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༄༅། ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།།
Refuge & Bodhicitta
བདགལ་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། 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། །ཅེས་ལན་
གསུམ།།

dak la dangwar jé pé dra/ nö par jé pé gek/ tar pa
dang tam ché khyen pé bar du chö par jé pa tam
ché kyi tso jé pé/ ma nam kha dang nyam pé sem
chen tam ché dewa dang den/ duk ngel dang drel/
nyur du la na mé pa yang dak par dzok pé jang
chup rin po ché top par ja/ (x3)
All mother sentient beings limitless as the sky,
especially those enemies who hate me,
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obstructers who harm me, and those who
create obstacles on my path to liberation and
all-knowingness: May they experience
happiness and be separated from suffering. I
will quickly establish them in the state of the
most perfect and precious awakening. Repeat
three times.

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། དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉི་མ་སང་ད་
ཙམ་གྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།
dé ché du sang ma gyé kyi bar du lü ngak yi sum
gewa la köl/ ma shi bar du lü ngak yi sum gewa la
köl/ dü dé ring né zung té nyi ma sang da tsam gyi
bar du lü ngak yi sum gewa la köl/
Thus, until I achieve awakening, I engage in
virtuous deeds with body, speech and mind.
Until death, I engage in virtuous deeds with
body, speech and mind. From now, until this
time tomorrow, I engage in virtuous deeds
with body, speech and mind.

2

།སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་
སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་
སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ལན་གསུམ།།
sang gyé chö dang tsok kyi chok nam la/ jang
chup bar du dak ni kyap su chi/ dak gi jin sok gyi
pé sö nam kyi/ dro la pen chir sang gyé drup par
shok/ (3x)
In the buddha, Dharma and sangha most excellent,
I take refuge until awakening is reached.
By the merit of generosity and other perfections,
May I attain buddhahood for the sake of all
migratory beings. Repeat three times.
།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་
ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་
བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་
བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་ལན་གསུམ་དང༌།།
ma nam kha dang nyam pé sem chen tam ché
dewa dang dewé gyu dang den par gyur chik/ duk
ngel dang duk ngel gyi gyu dang drelwar gyur
chik/ duk ngel mé pé dewa dang mi drelwar gyur

3

chik/ nyé ring chak dang nyi dang drelwé tang
nyom la né par gyur chik/ (3x)
May all mother sentient beings, limitless as the
sky have happiness and the causes of
happiness, may they be liberated from
suffering and the causes of suffering, may they
never be separated from the happiness that is
free from sorrow, may they rest in equanimity,
free from attachment and aversion. Repeat three
times.

4
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ལྷ་ན་མོ།
Homage to the Deity!

འགྲོ་བའི་བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་པ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་རྗེས་བཟུང་
བའི། །སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་པ། །སྐྱོབ་མཛད་འགྲོ་བའི་མགོན་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
drowé lama chomden mitrukpa/ tukjé chenpö
drowa jezung wé/ mönlam tarchin changchub
chok nyepa/ kyob dzé drowé gön la chaktsal lo/
Guru of beings, Bhagavān Akṣobhya,
You perfected the aspiration to guide beings with
great compassion,
And attained supreme enlightenment—
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Guardian and protector of beings, to you I offer
homage!
གླང་པོ་པདྨ་ཉི་མའི་གདན་སྟེང་ན། །བཻ་ཌཱུརྱ་ཡི་མདོག་འདྲ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན།
།དཀྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་གཞག་ས་གནོན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་དེ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ།
langpo pema nyimé den teng na/ baidurya yi dok
dra tsenpé gyen/ kyil trung nyam shyak sa nön
chakgya chen/ namdak ku nga dé la chaktsal lo/
Upon a throne supported by elephants and a lotus
and sun-disc,
You sit with a body the color of beryl, adorned
with marks and signs.
Your legs are crossed, and hands are poised in the
earth-touching mudrā and gesture of
equanimity.
To you whose body is utterly pure, I offer homage!
ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོས་པས། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་རྣམ་
སྦྱངས་ནས། །བླ་མེད་ས་ལ་འགོད་པའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་མཛད་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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nyi kyi tuk lé özer rab tröpé/ drowé dukngal malü
nam jang né/ lamé sa la göpé nyen chikpu/
yönten dzokpar dzé la chaktsal lo/
Your heart radiates rays of light,
Which purify all the sufferings of beings without
exception.
To the one and only friend who leads to the
supreme state,
The one who has perfected enlightened qualities,
I offer homage!
ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་སེམས་ཅན་རྣམས། །དབྱེར་མེད་གཅིག་པས་མཚན་ཙམ་
ཐོས་པ་ཡང་། །ཉེས་ཚོགས་སྤངས་ནས་འཚང་རྒྱར་གདོན་མི་ཟ། །ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་
སུ་མཆིའོ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
khyö kyi ku sung tuk dang semchen nam/ yermé
chikpé tsen tsam töpa yang/ nyé tsok pang né
tsang gyar dön mi za/ chaktsal kyab su chi o kyab
tu sol/
Your enlightened body, speech and mind are
never separate from sentient beings,
So even merely to hear your name
7

Removes all faults and brings enlightenment—of
this there is no doubt.
To you I offer homage, in you I take refuge: please
grant me your protection!
ཞེས་འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོས་སོ།།
By Drikung Kyobpa Jikten Gönpo.
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བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
chomdendé deshin shekpa drachompa
yangdakpar dzokpé sangye gönpo mitrukpa la
chaktsal lo/ (x7)
Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect
buddha, Protector Akṣobhya, The Unshakeable, I
pay homage to you. Repeat seven times

མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས།
The Dhāraṇī of Buddha Akṣobhya
ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་
ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཌ་ནི་ཏྲོ་ཌ་ནི། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་
ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་སདྭ་ནཱཉྪ་སྭཱ་ཧཱ།
namo ratna trayaya/ namo bhagavate
akshobhyaya tathagataya arhate samyak
sambuddhaya/ tadyatha/ om kamkani kamkani
rotsani rotsani trotani trotani trasani trasani
9

pratihana pratihana sarva karma paramparani me
sarva sato nantsa soha/
namo ratna-trayāya | namo bhagavate akṣobhyāya
tathāgatāya arhate samyak saṃbuddhāya |
tadyathā | oṃ kaṃkaṇi kaṃkaṇi rocani rocani
troṭani troṭani trāsani trāsani pratihana pratihana
sarva karma paramparāṇi me sarva sattvānāñca
svāhā |

10

༄༅། །མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

The Meaning of the Sutras
An Aspiration for Birth in the Realm of Manifest
Joy
ༀ་སྭསྟི། ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོར་
བཞུགས། །དགྲ་བཅོམ་དགེ་འདུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །སྲིད་གསུམ་ཆེ་
དགུའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་གཏུགས། །
om soti/ lha yi lha chok gyal wa sha kya tup/ gyal
poy khap kyi ja gö pung por shuk/ dra chom gen
dün jang chup sem pay tsok/ si sum che guy tsok
kyi shap la tuk/
oṃ svasti The greatest of devas, the buddha
Shakyamuni,
Once abided at Rajgriha, on Vulture Peak
Mountain.
He was attended by a sangha of arhats, an
assembly of bodhisattvas,
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And many great beings from the three types of
existence.
སྲིད་གསུམ་ཆེ་དགུའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་གཏུགས། །དེ་ཚེ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིས་གསོལ་
བཏབ་ནས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར། །བདག་ཀྱང་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་
སྐྱབས་སུ་མཆི། །
si sum che guy tsok kyi shap la tuk/ de tse sha riy
bu yi söl tap ne/ dro la pen chir chö kyi drön me
bar/ dak kyang dang way yi kyi kyap su chi/
And many great beings from the three types of
existence.
At that time Shariputra supplicated,
“To benefit beings, light the torch of Dharma.”
I too, filled with awe, take refuge in you.
ཡང་དག་སྨོན་ལམ་འདི་དག་འགྲུབ་པར་ཤོག །འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་སྟོང་
གསུམ་སྟོང༌། །འདས་པའི་ཕ་རོལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་གཞལ་དུ་མེད་
པའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད། །
yang dak mön lam di dak drup par shok/ di ne
shar chok lok su tong sum tong/ de pay pa rol
ngön par ga wa she/ yön ten shal du me pay shing
kham yö/
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May these pure aspirations be fulfilled.
From here, to the east, past a thousand billionfold
realms,
Is the realm called Manifest Joy (Abhirati).
Its qualities are immeasurable.
བདག་ཅག་ཞིང་དེར་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་པ་
དང༌། །སྤྱོད་པ་མཆོག་དང་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་དང་གོ་ཆ་བགོ་བ་
དང༌། །ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །
dak chak shing der chö la chö pa dang/ jang chup
sem pa nam kyi juk pa dang/ chö pa chok dang tro
wa chen po dang/ sem chok kye dang go cha go
wa dang/ yön ten chö pay tsul la juk par shok/
May we practice Dharma in that realm,
Enter into bodhisattva action,
Engage in that grand conduct with great joy,
Generate bodhicitta, don the armor of diligence,
And affirm the qualities of others there.
སྔོན་ཚེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་ཆེན་པོས། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་
འཁོར་བསྐོར། །དེ་ཚེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་ཞིག །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཆོག་ལ་
དམ་བཅའ་མཛད། །
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ngön tse dzok pay sang gye chen chen po’i/ par
chin druk le tsam te chö khor kor/ de tse chok tu
gyur pay ge long shik/ jang chup chö pa chok la
dam cha dze/
In the past, the Buddha Mahachakshu
Turned the Wheel of Dharma of the six paramitas.
At that time, a great bhikshu vowed
To engage in the grand bodhisattva action.
གནོད་སེམས་མི་སྐྱེ་རྐྱེན་གྱིས་མི་འཁྲུགས་པས། །དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྒྱལ་སྲས་གནས་
སྐབས་དང༌། །ད་ལྟ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་འཁྲུགས་ཞེས། །བླ་ན་མེད་པའི་མཚན་
མཆོག་དོན་ལྡན་གྱུར།
nö sem mi kye kyen gyi mi truk pay/ de ne tsam
te gyal se ne kap dang/ da ta gyal war gyur kyang
mi truk she/ la na me pay tsen chok dön den
gyur/
As he vowed never to bear malice or be agitated
by circumstances,
Since that time, throughout his time as a
bodhisattva,
And now as a buddha, he has been called
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Akshobhya (Unshakeable).
This best of names has proven apt.
།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་དེ་ཉིད་ལའང༌། །སྙིང་ནས་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་ལྟར་དམ་བཅའ་སྨོན་ལམ་འདེབས། །ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་
སྤྱོད་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག
jang chup sem pay ne kap de nyi la’ang/ nying ne
gü pay yi kyi chak tsal lo/ gön po kye tar dam cha
mön lam dep/ khye kyi dze chö je su dak lop
shok/
I prostrate to you with heartfelt devotion
Who even as the bodhisattva you were,
Protector, I make promises and aspirations like
yours.
May I emulate your deeds.
།གཡོ་སྒྱུ་མེད་ཅིང་བདེན་པས་སེམས་བསྐྱེད་ལ། །ཁྲོ་དང་གནོད་སེམས་འཁྲུགས་པ་
ཐམས་ཅད་སྤངས། །ནམ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སེམས་མི་འབྲལ། །འདོད་པའི་
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་སྤངས། །
yo gyu me ching den pay sem kye la/ tro dang nö
sem truk pa tam che pang/ nam yang tam che
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khyen pay sem mi dral/ dö pay dö chak la sok
nyön mong pang/
“I will be without deception, and truthfully
generate bodhicitta.
I will abandon all anger, malice, and irritation.
I will never forget omniscience.
I will abandon kleshas such as desire.
sok chö la sok mi gey sem dang dral/ tak tu la me
jang chup yong su ngo/ ji ke me pa de shin gyi pa
dang/ sang gye yi che dral me gom par shok/
I will not even have the intention of wrong-doing
such as killing.
I will always dedicate all virtue to unsurpassable
awakening.
I will always do what I say.
May I always meditate on the Buddha, without
separation.
ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀྱང༌། །འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་
ལྡན། །ཆགས་པ་མེད་པའི་སྤོབས་པས་དམ་ཆོས་སྟོན། །བག་མེད་ལེ་ལོས་ཉལ་བ་ནམ་
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ཡང་མེད། །
tse rap kün tu rap tu jung ne kyang/ dö chung
chok she jang pay yön ten den/ chak pa me pay
pop pay dam chö tön/ bak me le lö nyal wa nam
yang me/
In every life I will fully renounce, have little
desire,
Be content and develop the qualities of training.
I will teach genuine Dharma with the confidence
of no attachment.
I will never sleep carelessly or lazily.
རྩ་ལྟུང་སྤངས་ཤིང་ཁྱིམ་གྱི་ལས་མི་བསྐྱེད། །བུད་མེད་རྫུན་དང་གཞན་སྐྱོན་བརྗོད་པ་
དང༌། །གཞན་གནོད་དཔའ་སྐོང་ལ་སོགས་མི་བགྱིད་ཅིང༌། །བདེན་དོན་སྤྱོད་ཚེ་ངན་
སྤྱོད་སྤོང་བར་ཤོག །
tsa tung pang shing khyim gyi le mi kye/ bü me
dzün dang shen kyön chö pa dang/ shen nö pa
kong la sok mi gyi ching/ den dön chö tse ngen
chö pong war shok/
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I will abstain from root downfalls and will not be
bound by a homelife.
I will not be bound with another, lie, recount
others’ faults,
Harm others or intimidate them.
May I engage in the truth and abandon bad
behavior.
ཐ་ན་ངུར་སྨྲིག་ཚུན་ལའང་མཆོད་རྟེན་དང༌། །བློ་ལྡན་ཀུན་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་
བསྐྱེད། །དམ་ཆོས་ཉན་པར་བརྩོན་ཞིང་ལྷ་གཞན་སྤངས། །ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་རྟག་ཏུ་
སྙོམས་པར་གཏོང༌། །
ta na ngur mik tsün la’ang chö ten dang/ lo den
kün la tön pay du she kye/ dam chö nyen par tsön
shing lha shen pang/ chö dang sang sing tak tu
nyom par tong/
I will view even a scrap of saffron cloth as a stupa
And all intelligent persons as the teacher.
I will diligently listen to genuine Dharma and
renounce other gods.
I will always give both Dharma and material
things equally.
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སྲོག་ལའང་མི་ལྟ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེམས། །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་
བ་སྤངས། །གང་ན་ཉེས་ལྟུང་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་པའི། །ཞིང་མཆོག་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྒྲུབ་
པར་ཤོག །
sok la’ang mi ta shen gyi duk ngel sem/ mi lam du
yang tsül trim chal wa pang/ gang na nye tung
dra yang mi drak pay/ shing chok yong su dak pa
drup par shok/
“Without considering even my own life, I will
think of others’ suffering.
I will not engage in wrongdoing even in dreams.
May I accomplish a great pure realm
Where even the word ‘violation’ is unheard of.”
མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུར་གྱུར་པ་ན། །རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་སྨོན་ལམ་གོ་ཆ་
མཛད། །དམ་བཅའ་འདི་འདྲ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཉེ་ཞེས་
རྒྱལ་བས་བསྔགས། །
mi truk gyal way nyu gur gyur pa na/ nam pa de
dray mön lam go cha dze/ dam cha di dra den pay
gyal se nam/ la me jang chup nye she gyal way
ngak/
Such were the aspirations you made, Akshobhya,
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And the armor you donned, when you became a
bodhisattva.
“For bodhisattvas with such commitment,
Unsurpassable awakening is close,” said the
Buddha, praising you.
བདེན་པའི་མཐུ་ལས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱང་གཡོས། །ཀྱེ་མ་སྔོན་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་
ཞེས། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བསྔགས་པ་ལན་བརྒྱར་བརྗོད། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་དེ་
བཞིན་སྤྱོད་པར་ཤོག །
den pay tu le jik ten kham kyang yö/ kye ma
ngön me seng gey dra chen she/ jik ten kün tu
ngak pa len gyar chö/ dak chak nam kyang de
shin chö par shok/
Through the power of such truth, the world shook
then.
All in that world praised you a hundred times,
saying,
“Oh, such a lion’s roar has never been heard!”
May we do what you have done.
རྒྱལ་གཞན་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མཛད་པ་ན། །འོད་ཀྱི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་

20

སྟེ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་འབྱུང༌། །ཁྱེད་ནི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཙམ་
ནའང་དེ་དང་མཚུངས། །
gyal shen sang gye dze pa dze pa na/ ö kyi nang
way jik ten kün khyap te/ duk ngel kün shi ngo
tsar pak me jung/ khye ni tuk kye tsam na’ang de
dang tsung/
When other buddhas do a buddha’s deeds,
Their radiant light fills all the world.
All suffering is pacified. Endless wonders arise.
All this occurred when you merely gave rise to
bodhicitta.
བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སེམས་དཔའ་སྟོང་ལ་སོགས། །འཕགས་མཆོག་བགྲང་ཡས་ལས་
ཀྱང་ཆེས་ལྷག་ཅེས། །སློབ་པའི་དུས་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས། །བདག་
ཀྱང་མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
kal pa sang poy sem pa tong la sok/ pak chok
drang ye le kyang che lhak che/ lop pay dü na’ang
sang gye kün gyi ngak/ dak kyang gön po khyö
dang tsung par shok/
You were praised by all buddhas at the time of
your training.
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They said, “He is far superior to innumerable
great aryas,
Such as the thousand bodhisattvas of this
fortunate kalpa.”
Protector, may I become equal to you.
བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་བྱང་ཆུབ་ཤིང༌། །གནམ་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་
འབུམ་ཡོད་ལ། །རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་དེ་ལས་ནི། །རབ་ཏུ་སྙན་པའི་ཆོས་སྒྲ་
མཐའ་ཡས་འབྱུང༌། །
chom den mi truk gyal poy jang chup shing/ nam
pang du ni pak tse bum yö la/ rin chen na dün le
drup de le ni/ rap tu nyen pay chö dra ta ye jung/
The bodhi tree of the Bhagavan Akshobhya
Is a hundred thousand leagues in height.
It is made of the seven precious things.
Innumerable melodic Dharma sounds issue from
it.
བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་བར། །བཅོམ་ལྡན་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་
སྟོན། །ཕྱི་རྗེས་བསྟན་པའང་ཡུན་ཚད་དེ་ཙམ་གནས། །དེ་འདྲའི་རྒྱལ་བ་རྟག་ཏུ་མཐོང་
བར་ཤོག །
kal pa chen po bum trak chu yi bar/ chom den tso
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shing she la chö kyang tön/ chi je ten pa’ang yün
tse de tsam ne/ de dray gyal wa tak tu tong war
shok/
Bhagavan, you will live for a million great kalpas
And teach Dharma for that long.
Your Dharma will survive you for an equal span of
time.
May I always see such buddhas.
བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པར་འགྱུར་བའི་ཞག་བདུན་སྔོན། །འགྲོ་ཀུན་དགའ་བདེས་ཁྱབ་ཅིང་ཉོན་
མོངས་བྲལ། །བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་ཚེ་ཁམས་གསུམ་གཡོ། །ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་
མཆོད་པ་དཔག་ཡས་ཕུལ། །
jang chup nye par gyur way shak dün ngön/ dro
kün ga dey khyap ching nyön mong dral/ la me ye
she nye tse kham sum yo/ kün gyi chak tsal chö
pa pak ye pul/
Seven days before your attainment of awakening,
All beings were filled with joy, happiness and
freed from kleshas.
When you achieved unsurpassable pristine
wisdom, the three realms shook.
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All prostrated to you and presented countless
offerings.
དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཚད་ཅན་ནོར་བུའི་གདུགས། །རྟག་ཏུ་དབུ་གཙུག་སྟེང་གི་ནམ་
མཁར་གནས། །སྟོང་གསུམ་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ནི། །སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་ཁོ་ནས་
རྟག་ཏུ་ཁྱབ། །
pak tse gya yi tse chen nor buy duk/ tak tu u tsuk
teng gi nam khar ne/ tong sum chen poy jik ten
kham de ni/ ku yi ö ser kho nay tak tu khyap/
A jeweled parasol a hundred leagues wide
Is always present in the sky above your head.
Your great realm of a billion worlds
Is always filled with the light-rays of your body.
ཞིང་ཁམས་དེ་ན་ངན་འགྲོ་བདུད་ལས་དང༌། །མུ་སྟེགས་ཅན་དང་འཐབ་རྩོད་འཆིང་བ་
མེད། །རྒས་དང་ནད་དང་རྒུད་པ་ཡོངས་མེད་ཅིང༌། །བུད་མེད་སྐྱོན་དང་མི་གཙང་དངོས་
པོ་མེད། །
shing kham de na ngen dro dü le dang/ mu tek
chen dang tap tsö ching wa me/ ge dang ne dang
gü pa yong me ching/ bü me kyön dang mi tsang
ngö po me/
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In your realm, there are no lower states,
Activity of maras, tirthikas, fighting, bondage,
Aging, sickness, or loss of any kind.
Women there have no disadvantages. There is
nothing impure there.
ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་ཚུལ་ལ་བསྟེན། །བདེན་པ་མཐོང་བའི་མོད་ལ་དགྲ་བཅོམ་
ཐོབ། །དགེ་སློང་དགེ་འདུན་བཀོད་པ་མཐའ་མེད་ཅིང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདུས་
པ་ཚད་མེད་དེ། །
nyen tö nam kyang tek chen tsul la ten/ den pa
tong way mö la dra chom top/ ge long gen dün kö
pa ta me ching/ jang chup sem pay dü pa tse me
de/
The shravakas there practice the mahayana.
As soon as they see the truth, they attain
arhatship.
The Sangha of monastics is immeasurably vast.
The gathering of bodhisattvas is also
immeasurable.
དེ་དག་རེ་རེའི་ཡོན་ཏན་བགྲང་ལས་འདས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་འདི་དག་
ཀུན། །ཚོགས་མཆོག་དམ་པ་དེ་འདྲའི་ནང་ཆུད་ནས། །ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་
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པར་ཤོག །
de dak re rey yön ten drang le de/ dak dang ta ye
dro wa di dak kün/ tsok chok dam pa de dray nang
chü ne/ chö kyi go yi ting dzin top par shok/
Each of them has innumerable qualities.
May I and all these innumerable beings
Be included in such sublime gatherings
And attain the samadhi of Dharma gates.
མདོག་བཟང་ས་གཞི་འཇམ་ལ་རེག་ན་བདེ། །མཐོ་དམན་མེད་ཅིང་ལྷ་ཡི་ནོར་བུས་
སྤྲས། །གསེར་གྱི་པདྨ་མང་པོས་རབ་ཏུ་ཁེབས། །སྡོང་དུམ་ཚེར་མ་ངམ་གྲོག་ལ་སོགས་
སྤངས། །
dok sang sa shi jam la rek na de/ to men me ching
lha yi nor bü tre/ ser gyi pe ma mang poy rap tu
khep/ dong dum tser ma ngam drok la sok pang/
The colorful ground in your realm is smooth to
the touch.
It is even and decorated by divine jewels.
It is covered by plenty of golden lotuses.
There are no such things as logs, thorns, or
gorges.
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གོས་དང་རྒྱན་རྣམས་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འབྱུང༌། །འབད་རྩོལ་མེད་པར་རིན་ཆེན་
སྣོད་རྣམས་སུ། །རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཁ་ཟས་འདོད་བཞིན་འབྱུང༌། །ཁྱིམ་རྣམས་ཐམས་
ཅད་གཞལ་མེད་ཁང་པ་སྟེ། །
gö dang gyen nam pak sam shing le jung/ be tsöl
me par rin chen nö nam su/ ro gya den pay kha se
dö shin jung/ khyim nam tam che shal me khang
pa te/
Clothing and jewelry come from wish-fulfilling
trees.
Without effort, food of a hundred flavors
Appears as desired in precious vessels.
All dwellings there are palaces.
ཁྲི་དང་མལ་སྟན་ཡོ་བྱད་དུ་མས་ཁྱབ། །རྫིང་བུ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བརྡལ་བ་ལ། །མྱ་ངན་
མེད་པའི་ལྗོན་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར། །དེ་དག་སྐྱེས་བུའི་འདོད་ལ་རྗེས་སུ་འབྱུང༌། །
tri dang mal ten yo che du may khyap/ dzing bu
ser gyi che ma dal wa la/ nya ngen me pay jön pay
yong su kor/ de dak kye buy dö la je su jung/
They are furnished with all luxuries, such as
thrones and beds.
There are pools spread with golden sand,
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Surrounded by ashoka trees.
These arise in response to beings’ wishes.
འཇམ་པོའི་རླུང་ལྡང་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་མེད། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་ལས། །གཙོ་འཁོར་གཞན་མེད་ཐམས་ཅད་སྙོམས་པར་བདེ། །ཉོ་ཚོང་ཞིང་སོགས་
ལས་ལ་མི་འཇུག་སྟེ། །
jam poy lung dang tsa drang duk ngel me/ dzok
pay sang gye chö kyi gyal po le/ tso khor shen me
tam che nyom par de/ nyo tsong shing sok le la mi
juk te/
There are gentle breezes, but no suffering from
heat or cold.
Other than the Buddha, the king of Dharma,
No one is dominant; all are equally happy.
There is no work such as buying, selling, or
farming.
ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བསམ་པ་དེ་ལྟར་འབྱུང༌། །གསེར་གྱི་ཏ་ལའི་ནགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་
ཁྱབ། །ཡིད་འོང་སྒྲ་དང་དྲི་ཞིམ་ཀུན་ཏུ་འཐུལ། །གླུ་གར་རོལ་མོས་རྩེ་ཡང་བག་ཡོད་
ལྡན། །
ji tar yi la sam pa de tar jung/ ser gyi ta lay nak
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kyi chok kün khyap/ yi ong dra dang dri shim kün
tu tül/ lu gar röl mö tse yang bak yö den/
Whatever is wished for arises.
Groves of golden palm trees fill all directions.
Pleasant sounds and delicious fragrances abound.
Although they enjoy song, dance, and music, all
are attentive.
མགོན་ཁྱོད་སྤྱོད་ཡུལ་གཤེགས་ན་ཞབས་ཀྱི་རྗེས། །རིན་ཆེན་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་སྟོང་ལྡན་པ་
འབྱུང༌། །པདྨ་དེ་ཡང་མཆོད་ཡུལ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །
gön khyö chö yul shek na shap kyi je/ rin chen
chu kye dap tong den pa jung/ pe ma de yang chö
yül chen por gyur/
Protector, when you walk, in your footprints
appear
Precious lotuses with a thousand petals.
Those lotuses are then worshipped.
འཛམ་བུ་གླིང་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་བར། །གསེར་དངུལ་བཻཌཱུརྱ་ཡི་ཐེམ་སྐས་ཅན། །དེ་
ལ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་བདེ་བར་རྒྱུ། །ཇི་ལྟར་ལྷ་གཞན་དེ་ལྟར་མི་ཡང་བདེ། །

29

dzam bu ling ne sum chu tsa sum bar/ ser ngul be
dur ya yi tem ke chen/ de la lha dang mi nam de
war gyu/ ji tar lha shen de tar mi yang de/
Between Jambudvipa and Thirty-Three
There is a stairway of gold, silver, and vaidurya.
Gods and humans walk up and down it with ease.
The humans are as happy as the gods.
ལྷ་རྣམས་འཛམ་བུ་གླིང་པ་རྣམས་ལ་སྨོན། །དབང་སྒྱུར་བདུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཞེས་
གྲགས་ནའང༌། །ཡང་དག་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །
lha nam dzam bu ling pa nam la mön/ wang gyur
dü kyi jik ten she drak na’ang/ yan dak lam la
shuk pa kho na yin/
The gods aspire to be like the people of
Jambudvipa.
Even those in the world known as Masterful Mara
Are all engaged in the perfect path.
འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་པ། །རྟག་པར་མཆོད་ལ་བརྩོན་ཅིང་ཆོས་
ཀྱང་ཉན། །ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཤས་ཆུང་ཞིང༌། །སྡིག་པའི་ལས་དང་ཉེས་
ལྟུང་དྲི་མས་དབེན། །
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dro wa tam che chom den mi truk pa/ tak par chö
la tsön ching chö kyang nyen/ tam che kün ne
nyön mong she chung shing/ dik pa’i le dang nye
tung dri me ben/
Bhagavan Akshobhya, all the beings in your realm
Constantly venerate you and listen to Dharma.
They all have few kleshas and are without
The stains of wrongdoing and transgressions.
འདོད་པའི་དགའ་བ་ལས་ཀྱང་ཆགས་བྲལ་ཐོབ། །མངལ་གནས་ཁང་བཟང་ལྟ་བུར་
ཞག་བདུན་བདེ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་འཕྲུལ་ཟད་མི་མངའ། །སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ། །
dö pay ga wa le kyang chak dral top/ ngal ne
khang sang ta bur shak dün de/ nyen tö nam
kyang nam trul se mi nga/ sem pa nam kyi nam
tar sam mi khyap/
They are all free from attachment to the pleasures
of desire.
One abides in the womb there for seven days, and
experiences it as a mansion.
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The shravakas there have inexhaustible
miraculous powers.
The feats of the bodhisattvas there are
inconceivable.
ཞིང་ཁམས་མཆོག་དེའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ནི། །ཞིང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་
གནོན་པར་འགྱུར། །ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པ་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ནི། །ད་ལྟ་སྐྱོབ་པ་མཆོག་གི་རྒྱལ་
ཚབ་ལགས། །
shing kham chok dey chö kyi jor pay ni/ shing
shen tam che sil gyi nön par gyur/ tuk je den pa
pö kyi lang po ni/ da ta kyop pa chok gi gyal tsap
la/
The abundance of Dharma in that realm
Surpasses that in all other realms.
The compassionate Gandhahasti
Is presently the regent of the great protector.
མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་ཕྱི་རྗེས་སུ། །ཞག་བདུན་ལོན་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་
འགྱུར། །ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་གསེར་གྱི་པདྨ་ཞེས། །སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པ་མི་འཁྲུགས་ཇི་ལྟ་
བ། །
mi truk gyal way ten pay chi je su/ shak dün lön
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ne chö kyi gyal por gyur/ lha miy tön pa ser gyi pe
ma she/ top chu den pa mi truk ji ta wa/
Seven days after the Dharma of Buddha
Akshobhya has waned,
Gandhahasti will become a king of Dharma.
That teacher of gods and humans will be known as
Golden Lotus.
Having the ten strengths, he will be just like
Akshobhya.
ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །མགོན་པོ་དེ་ནི་མཉེས་པར་བྱེད་
གྱུར་ཅིག །བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྒྲུབ་པར་དམ་
འཆའ་ཞིང༌། །
tuk jey trin le sam mi khyap par gyur/ gön po de
ni nye par che gyur chik/ chom den khyö kyi dze
chö ji ta war/ jang chup chö pa drup par dam cha
shing/
His compassionate activity will be inconceivably
vast.
May I please that protector.
Bhagavan Akshobhya, I vow to accomplish
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Bodhisattva actions exactly like yours.
མི་འཁྲུགས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་ཕྱིར། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་པ་
དང༌། །ཁྱོད་སྐུ་དམ་ཆོས་གསུང་བའི་རྣམ་པ་དང༌། །དགེ་སློང་དགེ་འདུན་དྲན་དང་རྒྱལ་
སྲས་ཀྱི། །དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་ཡོངས་སུ་བསྔོ།
mi truk nyi dang lhen chik drok pay chir/ pa rol
chin pa druk la chö pa dang/ khyö ku dam chö
sung way nam pa dang/ ge long gen dün dren
dang gyal se kyi/ gen dün je su dren ne yong su
ngo/
In order to enter your presence,
I will practice the six paramitas,
Recollect your form as you teach Dharma,
Recollect your sanghas of monastics and
bodhisattvas,
And wholly dedicate all virtue.
།དེ་དག་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་གསུངས། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་མཚན་ཐོས་སྨོན་
ལམ་འདེབས། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་དག་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། །གཞན་དག་ཞིང་
དེར་སྨོན་ལམ་འདེབས་སུ་འཇུག །
de dak ngön gay shing du kye war sung/ gyal tsap
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dam pay tsen tö mön lam dep/ cho chuy shing
kham dak par drup pa dang/ shen dak shing der
mön lam dep su juk/
It is taught that those who do so will be born in
Manifest Joy.
Those who hear the name of your great regent
and make aspirations,
Contemplate the purification of realms in the ten
directions,
Encourage others to aspire to birth in your realm,
མི་འཁྲུགས་ཞིང་གི་མདོ་སྡེར་སྤྱོད་པ་དང༌། །གླང་པོའི་ཁྲི་དང་པདྨ་ལ་བཞུགས་པའི།
།སྐུ་གཟུགས་སྟོང་ཕྲག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སོགས། །ད་སྐུ་བགྲང་ཡས་དགེ་འདུན་ཚོགས་
ཀྱིས་བསྐོར། མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་ཞིང་དེར་འགྲོ་བར་འགྱུར།
mi truk shing gi do der chö pa dang/ lang poy tri
dang pe ma la shuk pay/ ku suk tong trak drup
par che pa sok/ khye ku drang ye gen dün tsok kyi
kor/ ngön sum tong ne shing der dro war gyur/
Practice The Sutra of Akshobhya’s Realm,
Or make a thousand images of you
Seated on an elephant throne and a lotus,
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Will actually see you surrounded by your vast
Sangha,
And will reach your realm.
།སངས་རྒྱས་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་དེ་སྐད་གསུངས། །འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་
བུས། །བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཚོགས་ལ་རབ་ཞུགས་ནས། །མངོན་པར་དགའ་བའི་
ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
sang gye den pay tsik gi de ke sung/ dro wa kün
kyang nam pa de ta bü/ sö nam ge way tsok la rap
shuk ne/ ngön par ga way shing la chö par shok/
The Buddha spoke these true words.
May all beings in such a way
Gather an accumulation of virtue
And reach the realm of Abhirati.
བདག་ཅག་དེང་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་
ཅིང༌། །རྣམ་གསུམ་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་དྲུང་ཕྱུང་ནས། །མི་འཁྲུགས་མགོན་པོའི་གོ་
འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
dak chak deng ne kye wa tam che du/ pa rol chin
chuy pal la long chö ching/ nam sum drip pay
tsok nam drung chung ne/ mi truk gön poy go
pang top par shok/
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May we, from now on, in all births
Enjoy the splendor of the ten paramitas,
Eradicate the three obscurations,
And achieve the state of the protector Akshobhya.
ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡང༌། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །དམ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་མཆོག་རོལ་བས། །འགྲོ་ཀུན་བླ་མེད་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
ji si de ma top kyi bar du yang/ mi tün chok kyi
bar che kün shi shing/ dam pay chö kyi ga tön
chok röl way/ dro kün la me de la gö par shok/
Until that happens,
May all obstacles be pacified.
Enjoying the great feast of genuine Dharma,
May all beings be established in unsurpassable
happiness.

ཅེས་པ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་དོན་གཉེར་
མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ངེས་པར་བརྗོད་པའོ།
This aspiration to birth in the realm of Abhirati, called “The
Meaning of the Sutras,” was composed by the wanderer
Taranatha at the request of many persons seeking such a prayer.
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