Hosszú Ima Őszentsége Kjabgön Kunzang Trinle
Lhundrub (Csecang Rinpocse) hosszú életéért

se dzse khor lo de va csen pö gar/ csig tu dom dze kjab dab
he ru ka/ csom den pa vö vang csug la cog kji/ csog tün ngö
drub ma lü csar du nyil/

Ő, aki a jelenségeket a nagyszerű gyönyör megnyilvánulásává alakítja át, Heruka
Csakraszamvara, tévképzetek megsemmisítője, Istenségek sokaságával együtt
részesíts minket a közönséges és legfelsőbb sziddhik bőséges záporában.
Kön csog szum dü shakja szeng ge ji/ ten pa dzin csing pel ve
dag nyi cse/ kün zang csö pe dro dren thrin le csog/ lhün
drub dzse cün la mar szol va deb/

Te vagy a nagyszerű lény, aki a Három Drágakövet megtestesítő Shakjamuni
Buddha oroszlánjaként tartod fenn és terjeszted a tanításokat. Törekvéstől
mentes Buddha aktivitással rendelkezve egyetemes jóságodon és kedvességeden
keresztül vezeted a lényeket, a fennkölt Lámához imádkozom.
zsung mang thö pe jig gi rab csug csing/ de dön cul zsin
szam dang gom pa ji/ nyam tog drub pe pal jön jong dzog pe/
kje csog ten drö gön po zsab ten szol/

Számtalan tanítás meghallgatása, azokon való elmélkedés és meditálás
bőséges gazdagságával rendelkezel. Tökéletesen megvalósítottad a nagyszerű
minőségeket, és maradéktalanul beteljesítetted a megtapasztalást és felismerést.
Dharma tanítások fenséges Ura, lények védelmezője, maradj fenn mindörökre!
do nag de nö kün csub ke cer szOn/ thub pe tul zsug leg
kjong cün pe csog/ dro kün drol ve szem kje zang po ten/
cAn de ge ve se szu zsab ten sog/

A szutra és tantra teljes gyűjteményében foglaltak tökéletes megértésével
elérted a tudományos képzettség csúcsát. Buddha jógi erkölcsi fegyelmét kiválóan
védelmezed, Te vagy a Tiszteletreméltó Győzedelmes, akiben a minden
lényt megszabadítani vágyó bodhicsitta, a megvilágosodás szelleme mélyen
beágyazódott. Képzett szellemi mesterem, maradj fenn mindörökre!

cse pe gyal ve gong pa rab szal zsing/ cö pe ten la log me
pob pa dzsom/ com pe dro kün csi thar leg szing pe/ nying po
dön gyi ten dzin zsab ten sog/

A tanítások kifejtésével megmagyarázza a Győzedelmes szándékát, vitában
legyőzi a tanításokat tévesen értelmezőket, írásaival minden lényt a végső
megvalósítás elérésére ösztönöz. Páratlan tanító, a lényegi és végső tanítások
tartója, maradj fenn mindörökre!
thub ten csi dang gön po dri gung pe/ ma me lung tog ten pe
nying po gang/ dü kji tha dir kje gü szö men du/ pel ve vang
csug csog tu zsab ten sog/

Shakjamuni Buddha tanításainak, és kiváltképpen a Védelmező Drikungpa
töretlen, mélységes tanításainak dicsőséges magyarázója, jelen sötét korszak
különböző lényeinek a tanításokban foglaltak megvalósítása általi nagyszerű
gyógyítója, maradj fennt mindörökké!
dro va ma lü du ke co csen le/ drang te nam dzsang nying
por jong gö pe/ tug kje go csa zse pa de zsin du/ kal gyar
zsab ten zse pa lhün drub sog/

Te tartod a megvilágosodás tudatának fegyverét, mely kivétel nélkül
minden érző lényt kivezet a szenvedés hatalmas óceánjából és teljesen eljuttat a
tökéletes megtisztuláshoz. Maradj fenn rendületlenül száz meg száz kalpán
keresztül és kívánságaid teljesedjenek be törekvéstől mentesen.
lu me la ma ji dam dzsin lab dang/ ing rig zung dzsug si lug
den pe tob/ dor dzse tro csen mi zse nag po cse/ thrin le zab
mö mön dön jon drub sog/

A guruk és istenségek kimeríthetetlen áldása által, az őseredeti természet, a tér
és éberség egységének igazsága által, és a nagyszerű, gyémántkeménységű,
rémítő és haragos Mahakála mélységes buddha tevékenysége által jelen ima
törekvései teljesedjenek be!
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