
PENGUMPULAN DOA PERMOHONAN VAJRA 6 BARIS  
 

Kyabgön Phakchok Rinpoche telah meminta kepada sangha beliau dan juga kepada 

mereka semua yang terinspirasi untuk berperan di dalam pengumpulan pembacaan 

Doa Permohonan Vajra Enam Baris sebanyak 10,000,000 (sepuluh juta) kali pada 

setiap tahunnya. 

Doa permohonan yang terberkahi ini pertama kali diungkapkan sebagai sebuah 

harta karun oleh pengungkap harta karun agung Chokgyur Dechen Lingpa di abad 

ke-19. Tiga baris pertama dari doa ini adalah doa permohonan kepada Guru 

Rinpoche dalam tiga perwujudan bentuk beliau, baris yang keempat adalah 

permohonan kepada Guru Rinpoche untuk memberikan berkah, baris yang kelima 

adalah permohonan agar semua tingkatan rintangan dapat tersingkirkan, dan baris 

yang keenam adalah permohonan agar semua harapan dapat secara spontan 

tercapai. 

Telah diajarkan bahwa tidak ada lagi perlindungan yang lebih besar pada masa ini 

daripada Guru Padmasambhava. Panjatkanlah doa permohonan ini dengan perasaan 

lelah akan samsara, dengan perasaan cinta dan welas asih terhadap semua makhluk, 

dan dengan hati yang dipenuhi oleh devosi yang tulus. Tidak  diragukan lagi bahwa 

berkah akan bermanifestasi di dalam aliran batin kalian ketika kalian memanjatkan 

doa permohonan ini dengan cara demikian. 

Kalian bisa membacakan doa permohonan ini selama menjalankan sesi latihan 

harian selain juga ketika melakukan kegiatan kalian sehari-hari. 



 

Doa Permohonan Vajra Enam Baris 

pengungkapan oleh Chokgyur Dechen Lingpa 



དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ 

dü sum sangye guru rinpoche 

Buddha di tiga masa, Guru Rinpoche, 

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆནེ་པོའི་ཞབས༔ 

ngödrub kün dak dewa chenpö shyab 

penguasa dari semua siddhi, Kebahagiaan Agung, 

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ 

barché kün sel düdul drakpo tsal 

Penyingkir semua rintangan, Penjinak Māra yang Garang  

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 

solwa deb so jingyi lab tu sol 

Saya berdoa memohon kepadamu, anugerahkanlah berkahmu. 

ཕི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔ 

chi nang sangwé barché shyiwa dang 

Taklukkanlah rintangan luar, dalam, dan rahasia 

བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས༔ 

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob 

dan kabulkanlah semua harapan secara spontan. 

ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བི
ན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅསེ་པར་ཟུངས་ཤིག ། 

Ditemukan oleh pengungkap terma agung Chokgyur Dechen Lingpa, dari sisi 

sebelah kanan dari batu Sengchen Namdrak di atas Gunung Rinchen Tsekpa, 

‘Tumpukan Permata’. Dikarenakan berkah dari doa ini, yang dimaksudkan untuk 

masa waktu saat ini, adalah begitu besarnya, doa ini haruslah dihargai oleh semua 

sebagai latihan harian mereka. 

[sumber: Lhasey Lotsawa] 

 

https://lhaseylotsawa.org/texts/dusum-sangye

