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༄༅། །ལུམི་ནི་ལ་བསོད་པ་པདྨ་དཀར་པོ།
The White Lotus in Praise of Lumbinī
By Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ཨོཾ་སྭསི།
Oṃ svasti!

ཀུན་ཏུ་སྙན་པའི་བ་དན་ཆྗེ། །སིད་པ་གསུམ་ན་རབ་སྗེངས་པ། །མཚན་
མཆོག་ལྡན་པ་ཟླ་བའི་ཞལ། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
KUN.TU NYEN.PA’i BA.DEN.CHE
SI.PA SUM.NA RAB.DRENG.PA
TShEN.CHOG DEN.PA DA.WA’i.ZHAL
ThUB.PA’i WANG.PO LA.CHAG.TShAL
The great flag of fame to all
Hoisted high in the three existences
Of the one with the moon-like visage
having the supreme signs:
To Munīndra I offer homage.

ངོ་མཚར་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །ལྷ་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ། །ཛམ་
གིང་སྗེར་སྐྱའི་གོང་ཁྗེར་དུ། །ཟས་གཙང་སས་སུ་ཉྗེར་བལྟམས་ཚེ། །
NGO.TShAR ZIG.PA NAM.PA.NGE
LHA.BU DAM.PA TOG.KAR.PO
DZAM.LING SER.KYA’i DRONG.KHYER.DU
ZE.TSANG SE.SU NYER.TAM.TShE
From five wondrous sights,
The holy celestial son Śvetaketu
Was ready to be born in the world in Kapilavastu
As the son of Śuddhodana,
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ཡུམ་ཆྗེན་སྒྱུ་མ་ཆྗེན་མོ་ཡི།
།གསྗེར་མངལ་ནོར་བུའི་གཞལ་མྗེད་
ཁང་། །བྱིན་གིས་བརླབས་ཤིང་ཆོས་སོན་མཛད། །ས་བཅུའི་གངས་ནི་
རོགས་པའི་ཚེ། །
YUM.CHEN GYU.MA CHEN.MO.YI
SER.NGAL NOR.BU’i ZHAL.ME.KHANG
JIN.GYI LAB.SHING CHÖ.TÖN.DZE
SA.CHU’i DRANG.NI DZOG.PA’i.TShE
So blessed the golden womb of the great mother,
Mahāmāyā, as an immeasurable mansion of jewels,
And taught the Dharma.
When the gestation to the count of the ten levels
was complete,

གནོད་པ་མྗེད་པར་རིབ་གཡས་ནས།
།སྐྱྗེས་བུ་གཞོན་ནུ་བྱོན་པ་
ན། །ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་རས་དཀར་གིས། །སྐུ་ལིབས་དང་བཅས་ཉྗེ་
བར་འཁྲུངས། །
NÖ.PA ME.PAR TSIB.YE.NE
KYE.BU ZHON.NU JÖN.PA.NA
TShANG.DANG GYA.JIN RE.KAR.GYI
KU.CHIB DANG.CHE NYE.WAR.ThRUNG
Harmlessly, from her right ribs
As you came as a young person,
Brahmā and Indra wrapped your body
In a protective blanket of white cotton.

དྗེ་ཚེ་གོམ་པ་བདུན་འདོར་སར། །དྲི་བྲལ་པདྨ་གཞོན་ནུ་ནི། །ཉྗེ་བར་
བཞད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འོད་ཀི་སྣང་བ་ཆྗེན་པོས་ཁབ། །
DE.TShE GOM.PA DUN.DOR.SAR
DRI.DRAL PE.MA ZHON.NU.NI
NYE.WAR ZHE.DANG LHEN.CHIG.TU
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WÖ.KYI NANG.WA CHEN.PÖ.KHYAB
At that time, on the ground where you took seven steps,
Unblemished fresh lotuses
Fully blossomed at the same time
And an immense aura of light pervaded.

ལྷ་ཡི་བདུད་རིས་དག་བྱས་ཤིང་།
།མཚན་མཁན་གིས་ནི་ལྗེགས་
བརྟགས་ཚེ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའམ་སངས་རྒྱས་སུ། །འགྱུར་རོ་ཞྗེས་
ནི་རབ་ཏུ་བསགས། །
LHA.YI DÜ.TSI DAG.JE.SHING
TShEN.KHEN GYI.NI LEG.TAG.TShE
KHOR.LÖ GYUR.WA’aM SANG.GYE.SU
GYUR.RO ZHE.NI RAB.TU.DRAG
Purified by celestial nectar,
When an augur examined well,
He proclaimed ‘Either he will become
A Cakravartin Emperor or a Buddha’.

དྗེ་ཡི་དུས་སུ་ལྷ་རྣམས་ནི།
།སིན་མའི་གཟྗེངས་མཐོ་གད་མོ་
སོགས། །བདུད་ཀི་ཚོགས་རྣམས་དཔའ་ཞུམ་སྗེ། །སྗེ་སྔགས་དང་ནི་ཆོ་
ངྗེ་འདོན། །
DE.YI DÜ.SU LHA.NAM.NI
MIN.MA’i ZENG.ThO GE.MO.DROG
DÜ.KYI TShOG.NAM PA’a.ZHUM.TE
ME.NGAG DANG.NI CHO.NGE.DÖN
At that time, the gods
Raised their eyebrows and laughed;
The horde of Māra, being intimidated,
Lamented and cried out.
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འཇིག་རྟྗེན་དགྗེ་བའི་ལྟས་བཟང་པོ། །གངས་མྗེད་དག་ཀང་ལྷན་ཅིག་
སྣང་། །རོད་པའི་དུས་འདིར་སོན་ལམ་བཟང་། །ལྔ་བརྒྱའི་བདྗེན་
འབྲས་མངོན་དུ་སྣང་། །
JIG.TEN GE.WA’i TE.ZANG.PO
DRANG.ME DAG.KYANG LHEN.CHIG.NANG
TSÖ.PA’i DÜ.DIR MÖN.LAM.ZANG
NGA.GYA’i DEN.DRE NGÖN.DU.NANG
Even innumerable good signs of virtue
Appeared simultaneously in the world;
The actualisation of the result of the truth
Of five hundred noble aspirations
for this era of conflict appeared.

དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་གི
།གཞོན་ནུའི་རོལ་རྗེད་མཛད་པ་
དང་། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤྗེགས་ནས་ཀང་། །ཆོས་ཀི་རྔ་ཆྗེན་རབ་
ཏུ་བསགས། །
DE.TAR KYE.BU KHYU.CHOG.GI
ZHON.NU’i ROL.TSE DZE.PA.DANG
JANG.CHUB NYING.POR SHEG.NE.KYANG
CHÖ.KYI NGA.CHEN RAB.TU.DRAG
Thus, as the supreme leader of humanity,
You played sports and games in youth,
Arrived at the essence of bodhi
Then also fully sounded the great drum of Dharma.

དག་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །ཉྗེ་བར་བསྗེན་པའི་
གནས་འདི་ནི། །གགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡི། །མཐོང་གོལ་ཆྗེན་པོར་
དད་པས་འདུད། །
DRA.CHOM PhAG.PA’i TShOG.NAM.KYI
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NYE.WAR TEN.PA’i NE.DI.NI
DRAG.PA DÖN.DANG DEN.PA.YI
ThONG.DROL CHEN.POR DE.PE.DÜ
This place well-tended to
By an Āryan host of Ārhats,
Is famous for good reason:
To the great freer by being beheld I bow in faith.

དྗེ་ལྟར་བསོད་བསྔགས་ཕུལ་བའི་དགྗེས། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་རོགས་
སིན་སྦྱངས། །དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་འགོ་རྣམས་སོལ། །ཐུབ་ཆྗེན་གོ་འཕང་
མཆོག་ཐོབ་ཤོག །།
DE.TAR TÖ.NGAG PhUL.WA’i.GE
ZHING.KHAM GYA.TShOR DZOG.MIN.JANG
PAG.TU ME.PE DRO.NAM.DROL
ThUB.CHEN GO.PhANG CHOG.ThOG.SHOG
Thus, by the virtue of offering eulogising praise,
May the ocean of vast domains be fulfilled,
ripened and cleansed
Unfathomably to free wandering beings
So that the supreme stage of the Mahāmuni is attained.

ཅྗེས་པའང་གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་མཇལ་བའི་ཚེ་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀིས་དྲངས་པའི་ཚིག་གི་མྗེ་ཏོག་
མངོན་པར་བཏུས་པ་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་སོ།། །།
Thus, when encountering this very sacred site, inspired by a mind of
clear admiration, Jampal Gawai Gocha (pseudonym of the author)
directly arranged these flowers of words.
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༈ །བསོད་པའི་གཟུངས།
The Praise Dhāraṇi

༄༅། །ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དི་སཏ་ྭཱ ནཱཾ། སརྦ་ཏྲ་སཱཾ་ཀུ་སུ་མི་ཏཱ་བིཛྙཱ་རཱ་སི་ནི་
ན་མོ་སྟུ་ཏྗེ་ས་ྭཱ ཧཱ།
NAMAÊ
SARVA-BUDDHA-BODHISATVĀNĀÎ |
SARVA-TRASAÎ KUSUMITĀBHIJÑĀRĀSINI NAMO
STUTE SVĀHĀ

ཞྗེས་ལན་བརྒྱད་བརོད་པས་བསོད་པའོ། །
Reciting thus eight times constitutes a praise.

༈ །ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས།
The Prostration Dhāraṇi

༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
To the Triple Gem I offer homage!

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་རྟྗེན་ལ་སྔགས་འདི་ལན་རྗེ་བརོད་ཅིང་བརྐྱང་ཕྱག་རྗེ་བྱས་ཏྗེ།
ཕྱག་གསུམ་བྱས་ན་སྗེ་སྣོད་གསུམ་ཐོས་པ་དང་། བསམས་པ་དང་། བསོམས་པའི་བསོད་
ནམས་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ཕྱག་གསུམ་གསུམ་བྱས་ན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་
མཐོང་བའི་ལམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་
མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། ནད་རིམས་ཀི་གནོད་པ་འབྱུང་བར་མི་
འགྱུར་རོ།
Reciting this mantra each time one prostrates to
representations of the Triple Gem, if one prostrates three
times, one gains merit equivalent to studying, contemplating
and meditating on the Tripiṭaka. If one does this three times
every day, one will gain the samādhi of the wisdom of the path
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of seeing in this lifetime. Until that is attained, harm arising
from humans, non-humans, elementals and contagious
illnesses will not occur:

།ཨོཾ་ན་མོ་མཉྫུ་ཤི་ཡྗེ། ན་མཿསུ་ཤི་ཡྗེ། ན་མཿཨུཏྟ་མ་ཤི་ཡྗེ་ས་ྭཱ ཧཱ།
OÎ NAMO MAÑJUŚRĪYE | NAMAÊ
NAMAÊ UTTAMAŚRIYE SVĀHĀ

SUŚRĪYE |

ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས་རོགས་སོ།།
The Prostration Dhāraṇi is concluded.

༈ །བསྐོར་བའི་གཟུངས།
The Circumambulation Dhāraṇi

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་
དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ།
To the Tathāgata, the Ārhat, the completely perfect Buddha
Ratnadhvaja, I offer homage.

།ན་མོ་བ་ག་བ་ཏྗེ་རཏྣ་ཀྗེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏྗེ་སཱཾཀ་སཱཾ་
བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་རཏྣྗེ་རཏྣྗེ་མ་ཧཱ་རཏྣྗེ་རཏྣ་བི་ཛ་ཡྗེ་ས་ྭཱ ཧཱ།
NAMO
BHAGAVATE
RATNAKETURĀJĀYA |
TATHĀGATĀYA | ARHATE SAÎYAKSAÎBUDDHĀYA
| TADYATHĀ | OÎ RATNE RATNE MAHĀRATNE
RATNAVIJAYE SVĀHĀ

འདི་བརོད་ཅིང་བསྐོར་བ་གཅིག་བྱས་པ་ཡང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ།
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Reciting this with one circumambulation multiplies the act
beyond fathoming.

།བསྐོར་བའི་གཟུངས་རོགས་སོ།།
The Circumambulation Dhāraṇi is concluded.

༈ །དཀོན་མཆོག་གི་རྟྗེན་ལ་བསྐོར་བའི་གཟུངས། །
The Dhāraṇi for Circumambulating
Representations of the Triple Gem

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
To the Bhagavan, the Tathāgata, the Ārhat, the perfectly
complete Buddha Śākyamuni, I offer homage.

།ཨོཾ་ན་མོ་ད་ཤ་དི་ཀ་ཏྲི་ཀཱ་ལ་སརྦ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། མ་མ་པྲ་དཀྵཱ་སུ་པྲ་
དཀྵཱ། སརྦ་པཱ་པཱཾ་བི་ཤོ་ད་ནི་ས་ྭཱ ཧཱ།
OÎ
NAMO
DAŚADIKA-TRIKĀYA-LASARVARATNA-TRAYĀYA | MAMA
PRADAKÚĀ
SUPRADAKÚĀ | SARVA-PĀPAÎ VIŚODHANI SVĀHĀ

གཟུངས་འདི་ལན་ཅིག་བརོད་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྐོར་བ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཐོག་མ་མྗེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་པ་
ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར་རོ།
།སངས་རྒྱས་ཀི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་
རོ། །དག་དང་བགྗེགས་ཀིས་གགས་རྗེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ནད་དང་གདོན་ཐམས་ཅད་
ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ།
By reciting this dhāraṇi once while prostrating on a
circumambulation multiplies it to the Triple Gem of the ten
directions and three times, purifying all the degrading
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misdeeds that have built up since time immemorial. Thereby,
the bodhi of the Buddha will be quickly attained; enemies and
obstructors won’t be able to find a chance to hurt one; and one
will be liberated from all illness and malevolent forces.

།བསྐོར་བའི་གཟུངས་རོགས་སོ།
The Dhāraṇi for Circumambulating is concluded.

༈ །ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ། །
The Purification of Gifts in Every Way

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
To all the Buddhas and Bodhisatvas I offer homage.

།དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀུན་ནས་འོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
To the Tathāgata, the Ārhat, the completely perfect Buddha
Samantaprabharāja, I offer homage.

།བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་སྙིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་
པ་བོ་གོས་དང་ལྡན་པའི་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ།
To the Bodhisatva, the Mahāsatva having great compassion,
the immensely intelligent, ever youthful Mañjuśrī, I offer
homage.

།ན་མཿས་མནྟ་པྲ་བ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏྗེ་བྷྱཿ། སཱཾཀ་སཱཾ་བུདྡྷཱ་
ཡ། ན་མོ་མཉྫུ་ཤི་ཡྗེ། ཀུ་མཱ་ར་བྷཱུ་ཏཱ་ཡ། བོ་དི་སཏ་ྭཱ ཡ། མ་ཧཱ་སཏ་ྭཱ ཡ། མ་
15

ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ནི་རཱ་ལ་མྗེ། ནི་རཱ་བ་སྗེ། ཛ་ཡྗེ་ཛ་ཡ་ལ་བྗེ།
མ་ཧཱ་མཱ་ཏྗེ་དཀྗེ་དི་ཀི་ཎི་མ་པ་རི་ཤོ་དྷཱ་ཡ་ས་ྭཱ ཧཱ།
NAMAÊ
SAMANTAPRABHARĀJĀYA | TATHĀGATĀYA
|
ARHATEBHYAÊ
|
SAÎYAKSAÎBUDDHĀYA | NAMO
MAÑJUŚRĪYE | KUMĀRABHŪTĀYA | BODHISATVĀYA | MAHĀSATVĀYA |
MAHĀKĀRUÏIKĀYA | TADYATHĀ | OÎ NIRĀLAMBE
| NIRĀBHĀSE | JAYE JAYALABDHE | MAHĀMATE
DAKÚE DIKÚIÏĪMA PARIŚODHĀYA SVĀHĀ

འདི་ལན་ཅིག་བརོད་པས་སིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡོན་མང་པོ་ལ་སད་
པ་ཡང་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡོན་བདག་དྗེའི་ཡོན་ཡོངས་སུ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་ཞིང་
ཚོགས་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་བརོད་པས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་
ཀང་མི་འབྱུང་ངོ་།
Reciting this once, all degrading misdeeds are purified. Do it
on a multitude of gifts and they are purified too. That
benefactor’s gifts will increase in every way and the
accumulations will all be completed. Reciting this, no obstacles
will occur either.

།འདུལ་བ་ལུང་ལས་རྣམ་པར་ངྗེས་པའི་མདོ་ལས་བྱུང་བ་ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་
གཟུངས་རོགས་སོ།
The dhāraṇi of the Purification of Gifts in Every Way, derived
from the Sūtra of Absolute Certainty in the Vinaya scriptures,
is complete.

༄༅། །དྗེ་ནས་ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། །
Then the dhāraṇi of the Purification of Gifts in Every Way:

ན་མོ་བ་ག་བ་ཏྗེ། སུ་མྗེ་རུ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཡརྷ་ཏྗེ། སཱཾཀ་
སཱཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཀལྤ་ཀལྤྗེ། མ་ཧཱ་ཀལྤྗེ་ཀལྤ་པ་རི་ཤོ་ད་ནི་ས་ྭཱ ཧཱ།
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NAMO
BHAGAVATE | SUMERUKALPARĀJĀYA |
TATHĀGATĀYA | ARHATE | SAÎYAKSAÎBUDDHĀYA
| TADYATHĀ | OÎ KALPA KALPE | MAHĀKALPE
KALPA-PARIŚODHANI SVĀHĀ

གཟུངས་འདི་ལན་ཅིག་བཟླས་པས་རི་རབ་ཙམ་གི་ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱྗེད་པར་
གསུངས་པས། ལན་ལྔའམ། དྲུག་ཙམ་བཟླས་སོ།
Reciting this dhāraṇi once, it is said that even the gift of Mount
Meru is purified in every way. Recite it about five or six times.

།ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས་རོགས་སོ།།
The dhāraṇi of the Purification of Gifts in Every Way is
complete.

༈ །དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་བཞུགས།
The Recollection of the Triple Gem
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།འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས།
དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།
བདྗེ་བར་
གཤྗེགས་པ། འཇིག་རྟྗེན་མཁྗེན་པ། སྐྱྗེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།
བ་ན་མྗེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་སོ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་
པ། དགྗེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ། བཟོད་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ།
བསོད་ནམས་ཀི་གཏྗེར་རྣམས་ཀི་གཞི། དཔྗེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀིས་
སྤྲས་པ། མཚན་རྣམས་ཀི་མྗེ་ཏོག་རྒྱས་པ། སོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ།
མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མྗེད་པ། དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་
དགའ་བ། ཤྗེས་རབ་ཟིལ་གིས་མི་གནོན་པ། སོབས་རྣམས་ལ་བརི་བ་
མྗེད་པ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སོན་པ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀི་ཡབ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་པོ། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་གོང་ཁྗེར་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་དྗེད་དཔོན། ཡྗེ་ཤྗེས་དཔག་
ཏུ་མྗེད་པ། སོབས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། གསུང་རྣམ་པར་དག་པ།
དབྱངས་སྙན་པ། སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤྗེས་པ། སྐུ་མཚུངས་པ་མྗེད་
པ། འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ། གཟུགས་དག་གིས་ཉྗེ་བར་མ་གོས་
པ། གཟུགས་མྗེད་པ་དག་དང་མ་འདྲྗེས་བ། སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བ། ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། ཁམས་རྣམས་དང་
མི་ལྡན་པ། སྐྱྗེ་མཆྗེད་རྣམས་བསམས་པ། མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་
བཅད་པ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ། སྗེད་པ་ལས་
གོལ་བ། ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། འདས་པ་
དང༌། མ་བྱོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
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འདས་རྣམས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་གནས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་
གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ལ་གནས་པ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྗེ། འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་ཆྗེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ།
DI.TAR SANG.GYE CHOM.DEN.DE DE.NI DE.ZHIN
SHEG.PA DRA.CHOM.PA YANG.DAG.PAR DZOG.PA’i
SANG.GYE RIG.PA.DANG ZHAB.SU DEN.PA | DE.WAR
SHEG.PA | JIG.TEN KHYEN.PA | KYE.BU DUL.WA’i
KHA.LO GYUR.WA | LA.NA ME.PA | LHA.DANG
MI.NAM TÖN.PA | SANG.GYE CHOM.DEN DE.TE |
DE.ZHIN
SHEG.PA
DE.NI
SÖ.NAM
DAG.GI
GYU.ThUN.PA | GE.WA’i
TSA.WA.NAM
CHÜ.MI
ZA.WA
|
ZÖ.PE
GYEN.PA
|
SÖ.NAM.KYI
TER.NAM.KYI.ZHI | PE.JE ZANG.PO NAM.KYI TRE.PA
| TShEN.NAM.KYI
ME.TOG
GYE.PA | CHÖ.YUL
RIM.PAR ThUN.PA | ThONG.NA MI.ThUN.PA ME.PA |
DE.PE
MÖ.PA
NAM.LA
NGÖN.PAR
GA’a.WA |
SHE.RAB ZIL.GYI MI.NÖN.PA | TOB.NAM.LA DZI.WA
ME.PA | SEM.CHEN
ThAM.CHE.KYI
TÖN.PA |
JANG.CHUB
SEM.PA’a
NAM.KYI.YAB | PhAG.PA’i
GANG.ZAG
NAM.KYI
GYAL.PO | NYA.NGEN.LE
DE.PA’i
DRONG.KHYER.DU
DRO.WA
NAM.KYI
DE.PÖN | YE.SHE PAG.TU ME.PA | POB.PA SAM.GYI
MI.KHYAB.PA | SUNG
NAM.PAR
DAG.PA |
YANG.NYEN.PA | KU.JE TA.WE.CHOG MI.SHE.PA |
KU.TShUNG.PA ME.PA | DÖ.PA DAG.GI MA.GÖ.PA |
ZUG.ME.PA
DAG.DANG
MA.DRE.PA | DUG.NGAL
DAG.LE NAM.PAR DROL.WA | PhUNG.PO DAG.LE
RAB.TU
NAM.PAR
DROL.WA | KHAM.NAM
DANG.MI
DEN.PA | KYE.CHE.NAM
DAM.PA |
DÜ.PA.NAM SHIN.TU CHE.PA | YONG.SU DUNG.WA
DAG.LE NAM.PAR DROL.WA | SE.PA.LE DROL.WA |
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CHU.WO.LE GAL.WA | YE.SHE YONG.SU DZOG.PA |
DE.PA.DANG MA.JÖN.PA.DANG | DA.TAR JUNG.WA’i
SANG.GYE
CHOM.DEN.DE
NAM.KYI
YE.SHE
LA.NE.PA | NYA.NGEN.LE DE.PA LA.MI NE.PA |
YANG.DAG.PA NYI.KYI ThA’a.LA NE.PA | SEM.CHEN
ThAM.CHE.LA
ZIG.PA’i
SA.LA
ZHUG.PA.TE |
DI.DAG.NI
SANG.GYE
CHOM.DEN.DE
NAM.KYI
KU.CHE.WA’i YÖN.TEN YANG.DAG.PA NAM.SO
Thus is the Buddha, the Bhagavan: the Tathāgata, the Ārhat,
the Perfectly Complete Buddha; the One Who has Knowing
and All That Follows After It; the Sugata; the Knower of the
World; the Unsurpassed, the Guide for Taming Living
Beings; the Teacher of the Divine and Human ‒ this is the
Buddha, the Bhagavan. This is the Tathāgata, concordant
with the cause of merits; in whom the roots of virtue are
never wasted; the one adorned by patience; who is the
foundation of the bounty of merits; who is adorned with the
noble marks; who blossoms with the flower of the
characteristic signs; the one who accords with what is
conducive with the scope of practice; in whom there is
nothing adverse to behold; to whom one compelled with
faith towards is enraptured; whose wisdom cannot be
outshined; whose strength is indomitable; who is the teacher
of all sentient beings, the father of the Bodhisatvas, the
sovereign of Āryan persons, the captain of wandering beings
to the citadel of nirvāṇa; whose wisdom is unfathomable,
whose confidence is inconceivable; whose speech is pure,
whose tones are pleasant to hear; whose physical
countenance one can never have enough of viewing, whose
body is unparalleled; who is unobscured by desire, wholly
uncontaminated by form, unalloyed with the formless; who
is totally free from suffering, totally and utterly free from the
aggregates, not possessing the constituents, who has
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restrained the āyatanas; who has truly cut through the fetters,
totally free from all affliction, free from thirsting, having
crossed over the river; whose wisdom is completely perfect;
who dwells in the wisdom of the Buddhas, the Bhagavans of
the past, the future and now; who does not abide in nirvāṇa,
who abides in ultimate self-perfection, who resides on the
earth to watch over all sentient beings. Such are the most
perfect qualities of the embodied Buddha, the Bhagavan.

།དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགྗེ་བ། བར་དུ་དགྗེ་བ། ཐ་མར་དགྗེ་བ།
དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། །མ་འདྲྗེས་པ། ཡོངས་སུ་རོགས་པ།
ཡོངས་སུ་དག་པ། ཡོངས་སུ་བྱང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་
ལྗེགས་པར་གསུངས་པ། ཡང་དག་པར་མཐོང་བ། ནད་མྗེད་པ། དུས་
ཆད་པ་མྗེད་པ། ཉྗེ་བར་གཏོད་པ། འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ།
མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལྗེགས་པར་
སོན་པ། ངྗེས་པར་འབྱུང་བ། རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་བར་བྱྗེད་པ།
མི་མཐུན་པ་མྗེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ། བརྟན་པ་ཡོད་པ་རྒྱུ་བ་
བཅད་པའོ།
DAM.PA’i
CHÖ.NI
ThOG.MAR
GE.WA | BAR.DU
GE.WA | ThA.MAR GE.WA | DÖN.ZANG.PO | TSIG.DRU
ZANG.PO | MA.DRE.PA | YONG.SU
DZOG.PA |
YONG.SU DAG.PA | YONG.SU JANG.WA | CHOM.DEN
DE.KYI
CHÖ.LEG.PAR
SUNG.PA | YANG.DAG.PAR
ThONG.WA | NE.ME.PA | DÜ.CHE.PA
ME.PA |
NYE.WAR TÖ.PA | DI.ThONG.WA.LA DÖN.YÖ.PA |
KHE.PA NAM.KYI SO.SO RANG.GI RIG.PAR JA.WA
| CHOM.DEN DE.KYI SUNG.PA’i CHÖ.DUL.WA.LA
LEG.PAR TEN.PA | NGE.PAR JUNG.WA | DZOG.PA’i
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JANG.CHUB.TU
DRO.WAR
JE.PA | MI.ThUN.PA
ME.CHING DÜ.PA DANG.DEN.PA | TEN.PA YÖ.PA
GYU.WA CHE.PA.WO
The holy Dharma is virtuous in the beginning, virtuous in
the middle, virtuous in the end; excellent in meaning,
excellent in words; not conflated; wholly complete, wholly
pure, wholly purifying. The Dharma was well-expounded
by the Bhagavan; to be perfectly beheld; it is free from
ailment, timeless, leading one near; it is inviting one to come
and see it, to be individually known oneself by expertise.
The Dharma-Vinaya expounded by the Buddha, the
Bhagavan, is well taught, deliverance, bringing one to
complete bodhi, without contradiction, composite, reliable,
bringing an end to roaming.

།ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་དགྗེ་འདུན་ནི་ལྗེགས་པར་བཞུགས་པ། རིག་པར་
བཞུགས་པ། དྲང་པོར་བཞུགས་པ། མཐུན་པར་བཞུགས་པ། ཐལ་མོ་
སྦྱར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་བ། ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་བ། བསོད་ནམས་
ཀི་དཔལ་གི་ཞིང༌། ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆྗེན་པོ། སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་
གྱུར་པ། ཀུན་ཏུའང་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆྗེན་པོའོ།། །།
ThEG.PA
CHEN.PO’i
GE.DHUN.NI | LEG.PAR
ZHUG.PA | RIG.PAR
ZHUG.PA | DRANG.POR
ZHUG.PA | ThUN.PAR ZHUG.PA | ThAL.MO JAR.WA’i
WÖ.SU GYUR.PA | CHAG.JA.WA’i WÖ.SU GYUR.PA |
SÖ.NAM.KYI
PAL.GYI.ZHING
|
YÖN.YONG.SU
JONG.WA CHEN.PO | JIN.PA’i NE.SU GYUR.PA |
KUN.TU
YANG.JIN.PA’i
NE.SU
GYUR.PA
CHEN.PO.WO
The Mahāyāna Saṅgha is: engaged in goodness; engaged in
knowing, engaged in being upright, engaged in harmony,
worthy of salutation with joined palms, worthy of
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prostrations, the magnificent field of merit, the great total
purification of alms, the object of generosity, and always the
great object of generosity.
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༈ །ཐུབ་བསོད་སྗེམས་བརྗེ་མ།
The Praise of the Muni known as Sem-tse-ma
(from the 21st chapter of Maitreya’s Mahāyānasūtrālaṅkāra,
supplemented by Sakya Paṇḍita’s Thob-jai-ma)

༄༅། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྗེ་བ་ཅན།
།ཕྲད་དང་བྲལ་བའི་
དགོངས་པ་ཅན། །མི་འབྲལ་བདྗེ་བའི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་བདྗེ་
དགོངས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
SEM.CHEN NAM.LA TSE.WA.CHEN
ThRE.DANG DRAL.WA’i GONG.PA.DANG
MI.DRAL DE.WA’i GONG.PA.CHEN
PhEN.DE GONG.KHYÖ LA.CHAG.TShAL
For sentient beings you have love;
Though free from contact, you are intent;
Never apart from them, you have the intent for their bliss:
To you whose intent is benefit and bliss I offer homage.

ཐུབ་པའི་སིབ་ཀུན་ངྗེས་པར་གོལ། །འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་
གནོན། །ཁོད་ཀི་མཁྗེན་པས་ཤྗེས་བྱ་ཁབ། །ཐུགས་གོལ་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
ThUB.PA DRIB.KUN NGE.PAR.DROL
JIG.TEN ThAM.CHE ZIL.GYI.NÖN
KHYÖ.KYI KHYEN.PE SHE.JA.KHYAB
ThUG.DROL KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Muni, definitely free from all obscuration,
Most outstanding in all the universe,
Your knowing encompasses all that is knowable:
To you whose mind is free I offer homage.
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སྗེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་
འདུལ། །ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཉོན་མོངས་ལ། །ཐུགས་རྗེ་བཅས་
ཁོད་ལ༴
SEM.CHEN DAG.NI ThAM.CHE.KYI
NYÖN.MONG MA.LÜ ThAM.CHE.DUL
NYÖN.MONG JOM.DZE NYÖN.MONG.LA
ThUG.JER CHE.KHYÖ CHAG.TShAL.LO
For all sentient beings,
All the afflictions, omitting none, you subdue,
Overcoming all afflictions in all of the afflicted
Out of compassion: to you I offer homage.

།ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་ཆགས་མི་མངའ། །ཐོགས་པ་མི་མངའ་རྟག་པར་
ནི། །མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་འདྲི་ཀུན་གི། །ལན་ལྡོག་ཁོད་ལ༴
LHUN.GYI DRUB.CHING CHAG.MI.NGA’a
ThOG.PAR MI.NGA’a TAG.PAR.NI
NYAM.PAR ZHAG.CHING DRI.KUN.GYI
LEN.DÖN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Spontaneously accomplished, no attachment is harboured;
Not having any hindrances, permanently;
Addressing all questions in equilibrium:
To you who responds I offer homage.

།རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་བཤད་བྱ་དང༌། །གསུང་དང་མཁྗེན་པ་འཆད་བྱྗེད་
ལ། །བོ་གོས་རྟག་ཐོགས་མི་མངའ་བ། །ལྗེགས་སོན་ཁོད་ལ༴
TEN.DANG TEN.PAR CHE.JA.DANG
SUNG.DANG KHYEN.PE CHE.JE.LA
LO.DRÖ TAG.ThOG MI.NGA’a.WA
LEG.TÖN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
The dependence and the dependent you explain
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Along with the explanation of verbalising and knowing
To the intelligent
who do not cleave to the hindrance of permanence:
To you who teach so well I offer homage.

།གཤྗེགས་ནས་སོད་པ་མཁྗེན་མཛད་དྗེ། །དྗེ་དག་སྐད་གིས་སྗེམས་ཅན་
གི། །འོང་དང་འགོ་དང་ངྗེས་འབྱུང་ལ། །ལྗེགས་འདོམས་ཁོད་ལ༴
SHEG.NE CHÖ.PA KHYEN.DZE.DE
DE.DAG KE.KYI SEM.CHEN.GYI
WONG.DANG DRO.LA NGE.JUNG.LA
LEG.DOM KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
You know the deeds to do
from having a Tathāgata’s supercognisance,
Doing them in the language of sentient beings
For their deliverance from coming and going:
To you who instruct so well I offer homage.

།ལུས་ཅན་ཀུན་གིས་ཁོད་མཐོང་ན།
།སྐྱྗེས་བུ་དམ་པ་ལྗེགས་པར་
འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁོད་ལ༴
LÜ.CHEN KUN.GYI KHYÖ.ThONG.NA
KYE.BU DAM.PA LEG.PAR.TShAL
ThONG.WA TSAM.GYI RAB.DANG.WAR
DZE.PA KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
All physical beings who behold you
Correctly identify you to be a holy person and,
Just by beholding you, clear admiration arises:
To you who inspires I offer homage.

།ལྗེན་དང་གནས་དང་གཏོང་པ་དང༌། །སྤྲུལ་དང་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་
དང༌། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ། །མངའ་བརྗེས་ཁོད་ལ༴
LEN.DANG NE.DANG TONG.WA.DANG
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TUL.DANG YONG.SU GYUR.WA.DANG
TING.NGE DZIN.DANG YE.SHE.LA
NGA’a.NYE KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Assuming form, abiding and giving out;
Emanating and transmuting;
Samādhi, and primordial wisdom:
To you who gained mastery of these I offer homage.

།ཐབས་དང་སྐྱབས་དང་དག་པ་དང༌། །ཐྗེག་ཆྗེན་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་
ལ། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རབ་བསླུ་བའི། །བདུད་འཇོམས་ཁོད་ལ༴
ThAB.DANG KYAB.DANG DAG.PA.DANG
ThEG.CHEN NGE.PAR JUNG.WA.LA
SEM.CHEN NAM.LA RAB.LU.WA’i
DÜ.JOM KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
For the sentient beings who are well and truly deceived
Regarding definite emergence into method,
Refuge, purification, and the Mahāyāna,
You defeated Māra: to you I offer homage.

།རང་གཞན་དོན་དུ་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། །སངས་དང་ངྗེས་འབྱུང་གྗེགས་
མཛད་དང། །སོན་མཛད་མུ་སྗེགས་གཞན་དག་གིས། །མི་བརི་ཁོད་ལ༴
RANG.ZHEN DÖN.DU YE.SHE.DANG
PANG.DANG NGE.JUNG GEG.DZE.DANG
TÖN.DZE MU.TEG ZHEN.DAG.GI
MI.JI KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
By the obstructors of wisdom for the welfare of oneself
and others,
Relinquishment, and definite emergence,
As well as other tīrthika teachers,
You are indomitable: to you I offer homage.
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།བསྲུང་མྗེད་བསྙྗེལ་བ་མི་མངའ་བས། །འཁོར་གི་ནང་དུ་བག་རྐྱོང་
གསུང༌། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉིས་སངས་པ། །འཁོར་སྡུད་ཁོད་ལ༴
SUNG.ME NYEL.WA MI.NGA’a.WA
KHOR.GYI NANG.DU BAG.KYONG.SUNG
KUN.NE NYÖN.MONG NYI.PANG.PA
KHOR.DÜ KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Never inhibited, never having forgetfulness,
You expound to those around freely,
Abandoning the two all-encompassing afflictions:
To you who gathered a circle I offer homage.

།ཀུན་མཁྗེན་ཁོད་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌།
།གནས་སྐབས་ཀུན་ལ་རྟག་པར་
ནི། །ཀུན་མཁྗེན་མིན་སོད་མི་མངའ་སྗེ། །ཡང་དག་དོན་ལྡན་ཁོད་ཕྱག་
འཚལ། །
KUN.KHYEN KHYÖ.LA GYU.WA.DANG
NE.KAB KUN.LA TAG.PAR.NI
KUN.KHYEN MIN.CHÖ MI.NGA’a.TE
YANG.DAG DÖN.DEN KHYÖ.CHAG.TShAL
All-knowing, you are ever present
In all motions and circumstances,
And so not capable of anything but omniscient conduct:
To you who are completely meaningful I offer homage.

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བྱ་བ་ལ།
།ཁོད་ནི་དུས་ལས་མི་འདའ་
བས། །མཛད་པ་རྟག་ཏུ་དོན་མངའ་བ། །མི་བསྙྗེལ་ཁོད་ལ༴
SEM.CHEN KUN.GYI JA.WA.LA
KHYÖ.NI DÜ.LE MI.DA’a.WE
DZE.PA TAG.TU DÖN.NGA’a.WA
MI.NYEL KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Working for all sentient beings,
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You are never untimely,
Doing always that which is meaningful:
To you who do not forget I offer homage.

།འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ།
།ལན་དྲུག་ཏུ་ནི་སོ་སོར་
གཟིགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པ། །ཕན་དགོངས་ཁོད་ལ༴
JIG.TEN KUN.LA NYIN.TShEN.DU
LEN.DRUG TU.NI SO.SOR.ZIG
ThUG.JE CHEN.PO DANG.DEN.PA
PhEN.GONG KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
For all the world, day and night
Throughout the six phases, gazing at everyone individually,
You have great compassion:
To you intent on benefit I offer homage.

།སོད་པ་དང་ནི་རྟོགས་པ་དང༌། །ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀིས། །ཉན་
ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི། །བ་མ་ཁོད་ལ༴
CHÖ.PA DANG.NI TOG.PA.DANG
YE.SHE DANG.NI ThRIN.LE.KYI
NYEN.ThÖ RANG.SANG GYE.KUN.GYI
LA.MA KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
For course and realisation,
For wisdom and transcendental activities,
For all the Śrāvakas and Pratyekabuddhas,
You are the Guru: to you I offer homage.

།སྐུ་གསུམ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཆྗེ། །རྣམ་པ་ཀུན་བརྗེས་ཐམས་ཅད་
དུ། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཐྗེ་ཚོམ་དག །གཅོད་པ་ཁོད་ལ༴
KU.SUM DAG.GI JANG.CHUB.CHE
NAM.PA KUN.NYE ThAM.CHE.DU
SEM.CHEN KUN.GYI ThE.TSOM.DAG
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CHÖ.PA KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Discovering all of every aspect
Of the three kāyas of mahābodhi,
The doubts of all sentient beings
You cut right through: to you I offer homage.

།འཛིན་པ་མི་མངའ་ཉྗེས་མི་མངའ།
།རོག་པ་མི་མངའ་མི་གནས་
པ། །མི་གཡོ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །སྤྲོས་མྗེད་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
DZIN.PA MI.NGA’a NYE.MI.NGA’a
NYOG.PA MI.NGA’a MI.NE.PA
MI.YO CHÖ.NAM ThAM.CHE.LA
TRÖ.ME KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
To you who have no grasping, who have no faults;
Who is never distracted, never remaining idle,
Unwavering; concerning all things as they are,
Without fabrications, I offer homage.

ཞྗེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ནས་མཛད་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་མདོ་སྗེ་རྒྱན་གི་མཐར་
ཐུག་གི་ལྗེའུ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་ལས་གསུངས་སོ། །དྗེའི་ཁ་བསྐོང་ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎ་ི ཏས་མཛད་པ་ནི།

ཐོབ་བྱའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་བརྗེས་པས། །རང་དང་གཞན་གི་ཕྲིན་ལས་
སྒྲུབ། །མཁྗེན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །མ་ལུས་གཟིགས་པ་ཁོད་
ཕྱག་འཚལ། །
ThOB.JA’i YÖN.TEN KUN.NYE.PE
RANG.DANG ZHEN.GYI ThRIN.LE.DRUB
KHYEN.PAR JA.WA’i CHÖ.NAM.KUN
MA.LÜ ZIG.PA KHYÖ.CHAG.TShAL
Discoverer of all attainable qualities,
Accomplisher of the activities of oneself and others,
And knower of all things:
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To you who sees all without exception I offer homage.

དྲན་དང་བརོན་འགྲུས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དབང་པོ་
སོབས། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་འཕགས་པའི་ལམ། །ལྗེགས་སྒྲུབ་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
DREN.DANG TSON.DRÜ TING.NGE.DZIN
ME.DU JUNG.WA’i WANG.PO.TOB
JANG.CHUB YEN.LAG PhAG.PA’i.LAM
LEG.DRUB KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Mindfulness, joyful vigour, samādhi,
The wondrous faculties and strengths,
The limbs of bodhi, and the Āryan path:
To you so fully accomplished I offer homage.

ཁམས་གསུམ་གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག །སངས་པའི་སྙོམས་འཇུག་
རྣམ་དགུ་ཡིས། །སྗེམས་ཀི་ཐ་བ་འཇོམས་པའི་དབང༌། །མཐར་སོན་
ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
KHAM.SUM TOG.PA’i NAM.PAR.TOG
PANG.PA’i NYOM.JUG NAM.GU.YI
SEM.KYI ThA.WA JOM.PA’i.WANG
ThAR.SÖN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Discursive thinking with preconceptions of the three realms
Let go of through the nine equilibriums,
The power to crush the coarse soil of mental afflictions:
To you who reached completion I offer homage.

གཉིས་སུ་འཛིན་པས་རབ་སོང་ཞིང༌།
།ཉྗེ་བར་ལྗེན་ལ་སོན་མི་
མངའ། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་བས། །རྣམ་ཐར་མཆོག་བརྗེས་
ཁོད་ཕྱག་འཚལ། །
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NYI.SU DZIN.PE RAB.TONG.ZHING
NYE.WAR LEN.LA MÖN.MI.NGA’a
TShEN.MA ThAM.CHE RAB.ZHI.WE
NAM.ThAR CHOG.NYER KHYÖ.CHAG.TShAL
Of grasping at duality, thoroughly empty;
Of taking hold, wishless;
And all signs fully pacified:
To you who discovered the supreme thorough liberations
I offer homage.

ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ནི་ཐུགས་རྗེ་ལ། །བསྐལ་པ་དུ་མར་ཐུགས་སྦྱངས་པས། །ཉྗེ་
བར་འཚེ་བའི་བདུད་སྗེ་རྣམས། །ལྗེགས་འདུལ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
YE.SHE DANG.NI ThUG.JE.LA
KAL.PA DU.MAR ThUG.JANG.PE
NYE.WAR TShE.WA’i DÜ.DE.NAM
LEG.DUL KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
In wisdom and compassion
You trained the mind over many aeons;
The severely harmful horde of Māra
You properly tamed: to you I offer homage.

ཕྱི་དང་ནང་དང་གཉིས་ཀ་དང༌། །འདུན་དང་མཁྗེན་དང་འདོམས་པ་
ལ། །དབང་བཅུ་དག་གིས་འཇིག་རྟྗེན་གི། །བྱ་བ་ཀུན་སོལ་ཁོད་ཕྱག་
འཚལ། །
CHI.DANG NANG.DANG NYI.KA.DANG
DUN.DANG KHYEN.DANG DOM.PA.LA
WANG.CHU DAG.GI JIG.TEN.GYI
JA.WA KUN.DROL KHYÖ.CHAG.TShAL
From the external, the internal and both;
From enthusing, knowing and instructions,
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You have the ten controls:
To you who are free from all worldly activity I offer homage.

རྨད་བྱུང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཅན། །ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐོགས་མྗེད་པ། །སྒྲུབ་
དང་སོང་བའི་ཏིང་འཛིན་ལ། །མངའ་བརྗེས་ཁོད་ལ༴
ME.JUNG LHUN.GYI DRUB.PA.CHEN
SHE.JA KUN.LA ThOG.ME.PA
DRUB.DANG PONG.WA’i TING.DZIN.LA
NGA’a.NYE KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Having marvellous spontaneous accomplishment
Without concepts regarding all that is cognisable
Through samādhi of accomplishment and abandonment:
To you who gained mastery I offer homage.

།འཛིན་དང་འཆད་པ་ཆོས་ཀི་སོ། །ཉུང་ངུས་ཆོས་རྣམས་བདྗེ་བག་
ཏུ། །སོན་མཛད་གཟུངས་ཀིས་ཆོས་ཀི་གཏྗེར། །ཁང་བྱྗེད་ཁོད་ལ༴
DZIN.DANG CHE.PA CHÖ.KYI.GO
NYUNG.NGÜ CHÖ.NAM DE.LAG.TU
TÖN.DZE ZUNG.KYI CHÖ.KYI.TER
KHA.JE KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Through comprehension and explication
of the door of Dharma
To those happy to lend an ear to a small amount of Dharma
You taught dhāraṇi:
To you who opened up that treasury of Dharma
I offer homage.

།ཆགས་སོགས་དགག་དཀའི་དྲི་མ་དང༌། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟོག་
པའི་གཞི། །བག་ཆགས་བཅས་པ་གཏན་སངས་པ། །སིབ་པ་ཀུན་གོལ་
ཁོད་ཕྱག་འཚལ། །
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CHAG.SOG GAG.KA’i DRI.MA.DANG
KHOR.SUM NAM.PAR TOG.PA’i.ZHI
BAG.CHAG CHE.PA TEN.PANG.PA
DRIB.PA KUN.DROL KHYÖ.CHAG.TShAL
The defilements of desire and the rest, so hard to stop,
And the cognitive, based on the threefold sphere,
Together with the residual latencies you relinquished:
To you who are free from all obscuration I offer homage.

གསལ་དང་དྲི་མྗེད་ཡོན་ཏན་གཏྗེར། །ཕྲིན་ལས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་
ཡིས། །རང་གཞན་དོན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྗེད་
ཕྱག་འཚལ། །
SAL.DANG DRI.ME YÖN.TEN.TER
ThRIN.LE TEN.DANG TEN.PA.YI
RANG.ZHEN DÖN.GYI YE.SHE.LA
DZOG.PA’i SANG.GYE KHYÖ.CHAG.TShAL
In the wisdoms of the bounty of qualities, the clear,
the stainless,
And the transcendental activities −
the support and supported
For the welfare of oneself and others −
You are the perfectly complete Buddha:
to you I offer homage.

གསུང་དབྱངས་མི་འཇིགས་སྗེང་གྗེའི་ས། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་
པས། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ལ། །ལྗེགས་སོགས་ཁོད་ལ༴
SUNG.YANG MI.JIG SENG.GE’i.DRA
YEN.LAG DRUG.CHU DANG.DEN.PE
LHAR.CHE JIG.TEN ThAM.CHE.LA
LEG.DROG KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
The intonation of your speech is a fearless lion’s roar
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Endowed with the sixty tones
For the whole universe, including the heavens:
To you who expounds so well I offer homage.

།ཁོད་ཀིས་ཟག་བཅས་འགོ་བའི་རྒྱུན། །གང་ལགས་ལམ་གི་བདྗེན་པས་
བསྒྱུར། །འགོ་བ་ཀུན་འཇུག་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ། །མཁྗེན་པ་ཁོད་ལ༴
KHYÖ.KYI ZAG.CHE DRO.WA’i.GYUN
GANG.LAG LAM.GYI DEN.PE.GYUR
DRO.WA KUN.JUG YE.SHE.SU
KHYEN.PA KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
For whoever continues to wander with outflows,
You bring the truth of the path,
Placing all wandering beings in wisdom:
To you who knows I offer homage.

།འཇིག་རྟྗེན་སོབ་མ་བསྗེ་རུ་སས།
།སོན་པའི་འབྱོར་པ་ཕུལ་བྱུང་
བ། །གང་ལགས་དྗེ་འདྲ་མངའ་བརྗེས་པས། །ལྗེགས་འབྱོར་ཁོད་ལ༴
JIG.TEN LOB.MA SE.RU.SE
TÖN.PA JOR.PA PhUL.JUNG.WA
GANG.LAG DE.DRA NGA’a.NYE.PE
LEG.JOR KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Of worldlings, Disciples, the Rhino-like, and the Jinaputras,
The Teacher is pre-eminent in the attainments.
Why is that? Because he gained mastery
of just what this prayer describes:
To you so well attained I offer homage.

།ཐུན་མོང་བ་དང་ཕུལ་བྱུང་ཆོས།
།རླབས་ཆྗེན་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་
བ། །བརྗེས་པས་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐྱབས་གྱུར་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
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ThUN.MONG WA.DANG PhUL.JUNG.CHÖ
LAB.CHEN SHIN.TU ME.JUNG.WA
NYE.PE JIG.TEN ThAM.CHE.KYI
KYAB.GYUR KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
The great waves of the Dharma,
The ordinary and the extraordinary, are truly wondrous
And there for the whole world to discover:
To you who have become our refuge I offer homage.

དྗེ་ལྟའི་དངོས་བསོད་སོན་པ་ཡིས། །བསན་པ་རིན་ཆྗེན་གསལ་མཛད་
པ། །འགོ་བ་ཀུན་གིས་ཤྗེས་བྱ་ཡི། །དྗེ་ཉིད་ལྗེགས་པར་མཐོང་བར་
ཤོག །།
DE.TA’i NGÖ.TÖ TÖN.PA.YI
TEN.PA RIN.CHEN SAL.DZE.PE
DRO.WA KUN.GYI SHE.JA.YI
DE.NYI LEG.PAR ThONG.WAR.SHOG
Thus, this direct praise of the Teacher
Elucidates the precious jewel that is his Dispensation
For all wondering beings to know,
So may everyone fully behold the way it is.

ཅྗེས་པ་འདི་ནི་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ལས་ཕྱུང་བའོ། །
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༈ །མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བསོད་པ།
The Praise of the Twelve Deeds

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །གཞན་གིས་མི་
ཐུབ་བདུད་ཀི་དཔུང་འཇོམས་པ། །གསྗེར་གི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརིད་
པའི་སྐུ། །ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ThAB.KHE ThUG.JE SHĀKYA’i RIG.SU.ThRUNG
ZHEN.GYI MI.ThUB DÜ.KYI PUNG.JOM.PA
SER.GYI LHUN.PO TA.WUR JI.PA’i.KUR
SHĀKYA GYAL.PO’i ZHAB.LA CHAG.TShAL.LO
With skilful means and compassion,
you took birth in the Śākya clan;
Eliminator of the horde of Māra unassailable by anyone else,
With a majestic body like a massive mountain of gold:
At your feet, Śākyarāja, I offer homage.

གང་གིས་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱྗེད་ནས། །བསོད་ནམས་ཡྗེ་
ཤྗེས་ཚོགས་གཉིས་རོགས་མཛད་ཅིང༌། །དུས་འདིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆྗེན་
འགོ་བ་ཡི། །མགོན་གྱུར་ཁོད་ལ་བདག་གིས་བསོད་པར་གི། །
GANG.GI DANG.POR JANG.CHUB ThUG.KYE.NE
SÖ.NAM YE.SHE TShOG.NYI DZOG.DZE.CHING
DÜ.DIR DZE.PA GYA.CHEN DRO.WA.YI
GÖN.GYUR KHYE.LA DAG.GI TÖ.PAR.GYI
Having begun by awakening the resolve to attain bodhi,
You completed the two accumulations
of merit and wisdom and,
For this age, worked so extensively for wandering beings:
To you who have become our protector
I shall offer my praise.
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ལྷ་རྣམས་འདུལ་མཛད་གདུལ་བའི་དུས་མཁྗེན་ནས། །ལྷ་ལས་བབ་
ནས་གང་ཆྗེན་ལྟར་གཤྗེགས་ཏྗེ།
།རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་
འཕྲུལ་གི། །ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
LHA.NAM DUL.DZE DUL.WA’i DÜ.KHYEN.NE
LHA.LE BAB.NE LANG.CHEN TAR.SHEG.TE
RIG.LA ZIG.NE LHA.MO GYU.ThRUL.GYI
LHUM.SU ZHUG.PAR DZE.LA CHAG.TShAL.LO
As tamer of the gods,
you knew when the time had come for disciplining
And descended from the heavens, coming as an elephant,
Having foreseen the clan of your birth:
To you who entered Māyādevī’s womb I offer homage.

ཟླ་བ་བཅུ་རོགས་ཤཱཀའི་སས་པོ་དྗེ། །བཀྲ་ཤིས་ལུམྗེའི་ཚལ་ཏུ་བལྟམས་
པའི་ཚེ། །ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་གིས་བསོད་མཚན་མཆོག་ནི། །བྱང་ཆུབ་
རིགས་སུ་ངྗེས་ལ༴
DA.WA CHU.DZOG SHĀKYA’i SE.PO.DE
TA.SHI LUMBĪ’i TShAL.DU TAM.PA’i,TShE
TShANG.DANG GYA.JIN GYI.TÜ TShEN.CHOG.NI
JANG.CHUB RIG.SU NGE.DZE CHAG.TShAL.LO
After ten months, you were born as Scion of the Śākyas
In the auspicious grove of Lumbinī
And Brahmā and Indra bowed to you,
so supremely marked:
To you proved to belong to the race
of those destined for bodhi I offer homage.
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།གཞོན་ནུ་སོབས་ལྡན་མི་ཡི་སྗེང་གྗེ་དྗེ། །ཨངྒ་མ་ག་དྷཱར་ནི་སྒྱུ་རལ་
བསན། །སྐྱྗེ་བོ་དྲྗེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། །འགན་ཟླ་མྗེད་
པར་མཛད་ལ་ཕྱག༴
ZHÖN.NU TOB.DEN MI.YI SENG.GE.DE
ANG.GA MA.GA DHA.RU GYU.TSAL.TEN
KYE.WO DREG.PA CHEN.NAM TShAR.CHE.NE
DREN.DA ME.PAR DZE.LA CHAG.TShAL.LO
In your youth, your strength made you a lion among men;
You displayed miraculous prowess in the aṅga of Magadha
And destroyed the arrogance of conceited people:
To you who cannot be rivalled I offer homage.

།འཇིག་རྟྗེན་སོད་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང༌། །ཁ་ན་མ་ཐོ་སང་ཕྱིར་
བཙུན་མོ་ཡི། །འཁོར་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་
སིད་སྐྱོང་བར་མཛད་ལ༴
JIG.TEN CHÖ.DANG ThUN.PAR JA.WA.DANG
KHA.NA MA.ThO PANG.CHIR TSUN.MO.YI
KHOR.DANG DEN.DZE ThAB.LA KHE.PA.YI
GYAL.SI KYONG.WAR DZE.LA CHAG.TShAL.LO
Acting in accord with the customs of the worldly
And in order to show them
the abandonment of wrong-doing,
You assumed a court of consorts as a skill in means:
To you who sustained a kingdom I offer homage.

།འཁོར་བའི་བྱ་བར་སྙིང་པོ་མྗེད་གཟིགས་ནས། །ཁིམ་ནས་བྱུང་སྗེ་
མཁའ་ལ་གཤྗེགས་ནས་ཀང༌། །མཆོད་རྟྗེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉིད་ལས་
ཉིད། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ༴
KHOR.WA’i JA.WAR NYING.PO ME.ZIG.NE
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KHYIM.NE JUNG.TE KHA’a.LA SHEG.NE.KYANG
CHÖ.TEN NAM.DAG DRUNG.DU NYI.LE.NYI
RAB.TU JUNG.WAR DZE.LA CHAG.TShAL.LO
Seeing that worldly affairs are insubstantial,
You flew away from your household
And, in front of the Viśuddha Stūpa, ordained yourself:
To you who went forth I offer homage.

།བརོན་པས་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་དགོངས་ནས་ནི། །ནཻ་རཱ་ཉྫ་ནའི་
འགམ་དུ་ལོ་དྲུག་ཏུ། །དཀའ་བ་སད་ནས་བརོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་
ཏྗེ། །བསམ་གཏན་མཆོག་བརྗེས་མཛད་ལ༴
TSÖN.PE JANG.CHUB DRUB.PAR GONG.NE.NI
NAI.RAÑ JA.NA’i DRAM.DU LO.DRUG.TU
KA’a.WA CHE.NE TSÖN.DRÜ ThAR.CHIN.TE
SAM.TEN CHOG.NYE DZE.LA CHAG.TShAL.LO
Having resolved to attain bodhi,
You dwelt for six years on the banks of Nairañjanā,
Practicing asceticism and maximising vigour:
To you who discovered supreme dhyāna I offer homage.

།ཐོག་མ་མྗེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །མ་ག་དྷཱ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་
དྲུང་དུ། །སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་
རོགས་པར་མཛད་ལ༴
ThOG.MA ME.NE BE.PA DÖ.YÖ.CHIR
MA.GA DHA.YI JANG.CHUB SHING.DRUNG.DU
KYIL.TUNG MI.YO NGÖN.PAR SANG.GYE.NE
JANG.CHUB DZOG.PAR DZE.LA CHAG.TShAL.LO
In order to make meaningful
your striving since beginingless time,
You sat before the Bodhi Tree in Magadha
With your legs crossed,
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unmoving till you became the manifest Buddha:
To you who made bodhi complete I offer homage.

།ཐུགས་རྗེས་འགོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལ་སོགས་
གནས་མཆོག་ཏུ། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཐྗེག་
པ་གསུམ་ལ་འགོད་མཛད༴
ThUG.JE DRO.LA NYUR.DU ZIG.NE.NI
VĀ.RĀ ÏA.SĪ LA.SOG NE.CHOG.TU
CHÖ.KYI KHOR.LO KHOR.NE DUL.JA.NAM
ThEG.PA SUM.LA GÖ.DZE CHAG.TShAL.LO
Then straight away,
looking with compassion upon wandering beings,
In Vārāṇasī and other such sacred sites,
You turned the Wheel of Dharma:
To you who set disciples in the Three Vehicles
I offer homage.

།གཞན་གི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅད་ཕྱིར། །མུ་སྗེགས་སོན་པ་དྲུག་
དང་ལྷས་བྱིན་སོགས།
།འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་
བཏུལ། །ཐུབ་པ་གཡུལ་རྒྱལ་མཛད་ལ༴
ZHEN.GYI GOL.WA NGEN.PA TShAR.CHE.CHIR
MU.TEG TÖN.PA DRUG.DANG LHE.JIN.SOG
KHOR.MO JIG.GI YUL.DU DÜ.NAM.TUL
ThUB.PA YUL.GYAL DZE.LA CHAG.TShAL.LO
To overcome malicious opponents,
You tamed the six tīrthika teachers, Devadatta and the rest,
As well as the māras in Vārāṇasī:
To the Muni victorious in battle I offer homage.
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།སིད་པ་གསུམ་ན་དཔྗེ་མྗེད་ཡོན་ཏན་གིས། །མཉན་དུ་ཡོད་པར་ཆོ་
འཕྲུལ་ཆྗེན་པོ་བསན།
།ལྷ་མི་འགོ་བ་ཀུན་གིས་རབ་མཆོད་
པས། །བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ༴
SI.PA SUM.NA PE.ME YÖN.TEN.GYI
NYEN.DU YÖ.PAR CHO.ThRUL CHEN.PO.TEN
LHA.MI DRO.LA KUN.GYI RAB.CHÖ.PE
TEN.PA GYE.PAR DZE.LA CHAG.TShAL.LO
Having qualities incomparable
in the three realms of existence,
You showed great miracles in Śrāvastī,
With which the divine, human
and all wandering beings made offerings in reverence:
To you who spread the Dispensation I offer homage.

།ལྗེ་ལོ་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །རྩྭ་མཆོག་གོང་གི་ས་གཞི་
གཙང་མ་རུ། །འཆི་མྗེད་རོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་བཤིག་ནས། །མྱ་ངན་འདའ་
བར་མཛད་ལ༴
LE.LO CHEN.NAM NYUR.DU KUL.WA’i.CHIR
TSA.CHOG DRONG.GI SA.ZHI TSANG.MA.RU
CHI.ME DOr.JE TA.BU’i KU.SHIG.NE
NYA.NGEN DA’a.WAR DZE.LA CHAG.TShAL.LO
To inspire the lazy to hasten,
In the pureland of Kuśinagara
Your body, though deathless like a vajra, disintegrated:
To you who passed into nirvāṇa I offer homage.

།ཡང་དག་ཉིད་དུ་འཇིག་པ་མྗེད་ཕྱིར་དང༌། །མ་འོངས་སྗེམས་ཅན་
བསོད་ནམས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །དྗེ་ཉིད་དུ་ནི་རིང་བསྗེལ་མང་སྤྲུལ་
ནས། །སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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YANG.DAG NYI.DU JIG.PA ME.CHIR.DANG
MA.WONG SEM.CHEN SÖ.NAM ThOB.PA’i.CHIR
DE.NYI DU.NI RING.SEL MANG.TUL.NE
KU.DUNG CHA.GYE DZE.LA CHAG.TShAL.LO
To show sentient beings that in reality you had not perished
And for future generations to acquire merits,
You emanated many relics of yourself:
To you who divided your remains into eight reliquaries
I offer homage.

དྗེ་ལྟར་བསན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་གི། །མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་མདོ་
ཙམ་བསོད་པ་ཡི། །དགྗེ་བས་འགོ་བ་ཀུན་གི་སོད་པ་ཡང༌། །བདྗེ་
གཤྗེགས་ཉིད་ཀི་སོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །།
DE.TAR TEN.PA’i DAG.PO CHOM.DEN.GYI
DZE.PA’i TShUL.LA DO.TSAM TÖ.PA.YI
GE.WE DRO.WA KUN.GYI CHÖ.PA.YANG
DE.SHEG NYI.KYI CHÖ.DANG TShUNG.PAR.SHOG
Thus, through the virtue of a brief praise
Concerning the manner of the deeds of the Bhagavan,
Owner of the Dispensation,
May the course of all wandering beings
Match the course of the Sugata himself.

སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བསོད་པ་འདི་སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་རོགས་སོ།།
Ācārya Nāgārunja’s ‘Praise of the Twelve Deeds of the Bhagavan,
our Teacher’ is complete.

ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་ཁྗེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་
ཞིང་ཁམས་སོགས། །ཁྗེད་ཀི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དྗེ་
འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །།
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SHĀKYA’i GYAL.PO KHYE.KU CHI.DRA.DANG
KHOR.DANG KU.TShE’i TShE.DANG ZHING.KHAM.
SOG
KHYE.KYI TShEN.CHOG ZANG.PO CHI.DRA.WA
DE.DRA KHO.NAR DAG.SOG GYUR.PAR.SHOG
Śākyarāja, with a body that is like yours,
A retinue, lifespan, vast domain and the rest,
And a supreme noble name that is like yours,
May I and everyone else become just like you.
Supplementary verses by Kyobpa Jigten Sumgön.
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༈ །ཡྗེ་ཤྗེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་ལས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་
སངས་རྒྱས་ལ་བསོད་པ།
Ārya Mañjuśrī’s Praise of the Buddha
From The Sūtra on the Ornament to the Illumination of Wisdom

༄༅། །ཁ་དོག་རྟགས་དང་དབྱིབས་མི་མངའ། །ར་བ་མི་མངའ་གནས་
མི་མངའ། །མི་འགག་འབྱུང་བ་མི་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
KHA.DOG TAG.DANG YIB.MI.NGA’a
TSA.WA MI.NGA’a NE.MI.NGA’a
MI.GAG JUNG.WA MI.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Not possessing colour, signs or shape;
Not possessing a root, not possessing a location,
Unceasing, not possessing an arising:
To you who are not dependent I offer homage.

མི་གནས་གནས་པ་མི་མངའ་བ། །བང་བ་མི་མངའ་དོར་མི་མངའ། །སྐྱྗེ་
མཆྗེད་དྲུག་ལས་རྣམ་གོལ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
MI.NE NE.PA MI.NGA’a.WA
LANG.WA MI.NGA’a DOR.MI.NGA’a
KYE.CHE DRUG.LE NAM.DROL.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Non-abiding, not possessing an abiding;
Not having anything to accept nor having anything to reject,
Thoroughly free from the six āyatanas:
To you who are not dependent I offer homage.

ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །དངོས་དང་དངོས་མྗེད་རྣམ་པར་
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སངས། །འདུ་བྱྗེད་མཉམ་པ་ཉིད་བརྗེས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
CHÖ.NAM KUN.LA MI.NE.SHING
NGÖ.DANG NGÖ.ME NAM.PAR.PANG
DU.JE NYAM.PA NYI.NYE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Not abiding in any phenomena,
Thoroughly divested of real and unreal,
Discoverer of the equality of formatives:
To you who are not dependent I offer homage.

ཁམས་གསུམ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །མཁའ་ལྟར་མཉམ་ཉིད་ཐུགས་
སུ་ཆུད། །འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་མི་གོས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
KHAM.SUM DAG.LE NAM.PAR.DROL
KHA’a.TAR NYAM.NYI ThUG.SU.CHÜ
DÖ.PA NAM.KYI MI.GÖ.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Thoroughly free from the three realms,
You have penetrated the space-like equality in your mind,
Untainted by desires:
To you who are not dependent I offer homage.

གཤྗེགས་དང་བཞུགས་དང་གཟིམས་པ་ཡི། །སོད་ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ། །རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་མཛད་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
SHEG.DANG ZHUG.DANG ZIM.PA.YI
CHÖ.LAM NAM.PA ThAM.CHE.DU
TAG.TU NYAM.PAR ZHAG.DZE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
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Walking, sitting, reclining:
All types of deportment
Always performed in equipoise:
To you who are not dependent I offer homage.

མཉམ་པར་བྱོན་ཅིང་མཉམ་པར་གཤྗེགས། །མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་
པོ། །མཉམ་ཞིང་འཁྲུགས་པར་མི་མཛད་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
NYAM.PAR JÖN.CHING NYAM.PAR.SHEG
NYAM.PA NYI.LA NE.PA.PO
NYAM.ZHING ThUG.PAR MI.DZE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Coming in equality and going in equality,
Abider in equality,
An equilibrium that is never disturbed:
To you who are not dependent I offer homage.

མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་གྱུར་ཅིང་། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཉམ་པར་
བཞག །མཚན་མ་མྗེད་ལ་ཞུགས་གྱུར་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
NYAM.PA NYI.LA ZHUG.GYUR.CHING
CHÖ.NAM KUN.LA NYAM.PAR.ZHAG
TShEN.MA ME.LA ZHUG.GYUR.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Having entered equality,
In equipoise regarding all phenomena,
You have penetrated the signless:
To you who are not dependent I offer homage.

མི་གནས་དམིགས་པ་མི་མངའ་བ། །ཤྗེས་རབ་བསགས་ཤིང་མཉམ་པར་
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བཞག །ཆོས་ལ་མངའ་དབང་བརྗེས་གྱུར་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
MI.NE MIG.PA MI.NGA’a.WA
SHE.RAB SAG.SHING NYAM.PAR.ZHAG
CHÖ.LA NGA’a.WANG NYE.GYUR.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Non-abiding, not possessing references;
Having built up wisdom, resting in equipoise;
You discovered mastery of Dharma:
To you who are not dependent I offer homage.

སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ས་སྐད་དང་། །དྗེ་བཞིན་གཟུགས་དང་སོད་ལམ་
དག །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་གཟིགས་མཛད་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
SEM.CHEN KUN.GYI DRA.KE.DANG
DE.ZHIN ZUG.DANG CHÖ.LAM.DAG
KE.CHIG CHIG.GI ZIG.DZE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
The languages of all sentient beings
And likewise their forms and behaviours
You see in a single moment:
To you who are not dependent I offer homage.

མིང་དང་གཟུགས་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །རྒྱུ་དང་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་
བཅད། །རྣམ་པ་མྗེད་ལ་འཇུག་མཛད་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
MING.DANG ZUG.LE NAM.PAR.DROL
GYU.DANG PhUNG.PO ThAM.CHE.CHE
NAM.PA ME.LA JUG.DZE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
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Thoroughly free from name and form,
All causes and aggregates cut,
You penetrate the aspectless:
To you who are not dependent I offer homage.

མཚན་མ་དག་དང་རྣམ་བྲལ་ཞིང་། །མཚན་མའི་རྣམ་པ་རྣམ་པར་
སངས། །མཚན་མ་མྗེད་ལ་འཇུག་མཛད་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
TShEN.MA DAG.DANG NAM.DRAL.ZHING
TShEN.MA’i NAM.PA NAM.PAR.PANG
TShEN.MA ME.LA JUG.DZE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Thoroughly apart from signs,
Thoroughly divested of the aspects of signs,
You penetrate the signless:
To you who are not dependent I offer homage.

ཡང་དག་རྟོག་པ་རྣམ་མ་བརྟགས། །ཐུགས་ཡིད་རབ་ཏུ་མི་གནས་
ཤིང་། །ཡིད་མཛད་མི་མངའ་མི་དགོངས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
YANG.DAG TOG.PA NAM.MA.TAG
ThUG.YI RAB.TU MI.NE.SHING
YI.DZE MI.NGA’a MI.GONG.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Perfect in thought, never designating,
Totally non-abiding in mentality,
Not having mental creations, non-intending:
To you who are not dependent I offer homage.

ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་གནས་མི་མངའ།
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།ཐོགས་པ་མི་མངའ་སྤྲོས་མི་

མངའ། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
NAM.KHA’a DRA.WAR NE.MI.NGA’a
ThOG.PA MI.NGA’a TRÖ.MI.NGA’a
NAM.KHA’a NYAM.PA’i ThUNG.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Resembling space, not possessing a location;
Not possessing hindrances, not possessing fabrications,
Having a mind equivalent to space:
To you who are not dependent I offer homage.

ནམ་མཁའ་དབུས་མཐའ་མ་མཆིས་པ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་དྗེ་དང་
འདྲ། །དུས་གསུམ་ཡང་དག་འདས་གྱུར་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
NAM.KHA’a Ü.ThA’a MA.CHI.PA
SANG.GYE CHÖ.NYI DE.DANG.DRA
DÜ.SUM YANG.DAG DE.GYUR.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Space is without centre or boundary,
Which the dharmatā of the Buddha is akin to,
Perfectly transcending the three times:
To you who are not dependent I offer homage.

ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཏྗེ། །ནམ་མཁའང་མཚན་ཉིད་
མཆིས་མ་ལགས། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
NAM.KHA’i TShEN.NYI SANG.GYE.TE
NAM.KHA’aNG TShEN.NYI CHI.MA.LAG
GYU.DANG DRE.BU NAM.DROL.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
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The characteristic of the Buddha being space
And space being without characteristics,
Thoroughly free of cause and effect:
To you who are not dependent I offer homage.

ངར་འཛིན་མི་མངའ་ས་མི་མངའ།
།གཟུང་བ་མ་མཆིས་ཆུ་ཟླ་
འདྲ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མི་གནས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
NGAR.DZIN MI.NGA’a DRA.MI.NGA’a
ZUNG.WA MA.CHI CHU.DA.DRA
CHÖ.NAM KUN.LA MI.NE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Not possessing grasping at ‘I’, not possessing terms;
As the moon in water, not graspable;
Not abiding in any phenomena:
To you who are not dependent I offer homage.

ཕུང་པོ་རྣམས་དང་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དང་། །ཁམས་རྣམས་དག་ལ་མི་གནས་
ལ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
PhUNG.PO NAM.DANG KYE.CHE.DANG
KHAM.NAM DAG.LA MI.NE.LA
CHIN.CHI LOG.LE NAM.PAR.DROL
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
In the aggregates, āyatanas,
And constituents, non-abiding,
Being thoroughly free from the inversions:
To you who are not dependent I offer homage.

མཐའ་གཉིས་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང་། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་
བཅད། །ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྗེས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལོ། །
ThA’a.NYI DAG.LE NAM.DROL.ZHING
DAG.TU TA.WA YANG.DAG.CHE
CHÖ.YING NYAM.PA NYI.NYE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Thoroughly free from the two limiting extremes,
Having perfectly cut the view of self,
You are the discoverer of the equality of the dharmadhātu:
To you who are not dependent I offer homage.

གཟུགས་ཀི་གངས་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང་། །དམ་ཆོས་མ་ལགས་རྣམ་པར་
སངས། །ལྗེན་དང་གཏོང་བ་མི་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
ZUG.KYI DRANG.LE NAM.DROL.ZHING
DAM.CHÖ MA.LAG NAM.PAR.PANG
LEN.DANG TONG.WA MI.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Thoroughly free from any quantity of form,
Thoroughly divested of all that is not the holy Dharma,
Not possessing taking or giving:
To you who are not dependent I offer homage.

བདུད་ཀི་མིང་ལས་རབ་འདས་ཤིང་། །ཆོས་ཀུན་རྟོགས་པར་ཐུགས་སུ་
ཆུད། །སིབ་པ་མི་མངའ་ཆོས་གྱུར་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
DÜ.KYI MING.LE RAB.DE.SHING
CHÖ.KUN TOG.PAR ThUG.SU.CHÜ
DRIB.PA MI.NGA’a CHÖ.GYUR.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Fully transcending the name of Māra,
You have penetrated the realisation
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of all phenomena in your mind,
Having gained the reality of not possessing obscurations:
To you who are not dependent I offer homage.

དོན་འཚལ་རྣམས་ཀིས་མཆིས་མི་བརོད། །མ་མཆིས་ཤྗེས་ཀང་བརོད་མི་
བགི། །ལན་མྗེད་ཚིག་ལམ་མ་མཆིས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
DÖN.TShAL NAM.KYI CHI.MI.JÖ
MA.CHI ZHE.KYANG JÖ.MI.GYI
LEN.ME TShIG.LAM MA.CHI.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Those who know the factual do not speak of existence;
They also do not speak of non-existence.
They do not reply as there are no words:
To you who are not dependent I offer homage.

གཉིས་ཀི་ཆོས་ལ་མི་རྟྗེན་པར།
།ཐྗེག་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་ཏུ་
བཙུགས། །གཉིས་དང་གཉིས་མྗེད་རྣམ་གོལ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
NYI.KYI CHÖ.LA MI.TEN.PAR
ThEG.PA’i GYAL.TShEN KUN.TU.TShUG
NYI.DANG NYI.ME NAM.DROL.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Not relying on a dualistic Dharma,
Planting the vehicle’s victory-banner everywhere,
Thoroughly free from duality and non-duality:
To you who are not dependent I offer homage.

ཁོད་ཀིས་ཡིད་ཀི་ཉྗེས་པ་དང་།
།ལུས་ཀི་ནད་བཞི་ཕམ་པར་
མཛད། །བསམ་ཡས་དཔྗེ་དང་རྣམ་བྲལ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལོ། །
KHYÖ.KYI YI.KYI NYE.PA.DANG
LÜ.KYI NE.ZHI PhAM.PAR.DZE
SAM.YE PE.DANG NAM.DRAL.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
You defeated the mental defects
And the four physical ailments,
Being inconceivable and totally incomparable:
To you who are not dependent I offer homage.

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་མཛད་ཅིང་། །ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་
སངས། །སོད་པ་མཁྗེན་པས་ཐོག་དྲངས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
LHUN.GYI DRUB.PAR JUG.DZE.CHING
NYE.PA ThAM.CHE NAM.PAR.PANG
CHÖ.PA KHYEN.PE ThOG.DRANG.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Having entered spontaneous accomplishment,
Thoroughly divested of all faults,
Your course led by knowing:
To you who are not dependent I offer homage.

ཁོད་དགོངས་ཞི་ཞིང་ཟག་མི་མངའ། །འབྱུང་མིན་འབྱུང་བའི་བདག་
ཉིད་ཅན། །གནས་དང་རྟོག་པ་མི་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
KHYÖ.GONG ZHI.ZHING ZAG.MI.NGA’a
JUNG.MIN JUNG.WA’i DAG.NYI.CHEN
NE.DANG TOG.PA MI.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Your intent is peaceful, not possessing outflows.
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You are not the elements; you personify the elements.
You do not possess position or concept:
To you who are not dependent I offer homage.

དམིགས་པ་མི་མངའ་ཐུགས་ཀིས་སུ།
།ཀུན་གི་སྗེམས་ནི་རབ་ཏུ་
མཁྗེན། །བདག་གཞན་འདུ་ཤྗེས་མི་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
MIG.PA MI.NGA’a ThUG.KYI.SU
KUN.GYI SEM.NI RAB.TU.KHYEN
DAG.ZHEN DU.SHE MI.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Your mind, not possessing references,
Fully knows the minds of all,
Not possessing perception of self and other:
To you who are not dependent I offer homage.

དམིགས་དང་དམིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཀུན་གི་སྗེམས་ནི་རྨོངས་པར་
བགིད། །སིབ་པ་མྗེད་པའི་ཆོས་གྱུར་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
MIG.DANG MIG.PA NAM.KYI.NI
KUN.GYI SEM.NI MONG.PAR.GYI
DRIB.PA ME.PA’i CHÖ.GYUR.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
By references and referencing,
The minds of all are confused.
You gained the reality of being unobscured:
To you who are not dependent I offer homage.

དམིགས་པ་དག་དང་སྗེམས་རྣམས་ནི།
།ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཆིས་མ་
ལགས། །བསམ་ཡས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྗེས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
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MIG.PA DAG.DANG SEM.NAM.NI
NGO.WO NYI.KYI CHI.MA.LAG
SAM.YE NYAM.PA NYI.NYE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
References and minds
Do not exist by essentiality.
You discovered the inconceivable equality:
To you who are not dependent I offer homage.

གནས་པ་མི་མངའ་མཁྗེན་པ་ཡིས། །ཞིང་རྣམས་ཀུན་དང་དྗེ་བཞིན་
དུ། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་སོད་གཟིགས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
NE.PA MI.NGA’a KHYEN.PA.YI
ZHING.NAM KUN.DANG DE.ZHIN.DU
SEM.CHEN KUN.GYI CHÖ.ZIG.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Through knowing that has no abiding,
Seeing all realms and, likewise,
The course of all sentient beings:
To you who are not dependent I offer homage.

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ལན་འགའ་ཡང་། །སྗེམས་དང་ཆོས་ཀུན་གཏན་
མ་དམིགས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་མཁྗེན་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
SANG.GYE NAM.KYI LEN.GA’a.YANG
SEM.DANG CHÖ.KUN TEN.MA.MIG
CHÖ.NAM ThAM.CHE KUN.KHYEN.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Not even sometimes do the Buddhas
Reference permanence in mind or any phenomena.
You know all phenomena omnisciently:
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To you who are not dependent I offer homage.

ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྗེ། །སྒྱུ་མ་ཉིད་ཀང་མཆིས་མ་ལགས། །སྒྱུ་མའི་
ཆོས་ལས་རྣམ་གོལ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
CHÖ.KUN GYU.MA TA.WU.TE
GYU.MA NYI.KYANG CHI.MA.LAG
GYU.MA’i CHÖ.LE NAM.DROL.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
All phenomena like illusions
And the illusion itself not existing,
You are thoroughly free from illusory phenomena:
To you who are not dependent I offer homage.

རོགས་སངས་འཇིག་རྟྗེན་སོད་མཛད་ཀང་། །འཇིག་རྟྗེན་ཆོས་ལ་རྟྗེན་
མི་མཛད། །འཇིག་རྟྗེན་རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
DZOG.SANG JIG.TEN CHÖ.DZE.KYANG
JIG.TEN CHÖ.LA TEN.MI.DZE
JIG.TEN NAM.TOG MI.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Despite complete Buddhas coursing in the world,
They do not depend on worldly phenomena,
Not possessing worldly discursive thoughts:
To you who are not dependent I offer homage.

སོང་ཕྱིར་སོང་ལ་སོད་མཛད་ཅིང་། །ཁོད་ཉིད་སོང་ཞིང་སོད་ཡུལ་
སོང་། །སོང་པ་སོང་པར་སོན་མཛད་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
TONG.CHIR TONG.LA CHÖ.DZE.CHING
KHYÖ.NYI TONG.ZHING CHÖ.YUL.TONG
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TONG.PA TONG.PAR TONG.DZE.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Due to emptiness, coursing in emptiness;
You being empty, the scope of your course is empty,
The empty teaching emptiness:
To you who are not dependent I offer homage.

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང་།
།སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོས་རྣམ་འཕྲུལ་
ཞིང་། །ཐ་དད་མ་མཆིས་སྙོམས་ཞུགས་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
GYU.MA TA.WU’i TING.DZING.DANG
GYU.ThRUL CHEN.PÖ NAM.ThRUL.ZHING
ThA.DE MA.CHI NYOM.ZHUG.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
By the samādhi like an illusion
And great illusory conjuring, magically manifesting,
Having entered the equilibration of distinctions not existing:
To you who are not dependent I offer homage.

དུ་མ་མ་ལགས་གཅིག་མ་ལགས།
།རིང་དང་ཉྗེ་ལ་མི་འཇུག་
ཅིང་། །གདྗེག་དང་གཞག་པ་མི་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
DU.MA MA.LAG CHIG.MA.LAG
RING.DANG NYE.LA MI.JUG.CHING
DEG.DANG ZHAG.PA MI.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Neither a multiplicity nor a singularity,
Not applicable as far or near,
Not possessing raising and placing:
To you who are not dependent I offer homage.
58

རོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་སངས་
རྒྱས། །དངོས་མ་མཆིས་པར་མཉམ་གཞག་པ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
DOr.JE TA.WU’i TING.DZIN.GYI
KE.CHIG CHIG.LA NGÖN.SANG.GYE
NGÖ.MA CHI.PAR NYAM.ZHAG.PA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
By the vajra-like samādhi,
Manifesting as a Buddha in a single instant,
Resting in the equipoise of no actual existence:
To you who are not dependent I offer homage.

འདྲྗེན་པ་དུས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ།
།མི་གཡོ་མྱ་ངན་འདས་པ་
རྟོགས། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་དང་ལྡན་པ་པོ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
DREN.PA DÜ.NAM ThAM.CHE.DU
MI.YO NYA.NGEN DE.PA.TOG
NA.TShOG ThAB.DANG DEN.PA.PO
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
The guide at all times
Unwavering from the realisation of nirvāṇa,
Possessor of a diversity of methods:
To you who are not dependent I offer homage.

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པའི་ཐབས། །མཁྗེན་པས་མཁས་པར་གྱུར་
པ་ལགས། །དྗེ་ཕྱིར་མི་གཡོ་མྱ་ངན་འདས། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
SEM.CHEN NAM.KYI GYÜ.PA’i.ThAB
KHYEN.PE KHE.PAR GYUR.PA.LAG
59

DI.CHIR MI.YO NYA.NGEN.DE
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Knowing the indirect means of sentient beings,
You have become skilled and,
Because of that, unwavering in nirvāṇa:
To you who are not dependent I offer homage.

མཚན་མ་མི་མངའ་ལྷུན་གིས་གྲུབ།
།སྤྲོས་པ་མི་མངའ་སྐྱོན་མི་
མངའ། །སྣང་མྗེད་བདག་གི་མི་མངའ་བ། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
TShEN.MA MI.NGA’a LHUN.GYI.DRUB
TRÖ.PA MI.NGA’a KYÖN.MI.NGA’a
NANG.ME DAG.GI MI.NGA’a.WA
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Not possessing signs, spontaneously accomplished;
Not possessing fabrications, flawless;
Without appearances, not possessing an ‘I’:
To you who are not dependent I offer homage.

རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་སྐྱོན་མི་མངའ། །བདག་གིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་
པར། །ཀུན་ཏུ་མཁྗེན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན། །མི་རྟྗེན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
NAM.TOG MI.NGA’a KYÖN.MI.NGA’a
DAG.GI DAG.NYI JI.ZHIN.PAR
KUN.TU KHYEN.PA ThAM.CHE.KHYEN
MI.TEN KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Not possessing discursive thoughts, flawless;
Knowing identity as it is by yourself
In every respect, omniscient:
To you who are not dependent I offer homage.
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སོབས་བཅུ་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
།འཇིགས་བྲལ་
འཇིགས་མྗེད་སོལ་བ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མ་འདྲྗེས་ཆོས་རྣམས་
ངྗེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །འགོ་བ་ཀུན་གི་འདྲྗེན་པ་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
TOB.CHU
CHU.WO
GAL.WA
KHYÖ.LA
CHAG.
TShAL.LO
JIG.DRAL
JIG.ME
TSOL.WA
KHYÖ.LA
CHAG.
TShAL.LO
MA.DRE CHÖ.NAM NGE.PAR ThUG.SU CHÜ.GYUR.
PA
DRO.WA
KUN.GYI
DREN.PA
KHYÖ.LA
CHAG.
TShAL.LO
To you who have crossed the river to the ten strengths
I offer homage.
To you free from fear bestowing fearlessness I offer homage.
Having definitively penetrated phenomena
without conflation in your mind,
You are the guide of all wandering beings:
to you I offer homage.

ཀུན་སྦྱོར་འཆིང་བ་བཅད་པ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕ་རོལ་བྱོན་ཏྗེ་
ཐང་ལ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱྗེ་བོ་ངལ་བའི་རྣམ་འདྲྗེན་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བར་གཤྗེགས་ཤིང་མི་གནས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
KUN.JOR
CHING.WA
CHE.PA
KHYÖ.LA
TShAL.LO
PhA.ROL
JÖN.TE
ThANG.LA
ZHUG.LA
TShAL.LO
KYE.WO NGAL.WA’i NAM.DREN KHYÖ.LA
TShAL.LO
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CHAG.
CHAG.
CHAG.

KHOR.WAR
SHEG.SHING
MI.NE
PA.LA
CHAG.
TShAL.LO
To you who have cut through all-enmeshing bondage
I offer homage.
To the one who has crossed over and resides on the plain
I offer homage.
To you who are the replete guide of worn-out living beings
I offer homage.
To the one who has arrived in saṃsāra
but does not abide within it I offer homage.

འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དག་ན་སྗེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནི། །ཐབས་ཅིག་
བཞུགས་ཀང་ཐུགས་ཡིད་རབ་ཏུ་དབྗེན་གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་པད་མ་ཆབ་
ཀིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་ཁོད་ཀིས་སོང་ཉིད་
ཤིན་ཏུ་བསྗེན། །
DRO.WA ThAM.CHE DAG.NA SEM.CHEN NAM.
DANG.NI
ThAB.CHIG ZHUG.KYANG ThUG.YI RAB.TU WEN.
GYUR.PA
JI.TAR PE.MA CHAB.KYI GÖ.PAR MI.GYUR.ZHING
SANG.GYE ThUB.PA KHYÖ.KYI TONG.NYI SHIN.
TU.TEN
Even though you reside among all wandering beings,
Together with sentient beings, your mind is totally secluded,
Just as the lotus is untainted by the mire:
Buddha, Muni, you truly resort to voidness.

མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་བཤིག །ཁོད་ལ་གར་
ཡང་སོན་པར་མཛད་པ་མཆིས་མ་ལགས། །སོན་པའི་གོ་འཕང་བ་མྗེད་
དབྗེན་པ་ཉིད་ལགས་ཏྗེ། །དམིགས་མྗེད་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་ཁོད་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལོ། །
TShEN.MA ThAM.CHE NAM.PA KUN.TU NAM.PAR.
SHIG
KHYÖ.LA GAR.YANG MÖN.PAR DZE.PA CHI.MA.
LAG
TÖN.PA’i GO.PhANG LA.ME WEN.PA NYI.LAG.TE
MIG.ME CHU.WO GAL.WA KHYÖ.LA CHAG.TShAL.
LO
You have totally destroyed every type of every sign;
There is nothing to which you aspire,
The teacher’s stage being the unsurpassed solitude itself:
To you who have crossed the river to referencelessness
I offer homage.

སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆྗེན་བསམ་གིས་ཁབ་པ་མ་ལགས་ཏྗེ། །མི་གནས་ནམ་
མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་མཆོག་
མངའ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་འཕགས་ལྷུན་པོ་འདྲ་བ་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ།། །།
SANG.GYE ThU.CHEN SAM.GYI KHYAB.PA MA.
LAG.TE
MI.NE NAM.KHA’a NYAM.PA NYI.LA CHAG.TShAL.
LO
YÖN.TEN KUN.GYI CHOG.NGA’a KHYÖ.LA CHAG.
TShAL.LO
PAL.PhAG LHUN.PO DRA.WA KHYÖ.LA CHAG.
TShAL.LO
The great powers of the Buddha being inconceivable,
To the non-abiding equivalent to space itself I offer homage.
To you who possess the best of all qualities I offer homage.
To you like a Mount Meru of a magnificent Āryan
I offer homage.
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༈ །བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སོང་གི་བསོད་པ།
The Praise of the Thousand Buddhas of the Fortunate Aeon

མཐུན་པའི་སོན་ལམ་དགྗེ་ཚོགས་རྨད་བྱུང་བས། །སད་པ་སོད་ཚེ་ན་
ཡང་མཆྗེད་གྱུར་ལ། །བསྐལ་བཟང་གཅིག་ལ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་
པའི། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ThUN.PA’i MÖN.LAM GE.TShOG ME.JUNG.PE
CHÖ.PA CHÖ.TShE NA.YANG CHE.GYUR.LA
KAL.ZANG CHIG.LA DZE.PA ThAR.CHIN.PA’i
DZOG.PA’i SANG.GYE TONG.LA CHAG.TShAL.LO
In accordance with the wonder of aspirations
and accumulated virtues,
You come to the brotherhood while performing deeds
And, in a single aeon, bring them all to completion:
To the thousand Buddhas of Fulfilment I offer homage.
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༈ །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ།
The Litany of the Epithets of Ārya Mañjuśrī

ྠ
༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མཉྫུ་ཤི་ྭཱ ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭས་པ་ར་མཱར་ན་མ་སཱཾ
་གི་ཏི།
In Sanskrit: mañjuśrī-jñānasatva-syaparamārtha-nāmasaṅgīti

བོད་སྐད་དུ། འཇམ་དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ།
In Tibetan: ‘jam-dpal-ye-shes-sems-dpa’i-don-dam-pa’i-mtshanyang-da- par-brjod-pa

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
JAM.PAL ZHON.NUR GYUR.PA.LA CHAG.TShAL.LO
Homage to the ever youthful Mañjuśrī!

དྗེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རོ་རྗེ་འཆང་། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་རྣམས་ཀི་
མཆོག །དཔའ་བོ་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་ལས་རྒྱལ། །རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་
གསང་བའི་རྒྱལ། །
DE.NE PAL.DEN DOr.JE.CHANG
DUL.KA’a DUL.WA NAM.KYI.CHOG
PA’a.WO JIG.TEN SUM.LE.GYAL
DOr.JE WANG.CHUG SANG.WA’i.GYAL
Then the glorious Vajradhara,
Supreme of the tamers of the hard to tame,
The hero victorious over the three worlds,
The most powerful and prosperous of the vajra,
sovereign of secrets,

པདྨ་དཀར་པོ་རྒྱས་འདྲའི་སན།
།པདྨ་རྒྱས་པའི་གདན་ལ་
བཞུགས། །རང་གི་ལག་གིས་རོ་རྗེ་མཆོག །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོར་བྱྗེད་
པ། །
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PE.MA KAR.PO GYE.DRA’i.CHEN
PE.MA GYE.PA’i DEN.LA.ZHUG
RANG.GI LAG.GI DOr.JE.CHOG
YANG.DANG YANG.DU SOR.JE.PA
With eyes like a white lotus in bloom,
Sitting on the seat of a lotus in bloom;
In his hand, the supreme vajra,
Which is brandished again and again,

ཁོ་གཉྗེར་རིམ་པར་ལྡན་ལ་སོགས།
།ལག་ན་རོ་རྗེ་མཐའ་ཡས་
པ། །དཔའ་བོ་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་པོ། །འཇིགས་ སུ་རུང་དང་
དཔའ་བྱད་ཅན། །
ThRO.NYER RIM.PAR DEN.LA.SOG
LAG.NA DOr.JE ThA’a.YE.PA
PA’a.WO DUL.KA’a DUL.WA.PO
JIG.SU RUNG.DANG PA’a.JE.CHEN
Along with those bearing a grimace and the rest,
The vajras in their hands, limitless;
Heroic tamers of the hard to tame,
Fearsome and valiant in bearing,

རོ་རྗེ་རྗེ་མོ་རབ་འཕྲོ་བ། །རང་གི་ལག་གིས་གསོར་བྱྗེད་པ། །སྙིང་རྗེ་ཆྗེ་
དང་ཤྗེས་རབ་དང་། །ཐབས་ཀིས་འགོ་དོན་བྱྗེད་པའི་མཆོག །
DOr.JE TSE.MO RAB.ThRO.WA
RANG.GI LAG.GI SOR.JE.PA
NYING.JE CHE.DANG SHE.RAB.DANG
ThAB.KYI DRO.DÖN JE.PA’i.CHOG
The tips of their vajras intensely radiating,
Which they brandish in their hands;
Through the greatest compassion, wisdom
And method, supreme
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in working for the welfare of wandering beings;

དགའ་མགུ་རངས་པའི་བསམ་པ་ཅན། །ཁོ་བོའི་ལུས་ཀི་གཟུགས་ལྡན་
པ། །སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་བྱྗེད་པའི་མགོན། །ལུས་བཏུད་རྣམས་དང་
ལྷན་ཅིག་ཏུ། །
GA’a.GU RANG.PA’i SAM.PA.CHEN
ThRO.WO’i LÜ.KYI ZUG.DEN.PA
SANG.GYE ThRIN.LE JE.PA’i.GÖN
LÜ.TÜ NAM.DANG LHEN.CHIG.TU
Having thrilled and elated mentalities,
Having wrathful physical forms,
The protectors carrying out the Buddha’s activities.
In synchronicity with them, their bodies bowed,

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རོགས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ནས། །ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བྱས་ནས་ནི། །སན་སྔར་འདུག་སྗེ་འདི་
སྐད་གསོལ། །
DE.ZHIN SHEG.PA CHOM.DEN.DE
DZOG.SANG GYE.LA CHAG.TShAL.NE
ThAL.MO JAR.WAR JE.NA.NI
CHEN.NGAR DUG.TE DI.KE.SOL
To the Tathāgata, the Bhagavan,
The complete Buddha, having prostrated,
Standing before him
With the palms pressed together, said this:

ཁབ་བདག་བདག་ལ་སན་པ་དང་། །བདག་དོན་བདག་ལ་ཐུགས་
བརྗེའི་ཕྱིར། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་མངོན་སངས་རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་ཅི་ནས་
བདག་ཐོབ་མཛོད། །
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KHYAB.DAG DAG.LA MEN.PA.DANG
DAG.DÖN DAG.LA ThUG.TSE’i.CHIR
GYU.ThRUL DRA.WA NGÖN.SANG.GYE
JANG.CHUB CHI.NE DAG.ThOB.DZÖ
‘Presiding Master, for my aid
And my aims, out of affection for me,
Do what will bring me attainment of bodhi
As a manifest Buddha from the Illusory Matrix.

ཉོན་མོངས་པས་ནི་སྗེམས་དཀྲུགས་ཤིང་། །མི་ཤྗེས་འདམ་དུ་བྱིང་བ་
ཡི། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སན་པ་དང་། །བ་མྗེད་འབྲས་བུ་འཐོབ་བྱའི་
ཕྱིར། །
NYÖN.MONG PE.NI SEM.TUG.SHING
MI.SHE DAM.DU JING.WA.YI
SEM.CHEN KUN.LA MEN.PA.DANG
LA.ME DRE.BU ThOB.JA’i.CHIR
‘For the afflicted whose minds are unsettled,
Sunk in the swamp of unawareness,
To bring about healing and the attainment
Of the unsurpassed result for all sentient beings,

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །འགོ་བའི་བ་མ་སོན་པ་
པོ། །དམ་ཚིག་ཆྗེན་པོ་དྗེ་ཉིད་མཁྗེན། །དབང་པོ་བསམ་པ་མཁྗེན་
མཆོག་གིས། །
DZOG.PA’i SANG.GYE CHOM.DEN.DE
DRO.WA’i LA.MA TÖN.PA.PO
DAM.TShIG CHEN.PO DE.NYI.KHYEN
WANG.PO SAM.PA KHYEN.CHOG.GI
‘Complete Buddha, Bhagavan,
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Guru of wandering beings, teacher,
Knower of the great samaya and suchness,
Supreme knower of the faculties and intents,

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐུ།
།གཙུག་ཏོར་ཆྗེན་པོ་ཚིག་གི་
བདག །ཡྗེ་ཤྗེས་སྐུ་སྗེ་རང་བྱུང་བ། །འཇམ་དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་
དཔའ་ཡི། །
CHOM.DEN DE.KYI YE.SHE.KU
TSUG.TOR CHEN.PO TShIG.GI.DAG
YE.SHE KU.TE RANG.JUNG.WA
JAM.PAL YE.SHE SEM.PA’a.YI
‘Bhagavan embodying wisdom,
The great uṣṇīṣa, mastery of words,
The self-originated kāya of wisdom,
The jñānasattva Mañjuśrī:

མིང་ནི་ཡང་དག་བརོད་པའི་མཆོག
།དོན་ཟབ་དོན་ནི་རྒྱ་ཆྗེ་
ཞིང་། །དོན་ཆྗེན་མཚུངས་མྗེད་རབ་ཞི་བ། །ཐོག་མ་བར་དང་མཐར་
དགྗེ་བ། །
MING.NI YANG.DAG JÖ.PA’i.CHOG
DÖN.ZAB DÖN.NI GYA.CHE.ZHING
DÖN.CHEN TShUNG.ME RAB.ZHI.WA
ThOG.MA BAR.DANG ThAR.GE.WA
‘The highest litany of his epithets
With profound meaning; the meaning that is extensive,
The great meaning, unparalleled, fully pacifying;
Good in the beginning, middle and end;

འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གསུངས། །མ་འོངས་རྣམས་ཀང་
གསུངས་འགྱུར་ལ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རོགས་སངས་རྒྱས། །ཡང་དང་
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ཡང་དུ་གསུང་བ་གང་། །
DE.PA’i SANG.GYE NAM.KYI.SUNG
MA.WONG NAM.KYANG SUNG.GYUR.LA
DA.TAR JUNG.WA’i DZOG.SANG.GYE
YANG.DANG YANG.DU SUNG.WA.GANG
‘That which has been spoken by previous Buddhas,
Which will be said by those in the future too,
And which the perfect Buddhas of the present
Say again and again;

རྒྱུད་ཆྗེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལས།
།རོ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་གསང་སྔགས་
འཆང་། །དཔག་མྗེད་རྣམས་ཀི་དགའ་བཞིན་དུ། །གླུ་བངས་གང་
ལགས་བཤད་དུ་གསོལ། །
GYÜ.CHEN GYU.ThRUL DRA.WA.LE
DOr.JE CHANG.CHEN SANG.NGAG.CHANG
PAG.ME NAM.KYI GA’a.ZHIN.DU
LU.LANG GANG.LAG SHE.DU.SOL
‘That which, in the great tantra of the Illusory Matrix,
The great Vajra Holders, the Holders of Secret Mantra
Unfathomable and in rapture
Chanted, please explain!

།མགོན་པོ་རོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི། །གསང་འཛིན་ཅི་ནས་བདག་
འགྱུར་ཕྱིར། །ངྗེས་པར་འབྱུང་གི་བར་དུ་ནི། །བདག་གི་བསམ་པ་
བརྟན་པོས་གཟུང་། །
GÖN.PO DZOG.SANG GYE.KUN.GYI
SANG.DZIN CHI.NE DAG.GYUR.CHIR
NGE.PAR JUNG.GI BAR.DU.NI
DAG.GI SAM.PA TEN.PÖ.ZUNG
‘Protector, so that I may be a keeper of the secrets
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Of all the perfect Buddhas,
I shall retain it with a steadfast intent
Until deliverance.

ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང་།
།མི་ཤྗེས་མ་ལུས་སང་བའི་
ཕྱིར། །བསམ་པའི་ཁད་པར་ཇི་བཞིན་དུ། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་
པར་འཚལ། །
NYÖN.MONG MA.LÜ SAL.WA.DANG
MI.SHE MA.LÜ PANG.WA’i.CHIR
SAM.PA’i KHYE.PAR JI.ZHIN.DU
SEM.CHEN NAM.LA SHE.PAR.TShAL
‘To dispel the afflictions without exception
And discard non-awareness with no omissions,
I shall explain it to sentient beings
In accord with their specific intents.’

གསང་དབང་ལག་ན་རོ་རྗེ་ཡིས།
།དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་ལ་དྗེ་སྐད་
དུ། །གསོལ་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ཏྗེ། །ལུས་བཏུད་ནས་ནི་སན་སྔར་
འདུག །
SANG.WANG LAG.NA DOr.JE.YI
DE.ZHIN SHEG.LA DE.KE.DU
SOL.NE ThAL.MO JAR.JE.TE
LÜ.TÜ NE.NI CHEN.NGAR.DUG
Thus, the Lord of Secrets Vajrapāṇi
Spoke to the Tathāgata
In entreaty, his palms pressed together;
He bowed his body then stood in front.

དྗེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་
མཆོག །ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་ལྗགས་བཟང་བ། །རིང་ཞིང་ཡངས་པ་བརྐྱང་
71

མཛད་དྗེ། །
DE.NE CHOM.DEN SHĀ.KYA.ThUB
DZOG.PA’i SANG.GYE KANG.NYI.CHOG
NYI.KYI ZHAL.NE JAG.ZANG.WA
RING.ZHING YANG.PA KYANG.DZE.DE
Then the Bhagavan Śākyamuni,
The perfect Buddha, best of bipeds,
Extended from his mouth
His fine tongue, long and wide,

འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་པོ་སྣང་བྱྗེད་ཅིང་།
།བདུད་བཞིའི་དག་རྣམས་
འདུལ་བྱྗེད་པ། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ངན་སོང་གསུམ། །སྦྱོང་བར་བྱྗེད་
པའི་འཛུམ་བསན་ནས། །
JIG.TEN SUM.PO NANG.JE.CHING
DÜ.ZHI’i DRA.NAM DUL.JE.PA
SEM.CHEN NAM.KYI NGEN.SONG.SUM
JONG.WAR JE.PA’i DZUM.TEN.NE
Illuminating the three worlds,
Taming the foes of the four māras,
And cleansing the three bad destinies of sentient beings
By showing his smile.

ཚངས་པའི་གསུང་ནི་སྙན་པ་ཡིས། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་པོ་ཀུན་བཀང་
ནས། །ལག་ན་རོ་རྗེ་སོབས་པོ་ཆྗེ། །གསང་དབང་ལ་ནི་སར་གསུངས་
པ། །
TShANG.PA’i SUNG.NI NYEN.PA.YI
JIG.TEN SUM.PO KUN.KANG.NE
LAG.NA DOr.JE TOB.PO.CHE
SANG.WANG LA.NI LAR.SUNG.PA
Filling all the three worlds
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With his sweet Brahmā-voice,
To Vajrapāṇi, the Immensely Strong,
The Lord of Secrets, he spoke in reply:

སྙིང་རྗེ་ཆྗེ་དང་ལྡན་གྱུར་པས། །འགོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་ཁོད། །ཡྗེ་
ཤྗེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་གི། །མིང་བརོད་པ་ནི་དོན་ཆྗེ་བ། །
NYING.JE CHE.DANG DEN.GYUR.PE
DRO.LA PhEN.PA’i DÖN.DU.KHYÖ
YE.SHE LÜ.CHEN JAM.PAL.GYI
MING.JÖ PA.NI DÖN.CHE.WA
‘You who has gained great compassion
For the purpose of benefiting wandering beings,
For the great purpose of expressing the names
Of the embodiment of wisdom, Mañjuśrī,

དག་པར་བྱྗེད་ཅིང་སིག་སྗེལ་བ།
།ང་ལས་ཉན་པར་བརོན་པ་
ནི། །ལྗེགས་སོ་དཔལ་ལྡན་རོ་རྗེ་འཆང་། །ལག་ན་རོ་རྗེ་ཁོད་ལྗེགས་སོ། །
DAG.PAR JE.CHING DIG.SEL.WA
NGA.LE NYEN.PAR TSÖN.PA.NI
LEG.SO PAL.DEN DOr.JE.CHANG
LAG.NA DOr.JE KHYÖ.LEG.SO
‘The purifier dispelling degrading misdeeds,
Endeavour to listen to me.
Well done, glorious Vajra Holder!
Well done, Vajrapāṇi!

གསང་བའི་བདག་པོ་དྗེ་ཕྱིར་ངས། །ཁོད་ལ་ལྗེགས་པར་བསན་པར་
བྱ། །ཁོད་ནི་རྗེ་གཅིག་ཡིད་ཀིས་ཉོན། །བཅོམ་ལྡན་དྗེ་ནི་ལྗེགས་ཞྗེས་
གསོལ། །
SANG.WA’i DAG.PO DE.CHIR.NGE
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KHYÖ.LA LEG.PAR TEN.PAR.JA
KHYÖ.NI TSE.CHIG YI.KYI.NYÖN
CHOM.DEN DE.NI LEG.ZHE.SOL
‘Thus, Master of Secrets,
I shall reveal it to you well.
You must listen with a one-pointed mind.’
‘Bhagavan, that’s excellent!’ he replied.

དྗེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ། །གསང་སྔགས་རིགས་ཆྗེན་ཐམས་ཅད་
དང་། །གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་རིགས། །རིགས་གསུམ་ལ་
ནི་རྣམ་པར་གཟིགས། །
DE.NE CHOM.DEN SHĀ.KYA.ThUB
SANG.NGAG RIG.CHEN ThAM.CHE.DANG
SANG.NGAG RIG.NGAG CHANG.WA’i.RIG
RIG.SUM LA.NI NAM.PAR.ZIG
Then the Bhagavan Śākyamuni,
Looked thoroughly at all the great race of secret mantra:
The race of holders of guhyamantras and vidyāmantras,
The race of the three,

འཇིག་རྟྗེན་འཇིག་རྟྗེན་འདས་པའི་རིགས། །འཇིག་རྟྗེན་སྣང་བྱྗེད་
རིགས་ཆྗེན་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པོའི་རིགས་མཆོག་དང་། །རིགས་ཆྗེན་
གཙུག་ཏོར་ཆྗེར་གཟིགས་ནས། །
JIG.TEN JIG.TEN DE.PA’i.RIG
JIG.TEN NANG.JE RIG.CHEN.DANG
CHAG.GYA CHEN.PO’i RIG.CHOG.DANG
RIG.CHEN TSUG.TOR CHER.ZIG.NE
The worldly and transworldly race,
The great race illuminating the world,
The supreme race of mahāmudrā,
And the great race of the mahoṣṇīṣā;
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ཚིག་གི་བདག་པོས་ཚིགས་སུ་བཅད། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་དྲུག་ལྡན་
ཞིང་། །གཉིས་སུ་མྗེད་པར་འབྱུང་བ་དང་། །མི་སྐྱྗེའི་ཆོས་ཅན་འདི་
གསུངས་པ། །
TShIG.GI DAG.PÖ TShIG.SU.CHE
SANG.NGAG GYAL.PO DRUG.DEN.ZHING
NYI.SU ME.PAR JUNG.WA.DANG
MI.KYE’i CHÖ.CHEN DI.SUNG.PA
Then spoke this verse of the Master of Words
Possessed of the six Sovereigns of Mantra,
The non-dual source
And the attribute of non-arising:

ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨྭཱ་ཱུ ཨྗེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཱཾ་ཨཿསི་ཏོ་ཧི་ྭཱ དི། ཛྙཱ་ན་མྭཱཱུརྟི་ར་ཧཱཾ་བུདྡྷོ།
བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ཏྱ་ད་བརི་ནཱཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་དུཿཁ་ཙེ་ད། པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མྭཱརཱུ ་ཡྗེ།
ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་གི་ཤྭ་ར། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཡ་ཏྗེ་ན་མཿ
A Ā, I Ī, U Ū, E AI, O AU, AÎ AÊ,
STHITOHRĪDI | JÑĀNA-MURTI-RAHAÎ
BUDDHO
BUDDHĀNĀÎ | TYADHA-VARTTINĀÎ | OÎ VAJRATĪKÚÏA-DUÊKHA-CCHEDA
|
PRAJÑĀ-JÑĀNAMŪRTTAYE
|
JÑĀNA-KĀYA-VĀGĪŚVARA
|
ARAPACANĀYATE NAMAÊ

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཨ་
ལས་བྱུང་། །ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གི་མཆོག །དོན་ཆྗེན་ཡི་གྗེ་དམ་པ་
ཡིན། །
DI.TAR SANG.GYE CHOM.DENDE
DZOG.PA’i SANG.GYE A.LE.JUNG
A.NI YIG.DRU KUN.GYI.CHOG
DÖN.CHEN YI.GE DAM.PA.YIN
75

‘Thus, the Buddha, the Bhagavan,
The perfect Buddha born from A,
The syllable A, best of all,
Of great meaning, is the sacred syllable;

ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐྱྗེ་བ་མྗེད། །ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སངས་པ་སྗེ། །བརོད་
པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡི་མཆོག །ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱྗེད། །
KHONG.NE JUNG.WA KYE.WA.ME
TShIG.TU JÖ.PA PANG.PA.TE
JÖ.PA KUN.GYI GYU.YI.CHOG
TShIG.KUN RAB.TU SAL.WAR.JE
‘The arising from within, unborn,
Divested of verbal expression,
The supreme cause of everything expressed,
The thorough elucidator of every word;

མཆོད་པ་ཆྗེན་པོ་འདོད་ཆགས་ཆྗེ། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་
བར་བྱྗེད། །མཆོད་པ་ཆྗེན་པོ་ཞྗེ་སང་ཆྗེ། །ཉོན་མོངས་ཀུན་གི་དག་ཆྗེ་
བ། །
CHÖ.PA CHEN.PO DÖ.CHAG.CHE
SEM.CHEN ThAM.CHE GA’a.WAR.JE
CHÖ.PA CHEN.PO ZHE.DANG.CHE
NYÖN.MONG KUN.GYI DRA.CHE.WA
‘The great pūja, the great passion,
The bringer of rapture to all sentient beings;
The great pūja, the great aggression,
The great foe of all afflictions;

མཆོད་པ་ཆྗེན་པོ་གཏི་མུག་ཆྗེ། །གཏི་མུག་བོ་སྗེ་གཏི་མུག་སྗེལ། །མཆོད་
པ་ཆྗེན་པོ་ཁོ་བ་ཆྗེ། །ཁོ་བ་ཆྗེན་པོ་དག་ཆྗེ་བ། །
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CHÖ.PA CHEN.PO TI.MUG.CHE
TI.MUG LO.TE TI.MUG.SEL
CHÖ.PA CHEN.PO ThRO.WA.CHE
ThRO.WA CHEN.PO DRA.CHE.WA
‘The great pūja, the great delusion,
The dispeller of delusion from the deluded mind;
The great pūja, the great anger,
The great enemy of great anger;

མཆོད་པ་ཆྗེན་པོ་ཆགས་པ་ཆྗེ།
།ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་སྗེལ་བར་
བྱྗེད། །འདོད་པ་ཆྗེན་པོ་བདྗེ་བ་ཆྗེ། །དགའ་བ་ཆྗེན་པོ་མགུ་བ་ཆྗེ། །
CHÖ.PA CHEN.PO CHAG.PA.CHE
CHAG.PA ThAM.CHE SEL.WAR.JE
DÖ.PA CHEN.PO DE.WA.CHE
GA’a.WA CHEN.PO GU.WA.CHE
‘The great pūja, the great attachment,
The allayer of all attachment;
The great desire, great bliss,
Great rapture, great elation;

གཟུགས་ཆྗེ་ལུས་ཀང་ཆྗེ་བ་སྗེ། །ཁ་དོག་ཆྗེ་ཞིང་ལུས་བོང་ཆྗེ། །མིང་
ཡང་ཆྗེ་ཞིང་རྒྱ་ཆྗེ་བ། །དཀིལ་འཁོར་ཆྗེན་པོ་ཡངས་པ་ཡིན། །
ZUG.CHE LÜ.KYANG CHE.WA.TE
KHA.DOG CHE.ZHING LÜ.BONG.CHE
MING.YANG CHE.ZHING GYA.CHE.WA
KYIL.KHOR CHEN.PO YANG.PA.YIN
‘The great form as well as great body,
Great colour, great physique;
The great and immensely extensive name;
The great and expansive maṇḍala;
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ཤྗེས་རབ་མཚོན་ཆྗེན་འཆང་བ་སྗེ། །ཉོན་མོངས་ཆྗེན་པོའ་ི ལགས་ཀྱུ་
མཆོག །གགས་ཆྗེན་སྙན་གགས་ཆྗེན་པོ་སྗེ། །སྣང་བ་ཆྗེན་པོ་གསལ་བ་
ཆྗེ། །
SHE.RAB TShÖN.CHEN CHANG.WA.TE
NYÖN.MONG CHEN.PO’i CHAG.KYU.CHOG
DRAG.CHEN NYEN.DRAG CHEN.PO.TE
NANG.WA CHEN.PO SAL.WA.CHE
‘The bearer of the great weapon of wisdom,
The supreme hook from afflictions;
Of immense renown, great fame,
Great illumination, great lucidity;

མཁས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོ་འཆང་།
།སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོ་དོན་སྒྲུབ་
པ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོའི་དགའ་བས་དགའ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོའི་མིག་
འཕྲུལ་ཅན། །
KHE.PA GYU.ThRUL CHEN.PO.CHANG
GYU.ThRUL CHEN.PO DÖN.DRUB.PA
GYU.ThRUL CHEN.PO’i GA’a.WE.GA’a
GYU.ThRUL CHEN.PO’i MIG.ThRUL.CHEN
‘Expert bearer of the great illusion,
Accomplisher of the aim of the great illusion,
The enraptured with the rapture of the great illusion,
Conjuror of the optical illusion of the great illusion;

སྦྱིན་བདག་ཆྗེན་པོ་གཙོ་བོ་སྗེ།
།ཚུལ་ཁིམས་ཆྗེན་པོ་འཆང་བའི་
མཆོག །བཟོད་ཆྗེན་འཆང་བ་བརྟན་པ་པོ། །བརོན་འགྲུས་ཆྗེན་པོ་
བརྟུལ་བ་ཡིན། །
JIN.DAG CHEN.PO TSO.WO.TE
TShUL.ThRIM CHEN.PO CHANG.WA’i.CHOG
78

ZÖ.CHEN CHANG.WA TEN.PA.PO
TSÖN.DRÜ CHEN.PO TUL.WA.YIN
‘Foremost of great benefactors,
Supreme keeper of great morality,
Steadfast holder of great patience,
Disciplined in great joyful vigour;

བསམ་གཏན་ཆྗེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པོའི་ལུས་
འཆང་བ། །སོབས་པོ་ཆྗེ་ལ་ཐབས་ཆྗེ་བ། །སོན་ལམ་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ་སྗེ། །
SAM.TEN CHEN.PO’i TING.DZIN.NE
SHE.RAB CHEN.PO’i LÜ.CHANG.WA
TOB.PO CHE.LA ThAB.CHE.WA
MÖN.LAM YE.SHE GYA.TShO.TE
‘Dweller in the samādhi of great dhyāna,
Bearer of the body of great wisdom,
Great strength with the greatest method,
Ocean of aspiration and wisdom;

བྱམས་ཆྗེན་རང་བཞིན་དཔག་ཏུ་མྗེད།
།སྙིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་བོ་ཡི་
མཆོག །ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པོ་བོ་ཆྗེན་ལྡན། །མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་ཐབས་ཆྗེ་
བ། །
JAM.CHEN RANG.ZHIN PAG.TU.ME
NYING.JE CHEN.PO LO.YI.CHOG
SHE.RAB CHEN.PO LO.CHEN.DEN
KHE.PA CHEN.PO ThAB.CHE.WA
‘The nature of great love, unfathomable;
The supreme intellect of great compassion;
Great wisdom, having genius;
Great expert with the greatest methods;

རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོ་སོབས་དང་ལྡན།

།ཤུགས་ཆྗེན་མགོགས་པ་ཆྗེན་པོ་
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སྗེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོ་ཆྗེར་གགས་པ། །སོབས་ཆྗེན་ཕ་རོལ་གནོན་པ་
པོ། །
DZU.ThRUL CHEN.PO TOB.DANG.DEN
SHUG.CHEN GYOG.PA CHEN.PO.TE
DZU.ThRUL CHEN.PO CHER.DRAG.PA
TOB.CHEN PhA.ROL NÖN.PA.PO
‘Possessed of the strength of great ṛddhis,
Of great energy, having great swiftness;
Of the great ṛddhi, immensely renowned;
Of the great strength to overcome adversity;

སིད་པའི་རི་བོ་ཆྗེན་པོ་འཇོམས།
།མཁྗེགས་ཤིང་རོ་རྗེ་ཆྗེན་པོ་
འཆང་། །དྲག་པོ་ཆྗེན་པོ་དྲག་ཤུལ་ཆྗེ། །འཇིགས་ཆྗེན་འཇིགས་པར་
བྱྗེད་པ་པོ། །
SI.PA’i RI.WO CHEN.PO.JOM
ThREG.SHING DOr.JE CHEN.PO.CHANG
DRAG.PO CHEN.PO DRAG.SHUL.CHE
JIG.CHEN JIG.PAR JE.PA.PO
‘The obliterator of the great mountain of becoming;
Solid, the bearer of the great vajra;
Of great ferocity, the greatest ferocious one,
Terrifier of the most terrifying;

མགོན་པོ་རིག་མཆོག་ཆྗེན་པོ་སྗེ།
།བ་མ་གསང་སྔགས་ཆྗེ་བའི་
མཆོག །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ཚུལ་ལ་གནས། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ཚུལ་གི་
མཆོག །
GÖN.PO RIG.CHOG
LA.MA SANG.NGAG
ThEG.PA CHEN.PO’i
ThEG.PA CHEN.PO’i

CHEN.PO.TE
CHE.WA’i.CHOG
TShUL.LA.NE
TShUL.GYI.CHOG
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‘Lord of the great knowing that is supreme;
Guru of the great secret mantra that is supreme;
Dweller in the means of the Mahāyāna;
Best in the means of the Mahāyāna;

སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆྗེ།
།ཐུབ་པ་ཆྗེན་པོ་ཐུབ་ཆྗེན་
ལྡན། །གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆྗེན་ལས་བྱུང་བ། །གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆྗེན་
བདག་ཉིད་ཅན། །
SANG.GYE NAM.PAR NANG.DZE.CHE
ThUB.PA CHEN.PO ThUB.CHEN.DEN
SANG.NGAG TShUL.CHEN LE.JUNG.WA
SANG.NGAG TShUL.CHEN DAG.NYI.CHEN
‘The Buddha Mahāvairochana,
Mahāmuni possessed of the great silence;
Arisen from the great means of secret mantra,
The personification of the great means of secret mantra;

ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པ་སྗེ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་གནས། །ཕ་རོལ་
ཕྱིན་བཅུ་དག་པ་སྗེ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཡི་ཚུལ། །
PhA.ROL CHIN.CHU ThOB.PA.TE
PhA.ROL CHIN.PA CHU.LA.NE
PhA.ROL CHIN.CHU DAG.PA.TE
PhA.ROL CHIN.PA CHU.YI.TShUL
‘Having attained the ten transcendent perfections,
Dweller in the ten transcendent perfections;
Pure in the ten transcendent perfections,
The means of the ten transcendent perfections;

མགོན་པོ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་སྗེ། །ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་པ་པོ། །ཤྗེས་
བཅུ་རྣམ་དག་བདག་ཉིད་ཅན། །ཤྗེས་བཅུ་རྣམ་དག་འཆང་བ་པོ། །
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GÖN.PO SA.CHU’i WANG.CHUG.TE
SA.CHU LA.NI NE.PA.PO
SHE.CHU NAM.DAG DAG.NYI.CHEN
SHE.CHU NAM.DAG CHANG.WA.PO
‘Protector most powerful and prosperous in the ten levels,
Established on the ten levels;
The personification of the thorough purity
of the ten cognitions,
Bearer of the thorough purity of the ten cognitions;

རྣམ་པ་བཅུ་པོ་དོན་བཅུའི་དོན། །ཐུབ་དབང་སོབས་བཅུ་ཁབ་པའི་
བདག །ཀུན་གི་དོན་ནི་མ་ལུས་བྱྗེད། །རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ཆྗེ་བ་པོ། །
NAM.PA CHU.PO DÖN.CHU’i.DÖN
ThUB.WANG TOB.CHU KHYAB.PA’i.DAG
KUN.GYI DÖN.NI MA.LÜ.JE
NAM.CHU WANG.DEN CHE.PA.PO
‘With the ten aspects, the aim of the ten goals;
Munīndra, the presiding master with the ten strengths;
Fulfiller of every goal, omitting none;
With control of the ten features, the great one;

ཐོག་མ་མྗེད་པ་སྤྲོས་མྗེད་བདག
།དྗེ་བཞིན་ཉིད་བདག་དག་པའི་
བདག །བདྗེན་པར་ས་ཞིང་ཚིག་མི་འགྱུར། །ཇི་སྐད་སས་པ་དྗེ་བཞིན་
བྱྗེད། །
ThOG.MA ME.PA TRÖ.ME.DAG
DE.ZHIN NYI.DAG DAG.PA’i.DAG
DEN.PAR MA.ZHING TShIG.MI.GYUR
JI.KE MA.WA DE.ZHIN.JE
‘Beginningless, the personification of freedom
from fabrications;
The personification of suchness,
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the personification of purity;
Articulating truth, with no other words,
Just as he says, just so does he act;

གཉིས་སུ་མྗེད་དང་གཉིས་མྗེད་སོན། །ཡང་དག་མཐའ་ལ་རྣམ་པར་
གནས། །བདག་མྗེད་སྗེངྒྗེའི་ས་དང་ལྡན། །མུ་སྗེགས་རི་དྭགས་ངན་
འཇིགས་བྱྗེད། །
NYI.SU ME.DANG NYI.ME.TÖN
YANG.DAG ThA’a.LA NAM.PAR.NE
DAG.ME SENG.GE’i DRA.DANG.DEN
MU.TEG RI.DAG NGEN.JIG.JE
‘Non-dual and the teacher of non-duality,
Fully situated at the culmination of perfection;
With the lion’s roar of not-self,
Terrifying the malignant deer of tīrthikas;

ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་ཡོད་སོབས། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཡིད་ལྟར་
མགོགས། །རྒྱལ་བ་དག་རྒྱལ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་སོབས་
པོ་ཆྗེ། །
KUN.TU DRO.WA’i DÖN.YÖ.TOB
DE.ZHIN SHEG.PA’i YI.TAR.GYOG
GYAL.WA DRA.GYAL NAM.PAR.GYAL
KHOR.LO GYUR.WA TOB.PO.CHE
‘Faring everywhere by unfailing strength,
As fast as the mind of the Tathāgata;
Jina and Vijayā victorious over enemies,
Cakravartin with immense strength;
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ཚོགས་ཀི་སོབ་དཔོན་ཚོགས་ཀི་མཆོག །ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་དབང་
དང་ལྡན། །མཐུ་ཆྗེན་གཅྗེས་པར་འཛིན་པ་སྗེ། །ཚུལ་ཆྗེན་གཞན་གི་
དྲིང་མི་འཇོག །
TShOG.KYI LOB.PÖN TShOG.KYI.CHOG
TShOG.JE TShOG.DAG WANG.DANG.DEN
ThU.CHEN CHE.PAR DZIN.PA.TE
TShUL.CHEN ZHEN.GYI DRING.MI.JOG
‘Ācārya of hosts, head of hosts,
Lord of hosts having the power of Gaṇapati;
With great powers, holding so dear;
With great means, not engaging in other ways;

ཚིག་རྗེ་ཚིག་བདག་ས་མཁས་པ།
།ཚིག་ལ་དབང་བ་ཚིག་མཐའ་
ཡས། །ཚིག་བདྗེན་པ་དང་བདྗེན་པར་ས། །བདྗེན་པ་བཞི་ནི་སོན་པ་
པོ། །
TShIG.JE TShIG.DAG MA.KHE.PA
TShIG.LA WANG.WA TShIG.ThA’a.YE
TShIG.DEN PA.DANG DEN.PAR.MA
DEN.PA ZHIN.NI TÖN.PA.PO
‘Master of words, owner of words, expert articulator;
With mastery of expression, unlimited in vocabulary;
With true speech, the expresser of truth
And teacher of the four truths;

ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཕྱིར་མི་འོང་།
།འདྲྗེན་པ་རང་རྒྱལ་བསྗེ་རུའི་
ཚུལ། །ངྗེས་འབྱུང་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ། །འབྱུང་བ་ཆྗེན་པོ་རྒྱུ་གཅིག་
པོ། །
CHIR.MI DOG.PA CHIR.MI.WONG
DREN.PA RANG.GYAL SE.RU’i.TShUL
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NGE.JUNG NA.TShOG LE.JUNG.WA
JUNG.WA CHEN.PO GYU.CHIG.PO
‘Irreversible, a non-returner;
Guide for the rhino-way of the self-conquerors;
Definitely emerged through a diversity of emergences,
The sole cause of the great elements;

དགྗེ་སོང་དག་བཅོམ་ཟག་པ་ཟད། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བས་དབང་པོ་
ཐུལ། །བདྗེ་བ་རྗེད་པས་འཇིགས་མྗེད་ཐོབ། །བསིལ་བར་གྱུར་པས་རོག་
པ་མྗེད། །
GE.LONG DRA.CHOM ZAG.PA.ZE
DÖ.CHAG DRA.WE WANG.PO.ThUL
DE.WA NYE.PE JIG.ME.ThOB
SIL.WAR GYUR.PE NYOG.PA.ME
‘The Bhikṣu, the Ārhat in whom the outflows are exhausted;
Apart from passion, the senses tamed;
Having discovered ease, having attained fearlessness,
Ever cool, never turbid;

རིག་པ་དང་ནི་རྐང་པར་ལྡན། །བདྗེ་གཤྗེགས་འཇིག་རྟྗེན་རིག་པའི་
མཆོག །བདག་གིར་མི་འཛིན་ངར་མི་འཛིན། །བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་
ལ་གནས། །
RIG.PA DANG.NI KANG.PAR.DEN
DE.SHEG JIG.TEN RIG.PA’i.CHOG
DAG.GIR MI.DZIN NGAR.MI.DZIN
DEN.PA NYI.KYI TShUL.LA.NE
‘The One Who has Knowing and All That Follows After It,
Sugata, the highest Knower of the World;
Not grasping at “me,” not grasping at “mine,”
Established in the manner of the two truths;
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འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་མཐར་སོན་པ།
།བྱ་བ་བྱས་པས་སྐམ་སར་
གནས། །ཤྗེས་པ་འབའ་ཞིག་ངྗེས་གསལ་བ། །ཤྗེས་རབ་མཚོན་ཆས་རྣམ་
འཇོམས་པ། །
KHOR.WA’i PhA.ROL ThAR.SÖN.PA
JA.WA JE.PE KAM.SAR.NE
SHE.PA BA’a.ZHIG NGE.SAL.WA
SHE.RAB TShÖN.CHE NAM.JOM.PA
‘Having crossed over from saṃsāra,
Having done what is to be done, settled on the dry ground;
Definitively elucidating the unique awareness,
Vanquishing with the weapon of wisdom;

དམ་ཆོས་ཆོས་རྒྱལ་གསལ་བ་ལྡན། །འཇིག་རྟྗེན་སྣང་བར་བྱྗེད་པའི་
མཆོག །ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀི་རྒྱལ། །ལྗེགས་པའི་ལམ་ནི་སོན་པ་
པོ། །
DAM.CHÖ CHÖ.GYAL SAL.WA.DEN
JIG.TEN NANG.WAR JE.PA’i.CHOG
CHÖ.KYI WANG.CHUG CHÖ.KYI.GYAL
LEG.PA’i LAM.NI TÖN.PA.PO
‘Of the holy Dharma, the victor in Dharma; the luminous,
Supreme illuminator of the world;
Most powerful and prosperous in Dharma,
the king of Dharma;
The one who shows the sublime path;

དོན་གྲུབ་བསམ་པ་གྲུབ་པ་སྗེ།
།ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་
སངས། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་དབྱིངས་མི་ཟད། །ཆོས་དབྱིངས་དམ་པ་ཟད་
མི་ཤྗེས། །
DÖN.DRUB SAM.PA DRUB.PA.TE
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KUN.TU TOG.PA ThAM.CHE.PANG
NAM.PAR MI.TOG YING.MI.ZE
CHÖ.YING DAM.PA ZE.MI.SHE
‘Having aims accomplished, intent accomplished,
All concepts wholly let go of;
Inexhaustible from the thoroughly non-conceptual sphere,
The sacred dharmadhātu that knows no end;

བསོད་ནམས་ལྡན་པ་བསོད་ནམས་ཚོགས། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་
གནས་ཆྗེ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན་པ་ཡོད་མྗེད་ཤྗེས། །ཚོགས་གཉིས་ཚོགས་ནི་
བསགས་པ་པོ། །
SÖ.NAM DEN.PA SÖ.NAM.TShOG
YE.SHE YE.SHE JUNG.NE.CHE
YE.SHE DEN.PA YÖ.ME.SHE
TShOG.NYI TShOG.NI SAG.PA.PO
‘Possessed of merit, the accumulation of merit;
Of wisdom, the greatest source of wisdom;
Possessed of wisdom,
cognisant of what exists and what does not;
Consummator of the two accumulations;

རྟག་པ་ཀུན་རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་ཅན། །བསམ་གཏན་བསམ་བྱ་བོ་ལྡན་
མཆོག །སོ་སོ་རང་རིག་མི་གཡོ་བ། །མཆོག་གི་དང་པོ་སྐུ་གསུམ་
འཆང་། །
TAG.PA KUN.GYAL NAL.JOR.CHEN
SAM.TEN SAM.JA LO.DEN.CHOG
SO.SO RANG.RIG MI.YO.WA
CHOG.GI DANG.PO KU.SUM.CHANG
‘Eternal, the yogi having sovereignty over all;
With objects of contemplation in dhyāna,
the master of the intelligent;
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In individual self-knowing, immovable;
Highest of the primal bearing the three kāyas;

སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན།
།ཁབ་བདག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་
བདག །སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅོད་པན་ཅན། །སན་ལྔ་ཆགས་པ་མྗེད་པ་
འཆང་། །
SANG.GYE KU.NGA’i DAG.NYI.CHEN
KHYAB.DAG YE.SHE NGA.YI.DAG
SANG.GYE NGA.DAG CHÖ.PEN.CHEN
CHEN.NGA CHAG.PA ME.PA.CHANG
‘Personification of the Buddha’s five kāyas,
Presiding master personifying the five wisdoms;
Crowned with the personification of the five Buddhas,
Bearing the five eyes without hindrance;

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱྗེད་པ་པོ།
།སངས་རྒྱས་སས་པོ་དམ་པའི་
མཆོག །ཤྗེས་པས་སིད་འབྱུང་སྐྱྗེ་གནས་མྗེད། །ཆོས་ལས་འབྱུང་བ་སིད་
པ་སྗེལ། །
SANG.GYE ThAM.CHE KYE.PA.PO
SANG.GYE SE.PO DAM.PA’i.CHOG
SHE.PE SI.JUNG KYE.NE.ME
CHÖ.LE JUNG.WA SI.PA.SEL
‘Progenitor of all the Buddhas,
The highest of the Buddhas’ sacred sons;
No birth-place to give rise to existence through wisdom,
Dharma-womb dispelling becoming;

གཅིག་པུ་ས་མཁྗེགས་རོ་རྗེའི་བདག
།སྐྱྗེས་མ་ཐག་ཏུ་འགོ་བའི་
བདག །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་བོ་ཆྗེ། །
CHIG.PU SA.ThREG DOr.JE.DAG
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KYE.MA ThAG.TU DRO.WA’i.DAG
NAM.KHA’a LE.JUNG RANG.JUNG.WA
SHE.RAB YE.SHE ME.WO.CHE
‘Personification of the vajra, singularly solid;
No sooner born then master of wandering beings;
Arisen from the sky, the self-arisen;
Wise with the great fire of primordial wisdom;

འོད་ཆྗེན་རྣམ་པར་སྣང་བར་བྱྗེད། །ཡྗེ་ཤྗེས་སྣང་བ་ལམ་མྗེ་བ། །འགོ་
བའི་མར་མྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་སོན། །གཟི་བརིད་ཆྗེན་པོ་འོད་གསལ་བ། །
WÖ.CHEN NAM.PAR NANG.WAR.JE
YE.SHE NANG.WA LAM.ME.WA
DRO.WA’i MAR.ME YE.SHE.DRÖN
ZI.JI CHEN.PO WÖ.SAL.WA
‘The great light of Vairocana,
Vivid illumination of wisdom;
Beacon for wandering beings, torch of wisdom;
Immense brilliance, the luminescent;

སྔགས་མཆོག་སྔགས་བདག་རིག་སྔགས་རྒྱལ། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་
དོན་ཆྗེན་བྱྗེད། །གཙུག་ཏོར་ཆྗེན་པོ་རྨད་བྱུང་གཙུག །ནམ་མཁའི་
བདག་པོ་སྣ་ཚོགས་སོན། །
NGAG.CHOG NGAG.DAG RIG.NGAG.GYAL
SANG.NGAG GYAL.PO DÖN.CHEN.JE
TSUG.TOR CHEN.PO ME.JUNG.TSUG
NAM.KHA’i DAG.PO NA.TShOG.TÖN
‘Owner of the highest mantras, king of incantations;
Monarch of secret mantras that perform the great purpose;
Great uṣṇīṣa, wondrous uṣṇīṣa,
Lord of space, revealer of the variety;
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སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་དངོས་པོ་མཆོག །འགོ་ཀུན་དགའ་བའི་མིག་
དང་ལྡན། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་སྐྱྗེད་པ་པོ། །མཆོད་ཅིང་རོད་པ་
དྲང་སོང་ཆྗེ། །
SANG.GYE KUN.DAG NGÖ.PO.CHOG
DRO.KUN GA’a.WA’i MIG.DANG.DEN
NA.TShOG ZUG.CHEN KYE.PA.PO
CHÖ.CHING JE.PA DRANG.SONG.CHEN
‘Supreme personification of all the Buddhas,
With eyes of joy for all wandering beings;
Creator of diverse forms,
Mahāṛṣi worthy of offerings and respect;

རིགས་གསུམ་འཆང་བ་གསང་སྔགས་ཅན། །དམ་ཚིག་ཆྗེན་པོ་གསང་
སྔགས་འཛིན། །གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འཛིན་པ། །ཐྗེག་པ་མཆོག་
གསུམ་སོན་པ་པོ། །
RIG.SUM CHANG.WA SANG.NGAG.CHEN
DAM.TShIG CHEN.PO SANG.NGAG.DZIN
TSO.WO KÖN.CHOG SUM.DZIN.PA
ThEG.PA CHOG.SUM TÖN.PA.PO
‘Bearer of the three races with the secret mantras,
Keeper of the great samaya and secret mantra;
Principal preserver of the Triple Gem,
Teacher of the three highest vehicles;

དོན་ཡོད་ཞགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །འཛིན་པ་ཆྗེན་པོ་རོ་རྗེ་ཞགས། །རོ་
རྗེ་ལགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆྗེ། །རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་འཇིགས་པར་བྱྗེད། །
DÖN.YÖ ZHAG.PA NAM.PAR.GYAL
DZIN.PA CHEN.PO DOr.JE.ZHAG
DOr.JE CHAG.KYU ZHAG.PA.CHE
DOr.JE JIG.JE JIG.PAR.JE
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‘Triumphant One with the unfailing lasso,
Great seizer with the vajra-lasso;
With vajra-hook and greatest lasso,
Vajrabhairava, instiller of fear;

ཁོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གདོང་དྲུག་འཇིགས། །མིག་དྲུག་ལག་དྲུག་སོབས་དང་
ལྡན། །ཀྗེང་རུས་མཆྗེ་བ་གཙིགས་པ་པོ། །ཧ་ལ་ཧ་ལ་གདོང་བརྒྱ་པ། །
ThRO.WO’i GYAL.PO DONG.DRUG.JIG
MIG.DRUG LAG.DRUG TOB.DANG.DEN
KENG.RÜ CHE.WA TSIG.PA.PO
HA.LA HA.LA DONG.GYA.PA
‘King of Krodhas, terrifying Six-faced One
With six-eyes, six-arms and strength;
Skeleton baring fangs,
Halāhala with a hundred heads;

གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་པོ་བགྗེགས་ཀི་རྒྱལ། །རོ་རྗེ་ཤུགས་ཅན་འཇིགས་བྱྗེད་
པ། །རོ་རྗེ་གགས་པ་རོ་རྗེའི་སྙིང་། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རོ་རྗེ་གསུས་པོ་ཆྗེ། །
SHIN.JE SHE.PO GEG.KYI.GYAL
DOr.JE SHUG.CHEN JIG.JE.PA
DOr.JE DRAG.PA DOr.JE.NYING
GYU.ThRUL DOr.JE SÜ.PO.CHE
‘Yamāntaka, king of obstructors;
Vajravega, the terrifier;
Vighuṣṭavajra, heart of the vajra;
Māyāvajra, the big bellied one;

རོ་རྗེ་ལས་སྐྱྗེས་རོ་རྗེའི་བདག །རོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་མཁའ་འདྲ་བ། །མི་གཡོ་
རལ་པ་གཅིག་གིས་བསིངས། །གང་ཆྗེན་ཀོ་རློན་གོས་སུ་གོན། །
DOr.JE LE.KYE DOr.JE.DAG
DOr.JE’i NYING.PO KHA’a.DRA.WA
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MI.YO RAL.PA CHIG.GI.GYING
LANG.CHEN KO.LÖN GÖ.SU.GYÖN
‘Vajramaṇḍa born from the vajra-womb,
Essence of the vajra like space;
Acala with hair bound into a single topknot,
Wearer of the garments moist elephant hide;

དྲག་ཆྗེན་ཧཱ་ཧཱ་ཞྗེས་སོགས་པ།
།ཧཱི་ཧཱི་ཞྗེས་སོགས་འཇིགས་པར་
བྱྗེད། །གད་མོ་ཆྗེན་པོ་གད་རྒྱངས་ཅན། །རོ་རྗེ་གད་མོ་ཆྗེར་སོགས་པ། །
DRAG.CHEN HĀ.HĀ ZHE.DROG.PA
HĪ.HĪ ZHE.DROG JIG.PAR.JE
GE.MO CHEN.PO GE.GYANG.CHEN
DOr.JE GE.MO CHER.DROG.PA
‘Great fierce one exclaiming “Hā hā!”;
Bringer of fear exclaiming “Hī hī!”;
With enormous laughter, long laughter,
Vajra-laughter, the greatest roar;

རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེ། །རོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བདྗེ་བ་ཆྗེ། །རོ་རྗེ་
དྲག་པོ་དགའ་བ་ཆྗེ། །རོ་རྗེ་ཧཱུྃ་སྗེ་ཧཱུྃ་ཞྗེས་སོགས། །
DOr.JE SEM.PA’a SEM.PA’a.CHE
DOr.JE GYAL.PO DE.WA.CHE
DOr.JE DRAG.PO GA’a.WA.CHE
DOr.JE HŪÎ.TE HŪÎ.ZHE.DROG
‘Vajrasatva, the mahāsatva;
Vajrarāja, great bliss;
Vajracaṇḍo, great rapture;
Vajra Hūṃkara proclaiming ‘Hūṃ!’;

མཚོན་དུ་རོ་རྗེའི་མདའ་ཐོགས་པ། །རོ་རྗེ་རལ་གིས་མ་ལུས་གཅོད། །རོ་
རྗེ་ཀུན་འཆང་རོ་རྗེ་ཅན། །རོ་རྗེ་གཅིག་པུ་གཡུལ་སྗེལ་བ། །
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TShON.DU DOr.JE’i DA’a.ThOG.PA
DOr.JE RAL.DRI MA.LÜ.CHÖ
DOr.JE KUN.CHANG DOr.JE.CHEN
DOr.JE CHIG.PU YUL.SEL.WA
‘Brandisher of the vajra-arrow for a weapon,
Severer of all without exception with the vajra-sword;
Vajrin holding the viśvavajra;
Ekavajrin averting war;

རོ་རྗེ་འབར་བ་མིག་མི་བཟང་། །སྐྲ་ཡང་རོ་རྗེ་འབར་བ་སྗེ། །རོ་རྗེ་
འབྗེབས་པ་འབྗེབས་པ་ཆྗེ། །མིག་བརྒྱ་པ་སྗེ་རོ་རྗེའི་མིག །
DOr.JE BAR.WA MIG.MI.ZANG
TRA.YANG DOr.JE BAR.WA.TE
DOr.JE BEB.PA BEB.PA.CHE
MIG.GYA PA.TE DOr.JE’i.MIG
‘Vajrajvāla with dreadful eyes,
Having the hair of vajra-flames too;
Vajraveśo, the great cascade;
The hundred-eyed Vajralocana;

ལུས་ནི་རོ་རྗེའི་བ་སྤུ་ཅན། །རོ་རྗེའི་སྤུ་ནི་གཅིག་པུའི་ལུས། །སྗེན་མོ་
སྐྱྗེས་པ་རོ་རྗེ་རྗེ། །རོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་པགས་པ་མཁྗེགས། །
LÜ.NI DOr.JE’i BA.PU.CHEN
DOr.JE’i PU.NI CHIG.PU’i.LÜ
SEN.MO KYE.PA DOr.JE.TSE
DOr.JE’i NYING.PO PAG.PA.ThREG
‘A body with vajra-hair pores;
A singular body with vajra-hair,
Nails grown to vajra-tips;
Firm skin, vajra in essence;
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རོ་རྗེ་ཕྲྗེང་ཐོགས་དཔལ་དང་ལྡན།
།རོ་རྗེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་
སྗེ། །གད་རྒྱངས་ཧ་ཧ་ངྗེས་པར་སོགས། །ཡི་གྗེ་དྲུག་པ་རོ་རྗེའི་ས། །
DOr.JE ThRENG.ThOG PAL.DANG.DEN
DOr.JE’i GYEN.GYI GYEN.PA.TE
GE.GYANG HA.HA NGE.PAR.DROG
YI.GE DRUG.PA DOr.JE’i.DRA
‘Holding of vajra-garland, possessed of glory;
Adorned with vajra-jewellery;
Sounding the long laughter of “Hā hā!”,
The vajra-sound of the six syllables;

འཇམ་དབྱངས་ཆྗེན་པོའི་ས་ཆྗེ་བ། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་ན་ས་གཅིག་
པ། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ས་སོགས་པ། །ས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་
མཆོག །
JAM.YANG CHEN.PO’i DRA.CHE.WA
JIG.TEN SUM.NA DRA.CHIG.PA
NAM.KHA’i ThA’a.LE DRA.DROG.PA
DRA.DANG DEN.PA NAM.KYI.CHOG
‘Mañjughoṣa with immense sound,
In the three worlds, the tremendous singular sound;
The sound resounding through the bounds of space,
Best-voiced of those possessed of voice;

ཡང་དག་བདག་མྗེད་དྗེ་བཞིན་ཉིད།
།ཡང་དག་མཐའ་སྗེ་ཡི་གྗེ་
མྗེད། །སོང་ཉིད་ས་བའི་ཁྱུ་མཆོག་སྗེ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་ས་སོགས་པ། །
YANG.DAG DAG.ME DE.ZHIN.NYI
YANG.DAG ThA’a.TE YI.GE.ME
TONG.NYI MA.WA’i KHYU.CHOG.TE
ZAB.CHING GYA.CHE’i DRA.DROG.PA
‘Right suchness that is not-self,
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The ultimate truth without syllables;
Expresser of voidness, supreme of society;
Proclaimer of the sound deep and vast;

ཆོས་ཀི་དུང་སྗེ་ས་ཆྗེན་ལྡན། །ཆོས་ཀི་གཎི་ས་པོ་ཆྗེ། །མི་གནས་མྱ་ངན་
འདས་པ་པོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཆོས་ཀི་རྔ་བོ་ཆྗེ། །
CHÖ.KYI DUNG.TE DRA.CHEN.DEN
CHÖ.KYI GAÏḌI DRA.PO.CHE
MI.NE NYA.NGEN DE.PA.PO
CHOG.CHU’i CHÖ.KYI NGA.WO.CHE
‘With the conch of Dharma playing a great sound,
The gaṇḍī of Dharma making the great gong;
Of the non-abiding nirvāṇa,
With the great drum of Dharma through the ten directions;

གཟུགས་མྗེད་གཟུགས་བཟང་དམ་པ་སྗེ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཡིད་
ལས་སྐྱྗེས། །གཟུགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྣང་བའི་དཔལ། །གཟུགས་
བརན་མ་ལུས་འཆང་བ་པོ། །
ZUG.ME ZUG.ZANG DAM.PA.TE
NA.TShOG ZUG.CHEN YI.LE.KYE
ZUG.NAM ThAM.CHE NANG.WA’i.PAL
ZUG.NYEN MA.LÜ CHANG.WA.PO
‘Formless, with fine form, the holy one;
Having diverse forms mentally made;
Glory of appearances in every form;
Bearer of reflected forms, omitting none;

ཚུགས་པ་མྗེད་ཅིང་ཆྗེ་བར་གགས། ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པོ་
སྗེ། །འཕགས་ལམ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་ལ་གནས། །དར་བ་ཆྗེན་པོ་ཆོས་ཀི་
ཏོག །
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TShUG.PA ME.CHING CHE.WAR.DRAG
KHAM.SUM WANG.CHUG CHEN.PO.TE
PhAG.LAM SHIN.TU ThO.LA.NE
DAR.WA CHEN.PO CHÖ.KYI.TOG
‘Unaffected, famed for greatness;
Great Īśvara of the three realms;
Elevated to abide on the lofty Āryan paths,
Pinnacle of Dharma flourished greatly;

འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་ན་གཞོན་ལུས་གཅིག །གནས་བརྟན་རྒན་པོ་སྐྱྗེ་
དགུའི་བདག །སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཚན་འཆང་བ། །སྡུག་གུ་འཇིག་རྟྗེན་
གསུམ་ན་མཛེས། །
JIG.TEN SUM.NA ZHON.LÜ.CHIG
NE.TEN GEN.PO KYE.GU’i.DAG
SUM.CHU TSA.NYI TShEN.CHANG.WA
DUG.GU JIG.TEN SUM.NE.DZE
‘With a singularly youthful body in the three worlds;
Sthavira, elder, lord of all that lives;
Bearer of the thirty-two signs;
Handsome, beautiful through the three worlds;

འཇིག་རྟྗེན་ཤྗེས་ལྗེགས་སོབ་དཔོན་ཏྗེ།
།འཇིག་རྟྗེན་སོབ་དཔོན་
འཇིགས་པ་མྗེད། །མགོན་སྐྱོབ་འཇིག་རྟྗེན་ཡིད་གཅུགས་པ། །སྐྱབས་
དང་སྐྱོབ་པ་བ་ན་མྗེད། །
JIG.TEN SHE.LEG LOB.PÖN.TE
JIG.TEN LOB.PÖN JIG.PA.ME
GÖN.KYAB JIG.TEN YI.CHUG.PA
KYAB.DANG KYOB.PA LA.NA.ME
‘Ācārya of worldly knowledge and goodness,
Ācārya of the world free from fear;
Protector, rescuer, loved through the three worlds;
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Refuge and protector unsurpassed;

ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་ལོངས་སོད་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་
མཚོ། །མ་རིག་སོ་ངའི་སྦུབས་འབྱྗེད་པ། །སིད་པའི་དྲ་བ་འཇོམས་པ་
པོ། །
NAM.KHA’i ThA’a.LA LONG.CHÖ.PA
ThAM.CHE KHYEN.PA’i YE.SHE.TShO
MA.RIG GO.NGA’i BUB.JE.PA
SI.PA’i DRA.WA JOM.PA.PO
‘Enjoyer of the bounds of space,
Ocean of wisdom knowing all;
Cracker of the eggshell of misknowing,
Destroyer of the matrix of becoming;

ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ཞི་བྱྗེད་པ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །ཡྗེ་
ཤྗེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་ཅན། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་དུ་
ཐོགས། །
NYÖN.MONG MA.LÜ ZHI.JE.PA
KHOR.WA’i GYA.TShO PhA.ROL.CHIN
YE.SHE WANG.KUR CHÖ.PEN.CHEN
DZOG.PA’i SANG.GYE GYEN.DU.ThOG
‘Pacifier of the afflictions without any exceptions
Who has crossed over the sea of saṃsāra;
Wearer of the crown of the empowering consecration
of primordial wisdom,
Adorned by the completely perfect Buddha;

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །གསུམ་སྗེལ་མཐའ་ཡས་གོལ་
གསུམ་ཐོབ། །སིབ་པ་ཀུན་ལས་ངྗེས་པར་གོལ། །མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་
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ཉིད་ལ་གནས། །
DUG.NGAL SUM.GYI DUG.NGAL.ZHI
SUM.SEL ThA’a.YE DROL.SUM.ThOB
DRIB.PA KUN.LE NGE.PAR.DROL
KHA’a.TAR NYAM.PA NYI.LA.NE
‘The suffering of the three sufferings stilled;
Limitlessly dispelling the three,
having attained the three freedoms;
Definitely free from all obscurations,
Dweller in the space-like equality;

ཉོན་མོངས་དྲི་མ་ཀུན་ལས་འདས། །དུས་གསུམ་དུས་མྗེད་རྟོགས་པ་
པོ། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཀླུ་ཆྗེན་པོ། །ཡོན་ཏན་ཐོད་ཅན་རྣམས་ཀི་
ཐོད། །
NYÖN.MONG DRI.MA KUN.LE.DE
DÜ.SUM DÜ.ME TOG.PA.PO
SEM.CHEN KUN.GYI LU.CHEN.PO
YÖN.TEN ThÖ.CHEN NAM.KYI.ThÖ
‘Having transcended all the defilements of the afflictions,
Comprehender of the three times and the timeless;
Great Nāga for all sentient beings,
Crown of those crowned with qualities;

ཉོན་མོངས་ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་བ། །ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་རབ་གནས་
པ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཆྗེན་པོ་འཆང་། །ཁབ་བདག་རིན་ཆྗེན་ཀུན་གི་
མཆོག །
NYÖN.MONG KUN.LE NAM.DROL.WA
NAM.KHA’i LAM.LA RAB.NE.PA
YI.ZHIN NOR.BU CHEN.PO.CHANG
KHYAB.DAG RIN.CHEN KUN.GYI.CHOG
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‘Thoroughly free from all afflictive existence,
Well established on the path of the sky;
Holder of the great wish-fulfilling gem,
Presiding master best of all precious jewels;

དཔག་བསམ་ཤིང་ཆྗེན་རྒྱས་པ་སྗེ།
།བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆྗེ་བའི་
མཆོག །བྱྗེད་པ་སྗེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བྱྗེད། །ཕན་འདོད་སྗེམས་ཅན་
མཉྗེས་གཤིན་པ། །
PAG.SAM SHING.CHEN GYE.PA.TE
BUM.PA ZANG.PO CHE.WA’i.CHOG
JE.PA SEM.CHEN KUN.DÖN.JE
PhEN.DÖ SEM.CHEN NYE.SHIN.PA
‘Great wishing tree blossomed,
Best of the great vessels of excellence;
Agent working for the welfare of all sentient beings,
Affectionate to the sentient beings desired to benefit;

བཟང་ངན་ཤྗེས་ཤིང་དུས་ཤྗེས་ལ། །ཁབ་བདག་དམ་ཤྗེས་དམ་ཚིག་
ལྡན། །དུས་ཤྗེས་སྗེམས་ཅན་དབང་པོ་ཤྗེས། །རྣམ་གོལ་གསུམ་ལ་མཁས་
པ་པོ། །
ZANG.NGEN SHE.SHING DÜ.SHE.LA
KHYAB.DAG DAM.SHE DAM.TShIG.DEN
DÜ.SHE SEM.CHEN WANG.PO.SHE
NAM.DROL SUM.LA KHE.PA.PO
‘Cogniser of good and bad, cogniser of time;
Presiding master having samaya, cognisant of samaya;
Cogniser of timeliness,
cogniser of the faculties of sentient beings;
Expert in the three thorough freedoms;
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ཡོན་ཏན་ལྡན་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཤྗེས། །ཆོས་ཤྗེས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་
འབྱུང་། །བཀྲ་ཤིས་དོན་གིས་བཀྲ་ཤིས་པ། །གགས་པ་བཀྲ་ཤིས་སྙན་
གགས་དགྗེ། །
YÖN.TEN DEN.ZHING YÖN.TEN.SHE
CHÖ.SHE TA.SHI TA.SHI.JUNG
TA.SHI DÖN.GYI TA.SHI.PA
DRAG.PA TA.SHI NYEN.DRAG.GE
‘Possessing qualities, cogniser of qualities,
Cogniser of Dharma, auspicious source of auspiciousness;
Auspiciousness of everything auspicious,
With auspicious fame that is renowned and positive;

དབུགས་འབྱིན་ཆྗེན་པོ་དགའ་སོན་ཆྗེ། །དགའ་ཆྗེན་རོལ་མོ་ཆྗེན་པོ་
སྗེ། །བཀུར་སི་རིམ་གོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་གགས་
བདག་དཔལ། །
WUG.JIN CHEN.PO GA’a.TÖN.CHE
GA’a.CHEN ROL.MO CHEN.PO.TE
KUR.TI RIM.DRO PhUN.SUM.TShOG
CHOG.TU GA’a.WA DRAG.DAG.PAL
‘Great relief, great festival,
Great joy having the great pleasure;
Abundant in esteem and veneration,
Supremely rapturous, magnificent owner of fame;

མཆོག་ལྡན་མཆོག་སྦྱིན་གཙོ་བོ་སྗེ།
།སྐྱབས་ཀི་དམ་པ་སྐྱབས་སུ་
འོས། །འཇིག་ཆྗེན་དག་སྗེ་རབ་ཀི་མཆོག །འཇིགས་པ་མ་ལུས་སྗེལ་བར་
བྱྗེད། །
CHOG.DEN CHOG.JIN TSO.WO.TE
KYAB.KYI DAM.PA KYAB.SU.WÖ
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JIG.CHEN DRA.TE RAB.KYI.CHOG
JIG.PA MA.LÜ SEL.WAR.JE
‘Possessed of the best, giver of the best, being the chief;
Most sacred refuge of those suitable for refuge;
Most supreme foe of the great fears,
Dispeller of all fears without an exception;

གཙུག་ཕུད་ཕུད་བུ་ལང་ལོ་ཅན།
།རལ་པ་མུཉྫ་ཅོད་པན་
ཐོགས། །གདོང་ལྔ་གཙུག་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་མྗེ་ཏོག་
ཐོད། །
TSUG.PhÜ PhÜ.BU CHANG.LO.CHEN
RAL.PA MUÑJA CHÖ.PEN.ThOG
DONG.NGA TSUG.PhÜ NGA.DANG.DEN
ZUR.PhÜ NGA.PA ME.TOG.ThÖ
‘Having plaited hair tied into a topknot and braided down;
With the muñja-cord, wearing a diadem;
Having the five-tufted, five buns of hair,
And five braided locks crowned with flowers;

མགོ་ཟླུམ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆྗེན་པོ་པ། །ཚངས་པར་སོད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་
མཆོག །དཀའ་ཐུབ་མཐར་ཕྱིན་དཀའ་ཐུབ་ཆྗེ། །གཙང་གནས་དམ་པ་
གོའུ་ཏ་མ། །
GO.DUM TUL.ZHUG CHEN.PO.PA
TShANG.PAR CHÖ.PA TUL.ZHUG.CHOG
KA’a.ThUB ThAR.CHIN KA’a.ThUB.CHE
TSANG.NE DAM.PA GAU.TA.MA
‘Keeper of the great discipline with a shaved head,
Excelling in the discipline of the brahmācarya;
Great ascetic who has reached the end of asceticism,
Holy One of pristine abiding, Gautama;
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བྲམ་ཟྗེ་ཚངས་པ་ཚངས་པ་ཤྗེས།
།མྱ་ངན་འདས་པ་ཚངས་པ་
ཐོབ། །གོལ་བའི་ཐར་པ་རྣམ་གོལ་ལུས། །རྣམ་གོལ་ཞི་བ་ཞི་བ་ཉིད། །
DRAM.ZE TShANG.PA TShANG.PA.SHE
NYA.NGEN DE.PA TShANG.PA.ThOB
DROL.WA’i ThAR.PA NAM.DROL.LÜ
NAM.DROL ZHI.WA ZHI.WA.NYI
‘Brāhman, Brahmā, knower of Brahma
Who has attained the Brahma-nirvāṇa;
With the body of thorough freedom,
the freedom of liberation;
Thoroughly freed, the peaceful; peace in person;

མྱ་ངན་འདས་ཞི་མྱ་ངན་འདས། །ལྗེགས་པར་མྱ་ངན་འདས་དང་
ཉྗེ། །བདྗེ་སྡུག་སྗེལ་བ་མཐར་གྱུར་པ། །ཆགས་བྲལ་ལུས་ལས་འདས་པ་
པོ། །
NYA.NGEN DE.ZHI NYA.NGEN.DE
LEG.PAR NYA.NGEN DE.DANG.NYE
DE.DUG SEL.WA ThAR.GYUR.PA
CHAG.DRAL LÜ.LE DE.PA.PO
‘In nirvāṇa, released into peace;
Close to full release;
Having reached the end of pleasure, pain and clearing,
With the transcendental body of non-attachment;

ཐུབ་པ་མྗེད་པ་དཔྗེ་མྗེད་པ། །མི་མངོན་མི་སྣང་གསལ་བྱྗེད་མིན། །མི་
འགྱུར་ཀུན་འགོ་ཁབ་པ་པོ། །ཕྲ་ཞིང་ཟག་མྗེད་ས་བོན་བྲལ། །
ThUB.PA ME.PA PE.ME.PA
MI.NGÖN MI.NANG SEL.JE.MIN
MI.GYUR KUN.DRO KHYAB.PA.PO
ThRA.ZHING ZAG.ME SA.BÖN.DRAL
102

‘Unassailable, incomparable;
Inevident, unapparent, without consonants;
Unchanging, going everywhere, the pervader;
Subtle, without outflows, seedless;

རྡུལ་མྗེད་རྡུལ་བྲལ་དྲི་མ་མྗེད། །ཉྗེས་པ་སངས་པ་སྐྱོན་མྗེད་པ། །ཤིན་
ཏུ་སད་པ་སད་པའི་བདག །ཀུན་ཤྗེས་ཀུན་རིག་དམ་པ་པོ། །
DUL.ME DUL.DRAL DRI.MA.ME
NYE.PA PANG.PA KYÖN.ME.PA
SHIN.TU SE.PA SE.PA’i.DAG
KUN.SHE KUN.RIG DAM.PA.PO
‘Spotless, untainted, undefiled;
Having cast away faults, without defect;
Fully awakened, personification of awakening;
Cognising all, the holy one knowing all;

རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདས། །ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་མྗེད་ཚུལ་འཆང་
བ། །རྣམ་པར་རྟོག་མྗེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལས་
བྱྗེད་པ། །
NAM.PAR SHE.PA’i CHÖ.NYI.DE
YE.SHE NYI.ME TShUL.CHANG.WA
NAM.PAR TOG.ME LHUN.GYI.DRUB
DÜ.SUM SANG.GYE LE.JE.PA
‘Beyond the dharmatā of consciousness,
Bearer of the form of non-dual wisdom;
Non-conceptually, spontaneously accomplishing,
Carrying out the tasks of the Buddhas of the three times;

སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་ཐ་མ་མྗེད། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མྗེད་པ། །ཡྗེ་
ཤྗེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མྗེད། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལུས་ཅན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས། །
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SANG.GYE ThOG.MA ThA.MA.ME
DANG.PO’i SANG.GYE GYU.ME.PA
YE.SHE MIG.CHIG DRI.MA.ME
YE.SHE LÜ.CHEN DE.ZHIN.SHEG
‘Buddha without beginning or end,
Primordial Buddha without precedent;
Sole eye of wisdom without taints,
Tathāgata embodying wisdom;

ཚིག་གི་དབང་ཕྱུག་ས་བ་ཆྗེ། །ས་བའི་སྐྱྗེས་མཆོག་ས་བའི་རྒྱལ། །ས་
བའི་དམ་པ་མཆོག་གི་གནས། །ས་བའི་སྗེངྒྗེ་ཚུགས་པ་མྗེད། །
TShIG.GI WANG.CHUG MA.WA.CHE
MA.WA’i KYE.CHOG MA.WA’i.GYAL
MA.WA’i DAM.PA CHOG.GI.NE
MA.WA’i SENG.GE TShUG.PA.ME
‘Most powerful and prosperous in speech,
the greatest articulator;
Supreme of people who speak, the king of speakers;
Sacred speaker, abiding as the best,
Lion of expression who cannot be affected;

ཀུན་ཏུ་ལྟ་བས་མཆོག་ཏུ་དགའ།
།གཟི་བརིད་ཕྲྗེང་བ་བལྟ་ན་
སྡུག །འོད་བཟང་འབར་བ་དཔལ་གི་བྗེའུ། །ལག་ན་འོད་འབར་སྣང་བ་
པོ། །
KUN.TU TA.WE CHOG.TU.GA’a
ZI.JI ThRENG.WA TA.NA.DUG
WÖ.ZANG BAR.WA PAL.GYI.BE’U
LAG.NA WÖ.BAR NANG.WA.PO
‘Supreme rapture seeing totality,
With a garland of radiance, lovely to see;
Radiating excellent light, Śrīvatsa;
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Illuminator with hands shining light;

སན་པ་ཆྗེ་མཆོག་གཙོ་བོ་སྗེ། །ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པ་བ་ན་མྗེད། །སན་
རྣམས་མ་ལུས་ལྗོན་པའི་ཤིང་། །ནད་དོ་ཅོག་གི་དག་ཆྗེ་བ། །
MEN.PA CHE.CHOG TSO.WO.TE
ZUG.NGU JIN.PA LA.NA.ME
MEN.NAM MA.LÜ JÖN.PA’i.SHING
NE.DO CHOG.GI DRA.CHE.WA
‘Highest of the great healers, the leader;
Unsurpassed remover of thorns;
Tree of all healing properties without exception;
Great foe of the sicknesses of all afflictions;

སྡུག་གུ་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་གི་མཆོག །དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་དཀིལ་འཁོར་
ཅན། །ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་པར། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་
ལྗེགས་པར་འཛུགས། །
DUG.GU JIG.TEN SUM.GYI.CHOG
PAL.DEN GYU.KAR KYIL.KHOR.CHEN
CHOG.CHU NAM.KHA’i ThAR.ThUG.PAR
CHÖ.KYI GYAL.TShEN LEG.PAR.DZUG
‘Best of the lovely marks of the three worlds,
Magnificent, possessed of the orb of constellations;
Extending to the ends of space in the ten directions,
Perfect hoister of the victory-banner of Dharma;
***

འགོ་ན་གདུགས་གཅིག་ཡངས་པ་སྗེ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དཀིལ་
འཁོར་ཅན། དཔལ་ལྡན་པདྨ་གར་གི་བདག །ཁབ་བདག་ཆྗེན་པོ་རིན་
ཆྗེན་གདུགས། །
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DRO.NA DUG.CHIG YANG.PA.TE
JAM.DANG NYING.JE’i KYIL.KHOR.CHEN
PAL.DEN PE.MA GAR.GYI.DAG
KHYAB.DAG CHEN.PO RIN.CHEN.DUG
‘For wandering beings, a parasol spread wide,
The maṇḍala of loving kindness and compassion;
Glorious Lord of the Lotus Dance,
Great presiding master with the parasol of precious jewels;

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གཟི་བརིད་ཆྗེ།
།སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་
འཆང་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་རྣལ་འབྱོར་ཆྗེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་
བསན་པ་གཅིག །
SANG.GYE KUN.GYI ZI.JI.CHE
SANG.GYE KUN.GYI KU.CHANG.WA
SANG.GYE KUN.GYI NAL.JOR.CHE
SANG.GYE KUN.GYI TEN.PA.CHIG
‘Great monarch of all the Buddhas,
Bearer of the embodiments of all the Buddhas;
Great yoga of all the Buddhas,
Sole dispensation of all the Buddhas;

རོ་རྗེ་རིན་ཆྗེན་དབང་བསྐུར་དཔལ། །རིན་ཆྗེན་ཀུན་བདག་དབང་
ཕྱུག་སྗེ། །འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གི་བདག །རོ་རྗེ་འཆང་བ་ཀུན་
གི་རྗེ། །
DOr.JE RIN.CHEN WANG.KUR.PAL
RIN.CHEN KUN.DAG WANG.CHUG.TE
JIG.TEN WANG.CHUG KUN.GYI.DAG
DOr.JE CHANG.WA KUN.GYI.JE
‘Glory of the empowering consecration of the vajra-jewel,
Most powerful and prosperous owner of all the jewels;
Master of all Lokeśvaras,
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Chief of all Vajradharas;

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཐུགས་ཆྗེ་བ།
།སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཐུགས་ལ་
གནས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་ཆྗེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གསུང་ཡང་
ཡིན། །
SANG.GYE KUN.GYI ThUG.CHE.WA
SANG.GYE KUN.GYI ThUG.LA.NE
SANG.GYE KUN.GYI KU.CHE.WA
SANG.GYE KUN.GYI SUNG.YANG.YIN
‘Great mind of all the Buddhas,
Abiding in the mind of all the Buddhas;
Great body of all the Buddhas,
Sarasvatī of all the Buddhas;

རོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆྗེ། །རོ་རྗེ་ཟླ་བ་དྲི་མྗེད་འོད། །ཆགས་བྲལ་ལ་སོགས་
ཆགས་པ་ཆྗེ། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འབར་བའི་འོད། །
DOr.JE NYI.MA NANG.WA.CHE
DOr.JE DA.WA DRI.ME.WÖ
CHAG.DRAL LA.SOG CHAG.PA.CHE
KHA.DOG NA.TShOG BAR.WA’i.WÖ
‘Solar vajra, greatest illuminator;
Lunar vajra, stainless light;
Great passion beginning with dispassion,
Multi-coloured blazing light;

རོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་རོགས་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་འགོ་བའི་ཆོས་འཛིན་
པ། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱྗེས། །ཀུན་མཁྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་མཛོད་
འཛིན་པ། །
DOr.JE KYIL.TRUNG DZOG.SANG.GYE
SANG.GYE JÖ.PA’i CHÖ.DZIN.PA
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PAL.DEN SANG.GYE PE.MA.KYE
KUN.KHYEN YE.SHE DZÖ.DZIN.PA
‘With the vajra leg-posture of the complete Buddha,
Bearer of the Dharma of the litany of Buddhas;
Glorious One born from the lotus of the Buddha,
Bearer of the treasury of omniscient wisdom;

རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འཆང་། །ཆྗེ་བ་སངས་རྒྱས་རིག་སྔགས་
འཆང་། །རོ་རྗེ་རྣོན་པོ་རལ་གི་ཆྗེ། །ཡི་གྗེ་མཆོག་སྗེ་རྣམ་པར་དག །
GYAL.PO GYU.ThRUL NA.TShOG.CHANG
CHE.WA SANG.GYE RIG.NGAG.CHANG
DOr.JE NON.PO RAL.DRI.CHE
YI.GE CHOG.TE NAM.PAR.DAG
‘Bearer of the variety of illusions, the sovereign;
Bearer of the Buddha’s incantations, the great one;
Great sword diamond-sharp,
Supreme syllable thoroughly pure;

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གཅོད། །མཚོན་ཆ་ཆྗེན་པོ་རོ་རྗེ་ཆོས། །རོ་
རྗེ་ཟབ་མོ་ཛི་ན་ཛིཀ །རོ་རྗེ་བོ་གོས་དོན་བཞིན་རིག །
ThEG.PA CHEN.PO DUG.NGAL.CHÖ
TShÖN.CHA CHEN.PO DOr.JE.CHÖ
DOr.JE ZAB.MO DZI.NA.DZIK
DOr.JE LO.DRÖ DÖN.ZHIN.RIG
‘Mahāyāna severing suffering,
Great weapon of the Vajra Dharma;
Jinajik, victor of victors, vajra-profound;
Vajra-genius knowing in accord with the meaning;

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཀུན་རོགས་པ། །ས་རྣམས་ཀུན་གི་རྒྱན་དང་ལྡན། །རྣམ་
པར་དག་པ་བདག་མྗེད་ཆོས། །ཡང་དག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟླ་འོད་བཟང་། །
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PhA.ROL CHIN.PA KUN.DZOG.PA
SA.NAM KUN.GYI GYEN.DANG.DEN
NAM.PAR DAG.PA DAG.ME.CHÖ
YANG.DAG YE.SHE DA.WÖ.ZANG
‘Consummate in all the transcendent perfections,
Adorned with all the levels;
The not-self of thoroughly pure phenomena,
Right wisdom, core light of the moon;

བརོན་ཆྗེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྗེ། །རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་བདག་པོ་མཆོག །རོ་རྗེ་
གདན་ནི་མ་ལུས་ལྡན། །ཡྗེ་ཤྗེས་སྐུ་རྣམས་མ་ལུས་འཆང་། །
TSON.CHEN GYU.ThRUL DRA.WA.TE
GYÜ.KUN GYI.NI DAG.PO.CHOG
DOr.JE DEN.NI MA.LÜ.DEN
YE.SHE KU.NAM MA.LÜ.CHANG
‘Great exerter in the Illusory Matrix,
Supreme owner of all the tantras;
Possessed of the vajrāsanas, bar none;
Bearer of the wisdom-bodies without exception;

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བོ་གོས་བཟང་། །ས་ཡི་སྙིང་པོ་འགོ་བ་འཛིན། །སངས་
རྒྱས་ཀུན་གི་སྙིང་པོ་ཆྗེ། །སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་འཆང་། །
KUN.TU ZANG.PO LO.DRÖ.ZANG
SA.YI NYING.PO DRO.WA.DZIN
SANG.GYE KUN.GYI NYING.PO.CHE
TUL.PA’i KHOR.LO NA.TShOG.CHANG
‘Samantabhadra with fine intelligence,
Kṣitigarbha caring for wandering beings;
Great essence of all the Buddhas,
Bearer of the circle of diverse emanations;

109

དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་མཆོག །དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་
འཛིན། །སྐྱྗེ་མྗེད་ཆོས་དྗེ་སྣ་ཚོགས་དོན། །ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ཉིད་འཆང་
བ། །
NGÖ.PO KUN.GYI RANG.ZHIN.CHOG
NGÖ.PO KUN.GYI RANG.ZHIN.DZIN
KYE.ME CHÖ.DE NA.TShOG.DÖN
CHÖ.KUN NGO.WO NYI.CHANG.WA
‘Supreme nature of all things,
Bearer of the nature of all things;
The various meanings of unborn phenomena,
Bearer of the essential entity of all phenomena;

ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པོ་སྐད་ཅིག་ལ།
།ཆོས་ཀུན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་
འཆང་། །ཆོས་ཀུན་མངོན་པར་རྟོགས་པ་སྗེ། །ཐུབ་པ་བོ་མཆོག་འབྱུང་
པོའི་མཐའ། །
SHE.RAB CHEN.PO KE.CHIG.LA
CHÖ.KUN KHONG.DU CHÜ.PA.CHANG
CHÖ.KUN NGÖN.PAR TOG.PA.TE
ThUB.PA LO.CHOG JUNG.PO’i.ThA’a
‘Great wisdom in a single moment,
Bearer of the comprehension of all phenomena;
With manifest realisation of all phenomena,
Ultimate Muni of the highest intellect;

མི་གཡོ་རབ་ཏུ་དང་བའི་བདག །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་
འཆང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་མངོན་སུམ་པ། །ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་ལྗེ་འོད་རབ་
གསལ། །
MI.YO RAB.TU DANG.WA’i.DAG
DZOG.PA’i SANG.GYE JANG.CHUB.CHANG
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SANG.GYE KUN.GYI NGÖN.SUM.PA
YE.SHE ME.CHE WÖ.RAB.SAL
‘Unwavering, personification of enthusiastic delight,
Bearer of the bodhi of the completely perfect Buddha;
Direct perceiver of all Buddhas,
Great fire of wisdom, the brilliant luminescence;

འདོད་པའི་དོན་གྲུབ་དམ་པ་སྗེ། །ངན་སོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྦྱོང་
བ། །མགོན་པོ་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆོག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་
གོལ་བྱྗེད། །
DÖ.PA’i DÖN.DRUB DAM.PA.TE
NGEN.SONG ThAM.CHE NAM.JONG.WA
GÖN.PO SEM.CHEN KUN.GYI.CHOG
SEM.CHEN ThAM.CHE RAB.DROL.JE
‘Best fulfiller of desired goals,
Thoroughly purifying all the bad destinations;
Protector, highest of all sentient beings;
Emancipator of all sentient beings;

ཉོན་མོངས་གཡུལ་དུ་གཅིག་དཔའ་བ། །མི་ཤྗེས་དག་ཡི་དྲྗེགས་པ་
འཇོམས། །བོ་ལྡན་སྗེག་འཆང་དཔལ་དང་ལྡན། །བརྟན་པོ་མི་སྡུག་
གཟུགས་འཆང་བ། །
NYÖN.MONG YUL.DU CHIG.PA’a.WA
MI.SHE DRA.YI DREG.PA.JOM
LO.DEN GEG.CHANG PAL.DANG.DEN
PA’a.WO MI.DUG ZUG.CHANG.WA
‘Only champion in the battle with the afflictions
Defeating the arrogant enemy of misknowing;
Intelligent bearer of allure with splendour;
Bearer of forms that are heroic and unpleasant;
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ལག་པ་བརྒྱ་པོ་ཀུན་བསྐྱོད་ཅིང་། །གོམ་པའི་སབས་ཀིས་གར་བྱྗེད་
པ། །དཔལ་ལྡན་ལག་པ་བརྒྱས་གང་ལ། །ནམ་མཁའ་ཁབ་པར་གར་
བྱྗེད་པ། །
LAG.PA GYA.PO KUN.KYÖ.CHING
GOM.PA’i TAB.KYI GAR.JE.PA
PAL.DEN LAG.PA GYE.GANG.LA
NAM.KHA’a KHYAB.PAR GAR.JE.PA
‘Waving a hundred clubs in hand,
Dancer of the stomping style;
Glorious One who has a hundred hands,
Dancer pervading space;

ས་ཡི་དཀིལ་འཁོར་གཞི་ཡི་ཁོན།
།རྐང་པ་ཡ་གཅིག་མཐིལ་གིས་
གནོན། །རྐང་མཐྗེབ་སྗེན་མོའི་ཁོན་གིས་ཀང་། །ཚངས་པའི་ཡུལ་ས་རྗེ་
ནས་གནོན། །
SA.YI KYIL.KHOR ZHI.YI.KHYÖN
KANG.PA YA.CHIG ThIL.GYI.NÖN
KANG.ThEB SEN.MO’i KHYÖN.GYI.KYANG
TShANG.PA’i YUL.SA TSE.NE.NÖN
‘Standing on the surface of the maṇḍala-base of the earth,
Pressing down on the surface with a single sole;
Standing on the nail of his large toe,
Pressing down on the tip of Brahmā’s realm;

དོན་གཅིག་གཉིས་མྗེད་ཆོས་ཀི་དོན། །དམ་པའི་དོན་ནི་འཇིགས་པ་
མྗེད། །རྣམ་རིག་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དོན་ཅན། །སྗེམས་དང་རྣམ་ཤྗེས་
རྒྱུད་དང་ལྡན། །
DÖN.CHIG NYE.ME CHÖ.KYI.DÖN
DAM.PA’i DÖN.NI JIG.PA.ME
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NAM.RIG NA.TShOG ZUG.DÖN.CHEN
SEM.DANG NAM.SHE GYÜ.DANG.DEN
‘The one meaning, the meaning of non-dual Dharma,
The superfactual without fears;
Diversity of form with meaning cognisant of aspects,
Having the continuum of the citta and consciousness;

དངོས་དོན་མ་ལུས་རྣམས་ལ་དགའ།
།སོང་པ་ཉིད་དགའ་འདོད་
ཆགས་བོ། །སིད་པའི་འདོད་ཆགས་སོགས་སངས་པ། །སིད་གསུམ་
དགའ་བ་ཆྗེན་པོ་སྗེ། །
NGÖ.DÖN MA.LÜ NAM.LA.GA’a
TONG.PA NYI.GA’a DÖ.CHAG.LO
SI.PA’i DÖ.CHAG SOG.PANG.PA
SI.SUM GA’a.WA CHEN.PO.TE
‘Taking joy in aspects of evident meaning without exception,
Superb intellect passionate for voidness;
Having let go of desire for becoming and the suchlike,
Having immense pleasure in the three existences;

སྤྲིན་དཀར་དག་པ་བཞིན་དུ་དཀར། །འོད་བཟང་སོན་ཀའི་ཟླ་བའི་
འོད། །ཉི་མ་འཆར་ཀའི་དཀིལ་ལྟར་མཛེས། །སྗེན་མོའི་འོད་ནི་ཤས་
ཆྗེར་དམར། །
TRIN.KAR DAG.PA ZHIN.DU.KAR
WÖ.ZANG TÖN.KA’i DA.WA’i.WÖ
NYI.MA CHAR.KA’i KYIL.TAR.DZE
SEN.MO’i WÖ.NI SHE.CHER.MAR
‘White like a pure white cloud
With the fine light of an autumnal moon’s luminosity;
As beautiful as the orb of the rising sun,
Intensely red from the shine of Arka’s nails;
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ཅོད་པན་བཟང་པོ་མཐོན་ཀའི་རྗེ།
།སྐྲ་མཆོག་མཐོན་ཀ་ཆྗེན་པོ་
འཆང་། །ནོར་བུ་ཆྗེན་པོ་འོད་ཆགས་དཔལ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་
རྒྱན་དང་ལྡན། །
CHÖ.PEN ZANG.PO ThÖN.KA’i.TSE
TRA.CHOG ThÖN.KA CHEN.PO.CHANG
NOR.BU CHEN.PO WÖ.CHAG.PAL
SANG.GYE TUL.PA’i GYEN.DANG.DEN
‘Nobly crested with a sapphire tip,
Bearer of a great sapphire on top of his locks;
Glory with the radiant lustre of the great gem
Having the adornment of the Buddha’s emanations;

འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་བརྒྱ་ཀུན་བསྐྱོད་པ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའི་སོབས་
ཆྗེན་ལྡན། །དྗེ་ཉིད་དྲན་པ་ཆྗེན་པོ་འཆང་། །དྲན་པ་བཞི་པོ་ཏིང་
འཛིན་རྒྱལ། །
JIG.TEN KHAM.GYA KUN.KYÖ.PA
DZU.ThRUL KANG.PA’i TOB.CHEN.DEN
DE.NYI DREN.PA CHEN.PO.CHANG
DREN.PA ZHI.PO TING.DZIN.GYAL
‘Shaker of all hundred realms of the world
With the immense strength of the legs of ṛddhis;
Reality maintaining the great mindfulness,
Sovereign of the samādhi of the four mindfulnesses.

བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་མྗེ་ཏོག་སོས། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཡོན་ཏན་
མཚོ། །ལམ་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚུལ་རིག །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་ལམ་
རིག་པ། །
JANG.CHUB YEN.LAG ME.TOG.PÖ
DE.ZHIN SHEG.PA’i YÖN.TEN.TShO
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LAM.GYI YEN.LAG GYE.TShUL.RIG
YANG.DAG SANG.GYE LAM.RIG.PA
‘Fragrant flower of the limbs of bodhi,
Lake of the Tathāgata’s qualities;
Cogniser of the way of the eightfold path,
Knower of the path of the completely perfect Buddhas;

སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཤས་ཆྗེར་ཆགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཆགས་པ་
མྗེད། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཡིད་ལ་འཇུག །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཡིད་
ལྟར་མགོགས། །
SEM.CHEN KUN.LA SHE.CHER.CHAG
NAM.KHA’a TA.WUR CHAG.PA.ME
SEM.CHEN KUN.GYI YI.LA.JUG
SEM.CHEN KUN.GYI YI.TAR.GYOG
‘Intensely passionate for all sentient beings,
Without attachment like the sky;
Entering the minds of all sentient beings,
As fast as the thought of all sentient beings;

སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དབང་དོན་ཤྗེས། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཡིད་འཕྲོག་
པ། །ཕུང་པོ་ལྔ་དོན་དྗེ་ཉིད་ཤྗེས། །རྣམ་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་འཆང་བ། །
SEM.CHEN KUN.GYI WANG.DÖN.SHE
SEM.CHEN KUN.GYI YI.ThROG.PA
PhUNG.PO NGA.DÖN DE.NYI.SHE
NAM.DAG PhUNG.PO NGA.CHANG.WA
‘With awareness of the faculties and meanings
of all sentient beings,
Captivating the minds all sentient beings;
With awareness of the suchness of the meaning
of the five aggregates,
Bearer of the thorough purity of the five aggregates;
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ངྗེས་འབྱུང་ཀུན་གི་མཐའ་ལ་གནས། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་ལ་
མཁས། །ངྗེས་འབྱུང་ཀུན་གི་ལམ་ལ་གནས། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་
སོན་པ། །
NGE.JUNG KUN.GYI ThA’a.LA.NE
NGE.PAR JUNG.WA KUN.LA.KHE
NGE.JUNG KUN.GYI LAM.LA.NE
NGE.PAR JUNG.WA KUN.TÖN.PA
‘Abiding at the end of every release,
Expert in all deliverances;
Abiding on the path of every release,
Teacher of all deliverances;

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སིད་ར་བཏོན། །དག་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་
འཆང་། །བདྗེན་བཞིའི་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ཅན། །ཤྗེས་པ་བརྒྱད་པོ་རྟོགས་
པ་འཆང་། །
YEN.LAG CHU.NYI SI.TSA.TÖN
DAG.PA NAM.PA CHU.NYI.CHANG
DEN.ZHI’i TShUL.GYI NAM.PA.CHEN
SHE.PA GYE.PO TOG.PA.CHANG
‘Uprooter of becoming by the twelve limbs,
Bearer of purity having twelve aspects;
Having the aspect of the way of the four truths,
Bearer of the realization of the eight awarenesses;

བདྗེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ལྡན།
།དྗེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
རིག །རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ། །རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀུན་རིག་
མཆོག །
DEN.DÖN NAM.PA CHU.NYI.DEN
DE.NYI NAM.PA CHU.DRUG.RIG
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NAM.PA NYI.SHÜ JANG.CHUB.PA
NAM.PAR SANG.GYE KUN.RIG.CHOG
‘Having the meaning of truth with twelve aspects,
Cogniser of reality in sixteen aspects;
Having the complete bodhi through twenty aspects,
Thorough Buddha, supreme in all knowing;

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བྱྗེ་བ་དཔག་མྗེད་འགྗེད་པ་པོ། །སྐད་
ཅིག་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྟོགས། །སྗེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་དོན་ཀུན་
རིག །
SANG.GYE KUN.GYI TUL.PA’i.KU
JE.WA PAG.ME GYE.PA.PO
KE.CHIG ThAM.CHE NGÖN.PAR.TOG
SEM.KYI KE.CHIG DÖN.KUN.RIG
‘Making unfathomable billions
Of nirmāṇakāyas of countless Buddhas;
Manifest realiser of all moments,
Cogniser of the meanings of every moment of mind;

ཐྗེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཚུལ་གིས།
།འགོ་བའི་དོན་ལ་རྟོགས་པ་
པོ། །ཐྗེག་པ་གསུམ་གིས་ངྗེས་འབྱུང་ལ། །ཐྗེག་པ་གཅིག་གིས་འབྲས་
བུར་གནས། །
ThEG.PA NA.TShOG ThAB.TShUL.GYI
DRO.WA’i DÖN.LA TOG.PA.PO
ThEG.PA SUM.GYI NGE.JUNG.LA
ThEG.PA CHIG.GI DRE.BUR.NE
‘By means of the methods of the various vehicles,
Making knowable the aims of wandering beings;
By release through the three vehicles,
Established in the fruit of a single vehicle;
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ཉོན་མོངས་ཁམས་རྣམས་དག་པའི་བདག །ལས་ཀི་ཁམས་རྣམས་ཟད་
བྱྗེད་པ། །ཆུ་བོ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་ལས་བརྒལ། །སྦྱོར་བའི་དགོན་པ་ལས་བྱུང་
པ། །
NYÖN.MONG KHAM.NAM DAG.PA’i.DAG
LE.KYI KHAM.NAM ZE.JE.PA
CHU.WO GYA.TShO KUN.LE.GAL
JOR.WA’i GÖN.PA LE.JUNG.PA
‘Personification of the thorough purification
of the realms of afflictions
Exhausting the realms of karma;
Having crossed over the entire ocean of currents,
Emerged from the wilderness of yoga;

ཉོན་མོངས་ཉྗེ་བའི་ཀུན་ཉོན་མོངས། །བག་ཆགས་བཅས་པ་གཏན་
སངས་པ། །སྙིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་ཤྗེས་རབ་ཐབས། །དོན་ཡོད་འགོ་བའི་དོན་
བྱྗེད་པ། །
NYÖN.MONG NYE.WA’i KUN.NYÖN.MONG
BAG.CHAG CHE.PA TEN.PANG.PA
NYING.JE CHEN.PO SHE.RAB.ThAB
DÖN.YÖ DRO.WA’i DÖN.JE.PA
‘Finally rid of the afflictions of the auxiliary afflictions
And total affliction along with their latencies;
Through the method of wisdom and great compassion,
Never failing to fulfil the aims of wandering beings;

འདུ་ཤྗེས་ཀུན་གི་དོན་སངས་ཤིང་། །རྣམ་ཤྗེས་དོན་ནི་འགག་པར་
བྱྗེད། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཡུལ་དང་ལྡན། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཡིད་
རིག་པ། །
DU.SHE KUN.GYI DÖN.PANG.SHING
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NAM.SHE DÖN.NI GAG.PAR.JE
SEM.CHEN KUN.YI YUL.DANG.DEN
SEM.CHEN KUN.GYI YI.RIG.PA
‘Casting away meaning in all perceptions,
Stopper of meaning to consciousness;
Having all sentient beings as the object of mind,
Knower of the minds of all sentient beings;

སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཡིད་ལ་གནས། །དྗེ་དག་སྗེམས་དང་མཐུན་པར་
འཇུག །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཚིམ་པར་བྱྗེད། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཡིད་
དགའ་བ། །
SEM.CHEN KUN.GYI YI.LA.NE
DE.DAG SEM.DANG ThUN.PAR.JUG
SEM.CHEN KUN.YI TShIM.PAR.JE
SEM.CHEN KUN.GYI YI.GA’a.WA
‘Abiding in the minds of all sentient beings,
Engaging in accord with their minds;
Satisfying the minds of all sentient beings,
Gladdener of the minds of all sentient beings;

གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་འཁྲུལ་པ་མྗེད། །ནོར་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་
སངས། །དོན་གསུམ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པའི་བོ། །ཀུན་དོན་ཡོན་ཏན་གསུམ་
གི་བདག །
DRUB.PA ThAR.CHIN ThRUL.PA.ME
NOR.PA ThAM.CHE NAM.PAR.PANG
DÖN.SUM ThE.TShOM ME.PA’i.LO
KUN.DÖN YÖN.TEN SUM.GYI.DAG
‘Having reached the culmination of practice,
without confusion,
All mistakes thoroughly discarded;
With intellect free from the threefold doubt,
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Personification of the three attributes in all meanings;

ཕུང་པོ་ལྔ་དོན་དུས་གསུམ་དུ།
།སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་བྱྗེ་བྲག་
ཕྱྗེད། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རོགས་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་
རང་བཞིན་འཆང་། །
PhUNG.PO NGA.DÖN DÜ.SUM.DU
KE.CHIG ThAM.CHE JE.DRAG.JE
KE.CHIG CHIG.GI DZOG.SANG.GYE
SANG.GYE KUN.GYI RANG.ZHIN.CHANG
‘With the aim of the five aggregates through the three times,
Specifier of every instant;
Perfect Buddha in a single instant,
Bearer of all the Buddhas’ self-nature;

ལུས་མྗེད་ལུས་ཏྗེ་ལུས་ཀི་མཆོག
།ལུས་ཀི་མཐའ་ནི་རྟོགས་པ་
པོ། །གཟུགས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་སོན། །ནོར་བུ་ཆྗེན་པོ་རིན་ཆྗེན་
ཏོག །
LÜ.ME LÜ.TE LÜ.KYI.CHOG
LÜ.KYI ThA’a.NI TOG.PA.PO
ZUG.NAM NA.TShOG KUN.TU.TÖN
NOR.BU CHEN.PO RIN.CHEN.TOG
‘With the incorporeal body, the supreme body
Brining realisation of the ultimate body;
Displaying a diversity of forms everywhere,
Ratnaketu, the great jewel finial;

སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་རྟོགས་བྱ་བ།
།སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་བ་ན་
མྗེད། །གསང་སྔགས་ལས་བྱུང་ཡི་གྗེ་མྗེད། །གསང་སྔགས་ཆྗེན་པོ་རིགས་
གསུམ་པ། །
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SANG.GYE KUN.GYI TOG.JA.WA
SANG.GYE JANG.CHUB LA.NA.ME
SANG.NGAG LE.JUNG YI.GE.ME
SANG.NGAG CHEN.PO RIG.SUM.PA
‘To be realised by all the perfect Buddhas,
The unsurpassed bodhi of a Buddha;
Without syllables, born from the womb of secret mantra,
The three races of great secret mantra;

གསང་སྔགས་དོན་ཀུན་སྐྱྗེད་པ་པོ། །ཐིག་ལྗེ་ཆྗེན་པོ་ཡི་གྗེ་མྗེད། །སོང་
པ་ཆྗེན་པོ་ཡི་གྗེ་ལྔ། །ཐིག་ལྗེ་སོང་པ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ། །
SANG.NGAG DÖN.KUN KYE.PA.PO
ThIG.LE CHEN.PO YI.GE.ME
TONG.PA CHEN.PO YI.GE.NGA
ThIG.LE TONG.PA YI.GE.GYA
‘Creator of every meaning of secret mantra,
Great bindu without syllables;
Great void of five syllables,
Bindu-void of six syllables;

རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྣམ་པ་མྗེད། །བཅུ་དྲུག་ཕྱྗེད་ཕྱྗེད་ཐིག་ལྗེ་ཅན། །ཡན་
ལག་མྗེད་པའི་རིས་ལས་འདས། །བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རྗེ་མོ་ཅན། །
NAM.PA KUN.DEN NAM.PA.ME
CHU.DRUG CHE.CHE ThIG.LE.CHEN
YEN.LAG ME.PA’i TSI.LE.DE
SAM.TEN ZHI.PA’i TSE.MO.CHEN
‘Having all aspects, without an aspect,
Bearer of the bindus, half of half of sixteen;
Without phases, beyond calculation,
Having of the peak of the fourth dhyāna;
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བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ཀུན་ཤྗེས་ཤིང་། །ཏིང་འཛིན་རིགས་དང་རྒྱུད་
རིག་པ། །ཏིང་འཛིན་ལུས་ཅན་ལུས་ཀི་མཆོག །ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་
ཀུན་གི་རྒྱལ། །
SAM.TEN YEN.LAG KUN.SHI.SHING
TING.DZIN RIG.DANG GYUN.RIG.PA
TING.DZIN LÜ.CHEN LÜ.KYI.CHOG
LONG.CHÖ DZOG.KU KUN.GYI.GYAL
‘Being aware of all the phases of dhyāna,
Cogniser of the race and type of samādhi;
Having the body of samādhi, the best of bodies,
Sovereign of all saṃbhogakāyas;

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྗེ་སྐུ་ཡི་མཆོག
།སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་རྒྱུད་འཆང་
བ། །ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་འགྗེད། །ཇི་བཞིན་འགོ་བའི་དོན་
བྱྗེད་པ། །
TUL.PA’i KU.TE KU.YI.CHOG
SANG.GYE TUL.PA’i GYÜ.CHANG.WA
CHOG.CHUR TUL.PA NA.TShOG.GYE
JI.ZHIN DRO.WA’i DÖN.JE.PA
‘Having the nirmāṇakāya, the best of bodies,
Holder of the lineage of the Buddha’s emanations;
Issuing diverse emanations into the ten directions,
Fulfiller according to the aims of wandering beings;

ལྷ་དང་ལྷ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷ། །ལྷ་ཡི་དབང་པོ་ལྷ་མིན་བདག །འཆི་མྗེད་
དབང་པོ་ལྷ་ཡི་བ། །འཇོམས་བྱྗེད་འཇོམས་བྱྗེད་དབང་ཕྱུག་པོ། །
LHA.DANG LHA.WANG LHA.YI.LHA
LHA.YI WANG.PO LHA.MIN.DAG
CHI.ME WANG.PO LHA.YI.LA
JOM.JE JOM.JE WANG.CHUG.PO
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‘Sublime of the sublime, lord of the devas,
Owner of the gods, master of the demigods;
Indra of the immortals, guru of the gods;
The destroyer, most powerful and prosperous
of the destroyers;

སིད་པའི་དགོན་པ་ལས་བརྒལ་བ།
།སོན་པ་གཅིག་པུ་འགོ་བའི་
བ། །འཇིག་རྟྗེན་ཕྱོགས་བཅུར་རབ་གགས་པ། །ཆོས་ཀི་སྦྱིན་བདག་ཆྗེ་
བ་པོ། །
SI.PA’i GÖN.PA LE.GAL.WA
TÖN.PA CHIG.PU DRO.WA’i.LA
JIG.TEN CHOG.CHUR RAB.DRAG.PA
CHÖ.KYI JIN.DAG CHE.WA.PO
‘Having crossed over the wilderness of existence,
Sole teacher, guru of wandering beings;
So famous through the ten directions of the world,
Philanthropist in Dharma, the great one;

བྱམས་པའི་གོ་ཆ་ཆས་པ་སྗེ། །སྙིང་རྗེ་ཡི་ནི་ཡ་ལད་བགོས། །ཤྗེས་རབ་
རལ་གི་མདའ་གཞུ་ཐོགས། །ཉོན་མོངས་མི་ཤྗེས་གཡུལ་ངོ་སྗེལ། །
JAM.PA’i GO.CHA CHE.PA.TE
NYING.JE YI.NE YA.LE.GÖ
SHE.RAB RAL.DRI DA’a.ZHU.ThOG
NYÖN.MONG MI.SHE YUL.NGO.SEL
‘Armoured with the armour of loving kindness,
Clothed in the panoply of compassion;
Wielder of the sword of wisdom, bow and arrow,
Eradicating the battle-ground of afflictions and misknowing;

དཔའ་བོ་བདུད་དག་བདུད་འདུལ་བ། །བདུད་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྗེལ་
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བར་བྱྗེད། །བདུད་ཀི་དཔུང་རྣམས་ཕམ་བྱྗེད་པ། །རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་འཇིག་རྟྗེན་འདྲྗེན། །
PA’a.WO DÜ.DRA DÜ.DUL.WA
DÜ.ZHI’i JIG.PA SEL.WAR.JE
DÜ.KYI PUNG.NAM PhAM.JE.PA
DZOG.PA’i SANG.GYE JIG.TEN.DREN
‘Heroic enemy of Māra, tamer of Māra,
Eliminator of the fear of the four māras;
Defeater of the hordes of Māra,
Perfect Buddha guiding the world;

མཆོད་འོས་བསོད་འོས་ཕྱག་གི་གནས།
།རྟག་ཏུ་རི་མོར་བྱ་བའི་
འོས། །བཀུར་འོས་རྗེད་པར་བྱ་བའི་མཆོག །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་བ་མའི་
རབ། །
CHÖ.WÖ TÖ.WÖ CHAG.GI.NE
TAG.TU RI.MOR JA.WA’i.WÖ
KUR.WÖ JE.PAR JA.WA’i.CHOG
CHAG.JAR WÖ.PA LA.MA’i.RAB
‘Worthy of offerings, worthy of praise, object of salutation,
Ever worthy of being created in imagery;
Worthy of respect, supremely venerable,
Worthy of homage, the highest guru;

འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་པོ་གོམ་གཅིག་བགོད། །མཁའ་ལྟར་མཐའ་མྗེད་རྣམ་
པར་གནོན། །གསུམ་རིག་གཙང་མ་དག་པ་སྗེ། །མངོན་ཤྗེས་དྲུག་ལྡན་
རྗེས་དྲན་དྲུག །
JIG.TEN SUM.PO GOM.CHIG.DRÖ
KHA’a.TAR ThA’a.ME NAM.PAR.NÖN
SUM.RIG TSANG.MA DAG.PA.TE
NGÖN.SHE DRUG.DEN JE.DREN.DRUG
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‘Traversing the three worlds in a single step,
Treading without limits as though it were space;
With the three knowings, pristine and pure,
Possessor of the six supercognitions and six recollections;

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོའི་འཇིག་
རྟྗེན་འདས། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་མཐའ། །ཤྗེས་རབ་ཀིས་ནི་དྗེ་
ཉིད་ཐོབ། །
JANG.CHUB SEM.PA’a SEM.PA’a.CHE
DZU.ThRUL CHEN.PO’i JIG.TEN.DE
SHE.RAB PhA.ROL CHIN.PA’i.ThA’a
SHE.RAB KYI.NI DE.NYI.ThOB
‘Bodhisatva, Mahāsatva,
Word-transcendent with great ṛddhis;
Established at the end of the transcendent perfection
of wisdom,
Reality reached by wisdom;

བདག་རིག་གཞན་རིགས་ཐམས་ཅད་པ། །ཀུན་ལ་ཕན་པའི་གང་ཟག་
མཆོག །དཔྗེར་བྱ་ཀུན་ལས་འདས་པ་སྗེ། །ཤྗེས་དང་ཤྗེས་བྱའི་བདག་པོ་
མཆོག །
DAG.RIG ZHEN.RIG ThAM.CHE.PA
KUN.LA PhEN.PA’i GANG.ZAG.CHOG
PER.JA KUN.LE DE.PA.TE
SHE.DANG SHE.JA’i DAG.PO.CHOG
‘With self-knowledge and knowledge of all others,
Supreme person benefiting everyone;
Surpassing all examples,
Supreme master of knowing and the cognisable;
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གཙོ་བོ་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་བདག་སྗེ། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པོའི་དོན་སོན་པ། །འགོ་
བའི་བསྙྗེན་བཀུར་གནས་ཀི་མཆོག
།ངྗེས་འབྱུང་གསུམ་པོ་བགོད་
རྣམས་ཀི། །
TSO.WO CHÖ.KYI JIN.DAG.TE
CHAG.GYA ZHI.PO’i DÖN.TÖN.PA
DRO.WA’i NYEN.KUR NE.KYI.CHOG
NGE.JUNG SUM.PO DRÖ.NAM.KYI
‘Foremost patron of the Dharma,
Revealer of the meaning of the four mudrās;
Supreme object of respectful service by wandering beings
Traversing the three deliverances;

དོན་གི་དམ་པ་རྣམ་དག་དཔལ། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་ན་སྐལ་བཟང་
ཆྗེ། །དཔལ་ལྡན་འབྱོར་པ་ཀུན་བྱྗེད་པ། །འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་
ལྡན་པའི་མཆོག །
DÖN.GYI DAM.PA NAM.DAG.PAL
JIG.TEN SUM.NA KAL.ZANG.CHE
PAL.DEN JOR.PA KUN.JE.PA
JAM.PAL PAL.DANG DEN.PA’i.CHOG
‘Thoroughly pure glory of the superfactual,
Greatest good fortune of the three worlds;
Bringer of all connections, the glorious,
Mañjuśrī, best of the glorious.

མཆོག་སྦྱིན་རོ་རྗེ་མཆོག་ཁོད་འདུད། །ཡང་དག་མཐར་གྱུར་ཁོད་ལ་
འདུད། །སོང་ཉིད་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་
ཁོད་ལ་འདུད། །
CHOG.JIN DOr.JE CHOG.KHYÖ.DÜ
YANG.DAG ThAR.GYUR KHYÖ.LA.DÜ
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TONG.NYI LE.JUNG KHYÖ.LA.DÜ
SANG.GYE JANG.CHUB KHYÖ.LA.DÜ
‘I offer homage to you, boon-granting supreme vajra.
I offer homage to you, finality of what is right.
I offer homage to you, essence-source of voidness.
I offer homage to you, bodhi of the Buddha.

སངས་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁོད་ལ་འདུད།
།སངས་རྒྱས་འདོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་དགྗེས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་
ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །
SANG.GYE CHAG.PA KHYÖ.LA.DÜ
SANG.GYE DÖ.LA CHAG.TShAL.DÜ
SANG.GYE GYE.PA KHYÖ.LA.DÜ
SANG.GYE ROL.LA CHAG.TShAL.DÜ
‘I offer homage to you, passion of the Buddha;
I prostrate in homage to the desire of the Buddha.
I offer homage to you, rapture of the Buddha;
I prostrate in homage to the pleasure of the Buddha.

སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁོད་ལ་འདུད།
།སངས་རྒྱས་བཞད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ཉིད་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་
ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །
SANG.GYE DZUM.PA KHYÖ.LA.DÜ
SANG.GYE ZHE.LA CHAG.TShAL.DÜ
SANG.GYE SUNG.NYI KHYÖ.LA.DÜ
SANG.GYE ThUG.LA CHAG.TShAL.DÜ
‘I offer homage to you, smile of the Buddha;
I prostrate in homage to the laugh of the Buddha.
I offer homage to you, voice of the Buddha;
I prostrate in homage to the being of the Buddha.
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མྗེད་པ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད།
།སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཁོད་ལ་
འདུད། །ནམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལས་བྱུང་
ཁོད་ལ་འདུད། །
ME.PA LE.JUNG KHYÖ.LA.DÜ
SANG.GYE JUNG.WA KHYÖ.LA.DÜ
NAM.KHA’a LE.JUNG KHYÖ.LA.DÜ
YE.SHE LE.JUNG KHYÖ.LA.DÜ
‘I offer homage to you, arisen from non-existence.
I offer homage to you, arisen from the Buddha.
I offer homage to you, arisen from space.
I offer homage to you, arisen from wisdom.

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཁོད་ལ་འདུད།
།སངས་རྒྱས་རོལ་སོན་ཁོད་ལ་
འདུད། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཁོད་ལ་འདུད། །ཡྗེ་ཤྗེས་སྐུ་ཉིད་ཁོ་ལ་
འདུད། །
GYU.ThRUL DRA.WA KHYÖ.LA.DÜ
SANG.GYE ROL.TÖN KHYÖ.LA.DÜ
ThAM.CHE ThAM.CHE KHYÖ.LA.DÜ
YE.SHE KU.NYI KHYÖ.LA.DÜ
‘I offer homage to you, Illusory Matrix.
I offer homage to you, dancer of the Buddha.
I offer homage to you, everything for everyone.
I offer homage to you, embodiment of primordial wisdom.”

ཨོཾ་སརྦ་དརྭཱ་བྷཱ་ཝ་སྭ་བྷཱ་ཝ། བི་ཤུདྡྷྗེ་བཛྲ་ཨ་ཨཱ་ཨཱཾ་ཨཿ པྲ་ཀྲྲྀ་ཏི་པ་རི་
ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དརྭཱ་ཡ་དུ་ཏ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་མཉྫུ་ཤི་ྭཱ པ་རི་ཤུདྡྷི་
ཏཱ་མུ་པཱ་དཱ་ཡ་ཏི་ཨཱཾ་ཨཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ། ཧ་ར་ཧ་ར། ཨོཾ་ཧཱུྃ་
ཧིཿྭཱ བ་ག་ཝཱན་ཛྙཱ་ན་མུརི་ཝཱ་གི་ཤྭ་ར། མཧཱ་ཝཱ་ཙ་སརྦ་དརྭཱ། ག་ག་ན་མ་
ལ་སུ་པ་རི་ཤུདྡྷ། དརྭཱ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གར་ཨཱཿ
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OÎ
SARVA-DHARMĀ-BHĀVA-SVABHĀVA
|
VIŚUDDHE-VAJRA
A
Ā
AÎ
AÊ | PRAKÔTIPARIŚUDDHĀÊ SARVA-DHARMĀYADUTA SARVATATHĀGATA
|
JÑĀNA-KĀYA-MAÑJUŚRĪ-PARIŚUDDHITĀM-UPĀDĀYATI
AÎ
AÊ
SARVATATHĀGATA-HÔDAYA | HARA HARA | OÎ HŪÎ
HRĪÊ
BHAGAVĀN-JÑĀNA-MURTI-VĀGĪŚVARA |
MAHĀ-VĀCA-SARVA-DHARMĀ | GAGANĀMALASUPARIŚUDDHA | DHARMĀDHĀTU-JÑĀNA-GARBHA
ĀÊ

དྗེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རོ་རྗེ་འཆང་།
།དགའ་ཞིང་མགུ་ནས་ཐལ་མོ་
སྦྱར། །མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས། །རོགས་སངས་རྒྱས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ནས། །
DE.NE PAL.DEN DOr.JE.CHANG
GA’a.ZHING GU.NE ThAL.MO.JAR
GÖN.PO CHOM.DEN DE.ZHIN.SHEG
DZOG.SANG GYE.LA CHAG.TShAL.NE
Then the glorious Vajradhara,
Gladdened and elated, pressed his palms together
In homage to the Protector, the Bhagavan,
The Tathāgata, the perfect Buddha.

དྗེ་ནི་མགོན་པོ་གསང་བའི་བདག །ལག་ན་རོ་རྗེ་ཁོ་བོའི་རྒྱལ། །སྣ་
ཚོགས་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།
།གསང་བསོད་ནས་ནི་ཚིག་འདི་
གསོལ། །
DE.NI GÖN.PO SANG.WA’i.DAG
LAG.NA DOr.JE ThRO.WO’i.GYAL
NA.TShOG ZHEN.DANG LHEN.CHIG.TU
SANG.TÖ NE.NI TShIG.DI.SOL
Then, with Protectors and Lords of the Esoteric,
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A multitude of other Krodharājas
Together with Vajrapāṇi,
Issued these words in utmost praise:

མགོན་པོ་བདག་ཅག་ཡི་རང་ངོ་། །ལྗེགས་སོ་ལྗེགས་སོ་ལྗེགས་པར་
གསུངས། །རྣམ་གོལ་འབྲས་བུ་འཚལ་བ་ཡི། །འགོ་བ་མགོན་མྗེད་
རྣམས་དང་ནི། །
GÖN.PO DAG.CHAG YI.RANG.NGO
LEG.SO LEG.SO LEG.PAR.SUNG
NAM.DROL DRE.BU TShAL.WA.YI
DRO.WA GÖN.ME NAM.DANG.NI
‘Protector, we rejoice!
Excellent! Excellent! Well said!
Yearning for the result of thorough freedom
For defenceless wandering beings,

བདག་ཅག་ཡང་དག་རོགས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་དོན་ཆྗེན་
མཛད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཚུལ་བསན་པ། །འདི་ནི་རྣམ་དག་ལྗེགས་
པའི་ལམ། །
DAG.CHAG YANG.DAG DZOG.PA.YI
JANG.CHUB ThOB.PA’i DÖN.CHEN.DZE
GYU.ThRUL DRA.WA’i TShUL.TEN.PA
DI.NI NAM.DAG LEG.PA’i.LAM
‘Working for the great aim to attain
The completely perfect bodhi for us,
This thoroughly pure good path
Has been dispensed by means of the Illusory Matrix.

ཟབ་ཅིང་ཡངས་ལ་རྒྱ་ཆྗེ་བ། །དོན་ཆྗེན་འགོ་བའི་དོན་བྱྗེད་པ། །སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡུལ་འདི་ནི། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བཤད། །
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ZAB.CHING YANG.LA GYA.CHE.WA
DÖN.CHEN DRO.WA’i DÖN.JE.PA
SANG.GYE NAM.KYI YUL.DI.NI
DZOG.PA’i SANG.GYE KUN.GYI.SHE
‘Of such profound, immensely expansive and extensive
Great meaning for the sake of wandering beings,
This field of Buddhas
Has been expounded by the completely perfect Buddhas.’

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་
མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་
པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རོགས་སོ།།
CHOM.DEN.DE
JAM.PAL
YE.SHE
SEM.PA’i
DÖN.DAM.PA’i.TShEN YANG.DAG.PAR JÖ.PA
CHOM.DEN.DE
DE.ZHIN
SHEG.PA
SHĀ.KYA
ThUB.PE SUNG.PA DZOG.SO
The Litany of the Superfactual Epithets of the Jñānsattva
Bhagavan Mañjuśrī spoken by the Bhagavan, the Tathāgata
Śākyamuni, is concluded.
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༈ །འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསོད་པ།
The Praise of Ārya Avalokiteśvara
By Bhikṣunī Lakṣmī

༄༅། །འཇིག་རྟྗེན་མགོན་པོ་ལ་་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Homage to the Protector of the World!

འཇིག་རྟྗེན་བ་མ་སིད་པ་གསུམ་གིས་བསོད་པ་པོ།
།ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་
བདུད་དང་ཚངས་པས་བསོད་པ་པོ། །ཐུབ་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བསོད་པས་
གྲུབ་པར་མཛད་པ་པོ། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་གི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
JIG.TEN LA.MA SI.PA SUM.GYI TÖ.PA.PO
LHA.YI TSO.WO DÜ.DANG TShANG.PE TÖ.PA PO
ThUB.PA’i GYAL.CHOG TÖ.PE DRUB.PAR DZE.PA.PO
JIG.TEN
SUM.GYI
GÖN.PO
CHOG.LA
CHAG.
TShAL.LO
Guru to the world praised by the three existences,
Praised by the chief of the gods, Māra and Brahmā;
The one whose deeds earned praise
from the supremely victorious Muni:
To the supreme Trailokyanātha I offer homage.

བདྗེ་གཤྗེགས་དཔག་མྗེད་སྐུ་མཆོག་སྐུ་བཟང་འཛིན་པ་པོ།
།བདྗེ་
གཤྗེགས་སྣང་མཐའ་ཡས་ཀི་དབུ་རྒྱན་འཛིན་པ་པོ།
།ཕྱག་གཡས་
མཆོག་སྦྱིན་ཡི་དྭགས་བཀྲྗེས་སྐོམ་སྗེལ་བ་པོ། །གཡོན་པའི་ཕྱག་ནི་
གསྗེར་གི་པདྨོས་བརྒྱན་པ་པོ། །
DE.SHEG PAG.ME KU.CHOG KU.ZANG DZIN.PA.PO
DE.SHEG NANG.ThA’a YE.KYI U.GYEN DZIN.PA.PO
CHAG.YE CHOG.JIN YI.DAG TE.KOM SEL.WA.PO
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YÖN.PA’i CHAG.NI SER.GYI PE.MÖ GYEN.PA.PO
Bearer of the fine body, a supreme body
of unfathomable Sugatas,
Bearer of the crown-ornament of the Sugata Amitābha,
Dispeller of the hunger and thirst of the pretas
with the right hand’s supreme giving,
Adorned by a golden lotus in the left hand,

དྲི་ཞིམ་རལ་པའི་ཕྲྗེང་བ་དམར་སྗེར་འཁྱུག་པ་པོ། །ཞལ་རས་རྒྱས་པ་
ཟླ་བ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་པོ། །སན་གི་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞིང་ཡངས་
པ་པོ། །ཁ་བ་དུང་ལྟར་རྣམ་དཀར་དྲི་ངད་ལྡང་བ་པོ། །
DRI.ZHIM RAL.PA’i ThRENG.WA MAR.SER KHYUG.
PA.PO
ZHAL.RE GYE.PA DA.WA TA.WUR DZE.PA.PO
CHEN.GYI PE.MO CHOG.TU ZANG.ZHING YANG.
PA.PO
KHA.WA DUNG.TAR NAM.KAR DRI.NGE DANG.
PA.PO
Vibrant with a sweet-smelling garland of auburn hair,
Handsome with a countenance like the full moon,
Wide-eyed with supremely fine lotus-eyes,
Riser into brilliant aromatic whiteness
like a snow-white conch,

དྲི་མྗེད་འོད་ཆགས་མུ་ཏིག་ཚོམ་བུ་འཛིན་པ་པོ། །མཛེས་པའི་འོད་ཟྗེར་
སྐྱ་རྗེངས་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་པོ། །པདྨའི་མཚོ་ལྟར་ཕྱག་ནི་དངར་
བར་བྱས་པ་པོ། །སོན་ཀའི་སྤྲིན་གི་མདོག་དང་ལྡན་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །
DRI.ME ‘Ö.CHAG MU.TIG TShOM.BU DZIN.PA.PO
DZE.PA’i ‘Ö.ZER KYA.RENG MAR.PÖ GYEN.PA.PO
PE.MA’i TShO.TAR CHAG.NI NGAR.WAR JE.PA.PO
TÖN.KA’i TRIN.GYI DOG.DANG DEN.ZHING ZHON.
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PA.PO
Holder of the cluster of unblemished glowing pearls,
Adorned with the beautiful red rays of dawn light,
Formed into arrangement with hands like lotuses in a lake,
Youthful with the tone of autumn clouds,

རིན་ཆྗེན་མང་པོས་དཔུང་པ་གཉིས་ནི་བརྒྱན་པ་པོ། །ལོ་མའི་མཆོག་
ལྟར་ཕྱག་མཐིལ་གཞོན་ཞིང་འཇམ་པ་པོ། །རི་དྭགས་པགས་པས་ནུ་མ་
གཡོན་པ་བཀབ་པ་པོ ། །སྙན་ཆ་གདུ་བུས་སྗེག་ཅིང་རྒྱན་རྣམས་འཆང་
བ་པོ། །
RIN.CHEN MANG.PÖ PUNG.PA NYI.NI GYEN.PA.PO
LO.MA’i CHOG.TAR CHAG.ThIL ZHON.ZHING JAM.
PA.PO
RI.DAG PAG.PE NU.MA YÖN.PA KAB.PA.PO
NYEN.CHA DU.BÜ GEG.CHING GYEN.NAM CHANG
WA.PO
Ornamented on both shoulders by many precious jewels,
Soft with youthful palms like the best of leaves,
Covered on the left breast with an antelope skin,
Bearer of the charming adornments of intricate earrings,

དྲི་མ་མྗེད་པའི་པདྨོའི་མཆོག་ལ་གནས་པ་པོ། །ལྟྗེ་བའི་ངོས་ནི་པདྨའི་
འདབ་ལྟར་འཇམ་པ་པོ། །གསྗེར་གི་རྐང་གདུབ་ས་ཡིས་ཞབས་ཡིད་
འོང་བ་པོ། །གསྗེར་གི་སྐ་རགས་མཆོག་ལ་ནོར་བུས་སྤྲས་པ་པོ། །
DRI.MA ME.PA’i PE.MO’i CHOG.LA NE.PA.PO
TE.WA’i NGÖ.NI PE.MA’i DAB.TAR JAM.PA.PO
SER.GYI KANG.DUB DRA.YI ZHAB.YI ‘ONG.WA.PO
SER.GYI KA.RAG CHOG.LA NOR.BÜ TRE.PA.PO
Dweller on the supreme stainless lotus,
Soft with an abdominal surface like a lotus petal,
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Impressive with golden anklets that jingle around the feet,
Bedecked in the gems of a supreme golden belt,

ས་ཟུར་དཀྲིས་པའི་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་འཛིན་པ་པོ། །ཐུབ་པའི་
མཁྗེན་མཆོག་མཚོ་ཆྗེན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་པོ།
།མཆོག་བརྗེས་བསོད་
ནམས་མང་པོ་ཉྗེ་བར་བསགས་པ་པོ། །རྟག་ཏུ་བདྗེ་བའི་འབྱུང་གནས་
རྒ་ནད་སྗེལ་བ་པོ། །
TA.ZUR TRI.PA’i RE.ZANG SHAM.ThAB DZIN.PA.PO
ThUB.PA’i
KHYEN.CHOG
TShO.CHEN
PhA.ROL
CHIN.PA.PO
CHOG.NYE SÖ.NAM MANG.PO NYE.WAR SAG.PA.
PO
TAG.TU DE.WA’i JUNG.NE GA.NE SEL.WA.PO
Bearer of the lower garment of finest cloth
tied around the waist,
The one who has crossed the great ocean
to the Muni’s supreme knowing,
The abundant accumulator of many merits
discovering the supreme,
Remedy of aging and illness
who is the source of permanent bliss,

གསུམ་ཐར་མཛད་ཅིང་མཁས་སོད་སོད་པ་སོན་པ་པོ། །ལུས་ཅན་
མཆོག་སྗེ་བདུད་དཔུང་འཁྲུགས་ལས་རྒྱལ་བ་པོ། །ཚངས་པའི་གནས་
པ་བཞི་ཡིས་དབྗེན་པར་མཛད་པ་པོ། །ངང་པའི་འགོས་དང་གང་ཆྗེན་
དྲྗེགས་འདྲར་གཤྗེགས་པ་པོ། །
SUM.ThAR DZE.CHING KHE.CHÖ CHÖ.PA TÖN.PA.
PO
LÜ.CHEN CHOG.TE DÜ.PUNG ThRUG.LE GYAL.WA.
PO
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TShANG.PA’i NE.PA ZHI.YI WEN.PAR DZE.PA.PO
NGANG PA’i DRO.DANG LANG.CHEN DREG.DRAR
SHEG.PA.PO
Teacher of the course of liberating the triad
and the way of expertise,
Victor over the conflict with Māra’s horde
being highest of physical beings,
Bringer of the four solitudes that are Brahmā’s Abodes,
Farer with the grace of a swan
and the dignity of an elephant,

ཚོགས་ཀུན་ཉྗེ་བར་བསགས་ནས་ཆོས་ཀུན་སོན་པ་པོ། །སྡུག་བསྔལ་
མཚོ་དང་ཉོན་མོངས་མཚོ་ལས་སོལ་བ་པོ། །གང་ཞིག་རྟག་ཏུ་ཐོ་རངས་
ལངས་ནས་གུས་པ་ཡིས།
།སན་རས་གཟིགས་ཀི་དབང་པོ་ཡིད་ལ་
སྗེམས་བྱྗེད་ཅིང་། །
TShOG.KUN NYE.WAR SAG.NE CHÖ.KUN TÖN.PA.
PO
DUG.NGAL
TShÖ.DANG
NYON.MONG
TShO.LE
DROL.WA.PO
GANG.ZHIG TAG.TU ThO.RANG LANG.NE GÜ.PA.YI
CHEN.RE ZIG.KYI WANG PO YI.LA SEM.JE.CHING
Teacher of all Dharma from accruing abundantly
all the accumulations,
Rescuer from the ocean of suffering and ocean of afflictions:
Whoever rises every dawn then, with respect,
Brings Lord Avalokita to mind,

བསོད་པའི་མཆོག་འདི་དག་ཅིང་གསལ་བར་འདོན་བྱྗེད་ན། །དྗེ་ནི་
སྐྱྗེས་པའམ་ཡང་ན་བུད་མྗེད་ཡིན་ཡང་རུང་།
།སྐྱྗེ་བ་འདི་དང་མ་
འོངས་སྐྱྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།
།འཇིག་རྟྗེན་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་
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དགོས་པ་ཀུན་འགྲུབ་འགྱུར། །
TÖ.PA’i CHOG.DI DAG.CHING SAL.WAR DÖN.JE.NA
DE.NI KYE.PA’AM YANG.NA BÜ.ME YIN.YANG.
RUNG
KYE.WA DI.DANG MA.‘ONG KYE.WA ThAM.CHE.
DU
JIG.TEN JIG.TEN LE.DE GÖ.PA KUN.DRUB.GYUR
If they clearly recite this supreme praise,
Then whether they are male or female,
In this life and in every future life,
All their needs, worldly and transwordly, will be fulfilled.

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསོད་པ།
སོ།། །།
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དགྗེ་སོང་མ་དཔལ་མོས་མཛད་པ་རོགས་

༈ །འཕགས་མ་སོལ་མ་ལ་བསོད་པ།
In Praise of Ārya Tārā
By Dīpaṃkāra Śrījñāna (Atiśa)

༄༅། །རྗེ་བཅུན་མ་འཕགས་མ་སོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Homage to the most Venerable Ārya Tārā!

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པཎ་གིས། །ཞབས་ཀི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དྗེ། །འཕོངས་
པ་ཀུན་ལས་སོལ་མཛད་ཅིང་། །སོལ་མ་ལ་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
LHA.DANG LHA.MIN CHÖ.PEN.GYI
ZHAB.KYI PE.MO LA.TÜ.DE
PhONG.PA KUN.LE DROL.DZE.MA
DROL.MA LA.NI CHAG.TShAL.LO
The gods and demi-gods bow their crowns
To her lotus feet,
She who frees from all deprivation:
To Tārā I offer homage.

རབ་འབར་དྲ་བས་ཁབ་པ་ཡི།
།མནར་མྗེད་མྗེ་ཡིས་གདུངས་པ་
ལ། །ཐུགས་རྗེ་བདུད་རིའི་ཆར་འབྗེབས་མ། །སོལ་མ་ལ་ཡང་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
RAB.BAR DRA.WE KHYAB.PA.YI
NAR.ME ME.YI DUNG.PA.LA
ThUG.JE DÜ.TSI’i CHAR.BEB.MA
DROL.MA LA.YANG CHAG.TShAL.LO
By spreading out a brilliantly radiant net
Over those tormented by the fire of Avīci,
She pours down a rain of nectar out of compassion:
To Tārā I offer homage again.
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འགོ་དྲུག་གནས་སུ་ཡུན་རིང་དུ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར་བ་ཡི། །དུབ་
པ་དག་ལ་བདྗེ་ཆྗེན་གི། །བདྗེ་བ་མཆོག་གི་ངལ་གསོ་མཛད། །
DRO.DRUG NE.SU YUN.RING.DU
YANG.DANG YANG.DU KHOR.WA.YI
DUB.PA DAG.LA DE.CHEN.GYI
DE.WA CHOG.GI NGAL.SO.DZE
For those tired of abiding for such a long time
Over and over in saṃsāra,
She is the bringer of rest,
The supreme bliss of great bliss.

གཞན་དོན་མཛད་པའི་ལྷ་མོ་ཁོད།
།དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཕོང་སྗེལ་
མ། །ཐུགས་རྗེ་བརྗེ་ལྡན་ཁོད་ཀིས་ནི། །སིད་པའི་འཆིང་བ་ལས་གོལ་
མཛོད། །
ZHEN.DÖN DZE.PA’i LHA.MO.KHYÖ
DREN.PA TSAM.GYI PhONG.SAL.MA
ThUG.JE TSE.DEN KHYÖ.KYI.NA
SI.PA’i CHING.WA LE.DROL.DZÖ
You, goddess, work for the welfare of others;
Just to recollect you dispels deprivation.
Since you have love and compassion,
You bring freedom from the fetters of existence.

དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྗེམས་ཅན་ལ།
།བུ་བཞིན་སྙོམས་པའི་ལྷ་མོ་
ཁོད། །འགོ་བའི་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆར་རྒྱུན་འབྗེབས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
DÜ.NAM TAG.TU SEM.CHEN.LA
BU.ZHIN NYOM.PA’i LHA.MO.KHYÖ
DRO.WA’i LO.TOG ThAM.CHE.LA
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CHAR.GYUN BEB.LA CHAG.TShAL.LO
All the time, ever impartial to sentient beings
As though each was your child: to you, goddess
Who continually showers down rain
On all the harvests of wandering beings, I offer homage.

ཉི་མ་ཟླ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །འགོ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །མུན་པའི་
གདུང་བ་སྗེལ་མཛད་མ། །ལྷ་མོ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
NYI.MA DA.WA JI.ZHIN.DU
DRO.WA SEM.CHEN ThAM.CHE.KYI
MUN.PA’i DUNG.WA SEL.DZE.MA
LHA.MO CHOG.LA CHAG.TShAL.LO
Like the sun and moon,
For all wandering sentient beings
She dispels the darkness of hurt:
To the supreme goddess I offer homage.

པདྨ་ཟླ་བ་ཨུཏྤ་ལ། །དྗེ་བཞིན་དྲི་མྗེད་གདན་སྗེང་དུ། །སྐུ་མདོག་སྔོ་ལྗང་
འགིང་བག་ཅན། །ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
PE.MA DA.WA UTPAL.LA
DE.ZHIN DRI.ME DEN.TENG.DU
KU.DOG NGO.JANG GYING.BAG.CHEN
UTPAL NAM.LA CHAG.TShAL.LO
Upon a lotus and lunar seat
As undefiled as an utpala,
With a body bluish green in colour and dignified:
To the utpala-holder I offer homage.

བསྐལ་པ་གངས་མྗེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཤིང་། །བར་དུ་གཅོད་
པའི་སིབ་པ་ཀུན་སངས་ནས། །བསྡུ་དངོས་བཞི་ཡིས་འགོ་རྣམས་སྡུད་
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མཛད་མ། །ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
KAL.PA DRANG.ME SUM.DU TShOG.SAG.SHING
BAR.DU CHÖ.PA’i DRIB.PA KUN.PANG.NE
DU.NGÖ ZHI.YI DRO.NAM DÜ.DZE.MA
ThUG.JE DANG.DEN MA.LA CHAG.TShAL.LO
Having built up the accumulations
over three countless aeons,
She has relinquished all the hindering obscurations
To magnetise wandering beings
through the four matters for gathering:
To the compassionate mother I offer homage.

སྐུ་ཡི་སྐྱོན་སངས་མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་ལྡན། །གསུང་གི་སྐྱོན་སངས་ཀ་
ལ་པིངྐའི་དབྱངས།
།ཐུགས་ཀི་སྐྱོན་སངས་ཤྗེས་བྱ་མཐའ་དག་
མཁྗེན། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
KU.YI KYÖN.PANG TShEN.DANG PE.JE.DEN
SUNG.GI KYÖN.PANG KA.LA PING.KA’i.YANG
ThUG.KYI KYÖN.PANG SHE.JA ThA’a.DAG.ZIG
TA.SHI PAL.BAR MA.LA CHAG.TShAL.LO
Rid of physical flaws, bearing the signs and marks;
Rid of vocal flaws, having the tone of the Keorl;
Rid of mental flaws, seeing the entirety of the cognisable:
To the mother blazing in auspicious glory I offer homage.

ཇི་ལྟར་ནོར་བུ་ཆུ་དྭངས་ལྟར། །ལྷ་མོ་ཁོད་ཀིསརྟག་པར་ནི། །འགོ་བའི་
སྗེམས་རོག་སྗེལ་མཛད་ཅིང་། །འགོ་དོན་བརོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
JI.TAR NOR.BU CHU.DANG.TAR
LHA.MO KHYÖ.KYI TAG.PAR.NI
DRO.WA’i SEM.NYOG SEL.DZE.CHING
DRO.DÖN TSÖN.LA CHAG.TShAL.LO
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To you, goddess, who is eternally
Just like a water-purifying crystal
Clearing away the mess from wandering beings’ minds
And striving for their welfare I offer homage.

གང་གིས་ཁོད་ཀི་མཚན་བཟུང་ཞིང་། །བསོད་དང་སྒྲུབ་པ་བྱས་པ་
རྣམས། །རྟག་ཏུ་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་མཛད། །མི་བསྙྗེལ་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །
GANG.GI KHYÖ.KYI TShEN.ZUNG.CHING
TÖ.DANG DRUB.PA JE.PA.NAM
TAG.TU DRE.BU YÖ.PAR.DZE
MI.NYEL KHYÖ.LA CHAG.TShAL.LO
Anyone who remembers your name,
Praises you and does your practice
You will always make fruitful:
To you who never forget I offer homage.

རྗེ་བཅུན་མ་སོལ་མ་ལ་བསོད་པ། དི་པཱཾ་ཀ་ར་ཤི་ཛྙཱ་ནས་མཛད་པ་རོགས་སོ།།
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༈ །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སོད་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་སོ།
The Majestic Aspiration of Āryabhadra’s Course

ྻ
ྻ ་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ།
༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱར་བ་དྲ་ཙར
་པྲ་ཎི
In Sanskrit: ārya-bhadra-carya-praïidhāna-rāja

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སོད་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པོ།
In Tibetan: ‘phags-pa-bzang-po-spyod-pa’i-smon-lam-gyi-rgyal-po

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
PhAG.PA JAM.PAL ZHON.NUR GYUR.PA.LA CHAG.
TShAL.LO
To the ever-youthful Ārya Mañjuśrī I offer homage.

ཇི་སྙྗེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་ན། །དུས་གསུམ་གཤྗེགས་པ་
མི་ཡི་སྗེངྒྗེ་ཀུན། །བདག་གིས་མ་ལུས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་
ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགིའོ། །
JI.NYE SU.DAG CHOG.CHU’i JIG.TEN.NA
DÜ.SUM SHEG.PA MI.YI SENG.GE.KUN
DAG.GI MA.LÜ DE.DAG ThAM.CHE.LA
LÜ.DANG NGAG.YI DANG.WA’i CHAG.GYI.WO
As many as there are worlds in the ten directions,
All the Tathāgatas of the three times
who are lions among humankind:
To all of them without exception
With admiration of body, speech and mind,
I shall offer homage.

བཟང་པོ་སོད་པའི་སོན་ལམ་སོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་
ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དུ།
།ཞིང་གི་རྡུལ་སྙྗེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་
ཡིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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ZANG.PO CHÖ.PA’i MÖN.LAM TOB.DAG.GI
GYAL.WA ThAM.CHE YI.GYI NGÖN.SUM.DU
ZHING.GI DUL.NYE LÜ.RAB TU.PA.YI
GYAL.WA KUN.LA RAB.TU CHAG.TShAL.LO
Through the strengths of the aspiration for Bhadra’s course,
Having bowed with as many bodies
as there are atoms in the universe
To all the Victorious Ones directly perceived in the mind,
To all the Victorious Ones I offer fervent homage.

རྡུལ་གཅིག་སྗེང་ན་རྡུལ་སྙྗེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀི་
དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དྗེ་ལྟར་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་
པ། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །
DUL.CHIG TENG.NA DUL.NYE SANG.GYE.NAM
SANG.GYE SE.KYI Ü.NA ZHUG.PA.DAG
DE.TAR CHÖ.KYI YING.NAM MA.LÜ.PA
ThAM.CHE GYAL.WA DAG.GI GANG.WAR.MÖ
Atop a single atom, Buddhas as numerous as atoms
Sitting in the middle of the Buddha’s Sons:
Thus, all the spheres of phenomena, omitting none,
Are all imagined filled with the Victorious Ones.

དྗེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱ་
མཚོའི་ས་ཀུན་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་རབ་བརོད་ཅིང༌། །བདྗེ་
བར་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསོད། །
DE.DAG NGAG.PA MI.ZE GYA.TShO.NAM
YANG.KYI YEN.LAG GYA.TShO’i DRA.KUN.GYI
GYAL.WA KUN.GYI YÖN.TEN RAB.JÖ.CHING
DE.WAR SHEG.PA ThAM.CHE DAG.GI.TÖ
To extol them in inexhaustible oceans
Of an ocean of all the sounds of the melodic tones,
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Describing the qualities of all the Victorious Ones,
All the Sugatas I praise.

མྗེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲྗེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་
གདུགས་མཆོག་དང༌།
།མར་མྗེ་མཆོག་དང་བདུག་སོས་དམ་པ་
ཡིས། །རྒྱལ་བ་དྗེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །
ME.TOG DAM.PA ThRENG.WA DAM.PA.DANG
SIL.NYEN NAM.DANG JUG.PA DUG.CHOG.DANG
MAR.ME CHOG.DANG DUG.PÖ DAM.PA.YI
GYAL.WA DE.DAG LA.NI CHÖ.PAR.GYI
With excellent flowers, excellent garlands
And instruments; unguents, supreme parasols,
Supreme lamps and the finest aromatic incense,
To those Victorious Ones I shall make offerings.

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌། །ཕྱྗེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་
མཉམ་པ་དང༌།
།བཀོད་པ་ཁད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་
གིས། །རྒྱལ་བ་དྗེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །
NA.DZA’a DAM.PA NAM.DANG DRI.CHOG.DANG
CHE.MA PhUR.MA RI.RAB NYAM.PA.DANG
KÖ.PA KHYE.PAR PhAG.PA’i CHOG.KUN.GYI
GYAL.WA DE.DAG LA.NI CHÖ.PAR.GYI
With excellent garments, superb fragrances
And pouches of powders equal to Mount Sumeru
Arrayed especially for all the supreme Āryans,
To those Victorious Ones I shall make offerings.
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མཆོད་པ་གང་རྣམས་བ་མྗེད་རྒྱ་ཆྗེ་བ། །དྗེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡང་མོས། །བཟང་པོ་སོད་ལ་དད་པའི་སོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་
ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི། །
CHÖ.PA GANG.NAM LA.ME GYA.CHE.WA
DE.DAG GYAL.WA ThAM.CHE LA.YANG.MÖ
ZANG.PO CHÖ.LA DE.PA’i TOB.DAG.GI
GYAL.WA KUN.LA CHAG.TShAL CHÖ.PAR.GYI
The offerings which are unsurpassed, immensely vast ‒
They are rendered to all the Victorious Ones and directed,
Moreover, through the strengths of faith in Bhadra’s course.
To all the Victorious Ones I shall make offerings in homage.

འདོད་ཆགས་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དྗེ་
བཞིན་ཡིད་ཀིས་ཀང༌། །སིག་པ་བདག་གིས་བགིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དྗེ་
དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །
DÖ.CHAG ZHE.DANG TI.MUG WANG.GI.NI
LÜ.DANG NGAG.DANG DE.ZHIN YI.GYI.KYANG
DIG.PA DAG.GI GYI.PA CHI.CHI.PA
DE.DAG ThAM.CHE DAG.GI SO.SOR.SHAG
By the power of passion, aggression and delusion
Through body and speech, and thus also by the mind ‒
Whatever degrading misdeeds I have committed,
All of them I individually lay open and lay aside.

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་
དང་སོབ་དང་མི་སོབ་དང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གི་བསོད་ནམས་གང་ལ་
ཡང༌། །དྗེ་དག་ཀུན་གི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །
CHOG.CHU’i GYAL.WA KUN.DANG SANG.GYE.SE
RANG.GYAL NAM.DANG LOB.DANG MI.LOB.DANG
146

DRO.WA KUN.GYI SÖ.NAM GANG.LA.YANG
DE.DAG KUN.GYI JE.SU DAG.YI.RANG
All the Victorious Ones of the ten directions
and the Buddha’s Sons,
Self-victors, those learning and those no longer learning,
And all wandering beings too:
whatever merits have accrued,
All of them I rejoice in.

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་སོན་མ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་རིམ་
པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྗེས།
།མགོན་པོ་དྗེ་དག་བདག་གིས་
ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བ་ན་མྗེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
GANG.NAM CHOG.CHU’i JIG.TEN DRÖN.ME.NAM
JANG.CHUB RIM.PAR SANG.GYE MA.CHAG.NYE
GÖN.PO DE.DAG DAG.GI ThAM.CHE.LA
KHOR.LO LA.NA ME.PA KOR.WAR.KUL
The luminaries of the world wherever in the ten directions
Who have discovered the bodhi
of the Buddha’s dispassionate stage:
To all those protectors,
I offer entreaty for the unsurpassed Wheel to be turned.

མྱ་ངན་འདའ་སོན་གང་བཞྗེད་དྗེ་དག་ལ། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་
བདྗེ་བའི་ཕྱིར།
།བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙྗེད་བཞུགས་པར་
ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགི། །
NYA.NGEN DE.TÖN GANG.ZHE DE.DAG.LA
DRO.WA KUN.LA PhEN.ZHING DE.WA’i.CHIR
KAL.WA ZHING.GI DUL.NYE ZHUG.PAR.YANG
DAG.GI ThAL.MO RAB.JAR SOL.WAR.GYI
To those who undertake to demonstrate nirvāṇa,
For the blissful benefit of all wandering beings,
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That they may abide for as many aeons
as there are atoms in the universe,
With my palms pressed together I shall also pray.

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་
བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགྗེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་
པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །
CHAG.TShAL
WA.DANG
CHÖ.CHING
SHAG.PA.
DANG
JE.SU YI.RANG KUL.ZHING SOL.WA.YI
GE.WA CHUNG.ZE DAG.GI CHI.SAG.PA
ThAM.CHE DAG.GI JANG.CHUB CHIR.NGO.WO
Through homage, offering, admission,
Rejoicing, entreating and praying:
Whatever minute amount of virtue that I may have accrued,
All of it I dedicate for bodhi.
***

འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །འཇིག་རྟྗེན་དག་
ན་གང་བཞུགས་མཆོད་གྱུར་ཅིག །གང་ཡང་མ་བྱོན་དྗེ་དག་རབ་མྱུར་
བར། །བསམ་རོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སོན། །
DE.PA’i SANG.GYE NAM.DANG CHOG.CHU.YI
JIG.TEN DAG.NA GANG.ZHUG CHÖ.PAR.GYUR
GANG.YANG MA.JÖN DE.DAG RAB.NYUR.WAR
SAM.DZOG JANG.CHUB RIM.PAR SANG.GYE.CHÖN
May the Buddhas of the past and, through the ten directions,
Those residing in the world, be offered to,
And those who have not yet come very quickly
Fulfil their intent, coming through the stages of bodhi
to become Buddhas.
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ཕྱོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྙྗེད་པ། །དྗེ་དག་རྒྱ་ཆྗེར་ཡོངས་སུ་
དག་གྱུར་ཅིག
།བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་གཤྗེགས་རྒྱལ་བ་
དང༌། །སངས་རྒྱས་སས་ཀིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །
CHOG.CHU’i GA.LA’i ZHING.NAM JI.NYE.PA
DE.DAG GYA.CHER YONG.SU DAG.PAR.GYUR
JANG.CHUB SHING.WANG DRUNG.SHEG GYAL.WA.
DANG
SANG.GYE SE.KYI RAB.TU GANG.WAR.SHOG
However many realms as there are
through the ten directions,
May their immense vastness become completely purified
And filled with Victorious Ones and Sons of the Buddha
Who proceed to the mighty Bodhi Tree.

ཕྱོགས་བཅུའི་སྗེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་སྙྗེད་པ། །དྗེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་
མྗེད་བདྗེ་གྱུར་ཅིག །འགོ་བ་ཀུན་གི་ཆོས་ཀི་དོན་རྣམས་ནི། །མཐུན་
པར་གྱུར་ཅིག་རྗེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །
CHOG.CHU’i SEM.CHEN GANG.NAM JI.NYE.PA
DE.DAG TAG.TU NE.ME DE.WAR.GYUR
DRO.WA KUN.GYI CHÖ.KYI DÖN.NAM.NI
ThUN.PAR
GYUR.CHING
RE.WA’aNG
DRUB.PAR.
SHOG
As many kinds of sentient beings as there are
through the ten directions,
May they become forever healthy and happy.
May all wandering beings fulfil their hopes
In accordance with the aims of Dharma.
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བྱང་ཆུབ་སོད་པ་དག་ནི་བདག་སོད་ཅིང༌། །འགོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱྗེ་བ་དྲན་
པར་འགྱུར། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་འཕོ་སྐྱྗེ་བ་ན། །རྟག་ཏུ་བདག་ནི་
རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །
JANG.CHUB CHÖ.PA DAG.NI DAG.CHÖ.CHING
DRO.WA KUN.TU KYE.WA DREN.PAR.GYUR
TShE.RAB KUN.TU CHI.PhO KYE.WA.NA
TAG.TU DAG.NI RAB.TU JUNG.WAR.SHOG
My conduct being all aspects of the bodhicarya,
May every birth in wandering be recollected.
In every lifetime, passing into death and in the next life,
May I always be a renunciate.

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རྗེས་སུ་སོབ་གྱུར་ཏྗེ།
།བཟང་པོ་སོད་པ་ཡོངས་སུ་
རོགས་བྱྗེད་ཅིང༌། །ཚུལ་ཁིམས་སོད་པ་དྲི་མྗེད་ཡོངས་དག་པ། །རྟག་ཏུ་
མ་ཉམས་སྐྱོན་མྗེད་སོད་པར་ཤོག །
GYAL.WA KUN.GYI JE.SU LOB.GYUR.TE
ZANG.PO CHÖ.PA YONG.SU DZOG.JE.CHING
TShUL.ThRIM CHÖ.PA DRI.ME YONG.DAG.PA
TAG.TU MA.NYAM KYÖN.ME CHÖ.PAR.SHOG
Training following all the Jinas,
May the bodhicarya be wholly completed.
Completely purifying stainless moral conduct,
May my conduct be unvacillatingly flawless.

ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སྐད། །གྲུལ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་
སྐད་རྣམས་དང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གི་ས་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་
སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསན་ཏོ། །
LHA.YI KE.DANG LU.DANG NÖ.JIN.KE
DRUL.BUM DAG.DANG MI.YI KE.NAM.DANG
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DRO.WA KUN.GYI DRA.NAM JI.TSAM.PAR
ThAM.CHE KE.TU DAG.GI CHÖ.TÖN.TO
In the language of the devas, the nāgas and the yakṣas,
In the languages of kumbhāṇḍās and humankind,
In however many sounds all wandering beings relate to,
May I expound the Dharma in every tongue.

དྗེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་བརོན་ཞིང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་ནམ་
ཡང་བརྗེད་མ་གྱུར། །སིག་པ་གང་རྣམས་སིབ་པར་གྱུར་པ་དག །དྗེ་
དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །
DE.SHING PhA.ROL CHIN.LA RAB.TSÖN.TE
JANG.CHUB SEM.NI NAM.YANG JE.MA.GYUR
DIG.PA GANG.NAM DRIB.PAR GYUR.WA.DAG
DE.DAG MA.LÜ YONG.SU JANG.WAR.SHOG
So, may the transcendent perfections
be diligently exerted in,
Never disregarding bodhicitta;
Whatever is a degrading misdeed that obscures,
May all of them without exception be totally cleared away.

ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀི་ལས་རྣམས་ལས། །གོལ་ཞིང་འཇིག་
རྟྗེན་འགོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང༌།
།ཇི་ལྟར་པདྨོ་ཆུས་མི་ཆགས་པ་
བཞིན། །ཉི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མྗེད་ལྟར་སད། །
LE.DANG NYÖN.MONG DÜ.KYI LE.NAM.LE
DROL.ZHING JIG.TEN DRO.WA NAM.SU.YANG
JI.TAR PE.MO CHÜ.ME CHAG.PA.ZHIN
NYI.DA NAM.KHAR ThOG.PA ME.TAR.CHE
From karma, the afflictions and from the exploits of Māra,
Freed; though still wandering in the world,
Just like water does not cling to the lotus,
Coursing unimpeded like the sun and moon in the sky.
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ཞིང་གི་ཁོན་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་
རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱྗེད། །བདྗེ་བ་དག་ལ་འགོ་བ་ཀུན་འགོད་ཅིང༌། །འགོ་
བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སད། །
ZHING.GYI KHYÖN.DANG CHOG.NAM JI.TSAM.PAR
NGEN.SONG DUG.NGAL RAB.TU ZHI.WAR.JE
DE.WA DAG.LA DRO.WA KUN.GÖ.CHING
DRO.WA ThAM.CHE LA.NI PhEN.BAR.CHE
Through the extent of all realms and in every direction,
May the suffering of the bad destinations be allayed;
May I set all wandering beings in bliss,
Coursing to benefit of all wandering beings.

བྱང་ཆུབ་སོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་བྱྗེད་ཅིང༌། །སྗེམས་ཅན་དག་གི་སོད་
དང་མཐུན་པར་འཇུག །བཟང་པོ་སོད་པ་དག་ནི་རབ་སོན་ཅིང༌། །མ་
འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པར་གྱུར། །
JANG.CHUB CHÖ.PA YONG.SU DZOG.JE.CHING
SEM.CHEN DAG.GI CHÖ.DANG ThUN.PAR.JUG
ZANG.PO CHÖ.PA DAG.NI RAB.TÖN.CHING
MA.‘ONG KAL.PA KUN.TU CHÖ.PAR.GYUR
May the bodhicarya be wholly completed,
Carried out in tandem with the course of sentient beings,
Fully demonstrating all aspects of Bhadra’s course,
Coursing so through every future aeon.

བདག་གི་སོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སོད་པ། །དྗེ་དག་དང་ནི་རྟག་ཏུ་
འགོགས་པར་ཤོག
།ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནི་སྗེམས་ཀིས་
ཀང༌། །སོད་པ་དག་དང་སོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སད། །
DAG.GI CHÖ.DANG TShUNG.PAR GANG.CHÖ.PA
DE.DAG DANG.NI TAG.TU DROG.PAR.SHOG
152

LÜ.DANG NGAG.NAM DANG.NI SEM.KYI.KYANG
CHÖ.PA DAG.DANG MÖN.LAM CHIG.DU.CHE
May I always be befriended by those
Whose course parallels my course;
Our bodies, voices and minds
As well as our courses and aspirations coursing as one.

བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གོགས་པོ་དག །བཟང་པོ་སོད་པ་རབ་
ཏུ་སོན་བགིད་པ། །དྗེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་འཕྲད་པར་ཤོག །དྗེ་དག་
བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང༌། །
DAG.LA PhEN.PAR DÖ.PA’i DROG.PO.DAG
ZANG.PO CHÖ.PA RAB.TU TÖN.PA.NAM
DE.DAG DANG.YANG TAG.TU ThRE.PAR.SHOG
DE.DAG DAG.GI NAM.YANG YI.MI.YUNG
May friends who want to benefit me,
Fully demonstrating Bhadra’s course,
Always be encountered
And may I never disappoint them.

སངས་རྒྱས་སས་ཀིས་བསྐོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །མངོན་སུམ་རྟག་
ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བར་བལྟ།
།མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་
བར། །དྗེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆྗེར་བགི། །
SANG.GYE SE.KYI KOR.WA’i GÖN.PO.NAM
NGÖN.SUM TAG.TU DAG.GI GYAL.WA.TA
MA.‘ONG KAL.PA KUN.TU MI.KYO.WAR
DE.DAG LA.YANG CHÖ.PA GYA.CHER.GYI
The Protectors encircled by the Buddha’s Sons:
Viewing the Victorious Ones always in direct perception,
In all future aeons, I shall never weary
In ever immensely vast offerings to them.
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རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང༌། །བྱང་ཆུབ་སོད་པ་ཀུན་
ཏུ་སྣང་བར་བྱྗེད། །བཟང་པོ་སོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡང༌། །མ་འོངས་
བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སད་པར་བགི། །
GYAL.WA NAM.KYI DAM.PA’i CHÖ.DZIN.CHING
JANG.CHUB CHÖ.PA KUN.TU NANG.WAR.JE
ZANG.PO CHÖ.PA NAM.PAR JONG.WA.YANG
MA.‘ONG KAL.PA KUN.TU CHÖ.PAR.GYI
Holding the holy Dharma of the Victorious Ones,
I shall make the bodhicarya all-apparent
By fully practicing Bhadra’s course,
Coursing in it in every future aeon.

སིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །བསོད་ནམས་ཡྗེ་ཤྗེས་དག་ནི་
མི་ཟད་བརྗེས།
།ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་
དང༌། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་མི་ཟད་མཛོད་གྱུར་ཅིག །
SI.PA ThAM.CHE DU.YANG KHOR.WA.NA
SÖ.NAM YE.SHE DAG.NI MI.ZE.NYE
ThAB.DANG SHE.RAB TING.DZIN NAM.ThAR.DANG
YÖN.TEN KUN.GYI MI.ZE DZÖ.DU.GYUR
In every existence while in saṃsāra,
May the inexhaustible merits and wisdoms be discovered,
Forming an inexhaustible treasury of method, wisdom,
Samādhi, thorough liberation and all qualities.

རྡུལ་གཅིག་སྗེང་ན་རྡུལ་སྙྗེད་ཞིང་རྣམས་ཏྗེ། །ཞིང་དྗེར་བསམ་གིས་མི་
ཁབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་
ལ། །བྱང་ཆུབ་སད་པ་སོད་ཅིང་བལྟ་བར་བགི། །
DUL.CHIG TENG.NA DUL.NYE ZHING.NAM.TE
ZHING.DER SAM.GYI MI.KHYAB SANG.GYE.NAM
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SANG.GYE SE.KYI Ü.NA ZHUG.PA.LA
JANG.CHUB CHÖ.PA CHÖ.CHING TA.WAR.GYI
Upon one atom, as many realms as atoms,
In those realms, Buddhas beyond imagination
Sitting amidst Buddha’s Sons
I shall view as the bodhicarya is coursed in.

དྗེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང༌།
།སྐྲ་ཙམ་ཁོན་ལ་དུས་
གསུམ་ཚད་སྙྗེད་ཀི།
།སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་
དང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་སོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །
DE.TAR MA.LÜ ThAM.CHE CHOG.SU.YANG
TA.TSAM KHYÖN.LA DÜ.SUM TShE.NYE.KYI
SANG.GYE GYA.TShO ZHING.NAM GYA.TShO.DANG
KAL.PA GYA.TShO CHÖ.CHING RAB.TU.JUG
Thus, everywhere without exception,
Even on the area of the tip of a hair, an ocean of Buddhas
Of the three times in an ocean of purelands
Coursing through an ocean of aeons fully entered.

གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་ས་སྐད་ཀིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་
ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ།
།འགོ་བ་ཀུན་གི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་
དབྱངས། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགི། །
SUNG.CHIG YEN.LAG GYA.TShO’i DRA.KE.KYI
GYAL.WA KUN.YANG YEN.LAG NAM.DAG.PA
DRO.WA KUN.GYI SAM.PA JI.ZHIN.YANG
SANG.GYE SUNG.LA TAG.TU JUG.PAR.GYI
One voice composed of an ocean of sounds
Of all the Victorious One’s range of tones, thoroughly pure
And, furthermore, according with the mental processes
of all wandering beings:
The Buddha’s speech shall always be entered.
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དུས་གསུམ་གཤྗེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །འཁོར་ལོའི་ཚུལ་
རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡི། །དྗེ་དག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་
ལ། །བོ་ཡི་སོབས་ཀིས་བདག་ཀང་རབ་ཏུ་འཇུག །
DÜ.SUM SHEG.PA’i GYAL.WA ThAM.CHE.DAG
KHOR.LO’i TShUL.NAM RAB.TU KOR.WA.YI
DE.DAG GI.YANG SUNG.YANG MI.ZE.LA
LO.YI TOB.KYI DAG.KYANG RAB.TU.JUG
The ways in which all the Victorious Tathāgatas
of the three times
Fully turn the Wheel,
Which they also do with inexhaustible tones of speech:
With mental fortitude, I also fully engage.

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང༌། །སྐད་ཅིག་གཅིག་
གིས་བདག་ཀང་འཇུག་པར་བགི། །གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་
ཚད་དྗེ་དག །སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་ཀིས་ནི་ཞུགས་པར་སད། །
MA.‘ONG KAL.PA ThAM.CHE JUG.PAR.YANG
KE.CHIG CHIG.GI DAG.KYANG JUG.PAR.GYI
GANG.YANG KAL.PA DÜ.SUM TShE.DE.DAG
KE.CHIG CHA.SHE KYI.NI ZHUG.PAR.CHE
Entering every future aeon
Even in a single instant, I shall also enter
Every possible aeon of the three times,
Taking part in those passages of time in a split second.

དུས་གསུམ་གཤྗེགས་པ་མི་ཡི་སྗེངྒྗེ་གང༌། །དྗེ་དག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་
བདག་གིས་བལྟ། །རྟག་ཏུ་དྗེ་དག་གི་ནི་སོད་ཡུལ་ལ། །སྒྱུ་མར་གྱུར་
པའི་རྣམ་ཐར་སོབས་ཀིས་འཇུག །
DÜ.SUM SHEG.PA MI.YI SENG.GE.GANG
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DE.DAG KE.CHIG CHIG.LA DAG.GI.TA
TAG.TU DE.DAG GI.NI CHÖ.YUL.LA
GYU.MAR GYUR.PA’i NAM.ThAR TOB.KYI.JUG
The Tathāgatas of the three times who are lions of men:
I will view them in a single moment,
Always entering their scope
Through the strength of the thorough liberation
transforming the illusory.

གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །དྗེ་དག་རྡུལ་གཅིག་སྗེང་
དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ།
།དྗེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་
དུ། །རྒྱལ་བ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག །
GANG.YANG DÜ.SUM DAG.GI ZHING.KÖ.PA
DE.DAG DUL.CHIG TENG.DU NGÖN.PAR.DRUB
DE.TAR MA.LÜ CHOG.NAM ThAM.CHE.DU
GYAL.WA DAG.GI ZHING.NAM KÖ.LA.JUG
Whatever dimensions there are in the three times
Established atop a single atom:
Thus, in all directions without exception,
The realms of the Victorious Ones will be entered.

གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟྗེན་སོན་མ་རྣམས། །དྗེ་དག་རིམ་པར་འཚང་
རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སོན། །མགོན་
པོ་ཀུན་གི་དྲུང་དུ་བདག་མཆིའོ། །
GANG.YANG MA.JÖN JIG.TEN DRÖN.MA.NAM
JANG.CHUB RIM.PAR TShANG.GYA KHOR.LO.KOR
NYA.NGEN DE.PA RAB.TU ZHI.ThA’a.TÖN
GÖN.PO KUN.GYI DRUNG.DU DAG.CHI.WO
Whichever luminaries of the world who are to come
Through the stages of bodhi to become Buddhas,
turn the Wheel
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And demonstrate the ultimate peace of nirvāṇa:
I shall be in the presence of all the Protectors.

ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ནས་སོ་ཡི་ཐྗེག་
པའི་སོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སོད་པའི་སོབས་རྣམས་
དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སོབས། །
KUN.TU NYUR.WA’i DZU.ThRUL TOB.NAM.DANG
KUN.NE GO.YI ThEG.PA’i TOB.DAG.DANG
KUN.TU YÖN.TEN CHÖ.PA’i TOB.NAM.DANG
KUN.TU KHYAB.PA JAM.PA DAG.GI.TOB
By the strength of the ṛddhi of swiftness everywhere,
The strengths of the vehicle of every door,
The strength of all qualities of the course,
The strength of all-encompassing pure love,

ཀུན་ནས་དགྗེ་བའི་བསོད་ནམས་སོབས་རྣམས་དང༌། །ཆགས་པ་མྗེད་
པར་གྱུར་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སོབས། །ཤྗེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སོབས་
དག་གིས། །བྱང་ཆུབ་སོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད། །
KUN.NE GE.WA’i SÖ.NAM TOB.NAM.DANG
CHAG.PA ME.PAR GYUR.PA’i YE.SHE.TOB
SHE.RAB ThAB.DANG TING.DZIN TOB.DAG.GI
JANG.CHUB TOB.NAM YANG.DAG DRUB.PAR.CHE
The strength of every virtuous merit,
The strength of primordial wisdom
formed of non-attachment,
And the strengths of wisdom, method and samādhi,
The perfect bodhi-strengths are accomplished.
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ལས་ཀི་སོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱྗེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་སོབས་
རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱྗེད། །བདུད་ཀི་སོབས་རྣམས་སོབས་མྗེད་
རབ་བྱྗེད་ཅིང༌། །བཟང་པོ་སོད་པའི་སོབས་ནི་རོགས་པར་བགི། །
LE.KYI TOB.NAM YONG.SU DAG.JE.CHING
NYÖN.MONG TOB.NAM KUN.TU JOM.PAR.JE
DÜ.KYI TOB.NAM TOB.ME RAB.JE.CHING
ZANG.PO CHÖ.PA’i TOB.NI DZOG.PAR.GYI
By completely purifying the forces of karma,
Destroying all the forces of afflictions
And fully disabling the forces of Māra,
The strength of Bhadra’s course shall be completed.
***

ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱྗེད་ཅིང༌། །སྗེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་
ནི་རྣམ་པར་གོལ། །ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱྗེད་ཅིང༌། །ཡྗེ་
ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱྗེད། །
ZHING.NAM GYA.TShO NAM.PAR DAG.JE.CHING
SEM.CHEN GYA.TShO DAG.NI NAM.PAR.DROL
CHÖ.NAM GYA.TShO RAB.TU ThONG.JE.CHING
YE.SHE GYA.TShO RAB.TU TOG.PAR.JE
By thoroughly purifying the ocean of realms,
Fully freeing the oceans of sentient beings,
Fully beholding the ocean of Dharma,
Fully realising the ocean of wisdom,

སོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བགིད་ཅིང༌། །སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་
རོགས་པར་བྱྗེད།
།སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆོད་བགིད་
ཅིང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་མི་སྐྱོ་སད་པར་བགི། །
159

CHÖ.PA GYA.TShO NAM.PAR DAG.JE.CHING
MÖN.LAM GYA.TShO YONG.SU DZOG.PAR.JE
SANG.GYE GYA.TShO RAB.TU CHÖ.JE.CHING
KAL.PA GYA.TShO MI.KYO CHE.PAR.GYI
Thoroughly purifying the ocean of the course,
Completely fulfilling the ocean of aspirations,
And properly offering to the ocean of Buddhas,
I shall course indefatigably through an ocean of aeons.

གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤྗེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སོད་པའི་
སོན་ལམ་བྱྗེ་བྲག་རྣམས། །བཟང་པོ་སོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་
ནས། །དྗེ་ཀུན་མ་ལུས་བདག་གིས་རོགས་པར་བགི། །
GANG.YANG DÜ.SUM SHEG.PA’i GYAL.WA.YI
JANG.CHUB CHÖ.PA’i MÖN.LAM JE.DRAG.NAM
ZANG.PO CHÖ.PE JANG.CHUB SANG.GYE.NE
DE.KUN DAG.GI MA.LÜ DZOG.PAR.GYI
Whichever victorious Tathāgatas of the three times
Made special aspirations for the bodhicarya,
By Bhadra’s course for the bodhi of the Buddha,
I shall fulfil them all.

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སས་ཀི་ཐུ་བོ་པ། །གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞྗེས་
བྱ། །མཁས་པ་དྗེ་དང་མཚུངས་པར་སད་པའི་ཕྱིར། །དགྗེ་བ་འདི་དག་
ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །
GYAL.WA KUN.GYI SE.KYI ThU.WO.PA
GANG.GI MING.NI KUN.TU ZANG.ZHE.JA
KHE.PA DE.DANG TShUNG.PAR CHE.PA’i.CHIR
GE.WA DI.DAG ThAM.CHE RAB.TU.NGÖ
The foremost of all the Victorious Ones’ Sons
Is the one known by the name Samantabhadra.
In order to parallel his expertise,
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All this virtue is fully dedicated.

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀང་རྣམ་དག་ཅིང༌། །སོད་པ་རྣམ་དག་ཞིང་
རྣམས་ཡོངས་དག་པ། །བསྔོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་བ། །དྗེ་
འདྲར་བདག་ཀང་དྗེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
LÜ.DANG
NGAG.DANG
YI.KYANG
NAM.DAG.
CHING
CHÖ.PA NAM.DAG ZHING.NAM YONG.DAG.PA
NGO.WA ZANG.PO KHE.PA CHI.DRA.WA
DE.DRA DAG.KYANG DE.DANG TShUNG.PAR.SHOG
Just like the thoroughly purified body, speech
as well as mind;
The thoroughly pure course; completely pure realms;
And the dedications of the skilful Bhadra:
May I also be just like him.

ཀུན་ནས་དགྗེ་བ་བཟང་པོ་སད་པའི་ཕྱིར། །འཇམ་དཔལ་གི་ནི་སོན་
ལམ་སད་པར་བགི། །མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །དྗེ་ཡི་བྱ་
བ་མ་ལུས་རོགས་པར་བགི། །
KUN.NE GE.WA ZANG.PO CHE.PA’i.CHIR
JAM.PAL GI.NI MÖN.LAM CHE.PAR.GYI
MA.‘ONG KAL.PA KUN.TU MI.KYO.WAR
DE.YI JA.WA MA.LÜ DZOG.PAR.GYI
In order to carry out every virtue of Bhadra,
I shall carry out the aspiration of Mañjuśrī;
Never wearying in every future aeon,
I shall fulfil all of them without exception.

161

སོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅིག །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་ཚད་
བཟུང་མྗེད་པར་ཤོག །སོད་པ་ཚད་མྗེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀང༌། །དྗེ་
དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགི། །
CHÖ.PA DAG.NI TShE.YÖ MA.GYUR.CHIG
YÖN.TEN NAM.KYANG TShE.ZUNG ME.PAR.SHOG
CHÖ.PA TShE.ME PA.LA NE.NE.KYANG
DE.DAG ThRUL.PA ThAM.CHE TShAL.WAR.GYI
May the course be beyond measure
And qualities be inestimable too.
Abiding in the immeasurable course,
I shall also know all of its manifestations.

ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་
མཐའ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་
པ། །བདག་གི་སོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དྗེ་ཙམ་མོ། །
NAM.KHA’i ThAR.ThUG GYUR.PA JI.TSAM.PAR
SEM.CHEN MA.LÜ ThA’a.YANG DE.ZHIN.TE
JI.TSAM LE.DANG NYÖN.MONG ThAR.GYUR.PA
DAG.GI MÖN.LAM ThA’a.YANG DE.TSAM.MO
Just as the ultimate ends of space,
The extent of all sentient beings, omitting none, is such,
So whatever their karma and afflictions may be,
Just so, the extent of my aspirations will be.

གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །རིན་ཆྗེན་བརྒྱན་
ཏྗེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ།
།ལྷ་དང་མི་ཡི་བདྗེ་བའི་མཆོག་རྣམས་
ཀང༌། །ཞིང་གི་རྡུལ་སྙྗེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །
GANG.YANG CHOG.CHU’i ZHING.NAM ThA’a.YE.PA
RIN.CHEN GYEN.TE GYAL.WA NAM.LA.PhUL
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LHA.DANG MI.YI DE.WA’i CHOG.NAM.KYANG
ZHING.GI DUL.NYE KAL.PAR PhUL.WA.WE
One could adorn as many boundless realms
as there are through the ten directions
With precious jewels and offer them to the Victorious Ones,
And one could offer the highest pleasure
of the divine and human
For as many aeons as there are atoms in the universe,

གང་གིས་བསྔོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་
རབ་མོས་ཤིང༌། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱྗེད་པ་ནི། །བསོད་
ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་རོ། །
GANG.GI NGO.WA’i GYAL.PO DI.ThÖ.NE
JANG.CHUB CHOG.GI JE.SU RAB.MÖ.SHING
LEN.CHIG TSAM.YANG DE.PA KYE.PA.NA
SÖ.NAM DAM.PA’i CHOG.TU DI.GYUR.RO
But whoever hears this, the sovereign of dedications,
And is subsequently enthused for supreme bodhi,
Arousing faith even for just an instant ‒
This is the supreme sacred merit.

གང་གིས་བཟང་སོད་སོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །དྗེས་ནི་ངན་སོང་
ཐམས་ཅད་སོང་བར་འགྱུར།
།དྗེས་ནི་གོགས་པོ་ངན་པ་སངས་པ་
ཡིན། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དྗེ་ཡང་དྗེས་མྱུར་མཐོང༌། །
GANG.GI ZANG.CHÖ MÖN.LAM DI.TAB.PE
DE.NI NGEN.SONG ThAM.CHE PONG.WAR.GYUR
DE.NI DROG.PO NGEN.PA PONG.WA.YIN
NANG.WA ThA’a.YE DE.YANG DE.NYUR.ThONG
Whoever makes this aspiration for Bhadra’s course
Will cast away all bad destinations,
Will give up bad friends
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And will soon behold Amitābha.

དྗེ་དག་རྗེད་པ་རབ་རྗེད་བདྗེ་བར་འཚོ། །མི་ཚེ་འདིར་ཡང་དྗེ་དག་
ལྗེགས་པར་འོང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྗེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བ། །དྗེ་དག་རིང་
པོར་མི་ཐོགས་དྗེ་བཞིན་འགྱུར། །
DE.DAG NYE.PA RAB.NYE DE.WAR.TShO
MI.TShE DIR.YANG DE.DAG LEG.PAR.‘ONG
KUN.TU ZANG.PO DE.YANG CHI.DRA.WAR
DE.DAG RING.POR MI.ThOG DE.ZHIN.GYUR
They will gain full acquisitions, live blissfully
And, in this human life, these things will fully come;
Without delay, they will become
Just like Samantabhadra too.

མཚམས་མྗེད་ལྔ་པོ་དག་གི་སིག་པ་རྣམས། །གང་གིས་མི་ཤྗེས་དབང་
གིས་བྱས་པ་དག །དྗེ་ཡིས་བཟང་པོ་སོད་པ་འདི་བརོད་ན། །མྱུར་དུ་མ་
ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །
TShAM.ME NGA.PO DAG.GI DIG.PA.NAM
GANG.GI MI.SHE WANG.GI JE.PA.DAG
DE.YI ZANG.PO CHÖ.PA DI.JÖ.NA
NYUR.DU MA.LÜ YONG.SU JANG.WAR.GYUR
Even those who, overwhelmed by non-awareness,
Commit the degrading misdeeds of the five immediates
Will soon completely purify all of them, omitting none,
By reciting this ‘Bhadra’s Course’.

ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང༌། །རིགས་དང་ཁ་དོག་
རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །བདུད་དང་མུ་སྗེགས་མང་པོས་དྗེ་མི་
ཐུབ། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། །
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YE.SHE DANG.NI ZUG.DANG TShEN.NAM.DANG
RIG.DANG KHA.DOG NAM.DANG DEN.PAR.GYUR
DÜ.DANG MU.TEG MANG.PO DE.MI.ThUB
JIG.TEN SUM.PO KUN.NA’aNG CHÖ.PAR.GYUR
They will have the wisdom, the form,
The signs, the race and the countenance;
The droves of māras and tīrthikas will not assail them
And they will be adulated in all three worlds.

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་དྗེ་མྱུར་འགོ། །སོང་ནས་སྗེམས་ཅན་ཕན་
ཕྱིར་དྗེར་འདུག་སྗེ།
།བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་
བསྐོར། །བདུད་རྣམས་སྗེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །
JANG.CHUB
SHING.WANG
DRUNG.DU
DE.NYUR.
DRO
SONG.NE SEM.CHEN PhEN.CHIR DER.DUG.TE
JANG.CHUB SANG.GYE KHOR.LO RAB.TU.KOR
DÜ.NAM DE.DANG CHE.PA ThAM.CHE.TUL
They will swiftly go before the mighty Bodhi Tree and,
Having gone there, will stay there to benefit sentient beings;
As awakened Buddhas, they will fully turn the Wheel
And tame Māra and all his horde.

གང་ཡང་བཟང་པོ་སོད་པའི་སོན་ལམ་འདི། །འཆང་བ་དང་ནི་སོན་
ཏམ་ཀློག་ན་ཡང༌།
།དྗེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པའང་སངས་རྒྱས་
མཁྗེན། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱྗེད་ཅིག །
GANG.YANG ZANG.PO CHÖ.PA’i MÖN.LAM.DI
CHANG.WA DANG.NI TÖN.TAM LOG.NA.YANG
DE.YI NAM.PAR MIN.PA’aNG SANG.GYE.KHYEN
JANG.CHUB CHOG.LA SOM.NYI MA.JE.CHIG
Whoever memorises, expounds or reads
This aspiration of Bhadra’s course ‒
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Only a Buddha knows its full effects.
Have no doubt: it ripens to supreme bodhi!

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྗེན་པ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྗེ་
ཡང་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །དྗེ་དག་ཀུན་གི་རྗེས་སུ་བདག་སོབ་ཅིང༌། །དགྗེ་བ་
འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །
JAM.PAL PA’a.WO’i JI.TAR KHYEN.PA.DANG
KUN.TU ZANG.PO DE.YANG DE.ZHIN.TE
DE.DAG KUN.GYI JE.SU DAG.LOB.CHIR
GE.WA DI.DAG ThAM.CHE RAB.TU.NGO
Just as the valiant Mañjuśrī knows how
And Samantabhadra too, in just that way
I fully dedicate all these virtues
So that I may train after all of them.

དུས་གསུམ་གཤྗེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསྔོ་བ་གང་ལ་
མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དྗེས།
།བདག་གི་དགྗེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་
ཀང༌། །བཟང་པོ་སོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགི། །
DÜ.SUM SHEG.PA’i GYAL.WA ThAM.CHE.KYI
NGO.WA GANG.LA CHOG.TU NGAG.PA.DE
DAG.GI GE.WA’i TSA.WA DI.KUN.KYANG
ZANG.PO CHÖ.CHIR RAB.TU NGO.WAR.GYI
Of any dedication of the Victorious Tathāgatas
of the three times,
As this is commended as supreme,
All these roots of my virtue
I shall also fully dedicate for Bhadra’s course.
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བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་གྱུར་པ་ན། །སིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་
ཕྱིར་བསལ་ཏྗེ། །མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དྗེ་མཐོང་ནས། །བདྗེ་
བ་ཅན་གི་ཞིང་དྗེར་རབ་ཏུ་འགོ། །
DAG.NI CHI.WA’i DÜ.JE GYUR.PA.NA
DRIB.PA ThAM.CHE DAG.NI CHIR.SAL.TE
NGÖN.SUM NANG.WA ThA’a.YE DE.ThONG.NE
DE.WA CHEN.GYI ZHING.DER RAB.TU.DRO
At the moment of my death,
All obscurations, purified, will be cast asunder;
Amitābha will manifest; he will be beheld
And I will truly go to his pureland of Sukhāvatī.

དྗེར་སོང་ནས་ནི་སོན་ལམ་འདི་དག་ཀང༌། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་
དུ་འགྱུར་བར་ཤོག
།དྗེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་
བཀང༌། །འཇིག་རྟྗེན་ཇི་སིད་སྗེམས་ཅན་ཕན་པར་བགི། །
DER.SONG NE.NI MÖN.LAM DI.DAG.KYANG
ThAM.CHE MA.LÜ NGÖN.DU GYUR.WAR.SHOG
DE.DAG MA.LÜ DAG.GI YONG.SU.KANG
JIG.TEN JI.SI SEM.CHEN PhEN.PAR.GYI
Having gone there, may this and every other aspiration,
Without exception, be actualised;
Every one of them, omitting none, completely fulfilled,
I shall benefit sentient beings as long as there is a world.

རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དྗེར། །པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་
ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱྗེས།
།སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་
དུ། །ལུང་བསན་པ་ཡང་བདག་གིས་དྗེར་ཐོབ་ཤོག །
GYAL.WA’i KYIL.KHOR ZANG.ZHING GA’a.WA.DER
PE.MO DAM.PA SHIN.TU DZE.LE.KYE
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NANG.WA ThA’a.YE GYAL.WE NGÖN.SUM.DU
LUNG.TEN PA.YANG DAG.GI DER.ThOB.SHOG
In that excellent realm of rapture,
the maṇḍala of the Victorious One,
May I be born from the exquisitely beautiful sacred lotus
And, from Amitābha manifesting,
May I obtain prophecy from him.

དྗེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསན་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱྗེ་བ་
ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །བོ་ཡི་སོབས་ཀིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང༌། །སྗེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགིད། །
DER.NI DAG.GI LUNG.TEN RAB.ThOB.NE
TRUL.PA MANG.PO JE.WA ThRAG.GYA.YI
LO.YI TOB.KYI CHOG.CHU NAM.SU.YANG
SEM.CHEN NAM.LA PhEN.PA MANG.PO.GYI
Once I have fully obtained prophecy there,
I will manifest hundreds of thousands
of multiple emanations and,
By the strength of mind encompassing the ten directions,
Benefit sentient beings in many ways.

བཟང་པོ་སོད་པའི་སོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །དགྗེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་
གིས་ཅི་བསགས་པ། །དྗེས་ནི་འགོ་བའི་སོན་ལམ་དགྗེ་བ་རྣམས། །སྐད་
ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་ཤོག །
ZANG.PO CHÖ.PA’i MÖN.LAM TÖN.PA.YI
GE.WA CHUNG.ZE DAG.GI CHI.SAG.PA
DE.NI DRO.WA’i MÖN.LAM GE.WA.NAM
KE.CHIG CHIG.GI ThAM.CHE JOR.WAR.SHOG
Through whatever minute amount of virtue I have accrued
By reciting this aspiration for Bhadra’s course,
May the virtuous aspirations of wandering beings
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All be achieved in a single instant.

གང་ཡང་བཟང་པོ་སོད་པ་འདི་བསྔོས་པས། །བསོད་ནམས་དམ་པ་
མཐའ་ཡས་གང་ཐོབ་དྗེས།
།འགོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོར་བྱིང་བ་
རྣམས། །འོད་དཔག་མྗེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །
GANG.YANG ZANG.PO CHÖ.PA DI.NGÖ.PE
SÖ.NAM ThA’a.YE DAM.PA GANG.ThOB.DE
DRO.WA DUG.NGAL CHU.WOR JING.WA.NAM
‘Ö.PAG ME.PA’i NE.RAB ThOB.PAR.SHOG
Through whatever sacred boundless merit is obtained
By dedicating this Bhadra’s course,
May the wandering beings drowning
in the river of suffering
Fully attain the abode of Amitābha.

སོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་ཀུན་
ལ་ཕན་བྱྗེད་ཅིང༌།
།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་
སྗེ། །ངན་སོང་རྒྱུད་རྣམས་མ་ལུས་སོངས་པར་ཤོག །
MÖN.LAM GYAL.PO DI.DAG CHOG.GI.TSO
ThA’a.YE DRO.WA KUN.LA PhEN.JE.CHING
KUN.TU ZANG.PÖ GYEN.PA’i ZHUNG.DRUB.TE
NGEN.SONG NE.NAM MA.LÜ TONG.PAR.SHOG
May this sovereign of aspirations, best of the best,
Bring benefit to the boundless infinitude
of all wandering beings;
By accomplishing the scripture adorned by Samantabhadra,
May the bad destinations, without exception, be emptied!

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སོད་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པོ་རོགས་སོ།། །།
The Āryabhadracaryapranidhanarāja is concluded.
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༈ །འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པོ་ཞྗེས་བྱ་བ།
The Majestic Aspiration of Ārya Maitreya

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ།

ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛཱ།

In Sanskrit: ārya-maitri-praṇidhana-rājā

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་བོ།
In Tibetan: ‘phags-pa-byams-pa’i-smon-lam-gyi-rgyal-po

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
Homage to all the Buddhas and Bodhisatvas!

།ཀུན་དགའ་བོ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་བྱམས་
པས་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སད་པ་སོད་པའི་ཚེ། ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་
ལན་གསུམ་དུ་བ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏྗེ། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་
ལ་བཙུགས་ཏྗེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཚིག་འདི་སྐད་ཅྗེས་སོན་ལམ་བཏབ་བོ།
Ānanda, when the Bodhisatva, the Mahāsatva Maitreya, was
carrying out the course of a Bodhisatva in the past, three times
by day and three times by night, he draped his upper robe
over one shoulder, placed his right knee to the earth, pressed
his palms together then spoke these words to make his
aspiration:

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲང་སོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་ཡི། །བྱང་
ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང༌། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
SANG.GYE KUN.LA CHAG.TShAL.LO
DRANG.SONG LHA.MIG DEN.PA.YI
JANG.CHUB SEM.PA’a NAM.DANG.YANG
NYEN.ThÖ NAM.LA CHAG.TShAL.LO
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To all the Buddhas I offer homage.
To the Bodhisatvas
Who are ṛṣis endowed with the divine eye
As well as the Śrāvakas I render homage.

ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་ཟློག་བྱྗེད་ཅིང༌། །མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སོན་
ལ། །རྒ་ཤི་མྗེད་པར་འདྲྗེན་བགིད་པ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །
NGEN.DRO ThAM.CHE DOG.JE.CHING
ThO.RI LAM.NI RAB.TÖN.LA
GA.SHI ME.PAR DEN.GYI.PA
JANG.CHUB SEM.LA CHAG.TShAL.LO
Turning one back from all bad destinations
And fully showing the path to the higher estates
By guiding to agelessness and deathlessness:
To bodhicitta I render homage.

སྗེམས་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན།
།བདག་གིས་སིག་པ་ཅི་བགིས་
པ། །སངས་རྒྱས་སན་སྔར་མཆིས་ནས་སུ། །བདག་གིས་དྗེ་དག་བཤགས་
པར་བགི། །
SEM.KYI WANG.DU GYUR.PE.NA
DAG.GI DIG.PA CHI.GYI.PA
SANG.GYE CHEN.NGAR CHI.NE.SU
DAG.GI DE.DAG SHAG.PAR.GYI
As the mind has been overwhelmed,
Whatever degrading misdeeds I have committed,
I am before the sight of the Buddhas
And so all of them I shall lay open and cast aside.

བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གིས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་བསྐྱྗེད་
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པ་དྗེ། །བདག་གི་ཀུན་མཁྗེན་ས་བོན་དུ། །བདག་གི་བྱང་ཆུབ་མི་ཟད་
ཤོག །
DAG.LE NAM.PA SUM.GANG.GI
SÖ.NAM TShOG.NI KYE.PE.DE
DAG.GI KUN.KHYEN SA.BÖN.DU
DAG.GI JANG.CHUB MI.ZE.SHOG
Developed from the three kinds of karma,
By whatever merit I have accumulated,
Which is the seed of my omniscience,
May my bodhi be inexhaustible.

ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་གང་བྱུང་
བ། །སངས་རྒྱས་མཁྗེན་པ་ཡི་རང་བ། །དྗེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ༌། །
CHOG.CHU DAG.GI ZHING.NAM.SU
SANG.GYE CHÖ.PA GANG.JUNG.WA
SANG.GYE KHYEN.PA YI.WANG.WA
DE.LA DAG.NI YI.RANG.NGO
Whatever offerings are made to the Buddhas
Residing in the purelands of the ten directions
That the Buddhas know to rejoice in:
I rejoice in them.

སིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི། །བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་
ངོ༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདག་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་མཆོག་ཐོབ་
ཤོག །
DIG.PA ThAM.CHE SHAG.PAR.GYI
SÖ.NAM KUN.LA YI.RANG.NGO
SANG.GYE KUN.LA CHAG.TShAL.LO
DAG.NI YE.SHE CHOG.ThOB.SHOG
All degrading misdeeds I lay open and cast aside;
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All merit I rejoice in;
All the Buddhas I render homage to:
May I attain supreme wisdom.

ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ།
།ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་
ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆོག །འཚང་རྒྱ་བགིད་པར་
བསྐུལ་མ་འདྗེབས། །
CHOG.CHU DAG.GI CHOG.NAM.SU
SA.CHU DAG.LA NE.PA.YI
JANG.CHUB SEM.PA’a JANG.CHUB.CHOG
TShANG.GYA GYI.PAR KUL.MA.DEB
For the Bodhisatvas throughout the ten directions
Residing on the tenth level
To awaken to supreme bodhi
I make entreaty.

བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང༌།
།སྗེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་
བཏུལ་ནས། །སོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སན་སད་དུ། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་
བསྐོར་གྱུར་ཅིག །
JANG.CHUB DAM.PAR SANG.GYE.SHING
DE.DANG CHE.PA’i DÜ.TUL.NE
SOG.CHAG KUN.LA MEN.LE.DU
CHÖ.KYI KHOR.LO KOR.GYUR.CHIG
As Buddhas in sacred bodhi,
May you tame Māra along with his horde
Then turn the Wheel of Dharma
In order to heal all living creatures.

ཆོས་རྔ་ཆྗེན་པོའི་ས་ཡིས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་སྗེམས་ཅན་ཐར་བགིད་
ཤོག །བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་
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གྱུར་ཅིག །
CHÖ.NGA CHEN.PO’i DRA.YI.NI
DUG.NGAL SEM.CHEN ThAR.GYI.SHOG
KAL.PA JE.WA SAM.YE.SU
CHÖ.TÖN DZE.CHING ZHUG.GYUR.CHIG
By the sound of the great Dharma Drum,
May suffering sentient beings be liberated;
For ten million inconceivable aeons,
May you remain and teach the Dharma.

འདོད་པའི་དམ་དུ་བྱིང་གྱུར་ཅིང༌། །སྗེད་པའི་སད་བུས་དམ་བཅིངས་
པ། །འཆིང་བ་ཀུན་གིས་བཅིངས་བདག་ལ། །རྐང་གཉིས་མཆོག་རྣམས་
གཟིགས་སུ་གསོལ། །
DÖ.PA’i DAM.DU JING.GYUR.CHING
SE.PA’i SE.BÜ DAM.CHING.PA
CHING.WA KUN.GYI CHING.DAG.LA
KANG.NYI CHOG.NAM ZIG.SU.SOL
At those sinking in the swamp of desire,
Bound by the ropes of craving
And ensnared by every form of bondage:
Best of Bipeds, please look!

སྗེམས་ཀི་དྲི་མར་བགིས་པ་ལ།
།སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སོད་མི་
མཛད། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན། །སིད་པའི་མཚོ་ལས་
སོལ་བར་ཤོག །
SEM.KYI DRI.MAR GYI.PA.LA
SANG.GYE NAM.NI MÖN.MI.DZE
SEM.CHEN NAM.LA JAM.ThUG.DEN
SI.PA’i TShO.LE DROL.WAR.SHOG
Those whose minds are defiled
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Are not belittled by the Buddhas.
May they who have minds of loving kindness
for sentient beings
Rescue us from the sea of saṃsāra.

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་
བྱོན་པ། །དྗེ་དག་རྗེས་སུ་བདག་སོབ་ཅིང༌། །བྱང་ཆུབ་སད་པ་སོད་གྱུར་
ཅིག །
DZOG.PA’i SANG.GYE GAR.ZHUG.DANG
GANG.DAG DE.DANG MA.JÖN.PA
DE.DAG JE.SU DAG.LOB.CHING
JANG.CHUG CHE.PA CHÖ.GYUR.CHIG
The complete Buddhas who reside in the present,
Those of the past and those who are yet to come:
May I follow after them
And course in the bodhicarya.

ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་བགིས་ནས།
།འགོ་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཐར་
བགིད་ཤོག །མངོན་ཤྗེས་དྲུག་པོ་མངོན་བགིས་ནས། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་
རྗེག་གྱུར་ཅིག །
PhA.ROL CHIN.DRUG DZOG.GYI.NE
DRO.DRUG SEM.CHEN ThAR.GYI.SHOG
NGÖN.SHE DRUG.PO NGÖN.GYI.NE
LA.ME JANG.CHUB REG.GYUR.CHIG
By completing the six transcendent perfections,
May the sentient beings of the six destinations be liberated.
By actualising the six supercognitions,
May unsurpassable bodhi be reached.

མ་སྐྱྗེས་པ་དང་མི་འབྱུང་དང༌།

།རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་
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མཆིས། །རྣམ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། །སོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་
པར་ཤོག །
MA.KYE PA.DANG MI.JUNG.DANG
RANG.ZHIN MA.CHI NE.MA.CHI
NAM.RIG MA.CHI NGÖ.MA.CHI
TONG.PA’i CHÖ.NI TOG.PAR.SHOG
Unborn and unoriginated,
It has no nature and no location,
No cognition and no substantiality:
May the voidness of phenomena be realised.

སངས་རྒྱས་དྲང་སོང་ཆྗེན་པོ་ལྟར། །སྗེམས་ཅན་མ་མཆིས་སོག་མ་
མཆིས། །གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས། །བདག་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་
རྟོགས་ཤོག །
SANG.GYE DRANG.SONG CHEN.PO.TAR
SEM.CHEN MA.CHI SOG.MA.CHI
GANG.ZAG MA.CHI SO.MA.CHI
DAG.MA CHI.PA’i CHÖ.TOG.SHOG
Like the Buddha, the Mahāṛṣi,
May the dharma of the non-existence of sentient beings
and the non-existence of life,
The non-existence of persons,
the non-existence of sustenance,
And the non-existence of self be realised.

བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མི་གནས་
པར། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སན་སད་དུ། །སྗེར་སྣ་མ་མཆིས་སྦྱིན་གཏོང་
ཤོག །
DAG.DZIN DAG.GIR DZIN.PA.YI
NGÖ.PO KUN.LA MI.NE.PAR
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SEM.CHEN KUN.LA MEN.LE.DU
SER.NA MA.CHI JIN.TONG.SHOG
Not consigned to grasping ‘me’ and ‘mine’
In relation to any material thing,
May I give generously without avarice
In order to heal all sentient beings.

དངོས་པོ་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པར། །བདག་གི་ལོངས་སོད་ལྷུན་གྲུབ་
ཤོག །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇིག་པས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
རོགས་ཤོག །
NGÖ.PO NGÖ.PO MA.CHI.PAR
DAG.GI LONG.CHÖ LHUN.DRUB.SHOG
NGÖ.PO ThAM.CHE NAM.JIG.PE
JIN.PA’i PhA.ROL CHIN.DZOG.SHOG
There being no objective entities,
May the utilities I enjoy be spontaneously accomplished.
All materiality subject to disintegration,
May the transcendent perfection of generosity be completed.

ཁིམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སྐྱོན་མྗེད་ཅིང༌། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་དང་
ལྡན། །རློམས་སྗེམས་མྗེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་
ཕྱིན་རོགས་ཤོག །
ThRIM.KYI TShUL.ThRIM KYÖN.ME.CHING
TShUL.ThRIM NAM.PAR DAG.DANG.DEN
LOM.SEM ME.PA’i TShUL.ThRIM.KYI
TShUL.ThRIM PhA.ROL CHIN.DZOG.SHOG
Through the mode of conduct
that is flawless in its approach,
Possessing thoroughly pure morality,
A morality free from manipulative conceit,
May the transcendent perfection of morality be completed.
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སའམ་ཡང་ན་ཆུ་འམ་མྗེ། །རླུང་གི་ཁམས་ལྟར་མི་གནས་ཤིང༌། །བཟོད་
པ་ཁོ་བ་མ་མཆིས་པས། །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རོགས་ཤོག །
SA.AM YANG.NA CHU.AM.ME
LUNG.GI KHAM.TAR MI.NE.SHING
ZÖ.PA ThRO.WA MA.CHI.PE
ZÖ.PA’i PhA.ROL CHIN.DZOG.SHOG
Non-abiding as the element of earth
Or water or fire or air,
Through forbearance in which there is no anger,
May the transcendent perfection of patience be completed.

བརོན་འགྲུས་བརམས་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས། །བརྟན་སྤྲོ་ལྗེ་ལོ་མ་
མཆིས་ཤིང༌། །སོབས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་སྗེམས་ཀིས། །བརོན་འགྲུས་ཕ་
རོལ་ཕྱིན་རོགས་ཤོག །
TSÖN.DRÜ TSAM.PA’i TSÖN.DRÜ.KYI
TEN.TRO LE.LO MA.CHI.SHING
TOB.DANG DEN.PA’i LÜ.SEM.KYI
TSÖN.DRÜ PhA.ROL CHIN.DZOG.SHOG
Through the joyful vigour that is applied
with diligent exertion,
Stable, uplifted, not lazy,
Physically and mentally strong,
May the transcendent perfection of joyful vigour
be completed.

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །དཔའ་བར་འགོ་བའི་ཏིང་འཛིན་
དང༌། །རོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
རོགས་ཤོག །
GYU.MA TA.WU’i TING.DZIN.DANG
PA’a.WAR DRO.WA’i TING.DZIN.DANG
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DOr.JE TA.WU’i TING.DZIN.GYI
SAM.TEN PhA.ROL CHIN.DZOG.SHOG
Through the illusion-like samādhi,
The samādhi of the heroic stride
And the vajra-like samādhi,
May the transcendent perfection of dhyāna be completed.

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་དང༌། །དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་
ཡང༌། །རིག་གསུམ་མངོན་སུམ་བགིས་པ་ཡིས། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
རོགས་ཤོག །
NAM.PAR ThAR.PA’i GO.SUM.DANG
DÜ.SUM NYAM.PA NYI.DANG.YANG
RIG.SUM NGÖN.SUM GYI.PA.YI
SHE.RAB PhA.ROL CHIN.DZOG.SHOG
Through the three doors of thorough liberation,
The equivalence of the three times
As well as actualising the three knowings,
May the transcendent perfection of wisdom be completed.

སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བསྔགས་པ་དང༌། །འོད་དང་གཟི་བརིད་འབར་
བ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས། །བདག་གི་བསམ་
པ་རོགས་གྱུར་ཅིག །
SANG.GYE KUN.GYI NGAG.PA.DANG
WÖ.DANG ZI.JI BAR.WA.DANG
JANG.CHUB SEM.PA’i TSÖN.DRÜ.KYI
DAG.GI SAM.PA DZOG.GYUR.CHIG
By being extolled by all the Buddhas,
Ablaze with luminosity, brilliance,
And the Bodhisatva’s joyful vigour,
May I fulfil my intention.
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དྗེ་ལྟར་སད་པ་སོད་བྱྗེད་ཅིང༌།
།བྱམས་པ་གགས་དང་ལྡན་པ་
ཡིས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་བགིས་ནས། །ས་བཅུའི་སོ་ལ་རབ་
གནས་ཤོག །
DE.TAR CHE.PA CHÖ.JE.CHING
JAM.PA DRAG.DANG DEN.PA.YI
PhA.ROL CHIN.DRUG DZOG.GYI.NE
SA.CHU’i PO.LA RAB.NE.SHOG
Thus, by engaging in this course
And being renowned for loving kindness,
May I complete the six transcendent perfections
And abide on the very summit of the tenth level.

ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་བྱམས་པ་གང་ལ་
གནས་ནས་ཐབས་མཁས་པས་ཐྗེག་པ་བདྗེ་བ་དང༌། འཇུག་པ་བདྗེ་བ་དང༌།
ལམ་བདྗེ་བས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ།།
Ānanda, as to how the Bodhisatva, the Mahāsatva Maitreya
abided then, by skill in means, the blissful vehicle, blissful
engagement and blissful path through which he perfectly
accomplished the unsurpassed perfectly complete bodhi by
skill in means, this is it.

དཀོན་མཆོག་བརྗེགས་པ་ལྗེའུ་ཞྗེ་གཅིག་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པོ་རོགས་སོ།། །།
The Majestic Aspiration of Maitreya derived from the 41st chapter
of the Ratnakūṭa Sūtra requested by Maitreya is concluded.
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༈ །འཇམ་མགོན་ས་པཎ་ལ་གསོལ་འདྗེབས་སོན་ལམ་བཞུགས་སོ།
The Prayer of Aspiration to Mañjunātha Sakya Paṇḍita
Composed by Gyalse Chödzongpa
(Thogme Zangpo, 1245-1369)

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆྗེན་དཔག་ཏུ་
མྗེད་པའི་གཏྗེར། །རྒྱ་ཆྗེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཅན། །ཆོས་རྗེ་
རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་བ་མ་རིན་པོ་
ཆྗེ། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །
GYAL.WA’i KU.SUNG ThUG.KYI NGO.WO.NYI
YÖN.TEN RIN.CHEN PAG.TU ME.PA’i.TER
GYA.CHE GYUN.MI CHE.PA’i ThRIN.LE.CHEN
CHÖ.JE RIN.PO CHE.LA SOL.WA.DEB
SOL.WA DEB.SO LA.MA RIN.PO.CHE
SOL.WA DEB.SO JE.TSUN SA.KYA.PA
The essential entity of the body, speech and mind
of the Victorious Ones,
The treasury of unfathomable precious jewels of qualities
Having activities that are incredibly vast and unremitting:
To the precious Master of Dharma I offer my prayers.
I offer my prayers to the precious Guru.
I offer my prayers to the most Venerable Sakyapa.

འགོ་ཀུན་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སོལ་ཞིང༌། །མྱང་འདས་དམན་པའི་
གཡང་ས་རབ་སངས་ཏྗེ། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་མཛད་
པའི། །ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་བ་
མ་རིན་པོ་ཆྗེ། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །
DRO.KUN SI.PA’i GYA.TShO LE.DROL.ZHING
NYANG.DE MEN.PA’i YANG.SA RAB.PANG.TE
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LA.ME JANG.CHUB CHOG.LA JOR.DZE.PA’i
CHÖ.JE RIN.PO CHE.LA SOL.WA.DEB
SOL.WA DEB.SO LA.MA RIN.PO.CHE
SOL.WA DEB.SO JE.TSUN SA.KYA.PA
Rescuing all wandering beings from the ocean of saṃsāra,
Having fully relinquished the precipice
of an inferior nirvāṇa,
Endeavouring for the unsurpassable supreme bodhi:
To the precious Master of Dharma I offer my prayers.
I offer my prayers to the precious Guru.
I offer my prayers to the most Venerable Sakyapa.

སྐལ་དམན་སྗེམས་ཅན་འདུལ་བའི་དོན་གི་ཕྱིར། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ཐ་མལ་ཚུལ་གིས་འགོ་བའི་དོན་
མཛད་པའི། །ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །གསོལ་བ་
འདྗེབ་སོ་བ་མ་རིན་པོ་ཆྗེ། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །
KAL.MEN SEM.CHEN DUL.WA’i DÖN.GYI.CHIR
DÜ.SUM GYAL.WA’i ThRIN.LE CHIG.DÜ.NE
ThA.MAL TShUL.GYI DRO.WA’i DÖN.DZE.PA’i
CHÖ.JE RIN.PO CHE.LA SOL.WA.DEB
SOL.WA DEB.SO LA.MA RIN.PO.CHE
SOL.WA DEB.SO JE.TSUN SA.KYA.PA
For the purpose of taming sentient beings
who are less fortunate,
Subsuming the activities of the Victorious Ones
of the three times in one,
An ordinary guise to work for the welfare
of wandering beings:
To the precious Master of Dharma I offer my prayers.
I offer my prayers to the precious Guru.
I offer my prayers to the most Venerable Sakyapa.
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བདྗེ་གཤྗེགས་མང་པོས་བསལ་བར་མ་ནུས་པའི། །དམུ་རྒོད་གདུལ་
དཀའི་སྗེམས་ཅན་མང་པོ་རྣམས། །རྒལ་དཀའ་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་
སོལ་མཛད་པའི། །ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །གསོལ་བ་
འདྗེབ་སོ་བ་མ་རིན་པོ་ཆྗེ། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །
DE.SHEG MANG.PÖ DRAL.WAR MA.NÜ.PA’i
MU.GÖ DUL.KA’i SEM.CHEN MANG.PO.NAM
GAL.KA’a KHOR.WA’i TShO.LE DROL.DZE.PA’i
CHÖ.JE RIN.PO CHE.LA SOL.WA.DEB
SOL.WA DEB.SO LA.MA RIN.PO.CHE
SOL.WA DEB.SO JE.TSUN SA.KYA.PA
Many barbaric sentient beings so hard to tame
Who many Sugatas were unable to free
You save by taking them across the ocean of saṃsāra
so hard to cross:
To the precious Master of Dharma I offer my prayers.
I offer my prayers to the precious Guru.
I offer my prayers to the most Venerable Sakyapa.

གང་ཞིག་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་ཉྗེར་བསྗེན་ན། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་
དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ། །འབད་རོལ་མྗེད་པ་མྱུར་དུ་སོལ་མཛད་
པའི། །ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་བ་
མ་རིན་པོ་ཆྗེ། །གསོལ་བ་འདྗེབ་སོ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །
GANG.ZHIG GÜ.PA CHEN.PÖ NYER.TEN.NA
NE.KAB ThAR.ThUG GÖ.DÖ MA.LÜ.PA
BE.TSOL ME.PA NYUR.DU TSOL.DZE.PA’i
CHÖ.JE RIN.PO CHE.LA SOL.WA.DEB
SOL.WA DEB.SO LA.MA RIN.PO.CHE
SOL.WA DEB.SO JE.TSUN SA.KYA.PA
If one closely relies on you with great respect,
All needs and wishes, temporal and ultimate
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without exception,
You so effortlessly and swiftly bestow the fulfilment of:
To the precious Master of Dharma I offer my prayers.
I offer my prayers to the precious Guru.
I offer my prayers to the most Venerable Sakyapa.

དོན་མྗེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་ནས། །དོན་ཆྗེན་ཡལ་བར་དོར་
བའི་སྙིང་མྗེད་པོ། །དལ་འབྱོར་མི་ལུས་སོང་ལོག་བྱྗེད་ཉྗེན་གདའ། །ཚེ་
འདི་བོ་ཡིས་ཐོངས་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །
DÖN.ME TShE.DI’i JA.WA DRUB.DRUB.NE
DÖN.CHEN YAL.WAR DOR.WA’i NYING.ME.PO
DAL.JOR MI.LÜ TONG.LOG JE.NYEN.DA’a
TShE.DI LO.YI ThONG.PAR JIN.GYI.LOB
Working for success in the affairs of this life is meaningless
Yet I throw away what is really meaningful in vain.
In danger of wasting the leisures and connections
of the human body,
Bestow your blessings to give up of the mentality
preoccupied with this life.

དྗེ་རིང་ཙམ་ཡང་མི་འཆིའི་གདྗེང་མྗེད་ཀང༌། །གཏན་དུ་སོད་གབས་
བྱྗེད་པའི་ངང་རིང་པོ། །འཆི་ཁར་བྲང་ལག་འཐབ་མོ་འཆོར་ཉྗེན་
གདའ། །འཆི་བ་རྗེ་སུ་དྲན་པར་བྱིན་གིས་༴
DE.RING TSAM.YANG MI.CHI’i DENG.ME.KYANG
TEN.DU DÖ.DRAB JE.PA’i NGANG.RING.PO
CHI.KHAR DRANG.LAG ThAB.MO CHOR.NYEN.DA’a
CHI.WA JE.SU DREN.PAR JIN.GYI.LOB
There is no certainty that death will not strike even today
Yet I spend so much time making preparations
to live forever.
In danger of losing the fight of death chasing me,
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Bestow your blessings to recollect death.

།ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་མི་བཟོད་ཀང༌། །ལས་འབྲས་ཁད་དུ་གསོད་
པའི་སྙིང་ཁམས་ཅན། །འཇིགས་རུང་ངན་འགོའི་གཡང་སར་འཆོར་
ཉྗེན་གདའ། །ཉིན་མཚན་ཆོས་ཀིས་འདའ་བར༴
DA.TA’i DUG.NGAL ThRA.MO MO.ZÖ.KYANG
LE.DRE KHYE .DU SÖ.PA’i NYING.KHAM.CHEN
JIG.RUNG NGEN.DRO’i YANG.SAR CHOR.NYEN.DA’a
NYIN.TShEN CHÖ.KYI DA’a.WAR JIN.GYI.LOB
Now, even the slightest suffering I find unbearable
Yet I brazenly disregard karma and its effects.
In danger of being lost in the abyss
of the terrifying bad destinations,
Bestow your blessings to pass the days and nights
in Dharma.

།འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ཐོས་དྲན་གྱུར་ཀང༌། །བ་སྤུ་གཡོ་འགུལ་
མྗེད་པའི་སྙིང་རིང་པོ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་རྗེ་ཐག་ཆད་ཉྗེན་
གདའ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོང་བར་༴
DRO.WA’i
DUG.NGAL
ThONG.ThÖ
DREN.GYUR.
KYANG
BA.PU YO.GUL ME.PA’i NYING.RING.PO
RANG.ZHEN DÖN.NYI RE.ThAG CHE.NYEN.DA’a
JAM.DANG NYING.JE JONG.WAR JIN.GYI.LOB
Witnessing, hearing about or remembering
the suffering of wandering beings,
I still don’t get goosebumps, myopic in my concern.
In danger of losing hope for the welfare
of both myself and others,
Bestow your blessings to develop loving kindness
and compassion.
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།གཞན་གནོད་གཞི་བཅས་སོང་བར་ཁས་བངས་ནས། །དག་ལ་སྡུག་
ལས་ཐོངས་པའི་ཕོ་རྒོད་པོ། །རང་གི་སོམ་གསུམ་ཡུལ་ནས་འདོན་ཉྗེན་
གདའ། །གནོད་སྗེམས་རད་ནས་ཐོན་པར་༴
ZHEN.NÖ ZHI.CHE PONG.WAR KHE.LANG.NE
DRA.LA DUG.LE ThONG.PA’i PhO.GÖ.PO
RANG.GI DOM.SUM YUL.NE DÖN.NYEN.DA’a
NÖ.SEM TSE.NE ThON.PAR JIN.GYI.LOB
I boast that I’ve abandoned harming others
together with its basis,
Yet I’m reckless in retaliating at pain from enemies.
In danger of straying from the object of my three vows,
Bestow your blessings to uproot ill-will.

།དགྗེ་སྦྱོང་ཆོས་བཞི་སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་ནས། །ཁ་དྲག་དབང་ཆྗེན་
འདོད་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན།
།ཁས་བངས་ཐོག་ཏུ་འཁྗེལ་བར་མི་
གདའོ། །རྟག་ཏུ་དམན་ཆ་འཛིན་པར་༴
GE.JONG CHÖ.ZHI DRUB.PAR KHE.LANG.NE
KHA.DRAG WANG.CHEN DÖ.PA’i NGA.GYAL.CHEN
KHE.LANG ThOG.TU KHEL.WAR MI.DA.WO
TAG.TU MEN.CHA DZIN.PAR JIN.GYI.LOB
I claim to be practicing the four dharmas of a renunciate,
Yet I speak so harshly, am overbearing
and arrogant with what I want.
Not living up to what I profess,
Bestow your blessings to always be humble.

།འགོ་ཀུན་ཕན་བདྗེ་སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་ནས། །གཞན་གི་འབྱོར་ལ་ཁོ་
བའི་ཕྲག་དོག་ཅན།
།ཁས་ལྗེན་ཆྗེ་ལ་ཉམས་ལྗེན་ཞན་པར་
གདའ། །གཞན་བདྗེས་དགའ་བ་སྐྱྗེ་བར་༴
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DRO.KUN PhEN.DE DRUB.PAR KHE.LANG.NE
ZHEN.GYI JOR.LA KhRO.WA’i ThRAG.DOG.CHEN
KHE.LEN CHE.LA NYAM.LEN ZHEN.PAR.DA’a
ZHEN.DE GA’a.WA KYE.WAR JIN.GYI.LOB
I assert that I will accomplish benefit and bliss
for all wandering beings
Yet I’m resentfully jealous of others’ fortune.
So weak in the main point of my practice,
Bestow your blessings to arouse gladness
at other’s happiness.

།བདག་བས་གཞན་གཅྗེས་བསོམ་པར་ཁས་བངས་ནས། །གནོད་ལྗེན་
གནོད་པས་འཇལ་བའི་ཞྗེ་བཞག་ཅན། །རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་ལས་
ལ་སྦྱོར་ཉྗེན་གདའ། །གནོད་ལྗེན་ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་༴
DAG.WE ZHEN.CHE GOM.PAR KHE.LANG.NE
NÖ.LEN NÖ.PE JAL.WA’i ZHE.ZHAG.CHEN
RANG.ZHEN NYI.PhUNG LE.LA JOR.NYEN.DA’a
NÖ.LEN PhEN.PA DRUB.PAR JIN.GYI.LOB
I declare that I cultivate cherishing others more than myself
Yet I vindictively react to harm with harm.
In danger of bringing disaster upon myself and others,
Bestow your blessings to respond to harm
with what will bring benefit.

།ལྟོ་འགང་ཉི་མ་དྲོས་ཚེ་ཆོས་པའི་གཟུགས། །རྐྱྗེན་ངན་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་
ཚེ་ཐ་མལ་པ། །རང་སྗེམས་ཆོས་དང་འདྲྗེས་པ་མི་གདའོ། །རྐྱྗེན་ངན་
ལམ་དུ་ལོང་བར་༴
TO.DRANG NYI.MA DRÖ.TShE CHÖ.PA’i.ZUG
KYEN.NGEN DUG.NGAL JUNG.TShE ThA.MAL.PA
RANG.SEM CHÖ.DANG DRE.PA MI.DA.WO
KYEN.NGEN LAM.DU LONG.WAR JIN.GYI.LOB
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When I have a full stomach and the sun is shining,
I assume the form of a Dharma-practitioner;
When circumstances are adverse and stress arises,
I’m an ordinary person.
Having not blended my mind with the Dharma,
Bestow your blessings to utilise misfortunes on the path.

།འགོ་ལ་ཉྗེ་རིང་ཆགས་སང་མ་སངས་ཀང་། །སིད་ཞི་མཉམ་པར་ས་
བའི་འུར་གཤོག་ཅན།
།ཚིག་དང་ཉམས་ལྗེན་འགལ་ནས་མི་
གདའོ། །ཆགས་སང་ཉྗེ་རིང་སོང་བར་༴
DRO.LA NYE.RING CHAG.DANG MA.PANG.KYANG
SI.ZHI NYAM.PAR MA.WA’i UR.SHOG.CHEN
TShIG.DANG NYAM.LEM GAL.NE MI.DA.WO
CHAG.DANG NYE.RING PONG.WAR JIN.GYI.LOB
I still haven’t let go of closeness and distance,
and passion and aggression toward wandering beings,
So to say ‘existence and quiescence are the same’
has to be an exaggeration.
Not practicing what I preach,
Bestow your blessings to let go of passion, aggression,
closeness and distance.

།ཅིར་སྣང་བདྗེན་པ་མྗེད་ཅྗེས་ཚིག་ས་ཡང༌།
།བསོད་སད་ཙམ་ལ་
དགའ་དང་མི་དགའ་སྐྱྗེ།
།ཉམས་ལྗེན་ཕྱོགས་ཙམ་འགྲུབ་པར་མི་
གདའོ། །བདག་འཛིན་རད་ནས་ཐོན་པར་༴
CHIR.NANG DEN.PA ME.CHE TShIG.MA.YANG
TÖ.ME TSAM.LA GA’a.DANG MI.GA’a.KYE
NYAM.LEN CHOG.TSAM DRUB.PAR MI.DA.WO
DAG.DZIN TSE.NE ThÖN.PAR JIN.GYI.LOB
It is said that what appears is not true, but I just say that;
Only being happy when praised,
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I’m unhappy when blamed.
Not accomplishing even a fraction of my practice,
Bestow your blessing to uproot self-grasping.

།ཐོག་མྗེད་དུས་ཀི་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་རྣམས། །བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་
དྲག་པོས་གདུང་གྱུར་ཀང༌།
།བདག་ལ་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་མི་
གདའོ། །མཁྗེན་བརྗེ་ནུས་ལྡན་ཁྗེད་ཀིས་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །
ThOG.ME DÜ.KYI DRIN.CHEN PhA.MA.NAM
ZÖ.KA’i DUG.NGAL DRAG.PÖ DUNG.GYUR.KYANG
DAG.LA KYOB.PA’i NÜ.PA MI.DA.WO
KHYEN.TSE NÜ.DEN KHYE.KYI ThUG.JE.ZUNG
Since beginningless time, my kind parents
Have undergone severe suffering so hard to endure and
even though it makes me so upset
I’m not able to rescue them myself.
You who have such knowing, love and capability,
compassionately care for them!

ཚ་བས་གདུང་ཚེ་བསིལ་བྱྗེད་དྲིན་ཅན་རྣམས།
།དམྱལ་མྗེ་བཟོད་
དཀས་ཡུན་རིང་བསྗེགས་གྱུར་ཀང༌། །བླུན་པོ་བདག་གིས་ཅུང་ཟད་
སྐྱོབ་མ་ནུས། །དྗེ་དག་མྱུར་དུ་སྐྱོབས་ཤིག་ཐུགས་རྗེ་ཟུངས། །
TShA.WE DUNG.TShE SIL.JE DRIN.CHEN.NA,
NYAL.ME ZÖ.KE YUN.RING SEG.GYUR.KYANG
LUNPO DAG.GI CHUNG.ZE KYOB.MA.NÜ
DE.DAG NYUR.DU KYOB.SHIG ThUG.JE.ZUNG
When afflicted by heat, you are the kind one who cools.
I’m too silly to be able to rescue even a few of them
Who will burn in the intolerable fires of hell for a long time,
So save them, quickly! Compassionately care for them!
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ལུས་ཀི་དྲོད་ཀིས་བདག་ལུས་བསྐྱངས་པའི་མ། །གང་བས་ཉྗེན་ནས་ཤ་
རུས་གས་གྱུར་ཀང༌། །བླུན་པོ་བདག་གིས་ཅུང་ཟད་སྐྱོབ་མ་ནུས། །དྗེ་
དག་མྱུར་དུ་སྐྱོབས་ཤིག་ཐུགས་རྗེ་ཟུངས། །
LÜ.KYI DRÖ.KYI DAG.LÜ KYANG.PA’i.MA
DRANGWE NYEN.NE SHA.RÜ GE.GYUR.KYANG
LUN.PO DAG.GI CHUNG.ZE KYOB. MA.NÜ
DE.DAG NYUR.DU KYOB.SHIG ThUG.JE.ZUNG
My physical warmth came from my mother
nurturing my body.
I’m too silly to be able to rescue even a few of them
Whose flesh and bones are in danger
of cracking from the cold,
So save them, quickly! Compassionately care for them!

ཡང་ཡང་ནུ་ཞོས་སྐྱོང་བྱྗེད་མ་རྣམས་ཀིས། །ལོ་བརྒྱར་ཟས་སྐོམ་རྗེད་
པར་མ་གྱུར་ཀང༌། །ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཡང་སྦྱིན་པར་མ་ནུས་སོ། །དྗེ་དག་
མྱུར་དུ་སྐྱོབས་ཤིག་ཐུགས་རྗེ་ཟུངས། །
YANG.YANG NU.ZHÖ KYONG.JE MA.NAM.KYI
LO.GYAR ZE.KOM NYE.PAR MA.GYUR.KYANG
CHU.ThIG TSAM.YANG JIN.PAR MA.NÜ.SO
DE.DAG NYUR.DU KYOB.SHIG ThUG.JE.ZUNG
Over and over again, I’ve been nurtured
with the milk from my mothers’ breasts.
When they can’t find food or drink in a hundred years,
I am unable to give even just a drop of water,
So save them, quickly! Compassionately care for them!
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གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་མི་སྡུག་ཕྲད་པ་དང༌། །སྡུག་དང་བྲལ་དང་སྐྱྗེ་ག་ན་
འཆི་སོགས། །སྡུག་བསྔལ་མང་པོས་ཉམས་ཐག་འགོ་བ་འདི། །མྱུར་དུ་
སྐྱོབས་ཤིག་ཚད་མྗེད་ཐུགས་རྗེ་བཟུང་། །
CHIG.LA CHIG.ZA MI.DUG ThRE.PA.DANG
DUG.DANG DRAL.DANG KYE.GA NA.CHI.SOG
DUG.NGAL MANG.PÖ NYAM.ThAG DRO.WA.NAM
NYUR.DU KYOB.SHIG TShE.ME ThUG.JE.ZUNG
Devouring one another; having to encounter
what is unpleasant,
Separating from what is pleasant; birth, ageing, sickness,
death and the rest:
These wandering beings are wretched
with so many sufferings,
So save them, quickly!
Hold them in your immeasurable compassion!

སིད་པའི་བཙོན་རར་སྡུག་བསྔལ་མང་པོས་གཟིར། །ལས་དང་ཉོན་
མོངས་འཆིངས་བ་དམ་པོས་བཅིངས། །མགོན་སྐྱབས་མྗེད་པའི་འགོ་བ་
འདི་རྣམས་ཀི། །མགོན་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག་ཚད་མྗེད་ཐུགས་རྗེ་བཟུང་། །
SI.PA’i TSÖN.RAR DUG.NGAL MANG.PÖ.ZIR
LE.DANG NYÖN.MONG CHING.WA DAM.PÖ.CHING
GÖN.KYAB ME.PA’i DRO.WA DI.NAM.KYI
GÖN.KYAB DZÖ.CHIG TShE.ME ThUG.JE.ZUNG
Tormented by so much suffering in the prison of existence,
Tightly bound by the shackles of karma and afflictions,
These wandering beings are defenceless
and without a refuge,
So protect and save them!
Hold them in your immeasurable compassion!

རྒྱལ་སས་ཆོས་རོང་པས་སོ༎ ༎
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༈ །ལྗེགས་གྲུབ་སོན་ལམ།
The Aspiration for Success
By the Buddha

༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
Homage to the Triple Gem!

སྗེམས་ཅན་ཁམས་ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །སྡུག་བསྔལ་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་
དང་། །ངན་འགོ་རྣམས་ལས་བསལ་བ་དང་། །ཉོན་མོངས་རྣམས་ལས་
སོལ་བའི་ཕྱིར། །
SEM.CHEN KHAM.NI ThA’a.YE.PA’i
DUG.NGAL NYE.WAR ZHI.WA.DANG
NGEN.DRO NAM.LE DRAL.WA.DANG
NYÖN.MONG NAM.LE DROL.WA’i.CHIR
The realms of sentient beings are infinite.
For their suffering to be fully quelled,
For them to be rescued from the bad destinations,
For them to be freed from the afflictions:

སིད་པ་མི་བདྗེ་དོགས་པ་ན། །སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། །དྗེ་
ལྟས་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་
དོ། །
SI.PA MI.DE DOG.PA.NA
DUG.NGAL NA.TShOG CHI.CHI.PA
DE.TE YONG.SU KYAB.PA’i.CHIR
DAG.GI JANG.CHUB SEM.KYE.DO
Whatever different kinds of suffering occur,
As the sorrows of existence are dreaded,
To completely shelter them from such suffering,
I generate bodhicitta.
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སྗེམས་ཅན་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐྱབས་སུ་བདག་ཉིད་རྟག་ཏུ་
ཤོག །བདག་ནི་མགོན་མྗེད་རྣམས་ཀི་མགོན། །རྟྗེན་མྗེད་རྣམས་ཀི་རྟྗེན་
དུ་བདག །
SEM.CHEN PhONG.PA ThAM.CHE.KYI
KYAB.SU DAG.NYI TAG.TU.SHOG
DAG.NI GÖN.ME NAM.KYI.GÖN
TEN.ME NAM.KYI TEN.DU.DAG
For all impoverished sentient beings,
May I always be the refuge,
The protector of the defenceless,
The support for the unsupported.

སྐྱབས་མྗེད་རྣམས་ཀི་སྐྱབས་འགྱུར་ཞིང་། །སྡུག་བསྔལ་བདྗེ་བར་བྱྗེད་
པ་དང་། །བདག་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉོན་མོངས་ཞི་བར་
བྱྗེད་པར་ཤོག །
KYAB.ME NAM.KYI KYAB.GYUR.ZHING
DUG.NGAL DE.WAR JE.PA.DANG
DAG.NI SEM.CHEN ThAM.CHE.KYI
NYÖN.MONG ZHI.WAR JE.PAR.SHOG
May I be the refuge for those without a refuge;
May I bring bliss to those who suffer,
And may I allay the afflictions
Of all sentient beings.

དགྗེ་བའི་ལས་རྣམས་གང་དང་གང་། །འདི་དང་གཞན་དུ་བསགས་པ་
རྣམས། །བསོད་ནམས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞྗེས་བྱ་བའི། །ཚོགས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་
སུ་ཤོག །
GE.WA’i LE.NAM GANG.DANG.GANG
DI.DANG ZHEN.DU SAG.PA.NAM
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SÖ.NAM YE.SHE ZHE.JA.WA’i
TShOG.NI NAM.PA NYI.SU.SHOG
Whatever wholesome karma
Has accrued by this and other such endeavours,
May it form the two accumulations
Called ‘merit and wisdom’.

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་སོ་ནས། །བདག་གིས་བརོན་འགྲུས་གང་བརམས་
པ། །དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་ཤོག །
PhA.ROL CHIN.PA DRUG.GO.NE
DAG.GI TSON.DRÜ GANG.TSAM.PA
DE.YANG SEM.CHEN MA.LÜ.PA
ThAM.CHE LA.NI PhEN.PAR.SHOG
Through the six transcendent perfections,
May whatever I undertake be done with joyful vigour
And, for all sentient beings without exception,
May it be beneficial for everyone.

ཚེ་ཡི་མཐའ་ཀླས་བྱྗེད་པ་དང་།
།གང་ཡང་ཅུང་ཟད་བྱྗེད་འགྱུར་
བ། །མདོར་ན་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཞི་
བ་དང་། །
TShE.YI ThA’a.LE JE.PA.DANG
GANG.YANG CHUNG.ZE JE.GYUR.WA
DOR.NA SEM.CHEN ThAM.CHE.KYI
NYÖN.MONG ThAM.CHE ZHI.WA.DANG
I will work for life without limits −
Any little thing that can make a difference.
In brief, for all sentient beings:
I will allay all their afflictions,

གོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འབད་ཅིང་། །བྱང་ཆུབ་རབ་ཏུ་དགའ་བརོན་
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ནོ། །དྗེ་ནས་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །ཆོ་ག་བཞིན་དུ་ཀུན་དུ་
བསྐྱྗེད། །
DROL.WAR JA.WA’i CHIR.BE.CHING
JANG.CHUB RAB.TU GA’a.TSON.NO
DE.NE DZOG.PA’i JANG.CHUB.SEM
CHO.GA ZHIN.DU KUN.TU.KYE
Work zealously for their freedom,
Strive enraptured for their bodhi,
Then, intent on complete bodhi,
Generate bodhicitta in every way according to the ritual.

སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་།
།བྱམས་པ་ཉྗེ་བར་གནས་པར་
བྱ། །སྗེམས་ནི་ལྗེགས་པར་སྦྱང་བའི་ཕྱིར། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀིས་རྗེས་
དྲན་དྲུག །
SEM.CHEN KUN.LA NYING.JE.DANG
JAM.PA NYE.WAR NE.PAR.JA
SEM.NI LEG.PAR JANG.WA’i.CHIR
NA.TShOG ThAB.KYI JE.DREN.DRUG
I must be compassionate to all sentient beings,
Fully abiding in loving kindness.
For the mind to be properly trained,
I will do the six recollections by various methods.

ནང་གི་བདག་ཉིད་ཞི་བ་ཡིས།
།བསམ་པ་གཅིག་ཏུ་བསོམ་པར་
བྱ། །སྔོན་གི་རྒྱལ་བའི་སས་རྣམས་ཀིས། །སོན་ལམ་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་
བཞིན། །
NANG.GI DAG.NYI ZHI.WA.YI
SAM.PA CHIG.TU GOM.PAR.JA
NGÖN.GYI GYAL.WA’i SE.NAM.KYI
MÖN.LAM JI.TAR DZE.PA.ZHIN
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By calming myself from within,
I must meditate with single-pointed resolution.
Just as the Jinaputras
Made aspirations in the past,

བདག་ཀང་དགྗེ་བའི་སྗེམས་ཀིས་སུ།
།དྗེ་བཞིན་དུ་ནི་སོན་ལམ་
འདྗེབས། །ཆོས་ཀི་ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས་ལ། །མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཡི་
རང་ངོ་། །
DAG.KYANG GE.WA’i SEM.KYI.SU
DE.ZHIN DU.NI MÖN.LAM.DEB
CHÖ.KYI LONG.CHÖ NA.TShOG.LA
NYAM.PAR SHAG.NE YI.RANG.NGO
I also, with virtuous intent,
Likewise make aspirations.
In the diverse resources of Dharma
I settle in equipoise then rejoice.

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བ་དང་། །ཞི་ཞིང་ནད་ཀང་མྗེད་པར་
ཤོག །བདག་ནི་བྱ་བ་ཀུན་ནུས་ཤིང་། །ཡོན་ཏན་དང་ཡང་ལྡན་པར་
ཤོག །
SEM.CHEN ThAM.CHE DE.WA.DANG
ZHI.ZHING NE.KYANG ME.PAR.SHOG
DAG.NI JA.WA KUN.NÜ.SHING
YÖN.TEN DANG.YANG DEN.PAR.SHOG
May all sentient beings be blissful,
Peaceful and without any illness.
May I be capable in every enterprise
And endowed with qualities too.

ནོར་ལྡན་གཏོང་ཕོད་ཤྗེས་རབ་ཅན།
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།བཟོད་ལྡན་དགྗེ་ལ་དང་པོ་

དང་། །སྗེམས་ཅན་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱྗེ་བ་དྲན་ཞིང་བརྗེར་
ལྡན་ཤོག །
NOR.DEN TONG.PhÖ SHE.RAB.CHEN
ZÖ.DEN GE.LA DANG.PO.DANG
SEM.CHEN TShE.RAB ThAM.CHE.DU
KYE.WA DREN.ZHING TSER.DEN.SHOG
May I have riches; be magnanimous, wise,
Patient; put virtue first and foremost and,
Recollecting the lives of every lifetime of sentient beings,
May I have love.

དཔལ་ལྗེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུད་ཆྗེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི་སོན་ལམ་རོགས་སྷོ།། །།
The aspiration derived from the Great Tantra Bringing the Glory
of Proper Success is concluded.
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