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༄༅། །མ་i་j་Q་ན་མོ།།

.བ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པས། kོ་Xེ་འཆང་བ་ཚh་འདིར་ཐོབ་འདོད་པས། །ལམ་Fི་མཐར་^ག་4་མ་དམ་

པའི་ལམ། །མོས་jས་མཐར་^ག་4་མའི་མོས་jས་ཡིན། །lབ་པ་ཟབ་མོ་4་མའི་lབ་པ་mེ། །

དམ་ཚ<ག་ཟབ་མོ་4་མའི་དམ་ཚ<ག་ལ། །0ེན་འnེལ་ཟབ་མོ་4་མའི་0ེན་འnེལ་མཆོག །འnས་o་
མཐར་Mིན་4་མའི་འnས་oའོ། །དེ་Mིར་4་མ་བmེན་ལ་མཁས་པར་6། །ཞེས་གqང་པར་]ར།

Mahāgurunamo
Mahāsiddha Tilopa:
“If you wish to become Vajradhara in this life,
The ultimate path is the path of the sublime guru;
The ultimate devotion is devotion to the guru;
The deepest practice is the practice of the guru;
The deepest samaya is the samaya of the guru;
The deepest dependence is that of the guru;
The ultimate result is the result of the guru.
Hence, be proficient in relying on the guru.”

འདིར་སངས་Nས་འཁོར་བ་འཇིག་གི་5མ་འsལ། དཔལ་(ན་ཕག་.་kོ་Xེ་Nལ་པོ་ལ་བ0ེན་པའི་
4་མའི་5ལ་འ6ོར་འnི་བ་ལ།

In the following, I put into writing a guru yoga based on Glorious
Phagmodrupa Dorje Gyalpo, the manifestation of Buddha
Krakucchanda:
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ཐོག་མར་mན་བདེ་བར་གནས་པའི་མtན་Fི་དOིལ་འཁོར་ལ། Zི་བཟང་གིས་uགས་པའི་mེགས་
oའི་དoས་q་མvིའི་mེང་t། རིན་པོ་ཆེའི་wོད་གས་ཆག་མེད་པར་xམ་གཏོར་པད་འདབ་བཞིས་
བLོར་བ། དཀར་དམར་Fིས་བNན་པའི་mེང་t་དར་གtགས་དང་བཅས་པའི་གཡས་q། oམ་
པ་མjལ་ཆིངས་z་(ན་oམ་{ས་སོ་zའི་ནང་། |་qམ་གཉིས་Oིས་བཀང་བ་ཁ་Nན་མjལ་
འཆིངས་དང་བཅས་པ།

Firstly, take seat on a comfortable cushion. In the mandala in front of
you, put a desk that is sprinkled with perfumed water. In the center of
that on a dais, place a precious plate without any crack, which contains a
round torma that is enveloped by four lotus petals.
On the right side of that, place a vase, which has a five-colored ribbon
tied around its neck. Fill two-thirds of it with water added with the
thirty-five vase-substances.

གཡོན་t་ཐོད་པ་མཚན་(ན་ཆང་བཟང་པོ་ལ་ཨ་}ྀཏ་བཏབ་པ་ཁ་དར་དམར་Fིས་བཅད་པ། དེ་

5མས་Oི་མtན་t་4་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འDོ་ཆོས་•ོང་གི་གཏོར་མ་དང་། དེ་དག་གི་མtན་t་|་
བཞི་ཉེར་eོད་བཤམ། ཚ>གས་{ས་འt་6། Vོབ་དཔོན་•ས་6།

On the left side place skull-cup endowed with all attributes, which is
filled with amṛta and covered with a red piece of cloth. In front of all
these, place tormas for the guru, yidam deity, ḍākinī, and Dharma
protectors. In front of them, arrange the offering of enjoyments with the
four waters and feast substances. Perform ablution of the master and:
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༄༅། །རང་ཉིད་Lད་ཅིག་གིས་བཅོམ་(ན་འདས་‚ན་ཅིག་•ེས་པའི་ƒར་
གསལ་བར་Gར།
rang nyi kää chik gi chom den dä lhen chik kyä pä kur sel
war gyur/
Instantly, I appear in the form of the Co-emergent
Bhagavān.
ནང་མཆོད་6ིན་„བས་ནི།

ཨ…་ཁ†་རོཧེ་ˆཾ་Šྃ་ཕཊ་Oིས་བསངས།
ཨ…་Œ•ཝ་Ž•ཿ ས‘་དྷ“ཿ Œ•ཝ་Ž”ོ ྅ ཧཾ།
mོང་པ་ཉིད་t་Gར། mོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་–ང་། རཾ་ལས་མེའི་དOིལ་
འཁོར་Fི་mེང་t་ཨ…་—ཿŠྃ་ལས་ཐོད་པའི་˜ེད་™་གqམ་ལ་གནས་པའི་ཨ་ལས་
ཐོད་པ་Mི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤིང་N་ཆེ་བའི་ནང་གི་དoས་q་
Blessing the Inner Offering:

om khandarohe hūng hūng phat.
Thus cleanse

om svabhā shudha sarva dharma svabhāva shudho hang.
tong pa nyi du gyur/ tong pé ngang lé yam lé lung/ ram lé
mé kyinkhor gyi teng du om ah hum lé tö pé gyé pu sum
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la né pé a lé tö pa chi kar la nang mar ba yang shing gya
chewé nang gi wü su
All phenomena become emptiness. Out of emptiness
arises yam that transforms into a wind mandala and
ram that transforms into a fire mandala. On top of these
arise om, āh, and hūng that transform into a hearth of
three skulls. On top of that, from an A syllable, a large
and spacious skull cup arises, which is white from the
outside and red from the inside.

Šྃ་ལས་Zི་|། ཤར་t་ཨ…་ལས་Zི་ཆེན། 6ང་t་ཁཾ་ལས་šད་པ། ›བ་9་ཨཾ་ལས་
6ང་སེམས། ‚ོར་œཾ་ལས་ར•། Vར་ཡང་དoས་q་བཾ་ལས་ཤ་ཆེན། ཤར་‚ོར་
ལཾ་ལས་བ་žང་གི་ཤ ‚ོ་›བ་9་ཡཾ་ལས་Sིའི་ཤ ›བ་6ང་t་པཾ་ལས་žང་ཆེན་
Fི་ཤ 6ང་ཤར་t་Ÿཾ་ལས་0འི་ཤ་5མས་རང་རང་གི་ས་བོན་Fིས་མཚན་པ།
hūng lé dri chu/ shar du om lé dri chen/ jang du kham lé lé
pa/ nup tu om lé jang sem/ lhor trām lé rakta, lar yang wü
su pam lé sha chen/ shar lhor lam lé ba lang gi sha/ lho
nup tu yam lé khyi sha/ nup jang du pam lé lang chen gyi
sha/ jang shar du tām lé té sha nam rang rang gi sa bön
gyi tsen pa/
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In the center of that there is urine from the hūng
syllable, excrement in the east from the om syllable,
brain in the north from the kham syllable, bodhicitta in
the west from the am syllable, and rakta in the south
from the trām syllable.
Once again, there is human flesh in the center from the
bam syllable, cow flesh in the south-east from the lam
syllable, dog flesh in the south-west from the yam
syllable, elephant flesh in the north-west from the pam
syllable, and horse flesh in the north-east from the tām
syllable. All of them are marked with their individual
seed syllables.

འོག་གི་–ང་གཡོས་མེ་Tར་ཐོད་པ་Zོས་{ས་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་A་ཞིང་ཁོལ་
བས་ཉི་མ་འཆར་ཁ་]་oའི་ཁ་དོག་ཅན་དེའི་„ངས་པ་ལས་.བ་པའི་ཁ་ ཾ་ག་
དཀར་པོ་མགོ་^ར་t་བ]་བ་¡ང་ཞིང་འZེས་པའི་mེང་t།
ok gi lung yö mé par tö pa drö dzé yi gé dang ché pa zhu
zhing khöl bé nyi ma char kha ta bü kha dok chen dé lang
pa lé drup pé kha tam ga kar po go tur du tawa lhung
zhing dré pé teng du/
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The wind blows from beneath, igniting the fire and
heating up the skull. Its contents along with the seed
syllables melt and boil, and the color becomes similar
to the sun when it is about rise. The vapor turns into an
inverted white khatvānga, which drops and merges with
the contents.

ཨ…་ཨ་—། ཨི་—ི། ¢་£། རྀ་¤ྀ། ལྀ་¥ྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།
ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎཾ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་
ས་ཧ་ཀྵ
Above that, there are: om a ā| i ī| u ū| ri ṝi| li lī| e ai| o au|
ka kha ga gha ṅa| ca cha ja jha –a| ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa| ta tha
da dha na| pa pha ba bha ma| ya ra la va| śa ṣa sa ha kṣa |

Šཾ་Šཾ་ཕཊ་ཡོངས་q་Gར་པ་ལས་ཨ…་—ཿ Šྃ་བ²ེགས་ཏེ་གནས་པ་ལས་དOིལ་
འཁོར་Fི་‚་5མས་Bོས།
hūng hūng phat yong su gyur pa lé om ah hūng tsek té né
pa lé kyil khor gyi lha nam trö/
Hūng hūng phat completely transform into om āh and
hūng, stacked one above the other, from which the
deities of the mandala manifest.
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འDོ་བའི་དོན་6ས་³ོམས་པར་Aགས་པས་ཡི་གེ་གqམ་ལ་ཐིམ། ཡི་གེ་གqམ་
ཡང་A་བ་ཐོད་པའི་བtད་²ི་དང་འZེས་པས་ཡེ་ཤེས་Oི་བtད་²ིའི་N་མཚ>་ཆེན་
པོར་Gར།
drowé dön jé nyom par zhuk pé yi gé sum la tim/ yi gé
sum yang zhu wa tö pé dü tsi dang dré pé yé shé kyi dü tsi
gya tso chen por gyur/
They perform activities for beings, enter into union,
and dissolve into the three letters. The three letters also
melt and merge with the nectar in the skull-cup turning
into an enormous ocean of nectar.

ཨ…་—ཿ Šྃ།

ལན་གqམ་བXོད་དེ་བtད་²ི་´ངས། µོན་འDོ་གཏོར་མ་ནང་མཆོད་]ར་6ིན་Fི་བ„བས་ལ།

ཨ…་ཁ་ཁ་¶་ཧི་¶་ཧི། ས‘་ཡཀྵ། ¤ཀྵ་ས། ·་ཏ། ¸ེ་ཏ། པི་¹་ཙ། ¢ºད། ཨ་
པ»ར། ¼་ཀ་¼་ཀི½་ད་ཡ། ཨི་མཾ་བ་ལ¾་Dྀ¿À། ས་མ་ཡ་རཀྵÀ། མ་མ་ས‘་
སི”ི་Áེ་¸་ཡ་ÂÀ། ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐཻÃཾ། Äv་ཐ། པི་བ་ཐ། ཛ<་Å་ཐ། Æ་ཏི་Ç་མ་ཐ།
མ་མ་ས‘་È་0་É། སཏ་qཁཾ་བིŽ”་ཡེ། ས་i་ཡི་ཀཾ་བྷ་ཝÀ། ˆཾ་Šཾ་ཕཊ་Êi།
ལན་གqམ་Fིས་Ëལ་ཏེ།
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om āh hūng/
Repeat three times and taste the nectar. Bless the preliminary tormas in
the same way as the inner offering and recite:

om kha kha khā hi khā hi/ sarva yaksha/ rakshāsa/ bhūta/
preta/ pisāca/ unmāda/ apasmara/ dāka dākinyadāya imam
balim grihantu/ samaya raksantu/ sarva siddhim
meprayacchantu/ yathivam/ yathestam/ bhunjatha/
pibatha/ jigrath/ mātikramatha/ mama sarva kārtāya
satsukham viśuddhaye shāyikā bhavantu hung hūng phat
svāhā.
Repeat three times and offer

མཆོད་Ìིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །5ལ་འ6ོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་
ལ། །ནད་མེད་ཚh་དང་དབང་Íག་དང་། ། དཔལ་དང་Dགས་དང་བLལ་བ་
བཟང་། །ལོངས་eོད་N་ཆེན་8ན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་Nས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །
ལས་Oི་དངོས་.བ་བདག་ལ་Îོལ། །
chö jin tor ma di zhé la/ nel jor dak chak khor ché la/ né
mé tsé dang wang chuk dang/ pel dang drak dang kel pa
zang/ long chö gya chen kün top ching/ zhi dang gyé la
sok pa yi/ lé kyi ngö drup dak la tsöl/
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Please accept this torma oﬀering and help us, the
yogins and retinues, to be free from illness and attain
long-life, qualities, riches, glories, fame, good fortune,
and all types of wealth in abundance, and also grant us
the attainment of activities, such as pacifying,
increasing, and so forth.

དམ་ཚ<ག་ཅན་Fིས་བདག་ལ་Ïངས། །དངོས་.བ་8ན་Fི་བཀའ་Zིན་Îོལ། །
tས་མིན་འཆི་བའི་ནད་5མས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་5མས་མེད་པར་
མཛ>ད། །Ðི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །6ད་mེམས་ངན་པ་མེད་པར་
མཛ>ད། །
dam tsik chen gyi dak la sung/ ngö drup kün gyi ka drin
tsöl/ dü min chi wé né nam dang/ dön dang gek nam mé
par dzö/ mi lam ngen dang tsen ma ngen/ jé tem ngen pa
mé par dzö/
Possessors of samaya, please protect me and kindly
grant me all attainments. Please free me from illnesses
that bring untimely death, and from all negative forces
and hindrances. Please free me from nightmares and
bad omens and from malicious curses.
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འཇིག་0ེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འÑ་5མས་འཕེལ་ཞིང་Íགས་འཕེལ་
དང་། །བདེ་ལེགས་Ëན་qམ་ཚ>གས་པ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་8ན་.བ་
མཛ>ད། །
jik ten dé zhing lo lek dang/ dru nam pel zhing chuk pel
dang/ dé lek pün sum tsok pa dang/ yi la dö pa kün drup
dzö/
Please bring joy and good harvest in the world and
make the grains and animals prosper. Please bring
excellent well-being and help me to accomplish
whatever I wish.
Ïང་འཁོར་ནི།

གང་དག་ནག་པོའ་Mོ
< གས་Gར་པའི། །གསང་µགས་ཟབ་མོའ་ཆོ
< ་ག་ལ། །ཉན་
དང་བ]་བར་མི་དབང་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཞན་t་དེངས། །
Wheel of Protection

gang dak nak pö chok gyur pé/ sang ngak zap mö cho ga
la/ nyen dang tawar mi wang wa/ dé dak tam ché zhen du
deng/
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Those who are on the side of darkness and have no
authority to hear or look at the sadhana of the profound
secret mantra, all of you must leave and go elsewhere.

གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་Gར་ན། །kོ་Xེ་ཁ ཾ་མཚ>ན་འབར་བས། །མགོ་བོ་
ཚལ་བ་བNར་འགས་ཤིང་། །བགེགས་5མས་བ„ག་འGར་གདོན་མི་ཟ། །
gel té ka lé dé gyur na/ dor jé kha tam tsön bar wé/ go wo
tsel ba gyar gé shing/ gek nam lak gyur dön mi za/
If obstructers violate this command, without a doubt, I
will split your heads with this blazing Khatvānga into
hundred pieces and eliminate you all.

ཨ…་qམ་བྷ་ནི་སོགས་ལན་གqམ།
ཨ…་བÒ་རཀྵ་རཀྵ་Šྃ། ཞེས་Ïང་འཁོར་བÓོམ།
om sumbhani sumbhani hūng hūng phat.
Three times

om vajra raksha raksha hūng.
Thus, visualize the circle of protection.

མཆོད་པ་6ིན་„བས་ནི།

ཁ†་རོ་ཧེས་བསངས།
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Blessing of Oﬀerings
Cleanse with:

om khandarohe hūng hūng phat

ཨ…་Œ•་ཝ་ŽÔཿ ས‘་དྷÐཿ Œ•ཝ་Ž”ོ ྅ ཧཾ། mོང་པ་ཉིད་t་Gར། mོང་པའི་
ངང་ལས་ཨ་ལས་ཐོད་པའི་ནང་t། Šྃ་ཡོངས་q་Gར་པ་ལས། མཆོད་ཡོན་ཞལ་
བསིལ། བསང་གཏོར་ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བtག་Tོས། wང་གསལ། Zི་
ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་5མས་Õངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ། 6ང་|བ་སེམས་
དཔའ་8ན་9་བཟང་པོའ་5མ་པར་ཐར་པ་ལས་Jང་བའི
་མཆོད་པའི་Bིན་Ëང་]་
<
o། དཔའ་བོ་དང་5ལ་འ6ོར་མ་5མས་དFེས་པ་བ•ེད་›ས་པར་Gར།

om svabhāva shudha sarva dharma svabhāva shudho
hang.
tong pa nyi du gyur/ tong pé ngang lé a lé tö pé nang du/
hung yong su gyur pa lé/ chö yön zhel sil/ sang tor zhap
sil/ mé tok/ duk pö/ nang sel/ dri chap/ zhel zé/ röl mo
nam dang shing tok pa mé pa/ jang chup sem pa kün tu
zang pö nam par tar pa lé jung wé chö pé trin pung ta bu/
pa wo dang nel jor ma nam gyé pa kyé nü par gyur/
[All phenomena become] emptiness. Out of emptiness
a skull-cup appears from an A syllable. Inside that,
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from a hūng syllable, water for rinsing the mouth,
water for washing and cleansing the feet, flowers,
incenses, lamps, perfume, delicacies, and music appear,
that are brilliant and unobstructed, just like the clouds
of oﬀerings mentioned in the story of bodhisattva
Samantabadra and apt for pleasing all the heroes and
yoginīs.

ཨ…་བÒ་ཨÖཾ་—ཿ Šྃ།
དེ་བཞིན་t་Ìར་ཏེ།

—×་Æ་ནཾ༴ ¸ོཀྵ་ཎཾ༴ Ù་Úཾ༴ ™Ûཾ༴ Ü་པཾ༴ —་ལོ་ཀཾ༴ གནདྷཾ༴ ནཻཝེ་Úཾ༴ ཤÝ༴
ཞེས་སོ་སོའ་µགས་N་རོ
ལ་མོ་དང་བཅས་པས་6ིན་Fིས་བ„བ་བོ། །
<

om vajra argham āh hūng/ om vajra āncamanam āh hūng/
om vajra proksha nam āh hūng/ om vajra pādyam āh
hūng/ om vajra pushpam āh hūng/ om vajra dhūpam āh
hūng/ om vajra ālokam āh hūng/ om vajra gandham āh
hūng/ om vajra naivedyam āh hūng/ om vajra shabda āh
hūng/
Thus, bless them with their individual mantras, hand gestures, and
music.
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•བས་འDོ་ནི།

Xེ་ན་མོ་tས་གqམ་Fི་སངས་Nས་ཐམས་ཅད་Oི་ƒ་གqང་^གས་གཉིས་q་
མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་Oི་ངོ་བོར་Gར་པ། ^གས་Xེ་དང་mོང་པ་རོ་མཉམ་པ། Zི་མ་
གqམ་Fིས་མ་གོས་པའི་Xེ་4་མ་དམ་པ་5མས་དང་། ཡི་དམ་དOིལ་འཁོར་Fི་
‚་ཚ>གས། དམ་པ་ཡེ་ཤེས་Oི་ཆོས་•ོང་བའི་Ïང་མ་5མས་ལ་•བས་q་
མཆིའ།ོ །
Refuge

jé na mo dü sum gyi sang gyé tam ché kyi ku sung tuk nyi
su mé pé yé shé kyi ngo wor gyur pa/ tuk jé dang tong pa
ro nyam pa/ dri ma sum gyi ma gö pé jé la ma dam pa
nam dang/ yi dam kyil khor gyi lha tsok/ dam pa yé shé
kyi chö kyong wé sung ma nam la kyap su chio/
Homage to the Lord.
I take refuge in the lord sublime gurus, the mandalas of
the yidam deities, and all sublime guardians of the
Dharma of wisdom—the embodiments of the body,
speech, mind, and the non-dual wisdom of the buddhas
of the three times, whose compassion and emptiness
are in one flavor, and are not stained by the three
pollutions.

17 of 75

སངས་Nས་ལ་•བས་q་མཆིའ།ོ །ཆོས་ལ་•བས་q་མཆིའ།ོ །དགེ་འtན་ལ་
•བས་q་མཆིའ།ོ །
sang gyé la kyap su chio/ chö la kyap su chio/ gen dün la
kyap su chio/
I take refuge in the Buddha,
I take refuge in the Dharma,
I take refuge in the Sangha.

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Oི་Þིག་Yིབ་དག་པར་མཛད་t་གསོལ། ཚh་
དང་ßོག་གི་བར་t་གཅོད་པ། ནད་དང་གནོད་པ། àེན་བར་གཅོད། ཉེས་པ་དང་
áང་བ། འགལ་àེན་བར་གཅོད། མི་མ^ན་པའི་Mོགས་ཐམས་ཅད་âར་t་ཞི་
ཞིང་མི་འJང་བར་མཛད་t་གསོལ།
ལན་གqམ།

dak dang sem chen tam ché kyi dik drip dak par dzé du
söl/ tsé dang sok gi bar du chö pa/ né dang nö pa/ kyen
bar chö/ nyé pa dang tung wa/ gel kyen bar chö/ mi tün pé
chok tam ché nyur du zhi zhing mi jungwar dzé du söl/
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I beseech you to help me and all sentient beings purify
our negative deeds and obscurations. I beseech you for
your help so that we can quickly pacify all obstacles to
our lives and vital energies, sicknesses and harms,
hindering conditions, faults and downfalls, adverse
conditions, and all unfavorable opponents.
Three times

ཡན་ལག་བtན་པ་ནི།

Xེ་སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་Oི་ƒ། །¡ན་Fིས་.བ་ཅིང་འtས་མ་6ས། །ã་བསམ་
ཤེས་བXོད་äལ་ལས་འདས། །Xེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །
Seven Branches

jé sem nyi ngo wo nyi kyi ku/ lhün gyi drup ching dü ma
jé/ ma sam shé jö yül lé dé/ jé rin po ché la chak tsel lo/
Lord! The nature of mind is the svabhāvikakāya. It is
spontaneously present and unconditioned, beyond the
scope of words, thoughts, knowledge, and expressions.
Precious lord, I pay homage to you.

དངོས་དང་དངོས་མེད་འཁོར་འདས་8ན། །སེམས་ཉིད་གཅིག་9་འZེས་པ་
ལས། །8ན་9་བཟང་པོར་Gར་པ་ཡི། །4་མེད་མཆོད་པས་མཆོད་པར་བFི། །
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ngö dang ngö mé khor dé kün/ sem nyi chik tu dré pa lé/
kün tu zang por gyur pa yi/ la mé chö pé chö par gyi/
All entities and non-entities, saṃsāra and nirvāṇa,
when merge into one in the nature of mind, become
Samantabhadra. I oﬀer you this unsurpassable oﬀering.

རང་གཞན་ཐམས་ཅད་{ོགས་སངས་Nས། །ƒ་གqམ་¡ན་Fིས་.བ་པ་ལ། །
ཐ་མལ་åས་ངག་ཡིད་གqམ་t། །འ•ལ་བར་Gར་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
rang zhen tam ché dzok sang gyé/ ku sum lhün gyi drup
pa la/ ta mel lü ngak yi sum du/ trülwar gyur pa töl lo
shak/
Oneself as well as all others are fully awakened.
Though the three bodies are spontaneously present, I
have regarded them as ordinary body, speech, and
mind. I confess and atone for my confusion.

རང་གཞན་གདོད་ནས་སངས་Nས་ཤིང་། །4་མེད་དཀོན་མཆོག་གqམ་པོ་
དང་། །འDོ་བ་8ན་Fི་དགེ་བ་ལ། །³ིང་ནས་དགའ་བས་ཡི་རང་ངོ་། །
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rang zhen dö né sang gyé shing/ la mé kön chok sum po
dang/ dro wa kün gyi ge wa la/ nying né ga wé yi rang
ngo/
Oneself as well as others are primordially awakened. In
the unsurpassable Three Jewels and the virtues of all
beings, I rejoice from my heart with joy.

Nལ་ßས་âར་t་སངས་Nས་ཤིང་། །{ོགས་པའི་6ང་|བ་ཐོབ་པ་5མས། །
ཆོས་Oི་འཁོར་ལོ་བLོར་Gར་ནས། །འDོ་8ན་སངས་Nས་ཐོབ་མཛད་
གསོལ། །
gyel sé nyur du sang gyé shing/ dzok pé jang chup top pa
nam/ chö kyi khor lo kor gyur né/ dro kün sang gyé top
dzé söl/
The children of Conquerors about to be awakened and
the ones who have attained complete awakening, I
supplicate you all to turn the wheel of Dharma and help
all beings attain awakening.

mོན་པ་^གས་Xེ་ཆེན་པོ་5མས། །´་ངན་འདའ་བར་གང་བཞེད་པ། །µོན་Fི་
དམ་བཅའ་དགོངས་མཛ>ད་ལ། །´་ངན་མི་འདའ་བAགས་པར་གསོལ། །
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tön pa tuk jé chen po nam/ nya ngen da war gang zhé pa/
ngön gyi dam cha gong dzö la/ nya ngen mi da zhuk par
söl/
The teachers with great compassion, who are intending
to pass into nirvāṇa. I supplicate you to remember your
past commitments and not pass into nirvāṇa, but
remain here.

བདག་དང་འDོ་བ་མ་åས་པའི། །tས་གqམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་དང་། །
གདོད་ནས་ཡོད་པའི་དགེ་བ་དེས། །འDོ་8ན་4་མེད་6ང་|བ་མཆོག་ཐོབ་
ཤོག །ཅེས་ལན་གqམ་Fིས་ཚ>གས་བསགས།
dak dang dro wa ma lü pé/ dü sum sak pé ge wa dang/ dö
né yö pé ge wa dé/ dro kün la mé jang chup chok top
shok/
By the virtues I and all beings without exception have
amassed in the three times and the primordially
existing virtue, may all beings attain the supreme,
unsurpassable awakening.
Recite three times for accumulation

གོང་གསལ་•བས་འDོ་དང་ཡན་ལག་བtན་པ་ནི། འnི་jང་༧•ོབས་པས་མཛད་པའོ། །
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The Refuge and Seven Branch above were composed by Drikung
Kyöpa.

དངོས་གཞི་བ•ེད་ཆོག་ནི།

ཨ…་ཁ†་རོ་ཧེ་Šཾ་Šྃ་ཕཊ་
Oིས་བསངས།

ཨ…་Œ•ཝ་ŽÔཿ ས‘་དྷÐཿ Œ•ཝ་Ž”ོ ྅ ཧཾ། mོང་པ་ཉིད་t་Gར།
The Actual Generation Procedure
Cleanse with:

om khanda rohe hūng hūng phat/ om svabhāva shuddhāh
sarva dharmāh svabhāva shuddho ham/
[Everything] is emptiness.

mོང་པའི་ངང་ལས་Ïང་བའི་འཁོར་ལོའ་དoས།
།ཞིང་ཁམས་5མ་དག་བཀོད་པ་
<
Ëན་qམ་ཚ>གས། །Mོགས་མཚམས་8ན་9་མཆོད་པའི་Bིན་Ëང་æིགས། །

tong pa nyid du gyur/ tong pé ngang lé sung wé khor lö
wü/ zhing kham nam dak kö pa pün sum tsok/ chok tsam
kün tu chö pé trin pung trik/
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Out of emptiness arises a wheel of protection, with a
pure land of perfect display in the middle and billows
of oﬀering clouds gathered in the cardinal and
intermediate directions.

དེ་དoས་ཐར་པ་ཆེན་པོའ་གཞལ་མེ
ད་ཁང་། །སེང་æི་པད་མ་f་བའི་གདན་mེང་
<
t། །སངས་Nས་8ན་འtས་²་བའི་4་མ་ནི། །འDོ་བའི་མགོན་པོ་ཕག་.་kོ་Xེ་
Nལ། །
dé wü tar pa chen pö zhel mé khang/ seng tri pé ma da wé
den teng du/ sang gyé kün dü tsa wé la ma ni/ dro wé gön
po pak dru dor jé gyel/
In the middle of that is the Mansion of Supreme
Liberation, where on a lion-throne with a cushion made
of lotus and moon, is my root guru Phagdru Dorje
Gyalpo, the embodiment of all buddhas, the protector
of beings.

•ིལ་çང་Mེད་པའི་ཞབས་™ས་གཉིས་Oི་mེང་། །Mག་གཉིས་ཁ་èབ་ཏིང་འཛ<ན་
ངང་t་བAགས། །བཀའ་0གས་Óོམ་A་ཆོས་གོས་5མ་གqམ་བXིད། །
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kyil drung ché pé zhap pü nyi kyi teng/ chak nyi kha bup
ting dzin ngang du zhuk/ ka tak gom zhu chö gö nam sum
ji/
In half cross-legged position, he is sitting in the state of
meditative absorption with the palms of his hands
placed on the knees, and looking magnificent in the
three Dharma robes and meditation hat that bears the
seal of authentic teaching.

མtན་t་༧•ོབ་པ་འཇིག་0ེན་གqམ་མགོན་ནི། །Mག་གཉིས་ས་གནོན་མཉམ་
བཞག་kོར་•ིལ་བAགས། །གཡས་གཡོན་eན་µ་Dགས་འJང་ཤེས་འJང་
གཉིས། །གཙ>་བོར་འtད་པའི་éལ་Fིས་བཞེངས་ཏེ་བ0ེན། །
dün du kyop pa jik ten sum gön ni/ chak nyi sa nön nyam
zhak dor kyil zhuk/ yé yön chen nga drak jung shé jung
nyi/ tso wor dü pé tsül gyi zheng té ten/
Kyöpa Jikten Sumgön is sitting in front of him in the
vajra-posture with his right hand in the earth touching
and the left in meditation gestures. On his right and left
sides are his disciples Dragpa Jungne and Sherab
Jungne, standing in the position of obedience to the
Lord.
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གཡས་q་.བ་ཆེན་žིང་Xེ་རས་པ་དང་། །གཡོན་t་དཔལ་(ན་ཐང་པ་བÇ་
ཤིས་ཞབས། །Nབ་9་æོ་Ë་Nལ་ཚ་རིན་ཆེན་མགོན། །ཤར་‚ོར་»ར་པ་ཤེས་
རབ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། །
yé su drup chen ling jé ré pa dang/ yön du pel den tang pa
tra shi zhap/ gyap tu tro pu gyel tsa rin chen gön/ shar lhor
mar pa shé rap yé shé pel/
The great siddha Lingje Repa is on his right and the
glorious Thangpa Tashi is on his left. Throphu Gyaltsha
Rinchen Gön is behind him and Marpa Sherab Yeshe
Pel in the southeast.

‚ོ་›བ་འDོ་མགོན་ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བ²ེགས། །›བ་6ང་གཡའ་བཟང་ཡེ་ཤེས་
སེêེའི་ཞབས། །6ང་ཤར་Fེར་Óོམ་ཆོས་Oི་སེང་གེ་དཔལ། །8ན་Oང་བཀའ་
0གས་Óོམ་གA་ཆོས་གོས་ëབས། །
lho nup dro gön yel pa yé shé tsek/ nup jang ya zang yé
shé seng gé zhap/ jang shar gyer gom chö kyi seng gé pel/
kün kyang ka tak gom zhu chö gö lup/
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The guardian of beings Yelpa Yeshe Tsek is in the
southwest, Lord Yazang Yeshe Sengé is in the
northwest, and Lord Gyergom Chökyi Sengé is in the
northeast. All of them are in Dharma robes and wear
meditation hats that bear the seal of authentic teaching.

ཞབས་གཉིས་kོར་•ིལ་ཡེ་ཤེས་གཟི་6ིན་འབར། །དo་གìག་ཐད་t་མར་པ་ལོ་
í་ལ། །གཡས་གཡོན་Óམ་པོ་པ་དང་མི་ལས་བ0ེན། །དེ་mེང་དo་གìག་ཐད་
t་kོ་Xེ་འཆང་། །
zhap nyi dor kyil yé shé zi jin bar/ wu tsuk té du mar pa lo
tsa la/ yé yön gam po pa dang mi lé ten/ dé teng wu tsuk
té du dor jé chang/
They are seated in the vajra posture and are shining
with magnificence of wisdom. Marpa Lotsava is above
them at the level of their crowns with Gampopa and
Milarepa to his right and left sides. Above them at the
level of their crowns is Vajradhara.

གཡས་གཡོན་ཏཻ་ལོ་î་རོ་གཉིས་Oིས་བ0ེན། །mེང་t་བཀའ་བཞི་བ\ད་པའི་4་
མ་དང་། །སངས་Nས་6ང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འDོས་བLོར། །མtན་t་ཨ་
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མགོན་ཆོས་Ïངས་དམ་ཅན་ཚ>གས། །ཡེ་ཤེས་མེ་ད™ང་འབར་བའི་དoས་q་
བAགས། །
yé yön té lo na ro nyi kyi ten/ teng du ka zhi gyü pé la ma
dang/ sang gyé jang sem pawo khan drö kor/ dün du a gön
chö sung dam chen tsok/ yé shé mé pung bar wé wü su
zhuk/
On his right and left sides are Tilopa and Naropa. The
space above them is encircled by the four commands’
lineage masters with buddhas, bodhisattvas, vīras, and
ḍākīṇīs. In the front there are Achi, Mahākala,
Dharmapala, and a crowd of oath-bound protectors,
abiding amid a mass of blazing wisdom fire.

བདག་མtན་^གས་ཀའི་ས་བོན་འོད་ཟེར་Fིས། །དད་(ན་མཆོད་པའི་ཞིང་t་
eན་འZེན་ན། །རང་རང་གནས་ནས་ཐོགས་མེད་ï་འsལ་Fིས། །བ²ེ་བར་
དགོངས་ནས་གནས་འདིར་གཤེགས་q་གསོལ། །ཨ…་ðི་j་Q་དེ་བ་o”་བོ་དྷི་
ས་ñ་¼་ཀི་ནི་དྷÐ་པ་ལ་ས་Ù་རི་ò་ར་བÒ་ས་Æ་ཛཿ
རོལ་མོས་eན་Zངས།
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dak dün tuk ké sa bön ö zer gyi/ dé den chö pé zhing du
chen dren na/ rang rang né né tok mé dzu trül gyi/ tse war
gong né né dir shek su söl/
By means of light rays from the seed syllables in the
hearts of oneself and those generated in front, as we
invite you to come to this field of oﬀerings of those
who are endowed with faith, kindly come to this place
through your unobstructed miraculous powers.
om śrī guru deva buddha bodhisattva ḍākīṇī dharmāpāla
sapārivāra vajra samāja/
Thus, invite with musical instruments.

བAགས་q་གསོལ་བ་ནི།

བཅོམ་(ན་འདིར་ནི་6ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་Lལ་པར་
(ན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་Oང་། །^གས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་
བར་མཛ>ད། །ཨ…་¸་བ་ར་སó་ར་ཨôཾ་¸་ཏིÂ་Êi། །
Requesting to sit:

chom den dir ni jön pa lek/ dak chak sö nam kel par den/
dak gi chö yön zhé né kyang/ tuk la gong shing nangwar
dzö/
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Bhagavān, I welcome you to this place. Please accept
the oﬀerings I serve and consider granting us the
merits for which we possess the fortune.
om prabara satkara argham pratīccha svāhā.

mོང་གqམ་8ན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །པõ་འདབ་བNད་གེ་སར་བཅས། །བདེ་
ཞིང་ཡངས་པར་འoལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བAགས་q་གསོལ། །པõ་
ཀ་མ་ལ་ཡ་öཾ།
tong sum kün dang nyam pa yi/ pe ma dap gyé gé sar ché/
dé zhing yang par bül lak na/ chi de war ni zhuk su söl/
I oﬀer this lotus with eight petals including the pistil. It
is equal in size to the entire three-thousand [words],
comfortable, and spacious. Please sit in whatever way
comfortable.
padma kamalaya tvam/
དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་t་བmིམ་པ་ནི།

གདོད་ནས་དམ་ཚ<གས་ཡེ་ཤེས་ད6ེར་མེད་Oང་། །གཉིས་འཛ<ན་4ོ་ཡི་འཆིང་བ་
nལ་བའི་Mིར། །དOིལ་འཁོར་‚་ཚ>གས་གཉིས་མེད་ངང་t་བAགས། །མོས་
པའི་o་ལ་6ིན་ཆེན་དབབ་9་གསོལ། །ཛཿ Šྃ་བཾ་ཧོ།
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Merging the commitment and wisdom beings inseparably

dö né dam tsik yé shé yer mé kyang/ nyi dzin lo yi ching
wa dral wé chir/ kyil khor lha tsok nyi mé ngang du zhuk/
mö pé bu la jin chen wap tu söl/
The commitment and wisdom beings are primordially
inseparable. However, to set us free from the fetter of
dualistic mind, may the deities of the mandalas remain
in the state of non-duality and bring down blessings for
the children with devotion.
dza hūng bam ho/
Mག་འཚལ་བ་ནི།

གང་གི་Zིན་Fིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །Lད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །4་མ་རིན་
ཆེན་]་oའི་ƒ། །kོ་Xེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འtད། །
Homage

gang gi drin gyi dé chen nyi/ ké chik nyi la char wa gang/
la ma rin chen ta bü ku/ dor jé chen zhap pé la dü/
The guru who is like a precious body is the one by
whose kindness great bliss arises in an instant. I bow
down to the lotus feet of the vajra-holder.
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Xེ་སངས་Nས་ཐམས་ཅད་འtས་པའི་ƒ། །kོ་Xེ་འཛ<ན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་
མཆོག་གqམ་Fི་²་བ་mེ། །4་མ་5མས་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །
jé sang gyé tam ché dü pé ku/ dor jé dzin pé ngo wo nyi/
kön chok sum gyi tsa wa té/ la ma nam la chak tsel lo/
མཆོད་པ་Nས་པར་Bོ་ན། 4་མ་མཆོད་པའི་མཆོད་÷ེང་ལས་4ངས་ལ། བøས་ན།

ཨ…་j་Q་དེ་བ་¼་ཀི་ནི་ས་པ་རི་བ་ར་ཨôཾ་ནས་ཤÝའི་བར།
If you wish to make more elaborate offerings, integrate the series of
offerings from the Guru Yoga. To make it short, recite:

om guru deva ḍākinī saparivara argham until shabda.

དཔལ་(ན་4་མ་ƒ་བཞི་དབང་Íག་ལ། །བདག་åས་ངག་ཡིད་Mི་ནང་གཞན་
གqམ་Fི། །དངོས་པོར་.བ་དj་མཆོད་པའི་{ས་q་འoལ། །མཆོད་6་མཆོད་
6ེད་མཆོད་པའི་རང་བཞིན་གཅིག ། མཐའ་nལ་རོ་མཉམ་ཆེན་པོར་འoལ་
ལགས་Oི། །6་²ོལ་nལ་བའི་དངོས་.བ་བÎལ་t་གསོལ། །
pel den la ma ku zhi wang chuk la/ dak lü ngak yi chi
nang zhen sum gyi/ ngö por drup gu chö pé dzé su bül/
chö ja chö jé chö pé rang zhin chik/ ta dral ro nyam chen
por bül lak kyi/ ja tsöl dral wé ngö drup tsel du söl/
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To the glorious guru, the embodiment of the four kāyas,
I oﬀer everything that ever exist—my body, speech,
and mind, and the outer, inner, and the other—as
oﬀering- substances. The natures of the recipient, the
oﬀerer, and the oﬀering identical. I oﬀer these as the
one taste devoid of extremes, and thus, I beseech you to
grant me the siddhi devoid of arduous eﬀorts.
མ†ལ་Nས་པ་གཞན་]ར་ལ། བøས་ན།

ས་གཞི་Tོས་|ས་Jགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བÇམ། །རི་རབ་žིང་བཞི་ཉི་fས་བNན་
པ་འདི། །སངས་Nས་ཞིང་ལ་དམིགས་ཏེ་Ëལ་བ་ཡིས། །འDོ་8ན་5མ་དག་
ཞིང་t་eོད་པར་ཤོག །
Elaborate mandala is as found in other texts.
If summarized, it is as follows:

sa zhi pö chü juk shing mé tok tram/ ri rap ling zhi nyi dé
gyen pa di/ sang gyé zhing la mik té pül wa yi/ dro kün
nam dak zhing du chö par shok/
The ground is sprinkled with scented water and strewn
with flowers. It is adorned with Mount Meru, the four
continents, the sun, and the moon. Seeing it as a
buddhafield, by oﬀering it, may all beings experience
the completely pure realm.
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Mག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །Xེས་q་ཡི་རང་བƒལ་ཞིང་
གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ùང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་
{ོགས་པའི་6ང་|བ་Mིར་བµོའ།ོ །
chak tsel wa dang chö ching shak pa dang/ jé su yi rang
kül zhing söl wa yi/ ge wa chung zé dak gi chi sak pa/ tam
ché dzok pé jang chup chir ngo/
Prostrating, oﬀering, confessing, rejoicing, beseeching,
and supplicating—I dedicate whatever slight virtue I
have gathered for the complete awakening of all.
Mི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Oི་མ†ལ་ནི།

ƒ་གqམ་ཡོངས་{ོགས་4་མའི་ཚ>གས་5མས་ལ། །Mི་ནང་གསང་གqམ་དེ་
བཞིན་ཉིད་Oིས་མཆོད། །བདག་åས་ལོངས་eོད་wང་ßིད་ཡོངས་བཞེས་ལ། །
4་མེད་མཆོག་གི་དངོས་.བ་བÎལ་t་གསོལ། །
The outer, inner, secret, and suchness mandalas

ku sum yong dzok la mé tsok nam la/ chi nang sang sum
dé zhin nyi kyi chö/ dak lü long chö nang si yong zhé la/
la mé chok gi ngö drup tsel du söl/
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To all of the gurus who have perfected the three kāyas,
I make oﬀerings—outer, inner, secret, and suchness.
Please accept my body, wealth, and the entirety of
phenomenal existence, and grant me the unsurpassable
supreme accomplishments.
བmོད་པ་ནི།

4་མ་ས་གཞིའི་རང་བཞིན་ལ། །\་དང་མི་\ས་བmེན་པར་6ེད། །4་མ་ཡེ་
ཤེས་མེ་ཆེན་Fིས། །Yིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ßེག་མཛད་བmོད། །
la ma sa zhi rang zhin la/ gyu dang mi gyü ten par jé/ la
ma yé shé mé chen gyi/ drip nyi bak chak sek dzé tö/
Praise

Praise to the guru! Guru is the nature of earth, where
the animate and inanimate reside. Guru is a colossal
fire of wisdom, which consumes the two obscurations
and their tendencies.

4་མ་6ིན་„བས་–ང་གིས་ནི། །ཡོན་ཏན་གོང་t་གཡོ་བར་6ེད། །4་མ་^གས་
Xེའི་|་བོ་ལས། །འDོ་བ་གཉིས་•ོང་གསོ་མཛད་བmོད། །
la ma jin lap lung gi ni/ yön ten gong du yo war jé/ la ma
tuk jé chu wo lé/ dro wa nyi kyong so dzé tö/
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Praise to the guru! Guru is the wind of blessing, which
propels the qualities to grow higher. Guru is a stream
of compassion, which nurtures and sustains the two
types and beings.

4་མ་ཤེས་རབ་f་བ་ཡིས། །མ་རིག་úན་པ་སེལ་བར་6ེད། །4་མ་ཐབས་Oི་ཉི་
མ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་„ན་5མས་Lེམ་6ེད་བmོད། །
la ma shé rap da wa yi/ ma rik mün pa sel war jé/ la ma
tap kyi nyi ma yi/ nyön mong len nam kem jé tö/
Praise to the guru! Guru is the moon of wisdom, which
eradicates the darkness of ignorance. Guru is the sun of
method, which drys the moisture of aﬄictions
completely.

4་མ་མཁའ་]ར་དག་པ་ལས། །ཆགས་འཛ<ན་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་6ེད་། །
4་མ་6ིན་„བས་»ན་Fིས་ནི། །ནད་5མས་ཐམས་ཅད་སེལ་མཛད་བmོད། །
la ma kha tar dak pa lé/ chak dzin tam ché jik par jé/ la ma
jin lap men gyi ni/ né nam tam ché sel dzé tö/
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Praise to the guru! Guru is pure like space, which
annihilates all fixations of desire. Guru is a medicine of
blessings, which eradicates all sicknesses completely.

4་མ་དཔག་བསམ་ཤིང་བཞིན་t། །འདོད་པའི་འnས་o་བmེར་བར་6ེད། །4་
མ་‚་ཡི་ཤེལ་བཞིན་t། །མཆོག་^ན་དངོས་.བ་Îོལ་མཛད་བmོད། །
la ma pak sam shing zhin du/ dö pé dré bu ter bar jé/ la
ma lha yi shel zhin du/ chok tün ngö drup tsöl dzé tö/
Praise to the guru! Guru is like a wish-fulfilling tree,
which provides the fruits one desires. Guru is like a
divine mirror, which provides the ordinary and
supreme accomplishments.

4་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་o་]ར། །Ëན་qམ་ཚ>གས་པ་བ•ེད་པར་6ེད། །དེ་Mིར་
4་མ་དམ་པ་ལ། །åས་ངག་ཡིད་གqམ་jས་པས་བmོད། །
la ma yi zhin nor bu tar/ pün sum tsok pa kyé par jé/ dé
chir la ma dam pa la/ lü ngak yi sum gü pé tö/
Praise to the guru! Guru is like a wish-fulfilling gem,
which increases the excellencies. For these reasons, I
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praise the guru with my respectful body, speech, and
mind.
བmོད་ཅེས་པ་འདི་ཁ་བHར་ཙམ་ལས་དེ་ད6ིངས་ཏཻ་ལོས་པས་མཛད་པའོ། །

Except for the word ‘Praise,’ the rest is composed by Tilopa.

བmོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །
སོགས་Oིས་བmོད།

tö par ö pa tam ché la/ shing dul kün gyi drang nyé kyi/ lü
tü pa yi nam kün tu/ chok tu de pé tö par gyi/
To all those who are worthy of praise, I prostrate with
bodies as numerous as atoms in this universe and
praise them continuously with supreme faith.
Praise with this and others.

བདག་མtན་^གས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འ÷ོས་པས། 8ན་9་བཟང་པོའ་<
མཆོད་Bིན་Bོས་ཏེ་སངས་Nས་དང་6ང་|བ་སེམས་པའི་ཚ>གས་དང་བཅས་
པར་མཆོད་པ་Ëལ། འོད་ཟེར་éར་བøས་ནས། རིགས་çག་གི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་ཚh་རབས་ནས་བསགས་པའི་Þིག་Yིབ་བག་ཆགས་
དང་བཅས་པ་6ང་། རང་གི་³ིང་གའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་4་མའི་6ིན་„བས་
འûག་ནས་Mག་ཆེན་མཆོག་གི་དངོས་.བ་ཐོབ་པར་Gར།
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³མ་པས་Mག་N་ཆེན་པོའ་ངང་t།
<

ཨ…་—ཿ མ་i་j་Q་བÒ་¤་ཛ་ས‘་སི”ི་Šཾ།

ཞེས་པ་ཅི་›ས་བfས་ཏེ། 4་མའི་དOིལ་འཁོར་དང་རང་སེམས་གüག་མ་གཤིས་བབས་Oི་
གནས་åགས་གqམ་པོ་ད6ེར་མེད་Mག་N་ཆེན་པོའ་ངང་t་བ•ང་ངོ
་། །
<

dak dün tuk ké sa bön lé ö zer trö pé/ kün tu zang pö chö
trin trö té sang gyé dang jang chup sem pé tsok dang ché
par chö pa pül/ ö zer tsur dü né/ rik druk gi sem chen tam
ché la pok pé tsé rap né sak pé dik drip bak chak dang ché
pa jang/ rang gi nying gé sa bön la tim pé la mé jin lap juk
né chak chen chok gi ngö drup top par gyur/ nyam pé
chak gya chen pö ngang du/
From the seed syllables at the hearts of the self and
front generations, rays of light radiate. They emanate a
proliferation of totally perfect clouds of oﬀerings and
oﬀer them to the buddhas, bodhisattavs and their
retinues.
After I gather them back the rays of light shine on all
sentient beings in the six realms, purify their negative
deeds and obscurations and the tendencies that have
accumulated over successive lifetimes, and dissolve
into the seed syllable at my heart. As a result of that,
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the guru’s blessings enter me and I attain the supreme
accomplishment of mahāmudrā.
With this thought, recite within the state of mahāmudrā:

om āh mahāguru vajra rāja sarva siddhi hūng.
After reciting this as much as you can, maintain the three in the state of
mahāmudrā—the mandala of the guru, your innate mind, and the
fundamental mode of existence.

ཚ>གས་མཆོད་6ིན་„བས་ནི།

ཨ…་ཁ†་རོ་ཧེ་Šཾ་Šྃ་ཕཊ་
Oིས་བསངས།

ཨ…་Œ•ཝ་Ž”ཿ ས‘་དྷ“ཿ Œ•ཝ་Ž”ོ྅ཧཾ།
mོང་པ་ཉིད་t་Gར། mོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་–ང་། རཾ་ལས་མེའ་ི དOིལ་
འཁོར་Fི་mེང་t་ཨ…་—ཿ Šཾ་ལས་ཐོད་པོའ་˜ེ
< ད་™་གqམ་ལ་གནས་པའི་ཨ་ལས་
ཐོད་པ་Mི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤིང་N་ཆེ་བའི་

Consecrating the Feast Offering

om khanda ro he hūng hūng phat/
Thus purify.

om svabhāva shudha sarva dharma svabhāva shudho
hang/
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tong pa nyi du gyur/ tong pé ngang lé yam lé lung/ ram lé
mé kyil khor gyi teng du om āh hūng lé tö pö gyé pu sum
la né pé a lé tö pa chi kar la nang mar ba yang shing gya
che wé
[Everything] is emptiness. Out of emptiness, wind
arises from yam and a mandala of fire from ram. Upon
that, from om, āh, hūng arise a hearth of three skulls
with a large and spacious skull that arises from A, and
is white from outside and red from inside.

ནང་གི་དoས་q་Šྃ་ལས་Zི་|། ཤར་t་ཨ…་ལས་Zི་ཆེན། 6ང་t་ཁཾ་ལས་šད་
པ། ›བ་9་ཨཾ་ལས་6ང་སེམས། ‚ོར་œཾ་ལས་ར•། Vར་ཡང་དoས་q་བཾ་
ལས་ཤ་ཆེན། ཤར་‚ོར་¥ཾ་ལས་བ་žང་། ‚ོ་›བ་9་Éཾ་ལས་Sི། ›བ་6ང་t་Ùཾ་
ལས་žང་ཆེན། 6ང་ཤར་t་Ÿཾ་ལས་0འི་ཤ་5མས་རང་རང་གི་ས་བོན་Fིས་
མཚན་པ།
nang gi wü su hūng lé dri chu/ shar du om lé dri chen/
jang du kham lé lé pa/ nup tu am lé jang sem/ lhor trām lé
rakta/ lar yang wü su bam lé sha chen/ shar lhor lām lé ba
lang/ lho nup tu yām lé khyi/ nup jang du pam lé lang
chen/ jang shar du tām lé té sha nam rang rang gi sa bön
gyi tsen pa/
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Inside that, urine arises in the middle from hūng,
excrement in the east from om, brain in the north from
kham, bodhicitta in the west from om, and rakta in the
south from a trām.
Once again, human flesh airses in the center from bam,
cow flesh in the south-east from lām, dog flesh in the
south-west from yām, elephant flesh in the north-west
from pām, and horse flesh in the north-east from a tām,
each one marked with its own seed letter.

འོག་གི་–ང་གཡོས་མེ་Tར་ཐོད་པ་Zོས་{ས་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་A་ཞིང་ཁོལ་
བས་ཉི་མ་འཆར་ཁ་]་oའི་ཁ་དོག་ཅན་དེའི་„ངས་པ་ལས་.བ་པའི་ཁ་ýཾ་ྭ ཱ ག་
དཀར་པོ་མགོ་^ར་t་བ]་བ་¡ང་ཞིང་འZེས་པའི་mེང་t།

ok gi lung yö mé par tö pa drö dzé yi gé dang ché pa zhu
zhing khöl bé nyi ma char kha ta bü kha dok/ chen dé lang
pa lé drup pé khaṭvāṅga kar po go tur du ta wa lhung
zhing dré pé teng du/
The wind beneath them blows and ignites the fire. The
skull heats up and the materials melt and boil along
with their letters. Its color becomes similar to the
moment when the sun is about rise. The vapor
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transforms into an inverted white khatvānga, which
drops down and merges with the materials. Upon that
there are:

ཨ…་ཨ་—། ཨི་—ི། ¢་£། རྀ་¤ྀ། ལྀ་¥ྀ། ཨེ་ཨི། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།
ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎཾ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་
ས་ཧ་ཀྵཿ
om a ā/ i ī/ u ū/ ṛi ṛī/ ḷi ḷī/ e ai/ o au/
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 kṣa /

Šྃ་Šྃ་ཕཊ་ཡོངས་q་Gར་པ་ལས་ཨ…་—ཿ Šཾ་བ²ེགས་ཏེ་གནས་པ་ལས་དOིལ་
འཁོར་Fི་‚་5མས་Bོས། འDོ་བའི་དོན་6ས། ³ོམས་པར་Aགས་པས་ཡི་གེ་
གqམ་ལ་ཐིམ། ཡི་གེ་གqམ་ཡང་A་བ་ཐོད་པའི་བtད་²ི་དང་འZེས་པས་ཡེ་
ཤེས་Oི་བtད་²ིའི་N་མཚ>་ཆེན་པོར་Gར། ཨ…་—ཿ Šྃ།
ལན་གqམ་།

Hūng hūng phat yong su gyur pa lé om āh hūng tsek té né
pa lé kyil khor gyi lha nam trö/ dro wé dön jé/ nyom par
zhuk pé yi gé sum la tim/ yi gé sum yang zhu wa tö pé dü
tsi dang dré pé yé shé kyi dü tsi gya tso chen por gyur/ om
āh hung/
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Hūng, hūng, and phat completely transform into a stack
of om āh and hūng. From that, the deities of the
mandala manifest and benefit beings. Thereafter, while
engaged in union, they dissolve into the three letters.
The three letters also melt and merge with the nectar in
the skull. Thus, an enormous ocean of nectar is formed.
om āh hung/
Three times

འབར་བའི་Nས།

ཕ!་ཕ!་ཕ!། ཨེ་—་ར"ི་#¾་#¾་ཛཿ ཛཿ།

ཞེས་Mག་N་དང་བཅས་པ་ལན་གqམ་དང$ པད་Lོར་kོར་ཐལ་ཁ་Mེ་བས།

ཨ…་j་Q་དྷེ་བ་¼་ཀི་ནི་དྷ“་པ་ལ་ས་པ་རི་བ་¤་ཨི་དཾ་བ་ལ¾་ཏ་ཁ་ཁ་¶་ཧི་¶་ཧི།
ལན་གqམ།

With blazing mudra

phem phem phem/ e āh ra li hring hring dza dza/
Recite three times while making the mudras. With the vajra palms open
by doing the spinning lotus mudrā, recite this:

om guru deva ḍākinī dharma pala sapariwarā yidam balim
ta kha kha khāhi khāhi.
Three times
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kོ་Xེ་འཆང་དང་4ོ་Dོས་རིན་ཆེན་དཔལ། །ས་ར་ཧ་དང་འཕགས་པ་ë་lབ་
ཞབས། །ཤ་བ་རི་དང་མངའ་བདག་མཻ་%ི་སོགས། །Mག་ཆེན་བ\ད་པའི་ཞལ་t་
ཚ>གས་མཆོད་འoལ། །
dor jé chang dang lo drö rin chen pel/ sa ra ha dang pak pa
lu drup zhap/ shawa ri dang nga dak mai tri sok/ chak
chen gyü pé zhel du tsok chö bül/
I oﬀer this feast oﬀering to the lineage of mahāmudrā,
such as Vajradhara, Glorious Lodö Rinchen, Saraha,
Noble Nāgārjuna, Shavari, Lord Metripa and so forth.

kོ་Xེ་འཆང་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འDོ་མ། །ཏཻ་ལོ་པ་དང་î་རོ་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །
མར་པ་ལོ་í་མི་ལ་རས་པ་སོགས། །ཆོས་çག་བ\ད་པའི་4་མར་ཚ>གས་
མཆོད་འoལ། །
dor jé chang dang yé shé kha dro ma/ te lo pa dang na ro
yé shé zhap/ mar pa lo tsa mi la ré pa sok/ chö druk gyü
pé la mar tsok chö bül/
I oﬀer this feast oﬀering to the lineage gurus of the Six
Dharmas, such as Vajradhara, Jñanaḍāki, Tilopa, Lord
NāroYeshe, Marpa Lotsava, Milarépa and so forth.
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འཁོར་བ་འཇིག་&ལ་ཕག་.་kོ་Xེ་Nལ། །འnི་mག་æོ་žིང་»ར་ཡེལ་གཡའ་
Žག་སོགས། །'ང་བཞི་ཡ་བNད་བཀའ་བ\ད་4་མའི་ཚ>གས། །ཚ>གས་
མཆོད་འoལ་ལོ་མཆོག་^ན་དངོས་.བ་Îོལ། །
kho rwa jik trül pak dru dor jé gyel/ dri tak tro ling mar
yel ya shuk sok/ zung zhi ya gyé ka gyü la mé tsok/ tsok
chö bül lo chok tün ngö drup tsöl/
I oﬀer this feast oﬀering to the assemblies of gurus of
the Four in Pair and Eight Branch Kagyüpas, such as
Phagdru Dorje Gyalpo—the emanation of
Krakucchanda—Drikungpa, Taklungpa, Trophupa,
Lingrepa, Marpa, Yelpa, Yazangpa, Shugsep pa and so
forth. Please grant me the supreme and ordinary
accomplishments.

འཁོར་ལོ་Þོམ་པ་kོ་Xེ་ཕག་མོ་དང་། Oེ་ཡི་kོ་Xེ་äམ་མཆོག་བདག་མེད་
སོགས། །ཡི་དམ་\ད་བཞིའི་དOིལ་འཁོར་‚་ཚ>གས་ལ། །ཚ>གས་མཆོད་
འoལ་ལོ་མཆོག་^ན་དངོས་.བ་Îོལ། །
khor lo dom pa dor jé pak mo dang/ kyé yi dor jé yum
chok dak mé sok/ yi dam gyü zhi kyil khor lha tsok la/
tsok chö bül lo chok tün ngö drup tsöl/
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I oﬀer this feast oﬀering to Cakrasamvara, Vajravarahi,
Hevajra, and the supreme consort Nairātmyā, and so
forth, the hosts of yidams deities of the four tantras.
Please grant me the supreme and ordinary
accomplishments.

གནས་གqམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འDོའ་ཚ>
< གས་5མས་དང་། །མ་i་È་ལ་ཆོས་Oི་

Yོན་མའི་ཚ>གས། །tད་སོལ་‚་མོ་Ïང་མའི་ཚ>གས་བཅས་ལ། །ཚ>གས་མཆོད་
འoལ་ལོ་མཆོག་^ན་དངོས་.བ་Îོལ། །
né sum pawo kha drö tsok nam dang/ ma ha ka la chö kyi
drön mé tsok/ dü söl lha mo sung mé tsok ché la/ tsok chö
bül lo chok tün ngö drup tsöl/
I oﬀer this feast oﬀering to the Vīras, Ḍākiṇīs,
Mahākāla, Dharmatara, and Dhūmāvatī, the hosts of
protectors of the three abodes. Please grant me the
supreme and ordinary accomplishments.

འཇིག་0ེན་•ོང་བ་ཕོ་\ད་མོ་\ད་དང་། །Sད་པར་མང་དཀར་‚་མོ་གཞི་བདག་
སོགས། །སངས་Nས་བmན་པ་Ïང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །བཀའ་Ïང་དམ་
ཅན་N་མཚ>འི་ཚ>གས་5མས་ལ། །ཚ>གས་མཆོད་འoལ་ལོ་མཆོག་^ན་དངོས་
.བ་Îོལ། །
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jik ten kyong wa po gyü mo gyü dang/ khyé par mang kar
lha mo zhi dak sok/ sang gyé ten pa sung war zhel zhé pé/
ka sung dam chen gya tsö tsok nam la/ tsok chö bül lo
chok tün ngö drup tsöl/
I oﬀer this feast oﬀering to the male and female
Lokapālas, specially the Goddess of Mangkar, the local
deities, and so forth—the oceanic hosts of oath-bound
Dharma protectors who have vowed to protect
Buddha’s teachings. Please grant me the supreme and
ordinary accomplishments.

འདི་]ར་ཚ>གས་མཆོད་དམ་པ་Ëལ་བའི་མ^ས། །བདག་ཅག་5ལ་འ6ོར་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །Mི་ནང་འགལ་àེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །མཆོག་^ན་
དངོས་.བ་མ་åས་བÎལ་t་གསོལ། །
ཞེས་ཚ>གས་Ëད་Ëལ་ནས་÷ིན་ལས་བཅོལ།

di tar tsok chö dam pa pül wé tü/ dak chak nel jor khor
dang ché pa la/ chi nang gel kyen bar ché zhiwa dang/
chok tün ngö drup ma lü tsel du söl/
By the power of oﬀering this excellent feast oﬀering, I
beseech you to completely pacify the obstacles posed to
us by the outer and inner adversities, and to grant us—
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the yogins and retinues—the supreme and ordinary
accomplishments.
Thus, offer the first portion of the feast offering. After that, request for
activities.

བLང་བཤགས་ནི།

Šྃ། ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཚ>གས་Oི་འཁོར་ལོ་འདིས། །4་མ་‚་ཚ>གས་5མས་Oི་
^གས་དམ་བLང་། །དམ་ཚ<ག་ཉམས་ཆག་འགལ་འ•ལ་ཅི་མཆིས་
བཤགས། །མཆོག་དང་^ན་མོང་དངོས་.བ་Îལ་t་གསོལ། །
hūng zak mé dé chen tsok kyi khor lo di/ la ma lha tsok
nam kyi tuk dam kang/ dam tsik nyam chak gel trül chi
chi shak/ chok dang tün mong ngö drup tsel du söl/
Fulfillment and Confession

Hūng! With this feast oﬀering of stainless great bliss, I
satisfy the minds of the host of all gurus and yidam
deities, and confess each and every violation, breach,
transgression, and mistake. Please grant me the
supreme and ordinary accomplishments.
ཞེས་དང་། ཡི་གེ་བN་པས་བཤགས། དེ་ནས་ལས་Oི་kོ་Xེས་མ་ད་ནའི་wོད་ལག་པ་གཡས་པས་
བ'ང་། གཡོན་པས་བ་དན་གqམ་པའི་Mག་N་བmན་ལ། ད6ངས་དང་བཅས་པས།

In addition to this, confess by reciting the 100 syllables mantra.
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After that, the Action Vajra should hold the vessel of madana in the right
hand and display the Three Banners Mudrā with the left hand. While
doing so, incant this melodiously:

མཐོང་བའི་ཆོས་ནི་དག་པ་ལ། །མེད་དོ་³མ་པའི་0ོག་པ་ཐོང་། །nམ་ཟེ་Sི་དང་
གདོལ་པ་གqམ། །‚ན་ཅིག་གཅིག་པ་ཉིད་t་གསོལ། །
ཞེས་བXོད་ཅིང་། Vོབ་དཔོན་ནས་རིམ་པར་Zང་ངོ་། །

thong wé chö ni dak pa la/ mé do nyam pé tok pa tong/
dram zé khyi dang döl pa sum/ lhen chik chik pa nyi du
söl/
The phenomenon that has been seen pure.
Get rid of assuming that it does not exist.
The brāhmin, the dog, and the outcaste,
All three of them enjoy together and equally.
Having recited this, serve everyone the [madana], starting from the
master.

ལེན་པ་པོ་5མས་Oིས་Oང་། གཡོན་པས་Mག་N་དེ་ཉིད་དང་། གཡས་པས་4ངས་ལ།

བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་རིན་ཐང་མེད། ། འདོད་ཆགས་Zི་མ་དང་nལ་ཞིང་། །
ག'ང་དང་འཛ<ན་པ་5མ་Tངས་པ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་jས་པས་འtད། །
ཅེས་བXོད།
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The recipients should also maintain the same left hand mudrā and
receive the [madana] with right hand and recite:

dé shek chö la rin tang mé/ dö chak dri ma dang dral
zhing/ zung dang dzin pa nam pang pa/ dé nyi la ni gü pé
dü/
The Sugata’s teaching is priceless,
Free from the stain of attachment,
And totally devoid of subject and object.
To this alone, I bow down respectfully.
Thus recite

དེ་ནས་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་དoལ་ཞིང་། ཐོག་མར་ལག་པ་གཡོན་པས་4ངས་ཏེ་ལོངས་eོད།

²ོད་པ་ལ་སོགས་པ་བག་མེད་པའི་eོད་པ་Tངས་ལ། ²་ཁམས་Oི་དཔའ་བོ་5ལ་འ6ོར་མ་5མས་
མཆོད་པའི་བསམ་པ་6་mེ། ‚ག་མར་བtད་²ིས་nན་ལ།

After that, serve the foods and so forth. Receive them first with the left
hand and enjoy. Abstain from heedless activities, such as qurellig and so
forth, and think that you are making offerings to the vīras and ḍākīṇīs in
the channels.
After that, sprinkle some nectar on the remnants and recite:

ཨ་È་རོས་6ིན་Fིས་„བས་ནས།
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གཏོར་wོད་ཐོད་པ་ཡངས་པའི་Ëད་‚ག་འདི། ལས་དང་འཇིག་0ེན་མཁའ་འDོ་
ཕོ་ཉའི་ཚ>གས། །དoལ་བར་ཚ<མས་ཞིང་དFེས་པར་བཞེས་ནས་Oང་། །5ལ་
འ6ོར་•ོང་ཞིང་དམ་ཉམས་ཚར་གཅོད་མཛ>ད། །
om akāro mukham sarva dharmānām ādyan utpannatvāt
om āh hūng phat svāhā/
tor nö tö pa yang pé pü lhak di/ lé dang jik ten kha dro po
nyé tsok/ wül war tsim zhing gyé par zhé né kyang/ nel
jor kyong zhing dam nyam tsar chö dzö/
I oﬀer this spacious skull of feast-remnants to the host
of karma and loka-ḍākīṇīs and their servants. Enjoy this
with pleasure and be satisfied, and protect the yogins
and defeat the samaya-breakers.

Nལ་བmན་eི་དང་6ེ་nག་འnི་jང་པའི། །བཀའ་བ\ད་བmན་པ་³ིང་པོ་འདི་
Ïང་ནས། །བདག་ཅག་དཔོན་Vོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །བཅོལ་པའི་÷ིན་
ལས་âར་t་.བ་པར་མཛ>ད། །¢Â<Ã་བ་ལ¾་ཏ་བྷཀྵ་སི་Êi། །

ཅེས་‚ག་མ་Mི་རོལ་t་དོར་ལ། བཤལ་|་‚ག་མར་དབང་བ་5མས་ལ་Ìིན་ནོ། །
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gyel ten chi dang jé drak dri gung pé/ ka gyü ten pa nying
po di sung né/ dak chak pön lop khor dang ché pa yi/ chöl
pé trin lé nyur du drup par dzö/
Protect Buddha’s teachings in general and the
quintessence Kaygü teachings of Drikungpa in
particular, and perform the requested activities swiftly
for us, the master and disciples including our retinues.
ucchishta balingta bhaksha si svāhā/
Thus, cast the remnants outside to offer them to all those who deserve
water after rinsing and remnants.

Xེས་ཆོག་ནི།
མཆོད་པ་5མས་ཁ†་རོ་ཧེས་བསངས།

Œ་བྷ་ཝས་Ìངས།

Concluding Procedure
Purify the tormas with:

om khandarohe hūng hūng phat/
Cleanse with:

om svabhā shudha sarva dharma svabhāva shudho hang/
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mོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་ཐོད་པའི་ནང་t། Šྃ་ཡོངས་q་Gར་པ་ལས། མཆོད་
ཡོན་ཞལ་བསིལ། བསང་གཏོར་ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བtག་Tོས། wང་
གསལ། Zི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་5མས་Õངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ། 6ང་
|བ་སེམས་དཔའ་8ན་9་བཟང་པོའ་5མ་པར་ཐར་པ་ལས་Jང་བའི
་མཆོད་པའི་
<
Bིན་Ëང་]་o། དཔའ་བོ་དང་5ལ་འ6ོར་མ་5མས་དFེས་པ་བ•ེད་›ས་པར་
Gར།
tong pé ngang lé a lé tö pé nang du/ hung yong su gyur pa
lé/ chö yön zhel sil/ sang tor zhap sil/ mé tok/ duk pö/
nang sel/ dri chap/ zhel zé/ röl mo nam dang shing tok pa
mé pa/ jang chup sem pa kün tu zang pö nam par tar pa lé
jungwé chö pé trin pung ta bu/ pawo dang nenjor ma nam
gyé pa kyé nü par gyur/
Out of emptiness, a skull arises from A. Inside that is a
hūng that completely transforms into water for rinsing
the mouth, water for washing and cleansing the feet,
flowers, incenses, lamps, perfume, delicacies, and
music. All these are brilliant and unobstructed, just like
the clouds of oﬀerings as mentioned in the story of
bodhisattva Samantabadra, and suitable for pleasing the
heroes and yoginīs.
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ཨ…་བÒ་ཨགྷཾ་—ཿ Šྃ།
དེ་བཞིན་t་Ìར་ཏེ།

—×་Æ་ནཾ༴ ¸ོཀྵ་ཎཾ༴ ÙÚཾ༴ ™Ûཾ༴ (་པཾ༴ —་ལོ་ཀཾ ག)ཾ༴ ནཻ་ཝི་Úཾ༴ ཤÝ༴
ཞེས་སོ་སོའ་µགས་N་རོ
ལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད།
<

om vajra argham āh hūng/ om vajra āncamanam āh hūng/
om vajra proksha nam āh hūng/ om vajra pādyam āh
hūng/ om vajra pushpam āh hūng/ om vajra dhūpam āh
hūng/ om vajra āloke āh hūng/ om vajra gandham āh
hūng/ om vajra nevidyam āh hūng/ om vajra shabda āh
hūng/
Thus, offer with the mantras with their individual mudrā and musical
instruments.

བmོད་པ་ནི།

Xེ་སངས་Nས་ཐམས་ཅད་འtས་པའི་ƒ། །kོ་Xེ་འཛ<ན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་
མཆོག་གqམ་Fི་²་བ་mེ། །4་མ་5མས་ལ་Mག་འཚལ་བmོད། །
Praise

jé sang gyé tam ché dü pé ku/ dor jé dzin pé ngo wo nyi/
kön chok sum gyi tsa wa té/ la ma nam la chak tsel tö/
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I praise the lord gurus who are embodiments of all
buddhas, the very essence of Vajradhara, and the root
of the Three Jewels.
དབང་གི་དོན་t་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

4་མ་kོ་Xེ་འཆང་ཆེན་པོས་བདག་ལ་དབང་བƒར་བར་མཛད་t་གསོལ།
ཞེས་ལན་གqམ་བXོད།

Requesting for Empowerments

la ma dor jé chang chen pö dak la wang kurwar dzé du
söl/
I beseech the supreme vajradhara guru to confer the
empowerments upon me.
Three times

mེང་དང་མཐའ་འཁོར་4་མའི་ཚ>གས་བཅས་5མས། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་
དoས་Oི་ཕག་.ར་ཐིམ། །དཔལ་(ན་ཕག་མོ་.བ་པའི་»ིན་མཚམས་ནས། །
འོད་ཟེར་དཀར་འ÷ོས་རང་གི་»ིན་མཚམས་ཐིམ། །åས་Oི་Yིབ་Ìངས་oམ་
པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ། །
teng dang ta khor la mé tsok ché nam/ chik la chik tim wü
kyi pak drur tim/ pel den pak mo drup pé min tsam né/ ö
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zer kar trö rang gi min tsam tim/ lü kyi drip jang bum pé
wang chok top/
The gurus above and around Phagmodrupa in the
middle dissolve into one another before they dissolve
into him. From between the eyes of glorious
Phamodrupa, white rays of light emanate and dissolve
between my eyes. The obscurations of my body purify
and I receive the supreme vase empowerment.

དཔལ་(ན་ཕག་མོ་.བ་པའི་མDིན་པ་ནས། །འོད་ཟེར་དམར་འ÷ོས་རང་གི་
མDིན་པར་ཐིམ། །ངག་གི་Yིབ་Ìངས་གསང་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ། །
pel den pak mo drup pé drin pa né/ ö zer mar trö rang gi
drin par tim/ ngak gi drip jang sang wé wang chok top/
From the throat of glorious Phagmodrupa, red rays of
light emanate and dissolve into my throat. The
obscurations of my speech purify and I receive the
supreme secret empowerment.

དཔལ་(ན་ཕག་མོ་.བ་པའི་^གས་ཀ་ནས། །འོད་ཟེར་µོན་པོ་འ÷ོས་ཏེ་³ིང་
གར་ཐིམ། །ཡིད་Oི་Yིབ་Ìངས་གqམ་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ། །
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pel den pak mo drup pé tuk ka né/ ö zer ngön po trö té
nying gar tim/ yi kyi drip jang sum pé wang chok top/
From the heart of glorious Phagmodrupa, blue rays of
light emanate and dissolve into my heart. The
obscurations of my mind purify and I receive the
supreme third empowerment.

དཔལ་(ན་ཕག་མོ་.བ་པའི་ƒ་དེ་ཡང་། །འཇའ་མཚ>ན་འོད་Oི་Ëང་པོར་Gར་
ནས་ནི། །eི་བོར་ཐིམ་པས་Óོ་གqམ་འཛ<ན་པ་དག །བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་
སངས་Nས་ཐམས་ཅད་Oི། །ƒ་གqང་^གས་དང་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་q། །ངོ་
བོ་མཉམ་ཡངས་¡ན་.བ་0ོགས་Gར་ཏེ། །མ་བཅོས་Mག་N་ཆེན་པོའ་ངང་t་
<
—ཿ།

ཞེས་ùང་ཟད་Mག་ཆེན་Fི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག

pel den pak mo drup pé ku dé yang/ ja tsön ö kyi pung por
gyur né ni/ chi wor tim pé go sum dzin pa dak/ zhi pé
wang top sang gyé tam ché kyi/ ku sung tuk dang nyam
nyi yé shé su/ ngo wo nyam yang lhün drup tok gyur té/
ma chö chak gya chen pö ngang du āh/
Glorious Phamodrupa’s body also transforms into a
mass of rainbow lights and dissolves into my crown.
As a result of that, I receive the fourth empowerment,
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the grasping of my body, speech, and mind purify and
they transform into the body, speech, and mind of all
buddhas within wisdom of equanimity. Thus, having
realized the equal, vast, and spontaneously present
essence, āh, I am in the unaltered state of mahāmudrā.
Equipoise briefly on the meaning of mahāmudrā.

བÇ་ཤིས་ནི།

རང་Jང་6ང་|བ་སེམས་Oི་དOིལ་འཁོར་ཤིན་9་ཉམས་དགའ་བ། །‚ན་ཅིག་
•ེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་རོ
< ་ལ་རོལ་མཛད་ཅིང་། །འཁོར་དང་´་ངན་འདས་པ་
ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བHར་མཛད་པ། །5ལ་འ6ོར་དབང་Íག་Sོད་
Oིས་0ག་9་བདེ་ལེགས་ཤོག །
rang jung jang chup sem kyi kyil khor shin tu nyam ga
wa/ lhen chik kyé pa de wa chen pö ro la röl dzé ching/
khor dang nya ngen dé pa tam ché de wa chen por gyur
dzé pa/ nel jor wang chuk khyö kyi tak tu dé lek shok/
Auspiciousness

You enjoy the taste of co-emergent great bliss, the
extremely thrilling mandala of self-arising bodhicitta,
and transform saṃsāra and nirvāṇa completely into
great bliss. The king of yogis, may you bring constant
well-being and joy.
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གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་དང་ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་5མས་ན། །དཔའ་བོ་5ལ་
འ6ོར་མཁའ་འDོའ་ཚ>
< གས་Oིས་གང་Gར་པས། །འཁོར་བའི་øག་བµལ་མ་
åས་ཚ>གས་ནི་Lེམས་མཛད་པ། །དཔའ་བོ་5ལ་འ6ོར་ཚ>གས་Oིས་0ག་9་
བདེ་ལེགས་ཤོག །
né dang nyé bé né dang zhing dang nyé bé zhing nam na/
pawo nel jor kha drö tsok kyi gang gyur pé/ khor wé duk
ngel ma lü tsok ni kem dzé pa/ pa wo nel jor tsok kyi tak
tu dé lek shok/
The hosts of heroes, yoginīs, and ḍākīṇīs—who fill the
abodes and adjoining abodes, the fields and adjoining
fields—make the multitude of saṃsāric suﬀerings
wither completely. May the hosts of heroes and yoginīs
bring constant well-being and joy.

Mོགས་བù་tས་གqམ་བAགས་པའི་Nལ་བ་N་མཚ>་5མས། །ßས་དང་
བཅས་པས་ཡོན་ཏན་N་མཚ>་རབ་བXོད་ཅིང་། །ƒ་གqང་^གས་Oི་ཡོན་ཏན་
N་མཚ>་དཔག་མེད་Oིས། །འཁོར་བའི་N་མཚ>་མ་åས་»ིན་དང་Dོལ་6ེད་
ཤོག །
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chok chu dü sum zhuk pé gyal wa gya tso nam/ sé dang
ché pé yön ten gya tso rap jö ching/ ku sung tuk kyi yön
ten gya tso pak mé kyi/ khor wé gya tso ma lü min dang
dröl jé shok/
May the ocean of Victorious Ones and their children,
who abide in the ten directions and the three times,
fully exhibit the ocean of great qualities. By means of
the boundless qualities of their body, speech, and mind,
may they ripen and liberate the ocean of saṃsāric
beings without exception.

‚་དང་ë་དང་གནོད་Ìིན་མི་5མས་དང་། །འDོ་བ་8ན་Fི་དཔལ་དང་བདེ་•ིད་
མ་åས་ཐམས་ཅད་Oང་། །Sོད་ལ་བ0ེན་ནས་ཤིན་9་Nས་ཤིང་བÇ་ཤིས་
འJང་། །བདེ་བའི་འJང་གནས་Sེད་Oིས་0ག་9་བདེ་ལེགས་ཤོག །
lha dang lu dang nö jin mi nam dang/ dro wa kün gyi pel
dang dé kyi ma lü tam ché kyang/ khyö la ten né shin tu
gyé shing tra shi jung/ dewé jung né khyé kyi tak tu dé lek
shok/
Without an exception, the glories, joys, and happiness
of the gods, nāgas, yakṣas, humans and the rest of
beings prosper immensely and become auspicious
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through you. Sources of Joy, may you bring constant
well-being and joy.

kོ་Xེ་འཆང་ཆེན་tས་གqམ་Nལ་བ་8ན་Fི་ƒ། །ད6ེར་མེད་6ང་|བ་སེམས་
Oི་རང་བཞིན་འGར་བ་མེད། །མགོན་པོ་གདོད་ནས་6ང་|བ་མཆོག་9་སངས་
Nས་པའི། །བÇ་ཤིས་དམ་པ་དེས་Oང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
dor jé chang chen dü sum gyal wa kün gyi ku/ yer mé
jang chup sem kyi rang zhin gyur wa mé/ gön po dö né
jang chup chok tu sang gyé pé/ tra shi dam pa dé kyang
deng dir dé lek shok/
You are Vajradhara, the embodiment of the Victorious
Ones of the three times, the unchanging nature of the
undivided bodhicittas, the lord who is primordially
awakened in supreme awakening. May this sublime
auspiciousness also bring well-being and joy at this
moment.

སེམས་Oི་‚་ཚ>གས་åས་Oི་དOིལ་འཁོར་ནས། །གདོད་ནས་མ་•ེས་འགག་
པ་མེད་པ་5མས། །'ང་འûག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་གནས་མཆོ
ག་9། །kོ་Xེ་འཛ<ན་
<
པ་4་མའི་བÇ་ཤིས་ཤོག །
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sem kyi lha tsok lü kyi kyil khor né/ dö né ma kyé gak pa
mé pa nam/ zun juk de wa chen pö né chok tu/ dor jé dzin
pa la mé tra shi shok/
The hosts of deities in the mind who neither arise nor
cease from the body mandala since primordial time! In
the supreme abode of unified great bliss, may there be
the auspicious of the Vajradhara guru.

རང་Jང་དOིལ་འཁོར་ཕག་མོའ་པõ་ལ།
།དཔལ་(ན་kོ་Xེ་གཉིས་མེད་
<

བAགས་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་Nལ་པོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནས། །མཁའ་འDོ་མ་
བཞི་བཅས་པའི་བÇ་ཤིས་ཤོག །
rang jung kyil khor pak mö pe ma la/ pel den dor jé nyi
mé zhuk pa yi/ rin chen gyel po dé chen khor lo né/ kha
dro ma zhi ché pé tra shi shok/
The glorious vajra abides non-dually in Varahi’s lotus,
the self-arisen mandala. From this cakra of great bliss,
the king of jewels, may there be the auspiciousness of
the four ḍākīṇīs too.
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‚ན་ཅིག་•ེས་པ་ནམ་མཁའི་གཞལ་ཡས་ནས། །äལ་དང་äལ་ཅན་ད6ེར་
མེད་རོལ་པ་ཡི། །ཐོད་པའི་tམ་o་རབ་ག9མ་མ་སོགས་Oིས། །4་མེད་^གས་
Oི་དབང་Íག་བÇ་ཤིས་ཤོག །
lhen chik kyé pa nam khé zhel yé né/ yül dang yül chen
yer mé röl pa yi/ tö pé dum bu rap tum ma sok kyi/ la mé
tuk kyi wang chuk tra shi shok/
From the co-emergent mansion of space, may the
expressions of the indivisibility of subject and object,
such as Piece of Skull, Vicious Lady, and so forth,
bring the auspiciousness of the king of unsurpassed
mind.

གqང་གི་འཁོར་ལོས་ས་mེང་Sབ་Gར་ཅིང་། །â་j་ཅན་དང་ས་Ïང་མཁའ་
འDོ་མས། །མ་ཆགས་པõའི་དངོས་.བ་བÇ་ཤིས་ཤོག །
sung gi khor lö sa teng khyap gyur ching/ nyu gu chen
dang sa sung kha dro mé/ ma chak pe mé ngö drup tra shi
shok/
May the mandala of speech pervade the earth and may
Nyuguchan and Sasung ḍākīṇīs bring the
accomplishment of the lotus without attachment.
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ངན་འDོའ་ßི
< ད་པ་5མ་Ìོང་བདེ་བའི་མཆོག །mོབས་པོ་ཆེ་དང་Žགས་ཅན་

མཁའ་འDོའ་ཚ>
< གས། །གཏི་úག་དག་པ་ཡེ་ཤེས་‚་ཚ>གས་Oིས། །དངོས་.བ་
ཆེན་པོའ་བÇ་
< ཤིས་དེང་འདིར་Îོལ། །

ngen drö si pa nam jong de wé chok/ top po ché dang
shuk chen kha drö tsok/ ti muk dak pa yé shé lha tsok kyi/
ngö drup chen pö tra shi deng dir tsöl/
Śamvara, Mahābala, and the host of powerful ḍākīṇīs,
who purify the lower realms completely! You are the
host of wisdom deities free from ignorance. May you
grant the auspiciousness of great accomplishments at
this moment.

དམ་ཚ<ག་འཁོར་ལོར་གནས་པའི་མཁའ་འDོ་མ། །w་ཚ>གས་÷ིན་ལས་^གས་
Xེའི་བདག་ཉིད་5མས། །ཐ་མལ་8ན་0ོག་འཁོར་བའི་N་མཚ>་ལས། །.བ་
མཆོག་Sེད་Oིས་Yོལ་བའི་བÇ་ཤིས་ཤོག །
dam tsik khor lor né pé kha dro ma/ na tsok trin lé tuk jé
dak nyi nam/ ta mel kün tok khor wé gya tso lé/ drup chok
khyé kyi dröl wé tra shi shok/
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The ḍākīṇīs abiding in the samaya-cakra embody
compassion and perform myriad activities. May they
bring the auspiciousness of becoming liberated through
you, the the supreme siddha, from the saṃsāric ocean
of ordinary thoughts.

འཁོར་འདས་མ་åས་Sབ་བདག་མཁའ་འDོ་མ། །qམ་ù་²་བtན་ཐབས་དང་
ད6ེར་མེད་པས། །tག་z་5མ་དག་རིགས་zའི་སངས་Nས་q། །ཡེ་ཤེས་z་
དང་(ན་པའི་བÇ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་། རོལ་ཆེན་6འོ། །

khor dé ma lü khyap dak kha dro ma/ sum chu tsa dün tap
dang yer mé pé/ duk nga nam dak rik ngé sang gyé su/ yé
shé nga dang den pé tra shi shok/
The universal lords, the pervaders of the entire saṃsāra
and nirvāṇa, the thirty-seven ḍākīṇīs, indivisible from
your methods! May you bring the auspiciousness of the
five poisons in their completely pure forms as the five
buddha endowed with the five wisdoms.
Thus, toss flowers and play extensive musical instruments.
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»ོན་ལམ་ནི།

ཚh་རབས་མ་åས་ཐམས་ཅད་t། །4་མ་དམ་པ་མཉེས་6ེད་ཅིང་། །མོས་jས་
]ེམ་àང་མེད་པ་དང་། །ནོར་བཟང་བཞིན་t་བmེན་པར་ཤོག །
Prayer

tsé rap ma lü tam ché du/ la ma dam pa nyé jé ching/ mö
gü tem kyang mé pa dang/ nor zang zhin du ten par shok/
In all my successive lives without exception, may I
please the sublime guru, and with no instability in my
devotion, may I follow the guru as Manibhadra did.

•བས་ཆེ་6ིན་ཆེ་དཀོན་མཆོག་གqམ། །མཆོད་པའི་ཚ>གས་ནི་མ་åས་པས། །
ཚ<མ་པ་མེད་པར་མཆོད་ནས་Oང་། །0ག་9་*་བཞིན་བ8ར་བར་ཤོག །
kyap ché jin ché kön chok sum/ chö pé tsok ni ma lü pé/
tsim pa mé par chö né kyang/ tak tu ngu zhin kur war
shok/
With multitude oﬀerings without exceptions, may I
serve the Three Jewels—the great sources of refuge
and blessings—untiringly and revere them as
Sadapraruditareve did.
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བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་འGར་ཞིང་། །མ་བཞིན་སེམས་པའི་ཡི་དམ་‚། །
^ན་བཞི་ཡིས་ནི་མཉེས་Gར་པ། །ཡི་དམ་‚་དང་མི་འnལ་ཤོག །
bar ché tam ché sel gyur zhing/ ma zhin sem pé yi dam
lha/ tün zhi yi ni nyé gyur pa/ yi dam lha dang mi drel
shok/
Having dispelled all obstacles, may I never separate
from the yidam deity, who I deem as my mother and
please during the four sessions.

Šཾ་དང་ཕཊ་Oི་འÑག་Y་ཡིས། །Zེགས་པ་ཅན་5མས་ཚར་གཅོད་ཅིང་། །བmན་
པ་མ་åས་བÏང་བ་ཡི། །ཆོས་•ོང་5མས་Oིས་བÏང་བར་ཤོག །
hum dang pat kyi druk dra yi/ drek pa chen nam tsar chö
ching/ ten pa ma lü sung wa yi/ chö kyong nam kyi
sungwar shok/
Having defeated the haughty spirits with the
thundering sounds of hūng and phat, may I be
protected by the Dharma guardians, who protect the
entire teachings without exception.
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བདག་ཅག་‚ན་ཅིག་འཚ>གས་པ་5མས། །æོ་འ•གས་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་ཞིང་། །
ཟབ་མོའ་གཏམ་ནི
་w་ཚ>གས་Oིས། །སེམས་ལ་ཕན་པ་ཉིད་t་ཤག
ོ །
<
dak chak lhen chik tsok pa nam/ tro truk tam ché rap zhi
zhing/ zap mö tam ni na tsok kyi/ sem la pen pa nyi du
shok/
Having completely pacified all forms of hostility and
conflict in our commune, may we heal our minds
indeed, through myriad profound discourses.

གང་t་འtག་པའི་གནས་5མས་q། །འཇིགས་དང་ཉམ་ང་nལ་བ་དང་། །Mི་
ནང་འཚh་བ་མེད་པ་ཡི། །དགོན་གནས་5མས་དང་མི་འnལ་ཤོག །
gang du duk pé né nam su/ jik dang nyam nga dral wa
dang/ chi nang tse wa mé pa yi/ gön né nam dang mi dral
shok/
In every place where we live, may there be no threats
and angst. May we never separate from the solitudes
that are free from internal and external violence.
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ངོ་Ïང་བ²ོལ་བ་མི་དགོས་ཤིང་། །ངོ་བོ་ཉིད་Oི་ཆོས་ལ་དཀར། །ཕན་éན་འཚh་
བ་མེད་པ་ཡི། །•ེ་བོ་5མས་Oིས་བ8ར་བར་ཤོག །
ngo sung tsöl ba mi gö shing/ ngo wo nyi kyi chö la kar/
pen tsün tse wa mé pa yi/ kye wo nam kyi kur war shok/
Without needing flatteries and attempts, may we earn
the respect of people who are by nature wholesome in
the Dharma and have no violence against one another.

བདག་Oང་ཚh་རབས་ཐམས་ཅད་t། །6མས་པ་\ན་ཆད་མེད་པ་དང་། །0ོགས་
པ་གསེར་Dི་ཆེན་པོ་]ར། །གཉིས་མེད་འGར་བ་མེད་པར་ཤོག །
dak kyang tsé rap tam ché du/ jam pa gyün ché mé pa
dang/ tok pa ser dri chen po tar/ nyi mé gyur wa mé par
shok/
In all my successive lives, may my sense of love be
uninterrupted, and my realization like a great sword of
gold, be free from duality and change.

ཉོན་མོངས་གqམ་པོ་•ེས་པའི་ཚh། །|་ལ་རལ་Dིས་བཏབ་པ་བཞིན། །སེམས་
Oི་མtད་པ་nལ་ནས་Oང་། །འོད་གསལ་ངང་ལ་གནས་པར་ཤོག །
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nyön mong sum po kyé pé tsé/ chu la rel dri tap pa zhin/
sem kyi dü pa dral né kyang/ ö sel ngang la né par shok/
When the three aﬄictions arise, like slicing water with
a sword, may I cut the knots of my mind and remain in
the state of luminosity.

དོན་མེད་žེང་Vོང་ཟེར་བའི་ཚh། ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །གཏམ་Fི་
Ìོར་བ་འདི་5མས་Oང་། །ཆོས་Oི་གཏམ་t་འGར་བར་ཤོག །
dön mé leng long zer wé tsé/ khor wa tok ma mé pa né/
tam gyi jor wa di nam kyang/ chö kyi tam du gyur war
shok/
When I do silly conversations, may my words,
including the words I have spoken since beginningless
saṁsāra, become Dharma discourses.

Þང་བའི་äལ་5མས་མཐོང་བའི་ཚh། །རང་དབང་མེད་པར་6མས་པ་དང་། །
Õང་བའི་སེམས་ནི་•ེ་བ་དང་། །³ིང་ནས་མར་ནི་གོ་བར་ཤོག །
dang wé yül nam tong wé tsé/ rang wang mé par jam pa
dang/ dang bé sem ni kye wa dang/ nying né mar ni gowar
shok/
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When I see the victims of my hatred, without any
choice, may I develop love and pure thoughts, and
recognize them from my heart as my own mothers.

མཛhས་ཤིང་བÇག་(ན་མཐོང་བའི་ཚh། །མི་གཙང་oམ་པར་གོ་བ་དང་། །ཞེན་
པའི་མཚན་མ་རབ་ལོག་ནས། །ཆགས་པ་མེད་པར་གནས་པར་ཤོག །
dzé shing trak den tong wé tsé/ mi tsang bum par go wa
dang/ zhen pé tsen ma rap lok né/ chak pa mé par né par
shok/
When I see anything beautiful and bright, may I
recognize it as a vase of filth. Having the signs of
clinging completely collapsed, may I remain free from
attachment.

ང་Nལ་ཁེངས་ཤིང་Zེགས་པ་ཡི། །•ེ་བོ་5མས་དང་འDོགས་པ་ན། །»ད་པའི་
མཚན་མ་རབ་ལོག་ནས། །བ³ེན་བ8ར་6ེད་པར་གནས་Gར་ཅིག །
nga gyel kheng shing drek pa yi/ kye wo nam dang drok
pa na/ mé pé tsen ma rap lok né/ nyen kur jé par né gyur
chik/
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When in the company of proud, arrogant, and haughty
people, may my signs of rebuke collapse completely
and keep serving and respecting them.

ཤེས་པའི་ཚ>གས་ནི་མ་åས་པས། །]ེམ་àང་nལ་བའི་ཆོས་ƒ་ལ། ། མོས་
jས་N་ཆེན་6ེད་པ་དང་། །གཉེན་པོ་བ0ན་པར་གནས་པར་ཤོག །
shé pé tsok ni ma lü pé/ tem kyang dral wé chö ku la/ mö
gü gya chen jé pa dang/ nyen po ten par né par shok/
With the whole of my consciousness without exception,
may I have immense devotion without instability to the
dharmakāya, and remain with steady antidotes.

lབ་པ་6ས་པའི་འnས་o་དེས། །རང་གཞན་གཉིས་Oི་འདོད་པ་.བ། །འཁོར་
བ་ú་མཐའ་མེད་པ་Q། །སེམས་ཅན་5མས་ལ་»ིན་འGར་ཤོག །
drup pa jé pé dré bu dé/ rang zhen nyi kyi dö pa drup/
khorwa mu ta mé pa ru/ sem chen nam la min gyur shok/
May the result of doing this practice fulfil the wishes of
others and myself and may it repen in favor of sentient
beings in saṁsāra, which has no end limit.
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གཞན་ཡང་བµོ་»ོན་Fིས་མཐར་བNན་ཏོ། །
བཀའ་བ\ད་4་མ་གོང་མའི་གqང་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། རང་བཟོའ་éལ་eོ
ད་Tངས་ཏེ། དཔལ་
<
སངས་Nས་འཁོར་བ་འཇིག་གི་5མ་འsལ་ཕག་.་kོ་Xེ་Nལ་པོ་འདི་ཉིད་ལ་བ0ེན་པའི་4་མའི་

5ལ་འ6ོར་འདི། Vོབ་o་དཀོན་མཆོག་ཉི་མས་བƒལ་བ་བཞིན། དཔལ་ཕག་མོ་.བ་པ་འདི་ཉིད་

དjང་ལོ་çག་ù་²་གཅིག་པ། +གས་ཕོ་mག་གི་ལོར། ༡༡༧༠ ལོའ་བོ
< ད་f། ༩ ཚhས། ༢༥ ཉིན་

དགོངས་པ་ཆོས་ད6ིངས་q་གཤེགས་པའི་འདས་མཆོད་Oི་tས་mོན་Fི་མཆོད་•ེས་ལ་དམིགས་
ནས་བFིས་པ་འདི། འཕགས་äལ་6ང་|བ་žིང་ནས། ༧Nལ་བ་འnི་jང་པའི་མཚན་Fིས་6ིན་
Fིས་བ„བས་པ། དཀོན་མཆོག་བmན་འཛ<ན་8ན་བཟང་÷ིན་ལས་¡ན་.བ་པས། རབ་གནས་

+གས་mག eི་ལོ། ༢༠༡༠ བོད་f། ༠༡ ཚhས། ༢༥ ཉིན་Tེལ་བའི་དགེ་འདིས་འDོ་བ་5མས་5མ་
6ང་གི་ལམ་བཟང་དམ་པར་âར་t་དÇི་བར་Gར་ཅིག་j། དགེ དགེ དགེའ།ོ ། །།
Ornament this with additional dedication prayers at the end.
Based on the teachings of past Kagyü masters and without self-styled
fabrication, this guruyoga for relying on Phagdru Dorje Gyalpo, the
emanation of glorious Buddha Krakucchanda, was composed in
response to the disciple Konchok Nyima’s request, as a gift of offerings
to the glorious Phagmodrupa at the occasion of his anniversary, the day
on which he passed into parinirvana at the age of sixty-one, that is on the
25th of the 9th Tibetan month in the Male Tiger Year (1170).
Released on the 25th of the 1st Tibetan month, in the Iron Tiger Year
2010, from Jangchubling, India, by Konchok Tenzin Kunzang Tinle
Lhundup, the one blessed with the epithet of Gyalwa Drikungpa.
May the virtue of this quickly lead all beings on the perfect
sublime path of complete purity.
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