-P}$-`ok 
sy kjang ma cing ci kjang tryl me kji long du 
Każdy, bez ograniczeń, z pewnością, nie rezygnując - po prostu zrelaksuj się w sferze +.;-X,-R-18m-Hm,->m=-E};-0-:v-6}#-%m#k 
pal den la mej drin gji dryl ła ru sziok cik 
Wyzwalającej wielkiej dobroci chwalebnego Lamy.  
 %{=-.-8/#=-;1->m-E$=-X,-3~#=-Qt-8+m-06m,-:$-Wv+-;-(1-K}#=-:m-0}:-8-9m-1&{+-S:->o:-1}+-R-1-07$-.}-0K{,-.8m-Am,-T0=-<m-3,-"-1-(1=-.-Wv+-
;-9}+-T }1=-<m-&{,-R-cu;-+1-.-1$-3~#=-< m-+0v=-=v-W-&{,-0!8-14~+-+0$-;v$-&}=-[ {1=-=v-/v;-08m-1*8-K{,-3~#=-8"}:-> m-!0=-=v-+1m#=-){-=$=-W=-
1(,-1m$-8&$-0-0%t-.-+.;-X,-:$-Ap$-J m,-;=-\o,-=0-_p-80}+-.=-]m-6-S-.8m-3|-20-(m,-"-0,-&{,-+#},-`o-R-1-[-;-#=};-8+{0=-+$-0%=-^:-08}-kk 

Pieśń na tsok skomponowana przez J.E. Sangje Njenpę Rinpoczego 
w lipcu 2007 roku, w czasie gdy udzielał cyklu wielkich inicjacji Gja Cien 
Ka Dzy w klasztorze Ga Bencien Gompa w Khamie. 
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