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Praise of the Buddha's deeds
by Arya Shura

༈ གང་ཚེ་རང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁོད་བལམས་ཚེ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདན་བོར་ནས།
།ང་ནི་འཇིག་རེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསངས། །དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
When you were born, chief among human beings,
You took seven steps on this earth and said:
“In this world I am supreme.”
To you, O wise one, I pay homage!

།དང་པོ་དགའ་ལན་ལ་ཡི་ཡལ་ནས་བོན། །རལ་པོའི་ཁབ་ཏ་ཡམ་གི་ལམས་ས་ཞགས།
།ལམི་ནི་ཡི་ཚལ་ད་ཐབ་པ་བལམས། །བཅོམ་ལན་ལ་ཡི་ལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
First, you descended from the heaven of Tushita,
And in the royal home entered your mother’s womb;
In the grove at Lumbini, O sage, you were born:
To the victorious ‘god among gods’, I pay homage!

།གཞལ་ཡས་ཁང་ད་མ་མ་བརད་བཞིས་མཆོད། །ཤཀའི་གོང་ད་གཞོན་ནས་རོལ་རེ་མཛད།
།སེར་སའི་གནས་ས་ས་འཚོ་ཁབ་ཏ་བཞེས། །སིད་གསམ་མཚངས་མེད་ས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
You were tended by thirty-two nurses at the palace,
You spent your youth in sports at the house of the Shakyas;
At Kapilavastu you took Gopa as your wife:
To you who are unequalled in the three worlds, I pay homage!

།གོང་ཁེར་སོ་བཞིར་སོང་བའི་ཚལ་བསན་ནས། །མཆོད་རེན་རམ་དག་དང་ད་དབ་ས་བསིལ།
།ནེ་རཉ་ནའི་འགམ་ད་དཀའ་ཐབ་མཛད། །སིབ་གཉིས་སོན་དང་བལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
At the four city gates, you were shown the four kinds of sorrow,
And cut your own hair in front of the Vishuddha Stupa;
On the banks of the Nairanjana you practised as an ascetic:
To you who are free from the faults of the two obscurations, I pay homage!

།རལ་པོའི་ཁབ་ཏ་གང་ཆེན་སོན་པ་བཏལ། །ཡངས་པ་ཅན་ད་སེ་འས་སང་རི་ཕལ།
།མ་ག་ད་ར་ཐབ་པ་མངོན་སངས་རས། །མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
At Rajagriha you tamed a rogue elephant,
In Vaishali the monkeys offered you honey;
In Magadha, O sage, you realized buddhahood:
To you in whom omniscient wisdom blossomed, I pay homage!

།ཝ་ར་ཎ་སིར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར། །ཛེ་ཏའི་ཚལ་ད་ཆོ་འཕལ་ཆེན་པོ་བསན།
།ར་མཆོག་གོང་ད་དགོངས་པ་མ་ངན་འདས། །ཐགས་ནི་ནམ་མཁའ་འད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
At Varanasi you turned the wheel of Dharma,
And in the Jeta Grove you showed great miracles;
At Kushinagara your wisdom mind passed into parinirvana:
To you whose mind is like the sky, I pay homage!

།འདི་ལར་བསན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལན་འདས། །མཛད་པའི་ཚལ་ལ་མདོ་ཙམ་བསོད་པ་ཡི།
།དགེ་བས་འགོ་བ་ཀན་གི་སོད་པ་ཡང། །བདེ་གཤེགས་ཉིད་ཀི་མཛད་དང་མཚངས་པར་ཤོག།
Through the merit of this brief praise of
The deeds of the Enlightened One, Master of the Teaching,
May the actions of all living beings
Come to equal the acts of the Sugata himself.

།བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁེད་ས་ཅི་འད་དང་། །འཁོར་དང་ས་ཚེ་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།
།ཁོད་ཀི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འད་བ། །དེ་འད་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགར་བར་ཤོག།
O Sugata, may I and others have a form,
An entourage, a life-span, a pure realm
And sublime marks of perfection
Exactly like you.

།ཁོད་ལ་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐས། །བདག་སོགས་གང་ད་གནས་པའི་ས་ཕོགས་ས།
།ནད་གདོན་དབལ་ཕོངས་འཐབ་རོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་ད་གསོལ།།
Through the power of our praising you and this prayer,
In whatever lands we dwell, may
Illness, negativity, poverty, and conflict be quelled,
And Dharma and auspiciousness increase and spread.
Note: English translation from http://www.lotsawahouse.org/short_praise_deeds.html

