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 Ladrub Tiklé Gyachen 1 

 

༄༅།།ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།། 
Seven-Line Prayer to Guru Rinpoche 

 

ཧུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
hūng orgyen yulgyi nubjang tsam 
HŪNG In the northwest country of Uḍḍiyāna, 

པདྨ་གེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 
pema gésar dongpo la 
Born in the pollen heart of a lotus, 

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔ 
yatsen chokgi ngödrub nyé 
Endowed with the most marvelous spiritual attainments, 

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 
pema jungné shyésu drak 
You are renowned as the Lotus Born, 

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསོར༔ 
khordu khandro mangpö kor 
Surrounded by a retinue of many dakinis. 

ཁེད་ཀི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀི༔ 
khyedkyi jésu dakdrub kyi 
Following in your footsteps, 

བྱིན་གིས་བརླབ་ཕརི་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
jingyi labchir shéksu sol 
I pray to you, please come forth and grant your blessings! 

གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྂ༔ 
guru pema siddhi hung 
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འུྃ༔ བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོ༔ 
Ladrub Tiklé Gyachen 

 

Supplications to Longchenpa 

༄།།གངས་རི་ཐོད་དཀར་རིན་ཆེན་སིང་པོའི་མགུལ།། 
gangri  tökar  rinchen  nyingpö  gul 
On the sacred slopes of the snow-peaked mountain Gangri Todkar, 

ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་དགའ་བའི་སེད་ཚལ་དུ།། 
yönten  kundzok  gawé  kyetsal  du 
In that joyful garden, the source of all qualities, 

སིང་པོའི་དོན་མཐོང་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ།། 
nyingpö  döntōng  bépé  naljor  pa 
To the hidden practitioner who realized the essence of genuine truth, 

ཀོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།། 
longchen  rabjam  zangpor  solwa  deb 
The excellent teacher, Lonchen Rabjam I supplicate. 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འདུས་པ།། 
gyalwa  kungyi  yeshé  chikdu  pa 
As the sole embodiment of the wisdom of all Victorious Ones, 

མཁེན་རབ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་འབྱམས་སུ་ཀས།། 
khyenrab  chökyi  nyima  jamsu  lé 
You are the dharma sun of absolute supreme omniscience. 

ཀོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།། 
lōngchen  rabjam  shyabla  solwa  deb 
To the feet of Longchen Rabjam I supplicate. 

ཕོགས་མེད་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 
chokmé  shérab  chokgi  ngödrub  tsol 
Bestow the supreme siddhi of impartial prajna. 
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༄༅།།སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས།། 
The Prayer to the Guru Trikaya 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔ སོས་བྲལ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 
é ma ho trödral chökyi yingkyi shyingkham su 
ÉMAHO! How astonishing! In the pure land of dharmadhātu, 
natural simplicity, 

ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སེ་འགག་མེད་པའི་ངང༔ 
chönyid düsum kyégak médpé ngang 
In the state of dharmatā, unborn and unceasing throughout the 
three times, 

བྱ་བྲལ་ལྷུན་རོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ 
jadral lhündzok déwa chenpö ku 
You dwell as the body of great bliss, free from activity, 
spontaneously perfect, 

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རེ་ཕོགས་རིས་མེད༔ 
namkha shyindu tukjé chokri méd 
Compassionate without partiality like the sky— 

བླ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས༔ 
lama chökyi kula solwa deb 
Dharmakāya Lama, to you we pray! 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungné la solwa deb 
Lotus Born of Oḍḍiyana, to you we pray! 

བདེ་ཆེན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 
déchen lhüngyi drubpé shyingkham su 
In the pure land of great bliss, spontaneously present, 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕིན་ལས་ཀིས༔ 
kusung tukdang yönten trinlé kyi 
Dwells the embodiment of all the buddhas—the five wisdoms: 
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ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔ 
yéshé ngaden déwar shekpé ku 
Body, speech, mind, qualities, and enlightened actions, 

ཐུགས་རེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚགོས་སོ་སོར་སོན༔ 
tukjé jédrak natsok sosor tön 
Appearing to different beings in all kinds of compassionate forms— 

བླ་མ་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
lama longchöd dzoku la solwa deb 
Sambhogakāya Lama, to you we pray! 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungné la solwa deb 
Lotus Born of Oḍḍiyana, to you we pray! 

མི་མཇེད་འཇིག་རེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 
mijéd jikten dakpé shyingkham su 
Into the pure realm of our world-system named Endurance, 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ 
tukjé chenpö drowé dönla jön 
Out of your great compassion you have come to benefit beings, 

གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ 
gangla gangdul tabkyi drodön dzé 
Skillfully helping them by taming each according to their needs, 

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གི༔ 
dédang majön data düsum gyi 
Throughout the whole span of past, present and future— 

བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
lama trulpé kula solwa deb 
Nirmaṇakāya lama, to you we pray! 
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ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungné la solwa deb 
To Lotus Born of Oḍḍiyana, we pray! 
 
 
 
 
 

༄༅།།རོགས་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།། 
Prayer to the Lineage of the Great Perfection 

Verses from Le’u Dün Ma in 

“The Prayer Requested by Namkhé Nyingpo” 
 

ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པའོི་དགོངས་པ་ཡིས༔ 
chöku küntuzangpö gongpa yi 
The blessing of the wisdom mind of Samantabhadra, the dharmakāya, 

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རོ་རེ་དང༔ 
dorjé sempa garab dorjé dang 
Passed on to Vajrasattva, Garab Dorje, and 

ཤ ི་སེངྷའི་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཏེ༔ 
shri’i senghé bardu jinlab té 
Down to Śrī Siṃha— 

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གི༔ 
dédang majön data düsum gyi 
To the lineage gurus of the Great Perfection of three times, 

རོགས་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
dzogchen gyüdpé lama la solwa deb 
The past, future, and present, we pray! 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungné la solwa deb 
To Lotus Born of Oḍḍiyana, we pray! 
  



 

6 Ladrub Tiklé Gyachen 

 

འདི་ལྟར་མིག་གི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཡི༔ 
ditar mikgi yuldu nangwa yi 
Whatever your eyes see—any kinds of forms 

ཕི་ནང་སྣོད་བཅུད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ 
chinang nödchüd ngöpo tamched kün 
Outside or inside, the environment or living beings— 

སྣང་ཡང་བདག་འཛིན་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག༔ 
nangyang dakzin médpé ngangla shok 
While seeing them, remain without grasping to them. 

གཟུང་འཛིན་དག་པ་གསལ་སོང་ལྟ་ཡི་སྐུ༔ 
zungdzin dakpa saltong layi ku 
Freedom from the grasping to subject-object is the form of the 
deity, clear and empty— 

འདོད་ཆགས་རང་གྲོལ་གི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
dödchak rangdrol gyi lama la solwa deb 
To this guru, the very self liberation of desire, we pray! 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungné la solwa deb 
To the Lotus Born of Oḍḍiyana, we pray! 

འདི་ལྟར་རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་གྲགས་པ་ཡི༔ 
ditar nawé yuldu drakpa yi 
Whenever you hear any kinds of sounds, 

སན་དང་མི་སན་འཛིན་པའི་སྒྲ་རྣམས་ཀུན༔ 
nyendang minyen dzinpé dranam kün 
Either pleasant or unpleasant— 

གྲགས་སོང་བསམ་མནོ་བྲལ་བའི་ངང་ལ་ཞོག༔ 
draktong samno dralwé ngangla shyok 
Simply empty resonance—remain without judgment. 
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གྲགས་སོང་སེ་འགག་མེད་པ་རྒྱལ་བའི་གསུང༔ 
draktong kyégak médpa gyalwé sung 
Empty sound, unborn and unceasing, is the speech of the 
victorious ones. 

གྲགས་སོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
draktong gyalwé sung la solwa deb 
To empty sound, the speech of all buddhas, we pray! 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungné la solwa deb 
To Lotus Born of Oḍḍiyana, we pray! 

འདི་ལྟར་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྱུ་བ་ཡི༔ 
ditar yidkyi yuldu gyuwa yi 
Whatever fleeting thoughts appear in your mind 

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་རོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང༔ 
nyönmong dukngé tokpa chishar yang 
From mental afflictions or the five poisons, 

སོན་བསུ་རེས་དཔོད་བླ་ོཡིས་བཅོས་མི་གཞུག༔ 
nyönsu jéchöd loyi chömi shyuk 
Do not entertain the past, chase the future, or contrive the 
present. 

འགྱུ་བ་རང་སར་བཞག་པས་ཆོས་སྐུར་གྲོལ༔ 
gyuwa rangsar shakpé chökur drol 
Simply allow them to settle naturely into the dharmakāya. 

རིག་པ་རང་གྲོལ་གི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
rigpa rangdrol gyi lama la solwa deb 
To the guru, rigpa’s self-liberation, we pray! 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungne la solwa deb 
To the Lotus Born of Oḍḍiyana, we pray! 
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ཕི་ལྟར་གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་དག་པ་དང༔ 
chitar zungwé yulnang dakpa dang 
Perceive all outer objects as pure. 

ནང་ལྟར་འཛིན་པའི་སེམས་ཉིད་གྲོལ་བ་དང༔ 
nangtar dzinpé semnyid drolwa dang 
Internally free the very mind from grasping. 

བར་དུ་འོད་གསལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་རུ༔ 
bardu ödsal rangngo shépa ru 
Thus, may we be able to recognize the nature of luminosity. 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེ་ཡིས༔ 
düsum déshek namkyi tukjé yi 
With the compasssion of the sugatas of three times 

བདག་འདྲའི་རང་རྒྱུད་གྲོལ་བར་བྱིན་གིས་བརློབས༔ 
dakdré rangyüd drolwar jingyi lob 
Please grant blessings for beings like us to be liberated. 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
orgyen pema jungné la solwa deb 
To the Lotus Born of Oḍḍiyana, we pray! 
 
 
 
 

༄༅།།ཀོང་ཆེན་སིང་ཐིག༌གི༌བླ༌བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།།  
Prayer to the Lineage of Longchen Nyingtik 

 
 
Prayer to Lamas of the Lineage 

ཀུན་བཟང་རོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤ ི་སེང་།། 
künzang dorsem garab shri’i seng 
Samantabhadra, Vajrasattva, Garab Dorje, Śrī Siṃha; 
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པདྨ་ཀ་ར་རེ་འབངས་ཉ་ིཤུ་ལྔ།། 
pema kara jébang nyishu nga 
Padmākara and his twenty-five disciples, the King and 
subjects; 

སོ་ཟུར་གནུབས་གཉགས་གཏེར་སོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས།། 
sozur nubnyak tertön gyatsa sok 
So Yéshé Jungné, Zur Chöying Rangdrol, Nubchen Sangyé 
Yéshé, Nyag Jñānakumāra, and the hundreds of tertons— 

བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
kater lama namla solwa deb 
To the lamas of the kama and terma lineages, we pray! 
 
 
 
Prayer to Longchen Rabjam 

འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་།། 
dzamling dzépé gyendruk choknyi dang 
Equal to those of the Six Ornaments and the Two Supreme 
Ones, the adornments of Jambu continent, 

ཐུགས་རེ་ལུང་རོགས་མཉམ་པའི་མཐུ་མངའ་ཡང་།། 
tukjé lungtok nyampé tu nga yang 
Is the power of your compassion, learning, and realization. 

ནགས་ཁོད་དམ་པར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀསི།། 
naktröd dampar bépé tulshuk kyi 
While remaining in the forest hermitages as a hidden yogin, 

འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་རོགས་པའི་ཀོང་ཆེན་པ།། 
khordé chökur dzokpé longchenpa 
Longchenpa, you perfected samsara and nirvana into the 
dharmakaya— 

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
driméd ödzer shyabla solwa deb 
Drimé Özer, at your feet we pray! 
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Prayer to Jigme Lingpa 

ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁེན་འགྲོ་ལ་རེས་བརྩེའི་གཏེར།། 
shéja künkhyen drola jétsé ter 
Knowing all phenomena, a treasure of compassion for all beings, 

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད།། 
driméd ödzer yangtrul tukter dzöd 
Reincarnation of Drimé Özer, heir to a treasury of mind 
treasure. 

འོད་གསལ་ཀོང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ།། 
ödsal longchen namkhé naljorpa 
Sky-like yogin of the vast expanse of clear light— 

འཇིགས་མེད་གིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས།། 
jikméd lingpé shyabla solwa deb 
Jigme Lingpa, at your feet we pray! 
 
 

 

Prayer to Jigme Gyalwe Nyugu 

འཕགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རེའི་འཕྲུལ།། 
pakpa jikten wangchuk tukjé trul 
Compassionate manifestation of Ārya Avalokiteśvara, 

འགྲོ་བ་ཐར་གིང་སྒྲོད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག། 
drowa tarling drödpé dédpön chok 
Supreme guide who leads beings to the land of liberation, 

འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཀོང་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་པ།།  
dreltsed dönden longchen naljor pa 
Benefiting whoever connects with you—yogin of Longchenpa’s 
tradition, 

འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུར་གསོལ་བ་འདེབས།།  
jikméd gyalwé nyugur solwa deb 
Jigme Gyalwé Nyugu, to you we pray! 
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Prayer to Jigme Chokyi Wangpo 

ཕི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྲས་པ་ོཞི་བ་ལྷ།།  
chitar gyalwé sépo shyiwa lha 
Outwardly, you are the bodhisattva Shantideva, 

ནང་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤ་བ་རི།།  
nangtar drubpé wangchuk shawari 
Inwardly, the lord of all the accomplished masters, Shawari, 

གསང་བ་འཕགས་མཆོག་སྡུག་བསལ་རང་གྲོལ་དངོས།།  
sangwa pakchok dukngal rangdröl ngö 
Secretly, supreme Ārya Avalokiteśvara in person (Liberator of 
All Sufferings)— 

འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།།  
jikméd chökyi wangpor solwa deb 
Jigme Chökyi Wangpo, to you we pray! 
 
 
 

Prayer to Lungtok Tenpa Nyima 

ཆོས་བརྒྱད་མདུད་པ་རོ་སམ་ངང་དུ་ཞིག། 
chögyed düdpa ronyam ngangdu shyik 
You have untied the knots of the "eight concerns," seeing them 
as of one taste, 

བློས་བྱས་རི་མོ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཡལ།། 
löjé rimo kadak yingsu yal 
Dissolved the mental fabrication in the sphere of original purity 

རོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་གཟིགས།། 
dzogpa chenpö néluk ngönsum zik 
And directly realized the nature of the great perfection— 

ལུང་རོགས་བསན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས།། 
lungtok tenpé nyimar solwa deb 
Lungtok Tenpa Nyima, to you we pray! 
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Prayer to Pema Ledrel Tsal 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།། 
düsum gyalwa küngyi yéshé ku 
The primordial wisdom kaya of all buddhas of the three times, 

འཕོ་ཆེན་རོ་རེའི་སྐུ་བརསེ་བི་མ་ལ།། 
pochen dorjé kunyé bimala 
Vimala, who attained the indestructible rainbow body of the 
great transference, 

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན་ངག་གི་དབང་།། 
yéshé gyumé garkhen ngakgi wang 
Ngagi Wangpo, the illusory dancer of primordial awareness— 

པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
pema lédrel tsala solwa deb 
Pema Lédrel Tsal, to you we pray! 
 
 
 
Prayer to Palchen Düpa Tsal 

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གིང་པ་ཡི།། 
rigdzin chenpo jikméd lingpa yi 
Holder of the great vidyādhara Jigme Lingpa’s 

ཟབ་གཏེར་བདག་པོ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གི།། 
zabter dakpo künzang shyenphen gyi 
Profound terma teachings, Kunzang Shenphen, 

བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་ཆེ།། 
samyé gyutrul drawé rolmo ché 
With your limitless great display of the illusory net— 

དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
palchen düpa tsala solwa deb 
Palchen Düpa Tsal, to you we pray! 
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Prayer to Thubten Chokyi Dawa 

རྒྱལ་ཀུན་མཁེན་བརྩེའི་རང་གཟུགས་འཇམ་པའི་དཔལ།། 
gyalkün khyentsé rangzuk jampé pal 
Mañjuśrī, the embodiment of the wisdom and compassion of 
all the buddhas, 

སིགས་དུས་ངུར་སིག་གར་གིས་དགེས་རོལ་པ།། 
nyikdü ngurmik gargyi gyérol pa 
Who joyfully appears in the form of a monk in these 
degenerate times. 

གསང་གསུམ་རོ་རེར་གྲུབ་པའི་བླ་མ་མཆོག། 
sangsum dorjer drubpé lama chok 
Supreme lama who has accomplishd the three vajra secrets— 

ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།། 
tubten chökyi dawar solwa deb 
Thubten Chökyi Dawa, to you we pray! 
 
Prayer to the Root Guru 

ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ན་ཡང་།། 
yönten sangyé kündang nyamna yang 
Although your qualities are equal to all the buddhas, 

བཀའ་དྲིན་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་མགོན།། 
kadrin sangyé künlé lhakpé gön 
Protector, your kindness surpasses all the buddhas combined— 

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
tsawé lamé shyabla solwa deb 
To the feet of the root guru, we pray: 

གནས་ལུགས་རོགས་པ་སེ་བར་བྱིན་གིས་རློབས།། 
néluk tokpa kyéwar jingyi lob 
Grant blessings to realize the fundamental nature of all 
phenomena. 
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༄།།ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་
རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ།། 

The Shower of Blessings 

A Supplication to the Lineage of the Most Secret 

Quintessential Guru Sadhana, “Thiglé Gyachen” 

By Jamyang Khyentse Wangpo 

 

ཀུན་བཟང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རེ།། 
künzang dorjé sempa garab jé 
To Samantabhadra, Vajrasattva, Garab Dorje, 

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཤ ི་སིཾ་ཧ་དང་།། 
jampal shényen shri’i simha dang 
Mañjuśrimītra, Śri Siṃha, 

ཛྙཱ་ན་ས ཱུ་ཏྲ་དིྲ་མེད་བཤེས་གཉེན་ལ།། 
jñāna sūtra driméd shényen la 
Jñānasūtra, and Vimalamitra 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རོ་རེའི་ཡེ་ཤེས་སོལ།། 
solwa debso dorjé yéshé tsol 
I supplicate: please bestow the vajra wisdom upon me. 

མཚོ་སེས་རོ་རེ་རེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དང་།། 
tsokyé dorjé jébang droksum dang 
Lake Born Vajra Padmasambhava, king, subjects, and 
companions, 

འོད་གསལ་སིང་པོའི་ཤིང་ར་ཀོང་ཆེན་པ།། 
ödsal nyingpö shingta longchen pa 
Charioteer of the clear light essence, Longchenpa, 

དབྱེར་མེད་ཀུན་མཁེན་འཇིགས་བྲལ་གིང་པ་ལ།། 
yerméd kunkhyen jikdral lingpa la 
Inseparable with omniscient Jigdral Lingpa, 
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གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རོ་རེའི་ཡེ་ཤེས་སོལ།། 
solwa debso dorjé yéshé tsol 
I supplicate to you: please bestow the vajra wisdom upon me. 

ཕོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི།། 
chokchu düshyi gyalwa tamched kyi 
Of all the buddhas of the ten directions and the four times, 

མཁེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས།། 
khyentsé nüsum chiktu düpé ngö 
The true embodiment of knowledge, power, and compassion, 

དྲན་པས་གདུང་སེལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ།། 
drenpé düngsel tsawé lama la 
Root guru, merely thinking of you dispels my anguish. 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རོ་རེའི་ཡེ་ཤེས་སོལ།། 
solwa debso dorjé yéshé tsol 
I supplicate you: bestow the vajra wisdom upon me. 

དེ་ལྟར་སིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས།། 
détar nyingné güpé soltab tu 
Through the strength of this heartfelt supplication, 

སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས།། 
silé ngéjüng jangchub semnyi jong 
Bless me to renounce samsaric existence and master the twofold 
bodhicitta. 

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རེས་བཟུང་གསང་ཆེན་གི།། 
palden lamé jézüng sangchen gyi 
May the glorious guru accept me as a disciple 

སིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས།། 
mindrol düdtsi tobpar jingyi lob 
And grant the ambrosial blessings of the maturing and 
liberating Great Secret. 
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ཁད་པར་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་རི་སུལ་དུ།། 
khyedpar wenshying nyamgé risul du 
In particular, on a remote and pleasant mountainside, 

ཡང་གསང་བླ་མའི་བསནེ་སྒྲུབ་མཐར་ཕིན་པས།། 
yangsang lamé nyendrub tarchin pé 
When completing the approach and accomplishment phases of 
the most secret guru, 

ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུས།། 
kunkhyen chökyi gyalpö yéshé ku 
Grant blessings that the omniscient King of Dharma's wisdom kaya 

མངོན་སུམ་རེས་སུ་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རློབས།། 
ngönsum jésu dzinpar jingyi lob 
Appears in person to directly guide and care for me. 

དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་སིང་ལ་ཞུགས།། 
döngyüd gongpé tsalchen nyingla shyuk 
May the absolute transmission, the great expression of wisdom 
mind, enter my heart. 

ཅིར་སྣང་བླ་མར་ཤར་བའི་བསེད་རིམ་དང་།། 
chirnang lamar sharwé kyédrim dang 
Through the generation stage where all appearances manifest 
as the guru, 

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཟབ་མོའི་རོགས་རིམ་གིས།། 
tukyid chikdré zabmö dzokrim gyi 
And through the profound completion stage of mingling my 
mind as one with the guru’s enlightened mind, 

ཆོས་ཀུན་ཟད་སར་འཁོལ་བར་བྱིན་གིས་རློབས།། 
chökün zedsar khyolwar jingyi lob 
Grant blessings to reach the ground of the exhaustion of all 
phenomena. 

སྣོད་བཅུད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།། 
nödchüd tiklé chenpö yingsu tim 
May the universe and inhabitants dissolve into the sphere of 
the great bindu.    
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སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུམ་རིག་པའི་རོལ་པར་ཤར།། 
nangsid kusum rigpé rolpar shar 
May phenomenal existence dawn as the manifestation of 
awareness's three kāyas. 

ནང་གསལ་ཁད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གདོད་མའི་ཀོང་།། 
nangsal khyedchö drukden dödmé long 
In the original expanse of the inner radiance of the six sublime 
features, 

མཐར་ཐུག་གྲུབ་མཐའ་སོགས་པར་བྱིན་གིས་རླབོས།། 
tartuk drubta nyokpar jingyi lob 
Grant blessings to establish the absolute principle. 

དེ་ལས་སླར་ཡང་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རེའི་རྩལ།། 
délé laryang lhundrub tukjé tsal 
From there, as the spontaneous compassionate energy arises 
again, 

ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་འཆར་བ་ཡིས།། 
namkha jisid bardu charwa yi 
For as long as space endures, 

ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཆེར།། 
künzang rigdzin lamé gopang cher 
Upon the ground of the vidyadhāra guru Samantabhadra, 

འགྲོ་ཀུན་ཕམ་གཅིག་གྲོལ་བར་བྱིན་གིས་རློབས།།   ࿃࿀࿄࿅* 

drokun chamchik drolwar jingyi lob 
Grant blessings that all living beings will liberate 
simultaneously. 
 
ཞེས་པའང་གྲུབ་པའི་དཔིད་མཁེན་བརྩའེི་དབང་པོས་དཔལ་ལྡན་པདྨ་འདོ་གངི་དུ་གང་ཤར་ 
གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། ཤུབྷཾ།། །། 
 

Thus, the supreme mahasiddha Jamyang Khyentse Wangpo wrote this 

supplication spontaneously at the place called Palden Pema Odling, Glorious 

Land of Lotus Light. SHUBHAM 
 

* Only the dorjé lopön rings the bell here 
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འུྃ༔ ཀོང་ཆེན་སིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་
རྒྱ་ཅན་བཞུགས༔ 

Thiglé Gyachen 
The Most Secret Way to Accomplish the Guru 

From The Longchen Nyingtik 

 
གུ་རུ་ཨ་གྲ་ཧི་ན་མ༔ 
guru ah drahi nama 
 

ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ནི༔ ཤིན་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཡིད་མཐུན་པར༔ མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པའི་
སེང་༔ བྷནྡྷ་དུམ་བུ་གསུམ་པའི་ནང་༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྲོག་འཁོར་དང་༔ སེལ་མེད་
དམ་རས་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རིན་ཆེན་སན་དང་འབྲུ་སྣས་བཀང་༔ སེང་ནས་དར་དམར་ལྡིང་གུར་
ཕུབ༔ མདུན་དུ་གཏོར་ཚོགས་སི་མཐུན་བཤམས༔ བདེ་བའི་སན་ལ་བག་ཕབ་སེ༔ 
 

This guru yoga practice from the quintessential heart essence cycle is to be 

practiced in a remote environment that is harmonious with the mind. There, 

upon a five-heaped mandala, within a three-sutured skull, along with the life 

essence mandala of Rigdzin Dupa [the Vidyadhara Master 

Padmasambhava], arrange stainless sacred amrita substances filled with 

medicines, precious jewels, and grains. Cover this with a canopy made of 

red silk and in front arrange tormas and ganachakra substances as usual. 

Then, be seated upon a comfortable cushion and begin. 
 

མདུན་མཁར་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་སེ༔ 
Clearly Visualize the Field of Merit (Assembly) in the Sky in Front 

 

རང་གི་སིང་གའི་ཧཱུུྃྃཿལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་ཡང་གསང་བླ་
མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གི་ནམ་
མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ། 
rangi nyingé hung lé ödzer tröpé yang sang lamé 
kyilkhor gyi lhatsok tamched düngyi namkhar 
benza sama dza 
By radiating light rays from the HŪNG in one’s heart, invoke the 
entire deity mandala of the innermost secret lama to come 
forward in the space in front. Vajra Samadza. 
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དང་པོ་སབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ 
First, Go for Refuge 

ཧུྃ༔ ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རེའི་རྩལ༔ 
hūng ngowo rangshyin tukjé tsal 
HŪNG The essence, nature, and compassionate responsiveness 

སྐུ་གསུམ་ཆེན་པོར་ལྷུན་རོགས་པའི༔ 
kusum chenpor lhundzok pé 
Are spontaneously complete as the supreme three kayas. 

རང་རིག་དོན་གི་བླ་མ་ལ༔ 
rangrik döngyi lama la 
To this, the absolute guru of self-awareness, 

འཛིན་མེད་ངང་ནས་སབས་སུ་མཆི༔ 
dzinméd ngangné kyabsu chi 
Without any fixation I go for refuge. 

ལན་གསུམ༔ Recite three times 

གཉིས་པ་སེམས་བསེད་ནི༔ 
Second, Arouse the Bodhicitta 

ཧཱོུྃཿ སངས་རྒྱས་མེད་ལ་སེམས་ཅན་མེད༔ 
ho sangyé médla semchen méd 
HOḤ! There are neither buddhas nor sentient beings, 

ཡིན་པ་མེད་ལ་མིན་པ་མེད༔ 
yinpa médla minpa méd 
Neither existence nor non-existence. 

སོ་མ་རང་གདངས་ལྷུག་པའི་གདངས༔ 
soma rangdang lhukpé dang 
Within the natural expression of fresh self-radiance, 

རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་སེམས་བསེད་དོ༔ 
rangdrol chenpor semkyéd dō 
I rouse the bodhicitta of great self-liberation. 

ལན་གསུམ༔  Recite three times 
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ཚོགས་གསོག་ནི༔ 
The Accumulation of Merit 

ཧཱོུྃཿ ཆུ་ལས་ཆུ་ལྦུར་ཇི་བཞིན་དུ༔ 
ho chulé chubur jishyin du 
HOḤ! Like bubbles arising from water, 

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷར༔ 
yeshé yinglé trulpé lhar 
The deities manifest from the basic space of wisdom. 

མངོན་སུམ་རིག་པས་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 
ngönsum rigpé chaktsal lo 
The direct recognition of these deities is the homage. 

ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
nyamnang gongpel chödpar bul 
I offer increasing visionary experiences. 

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ངང་དུ་བཤགས༔ 
rigpa tsedpeb ngangdu shak 
I confess within the maturity of rigpa. 

ཆོས་ཉིད་ཟད་ལ་རེས་ཡ་ིརང༔ 
chönyid zedla jéyi rang 
I rejoice in the exhaustion of phenomena into dharmata. 

འཕོ་ཆེན་ཀོང་ནས་ཆོས་འཁོར་བསོར༔ 
pochen longné chökhor kor 
From the expanse of the great transference, turn the wheel of 
dharma. 

འཇའ་ལུས་ཆེན་པོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ 
jalü chenpor shyuksol deb 
Remain in the great rainbow body, we pray. 

དགེ་ཚོགས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བསོ༔ 
gétsok shyönnu bümkur ngo 
I dedicate all the merit ever accumulated to the realization of 
the youthful vase body. 
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Dissolution of Field of Merit 

ཛ་ཧུྃ་བུྃ་ཧཱོུྃཿ ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ 
dza hūng bam ho tsok shying nam rang la 
timpar gyur 
DZA HŪNG BAM HOḤ! The field of merit dissolves into me. 
 

[If one is practicing the Sadhana of Ladrup Thiglé Gyachen but not performing tsok, 

it is not necessary to do the kar tor and gek tor offerings, etc. Instead,continue with 

“Generation of the Mandala” on page 25.] 

 
White Torma (Kar Tor) 

བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤ ི་ཧ་ེརུ་ཀོ྅ཧཾ། 
benza mahā shri’i héruko hang 

བདག་ཉིད་རོ་རེ་ཁོ་བོའི་སྐུར་གྱུར། 
daknyid dorjé trowö kur gyur 
One transforms into wrathful vajra heruka (Hayagriva). 
 

རུྃ་ཡུྃ་ཁུྃ ༀ་ས ་བྷཱ་ཝ་ཤུདཱུྃཿསརྦ་དྷར  ཱུྃཿས ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོ྅ཧཾ། 
ram yam kham oṃ sōbāwa shuddha sarwa 
dharmā sōbhāwa shuddo hang 

སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། 
tongpa nyidu gyur 
Everything becomes emptiness. 
 

སོང་པའི་ངང་ལས་བྷཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ནང་དུ་གཏརོ་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པརོ་གྱུར། 
tongpé nganglé drumlé rinpoché yi nödyang 
shingya chéwé nangdu torma khadok driro nüpa 
pünsum tsokpa düdtsi gyatso chenpor gyur 
Within state of emptiness appears DHRUM, from which arises an 
enormous, spacious, jeweled vessel containing the torma that 
becomes a vast ocean of nectar endowed with abundant color, 
smell, taste, and potency.    
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ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ། 
oṃ āh hūng 

ལན་གསུམ། 
Recite three times 

བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཱུྃཿ 
bhumi pati sapariwāra benza samā dza 
 

ས  ་ན་པཱ་ཏི་ཀེ་ཏྲ་པ་ཱལཉྫ་ན་མཱུྃཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་
བཱུྃཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾཾ་ས ་ཧཱ 
sathāna pāti kétra pālindza nama sarwa 
tathāgaté bayo bisho mukhebhé sarwa thākham 
utgaté saparaṇa imam gagana kham sōhā 

ལན་གསུམ། 
Recite three times 

 
Offering and Request for the Fulfillment of Wishes 

གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ།། 
gangdak dirné lhadang lu 
All those who dwell in this place—gods and nāgas, 

གནོད་སིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ།། 
nödjin sinpoam shyendak la 
Yakṣas, rakṣas, and others— 

དཀིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕོགས་འདིར།། 
kyilkhor döndu sachok dir 
For the sake of this mandala, in this place 

བདག་ཞུ་ཁེད་ཀིས་སལ་དུ་གསོལ།།           ࿃࿀࿄࿅* 

dakshyu khyédkyi tsaldu sol 
Please grant us the space, I pray! 

བྷུ་མི་པཱ་ཏི་ཡ་ཧ་ིགཙྪ། 
bhumi pāti yahi gatz tsa 
 

* Blow conch here 
  



 

 Ladrub Tiklé Gyachen 23 

 

Torma for Harmful Spirits (Gek Tor) 
 

Recite the following once while performing the hook mudra to summon the 

harmful spirits: 

སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཱུྃཿ 
sarwa bhuta akarṣhaya dza 
 

Offer the gek tor to them with three repetitions of the mantra and the sky 

treasury mudra: 

སརྦ་བིགྷ  ྣཱན་ན་མཱུྃཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁ་ེབཱུྃཿསརྦ་ཐཱ་
ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིྲཧ ེ་དམ་བ་ལྱ་ཏེ་ས ་ཧཱ།  
                                                                                                            ࿃࿀࿄࿅ 

sarwa bighnān nama sarwa tathāgaté bhayo 
bisho mukhebhé sarwa thākham utgaté saparaṇa 
gagana kham grihaṇa edam balayaté sōhā 

ལན་གསུམ། 
Recite three times 

 

བགེགས་ལ་བཀའ་བསོ་བ༔ 
Commanding the Harmful Spirits 

ཧ ཱིུྃཿ སྣོད་བཅུད་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་འདིར༔ 
hrī nödchüd trulpé kyilkhor dir 
HRĪH In this manifest mandala of the environment and beings, 

གགས་ལྟ་བར་གཅོད་བདུད་ཀི་རིགས༔ 
lakta barchöd düdkyi rik 
All you malicious and obstructing demonic forces— 

གཏོར་མ་ལོང་ལ་གཞན་དུ་དེངས༔ 
torma longla shyendu deng 
Take the torma offering and go elsewhere. 

བཀའ་ལས་འདས་ན་རོ་རེས་གཞོམ༔        ࿃࿀࿄࿂* 

kalé déna dorjé shyom 
If you dare disobey this command, you shall be annihilated by 
the vajra! 
* Throughout the tsok, only the dorjé lopön plays the damaru. If the bell is played 
before the chanting begins, then only the dorjé lopön plays the bell. 
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ཧུྃ་བཞིའི་སགས་དང་ཐུན་གིས་གཟིར༔ 
Incite with the Mantra of Four HUNGS and Magical Substances 

 

ༀ་སུཾ་བྷ་ནི་སུཾ་བྷ་ནི་ཧཱུུྃྃཿ གྲི་ཧྣ་གྲི་ཧྣ་ཧཱུུྃྃཿ གྲི་ཧྣ་པཱ་ཡཱུྃཿ གྲི་ཧྣ་པཱ་
ཡ་ཧཱུུྃྃཿ  ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱོུྃཿ བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱ་རཱ་ཛ་ཀོ་དྷ་ཧུྃ་ཕཊཱུྃཿ 
oṃ sumbhani sumbhani hūng grihana grihana 
hūng grihanapāya grihanapāya hūng ānaya ho 
bhagawān vidyarādza trodha hūng phaṭ* 
 
གསུམ་པ་མཚམས་གཅོད་ནི༔ 
Third, The Boundary of Demarcation 
 

ཧ ཱིུྃཿ གདོད་ནས་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ལ༔ 
hrī dödné khordé nyiméd la 
HRĪH In nondual originality of samsara and enlightenment, 

བགེགས་དང་བར་ཆད་མིང་ཡང་མེད༔ 
gekdang barched mingyang méd 
Even the names of obstructers and obstacles are nonexistent. 

འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ངང༔ 
ödsal gyutrul drawé ngang 
Within the magical matrix of clear light, 

རྣམ་རོག་བག་ཆགས་མཚམས་གཅད་དོ༔         ࿃࿀࿄࿂ 

namtok bakchak tsamched do 
The boundary line against concepts and habits is drawn. 

ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རཀ་ཧུྃ༔ 
jñāna benzar rakṣha hung* 
 
* Recite inside the music 
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བཞི་པ་བྱིན་དབབ་མཆོད་རློབ་ནི༔ 
Fourth, the Descent of Blessings and Consecrating the Offerings 

ཧུྃ༔ སོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རེའི་རྩལ༔ 
hūng tongnyid yinglé tukjé tsal 
HŪNG From the dhātu of emptiness, the power of compassion 
arises 

མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ཤར༔ 
khala jatsön tabur shar 
Like a rainbow appearing in the sky. 

དཀིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་རས་རྣམས་ཀུན༔ 
kyilkhor chödpé dzénam kün 
All substances offered to the mandala 

རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་བྱིན་གིས་རློབས༔         ࿃࿀࿄࿂* 

rangdrol chenpor jingyi lob 
Are blessed as great self-liberation. 

ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ 
jñāna benzar samaya pem pem 

ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ༔ 
oṃ āh hung         (3X) 

ལན་གསུམ་བརོད་པས་མཆོད་རས་བརླབ༔ 
Recite three times to bless the offering materials 

* Blow conch 

 
ལྔ་པ་དཀིལ་འཁོར་བསེད་པ་ནི༔ 
Fifth, the Generation of the Mandala 

ཧཱུུྃྃཿ རིག་སོང་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དབྱིངས༔ 
hūng riktong chönyid ngönsum ying 
HŪNG Within empty awareness, the expanse of the Actuality of 
Dharmata, 
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དྲན་རོགས་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྐུ༔ 
drendzok nyamnang gongpel ku 
The body of Increased Visionary Experience perfected upon 
recollection, 

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དོན་གི་ལྷ༔ 
rigpa tsedpeb döngyi lha 
The ultimate deity of Awareness Reaching Fullness 

ཆོས་ཟད་མ་བཅོས་ཀོང་ཆེན་པ༔ 
chözed machö longchen pa 
Is uncontrived Longchenpa, Exhaustion of Phenomena. 
 

བི་མ་ལཱུྃཿ ཞེས་ཀང་སྒྱུར་ཆགོ་པ་རྩ་བའ་ིམན་ངག༔ 
[As stated in the root instructions, Longchenpa may be changed into Vimala.] 
 

ཞི་འཛུམ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས༔ 
shyidzum paṇḍi tayi ché 
Peaceful and smiling, wearing the attire of a paṇḍit, 

སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཕག་རྒྱ་ཅན༔ 
semnyid ngalsö chakgya chen 
With hands in the mudra of resting in the naure of mind, 

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ངང༔ 
nangla rangshyin médpé ngang 
Visible but without a self-nature, 

སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རོགས༔ 
kusum shyingkham tamched dzok 
All pure realms of the three kayas are complete in him. 

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་མཚན༔ 
nésum yigé sumgyi tsen 
His three places are marked with the three syllables 
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དེ་ལས་འཕོས་པའི་འོད་ཟེར་གིས༔ 
délé tröpé ödzer gyi 
And from them light rays radiate 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྩ་བ་གསུམ༔ 
dusum déshék tsawa sum 
To invoke an ocean of the sugatas of the three times, the Three 
Roots, 

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་བཅས༔ 
rigdzin khandro gyatso ché 
Vidyadhāras, and ḍākinīs, 

མ་ལུས་སན་དྲངས་དབྱརེ་མེད་ཐིམ༔           ࿃࿀࿄࿅ 

malu chendrang yerméd tim 
Who all dissolve indivisibly within him. 
 
 
དྲུག་པ་སན་འདྲེན་བྱ་བ་ནི༔ 
Sixth, the Invocation 

ཧུྃ༔ རྣམ་རོག་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ 
hūng namtok dralwé podrang né 
HŪNG From the palace free from conceptualization, 

གདོད་མའི་མགོན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
dödmé gönpo sheksu sol 
Primordial Protector, I beg you to come! 

ཕོགས་ལྷུང་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ 
choklhüng médpé podrang né 
From the palace free of extremes of partiality, 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
dusum déshek sheksu sol 
Sugatas of the three times, I beg you to come! 
  



 

28 Ladrub Tiklé Gyachen 

 

འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ 
jalü zangtal podrang né 
From the palace of the unimpeded rainbow body, 

དཔལ་མགོན་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
palgön lama sheksu sol 
Glorious protector guru, I beg you to come! 

རིག་པ་སྐུ་རུ་སིན་པ་དང༔ 
rigpa kuru minpa dang 
Bless my awareness to mature into the kayas 

འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱནི་གིས་རློབས༔          ࿃࿀࿄࿂* 

ödlü drubpar jingyi lob 
And attain the body of clear light. 

མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛཱུྃཿཛཱུྃཿ 
mahā guru jñāna samaya dza dza 
 

 
བདུན་པ་བར་ཕག་འཚལ་བ་ནི༔ 
Seventh, the Symbolic Homage 

ཧཱོུྃཿ ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ངང༔ 
ho lhadang rangsem yerméd ngang 
HOḤ! In the state where my mind and deity are inseparable, 

དམ་ཡེའི་འཛིན་པ་དག་པའི་ཕིར༔ 
damyé dzinpa dakpé chir 
To purify fixation upon the samaya and wisdom beings, 

བསམ་བརོད་བྲལ་བའི་བླ་མ་ལ༔ 
samjöd dralwé lama la 
I salute the inexpressible and inconceivable guru, 
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སྤང་བླང་མེད་པར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 
panglang médpar chaktsal lo 
Free from rejection and acceptance. 

ཨ་ཏི་པུ་ཧཱོུྃཿ པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱོུྃཿ 
ati pu ho pratīttsa ho 
* Blow conch 
 

བརྒྱད་པ་མཆོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ 
Eighth, the Offering 

ཧུྃ༔ ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གི་རྩལ་སྣང་ཀུན༔ 
hūng tsokdruk yulgyi tsalnang kun 
HŪNG By presenting all objects, projections of the six senses, 

ཕི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སིན་དུ༔ 
chinang sangwé chödtrin du 
As clouds of outer, inner, and secret offerings, 

ཕུལ་བས་ཞེན་འཛིན་རྣམ་རོག་ཀུན༔ 
pulwé shyendzin namtok kun 
Please purify all attachment, fixation, and thoughts 

འོད་གསལ་ཆེན་པོར་དག་པར་སོལ༔                 ࿃࿀࿄࿂* 

ödsal chenpor dakpar tsol 
Into the state of great clear light. 
 

ༀ་བཛྲ་ཨར  ཾ་པཱདཾྱ་པུཥ ེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻ་ཝི་དེ་ཤབྡ། རཱུ་པ་
ཤཔྡ་གནེྡྷ་རཱ་ས་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་
དྷཱ་ཏུ་པ ཱུ་ཛ་ཧཱོུྃཿ 
om benzar argham pādyam puṣhpé dhupé āloké 
gandhé naiwidé shabda rūpa shabda gandhé rāsa 
sparshé mahā peñtsa rakta balingta khāhi mahā 
sukha dharmadhātu pūdza ho† 
* Blow conch 
† Recite inside music 
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དགུ་པ་དོན་དམ་བསོད་པ་ནི༔ 
Ninth, Absolute Praise 

ཧ ཱིུྃཿ མ་བཅོས་སོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང༔ 
hrī machö trödral ödsal chökü ngang 
HRĪH Within the uncontrived, unelaborate clear light of 
dharmakaya, 

རྣམ་མང་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་འཁོར་རོགས༔ 
namang gyudé gyatsö kyilkhor dzok 
The myriad mandalas of ocean-like tantras are perfected. 

སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བླ་མ་ལ༔ 
kusum dudral médpé lama la 
To the guru inseparably united with the three kayas, 

ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བསོད་པར་བགི༔             ࿃࿀࿄࿅* 

kündzob gyuma tsamdu tödpar gyi 
I offer praise, merely a relative illusion. 

 
བཅུ་་པ་འཛབ་ཀི་དགོངས་པ་ནི༔ 
Tenth, the Mantra Recitation 

ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔའི་ཀོང༔ 
tukar tiklé ödngé long 
In your heart amidst the sphere of five lights, 

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ 
yéshé sempa kuntu zang 
Is the wisdom being, Samantabhadra, 

མཐིང་གསལ་མཉམ་གཞག་ཕག་རྒྱ་ཅན༔ 
tingsal nyamshyak chakgya chen 
Clear blue, and poised in the evenness mudra. 
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དེ་ཡི་ཙིཏྟའི་གུར་ཁང་དབུས༔ 
déyi tsitté gurkhang ü 
Within a dome of light in his heart, 
* Only the dorjé lopon rings the bell 

པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གི་སེང༔ 
pema nyidé dengyi teng 
Upon a lotus, sun, and moon seat, 

ཧུྃ་ཡིག་མཐིང་གའི་མཐའ་སོར་དུ༔ 
hung’yik tingé takor du 
Is a blue syllable HUNG surrounded by the syllables 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྲོག་སགས་ཀིས༔ 
rigdzin dupé sokngak kyi 
Of the life-mantra of the gathering of all vidyadhāras. 

བསོར་བའི་འོད་ཟེར་ཕགོས་བཅུར་འཕོས༔ 
korwé ödzer chokchur trö 
Light rays radiate in the ten directions, 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་དང༔ 
düsum déshek tamched dang 
Invoking the compassion of all the sugatas of the three times, 

ཁད་པར་འོད་གསལ་རོགས་ཆེན་གི༔ 
khyedpar ödsal dzokchen gyi 
And, in particular, that of the lineage masters 

རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་རེས་བསྐུལ༔ 
rigdzin gyüdpé tukjé kul 
Of the clear light Great Perfection. 

ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ 
tsurdü dakla timpa yi 
As the lights return and dissolve into oneself, 
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མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་དམིགས༔ 
choktün ngödrub tobpar mik 
Think that the common and supreme siddhis are attained. 

ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སིདི་ཧུྃ༔ 
oṃ āh hūng mahā guru jñāna siddhi hūng 
 

རྩ་སགས་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་པ༔ འབྲུ་འབུམ་དག་ཏུ་བསེན་པར་བྱ༔ བསེན་སྒྲུབ་ལས་ 
གསུམ་ཆིག་ཆོད་ཡིན༔ 
Recite the twelve-syllable mantra one hundred thousand times per syllable 

as the approach requisite. This simultaneously covers the approach, 

accomplishment, and activity. 
 

༼འོད་ཟེར་འཕོས་པས་བད་ེགཤེགས་མཆདོ་པ་བསེན་པ། སེམས་ཅན་ག་ིསིག་སིྒྲབ་སངས་ཤིང་ལྷར་གྱུར་པ་
སྒྲུབ་པ། ཚུར་འདུས་ནས་བདག་ལ་ཐིམ་པས་སོ་གསུམ་ག་ིསིྒྲབ་པ་བྱང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན། 
དགོངས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ལས་སོར་རོ།།  མཆན།༽ 
(The light radiating out as offering to the buddhas constitutes the approach. 
Purifying negativities and obscurations of sentient beings and transforming 

them into deities is the accomplishment. Absorbing the light rays back into 

yourself, purifying the obscurations of the three door, and receiving siddhis, 

is the great accomplishment. Resting the mind in the evenness of wisdom 

intention is the application of the activities). 
 

ཉམས་དངོས་རྨི་ལམ་མ་ངེས་པར༔ ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་རིག་རྩལ་འབར༔ གེགས་བམ་ཆར་རྒྱུན་འབབ་
པ་དང༔ སེང་གེ་གང་ཆེན་ཞོན་སོགས་རྨ༔ི ཁད་པར་ཉམས་རོགས་རྩོལ་མེད་འཆར༔ མ་བསླབས་ཆོས་ཀི་
གཏེར་མཛོད་རོལ༔ དེ་ཚ་ེདངོས་གྲུབ་བླང་བར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
Indeterminately, within either meditative experiences, actual visions, or in dreams, 

you may see Longchenpa’s face, hear his voice, or the power of pristine awareness 

may blaze forth. You may dream of continual showers of scriptures, or of riding upon 

a lion, elephant, and so forth. In particular, visionary experiences and realization 

will unfold effortlessly. The treasury of dharma may well forth without having been 

studied. At these times partake of the substances of the siddhis. 

Samaya. Seal. Seal. Seal. 
 

ཨེ་མ༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་དགོངས་པའི་གཏརེ༔ ཡང་གསང་ཐགི་ལའེི་རྒྱ་རགས་ཅན༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་
ཀོང་ཆེན་པས༔ དཔལ་ག་ིབསམ་ཡས་མཆམིས་ཕུ་རུ༔ ཁོ་བོའ་ིསིང་ག་ིདབུས་སུ་སྦས༔ ལོ་ལྔའ་ིབར་དུ་གསང་
རྒྱ་བྱས༔ ད་ལྟ་དུས་ངན་སིགས་མའ་ིཚེ༔ ཟབ་རྒྱ་སེྤལ་བའི་སོྣད་དཀོན་ཡང་༔ གདུག་པ་ཞེ་སང་སྦྲུལ་ག་ིལོར༔ 
ལྭ་བ་དཀར་པོའི་ལྡིང་གུར་ནང༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀི་མཁའ་འགྲ་ོམས༔ འདི་ནས་ལ་ོགསུམ་འདས་པ་ན༔ 
ཐུགས་ཀ་ིསྲས་མཆོག་གསུམ་ཡང་འབྱུང༔ བཛྲའི་མིང་ཅན་སིང་སོབས་ཆ༔ེ ཛྙཱ་ནའི་མངི་ཅན་གྲུབ་པའ་ིགཙ༔ོ 
རིགས་ལྔའི་མིང་འཛིན་སན་ངག་མཁན༔ དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོས་སོ་འབྱེད༔ ཅེས་པའ་ིལུང་བསན་ཇ་ིབཞིན་
དུ༔ བརྒྱུད་འཛིན་སིང་ག་ིབུ་རྣམས་དང་༔ ཀོང་སོན་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གིས༔ བསྐུལ་ངོར་ཟབ་དོན་
བཀའ་རྒྱ་བཀོལ༔ སན་བཙུན་ཚ་ེརིང་མཆདེ་ལྔ་དང༔ གཟའ་རོད་སོྲག་ག་ིསྤུ་གྲི་ཡིས༔ ཐུབ་པར་སྲུངས་ཤགི་
དམ་ཚགི་རྒྱ༔ ལས་ཅན་རྣམས་ཀ་ིདཔལ་དུ་ཤོག༔ ༔ 
Amazing! This extremely profound wisdom mind terma, the most secret 
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Thiglé Gyatakchen, (“The Quintessential Cycle of the Bindu Seal”), was buriedin the 

core of my [Vidyadhara Jigme Lingpa’s] heart by the Original Protector 

Longchenpa at Chimphu in the glorious Samye. I then kept this concealed forfive 

years. Now, in these degenerate times, suitable vessels of profound doctrine are rare, 

yet in the year of the evil malicious snake, in a white woolen tent, a dakini of the 

wisdom dharmadhatu prophesied, “From the present time, after three years have 

passed, three supreme heart sons will appear: a courageous one with the name of 

Vajra, one named Jnana who is lord among the accomplished ones, and one who is a 

great poet bearing the name of the five families. You must open this dharma gateway 

for them.” Thus, just in accordance to the prophecy, at the request of the lineage-

holding heart sons and the hidden yogi, Madman* from Kongpo, I opened the seal of 

secrecy of this profound teaching. The noble five Tseringma sisters and Rahula, the 

Wild Life-Cutting Blade, were commanded to guard it well. Samaya. Seal. May this 

bring glory to all those fortunate ones with karmic connections. 

* Karma Rigdzin: a mantra adept, student, and dharma brother of Jigme Lingpa. 

 
༈ དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རེན་སིང་བཟླ་བ་ནི། 
Additional Mantras: Ali-Kali ~ Vowels and Consonants 
 

ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨ ཱུ་རྲྀ་རཱྲྀ་ལྲྀ་ལཱྲྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཱཱུྃཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།  ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ།  
ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ།  ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན།  པ་ཕ་བ་བྷ་མ།  ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀ། 
a ā, i ī, u ū, ri rī, li lī, e ai, o au, am, ah ka, kha, ga, 
gha, ṅga; tsa, tsha, dza, dzha, ña; ṭa, ṭha, ḍa, ḍha, 
ṇa; ta, tha, da, dha, na; pa, pha, ba, bha, ma; ya, 
ra, la, wa; śa, ṣa, sa, ha, kṣa. 
 
The One Hundred Syllable Mantra 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏ་ེནོ་པ། ཏིཥྛ་དྲྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་
ཝ། སུ་ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིད་ིམེྨ་པྲ་
ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཅིཏྟཾ་ཤེ་ཡཱུྃཿ ཀུ་རུ་ཧུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཱོུྃཿ བྷ་ག་ཝཱན། 
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛ ི་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཱུྃཿ   ࿄࿅ 
oṃ benza sato samaya manu pālaya benza sato 
tenopa tiṣṭha driḍho mébhawa suto khayo 
mebhawa anurakto mébhawa supo khayo 
mébhawa sarwa siddhi mé prayattsa sarwa karma 
sutsa mé tsittam shriyam kuru hūng ha ha ha ha 
ho bhagawān sarwa tathagata benza māmé 
muntsa bendzi bhawa mahā samaya sato āh 
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The Essence of Dependent Arising 

 

ༀ་ཡེ་དྷར  ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བ་ཱཧེ་ཏུནེྟ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ་ཏེ་
ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝ་ཾབཱ་དི་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཎ་ཡ་ེས ་ཧཱཱུྃཿ            ࿄࿅ 
oṃ yé dharma hétu trabawa hétun tekhen 
tathāgato hayawadat tekhentsa yo nirodha éwam 
bādi māha shramaṇa yé sōhā 
 
 
 

མཆོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ 
The Offering 

ཧུྃ༔ ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གི་རྩལ་སྣང་ཀུན༔ 
hūng tsokdruk yulgyi tsalnang kün 
HŪNG By presenting all objects, projections of the six senses, 

ཕི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སིན་དུ༔ 
chinang sangwé chödtrin du 
As clouds of outer, inner, and secret offerings, 

ཕུལ་བས་ཞེན་འཛིན་རྣམ་རོག་ཀུན༔ 
pulwé shyendzin namtok kün 
Please purify all attachment, fixation, and thoughts 

འོད་གསལ་ཆེན་པོར་དག་པར་སོལ༔               ࿄࿅ 
ödsal chenpor dakpar tsol 
Into the state of great clear light. 
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ༀ་བཛྲ་ཨར  ཾ་པཱདཾྱ་པུཥ ེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻ་ཝི་དེ་ཤབྡ། རཱུ་པ་
ཤཔྡ་གནེྡྷ་རཱ་ས་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་
དྷཱ་ཏུ་པ ཱུ་ཛ་ཧཱོུྃཿ                                ࿃࿀࿄࿂* 

om benza argham pādyam puṣhpé dhupé āloké 
gandhé naiwidé shabda rūpa shabda gandhé rāsa 
sparshé mahā peñtsa rakta balingta khāhi mahā 
sukha dharmadhātu pūdza ho 
 
* Blow conch 
 
 
 
དོན་དམ་བསོད་པ་ནི༔ 
Ultimate Praise 

ཧ ཱིུྃཿ མ་བཅོས་སོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང༔ 
hrī machö trödral ödsal chökü ngang 
HRIH Within the uncontrived, unelaborate clear light of 
dharmakaya, 

རྣམ་མང་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་འཁོར་རོགས༔ 
namang gyudé gyatsö kyilkhor dzok 
The myriad mandalas of ocean-like tantras are perfected. 

སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བླ་མ་ལ༔ 
kusum dudral médpé lama la 
To the guru inseparably united with the three kayas, 

ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བསོད་པར་བགི༔ ࿄࿅ 
kündzob gyuma tsamdu tödpar gyi 
I offer praise, merely a relative illusion. 
 
 
Recite the 100 syllable mantra 
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ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏེ་ནོ་པ། ཏིཥྛ་དྲྲྀ་ཌྷོ་
མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། 
སརྦ་སིདི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཅིཏྟཾ་ཤེ་ཡཱུྃཿ ཀུ་རུ་ཧུྃ། ཧ་ཧ་
ཧ་ཧ་ཧཱོུྃཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛ ི་བྷ་ཝ། 
མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཱུྃཿ                                ࿄࿅ 
oṃ benza sato samaya manu pālaya benza sato 
tenopa tiṣṭha driḍho mébhawa suto khayo 
ebhawa anurakto mébhawa supo khayo mébhawa 
sarwa siddhi mé prayattsa sarwa karma sutsa mé 
tsittam shriyam kuru hūng ha ha ha ha ho 
bhagawān sarwa tathagata benza māmé muntsa 
bendzi bhawa mahā samaya sato āh 
 
 
 

༈སིང་ཐིག་གསོལ་བསྡུས་བཞུགས་སོ།། 
Brief Offering to the Dharmapalas 

From the Longchen Nyingtik 

Composed by the First Dodrupchen Rinpoche 
 

རུྃ་ཡུྃ་ཁུྃ། ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ།                                       ࿃࿀࿄࿅* 

ram yam kam oṃ āh hūng 

ཧཱུུྃྃཿ སད་གཅིག་དྲན་རོགས་རང་མདུན་ཐོད་སེད་སེང་།། 
hūng kedchik drendzok rangdün tödgyéd teng 
HŪNG Instantaneously upon recollection, in the space in front 
of me, upon a hearth of skulls, 

དུམ་གཅིག་ཀཱ་པ་ལ་ཡི་སྣོད་ནང་དུ།། 
dumchik kāpala yi nödnang du 
Is a single-piece skull cup containing 
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ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་སོར་སྒྲོལ་རས།། 
sha nga düdtsi ngasok jordrol dzé 
The five meats, the five nectars, and the substances of union 
and liberation. 

སོ་བསྡུའི་འཕྲུལ་གིས་རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་བཅུད།། 
trodü trulgyi gyalkun sangsum chüd 
Through magical light rays projecting and reabsorbing, the 
invoked essence of the three secrets of all buddhas 

སན་དྲངས་གཏོར་མའི་རས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར།། 
chendrang tormé dzédang yerméd gyur 
Becomes indivisible with the torma and substances. 

དངོས་འཛིན་དྲི་མས་མ་སྦགས་མཆོད་གཏོར་རས།། 
ngödzin drimé mabak chödtor dzé 
The substances of the offering torma, unsullied by the stains of 
being held as real, 

ཕི་ནང་གསང་བའི་དཔལ་ཡོན་རབ་ལྡན་འདི།། 
chinang sangwé palyön rabden di 
Rich with glorious outer, inner, and secret qualities, 
* Blow conch 

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སི།། 
choksum tsasum kasung damchen chi 
Are offered to the Three Jewels, the Three Roots, the oathbound 
protectors, and dharmapālas in general, 

ཁད་པར་སགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་དང་།། 
khyédpar ngaksung ékazāṭi dang 
And specifically to: the protector of the mantra, Ekajaṭī; 

དཔལ་མགོན་མ་ནིང་མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་དང་།། 
palgön maning gönpo pogyüd dang 
Glorious Lord Maning (Mahākāla), the male class protector; 

སྒྲོལ་གིང་རོ་རེ་ལེགས་པ་མཆེད་འཁོར་བཅས།། 
drolging dorjé lekpa chédkhor ché 
Liberating Ging Dorjé Lekpa (Vajrasādhu), his relatives and 
retinue;    
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གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་གདོང་མོ་སེ་བརྒྱད་འཁོར།། 
zadü chenpo dongmo dégyed khor 
The great Zadüd Chenpo (Rāhula), the eight classes of 
Dongmo, and their retinue; 

དུར་ཁོད་ལྷ་མོ་མིང་སྲིང་བརྒྱད་པོ་དང་།། 
durtröd lhamo mingsing gyedpo dang 
Durtröd Lhamo (Charnel Ground Goddess) with her eight 
brothers and sisters; 

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སྒྲོན་བརན་མར་བཅས།། 
tséring chédnga yudron tenmar ché 
The five Tséringma (Long-Life Sisters), Yudronma, and the 
twelve Tenma. 

ཕི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་སྲནི་སེ་བརྒྱད་རྣམས།། 
chinang sangwé lhasin dégyed nam 
To the outer, inner, and secret aspects of the eight classes of 
gods and spirits, 

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས།། 
trulpa yangtrul khordang yangkhor ché 
And all the manifestations, further emanations and their 
retinues, 

མཆོད་ཅིང་བསོད་དོ་བསང་ངོ་མངའ་གསོལ་ལོ།། 
chödching tödo kang ngö ngasol lo 
I offer these praises, fulfillment offering, and glorification. 

དགེས་ཤིང་ཚིམ་པར་མཛོད་ལ་ཉམས་ཆག་བཤགས།། 
gyéshing tsimpar dzödla nyamchak shak 
Be pleased and satisfied, and forgive our transgressions! 

རབ་འབྱམས་ཕིན་ལས་གང་བཅོལ་འགྲུབ་པ་དང་།། 
rabjam trinlé gangchöl drubpa dang 
Please accomplish infinite enlightened activities, whatever we 
have requested. 

འཕལ་ཕུགས་ཡོངས་དགེ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག།  

tralpuk yongé sangyé drubpar shok 
Now and in future may all be virtuous, ultimately leading to the 
achievement of buddhahood!    
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༈རྩ་གསུམ་གསོལ་བསྡུས་ནི། 
The Abbreviated Solkha Prayer 

to the Three Roots 
By the Second Pema Norbu Rinpoche 

སོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སེད་སེང་།། 
tongpé ngang’lé lungmé tödgyé teng 
From within emptiness, upon air, fire, and a tripod of skulls, 

བྷནྡྷའི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ།། 
bhandhé nangdu sha nga düdtsi nga 
Rests a skull containing the five meats and the five nectars. 

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དམ་རས་འདི།། 
damtsik yéshé yerméd damdzé di 
These samaya substances, non-dual with the wisdom 
substances, 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་།། 
tsagyüd lama yidam lhatsok dang 
We offer to the lineage masters, the assembly of yidam deities, and 

ཁད་པར་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་བདག་ཕག་བཞི་པ།། 
khyedpar lekden tsokdak chakshyi pa 
In particular, to Lekden and to the four and six-armed Ganeśa; 

ཕག་དྲུག་མ་ནིང་ཞལ་བཞི་སགས་སྲུང་མ།། 
chakdruk maning shyalshyi ngaksung ma 
To the Protectress of Mantra (Ekajaṭī), four-headed Maning 
Mahākāla; 

ལྷ་ཆེན་ཁབ་འཇུག་རྣམ་སྲས་ངན་ནེ་མ།། 
lhachen khyabjuk namsé ngené ma 
To Lha Chen (Śiva), Kyab Juk (Viṣṇu), Nam Sé (Vaiśravaṇa), 
Ngen Né Ma (Rākṣasa); 

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སྒྲོན་རྩི་དམར་སོགས།། 
tséring chédnga yudrön tsimar sok 
To the five sisters of Tséringma, Yu Drönma, Tsi Mar, and so 
on.    
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མདོར་ན་སོན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ།། 
dorna tonchok nyaméd shākyé gyal 
To, in brief, the supreme guide, the unequaled King of the 
Śākyas (Buddha Sākyamuni); 

འཛམ་གིང་རྒྱན་མཆོག་དཔལ་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད།། 
dzamling gyenchok palgyi rigdzin gyed 
To the two supreme and eight ornaments of this world, to the 
glorious eight vidyādharas; 

མཁན་སློབ་བཱི་མ་ཆོས་རྒྱལ་འབངས་གྲོགས་དང་།། 
khenlop bīma chögyal bangdrok dang 
To the khenpo (Pandita Śāntarakṣita), the lopon (Vajra Master 
Padmasambhava), Vimalamitra, the dharma king (Trisong 
Detsun) and his subject (Vairocana) and consort (Yeshé 
Tsogyal); 

སོ་ཟུར་གནུབས་གཉགས་ཉང་གུར་བྱང་གསུམ་དང་།། 
sozur nubnyak nyangur jangsum dang 
To So (Yeshé Wangchuk), Zur (Śākya Jungne), Nub (Sangyé 
Yéshe), Nyak Jñānakumara, and the three—Nga Dak Nyang 
Ral Nyima Ozer, Guru Cho Wang and Jang (Rigdzin Gödem); 

གིང་པ་བཅུ་གཅིག་དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་དང་།། 
lingpa chuchik driméd namnyi dang 
To the eleven lingpas and the two stainless ones (Longchen 
Rabjam and Jigme Lingpa); 

མི་འགྱུར་རོ་རེ་གཏེར་བདག་གིང་པ་དང་།། 
migyur dorjé terdak lingpa dang 
To Migyur Dorjé and Terdag Lingpa; 

ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་འཇིགས་མེད་གིང་པ་སོགས།། 
künzang shérab jikméd lingpa sok 
To Kunzang Sherab, Jigme Lingpa, and so on— 

བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཐ་ཚིག་ལ།། 
kater rigdzin gyatsö tatsik la 
To the oceanlike assembly of vidyādharas of kama and terma, 
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གནས་པའི་བརྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས།། 
népé gyüdsum damchen gyatsö tsok 
Who have put under their oath the oceanlike assembly of 
dharmapālas of the three lineages, 

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་མངའ་གསོལ་དགེས་པ་སོང་།། 
solo chödo ngasol gyépa kong 
With offerings I beseech and honor you; be pleased and fulfill our 

wishes! 

རྒྱལ་བའི་བསན་དང་བསན་འཛིན་བུ་ལྟར་སྲུངས།། 
gyalwé tendang tenzin bütar sung 
Protect the Buddha’s doctrine and its holders as your own children! 

ནག་ཕོགས་བདུད་སེ་དཔུང་ཚོགས་གཞོམ་པར་མཛོད།། 
nakchok dudé pungtsok shyompar dzöd 
Destroy the assembly of the various classes of negative 
demonic forces! 

བདག་ཅག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་སྒྲིབ།། 
dakchak damtsik nyamchak nyétung drib 
May my broken samayas, wrongdoings, downfalls, and obscurations 

བྱང་དག་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་བསལ་བ་དང་།། 
jangdak tsangpé ngödrup tsalwa dang 
Be cleansed and purified, and complete spiritual attainments 
bestowed! 

རྣམ་བཞིའི་ཕིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་སྒྲུབས།། 
namshyi trinlé yelwa médpar drub 
May you not fail to perform the four enlightened activities and, 

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རེས་སོང་བར་མཛོད།། 
jangchub bardu tukjé kyongwar dzöd 
Until enlightenment, grant protection with your loving compassion. 
 
ཞེས་པའང་སིན་བེྱད་རྒྱ་མཚོ་ནདོ་ཀང་འབོྱར་བ་དམན་པས་ལམ་དུས་དང་གཏོར་ཚོགས་བསོ་དཔེ་ཙམ་
ཡང་མི་འབོྱར་བ་སེ་དནོ་ག་ིཉམས་ཆགས་བ་བསང་ཕིར་དཔལ་ཆནེའདུས་པས་བིྲས་སོ། དགེའོ། དགེའོ། 
དགེའོ། 
This is written by Palchen Düpa (the second Pema Norbu Rinpoche) as a means to 
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avoid the downfalls and to fulfill the samaya of the three roots, for those who have 

taken the oceanlike empowerments that ripens the mind but are not able to keep the 

samaya of making offerings, either because they are travelling or cannot afford to get 

the offering materials, tormas, or even are unable to get the necessary text to make 

the offering. May it be virtuous! 

 
 
General Concluding Protector Prayers: 

གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཀང་།། 
gangshik yidla drenpa samgyi kyang 
Those for whom, through simply recollecting, 

འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ་བ་མཛད་པ་ཡི།། 
dödpé ngödrub tsolwa dzedpa yi 
The desired accomplishments are granted, 

ཆོས་སོང་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་ཁེད་རྣམས་ཀིས།། 
chökyong yidshyin norbu khyédnam kyi 
May all of you wish-fulfilling, jewel-like dharma protectors 

བདག་གི་བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་།། 
dakgi samdön malü drubpa dang 
Establish their every need, without exception, 

ལན་གསུམ།  
Recite three times 

སངས་རྒྱས་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 
sangyé tenpa gyépé trinlé dzöd 
And lead the Dharma to flourish forever! 

སོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སན་ས་རུ།། 
ngöntsé orgyen chenpö chen nga ru 
In the past, in the presence of the Great Orgyen 
(Padmasambhava), 

ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱདེ་པའི་གང་ཟག་ལ།། 
tsulshyin drubpar jédpé gangzak la 
Regarding all individuals who practice according to the dharma, 
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མ་ཡིས་བུ་ལྟར་སོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི།། 
mayi butar kyongwar shyalshyé pé 
You promised to protect them like a mother protecting her own 
children. 

ཆོས་སོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་བཀ་ཤིས་ཤོག། ࿃࿀࿄࿅* 

chökyong sungma namkyi tashi shok 
May all be auspicious with the dharma protectors! 
* Blow conch 

 

 
༄།།བརོད་མེད་དོན་གི་བཤགས་པ་ནི། 

 

Inexpressible Absolute Confession 
 

Confession Litury that Brings Reconciliation with the Jñanadevasfrom 

“The Undefiled Supreme Confession Tantra” 

 
 

Invitation and Request to Be Seated 

ༀ༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀིལ་འཁོར་ནི།། 
oṃ yéshé kuchok rangshyin kyilkhor ni 
OṂ The supreme wisdom body, the self-existing maṇḍala, 

ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སོས་པ་མི་མངའ་ཡང་།། 
dagyé shyindu tröpa mi nga yang 
Like the full moon and has no need for elaboration, 

ཐུགས་རེའི་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སོམས་མཛད་པ།། 
tukjé nyisal ödshyin nyomdzed pa 
Yet its compassion appears equally for all, like the light of the 
luminous sun. 

འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ།། 
dirshek dakla gongshing shyuksu sol 
Please approach here, consider me, and take your seats. 
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Paying Homage to the Three Kayas of the Peaceful and Wrathful 
Mandala 

བརོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀི་སྐུ།། 
jödméd shérab miyo chökyi ku 
Immoveable dharmakāya, inexpressable  
prajñā, 

བདེ་ཆེན་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའིི་གཙོ།། 
déchen longchöd dzoku rik ngé tso 
Great bliss sambhogakāya, lords of the five families, 

ཐུགས་རེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ་ཡི།། 
tukjé tabkhé gyaché rolpa yi 
Deities of vast, compassionate, skillful play, 

ཞི་ཁོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
shyitro trulpé kula chaktsal lo 
Peaceful and wrathful nirmaṇakāyas, to you I prostrate. 

 
The Outer, Inner, and Secret Offerings 

དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡདི་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་པའི།། 
ngösu jordang yidkyi namtrul pé 
Substances actually present and those emanated by the mind, 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སིན་གིས།། 
küntuzangpo laméd chödtrin gyi 
Are the unsurpassable offering clouds of Samantabhadra. 

མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་བཀོད་དེ།། 
khaying namdak gyachen yongköd dé 
This completely pure and vast array pervading space, 

ཕི་ནང་གསང་བ་མཆོད་སིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད།། 
chinang sangwa chödtrin gyatsö chöd 
I present as an ocean of outer, inner, and secret offerings. 
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The Secret Blissful Offerings 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ།། 
küntuzangmo sangwé bhaga la 
In the secret bhaga of Samantabhadri, 

རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་ཀུན།། 
gyalwé kyilkhor rabjam malü kün 
All the infinite mandalas of the victorious ones, without 
exception, 

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པས།། 
dudral médpé ngangdu rochik pé 
Are of one taste in the state beyond joining and separation. 

གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སམེས་ཀིས་མཉེས་གྱུར་ཅགི། 
nyiméd jangchub semkyi nyégyur chik 
May this non-dual bodhicitta please you. 

 
The Commitment to the Vow 

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཆསོ་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ།། 
semkyi rangshying chöying namkha ché 
The nature of mind is the great space of dharmadhātu. 

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང་།། 
chönam namdak yené ödsal shying 
All phenomena are completely pure, primordial luminosity. 

རྣལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་ས་བསམ་ལས་འདས་པས།། 
naljor nyidying masam lédé pé 
The sphere of this yoga transcends thought and speech. 

མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རག་ཏུ་འདུད།། 
nyamnyid jangchub semla taktu düd 
I continually bow to the eveness of this bodhicitta. 
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Requesting the Peaceful and Wrathful Deities to Listen 

a) Nature of the Mandala 

ཨཱ༔ ཀུན་བཟང་རོགས་ཆེན་ཡེ་ནས་བརལ་བ་ལ།། 
āh kunzang dzogchen yéné dalwa la 
ĀH Within the primordially all-pervasive great perfection, 
Samantabhadra, 

ཕི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའི་དཀིལ་འཁོར་ནི།། 
chinang sangwa ködpé kyilkhor ni 
Is the array of outer, inner, and secret maṇḍalas. 

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས།། 
nangsid namdak lhadang lhamö ying 
The pure nature of apparent phenomena is the sphere of male 
and female deities. 

འབྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རོགས་རྣམས།། 
jungdang jungyur yabyum lhünzok nam 
What has occurred and what will occur is the spontaneous 
perfection of male and female consorts. 

གསང་ཆེན་རབ་དགེས་གཟུགས་ཅན་བདག་ཉིད་མ།། 
sangchen rabgyé zukchen daknyid ma 
The female consort embodies the great, secret, ultimate joy 

མཁའ་དབྱིངས་ཀོང་ཡངས་པད་མོ་འཁིལ་བ་ལས།། 
khaying longyang pemo khyilwa lé 
Within whose lotus, encompassing the infinitely vast realm of 
space, 

གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང་།། 
nyiméd tiklé chenpor ödsal shying 
The great non-dual bindu luminously radiates 

མ་བཅོས་སོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོའི་སྐུ།། 
machöd tröméd jangchub nyingpö ku 
As the simple unadorned kāya of the essence of 
enlightenment. 
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ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བད་ེཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ།། 
chiryang nangwa déchen yungdrung lha 
All appearances are the indestructible deities of great bliss. 
 

b) The Deities of the Mandala 

འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀིལ་འཁོར་འདིར།། 
dudral médpa sangwé kyilkhor dir 
In this secret mandala beyond formation and disintegration, 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང་།། 
daknyid chenpo rik nga yabyum dang 
Are the great lord himself, the male and female consorts of the 
five families, 
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བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁོ་བ་ོཁོ་མོའི་ཚོགས།།  
jangchub chamdral trowo tromö tsok 
Male and female bodhisattvas, hosts of male and female 
wrathful deities, 
 
The Order of Position of the Deities in the Mandala 

རོ་རེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རེ་ཚོགས་ཀི་བདག། 
dorjé lhamo tsokjé tsokyi dak 
Vajra goddesses, lords and masters of the assembly, 

རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ།། 
rik nga palchen trogyal yabyum chu 
Great glorious ones of the five families, the ten glorious 
wrathful kings with their consorts, 

གནས་དང་ཡུལ་གི་ཕག་རྒྱ་སོ་མ་བཞི།། 
nédang yulgyi chakgya goma shyi 
The four gatekeepers goddesses, and the dakinis of the sacred places 
and lands. 

ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་དང་།། 
yéshé trulpé lhatsok mangpo dang 
The many assemblies of wisdom-emanation deities, 
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མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས།། 
matar jamshing singtar dungla sok 
Who are loving like mothers and affectionate like sisters, 

ལེགས་ཉེས་སངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རེས་གཅོད་མ།། 
leknyé tangdzin damtsik jéchöd ma 
And who judge good and evil and rectify the samayas— 

ཕི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས།། 
chinang khandro naljor mayi tsok 
This assembly of outer and inner ḍākinīs and yoginis, 

དཔང་གྱུར་རོ་རེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ།། 
pangyur dorjé damchen gongsu sol 
Vajra samaya-holders witnesses, please consider us. 

 
ACTUAL CONFESSION 

The Vows of Aspirational Bodhicitta 

ཧུྃ༔ ཐུགས་རེ་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས།། 
hūng tukjé dungtsob naljor dakchak gi 
HŪNG We yogis, descendants of the compassionate one, 

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསེད་དེ།། 
drowé döndu jangchub semkyéd dé 
Arouse bodhichitta for the benefit of beings. 
 

The Vows of the Actual Bodhicitta 

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕིར།། 
laméd jangchub gopang tobjé chir 
In order to attain the unsurpassable state, 

བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁིམས་དང་།། 
tenpa gyatso sosö dultrim dang 
We practice the various disciplines of the ocean of teachings. 
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སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སོར་སོམ་པའི་མཆགོ། 
kusung tukdang nyamjor dompé chok 
The supreme vows that unite us with enlightened body, 
speech, and mind 

འདའ་དཀའ་རོ་རེ་དམ་ཚིག་གཏན་གི་གཉེར།། 
daka dorjé damtsik tengyi nyer 
Through vajra samaya, are not to be transgressed lightly and 
necessary to maintain forever. 

སི་དང་ཁད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས།། 
chidang khyedpar lhakpé damtsik nam 
Those general, specific, and additional samayas 

ས་ཕིར་མནོས་ཤིང་གཉརེ་དུ་སས་སོ་འཚལ།། 
ngachir nöshing nyerdu méso tsal 
That we have repeatedly taken and willingly sworn to observe, 

ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགིད་ཅིང་།། 
yündu mitong dawar migyid ching 
We will never abandon or transgress. 
 
The Cause of Transgression 

དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀང་།། 
dönlé golshying doksem machi kyang 
Although we have no intention of straying or turning away on 
purpose, 

གདོད་བྱ་ལོང་ཡོད་སམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས།། 
dödja longyöd nyampé lélo yi 
Through laziness, thinking that there is ample time later, 

ཀོང་དུ་མ་འགྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང་།། 
longdu magyur tsalshuk chungwa dang 
We are unable to accomplish these [vows] and our exertion is 
weak. 
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The Details of Transgressions 

ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ།། 
shéshyin miden bakméd wangyur té 
Lacking awareness, under the sway of carelessness, 

བསོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསནེ་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས།། 
gomla mitsön nyendrup yela sok 
We do not exert ourselves in meditation, are indolent with 
sadhana practices, and so on. 

རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀ་ིདམ་ཚིག་ལ།། 
tsawa kusung tukyi damtsik la 
Concerning the root samaya of body, speech, and mind, 

ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ན།། 
tsordang matsor marik wangi na 
Due to the power of ignorance, knowingly or not, 

སོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ།། 
tönpé kadang damlé galgyur té 
We have transgressed commands and vows given by our 
teacher. 

རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་།། 
naljor gangshyik damtsik nyampa dang 
“A yogin should not associate 

སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕད་པར་མི་བྱ་ཞེས།། 
kedchik tsamyang tredpar mija shyé 
With a samaya corruptor, even for an instant.” 

བཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་དེ་ལྟར་མ་རོགས་ཏེ།། 
kalé jungyang détar matok té 
Such is the command, but we are unable to observe this. 
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གསང་སོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བསལ་དཀའ་བ་དང་།། 
sango cholwé yésal kawa dang 
Violations of the bounds of secrecy are difficult to discern. 

མངོན་ཤེས་ཆུང་བས་སནོ་ཅན་མ་རོགས་ཏེ།། 
ngönshé chungwé kyonchen matok té 
Without the higher perception one cannot realize who is at 
fault. 

ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསང་བ་དང་།། 
nyamdang tsokdré nyampa kangwa dang 
Mixing with transgressors, assembling together, we have 
compounded transgressions, 

ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང་།། 
nyamdang nödmin namla chöshed dang 
Explained the Dharma to transgressors and improper vessels, 

ཉམས་ལ་མི་འཛེམ་ཉམས་པའི་སོན་ལ་སོགས།། 
nyamla midzem nyampé kyönla sok 
Not shied away from transgressors and all their damaging 
faults, 

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གི། 
nyamdang drokshing nyampa dédak gi 
And befriended transgressors. All these transgressions 
 
The Effects of Transgression 

ཉམས་གྲིབ་སོན་གིས་གསོ་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ།། 
nyamdrib kyöngyi göpar gyurto tsal 
And all faults of tainted samaya from others’ impairments 

ཚེ་འདིའི་རེན་དང་ཡུན་གི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས།། 
tsédi kyendang yüngyi dribgyur nam 
Are hindrances in this life and obstructions for the future. 
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The Confession 

རབ་གནོང་འགོད་པའི་སེམས་ཀིས་མཐོལ་བཤགས་ན།། 
rabnong gyödpé semkyi tolshak na 
With a mind of utter remorse and regret we confess. 

 
The Purification Through Absolute Means 

བྱམས་པའི་ཐུགས་རེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀང་།། 
jampé tukjé dakla gongné kyang 
With loving kindness please consider us. 

གཉིས་མེད་དབྱིངས་སུ་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ།། 
nyiméd yingsu migyur daköd dé 
Establish us firmly in the realm of non-duality. 

མི་དམིགས་བཏང་སོམས་ངང་ལ་བཞུགས་ནས་ཀང་།། 
mimik tangnyom ngangla shyukné kyang 
Since you abide in the state of non-conceptual equanimity, 

གཉིས་མེད་དོན་གི་ཚངས་པ་སལ་དུ་གསོལ།། 
nyiméd dongyi tsangpa tsaldu sol 
Please grant us non-dual ultimate purity. 

 
 
Purification Through Relative Means 

དོན་དམ་དམིགས་མེད་སོས་ལས་འདས་པ་ལ།། 
döndam mikméd trölé dépa la 
Since absolute truth transcends conception and elaboration, 

རྣམ་རོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་གྱུར་ཞིང་།། 
namtok gangyang mikpar migyur shying 
There is no apprehension of concepts whatsoever. 

ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གི་དབང་གིས་ན།། 
kündzob gyuma tsamgyi wangi na 
Yet in the context of relative truth—mere illusion— 
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ནོངས་པ་མཆིས་ན་རབ་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ༔ 
nongpa chi na rangnong zödpar sol 
If any faults were committed, with great remorse I beseech you 
to forgive us. 

 
ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲི་མེད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་མཁོན་གཅུགས་ 
བཤགས་པའི་ལེའ་པ་བཞ་ིཔ་ཁལོ་དུ་ཕྱུངས་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ 
The extract is the fourth chapter of the Confession Tantra, entitled “The 

Stainless King.” It was translated into Tibetan by Vimalamitra and Nyak 

Jnanakumara. 

Samaya! 
 

 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏ་ེནོ་པ། ཏིཥྛ་དྲྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་
ཝ། སུ་ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདི་མྨེ་པྲ་
ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཅིཏྟཾ་ཤེ་ཡཱུྃཿ ཀུ་རུ་ཧུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཱོུྃཿ བྷ་ག་ཝཱན། 
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛ ི་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཱུྃཿ 

࿄࿅ 
oṃ benza sato samaya | manu pālaya | benza sato 
tenopa | tikṭha dṛiḍho mé bhawa | suto kayo mé 
bhawa | supo kayo mé bhawa | anu rakto mé 
bhawa | sarwa siddhi mé prayatsa | sarwa karma 
sutsa mé | tsittam shriyam kuru hūng | ha ha ha 
ha ho | bhagawān | sarwa tathāgata | benza mā 
mé muntsa | benzi bhawa mahā | samaya sato āh 

 
ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧུྃ༔ 
oṃ benza sato hūng* 
 
* Usually not recited with tsok 
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བསང་བ་བསྡུས་པ་ནི། 
The Brief Fulfillment Prayer 

ཧུྃ༔ བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ༔ 
hūng kasang medu jüngwé kyilkhor du 
HŪNG In the mandala of the superb secret mandate, 

བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རོགས་ལ༔ 
lama yidam lhatsok yongdzok la 
For the entire assembly of gurus, deities, and dakinis, 

རང་བྱུང་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཀོང་བུ་རུ༔ 
rangjüng chökyi yingkyi kongbu ru 
In the butterlamp of self-occurring dharmadhatu, 

རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་གཏམས་ཏེ་འབུལ༔          ࿄࿅ 
rigpé yéshé marmé tamté bul 
The blazing, opulent lamp filled with wisdom’s pristine 
awareness is offered. 

རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སོང་སར་ཨ་མི་ཏ༔ 
tsagyed yenlak tongjar amrita 
The amrita prepared with the eight root and one thousand 
branch substances 

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རོགས་མཆོད་པ་འབུལ༔ 
kunga yéshé yongdzok chödpa bul 
Is offered to the five kāyas and all aspects of wisdom. 

གཏོར་གཞོང་རྣམ་དག་དཔལ་གི་གཏོར་མས་གཏམས༔ 
torshyong namdak palgyi tormé tam 
Perfectly pure torma vessels, filled with glorious tormas, 

འདོད་ཡོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མཆོད་པར་འབུལ༔    ࿄࿅ 
dödyon yongsu dzokpé chödpar bul 
Are offered as a perfect arrangement of desirable objects. 
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ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡོངས་སྒྲོལ་མཁའ་དབྱིངས་དག༔ 
khamsum khorwa yongdrol khaying dak 
In the pure expanse of space, the three realms of samsara are 
liberated 

ཆགས་མེད་རཀྟ་དམར་གི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ 
chakméd rakta margyi nyéchöd bul 
And the pleasing red rakta is offered free from attachment. 

འབྲུ་བཅུད་སོང་ལ་སར་བ་དཔའ་བོའི་རས༔ 
druchüd tongla jarwa pawö dzé 
The drink of heroes, distilled from the essence of a thousand grains, 

གཟི་བྱིན་བསེད་ཕིར་ཛ་གད་མཆོད་པ་འབུལ༔ 
zijin kyédchir dzaged chödpa bul 
Is offered to generate your splendor. 

ཨ་ལ་ལ་ཏེ་དགེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔        ࿃࿀࿄࿂* 

ah la la té gyépar shyésu sol 
Ah la la! How marvelous! Please accept this with great delight. 
 
 

སོན་ལམ་ནི། 
Aspiration Prayer 

ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས།། 
namkhé tartuk tayé semchen nam 
May sentient beings, infinite as the sky, 

མ་འབད་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཏེ།། 
mabed shyindu kusum ngöngyur té 
Actualize the three kayas effortlessly. 

ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ།། 
pama drodruk semchen malu pa 
May the parent beings of the six realms without exception 
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ཕམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་ཕིན་པར་ཤོག། 
chamchik dödmé sala chinpar shok 
Simultaneously reach the ground of original purity. 
* Blow conch 

 
༄། །ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གི་རེས་ཆོག་ཚོགས་ཀི་

མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སིན་གི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 
“Music From the Clouds of Merit” 

The Concluding Ritual of the Ganachakra Feast of the Secret-
Most Quintessential Guru Sadhana, Thiglé Gyachen 

ན་མོ་གུ་ར་བེ། 
namo gura bé 
 
གདོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་འདོ་གསལ་གཉུག་མའི་དཔིད།། 
སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལང་ཚོ་ལ་ཆགས་པའི།། 
རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་མཚན་དཔེའ་ིཞལ།། 
ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ་པོ་སིང་དབུས་རོལ།། 
The grace of primordially free, innate clear light appears 

As the youthfulness of the net of the magical matrix, 

Endowed with all the supreme aspects expressed 

with the major and minor marks. 

Omniscient King of Dharma, remain in the center of my heart. 
གང་ག་ིགདན་གསུམ་ར་ོརེའ་ིདཀལི་འཁོར་ཆེར།། 
རྨད་བྱུང་ཚོགས་གཉིས་དགའ་སོན་སེྤལ་བའི་སླད།། 
བསོད་ནམས་སིན་གི་འཛུམ་དཀར་ལས་འངོས་པའི།། 
དོན་བཟང་གཏམ་ག་ིརོལ་མ་ོགསར་པ་སོ།། 
To your great vajra mandala of the three seats, 

The superb celebration to increase the two accumulations is offered; 

Delight in the new discourse with excellent meaning 

That resounds from these smiling white clouds of merit. 
དེ་ལ་འདིར་སིགས་མའི་དུས་ཀི་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་རིག་འཛནི་འཇགིས་མེད་གིང་པའ་ིདགངོས་གཏེར་ནམ་ 
མཁའ་མཛོད་ཀི་ཆོས་སེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གི་རེས་ཆོག་ཚོགས་ཀི་ 
འཁོར་ལོའི་ཡན་ལག་རྩ་བར་མ་གསལ་བ་དག་སོས་པ་ལ་དགའ་བས་བྱ་བར་འདོད་པའི་ཚེ། གཞུང་ནས་ 
བཤད་པའི་ཡོ་བྱད་སི་དང་། བེྱ་བྲག་ཏུ་ཐབས་ཤསེ་བཟའ་བཏུང་གི་འབོྱར་པ་ག་ནམོ་པ་བཅས་བཤམས་ནས་ 
བདག་མདུན་དབེྱར་མེད་ཀི་བསེད་བཟླས་སོན་དུ་འགྲོ་བས་སབས་སུ་བབ་པ་ན། བརོད་མེད་དོན་གི་བཤགས་ 
པས་རྒྱུད་སངས་པའི་རེས། 
Here is the concluding section of the ganachakra feast of the guru sadana called 

Thiklé Gyachen, the most secrect way to accomplish the guru, which is from the 
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Sky Treasury of teachings, the mind terma of Vidyadhara Jigme Lingpa, the 

Omniscient One of this degenerate time. Although not found in the root text, this 

is for those who are inclined towards elaboration and wish to perform it. One 

should arrange in abundance the general substances mentioned in the scriptures 

and the specific substances of upaya and prajna, food and beverage. At the 

appropriate time, after the generation and recitation, where front and self 

visualization are indivisible, purify your being with the Ineffable Ultimate 

Confession. Following that: 

 

 

དང་པོ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི།                          ࿃࿀࿄࿅* 

First, Perform the Blessing 

ཧ ཱིུྃཿ གཟུང་བ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀཱ་པཱ་ལར།། 
hrī züngwa namdak yéshé kāpā lar 
HRĪH In the wisdom kapāla, the purely perceived objects 

འཛིན་པ་རང་གྲོལ་བླ་མདེ་དམ་ཚིག་རས།། 
dzinpa rangdrol laméd damtsik dzé 
Are the unexcelled samaya substances, the perceiver’s self-liberation. 

ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་དབུ་མར་སར་བ་ལས།། 
züngjuk ödsal ümar jarwa lé 
From the flow of nondual clear light in the central channel, 

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་འཁོར་ལོའི་སིན་དུ་གྱུར།། ࿃࿀࿄࿅* 

namkha dzödkyi khorlö trindu gyur 
The maṇḍala of the clouds of the space treasury arises. 

རུྃ་ཡུྃ་ཁུྃ། ༀ་ཧུྃ་ཏ ུྃ་ཧ ཱིུྃཿཨཱཱུྃཿ 
ram yam kham oṃ hūng trām hrī āh † 
* Blow conch 
† Recite inside the music 
 

གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སན་འདྲེན་ནི། 
Second, Inviting the Field of Merit 

ཧ ཱིུྃཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་དོན་གི་ཕོ་བྲང་ནས།། 
hrī shyiying kadak döngyi podrang né 
HRĪH From the absolute palace, the ground’s expanse of the 
primordial purity, 
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གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་མཚན་དཔེར་ཤར་བའི་དཔདི།། 
shyinang lhundrup tsenpér sharwé chid 
The splendor of the ground’s spontaneous presence arises with 
major and minor marks. 

རིགའཛིན་བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས།། 
rigdzin lama yidam ḍāki tsok 
The assembly of vidyadhara masters, deities, and dakinis 

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ།། ࿃࿀࿄࿂* 

dödyön tsokla chendren sheksu sol 
Are invited to this feast of sense pleasures. Please come! 

གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱུྃཿཛཱུྃཿ 
guru jñāna benza samaya dza dza† 
* Blow conch 
† Recite inside the music 
 

གསུམ་པ་ཚོགས་ཕུད་འབུལ་བ་ནི། 
Third, the Offering of the Primary Feast 

ཧ ཱིུྃཿ ལྷུན་གྲུབ་རོ་རེ་ཕུང་པོའི་བྷནྡྷ་རུ།། 
hrī lhundrub dorjé püngpö bhandha ru 
HRĪH In the skull cup of the spontaneously present vajra body, 

ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་རང་གསལ་གཏོར་མར་ཤར།། 
püngkham kyéchéd rangsal tormar shar 
The aggregates, elements, and sense sources arise as selfluminous 
torma. 

བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསང་།། 
lama trulkü lhatsok tukdam kang 
May the wishes of the assembled deities of the nirmaṇakāya 
masters be fulfilled. 

གདན་གསུམ་ལྷ་སྐུར་སིན་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 
densum lhakur minpé ngödrub tsol 
Bestow the siddhi of the three seats ripening in the bodies of 
deities. 
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འོད་གསལ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་བྷནྡྷ་རུ།། 
ödsal awa dhuti bhandha ru 
In the luminous skull cup of the central channel, 

ཟག་བཅས་འགྲོ་འོང་ཁམས་གསུམ་གཏོར་མར་ཤར།། 
zakché dro’ong khamsum tormar shar 
The comings and goings of the defiled three realms arise as the 
torma. 

བླ་མ་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསང་།། 
lama longchöd dzokü tukdam kang 
May the wish of sambhogakāya masters be fulfilled. 

སྲོག་སོལ་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 
soktsol ümar timpé ngödrub tsol 
Bestow the siddhi of the prāṇa dissolving in the central 
channel. 

རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་བྷནྡྷ་རུ།། 
tsasum khorlo shyiyi bhandha ru 
In the skull cup of the three channels and four chakras, 

ལུགས་འབྱུང་ཐིག་ལེ་རྣམ་བཞི་གཏོར་མར་ཤར།། 
lukjüng tiklé namshyi tormar shar 
The progressive order of the four bindus arise as the torma. 

བླ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསང་།། 
lama chökyi kuyi tukdam kang 
May the wishes of the dharmakāya masters be fulfilled. 

ལྷན་སེས་བདེ་བ་ཆེན་པའོི་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 
lhenkyé déwa chenpö ngödrub tsol 
Bestow the siddhi of co-emergent great bliss. 
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སིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཕག་རྒྱའི་བྷནྡྷ་རུ།། 
nying ü mishik chakgyé bhanda ru 
In the skull cup of the indestructible mudra in the heart center, 

དུག་གསུམ་རོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཏོར་མར་ཤར།། 
duksum toktsok rangdrol tormar shar 
The self-liberated thoughts of the three poisons arise as the 
torma. 

བླ་མ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསང་།། 
lama ngowo nyidkü tukdam kang 
May the wishes of the svabhāvikakāya masters be fulfilled. 

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 
kadak lhundrub yerméd ngödrub tsol 
Bestow the siddhi of indivisible spontaneously present, 
primordial purity. 
 

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་རིན་ཆེན་བྷནྡྷ་རུ།། 
tabshé züngjuk rinchen bhandha ru 
In the precious skull cup of the union of upāya and prajñā,‡ 

གཙང་རྨེ་འཛིན་པ་བྲལ་བའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས།། 
tsangmé dzinpa dralwé tsoktor sham 
The gaṇacakra torma free from fixation upon pure and impure 
is arranged. 

བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་དམ་བསང་།། 
lama héru kapal tukdam kang 
May the wishes of heruka masters be fulfilled. 

གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སལོ།།   ࿃࿀࿄࿅* 

züngdzin yingsu drolwé ngödrub tsol 
Bestow the siddhi to free dualistic fixation in the dhatu. 
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གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀ་པ ཱུ་ཛཱུྃཿཧོ༔ 
guru jñāna benza samaya sarwa gaṇa tsakra 
pūdza ho† 

‡ Method and wisdom. 
* Blow conch 
† Recite inside the music 

 
 

བཞི་པ་བར་པ་བཤགས་པ་ནི། 
Fourth, Offering the Second Portion to Confess 

ཧ ཱིུྃཿ ཡོངས་གྲུབ་རིག་པ་ཀུན་ཁབ་རོ་རེ་སེམས།། 
hrī yongdrub rigpa künkhyab dorjé sem 
HRĪH Oh Vajrasattva, the all-pervasive perfect establishment of 
pristine awareness, 

ཀུན་བརགས་འཁྲུལ་པར་འཁམས་པའི་གཞན་དབང་གིས།། 
kuntak trulpar khyampé shyenwang gi 
Adrift under the sway of deluded conceptualization, 

སོམ་དང་དམ་ཚིག་འགལ་བའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན།། 
domdang damtsik galwé dribpa kün 
Having broken vows and samayas, all these obscurations 

ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀི་མཆོད་པས་བཤགས་པར་བགི།།   ࿃࿀࿄࿅ 

shyalzé tsokyi chödpé shakpar gyi 
I confess through this feast offering of food. 
 

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརོད། 
Recite the one-hundred syllable mantra 

 

ནྲྀ་ཏིྲ་བཛྲ་ཨང ་ཱུཤ་ཛཱུྃཿ ཛ་ཧུྃ་བུྃ་ཧཱོུྃཿ 
nrī tri benza angku sha dza dza hūng bam ho 
 

* nri: Seed of hearts of human beings. 

tri: Seed of hearts of non-human beings. 

dza: Compressed into effigy. 

* Recite with the following line inside of the music 
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ལྔ་པ་བསྒྲལ་ཞིང་བསབ་པ་ནི། 
Fifth, Liberating and Proffering 

ཧ ཱིུྃཿ ལུགས་འབྱུང་འཁོར་བར་འཁྲུལ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས།། 
hrī lukjüng khorwar trulwé dradang gek 
HRĪH The enemies and obstructers, deluded beings 
continuously wandering in saṃsāra, 

རང་གྲོལ་གཉུག་མ་དོན་གི་མཚོན་ཆས་བསྒྲལ།། 
rangdrol nyukma döngyi tsönché dral 
Are liberated by the ultimate weapon of the awareness of 
innate self-liberation. 

ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་སིན།། 
püngkham kyéchéd zakméd düdtsi trin 
Aggregates, elements, and sense sources, as clouds of 
inexhaustible nectar, are offered 

རྩ་གསུམ་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་སོར།།      ࿃࿀࿄࿅ 
tsasum kyilkhor lhatsok shyaldu jor 
To the mouths of the deities of the three roots’ mandala. 

རཱུ་དྲ་ཧ་ལ་པཉྩ་པ ་ཱུཛ་ཁཱ་ཧི༔ 
rūdra hala peñtsa pūdza khāhi 

 
བར་འདིར་སོང་བཤགས་རོ་རེའི་ཐོལ་གླུས་ཐུགས་དམ་བསང་ཤིང་ཚོགས་ལ་རོལ་མཐར་ཚིམ་
པ་དྲུག་ལྡན་གི་སོན་ལམ་གདབ། སོ་ན་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་གས་ལམ་དབང་ཡང་བླང་
བར་བྱའོ།། 
 

At this juncture do the fulfillment with the Kongshak Dorje Tollü. After 

enjoying the feast, recite an aspiration of six-fold satisfaction. If you wish, at 

this point you may perform self-initiation according to the liturgy. 
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ཚོགས་བསྡུས་ནི༔ 
Brief Tsok Offering 

by Rigdzin Jigme Lingpa 

 

རུྃ་ཡུྃ་ཁུྃ༔ ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ༔ 
ram yam kham oṃ āh hūng 

ཚོགས་རས་འདོད་ཡོན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ 
tsokdzé dödyön yéshé rolpé gyen 
The desirable feast substances are embellishments of wisdom 
play. 

ཚོགས་རེ་ཚོགས་བདག་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༔ 
tsokjé tsokdak rigdzin lama dang 
Lord of the feast, master of the feast, vidyadhāra master, 

གདན་གསུམ་དཀིལ་འཁོར་གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་བདག༔ 
densum kyilkhor néyul nyershyi dak 
And the lords of the maṇḍalas of three seats, the holy lands 
and twenty-four sacred places, 

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སོང་རྣམས༔ 
pawo khandro damchen chökyong nam 
Ḍākas, ḍākinīs, samaya-bound dharma protectors—all of you 

འདིར་གཤེགས་ལོངས་སོད་ཚོགས་ཀི་མཆོད་པ་འབུལ༔ 
dirshek longchöd tsokyi chödpa bul 
Come forth and accept this enjoyable feast offering. 

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ 
galtrul nongpa damtsik nyampa shak 
I confess my transgressions, confusions, errors, and 
deterioration of samaya. 
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ཕི་ནང་བར་ཆད་ཆོས་ཀ་ིདབྱིངས་སུ་དགྲོལ༔ 
chinang barched chökyi yingsu drol 
Liberate outer and inner obstacles into the dharmadhātu! 

ལྷག་གཏོར་བཞེས་ལ་ཕནི་ལས་འགྲུབ་པར་མཛདོ༔ 
lhaktor shyéla trinlé drubpar dzöd 
Accept the remainder torma and accomplish enlightened 
activity! 

གུ་རུ་དེ་བཱ་ཌཱ་ཀ ི་ན་ིག་ན་ཙཀ་པུ་ཙ་ཨུཙྪི་ཥྚ་བ་ལདིྟ་ཁཱ་ཧི། 
guru déwa dakini gana tsakra putsa utsita 
balingta khahi 
 

སོང་བ་ནི༔ 
Fulfillment 

ཀ་དག་ཕོགས་ཡན་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལ།། 
kadak chokyen chenpö gongpa la 
In the wisdom mind of great, limitless primordial purity, 

བགྲང་བྱའི་ཐེག་པ་ཐ་དད་མ་གྲུབ་ཀང།། 
drangjé tekpa taded madrub kyang 
There is no enumeration of different vehicles, yet, 

ཀུན་རོག་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བསམ་པའི་ཕིར།། 
küntok duljé khamwang sampé chir 
According to the elements, faculties, and inclinations of 
conceptual minds to be tamed, nine vehicles appeared. 

ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ཤར་བའི་ཐུགས་དམ་བསང།།     ࿃࿀࿄࿅* 
tekpa rimgu sharwé tukdam kang 
May the wishes of all [master and deities] be fulfilled! 
 

ལན་གསུམ། 
Recite three times 

* Blow conch 
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Enjoying the Tsok Offering 

 

དྲང་བ་ནི༔ 
The Chöpön Recites: 

ཧོ༔ བླ་མ་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ།། 
ho lama pawo chenpo gongsu sol 
HOḤ! Great heroic guru, grant your attention here! 

འདིར་ནི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས།།  
dirni chönam zangpor tö 
Look upon all the material here as excellent; 

འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚམོ་མེད།།  
düpa namla tétsom méd 
There are no doubts in this assembly! 

བྲམ་ཟེ་ཁི་དང་གདོལ་པ་ཡང་།། 
dramzé khyidang dolpa yang 
Brahmins, dogs, and even outcasts too, 

རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ།། 
rangshyin chiktu gongté rol 
As one single, essential nature, please enjoy this offering! 
 
 
The Vajra Acharya Recites: 

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆསོ་ཀི་སྐུ།། 
déwar shekpa chökyi ku 
The Sugata, the dharmakāya, 

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་སྤངས།། 
dödchak lasok drima pang 
Free from the taint of desire and other stains, 
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གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་བྲལ་བ་ཡི།། 
zungzin nampar dralwa yi 
Utterly free from subject-object grasping, 

དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བདག་ཀང་འཚལ།། 
déshyin nyidla dakyang tsal 
Is the suchness that I too enjoy! 

ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ 
a la la ho 
 

ཞེས་པས་བླང་ཞིང་། 
Thus saying, partake of the tsok. 
 
 
 

Food Offering Prayer 

 

The Assembly Recites: 

ཧོ༔ བདག་ལུས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ནི།། 
ho daklü pungkham kyéchéd ni 
HOḤ! The aggregates, elements, and sense organs of my body 

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་སེ།། 
densum tsangwé ngowo té 
Are in essence the complete three seats. 

དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ།། 
dampa rikgyé kyilkhor lha 
In this maṇḍala of the hundred peaceful and wrathful deities, 

འགུལ་བསོད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ།། 
gulkyöd tamched déwaché 
All movement is great bliss. 
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རོ་རེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད།། 
dorjé damtsik lana méd 
This is the unsurpassable vajra samaya, 

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་སིན་ཆེན་པོར།། 
jangchub semkyi trinchen por 
The great cloud of bodhicitta. 
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གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ།། 
nyiméd nyampé ngangdu rol 
All this I enjoy in the state of nondual equality. 

རྣལ་འབྱོར་ལམ་ཀི་ཚོགས་རོགས་ནས།། 
naljor lamkyi tsokdzok né 
By perfecting the accumulations of the yogic path, 

ཟས་ཀི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།། 
zékyi dribpar migyur shying 
May the obscurations due to food not arise, 

གཏན་པ་མེད་པའི་སིན་བདག་ཀང་།། 
tenpa médpé jindak kyang 
And may the patron whose door is always open 

ཐེག་ཆེན་འབྲས་བུར་སདོ་པར་ཤོག། 
tekchen drébur chödpar shok 
Also enjoy the fruits of the mahayana. 
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༄༅།།གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་མ་ནི།། 
Sampa Nyur Drupma 

‘The Prayer That Swiftly Accomplishes All Wishes’ 
By the Omniscient Longchenpa and Rigdzin Jigme Lingpa 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔ མཚོ་དབུས་གེ་སར་པདྨའི་སོང་པ་ོལ༔ 
é ma ho tso’ü gésar pemé dongpo la 
How astonishing! On the blossoming lotus in the center of a 
lake, 

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ 
ku nga yéshé lhüngyi drubpé lha 
Is the deity of the five kayas with the spontaneously present 
wisdoms, 

རང་བྱུང་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ནི༔ 
rangjung chenpo pema yabyum ni 
The great, self-arisen Lotus Guru and consort, 

མཁའ་འགྲོའི་སིན་ཕུང་འཁིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
khandrö trinpung trikla solwa deb 
Surrounded by clouds of ḍākinīs. To you I pray, 

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས༔ 
sampa nyurdu drubpar jingyi lob 
Grant your blessings that my wishes may be swiftly fulfilled. 

ལས་ངན་སད་པའི་རྣམ་སིན་མཐུས་བསེད་པའི༔ 
lé ngen chedpé namin tükye pé 
The power of ripening, negative karma generates 

ནད་གདོན་བར་གཅོད་དམག་འཁྲུག་མུ་གེའི་ཚོགས༔ 
nedön barchöd matruk mugé tsok 
A host of diseases, negative forces, obstacles, war, strife, and 
famine. 

ཁེད་ཞལ་དྲན་པའི་མོད་ལ་ཟད་བྱེད་པའི༔ 
khyédshyal drenpé mödla zedjéd pé 
You swore they would be instantly dissolved just by 
remembering your face.    
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ཞལ་བཞེས་སིང་ནས་བསྐུལ་ལོ་ཨོ་རྒྱན་རེ༔ 
shyalshyé nyingné kulo orgyen jé 
With all my heart I implore you, Lord Orgyen, 

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས༔ 
sampa nyurdu drubpar jingyi lob 
Grant blessings that my wishes may be swiftly fulfilled! 

དད་དང་ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་ལ་གོམས་པ་དང༔ 
dedang tsültrim tongla gompa dang 
Training in devotion, moral conduct, and generosity, 

ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་ཁེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེསཱུྃཿ 
töpé gyüdrol trelyöd ngotsa shé 
Liberating the mind through study, having dignity, self-control, 

ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནོར་བདུན་པོ༔ 
shérab pünsum tsokpé nordün po 
And perfect wisdom—may these seven riches 

སེམས་ཅན་ཀུན་གི་རྒྱུད་ལ་རང་ཞུགས་ནས༔ 
semchen küngyi gyüdla rangshuk né 
Naturally fill the hearts and mind of all sentient beings, 

འཇིག་རེན་བདེ་སིད་ལྡན་པར་དབུགས་འབྱིན་མཛོད༔ 
jikten dékyid denpar ukjin dzöd 
Restoring peace and happiness to the world. 

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས༔ 
sampa nyurdu drubpar jingyi lob 
Grant blessings that my wishes may be swiftly fulfilled! 

གང་ལ་ནད་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་རེན༔ 
gangla nedang dukngal midöd kyen 
When facing illness, suffering, and unwanted circumstances; 
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འབྱུང་པོའི་གདོན་དང་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་དང༔ 
jungpö döndang gyalpö chedpa dang 
Falling prey to the spells of spirits and punishment from rulers; 

མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་ལམ་འཕང་འཇིགས་པ་ཆེ༔ 
méchu chenzen lamtrang jikpa ché 
Threatened by fire, water, wild animals, and hazardous paths; 

ཚེ་ཡི་ཕ་མཐར་གཏུགས་པའི་གནས་སབས་ཀུན༔ 
tséyi patar tukpé nékab kün 
Or upon reaching the end of life—at these times 

སབས་དང་རེ་ས་གཞན་དུ་མ་མཆིས་པས༔ 
kyabdang résa shyendu machi pé 
I have nowhere to turn to except to you. 

ཐུགས་རེ་ཟུངས་ཤི་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རེ༔ 
tukjé zungshi guru orgyen jé 
Hold me fast with your compassion, Lord Orgyen Guru! 

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས༔ 
sampa nyurdu drubpar jingyi lob 
Grant blessings that my wishes may be swiftly fulfilled! 

 
 
ཞེས་བོད་ཁམས་ནད་མུག་མཐའ་དམག་ཞ་ིཞིང་བསན་འགྲའོི་བད་ེསིད་གས་ོབར་ཕན་ན་སམ་པ་དད་ལྡན་ 
རྣམས་ཀིས་ཐུགས་ལ་གཞུག 
This prayer should be kept in the hearts of all those with faith, who wish to 

benefit the land of Tibet, pacify illness, prevent famine and border invasions, 

and contribute to the welfare of the teachings and beings. 

 
ཅེས་པ་འདའིི་ཤ ་ཽཀ་དང་པོ་ཀུན་མཁེན་ཀོང་ཆེན་པའི་མཁའ་འགྲ་ོཡང་ཏིག་ག་ིརྒྱབ་ཆོས་ཟབ་དནོ་རྒྱ་
མཚོའི་སིན་ཕུང་གི་མཆོད་བརདོ་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཕིན་ཀུན་མཁནེ་གཉིས་པ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་
གིང་པའ་ིརོ་རེའི་གསུང་བིྱན་རླབས་ཅན་ནོ། ། 
The first stanza is taken from the verses of praise in “The Infinite Cloud 

Banks of Profound Meaning” (“Zabdön Gyatsö Trinpung”), the 

‘background teachings’ to the omniscient Longchenpa’s Khandro Yangtik, 

and the later verses are the blessed vajra words of the second omniscient 

one, Rigdzin Jigme Lingpa. 
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༈ རོ་རེ་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས། 
Supplication Prayer in Six Vajra Lines 

A Revelation of Chokgyur Dechen Lingpa 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ 
düsum sangyé guru rinpoché 
Guru Rinpoché, the embodiment of all buddhas of the three 
times, 

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ 
ngödrub kündak déwa chenpö shyab 
Master of all spiritual attainment, Lord of Great Bliss, 

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ 
barched künsel düddul drakpo tsal 
Dispeller of all obstacles, Wrathful Subjugator of Maras— 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱནི་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 
solwa debso jingyi labtu sol 
I supplicate you. Grant your blessings, I pray! 

ཕི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔ 
chinang sangwé barched shyiwa dang 
Pacify all outer, inner, and secret obstacles, and 

བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས༔ 
sampa lhüngyi drubpar jingyi lob 
Grant blessings that all wishes may be spontaneously fulfilled. 
 

ལན་གསུམ། 
Recite three times 

 

ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆགོ་གྱུར་བདེ་ཆནེ་གངི་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་ག་ིགཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆནེ་
བརྩེགས་པ་ནས་སན་དྲངས་པའ་ིདུས་བབས་ཀི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བིྱན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་
གིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤགི། 
Discovered by the great terma-revealer Chokgyur Dechen Lingpa, from the right-

hand side of the Sengchen Namdrak rock on Mount Rinchen Tsekpa, “The Pile of 

Jewels” Because the blessing of this prayer, intended for this present time, is so 

immense, it should be treasured by all as their daily practice. 
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Prayer to Guru Rinpoche for Attainments 

By the First Dodrupchen Rinpoche 

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
orgyen rinpoché la solwa deb 
To Orgyen Rinpoché we pray: 

འགལ་རེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་།། 
galkyen barched mijung shying 
Without impediment or obstacles arising, grant us 

མཐུན་རེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་།། 
tünkyen sampa drubpa dang 
Favorable circumstances, the fulfillment of our aspirations, 

མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 
chokdang tünmong ngödrub tsol 
And attainments, ordinary and supreme. 

མ་ཧ་གུ་རུ་་ཁེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་།། 
maha guru khyédku chidra dang 
Greatest lama, according to your enlightened forms, 

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།། 
khordang kutsé tsedang shyingkham dang 
Your retinues, your life span, your pure realms, 

ཁེད་ཀི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་་བར།། 
khyédkyi tsenchok zangpo chidra war 
And your excellent supreme major marks, 

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སགོས་འགྱུར་བར་ཤོག། 
dédra khonar daksok gyurwar shok 
May we become identical to you in every way. 
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ཁེད་ལ་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།། 
kyédla tödching solwa tabpé tü 
Through the power of this praise and supplication to you, 

བདག་སོགས་གང་ན་གནས་པའི་ས་ཕོགས་སུ།།  
daksok gangna népé sachok su 
Concerning myself and all others, wherever we may be, 

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་།། 
nedön ülpong tabtsöd shyiwa dang 
May poverty, illness, harm from spirits, and wars subside, 

ཆོས་དང་བཀ་ཤིས་འཕལེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།། 
chödang tashi pelwar dzédu sol 
And may the holy dharma and good fortune increase without 
end. 
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༄༅།།སབས་རེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་
བརན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།། 

Long Life Prayer of the 
Fourth Yangsi of Drubwang Péma Norbu Rinpoche 

ༀ་སྭསི། གདོད་ནས་སྲིད་ཞིའི་ཀུན་ཁབ་རོ་རེ་སེམས།། 
oṃ swati dödné sishyi künkhyab dorjé sem 
OṂ SVASTI Primordially, you are Vajrasattva, who pervades all 
saṃsāra and nirvāṇa, 

ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ།། 
lhasé damdzin yéshé rolpa tsal 
And Prince Damdzin Yéshé Rolpa Tsal, 

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ནོར་བུའི་མཚན།། 
drubpé wangchuk péma norbu tsen 
Now known as Péma Norbu, the master of accomplished ones. 

ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཞབས་བརན་གསོལ།། 
yangsid trulpé kuchok shyabten sol 
Supreme reincarnation, please remain firm! 

རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་གསང་ཆེན་ས་འགྱུར་བའི།། 
gyalwé ringluk sangchen ngagyur wé 
In the tradition of the enlightened ones, the great, secret 
school of Nyingmapa, 

མདོ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར།། 
do’ngak shedrub gyatsö khorlö gyur 
You are the chakravartin ruler of the ocean of sutras and 
tantras, both academic and in practice. 

འཕགས་ནོར་ཡན་ལག་བདུན་གི་དཔུང་ཚོགས་བཅས།། 
paknor yenlak dungyi pungtsok ché 
Surrounded by an army with the seven riches of the aryas, 
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མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁི་ལ་ཞབས་བརན་གསོལ།། 
mijik sengé trila shyabten sol 
Please remain firm on a fearless lion throne. 

འཕོ་མེད་རག་བརེན་འཆི་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས།། 
poméd takten chiméd tséta yé 
Immortal boundless life, unchanging and firm, 

མི་ཤིག་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བ་ཡེ་སངས་རྒྱས།། 
mishik shyomshik dralwa yé sangye 
Indestructible, free from calamity, is the original Buddha. 

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་འཚོ་གཞེས་གསོལ།། 
künzang chökü ngowo tsöshyé söl 
Please remain as the nature of the dharmakaya Primordial 
Buddha. 

བདག་གི་མོས་དགེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།། 
dakgi mögé pünsum tsokpa dang 
Through my excellent virtue, fervent devotion, and 

རྩ་གསུམ་བསེན་དང་དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་མཐུས།། 
tsasum tendang konchok denpé tü 
The truth of the Three Jewels and the Three Roots, 

ཇི་ལྟར་སོན་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་ཡི།། 
jitar mönpa yidshyin drubpa yi 
May all aspirations wished for be fully accomplished, 

བཀ་ཤིས་དཔལ་གིས་ས་གསུམ་སྣང་བར་ཤོག། །། 
tashi palgyi sasum nangwar shok 
And may the glory of good fortune prevail throughout the 
three realms! 
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Long Life Prayer for All Lamas 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚ་ེབརན་པ་དང་།། 
palden lamé kutsé tenpa dang 
May the lives of the glorious spiritual teachers be firm and 

མཁའ་མཉམ་ཡོང་ལ་བདེ་སིད་འབྱུང་བ་དང་།། 
khanyam yongla dékyid jungwa dang 
May all sentient beings, who are equal in number to space, be 
well and happy. 

བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་བྱང་ནས།། 
dakshyen malü tsoksak dribjang né 
Through myself and all others’ accumulation of merit and 
cleansing of obscurations, 

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག། 
nyurdu sangyé sala gödpar shok 
May we quickly be placed at the stage of buddhahood. 
 

བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས།། 
lama kukham zangwar solwa deb 
I pray for the excellent health of the teacher; 

མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས།། 
choktu kutsé ringwar solwa deb 
I pray for his supreme long life as well. 

ཕིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱིན་གིས་རློབས།། 
trinlé darshying gyépar solwa deb 
I pray for the ever-increasing expansion of miraculous activity. 

བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གིས་རློབ།། 
lama dang dralwa médpar jingyi lob 
Grant blessings that I may never be separate from the lama! 
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Aspiration Prayer: 

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕེང་གི༔ 
sangyé kündü pema tödtreng gi 
Pema Thötreng (Lotus Guru with skull garland), the essence of 
all buddhas, 

བདག་སོགས་རེས་བཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔ 
daksok jézung tsérab tamched du 
In every lifetime lead and protect us all, 

འགལ་རེན་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ནས༔ 
galkyen künshyi samdön nyurdrub né 
Pacify all our obstacles, and swiftly fulfill all our aspirations. 

མཐར་ཐུག་པདྨ་འོད་དུ་སེ་བར་ཤོག༔ 
tartuk pema ödu kyéwar shok 
May we ultimately be born in the realm of Lotus Light. 

 
 

དྲུག་པ་ལྷག་མ་བསོ་བ་ནི། 
Sixth, Offering the Remains 

 

ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷར  ་ཎཾ་ཨཱདྱ་ནུཏ ནྣ་ཏོཏྟ་ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ་ཕཊ་ས ་
ཧཱ།།                                           ࿃࿀࿄࿅ 

akāro mukham sarwa dharmā ṇamā dya nutpan 
natota oṃ āh hung phaṭ sōhā 

ཕཻཾ་ཕཻཾ། གཅིག་དང་དུ་མ་ལས་འདས་ཡེ་ཤེས་གར།། 
pem pem chikdang duma lédé yéshé gar 
PHEM PHEM Wisdom dancers, beyond one and many, 

དཀིལ་འཁོར་མུ་རན་སོང་བའི་ལྷག་སྡུད་ཚོགས།། 
kyilkhor muren kyongwé lhakdüd tsok 
Assembly of recipients of the remains, who guard the 
mandala’s perimeter, 
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འདིར་གཤེགས་དཔལ་གི་ཕམ་ཕབས་འདི་ལོངས་ལ།། 
dirshek palgyi pampab dilong la 
Come here, accept this gift blessed by the glorious one, 

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་བར་ཆད་སྲུངས།།      ࿃࿀࿄࿂ 
jangchub drubla tséwé barched sung 
And guard us from harm in the attainment of enlightenment. 

ཨུ་ཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། 
utsiṭa balingta khāhi* 
 

 

སོན་ལམ། 
Aspiration (Supplement) 

ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀིས།།  
tsokhor pulwé södnam kyi 
Through the merit of making the tsok offering, 

མི་ཟད་གཏེར་ལ་ལོངས་སོད་ཅིང་།།  
mized terla longchöd ching 
May we enjoy the inexhaustible treasures, 

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་རོགས་ནས།།  
yéshé nangwa rabdzok né 
And by fully perfecting the vision of primordial wisdom, 

དག་པ་ཆེན་པོའི་ས་ཐོབ་ཤོག། 
dakpa chenpö satob shok 
May we attain the state of primordial purity. 

ཡང་གསང་བླ་མའི་དཀིལ་འཁོར་དུ།།  
yangsang lame kyilkhor du 
In the mandala of innermost secret lama, 
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ཚོགས་ཀི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས།།  
tsokyi chödpa pulwa yi 
Due to the merit of making tsok offerings, 

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ།། 
dakshyen drowa malü pa 
May all beings, myself and others, 

དཀིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག། 
kyilkhor chiktu drubpar shok 
Attain buddhahood in one mandala. 
 
 

བདུན་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི།  
Seventh, Inciting the Wisdom Oath 

གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་བཅས། 
Proceed with the melody of yearning devotion and include musical 

instrumentation. 

ཧ ཱིུྃཿ ཀ་དག་ནང་གསལ་ཁད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ལས།། 
hrī kadak nangsal khyedchö drukden lé 
HRĪH From the inner luminosity of primordial purity endowed 
with six special features, 

ལྷུན་གྲུབ་ཕ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྩལ།། 
lhundrub trawé yéshé chenpö tsal 
Arises the grand expression of spontaneously present subtle wisdom 

ཟུང་འཇུག་ཁ་སོར་ཡན་ལག་བདུན་གི་གར།། 
züngjuk khajor yenlak dungyi gar 
As the dance with the seven aspects of nondual union. 

རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས།། 
rigdzin lamé lhatsok yingné shyeng 
Host of deities of vidyadhāra masters, please arise from the dhatu. 
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འོད་གསལ་རོ་རེ་སིང་པའོི་གསང་ལམ་ནས།། 
ödsal dorjé nyingpö sanglam né 
Through the secret path of the vajra essence of clear light, 

སྣང་བཞི་མཐར་ཕིན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ཞབས།། 
nangshyi tarchin driméd shényen shyab 
Vimalamitra (Stainless Master) perfected the four visions. 

འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་རོ་རེའི་རོལ་མོ་ཅན།། 
jalü pochen dorjé rolmo chen 
You are the vajra display of his great transformed rainbow body. 

ཀུན་མཁེན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ།། 
künkhyen lamé tukdam dula bab 
Omniscient Guru, the time for your wisdom oath has arrived. 

རྒྱལ་བསན་སིགས་མར་གྱུར་པའི་གཞན་དབང་གིས།། 
gyalten nyikmar gyurpé shyenwang gi 
Influenced by the degeneration of the doctrine of the 
Victorious One, 

ཡིད་དཔོད་མཚན་མའི་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་ཚེ།། 
yidchöd tsenmé düngwé nyamtak tsé 
When we are weakened by tedious conceptual analysis, 

མགོན་པོ་ཁེད་ལས་སབས་གཞན་མ་མཆིས་པས།། 
gönpo khyédlé kyabshyen machi pé 
Protector, there is no other refuge aside from you. 

དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་བ་ཐོབ་པའི་རེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས།། 
gongyüd phowa tobpé tendrel drik 
Ensure the auspicious link for transmission of the mind 
lineage. 

གཞི་གྲོལ་གཉུག་མའི་བདེན་དོན་རོགས་པའི་མཐུས།། 
shyidrol nyukmé dendön tokpé tu 
By the power of realizing the nature of innate truth, the ground 
of liberation, 
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བློས་བྱས་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཆ་སིན་བཞིན་དེངས།། 
löjé trulwé nangcha trinshyin deng 
Mentally created deluded perceptions vanish like clouds. 
མཉམ་པར་མ་བཞག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀོང་།། 
nyampar mashyak médpé yéshé long 
Within the wisdom expanse, ever in equanimity, 

སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་གྲོལ་བའི་དབང་མཆོག་སྐུར།། 
pobpé terdzöd drolwé wangchok kur 
Confer the supreme empowerment that opens the treasure of 
confidence. 

མངོན་སུམ་ཆོས་ཉིད་མཐོང་ཞིང་གོམས་པ་ལས།། 
ngönsum chönyid tongshying gompa lé 
Perform your enlightened activity so that I See Dharmatā 
Directly; through familiarity, 

གོང་འཕེལ་དབྱིངས་ཀི་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྦུབས།། 
gongpel yingkyi ködpa lhundrub büb 
Have Increasing Experience in the spontaneous presence of 
rich array of basic space; 

སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་དང་།། 
kudang shyingkham tsedla pebpa dang 
Within which, may the kayas and pure lands Reach Fullness; 

ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་སེལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།    ࿃࿀࿄࿅ 

chönyid zedsar kyelwé trinlé dzöd 
And may I arrive at the Place of Exhaustion of Dharmatā. 

 
 

བརྒྱད་པ་ཆད་ཐ་ོབྱ་བ་ནི། 
Eighth, Proclamation of the Convenant 

ཧ ཱིུྃཿ དུས་གསུམ་རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་རོ་རེའི་དུས།། 
hrī düsum namdak déchen dorjé dü 
HRIH At the vajra time of great bliss, the purity of the three 
times, 
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རོག་བྲལ་འོད་གསལ་དོན་གི་དཔལ་ཆེན་པོས།། 
tokdral ödsal döngyi palchen pö 
By the ultimate glorious heruka, nonconceptual clear light, 

དམ་ལ་བཞག་པའི་རིག་རྩལ་དྲེགས་ཚོགས་ཀུན།། 
damla shyakpé riktsal drektsok kün 
All assembled haughty ones, expressions of pristine 
awareness, bound under oath— 

མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་མཚན་འཛིན་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ།། 
chödtor shyéla tsendzin dragek drol 
Accept this torma offering and liberate all enemies and 
obstructers, fixation upon characteristics. 

དེ་འོག་ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་ལོ་ཡིས།། 
dé’ok künkhyen chökyi gyalpo yi 
Later, when the Omniscient King of Dharma 

འོད་གསལ་སིང་པོའི་ལམ་མཆོག་སོན་པའི་ཚེ།། 
ödsal nyingpö lamchok tönpé tsé 
Revealed the supreme path of the clear light vajra essence, 

དབང་བསྐུར་དམ་མནོས་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན།། 
wangkur damnö süngmé tsoknam kün 
All assemblies of guardians, who received the initiation and 
vajra oaths, 

མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་ཟབ་གསང་ཕིན་ལས་སྤེལ།། 
chödtor shyéla zabsang trinlé pel 
Accept this torma offering and propagate this profound secret 
activity. 

ཐ་མ་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གིང་པ་ཡིས།། 
tama rigdzin jigdral lingpa yi 
Finally, when Vidyadhāra Jigme Lingpa 
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ཀོང་གསལ་དགོངས་པའི་གཏེར་རྒྱ་བཀོལ་བའི་དུས།། 
longsal gongpé tergya trolwé dü 
Released the seal for this mind treasure of the clear expanse, 

བསན་པ་སོང་བར་ཁས་བླངས་དམ་ཅན་ཀུན།། 
tenpa kyongwar khélang damchen kün 
All dharmapalas who then promised to guard this doctrine, 

མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སོན་སྒྲུབས།། ࿃࿀࿄࿅ 

chödtor shyéla pendé gatön drub 
Accept this torma offering and set forth a celebration of benefit 
and joy. 

          བཤལ་ཆུ་ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ་གིས་བརླབ། 
         Bless the ‘rinsed water’ with OṂ ĀH HŪNG 

ཨོཾ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ༔ 
oṃ āh hūng*        (* Recite inside the music) 

 

དགུ་པ་བརན་མ་སོང་བ་ནི། 
Ninth, the Tenma Offering 

ཧ ཱིུྃཿ ལུགས་འབྱུང་རེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་སྣང་ཆ་ཀུན།། 
hrī lukjüng tendrel chunyi nangcha kün 
HRIH The wisdom that dissolved all appearances of the 
progressive twelve links of dependent origination 

བདེ་སོང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ།། 
détong dhūtir timpé yéshé tsal 
Into the central channel of empty bliss manifested as 

བོད་སོང་བརན་མའི་ཚོགས་རྣམས་གཏོར་མ་ལོངས།། 
bödkyong tenmé tsoknam torma long 
The assembly of (twelve) Tenma guardians of Tibet—take this 
torma 

གངས་ཅན་སེ་འགྲོ་བདེ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།    ࿃࿀࿄࿅ 
gangchen kyédro déwé trinlé dzöd* 
And carry out your enlightened activity for the happiness of 
beings in the Land of Snows! 
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མ་མ་ཧ ིཾ་ཧ ིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧ།ི 
ma ma hrīng hrīng balingta khāhi 
 

བཅུ་པ་མནན་པ་བྱ་བ་ནི།། 
Tenth, Performing the Incarceration 

ཧ ཱིུྃཿ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་རོ་རེ་བཙུན་མོའི་ཀོང་།། 
hrī namtar sumden dorjé tsünmö long 
HRIH In the expanse of the vajra queen’s three gateways to 
liberation, 

གཉིས་འཛིན་ལོག་འདྲེན་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་ཀུན།། 
nyidzin lokdren damsi jüngpo kün 
All those with dualistic fixation who mislead, you elemental 
spirits and samaya corruptors, 
* Recite inside the music 

མནན་ནོ་ཀ་དག་དོན་གི་རྒྱས་བཏབ་པས།། 
nenno kadak döngyi gyétab pé 
I incarcerate and seal with ultimate primordial purity. 

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག།            ࿃࿀࿄࿅ 

jangchub bardu dangwar magyur chik 
May they never rise again until awakening occurs! 

སཾ་བྷ་ཡ་ནན། 
tam bhaya nen* 
 

མཆོད་བསོད་ནི། 
The Offering and Praise 

ཧུྃ༔ ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གི་རྩལ་སྣང་ཀུན༔ 
hung tsokdruk yulgyi tsalnang kün 
HUNG Through presenting all objects, projections of the six senses, 

ཕི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སིན་དུ༔ 
chinang sangwé chödtrin du 
As clouds of outer, inner, and secret offerings, 
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ཕུལ་བས་ཞེན་འཛིན་རྣམ་རོག་ཀུན༔ 
pulwé shyendzin namtok kün 
Please purify all attachment, fixation and thoughts 

འོད་གསལ་ཆེན་པོར་དག་པར་སོལ༔ ࿄࿅ 
ödsal chenpor dakpar tsol 
Into the state of great clear light. 
 

ༀ་བཛྲ་ཨར  ཾ་པཱདཾྱ་པུཥ ེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻ་ཝི་དེ་ཤབྡ། རཱུ་པ་
ཤཔྡ་གནེྡྷ་རཱ་ས་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་
དྷཱ་ཏུ་པ ཱུ་ཛ་ཧཱོུྃཿ                                              ࿃࿀࿄࿅* 

oṃ benza argham pādyam puṣhpé dhupé āloké 
gandhé naiwidé shabda rūpa shabda gandhé rāsa 
sparshé mahā peñtsa rakta balingta khāhi mahā 
sukha dharmadhātu pūdza ho 
* Recite inside the music 
* Blow conch 

 
 

དགུ་པ་དོན་དམ་བསོད་པ་ནི༔ 
Ultimate Praise 

ཧ ཱིུྃཿ མ་བཅོས་སོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང༔ 
hrī machö trödral ödsal chökü ngang 
HRĪH Within the uncontrived, unelaborate clear light of 
dharmakāya, 

རྣམ་མང་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་འཁོར་རོགས༔ 
namang gyudé gyatsö kyilkhor dzok 
The myriad mandalas of ocean-like tantras are perfected. 

སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བླ་མ་ལ༔ 
kusum dudral médpé lama la 
To the guru inseparably united with the three kayas 
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ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བསོད་པར་བགི༔        ࿄࿅ 
kündzob gyuma tsamdu tödpar gyi 
I offer praise, merely a relative illusion. 
 
 

བཅུ་གཉིས་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི། 
Twelfth, Confessing Fault 

ཧ ཱིུྃཿ རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ།། 
hrī rangshyin nampar dakpé yeshé la 
HRĪH Since the wisdom mind is compeletely pure by nature, 

བཤགས་དང་བཤགས་པར་བྱ་བ་ལས་འདས་ཕིར།། 
shakdang shakpar jawa lédé chir 
Beyond confession or something to confess, 

སྣང་ཚུལ་གོ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཀུན།། 
nangtsul lobur trulpé drima kün 
Let all seeming stains of momentary delusion 

བདེན་མེད་སྒྱུ་མའི་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་ཅིག། 
denméd gyumé yingsu dakgyur chik 
Be purified within illusory basic space that lacks true existence. 

 

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརོད། 
Recite the one hundred syllable mantra three times. 
 
 

བཅུ་གཅིག་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། 
Eleventh, Taking the Siddhis 

ཧ ཱིུྃཿ གདོད་ནས་གྲོལ་བའི་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས།། 
hrī dödné drolwé rigpa jangchub sem 
HRĪH The bodhicitta, primordially liberated awareness, 
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འགག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོ་རེའི་རོལ་མོ་ཅན།། 
gakméd gyutrul dorjé rolmo chen 
Is endowed with the unceasing, magical vajra display. 

རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན།། 
rigdzin lamé kyilkhor lhatsok kün 
All assembled deities in the vidyadhāra masters’ maṇḍala, 

བསེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཐེམས་ལགས་ན།། ࿄࿅ 
nyenching drubpé damtsik temlak na 
Having completed the samaya of approach and 
accomplishment, 

དངོས་གྲུབ་སོལ་བའི་དུས་ལ་ད་བབས་པས།། 
ngödrub tsolwé düla dabab pé 
The time has come to grant the siddhis. 

གཉུག་མའི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཆོས་རྣམས་ཀུན།། 
nyukmé pungkham kyéchéd chönam kün 
By uniting all phenomena of innate aggregates, elements, and 
sense sources 

གསང་བ་གསུམ་གི་ཐིག་ལེར་མཉམ་སོར་བས།། 
sangwa sumgyi tiklér nyamjor wé 
Within the bindus of the three secrets, 

སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་སོལ།། ࿄࿅ 
kushyi gopang lhüngyi drubpar tsol 
Bestow the siddhis of the spontaneously present state of the 
four kayas. 
 
རྩ་སགས་མཐར། 
Following the root mantra, append: 

ༀ་ཨཱཱུྃཿཧུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སིདི་ཧུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདི་
ཕ་ལ་ཧཱོུྃཿ                                                     ࿃࿀࿄࿅* 

om āh hung mahā guru jñāna siddhi hung 
kāya wāka tsitta sarwa siddhi pala ho  
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བརེན་བཞུགས་ནི། 
Tenshyuk—Request for the Deities to Remain in the Images 

 

ཨོཾཱུྃཿ འདིར་ནི་རེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།། 
oṃ dirni tendang lhenchik tu 
OM Remain here, together with these images and objects, 

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང་།། 
khorwa sidu shyukné kyang 
Until saṃsāra comes to an end. 

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་།། 
nedméd tsédang wangchuk dang 
Grant us freedom from illness, long life, power, prosperity, and 

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སལ་དུ་གསོལ།། 
choknam lekpar tsaldu sol 
Supremely auspicious good fortune, we pray! 

ༀ་སུ་པྲ་ཏིཤྚ་བཛྲ་ཡེ་སྭ་ཧཱཱུྃཿ                               ࿄࿅ 
oṃ supratiṣṭa benza yé sohā 
* Blow conch 
 
བཅུ་གསུམ་རག་ཆད་མཐའ་བསལ་བ། 
Thirteenth, Eliminating the Extremes of Eternalism and Nihilism 

ཧ ཱིུྃཿ རག་ཏུ་འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཆེར།། 
hrī taktu ödsal semnyid tiklé cher 
HRĪH Although in the great bindu of the perpetually luminous 
mind, 

བསེད་དང་རོགས་པའི་སོ་བསྡུ་མ་དམིགས་ཀང་།། 
kyédang dzokpé trodu mamik kyang 
The emanating and absorbing of the generation and 
completion phases do not exist, 

བརན་གཡོ་སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ།། 
tenyo nangsid lamé kyilkhor lha 
The world and beings, what appears and exists, the deities of 
the guru’s maṇḍala,    
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ཟུང་འཇུག་རིག་སོང་རེན་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡལ།། 
züngjuk riktong jenpé yingsu yal 
Vanish in the dhatu of naked nondual awareness-emptiness. 

ཨ་ཨ་ཨཱུྃཿ 
ah ah ah 

 

སླར་ཡང་སྣང་གྲགས་རགོ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན།། 
laryang nangdrak tokpé chönam kün 
Once again, all phenomena of sight, sound, and thought 

ལྷ་སགས་ཆོས་སྐུའི་ཕག་རྒྱར་རོ་གཅིག་པས།། 
lha ngak chökü chakgya rochik pé 
Are of one taste in the mudra of deity, mantra, and 
dharmakāya. 

གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་འཇུག་པའི་ཕིན་ལས་ཀིས།། 
gangdul tabkhé jukpé trinlé kyi 
Through the deeds of skillfully taming whoever needs to be 
tamed, 

རག་ཏུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སོད་པར་བྱ།། 
taktu drowé dönla chödpar ja 
May we always engage in the welfare of benefiting beings. 

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་བྷུྃ། 
benza jñāna dhrūm 

 
བཅུ་བཞི་བསོ་སོན་བྱ་བ་ནི། 
Fourteenth, Dedication and Aspiration 

ཧ ཱིུྃཿ རག་དང་ཆད་པའི་ཕ་མཐའ་ལས་བརལ་བའི།། 
hrī takdang chedpé pata légal wé 
HRĪH The merit that transcends the extremes of eternalism and 
nihilism, 
  



 

90 Ladrub Tiklé Gyachen 

 

རིམ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ།། 
rimnyi züngjuk gétsok chichi pa 
Accumulated by engaging in the union of the two stages— 

འཁོར་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་དབྱིངས་སུ་བསོས་པའི་འཐུས།། 
khorsum yongdrol yingsu ngöpé tu 
Through the power of dedicating it to the dhātu of the 
complete threefold liberation, 

ཀུན་ཀང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག། 
künkyang namkün chokden tobpar shok 
May everyone attain the state endowed with all supreme 
aspects! 

ལན་གསུམ།  Recite three times 

 

བཅོ་ལྔ་ཤིས་པ་བརོད་པ་ནི། 
Fifteenth, The Prayer for Good Fortune 

ཧ ཱིུྃཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་འོད་མཐའ་ཡས།། 
hrī dödmé gönpo kunzang ödta yé 
HRĪH Through the blessings of the original protector 
Samatabhadra, Boundless Light, 

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བདག་ཉིད་རོ་རེ་སེམས།། 
gyutrul drawé daknyid dorjé sem 
And Vajrasattva, lord of the magical matrix, 

དབྱེར་མེད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀིས།། 
yerméd rigdzin lamé jinlab kyi 
Who are indistinguishable from the Vidyadāra Guru, 

དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་བ་ཐོབ་པའི་བཀ་ཤིས་ཤོག། ࿄࿅ 
gongyüd phowa tobpé tashi shok 
May there be the auspiciousness of receiving the mind 
transmission. 

སྒྲིབ་གཉིས་གཟུང་འཛིན་འཆིང་བ་དབྱིངས་སུ་ཞ།ི། 
dribnyi züngdzin chingwa yingsu shyi 
May the two obscurations and dualistic bondage subside in 
basic space, 
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ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་རོགས་པ་རྒྱས།། 
kadak lhundrub yerméd tokpa gyé 
And the realization of indivisible original purity and 
spontaneous presence increase. 

རང་སྣང་དབང་འདུས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་བསྒྲལ།། 
rangnang wangdu lüngsem ümar dral 
May self-appearance be mastered, prana-mind be freed in the 
central channel, 

མཆོག་གི་ཕིན་ལས་འགྲུབ་པའི་བཀ་ཤིས་ཤོག།    ࿃࿀࿄࿂* 

chokgi trinlé drubpé tashi shok 
And may there be the auspiciousness of accomplishing 
supreme enlightened deeds! 
 
གཞན་ཡང་ཤིས་བརདོ་ཅ་ིརིགས་པས་མཐའ་རྒྱས་པར་བྱའོ།། 
Furthermore, you may conclude extensively by reciting other suitable 
verses of auspiciousness. 
* Blow conch 

 

བཅུ་དྲུག་ཕན་ཡོན་བསན་པ་ནི། 
Sixteenth, Description of the Benefits 

 

རོ་རེ་དྲྭ་བ་ལས། བསོད་ནམས་ནང་ནས་ཚོགས་འཁོར་མཆོག །ཚེ་འདིར་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ་
ཅིང་། །བགེགས་དང་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཕི་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་སོས་ཀིས་མི་ལང་བ་ཡོད་དོ། །གཟོད་ནས་དྲི་མེད་ཟབ་གསང་རོ་རེའི་
དབྱིངས་། །སིང་རེའི་འོད་ཟེར་སོང་དུ་འབར་བའི་དཔིད། །ཡོངས་རོགས་བསན་པའི་ཉི་མ་གསར་པ་
ཞིག །སལ་བཟང་གྲུབ་པའི་མཁའ་ལ་རག་ཏུ་ཤར། །མགོན་དེའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཉི་གཞོན་
གིས། །དྭངས་པའི་བློ་གྲོས་ཨུཏ ལ་མིག་ཕེ་བས། །ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམས་སྦྲང་རྩིའི་སིན་གི་
རྒྱུན། །དོན་གཉེར་ར་ཡིག་གཉིས་པའི་གསོས་སུ་སིན། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཇི་སེད་
དེས། །འགོྲ་ཀུན་ནང་གི་དེ་ཉིད་ལ་བརེན་ནས། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་ཕ་མཐའ་ལས་བརལ་བའི།། 
གྲགས་པས་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་མཛེས་གྱུར་ཅིག། །། 
The Vajra Matrix states: 

Among the methods of accumulation of merit, the gaṇacakra is supreme. All wishes 

will be fulfilled in this life, and obstacles and obstructing circumstances will be 

pacified. In the next life, the state of Samantabhadra will be attained in the pure 

realm of the victorious vidyadhāras. Thus, words do not suffice. The essence of the 

primordially immaculate (drimed), profound, and secret vajra dhātu blazes forth as 

thousands of light rays (odzer) of compassion. This new sun of all teachings shines 

forever in the sky of fortunate practitioners. May this youthful sun, a method to 
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accomplish this protector [guru], unfold the utpala eyes of pure intelligence. May a 

stream of meritorious honey clouds from the gaṇacakra mature as nourishment for 

the followers, likened to bees. By whatever virtue has been accumulated from this, 

based on the inner suchness of all beings, may they traverse the ten bhumis and the 

five paths, and may their fame beautify all realms of samsara and nirvana. 

 

ཅེས་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་གཉིས་ཀ་ཟབ་མོའི་ཕོགས་ནས་དྲངས་པའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་
ལེའི་རྒྱ་ཅན་གི་ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམས་སིན་གི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དོན་གཉེར་ཅན་དག་
གིས་ཡུན་རིང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ལམ་འདི་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་བརན་པོས་ས་བའི་
སལ་བཟང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་མཁེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་གིས་རང་ལོ་བཅུ་
བདུན་པར་དབེན་པའི་བྲག་སིབས་ཤིག་ཏུ་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་སར་བ་ལས་སླར་ཡང་གསལ་བར་
བགིས་པའོ།། །། སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷཱུ་ཡཱ་ཏྲ།། 
Thus meaning and the words of the profound quintessential guru sadhana, the Bindu 

Seal called “Melodious Clouds of Merit,” were extracted from the profound 

dimension. As requested over a long time by faithful interested disciples, I, Jigme 

Khyentse’s young emanation [Jamyang Khyentse Wangpo], have gained firm and 

irreversible faith in this path, thus giving me a small degree of fortune to be able to 

express this text, spontaneously composed at the age of seventeen while staying in a 

remote cave, and later revised. 

Sarva Mangalam Bhūyātra. 

 
 
 

Dedication Prayers 

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།། 
södnam diyi tamched zikpa nyid 
Through this merit, may all beings attain the omniscient state 
of enlightenment, 

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང་།། 
tobné nyépé dranam pamjé shing 
And conquer the enemy of faults and delusion. 

སེ་ར་ན་འཆིའི་རྦ་ཀོང་འཁྲུགས་པ་ཡི།། 
kyéga nachi balong trukpa yi 
May they all be liberated from this ocean of samsara 

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག། 
sidpé tsolé drowa drolwar shok 
And from its pounding waves of birth, old age, sickness, and 
death! 
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རིན་ཆེན་དགེ་ཚོགས་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་ཀུན།། 
rinchen gétsok diyi drowa kün 
Through the accumulation of this precious merit, 

རག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་།། 
taktu dampé chödang midral shying 
May all beings never be separated from the supreme Dharma. 

རང་གཞན་དོན་གཉིས་རོགས་པ་མཐར་ཕིན་ནས།། 
rangshyen dönyi dzokpa tarchin né 
By perfectly accomplishing the two purposes of self and others, 

ཆོས་རྔ་སྒྲོགས་པས་འཇིག་རེན་མཛེས་པར་ཤོག། 
chö nga drokpé jikten dzépar shok 
May the melodious beat of the dharma drum beautify the 
world! 
 

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག། 
sangyé tenpa darshying gyépar shok 
May the propagation of the Buddha’s doctrine be ever 
increasing! 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སིད་པར་ཤོག།  
semchen tamched déshying kyidpar shok 
May all sentient beings be happy and joyous! 

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སོད་པར་ཤོག།  
nyindang tsendu chöla chödpar shok 
May they practice the dharma throughout day and night! 

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་ཤགོ། 
rangshyen dönyi lhüngyi drubpar shok 
May the two purposes of self and others be spontaneously 
accomplished! 
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གང་དུ་སེས་པའི་སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།། 
gangdu kyépé kyéwa tamched du 
Wherever I am born in all lifetimes, 

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག།  
tori yönten dünden tobpar shok 
May I obtain the seven qualities of the upper realms! 

སེས་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་དང་འཕད་གྱུར་ཅིག།  
kyéma taktu chödang tredgyur chik 
By connecting with the dharma at the moment of my birth, 

ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རང་དབང་ཡོད་པར་ཤགོ། 
tsulshyin drubpé rangwang yödpar shok 
May I possess the personal power to practice dharma correctly! 
 

དེ་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་མཉེས་བྱེད་ཅིང་།།  
déyang lama dampa nyéjéd ching 
Furthermore, may I please all supreme spiritual teachers 

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སོད་པར་ཤོག།  
nyindang tsendu chöla chödpar shok 
By practicing the dharma through the day and night! 

ཆོས་རོགས་ནས་ནི་སིང་པོའི་དོན་བསྒྲུབ་སེ།།  
chötok néni nyingpö döndrub té 
By understanding the dharma, may its essence be 
accomplished, 

ཚེ་དེར་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚ་ོབརལ་བར་ཤོག། 
tséder sidpé gyatso galwar shok 
And the ocean of existence crossed over in that very life! 
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སྲིད་པར་དམ་པའི་ཆོས་རབ་སོན་བྱེད་ཅིང་།།  
sidpar dampé chörab tönjéd ching 
Demonstrating the supreme teachings of the precious dharma 
in the realms of existence, 

གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་ལ་སོ་ངལ་མེད་པར་ཤོག།  
shyenpen drubla kyo ngal médpar shok 
May I bring great benefit to others without ever tiring! 

རླབས་ཆེན་གཞན་དོན་ཕོགས་རིས་མེད་པ་ཡིས།།  
labchen shyendön chokri médpa yi 
Through the great task of benefiting others without partiality, 

ཐམས་ཅད་ཕམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག། 
tamched chamchik sangyé tobpar shok 
Together, may all beings achieve buddhahood! 
 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཉེ་ལམ་གཅིག་པུ་རུ།།  
gyalwa küngyi nyélam chikpu ru 
Praised by the buddhas as the only swift path of all the 
buddhas, 

རྒྱལ་བས་ཡོངས་བསགས་ཐེག་མཆོག་རོགས་པ་ཆེ།།  
gyalwé yong ngak tekchok dzokpa ché 
The supreme vehicle, the Great Perfection, 

རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རིང་ལུགས་ས་འགྱུར་བའི།།  
gyalwang pemé ringluk ngagyur wé 
The earlier translation school tradition of the lord of victorious 
ones, Guru Padmasambhava. 

རྒྱལ་བསན་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་བཀ་ཤིས་ཤོག། 
gyalten choktar gyépé tashi shok 
May there be the good fortune of this doctrine of the Buddha 
increasing in all directions! 
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ས་ལ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་གནས།། 
sala ökmin orgyen khandro né 
Upon the highest buddha realm of Orgyen Khandro, 

གཉིས་པ་སིན་ཅིང་གྲོལ་བ་ཨ་ཏིའི་གིང་།།  
nyipa minching drolwa ati ling 
Is the second fully-matured and liberated Ati-Ling, 

ངེས་པ་དོན་གི་དགའ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོ།།  
ngépa döngyi gawé tsalchen po 
As a pleasure garden in the ultimate sense. 

སྲིད་མཐའི་བར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག། 
sidté bardu darshying gyégyur chik 
Until the end of existence may I propagate and increase the 
doctrine! 

ཐུབ་བསན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག་ཀོང་ཆེན་པ།།  
tubten dzépé gyenchik longchenpa 
Longchenpa—the single ornament beautifying the doctrine of 
Lord Buddha, 

བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའི་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་གིང་།། 
shedrub tenpé ngadak jikméd ling 
Jigme Lingpa, who possesses both the scholastic 
understanding of the teachings and accomplishment— 

མཚུངས་མེད་བླ་མའི་བསན་པ་སྲིད་མཐའི་བར།།  
tsungméd lamé tenpa sidté bar 
Until the end of existence, may the teaching of these 
incomparable teachers 

བཤད་སྒྲུབ་ཐོས་བསམ་སོམ་པས་འཛིན་གྱུར་ཅགི། 
shedrub tösam gompé dzingyur chik 
Be maintained academically and applicably through hearing, 
contemplation, and meditation! 
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ས་འགྱུར་བསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར།།  
ngagyur tenpa gyatsö khorlö gyur 
Having turned the dharma wheel of the oceanlike doctrine of 
Nyingmapa, 

འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་རོགས་ཆེན་པ།།  
drola tuktsé dradrok dzogchen pa 
Uttering the sound of the great perfection out of loving 
kindness for all beings, 

དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་འཇིགས་མེད་གིང་པ་ཡིས།།  
dönkün drubpa jikméd lingpa yi 
Jigme Lingpa accomplished all that is meaningful. 

བསན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག། 
tenpa pelgyé yünring négyur chik 
May the doctrine expansively increase and remain firm forever! 
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བཀ་ཤིས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་།།  
tashi pendé jungné namgyal ling 
On the Island of the Victorious, source of all auspiciousness, 
benefit and happiness, 

སྒྲུབ་གནས་ཆོས་གྲ་དགེ་འདུན་སེ་རྣམས་ཀུན།།  
drubné chödra gendün dénam kün 
Holy place and center of the dharma where the entire sangha 
gathers, 

ཉིན་མཚན་དུས་ཀུན་རྣམ་གཡེངས་མ་མཆིས་པ།།  
nyintsen dükün namyeng machi pa 
At all times, day and night without distraction, 

ཟབ་དོན་ཆོས་ལ་སོད་པའི་བཀ་ཤིས་ཤོག། 
zabdon chöla chödpé tashi shok 
May auspiciousness be sustained through the practice of the 
absolute profound dharma! 
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བཀ་ཤིས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རེ་དང་།།  
tashi gyalwa séché tukjé dang 
Through the fortune of the compassion of the victorious ones 
and their heirs, 

རྩ་གསུམ་ཆོས་སོང་རྣམས་ཀི་བདེན་སོབས་ཀིས།།  
tsasum chökyong namkyi dentob kyi 
And the power of the truth of the Three Roots and the dharma 
protectors, 

ཐེག་ཆེན་བསན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ཡུལ་བའི།།  
tekchen tenpé ngadak palyul wé 
May auspiciousness be sustained through the longevity of the 
Palyul lineage, 

བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀ་ཤིས་ཤོག། 
tenpa yünring népé tashi shok 
Sovereign holder of the teachings of the great vehicle! 
 

བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སིག་འཛིན་པ་ཡི།། 
labpa sumden ngurmik dzinpa yi 
By means of the upholders of the three precepts, the saffronrobed 

འདུས་པའི་ཚོགས་ཀི་གནས་འདིར་ཡོངས་གང་ནས།།  
düpé tsokyi nédir yongang né 
Gatherings of sangha, completely filling this place, 

རག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བས་སྲིད་མཐའི་བར།། 
taktu shedrub jawé sidté bar 
With the activity of learning and practice, until the end of 
existence, 

ཐུབ་བསན་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་བཀ་ཤིས་ཤོག། 
tubten choktar gyépé tashi shok 
May the auspiciousness of Buddha's doctrine greatly increase 
in all directions! 
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ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསན་པ་དར་གྱུར་ཅིག།  
pendé jungné tenpa dargyur chik 
May the doctrine, the source of benefit and bliss, increase! 

ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་ཆོས་ལ་སོད་གྱུར་ཅིག།  
tsérab kündu chöla chödgyur chik 
In all lifetimes may the dharma be practiced and 

རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།  
gyalkham küntu darshying gyégyur chik 
May it spread and increase in all countries! 

འགྲོ་ཀུན་ཕམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག། 
drokün chamchik sangyé tobpar shok 
May all sentient beings together achieve buddhahood! 

བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀུན་གི་ཐུགས་བསེད་དང་།།  
déshek séché küngyi tukyéd dang 
Through the compassion of all the buddhas and their heirs, 

མཛད་པ་སོན་ལམ་མཁེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཚུལ།། 
dzedpa monlam khyentsé nüpé tsul 
And realizing the nature of their activities, prayers, knowledge, 
loving kindness, and power, 

བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅི་འདྲ་བ།། 
laméd yéshé gyutrul chidra wa 
Whatever illusory display of unsurpassed primordial wisdom is 
expressed, 

དེ་འདྲ་ཁོ་ན་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག། 
dédra khona daksok gyurwar shok 
May we all become just like that! 
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རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།།  
gyalwé tenpa darshying gyépa dang 
May the doctrine of the buddhas flourish and increase! 

བསན་འཛིན་རྣམས་ཀི་བཞེད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ།། 
tenzin namkyi shyedpé dönkün drub 
May the wishes of the doctrine holders be fulfilled! 

མ་ལུས་སེ་རྒུའི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་།།  
malü kyégü galkyen künshyi shying 
May all beings’ non-conducive circumstances be pacified! 

ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་འབྱོར་གྱུར་ཅིག། 
püntsok tadak yidsyhin jorgyur chik 
May everything be entirely excellent and all wishes be fulfilled! 
 

དེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་
པ་དང་།། 
détar drubpar jédpa yang könchok sumgyi 
denpa dang 
In order to accomplish these prayers, through the truth of the 
Three Jewels, 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱིན་
གིས་རླབས་དང་།། 
sangyé dang jangchub sempa tamched kyi 
jingyi lab dang 
The blessings of all the buddhas and bodhisattvas, 

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་།། 
tsoknyi yongsu dzokpé ngatang chenpo dang 
The power of the completion of the two accumulations, 
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ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་
སོབས་ཀིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། 
 

chökyi ying nampar ching sam gyi mikyab pé 
tobkyi dé dé shyindu drubpar gyur chik 
 

And the inconceivable strength and perfect purity of the 
expanse of dharmadātu, may all our aspirations be 
accomplished! 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསང་ཆེན་མཛོད།། 
gyalwa küngyi sangchen dzöd 
The great secret treasure of all the buddhas 

བླ་མེད་མཆོག་གི་བསན་པ་འདི།།  
laméd chokgi tenpa di 
Is this unexcelled, supreme teaching. 

ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་བཞིན།།  
jitar khala nyishar shyin 
Like the dawning of sun in the sky, 

རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དར་རྒྱས་ཤོག། 
gyalkham yongla dargyé shok 
May it flourish and increase in all countries! 
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དཔལ་ཡུལ་བསན་རྒྱས་་སོན་ལམ་ནི། 
Prayer to Preserve the Palyul Tradition 

རྣམ་དག་བསན་པ་དར་བ་དཔལ་ཡུལ་དགོན།།  
namdak tenpa darwa palyul gön 
In Palyul Monastery the perfectly pure doctrine is propagated, 

རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་བྱོན་པ་མཁའ་སོད་ཞངི་།།  
gyalwé namtrul jönpa khachöd shying 
Like the realm of Khechara where the manifestations of the 
Buddha appear. 

འབྲེལ་ཚད་བྱང་ཆུབ་ལམ་འདྲེན་འདུས་སེ་ཆེ།། 
dreltsed jangchub lamdren düdé ché 
Whosoever connects with them is guided on the path of 
enlightenment. 

ཆོས་གིང་འདི་ཉདི་སྲིད་མཐར་བརན་གྱུར་ཅིག། 
chöling dinyid sidtar tengyur chik 
May this center of Dharma and the sangha remain firm forever 
in the world! 
 

འདས་ཆེམས་གདམས་པའི་སིང་པོ། 
Final Heart Advice of Minling Terchen Gyurmé Dorjé 

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སགས་ཆསོ་སྐུའི་ངང་།། 
nangdrak riksum lha ngak chökü ngang 
May appearance, sound, and awareness as the state of the 
deity, mantra, and dharmakāya. 

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀས་པ།།  
kudang yéshé rolpar jamlé pa 
Appear boundlessly as the display of kāyas and wisdoms! 

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆནེ་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ།། 
zabsang naljor chenpö nyamlen la 
Through the practice of this profound secret, the great yoga, 

དབྱརེ་མེད་ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤགོ། 
yermé tukyi tiklé rochik shok 
May I merge with the single taste of the indivisible, enlightened 
mind bindu!    
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སེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང།།  
kyéwa küntu yangdak lama dang 
In all lifetimes, may I never be separated from the perfect lama! 

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོད་ཅིང།།  
dralméd chökyi pala longchöd ching 
Constantly enjoy the glory of the Dharma, 

ས་དང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་ནས།། 
sadang lamgyi yönten rabdzok né 
And by fully perfecting all qualities of the stages and paths, 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག། 
palden  lame  gopang  nyurtob  shok 
May I swiftly achieve the state of glorious lama! 
 


