?%?-o?-3*/-0:A-82?-2g/-28$?-?R,

Modlitwa o długie życie Sangje Njenpy Rinpoczego

					

/-3R-$-<,

Namo guru

,;J-/?-i3-.$-(R?-{:A-%%-*A.-=?, ,$%-:.=-UA/-=?je ne nam dak cie kuj ngang nji le

       Pokłon Lamie!        Z pierwotnie czystej Dharmakaji

$&A$-

36.-{:A-$%-<R=-/A, ,3#:-H2-3,:-;?-o-35S<-,$?-2*J.-GA?,
dze kuj gang ryl ni

ka kjab ta je gjam tsor tuk kje kji		

gang dyl trin le

        manifestuje się Twe ciało,
        którego aktywność

,1A2-$*A?-2$-($?-3-=?-<2-2?=-2:A,
drib nji bak ciak ma ly rab sal łej

przejawia się w sposób
            Dzięki swej postawie Przebudzenia skierowanej ku przenikającym         w pełni oczyściłeś zaciemnienia i nawykowe skłonności.
odpowiedni dla każdej z istot.       przestrzeń istotom, tak niezliczonym jak bezgraniczny jest ocean,

$.=-L:A-8A%-$A-2!R.-0-:.=-36.-0, ,(R?-*A.-H2-2h=-:.?-3-L?-GA-.0=, ,$%-:.=-.J<-!R/-2!/-0:A-l-=$-*A.,
dyl dziej szing gi ky pa dyl dze pa

Prowadzisz istoty do Czystych Krain.

cie nji kjab dal dy ma dzie kji pal

gang dyl der tyn ten pej tsa lak nji

  Obdarzony blaskiem nie złożonej,
                    jesteś dzierżycielem głównych i pobocznych Nauk,
  wszechprzenikającej przestrzeni Dharmy,                     które każdą istotę prowadzą w odpowiedni sposób.
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NJENPY RINPOCZEGO

Modlitwa o długie życie Sangje Njenpy Rinpoczego

12-2!/-$%-2-*A/-3R<-LJ.-0:A-3(R$

drub ten nang ła njin mor dzie pej ciok

,3(R$-$A-3=-{:A-.2%-0R-82?-2g/-$?R=, ,>J?-L:A-$%-2-.L%?-&/-.IJ?ciok gi trul kuj łang po sziab ten sol

szie dziej nang ła jang cien

Wzniosły, który rozświetlasz pouczenia o praktykach,           pełna mocy, najwyższa Nirmanakajo – obyś długo żył!        Ucieleśniasz Dźwięczną Radość Mądrości
       (Mikjo Dordże, VIII Karmapa),

0:A -#J ,

gje pej de

,24/-0:A -5=-:6B /-o=-3(R $-(R ?-GA -P$?,
tsyn pej tsul dzyn gjal ciok cie kji drak

,29%-0R :C -eJ ?-*R %-2..-5S $?-:.=-2:A -$*J /, ,$&A $-

zang poj dzie kjong dy tsok dyl łej njen		

  zwycięskiego i wzniosłego Ciedraka Gjamtso (VII Karmapa),        oraz podążasz za przykładem dobroci Dydyla Dordże
  o szlachetnym postępowaniu
        (XIII Karmapa), który poskramia zło.

cik dy

                  Jak smok

2#?-?-$?3-H2-0:A-.L<-d-v<, ,$%-=-,R?-0-=J$?-0:A-.0=-;R/-., ,$&A$-I<-3(R$-3=-*A/-LJ.-82?-2g/-$?R=,
sa sum kjab pej jar nga tar
przenikasz trzy światy

gang la ty pa lek pej pal jyn du

         i ktokolwiek słyszy o Tobie, doświadczy
         blasku pomyślności.

cik gjur ciok trul njin dzie sziab ten sol

     Promienna, najwyższa Nirmanakajo, ucieleśnienie
     wszystkich dobrych właściwości – obyś długo żył!
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do ngak ma ly szie dzia gjam tsoj pal
Esencjo podobnej do oceanu wiedzy sutr i tantr,

kjil kor e łam zung dziuk kje dzok szi

      dzięki połączeniu metod i mądrości w fazie budowania
      i w spełniającej fazie mandali

nang sem jer me

     jesteś nierozdzielnością

$*A?-LR/-

hR-eJ-?J3?-.0:-!J, ,$&A$-2#?-1%-0R-:PR-2:A-3$R/-0R-3(R$ ,3(R$-3=-*A/-LJ.-.2%-0R-82?-2g/-$?R=, ,o=-2dor dzie sem pa te
zjawisk i umysłu.         

cik dy pung po dro łej gyn po ciok

ciok trul njin dzie łang po sziab ten sol

        Ucieleśniasz Dordże Sempa, jedność wszystkich bóstw.   Najwyższy opiekunie istot, promienna, wzniosła
  Nirmanakajo — obyś długo żył!

gjal ła

Y?-2&?-i3?-GA-2.J/-0:A-!R2?, ,2!:-o.-LA/-_2?-o-35S:C-3,-LA/-.%-, ,l-$?3-.$J-=J$?->A?-0:A-(R/-5B$-$A?,
se cie nam kji den pej tob

ka gju dzin lab gjam tsoj tu dzin dang

Dzięki mocy prawdy Buddów i Bodhisattwów,      dzięki mocy niezmierzonych jak ocean
         błogosławieństw Linii Kagju

     

tsa sum ge lek szi pej myn tsik gi

     i dzięki wykonywanym przez Trzy Korzenie
     modlitwom pomyślności

NJENPY RINPOCZEGO

3.R-}$?-3-=?->J?-L-o-35S:C-.0=, ,.GA=-:#R<-AJ-7)-9%-:)$-2*J.-mR$?-$8A, ,$%-?J3?-.LJ<-3J.-

3
O DŁUGIE ŻYCIE

!,

,35%?-3J.-3(R$-3=-*A/-LJ.-82?-2g/-$?R=,,
tsung me ciok trul njin dzie sziab ten sol

&J?-0-:.A:%-?%?-o?-3*/-0-.$-0:A-M<-LR/-$?R=-:.J2?-/A-a<-;%-3(R$-$A-3=-0:A-^-8=-

Była to modlitwa o szybki powrót dziewiątego Sangje Njenpy. Na prośbę Taszi Namgjala ja, szesnasty

– Ty, który jesteś niezrównaną, wzniosłą Nirmanakają, obyś długo żył!

2!/-:PR:A-.R/-.-28.-0-*A.-;/-:5S:C-82?-2g/-.-#-2+<-.$R?-8J?-$*J<-2N->A?-i3-o=-/?-2{=-2-v<-#R-2R-2&-S$-0?-2IA?-0-.R/-.%-w/-0<->R$-&A$,
Karmapa, przekształciłem ją w modlitwę o długie życie obecnej inkarnacji wzniosłej Nirmanakaji. Oby okazało się to pożyteczne.
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