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།དཔལ་&ན་(་བའི་,་མ་རིན་པ/་ཆ1།
pal den ca ve la ma rin po cshe
།བདག་སོགས་5ི་བོར་པ6འི་གདན་བ7གས་ལ།
dag szog csi vor pad me den su la
།བཀའ་9ིན་ཆེན་པ/འ;ི་<ོ་ནས་=ས་བ>ང་@ེ།
ka drin cshen pö go ne dzse szung te
།A་གBང་Cགས་Dི་དངོས་འEབ་Fལ་G་གསོལ༎
ku szung thug tyi ngö drub cal tu szöl

Iྃ༔ ཨོ་Mན་Nལ་Oི་Pབ་Qང་མཚམས།
hung or gyen jül gyi nub csang cham
བS་གེ་སར་Tོང་པོ་ལ།
pad ma ge szár dong po lá
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་Vབ་བWེས།
já chen csog gi ngö drub nye
བS་འXང་གནས་ཞེས་B་Zགས།
pad ma dzsung nhe zse szu drág
འཁོར་G་མཁའ་འZོ་མང་པོས་བ\ོར།
khor du kha dro máng pö kor
]ེད་Dི་=ེས་B་བདག་བ^བ་Dི།
tyhed tyi dzsé szu dag drhub tyi
Qིན་Oིས་བ_བ་`ིར་གཤེགས་B་གསོལ།
dzsin gyi lhab csir zseg szu szol
E་b་པS་སི་cི་Iྃཿ
gu ru pad ma sziddhi hung



Fohász-a-gyökérmesterhez

Dicsőséges és drága gyökérmester,
Kérlek, maradj fejünk tetején lótusz és holdtrónusodon!
Fogadj el végtelen jóságoddal
És árassz el isteni megvilágosodott tested, beszéded és tudatod 
áldásával és megvalósításával!

Hétsoros-vadzsra-ima

HUNG
Orgyen földjének észak-nyugati határánál
Egy lótuszvirág kelyhéből tűntél elő
A csodás legfelsőbb megvalósításokkal ékesítve.
Lótuszban született buddhaként ismerünk,
Számtalan dákiniből1 álló kíséret övez.
Egyhegyűen követünk, hogy elérjük megvalósításod.
Kérünk, jöjj és add ránk áldásod!
Guru Padma Sziddhi Hung

7
1 Égen táncoló megvilágosodott női angyal.
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།,་མ་A་གBམ་གསོལ་འདེབས་ནི།
ཨེ་མ་ཧོ༔ fོས་gལ་ཆོས་Dི་དQིངས་Dི་ཞིང་ཁམས་B༔
emaho lha ma ku szum szol dheb ni
ཆོས་ཉིད་Gས་གBམ་iེ་འགགས་མེད་པའི་ངང༔
cshö nyid dü szum tye gag med pé ngang
Q་gལ་jན་=ོགས་བདེ་བ་ཆེན་པ/འ;་A༔
dzsa dral lhun dzog dhe cshen pö ku
ནམ་མཁའ་བཞིན་G་Cགས་kེ་`ོགས་རིས་མེད༔
nam kha zsin du thug dzse cshog rí med
,་མ་ཆོས་Dི་A་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
lha ma cshö tyi ku la szol va dheb
ཨོ་Mན་པS་འXང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
orgyan padma dzsung né la szol va dheb
འཁོར་བ་དོང་ནས་lགས་པར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
khor va dong né trug par dzsin gyí lhob
ཁམས་གBམ་ཆོས་ལ་བmར་བར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
kham szhum cshö la gyur var dzsin gyí lhob
འZོ་nན་སངས་Mས་འཐོབ་པར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
dro kun szang gyé thob par dzsin gyí lhob

བདེ་ཆེན་jན་Oིས་Vབ་པའི་ཞིང་ཁམས་B༔
dhe cshen lhun gyí drub pžé zsing kham szu
A་གBང་Cགས་དང་ཡོན་ཏན་qིན་ལས་]ི༔
ku szung thug dang jon tan thrin lé tyi
ཡེ་ཤེས་r་&ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་A༔
je sé nga dan de var seg pé ku
Cགས་kེའི་Qེ་gག་s་ཚtགས་ས/་སuར་@ོན༔
thug dzsé dzse drag na chog szo szor ton
,་མ་ལོངས་5ད་=ོགས་A་ལ་གསོལ་བ་བ་འདེབ༔
lha ma long csod dzog ku la szol va dheb
ཨོ་Mན་པS་འXང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
orgyan padma dzsung né la szol va dheb
འཁོར་བ་དོང་ནས་  སོགས།
khor va dong né...



Fohász-a-trikája-guruhoz2

EMAHO
Az elmeszüleményeket meghaladó, természeténél fogva megvilágosodott 
nagyszerű tér tiszta birodalmában
Az üresség és tisztaság természetű jelenségek lényegének folytonossága, 
mely a három idő mindegyikében mentes
a keletkezéstől és megszűnéstől,
Formád, a nagyszerű gyönyör, mely mozdulatlan és spontán tökéletes,
Maga az együttérzés, ami pártatlan, mint az ég.
Dharmakája mester, hozzád fohászkodom.
Orgyen Guru Padmaszambhava3, hozzád fohászkodom.
Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet,
szüntesd meg minden lény szenvedésének és félelmének forgatagát!
Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát 
a szent dharmagyakorlás tiszta birodalmává!
Áldd meg az összes érző lényt, hogy elérjék a buddhaságot!

A nagy gyönyör spontán jelenlévő birodalmában
A test, beszéd, tudat, kvalitás és aktivitás 
Öt bölcsességével megáldott, tiszta gyönyörbe távozott buddhaformád4

Együttérző formákban mutatkozik meg számos módon.
Szambhógakája5 mester, hozzád fohászkodom.
Orgyen Guru Padmaszambhava, hozzád fohászkodom.
Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet,
szüntesd meg minden lény szenvedésének és félelmének forgatagát!
Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát 
a szent dharmagyakorlás tiszta birodalmává!
Áldd meg az összes érző lényt, hogy elérjék a buddhaságot!

9

2 Trikája guru = dharmakája, szambhogakája és nirmanakája testtel rendelkező mester
3 Orgyen Padmakara, más néven lótuszban született
4 Szugátaformád
5 Megvilágosodott isteni beszédű mester
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མི་མཇེད་འཇིག་wེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་B༔
mi dzsed dzsig ten dag pé zsing kham szu
Cགས་kེ་ཆེན་པོས་འZོ་བའི་དོན་ལ་Qོན༔
thug dzse cshen pö dro vé don la dzson
གང་ལ་གང་འGལ་ཐབས་Dིས་འZ/་དuན་མཛད༔
gang la gang dul thab tyí dro don dzad
འདས་དང་མ་Qོན་ད་y་Gས་གBམ་Oི༔
dé dang ma dzson da lha dü szum gyi
,་མ་lལ་པའི་A་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
lha ma trul pé ku la szol va dheb
ཨོ་Mན་པS་འXང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
orgyan padma dzsung né la szol va dheb
འཁོར་བ་དོང་ནས་lགས་པར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
khor va dong né trug par dzsin gyí lhob
ཁམས་གBམ་ཆོས་ལ་བmར་བར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
kham szhum cshö la gyur var dzsin gyí lhob
འZོ་nན་སངས་Mས་འཐོབ་པར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
dro kun szang gyé thob par dzsin gyí lhob

རི་བོ་བསང་མཆོད་Dི་ངག་འདོན་zིགས་བཀོལ་བ7གས་སོ།
ཨ{་|ཿIྃ༔
om ah hung
མཁའ་མཉམ་}ིད་ཞིའི་iབས་nན་~ིང་པ/འ;་བ�༔
kha nyham szid zsí tyhab kun nying pö csüd
དབང་9ག་རིག་འཛÄན་པS་ཐོད་qེང་(༔
vang drag rig dzin pad ma thod threng cal
]ེད་Aར་sང་}ིད་Mལ་བའི་དDིལ་འཁོར་=ོགས༔
tyhed ku nhang szid gyal vé tyil khor dzog
འZོ་nན་}ིད་ལས་བÅལ་`ིར་iབས་B་མཆི༔
dro kun szid lé drol cshir tyab szu cshí



Ezen Szaha világ tiszta birodalmában
Nagyszerű együttérzésből jelentél meg a lényekért.
Szükségleteiknek megfelelően szelídíted őket, így teszel a javukra
A múlt, a jelen és a jövő három idejében.
Nirmánakája mester, hozzád fohászkodom.
Orgyen Guru Padmaszambhava, hozzád fohászkodom.
Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet, 
szüntesd meg minden lény szenvedésének és félelmének forgatagát!
Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát 
a szent dharmagyakorlás tiszta birodalmává!
Áldd meg az összes érző lényt, hogy elérjék a buddhaságot!

Tűzszertartás-felajánlás

Ismételjük háromszor a menedékvételi imát:

OM AH HUNG
A szamszára és a nirvána teret betöltő 
végtelen védelmezőinek megtestesülése és lényege,
Végtelenül erőteljes és haragvó 
Vidjadhara Padma Thod Threng Cal, Guru Rinpocse!
Diadalmas isteni mandaládban és tiszta formádban minden létező 
és előtűnő jelenség tökéletesen teljes.
Menedékért fordulunk hozzád, hogy szabadítsd meg az összes érző lényt az 
eltévelyedés és a szenvedés létforgatagából!

11
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གསང་མཆོག་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་གཞིར༔
szang cshog je sé od zer thig lé zsir
འZོ་nན་Åིབ་གBམ་དག་ནས་A་དང་གBང༔
dro kun drib szum dag né ku dang szung
Cགས་Dི་ཐིག་ལེ་jན་Vབ་sང་བཞིའི་ངང༔
thug tyi thig lé lhün drub nhang zsí ngang
གཞོན་P་Çམ་Aར་Zོལ་བར་སེམས་བiེད་དོ༔
zsön nu bum kur drol var szem tyed do

གཤིས་རིག་མ་བཅོས་གÑག་མར་`ག་འཚལ་ཞིང༔
zsé rig ma cshö nyug mar cshag chal zsing
གཏིང་མཐའ་gལ་བའི་འོད་གསལ་མཆོད་པར་འÇལ༔
ting tha dral vé od szal cshod pa bul
ལཁོར་བ་Öང་འདས་མཉམ་ཉིད་Üོང་G་བཤགས༔
khor va nyang dé nyam nyid lhong du sag
,ོ་gལ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་kེས་ཡི་རང༔
lho dral cshö zed cshen por dzsé jid rang
jན་Vབ་=ོགས་པ་ཆེན་པ/འ;་ཆོས་ལཁོར་བ\ོར༔
lhün drub dzog pa cshen pü cshö khor kor
འཁོར་བ་དོང་ནས་lགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
khor va dong né trug par szol va dheb
འཁོར་གBམ་དམིགས་མཐའ་gལ་བའི་ཕ་མཐར་བâོ༔
khor szum mhig tha dral vé pha thar ngo



A végső titokra, a megvilágosodás tiszta lényegére alapozva
Tisztítsa meg minden érző lény a három elhomályosulást 
és valósítsa meg az isteni testet, beszédet és tudatot, 
Minden megnyilvánulás és jelenség tiszta lényegét 
és mindenütt jelenlévő tökéletes természetét! 
Hogy elérjük ezt a célt és megvalósítsuk a megvilágosodás örökké ifjú 
nagy gyönyörét, kifejlesztjük az egyetemes szerető szívet.

Hódolunk a velünk született megvilágosodás, minden érző lény tudatának 
eredendő lényegi természete előtt, amely nem mesterkélt és nem teremtett.
Határtalan és végtelen isteni fényt adunk isteni felajánlásként,
És a szamszára és nirvána egyízűségének, egységének és egyenlőségének 
terében megvallunk és megtisztítunk minden ártó tettet és negativitást. 
Örvendezünk a megvilágosodás nagy gyönyörének, 
ami túlmutat a gondolatok és jelenségek mesterkéltségén.
Azt kérjük, hogy forogjon a mindenütt jelenlévő 
nagyszerű tökéletesség dharma kereke!
Azért fohászkodunk, azt kívánjuk, hogy rázzuk fel 
és medréig szárítsuk ki a szamszára szenvedését és félelmét!
Felajánljuk a tiszta érdemeket, melyeket a három forgatagtól, 
a négy szélsőségtől és duális gondolkodástól mentesen halmoztunk fel.
3x
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äྃ༔རིན་ཆེན་s་ཚtགས་ãངས་མའི་sོད་ཡངས་B༔
dhrum rin cshen nha chog dang pé nhod jang szu
འཇིག་wེན་}ིད་པའི་འདོད་åཙདམ་ཚÄག་=ས༔
dzsig ten szid pé dod ghu tham chig dzé
འé་གBམ་ཡེ་ཤེས་བGད་(ིར་Qིན་བ_བས་པས༔
dru szum je sé düd cí dzsin lhab pé
sང་}ིད་མཆོད་པའི་འདོད་åར་འèགས་པ་འ༔
nhang szid cshod pé dod gu thrig pa di
,་མ་ཡི་དམ་ê་ཀི་ཆོས་ëང་དང༔
la ma jid dam kha dro cshö tyung dang
`ོགས་བ�་Mལ་བའི་དDིལ་ལཁོར་ཇི་~ེད་དང༔
cshog csu gyal vé tyil khor dzsi nyed dang
འཛམ་íིང་གཞི་བདག་རིགས་ìག་ལན་ཆགས་མZོན༔
dzam lhing zsi dag rig drug nying dzsé drön

]ད་པར་བདག་གི་ཚî་འqོག་}ོག་ï་ཞིང༔
tyed par dhag gi che dang szog kuh sing
ནད་གཏོང་བར་ཆད་(ོམ་པའི་འXང་པོ་དང༔
ned dön bar cshed com pé dzsung po dang
ñི་ལམ་wགས་མཚན་ངན་དང་yས་ངན་རིགས༔
mhi lam tag chen nyen dang té nyen rig
Tེ་བMད་མ་bང་ཆོ་འóལ་བདག་པོ་དང༔
dhe gyed ma rung cshod thrul dag po dang
ཟས་དང་གནའ་དངནོར་Oི་ལན་ཆགས་ཅན༔
zé dang nhé dang nor gyi len cshag csen
Zིབ་བདག་òོ་འ9ེ་ཕོ་གཤིན་མོ་གཤིན་དང༔
drib dag nyho dre pho sin mo sin dang
Zེ་བ/་ཐ1ô་རང་Zོང་}ིན་འ9ེ་མོ་öམས༔
dri vo thio rang drung szin dre mo nham



DHRUM
A színes drágakövekből készült széles, tiszta edényt
Egyetemes felajánlások teljes, óhajtott 
és kívánságot beteljesítő anyagai töltik meg.
Az OM AH HUNG mantra áldásával mindez tökéletes nektárrá alakul,
Majd ugyanebben a pillanatban minden megnyilvánulás 
és jelenség átalakul isteni és kívánatos felajánlássá.
A felajánlás füstjének végtelen nektárját felajánljuk valamennyi 
megvilágosodott mesternek, fenséges istenségnek 
és megvilágosodott női angyalnak, védelmezőnek;
Felajánljuk a tíz irány végtelen sok tiszta buddhaföldjén 
és mandalájában tartózkodó végtelen sok buddhának;
Felajánljuk a megszámlálhatatlanul sok helyi istenségnek 
és szellemlénynek, akik Földünkön és más világegyetemekben 
különböző területeket birtokolnak. 
Legfőképpen szeretett vendégeinknek, a hat világ végtelen sok 
érző lényének, anyáinknak adjuk ezt a felajánlást.

Felajánlásunkat kiváltképp azoknak a lényeknek adjuk, 
akik elrabolják szívünket és elveszik életünket.
Felajánlásunkat az összes gonosz szellemlénynek adjuk, akik betegségeket 
okoznak, akadályokat teremtenek és zavart keltenek.
Felajánlást adunk a baljós álmokat és előjeleket hozó szellemlényeknek
És az erkölcsöt áthágó, kegyetlen mágiát birtokló szellemlények 
nyolc csoportjának.
Felajánlást adunk mindazoknak a lényeknek, akiknek adósai vagyunk, 
és azoknak is, akik szerencsétlenséget hoznak ránk, így torolva meg előző 
életeinkben elkövetett rablásainkat, mikor elvettük más lények 
ételét, házát, ékszerét, pénzét és vagyonát.
Felajánlást adunk minden férfi és női gonosz szellemlénynek, 
akik elmebajt és halált okoznak, valamint akadályokat 
és elhomályosulást teremtenek.
Felajánlást adunk minden férfi és női ördögi lénynek és más látható 
és láthatatlan negatív lényeknek, akik kárt okoznak vagyonunkban 
és ártanak egészségünknek, életünknek.
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ལན་ཆགས་དམར་པ/འ;་མེ་ལ་་མཇལ་ཏེ་བ}ེག༔
len cshag mar pö me la szeg té dzsal
རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་འདོད་åའི་ཆར༔
rang rang jid la gang dod dod gü cshar
ཇི་}ིད་ནམ་མཁའ་གནས་Dི་བར་ཉིད་G༔
dzsi szid nham kha nhé tyi bar nyid du
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟད་པ་མེད་པར་བâོ༔
dod pé jon ten zed pa med par ngo
བདག་གིས་õས་གBམ་བསགས་པའི་Tིག་Åིབ་དང༔
dag gi dü szum szag pé dig drig dang
དཀོན་མཆོག་དད་གཤིན་དཀོར་ལ་5ད་པ་öམས༔
kon cshog dé zsin kor la csed pa nham
úིན་བ}ེག་མེ་མཆོད་འདི་ཡིས་དག་ùར་ཅིག༔
dzsin szeg me cshod di jí dag gyur csig

མེ་ûེ་སནང་}ིད་གང་བའི་üལ་qན་རེས༔
me cse nhang szid gang vé dul threng ré
nན་བཟན་མཆོད་པའི་fིན་†ང་མི་ཟད་པ༔
kun zang cshod pé trin phung mi zed pa
Mལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་]བ་Oར་ཅིག༔
gyal vé zsing kham jong la tyhab gyur csig
མེ་ûེ་ཡེ་ཤེས་འོད་&འི་མཆོད་úིན་ཟེར༔
me cse je sé od ngé cshod dzsin szer
རིགས་ìག་མནར་མེད་གནས་B་]བ་ùར་པས༔
rig drug nhar med nhé szu tyhab par gyur
ཁམས་གBམ་ལཁོར་བ་འཇའ་°ས་འོད་Aར་Zོ༔
kham szum khor va dzsa lü od kur drol
འZོ་nན་Qང་¢བ་~ིང་པོར་སངས་Mས་ཞོག༔
dro kun dzsang csub nying por szang gyé sog



Ebben a tűzben elégetünk minden gonosz bosszút 
és visszafizetjük adósságainkat.
Legyen elégedett mindenki és minden érző lény! 
Teljesüljön minden kívánságuk és örökre élvezzék 
a felajánlások kívánatos özönét!
Mindörökre, amíg csak a tér létezik,
Felajánljuk a kimeríthetetlen kvalitásokkal rendelkező 
óhajtott felajánlásokat,
Azt kívánva, hogy tisztuljon meg minden ártó és negatív tett, 
melyeket elmúlt, jelen és jövőbéli életeink során követtünk el.
Tisztuljon meg minden rossz cselekedet: a korrupció, a lopás, 
valamint a három drágaságnak, a kolostoroknak és a templomoknak 
felajánlott javak eltulajdonítása.
Tűzszertartásunk felajánlásának erejével tisztuljanak meg 
mindezek a bűnök és gaztettek!

A tűzszertartás számtalan lángnyelvének mindegyike 
végtelen sok kívánságot beteljesítő felajánlást továbbít,
És megsokszorozza az isteni felajánlások örökké tartó, 
kimeríthetetlen felhőit.  
Ezen tiszta felajánlások töltsék meg a végtelen sok tiszta buddhaföldet 
és szolgáljanak tökéletes felajánlásként minden buddhának, istenségnek, 
férfi és női megvilágosodott angyalnak és védelmezőnek!
A tűz számtalan lángnyelvéből az öt bölcsesség fénye sugárzik, 
mely végtelen sok isteni felajánlást tesz,
Átjárja a szamszára hat világát, kiváltképp a poklot, 
és kielégíti az összes érző lényt; 
Teljesíti kívánságaikat, eltávolítja fájdalmukat és szenvedésüket.
Minden érző lény, a szamszára három külső világával együtt, 
feloldódik az örökké tartó gyönyör és megvilágosodás 
szivárványfényének isteni formájában.
Érje el minden érző lény a nagyszerű megszabadulást 
és valósítsa meg a buddhaságot!
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ཨ{་|ཿIྃ༔
ཞེས་འé་གBམ་བM་@ོང་སོགས་གང་འVབ་མཐར།

Iྃ༔A་གBམ་དག་པ་སོནད་Dི་གཞལ་ཡས་B༔
hung ku szum dag pa od tyi zsal jé szu
ཆོས་ལོངས་lལ་གBམ་sང་}ིད་ག>གས་†ང་öམས༔
cshö long trul szum nhang szid zug phung nha
བGད་(ིར་7་བས་འཇའ་འོད་བར་sང་གང༔
dud cír zsu vé dzsa od bar nhang gang
ལཁོར་བÖང་འདས་ཟག་མེད་བGད་(ིའི་བ�ད༔
khor va nyang dé zag med düd cí csüd
ཐོག་མེད་Gས་ནས་ད་y་ཡན་ཆད་G༔
thog med dü né da ta jen cshed dü
sང་}ིད་མZོན་G་ùར་པ་ཡོངས་ལ་བTོ༔
nhang szid dron du gyur pa jong la ngo
ས་ལམ་འgས་Çའི་ཡིན་ཏན་མཐར་`ིན་ཞིང༔
sza lam dre bu jön ten thar cshin csing
y་<ོམ་5ོད་པའི་བར་ཆད་nན་བསལ་ནས༔
ta ghom csod pe bar cshed kun szel ne



OM-AH-HUNG
OM-AH-HUNG
OM-AH-HUNG

Ezzel az isteni elmélkedéssel és vizualizációval recitáljuk számtalanszor 
az OM AH HUNG mantrát!

HUNG
Az isteni test, beszéd és tudat tiszta fényének tökéletes palotájában
A dharmakája, szambhogakája és nirmanakája - minden megnyilvánulással, 
jelenséggel, formával és halmazzal6 együtt - 
Tiszta nektárrá olvad, végtelen szivárványfényt sugároz 
és spontán módon megtölti az egész teret.
Mind a szamszára, mind a nirvána, a jó és a rossz és minden jelenség 
kimeríthetetlen és örökké tartó nektár-lényeggé alakul.
Ezt az isteni felajánlást most számtalan nagyra becsült vendégünknek, 
az érző lényeknek, édesanyáinknak ajánljuk, 
akik már kezdettelen idők óta szeretnek minket.
Ezt a felajánlást és minden megnyilvánulást és jelenséget annak szentelünk, 
hogy isteni nektárként teljesítsék mindenki kívánságát.
Valósítsuk meg a megvilágosodás szintjeit, ösvényét, 
gyümölcsét és kvalitásait!
Távolítsunk el minden akadályt a megvilágosodás tökéletes látásmódja, 
meditációja és magatartása elől!

19
6  Szkhandával, azaz a formával, érzéssel, érzékeléssel, tudati szándékkal és tudatossággal együtt.
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ñད་Xང་nན་བཟང་Cགས་Dི་མཁའ་དQིངས་B༔
mhed dzsung kun zang thug gyi kha jing szu
གཞོན་P་Çམ་Aར་གཏན་}ིད་ཟིན་པར་ཤོག༔
zson nu bum kur ten szid zin par sog
ལཁོར་བའི་M་མཚ£་ཆ§ན་པ/་@uངས་པའི་མཐར༔
khor ve gya cho cshen po tong pe thar
འོག་མིན་པS་•་བར་སངས་Mས་ཤོག༔
og min pad ma dra var szang gyé sog
†ང་ཁམས་བ}ེག་=ས་བ¶ག་མདངས་གཟི་བkིད་འབར༔
phung kham szeg dzé trag dhang zi dzsid bhar
དཀར་དམར་Qང་སེམས་བ}ེག་=ས་བདེ་@ོང་འབར༔
kar mhar zsang szem szeg dzé dhe tong bhar
@ོང་ཉིད་~ིང་kའི་བ}ེག་=ས་ཆོས་དQིངས་གང༔
tong nyid nying dzsé cshö jing dor dzsé zshir
sང་}ིད་ལཁོར་འདས་ß/་k1འི་འོད་&འི་གཞི༔
lhun drub dzog szang gyé pé szeg dzé bul
jན་Vབ་=ོགས་སངས་Mས་པའི་བ}ེག་=ས་འÇལ༔



A csodás és örökké jó buddha-lényeg 
és buddha-kvalitás isteni szívének terében
Valósítsuk meg mind a megvilágosodás gyönyörének örökké tartó, 
ifjú és mindent átható isteni formáját!
Miután a szamszára nagy óceánja kiszáradt és kiürült,
Érjem el a buddhaságot a Lótusz Buddhavilág 
abszolút és legmagasabb szférájában!
Minden halmaz és minden jelenség eleme, a tűzszertartás anyagai 
fényleni és ragyogni, majd erőteljesen lángolni kezdenek a tűzben. 
A fehér és a vörös bódhicsitta lényeg7 beleolvad a felajánlás anyagába, 
majd az abszolút és örökké tartó nagy gyönyör túláradóan fellángol.
Minden jelenség természete és lényege az üresség 
és a szerető együttérzés egysége. 
Ezen a gyémánt alapon ajánljuk fel ezt a mindenhová eljutó és tökéletes 
tűzszertartást azért, hogy minden érző lény elérje a buddhaságot.

21
7 A férfi fehér esszenciája a nagy gyönyört, a nő vörös esszenciája a nagyszerű bölcsességet jeleníti meg.
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Tོན་Oི་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་Qང་ùར་ཅིག༔
ngon gyi len cshag tham csed dzsang gyur csig
ད་y་®ད་ལ་མི་གནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
da tai gyüd la mi nhe thol lo sag
མ་འོངས་Åིབ་པའི་འཁོར་ལོར་མ་ùར་ཅིག༔
ma vong drib pe khor lo ma gyur csig
སོ་ཐར་Qང་སེམས་རིག་པ་འཛÄན་པ་ཡི༔
szo thar dzsang szem rig pa dzin pa ji
Tོམ་བཅས་བ©བ་པ་གསང་Tགས་དམ་ཚÄག་རིགས༔
dhom csé lhab pa szang ngag dam chig rig
ཚtར་དང་མ་ཚtར་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
chor dang ma chor nyam pa thol lo sag
ནད་གདོན་Zིབ་དང་མི་གཙང་དག་ùར་ཅིག༔
ned dhön drib dang mi chang dag gyur csig
ནད་™ག་མཚtན་Oི་བ\ལ་པ་ཞི་ùར་ཅིག༔
ned mug chon gyi kal pa zsi gyur csig

མཐའ་མི་དÇས་Bའོང་བའི་བBན་མ་´ོག༔
tha mai usz szu jong ve szun ma dhog
ཆོས་མཛད་,་མ་གདན་འ9ེན་བར་ཆད་´ོག༔
cshö dzed la ma den dren bar cshed dhog
ཛམ་íིང་བ¶་མི་ཤིས་པའི་yས་ངན་´ོག༔
dzam lhing tra mi sé pé tai ngen dhog
གཟའ་¨་Mལ་པོས་}ོག་དÇགས་བ≠ད་པ་´ོག༔
za lhu gyal pö szog ug dud pa dhog
འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བMད་དང་བ�་ìག་´ོག༔
dzsig pa cshen po gyed dang csu drug dhog
བདག་ཅག་ལཁོར་བཅས་བ¶་མི་ཤིས་པ་´ོག༔
dag csag gar nhé tra mi sé pa dhog
དམ་}ི་འགོང་པ/འ;་མC་@ོབས་Pས་པ་´ོག༔
dam szi gong pö thu tob nü pa dhog



Tisztítsunk meg minden tartozást, ragaszkodást 
és szamszárához való kötődést!
Most tiszta szívünkből megvalljuk és megtisztítjuk azt a hibánkat, 
hogy képtelenek voltunk elérni az igazság kvalitásait és megvalósítását.
A jövőben soha ne keveredjünk az eltévelyedés 
és elhomályosulás forgatagába! 
Miután megfogadtuk, hogy betartjuk a hinajána önmegszabadulásra 
vonatkozó szabályait, a mahajána bódhicsitta fogadalmait
és a vadzsrajána titkos megkötését, a szamaját, szívünkből megvalljuk, 
hogy mind szándékosan, mind tudatlanul,
lerontottuk erkölcsünket és fogadalmainkat.
Bárcsak megtisztítanánk a betegségeket, a gonosz lények negatív befolyását, 
az elhomályosulást és a tisztátalanságokat!
Bárcsak teljesen lehanyatlana a betegség, a szegénység, 
az ártalmas fegyverek és minden más konfliktus kora!

Állítsátok meg és fordítsátok vissza a támadó idegen hadseregeket, 
ne tudjanak országunk belsejébe hatolni!
Állítsátok meg és fordítsátok vissza a nagyra becsült megvilágosodott 
mesterek és más isteni lények azon akadályát, 
hogy olyan országokba hívják őket, ahol nincs odaadás!
Állítsátok meg és fordítsátok vissza a kedvezőtlen jeleket 
és előjeleket a világban!
Állítsátok meg és fordítsátok vissza az epilepsziát hozó Rahut 
és a leprát hozó nagákat!
Állítsátok meg és fordítsátok vissza a hirtelen halált, 
melyet kedvezőtlen külső és belső körülmények okoznak!
Állítsátok meg és fordítsátok vissza a nyolc nagy
és a tizennyolc kisebb félelmet!
Állítsátok meg és fordítsátok vissza a kedvezőtlen okokat és körülményeket!
Állítsátok meg és fordítsátok vissza a látható és láthatatlan lények gonosz 
erőit és negatív energiáit, melyek szenvedést, félelmet és zavart okoznak!
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kon cshog cshod pé nyé gyur csig

དམ་ཅན་Cགས་དམ་\ོང་ùར་ཅིག༔
dam csen thug dam kang gyur csig

རིགས་ìག་འདོད་པ་འཚÄམས་ùར་ཅིག༔
rig drug dod pa chim gyur csig


bu lon len cshag dzsang gyur csig


dhon gég nhod szem zsi gyur né


dzsam pé szem dang den gyur csig


kun tyang szang gyé thob par sog

ཨ{་|ཿIྃ༔

Tིག་པ་ཅི་ཡང་མི་Q་ཞིང༔
dig pa csi jang mi csa zsing
དགེ་བ་†ན་གBམ་ཚtགས་པར་5ད༔
ge va phun szum chog par dzsa
རང་གི་སེམས་ནིན་ཡིངས་B་འG་ལ༔
rang gi szem ni jong szu dul
འདི་ནི་སངས་Mས་བ@ན་པ་ཡིན༔
di ni szang gyé tan pa jin


khed csag szang gyé tan la nhe par gyí


rang gi lü la pe long la


zsen la nhod pa ma tyel csig



A-tűzszertartás-lényegi-kívánságimája

Örvendeztesse meg ez a nagyszerű felajánlás a három isteni gyökeret 
és a három felülmúlhatatlan drágaságot!
Elégítse ki ez a nagyszerű felajánlás a végtelen sok férfi és női védelmezőt, 
akik fogadalmat tettek a buddhák és a megvilágosodott mesterek előtt,
hogy megvédelmeznek minket!
Elégítse ki ez a nagyszerű felajánlás a hat világ 
minden érző lényének vágyait!
E nagyszerű felajánlás erejével egyenlítsünk ki minden tartozást 
és adósságot, és tisztítsuk meg ragaszkodásunkat és kötődéseinket!
E nagyszerű felajánlás ereje csillapítsa le minden gonosz lény 
ártó gondolatát és tettét!
Szerető jóság és együttérzés virágozzon mindenki szívében!
A megszámlálhatatlanul sok érző lény mindegyike érje el a nagyszerű 
megszabadulást és valósítsa meg a buddhaságot!
OM-AH-HUNG

Recitáljuk 108-szor az OM AH HUNG mantrát!

Tanítás-vendégeinknek,-a-szellemlényeknek
és-más-lényeknek

Ne kövessetek el ártó tetteket a testetekkel, beszédetekkel és tudatotokkal!
Örömmel és bőségesen gyakoroljátok az erényes tetteket!
Szelídítsétek meg tudatotokat teljesen!
Ezek a győzedelmes Buddha tanításai.
Bárcsak tisztelettel követnétek Buddha tanításait!
Saját testeteket véve példaként, ne ártsatok más lényeknek
sem közvetlenül, sem közvetve!
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འXང་པོ་གང་དག་འདིར་ན་Æགས་ùར་ཏམ༔
dzsung po gang dag dir né lhag gyur csing
སའམ་འོན་ཏེ་བར་sང་ལཁོད་Dང་bང༔
sza am jang té bar nhang khod tyang rung
iེ་å་öམས་ལ་wག་õ་Qམས་Qེད་ཅིང༔
tyé gu nham la tag tu dzsam dzsed csing
ཉིན་དང་མཚན་G་ཆོས་ལ་5ོད་པར་ཤོག༔
nyin dang chen du cshö la csöd gyur csig

úིན་པ་M་ཆེན་ùར་པ་འདི་ཡིས་མCས༔
dzsin pa gya cshen gyur pa di ji thü
འZོ་བའི་དོན་Gརང་Xང་སངས་Mས་ཤོ༔
dro va nham ni rang dzsung szang gyé sog
âོན་Oི་Mལ་བ་öམས་Dི་མ་Zོལ་བའི༔
ngon gyi gyal va nham tyi ma dul vé
iེ་བ/འ;་ཚtགས་öམས་úིན་པས་Zོལ་ùར་ཅིག༔
tyé bu chog nham dzsin pé drol gyur csig

ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་&ན་ùར་ཅིག༔
pha ma szem csen tham csed dhe dang den gyur csig
ངན་འZོ་ཐམས་ཅད་wག་õ་@ོང་བར་ཤོག༔
ngen dro tham csed tag tu tong par sog
Qང་¢བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བ7གས་པ༔
dzsang cshub szem pa gang na szü zsug pa
དེ་དག་nན་Oི་Øོན་ལམ་འVབ་ùར་ཅིག༔
dhe dag kun gyi mhon lam drub gyur csig



Számtalan szellemlény, összegyűlt kedves vendégeink,
Akik a térben vagy a földön laktok!
Szeressétek az összes embert és más lényeket!
Bárcsak éjjel-nappal gyakorolnátok a szent dharmát!

E nagyszerű felajánlás és bőkezűség erejével
Minden érző lény spontán módon érje el a buddhaságot!
E nagyszerű felajánlás erejével és a bőkezűség gyakorlásával 
Szabadítsunk meg minden olyan lényt, akiket a múlt buddhái 
és megvilágosodott mesterei nem tudtak megszelídíteni!

Ékesítse anyáinkat, az érző lényeket, boldogság és öröm!
Szűnjön meg a három alsó világ lényeinek minden szenvedése és félelme! 
A három alsó világ legyen mindig üres!
Bárhol is vannak és bárkik is ők, teljesüljön minden nagyszerű 
Bódhiszattvának és isteni lénynek az érző lények megszabadulását 
óhajtó valamennyi jókívánsága!
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`ག་@ོང་འཁོར་ལོ་ùར་པའི་Mལ་པ/་@uང༔
cshag tong khor lö gyur pé gyal po tong
5ན་@ོང་བ\ལ་པ་བཟང་པོ་སངས་Mས་@ོང༔
cshen tong kal pa zang pö szang gyé tong
གང་ལ་གང་འõལ་དེ་ལ་དེར་འGན་པའི༔
gang la gang dul de la der tön pé
བ∞ན་པ་5ན་རས་གཟིགས་ལ་`ག་འཚལ་ལོ༔
cün pa csen ré zig la csag chal lo

ཨ{་མ་ནི་པད་མེ་Iྃ་±ིཿ
om ma ni pad me hung hri

Qང་¢བ་སེམས་མཆོག་རིན་པ/་ཆ1༔
dzsang cshub szem cshog rin po cshe 
མ་iེས་པ་öམས་iེས་ùར་ཅིང༔
ma tyé pa nham tyé gyur csig
iེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༔
tyé pa nyam pa med pa dang
གོང་ནས་གོང་õ་འཕེལ་བར་ཤོག༔
gong né gong dü phel var sog



Hódolat-a-szerető-együttérzés-buddhájának

Ezer isteni kezed nem más, mint ezer isteni világuralkodó,
Ezer isteni szemed nem más, mint ezer isteni buddha. 
Különféle ügyes módszerekkel szelídíted a lények sokaságát.
Szorgalmas mindenható Isten, Avalókitésvara, leborulok előtted!

OM-MA-NI-PAD-ME-HUNG-HRI
Végtelen odaadással és minden érző lény iránt érzett  egyhegyű szerető együttérzéssel 
recitáljuk az OM MA NI PAD ME HUNG HRI mantrát számtalanszor!

Szülessen meg a drága szerető együttérzés felülmúlhatatlan bódhicsitta 
Hozzáállása azoknak a szívében, akik eddig nem tudták kifejleszteni azt!
Akik viszont már kifejlesztették, fejlesszék tovább és tovább, 
Míg a megvilágosodás tökéletes lényévé nem válnak!
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འཇིག་wེན་འ9ེན་པའི་གཚ£་བ/་ཚî་དཔག་མེད༔
dzsig ten dren pé co vo che pag med
õས་མིན་འཆི་བ་མ་°ས་འཇོམས་པའི་དཔལ༔
dü min cshi va ma lü dzsom dzed pa
མགོན་མེད་≠ག་བTལ་ùར་བ་öམས་Dི་iབས༔
gon med dug ngal gyur pa nham tyi tyab
སངས་Mས་ཚî་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་པ་འདེབས༔
szang gyé che pag med la szol va dheb
སངས་Mས་ཚî་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔
szang gyé che pag med la cshag chal lo
སངས་Mས་ཚî་དཔག་མེད་ལ་མཆོད་པ་འÇལ༔
szang gyé che pag med la cshod pa bul
སངས་Mས་ཚî་དཔག་མེད་པའི་Qིན་Oིས་_ོབས༔
szang gyé che pag med pé dzsin gyi lhob
འཆི་མེད་ཚî་ཡི་དངོས་Vབ་Fལ་õ་གསོལ༔
cshi med ché ji ngö drub cal tu szol
སངས་Mས་ཚî་དཔག་མེད་ལ་âོན་འVབ་པར་ཤོག༔
szang gyé che pag med ngön drub par sog
སངས་Mས་ཚî་དཔག་མེད་པའི་བ¶་ཤེས་ཤོག༔
szang gyé che pag med pé tra sí sog

ཚî་ག>ངས་ནི༔

ཨ{་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།  ཨ་པ་རི་མི་ཏ་|་N¥་ན་B་བི་ནི་µི་
ཏ་ཏེ་ཛt་∂་∑་ཡ།  ཏ་∏་ག་π་ཡ།  ཨ∫་ཏེ་སÖªཾ་Çc་ཡ།  
ཏΩ∏།  ཨ{་æ་øེ་æøེ། མ་¿་æøེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་æøེ།  
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་æøེ་¡་ན་སཾབྷ་རོ་པ་ཙÄ་ཏེ།  ཨ{་ས¬་སཾ་√ར་
པ་རི་ƒcེ་≈∆་ཏེ་ག་ག་ན་ས་™«་ཏེ་»་…་ཝ་བི་ƒcེ་མ¿་
ན་ཡ་པ་རི་ ་རི་À་¿།

ག>ངས་བ≠ས་པ་ནི།

ཨ{་ཨ་Ã་ར་ནི་ཛÄ་ཝÕ་ཏེ་À་¿།



Hosszú-élet-ima-hosszú-élet-mantrával

Végtelen élet isteni buddhája! 
Te vezeted az egész világegyetem megszabadítóit,
Te törlöd el az idő előtti halált,
Te vagy a szenvedők és oltalom nélküliek legfőbb védelmezője.
Végtelen élet buddhája, hozzád fohászkodunk.
Végtelen élet buddhája, leborulunk előtted.
Végtelen élet buddhája, felajánlást adunk neked.
Részesíts minket isteni áldásodban!
Ruházz fel mindnyájunkat a halálnélküliség 
és a hosszú élet megvalósításával!
Valósítsuk meg mi is a végtelen élet buddhájának létezését!
Érjük el a végtelen élet buddhájának szerencsés állapotát!

OM-NAMO-BHAGAVATE
APARIMITA-AH-JUR-GYANA
SZUBINI-CSITTA-TENDZO-RADZAJA
TATHAGATAJA-ARHATE
SZAMJAK-SZAM-BUDDHAJA-
TATHJATA-OM-PUNNJE-PUNNJE
MAHA-PUNNJE-APARAMITA-PUNNJE-APARAMITA-PUNNJE
GYANNA-SZAMBA-ROVA-CSITTÉ
OM-SZARVA-SZAMKARA
PARI-SUDDJÉ-DHARMA-TÉ-GAGANA-SZAMUT-GATÉ-SZVABHAVA
BISUDDHÉ-MAHANAJA-PARI-VARÉ-JE-SZVAHA

Ismételjük a hosszú élet hosszú mantráját 7-szer, 21-szer vagy 108-szor!

OM-AMARANI-DZSIVAN-TÉJE-SZVAHA

Ismételjük a hosszú élet rövid mantráját legalább 108-szor!
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ཨ{་»་@ི།
om szvaszti
དཀོན་མཆོག་(་གBམ་དམ་ཅན་བདེན་མC་ཡིས།
kon csog ca szum dam csen den thü ji
ཨོ་Mན་པSའི་Cགས་གསང་མན་ངག་བ�ད།
or gyen pad mai thug szang men ngag cshog
བ@ན༵་པའི་Mལ༵་མཚན༵་མཁའ་མཉམ་བÅེང་མགས་ཛt།
tan pai gyal chen kha nyham dreng khé dzse
ßོ་k་ཆོས་བGན་ང/་བuར་འཚt་བཞེད་གསོལ།
dor dzse cshö dün ngo vor cho zsé szol

œང་5ན་nན་བཟཔ་ང་དེ་ཆེན་íིང་པས་~ིང་ནས་Øོན་པའོ།

ཨ{་»་@ི།
om szvaszti
ཀñ་ཀཿ་ཞེས་`ོགས་བ�འི་ཞིང་nན་G།
kar ma ka zsé cshog csu zsing kun tu
Zགས་པ་མཁའ་]བ་སངས་Mས་བ�་Gག་པའི།
drag pa kha tyhab szang gyé csu drug pé
Qིན་ཐོབ་^བ་བ®ད་བ@ན་པ་འཛÄན་པའི་གཉེན།
dzsin thob drub gyud tan pa dzin pé nyhen
~ིགས་མ་r་བད/འ;་བ\ལ་ངན་ཉམས་ཐག་འZོང།
nyig ma nga dü kal nyen nyam thag dro
བ≠་དངོས་བཞི་ཡིས་ཕན་དང་བདེ་བ་ལ།
dhu ngö zsi ji phen dang dhe va la
བ¶ི་པའི་ཐབས་མཁས་དབང་འQོར་སེམས་དཔའ་ཆེའི།
tri vé thab khé vang gyur szem pa cshei
A་ཆེའི་Mལ་མཚན་}ིད་ཞིའི་དཔལ་G་བwན།
ku chei gyal chen szid zsí pal tu ten
öམ་དཀར་qིན་ལས་འཛམ་íིང་ཞི་བདེར་Øན།
nham kar thrin lé dzam lhing zsi dher mhin



Imák-Tanpai-Gyalchen-Rinpocse-hosszú-életéért

OM SZOTI
Tanpai Gyalchen mester, aki tökéletesen állítod fel 
Orgyen Padma Guru Rinpocse titkos tudatának győzelmi zászlaját,
Legfelsőbb útmutatásait és egyetemes tanításait a végtelen térben!
A három drágaság, a három gyökér, a védelmezők 
és imánk erejével és igazságával 
Fogadd el a hosszú élet örökké tartó hét vadzsra-kvalitását!

Ezt az imát Őszentsége Lhodrag Tertön Mahasziddhi Kunszang Dhecshen, a nyingma vonal 
teljesen megvilágosodott mestere írta.

OM SZOTI
A Karmapák népszerűsége úgy járja át a tíz irány 
valamennyi tiszta birodalmát, mint a mindent átható tér.
A 16. buddhától, Karmapától, megkaptad a legfelsőbb átadást és áldást,
És a megvalósulás átadásának isteni oltalmazója és tartója lettél!
A sötét korban született, szükségben szenvedő lényekért tevékenykedsz,
akiket az ötféle hanyatlás félelme és szenvedése nyomaszt.
A négy isteni ügyes módszerrel képes vagy 
segíteni rajtuk és visszaadni boldogságukat.
Tökéletesen és erőteljesen vezeted mindnyájukat. 
Nagyszerű bódhiszattva vagy!
Életed dicsőséges győzelmi zászlaja álljon szilárdan, 
hogy a szamszára javára légy és dicsőítsd a békét!
Hatékony tevékenységed elhozza a lényeknek 
és a világnak a béke és a boldogság gyümölcsét.
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མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་wག་བwག་བwན་†ན་ཚtགས་ཤོག།
mi nyam gong phel tag ten phun chog sog
Gས་བབས་ཆོས་–ལ་(ོད་མེད་ཡོངས་Zགས་ལ།
dü bab cshö chul cod med jung drag la
`ོགས་jང་—ངས་ནས་དག་sང་ནོར་Çའི་འོད།
cshog lung pang ne dag nhang nor bü od
Æ་དང་,་མར་མཉེས་པ་^བ་མཁས་ཤིང།
lha dang la mar nyhé pa drub khé zsing
བnར་@ི་རིམ་Zོ་གང་ལ་གང་དགོས་མཛད།
kur ti rim dro gang la gang ghö dzed
དེ་ཡི་མC་དང་དཀོན་མཆོག་ཆོས་}ང་གིས།
de ji thu dang kon cshog cshö szung ghi
བདེན་པས་མི་ཁ་íེང་བkོད་བསམ་úོར་ངན།
den pé mi kha lhing dzsöd szam dzsor nyen
འགལ་“ེན་བར་ཆད་བGད་བགེགས་མཐའ་དག་ལས།
gal tyen bar cshed dud gig tha dag lé
།དེང་ནས་öམ་པར་Mལ་བའི་བ¶་ཤིས་ཤོག།
deng né nam par gyal vé tra sí sog

ཅེས་པའང་དམ་པ་གང་གི་A་ཡི་ག�ང་མ/ཚî་རིང་Åོལ་མས་ནན་བAལ་ངོར་བིཉང་
”ན་སངས་Mས་ß/་k1ས་ས་@ག་´་r་ཚîས་བ�་བGན་ལ་དགེ་བར་རང་གནས་
གN་འéག་<ང་གི་འཇག་5ིལ་G་gིས་པ་དགེའོ།
།ས¬་མ«་ལཾ།



Egészséged sose gyengüljön, életed szilárdan virágozzon és gyarapodjon!
Minden megkülönböztetés nélkül, természetesen fénylő drágakőként, 
egyhegyű odaadást és tiszta szemléletet fejlesztettél ki minden vallás iránt.
Tanításaiddal a korunknak megfelelő valamennyi vallás lényegét tiszteled,
és egyesíted őket, hogy konfliktusok nélkül éljenek.
Tökéletesen tisztelsz és örvendeztetsz meg minden istenséget és gurut,
Tiszteletteljesen szolgálsz másokat és teljesíted kívánságaikat.
Hatékony tetteid igazsága, a három drágaság és minden védelmező ereje 
által arass mostantól végső győzelmet a rosszindulatú és rosszakaratú 
emberek híresztelései és pletykái, a kedvezőtlen körülmények, 
az akadályok, a démonok és minden zavar felett!
Hamar és szerencsésen teljesítsd be kívánságaid minden lény javára!

Ezt az imát, mely Master Tanpai Gyalchen Rinpocse hosszú életéért szól, Őszentsége 
Dzsadral Szang Gyé Dordzse Rinpocse írta, aki a nyingma hagyomány abszolút 
vonaltartója Tibetben.
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Gས་གBམ་སངས་Mས་E་b་རིན་པོ་ཆ༔
dü szum szang gyhé gu ru rin po cshe
དངོས་Vབ་nན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པ/འ;་ཞབས༔
nghö drub kun dhag dhe va cshen pö zshab
བར་ཆད་nན་སེལ་བGད་འGལ་9ག་པོ་(ལ༔
bar cshad kun szel dhud dhul drag po chal
གསོལ་བ་འདེབས་ས/་Q;ན་Oིས་བ_བ་õ་གསོལ༔
szol va dheb szo dzsin gyí lhab tu szol
`ི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔
cshi nang szhang vé bar cshad zsi va dang
བསམ་བ་jན་Oིས་འVབ་པར་Qིས་_ོབས༔
szham pa lhun gyí drub par dzsin gyí lhob
འཁོར་བ་དོང་ནས་lགས་པར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
khor va dong né trug par dzsin gyí lhob
ཁམས་གBམ་ཆོས་ལ་བmར་བར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
kham szhum cshö la gyur var dzsin gyí lhob
འZོ་nན་སངས་Mས་འཐོབ་པར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
dro kun szang gyé thob par dzsin gyí lhob
འཇའ་°ས་མཁའ་5ོད་འVབ་པར་Qིན་Oིས་_ོབས༔
dzsa lü kha cshod drub par dzsin gyí lhob

`ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང།
cshag chal va dang cshod csing sag pa dang
kེས་B་ཡི་རང་བAལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།
dzsé szu jid rang kul sing szol va ji
གདེ་བ་�ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།
ge va csung zed dag gi csi szag pa
ཐམས་ཅད་བདག་གིས་Qང་¢བ་`ིར་བT/འu།
tham cshed dzog pé dzsang cshub cshen por ngo
འZོ་nན་=ོ་གས་པའི་སངས་Mས་ཐོབ་པར་ཤོག།
dro kun dzog pé szang gyé thob par sog



Düszum-Szanggyé-ima

Három idő buddhája, drága mester, Guru Rinpocse!
A nagy gyönyör guruja, minden sziddhi forrása, Déva Csenpo!
A minden negativitást leigázó Haragos, minden akadály eltávolítója, 
Düdul Dragpo Cal! Áldásotokért imádkozunk.
Győzzünk le általatok minden külső, belső és titkos akadályt!
Teljesüljön minden kívánságunk!
Áldjatok meg és rázzátok fel az egész világegyetemet, 
szüntessétek meg minden lény szenvedésének és félelmének forgatagát!
Áldjatok meg és alakítsátok át az egész szamszára három világát 
a szent dharmagyakorlás tiszta birodalmává!
Áldjátok meg az összes érző lényt, hogy elérjék a buddhaságot!
Végül áldjatok meg, hogy megvalósítsuk a megvilágosodás 
mindenható terét, a szivárványtest nagyszerű gyönyörét!

Felajánló-ima

A leborulás érdemét, a felajánlás érdemét, az ártó tettek megvallásának
és megtisztításának az érdemét, az örvendezés érdemét, a kérés érdemét,
hogy forgassák a dharma tanítások kerekét, a fohászok érdemét - 
melyben megkértük a buddhákat és a megvilágosodott mestereket, 
hogy örökre maradjanak velünk mindaddig, míg az összes érző lény eléri 
a megvilágosodást - és minden más felhalmozott érdemet 
felajánlunk a nagyszerű és tökéletes megvilágosodás megvalósításáért.
Ezen nagyszerű érdemek erejével minden érző lény 
érje el a tökéletes buddhaságot!
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ཧོ་õས་གBམ་བསགས་པའི་དགེ་(་nན།
ho dü szum szhag pé ghe ca kun
öམ་མ]ེན་གདོད་མའི་®་b་བâོ།
nham tyhen dod mé gyü ru ngho
བདག་སོགས་མཁའ་]བ་སེམས་ཅན་öམ
dag szog kha tyhab szem cshan nham
ཚtམ་Ç་གཅིག་õ་འཚང་M་ཤོག།
chom bu csig tu chang gya sog



Erőteljes-felajánló-ima

HO
A múltban, jelenben és jövőben felhalmozott összes érdemünket felajánljuk,
Hogy elérjük az abszolút megszabadulást
és a tökéletesség mindentudó eredendő állapotát.
Ezen felajánlás erejével és igazságával,
én és a teret betöltő érző lények kivétel nélkül mind
Valósítsuk meg a buddhaságot egy teljes egységben!
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Egyetemes-szerencsét-hozó-imák

Szerencsét hozó ima, ami megáldja az egész világ
és az egész világegyetem összes érző lényét

Szerencsét-hozó-imák-az-isteni-buddhákhoz,-
dharmához-és-szanghához

A tudat természete, mely a kezdetektől fogva tiszta és mindent áthat, 
mint a tér, maga a nagy gyönyör.
Ez a szamszára, a nirvána, az ösvény és minden jelenség lényege.
A tudás és a bölcsesség tüze elégeti a tudatlanságot és a szennyeződéseket, majd 
amint felismerjük a meztelen igazságot, a tudat felszabadul saját természetében, 
saját lényegében, eléri a mindentudás kvalitását, 
az abszolút megvilágosodást és megvalósítja a tökéletes buddhaságot.
Mégis, eget betöltő édesanyáink, az érző lények sokasága iránt érzett végtelen 
szeretettől és jóindulattól vezérelve, azért, hogy mindnyájukat megszabadítsák, 
a buddhák a szent dharmát, a megvilágosodás 
és nagyszerű megszabadulás tökéletes technikáját tanítják. 
Ezt az ösvényt követve számtalan szent férfi és nő felismeri az igazságot, 
nagyszerű megvilágosodott mesterré, bódhiszattvává, a nemes szangha tagjává 
válik, terjeszti a szent dharmát, utat mutat számos más lénynek, inspirálja őket, 
és eloszlatja a lények és a világ tudatlanságát 
Váljunk tökéletesen jóságos buddhává, legfőbb győzedelmessé! 
Teljesüljön ez a szerencse! 

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját 
követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden anyánk, az összes érző lény, aki kezdettelen idők óta szeret 
és táplál minket, kivétel nélkül mind valósítsa meg a megszabadulást, 
a tökéletes buddhaságot! Teljesüljön ez a szerencse!
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Ima-a-megvilágosodott-mesterekhez

Kapjuk meg az összes megvilágosodott mester és gyökérmestereik áldását! 
Részesüljünk abban az áldásban, hogy átadják nekünk tökéletes 
megvilágosodásukat! Teljesüljön ez a szerencse!
Spirituális mestereink élete legyen hosszú! 
Isteni tevékenységük áradjon szét, mint a mindent átható tér! 
Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját 
követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, 
a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Ima-az-istenségekhez

Váljunk szerencséssé, mint a megszámlálhatatlanul sok 
fenséges istenség! Érjük el megvalósításukat könnyedén! 
Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját 
követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, 
a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Ima-a-védelmezőkhöz

Élvezzük a végtelen sok megvilágosodott női angyal 
és védelmező oltalmát! Teljesüljön ez a szerencse!
Valósítsunk meg sikeresen minden isteni tevékenységet 
és távolítsunk el minden akadályt! Teljesüljön ez a szerencse!
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Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni
technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, 
a buddhaságot! Teljesüljön ez a szerencse!

Ima-a-gazdagság-istenségeihez

A megszámlálhatatlanul sok bőség istenséghez és a végtelen kincsek gazdáihoz 
hasonlóan gyarapodjunk és váljanak valóra kívánságaink!
Teljesüljön ez a szerencse!
Tegyünk szert a nagyszerű bőség kiapadhatatlan kincsestárára! 
Számoljuk fel a szegénységet és a Föld tehetetlen lényeinek szenvedését! 
Váltsuk valóra kívánságaikat! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját 
követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, 
a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Ima-anyáinkért,-az-érző-lényekért

Kapjunk szeretetteljes és gondoskodó gyengédséget a végtelen sok 
érző lénytől, anyáinktól! Teljesüljön ez a szerencse!
A szent dharma segítségével, bírhatatlan szerető együttérzéssel 
és aktivitással viszonozzuk minden szülőnk, az összes érző lény kedvességét! 
Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
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Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját 
követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Az érző lények, akik az anyáim, kivétel nélkül valósítsák meg mind 
a tökéletes megszabadulást, a buddhaságot! 
Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Ima-a-mindenható-istenekhez,-Brahmához,-
Visnuhoz-és-Sivához

Részesüljünk a mindenható istenek, Brahma, 
Visnu és Siva védelmében! Teljesüljön ez a szerencse!
Valamennyi fenséges isten arasson végső győzelmet a démonok felett, 
és biztosítson védelmet és tiszta erényt az egész világegyetemben!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját 
követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás 
örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Ima-a-mindenható-Rámához-és-Krisnához

Álljon a világ a két legfőbb megszabadító és kiváló hős, 
Ráma és Krisna védelme alatt! Teljesüljön ez a szerencse!
Az igaz lények arassanak győzelmet minden csaló felett! 
Tiporják el büszkeségüket, irigységüket, negativitásukat 
és szabadítsák meg őket mind!
Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás 
isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
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Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás 
örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint az isteni hindu vallás, melyet végtelen sok odaadó 
követőjének segítségével Őszentségei az igazságos és dicsőséges Shankaracsarják, 
a szeretett Szvami Bivekanand, az isteni Szai Baba, 
a nagyszerű Szvami Narajan és sok más méltóságos bölcs guru vezet! 
Igaz útmutatásukkal valósítsuk meg mind a béke globális egységét!
Részesüljünk Guru Nanak és utódai, a kegyes, tiszteletreméltó guruk 
egyhegyű és lényegi áldásában! Teljesüljön ez a szerencse! 
Gyarapodjunk, mint ők! Gyakoroljuk az adakozást és szüntessük meg 
minden érző lény szegénységét és szenvedését!

Kapjuk meg az isteni Guru Mahavir és számos önzetlen és együttérző dzsáinista 
guru tiszta útmutatását! Szenteljük életünket a megszabadulásnak és segítsünk 
minden érző lényt! Teljesüljön ez a szerencse!

Ima-a-mindenható-Úrhoz,-Jézus-Krisztushoz

Váljon eggyé szívünk a szeretet kincsestárának, Jézus Krisztusnak, 
Isten fiának egyetemes szerető szívével! Teljesüljön ez a szerencse!
A végtelen együttérzés erejével legyünk képesek a türelem gyakorlására!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás 
és a feltétlen szeretet isteni technikáját követi! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, 
az örökké tartó békét és harmóniát! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Ima-a-mindenható-anyához,-Szűz-Máriához

Részesüljünk az egyetlen anya, Mária végtelen szeretetéből, 
aki minden érző lényt úgy szeret, mint egyszülött gyermekét! 
Teljesüljön ez a szerencse!
A szent anya szerető tudata áradjon szét a világ minden gyermekének szívében! 
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Végtelen sok gyermeke teljesítse be a szent anya kívánságait, 
valósítsa meg a békét!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény 
szenvedésének és félelmének forgatagát!
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját 
követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás 
örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint a keresztény vallás és a dicsőséges római katolikus 
egyház, melyet kegyes Őszentsége, XVI. Benedek pápa, 
számos jóságos és áldott méltóságos bíboros, püspök és pap vezet! 
Legyünk szerencsések, mint a keresztény vallás és az igaz ortodox egyház, 
melyet számos erőteljes és méltóságteljes pátriárka, püspök és pap vezet!
Legyünk szerencsések, mint a keresztény vallás és a nem-mesterkélt, 
egyedülálló református egyházak, melyeket igen szeretetteljes és áldott 
püspökök és papok vezetnek!
Dicsőítsék mindnyájan a türelem és a szerető együttérzés gyakorlását 
és önzetlenül vezessenek minden embert, hogy fejlesszék ki 
Jézus Krisztus és a szent anya, Mária egyetemes szerető szívét! 
Védelmezzék meg a világot és minden vallást!

Ima-a-mindenható-Allahhoz-és-Mohamedhez

Valósítsuk meg a mindenható Isten, Allah isteni egységét! 
Ő a legfőbb védelmező, minden jelenség birtokosa és megtestesülése.
Lényege az abszolút tisztaság, a megvilágosodás. 
Tökéletesen egy az érző lények tudatának természetével. 
Teljesüljön ez a szerencse!
Valósítsuk meg Mohamed önzetlen szerető szívét, 
aki elérte a mindenható Allah abszolút természetét, 
felismerte az önzetlenség igazságát minden jelenség lényegében, 
és megkülönböztetés nélkül minden érző lény spirituális társává 
és védelmezőjévé vált! Teljesüljön ez a szerencse!
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Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás 
isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, 
az Allah-természetet! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint a legfegyelmezettebb és leghithűbb 
mohamedán vallás, melyet számos erőteljes, odaadó főpap 
és komoly, előkelő arab uralkodó vezet! 
A mindenható Allah és Mohamed próféta legfőbb áldása és teret betöltő, 
mindent átható egyetemes szerető szíve áradjon minden ember szívébe, 
tisztítsa meg a világ minden lényének szenvedését és félelmét, 
s magasztalja minden vallás lényegét!

Ima-a-mindenható-Jehovához

Valósítsuk meg a mindenható Jehova legfőbb igazságosságát, 
aki a karmikus ok-okozat törvényének megtestesülése, 
aki menedéket nyújt a jóknak, megbünteti a gonoszokat 
és elpusztítja negativitásukat! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás 
isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, 
a Jehova-természetet! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint a nemes zsidó vallás és erős, sikeres vezetői! 
Önzetlen felajánlásuk, gazdasági és politikai erejük segítségével 
virágoztassuk fel az egyetemes békét és a globális egységet! 
Bárcsak mindnyájan csatlakoznának a mindenható Jehova isteni szívéhez, 
hogy megvédjék a világot!

46



Ima-minden-vallás-egységéért

Kapjuk meg a világ minden vallásának útmutatását és védelmét!
Egyesüljön minden vallás és éljenek harmóniában!
A világ minden vallásának nagyszerű vezetője 
legyen hosszú életű és örvendjen jó egészségnek! 
Szelídítse meg minden vallásos ember a tudatát 
és fejlesszen ki egyetemes szerető szívet!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának mindhárom világát 
a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás 
isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás 
örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Szerencsét-hozó-ima-minden-vallás-lényegéhez

Külsőleg szemlélve a világegyetem teremtői, a mindenható Isten, 
Visnu, Allah, Buddha és Jehova - bárhogy is hívjuk őket vagy bárkihez is 
imádkozunk - az egész kozmosz legfőbb védelmezői, 
és mind egyazon lényeggel, kvalitással rendelkeznek.
Belsőleg szemlélve az abszolút igazság, a lényeg, a nagy gyönyör, 
a mindent átható természet, a legfőbb tisztaság, megszabadulás vagy 
megvalósítás - bárhogy is nevezzük vagy bármin is elmélkedünk - 
mind az érző lények lényegének, tudatuk lényegi természetének 
a megnyilvánulása és kvalitása.
Amint megtisztul a tudatlanság szennye, a jó és a rossz, a szamszára
és a nirvána egyízűvé, teljes mértékben egyenlővé, tökéletesen mindenütt 
jelenlévővé válik és feltárul, hogy természetük eredendően a fényesség,
a világosság, a megvilágosodás. Mindezt az összes érző lény lényegi 
természetének, tudatának a mindenható tere vetíti ki; mindez tudatuk 
természetének lényegi kvalitása. Felismervén ezt az igazságot,
a teret betöltő érző lények azon nyomban és együtt, egy nagy egységben, 
kivétel nélkül leljenek rá az örökké tartó megszabadulásra!
Teljesüljön ez a szerencse!
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Szerencsét-hozó-ima-a-legnagyszerűbb-Indiáért

A Védák isteni tudását sugárzó tej-óceán közepén, 
eme első nagyszerű nemes földön bukkant fel a csodálatos kincs, 
a megvilágosodás bölcsessége, a mindentudó győzedelmes buddhák 
és más isteni vallásalapítók tanításának nektárja.
Magasztaljuk hihetetlen Indiát, a szent dharma legkiválóbb földjét, 
mely a mindenható Brahma, Visnu és Siva áldását hordozza magán! 
Ez a legistenibb, legfőbb megszabadító, Ráma és Krisna, valamint 
Sákjamuni Buddha, Guru Padmaszambhava, Mahavir, Guru Nanak 
és számtalan más megvilágosodott guru, hatalmas király, harcos és hazafi, 
közöttük Mahatma Gandhi tiszteletreméltó székhelye és szülőhazája.
India nagyszerű isteni napjának millió sugára ragyogja tiszta fényét 
és hozzon kiváló erkölcsi tisztaságot és békét a Földanya minden lényének! 
Teljesüljön ez a nagyszerű szerencse és öröm!

Szerencsét-hozó-ima-a-gyönyörű-Nepálért

Nepál, ez a második nagyszerű nemes föld, a mindenható isten, 
Mahadéva, és Umadévi istennő áldását hordozza magán. 
Guru Padmaszambhava személyesen járt itt, áldotta meg e földet, 
és távolította el annak minden akadályát Pharping barlangjából 
a Vadzsrakilaja istenség és mandala megvalósításával. 
Nepál gyönyörű földjén született Sákjamuni Buddha, 
Szítá istennő és Bhrikuti, aki élő Fehér Tara istennő volt, 
valamint sok más isteni lény, akik kiváló élettörténetükkel 
Nepált még szebbé és áldottabbá tették. 
Itt található a négy igen áldott sztupa, a Pasupatinath, 
a Boudanath, a Szvajambunath és a Namo Buddha sztupa, 
melyekről azt tartják, hogy aki megpillantja ezeket, 
következő életében elkerüli a három alsó világot.
A fő vallás a hindu és a buddhista, de más vallásokat is 
megkülönböztetés nélkül gyakorolnak és tisztelnek. 
Ezért Nepál gyönyörű földje az istenek és számos megvilágosodott 
mester székhelyévé vált, ahol annyi hívő és dharmagyakorló gyűlik össze, 
mint égen a csillag.
A nepáliak igen szeretetteljesek, alázatosak és türelmesek. 
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Sokan közülük nagyon bátrak és képesek legyőzni azt, akit nem szeretnek, 
viszont megvédelmezik országukat, barátaikat és a népet. 
A jó vezetők teljesítsék népük kívánságait! 
Az emberek legyenek boldogok, éljenek bőségben, 
gyakorolják a nemes tetteket, legyenek szerencsések 
és spontán módon legyen részük végtelen sok kedvező körülményben! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse Nepál és minden lény számára!

Szerencsét-hozó-ima-a-derék-Tibetért-és-a-páratlan-Kínáért

A gyönyörű Tibet és a nagyszerű, páratlan Kína - melyek ugyanúgy hordozzák 
Guru Padmaszambhavának, e sötét kor legfőbb védelmezőjének, 
és Mandzsusrinak, a tökéletes bölcsesség buddhájának az áldását - 
éljenek egységben! Teljesüljön ez a szerencse!
Ahogy a tejes folyó (Tibet) a nagy óceánba (Kína) ömlik, 
bukkanjon fel a világban a béke és a harmónia nektárja! 
Váljon valóra az isteni király, Szongcen Gampo és az isteni királynő, 
Vengcsen Kongdzso igaz kívánsága!
Akiben nagyszerű szerető szív dobog és bátorsága átlagon felüli, 
teljesen bizonyos, hogy mindenkin segíteni tud.
Jó kívánságokkal teli, pozitívan cselekvő tibetiek és kínaiak! 
Egyesítsük tudatunkat, hogy megvédjük és felvirágoztassuk 
e nagyszerű régiót! 
Tegyük boldoggá és sikeressé az itt élő számtalan sok embert!
Ha ezt megtesszük, megáldjuk egész Ázsiát és a világot, 
hogy lakói globális békében és egységben éljenek. 
Teljesüljön ez a szerencse! 
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Szerencsét-hozó-ima-a-dicsőséges-Bhutánért

Bhután dicsőséges királysága, e szent föld, a nagyszerű Indiából származó 
Guru Padmaszambhava és számos vadzsrajána buddhizmust őrző nyingma 
és kagyü vonalbéli megvalósított megvilágosodott mester isteni testének, 
beszédének és tudatának a központja. 
Ezért itt a férfiak mind áldott pavók8, a nők pedig mind áldott pamók9. 

Nagyszerű apa és dharma király, Dzsigmé Szenghe Vangcsuk! 
Őfelsége a jelenlegi király, Dzsigmé Geszar Vangcsuk! 
Mindketten szeretitek népeteket és teljesítitek az emberek kívánságait. 
Nagyszerű anyakirálynők és a többi királynő! 
Őszentsége a nagyszerű apát, kit sok szent szerzetes 
és dharmagyakorló vesz körül! Isteni szívű, nagyszerű miniszterelnök, 
önzetlen miniszterei és hű állampolgárok! 
Életetek legyen hosszú és sikeres! Teljesüljön ez a szerencse!
Virágozzon e földön a megvilágosodás megvalósított vonala és gyakorlata, 
és maradjon itt örökre! 

Ezáltal rázzuk fel az egész világegyetemet és szüntessük meg 
minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!
A teret betöltő érző lények sokasága valósítsa meg a nagyszerű megszabadulást 
és egy egységben érjék el mind a buddhaságot! 
Teljesüljön mindnyájunk számára ez a tökéletes szerencse!

Szerencsét-hozó-ima-Dél\Kelet-Ázsia-országaiért

Legyünk szerencsések, mint a gyönyörű Thaiföld és mély, 
méltóságos, nagyszerű királya, Őfelsége Bhumibol, szerető királynője, 
hercege és hercegnője, a buddhista templomok nagyszerű, 
tiszteletre méltó vezetője, a szerzetesek tanítói, követőik 
és e gyönyörű ország számtalan barátságos lakója! 

Mondjunk szerencsét hozó imákat a virágzó Szingapúrért, a lélegzetelállító 
Malajziáért, a gyönyörű Indonéziáért, az erős Vietnámért és Kambodzsáért, 
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a dinamikus Dél- és Észak-Koreáért, a szeretetreméltó Fülöp-szigetekért 
és Délkelet-Ázsia többi országáért, hogy éljenek békében és végtelen 
gazdagságban! 

Mondjunk szerencsét hozó imákat az erős Pakisztánért és Bangladesért, 
a nagyszerű Sri Lankáért, a virágzó Mauritius-ért és Dél-Ázsia többi gyönyörű 
országáért, hogy éljenek békében és egységben!

Szerencsét-hozó-ima-Afrikáért

Legyünk szerencsések, mint a gyönyörű afrikai országok és a számtalan 
igaz és szeretetteljes afrikai ember, mint a legkedveltebb Nelson Mandela, 
a kiváló Kofi Annan és Afrika sok más önzetlen, kedves vezetője 
és nagyszerű lakója! Éljenek mind mérhetetlen bőségben és gazdagságban 
és hozzanak békét a világnak!

Ima-a-legáldottabb-és-legszerencsésebb-
Európai-Unió-országaiért

Legyünk szerencsések, mint az Európai Unió egységes 
és fejlett társadalmai, mint a gyönyörű Franciaország, az erős Németország, 
a páratlan Spanyolország, a dicsőséges Olaszország, a virágzó Belgium, 
a szeretetreméltó Hollandia, a szerencsés Ausztria, az egyedülálló Görögország, 
a derék Skandináv országok, a csodálatos Románia, az áldott Magyarország 
és a többi lenyűgöző európai ország, ahol jó az életszínvonal, és az emberek 
gyönyörű, boldogságot és szabadságot biztosító demokratikus rendszerben 
és szociális  körülmények között élnek. Ez valóban egy olyan megörvendeztető 
és kiváló példa, mely felemelő érzést kelt és inspirál, hogy a világ többi részén is 
megvalósítsuk az egységet. Teljesüljön ez a tökéletes szerencse világszerte 
kelettől nyugatig!
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Szerencsét-hozó-ima-az-erős-Amerikáért

Legyünk szerencsések, mint az erős és páratlan Amerika, 
e legnagyobb olvasztótégely, ahol számtalan pozitív és nyitott tudatú, 
különböző nemzetekből származó ember él, 
akik mind valami különlegeset szeretnének tenni!
Azért imádkozunk, hogy találjunk olyan önzetlen, szeretetteljes 
és egyetemes szívű amerikai vezetőket, akik egyhegyűen koncentrálnak 
az emberekre, megbecsülik őket, kizárólag az együttérzés technikáját 
alkalmazzák és tartós békét teremtenek a világ minden országában! 
Teljesüljön ez a szerencse!
A világ minden lénye ismerje fel a szívében, hogy a béke és a boldogság 
megvalósítása sokkal lényegibb és értékesebb, mint a hatalom és a pénz 
fantáziájával élni, különösen akkor, ha valaki nem tudja, 
hogyan kell ezeket helyesen használni.
Amikor mindenkit hozzá tudunk segíteni ahhoz, hogy átélje ezt a békét 
és boldogságot, és biztonságban, jól érezze magát, mindnyájunknak 
nagyobb biztonságban és boldogságban lesz része.
Bárcsak megadná Amerika mindenkinek ezt a békét, boldogságot 
és biztonságot! Bárcsak mindenki szeretné Amerikát!

Szerencsét-hozó-ima-a-nagyszerű-és-mély-Oroszországért

Legyünk szerencsések, mint a nagyszerű, dicsőséges történelmének díszét viselő 
erős Oroszország, melynek számtalan sok lakója megbízható, jó természetű 
és tettre kész.

A nagyszerű Oroszország gyarapodjon a jövőben is, és maradjon szilárd híd, 
mely Kelet és Nyugat egységét és jó kapcsolatát erősíti! Dinamikus vezetői 
igazságosan vezessék a világot a béke, a harmónia és a globális egység felé!
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Szerencsét-hozó-ima-Nagy\Britanniáért,-
Kanadáért-és-Ausztráliáért

Legyünk szerencsések, mint a páratlan Nagy Britannia, 
melynek nagyszerű történelme gazdag királyokkal és erős királynőkkel teli, 
s melynek polgárai nagyon intelligensek, jó természetűek és nagylelkűek!
Őfelsége II. Erzsébet nagyon szereti népét és mindenkivel jó kapcsolatot ápol. 
Egyedülálló szeretetteljes hozzáállásával és erős barátainak támogatásával 
valósítsunk meg egységet és békét a Földanyán! Teljesüljön ez a szerencse!
Legyünk szerencsések, mint a gyönyörű és virágzó nagyszerű Kanada 
és a szépséges és erős Ausztrália! 
Teremtsünk békét és boldogságot mindenki számára!

Szerencsét-hozó-ima-Magyarországért

Mint jól ismert a történelemből, sok szerencsés és erényes ember 
gyűlt össze különböző nemzetekből, Keletről és Nyugatról, 
és a gyönyörű Magyarország lépésről lépésre megalakult. 
Ezen a földön a legkiválóbb hegy, Dobogókő, 
a gyönyörteli apa isten és végtelen sok istenség palotája.
A nagy tó, a Balaton, pedig az anya istennő 
és számtalan megtisztító nektár istennő titkos tere és palotája.
Az itteni emberek természete jó és szeretetteljes, 
közülük sokan értik az abszolút igazságot, 
és kiváló edények a szent dharma tanítások nektárjának befogadására.
Ezek az intenzív meditációt gyakorló szent férfiak és nők valósítsák meg mind 
a megvilágosodás isteni technikáját, és amint felismerik az igazságot, 
segítsenek és szabadítsanak meg végtelen sok érző lényt! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Az egyetemeses szerencsét hozó imákat Master Tanpai Rinpocse írta minden vallással 
a szívében 2008. szeptember 18-án, hogy megáldja végtelen sok anyánkat, az érző lényeket,  
és az egész világot.
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Kiejtési-útmutató-a-tibeti-átíráshoz

A tibeti szöveg átírásának készítésénél arra törekedtünk, hogy minél hűebben 
tükrözzük a tibeti szavak betűzését. A pontosabb kiejtéshez az alábbi szabályok 
nyújtanak segítséget:

1. A szótagok végén található „D” betűt soha nem ejtjük. Pl. SZID – ejtsd: szi; 
JID – ejtsd: ji.

2. A következő szótagvégi betűk – „D”, „N”, „L” – megváltoztatják néhány 
előttük lévő magánhangzó ejtését: 

a → e o → ö u → ü

CSAD → cse
TAN → ten
CAL → cel

CSHOD → cshö
PON → pön
SZOL → szöl

GYUD → gyü
KUN → kün
JUL → jül

 – Az eredeti tibeti szöveg hiányzik.

Hogyan-bánjunk-a-szent-szövegekkel

A gyakorlatok recitálásával és végzésével érdemeket és erényes tetteket 
halmozunk fel. A szövegeket kezeljük tisztelettudóan:

- Ne tegyük le azokat a földre, vagy más koszos helyre,
tartsuk őket magasabb helyen.

- Ne lépjünk át rajtuk, ne lépjünk vagy üljünk rájuk.

- Ne helyezzünk rájuk más dolgokat, még szent tárgyakat sem.
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Ezt-a-gyakorló-füzetet-mesterünk,
Tanpai-Gyalchen-Rinpocse
hosszú-életéért-ajánljuk-fel.
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