, <-J-!A, $.R.-/?-$>J$?-28$?-3R?-35/-3A-3%:-;%-, ,:PR-2:A-.R/-.-2?3-28A/-+-3:A-{?,
Om soti
OM SOTI

Dy ne sziek sziuk try tsen mi nga jang

Lamo Wadżradharo, choć od zawsze jesteś wolny od pojęć

$&A$-

$%-:.=-.J<-!R/-]-3-hR-eJ-:(%-,

gang dyl der tyn la ma dor dzie ciang
iluzoryczne ciało, odpowiednie dla tych,
którzy mają być prowadzeni.

dro łej dyn du sam szin gju mej ky

przychodzenia i odchodzenia, dla dobra istot ukazujesz

,{-$?3-z/-IA?-P2-=-$?R=-2-:.J2?,

,3,:-;?-:PR-2-#$-2}=-(-

Modlimy się do Twych spontanicznie obecnych Trzech Kaji.

Przez wiele kalp nabierałeś wprawy
w ratowaniu niezliczonych istot

ku sum lhyn gji drub la sol ła deb

ta je dro ła duk ngal ciu ło le

2R-=?, ,:.R/-0:A-,2?-=-2{=-3%-$R3?-0:A-3,?, ,.?-GA-c.-0-3J-v<-:2<-I<-G%-,
dyn pej tab la kal mang gom pej ty

z rzeki cierpienia. Dzięki powstałej z tego mocy,

dy kji gy pa me tar bar gjur kjang

gdy w obecnych czasach zepsucie płonie jak ogień,

,_2?-(J/-,$?-eJ:A-

lab cien tuk dziej dziuk
Twe potężne współczucie
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TENGA RINPOCZE

Modlitwa o długie życie Jangsi Tengi Rinpoczego, ułożona przez Jego Świątobliwość XVII Karmapę

:)$-0-3#:-.%-3*3, ,.-v-2.$-&$-i3?-GA-3A$-%R-<,

,a<-;%-5K?-0:A-3=-0:A-*A-$8R/-$%-, ,3HJ/-.%-2lJ-

przenika całą przestrzeń.

młode słońce Twej emanacji, które

pa ka dang njam

da ta dak ciak nam kji mik ngo ru

Teraz, na naszych oczach znów wzeszło

lar jang tse pej tryl pej nji sziyn gang

kjen dang tse
świeci tysiącami

82?-2g/-

2:A-:R.-!R%-3R-28A/-., ,/3-;%-3A-/2-2g/-0<-28$?-?-$?R=, ,Y?-2&?-o=-2-o-35S:C-2.J/-3,-.%-, ,2!:łej y tong tro szin du

nam jang mi nub ten par sziuk su sol

se cie gjal ła gjam tsoj den tu dang

ka gju

promieni wiedzy i miłości.

Modlimy się, aby na zawsze z nami pozostało,
nigdy nie zachodząc.

Oby moc prawdy oceanu Zwycięzców i Bodhisattwów, a także

2o.-P2-,R2-o-35S:C-LA/-_2?-.%-, ,.0=-w/-]-3-.3-0:A-,$?-2*J.-GA?, ,:.R.-.R/-:2.-3J.-:P2-0:A-.0=drub tob gjam tsoj dzin lab dang
błogosławieństwo oceanu Siddhów Kagju

pal den la ma dam pej tuk kje kji

oraz Twa bodhiczitta, wspaniały święty Lamo,

dy dyn be me drub pej pal dzin cik

przyniosły pomyślność bezwysiłkowego spełnienia
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życzeń.

le njyn tib py nyn pa dak dra-ang

kje ła kyn tu nje szin dzie zung te

ci sung tse

Obyś w każdym z naszych żywotów przyjął nas
i podobne nam istoty,

które przygniata mrok karmy
i emocjonalnych splamień,

i obyśmy wszystko,

$*A?-LR/-

:6B/-&A-36.-=J$?-3,R%-$A?, ,,$?-;A.-.LJ<-3J.-:SJ?-0<-LA/-IA?-_R2?,
dzyn ci dze lek tong gi

tuk ji jer me dre par dzin gji lob

co powiesz, widzieli jako prawdę,
a co zrobisz, jako dobre.

Udziel błogosławieństwa, by nasze umysły stopiły się
nierozdzielnie z Twoim.

o=-2!/-,A-.%-,
Ten, który ogólnie
dla Nauk Zwycięzcy

z$-0<-%/-2-2.$-*A.-=-(R?-.%-9%-9A%-$A-2!:-SA/-.-3:A-$+J<-(J/-.-I<-0, .GA=-:#R<-o-35S:C-(R-$-=-3#?->A%-,
a szczególnie dla mnie samego okazał się skarbnicą pożytku
zarówno w sprawach Dharmy, jak i w doczesnych,

który był znawcą rytuałów oceanu mandal

12-2o.-<A/-0R-(J,

oraz dla Drogocennej
Linii Praktyk,

~A$?-3:A-.?-GA-hR-eJ-:6B/-0-(J/-0Ri w tych czasach zepsucia był wielkim

TENGA RINPOCZE

, .A/-&A$ ,=?-*R/-:,A2-0R?-$/R/-0-2.$-:S:%-, ,*J-2-!/-+-3*J?-28A/-eJ?-29%-!J, ,&A-$?%?-5.-
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35/-2eR.-0<-.!:-2, .R/-IA-a.-.-35/-/?-(R?-/-7*2?-eJ-:VR%-3=-2!/-.$:-<A/-0R-(J:A-;%-YA.-3=-0:A-{-%R?-:6B/-8?-/?-=R-:$:-KA/-3R., .-2<Dzierżycielem Wadżry,

Kjabdzie Drongtrul Tenga Rinpocze już kilka lat temu został przeze mnie rozpoznany jako nowa inkarnacja, Jangsi.

Ale dotąd

5S$?-?-:.R/-o:A-82?-2g/-$?R=-:.J2?-.3A$?-2?=-3A-:.$-0?, HR.-GA?-%J?-0<-lR3-.$R?-?R-8J?-2=-;=-2/-(J/-:.?-,A-/?-2{=-3-L%-.R/-v<,
82?-2g/-

nie było specjalnej modlitwy o jego długie życie.

Ponieważ społeczność klasztoru Bencien z Nepalu poprosiła mnie, bym taką napisał,

..-$?-29%-0R?-$%-><-3-2&R?-0<-VA?-0-:.A?-G%-, eJ-24/-]-3:A-{-5K-2g/-&A%-, 3,R%-,R?-S/-<J$-$A-UA/-=?-/3-3#:-.%-3*3-0:A-o<-I<-&A$-&J?,
z szacunkiem i wiarą spisałem wiernie to,
co pojawiło się w moim umyśle.

Oby przyniosło to długie życie
czcigodnemu Lamie,

a jego przebudzona aktywność [wyzwalania] poprzez widzenie, słyszenie,
wspominanie i dotyk stała się bezkresna jak niebo.

AR-o/-UA/-=?-hR-eJ-8J?-?%?-o?-!k-0:A-35/-IA-9J$?-3-,A-2R<-1R$-0-.J?, :63-\A%-L%-$A-3,<-,$-.%-#.-3A-<A%-2:A-?<-,A-=R-2020 ^- 6 5K?- 2 29%-

Napisał to ten, który nosi imię Buddy Karmapy, Ogjen Trinle Dordże,

0R-=-$?R=-2-2+2?-0-;A/-/R, ,

gdy przebywał w miejscu nieodległym od północnego bieguna tej Ziemi, 2 czerwca 2020 roku.
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