
  

Lotustan Doğan’ı Sevmek  

  

Ön Yakarış  

  

                 Kıymetli mücevher, şaşmaz sığınağımız,   

                 Çok şefkatli, sevgili Lotustan Doğan  

                 Lütfen kutsa bizi,   

                 Hızla kabul ederek dualarımızı sana olan.  

                   

Yedi Satır Duası  

  

   HUNG!  Urgyen diyarının kuzey-batı köşesinde,  

                  Bir lotus çiçeğinin göbeğinde,  

                  Üstün muvaffakiyeti ile hayrete düşüren  

                  Lotustan doğan olarak bilinen   

                  Etrafın sayısız ilahi gök kızlarla dolu   

                  Takip ediyoruz gösterdiğin yolu  

                  Öyleyse şimdi lütfen gel ve bağışla lütfunu   

                  Bizi muvaffak kıl Lotus Guru!  

                                                                                                                                     3 Defa oku  

 

Sığınma  

  

                 Selam olsun yüce guruma, tek sığınma mahali!   

                 Ben ve tüm varlıklar, altı yalanlar alemindeki  

                 Sığınıyoruz aydınlanana dek mandalan içinde  

                 Guru daima bilge  

                                                                                                                               3 Defa oku                                   



  

Diğerkâm Niyet  

  

     HO!    Tüm varlıklara fayda getirme niyetiyle  

                İfa ediyorum uygulamanı, Guru daima bilge,  

                Çözerek ızdıraplarını tüm varlıkların böylece,  

                Onları sende uyandıracağım, Guru daima bilge  

                                       3 Defa oku  

  

Yedi dal pratiği   

  

               Selamlama, sunular ve itiraf,  

               Ahenkli keyif, öğreti talebim ve mevcudiyetin yoluyla  

               Sahip olduğum tüm erdem, her ne kadar az olsa da  

               Diliyorum bağışlansın tüm varlıkların uyanışına.  

  

İmgeleme  

  

               Karşımda, bir güneş ve ay lotusu üzerinde  

               Görüyorum Lotustan Doğan’ı, daima bilge.  

  

Dua  

  

  OH!      Yüce Guru, kıymetli ve nadide,  

               Budaların tüm beden, konuşma ve zihin nitelikleri sende                   

               Senin evladın olarak, senin kutsaman için dua ediyorum,  

               Dileklerimi çabucak kabul eyle, büyük şefkatinle.  

3 Defa oku  

  



  

Mantra  

  

              OM AA HUNG BENDZA GURU PEMA SIDDHI HUNG  

           (Yok edilemez Guru, bahşeyle lotus beden, konuşma ve zihninin gerçekleştirilişini               

           bize)  

  

108 Defa oku  

  

Dört İnisiyasyon  

 

                   Titreşen ışık Guru’nun alın, boğaz ve kalbinde  

                   Om, Aa, Hung harflerinden akıyor kendi bedenime,  

                   Dört inisiyasyon örtüleri kaldırdığına göre,  

                   Beş veçhe ve beş bilgelik şimdi başlayabilir görünmeye,                     

                   Kıymetli Guru, lütfen kulak ver sesime!  

  

Dönüşüm  

  

                  Gurum kalbimde eriyor  

                  Ve farkındalığım Hri harfine dönüşüyor  

                  Şimdi belirerek bu harften,                     

                  Lotustan Doğan oldum aniden,  

                  Pembe, hem barışçıl hem de öfkeli.  

                  Lotus şapkası, vajra ve kuru kafası,  

                  Tunik, cübbe ve pelerini ile,  

                  Oturmuş halde ay yastıklı bir lotusun üzerine;                      

                  İmgelenmiş ve hakiki biçimlerim bir gibi. 

  

    



    OM AA HUNG BENDZA GURU PEMA SIDDHI HUNG  

    (Yok edilemez Guru, bahşeyle lotus beden, konuşma ve zihninin gerçekleştirilişini bize)  

  

Sunular  

  

     OM BENDZA ARGHAM PADYAM PUSPE DHUPE ALOKE GENDHE NEWIDYE SHABDA AA HUNG  

   (Boşluk soğuk su, yıkanma suyu, çiçekler, tütsü, kandiller, kokulu su, gıda ve ses olarak           

   sunuldu.)  

  

Methiye  

  

                 HUNG!     Sade ve yapmacıksız, doğal yön guru                   

                                 Boş keyif, saf dharma, keyif yönü guru.   

                                 Lotustan Doğan, tezahür yönü guru.  

                                 Vajradhara, bu üç yön, seni selamlıyor ve sana hamd ediyoruz.  

  

Görüş  

  

              İşte böyle!    

                                 Yaşayan ve yaşamayan her şeye  

                                 Gözlerimizin görebileceği her şeye  

                                 İzin verelim gelip gitmesi için tümüne,  

                                 Yanılsama hâlihazırda özgür olduğuna göre.                                                   

                                 İlahi biçimler boş ve berrak,  

                                 Kendini özgürleştiren arzunun gurusu  

                                 Sana duacıyız gönülden inanarak.  

                                   

             İşte böyle!    

                                Tüm sesler, hoş ya da nahoş  



                                Kulaklarımızın duyabileceği her hece,  

                                Gevşeyerek zihin lekelerinden özgürleştiğimizde  

                                Ses ve boşluktur sadece.  

                                Boş ses, doğmamış ve durmak bilmeyen,  

                                Sana duacıyız Buda’nın berrak konuşması.  

                                Sana duacıyız Lotustan doğan,  

                                Bizim için çok kıymetli olan.  

  

            İşte böyle!          

                              Hangi deneyimi belirirse belirsin   

                              Zihin akışımızda beş zehrin  

                              Kaçınalım ilgisinden aklın                                

                              Neyin gelip neyin geçtiğine değin  

                              Bırakalım devinimi olduğu yerde:  

                              Dharmakaya zihinlerimizi özgürleştirirken böylece.  

                              Sana duacıyız kendini özgürleştiren farkındalığın gurusu.  

                              Sana duacıyız Lotustan Doğan,                                

                              Asla umursamaz olmayan.  

  

           İşte böyle!    

                             Dışarıdaki kavrama nesneleri  

                             Arındı görüngüler şimdi                               

                             Ve içerideki gizli kavrayıcı zihin,  

                             Buldu özgürlük ve tatmini.  

                             Böylece birlikte gösterir,                               

                             Onlar gerçek yüzümüzü bize,                                                      

                             Berrak ışık olarak şüphesizce.    

                             Kutsasın bizleri Budalar.  

                             Ego zihninden kurtararak şefkatle.  



Hayat Uçup Gidiyor  

 

Om Aa Hung Maha Guru Sarva Siddhi Hung  

Bu dünya bir yanılsama  

Bunun doğru olduğunu biliyorum.  

Ama yine de devam ediyorum inanmaya, 

İçyüzünü göremediğim aldanışa.  

Izdıraplar ve onların ince alışkanlıkları, 

Hala yakalıyorlar beni sıkıca. 

Lütfen arzu ve özlemlerin kökünü kes 

Kes ve beni özgürleştir.  

 

Om Aa Hung Maha Guru Sarva Siddhi Hung  

Çürük çağların kötü edimleri,  

Sergiliyor gelip geçici biçimlerini. 

Feragat doğdu içimde, 

Terk ettim beni mahzun edeni. 

Ancak alışageldik getirdiğinden bana neşeyi, 

Şimdi de hasret ile yaşıyorum kederi. 

Lütfen arzu ve ihtirasın kökünü kes 

Kes ve beni özgürleştir.  

  

Om Aa Hung Maha Guru Sarva Siddhi Hung  

Temizlemek için aptallık, kaçınma ve arzu ızdıraplarını 

Verildi muhteşem yöntemler, 

Buda tarafından çok sayıda öğretide. 

Ancak yine de kontrolü altındayım ince alışkanlıkların 

Kendimden tutamadığım ötede. 

Lütfen tüm kötü edimlerin kökünü kes 



Kes ve beni özgürleştir. 

 

Om Aa Hung Maha Guru Sarva Siddhi Hung  

Dışarıdaki meseleler, içerideki meseleler ve aniden ortaya çıkan meseleler –  

Tümü bu tek kaynaktan doğuyor: İkiliğe olan kör inancım.  

Bunu biliyorum, bunu iyi biliyorum. 

Ancak yine de hala Mara’nın kapanında kısılı kalıyorum. 

Lütfen bu zihnin açıkça ortaya çıkmasına izin ver. 

Lütfen bu zihnin açıkça ortaya çıkmasına izin ver. 

 

Om Aa Hung Maha Guru Sarva Siddhi Hung  

Kutsa beni, 

Bu zincire vurucu ikilik inancından özgürlükle. 

Zihnimin kendisi bir yapıntı değildir, 

Doğal rahatlık ise niteliğidir gerçeğinde. 

O, Budalar tarafından yapılmamıştır, 

Tüm iyi edimleriyle. 

Ve batma, yayılma ve bulanıklık tarafından bağlanmamıştır, 

Samsara’nın hapsedici pisliğinde. 

 

Bu farkında mevcudiyet, 

Parlar kendi muhteşem ışığı ile. 

Anne - uçsuz bucaksız hakikatin, 

Evladı ile bir araya gelip, 

Karanlık geceye son verdiği yerde. 

 

Öyleyse yanlış arkadaşlar tarafından köreltilmeden 

Daima sevgiyle bakacağım bu iyi eve, 

Kendi evime. 

 



Böylece hızla bir araya gelecek evladı, 

Anne hakikat ile, 

Ve ardından hareket edeceğim tüm gücümle, 

Yolunu kaybetmiş olanlara fayda niyetiyle. 

 

Büyük bir erdem dalgası yaratarak, 

Herkesin uyanmasını besleyen şefkatli eylem ile, 

Tüm varlıklara fayda sağlayacağım büyüğü ve küçüğüyle. 

Ve Samsara’nın çöküşüne sebep olacağım, 

Gösterdiğim bu etkin güç ile. 

 

  

Sunu   

  

       RAM YAM KHAM                      OM AA HUNG  

    (Ateş, rüzgar, su)        (Beden, konuşma, zihin)   

    (Sunuları arındırmak, kutsamak ve zenginleştirmek için)  

  

               Açıklığımızın boşluğudur sunu kasesi,  

               Ve ifşaatımızın berraklığıdır sunuların kendisi,  

               Her şeye nüfuz eden katılımımız ile kutsanmış hepsi.  

               Üç mücevher, üç kök ve üç kaya ‘deity’leri  

  

               Lütfen buraya gelin Guru ile birlikte kucaklayan herşeyi!  

               Çıkarın bu sunuların büyük keyfini,  

               Ve izin verin itiraf etmemize,  

               Tüm hata, kusur ve bozulan yeminleri.   

  

              Tüm düşünce ve aldatıcı görüngüler sonsuzlukta özgürleşti                 

              Ve ilksel saflığımızın açık farkındalığında yeniden belirdi.  



              Bu sunular bir anda tamamlayarak birikim ve erdemlerini,  

              Memnun etsin dört sınıftan misafirlerin hepsini,  

              Böylece aniden her biri,  

              Kazansın Buda'nın dört bedenini (yönünü/veçhesini),  

              Ve bitirsin bu bütün gayreti.  

  

Paylaşım  

  

             Yiyelim kusursuz bir sunu olarak hazırlanan bu yemeği  

             Keyfini çıkaralım reddetmeksizin tadarak türlü zevklerini,  

             Binbir çeşit muvaffakiyet doğar bu yemekten,  

             Yogiler, doldurun midelerinizi!  

                SIDDHI PHALA A LA LA HO  

            (Netice elde edildi—Şahane!)  

  

Erdemin adanması  

  

             Kıymetli Guru, sayesinde bu erdemin tüm varlıklar,  

             Senin pratiğini yapsın ve senden ayırt edilemez olsunlar.  

             Daima-bilge Gurumuz,  

             Kutsamanı alalım her birimiz,  

             Ve çıkaralım bu dünyanın parlak mutluluğunun tadını hepimiz!  

  

Hatırlatma  

  

             Yalnızca düşüncesi dahi diğerlerine faydanın,  

             Daha iyisiyken Buda’nın ibadetini sunmanın,  

             Sözünü etmeye gerek yoktur yararının,  

             Kardeşlikteki herkes için mutluluk ve refah sağlamanın.  



  

Dilek  

  

              Tüm güçlüklerin yok edilişi  

              Ve uçsuz bucaksız ahenk ile, gökyüzü gibi,  

              Daima yaşasın ve parlakça ışıldasın,  

              Muzaffer ve güçlü, Lotustan Doğan’ın öğretileri!  

             OM AA HUNG BENDZA GURU PEMA SIDDHI HUNG  

              (Yok edilemez Guru, bahşeyle lotus beden, konuşma ve zihninin gerçekleştirilişini     

              bize)   

  

C R Lama tarafından Nus-lDan rDo-rJe ‘Gro-Phan gLing-Pa. termasından derlenen Guru  

Rinpoche sGom bZlas metninin C R Lama ve James Low tarafından yapılan tercümesinden 

James Low tarafından uyarlandı. Bu uygulamadan tam olarak faydalanmak için gerekli 

inisiyasyon ve yönergeyi almak önemlidir.  

  

  

Ocak 2021  

Türkçe Çeviri: Ocak 2022 – Mustafa Mert Çelebi  

  


