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༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།

The Seven-Line Supplication

ཧཧཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung  ༔ orgyen yül gyi nupjang tsam
Hū !ṃ  ༔ In the northwest of U iyāna,ḍḍ ༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la
in the heart of a lotus flower,༔
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yamtsen chokgi ngödrup nyé
you came, renowned as Lotus-Born,༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhesu drak
your supreme siddhi wondrous,༔
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khordu khandro mangpö kor
with your retinue of sky-dancers.༔
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jésu dak drup kyi
That I may follow you to attainment,༔
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jin gyi lap chir shek su söl
come forth, please, and bestow your blessings!༔
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གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཧཧཱུྃ༔

guru pema siddhi hung
guru padma siddhi hūṃ

Lhasey Lotsawa Translations (translated by Laura Dainty, checked
against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby

Hogg), April 2020.
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༄༅། །གསོལ་འདེབས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ནི།

The Three-Kāya Guru Supplication

ཨེ་མ་ཧཧ སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

emaho  ༔ trödral chö kyi ying kyi zhing kham su༔
Emaho  ༔ O wonder! In the pure realm of the dharmadhātu of 
natural simplicity,༔
ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ངང་༔

chönyi dü sum kyé gak mepé ngang༔
within the intrinsic nature of reality, forever unborn, unceasing 
throughout the whole of time,༔
བྱ་བྲལ་ལྷུན་རྫོགས་བདེ་བ་ཆེན་པཔོའི་སྐུ༔

jadral lhün dzok déwa chenpö ku༔
you dwell as the body of great bliss, free from activity, 
spontaneously perfect,༔
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད༔

namkha zhindu tukjé chokri mé༔
your compassion impartial and unbiased, like the sky—༔
བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

lama chö kyi ku la sölwa dep༔
dharmakāya lama, to you we pray!༔
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pema jungné la sölwa dep༔
To the Lotus-Born Guru of U iyāna, we pray!ḍḍ ༔
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བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

dechen lhün gyi drupé zhing kham su༔
In the pure realm of great bliss, spontaneously present,༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔

ku sung tuk dang yönten trinlé kyi༔
dwells the embodiment of all sugatas, with the five wisdoms༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔

yeshé ngaden dewar shekpé ku༔
of body, speech, wisdom, qualities, and enlightened action,༔
ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་སྟོན༔

tukjé jedrak natsok sosor tön༔
appearing to different beings in all kinds of compassionate 
forms–༔
བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

lama longchö dzok ku la sölwa dep༔
sambhogakāya lama, to you we pray!
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pema jungné la sölwa dep༔
To the Lotus-Born Guru of U iyāna, we pray!ḍḍ ༔

མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

mijé jikten dakpé zhing kham su༔
Into the pure realm of our world of Endurance,༔

2 - The Three-Kāya Guru Supplication



ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔

tukjé chenpö drowé dön la jön༔
out of your great compassion, you have come, to bring benefit to 
beings,༔
གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔

gang la gang dül tap kyi dro dön dzé༔
skillfully taming them each according to their needs,༔
འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔

dé dang majön danta dü sum gyi༔
throughout the whole span of past, future and present–༔
བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

lama trülpé ku la sölwa dep༔
nirmā akāya lama, to you we pray!ṇ ༔

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pema jungné la sölwa dep༔
To the Lotus-Born Guru of U iyāna, we pray!ḍḍ ༔

གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ནས་ཡིན་ནོ།།

This is from the Le’ü Dün Ma, The Prayer in Seven Chapters to Padmākara,
the Second Buddha

Rigpa Translations.
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༃ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས༔

The Testament Prayer to the Precious Master of
U iyānaḍḍ

REVEALED BY CHOKGYUR DECHEN LINGPA

ཨེ་མ་ཧཧ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔

emaho chöku künzang drukpa dorjé chang༔
Emaho! Dharmakāya Samantabhadra and Vajradhara, the Sixth,༔
སྟོན་པ་རྡོར་སེམས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ༔

tönpa dorsem chomden shakyé gyal༔
Vajrasattva, our teacher, and the blessed King of Śākyas,༔
མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

gönpo tsepakmé dang chenrezik༔
Lord of Boundless Life, Amitāyus, and All-Seeing Avalokiteśvara
—༔
དབྱེར་མེད་པདྨ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

yermé pema dé la sölwa dep༔
to you, Padma, who is inseperable from them all, we pray!༔
སྐུ་ཡི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔

ku yi daknyi jampal shinjé shé༔
In essence, your awakened body is Mañjuśrī Yamāntaka;༔
གསུང་གི་བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་སྐད་འཚེར༔

sung gi daknyi wangchen také tser༔
in essence, your awakened speech is mighty Hayagrīva;༔
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ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔

tuk kyi daknyi yangdak héruka༔
and, in essence, your awakened mind is Yangdak Heruka—༔
གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

guru yizhin norbu la sölwa dep༔
to you, our Wish-Fulfilling Guru, we pray!༔
ཡོན་ཏན་ཟིལ་གནོན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔

yönten zilnön chemchok héruka༔
Your overwhelming qualities are Mahottara Heruka;༔
ཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔

trinlé daknyi dorjé zhönnü ku༔
your awakened activity, Vajrakumāra, in essence;༔
མ་མོ་མཁའ་འགགྲོའི་གཙོ་བོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔

mamo khandrö tsowo ngön dzok gyal༔
and you rule over mamos and ākinīs as Ngöndzok Gyalpo—ḍ ༔

དཔལ་ཆེན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

palchen tötreng tsal la sölwa dep༔
to you, Supremely Glorious Tötreng Tsal, we pray!༔
སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁགྲོའི་ངང་༔

ku yi ying su gyutrül zhitrö ngang༔
Your form encompasses the illusory net of peaceful and wrathful 
deities,༔
གསུང་གི་གདངས་སྐད་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྡན༔

sung gi dang ké yenlak chunyi den༔
the melody of your speech has the twelve special qualities,༔

2 - The Testament Prayer to the Precious Master of U iyānaḍḍ



ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔

tuk kyi gongpa zangtal yong la khyap༔
and your unimpeded wisdom pervades everywhere—༔
མཁའ་འགགྲོའི་གཙོ་བོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

khandrö tsowo jé la sölwa dep༔
to you, Overlord of the ākinīs, we pray!Ḍ ༔

སྐུ་ཚབ་ལུང་བསྟན་གསུང་ཚབ་གཏེར་དུ་སྦས༔

kutsap lungten sung tsap ter du pé༔
You foretold representatives of your body, hid treasures of your 
speech,༔
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ་ལ་གཏད༔

tuk kyi gongpa léchen bu la té༔
you entrusted your heart-realization to destined heirs,༔
བརྩེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཞག༔

tséwé zhal chem bö bang yong la zhak༔
and you left your loving testament for all the Tibetan people—༔
དྲིན་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

drinchen trülpé ku la sölwa dep༔
to you, the kindest of awakened emanations, we pray!༔
བཀའ་དྲིན་དྲན་ནོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

kadrin drenno guru rinpoché༔
We recall your overwhelming kindness, Guru Rinpoché—༔
ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས་པས་གཟུང་དུ་གསོལ༔

tukdam zhal zhé gongpé zung du sol༔
please remember your promise to hold us in your embrace,༔
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དུས་ངན་འདི་ལ་རེ་ལྟོས་གཞན་མ་མཆིས༔

dü ngen di la ré tö zhen ma chi༔
for in these troubled times we have no hope but you.༔
ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

tukjé zik shik orgyen trülpé ku༔
Look upon us with compassion, awakened emanation from 
U īyana!ḍḍ ༔

མཐུ་རྩལ་ནུས་པས་དུས་ངན་གཡོ་འཁྲུག་བཟློག༔

tutsal nüpé dü ngen yo truk dok༔
With your power and strength, dispel the turbulence of this dark 
age,༔
བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔

jinlap yeshé wangchen kur du sol༔
bestow your blessings and the great empowerment of wisdom,༔
ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རྒྱས་པ་དང་༔

nyam dang tokpé tsal shuk gyepa dang༔
increase the strength of our experience and realization,༔
བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་མཐུ་རྩལ་རབ་བརྟན་ཅིང་༔

ten dror penpé tu tsal rapten ching༔
grant us powerful skills to benefit the teachings and beings,༔
ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

tsé chik sangyé drupar dzé du sol༔
and bring us, we pray, to buddhahood in this very life!༔
ཞེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཀརྨའི་དམ་ཅན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་
ལས་བྱུང་བའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །
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This “Testament Supplication,” which carries special blessings, appears in
the  biography  of  the  Precious  Master  of  U iyāna  which  the  greatḍḍ
emanated  treasure-revealer  Chokgyur  Lingpa  took  from  Akanistha
Karma’s Damchen Drak Cliff.1

Lhasey Lotsawa Translations (translated by Oriane Sherap Lhamo, 2016;
revised by Peter Woods and Stefan Mang with reference to Rigpa’s 2015

translation), 2020.

1This  supplication  is  from  the  tenth  chapter  of  <a
href=”https://lhaseylotsawa.org/library/the-wishfulfilling-tree>The  Wish-
Fulfilling Tree</a>.
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༄༅། །རྙིང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

Supplication to the Nyingma Lineage Masters

ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

künzang dorsem garap shiri sing
Samantabhadra, Vajrasattva, Garap Dorjé, and Śrī Si ha,ṃ
པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

pema bima jebang nyishu nga
Padmākara, Vimalamitra, King and twenty-five disciples,
སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །

so zur nup nyang tertön gya tsa sok
So, Zur, Nup, Nyang, the hundred tertöns and others—
བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kater lama nam la solwa dep
all the gurus of Kama and Terma, I supplicate you.

ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌།  །སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

These  are  the  words  of  Longchenpa.  Tulku  Urgyen  Rinpoché  replaced
“Padmākara” with “Padma Vima.”

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema
Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo

under the guidance of Kyapgön Phakchok Rinpoche), February 2019.
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༄༅། །མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་
གསུམ་ཉིན་བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།

Brilliant Sunlight of Threefold Devotion
Name-List Prayer to the Chokling Tersar Root and Lineage Gurus

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

damdzin namtrül chokgyur dechen ling
Manifestation of Damdzin, Chokgyur Dechen Lingpa;
བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

vima ngö jön jamyang khyentsé wang
Vimalamitra in person, Jamyang Khyentsé Wangpo;
བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །

bairo ngö nang lodrö tayé dé
Vairocana really manifest, Lodrö Tayé;
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

chenrezik wang khakhyap dorjé tsal
mighty Avalokiteśvara, Khakhyap Dorjé Tsal;

རྒྱལ་པོ་ཛཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །

gyelpo dza yi gyutrül tsewang drak
magical display of King Ja , Tsewang Drakpa;ḥ
གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

yudré trülpa tsewang norbü dé
incarnation of Yudra Nyingpo, Tsewang Norbu;
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ཞི་འཚཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

zhitsö yangtrül khenchen ratna jé
reincarnation of Śāntarak ita, lord mahāpa ita Ratna;ṣ ṇḍ
ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

namnying röl gar dharma ratné zhap
display of Namkhé Nyingpo, venerable Dharma Ratna;

མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

tsogyel tsalnang sukha dharma dang
display of Yeshé Tsogyel, Sukha Dharmā;
འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

pakmé jinlap ratna shiri dang
blessed by Noble Tārā, Ratna Śrī;
བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚཚོའི་ཞབས། །

vima ngö nang samten gyatsö zhap
Vimalamitra appearing in person, venerable Samten Gyatso;
སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

nang zhi tarchin chimé dorjé tsal
perfector of the four visions, Chimé Dorjé Tsal;

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

zungjuk drupa sang ngak rinpoché
siddha of union, Sang-Ngak Rinpoché;
དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

wang chok dorjé namtrül tsewang tsen
miraculous display of Wangchuk Dorjé, with the name Tsewang;
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འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །

jamgön lamé jezung khyentsé ö
accepted by Jamgön Lama, Khyentsé Özer 1;
གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །

neluk ngön gyur orgyen tsewang drup
actualizer of the natural state, Urgyen Tséwang Chokdrup 2–

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །

tsa gyü lama ser ri trengwa la
with undivided devotion, I supplicate one-pointedly
མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །

miché güpé tsechik soldep na
this garland of gold mountains, the root and lineage gurus.
ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

tukjé jin lop drup nyi ngön gyur shok
Bless me with your compassion, may the two siddhis be 
actualized!

༈ པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །

pemé gyeltsap orgyen chokgyur ling
Regent of the Lotus-Born, Orgyen Chokgyur Lingpa;
བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །

kabap dünden pema do ngak ling
holder of the seven transmissions, Pema Do-Ngak Lingpa;

1Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoché
2Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoché
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མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང༌། །

dzö ngé shingta tenyi yungdrung ling
charioteer of the five treasuries, Tenyi Yungdrung Lingpa;
སྲིད་ཞིའི་སྐྱབས་གཅིག་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

sizhi kyab chik khakhyap dorjé tsal
sole refuge of existence and peace, Khakhyap Dorjé Tsal;

རིགས་ཆོས་མངའ་བདག་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས། །

rik chö ngadak tersé tsewang drak
Holder of the Dharma and family lineages, son of the tertön, 
Tsewang Drakpa;
གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

dampa yongdzok tsewang norbü dé
possessor of all the instructions, Tsewang Norbu;
ཟབ་རྒྱས་བཀའ་བསྡུ་མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

zapgyé ka du khenchen jangchup sem
compiler of the profound and vast teachings, Khenchen 
Bodhisattva;
ཆོས་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་སུ་ཁ་དྷརྨཱའི་ཞབས། །

chöter gojé sukha dharmé zhap
opener of the gateway to the treasures, venerable Sukha Dharma;
སྔགས་རིགས་ལས་སྐྱེས་ཤྲཱི་དཱི་པཾ་དང༌། །

ngak rik lé kyé shiri dipam dang
born from the mantrika bloodline, Śri Dīpam;
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བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དྷརྨ་རཏྣ་སོགས། །

kadrin nyamé dharma ratna sok
unequalled in kindness, Dharma Ratna–
བརྒྱུད་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyü dzin lama nam la solwa dep
all the lineage-holding gurus, I supplicate you.
སྨིན་གྲོལ་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mindröl drebu drubpar jin gyi lop
Bless us so we may accomplish the fruition of ripening and 
liberation.

ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་ཚན་གཉིས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དྲི་
མེད་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་སླར་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་སྐོང་མཛད་སོང་བས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

This  supplication  in  two parts  was  composed  by  the  son  of  the  tertön,
Choktrul Rinpoche, at the command of his elder brother, the holder of the
Dharma and family lineages, the sublime Samten Gyatso Namkha Drimé.
Later, it was supplemented by Kyabjé Dilgo Khyentse Rinpoche. May it be
a cause for the blessings of the root and lineage gurus to enter our stream
of being!

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema
Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and
Oriane Sherap Lhamo, reedited by Matthew Zalichin), February 2019.
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༄༅། །རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

Supplication to the Root Guru

འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །

okmin chö kyi ying kyi phodrang né
From the dharmadhātu palace of Akani ha,ṣṭ
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །

dü sum sangyé kün gyi ngowo nyi
the essence of the buddhas of the three times
རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །

rangsem chöku ngönsum tön dzepa
directly shows my mind as dharmakāya–
རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsawé lamé zhap la sölwa dep
at the feet of the root guru, I supplicate!

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema
Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo

under the guidance of Kyapgön Phakchok Rinpoche), February 2019.
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༄༅། །སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་བླ་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ། །

The Ultimate Guru Sādhana of Simplicity

BY TULKU URGYEN RINPOCHE

སྔོན་འགྲོ།

The Preliminaries
ཨ ཡེ་གྲོལ་རིག་པ་དོན་གྱི་སྐྱབས། །

ah yedröl rikpa dön gyi kyab
A! Primordially free awareness is the ultimate refuge.
རིག་རྩལ་སྙིང་རྗེའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

riktsal nyingjé semkyé do
I form the compassionate resolve, the expression of awareness.
མ་རིག་གཟུང་འཛིན་བག་ཆགས་བགེགས།

marik zung dzin bakchak gek
For the obstructors—ignorance, dualistic fixation, and habit—
རང་གྲོལ་ཀློང་དུ་མཚམས་བཅད་དོ། །

rang dröl longdu tsam ché do
I draw the boundary within the self-liberated expanse.
རྣམ་པར་དག་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཀུན། །

nampar dakpé chötrin kün
From the offering clouds of complete purity,
ཡེ་ཤེས་རོལ་པས་བྱིན་ཆེན་ཕོབས། །

yeshé rölpé jinchen pob
let the display of primordial wisdom shower down great blessings.
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དངོས་གཞི་ནི།

The Main Part
ཨ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །

ah nangsi zhir zheng kyilkhor dir
A! Within this mandala of phenomenal appearance as the 
manifest ground,
ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

ngowo rangzhin tukjé yi
essence, nature, and capacity
འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པར་གདལ། །

khordé yong la khyapar dal
are present throughout all of samsara and nirvana.
མ་དག་པ་ཡི་མིང་མེད་པས། །

madak payi ming mepé
There is not even the word impurity.

དེ་ཕྱིར་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ན་བདག །

dechir odiyana dak
Therefore even I, U iyāna,ḍḍ
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པཔོའི་རང་བཞིན་ཅན། །

deshek nyingpö rangzhin chen
possess the nature of sugatagarbha.
ཆ་ལུགས་ཇི་བཞིན་དེ་བཞིན་དུ། །

chaluk ji zhin dé shyin du
Whatever I wear, that’s how I look;
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མ་བཅོས་ལྷུག་པའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད། །

machö lhukpé tsül du kyé
so visualize me in unfabricated naturalness.

སྙིང་ཁར་རིགས་འདུས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

nying kar rikdü dorjé sem
In my heart center is Vajrasattva, the embodiment of all families,
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །

yeshé sempé ngowor zhuk
abiding as the essence of the wisdom being.
ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །

tingzin sempa küntu zang
The samadhi being is Samantabhadra,
མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ། །

makyé yé dzok chenpor sal
uncreated and vividly present as the original great perfection.

སྤྱན་འདྲེན་ནི།

Invitation
ཨ དོན་དམ་གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་ཡང༌། །

ah döndam shek zhuk mi nga yang
A! Though ultimately you are not subject to coming and going,
སྣང་ཚུལ་ཙམ་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །

nang tsül tsamdu chen dreno
I invite you as mere appearance.
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ཐ་དད་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།

tadé mepar zhuk su sol
Please remain indivisibly.
རོ་མཉམ་ལྟ་བས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ། །

ronyam tawé jal chak tsal
Within the view of single taste, I pay homage in recognition,
ཀུན་བཟང་རྣམ་རོལ་མཆོད་པས་མཆོད། །

künzang namrol chöpé chö
and present you with the offerings of Samantabhadra’s display.
སྒྲིབ་གཉིས་དག་ཚངས་ཀློང་དུ་བཤགས། །

drip nyi dag tsang long du shak
I confess within the expanse of the two purified obscurations
ཡང་དག་ཉིད་དུ་རྗེས་ཡི་རངས། །

yangdag nyidu jeyi rang
and rejoice in the true nature.
དུས་མེད་དོན་དམ་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ། །

dümé döndam chökhor kül
Please turn the ultimate Dharma Wheel of timelessness,
རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རྟག་བཞུགས་ནས། །

gyünmi chepar tag zhuk né
and forever remain unceasingly.
དམིགས་མེད་དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །

mikmé getsok drola ngo
I dedicate all non-conceptual virtue to sentient beings.
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འཛབ་བཟླས།

The Recitation
ཨ སྙིང་དཀྱིལ་མཐིང་ཀ་ཁྱབ་ཆེན་དབུས། །

ah nying kyil tingka kyapchen ü
A! In the heart center, amid the great all-pervasive blue,
ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་དྭངས་མའི་དཀྱིལ། །

tiklé tong drön dangmé kyil
in the middle of the pure lamp of the empty bindu,
རིག་གདངས་ལུག་རྒྱུད་ཨ་རུ་གསལ། །

rik dang luk gyü aru sal
the chains of manifest awareness are vividly present as an A.
རང་བབས་དྲན་རིག་རྒྱུན་མི་ཆད། །

rang bap dren rik gyünmi ché
Natural wakefulness is unceasing
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་གྱུར། །

tamché sangyé zhing du gyur
and everything is a buddha realm.

ཨ ཨ ཨ

ah    ah    ah
A     A     A

རྡོར་བཟླས་བྱ།

Do the vajra recitation.
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རྗེས་སུ།

The Conclusion
གཞི་སྣང་རྩལ་དང་རོལ་པ་རྣམས། །

zhi nang tsal dang rölpa nam
All expressions and displays of the manifest ground
གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཀློང་དུ་ཐིམ། །

zhi ying kadak long du tim
dissolve back into the primordially pure expanse of basic space.
དུས་གསུམ་དུས་མེད་དགེ་རྩ་ཀུན། །

düsum dümé getsa kün
I dedicate all roots of virtue, timeless and throughout the three 
times,
འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས་བསྔོ། །

korsum yong su dakpé ngo
through the total purity of the three spheres.
ཁྱབ་བདག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡིས། །

khyap dak lhün gyi drupa yi
By the spontaneously present all-pervasive sovereign,
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dekho nanyi tashi shok
may there be auspicious thatness!

བསྐུལ་བ་པོ་ཡི་ངོར་མི་བཟློག ཨོ་ཌཱི་ཡ་ནས་སུག་ལས་སོ།། །།

Unable  to  refuse  the  person  who  requested,  this  was  freely  written  by
Uddiyana.
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༄༅། །སྒོམ་ཆོག །

Chants for the Meditation Session

Going for Refuge
༈ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangyé chö dang tsok kyi chok nam la
In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly,
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

jangchup bar du dak ni kyap su chi
I take refuge until awakening.
བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།

dak gi jin sok gyi pé sönam gi
Through the merit of generosity and so forth,
འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangyé drub par shok
may I attain buddhahood for the benefit of beings.

ན་མོ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ༔

namo  ༔ rik kün khyap dak lama jé༔
Namo  ༔ Lord guru, sovereign of all families,༔
དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ༔

ngödrup jungné yidam lha༔
yidam deities, the source of siddhis,༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགགྲོའི་ཚོགས༔

barché kün sel khandrö tsok༔
ākinīs, dispellers of all obstacles—ḍ ༔
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རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

tsawa sum la kyap su chi༔
to these three roots, I go for refuge.༔

ན་མོ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

namo  ༔ ngowo tongpa chökyi ku༔
Namo  ༔ To the empty essence, dharmakāya,༔
རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔

rangzhin selwa longchö dzok༔
to the luminous nature, sambhogakāya,༔
ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ༔

tukjé natsok trülku la༔
and to the manifold capacity, nirmā akāya,ṇ ༔

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

jangchup bardu kyap su chi༔
I go for refuge until awakening.༔

Arousing Bodhicitta
ཧཧ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ༔

hoh  ༔ khanyam drowa malü pa༔
Hoḥ  ༔ In order to establish all beings, limitless as the sky,༔
སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔

sangyé sa la göpé chir༔
in the state of buddhahood,༔

2 - Chants for the Meditation Session



རྫོགས་པ་ཆེན་པགྲོའི་མན་ངག་གིས༔

dzokpa chenpö mengak gi༔
I will realize dharmakāya, natural awareness,༔
རང་རིག་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱ༔

rang rik chöku tokpar ja༔
through the instructions of the Great Perfection!༔

Supplicating
དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

pelden tsawé lama rinpoché
Glorious root guru, precious master,
བདག་གི་སྤྱི་བོར་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས། །

daki chiwor pemé den la zhuk
please be seated on the lotus throne above my head.
བཀའ་དྲིན་ཆེན་པགྲོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kadrin chenpö goné jezung té
Accept me through your immense kindness,
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

ku sung tuki ngödrup tseldu söl
and grant the siddhis of your wisdom form, speech, and heart!

ཨཧ བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

ah lama khyeno
Ā , Guru, think of me!ḥ
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Receiving Empowerment
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ནས༔

pelden lamé ku yi né zhi né ༔
From the four places of the glorious guru’s form༔
འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ༔

özer jungwa dak gi né zhir tim ༔
light rays emerge and dissolve into my four places.༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔

ku sung tuk dang yeshé dorjé yi ༔
Blessed by his vajra form, speech, wisdom, and wakefulness,༔
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར༔

jin gyi lap né wang zhi topar gyur ༔
I obtain the four empowerments.༔

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད༔

pelden tsawé lama nyi༔
The glorious root guru༔
དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔

gyépa chenpö rang la tim ༔
with great joy dissolves into me. ༔
རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི༔

rang yang kunzhi machöpé ༔
In the state of the unfabricated all-ground, ༔
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ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ༔

ngang la yi ni dzinpa dral ༔
my mind, free from fixation ༔
རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

namdak trödral chökyi ku ༔
is the pure dharmakāya devoid of constructs. ༔
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔

chö kyi ku la nyi su mé༔
Dharmakāya is beyond duality.༔
མཉམ་བཞག་བྱ། རྗེས་ཐོབ་སྐབས།

At this  point,  remain in the meditation state  of  śamatha and vipaśyanā
according to the oral instructions you have received.

Dedicating the Merit and Making Aspirations
ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །

künzang dorjé chang chen menché né
From the great Samantabhadra Vajradhara
དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །

drinchen tsawé lama yenché kyi
down until our kind root guru,
འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ། །

drowé döndu mönlam gang tapa
may the aspirations made for the benefit of beings
དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dedak tamché deng dir drupar shok
be fulfilled this very day!
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བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་ཕྱོགས་མེད་འབྱོངས་པ་དང༌། །

jam dang nyingjé chokmé jongpa dang
Grant your blessings that I and all others
དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི། །

döndam lhenchik kyepé yeshé di
may perfect impartiality through love and compassion,
རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ལྟར། །

gyelwa seché nam gyi tokpa tar
and directly realize ultimate, innate wisdom
བདག་སོགས་མངོན་སུམ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok ngönsum tokpar jin gyi lop
just as all the buddhas and their heirs have done!

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün
By this virtue, may all beings
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །

sönam yeshé tsok sak té
gather the accumulations of merit and wisdom,
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །

sönam yeshé lé jungwé
and attain the two sublime kāyas
དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi topar shok
resulting from that merit and wisdom!
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EMA NYÖNPA ~ THE FINAL WORDS OF SENGÉ WANGCHUK  
ཨེ་མ་སྨྱོན་པ་སེང་དབང་ང་༔

ema nyönpa seng wang nga༔
Ema! I, the madman Sengé Wangchuk,༔
ལས་ཀྱི་རླུང་ཟད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔

lekyi lung zé yeshé gyé༔
have exhausted karma-prāna and expanded wisdom.༔
མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ༔

marik go ngé bup lé dröl༔
Freed from the sphere of the five gates of ignorance,༔
རང་རིག་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་ཞུགས༔

rang rik ösel bupsu zhuk༔
I have entered the sphere of luminous natural awareness.༔

སྒོ་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞིག་ཙ་ན༔

gosum gyi trülpa zhik tsa na༔
When the illusion of the three gates has collapsed,༔
འཁྲུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡ་རེ་ཆ༔

trül zhi tamché yaré cha༔
how pitiful is the whole basis of delusion.༔
འཁྲུལ་སྣང་གི་མདུད་པ་ཆོད་ཙ་ན༔

trül nang gi düpa chö tsa na༔
When the knots of confused experience are cut,༔
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སེམས་འཛིན་ཟེར་བ་ཐང་རེ་ཆད༔

sem dzin zerwa tang ré ché༔
how tiring is so-called concentration.༔

འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ཙ་ན༔

trülpa yeshé su shar tsa na༔
When confusion arises as wisdom,༔
དག་སྣང་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས༔

dak nang tamché luwé chö༔
all pure appearances are deceptive phenomena.༔
ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཙ་ན༔

tamché yingsu tim tsa na༔
When everything dissolves into basic space,༔
ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔

chi yang mayin chir yang char༔
nothing whatsoever, yet everything manifests.༔

ཨེ་མ་ཨེ་མ་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་ལགས༔

ema ema dampé ku drin lak༔
Amazing, amazing is the kindness of the sacred one.༔
ཨེ་མ་འདའ་ཀའི་ཚིག་འདི་སྙིང་པགྲོའི་དོན༔

ema daké tsik di nyingpö dön༔
Amazing, these words at the moment of passing, the essential 
meaning,༔
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སྙིང་ཕྱུང་ལག་མཐིལ་བཞག་པ་འདི་ལས་མེད༔

nying chung lak til zhakpa dilé mé༔
are the heart placed fresh in the palm, nothing else.༔
ཚིག་གི་ཐ་མ་དུས་མཐར་སྣང་བར་ཤོག༔

tsiki tama dütar nangwar shok༔
May these final words appear at the end of this age.༔

ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེངས༔

zakpa rang zé jungwa rangsar deng༔
Defilements self-exhausted, the elements naturally dissolved,༔
དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས༔

drenpa rangdröl zangtel ökyi lü༔
thinking self-liberated, the transparent body of light:༔
སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་གྱུར་ནས༔

sengé wangchuk nyi dang nyam gyur né༔
through being equal to Sengé Wangchuk,༔
གྲོལ་བ་རྣམ་བཞི་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག༔

drölwa nam zhi khorwa dong truk shok༔
may the depths of samsara be overturned by the four liberations!༔

ASPIRATION FOR REBIRTH IN THE ULTIMATE PURELAND  
གདོད་མའི་གཤིས་དང་དབྱེར་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །

dömé shi dang yermé pema jung
Padmasambhava, inseparable from the primordial nature,
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རང་སྣང་དག་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །

rang nang dakpé zangdok pelri zhing
pure self-phenomena, the Copper-Colored Mountain buddhafield,
སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༌། །

nang rik yermé machö nyukmé ngang
indivisible appearance and awareness, the uncontrived natural 
state—
གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

döné namdak zhing du kyewar shok
may everyone be born in this primordial pureland!
མཆོག་གླིང་གསུང༌། །

By Chokgyur Lingpa.

DÜSUM SANGYE, SUPPLICATION TO PADMASAMBHAVA  
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dü sum sangyé guru rinpoché༔
Buddha of the three times, Guru Rinpoche,༔
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པགྲོའི་ཞབས༔

ngödrup kün dak dewa chenpö zhap༔
lord of all siddhis, Great Bliss,༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsal༔
dispeller of all obstacles, Wrathful Tamer of Māra—༔
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

sölwa depso jin gyi lap tu söl༔
I supplicate you, bestow your blessings.༔
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ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang༔
Pacify the outer, inner, and secret obstacles༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drupar jingyi lop༔
and spontaneously fulfill all wishes.༔

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen rinpoché la sölwa dep
Precious master of U iyāna, I supplicate you.ḍḍ
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །

gal kyen barché mijung zhing
May obstacles and mishap not arise.
མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང༌། །

tün kyen sampa drupa dang
May good conditions be gathered and our wishes fulfilled.
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrup tsel du söl
Bestow the supreme and common siddhis!

མཉམ་བཞག་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ངག་འདོན་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ཕྲན་སྤྲུལ་མིང་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་པས་ཆོག་བསྒྲིགས་སོ།། 
།།

These  chants  for  the  beginning  and  end  of  meditation  sessions  were
arranged by the tulku named Karma Urgyen (Tulku Urgyen Rinpoche) in
accordance with the tradition.
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Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations  (trans. Erik Pema
Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Lavole and

Nick Schmidt, reedited by Libby Hogg), 2019.
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༄༅། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ། །

Vajradhātu Mandala Aspiration (chokchu düzhi)

REVEALED BY CHOKGYUR DECHEN LINGPA

ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ 
ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔

Namo guru!  ༔ On the tenth day of the monkey month of the monkey year, the
Guru  of  U iyāna said  this  aspiration  prayer in  the  'turquoise-coveredḍḍ
shrine' on the second floor of Samye, at the time of opening the Vajradhātu
ma ala. The king and his subjects made it their constant heart practice.ṇḍ ༔

Future generations should also maintain it one-pointedly.༔

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔

chokchu düzhi gyelwa sé dang ché༔
Buddhas and bodhisattva heirs of the ten directions and four 
times,༔
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགགྲོའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

lama yidam khandro chökyong tsok༔
gurus, devas, ākinīs and the hosts of dharmapālas who guard the ḍ
teachings—༔
མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

malü zhing gi dülnyé sheksu söl༔
all of you without exception, as numerous as atoms in the 
universe, please come now༔
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མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

dün gyi namkhar pedé den la zhuk༔
into the space before me, and take your seats on these cushions of 
lotus and moon.༔

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

lü ngak yi sum güpé chaktsel lo༔
I pay homage with devotion in body, speech and mind.༔
ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔

chinang sangwa dezhin nyi kyi chö༔
I present outer, inner and secret offerings and the gift of 
suchness.༔
རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔

ten chok deshek namkyi chengaru༔
In the presence of the supreme support, the sugatas,༔
སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔

ngön gyi dikpé tsok la dak nong shing༔
I feel remorse for all my accumulated negative actions of the past,༔
ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔

danté migé gyöpé raptu shak༔
And with regret I confess my present non-virtues:༔
ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔

chin ché delé dok chir daki dam༔
from now on, I vow to turn away from them all.༔
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བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

sönam getsok kün la yirang ngo༔
I rejoice in all accumulations of virtue and merit.༔
རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

gyelwé tsok nam nyangen midawar༔
I beseech all the victorious ones not to pass beyond sorrow,༔
སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

denö sum dang lamé chökhor kor༔
But to turn the wheel of the three pi akas and of the unsurpassed ṭ
Dharma.༔
དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

getsok malü drowé gyüla ngo༔
I dedicate all accumulations of virtue, without exception, to the 
minds of beings:༔
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔

dronam lamé tarpé sar chin shok༔
May they all reach the ground of unsurpassable liberation!༔

སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

sangyé seché dak la gongsu söl༔
Buddhas and your bodhisattva heirs, turn your attention towards 
me!༔
བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔

daki tsampé mönlam rap zang di༔
May this excellent aspiration that I am now making,༔
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རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

gyelwa küntuzang dang desé dang༔
emulate the prayers༔
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔

pakpa jampel yang kyi khyenpa tar༔
of the victorious Samantabhadra with his bodhisattva heirs,༔
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

dedak kün gyi jesu dak lop shok༔
and noble Mañjugho a's omniscient wisdom.ṣ ༔

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

tenpé pelgyur lama rinchen nam༔
May the precious gurus, the glory of the teachings,༔
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

namkha zhindu kün la khyapar shok༔
pervade everywhere like space itself,༔
ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔

nyida zhindu kün la selwar shok༔
and illuminate everything like the sun and moon.༔
རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

riwo zhindu tak tu tenpar shok༔
May they always be with us, steadfast like mountains.༔

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

tenpé zhima gendün rinpoché༔
May the precious sangha, the bedrock of the teachings,༔
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ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

tuk tün trim tsang lap sum gyi chuk shok༔
remain in harmony, maintain pure discipline and be rich in the 
three higher trainings.༔
བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔

tenpé nyingpo sang ngak drupé dé༔
May the practitioners of the Secret Mantrayāna, the heart of the 
teachings,༔
དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

damtsik den zhing kyé dzok tarchin shok༔
keep their samaya commitments and perfect the generation and 
completion stages.༔

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔

tenpé jindak chökyong gyelpo yang༔
For the king who protects the Dharma, the benefactor of the 
teachings,༔
ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔

chapsi gyé shing ten la menpar shok༔
may his kingdom flourish and may he be of benefit to the 
Dharma.༔
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔

tenpé zhapdek gyelrik lönpo yang༔
May those who serve the teachings, warriors and ministers,༔
བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

lodrö rap pel tsel dang denpar shok༔
possess increasing skills and supreme intelligence.༔
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བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

tenpé söjé khyimdak jorden nam༔
May the wealthy householders who sustain the teachings༔
ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

longchö den zhing nyertsé mepar shok༔
be prosperous and always free from harm.༔
བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔

ten la depé yangpé gyelkham kün༔
May all Buddhist nations where there is faith in the teachings༔
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

dekyi den zhing barché zhiwar shok༔
enjoy happiness and well-being, with all obstacles pacified.༔

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔

lam la nepé neljor dak nyi kyang༔
And for me, this yogi on the path,༔
དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

damtsik minyam sampa drupar shok༔
may my samaya never decline and my wishes be fulfilled.༔
བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔

dak la zang ngen lé kyi drel gyur gang༔
May whoever makes a connection with me, through positive or 
negative karma,༔
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གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

nekap tartuk gyelwé jedzin shok༔
Always be blessed by the buddhas' care,༔
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔

dronam lamé tekpé gor zhuk né༔
and may all beings cross the gate of the supreme vehicle,༔
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

künzang gyelsi chenpo topar shok༔
and reach Samantabhadra's great kingdom.༔

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

You should practise this aspiration diligently at the six times of the day.
Samaya.  ༔ Gya.༔

ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་
བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རགྲོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་
ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

The  great  tertön  Chokgyur  Dechen  Lingpa,  who  was  an  emanation  of
prince Murup Tsenpo,  revealed this treasure publicly,  below the peak of
Drakri Rinchen Tsekpa (Precious Rocky Mountain), on the right edge of the
most sublime place, Sengchen Namdrak (Great Lion Sky Rock). The terma
was  originally  written  down  by  Yeshé  Tsogyel  in  formal  Tibetan
handwriting upon silk paper made from the Dharma robe of Vairotsana,
and was immediately and perfectly transcribed by Pema Garwang Lodrö
Thayé upon discovery. May virtue and well-being increase and spread!

Rigpa Translations, 2014. Revised and edited for Lotsawa House, 2019.
Spelling, phonetics and Sanskrit diacritics adjusted to Lhasey Lotsawa

style.
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༄༅། །བསྔོ་བའི་ཚིག་བཅད་མདོར་བསྡུས། །

Brief Verses of Dedication

༈ བསོད་ནམས་སྟོབས་ཆེན་འདི་ཡི་མཐུས།

sönam topchen diyi tu
By the great power of this merit,
སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ།

jindak khor dang ché nam la
may the aims of the sponsors and their associates
ཚེ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ཅིང་།

tsé dir sampé dön drup ching
all be fulfilled in this very life!
བར་ཆད་ཞི་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ།

barché zhi né trashipa
May they enjoy auspiciousness free of obstacles,
བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

sampa chö zhin drupé trashi shok
and may their wishes be fulfilled in accord with the Dharma!

༈ བསོན་ནམས་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའ་ཀུན༔

sönam di yi tayé drowa kun༔
Through this merit, for all infinite sentient beings༔
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༔

chi nang sangwé barché kun zhi zhing༔
may outer, inner, and secret obstacles be pacified.༔
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རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔

rim nyi lam gyi dröpa tarchin né༔
May they complete the path of the two stages,༔
པདྨ་རྒྱལ་པཔོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔

pema gyelpö gopang nyur top shok༔
and swiftly attain the state of the Lotus King!༔

༈ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །

sönam diyi tamché zikpa nyi
Through this merit may all attain omniscience
ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱེས་ནས། །

topné nyepé dranam pam jené
and conquer the enemy of wrong action!
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་བརླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །

kyega nachi balap trukpa yi
May all be freed from samsara’s ocean
སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་གྲོལ་བར་ཤོག །

sipé tsölé drowa drölwar shok
and its pounding waves of birth, old age, sickness, and death!

༈ དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kun
Through this virtue, may all beings
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །

sönam yeshé tsok sak té
complete the accumulations of merit and wisdom,
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བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །

sönam yeshé lé jungwé
and from this merit and wisdom
དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi topar shok
may they attain the two kāyas!

༈ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

jangchup semchok rinpoché
May the precious mind of awakening
མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །

makyé panam kyé gyur chik
arise in those for whom it had not arisen,
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང་། །

kyepa nyampar mepa yang
and where it has arisen may it never wane,
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

gongné gongdu pelwar shok
but increase forever more!

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Oriane Lavole and Laura
Dainty, ed. Libby Hogg).

༈ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །

jampal pawö jitar khyenpa dang
Just as the bodhisattva Mañjuśrī attained omniscience,
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ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

kuntuzangpo deyang dezhin té
and Samantabhadra too
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །

dedak kun gyi jesu dak lop chir
all these merits now I dedicate
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché raptu ngo
to train and follow in their footsteps.

༈ དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

du sum shekpé gyalwa tamché kyi
As all the victorious buddhas of past, present, and future
བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །

ngowa gangla chok tu ngakpa dé
praise dedication as supreme,
བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །

dak gi gewé tsawa di kun kyang
so now I dedicate all these roots of virtue
བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །

zangpo chö chir raptu ngowar gyi
for all beings to perfect good actions.

Rigpa Translations, 1996. Spelling and phonetics adjusted to Lhasey
Lotsawa style.
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༈ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །

kunzang dorjé chang chen menché né
From the great Samantabhadra Vajradhara
དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །

drinchen tsawé lama yenché kyi
down until our kind root guru,
འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ། །

drowé döndu mön lam gang tapa
may the aspirations made for the benefit of beings
དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dedak tamché deng dir drupar shok
be fulfilled this very day!

Translated by Erik Pema Kunsang.

༈ སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

sangyé ku sum nyépé jinlap dang
By the blessings of the buddhas who have attained the three kāyas,
ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

chönyi mi gyur denpé jinlap dang
by the blessings of the unchanging truth of dharmatā,
དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gendun mi ché dunpé jinlap kyi
and by the blessings of the unshakable will of the sangha,

Version: 2020-12-18 Brief Verses of Dedication - 5



ཇི་ལྟར་བསྔོས་བཞིན་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

jitar ngö zhin mönlam drupar shok
may our every wish and dedication be fulfilled!

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty, ed. Libby Hogg).
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