༄༅། །ུ བ་ཆེན་བད་ཅུ་་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་བཻ་ཌུརྻའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
STREAMS OF LAPIS LAZULI

A Supplication to the Eighty-four Mahāsiddhas

དཔལ་་་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག

pal dorje sempa la chak tsal lo ten yö ngöpo kün la khyabpé dag
Homage to glorious Vajrasattva, the identity pervading all animate and inanimate things,

།མ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེ། །ཁྱབ་བདག་་་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

nam kün chok den zung jug dewaché khyab dag dorje chang la solwa deb
All supreme, unified great bliss, pervasive lord Vajradhara, I supplicate you.
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།ུ བ་པའི་གོ་འཕང་བས་པའི་རིག་པ་འཛིན། །ཞིང་ུལ་་མཚོའི་ངས་དང་མཉམ་པ་ལ།

drubpé gopang nyepé rigpa dzin shying dul gyatsö drang dang nyampa la
Accomplished vidyādharas, as many as there are particles in the ocean—

།སོ་འི་བློ་ཡིས་མཚོན་པར་ནུས་མིན་ང༌། །དལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་ཚོགས་་འདུ་བ་རུ།

sokyé loyi tsönpar nü min kyang kyil khor khorlö tsokki duwa ru
Although you cannot be measured by ordinary beings, eighty-four mighty yogis

།གཤེགས་པའི་ལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བད་ཅུ་བཞིའི། །མ་ཐར་ན་པའི་སྒོ་ནས་གུས་ཕྱག་འཚལ།

shekpé naljor wang chuk gyechü shyi namtar drenpé goné gü chak tsal
Who are gathered in the maṇḍala, by recalling your liberating life stories, I respectfully pay homage.

།ག་མེད་ཉ་ཤས་འཚོ་བའི་ལུ་ཡི་པ། །ན་པ་གཅིག་པར་ཡོངས་ུ བ་ལི་ལ་པ།

togmé nyashé tsowé luyipa drenpa chigpar yong drub lilapa
Thought-free fish eater, Lūyipa; innate one-pointed mindfulness, Līlāpa;
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༄༅།		

།བུལ་ཞུགས་ུ བ་པའི་མངའ་བདག་བི་རུ་པ། །རང་བྱུང་་འི་ུ ་ུ ར་ཌོ་པ།

tul shyug drubpé ngadag birupa rang jung dorje ku gyur dombhipa
Master of tantric practices, Virūpa; self-arisen vajra body, Ḍombipa;

།མ་ག་རི་གས་བསད་པའི་ཤ་བ་རི། །མཁའ་ད་དབང་པོ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
namtog ridag sepé shawari khachö wangpo nam la solwa deb
You who killed the deer of thought, Śavaripa; I supplicate the lords of ḍākinīs.

།མཆོག་གི་དངོས་ུ བ་བས་པའི་ས་ར་ཧ། །་་བདག་མེད་མངོན་ུ ར་ཀཾ་ཀ་མི།

chokki ngödrub nyepé saraha dorje dagmé ngön gyur kamkami
You who attained supreme siddhi, Saraha; who actualised vajra selflessness, Kaṅkāripa;

།ཐུན་མོང་ུ བ་པའི་མཆོག་བས་གོ་ར་ཥ། །འཆི་མེད་དངོས་ུ བ་བས་པའི་ཙོ་རིང་ག

tunmong drubpé chok nyé goraksha chimé ngödrub nyepé tsoringga
Who attained the supreme mundane siddhi, Gorakṣapa; who attained the siddhi of immortality, Caurāṅgi;
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།པི་ཝཾ་་ལས་དོན་གས་ཝི་ན་པ། །ུ བ་བས་གཙོ་བོ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

piwang dralé döntog vinapa drub nyé tsowo namla solwa deb
Who realized the meaning through the sound of a vīṇā, Vīṇāpa; I supplicate the chiefs of siddhas.

།མཆོག་གི་དངོས་ུ བ་བས་པའི་ཤ་པ། །བཅུ་ུག་གཞོན་ནུའི་ལུས་འཆང་ཏ་པ།

chokki ngödrub nyepé shantipa chudrug shyönü lüchang tantipa
You who attained the supreme siddhi, Śāntipa; with the youthful body of a sixteen-year-old, Tantipa;

།ལྷུན་ུ བ་ཆོས་ུ འི་དོན་གས་ཙ་མ་རི། །ཡེ་ཤེས་རལ་འི་བདག་ཉིད་ཁཌྒ་པ།

lhundrub chökü döntog tsamari yeshe raltri dag nyi khadgapa
Who realized the meaning of spontaneously present dharmakāya, Cāmāripa;
primordial wisdom, Khaḍgapa;

master of the sword of

།ལ་བའི་ལུང་བན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །་་འཆང་དབང་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

gyalwé lung ten pagpa ludrub shyab dorje chang wang nam la solwa deb
Prophesied by the victors, venerable noble Nāgārjuna; I supplicate the mighty Vajradharas.

Streams of Lapis Lazuli

4

༄༅།		

།ུ བ་པའི་གཙོ་བོ་ནག་པོ་ད་པའི་ཞབས། །མཁས་ཤིང་ུ བ་པའི་གཙོ་བོ་འཕགས་པ་ལྷ།

drubpé tsowo nagpo chöpé shyab kheshing drubpé tsowo pagpa lha
Chief of siddhas, venerable Kāṇhapa (Kṛṣṇacārya); chief of scholars and siddhas, Karṇaripa (Āryadeva);

།་འགགས་མེད་པར་གས་པའི་ཐ་ག་པ། །དཀའ་བ་ད་པས་མཆོག་བས་ནཱ་རོ་པ།

kyegag mepar togpé tagapa kawa chepé choknyé naropa
You who realized the absence of arising and ceasing, Thaganapa; who attained the supreme siddhi
through hardship, Nāropa;

།རང་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཤ་ལི་པ། །ད་འཆང་དབང་པོ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
rang drol jigpa mepé shalipa chö chang wangpo nam la solwa deb
Self-liberated fearless Śhṛigāla; I supplicate the masters of conduct.

།འཁོར་ལོ་མ་པ་དཔལ་ལྡན་ཏཻ་ལོ་པ། །ལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཙཱ་་པ།
khorlo dompa palden tilopa naljor wangchuk palden tsatrapa
Chakrasaṁvara, glorious Tilopa; the mighty yogi, glorious Cattrapa;
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།ང་ཉིད་དོན་གས་ལ་འབྱོར་བྷ་འི་ཞབས། །ལྷ་སྔགས་ཆོས་གསུམ་དབྱེར་མེད་རུ་ཁ།

tong nyi dön tog naljor bhadré shyab lha ngag chö sum yermé rukhandhi
Yogi who realized the meaning of emptiness, venerable Bhadrapa; inseparability of deity, mantra, and
dharmakāya, Dukhaṅdi;

།སྟེང་འི་ལམ་ལས་མཆོག་བས་ཨ་ཛོ་ཀི། །ལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

teng gö lamlé chok nyé adzoki naljor wangchuk nam la solwa deb
Who attained the supreme [siddhi] through the path of the second empowerment, Ajogipa; I supplicate the
mighty yogis.

།ངེས་དོན་གས་པས་ས་པའི་ཀ་པཱ་ལ། །མ་དག་་མ་འཁྲུད་པའི་ཌོ་པ།

ngedön togpé nyöpé kapala madag drima trüpé dombhipa
Intoxicated by realizing the definitive meaning, Kālapa; who washed away the stains of impurity, Dhobīpa;

།འདོད་ཡོན་ཞེན་པ་བྲལ་བའི་ཀཾ་ཀ་ན། །སྣང་སྲིད་སྒྱུ་མར་གས་པའི་ཀཾ་པ་ལ།

döyön shyenpa dralwé kamkana nang si gyumar togpé kampala
Freed from attachment to sensory pleasures, Kaṅkaṇa; who realized appearance and existence to be 		
illusions, Kambala;
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༄༅།		

།བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རང་བཞིན་དེངས་ཀ་པ། །ུ བ་པའི་དབང་པོ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

dechog khorlö rang shyin deng kapa drubpé wangpo nam la solwa deb
The nature of Chakrasaṁvara, Ḍeṅgipa; I supplicate the lords of siddhas.

།ཕྱག་་ཆེན་པོའི་མཆོག་བས་ཤ་པ། །སྣང་སྲིད་བདེན་མེད་གས་པའི་ཏ་པ།

chagya chenpö choknyé shantipa nang si denmé togpé tantipa
You who attained the supreme Mahāmudrā, Śāntipa (Bhandepa); who realized appearance and existence to
lack reality, Taṅtepa,

།དངོས་ུ བ་མཆོག་བས་དཔལ་ལྡན་ཀུ་ཀུ་རི། །གསང་བ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཀུ་ཙི་པ།

ngödrub choknyé palden kukuri sangwa düpé dagnyi kutsipa
Who attained the supreme siddhi, glorious Kukkuripa; master of Guhyasamāja, Kucipa;

།དུ་མ་རོ་གཅིག་གས་པའི་དྷ་མ་པ། །ཧེ་རུ་ཀ་པ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

duma ro chig togpé dhamapa herukapa nam la solwa deb
Who realized multiplicity as one taste, Dharmapa; I supplicate the herukas.
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།གཟུང་འཛིན་ཡུལ་མེད་གས་པའི་མ་ཧི་ལ། །མི་ཟད་འདོད་ུ འི་གཏེར་འཆང་ཨ་ཙི།

zung dzin yulmé togpé mahila mizé dögü ter chang atsinta
You who realized the lack of apprehender, apprehending, and object, Mahipa; who possesses a treasure of
inexhaustible desirable things, Aciṅtapa;

།བྱང་སེམས་བདུད་འི་རང་བཞིན་ས་བྷ་ཧི། །མ་དག་འཁྲུལ་པའི་་ངས་ན་ལི་ན།

jang sem dütsi rang shyin sabhahi madag khrülpé drijang nalina
Bodhicitta, the nature of amṛta, Babhahi; who purified the stains of impure delusion, Nalina;

།མཁས་པའི་གཙུག་ན་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་ལྷ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

khepé tsuk gyen palden shyiwa lha khorlö gyurwa nam la solwa deb
The crown ornament of scholars, glorious Bhusuku (Śāntideva); I supplicate the sovereigns of siddhis.

།ུ བ་པའི་གཙོ་བོ་ཨི་བྷུ་ཏིའི་ཞབས། །གནས་ལུགས་འུ ར་མེད་དོན་གས་མེ་ཀོ་བ།

drubpé tsowo indrabhuti shyab nelug gyurmé dön tog mekowa
Chief of siddhas, venerable Indrabhūti; you who realized the meaning of the unchanging natural state,
Mekopa;
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༄༅།		

།བདེ་ཆེན་གཉུག་མའི་ལམ་བད་ཀོ་ཏ་ལི། །ཨ་བ་དྷུ་ཏི་ཀཾ་པ་རི་པའི་ཞབས།

dechen nyugmé lam drö kotali awadhuti kamparipé shyab
Who traversed the path of innate great bliss, Koṭāli; Master of the Avadhūtī; venerable Kaṁparipa;

།ཟུང་འཇུག་ུ བ་བས་ཛ་ལན་དྷ་རའི་མཚན། །འཁོར་ལོས་དབང་ཕྱུག་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
zung jug drubnyé dzalendharé tsen khorlö wang chuk namla solwa deb
Who attained the siddhi of unity, Jālandhari; I supplicate the mighty lords of siddhis.

།རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཚུད་པའི་རཱ་ཧུ་ལ། །གས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ུ ར་དྷ་པ།

lung sem umar tsüpé rahula togpé yeshe ngön gyur dharmapa
You whose prāṇa and mind entered the central channel, Rāhula; who manifested the wisdom of realization,
Gharbaripa (Dharmapa);

།དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་གུ་རུ་་ཀ་རི། །ུ ་གཉིས་འབྲས་བཟང་ན་པའི་མེ་་ན།

ying rig yermé guru dhekari kunyi drezang minpé medhina
Indivisibility of dhātu and rigpa, Guru Dhokaripa; who ripened the excellent fruition of the two kāyas,
Medinī;
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།འཕགས་པའི་ས་བཟུང་གུ་རུ་སངྐ་ཛ། །་་འཛིན་པ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

pagpé jezung guru sangkadza dorje dzinpa nam la solwa deb
Embraced by the noble ones, Guru Paṅkaja; I supplicate the vajra holders.

།ུ བ་པའི་མཆོག་བས་དཔལ་ལྡན་ལ་བུ་པ། །དས་པ་་་གུ་རུ་ཛོ་ཀི་པ།

drubpé choknyé palden drilbupa gyepa dorje guru dzokipa
You who attained supreme siddhi, glorious Ghaṇṭāpa; Hevajra, Guru Jogipa;

།ཕྱག་་ཆེན་པོའི་མཆོག་བས་ཙུ་ལུ་ཀི། །གས་སྟོང་དབྱེར་མེད་གས་པའི་གོ་ཏི་པ།

chagya chenpö choknyé tsuluki drag tong yermé togpé gotipa
Who attained the supreme Mahāmudrā, Celuki; who realized the inseparability of sound and emptiness,
Godhuri;

།རིམ་གཉིས་ལམ་ལས་མཆོག་བས་ལི་ཙི་ཀ། །ུ བ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

rim nyi lamlé choknyé litsika drubpé khyu chok nam la solwa deb
Who attained supreme siddhi through the path of the two stages, Luñcaka; I supplicate the kings of siddhas.
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༄༅།		

།འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གས་པའི་ན་གུ༌ཎ། །གཟུང་འཇིན་ད་བཅོམ་ཛ་ཡཱ་ནའི་ཞབས།

ösel zungjug togpé naguna zung dzin dra chom dzayananté shyab
You who realized the luminous unity, Nirguṇa (Naguṇa); who conquered the enemy of dualism,
venerable Jayānanda;

།སྟོང་ཉིད་དབྱེར་མེད་དོན་གས་པ་ཙ་རི། །བདེ་ཆེན་འབྲས་བུ་མངོན་ུ ར་ཙམ་པ་ཀ།

tong nyi yermé dön tog patsari dechen drebu ngön gyur tsampaka
Who realized indivisible emptiness, Pacari; who manifested the fruition of great bliss, Campaka;

།ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བས་པའི་བྷིཀྵ་ན། །ུ བ་མཆོག་དབང་པོ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

zung jug gopang nyepé bhikshana drub chok wangpo nam la solwa deb
Who obtained the state of unity, Bhikṣana; I supplicate the masters of supreme siddhi.

།ཟག་མེད་བདེ་བས་གང་བའི་མེ་་ལི། །འཁྲུལ་པའི་་དག་གུ་རུ་ཀུ་མ་རི།

zagmé dewé gangwé medhili trulpé dridag guru kumari
Filled with undefiled bliss, Telopa (Medhili); pure of the stains of delusion, Guru Kumbhakāripa;
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།བདེ་ཆེན་་འི་བཅུད་ལེན་ཙ་རི་པ། །འདུས་བྱས་དོན་གས་མ་ཎི་བྷ་འི་ཞབས།

dechen dorje chülen tsaripa düché dön tog manibhadré shyab
Who extracted the essence of vajra great bliss, Cārpaṭi; who realized the meaning of conditioning,
venerable Maṇibhadrā;

།ས་མེད་བ་ཡི་རང་གཟུགས་མེ་ཁ་ལ། །་་འཆང་བ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

trömé dayi rang zug mekhala dorje changwa nam la solwa deb
Simplicity, symbol and literal together, Mekhalā; I supplicate the vajra holders.

།དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཀ་ན་ཁ་ལའི་ཞབས། །ཡུལ་སྣང་རང་ལ་ཀ་ལ་ཀ་ལའི་མཚན།

ying rig zung jug kanakhalé shyab yul nang rang drol kalakalé tsen
Unity of dhātu and rigpa, venerable Kanakhalā; object and appearance self-liberated, Kalakala;

།ཆོས་མས་བདེན་མེད་གས་པའི་ཀ་ལི། །སྣང་སེམས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དྷ་ཧུ་ལི།

chönam denmé togpé kantali nang sem yermichepé dhahuli
You who realized that all phenomena lack reality, Kanthādhari (Kaṇtāli); appearance and mind inseparable,
Dahuli;
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༄༅།		

།གསང་བ་འདུས་པའི་མཆོག་ུ བ་ཨུ་་ལི། །ུ བ་བས་ལ་བ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

sangwa düpé chok drub udhili drub nyé gyalwa nam la solwa deb
Who accomplished the supreme siddhi of Guhyasamāja, Udhili; I supplicate the accomplished victors.

།དས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཀ་པཱ་ལ། །ག་པ་རང་སར་ལ་བའི་ཀི་ར་བ།

gyepa chenpo palden kapala togpar rang sar drolwé kirawa
Great joy, glorious Kapālapa; thoughts liberated in their natural place, Kirapāla;

།མཚོ་ས་དབང་པོ་གུ་རུ་སད་ཀ་ར། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ས་བྷཀྵའི་ཞབས།

tsokyé wangpo guru sekara nang tong zung jug sarva bhakshé shyab
Mighty lake-born, Guru Sakara (Puṣkara); unity of appearance and emptiness, venerable Sarvabhakṣa;

།མངོན་ཞེན་རང་ལ་ནཱ་ག་བོ་དྷའི་མཚན། །མཆོག་གི་སློབ་དཔོན་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

ngön shyen rang drol naga bodhé tsen chokki lobpön nam la solwa deb
Clinging to reality self-liberated, you named Nāgabodhi; I supplicate the supreme masters.
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།དངོས་ུ བ་མཆོག་བས་དྷ་རི་ཀ་པའི་ཞབས། །རིམ་གཉིས་ལམ་གོམ་གུ་རུ་པུ་ཏ་ལི།

ngödrub choknyé dharikapé shyab rim nyi lam gom guru putali
You who attained supreme siddhi, venerable Dārika; who trained in the path of the two stages, Guru Puttali;

།མཐོང་སྤང་་དག་དཔལ་ལྡན་སཾ་ན་ཧ། །རང་ལ་ལ་འབྱོར་ཤབ་་ཀོ་ཀ་ལི།

tong pang dridag palden samnaha rang drol naljor shabtri kokali
Who purified the discards of the path of seeing, glorious Upanaha; self-liberated yogi, Shabtri Kokilapa;

།ཚོགས་ུག་རང་ལ་གུ་རུ་ཨ་ནཾ་ག །ཟུང་འཇུག་ུ བ་པ་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

tsog drug rang drol guru anamga zung jug drubpa nam la solwa deb
The six sense doors self-liberated, Guru Anaṅga; I supplicate the siddhas of unity.

།་་བཙུན་མོ་ལཀྴི་མ་ཀཱ་ར། །དགའ་བཞིའི་དོན་གས་གུ་རུ་ས་མུ་དང༌།

dorje tsünmo lakshi makara ga shyi döntog guru samu dang
Vajra queen, Lakṣmīṅkarā; you who realized the four joys, Guru Samudra;
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༄༅།		

།བདེ་ཆེན་་འི་བཅུད་ལེན་བྱ་ལི་པ། །མཁའ་ད་དབང་ཕྱུག་མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

dechen dorje chülen jalipa khachö wangchuk nam la solwa deb
Who extracted the essence of vajra great bliss, Vyālipa; I supplicate the mighty ḍākinīs.

།དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་ས། །་བ་ཀུན་ཏུ་ུ བ་བས་རིག་པ་འཛིན།

detar solwa tabpé tujin gyi kyewa küntu drubnyé rigpa dzin
By the power and blessings of supplicating like this, in all my lives, embraced by the accomplished vidyādharas

།་་བཙུན་མོར་བཅས་པས་ས་བཟུང་ནས། །རིམ་གཉིས་ལམ་ལས་མཆོག་གི་དངོས་ུ བ་ནི།

dorje tsünmor chepé jezung né rim nyi lamlé chokki ngödrub ni
Together with the vajra queens, through the path of the two stages, may I accomplish the supreme siddhi

།དཀའ་བ་མེད་པར་ཚེ་འདིར་འུ བ་ུ ར་ཅིག

kawa mepar tsedir drub gyur chig
Without difficulty in this life!

།ཅེས་པའང་འོད་ཟེར་ན་་ཁང་པ་མ་པར་བཀོད་པའི་གནས་སུ། །རྨོངས་པ་༧བྱམས་པའི་མིང་གིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
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The deluded one with the name Jampa (Jedrung Jampa Jungné) wrote this in the place arranged as a house of light-ray clouds.
May virtue and excellence increase!

།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎ་བྷ་བ་ཏུ།།

Sarvadā kalyaṇa bhavatu.
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