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༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་ཕུང་བཞུགས། 
Cumulus Clouds of Compassion: A Supplication to the Lineage of Mahākaruṇika-Guhyasamāja 

 

 

ན་མོ་གུ་རུ། སྤྲོས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
namo guru / trö mé kha tar dak pa chö kyi ying /nup chok dé wa chen gyi zhing kham su / chö ku ö pak mé la söl wa dep 

namo guru! In the dharmasphere pure like unelaborate space—the western  
field “Delightful”—Dharmakāya Amitābha, I supplicate you:  

 

སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་ཚོགས་འཁྲིགས་པ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་། །ཤར་ཕྱོགས་པོ་ཏ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ། ། 
tong nyi ta wa tok par jin gyi lop / thuk jé trin tsok trik pa gyal wé zhing / shar chok po ta la yi né chok tu 

bless me to realize the view, emptiness! In the Victors’ field dense with massed  
clouds of compassion—the eastern supreme sacred site, Potala— 

 

རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་། ། 
gyal sé thuk jé chen la söl wa dep / jam dang nying jé jong war jin gyi lop / mön lam nam par dak pa trül pé zhing 

Compassionate Bodhisattva, I supplicate you: bless me to develop love and compassion! In the  
sphere emanated through pure aspiration—the Glorious Mountain’s field Lotus Light— 

 

དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 
pal ri padma ö kyi zhing kham su / or gyen rin po ché la söl wa dep / dön nyi tha ru chin par jin gyi lop 

Precious One of Uddiyān, I supplicate you: bless me to consummate the two purposes!  
 

རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་མཁའ་སྤྱོད་ནས། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཚོ་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
rang zhin nam par dak pé kha chö né / khan dro bum tso dü pé pho drang du / ma chik tso gyal zhap la söl wa dep 

In the naturally pure Khecara realm, in the palace where a hundred thousand  
skyfarers have gathered, Sole Mother Tsogyal, at your feet I supplicate:  
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བདེ་སྟོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཚོ་འདུས་པ་གནས་ཀྱི་མཆོག །ཆོས་འཁོར་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ། ། 
dé tong gyün ché mé par jin gyi lop / khan dro bum tso dü pa né kyi chok / chö khor dé chen ling gi wen né su 

bless me with ceaseless bliss-emptiness! In the supreme sacred site where a hundred thousand  
skyfarers have gathered—the secluded place, Dharma Wheel Dechen Ling—  

 

རཏྣ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། ། 
ratna ling pé zhap la söl wa dep / nyam tok tha ru chin par jin gyi lop / thuk jé chen pö jin gyi lap pé né 

Ratna Lingpa, at your feet I supplicate: bless me to consummate experience and realization! In the  
place blessed by the Great Compassionate One—the palace of past aspirations’ karmic fortune—  

 

སྨོན་ལམ་ལས་འཕྲོ་ལྡན་པའི་ཕོ་བྲང་ན། །སྤྲུལ་སྐུས་རྗེས་བཟུང་གུ་རུ་བློ་གྲོས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
mön lam lé tro den pé pho drang na / trül kü jé zung gu ru lo drö la / söl wa dep so jin gyi lap tu söl 

Guru Lodrö, the one cared for by nirmaṇakāya, I supplicate you: please grant your blessings!  
 

ཐུགས་རྗེས་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ན། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་སྒྲོལ་ཕོ་བྲང་དུ། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
thuk jé gang dül trül pé zhing kham na / tong nyi nying jé dro dröl pho drang du / drin chen tsa gyü la ma la söl wa dep 

In the field emanated to tame through compassion whomever need it, in the palace of liberating  
beings through emptiness and compassion, kind root and lineage gurus, I supplicate you: 

 

དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་གྱི་གཏེར་གནས་སུ། །ཚེ་གཅིག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་ཟབ་མོའི་ལམ། ། 
dön nyi tha ru chin par jin gyi lop / hlo drak nam ké chen gyi ter né su / tsé chik dor jé ku drup zap mö lam 

bless me to consummate the two objectives! In the Sky Staircase Treasure Site of Hlodrak, true Dharma  
that is Guhyasamāja—profound path that brings about the vajra body in one life—I supplicate you:  

 

དམ་ཆོས་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དངོས་གྲུབ་སྤྲིན ་ལྟར་གཏིབས་པའི་གནས་མཆོག་ན། ། 
dam chö sang wa dü pa la söl wa dep / drup pa tha ru chin par jin gyi lop / ngö drup trin tar tip pe né chok na 

bless me to consummate accomplishments! In the supreme sacred site where siddhis have  
gathered like clouds—the body mandala of the fully complete four empowerments— 
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དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །གསང་འདུས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 
wang zhi yong dzok lü kyi kyil khor du / sang dü zhi trö hla tsok la söl wa dep / ku sum hlün gyi drup par jin gyi lop 

Guhyasamāja’s peaceful and wrathful divine assemblies, I supplicate you: bless that the three kāyas be spontaneously present!  
 

བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཕོ་བྲང་ན། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
de tong gyu ma ta bü pho drang na / trin lé nam zhi drup pé kyil khor du / ma tsok khan dro nam la söl wa dep 

In the palace of illusory bliss-emptiness—the mandala where the four activities  
are accomplished—skyfarers and hosts of mothers, I supplicate you: 

 

སྣང་བ་དབང་དུ་འདུ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྲིན་ལས་དྲག་རྩལ་ལྡན་པའི་བཀའ་ཆོས་ན། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། ། 
nang wa wang du du war jin gyi lop / trin lé drak tsal den pé ka chö na / trin lé thok mé drup pé pho drang du 

bless me to gain mastery over appearances! Among the objects that have destructive  
activity’s dynamism, in the palace where unimpeded activities are present,  

 

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་བར་ཅད་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨོན་ལམ་ལས་འཕྲོ་དག་པ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་། ། 
ka sung dam chen nam la söl wa dep / chi nang bar ché zhi war jin gyi lop / mön lam lé tro dak pa gyal wé zhing 

oath-bound command guards, I supplicate you: bless that outer and inner obstacles be pacified! In the Victors’  
field of pure karmic fortune [arisen from] aspirations, supreme persons who act for the twofold purpose  

 

རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྤྱོད་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆོག །མཆེད་གྲོགས་ཆོས་མཛད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་ས་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 
rang zhen dön nyi chö pé kyé bu chok / ché drok chö dzé nam la söl wa dep / drup pé gyal sa dzin par jin gyi lop 

of self and others—spiritual siblings and friends, I supplicate you: bless me to seize the royal seat of accomplishment!  
 

ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་གནས་བརྩེ་ཆེན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་སོགས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་བུ་རྣམས་ལ། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་ཚོགས་དུས་འདིར་གཏིབས་ནས་ཀྱང་། ། 
thug jé kyap né tsé chen khyé nam kyi / dak sok söl wa dep pé bu nam la / thuk jé trin tsok dü dir tip né kyang 
You compassionate, loving sources of refuge, having gathered here and now like massed clouds of compassion,   
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¾ 

 
བྱིན་རླབས་ཆར་བཞིན་འབེབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བསྟན་པའི་མར་གཤམ་འདིར། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱིས་མནར་བ་ལ། ། 

jin lap char zhin bep par dzé du söl / nyik ma ngab do ten pé mar sham dir / sem chen nyön mong lé kyi nar wa la 
please let fall your rain of blessings on us, the children who supplicate you! At this nadir of the teachings  

when the five dregs are rampant, sentient ones are tormented by karma and afflictions.  
 

བརྩེ་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་དཔལ་སྐྱེད་ལ། །བདག་སོགས་ཐར་པའི་གནས་སུ་འདྲེན་དུ་གསོལ། །ཚེ་འདི་བློས་བཏང་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ། ། 
tsé chen khyé kyi thuk jé pal kyé la / dak sok thar pé né su dren du söl / tsé di lö tang wen pé ri trö du 

Great affectionate ones who have aroused compassion’s glory, please guide me and others to the sacred place of release!  
Having let go of this life, I dwell in isolated mountain regions, never parting from disenchantment and determination. 

 

སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་བར། །ཡོན་ཏན་ཉམས་རྟོགས་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་བཞིན། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 
kyo shé ngé jung tak tu min dral war / yön ten nyam tok da wa yar ngo zhin / gong né gong du phel war jin gyi lop 

Thus, bless that qualities, experience and realization develop ever further like the waxing moon! 
 

བདག་སོགས་ཉོན་མོངས་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་རྣམས་ལ། །བྱམས་མགོན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་མ་རིག་བསལ་ནས་ཀྱང་། ། 
dak sok nyön mong nying jé yül nam la / jam gön khyé kyi thuk jé ö zer gyi / lé dang nyön mong ma rik sal né kyang 

Having dispelled, through the light rays of your compassion, the karma, kleshas and ignorance  
of myself and others—the afflicted objects of your mercy—loving guardians, 

 

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་བརྒྱུད་དྲིན་ཅན་རྣམས། །རྗེས་འཇུག་བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ། ། 
yé shé nang wa gyé par jin gyi lop / söl wa dep so ka gyü drin chen nam / jé juk dak chak jang chup drup pa la 

bless us with unfolding wisdom appearances! We supplicate you kind command- 
lineage holders: bless that your followers, we sādhakas of enlightenment,  

 

ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 
tsé dang drup pa tha ru chin pa dang / tsé chik sang gyé drup par jin gyi lop 

take lifespan and accomplishment to their limit and attain the buddhas’ state in one life!  
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༔ ༔ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ༔ 
The Abridged Essence that is the Daily Practice of Mahākaruṇika-Guhyasamāja 

 

སྤྱི་གཙུག་པད་སྡོང་ཉི་ཟླའི ་སྟེང༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དང༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན ་མཆོག་ཐམས་ཅད་བསམ༔ ཕ་མས་གཙོར་བྱས་འགྲོ་བ་རྣམས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འདི་སྐད་བརྗོད༔ 
Upon a lotus flower, sun and moon at one’s crown one should imagine the three roots’ divine assemblies and every jewel that is a source of refuge.  

 With respectful three doors, wayfaring beings—with one’s parents acting as their leaders—should utter these words: 
 

ན་མོ། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་ལན་གསུམ། 
namo / la ma kön chok yi dam hla / gyal wa gyam tsö tsok ché la / dak dang dro wa sem chen nam / go sum gü pé kyap su chi 

namo! All sentient wayfarers and myself, with respectful three doors, take refuge in the  
guru, yidam and three jewels with the Victors’ oceanic hosts. Recite three times. 

 

རང་རིག་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མ་འགགས་རང་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ མུ་བཞིར་ལྟུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་རྗེས་ཡི་རང༔ 
rang rik hla la chak tsal lo / man gak rang sal chö pa bül / mub zhir tung wa thöl lo shak / dü sum nyam nyi jé yi rang 

Homage to the deity, innate awareness! I offer unhalting innate clarity and disclose  
and let go of the four limits’ downfalls. In the three times’ sameness I rejoice.  

 

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བསྐུལ༔ ཀ་དག་ཟང་ཐལ་རྗེན་པར་བཞུགས༔ ཀུན་ཀྱང་རང་རིག་རྟོགས་པར་བསྔོ༔ སྐུ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་ལན་གསུམ། 
khor wa dong né truk par kül / ka dak zang thal jen par zhuk 

kün kyang rang rik tok par ngo / ku sum yong dzok thop par shok 
I exhort you to empty samsara from its depths and to remain in primordial purity’s naked transparency.  

I dedicate everything to realize innate awareness. May the fully complete three kāyas be attained! Recite three times. 
 

ཀྱེ་མ། བདག་གིས་འགྲོ་ཀུན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུག་པའི་ཕྱིར༔ ཚད་མེད་བཞི་རུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། 
kyé ma / dak gi dro kün dral jé chir / thuk jé chen pö kyil khor du / khor wa dong né truk pé chir / tsé mé zhi ru sem kyé do 

Alas! For me to release all transient ones by emptying samsara into the Great Compassionate  
One’s mandala, I’ll rouse mind—the four immeasurables. Recite three times.  
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དམིགས་མེད་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཕོ་བྲང་ལྟེ་དབུས་འོད་ལྔའི་ཀློང༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རང་རིག་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ 
mik mé tong pé ngang nyi lé / pho drang té ü ö ngé long / pé ma nyi dé den teng du / rang rik yi gé hrīḥ mar po 

From the state of emptiness without reference point is a sphere of five-colored lights in the center of a palace.  
Therein, on a seat of lotus, sun and moon, is innate awareness, a red hrīḥ syllable.  

 

ཕར ་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་ཐིམ༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བསམ༔ 
phar trö gyal wa nyé chö phül / sem chen kün gyi dik drip jang 
tsur dü ngö drup dak la thim / khor wa dong né truk par sam 

Radiating outward, its light has made pleasing offerings to the Victors and has refined away all sentient ones’ wrongs and 
obscurations. As it is gathered back, accomplishments merge into me. I imagine samsara has been emptied from its depths.  

 

དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ རང་ཉིད་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐུ༔ དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་པད་ཕྲེང་ཐུགས་ཀར་འཛིན༔ 
dé nyi yong su gyur pa lé / rang nyi sang wa dü pé ku / mar po zhal chik chak nyi pa / chak yé pé treng thuk kar dzin 

Through the transformation [of the hrīḥ], I become the form of Guhyasamāja, red 
with one face and two arms. The right hand holds a lotus garland at the heart.  

 

ཕྱག་གཡོན་ཚེ་བུམ་པད་སྡོང་བསྣམས༔ རིན་ཆེན་པད་ཕྲེང་རུས་རྒྱན་དང༔ དར་དཔྱང་རྒྱན་ཚོགས་དཔག་མེད་བརྒྱན༔ ཡུམ་མཆོག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མ༔ 
chak yön tsé bum pé dong nam / rin chen pé treng rü gyen dang 
dar chang gyen tsok pak mé gyen / yum chok sang wa yé shé ma 

The left bears a life vase with a lotus stalk. I am adorned with unfathomable massed ornaments— 
precious jewels, lotus garlands, bone ornaments and silk tassels. Supreme mother Guhyajñāna 

 

ཕྱག་གཡས་ཨུཏྤལ་གཡོན་བདུད ་རྩི༔ ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ གཅེར་བུ་རྒྱན་དྲུག་པད་ཕྲེང་མཛེས༔ ཞབས་གཉིས་ཡབ་ཀྱི་སྐེད་ལ་འཁྲིལ༔ 
chak yé ut pal yön dü tsi / zung juk yap kyi gül né khyü / cher bu gyen druk pé treng dzé / zhap nyi yap kyi ké la tril 

holds in her right hand an utpala and in her left, a nectar [vase]. At one with the father, she embraces his neck. 
With the six ornaments and lotus garlands, she is naked and beautiful. Her two legs clasp the father’s waist. 
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¾ 
¾ 

 

གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་དག་ཏུ་བསྒོམ༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང༔ ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་འོད་ཟེར་ཅན༔ 
nyi mé zung juk dak tu gom / thuk kar da wé kyil khor teng / hrīḥ yik mar po ö zer chen  

Thus should one cultivate pristine, nondual unity. I imagine a radiant, red hrīḥ syllable on a moon disk at my heart, with 
 

ཡིག་དྲུག་མཐའ་ལ་བསྐོར ་བར་བསམ༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་བཞིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ༔ 
yik druk tha la kor war sam / dé lé ö trö rang zhin gyi / yé shé sem pa chen drang tim 

the six syllables revolving ‘round its edge. Light radiates therefrom, inviting the intrinsic wisdom beings, who merge into me. 
 

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ  ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ 
oṁ maṇi padme hū hrīḥ / vajra samaya jaḥ  

jaḥ hū baṁ hoḥ / vajra samaya tiṣṭha lhan / oṁ āḥ hū / oṁ hū traṁ hrīḥ āḥ 
 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བསམ༔ བདག་ཉིད་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ལས༔ འོད་ཟེར་ཕར་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་མཆོད༔ 
ku sung thuk kyi jin lap né / yé shé nga yi wang kur sam / dak nyi thuk sok hrīḥ yik lé / ö zer phar trö gyal wa chö 
I imagine that, from the blessings of body, speech and mind, the five wisdoms’ empowerment has been conferred. 

From the life-force, the letter hrīḥ at my heart, light rays have streamed forth, offering to the Victors and  
 

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཚུར་འདུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་ཐིམ༔ 
sem chen kün gyi dik drip jang / kün kyang thuk jé chen por gyur / tsur dü ku sung thuk kyi chü / jin lap ngö drup dak la thim 

refining away all sentient ones’ wrongs and obscurations. Thus, all have transformed into the Great Compassionate One.  
As the light rays have gathered back, the quintessence, blessings and siddhis of Body, Speech and Mind merge into me. 

 

ཏིང་འཛིན་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔ ཡིག་དྲུག་གཡོན་དུ་བཀོད་པར་བསམ༔ ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཡིག་བདུན་ཆུ་བོའི ་གཞུང་བཞིན་བཟླས། 
ting dzin thuk sok hrīḥ yik thar / yik druk yön du kö par sam / oṁ maṇi padme hū hrīḥ 

I imagine the six syllables arranged anti-clockwise around the life-force, the heart-letter hrīḥ, which is concentration.  
oṁ maṇi padme hū hrīḥ. The recitation of the seven syllables should be done according to the texts, like a flowing river. 
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ལྷ་ནི་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད༔ ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་བསྒོམ༔ སྔགས་ནི་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་སྒྲ༔ འཛིན་མེད་བྲག་ཆ་ལྟ་བུར་བཟླས༔ 

hla ni nang la rang zhin mé / nam khé ja tsön ta bu gom / ngak ni chö nyi tong pé dra / dzin mé drak cha ta bur dé 
The deity, appearing yet without self-nature, is visualized like a rainbow in the sky. 

Mantra, the empty sound of dharmatā, repeats without grasping like an echo. 
 

སེམས་ནི་མ་ཡེངས་མི་བསྒོམ་པ༔ སྣང་སྟོང་འཛིན་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ མི་བསྒོམ་པ་ཡི་གནད་ཤེས་བྱ༔ བྱར་མེད་བློ་འདས་ཆེན་པོར་བསྐྱལ༔  
sem ni ma yeng mi gom pa / nang tong dzin mé ngang du zhak / mi gom pa yi né shé ja / jar me lo dé chen por kyal 

Mind, undistracted non-meditation, has been placed in a state of non-grasping, empty appearance. This is  
known as the crucial point of non-meditation, wherein one is conveyed to great non-action beyond reason.  

 

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ 
oṁ maṇi padme hū hrīḥ 

 

སྐབས་སུ་གསོལ་འདེབས་གནད་ནས་བསྐུལ༔ ཧྲཱིཿ མ་སྐྱེ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལས༔ ཐུགས་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར༔ 
hrīḥ / ma kyé chö ying trö dang dral wa lé / thuk jé nam trül yi zhin nor bu tar 

At this juncture is the supplication that implores the deity from the vital point: hrīḥ! Like a jewel that grants all  
wishes are you, compassionate projection from the unborn, unelaborated dharmasphere!  

 

བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཁྱོད་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་མ་རིག་ལས་ངན་སྡིག་པོ་ཆེ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་སུ་གཏན་འཁྱམས་ཤིང༔ 
jam gön thuk jé hla khyö gong su söl / dak ni ma rik lé ngen dik po ché / kham sum khor wé né su ten khyam shing 

Loving guardian, merciful deity, please consider this! We, great ignorant wrongdoers  
with ill karma, have perpetually wandered the three realms’ samsaric states  

 

རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་གནས་ལས་ཐར་དུས་མེད༔ མཐའ་མེད་ཡུན་དུ་ཉམ་ཐག་འདི་འདྲ་མྱོང༔ བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་མ་གཟིགས་སམ༔ 
rik druk khor wé né lé thar dü mé / tha mé yün du nyam thak din dra nyong / jam gön thuk jé chen gyi ma zik sam 

with no chance for release from the six classes’ samsaric abodes. As we have endured exhaustion  
like this for a limitless time, loving guardian, will you not look on us with eyes of compassion? 
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¾ 

 

འདི་ལ་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྗེ་ཕྱག་བརྐྱང་ལ༔ ཐར་པའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ རང་གི་རྣམ་སྨིན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་སྤྱོད་ན༔ འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ༔  
di la gön pö thuk jé chak kyang la / thar pé lam du dren par dzé du söl  

rang gi nam min duk ngal gyün chö na / phak pé thuk jé dak la chi zhik ja  
Extending here your benevolent hand, guardian, please guide on the path of release! Ever occupied  

with the miseries of our actions’ ripening, what use will the exalted one’s compassion be to us?  
 

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཞགས་པ་མཆིས་ལགས་ན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འདྲེན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ མ་གདུངས་བུ་ལ་བརྩེ་བ་ཇི་བཞིན་དུ༔  
thap khé thuk jé zhak pa chi lak na / tan da nyi du dren par dzé du söl / ma dung bu la tsé wa jib zhin du  

If indeed you have the compassionate lasso of those skilled in means, please  
draw us out at once! Like a longing mother who loves her child,  

 

ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེ་དབང་གི་ལྷ༔ ལས་ངན་མཐའ་ཟད་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ནས༔ མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་འདྲེན་དུ་གསོལ༔ 
thuk dam ma yel thuk jé wang gi hla / lé ngen tha zé khor wa dong truk né / gön po nyi kyi zhap drung dren du söl  

powerful deity of compassion, do not forget your heart pledge! Having exhausted the limits of misdeeds  
 and emptied samsara from its depths, guardian, please draw us into your very presence!  

 

འདི་ལྟར་བསྐྱེད་རྫོགས་བསྒོམ་བཟླས་བསོད་ནམས་ཀྱིས༔ བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཀུན༔ མི་གཙང་ལུས་འདི་བོར་བར་གྱུར་མ་ཐག༔ 
di tar kyé dzok gom dé sö nam kyi / dak dang dak la drel thok dro wa kün / mi tsang lü di bor war gyur ma thak 

Thus, through the merit of development and completion’s meditation and recitation, may I and all wayfarers  
connected with me be miraculously born in The Delightful the moment these unclean bodies have been cast off!  

 

བདེ་བ་ཅན་དུ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག༔ སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བགྲོད་ནས༔ སྤྲུལ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་གཞན་དོན་བྱེད་པར་ཤོག༔ 
dé wa chen du dzü té kyé war shok / kyé ma thak tu sab chu rap drö né / trül pé chok chur zhen dön jé par shok 

Traversing the ten grounds as soon as we are born, may our emanations engage others’ aims throughout the ten directions!  
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འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་པ༔ འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་སྲོག་བཏོན་པའི༔ བསོད་ནམས་འཕགས་པས་བསྒྲང་བར་ནུས༔ ཡིག་བདུན་ལན་ཅིག་བཟླས་པ་ཡི༔ ཡོན་ཏན་བསྒྲང་བར་ག་ལ་ནུས༔ 
ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ༔ སངས་རྒྱས་སར་བཀོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ བསྒྲང་བར་ནུས་ཀྱི་ཡི་གེ་བདུན༔ གཅིག་བརྗོད་ཕན་ཡོན་བརྗོད་མི་ལང༔ རྒྱལ་བ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ལ༔ 

མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཚོགས༔ བསྒྲང་བར་ནུས་ཀྱི་ཡི་གེ་བདུན༔ གཅིག་བརྗོད་ཡོན་ཏན་བསྒྲང་མི་ནུས༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ 
“The Exalted Ones are able to tally the merits of saving the lives of all this world’s sentient ones; yet how could the good qualities of even a singe recitation of  

the seven syllables be counted? The good qualities of having placed all the three spheres’ sentient ones without exception at the level of the buddhas can be tallied;  
yet the benefits of having uttered the seven syllables but once defy description. The accumulation of merit from making offerings to the Victorious Ones filling 
 space can be tallied; yet the attributes of having uttered the seven syllables even once are uncountable.” These are the words of Amitābha. Thus it is said.  

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་བསྒོམ་པས༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ནི༔ 
མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་ཡིན༔ བསྒོམ་དང་ཡིད་ལ་དྲན་པས་ཀྱང༔ མཚམས་མེད་སྒྲིབ་པ་དག་པར་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ 

In the Tantra of the Lotus King Mahākaruṇika it is said, “Every buddha of the three times [is realized] by cultivating  
a single body mandala. Thus, the form of Guardian Avalokita is the one in whom every buddha has gathered.  

By visualizing and remembering him, obscurations from even the acts without interval are made pure.” 
 

རྒྱུན ་ཁྱེར་གཏེར་གཞུང་ལྷད་མེད་བསྒྲིགས་པ་རང་བཟོ་མ་འདྲེས་པར༔ རཱ་ག་ཨ་སྱས་བཀོད་པའོ། །སརྦ་མངྒལཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཤོག 
This daily practice was arranged without adulteration from the main treasure text and recorded  

unmixed with personal fabrications by Rāga Asya. sarva mangalaṁ! May it be auspicious!  
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¾ 

དེ་ནས་གསང་བའི་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར། འདུས་པ་རྣམས་ཀྱང་བཞེངས་ལ་ཞྭ་གོས་བདར། དབྱངས་རོལ་གཡབ་དར་ཌ་དྲིལ་བཅས།  
Bringing down great, secret blessings is as follows. While the master and the others circumambulate the mandala, those who have gathered  

should stand up and arrange their hats and robes. With melody, music, beckoning flags, damarus and bells, one should recite: 
 

རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། 
rang nyi hlar sal wé thuk sok hū lé ö trö la ma rik dzin tsa wa sum gyi thuk gyü kül  
From the life-force, the hū at the heart of myself manifest as the deity, light radiates,  

imploring the gurus’, knowledge holders’ and three roots’ mind streams.  
 

ཐམས་ཅད་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་གྱུར།  
tham ché trin tip pa tar jön né jin lap wang kur ngö drup tsöl zhing trin lé drup par gyur  

When every one of them has come like gathered clouds, blessing, empowerment  
and siddhis are bestowed and activities are accomplished.  

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྣམ་དག་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ མ་འགགས་ཐུགས་རྗེའི་རང་རྩལ་གཙོ་དང་འཁོར༔  
hū hrīḥ / nam dak trö dang dral wé ngang nyi lé / man gak thuk jé rang tsal tso dang khor  

hū hrīḥ. From the very state that is completely pure and free of elaboration  
appear the principal and retinue, self-dynamism of unhalting compassion.   

 

གནས་འདིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔  
né dir ku sung thuk kyi jin phop la / yé shé nga yi wang chok kur du söl  

Send down upon this place the resplendence of your body, speech  
and mind and grant the five wisdoms’ supreme empowerment!  

 

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ 
oṁ maṇi padme hū hrīḥ / mahā karuṇika sarva samaya āḥ 
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སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་ཁྲི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་བཀའ་གནང་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་འདི་སློབ་མ་ཨ་རི་མས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། ནོངས་པ་ཇི་མཆིས་རྩ་
བའི་བླ་མ་དང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཟོད་པར་གསོལ། 
According to the command of Kyabjé Garchen Triptrül Rinpoché, this lineage supplication, daily practice and bringing down blessing of Avalokiteshvara-
Guhyasamāja were translated into English by the disciple Ari-ma. Root guru and Ārya Avalokita, please forbear whatever errors there may be. 
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