$*A?-LR/-

2-;A?,

hR-eJ-:(%-,

dor dzie ciang

,UA/-=?-i3-28A-:2.-3J.-z/-:P2-36S.,

trin le nam szi be me lhyn drub dzy

,,3?-&.-!/-:.?-;A.-28A/-/R<-

Strażników Dharmy,
Ogjen Dordże Czang

bezwysiłkowo i spontanicznie spełnij cztery rodzaje
aktywności!

Klejnocie Spełniający Życzenia,
ucieleśnienie wszystkich [Trzech Korzeni]

,,$?-o.-.$R%?-0:A-l=-(J/-<2-:1R?-+J,

tam cie kyn dy ji szin nor bu ji

,5K-$&A$-?%?-o?-:P2-0<-36S.-.-$?R=,

tuk gju gong pej tsal cien rab py te

tse cik sang gje drub par dze du sol

przenieś na mnie wielką moc Twych oświeconych intencji.

Obdarz mnie urzeczywistnieniem stanu Buddy w jednym życiu.

,]-3:A-,$?-.%-<%-$A-?J3?-.LJ<-3J.-0:A-%%-.-&A-$/?-?-3*3-0<-28$-=.

Spoczywając w nierozdzielności umysłu Lamy z własnym umysłem [powtarzaj]:

,!k-0-3HJ/-/R,

Karmapa kjenno

,8J?-P%-2?$?-=-3,<,

– licz i gromadź. Po czym:

KARMAPY

Krótka guru joga rdzennego Lamy Karmapy

3
GURU JOGA

!,

,l-2:A-]-3-!k-0:A-]-12-2#?-0-28$?-?R,

GURU JOGA KARMAPY

$&A$-

!,

,]-3-:R.-8-<%-?J3?-.LJ<-3J.-:SJ?, ,.$J-2?-:PR-!/-{-28A-M<-,R2->R$
La ma y sziu rang sem jer me dre

ge łe dro kyn ku szi njur tob szio

Lama rozpuszcza się w światło i stapia się
nieoddzielnie z moim umysłem.

Oby dzięki tej zasłudze wszystkie istoty szybko
urzeczywistniły cztery Kaje.

,]-3:A-i=-:LR<-2#?-0-:.A-*A.-?%?-o?-!k-0:A-

Ta krótka guru joga Buddy Karmapy, praktyka

$/%-2-.%-LA/-_2?-,R2-0:A-*3?-=J/-:.A-*A.-2!/-.$:-3=-3A%-0?-VA?-0:R,,

4

niosąca błogosławieństwo, została ułożona przez tego, który nosi imię Tenga Tulku.

Opracowanie: Lama Rinczen i Agnieszka Zych
© Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang w Polsce

!,

,,R$-3<-*2?-?J3?-L,
Najpierw Schronienie
i bodhicitta.

SA=-:6B/-&A%-*A=-N%-28$?,

,,A-2R<-0E-*A-^:A-$./-!J%-.,

,l-2:A-]-3-AR-o/-hR-eJ-:(%-,

,o/-w/-hR-

Ponad moją głową na podstawie z lotosu,
słońca i księżyca

znajduje się rdzenny Lama Ogjen Dordże Czang.

Przyodziany
ozdobami,

Ci łor pema nji dej den teng du

dor dril dzyn cing kjil trung sziuk

trzyma wadżrę i dzwonek, nogi ma skrzyżowane.

,;A-.3-!/-:.?-.2%-$A-hR-eJ-3(R$

ji dam kyn dy łang gi dor dzie ciok
Ucieleśnienie wszystkich Jidamów,
najwyższa Wadżro Mocy

tsa łej la ma o gjen dor dzie ciang

gjen den

,]-3-!/-:.?-?%?-o?-!k-0?,

,K$-o-(J/-0R-.%R?-12-l=-.-$?R=,

Ucieleśnienie wszystkich Lamów, Buddo Karmapo

ukaż siddhi mahamudry!

la ma kyn dy sang gje karma pe

ciak gja cien po ngy drub tsal du sol

,3(R$-.%-,/-3R%-.%R?-12-.J%-:.A<-lR=,

ciok dang tyn mong ngy drub deng dir tsyl

obdarz mnie właśnie teraz zwykłymi i najwyższymi siddhi!

,(R?-*R%?-!/-:.?-AR-o/cie kjong kyn dy o gjen
Ucieleśnienie wszystkich
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