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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི།

Altruistic Motivation

༈ བདག་ལ་སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ། གནོད་པར་བྱེད་པའི་
བགེགས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི།

dag-la dang-war jye-pei dra/ no-par jye pei geg/
thar-pa dang tham-che khyen-pei bar-du cho-par je-pa
tham-che-kyi tso jye-pei /

All mother sentient beings, especially those who hate me,
obstructers who harm me, and those whocreate obstacles on my
path to liberation and all-knowingness;

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་
ལྡན། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། ཞེས་ལན་གསུམ་དང་།
ma nam kha dang nyam-pei sem-chen tham-che de-wa
dan/ dug-ngal dang dral /nyur-du la-na me-pa yang
dag-par dzog-pei jang-chub rin-po-che thob-par-jya

May they experience happiness, and be separated from suffering.
I will quickly establish them in the state of the most perfect and
precious buddhahood. Recite three times.

1

Śākyamuni Buddha's Saddhana

དེའི་ཆེད་དུ་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་
བཀོལ། མ་ཤིའི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།

dei che-du sang ma-gye kyi bar-du lu-ngag yi-sum
ge-wa-la kol/ ma-shi’i bar-du lu ngag yi-sum ge-wa-la
kol/

Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds
with body, speech and mind.

དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉི་མ་སང་ད་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།

du de-ring-ne zung-te nyi-ma sang da tsam-gyi bardu lu-ngag yi-sum ge-wa-la kol/

From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds
with body, speech and mind.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

༈ སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད།

Refuge and Aspiration Prayers

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།

།

sang-gye cho dang tshog-kyi cho-nam-la//

In the Buddha, Dharma and Sangha most excellent,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

jang-chub bar-du dag-ni kyab-su-chi//

I take refuge until enlightenment is reached.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།།
dag-gi jin-sog gyi-pai so-nam kyi//

by the merits of generosity and other good deeds,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག།ཞེས་ལན་གསུམ།

dro-la phen-chir sang-gye drub-par-shog//

May I attain buddhahood for the sake of all sentient beings.
Recite three times.
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༈ ཚད་མེད་བཞི།

The Four Immeasurables

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་
བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

ma nam-kha dang nyam-pei sem-chen tham-che dewa dang-de-wei gyu-dang den par gyur-chig/

May all mother sentient beings, boundless as the sky, have
happiness and the causes of happiness;

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག
dug-ngal dang dug-ngal gyi gyu-dang
dral-war gyur-chig/

May they be liberated from suffering and the causes of suffering;

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

dug-ngal me-pei dewa dang mi dral-war gyur-chig

May they never be separated from the joy which is free from
sorrow;

/

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་
གྱུར་ཅིག ཅེས་ལན་གསུམ།

nye-ring chag-dang nyi-dang dral-wei tang nyom-la
ne-par gyur chig/

May they rest in equanimity, free from attachment and aversion.
Recite three times.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ཎེ་ཡེ།

Namo Śākyamuneye!
དེ་ཡང་མདོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས།

འཆག་དང་འདུག་དང་འགྲེང་དང་ཉལ་བ་ན།།
མི་གང་ཐུབ་པའི་བཟླ་བ་དྲན་བྱེད་པ།།

དེ་ཡི་མདུན་ན་རྟག་ཏུ་སྟོན་པ་བཞུགས།།

དེ་ནི་རྒྱ་ཆེན་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར།།
It is said in the Samādhirājāsūtra:
“While walking, sitting, standing, and sleeping,
The teacher is always there in front of the individual
Who remembers to perform the Sage’s recitation;
He will go beyond and reach the extensive nirvāṇa.”

ཞེས་གསུངས་པས་སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར། མཆོག་གསུམ་རྗེས་དྲན་གྱི་མདོ་འདོན་པ་ནི།

Therefore, one recites the Sūtra of Remembering the Three Jewels before the
practice of the excellent teacher Śākyarājā:

5
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དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་གྱི་མདོ་བཞུགས་སོ།།

Remembering the Three Jewels

༈ ཐམས་ཅད་མཁྱེ ན ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ ། །འདི ་ ལྟར་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་
པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་
གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ། བླ་
ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
སོ།།
tham che khyen pa la chag tsel lo/ di tar san gye
chom den dé dé ni de shyin shek pa dra chom pa yang
dak par dzok pé san gye/ rig pa dang shyab su den pa/
de war shek pa/ jik ten khyen pa/ kye bu dul wa/ kha
lo gyur wa/ la na mé pa/ lha dang mi nam kyi tön pa/
san gye chom den dé so/

Homage to the Omniscient One! In this way, the Bhagavān Buddha
is the tathāgata, the foe-destroyer, the perfect and complete buddha,
the one who possess awareness and the grounds, the sugata, the
knower of the world, the turner of the wheel that tames beings, the
unsurpassable one, the teacher of all gods and men, the buddha,
the bhagavān.

6

སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ། དགེ་
བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ། བཟོད་པ་དག་གི ས ་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ།
བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་
སྤྲས་པ། མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ། སྤྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་
པ། མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ། དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་
དགའ་བ། ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ། སྟོབས་རྣམས་ལ་བརྫི་བ་
མེད་པ།
de shyin shek pa de dak ni sö nam dak gi gyu tün pa/
ge wé tsa wa nam chü mi za wa/ zö pa dag gi rab tu
gyen pa/ sö nam kyi ter nam kyi shyi/ pe jé zang po
nam kyi tre pa/ tsen nam kyi me tok gye pa/ chö yul
ren par tün pa/ thong na mi thün pa me pa/ de pé mö pa
nam la ngön par ga wa/ she rab zil gyi mi nön pa/ tob
nam la dzi wa me pa/

Such tathāgatas are concordant with meritorious causes, their roots
of virtues not wasted, and are wearing the beauty of patience. They
are treasure grounds of the merits and are adorned with the minor
marks. The flowers of the major marks have bloomed and their
activities are precise and appropriate. Nothing unpleasant upon
seeing them and they deeply admire those who devote faithfully.
Their intelligence is unsurpassed and they are indomitable in terms
of their powers.
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་
ཡབ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་
གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན། ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ།
སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། གསུང་རྣམ་པར་དག་པ། དབྱངས་སྙན་
པ། སྐུ་བྱད་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ། སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ།
sem chen tham ché kyi tön pa/ chang chub sem pa nam
kyi yab/ pak pé gang zak nam kyi gyal po/ nya ngen
lé de wé drong khyer du dro wa nam kyi de pön/ ye
shé pak tu me pa/ pob pa sam gyi mi khyab pa/ sung nam
par dak pa/ yang nyen pa/ ku jé ta wé chok mi she pa/ ku
tsung pa me pa/

They are teachers of all sentient beings, fathers of all bodhisattvas,
kings of all noble beings, guides for those who travel to the
city of nirvāna, with unfathomable wisdom and inconceivable
courage. They have absolutely pure speeches, pleasant melodious,
enchanting faces, and incomparable bodies.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ། གཟུགས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ།
གཟུགས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ། སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་
བ། ཕུང་པོ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། ཁམས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ། སྐྱེ་
མཆེད་རྣམས་བསྡམས་པ། མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་པ། ཡོངས་སུ་
གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། སྲེད་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་གྲོལ་བ། ཆུ་བོ་
ལས་བརྒལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།
dö pa dak gi ma gö pa/ zuk dak gi nye war ma gö pa/
zuk mé pa dak dang ma dre pa/ phung po dak lé nam
par drol wa/ kham nam dang mi den pa/ kye ché nam
dam pa/ dü pa nam shin tu che pa/ yong su dung wa dak
lé nam par drol wa/ se pa lé shin tu drol wa/ chu wo
lé gal wa/ ye shé yong su dzok pa/

They are unsullied by the desire realms, absolutely unsullied by the
form realms, and untouched by the formless realms, completely
free from the aggregates, free of the constituents, and with the
sense-fields restrained. Having completely cut the knots, they are
totally free from the agonies, utterly free from craving. They have
crossed over the rivers, and their wisdom is absolutely perfect.
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འདས་པ་དང་། མ་བྱོན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་
གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ།།
de pa dang/ ma jön pa dang/ da tar jung wé san gye

chom den dé nam kyi ye shé la ne pa/ nya ngen lé de
pa la mi ne pa/ yang dak pa nyi kyi ta la ne pa/ sem
chen tham ché la zik pé sa la shyuk pa té/ di dak ni de
shyin shek pé ye shé yang dak pé che wé yön ten yin
no/

They abide within the wisdom of the bhagavān buddhas of past,
future, and present. They do not abide in nirvāṇa, abide at the limits
of perfect reality, and sit on the stage from where they look upon
all sentient beings. These are the great qualities of the tathāgatas’
perfect wisdom.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

༈ དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་
བ། དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། མ་འདྲེས་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ། ཡོངས་སུ་དག་པ། ཡོངས་སུ་བྱང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་
ལེགས་པར་གསུངས་པ།
dam pé chö ni thok mar ge wa/ bar du ge wa/ tha mar

ge wa/ dön zang po/ tsik dru zang po/ ma dre pa/
yong su dzok pa/ yong su dak pa/ yong su jang wa/
chom den dé kyi chö lek par sung pa/

The sublime Dharma is perfectly delivered; it is the practice of
chastity. It is virtuous in the beginning, virtuous in the middle,
and virtuous at the end; perfect in meaning, perfect in words,
uncorrupted, totally thorough, totally pure, and totally impeccable.
It is the vinaya dharma, well-taught by the Bhagavān Buddha.
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ཡང་དག་པར་མཐོང་པ། ནད་མེད་པ། དུས་ཆད་པ་མེད་པ། ཉེ་བར་གཏོད་
པ། འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོར་རང་
གིས་རིག་པར་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་
བ་ལ་ལེགས་པར་བརྟོན་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བ། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
འགྲོ་བར་བྱེད་པ། མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ། རྟེན་ཡོད་
པ། རྒྱུ་བ་ཆད་པའོ།།  

yang dak par thong wa/ né me pa/ dü che pa me pa/
nye war tö pa/ di thong wa la dön yöpa/ khe pa nam
kyi rang gi rig par ja wa/ chom den de kyi sung pe chö
dul wa la lek par ten pa/ nge par jung wa/ dzok pé
chang chub tu dro war je pa/ mi tün pa mé ching du pa
dang den pa/ ten yo pa/ gyu wa che pa'o//

behold, and to be seen by the wise individually on their own. It is the
perfectly taught vinaya Dharma, which paves the way for complete
awakening for the renunciates. It is free from inconsistency and
endowed with consistency. It is endowed with a foundation and
the perpetual path has ceased in it.
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༈ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ། རིགས་པར་
ཞུགས་པ། དྲང་པོར་ཞུགས་པ། མཐུན་པར་བཞུགས་པ། ཐལ་མོ་སྦྱར་
བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ། ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་
དཔལ་གྱི་ཞིང་། ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆེན་པོ། སྦྱིན་པའི་འོས་སུ་གྱུར་
པ། ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་བ་ཆེན་པོའ །ོ །
thek pa chen po'i ge dun ni leg par zhug pa/ rig par
zhug pa/ dang por zhug pa/thun par zhug pa/ thal mo
jar wai ö su gyur pa/ chak ja wé ö su gyur pa/ so nam
kyi pel gyi zhing/ yön yong su jang wa chen po/ jin
pé ö su gyur pa/ kün tu yang jin pe ne su gyur wa chen
pa'o//

The noble sanghas are those who proceed with propriety, proceed
with appropriacy, proceed with conformity, and proceed with
honesty. They are worthy of offering prostrations and worthy of
putting the palms together. They are great beings with complete
mastery of the qualities who purify the gifts of offerings completely.
They are worthy of generosity; worthy of generosity by all.

Śākyamuni Buddha's Saddhana

སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་བསམ་མི་
ཁྱབ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་བསམ་མི་ཁྱབ། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་
བྱས་ན། །རྣམ་པར་སྨིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །རྣམ་དག་ཞིང་དེར་སྐྱེ་
བར་ཤོག།
san gye yön ten sam mi khyab// dam pé chö kyang sam mi

khyab// phak pé ge dün sam mi khyab// sam mi khyab la dé
jé na// nam par min pa’ng sam mi khyab// nam dak shying
der kye war shok//

The qualities of Buddha are inconceivable. The sublime Dharma
is likewise inconceivable. The noble Sangha is inconceivable. When
one has faith in the inconceivable, Its ripening is also inconceivable.
May I be born in the land of complete purity.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

དངོས་གཞི་སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ནི།

The Actual Practice

The Actual Practice and Veneration of the Great Teacher Śākyarājā

༄༅། །ༀབཛྲཨམྲཏཀུཎྜ་ལིཧནཧནཧཱུཾཕཊ།
ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། སྦྱངས།

བསངས།

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

Cleanse with: om vajra amrita kundali hana hana hūng
phat/

Purify

with:

om svabhāva shuddhāh sarva

dharmāh svabhāva shuddho hang/

17
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སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྲུང་འཁོར་དབུས། །གྱད་དང་སེངྒེས་བཏེགས་པའི་
ཁྲིར། །པད་མ་ཟླ་ཉིའི་གདན་སྟེང་དུ། །མཱུཾ་ཡིག་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ནི། །ཡོངས་
གྱུར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟར་འཚེར། །མཚན་བཟང་
སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་དང་། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་མཛེས། །
tong pé ngang lé sung khor ü// gyé dang seng gé

tek pé trir// pe ma da nyi den ten gdu// mum yik ser
gyi dok chen ni// yong gyur tön pa sha kyé gyal//
tso ma ser gyi dok tar tser// tsen zang sum chu so nyi
dang// pe jé zang po gye chü dzé//

From the state of emptiness [arises] a wheel of protection. In the
center of that is a throne that is held up by powerful men and
lions. Upon that, on a seat made of lotus, moon, and sun, is a
mūm syllable in golden color, which completely transforms into
the teacher Śākyarājā who radiates golden rays like refined gold.
He is ornamented with the thirty-two major marks and the eighty
minor marks.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

ཕྱག་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་མཉམ་བཞག །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་
བཞུགས། །མཚམས་སྤྲིན་གསར་པའི་མདོག་ལྟ་བུའི། །ཆོས་གོས་རྣམ་
གསུམ་སྐུ་ལ་མནབས། །ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །དེ་ཡི་བ་སྤུའི་བུ་
གར་ནི། །བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་
མེད་པར་གསལ། །
chak yé sa nön yön nyam shyak// shyab nyi dor je kyil
trung shyuk// tsam trin sar pé dok ta bü// chö gö
nam sum ku la nab// nyi ma bum gyi ziji chen// dé yi ba
pü bu gar ni// kal zang sang ye tong tsa nyi// nang
la rang shyin me par sal//

His right hand is in the earth-touching gesture and the left is in the
gesture of equipoise. He sits with his two legs in the vajra posture,
wearing the three Dharma-robes in saffron color like the clouds
at sunrise. He is as magnificent as hundred thousand suns, and in
the pores of his body there are the two thousand buddhas of the
fortunate eons, who appear clearly, yet are without substance.
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མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། Making Offerings

དེ་ཡང་མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས།

“རྒྱལ་བ་དེ་དག་ཐོས་མཐོང་མཆོད་པ་བྱས་པས་ཀྱང་།།

ཚད་མེད་པ་ཡི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་འཕེལ་བར་འགྱུར།།

ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྤང་འགྱུར་དུ།།

འདུས་བྱས་འདི་དང་བར་མ་དོར་ནི་ཟད་མི་འགྱུར།།” ཞེས་བྱུང་བས།

It is said in the Avataṃsakasūtra:
By hearing, seeing, and venerating the Conquerors,
A limitless heap of merit will be mounting.
In order to discard afflictions and the sufferings of saṁsāra,
This accumulation will not exhaust within the intermediate state.”
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

༈ མདོ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།

Seven Branches of Offering Excerpted
from the Sūtra

༈ ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་
པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་
དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

ji nyé su dak chok chü jik ten na// dü sum shek pa mi
yi sen gé kün// dak gi ma lü de dak tham ché la// lü
dang ngak yi dang wé chak gyi'o//

To each and every one of the Lions among Humans who move in
the three times in the worlds of ten directions—I pay homage to
them all, with my body, speech, and sincere mind.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་
ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །རྒྱལ་
བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
zang po chö pé mön lam tob dak gi// gyal wa tham

ché yi kyi ngön sum du// shying gi dul nyé lü rab tü
pa yi// gyal wa kün la rab tu chak tsal lo//

By the power of their aspirations to engage in the perfect conducts,
all Conquerors are vividly present in the direct vision of my mind.
With bodies as numerous as atoms in the world, I bow completely
to all Conquerors.
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རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་
དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་
པ། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

dul chik teng na dul nyé san gye nam// san gye sé
kyi ü na shyuk pa dak// de tar chö kyi ying nam ma lü
pa// tham ché gyal wa dak gi gang war mö//

On one atom are buddhas as numerous as all atoms, each amidst
a host of bodhisattvas, and I visualize that the expanse of all
phenomena is completely filled with Conquerors in this way.

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་
མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །བདེ་
བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

de dak ngak pa mi zé gya tso nam// yang kyi yen lak
gya tsö dra kün gyi// gyal wa kün gyi yön ten rab jö
ching// de war shek pa tham ché dak gi tö//

Through an infinite ocean of praise for you, vocalized in an ocean
of myriad melodies, I shall tell of the qualities of you Conquerors
and praise all of you sugatas.
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མེ ་ ཏོ ག ་དམ་པ་ཕྲེ ང ་བ་དམ་པ་དང་། །སི ལ ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་
གདུགས་མཆོག་དང་། །མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོ ས ་དམ་པ་
ཡིས ། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །
me tok dam pa treng wa dam pa dang// sil nyen nam

dang juk pa duk chok dang// mar mé chok dang duk
pö dam pa yi// gyal wa de dak la yang chö par gyi//

Superior flowers and superior garlands, musical instruments,
ointments and grand parasols, grand oil lamps and superior
incense: I offer them to you Conquerors.

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །ཕྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་
མཉམ་པ་དང་། །བཀོ ད ་པས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི ་ མཆོ ག ་ཀུན་
གྱིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། །
na za dam pa nam dang dri chok dang// che mé pur ma

ri rab nyam pa dang// kö pa khye par pak pé chok kün
gyi// gyal wa de dak la yang chö par gyi//

Splendid costumes and ambrosial scents, heaps of incense powder
as high as Mount Meru, and the most excellent of all marvelous
arrays: I offer them to you Conquerors.
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མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡང་མོས། །བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་
ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །
chö pa gang nam la mé gya che wa// de dak gyal wa

tham ché la yang mö// zang po chö la de pé tob dak
gi// gyal wa kün la chak tsal chö par gyi//

Offerings that are unsurpassed and vast are also directed to all you
Conquerors. Through the power of faith in perfect conduct, I pay
homage to you Conquerors and make offerings.

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་
བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་
དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །
dö chak shye dang ti muk wang gi ni// lü dang ngak
dang de shyin yi kyi kyang// dik pa dak gi gyi pa chi
chhi pa// de dak tham ché dak gi so sor shak//

Whatever non-virtues I have committed with my body, speech and
mind influenced by attachment, anger and ignorance, I confess
each and every one.
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ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་
སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །དེ་
དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །
chok chü gyal wa kün dang san gye sé// rang gyal

nam dang lob dang mi lob dang// dro wa kün gyi sö

nam gang la yang// de dak kün gyi jesu dak yi rang//

I rejoice in the merit of the buddhas and bodhisattvas of the ten
directions, of solitary realizers, of hearers still in training and those
beyond, and of all migratory beings.

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དག །བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་
སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་
ལ། །འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

gang nam chok chü jik ten drön ma dak// chang chub
rim par san gye ma chak nyé// gön po de dak dak gi
tham ché la// khor lo la na mé pa kor war kul//

You who are the lamps of the worlds of the ten directions, who
have attained the desireless state of buddhahood through the
stages of awakening, I beseech all you lords of beings to turn the
supreme Wheel of Dharma.
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མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །
བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་
རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །
nya ngen da tön gang shyé de dak la// dro wa kün
la pen shying de wé chir// kal pa shying gi dul nyé
shyuk par yang// dak gi tal mo rab jar sol war gyi//

With my palms put together I pray: Those of you who intend to
enter parinirvāṇa, please stay for the happiness and well-being of
all migratory beings, for eons as numerous as atoms of the earth.

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་
ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་
ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ།།
chak tsal wa dang chö ching shak pa dang// je su yi
rang kul shying solwa yi// ge wa chung zé dak gi chi
sakpa

// tham ché dak gi chang chub chir ngo'o//

The small amount of virtue that I have accumulated by paying
homage, offering, confessing, rejoicing, beseeching and praying:
I dedicate all of it for the sake of awakening.
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བསྟོད་པ་ནི། Praise

༈ གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚེ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་
བདུན་བོར་ནས། །ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །དེ་ཚེ་
མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gang tsé kang nyi tso wo khyö tam tsé// sa chen di
la gom pa dün bor né// nga ni jik ten di na chok ché
sung// de tsé khe pa khyö la chak tsal lo//

At the time of your birth, chief of two-legged beings, you took
seven steps on this great earth and declared: “I am the most
excellent one in this world.” I pay homage to you who [even] then
were wise.

དང་པོ ་ དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི ་ ཡུལ་ནས་བྱོ ན ། །རྒྱལ་པོ འི ་ ཁབ་ཏུ་ཡུམ་གྱི ་
ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །ལུམྦི་ནི་ཡི་ཚལ་དུ་ཐུབ་པ་བལྟམས། །བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་
ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
dang po ga den lha yi yul né jön// gyal pö khab tu
yum gyi lhum su shyuk// lum bi ni yi tsal du tub pa
tam// chom den lha yi lha la chak tsal lo//

You first descended from Tuṣita heaven and entered your mother’s
womb at Rājagṛha. Sage born in the garden of Lumbini, Bhagavān,
god of gods, I pay homage to you.

27

Śākyamuni Buddha's Saddhana

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་མ་མ་བརྒྱད་བཞིས་མཆོད། །ཤཱཀྱའི་གྲོང་དུ་གཞོན་
ནུས་རོལ་རྩེད་མཛད། །སེར་སྐྱའི་གནས་སུ་ས་འཚོ་ཁབ་ཏུ་
བཞེ ས ། །སྲིད་གསུམ་མཚུངས་མེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
shyal yé khang du ma ma gyé shyi chö// sha kyé drong
du shyön nü rol tsé dzé// ser kyé né su sa tso khab tu
shyé// si sum tsung mé ku la chak tsal lo//

In the celestial mansion, you were served by eight and four
nursemaids. In the city of Śākya, you enjoyed the pleasures of
youth. In the land of Kapilavastu, you married Gopā. One without
peer in the three worlds, I pay homage to you.

གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་བཞིར་སྐྱོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས། །མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་
དུ་དབུ་སྐྲ་གསི ལ ། །ནཻ་རཉྫ་ནའི ་འགྲམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛད། །སྒྲིབ་
གཉིས་སྐྱོན་དང་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
drong khyer go shyir kyo wé tsul ten né// chö ten
nam dak drung du u tra sil// nai ran dza né dram du

ka tub dzé// drib nyi kyön dang dral la chak tsal lo//

After the displays of sadness at the four entrances to the city, you
shaved off your hair in front of the Stupa of Absolute Purity and
practiced asceticism on the banks of the Nairanjana river. One free
from the defects of the two obscurations, I pay homage to you.
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རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་བཏུལ། །ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྤྲེའུས་སྦྲང་རྩི་
ཕུལ། །མ་ག་དྷ་རུ་ཐུབ་པ་མངོན་སངས་རྒྱས། །མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
gyal pö khab tu lang chen nyön pa tul// yang pa chen

du treü drang tsi pul// ma ga dha ru tub pa ngön san
gye// khyen pé ye shé bar la chak tsal lo//

You subdued a mad elephant in Rājagṛha and the monkeys in
Vaiṡālī offered you honey. Sage truly awakened at Magadha, one
who illuminates with the light of insight and wisdom, I pay homage
to you.

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་
བསྟན། །རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་འདས། །ཐུགས་ནི་ནམ་
མཁའ་འདྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

va ra na sir chö kyi khor lo kor// dzé té tsel du cho
trül chen po ten// tsa chok drong du gong pa nya
ngen dé// tuk ni nam kha dra la chak tsel lo//

You turned the Wheel of Dharma at Vārāṇasi, performed great
miracles at Jetavana, and attained parinirvāṇa at Kuśīnagara. One
whose heart is as profound as space, I pay homage to you.
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འདི་ལྟར་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་
མདོ་ཙམ་བསྟོད་པ་ཡི། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཡང་། །བདེ་
གཤེགས་ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
di tar ten pé dak po chom den dé// dze pé tsul la do
tsam töpa yi// ge wé dro wa kün gyi chö pa yang// de
shek khyö kyi dzé dang tsung par shok//

Thus is the Bhagavān, the Lord of the Dharma. By the virtue of
this brief praise of your deeds, may the actions of all beings also
become like your deeds, Sugata.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་
ཞིང་ཁམས་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་
ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །
de shyin shek pa khyé ku chi dra dang// khor dang ku
tsé tsé dang shying kham dang// khyö kyi tsen chok

zang po chi dra ba// de dra kho nar dak sok gyur war
shok//

Tathagatā, may I and all beings become just like you, with a body,
retinue, life-span, buddha-field, and excellent name like yours.
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ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་
དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་
དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

khyö la tö ching sol wa tab pé tü// dak sok gang
du ne pé sa chok su// ne dön ul pong tab tsö shyi wa
dang// chö dang ta shi pel war dzé du sol//

By the power of praising and supplicating you, may sickness, evil
spirits, poverty, and conflict be pacified wherever I and the rest
live, and may you make the Dharma and auspiciousness proliferate.

སྟོ ན ་པ་འཇི ག ་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོ ན ་པ་དང་། །བསྟན་པ་ཉི ་ འོ ད ་བཞི ན ་
དུ་གསལ་བ་དང་། །བསྟན་འཛི ན ་དཔོ ན ་སློ བ ་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱས་གྱུར་
ཅིག །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། ༧སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་
གྱི་མགོན་པོ་མཛད་པའོ།།

tön pa jik ten kham su jön pa dang// ten pa nyi ö shyin
du sal wa dang// ten dzin pön lob she drub gyé gyur
chik// ten pa yün ring ne pé ta shi shok//

May teachers come to the world and the teachings shine like the
rays of the sun. May holders of the teachings, disciples, discourses,
and practice flourish, and may there be the auspiciousness of the
teachings remaining here for a long time. This was written by Lord
Jigten Sumgon.
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བཟླས་དམིགས་ནི།

Visualization
Visualization for Recitation:

༈ མདུན་བསྐྱེད་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཐུབ་དབང་གི །ཐུགས་ཀར་མུཾ་ཡིག་
གསེར་མདོག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ། །མུ་ཎེའི་སྔགས་ཀྱིས་གཡས་སུ་བསྐོར་
བ་ལས། །འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་མཆོད། །

dün kyé ten pé dak po tub wang gi tuk kar mum yik ser
dok gi tha kor du/ mu né ngak kyi yé su kor wa lé/ ö
trö gyal wa sé ché tham ché chö/

The front generation is Munīndra, the Lord of the Dharma. In
his heart is a mūm syllable of golden color, surrounded by a Munī
mantra placed clockwise. From that, rays of light radiate, make
offerings to all Conquerors and their children,
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ཚུར་འདུས་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཕོག །སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནས་
ལས་སྒྲིབ་དག་པར་བྱས། །འོད་དེ་མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ལ་
ཐིམ། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག །སྒྲིབ་གཉིས་
བྱང་ཞིང་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགོད་པར་
གྱུར། །
tsur dü dro druk sem chen yong la pok/ duk ngal sel
né le drib dak par jé/ ö dé dün kyé tuk ké ngak la
tim/ lar yang ö trö jin lab sem la juk/ drib nyi jang
shying nyur du san gye kyi/ go pang la na me par gö
par gyur/

return, and illuminate on all sentient beings in the six realms,
thereby freeing them from their sufferings and purifying their
karmic obscurations. Then, the light rays dissolve into the mantra
in the heart of the front generation. Once again, the rays of light
radiate, allowing the blessing to penetrate my mind and purify the
two obscurations, and establishing me in the state of unsurpassed
awakening.

ཨ໋་མུ་ཎེ་མུ་ཎེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ།

om mune mune mahāmunaye svāhā

Recite this as much as possible.
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བསྡུ་རིམ།

The Concluding Stage

༈ མདུན་བསྐྱེད་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་
མུ་ཎེའི་སྔགས་འཁོར་ལ་ཐིམ། སྔགས་འཁོར་མུཾ་ལ་ཐིམ། མུཾ་ཡིག་རང་གི་
སྨིན་མཚམས་སུ་ཐིམ་པས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། དབུགས་རྔུབ་འབྱིན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་
ཞོགས་མཛོད་ཅིག དེ་ལྟར་དབུགས་འབྱིན་གྱི་མདོ་ལྟར་དབུགས་འགྲོ་འོང་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་
སྐར་མ་ ༡༥ ལས་མི་ཉུང་བར་མ་ཡེངས་པར་སྐྱོང་ངོ་།།

dün kyé ten pé dak po chom den dé ö du shyu né mu
né ngak khor la tim/ ngak khor mum la tim/ mum yik
rang gi min tsam su tim pé gyal wé ku sung tuk dang
rang gi lü ngak yi sum yer mé du gyur/

The front-generation Bhagavān, the Lord of the Dharma, melts
into light and dissolves into the Muni mantra-circle, which then
dissolves into the mūm syllable. As the mūm syllable dissolves into
the spot between my eyebrows, my body, speech, and mind become
inseparable from the body, speech, and mind of the Conqueror.
As soon as this happens, practice the meditative equipoise of breathing in and
out. Thus, in accordance with the Sūtra on Breathing In and Out, focus your
attention on the incoming and outgoing breaths and maintain non-distraction
for at least fifteen minutes.
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དེ་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་ལས།

“སེམས་སྲུང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་གཏོགས་པས།།

བརྟུལ་ཞུགས་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱ།།” ཞེས་དང་།

Furthermore, it says in the Bodhisattvaavatara:
“If the discipline of guarding the mind is lacking
What use are many other disciplines?”
འབྲི་གུང་༧སྐྱོབ་པས།

“དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དེ།།
དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་དྲན་པ་ཡིན།།”

གསུངས་པ་ལྟར་མ་ཡེངས་པར་ཅི་ནུས་སྐྱོང་ངོ་།།

Drikung Kyopa said:
“The main path of the buddhas of the three times
Is constant mindfulness without interruption.”
As it is thus said, maintain non-distraction as much as you can.

དེ་ནས་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི།

Making Supplications
འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པའི་མདོ་ལས།

“ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་བཞིན་ཏེ།།
འདུན་པའི་རྩེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས།།

གང་གིས་སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ།།

དེ་འདྲའི་འབྲས་སུ་ཐོབ་པར་གྱུར།།” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།
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It says in the Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra:
“All phenomena are consistent with their conditions;
They hinge totally on the tip of one’s intention.
Whatever supplications one makes,
The results will be achieved accordingly.”

༈ འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་
སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི།

The supplication that appears in Āryaratnakūta
is as follows:

༈ སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲང་སྲོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་ཡི། །
བྱང་ཆུབ་སེ མ ས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང་། །ཉན་ཐོ ས ་རྣམས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

san gye kün la chak tsal lo// drang song lha mik den
pa yi// chang chub sem pa nam dang yang// nyen tö
nam la chak tsal lo//
I pay homage to all the buddhas! I pay homage to the bodhisattva
ṛṣ is who possesses divine eyes, as well as to the hearers.
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ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཟློག་བྱེད་ཅིང་། །མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟོན་ལ། །
རྒ་ཤི་མེད་པར་འདྲེན་བགྱིད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ngen dro tham ché dok jé ching// to ri lam ni rab
tön la// ga shi me par dren gyi pa// chang chub sem
la chak tsal lo//

I pay homage to bodhicitta, which precludes all bad realms and
shows the path to the higher realms, thereby guiding one to the
state without aging and death.

སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན། །བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །
སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་སུ། །བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་
པར་བགྱི། །
sem kyi wang du gyur pé na// dak gi dik pa chi gyi pa//
san gye chen ngar chi né su// dak gi de dak shak par gyi//

Whatever evil deeds I have done under the domination of my
mind, I approach the buddhas and confess them all.

བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གིས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །
བདག་གི་ཀུན་མཁྱེན་ས་བོན་འདིས། །བདག་གི་བྱང་ཆུབ་མི་ཟད་ཤོག །

dak lé nam pa sum gang gi// sö nam tsok ni kye pa
té// dak gi kün khyen sa bön di// dak gi chang chub
mi zé shok//

I have accumulated a collection of merit through the three types
of actions. Through this seed of omniscience I have, may I attain
the inexhaustible awakening.
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ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་གང་བྱུང་བ། །
སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པས་ཡི་རང་བ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ་། །

chok chu dak gi shying nam su// san gye chö pa gang jung
wa// san gye khyen pé yi rang wa// dé la dak ni yi
rang ngo//

In the pure lands of the ten directions, whatever offerings are made
in which the enlightened buddhas rejoice, I too rejoice in them.

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་། །
སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

dik pa tham ché shak par gyi// sö nam kün la yi rang
ngo// san gye kün la chak tsal lo// dak ni ye shé
chok tob shok//

I confess all evil deeds and rejoice in all meritorious deeds.
I pay homage to all buddhas. May I attain the supreme wisdom.

ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། །
བྱང་ཆུབ་སམ
ེ ས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆོག །འཚང་རྒྱ་བགྱིད་པར་བསྐུལ་མ་འདེབས། །

chok chu dak gi chok nam su// sa chu dak la ne pa yi/
chang chub sem pa chang chub chok// tsang gya gyi
par kul ma deb//

I request the bodhisattvas dwelling on the tenth stage in all quarters
of the ten directions to awaken into supreme awakening.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང་། །སྡེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་བཏུལ་ནས། །
སྲོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །
chang chub dam par san gye shing// dé dang che pé dü

tul né// sok chak kün la men le du// chö kyi khor lo
kor gyur chik//

Having awakened into supreme awakening and defeated the māras
and their army, may you turn the Wheel of Dharma for the welfare
of all living beings.

ཆོས་རྔ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱིད་ཤོག །
བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སྟོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །

chö nga chen pö dra yi ni// duk ngal sem chen tar
gyi shok// kal pa je wa sam yé su// chö tön dzé ching
shyuk gyur chik//

Through the sound of the great Drum of Dharma, may sentient
beings become liberated from their sufferings. For limitless billions
of eons, may you continue to give Dharma teachings.

འདོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་གྱུར་ཅིང་། །སྲིད་པའི་སྲད་བུས་དམ་བཅིངས་པ། །
འཆི ང ་བ་ཀུན་གྱི ས ་བཅི ང ས་བདག་ལ། །རྐང་གཉི ས ་མཆོ ག ་རྣམས་
གཟིགས་སུ་གསོལ། །
dö pé dam du jing gyur ching// si pé se bü dam ching
pa// ching wa kün gyi ching dak la// kang nyi chok
nam zik su sol//

May the excellent ones among two legged beings take care of me,
as I am sunk in the mud of desire, bound with the tight rope of
existence, and trapped by all kinds of fetters.
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སེམས་ཀྱིས་དྲི་མར་བགྱིས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྨོད་མི་མཛད། །
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

sem kyi dri mar gyi pa la// san gye nam ni mö mi dzé//
sem chen nam la jam tuk den// si pé tso lé drol war shok//

You buddhas do not despise those whose minds make them impure.
You have the heart of loving-kindness for all sentient beings. May
you free them from the ocean of existence.

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་དང་། །གང་དག་འདས་དང་མ་བྱོན་པ། །
དེ་ དག་རྗེས ་སུ་བདག་སློ བ ་ཅིང་། །བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད ་གྱུར་ཅི ག །
dzok pé san gye gang shyuk dang// gang dak dé dang
ma jön pa// de dak je su dak lob ching// chang chub
che pa chö gyur chik//

Following in the steps of the completely awakened buddhas who
are present, those of the past, and those who are yet to come, may
I engage in bodhisattva activities.

ཕ་རོ ལ ་ཕྱི ན ་དྲུག་རྫོ ག ས་བགྱི ས ་ནས། །འགྲོ ་ དྲུག་སེ མ ས་ཅན་ཐར་
བགྱིད་ཤོག །མངོན་ཤེས་དྲུག་པོ་མངོན་བགྱིས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་
རེག་གྱུར་ཅིག །

pa rol chin druk dzok gyi né// dro druk sem chen
tar gyi shok// ngön shé druk po ngön gyi né// la mé
chang chub rek gyur chik//

Having completed the six perfections, may I liberate the sentient
beings of the six realms. Having actualized the six superknowledges, may I reach the unsurpassable awakening.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

མ་སྐྱེས་པ་དང་མི་འབྱུང་དང་། །རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། །
རྣམ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། །སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་པར་ཤོག །

ma kye pa dang mi jung dang// rang shyin ma chi né
ma chi// nam rik ma chi ngö ma chi// tong pé chö ni
tok par shok//

May I realize the Dharma of emptiness, wherein there is no arising,
no occurring, no nature, no abode, no mental cognition, and no
entities.

སངས་རྒྱས་དྲང་སྲོ ང ་ཆེ ན ་པོ ་ ལྟར། །སེ མ ས་ཅན་མ་མཆི ས ་སྲོ ག ་མ་
མཆིས། །གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས། །བདག་མ་མཆིས་པའི་
ཆོས་རྟོགས་ཤོག །

san gye drang song chen po tar// sem chen ma chi sok
ma chi// gang zak ma chi so ma chi// dak ma chi pé
chö tok shok//

Like Buddha, the great ṛṣi, may I realize the Dharma wherein there is
no sentient being, no life-force, no person, no reviving, and no self.

བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མི་གནས་པར། །
སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ། །སེར་སྣ་མ་མཆིས་སྦྱིན་གཏོང་ཤོག །

dak dzin dak gir dzin pa yi// ngö po kün la mi ne
par// sem chen kün la men le du// ser na ma chi jin
tong shok//

Without resorting to self-fixation and the things fixated upon as
mine, may I have no stinginess and give gifts for the welfare of all
sentient beings.
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དངོས་པ་ོདངོས་པར
ོ ་མ་མཆིས་པས། །བདག་ག་ིལངོ ས་སྤདྱོ ་ལྷུན་གྲུབ་ཤག
ོ །
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇིག་པས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

ngö po ngö por ma chi pé// dak gi long chö lhün drub
shok// ngö po tham ché nam jik pé// jin pé pa rol chin
dzok shok//

As things do not exist as things, may my pleasures be spontaneously
present. As all things fall apart, may I complete the perfection of
generosity.

ཁྲིམས་ཀ་ྱི ཚུལ་ཁམ
ྲི ས་སྐྱོན་མདེ ་ཅངི ་། །ཚུལ་ཁམ
ྲི ས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །
རློམ་སམ
ེ ས་མདེ ་པའི་ཚུལ་ཁམ
ྲི ས་ཀས
ྱི ། །ཚུལ་ཁམ
ྲི ས་ཕ་རལ
ོ ་ཕནྱི ་རག
ྫོ ས་ཤག
ོ །

trim kyi tsul trim kyön mé ching// tsul trim nam par
dak dang den// lom sem me pé tsul trim kyi// tsul
trim pa rol chin dzok shok//

Unerring in the prescribed moral ethics, may I possess utterly pure
moral ethics. With morality devoid of conceit, may I complete the
perfection of moral ethics.

ས་འམ་ཡང་ན་ཆུ་འམ་མེ། །རླུང་གི་ཁམས་ལྟར་མི་གནས་ཤིང་། །
བཟོད་པ་ཁྲོ་བ་མ་མཆིས་པས། །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

sa’m yang na chu’m mé// lung gi kham tar mi né shing//
zö pa tro wa ma chipé// zö pé pa rol chin dzok shok//

Just like the earth, water, fire, or wind, may I not dwell in anger;
and with patience free from anger, may I complete the perfection
of patience.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །གཏན་སྤྲོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་
ཤིང་། །སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་སེམས་ཀྱིས། །བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་
ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
tsön drü tsam pé tsön drü kyi// ten tro le lo ma chi

shing// tob dang den pé lü sem kyi// tsön drü pa rol
chin dzok shok//

Through the effort of initiating effort, may I have perpetual joy
without laziness, and with powerful body and mind, may I complete
the perfection of effort.

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །
རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

gyu ma ta bü ting dzin dang// pa war dro wé ting dzin
dang// dor je ta bü ting dzin gyi// sam ten pa rol
chin dzok shok//

Through the Illusion-like Equipoise, the Brave Progression
Equipoise, and the Diamond-like Equipoise, may I complete the
perfection of meditative concentration.

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་དང་། །དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ཡང་། །
རིག་གསུམ་མངོན་སུམ་བགྱིས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

nam par tar pé go sum dang// dü sum nyam pa nyi dang
yang// rik sum ngön sum gyi pa yi// she rab pa rol
chin dzok shok//

Through the three doors of complete liberation, the sameness of
the three times, and the actualization of the threefold knowledge,
may I complete the perfection of excellent wisdom.
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སངས་རྒྱས་ཀུན་གས
ྱི ་བསྔགས་པ་དང་། །འོད་དང་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་དང་། །
བྱང་ཆུབ་སམ
ེ ས་དཔའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀས
ྱི ། །བདག་ག་ི བསམ་པ་རག
ྫོ ས་གྱུར་ཅག
ི །
san gye kün gyi ngak pa dang// ö dang zi ji bar
wa dang// chang chub sem pé tsön drü kyi//
dak gi sam pa dzok gyur chik//
With words of praise from all the buddhas, with brilliant light
and blazing magnificence, and through my efforts to do as the
bodhisattvas do, may my aspirations be fulfilled.

དེ་ལྟར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་། །བྱམས་པ་གྲགས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །
ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་བགྱིས་ནས། །ས་བཅུའི་སྤོ་ལ་རབ་གནས་ཤོག

de tar che pa chö jé ching// jam pa drak dang den pa
yi// pa rol chin druk dzok gyi né// sa chü po la rab
né shok//

Through my having engaged in such activities, may my lovingkindness become renowned, and may I thus complete the six
perfections and abide fully at the culmination of the ten stages.
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

༧སྐྱབས་མགོན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།

Long Life Prayer of
H.H. KyabgÖn Thinley Lhundup

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །

KON CHOK RIN CHEN SUM GYI NGO WO NYI//
Embodiment of the three Precious Jewels,

རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་པ་སྤྲུལ་པའི་པད་དཀར་འཆང་། །

GYAL TEN DZIN PA TRUL PAY PE KAR CHANG//
holding the teachings of the Buddha-emanation of the Lotus
Holder,

དོན་ཀུན་བཟང་པོ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་མཛད་པ། །

DON KUN ZANG PO CHEN GYI ZIG DZAY PA//
having insight as the eye of the true nature of the noble meaning,

ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

TRIN LE LHUN DRUB KAL GYAR ZHAB TEN SHOG//
may Trinley Lhundrub live for hundreds of kalpas!
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Śākyamuni Buddha's Saddhana

༧སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་ཞབས་བརྟན།

Long Life Prayer of
H.H. KyabgÖn Chokyi Nangwa

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ། །

KON CHOK SUM GYI TEN PA DZIN PA LA//
Saint Manjushri, the Lord of Speech,

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

NGAG GI WANG CHUG JE TSUN JAM PE YANG/
who manifests in order to hold the teachings of the Buddha,

ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་འདེགས་མཛད་པ། །

THUB TEN RIN CHEN DRON ME DEG DZAY PA/ /
and raise the precious lamp of the Buddha's teaching,

ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

CHO GYI NANG WA KAL GYAR ZHAB TEN SHOG//
may Chokyi Nangwa live for hundreds of kalpas!
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སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཙོ་སྦྱར་མ།

བསྔོ་སྨོན་བསྡུས་པ།

Dedication Prayers

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །

SO NAM DI YI THAM CHE ZIG PA NYI //
By this virtue, may I achieve the all knowing state,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཏེ། །

THOB NE NYE PAY DRA NAM PHAM CHE TE //
and defeat all enemies of confusion (the cause of suffering),

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །

KYE GA NA CHI BA LONG TRUG PA YI //
thus may migrators be liberated from samsara’s ocean

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

SI PAY TSHO LEY DRO WA DROL WAR SHOG//
which is agitated by the vortex of birth, aging, illness and
death.
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བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

CHANG CHUB SEM CHOG RIN PO CHE / /
May Bodhicitta, the excellent and precious mind—

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །

MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIG//
Where it is unborn, may it arise;

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་། །

KYE PA NAM PA ME PAR YANG //
Where it is born, may it not decline,

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག།

GONG NE GONG DU PHEL WAR SHOG//
and may it ever increase, rising higher and higher.

བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

LA MA KU KHAM SANG WAR SOL WA DEB / /
I pray that the gurus have good health,

མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

CHOG TU KU TSHE RING WAR SOL WA DEB/ /
and supremely long life, and
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འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

TRIN LEY DAR SHING GYE PAR SOL WA DEB / /
pray that their Dharma activities spread far and wide.

བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

LA MA DANG DRAL WA ME PAR JYIN GYI LOB//
Bless me to become inseparable from the gurus.

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །

JAM PAL PA WÖ JI TAR KHYEN PA DANG / /
The hero Majushri who knows reality as it is,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

KUN TU ZANG PO DE YANG DE ZHIN TE//
and just like Samantabhadra as well,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །

DE DAK KUN GYI JE SU DAK LOP CHING //
In order to train just like them,

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ།།

GE WA DI DAK TAM CHE RAP TU NGO//
I completely dedicate all this goodness, just as they did.
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སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

SANG GYE KU SUM NYE PAY JYIN LAB DANG //
By the blessing of the Buddha who attained the three kayas;

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

CHÖ NYI MI GYUR DEN PAY JYIN LAB DANG//
by the blessing of the truth of the unchanging Changeless
nature,

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

GE DUN MI CHE DÜ PAY JYIN LAB KYI //
by the blessing of the indivisible assembly of the sangha,

ཇི་ལྟར་བསྔོས་བཞི ན ་སྨོ ན ་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོ ག །

JI TAR NGÖ SHIN MON LAM DRUB PAR SHOG//
may these prayers be accomplished as I have dedicated.

དཀོ ན ་མཆོ ག ་གསུམ་གྱི ་ བདེ ན ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་
ཆུབ་སེ མ ས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ བྱི ན ་གྱི ས ་རླབས་དང་།

KÖN CHOG SUM GYI DEN PA DANG / SANG GYE
DANG JANG CHUB SEM PA THAM CHE KYI JIN GYI LAB
DANG /
By the power of the Three Jewels' truth, the blessings of all the
buddhas and bodhisattvas,
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ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོ ས ་ཀྱི ་
དབྱི ང ས་རང་བཞི ན ་རྣམ་པར་དག་ཅི ང ་བསམ་གྱི ས ་མི ་ ཁྱབ་པའི ་
སྟོ བ ས་ཀྱི ས ། དེ ་ དེ ་ བཞི ན ་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅི ག །   ཅེ ས ་བདེ ན ་སྟོ བ ས་
བརྗོ ད །།

TSOG NYI YONG SU DZOG PÉ NGA THANG CHEN
PO DANG/CHÖ KYI YING RANG ZHIN NAM PAR DAG
CHING SAM GYI MI KYAB PÉ TOB KYI / DE DE ZHIN
DU DRUB PAR GYUR CHIG
the great might of having fully completed the two accumulations,
and the pure and inconceivable nature of the dharmadhatu, may
these prayers be fulfilled accordingly.
Thus, recite prayers of the power of truth.

༈ བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

DAK DANG KHOR DAY THAM CHAY KYI //
By the virtuous accumulations of the three times

དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་དང་། །ཡོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས།

DU SUM DU SAG PA DANG / YÖ PAY GE WAY TSA WA DI //

of myself and all beings in samsara and nirvana,

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ།

DAG DANG SEM CHEN THAM CHAY NYUR DU LA NA
ME PA /
and by this root of virtue, may I and all sentient beings swiftly
attain the unsurpassed,
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ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །

YANG DAG PAR DZOG PAY CHANG CHUB RIN PO CHE /
THOB PAR GYUR CHIG/
perfect complete and precious Enlightenment.

༈ ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

SHE JA KUN ZIG KUN KHYEN CHO KYI JE /
May the teaching of the great Drikungpa, Ratna-Shri,

རྟེན་འབྲེལ་གནད་ལ་དབང་ཐོབ་འབྲི་གུང་པ། །

TEN DREL NE LA WANG THOB DRI KUNG PA//
the Master of interdependent abiding, the Dharma Lord who
sees and

རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་བསྟན་པ་སྲིད་མཐའི་བར། །

RIN CHEN PAL GYI TEN PA SI TAY BAR /
knows all objects of knowledge, be upheld through teaching,

བཤད་སྒྲུབ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་འཛིན་གྱུར་ཅིག །
ཅེས་པའང་མི་ཕམ་པས་སོ།།

SHE DRUB THÖ SAM GOM PEY ZIN GYUR CHIG
practice, hearing reflection and meditation until the end of cyclic
existence. This was written by Mipham Rinpoche
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དགོངས་པ་རྣམ་དག་བཀའ་དང་མཐུན་པ་ཡི།།

GONG PA NAM DAG KA DANG TUN PA YI//
Pure thought in accordance with Buddha’s words,

མ་ནོར་ལམ་སྟོན་དགེ་བ་ཅི་བསྒྲུབ་པ།།

MA NOR LAM TÖN GE WA CHI DRUB PE//
Showing the unmistaken path, accomplishing all virtues,

ས་བཅུ་མགོན་པོ་འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་གྱི།།

SA CHU GÖN PO DRI KUNG RIN CHEN GYI//
Protector of the ten grounds

བསྟན་པ་དར་ཞིང་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག།

TEN PA DAR ZHING YUN RING NE GYUR CHIG//
May the Teachings of Drikung Rinchen spread and abide for a
long time.

Śākyamuni Buddha's Saddhana
རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷན་ཁང་སྐབས་གསུམ་པ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དུས་

མཆོད་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྗེས་འབྲང་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་དུ་ཐུབ་དབང་གི་ཆོ་ག་ཞིག་

དགོས་པ་ནན་བསྐུལ་བྱུང་བ་བཞིན། ཐུབ་དབང་གི་བསྐྱེད་ཆོག་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞི་དེ་ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་

ཆོས་གྲགས་ཀྱི་བླ་མ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཇི་བཞིན་ཚིགས་བཅད་དུ་སྒྲིགས།  གཞན་ཡོངས་གྲགས་ཞལ་འདོན་
དག་མདོ་ལྟར་སྦྱར་བ་འདི་བཞིན་འབྲི་གུང་པ་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས། ཐེ་ཝན་ཡང་མིང་རི་བོའི་གསེང་ནས་སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༢༥ ཉིན་དག་པར་གྲུབ་པས་དགེའོ།། དགེའོ། དགེའོ།། །།།

In response to the persistent request of the 3rd Members of the International
Drikung Kagyu Council (IDKC), I have arranged in stanzas the actual
method for practicing the ritual of generating the Lord of Muni, in
accordance with the cycle of practice found in Dharmakirti’s Guru Blissful
Vajra. The rest of the well-known recitations are arranged as they appear in
the Sutras.
Drikungpa Thinle Lhundup
Yangming Mountain, Taiwan
04 June 2021
Virtue! Virtue!
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