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LINEAGE SUPPLICATIONS

༈ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།

The Seven-Line Supplication

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung  ༔ orgyen yül gyi nupjang tsam
Hūṃ!  ༔ In the northwest of Uḍḍiyāna,༔
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

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

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

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

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

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

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

guru pema siddhi hung
guru padma siddhi hūṃ

༈ རྙིང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

Supplication to the Nyingma Lineage Masters

ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

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

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

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

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

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

These  are  the  words  of  Longchenpa.  Tulku  Urgyen  Rinpoché  replaced
“Padmākara” with “Padma Vima.”
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༈ མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་
བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།

Brilliant Sunlight of Threefold Devotion

Name-List Prayer to the Chokling Tersar Root and Lineage Gurus

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

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

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

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

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

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

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

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

zhitsö yangtrül khenchen ratna jé
reincarnation of Śāntarakṣita, lord mahāpaṇḍita Ratna;
ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

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

མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

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

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

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

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

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

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

wang chok dorjé namtrül tsewang tsen
miraculous display of Wangchuk Dorjé, with the name Tsewang;

6



འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །

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

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

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །

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

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

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

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

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

1Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoché
2Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoché
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༈ རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

Supplication to the Root Guru

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

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

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

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

tsawé lamé zhap la sölwa dep
at the feet of the root guru, I supplicate!
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༈ ཟབ་བདུན་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཁྱེར་བདེ།

Lotus Ḍākiṇī Preliminaries
The Easily Applied Sadhana and preliminaries for Padma Dakini

according to the 'Profundity of Longevity' within the Seven
Profound Teachings

གཉིས་པ་སྐྱབས་སེམས་གཏེར་གཞུང་ནི།

B. The Terma Root Text for Refuge and bodhicitta
ན་མོ༔ རྒྱལ་ཀུན་འདུས་གཟུགས་བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་མར༔

namo  ༔ gyel kün düzuk lama khandromar༔
Namo!  ༔ I respectfully take refuge in the guru ḍākiṇī, the 
embodiment of all the victorious ones.༔
གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་དུ༔

güpé kyap chi semchen kün dön du༔
For the sake of all sentient beings,༔
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྐྱོང་བ་ལ༔

sangyé tenpa rinchen kyongwa la༔
in order to sustain the precious teachings of the Buddha,༔
འདི་ན་བཤད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ཡི༔

di na shé ching drupa jepa yi༔
and to gather the congregations of the Sangha༔
དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་རྣམས་བསྡུ་བ་དང༔

gendün düpé dé nam duwa dang༔
who explain and practice the Dharma,༔
ཆོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔

chö kyi chakyen malü drupé chir༔
and in order to produce all the necessities for Dharma practice,༔
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བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་བས༔

lama khandro drupar damchawé༔
I take the pledge to accomplish the guru ḍākiṇī.༔
དཀའ་བ་མེད་པར་དུས་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

kawa mepar dü dir drupar shok༔
So, without any difficulty, may that be accomplished right now!༔
ལན་གསུམ་བརྗོད།

Chant that three times.

dza hum bam hoh༔
jaḥ hūṃ baṃ hoḥ༔

tsok zhing nam rangla timpar gyur༔
The entire field of accumulation dissolves into myself.༔
བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབ་སྔགས་ཀྱིས་བསྔོ། །

Consecrate the torma for the obstructing spirits and dedicate it with the
mantra.3

གསུམ་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ། །

C. Commanding the obstructing spirits
ཧྲཱིཿཧཱུྃ། ང་ནི་རང་བྱུང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ །

hrih hum, nga ni rangjung pema heruka
Hrīḥ hūṃ! I am the self-arisen Padma Heruka,
འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་རྡོ་རྗེའི་བཀའ། །

khordé kün la wang gyur dorjé ka
who masters all of samsara and nirvana. Do not transgress my 
vajra command!

3 The additional liturgy for consecrating and dedicating the torma for the
obstructers can be inserted here.
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མ་འདའ་རྟོག་འཁྲུལ་བར་ཆད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས། །

ma da tok trül barché geki tsok
Hosts of obstacle-makers and obstructers, concepts and 
confusion,
ཡེ་སྟོང་རྩ་བྲལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་དེངས། །

yé tong tsadrel nyukmé ying su deng
disperse into innate space, primordially empty and rootless.

སརྦ་བིགྷྣཱན་གཙྪ་ཕཊ྄།

sarva bighanen getsa pé
sarva bighanān gaccha phaṭ

བཞི་པ་སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི།

D. Drawing the Boundary for Protection
ཧཱུྃ། གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །

hum, döné namdak yeshé kyilkhor dir
Hūṃ! Within this primordial mandala of pure wisdom,
མཚན་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་བར་ཆད་མིང་ཡང་མེད། །

tsen dzin trülpé barché ming yang mé
there does not even exist the words for clinging to concepts and 
deluded obstacles.
སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་འོད་གསལ་དབྱིངས། །

nang drak tok tsok lha ngak ösel ying
Sights, sounds and thoughts are deity, mantra and the space of 
luminosity.
འཇའ་ཟེར་ཕྱག་མཚན་མེ་ཕུང་འབར་བས་གཏམས། །

jazer chaktsen mepung barwé tam
It is filled with rainbow rays, attributes, and a blazing mass of fire.
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བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ།

benza raksha raksha hum
vajra rakṣa rakṣa hūṃ

ལྔ་པ་བརྡ་ཡི་སྒོ་ཕྱག་དང༌། །ནོངས་བཤགས་དམ་བཅའི་བཟུང་བ་ནི། །

E. The Gesture of Homage, Confession of Faults, and Taking of the
Oath
ཧོཿ ཐབས་ཤེས་སྒོ་དབྱེ་རང་རིག་ལྷ་ཞལ་མཇལ། །

hoh, tapshé go yé rangrik lha zhel jel
Hoḥ! Opening the door of means and knowledge and meeting the 
deity of self-awareness,
བློ་འདས་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་དོན་ཕྱག་འཚལ། །

lodé nyimé tokpé dön chaktsel
I pay the ultimate homage of realising non-duality beyond 
concepts.
འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཐ་དད་འཛིན་པ་བཤགས། །

trülpé wang gi tadé dzinpa shak
I confess the fixation on separateness due to confusion
མི་འབྲལ་བསྒྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བཟུང༌། །

midrel drupé dorjé yardam zung
and will keep the vajra oath of constant practice.

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ།

benza samaya hum
vajra samaya hūṃ
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དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་དབབ།

F. Bringing Down Great Wisdom Resplendence
ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས། །

hrih, dechen barwa wang gi podrang né
Hrīḥ! From the shining palace of magnetizing great bliss,
བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཡི་དམ་ལྷ། །

gyü sum lama zhitro yidam lha
gurus of the three lineages, peaceful and wrathful yidam deities,
གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཚིག་ཅན། །

né sum khandro chökyong damtsik chen
ḍākiṇīs of the three abodes, Dharma protectors possessing the 
samaya,
ཁྱད་པར་པདྨ་ཌཱ་ཀི་གཙོ་འཁོར་བཅས། །

khyepar pema daki tsokhor ché
but especially, Padma Dākiṇīs, chief figure and entourage:
གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན། །

dungshuk drakpö tukdam gyü kül na
With great yearning, I call upon you, invoking your promise—
སྒྲུབ་གནས་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །

drupné kyilkhor di la jin chen pop
please bestow a great resplendence upon this site of practice!
སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དབང་ཆེན་སྐུར། །

drup chok neljor dak la wangchen kür
Confer the great empowerment upon me, a yogi of the supreme 
sādhana.
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སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

drup dzé yeshé chakgyar jingyi lop
Consecrate into wisdom forms the articles of sādhana.
སྣང་གྲགས་ཆོས་ཀུན་རིག་པའི་དབང་དུ་འདུས། །

nang drak chö kün rikpé wang du dü
May sights and sounds, all phenomena, come under the sway of 
awareness;
འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་རྫོགས། །

khordé nyamnyi tiklé chenpor dzok
may samsara and nirvana be perfected as the great sphere of 
equality;
གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ངང༌། །

döné gyurmé dechen ösel ngang
within this primordially unchanging state of luminous great bliss,
ལྷུན་རྫོགས་གདལ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །

lhün dzok delwa chenpö jin pob chik
may you bestow the resplendence of the great all-encompassing 
spontaneous perfection!

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ།

benza gyana abeshaya a ah
vajra jñāna-ābeśaya a āḥ
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བདུན་པ་མཆོད་བརླབ་གཏེར་གཞུང་ནི།

G. Terma Root Text for Consecrating the Offerings

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza amrita kuntali hana hana hum pé༔
oṃ vajrāmṛtakuṇḍalī hana hana hūṃ phaṭ

Cleanse with:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གིས་བསང༌། 

ram yam kham
raṃ yaṃ khaṃ

Purify with:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ་ཀྱིས་སྦྱང༌། 

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddhoh
hang

oṃ svabhāva-śuddhāh sarva-dharmāḥ svabhāva-śuddho’ham

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་འབར་བའི་སྣོད༔

tongpé ngang lé pema barwé nö༔
Within the state of emptiness appears a shining lotus vessel.༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་ནི༔

om ah hum lé chöpé jedrak ni༔
From ‘oṃ āḥ hūṃ,’ the different types of offerings༔
སོ་སོར་གསལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་མཆོད་སྤྲིན་ནི༔

sosor sel zhing yeshé chötrin ni༔
are individually manifest as a cloud of wisdom offerings༔
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བདེ་བ་སྐྱེད་ཅིང་ཡིད་འཕྲོག་འགུགས་པ་ཡི༔

dewa kyé ching yitrok gukpa yi༔
appearing in potent forms that generate bliss,༔
རྣམ་པར་འཆར་ཞིང་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར༔

nampar char zhing nüpachen du gyur༔
fascinate and magnetize.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔

om ah hum  ༔ benza saparana kham༔
oṃ āḥ hūṃ  ༔ vajra spharaṇa khaṃ༔

སྔགས་དེ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པ་ཡིས། །

By uttering this mantra three times,

མཆོད་བརླབ་ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་འཇུག །

consecrate the offerings and enter the actual sadhana.

འདི་ཡང་དཔལ་ངེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

In accordance with the wish of the supreme Chöying,

ཆོས་དབྱིངས་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། །

the nirmāṇakāya of Palngé,

འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་ཡིས། །

this was written by Chimé Tenyi Lingpa {  This is the treasure revealer
name of the first Jamgön Kongtrül.}}

གང་དྲན་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་དགེས། །

directly as it came to mind.

རང་སྣང་དབང་དུ་འདུ་བར་ཤོག །

By the virtue of this, may personal experience be brought under control.

དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །།

May virtuous goodness increase!
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THE MAIN SADHANA

༁ྃ༔  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔  
དབང་གི་ལས་སྦྱོར་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔

The Sadhana of the Lotus Ḍākiṇī for Magnetizing
Activity༔

According to the Profundity of Longevity Among the Seven
Profound Teachings༔

ཧྲཱིཿ ཆོས་རྣམས་མི་དམིགས་ཀ་དག་ངང༔

hrih  ༔ chö nam mimik kadak ngang༔
Hrīḥ! In the primordially pure state, devoid of conceptualising 
phenomena, ༔
མ་འགགས་སྙིང་རྗེའི་རོལ་པ་ལས༔

magak nyingjé rölpa lé༔
from the unobstructed play of compassion, ༔
ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་འོད་འབར་གྱུར༔

hrih yik marpo öbar gyur༔
a red ‘hrīḥ’ [ཧིྲཱཿ] appears, ablaze with light.༔
དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔

dé lé ö trö nöchü jang༔
It sends out light that purifies the world and beings.༔
ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾ་ཀེཾ་རཾ་རྣམས༔

é yam ra sum kem ram nam༔
'E,’ ‘yaṃ,’ ‘ra,’ ‘suṃ,’ ‘keṃ,’ and ‘raṃ’༔
འཕྲོས་པས་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་སྟེང༔

tröpé jungwa rim tsek teng༔
are emanated as the gradual layers of elements.༔
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བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༔

bhrum lé rinchen zhelyé khang༔
Upon them, ‘bhruṃ’ becomes a celestial palace of jewels༔
རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ནང༔

gyen dang köpa yongdzok nang༔
with perfect adornments and decorations.༔
པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་དང༔

pema dap gyé gesar dang༔
Inside is a lotus flower with eight petals and anthers.༔
འདབ་མར་པདྨ་དམར་པོ་དང༔

dap mar pema marpo dang༔
On each petal is a red lotus.༔
ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧྲཱི་དམར་དགུ༔

nyimé den la hrih mar gu༔
On sun-disc thrones are nine red ‘hrīḥ’༔
ཡོངས་གྱུར་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུར་གྱུར༔

yong gyur pemé chakyur gyur༔
that transform into lotus hooks. ༔
ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿས་མཚན་འོད་དམར་འབར༔

tewar hrih tsen ö mar bar༔
Their centers are marked with a ‘hrīḥ’ and shine with red light.༔
དོན་གཉིས་བྱས་འདུས་འོད་ཞུ་ལས༔

dön nyi jé dü ö zhu lé༔
Fulfilling the two aims, the light is gathered back.༔
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པདྨ་མཁའ་འགྲོ་གཙོ་འཁོར་དགུ༔

pema khandro tso khor gu༔
The hooks melt into light and become the nine lotus ḍākinīs, chief 
figure and entourage.༔
ཐམས་ཅད་པདྨ་དམར་པོའི་མདོག༔

tamché pema marpö dok༔
All are the colour of the red lotus flower.༔

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ལྕགས་ཀྱུ་དང༔

zhel chik chak zhi chakyu dang༔
They have one face, four arms, and hold a hook,༔
ཞགས་པ་པདྨའི་མདའ་གཞུ་འཛིན༔

zhakpa pemé dazhu dzin༔
a lasso, and a lotus bow and arrow.
མཛེས་ཤིང་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་ལ༔

dzé shing chakpé nyamchen la༔
With expressions that are attractive and passionate༔
དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔

dar dang rinchen rüpé gyen༔
they are adorned with silks and ornaments of jewels and bone.༔
ཞབས་གཉིས་གར་སྟབས་རོལ་པ་ཡི༔

zhap nyi gartap rölpa yi༔
Their two legs perform dance movements༔
འོད་དམར་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས༔

ö mar barwé ü na zhuk༔
while they stand amidst a radiant red effulgence.༔
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སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྲུང་ཕོ་མོ་བརྒྱད༔

go zhir gosung pomo gyé༔
At the four gates are the eight male and female gatekeepers,༔
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ལྕགས་ཀྱུ་དང༔

zhel chik chak nyi chakyu dang༔
with one face, two arms, holding a hook and lasso,༔
ཞགས་པ་འཛིན་ཅིང་གར་སྟབས་བསྒྱུར༔

zhakpa dzin ching gartap gyur༔
and performing dance movements.༔

ཕྱི་རོལ་པདྨ་རྡོ་རྗེའི་གུར༔

chiröl pema dorjé gur༔
Outside is a dome of lotus flowers and vajras,༔
འོད་ཟེར་མེ་དཔུང་འབར་བར་གསལ༔

özer mé pung barwar sel༔
manifest with beams of light and a blazing mass of fire.༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔

ku sung tuk su jinlap té༔
Consecrated as wisdom form, speech, and heart ༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་རྫོགས་ཤོག༔

yeshé nga yi wang dzok shok༔
may I perfect the empowerment of the five wisdoms.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ

om ah hum  ༔ om hum tram hrih ah༔
oṃ āḥ hūṃ  ༔ oṃ hūṃ traṃ hrīḥ āḥ༔
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B. INVITING THE WISDOM DEITIES  
ཐུགས་སྨད་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་
བའི་ཡེ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས༔

tuk mé nyi teng hrih yik lé ö tröpé rangzhin gyi né né 
gompa dang drawé yeshépa sam gyi mi khyapa 
chendrang༔
Poised upon a sun at the lower part of the heart, the letter ‘hrīḥ’ 
sends out light inviting from the innate abode an inconceivable 
number of wisdom beings resembling the visualized ones.
ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔

hrih  ༔ chöying kyewa mepa lé༔
Hrīḥ  ༔ Out of nonarising dharmadhātu,༔
མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔

magak longchö dzok kur zheng༔
appear in your unobstructed sambhogakāya forms.༔
ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་སྣང་མཛད་མ༔

tukjé natsok nang dzéma༔
Ladies who manifest in manifold compassionate ways,༔
མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

khandrö tsok nam shek su söl༔
hosts of ḍākinīs, please come!༔
མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་ནས་ཀྱང༔

khandrö tsok nam shek né kyang༔
Hosts of ḍākinīs, having arrived,༔
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ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔

lé kyi drebu chipar dzö༔
show the results of your activities!༔

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔

pema dakini saparivara benza samadzah༔
padma ḍākiṇī sapārivāra vajra samājaḥ༔

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dzah hum bam hoh༔
jāḥ hūṃ baṃ hoḥ༔

ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

samaya tishta lhen༔
samaya tiṣṭha lhan༔

C. PAYING HOMAGE  
ཧྲཱིཿ འདིར་བཤམས་པདྨ་འབར་བ་རུ༔

hrih  ༔ dir sham pema barwa ru༔
Hrīḥ  ༔ Upon the shining lotus flowers arranged here,༔
དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

damyé nyimé zhuk su söl༔
please be seated as nondual samaya and wisdom beings.༔
ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་འགགས་པ་མེད༔

yeshé ying lé gakpamé༔
I pay homage to you who manifest in all ways, ༔
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ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chir yang trül la chaktsel lo༔
unobstructedly from the space of wisdom. ༔

ཨ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔  པྲ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔

atibhu hoh  ༔ pratibhu hoh༔
atibhū hoḥ  ༔ pratibhū hoḥ༔

D. PRESENTING OFFERINGS  

1. Outer Offerings
ཧཱུྃ༔  རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་གང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ནི༔

hum  ༔ rapjam zhing kün gangwé chötrin ni༔
Hūṃ  ༔ Offering clouds filling all infinite realms༔
མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་དང༔

metok dukpö marmé drichap dang༔
with flowers, incense, lamps and perfume,༔
ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག༔

zhelzé rölmo zuk dra dri ro rek༔
edibles, music, forms, sounds, scents, tastes, and textures,༔
བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་པ་བདུན༔

trashi dzé tak gyelsi nampa dün༔
the eight auspicious substances and symbols, and the seven royal 
possessions,༔
རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔

gyelwé yum gyur khor dangché la bül༔
I offer to the mother of buddhas and your retinue.༔
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བཞེས་ནས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

zhé né döpé ngödrup tsel du söl༔
Accept it and bestow the desired siddhis!༔

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མངྒ་ལཾ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

pema dakini saparivara argham padyam pushpé dhupé
aloké ghendhé naividya shapta kama guna mangalam

retna puza hoh༔
padma ḍākiṇī sapārivāra puṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye

śabda kama guṇa mangalaṃ ratna pūja hoḥ༔

2. Inner Offerings
ཧྲཱིཿ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང༔

hrih  ༔ nyimé jangchup sem kyi dütsi dang༔
Hrīḥ  ༔ The nectar of the nondual mind of enlightenment,༔
ཆགས་མེད་རཀྟ་ཆགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ༔

chakmé rakta chakpé né chenpo༔
the rakta of nonattachment, great site of passion,༔
འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔

döyön torma yeshé gyatsö trin༔
the torma of sensual delights, as ocean-like clouds of wisdom,༔
འབུལ་ལོ་དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

bülo gyepar zhé la trinlé dzö༔
I offer to you: accept it joyfully and carry out your activity!༔
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མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ
maha amrita rakta balingta kharam khahi༔

mahā amṛta rakta baliṃta kharaṃ khāhiḥ༔

3. Secret Offerings
ཧྲཱིཿ བདེ་བའི་རང་བཞིན་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔

hrih  ༔ dewé rangzhin sempé tsok༔
Hrīḥ  ༔ Emanating a host of sattvas, the nature of bliss,༔
སྤྲུལ་ཏེ་དགྱེས་པར་འཁྲིལ་པ་ཡིས༔

trül té gyepar trilpa yi༔
and entwining with them joyfully,༔
བདེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ཡི༔

dewé namgyur duma yi༔
enjoy the secret offering, the site of bliss,༔
གསང་མཆོད་བདེ་བའི་གནས་ལ་རོལ༔

sangchö dewé né la röl༔
the manifold expressions of delight!༔

ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ༔

a ho maha sukha༔
aho mahā sukha༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hum༔
oṃ āḥ hūṃ༔
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ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཧཾ༔

a la la hoh  ༔ a hang༔
a la la hoḥ  ༔ a haṃ༔

E. Rendering Praise
ཧྲཱིཿ དོན་དམ་མི་གཡོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔

hrih  ༔ döndam mi yo dewa chenpö ku༔
Hrīḥ  ༔ In the ultimate, unshakable form of great bliss,༔
ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔

chir yang nangwa dechen yungdrung lha༔
manifest in all ways, deity of unchanging great bliss,༔
འདོད་པའི་དོན་ཀུན་མྱུར་དུ་སྩོལ་མཛད་མ༔

döpé dön kün nyurdu tsöl dzéma༔
ladies who swiftly fulfill all desired aims,༔
རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dorjé tsünmö tsok la chaktsel lo༔
gathering of vajra queens, to you I pay homage.
ཞེས་ཕྲིན་ལས་གྱེར་ཞིང་བསྒོམས་ལ༔

Meditate in that way, enjoining them to activity.

ཏིང་འཛིན་གྱི་འཕྲོ་འདུ་ནི༔

F. THE SAMADHI OF EMANATING AND ABSORBING  ༔  
Imagine:༔
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ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་
དབྱིབས་ཅན་འཕྲོས་པས༔

lhamo nam kyi tukar nyima la nepé hrih yik lé özer 
marpo chakyü yipchen tröpé༔
Imagine that the ‘hrīḥ’ syllables situated on the sun discs in the 
heart centers of the goddesses radiate red light rays in the form of 
hooks.༔
གང་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་པའི་སྙིང་གར་ཕོག་པ་ཙམ་གྱིས་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུས་
པ་ལྟར་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༔

gang wang du duwar döpé nying gar pokpa tsam gyi 
dokhaplen gyi chakché düpa tar wang du dü né lhamö 
tuké hrih la timpar gyur༔
By merely touching the heart centers of whomever they wish to 
magnetize, those beings are brought under their power—just as a 
magnet gathers together all iron filings—and dissolve into the hrīh
in the heart centers of the goddesses.༔༔4

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱཧཱ༔

om kurukullé hrih soha༔
oṃ kurukulle hrīḥ svāhā༔5

4 As Tulku Urgyen Rinpoche taught, “For what purpose do we magnetize?
The real essence which needs to be magnetized is not these superficial things
—it is to magnetize realization of the view, to magnetize the meditation and
the conduct (“meditation” refers to those who practice, and “conduct” refers
to those who act  in accordance with the Vinaya and so forth).  Therefore,
basically, the primary and sole purpose of magnetizing activity is to sustain
the  sangha  of  Buddhist  practitioners;  there  is  no  mundane  purpose  for
magnetizing  wealth,  influence,  or  power—it  is  used  only  to  sustain
Buddhism.”
5 After the mantra recitation, recite the Vowels and Consonants mantra and
the Essence of Dependent Arising mantra. Repeat the short verse of offering
beginning,  “Hūṃ  ༔ Offering  clouds...”  and  the  verse  of  praise  beginning,
“Hrīḥ  ༔ Deities of  immutable great bliss,”  and recite the Hundred Syllable
mantra. Then go to the torma offering.
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ཨོཾ་ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨྃ་ཨཿ 

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། ཀྵཿ

om a ah, i ih, u uh, ri rih, li lih, e eh, o oh, ang ah, ka kha
ga gha nga, tsa tsha dza dzha nya, tra thra dra dhra na, ta

tha da dha na, pa pha ba bha ma, ya ra la wa sha ka sha
haksha

oṃ a āḥ | i ī|  u ū | ṛ ṝ  | ḷ ḹ | e ai | o au | aṇ aḥ | ka kha ga gha ṅa |
ca cha ja jha ña |   ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa| ta tha da dha na | pa pha ba

bha ma |  ya ra la va |  śa ṣa sa ha (ḷha kṣa jña)

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་
མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། 

om yé dharma hetu trabhawa hetun teshan tatagato haya
wadata teshan tsayo nirodha ewam badi maha

shramanaya soha
oṃ ye dharmā hetuprabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat

teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇāḥ svāhā

ཧཱུྃ༔  རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་གང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ནི༔

hum  ༔ rapjam zhing kün gangwé chötrin ni༔
Hūṃ  ༔ Offering clouds filling all infinite realms༔
མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་དང༔

metok dukpö marmé drichap dang༔
with flowers, incense, lamps and perfume,༔
ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག༔

zhelzé rölmo zuk dra dri ro rek༔
edibles, music, forms, sounds, scents, tastes, and textures,༔

28



བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་པ་བདུན༔

trashi dzé tak gyelsi nampa dün༔
the eight auspicious substances and symbols, and the seven royal 
possessions,༔
རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔

gyelwé yum gyur khor dangché la bül༔
I offer to the mother of buddhas and your retinue.༔
བཞེས་ནས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

zhé né döpé ngödrup tsel du söl༔
Accept it and bestow the desired siddhis!༔

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མངྒ་ལཾ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

pema dakini saparivara argham padyam pushpé dhupé
aloké ghendhé naividya shapta kama guna mangalam

retna puza hoh༔
padma ḍākiṇī sapārivāra puṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye

śabda kama guṇa mangalaṃ ratna pūja hoḥ༔

ཧྲཱིཿ དོན་དམ་མི་གཡོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔

hrih  ༔ döndam mi yo dewa chenpö ku༔
Hrīḥ  ༔ In the ultimate, unshakable form of great bliss,༔
ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔

chir yang nangwa dechen yungdrung lha༔
manifest in all ways, deity of unchanging great bliss,༔
འདོད་པའི་དོན་ཀུན་མྱུར་དུ་སྩོལ་མཛད་མ༔

döpé dön kün nyurdu tsöl dzéma༔
ladies who swiftly fulfill all desired aims,༔
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རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dorjé tsünmö tsok la chaktsel lo༔
gathering of vajra queens, to you I pay homage.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ 

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨ་ེཔྲ་ཡ་ཙྪ༔ 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟ་ཾཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ 

བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om bendza sato samaya  ༔ manu palaya  ༔ bendza sato
tenopa  ༔ tishta dridho mé bhava  ༔ sutoyo mé bhava༔

supoyo mé bhava  ༔ anurakto mé bhava  ༔ sarva siddhi mé
prayatsa  ༔ sarva karma sutsamé  ༔ tsittam shri yam kuru

hung  ༔ ha ha ha ha ho  ༔ bhagavan sarva tathagata bendza
ma mé muntsa  ༔ bendzi bhava maha samaya sato a༔

oṃ vajrasattva samayam  ༔ anupālaya  ༔ vajrasattvatvenopatiṣṭha༔
dṛdho me bhava  ༔ sutoṣyo me bhava  ༔ supoṣyo me bhava  ༔ anurakto

me bhava  ༔ sarva-siddhiṃ me prayaccha  ༔ sarva-karmasu ca me༔
cittaṃ śreyaṃ kuru hūṃ  ༔ ha ha ha ha hoḥ  ༔ bhagavān sarva-

tathāgata-vajra ma me muñca  ༔ vajrī bhava mahāsamaya sattva āḥ༔
ཞེས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་པས་རྟགས་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་ངོ་༔  ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་
བཅོལ༔  མཐར་སྣོད་བཅུད་རྟེན་ལ་ཐིམ༔  རྟེན་བརྟེན་པར་གཙོ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་འདུས་པས་དེ་ཉིད་རང་གི་
ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ་ཞིང༔

By reciting 100,000 times, a suitable sign will occur. In your breaks, offer a
torma and enjoin the activities. At the end, the world and beings dissolve
into the base6 and the base, itself, dissolves into the ‘hrīḥ’ at the heart centre
of the chief figure. Imagine then that she dissolves into the life-force syllable
in your own heart centre and chant:

6 The base is both the buddhafield and the celestial palace.
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ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om pema dakini siddhi hum༔
oṃ padma ḍākiṇī siddhi hūṃ༔

ཞེས་སྟོང་བཟླས་ཞིང་བུམ་ཆུ་འཐུང་ལ་དགེ་བསྔོ་བྱའོ༔

Recite this one thousand times, drink water from the vase, and dedicate the
virtue.༔
ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Samaya, seal, seal, seal.༔
ཁོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་སུ་ཁ་གྲོགས་དང་བཅས་ཏེ་
སྤྱན་དྲངས་པའོ། 

I, Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa, took this out of Yelphug Namkha Dzö
in the company of the destined Sukha.
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THE GATHERING OFFERING

༈ ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས།  པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་
རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་བཞུགས་སོ། །

Music to Delight the Ḍākiṇī: The Condensed Feast
Offering and Concluding Activities of the Lotus

Ḍākiṇī
According to the ‘Profundity of Longevity’ within the Seven

Profound Teachings

བདེ་སྟོང་ཚོགས་ལ་དགྱེས་རོལ་པ། །

Bowing down to the Guru Bhagavati

བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ། །

who delights in feast of bliss and emptiness,

བཏུད་ནས་རྗེས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་འབྲི། །

I shall compose an additional manual for the concluding stages.

ཌཱ་ཀི་སྲུང་མས་གནང་བ་སྩོལ། །

Ḍākiṇīs and guardians, bestow your permission.

པདྨ་མཁའ་འགྲོར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་རྗེས་རིམ་བཅས་རྒྱས་པར་ཟབ་བདུན་སྤྱི་ཆིངས་ལྟར་སྦྱར་དགོས་ཀྱང༌།  །
ཅུང་ཟད་བསྡུ་བའམ་དམིགས་སུ་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། མཱ་ད་ན་དང་བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱས་ལ།

Although the feast offering and concluding activities of the Lotus Ḍākinī
should  be  combined  with  the  general  structure  of  the  Seven  Profound
Teachings  (Sapdün  Chiching),  if  you  wish  to  condense  them  or
particularize, gather the feast articles primarily composed of mādana and
bala, and recite:
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1. Consecrating the Offering Substances
རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཚོགས་གཞོང་རབ་ཡངས་པདྨ་རྒྱས་པའི་ནང༌། །

ram yam kham, tsok zhong rap yang pema gyepé nang
Raṃ yaṃ khaṃ! Within the vast feast vessel of a fully blossomed 
lotus,
ཚོགས་རྫས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད། །

tsok dzé khordé tenyö dangmé chü
are the feast articles, the essence extract of samsara and nirvana, 
the animate and inanimate.
རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བའི་དངོས། །

rik nga yap yum detong jorwé ngö
The substance of the five families of male and female buddhas 
uniting bliss and emptiness
ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་མཐའ་ཡས་གྱུར། །

yeshé dütsi chötrin tayé gyur
becomes an infinite offering cloud of wisdom nectar.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ

om ah hum ha hoh hrih
oṃ āḥ hūṃ ha hoḥ hrīḥ

ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།

2. Inviting the Field of Accumulation
ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཅན་དང་པོ་ཏ་ལ། །

hrih, chöying dewachen dang potala
Hrīḥ! From dharmadhātu, Sukhāvatī, and Potala,
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མཁའ་སྤྱོད་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་བྲག་ཕུག་ནས། །

khachö kurukulé drakpuk né
and from the celestial grotto of Kurukullā,
བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

gyü sum lama yidam kyilkhor lha
gurus of the three transmissions, yidam deities of the mandala,
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་སྦྱོར་གསང་བའི་ཡབ། །

pema khandro gyéjor sangwé yap
secret lords who delight in union with the lotus dākiṇīs,
སྤྲུལ་པ་སྒོ་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

trülpa gosung khor dang chepa nam
emanations of gate keepers, along with your retinues:
དབང་ཆེན་རོལ་པ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱོན། །

wangchen rölpa tsok kyi duwar jön
come to the feast gathering of great magnetizing delight!
རྩ་གསུམ་ལྷ་གནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འགྲམ། །

tsa sum lha né gyatso chenpö dram
From the divine abodes of the three roots, the banks of the great 
ocean,
ཏི་སེ་གངས་སོགས་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

tisé gang sok gyepé podrang né
from Snowy Mount Kailash and other delightful mansions,
དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ་རིགས་བཞིའི་ལྷ་མོར་བཅས། །

wangchuk yap yum rik zhi lhamor ché
Maheśvara and consort, with your four families of goddesses,
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གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །

tersung damchen tsok la chendren shek
treasure guardians and loyal protectors: I invite you, come to the 
feast!
བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཉམས་རེ་དགའ། །

dechen wang gi podrang nyam réga
The magnetizing palace of great bliss is most enchanting.
ཌཱ་ཀི་ཕོ་མོའི་འདུ་བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །

daki pomö duwa jinré chak
The gathering of ḍākas and ḍākiṇīs is most captivating.
ཟག་མེད་བདེ་བའི་དམ་ཚིག་བཅུད་རེ་ཆེ། །

zakmé dewé damtsik chü réché
The samaya substance of undefiled bliss is most potent.
སྣང་རིག་རང་དབང་འདུ་བའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །

nang rik rang wang duwé jinpop chik
Bestow the resplendence of appearances and mind under my 
control.

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

pema dakini saparivara benza samadza
padma ḍākiṇī saparivāra vajra samājaḥ

3. Offering the First Portion
ཕུད་དང་པོས་འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་དམ་སྐོང་བ་ནི།

With the  first,  choicest  portion,  fulfill  the  sacred  bonds  by  means  of  an
ocean-like offering cloud of sense pleasures:
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ཧྲཱིཿ སྣང་སྟོང་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་ལ་ཐིམ། །

hrih, nangtong zuki dorjé chen la tim
Hrīḥ! When the vajra forms of apparent emptiness dissolve into 
the eyes,
གཟུགས་ཅན་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

zukchen wang du duwé trinlé dzö
perform the activity of magnetizing all that has form.
གྲགས་སྟོང་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སྙན་ལ་ཐིམ། །

drak tong dra yi dorjé nyen la tim
When the vajra sounds of audible emptiness dissolve into your 
ears,
སྒྲ་གྲགས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

dra drak wang du duwé trinlé dzö
perform the activity of magnetizing all that resounds.
ཚོར་སྟོང་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཤངས་ལ་ཐིམ། །

tsor tong dri yi dorjé shang la tim
When the vajra fragrances of aromatic emptiness dissolve into 
your noses,
གཟུགས་མེད་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

zukmé wang du duwé trinlé dzö
perform the activity of magnetizing all that is formless.
མྱང་སྟོང་རོ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ལྗགས་ལ་ཐིམ། །

nyang tong ro yi dorjé jak la tim
When the vajras aromas of tasted emptiness dissolve into your 
tongues,
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འདོད་རྒུ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

dögu wang du duwé trinlé dzö
perform the activity of magnetizing all that is enjoyable.
བདེ་སྟོང་རེག་བྱའི་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ལ་ཐིམ། །

detong rekjé dorjé ku la tim
When the vajra textures of blissful emptiness dissolve into your 
bodies,
འཁོར་འདས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

khordé wang du duwé trinlé dzö
perform the activity of magnetizing all of samsara and nirvana.
རིག་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ལ་ཐིམ། །

riktong chö kyi dorjé tuk la tim
When the Dharma vajras of aware emptiness dissolve into your ‐
hearts,
རྟོག་ཚོགས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

toktsok wang du duwé trinlé dzö
perform the activity of magnetizing all thinking.
དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཕྱི་ཡི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

gawé rangzhin chi yi gyé kyé zhi
As I present you with the four outer creators of delight, whose 
nature is joy,
འབུལ་ལོ་གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo zungwé yülnang wang dü dzö
perform the activity of magnetizing the appearances of perceived 
objects.
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མཆོག་དགའི་རང་བཞིན་ནང་གི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

chok gé rangzhin nang gi gyé kyé zhi
As I present you with the four inner creators of delight, whose 
nature is supreme joy,
འབུལ་ལོ་འཛིན་པའི་རྣམ་ཤེས་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo dzinpé namshé wang dü dzö
perform the activity of magnetizing the perceiving 
consciousnesses.
ཁྱད་དགའི་རང་བཞིན་གསང་བའི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

khyegé rangzhin sangwé gyé kyé zhi
As I present you with the four secret creators of delight, whose 
nature is special joy,
འབུལ་ལོ་གཉིས་མེད་རླུང་སེམས་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo nyimé lungsem wang dü dzö
perform the activity of magnetizing the nonduality of prana and 
mind.
ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

lhenkyé rangzhin nyukmé gyé kyé zhi
As I present you with the four innate creators of delight, whose 
nature is intrinsic joy,
འབུལ་ལོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo dechen yeshé wang dü dzö
perform the activity of magnetizing the wisdom of great bliss.
དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །

gyepé rölmo nampa tamchépa
This ravishing display, endowed with all perfect aspects,
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ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་བསམ་མི་ཁྱབ་སྣང་བ། །

tukdam zhindu sami khyap nangwa
manifests in accord with the realization, transcending thought.
ཅི་བདེར་བཞེས་ལ་ལས་བཞི་གྲུབ་པ་བརྒྱད། །

chi der zhé la lé zhi drupa gyé
Accept it as you please and bestow the accomplishment of 
magnetizing
ཐུན་མཆོག་རིགས་དབང་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tün chok rik wang düpé ngödrup tsöl
the four activities, eight siddhis,7 the supreme and common types.

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།

pema dakini saparivara ganachakra puza khahi
padma ḍākiṇī saparivāra gaṇachakra pūja khāhi

བར་པ།

4. Offering the Middle Portion
བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོས་ཉམས་ཆག་བཤགས་པ་ནི།

Now  follows  the  confession  of  violations  and  breaches  by  means  of  an
ocean of nectar:

ཧོཿ སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བའི་ལྷ། །

hoh, chen dang ngönshé tukjé ngawé lha
Hoḥ! Divine one, possessing the sights, super knowledges, and ‐
compassion,

7 The siddhi of the celestial realms; the sword siddhi; the siddhi of the magic
pill;  the siddhi of swift feet; the magic vase siddhi; the siddhi of enlisting
yakshas as servants; the siddhi of extracting the essence; and the eye potion
siddhi.
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འཁོར་བཅས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི། །

khor ché chi nang sangwa dékhoné
along with your retinue, accept the outer, inner, secret, and 
thatness feast offerings,
ཚོགས་མཆོད་ཟད་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །

tsokchö zemé dechen dütsi chü
the nectar essence of inexhaustible great bliss,
བཞེས་ནས་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཚངས་པར་སྩོལ། །

zhé né geltrül nyamchak tsangpar tsöl
and bestow the purity of offenses, errors, violations, and breaches.
བསྐྱེད་རིམ་མ་གསལ་བཟླས་བརྗོད་མཐར་མ་ཕྱིན། །

kyerim masel dejö tarmachin
I have failed to visualize the development stage and did not 
complete the recitation.
ཏིང་འཛིན་གཡེལ་ཞིང་རང་འདོད་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། །

tingdzin yel zhing rang dö trinlé chöl
I have neglected concentration and pursued activities of selfish 
aims.
རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །

tsawa yenlak dam lé gelwa nam
All that I have transgressed of the root and branch samayas,
མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་གྱུར་ཅིག །

tolo shakso jang zhing dak gyur chik
I openly confess—please let it be purified!
མན་ངག་གི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས། །

Recite the Hundred Syllables of the pith instructions.
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ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ 

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨ་ེཔྲ་ཡ་ཙྪ༔ 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟ་ཾཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ 

བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om bendza sato samaya  ༔ manu palaya  ༔ bendza sato
tenopa  ༔ tishta dridho mé bhava  ༔ sutoyo mé bhava༔

supoyo mé bhava  ༔ anurakto mé bhava  ༔ sarva siddhi mé
prayatsa  ༔ sarva karma sutsamé  ༔ tsittam shri yam kuru

hung  ༔ ha ha ha ha ho  ༔ bhagavan sarva tathagata bendza
ma mé muntsa  ༔ bendzi bhava maha samaya sato a༔

oṃ vajrasattva samayam  ༔ anupālaya  ༔ vajrasattvatvenopatiṣṭha༔
dṛdho me bhava  ༔ sutoṣyo me bhava  ༔ supoṣyo me bhava  ༔ anurakto

me bhava  ༔ sarva-siddhiṃ me prayaccha  ༔ sarva-karmasu ca me༔
cittaṃ śreyaṃ kuru hūṃ  ༔ ha ha ha ha hoḥ  ༔ bhagavān sarva-

tathāgata-vajra ma me muñca  ༔ vajrī bhava mahāsamaya sattva āḥ༔

ཚོགས་ཐ་མ།

5. The Last Part of the Feast
ལ་བརྟེན་ཏེ་གསང་བའི་འདུ་བ་ལ་འཁུ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི།

Now follows the secret gathering with the liberation and proffering of all
the scornful:

བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར།

daknyi kechiki pema heruké kur gyur
In a single instant I become the wisdom form of Padma Heruka.
ན་མོ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བདེན་པ་དང༌། །

namo, chok sum tsa sum denpa dang
Namo! By the truth of the Three Jewels and the three roots,
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ལྷ་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་མཐུས། །

lha ngak chakgya tingdzin tü
and by the power of deity, mantra, mudra, and samadhi,
དགྲ་བགེགས་ལོག་འདྲེན་གནོད་བྱེད་རྣམས། །

dragek lokdren nöjé nam
may all enemies, obstructors, perverted guides, and evil doers‐
མཚན་མའི་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག །

tsenmé ten la nyurdu khuk
swiftly be summoned into this effigy!

བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ

benza angkusha dzah, dzah hum bam hoh
vajra aṃkuśa jaḥ | jāḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཧཱུྃ། ཤེས་རབ་གཏུམ་མོའི་ཨེ་དབྱིངས་འབར་བ་རུ། །

hum, sherap tummö é ying barwa ru
Hūṃ! Within the blazing E space of the tummo of discriminating 
knowledge,
ཐབས་མཆོག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་བསྣུན་པས། །

tap chok rikpé dorjé tsön nünpé
I stab the vajra weapon of awareness, the supreme skillful means.
གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་བག་ཉལ་བཅས་པ་ཀུན། །

zungdzin nyönmong bak nyel chepa kün
Thus, all dualistic fixation and disturbing emotions along with 
their tendencies
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བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ། །

detong yeshé chenpö long du drel
are liberated into the great wisdom expanse of bliss and 
emptiness.
རྡོ་རྗེ་དགའ་བཞིའི་དམ་ཚིག་ཆེར་སྦར་ཞིང༌། །

dorjé ga zhi damtsik cher bar zhing
The samaya of the four vajra joys blazes even brighter,
ཞེན་རྟོག་ཕུང་པོ་རང་གྲོལ་དབྱིངས་སུ་བསྟབ། །

zhen tok pungpo rangdröl ying su tap
and the self liberated mass of clinging thoughts is proffered to ‐
dharmadhātu.
བདག་འཛིན་འཁོར་བའི་རྩ་བ་རྒྱུན་ཆད་ནས། །

dakdzin khorwé tsawa gyün ché né
Having cut through ego clinging, the root of samsara,‐
སྣང་སེམས་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

nang sem rangwang topé trinlé dzö
perform the activity the brings control over appearance and mind.

ཤ་ཏྲཱུ ཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

shatrum maraya pé, benza samaya khakha khahi khahi
shatrūṃ māraya paṭ | vajra samaya khakha khāhi khāhi

དེ་ནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ། ནང་དང་གསང་བའི་དམ་ཚིག་གིས་ཚིམ་པར་སྤྱོད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་
ལེན།

Accompanied by the symbolic gestures of offering and receiving, partake of
the feast. By means of the inner and secret samayas, enjoy to fulfillment
and sing vajra songs.
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THE ACCUMULATION

༈ ཚོགས་བསྡུས་ནི།

A Concise Gathering Offering

རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ram yam kham, om ah hum
raṃ yaṃ khaṃ, oṃ āḥ hūṃ

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ

om kurukullé hrih saparivara maha ganatsakra pudza
kha kha khahi khahi

oṃ kurukulle hrīḥ saparivāra mahā-gaṇacakra-pūjā kha kha khāhi
khāhi

ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔

hum  ༔ khandro khor dang ché nam kyi༔
Hūṃ!  ༔ Ḍākinī with your retinue,༔
མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ཤིག༔

chöpa gyatso di zhé shik༔
please accept this ocean of offerings!༔
ཉམས་ཆགས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བཤགས༔

nyamchak gyatso malü shak༔
The ocean of violations and breaches I confess!༔
ཐུགས་དམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བསྐང་༔

tukdam gyatso malü kang༔
May the ocean of sacred bonds be fulfilled!༔
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དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

ngödrup gyatso tsel du söl༔
I beseech you, grant an ocean of siddhis!༔
ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་སྒྲུབས༔

trinlé gyatso malü drup༔
I entreat you, perform an ocean of activities!༔

ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལཾི་ཏ་ཁཱ་ཧི༔

 utsita balingta khahi
 ucchiṣṭa baliṃta khāhi
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མཐར་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

Lastly, here follows the aspiration:

ཧོ། བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་ཚོགས་མཆོད་འདི་ཕུལ་བས། །

hoh, detong rölpé tsokchö di pülwé
Ho! By presenting this feast offering of enjoying bliss and 
emptiness,
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sönam yeshé tsok nyi rap dzok té
may the two accumulations of merit and wisdom be fully 
perfected,
འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་དཔལ་ཆེན་པོའི། །

khordé kün la wang gyur pel chenpö
and may we quickly attain the wisdom form of the Great Glorious 
One,
ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

yeshé chakgya nyurdu drupar shok
gaining mastery over all of samsara and nirvana!

6. The Residuals
ལྷག་མ་བདུད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུས་བཏབ་ལ།

Spit a mouthful of amrita onto the residual offering and chant:

པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ

pentsa amrita hum ha hom hrih
pañca amṛta hūṃ ha hoḥ hrīḥ
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ཧྲཱིཿཕེཾ། གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་སྐྱོང་ཌཱ་ཀི་དང༌། །

hrih pem, neyül durtrö zhingkyong daki dang
Hrīḥ pheṃ! Realm protecting ḍākinīs of the places, lands, and ‐
charnel grounds,
འཇིག་རྟེན་གནས་ཉུལ་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་རྣམས། །

jikten né nyül damtsik jechö nam
and ones who frequent mundane places and oversee the samayas,
དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་ལྷག་མའི་བདུད་རྩི་བཞེས། །

pel gyi pampap lhakmé dütsi zhé
accept this nectar of the Glorious One’s legacy;
འགལ་བྱེད་ལོག་པར་ལྟ་བའི་སྙིང་ཁྲག་རྔུབས། །

gel jé lokpar tawé nyingtrak ngup
drink the heart blood of evil doers with wrong views;‐
ཁམས་གསུམ་ཡིད་ལ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐོབ། །

kham sum yi la gukpé chakyü top
throw the hook to magnetize the three realms;
རྣལ་འབྱོར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

neljor tenpa gyepé drok dzö chik
and give your assistance to spread the teachings of the yoga!

ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔
om utsita balingta bhunza hoh

oṃ ucchiṣṭa baliṃta bhuñja hoḥ
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ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི།

7. Invoking the Sacred Bonds
ཧྲཱིཿ བསྐུལ་ལོ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་བསྐུལ། །

hrih, külo külo tukdam ying né kül
Hrīḥ! Pay heed, pay heed, I invoke your sacred bond from 
dharmadhātu!
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༌། །

lama yidam khandro chökyong dang
Gurus, yidams, ḍākinīs, and Dharma protectors,
ཁྱད་པར་པདྨ་ཌཱ་ཀི་བཀའ་སྡོད་བཅས། །

khyepar pema daki kadö ché
and especially Lotus Ḍākinīs along with your attendants:
བདེ་ཆེན་དབང་གི་ལས་ལ་སྐུ་བསྐྱོད་འཚལ། །

dechen wang gi lé la ku kyö tsel
show your forms for the magnetizing activity of great bliss!
ཁ་སྦྱོར་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ཡིས། །

khajor ku lé trülpé ponya yi
Let the emissaries, emanated from your body of union,
འདོད་ཁམས་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

dökham jikten wang du düpar dzö
magnetize the worlds of the realm of desire.
ཚངས་དབྱངས་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱིས། །

tsang yang sung lé trülpé rik ngak kyi
Let the knowledge mantras, emanated from your melodious 
Brahma like speech,‐
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གཟུགས་ཁམས་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

zuk kham jikten wang du düpar dzö
magnetize the worlds of the realm of form.
རྗེས་ཆགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

jéchak tuk lé trülpé özer gyi
Let the beams of light, emanated from your passionate mind,
གཟུགས་མེད་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

zukmé jikten wang du düpar dzö
magnetize the worlds of the formless realm.
ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡིས། །

yeshé ying kyi gyutrül drawa yi
Let the illusory net of the space of wisdom
འཇིག་རྟེན་འདས་ཀུན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

jikten dé kün wang du düpar dzö
magnetize everything that transcends the world.

བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ། །

tenyo khordé yi la gang döpa
By way of the four types of admiration, may you swiftly magnetize
མོས་བཞིའི་ཚུལ་དུ་མྱུར་བར་དབང་འདུས་ཤིང༌། །

mö zhi tsül du nyurwar wang dü shing
the animate and inanimate, samsara and nirvana, whatever is 
desired.
མི་ལྡོག་གཅིག་གྱུར་ཤེར་ཕྱིན་ཡུམ་གྱི་ཀློང༌། །

midok chik gyur sherchin yum gyi long
Within the expanse of the mother Prajñāpāramitā, unity beyond 
return,

49



འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

khorwa dong né trukpé trinlé dzö
perform the activity of dredging the depths of samsara!

སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཐ་ཚིག་གི་ཆད་མདོ་འབུལ་བ་ནི།

8. Presenting the Covenant of Oath to the Guardians
ཧྲཱིཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་པདྨ་གར་དབང་གིས། །

hrih, zhi ying kadak pema garwang gi
Hrīḥ! When the Lotus Lord of Display, the primordial purity of 
basic space
གཞི་སྣང་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་བཀྲོལ་བའི་དུས། །

zhi nang ösel bup su trölwé dü
was unbound into the luminous sphere of ground manifestation,
གསལ་བའི་རང་གཟུགས་དབང་ཕྱུག་ཕོ་རྒྱུད་ཚོགས། །

selwé rang zuk wangchuk pogyü tsok
the natural form of clarity, the male classes of Maheśvara and 
following,
བདེ་བའི་རང་མདངས་ཨུ་མ་མོ་རྒྱུད་འཁོར། །

dewé rang dang uma mogyü khor
the natural radiance of bliss, the female classes of Uma and 
retinues,
མི་རྟོག་རང་བཞིན་དྲེགས་བྱེད་མ་ནིང་རྣམས། །

mitok rangzhin drek jé maning nam
and the nature of non-thought, all the Haughty Neuters,
རང་ཤར་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བཅས། །

rangshar rangdröl dorjé yardam ché
took the vajra pledge of self occurring self liberation.‐ ‐
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ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་བཀའ་བསྒོས་ལྟར། །

lhündrup trinlé dzepar kagö tar
As you were appointed to perform the activity of spontaneous 
presence,
འཛིན་མེད་གཉུག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

dzinmé nyukmé torma di zhé la
accept this torma of innate non-fixation,
སྣང་སེམས་དབང་དུ་འདུ་བའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

nang sem wang du duwé drok dzö chik
and give your assistance to magnetize appearance and mind.

བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི།

9. Sustaining the Tenma Goddesses with the Cleansing Water
ཧྲཱིཿ ལུགས་འབྱུང་རྟེན་འབྲེལ་དུས་སྦྱོར་གནས་དག་པ། །

hrih, lukjung tendrel düjor né dakpa
Hrīḥ! Natural purity of the zodiac signs and links of dependent 
origination in progressive order;
ལུགས་ལྡོག་བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དངོས། །

lukdok dendön yenlak chunyi ngö
substance of the twelve aspects of true meaning in the reverse 
order;
བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོའི་ཚོགས། །

bökyong tenma dorjé wangmö tsok
tenma protectors of Tibet, powerful vajra ladies:
པདྨ་གར་དབང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

pema garwang sangwé kyilkhor du
within the secret mandala of the Lotus Lord of Display,
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སྙོམས་ཞུགས་དམ་ཚིག་ཕོག་པ་དྲན་མཛོད་ལ། །

nyom zhuk damtsik pokpa dren dzö la
Remember to give the samaya of union.
བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དགྱེས་མཆོད་ཚིམས་པར་བཞེས། །

jangsem dütsi gyé chö tsimpar zhé
accept as fulfillment this delightful offering of bodhicitta nectar.
འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང༌། །

jikten dé zhing tenpa gyepa dang
Perform your activities of giving peace to the world, making the 
teachings flourish,
ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །

kham sum wang du duwé trinlé drup
and of bringing the three realms under our dominion!

མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ
mama hrim hrim benza amrita puza hoh

mama hriṃ hriṃ vajra amṛta pūja hoḥ

རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་སྡུད་པ་ནི།

10. Concluding the Activities with the Vajra Dance
ཧཱུྃ། དབང་དྲག་རྟ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །

hum, wangdrak ta yi tülzhuk kyi
Hūṃ! The practice of the mighty and fierce Horse
དུག་གསུམ་འབར་བའི་བཙོན་ཁང་དུ། །

duk sum barwé tsönkhang du
summons the samaya violator of ego clinging‐
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བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དམ་སྲི་བཀུག །

dak tu dzinpé damsi kuk
within the blazing prison of the three poisons.
དབང་ཆེན་རོལ་བའི་བྲོ་རྡུང་ཞིང༌། །

wangchen rölwé dro dung zhing
I tread the dance of sporting great mastery
བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ། །

dakmé tongpé chakgyé dap
and stamp the seal of egoless emptiness.
གཉིས་སྣང་རྩད་ནས་མ་ཆོད་པར། །

nyinang tsené machöpar
As long as dualistic experience has not been brought to an end,
ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

namyang dangwar magyur chik
may you never revive!

ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན།

lam satam bhayanen
laṃ satvambhayanan

དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི།

11. Invoking the Siddhis
ཧཱུྃ། བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཀློང༌། །

hum, demchok dé chö dagam wang gi long
Hūṃ! In the magnetizing crescent expanse of delighting in 
supreme bliss,
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འགྲོ་ལ་རྩེ་གཅིག་དགོངས་པའི་ཐུགས་དམ་ཅན། །

dro la tsechik gongpé tukdam chen
you hold the vow to care for beings one pointedly.‐
བླ་མ་ཡི་དམ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་མ། །

lama yidam pema dakima
Gurus, yidams, and Lotus Ḍākinī with your retinue,
འཁོར་བཅས་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་ཕྱེས་ལ། །

khor ché khyentsé yeshé go ché la
open up the door to the wisdom of knowledge and compassion!
དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །

wang dang jinlap ngödrup malüpa
Bestow right now, upon me, the practitioner of the supreme,
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དུས་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

drupchok dak la dü dir tsel du söl
all the empowerments, blessings and siddhis, without exception.
འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་དང༌། །

jikten depé jinlap ngödrup dang
Give me this very moment the command
བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་ཁྱད་པར་འདོད་པའི་དོན། །

tenyö dangma khyepar döpé dön
over supramundane blessings and siddhis,
ད་ལྟ་ཉིད་ལ་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །

danta nyi la wang du gyur né kyang
and over the essences of the world and beings, as well as special 
objects of desire.
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རང་སྣང་དབང་འདུས་གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་ནོན། །

rangnang wang dü zhenang zil gyi nön
Bestow upon me the siddhi to control personal experience, 
outshine the perceptions of others,
བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

samdön yizhin drupé ngödrup tsöl
and of spontaneously accomplishing all wishes!

ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om pema dakini siddhi hum
oṃ padma ḍākiṇī siddhi hūṃ

ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི།

12. Confessing Faults
ཧོཿ ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་ཡང༌། །

hoh, chö kün döné kyegak nedrel yang
Hoḥ! Although all phenomena are originally beyond arising, 
dwelling, and ceasing,
ཞེན་ཆགས་འཁྲུལ་པས་ནོངས་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །

zhen chak trülpé nongpa chi gyipa
however I may have erred out of clinging, attachment, and 
confusion,
སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བཟོད་བཞེས་ལ། །

sortok yeshé long du zö zhé la
please forgive in the expanse of discriminating wisdom,
སྲིད་ཞི་དབང་སྒྱུར་ཆེན་པོར་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ། །

sizhi wang gyur chenpor uk yung tsöl
and assure me of great mastery over existence and peace.
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ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད།

Repeat the Hundred Syllable mantra.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ 

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨ་ེཔྲ་ཡ་ཙྪ༔ 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟ་ཾཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ 

བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om bendza sato samaya  ༔ manu palaya  ༔ bendza sato
tenopa  ༔ tishta dridho mé bhava  ༔ sutoyo mé bhava༔

supoyo mé bhava  ༔ anurakto mé bhava  ༔ sarva siddhi mé
prayatsa  ༔ sarva karma sutsamé  ༔ tsittam shri yam kuru

hung  ༔ ha ha ha ha ho  ༔ bhagavan sarva tathagata bendza
ma mé muntsa  ༔ bendzi bhava maha samaya sato a༔

oṃ vajrasattva samayam  ༔ anupālaya  ༔ vajrasattvatvenopatiṣṭha༔
dṛdho me bhava  ༔ sutoṣyo me bhava  ༔ supoṣyo me bhava  ༔ anurakto

me bhava  ༔ sarva-siddhiṃ me prayaccha  ༔ sarva-karmasu ca me༔
cittaṃ śreyaṃ kuru hūṃ  ༔ ha ha ha ha hoḥ  ༔ bhagavān sarva-

tathāgata-vajra ma me muñca  ༔ vajrī bhava mahāsamaya sattva āḥ༔

མདུན་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་རྟེན་ལ་བཞུགས།

Request the wisdom beings visualized in front to remain within the shrine
supports.

དམ་ཚིག་པ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རང་ལ་བསྡུ།

Dissolve the samaya being into yourself by saying ‘oṃ āḥ hūṃ.’

བདག་བསྐྱེད་ཧཱུྃ་གིས་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་ཅིང༌།

Let the self-visualization enter luminosity with ‘hūṃ.’

ཕཊ་ཀྱིས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ལ།

Emerge in the form of the deity of the break with ‘phaṭ.’
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སྨོན་ལམ་བྱ་བ་ནི།

13. Making Aspirations
བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །

dakzhen dü sum sakpé gewa yi
By the virtue accumulated by myself and others throughout the 
three times,
རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་ནས་ཀྱང༌། །

lungsem nangwa wang du dü né kyang
may the appearances of prana and mind be brought under control,
འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེ། །

khordé kün gyi khyapdak dewa ché
and may we quickly attain the state of the Great Mighty One and 
consort,
དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

wangchen yapyum gopang nyur top shok
the great blissful nature encompassing all of samsara and nirvana!

བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི།

14. Utterance of Auspiciousness
ཨེ་མ་ཧོཿ རང་སྣང་པདྨོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང༌། །

emaho, rangnang pemo gyepé zhelmé khang
Emaho! In the celestial palace of the blooming lotus, personal 
experience,
རིག་རྩལ་པདྨ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ། །

riktsel pema nampar rölpé lha
deities of lotus display, the expression of awareness,
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སྲིད་ཞི་དབང་དུ་མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །

sizhi wang du dzepé trashi dé
may your auspiciousness of mastering existence and peace
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །

dögu wang jé gelek pel bar shok
blaze forth with the splendor and virtuous goodness of 
magnetizing all desirable things!
རང་བྱུང་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

rangjung dagam wang gi podrang du
Within the self existing palace of the magnetizing crescent,‐
བདེ་བའི་མདངས་འབྱིན་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ། །

dewé dang jin pema rik kyi cham
consort of the lotus family who yields forth the blissful luster,
ཟག་མེད་དགའ་བ་འཁྱིལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །

zakmé gawa khyilpé trashi dé
may your auspiciousness of bringing in unconditioned joy
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །

dögu wang jé gelek pel bar shok
blaze forth with the splendor and virtuous goodness of 
magnetizing all desirable things!
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་བཟང་འདུན་ས་རུ། །

chok lé namgyel chö zang dün sa ru
In the gathering hall of eminent Dharma, victorious over all 
opponents,
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འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །

jikten wangchuk lhachen tsok kyi jé
Lord of the World, Mahādeva, chief of the assembly,
གང་བསམ་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །

gang sam nyur du gukpé trashi dé
may your auspiciousness of swiftly summoning whatever is wished
for
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །

dögu wang jé gelek pel bar shok
blaze forth with the splendor and virtuous goodness of 
magnetizing all desirable things!
ཕྱི་རོལ་ཡུལ་སྣང་མཐའ་དག་དབང་དུ་འདུས། །

chiröl yül nang tadak wang du dü
May all outer perceived objects be brought under control;
རླུང་སེམས་འཁྲུལ་རྟོག་ནང་གི་དབུ་མར་ཞུགས། །

lungsem trül tok nang gi umar zhuk
may the confused thinking of prana mind enter the inner central ‐
channel;
འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང༌། །

gyurmé dechen dorjé gar gyi wang
may the unchanging great bliss of the Vajra Lord of Display
ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

chöying künkhyap chenpö trashi shok
and the auspiciousness of great, all encompassing dharmadhātu ‐
be present!
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ཅེས་བརྗོད་ཅིང་རང་སེམས་སྣང་བའི་དབང་དུ་མ་ཤོར་བར་ཉམས་བསྐྱངས་ལ་སྙིང་གི་དཔྱིད་དཔལ་རྒྱས་པའི་དགེ་ལེགས་
སུ་བྱའོ། །

While  chanting  this,  do  not  let  your  mind  fall  under  the  power  of
appearances  but  sustain  the  experience  and  let  it  become  the  virtuous
goodness of expanding the splendor of your heart.

མཁའ་འགྲོའི་གཏད་རྒྱ་ཁྲོལ་མིན་ཀྱང༌། །

This arose in my experience although I have not untied

ཉམས་སུ་ཤར་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས། །

the ḍākinīs’ seal of entrustment. For whatever I may have mistaken

བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་བཟོད་བཞེས་ལ། །

I beg the gurus and ḍākinīs their forgiveness.

དགེ་བས་གར་དབང་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག །

Through this virtue, may we attain the form of the Lord of Display!
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DEDICATIONS AND ASPIRATIONS

༈ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ། །

Vajradhātu Mandala Aspiration (chokchu düzhi)

REVEALED BY CHOKGYUR DECHEN LINGPA

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

Namo guru!  ༔ On the tenth day of the monkey month of the monkey year, the
Guru  of  Uḍḍiyāna  said  this  aspiration  prayer  in  the  'turquoise-covered
shrine' on the second floor of Samye, at the time of opening the Vajradhātu
maṇḍala. The king and his subjects made it their constant heart practice.༔
Future generations should also maintain it one-pointedly.༔
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔

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

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

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

dün gyi namkhar pedé den la zhuk༔
into the space before me, and take your seats on these cushions of 
lotus and moon.༔
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dronam lamé tarpé sar chin shok༔
May they all reach the ground of unsurpassable liberation!༔
སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

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

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

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

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

dedak kün gyi jesu dak lop shok༔
and noble Mañjughoṣa's omniscient wisdom.༔
བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

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

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

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

riwo zhindu tak tu tenpar shok༔
May they always be with us, steadfast like mountains.༔
བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

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

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

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

damtsik den zhing kyé dzok tarchin shok༔
keep their samaya commitments and perfect the generation and 
completion stages.༔
བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔

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

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

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

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

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

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

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

dekyi den zhing barché zhiwar shok༔
enjoy happiness and well-being, with all obstacles pacified.༔
ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔

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

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

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

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

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

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

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

You should practise this aspiration diligently at the six times of the day.
Samaya.  ༔ Gya.༔
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ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་
བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་
ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

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

BY JAMYANG KHYENTSÉ WANGPO

༈ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །

trülpé terchen gyatsö khorlö gyur
Chokgyur Dechen Lingpa, tamer of beings,
འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །

drodül chokgyur dechen lingpa yi
universal king of the ocean of incarnated tertöns,
རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། །

ringluk chok dü küntu khyapa dang
may your noble tradition spread through all directions and times
ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

pendé getsen gyépé trashi shok
with the auspicious unfolding of benefit and bliss!
མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

By Mañjughoṣa.
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