
Молитви до святкування дня народження Чок’ї Ньїми Рінпочє 

Мантра Будди Шак’ямуні 

теята ом муне муне маха мунає соха  

ТАД’ЯТХА ОМ МУНЕ МУНЕ МАГАМУНАЄ СВАГА  
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Восьми-гілкова молитва

дордже лопӧн санґ’є пал 
дӱсум жюґла чаґцал ло 
чоґсум тенпей жінґ ґ’юр ла 
ньїме ї к’ї к’ябсу чі  
нґӧджӧр ї к’ї намтрӱл пей 
даґпей чӧпа жєсу сӧл 
нґӧдруб чуво чӧпей ґєґ 
ньєдже малю шяґпар ґ’ї 
чоґчу кхорсум даґпей чӧ 
мачаґ чӧла джеї ранґ 
даґпей тха жі дріма ме 
дзоґпей джянґчуб семк’є до 
дешеґ джянґчуб семпа ла 
даґпа сумґ’ї лю бӱл ло 
цераб дранґпей ґєва нам 
дюне джянґчуб чоґту нґо 

Ваджровий майстре, славне втілення 
будд трьох часів, вклоняємося вам! 
Прихищаємось у Трьох Дорогоцінних, 
на які з упевненістю покладаємося. 
Молимо, прийміть чисті дари — і явні, і уявні. 
Каємося у всіх без винятку проступках — 
завадах, що потік досягнень перепиняють.  
Радіємо якостям потрійної чистоти в десяти напрямах 
і вчинкам, вільним від чіпляння. 
Зароджуємо чисту й досконалу бодгічітту, 
чотирма крайнощами не затьмарену. 
Суґатам й бодгісаттвам в дар приносимо
наші тіла, що чистоту потрійну мають.
Надбання блага, накопичені за всі наші життя, 
Найвищому Пробудженню присвячуєм.
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Прохання до Ґуру перебувати як ваджрові тіло, мова й ум 

ом амарані дзівантіє соха

нанґтонґ дечєн жӧмме дорджей ку 
ценпей ланґцо рабґ’є ґ’ялкюн ґ’ї 
нґоцар чізуґ ґанґдӱл трӱлпей ку 
ґ’юрме ку ї дордже жябтен сӧл 

драґтонґ ґаґпа мепа дорджей сунґ 
єнлаґ друґчу забсанґ чӧк’ї дра 
дролой сампа жінтӧн лонґчӧ дзоґ 
ґаґме сунґ ґі дордже жябтен сӧл 

ріґтонґ к’єґаґ недрал дорджей тхуґ 
забсал єше чӧкюн джюнґвей їнґ 
кх’ябдаґ ґ’ялвей ньїнґпо чӧк’ї ку
трӱлме тхуґк’ї дордже жябтен сӧл 

кюнкх’яб кхала трінлє ньїнмор чє 
чарнуб йонґдрал пхендей нанґва чєн 

ОМ АМАРАНІ ДЖИВАНТІЄ СВАГА

Твоє непорушне ваджрове тіло великого блаженства 
порожнє, але проявляється,  
досконало прикрашене юністю великих і малих знаків
– Це дивовижне втілення всіх переможців, 
нірманакая, що приборкує істот. 
Хай життя твоє буде непорушним  
як незмінне ваджрове тіло! 

Твоя непорушна ваджрова мова 
порожня, але звучить.
Голос глибоких таємних вчень, 
наділений шістдесятьма якостями –
Це самбгоґакая, що проявилася 
у відповідності до прагнень істот. 
Хай життя твоє буде непорушним 
як незмінна ваджрова мова!  
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тендрой пе цал ґ’єпей ньєрцо чоґ 
калпа ґ’ямцор рабту сал ґ’юр чіґ
 

Твій  ваджровий  ум  за  межами  виникнення, 
перебування і зникнення, порожній, але пізнає.
Глибока осяйна мудрість,  
простір, з якого виникають всі явища – 
Це всеосяжний володар, сутність 
дгармакаї всіх переможців. 
Хай життя твоє буде непорушним, 
як ваджровий ум, вільний від заплутаності!   

Сонце просвітлених діянь охоплює весь простір,   
не сходить і не заходить, 
випромінює добробут і щастя. 
Вища опора життя, що призводить 
до процвітання лотосовий сад вчень і істот,
хай сяятимеш ти океани кальп!

Складено Тердаґом Лінґпою.
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Молитва довголіття Чок’ї Ньїми Рінпочє

ом соті 

пходрал дева чєнпой єше ні 
мішіґ дорджей ланґцӧ ґеґпей кур 
йонґ шяр пхаґма їжін кхорло ї 
денґ дір чіме таґпей джінчєн пхоб 

джіґтен ванґчуґ палден кармапей 
меджюнґ тхуґк’є самтен джӧнпей лунґ  
дзечє женпхен паґсам йонґ дӱй ванґ 
цунґме ґ’ялвей ньюґу жябтен сӧл 

лунґтоґ донґаґ чӧцул пемей цал 
шедруб ӧк’ї нанґве чєдзе па 
чоґ санґ нґєдӧн тенпей ньїма чє 
танґєн мюнпей шеду жябтен сӧл 

Ом свасті! Незмінна мудрість великого блаженства 
досконало проявилась у величній формі  
непорушної ваджри юності. 
Хай колесо Ар’я Тари, що сповнює бажання,
проллє тут і зараз велике благословення 
вічного безсмертя!  

Дивоглядне прагнення володаря світу, Кармапи, 
подібне до ріки в гаю медитації. 
Дерево притягальної сили, що сповнює бажання,
прикрашає його на благо істот. 
Незрівнянний сину всіх будд, 
хай життя твоє буде довгим! 
Ти відкриваєш лотосові гаї 
Дгарми письмен і осягнення Сутри і Тантри 
завдяки світлу вчення і практики. 
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дрелчє тхарлам дренпей трінлє ґ’юн 
нам янґ мічє янґпей сакӱн кх’яб 
рісу мачі тен данґ дрова ї 
пунґ ньєн дампа ньїду жябтен сӧл 

дренчоґ к’єбу жябпей калґ’яр тен 
нґєдӧн чӧк’ї янґ ньєн чоґтхар дроґ 
друбґ’ю рінґлуґ тӧн ґ’ї дрежін мін 
ґєлеґ дзоґден жєпей таші шӧґ

Величне сонце вищого таємного вчення 
істинного смислу, що розсіює пітьму хибних поглядів, 
хай життя твоє буде довгим!
Плин твоїх діянь, що приводить всіх,
кого ти зустрічаєш, на шлях звільнення, 
ніколи не переривається і охоплює всю землю. 
Найвищий захиснику всіх вчень і істот,
хай життя твоє буде довгим!  

Хай життя цього найвищого провідника істот 
триває сотні кальп!  
Хай мелодії Дгарми істинного смислу
сягнуть усіх сторін світу!   
Хай традиція Передання Практики 
визріває, як осінній врожай!
Хай настане квітуче досконале благо золотої кальпи!

 
 

Складено К’ябдже Дуджомом Рінпочє.
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Загальні молитви довголіття вчителів

лама кукхам занґ ла сӧлва деб
чоґту ку це рінґ вар сӧлва деб
трінлє даршінґ ґ’єпар сӧлва деб
лама данґ дрелва мепар джінґ’ї лоб

тенпей палґ’юр ламей жябпей тен 
тендзін к’єбу сатенґ йонґла кх’яб 
тенпей джіндаґ нґа тханґ джӧрва ґ’є 
тенпа юнрінґ непей таші шӧґ

Молюся, щоб Учитель був здоровим!
Молюся, щоб життя його тривало дуже довго!
Молюсь, щоб його дії поширювались і процвітали!
Благословіть, аби від Ґуру бути невіддільним!

Хай вчителі — велич Учення — житимуть несхитно! 
Хай будуть всюди ті, хто береже й передає Учення!
Достаток і могутність благода́рів Вчення хай зростає!
Хай це усе сприяє, щоб Учення існувало дуже довго!

Прохання обернути Колесо Дгарми

семчєн намк’ї сампа данґ 
ло ї джєдраґ джітар вар 
чєчунґ тхунґ монґ тхеґпа ї 
чӧк’ї кхорло корду сӧл

Будь ласка, обертайте Колесо Дгарми 
Великої, Малої і Загальної Колісниць 
згідно з нахилами й здібностями істот.
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Коротка молитва довголіття Чок’ї Ньїми Рінпочє

Написав К’ябдже Трӱлшік Рінпочє

ом соті 
чоґсум цасум ґ’ялва ґ’ямцо ї
ка ньїнґ чӧк’ї тенпей ньїма чєй
санґ сум таґ тен тендрой жє дӧн кюн
малю йонґсу друбпар джінґ’ї лоб

ОМ СВАСТІ! 
Сонце Вчення Дгарми величне
традиції Каґ'ю-Ньїнґма, хай
благословіннями Трьох Перлин,
Коренів Трьох й океану Будд

будуть Ваші Таємниці три 
непохитні. І хай наміри 
ваші задля Вчення і істот 
цілковито звершаться усі!

ом амарані дзівантіє соха

ОМ АМАРАНІ ДЖИВАНТІЄ СВАГА
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Закликання Ґуру 

лама кх’єнно 
лама кх’єнно 
лама кх’єнно 
дрінчєн цавей лама кх’є кх’єнно 
дрінчєн цавей лама кх’є кх’єнно 
к’ябсу чіо к’ябсу чіо к’ябсу чіо 
ді чі бардо сумду к’йоб ро нанґ
дрінчєн цавей лама кх’є кх’єнно
тхуґдже зіґ шіґ 
тхуґдже зіґ шіґ 
тхуґдже зіґ шіґ 
кха ньям дро ла тхуґдже зіґ шіґ 
дрінчєн цавей лама кх’є кх’єнно 
джінґ’ї лоб со 
джінґ’ї лоб со 
джінґ’ї лоб со 
к’єн нґ’єн барчє жівар джінґ’ї лоб
дрінчєн цавей лама кх’є кх’єнно
дрінчєн цавей лама кх’є кх’єнно

Учителю, почуй нас! 
Учителю, почуй нас! 
Учителю, почуй нас!
Добрий Ґуру корінний, почуй нас і тримай у серці! 
Прихищаємося! Прихищаємося! Прихищаємося! 
Будь ласка, прихисти нас в цім житті, 

у ба́рдо і в життях прийдешніх.
Добрий Ґуру корінний, почуй нас і тримай у серці! 
Зглянься милосердно! 
Зглянься милосердно! 
Зглянься милосердно! 
На істот, що незліченні наче небо, зглянься милосердно!  
Добрий Ґуру корінний, почуй нас і тримай у серці! 
Наснажуй нас! Наснажуй нас! Наснажуй! 
Наснаж, щоб вгамувалися завади й несприятливі умови!
Добрий Ґуру корінний, почуй нас і тримай у серці!
Добрий Ґуру корінний, почуй нас і тримай у серці!
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