
PENGUMPULAN PERSEMBAHAN

༈ གུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཚོགས་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་འབྲེལ་བ་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་
ཕུང་བཞུགས། །

Gumpalan Awan Dua Akumulasi
Persembahan Berkumpul Termasuk Doa Enam Baris Vajra

untuk Dipraktikkan dengan Sadhana Guru Apapun

OLEH TERSÉ TULKU CHOKTRÜL RINPOCHE

བཟའ་བཏུང་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ།

Susunlah  makanan  dan  minuman  apapun  yang  Anda  miliki,  dan
katakan:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངོས་སྣང་སྦྱངས༔

ram yam kham  ༔ yeshé mé lung chu yi ngönang jang༔
Raṃ yaṃ khaṃ  ༔ Api kebijaksanaan, angin, dan air memurnikan 
kemelekatan terhadap penampakan sebagai hal nyata,༔
སྣོད་བཅུད་གཞིར་གཞེངས་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར༔

nö chü zhir zheng dorjé long chö gyur༔
dan wadah dan isi sebagai manifest ground menjadi kenikmatan 
vajra.༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བྱིན་རླབས།

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

སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་འབུལ་ནི།

Dengan  itu,  konsekrasikan  persembahan  itu.  Untuk  melakukan
undangan dan melakukan persembahan, ucapkan:



ཧཱུྃ། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hum  ༔ orgyen yül gyi nup jang tsam༔
Hūṃ  ༔ Di barat laut Uddiyāna,༔
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la༔
di tengah bunga teratai,༔
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yamtsen choki ngödrup nyé༔
engkau datang, dikenal sebagai Yang Lahir dari Teratai,༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhesu drak༔
siddhi tertinggimu menakjubkan,༔
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khordu khandro mangpö kor༔
disertai rombongan dakinimu.༔
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jesu dak drup kyi༔
Sehingga saya dapat mengikutimu ke pencapaian,༔
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jin gyi lap chir shek su söl༔
Harap datang dan anugerahkanlah berkahmu!༔

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན།

döyön tsok la chendren na
Dengan kami mengundangmu ke kumpulan kenikmatan ini,༔



གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔

né chok di ru jin pop la༔
anugerahkanlah kemegahan ke tempat terunggul ini,༔
ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔

tsok chö yeshé dütsir gyur༔
dan ubahlah tsok ini menjadi amrita kebijaksanaan.༔
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

drup chok dak la wang zhi kur༔
Anugerahkanlah empat abhiseka kepada kami, para yogi 
terunggul!༔
བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

gek dang lokdren barché söl༔
Singkirkanlah semua penghalang, pemandu palsu, dan 
rintangan,༔
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrup tsöl༔
dan anugerahkanlah siddhi tertinggi dan umum!༔
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Akumulasi

ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

hrih  ༔ dü sum sangyé guru rinpoché༔
Hrīḥ  ༔ Buddha tiga masa, Guru Rinpoche,༔
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrup kün dak dewa chenpö zhap༔
penguasa semua siddhi, Kebahagiaan Agung,༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsel༔
penyingkir semua rintangan, Penunduk Para Iblis yang Garang,༔
རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

rikdzin gyatsö kyilkhor lha tsok la༔
Para yidam dalam mandala, para vidyādhara yang tak terhitung 
jumlahnya—༔
རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔

dorjé longchö döyön gyatsö trin༔
Saya persembahkan kepadamu awan kenikmatan vajra laksana 
samudera,༔
བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔

detong zung jug tsok ki gyé chö bül༔
persembahan kemanunggalan kosong-bahagia yang 
menyenangkan.༔
ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔

tukdam kang gyur nyam chak dik tung shak༔
Semoga hatimu senang, dan saya akui semua pelanggaran, 
perbuatan salah, dan kemerosotan saya.༔
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གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

sölwa depso jin gyi lap tu söl༔
Saya berdoa kepadamu, anugerahkanlah berkahmu!༔
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang༔
Tundukanlah rintangan luar, dalam, dan rahasia༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drupar jin gyi lop༔
dan berkahilah saya agar semua harapan saya dapat terpenuhi 
secara spontan!༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hum benza guru pema siddhi hum༔
oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ༔

ཞེས་པ་འདིའང་དམ་པས་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། ཉེ་གནས་བདུད་འདུལ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གླིང་
གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་མིང་པས་བྲིས་པ་ཤུ་བྷཾ།། །།

Setelah mendapatkan izin dari para makhluk tertinggi dan sebagai tanggapan
terhadap  permohonan  dan  persembahan  yang  disampaikan  oleh  pelaksana
sementara  Düdül,  ini  ditulis  oleh  seseorang  yang  mereka  sebut  sebagai
Chokling Tersé Tulku, reinkarnasi dari putra tertön Chokgyur Lingpa. Śubhaṃ
—semoga ini mendatangkan kebaikan!
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