༄༅། །ཐུགས་རྗེེ་ཆེེན་པོོའི་ིབསྒོོམ་བཟླས་འགྲོོ་དོོན་མཁའ་ཁྱབ་མ་བཞུགས་སོོ། །

Benefit for Beings Pervading Space
A Meditation and Recitation for Great Compassion

Supplication to the Gurus of the Mahamudra Lineage
ཕྱག་ཆེེན་བརྒྱུད་པའིི་བླ་མའིི་གསོོལ་འདེེབས་ནིི།

ཁྱབ་བདག་རྡོོ་རྗེེ་འཆང་ཆེེན་མཁྱེེན་ནོོ། །

ཏཻཻ་ལོོ་ཤེེས་རབ་བཟང་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

ནཱ་རོོ་ཛྙན་སིིདྡྷིི་མཁྱེེན་ནོོ། །

མར་པ་ཆོོས་ཀྱིི་བློོ་གྲོོས་མཁྱེེན་ནོོ། །

མིི་ལ་བཞད་པ་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

དྭགས་པོོ་ཟླ་འོོད་གཞོོན་ནུ་མཁྱེེན་ནོོ། །

khyap dak dorje chang chen khyen no

All Pervading Great Vajradhara, Khyen-no.

naro jñana siddhi khyen no

Naro Jnana Siddhi, Khyen-no.

mila zhepa dorje khyen no

Mila Zhepa Dorje, Khyen-no.		

telo sherap zangpo khyen no

Telo Sherab Zangpo, Khyen-no.

marpa chökyi lodrö khyen no

Marpa ChÖkyi LodrÖ, Khyen-no.

dakpo da-ö zhön-nu khyen no

Dakpo Da-Ö Zhon-nu, Khyen-no.

དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེེན་པ་མཁྱེེན་ནོོ། །

སིི་ཏུ་འགྲོོ་མགོོན་རས་ཆེེན་མཁྱེེན་ནོོ། །

སྤོོམ་བྲག་བསོོད་ནམས་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

གྲུབ་ཆེེན་ཀརྨ་པཀྵིི་མཁྱེེན་ནོོ། །

མཁས་གྲུབ་ཨོོ་རྒྱན་ཆེེན་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

སེེམས་དཔའ་རང་བྱུང་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྒྱལ་བ་གཡུང་སྟོོན་ཆེེན་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

འཛམ་གླིིང་ཆོོས་ཀྱིི་གྲགས་པ་མཁྱེེན་ནོོ། །

pelden düsum khyenpa khyen no

Glorious Dusum Khyenpa, Khyen-no.

pomdrak sönam dorje khyen no

Pomdrak SÖnam Dorje, Khyen-no.

khedrup ogyen chenpo khyen no

Scholar-siddha Great Orgyenpa, Khyen-no.

gyelwa yung tön chenpo khyen no

Great Victor Yungtonpa, Khyen-no.

situ drogön rechen khyen no

Situ DrogÖn Rechen, Khyen-no.

drupchen karma pakshi khyen no

Mahasiddha Karma Pakshi, Khyen-no.

sempa rangjung dorje khyen no

Sattva Rangjung Dorje, Khyen-no.

dzamling chökyi drakpa khyen no

Dzamling Chokyi Drakpa, Khyen-no.

རྟོོགས་ལྡན་མཁའ་སྤྱོོད་དབང་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

ཆོོས་རྗེེ་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྗེེ་བཙུན་རཏྣ་བྷདྲ་མཁྱེེན་ནོོ། །

སྤྲུལ་སྐུ་མཐོོང་བ་དོོན་ལྡན་མཁྱེེན་ནོོ། །

ཀུན་མཁྱེེན་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

བྱང་སེེམས་དཔལ་འབྱོོར་དོོན་གྲུབ་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྒྱལ་དབང་ཆོོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

གྲུབ་ཆེེན་བཀྲ་ཤིིས་དཔལ་འབྱོོར་མཁྱེེན་ནོོ། །

tokden khachö wangpo khyen no

Realized KhachÖ Wangpo, Khyen-no.

jetsün ratna bhadra khyen no

Jetsun Ratnabhadra, Khyen-no.

künkhyen jampel zangpo khyen no

Omniscient Jampal Zangpo, Khyen-no.

gyelwang chödrak gyatso khyen no

Mighty victor ChÖdrak Gyatso, Khyen-no.

chöje dezhin shekpa khyen no

Dharma lord Dezhin Shekpa, Khyen-no.

trülku tongwa dönden khyen no

Tulku Thongwa DÖnden, Khyen-no.

jangsem peljor döndrup khyen no

Bodhisattva Paljor DÖndrup Khyen-no.

drupchen tashi peljor khyen no

Mahasiddha Tashi Paljor, Khyen-no.

མཚུངས་མེེད་མིི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྒྱལ་བ་དཀོོན་མཆོོག་ཡན་ལག་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྗེེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

གར་དབང་ཆོོས་ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྒྱལ་མཆོོག་ཆོོས་དབྱིིངས་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

དཔལ་ལྡན་ཡེེ་ཤེེས་སྙིིང་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

མཚུངས་མེེད་ཡེེ་ཤེེས་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

དཔལ་ཆེེན་ཆོོས་ཀྱིི་དོོན་གྲུབ་མཁྱེེན་ནོོ། །

tsungme mikyö dorje khyen no

Incomparable MikyÖ Dorje, Khyen-no.

jetsün wangchuk dorje khyen no

Jetsun Wangchuk Dorje, Khyen-no.

gyelchok chöying dorje khyen no

Supreme victor ChÖying Dorje, Khyen-no.

tsungme yeshe dorje khyen no

Incomparable Yeshe Dorje, Khyen-no.

gyelwa könchok yenlak khyen no

Victor KÖnchok Yenlak, Khyen-no.

garwang chökyi wangchuk khyen no

Lord of dance ChÖkyi Wangchuk, Khyen-no.

pelden yeshe nyingpo khyen no

Glorious Yeshe Nyingpo, Khyen-no.

pelchen chökyi döndrup khyen no

Glorious ChÖkyi DÖndrup, Khyen-no.

རྒྱལ་དབང་བྱང་ཆུབ་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

སིི་ཏུ་ཆོོས་ཀྱིི་འབྱུང་གནས་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྗེེ་བཙུན་བདུད་འདུལ་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

མིི་ཕམ་ཆོོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

པདྨ་ཉིིན་བྱེེད་དབང་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

ཐེེག་པ་མཆོོག་གིི་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

རྒྱལ་སྲས་བློོ་གྲོོས་མཐའ་ཡས་མཁྱེེན་ནོོ། །

ཀུན་བཟང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

gyelwang jangchup dorje khyen no

Mighty victor Jangchub Dorje, Khyen-no.

jetsün düdül dorje khyen no

Jetsun Düdul Dorje, Khyen-no.

pema nyinje wangpo khyen no

Pema Nyinje Wangpo, Khyen-no.

gyelse lodrö thaye khyen no

Victor’s heir LodrÖ Thaye, Khyen-no.

situ chökyi jungne khyen no

Situ ChÖkyi Jungne, Khyen-no.

mipam chödrup gyatso khyen no

Mipam ChÖdrup Gyatso, Khyen-no.

tekpa chok-gi dorje khyen no

Tekpa Chok-gi Dorje, Khyen-no.

künzang khakhyap dorje khyen no

All good Khakyab Dorje, Khyen-no.

པདྨ་དབང་མཆོོག་རྒྱལ་པོོ་མཁྱེེན་ནོོ། །

དཔལ་ལྡན་མཁྱེེན་བརྩེེའིི་འོོད་ཟེེར་མཁྱེེན་ནོོ། །

རང་བྱུང་རིིག་པའིི་རྡོོ་རྗེེ་མཁྱེེན་ནོོ། །

གྲུབ་དབང་ནོོར་བུ་དོོན་གྲུབ་མཁྱེེན་ནོོ། །

ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་མཁྱེེན་ནོོ། །

འབོོ་དཀར་རྡོོ་རྗེེ་འཆང་དབང་མཁྱེེན་ནོོ།

དྲིིན་ཅན་རྩ་བའིི་བླ་མ་མཁྱེེན་ནོོ། །

ཡིི་དམ་དཀྱིིལ་འཁོོར་ལྷ་ཚོོགས་མཁྱེེན་ནོོ། །

pema wangchok gyelpo khyen no

Pema Wangchok Gyalpo, Khyen-no.

rangjung rikpe dorje khyen no

Rangjung Rigpe Dorje, Khyen-no.

khyapdak rangjung künkhyap khyen no

Lord of all Rangjung Kunkhyab, Khyen-no.

drinchen tsawe lama khyen no

Kind root guru, Khyen-no.

pelden khyentse özer khyen no

Glorious Palden Khyentse Özer, Khyen-no.

drupwang norbu döndrup khyen no

Mighty siddha Norbu DÖndrup, Khyen-no.

bokar dorje chang wang khyen no

Mighty Bokar Vajradhara, Khyen-no.

yi dam kyil khor lha tsok khyen no

Host of yidam devas of the mandala, Khyen-no.

ཆོོས་སྐྱོོང་མ་མགོོན་ལྕམ་དྲལ་མཁྱེེན་ནོོ། །

བདག་སོོགས་འགྲོོ་དྲུག་སེེམས་ཅན་ཀུན་ལ། །

ཐུགས་བརྩེེ་ཡེེ་ཤེེས་ཆེེན་པོོས་གཟིིགས་ནས། །

ཕྱག་ཆེེན་གནས་ལུགས་རྟོོགས་པར་མཛོོད་ཅིིག། །།

chö kyong ma gön cham drel khyen no

Dharma protectors Mahakala and Mahakali,
Khyen-no.

tuk tse ye she chen pö zik ne

Upon me and all sentient beings of the six kinds,

dak sok dro druk sem chen kün la

Gazing with great compassion and wisdom

chak chen ne luk tok par dzö chik

Have us realize the true nature of mahamudra.

Refuge and Bodhichitta
དང་པོོ་སྐྱབས་སེེམས།

བདག་དང་འགྲོོ་བ་ནམ་མཁའིི་མཐའ་དང་མཉམ་པའིི་སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདིི་ནས་བཟུང་སྟེེ་ཇིི་སྲིིད་བྱང་ཆུབ་

dak dang dro wa nam khe ta dang nyam pe sem chen tam che dü di ne zung te ji si jang chup

From this moment, until the heart of enlightenment is reached, I and all sentient beings equaling

སྙིིང་པོོ་ལ་མཆིིས་ཀྱིི་བར་དུ།

nying po la chi kyi bar du

the limits of space…

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ།

ཡིི་དམ་དཀྱིིལ་འཁོོར་གྱིི་ལྷ་ཚོོགས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ།

སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ།

དམ་པའིི་ཆོོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ།

འཕགས་པའིི་དགེེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ།

དཔའ་བོོ་མཁའ་འགྲོོ་ཆོོས་སྐྱོོང་སྲུང་མའིི་ཚོོགས་ཡེེ་ཤེེས་ཀྱིི་

pel den la ma dam pa nam la kyap su chi’o

We go for refuge to the glorious holy lamas.

sang gye chom den de nam la kyap su chi’o

We go for refuge to the Buddhas, the
transcendent conquerors.

pak pe ge dün nam la kyap su chi’o

We go for refuge to the noble Sangha.

སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ།

yi dam kyil khor gyi lha tsok nam la kyap su chi’o

We go for refuge to the yidams, the deities of the
mandala.

dam pe chö nam la kyap su chi’o

We go for refuge to the sacred Dharma.

pa wo khan dro chö kyong sung me tsok

We go for refuge to the assembly of Dakas,

ye she kyi chen dang den pa nam la kyap su chi’o

Dakinis, Dharma Protectors and Guardians, who possess the eye of intrinsic awareness.

Refuge and Bodhichitta
དང་པོོ་སྐྱབས་སེེམས།

སངས་རྒྱས་ཆོོས་དང་ཚོོགས་ཀྱིི་མཆོོག་རྣམས་ལ། །

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནིི་སྐྱབས་སུ་མཆིི། །

བདག་གིི་སྦྱིིན་སོོགས་བགྱིིས་པའིི་བསོོད་ནམས་ཀྱིིས། །

འགྲོོ་ལ་ཕན་ཕྱིིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོོག །

sang gye chö dang tsok kyi chok nam la

Until enlightenment I take refuge in the

dak gi jin sok gyi pe sö nam kyi

Through the merit of generosity and other virtues,
ལན་གསུམ།

Repeat three times.

jang chup bar du dak ni kyap su chi

Buddha, the Dharma and the Excellent Assembly.

dro la pen chir sang gye drup par shok

May I accomplish buddhahood for the benefit
of beings.

Generating the Visualization
ལྷ་བསྐྱེེད་ནིི།

བདག་སོོགས་མཁའ་ཁྱབ་སེེམས་ཅན་གྱིི། །

སྤྱིི་གཙུག་པད་དཀར་ཟླ་བའིི་སྟེེང་། །

ཧྲཱིཿཿ� ལས་འཕགས་མཆོོག་སྤྱན་རས་གཟིིགས། །

དཀར་གསལ་འོོད་ཟེེར་ལྔ་ལྡན་འཕྲོོ། །

མཛེེས་འཛུམ་ཐུགས་རྗེེའིི་སྤྱན་གྱིིས་གཟིིགས། །

ཕྱག་བཞིིའིི་དང་པོོ་ཐལ་སྦྱར་མཛད། །

dak sok kha khyap sem chen gyi

On the crown of myself and sentient beings

hri le pak chok chen re zik

From the HRI appears the noble Chenrezi,

dze dzum tuk je chen gyi zik

Smiling and gazing with compassionate eyes,

chi tsuk pe kar da we teng

Pervasive as space is a lotus and moon seat.

kar sel ö zer nga den tro

Clear, white and radiating five colored light.

chak zhi dang po tel jar dze

The first pair of his four hands are joined together.

འོོག་གཉིིས་ཤེེལ་ཕྲེེང་པད་དཀར་བསྣམས། །

དར་དང་རིིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིས་སྤྲས། །

རིི་དྭགས་ལྤགས་པའིི་སྟོོད་གཡོོགས་གསོོལ། །

འོོད་དཔག་མེེད་པའིི་དབུ་རྒྱན་ཅན། །

ཞབས་གཉིིས་རྡོོ་རྗེེའིི་སྐྱིིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

དྲིི་མེེད་ཟླ་བར་རྒྱབ་བརྟེེན་པ། །

ok nyi shel treng pe kar nam

The lower two hold a crystal mala and a white
lotus.

ri dak pak pe tö yok söl

He wears a deer skin upper garment.

zhap nyi dor je kyil trung zhuk

And his two legs sit in the vajra asana.

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོོ་བོོར་གྱུར། །

dar dang rin chen gyen gyi tre

Adorned with jewels and silk,

ö pak me pe u gyen chen

His head ornament is Amitabha,

dri me da war gyap ten pa

A stainless moon supports his back.

kyap ne kün dü ngo wor gyur

He is the embodiment and essence of all sources of refuge.

Homage to Chenrezi
བདག་དང་སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་མགྲིིན་གཅིིག་ཏུ་གསོོལ་བ་འདེེབས་པར་བསམ་ལ།
Think that you and all beings supplicate with one voice:

ཇོོ་བོོ་སྐྱོོན་གྱིིས་མ་གོོས་སྐུ་མདོོག་དཀར། །

རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །

ཐུགས་རྗེེའིི་སྤྱན་གྱིིས་འགྲོོ་ལ་གཟིིགས། །

སྤྱན་རས་གཟིིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

jo wo kyön gyi ma gö ku dok kar

Noble one, untainted by the mire, your form
is [luminous] white;

tuk je chen gyi dro la zik

With the eyes of compassion you gaze upon beings;
ཞེེས་ཅིི་ནུས་བསགས།

Repeat as many times as possible

dzok sang gye kyi u la gyen

A perfect awakened one adorns your head.

chen re zik la chak tsel lo

To Chenrezi we bow.

The Seven-Fold Practice
ཡན་ལག་བདུན་པ་ནིི།

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་དང་། །

Homage

pak pa chen re zik wang dang

With complete faith I bow

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །
gyel wa se che tam che la

And to all the victors and their children who abide

ཕྱོོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡིི། །
chok chu dü sum zhuk pa yi

To the powerful and noble Chenrezi

ཀུན་ནས་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །
kün ne dang we chak tsel lo

In the ten directions and the three times.

མེེ་ཏོོག་བདུག་སྤོོས་མར་མེེ་དྲིི། །

Offering

me tok duk pö mar me dri

zhel ze röl mo la sok pa

I offer flowers, incense, light, fragrance,

Food, music and so on,

དངོོས་འབྱོོར་ཡིིད་ཀྱིིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །

འཕགས་པའིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་བཞེེས་སུ་གསོོལ། །

ngö jor yi kyi trül ne bül

pak pe tsok kyi zhe su söl

Both substantial and imaginary,

ཐོོག་མ་མེེད་ནས་ད་ལྟའིི་བར། །

And request the noble assembly to accept them.
Confessing

tok ma me ne da te bar

I confess the ten non-virtuous acts, the five
inexorable deeds,

སེེམས་ནིི་ཉོོན་མོོངས་དབང་གྱུར་པའིི། །

ཞལ་ཟས་རོོལ་མོོ་ལ་སོོགས་པ། །

sem ni nyön mong wang gyur pe

While overpowered by the mental afflictions

མིི་དགེེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེེད་ལྔ། །

mi ge chu dang tsam me nga

And all the evil actions done

སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱིི། །
dik pa tam che shak par gyi

From beginningless time until now.

Rejoicing

ཉན་ཐོོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེེམས། །

nyen tö rang gyel jang chup sem

སོོ་སོོ་སྐྱེེ་བོོ་ལ་སོོགས་པས། །
so so kye wo la sok pe

I rejoice in the merit of whatever virtues Shravakas,

དུས་གསུམ་དགེེ་བ་ཅིི་བསགས་པའིི། །

Pratyekabuddhas, Bodhisattvas,

བསོོད་ནམས་ལ་ནིི་བདག་ཡིི་རང་། །

dü sum ge wa chi sak pe

sö nam la ni dak yi rang

And ordinary people gather

Throughout the three times.
Requesting to Teach

སེེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་པ་དང་། །

བློོ་ཡིི་བྱེེ་བྲག་ཇིི་ལྟ་བར། །

ཆེེ་ཆུང་མཐུན་མོོང་ཐེེག་པ་ཡིི། །

ཆོོས་ཀྱིི་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར་དུ་གསོོལ། །

sem chen nam kyi sam pa dang

I pray for the wheel of the Dharma to be turned,

che chung tün mong tek pa yi

In ways suitable for the different aptitudes

lo yi je drak ji ta war

The teachings of the Mahayana and Hinayana,

chö kyi khor lo kor du söl

And motivations present in sentient beings.

འཁོོར་བ་ཇིི་སྲིིད་མ་སྟོོང་བར། །

Praying to Remain

khor wa ji si ma tong bar

མྱ་ངན་མིི་འདའ་ཐུགས་རྗེེ་ཡིིས། །
nya ngen mi da tuk je yi

Until samsara is completely empty,

Please do not pass into nirvana,

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོོ་བྱིིང་བ་ཡིི། །

duk ngel gya tso jing wa yi

སེེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིིགས་སུ་གསོོལ། །
sem chen nam la zik su söl

But look with compassion upon sentient beings

Drowning in the ocean of suffering.

Dedicating

བདག་གིིས་བསོོད་ནམས་ཅིི་བསགས་པ། །

ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །

རིིང་པོོར་མིི་ཐོོགས་འགྲོོ་བ་ཡིི། །

འདྲེེན་པའིི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིིག །

dak gi sö nam chi sak pa

May whatever merit I have gathered

ring por mi tok dro wa yi

Without delay, may I become

tam che jang chup gyur gyur ne

Be the cause of enlightenment for all.

dren pe pel du dak gyur chik

A noble guide of beings.

The Prayer of Chenrezi
Gelong Pema Karpo’s Heart Practice
སྤྲོོ་ན། དགེེ་སློོང་པདྨ་དཀར་པོོའི་ིཐུགས་དམ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་གསོོལ་འདེེབས་ནིི།

གསོོལ་བ་འདེེབས་སོོ་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིིགས། །

གསོོལ་བ་འདེེབས་སོོ་ཡིི་དམ་སྤྱན་རས་གཟིིགས། །

གསོོལ་བ་འདེེབས་སོོ་འཕགས་མཆོོག་སྤྱན་རས་གཟིིགས། །

གསོོལ་བ་འདེེབས་སོོ་སྐྱབས་མགོོན་སྤྱན་རས་གཟིིགས། །

söl wa dep so la ma chen re zik

I pray to you, Lama Chenrezi.

söl wa dep so pak chok chen re zik

I pray to you, Perfect Noble Chenrezi.

söl wa dep so yi dam chen re zik

I pray to you, Yidam Chenrezi.

söl wa dep so kyap gön chen re zik

I pray to you, Refuge Protector Chenrezi.

གསོོལ་བ་འདེེབས་སོོ་བྱམས་མགོོན་སྤྱན་རས་གཟིིགས། །

ཐུགས་རྗེེས་ཟུངས་ཤིིག་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེེ་ཅན། །

མཐའ་མེེད་འཁོོར་བར་གྲངས་མེེད་འཁྱམས་གྱུར་ཅིིང་། །

བཟོོད་མེེད་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བའིི་འགྲོོ་བ་ལ། །

མགོོན་པོོ་ཁྱེེད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིིས་སོོ། །

རྣམ་མཁྱེེན་སངས་རྒྱས་ཐོོབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས། །

söl wa dep so jam gön chen re zik

I pray to you, Lord of Love, Chenrezi.

ta me khor war drang me khyam gyur ching

For beings experiencing unbearable suffering,

gön po khye le kyap zhen ma chi so

There is no refuge other than you, protector.

tuk je zung shik gyel wa tuk je chen

Victorious and compassionate one, hold us
with your compassion!

zö me duk ngel nyong we dro wa la

Wandering numberless in endless samsara,

nam khyen sang gye top par jin gyi lop

Grant the blessing to attain all-knowing
buddhahood!

ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའིི་མཐུས། །

ཞེེ་སྡང་དབང་གིིས་དམྱལ་བར་སྐྱེེས་གྱུར་ཏེེ། །

ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བའིི་སེེམས་ཅན་རྣམས། །

ལྷ་མཆོོག་ཁྱེེད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །

tok me dü ne le ngen sak pe tü

Propelled by negative karma accumulated
from beginningless time,

tsa drang duk ngel nyong we sem chen nam

And experience the suffering of heat and cold.

ཨོཾཾ་མ་ཎིི་པདྨེེ་ཧཱུྂྂ།

om mani padme hum

zhe dang wang gi nyel war kye gyur te

Sentient beings are born in hell by the force of
anger

lha chok khye kyi drung du kye war shok

May they be born in your presence, supreme
deity.

ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའིི་མཐུས། །

སེེར་སྣའིི་དབང་གིིས་ཡིི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱེེས། །

བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བའིི་སེེམས་ཅན་རྣམས། །

ཞིིང་མཆོོག་པོོ་ཏཱ་ལ་རུ་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །

tok me dü ne le ngen sak pe tü

Propelled by negative karma accumulated from
beginningless time,

tre kom duk ngel nyong we sem chen nam

And experience the suffering of hunger and thirst.

ཨོཾཾ་མ་ཎིི་པདྨེེ་ཧཱུྂྂ།

om mani padme hum

ser ne wang gi yi dak ne su kye

Sentient beings are born in the yidak realm by
the force of greed,

zhing chok po ta la ru kye war shok

May they be born in the perfect realm, the
Potala.

ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའིི་མཐུས། །

གཏིི་མུག་དབང་གིིས་དུད་འགྲོོར་སྐྱེེས་གྱུར་ཏེེ། །

གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བའིི་སེེམས་ཅན་རྣམས། །

མགོོན་པོོ་ཁྱེེད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །

tok me dü ne le ngen sak pe tü

Propelled by negative karma accumulated
from beginningless time,

len kuk duk ngel nyong we sem chen nam

And experience the suffering of stupidity.

ཨོཾཾ་མ་ཎིི་པདྨེེ་ཧཱུྂྂ།

om mani padme hum

ti muk wang gi dü dror kye gyur te

Sentient beings are born as animals by the
force of bewilderment

gön po khye kyi drung du kye war shok

May they be born in your presence, Protector.

ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའིི་མཐུས། །

འདོོད་ཆགས་དབང་གིིས་མིི་ཡིི་གནས་སུ་སྐྱེེས། །

བྲེེལ་ཕོོངས་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བའིི་སེེམས་ཅན་རྣམས། །

ཞིིང་མཆོོག་བདེེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །

tok me dü ne le ngen sak pe tü

Propelled by negative karma accumulated
from beginningless time,

drel pong duk ngel nyong we sem chen nam

And experience the suffering of excess
activity and frustration.

ཨོཾཾ་མ་ཎིི་པདྨེེ་ཧཱུྂྂ།

om mani padme hum

dö chak wang gi mi yi ne su kye

Sentient beings are born in the human realm
by force of desire and attachment

zhing chok de wa chen du kye war shok

May they be born in the perfect realm of
Dewachen.

ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའིི་མཐུས། །

ཕྲག་དོོག་དབང་གིིས་ལྷ་མིིན་གནས་སུ་སྐྱེེས། །

འཐབ་རྩོོད་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བའིི་སེེམས་ཅན་རྣམས། །

པོོ་ཏཱ་ལ་ཡིི་ཞིིང་དུ་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །

tok me dü ne le ngen sak pe tü

Propelled by negative karma accumulated
from beginningless time,

tap tsö duk ngel nyong we sem chen nam

And experience the suffering of fighting and
quarreling.

ཨོཾཾ་མ་ཎིི་པདྨེེ་ཧཱུྂྂ།

om mani padme hum

trak dok wang gi lha min ne su kye

Sentient beings are born in the demi-god
realm by force of jealousy

po ta la yi zhing du kye war shok

May they be born in the realm of the Potala.

ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའིི་མཐུས། །

ང་རྒྱལ་དབང་གིིས་ལྷ་ཡིིས་གནས་སུ་སྐྱེེས། །

འཕོོ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བའིི་སེེམས་ཅན་རྣམས། །

པོོ་ཏཱ་ལ་ཡིི་ཞིིང་དུ་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །

tok me dü ne le ngen sak pe tü

Propelled by negative karma accumulated
from beginningless time,

po tung duk ngel nyong we sem chen nam

And experience the suffering of change and
falling.

ཨོཾཾ་མ་ཎིི་པདྨེེ་ཧཱུྂྂ།

om mani padme hum

nga gyel wang gi lha yi ne su kye

Sentient beings are born in the god realms by
the force of pride

po ta la yi zhing du kye war shok

May they be born in the realm of the Potala.

བདག་ནིི་སྐྱེེ་ཞིིང་སྐྱེེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

སྤྱན་རས་གཟིིགས་དང་མཛད་པ་མཚུངས་པ་ཡིིས། །

མ་དག་ཞིིང་གིི་འགྲོོ་རྣམས་སྒྲོོལ་བ་དང་། །

གསུང་མཆོོག་ཡིིག་དྲུག་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤོོག །

འཕགས་མཆོོག་ཁྱེེད་ལ་གསོོལ་བ་བཏབ་པའིི་མཐུས། །

བདག་གིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའིི་འགྲོོ་བ་རྣམས། །

ལས་འབྲས་ལྷུར་ལེེན་དགེེ་བའིི་ལས་ལ་བརྩོོན། །

འགྲོོ་བའིི་དོོན་དུ་ཆོོས་དང་ལྡན་པར་ཤོོག །

dak ni kye zhing kye wa tam che du

Life after life,

ma dak zhing gi dro nam dröl wa dang

May I liberate beings from impure realms

pak chok khye la söl wa tap pe tü

By the power of praying to you, Perfect Noble One,

le dre lhur len ge we le la tsön

Of action and result and strive for virtuous
activity.

chen re zik dang dze pa tsung pa yi

With actions equaling Chenrezi’s,

sung chok yik druk chok chur gye par shok

And spread the perfect sound of the six
syllables in the ten directions.

dak gi dül jar gyur pe dro wa nam

May the beings to be trained by me take heed

dro we dön du chö dang den par shok

May they possess the Dharma for the benefit
of beings.

ཅེེས་པ་འདིི་ནིི་གྲུབ་ཆེེན་ཐང་སྟོོང་རྒྱལ་པོོས་རྗེེ་རང་གིི་སྐྱེེ་བ་གོོང་མ་དགེེ་སློོང་པདྨ་དཀར་པོོར་འཁྲུངས་པའིི་སྐབས།

དགུང་ལོོ་ཉིི་ཤུས་ནས་བརྒྱད་བཅུའིི་བར་དུ་སྨྱུང་

བར་གནས་པས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་ལ་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་གསོོལ་བ་བཏབ་པའིི་ཚིིག་འདིི་སྔོོན་ནས་རྗེེས་དྲན་དུ་གསུངས་པ་སྟེེ། བྱིིན་རླབས་ཀྱིི་ཚན་ཀ་མཆོོག་དང
ལྡན་པ་ལགས་སོོ།།

The mahasiddha Thangtong Gyalpo remembered a previous life as the bhikṣuni Padma Karpo, during which she practised The Fasting
Ritual between the ages of twenty and eighty and prayed one-pointedly to Noble Avalokita with these words. They are endowed with
supremely potent blessings.

དེེ་ལྟར་རྩེེ་གཅིིག་གསོོལ་བཏབ་པས། །

འཕགས་པའིི་སྐུ་ལས་འོོད་ཟེེར་འཕྲོོས། །

མ་དག་ལས་སྣང་འཁྲུལ་ཤེེས་སྦྱངས། །

ཕྱིི་སྣོོད་བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་། །

de tar tse chik söl tap pe

By praying one-pointedly in this manner,

ma dak le nang trül she jang

And purifies impure karma, appearance, and
deluded mind.

pak pe ku le ö zer trö

Light radiates from the body of the Noble One

chi nö de wa chen gyi zhing

The outer environment becomes the realm of
Dewachen.

ནང་བཅུད་སྐྱེེ་འགྲོོའི་ིལུས་ངག་སེེམས། །

སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །

སྣང་གྲགས་རིིག་སྟོོང་དབྱེེར་མེེད་གྱུར། །

ཅེེས་པའིི་དོོན་བསྒོོམ་བཞིིན་དུ།

ཨོཾཾ  མ ཎིིཔད མེེཧཱུྃྃ

ཅིི་འགྲུབ་བཟླས།མཐར་འཁོོར་གསུམ་མིི་རྟོོག་པའིི་རང་ངོོར་མཉམ་པར་བཞག །

nang chü kye drö lü ngak sem

The body, speech and mind of the inhabitants

nang drak rik tong yer me gyur

chen re zik wang ku sung tuk

Becomes the exalted body, speech, and mind
of the powerful Chenrezi.

Reflect upon this meaning while reciting the mantra.

Appearance, sound, and awareness are
inseparable with emptiness.

om ma ni pad me hum

Finally, rest in the very essence, without conceiving of the three
spheres.

ཨོཾཾམ ཎིིཔད མེེཧཱུྃྃ

om ma ni pad me hum

hri
om mani padme hum

བདག་གཞན་ལུས་སྣང་འཕགས་པའིི་སྐུ། །

སྒྲ་གྲགས་ཡིི་གེེ་དྲུག་པའིི་དབྱངས། །

དྲན་རྟོོག་ཡེེ་ཤེེས་ཆེེན་པོོའི་ིཀློོང་། །

དགེེ་བ་འདིི་ཡིིས་མྱུར་དུ་བདག །

སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

འགྲོོ་བ་གཅིིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

དེེ་ཡིི་ས་ལ་འགོོད་པར་ཤོོག །

ཐུགས་རྗེེ་ཆེེན་པོོའི་ིསྒོོམ་བཟླས་འགྲོོ་དོོན་མཁའ་ཁྱབ་མ་འདིི་གྲུབ་ཆེེན་ཐང་

dak zhen lü nang pak pe ku

The apparitional bodies of myself and others
are the body of the Noble One.

dren tok ye she chen pö long

Thought and memory are waves of great intrinsic
awareness.
chen re zik wang drup gyur ne

The state of powerful Chenrezi

de yi sa la gö par shok

Without exception, on that level.

dra drak yi ge druk pe yang

Sounds are the melody of the six syllables.

ge wa di yi nyur du dak

By this virtue, may I quickly accomplish

dro wa chik kyang ma lü pa

And establish all beings,

སྟོོང་རྒྱལ་པོོའི་ིགསུང་བྱིིན་བརླབ་ཅན་ནོོ། སརྦ་མངྒ་ལཾཾ།། །།

The Meditation and Recitation for Great Compassion,
Benefit for Beings Pervading Space, is the blessed composition
of Thangtong Gyalpo. Sarvamangalam.

Dedications
དིི་ལྟར་སྒོོམ་བཟླས་བགྱིིས་པའིི་བསོོད་ནམས་ཀྱིིས། །

བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེེལ་ཐོོགས་འགྲོོ་བ་ཀུན། །

མིི་གཙང་ལུས་འདིི་བོོར་བར་གྱུར་མ་ཐག །

བདེེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེེ་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །

སྐྱེེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བགྲོོད་ནས། །

སྤྲུལ་པས་ཕྱོོགས་བཅུར་གཞན་དོོན་བྱེེད་པར་ཤོོག །

di tar gom de gyi pe sö nam kyi

Through the merit of reciting and meditating,

mi tsang lü di bor war gyur ma tak

As soon as these impure forms are left behind,

kye ma tak tu sa chu rap drö ne

Immediately then, having thoroughly traversed
the ten levels,

dak dang dak la drel tok dro wa kün

May I and every being to whom I am
connected,

de wa chen du dzü te kye war shok

Be miraculously born in Dewachen.

trül pe chok chur zhen dön je par shok

May we benefit others with emanations in the
ten directions.

དགེེ་བ་འདིི་ཡིིས་སྐྱེེ་བོོ་ཀུན། །

བསོོད་ནམས་ཡེེ་ཤེེས་ཚོོགས་རྫོོགས་ཏེེ། །

བསོོད་ནམས་ཡེེ་ཤེེས་ལས་འབྱུང་བའིི། །

དམ་པ་སྐུ་གཉིིས་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་ནིི་རིིན་པོོ་ཆེེ། །

མ་སྐྱེེས་པ་རྣམས་སྐྱེེས་གྱུར་ཅིིག །

སྐྱེེས་པ་ཉམས་པ་མེེད་པ་དང་། །

གོོང་ནས་གོོང་དུ་འཕེེལ་བར་ཤོོག །

ge wa di yi kye wo kun

By this virtue may all beings perfect

sö nam ye she le jung we

Arising from merit and wisdom,

jang chub sem ni rin po che

Bodhicitta is precious.

kye pa nyam pa me pa dang

Once arisen, may it not diminish,

sö nam ye she tsok dzok te

The accumulation of merit and wisdom and,

dam pa ku nyi tob par shok

Attain the Two Sacred Bodies.

ma kye pa nam kye gyur chik

May it arise in whom it has not arisen.

gong ne gong du pel war shok

But ever grow and flourish!

The Seven Line Prayer to Padmasambhava
༄༅། །གུ་རུ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཚིིག་བདུན་གསོོལ་འདེེབས་བཞུགས་སོོ། །

ཧཱུྂྂ༔ ཨོོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱིི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

པདྨ་གེེ་སར་སྡོོང་པོོ་ལ༔

ཡ་མཚན་མཆོོག་གིི་དངོོས་གྲུབ་བརྙེེས༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེེས་སུ་གྲགས༔

འཁོོར་དུ་མཁའ་འགྲོོ་མང་པོོས་བསྐོོར༔

ཁྱེེད་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིི༔

hum o gyen yül gyi nup jang tsam

Hum in the northwest of the land of Uddiyana,

ya tsen chok gi ngö drup nye

Endowed with the most marvelous attainment,

khor du khan dro mang pö kor

Surrounded by a retinue of many dakinis,

pe ma ge sar dong po la

Born on the pollen bed of a lotus,

pe ma jung ne zhe su drak

Renowned as the Lotus-Born,

khye kyi je su dak drup kyi

Following you I practice.

བྱིིན་གྱིིས་བརླབ་ཕྱིིར་གཤེེགས་སུ་གསོོལ༔
jin gyi lap chir shek su söl

གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྂྂ༔

guru padma siddhi hum

Please come and bless me with your grace.

ཨོཾཾ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྂྂ༔

om ah hum vajra guru padma siddhi hum

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིིན་པོོ་ཆེེ༔

དངོོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེེ་བ་ཆེེན་པོོའི་ིཞབས༔

བར་ཆད་ཀུན་སེེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོོ་རྩལ༔

གསོོལ་བ་འདེེབས་སོོ་བྱིིན་གྱིིས་བརླབ་ཏུ་གསོོལ༔

dü sum sang gye gu ru rin po che

Buddha of the three times, Guru Rinpoche,

bar che kün sel dü dül drak po tsel

Manifest your power to vanquish evil and
dispel all obstacles.

ngö drup kün dak de wa chen pö zhap

Master of all siddhis, abiding in great bliss,

söl wa dep so jin gyi lap tu söl

We pray for blessing!

ཕྱིི་ནང་གསང་བའིི་བར་ཆད་ཞིི་བ་དང༌༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔

དགེེ་བ་འདིི་ཡིིས་མྱུར་དུ་བདག །

ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

འགྲོོ་བ་གཅིིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

དེེ་ཡིི་ས་ལ་འགོོད་པར་ཤོོག །

chi nang sang we bar che zhi wa dang

Grant the blessing that outer, inner, and
secret obstacles be pacified

ge wa di yi nyur du dak

By this virtue may I quickly

dro wa chik kyang ma lü pa

And establish all beings

sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

And our wishes spontaneously fulfilled.

o gyen pe ma drup gyur ne

Accomplish the state of Orgyen Padma

de yi sa la gö par shok

Without exception on that level.

The Condensed Dewachen Prayer
བདེེ་སྨོོན་ལམ་བསྡུད་པ་ནིི།

ཨེེ་མ་ཧོོ༔ ངོོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་༔

གཡས་སུ་ཇོོ་བོོ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་དང་༔

གཡོོན་དུ་སེེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེེན་ཐོོབ་རྣམས་ལ༔

སངས་རྒྱས་བྱང་སེེམས་དཔག་མེེད་འཁོོར་གྱིིས་བསྐོོར༔

བདེེ་སྐྱིིད་ངོོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ཡིི༔

བདེེ་བ་ཅན་ཞེེས་བྱ་བའིི་ཞིིང་ཁམས་དེེར༔

e ma ho ngo tsar sang gye nang wa ta ye dang

E ma ho—Wonderful Buddha of limitless light,

yön du sem pa tu chen top nam la

And to his left the Bodhisattva of Great Power,

de kyi ngo tsar pak tu me pa yi

The joy and happiness is limitless and wonderful

ye su jo wo tuk je chen po dang

To his right the Lord of Great Compassion,

sang gye jang sem pak me khor gyi kor

Surrounded by an infinite retinue of buddhas
and bodhisattvas.
de wa chen zhe ja we zhing kham der

In this pure land called Dewachen.

བདག་ནིི་འདིི་ནས་ཚེེ་འཕོོས་གྱུར་མ་ཐག༔

སྐྱེེ་བ་གཞན་གྱིིས་བར་མ་ཆོོད་པ་རུ༔

དེེ་རུ་སྐྱེེས་ནས་སྣང་མཐའིི་ཞལ་མཐོོང་ཤོོག༔

དེེ་སྐད་བདག་གིིས་སྨོོན་ལམ་བཏབ་པ་འདིི༔

ཕྱོོགས་བཅུའིི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས༔

གེེགས་མེེད་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་བརླབ་ཏུ་གསོོལ༔

dak ni di ne tse pö gyur ma tak

As soon as this life has passed away,

de ru kye ne nang te zhel tong shok

May I [or insert name] be born there
And thus behold the face of Amitabha.

chok chü sang gye jang sem tam che kyi

Please grant your blessing that the wish expressed

ཏདྱ་ཐཱ༔ པཉྩ་ནྡྲིི་ཡ་ཨཱ་ཝ་བོོ་དྷ་ནཱ་ཡེེ་སྭཱ་ཧཱ༔

tadyatha pañchan driya avabodha na ye svaha

kye wa zhen gyi bar ma chö pa ru

Without the diversions of other births,

de ke dak gi mön lam tap pa di

All Buddhas and Bodhisattvas of the ten
directions,

gek me drup par jin gyi lap tu söl

In this prayer be accomplished without
hindrance.

Long Life Prayer for the Dalai Lama
གངས་རིིའིི་རྭ་བས་བསྐོོར་བའིི་ཞིིང་ཁམས་འདིིར། །

ཕན་དང་བདེེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའིི་གནས། །

སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་བསྟན་འཛིིན་རྒྱ་མཚོོ་ཡིི། །

ཞབས་པད་སྲིིད་མཐའིི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིིག །

gang ri ra we kor we zhing kham dir

In the pure realm surrounded by an enclosure
of snow mountains

chen re zik wang ten dzin gya tso yi

Tenzin Gyatso, mighty Avalokiteśhvara,

pen dang de wa ma lü jung we ne

Resides the source of all benefit and
happiness.

zhap pe si te bar du ten gyur chik

May your lotus feet stand firm until the end
of existence!

Long Life Prayer for the Gyalwang Karmapa
རྒྱལ་ཀུན་སྙིིང་རྗེེའིི་རང་གཟུགས་ཀརྨ་པ། །

རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིིན་ལས་གཅིིག་བསྡུས་ཀརྨ་པ། །

རྒྱལ་ཀུན་གདུང་འཚོོབ་དབང་བསྐུར་ཀརྨ་པ། །

ཨོོ་རྒྱན་འགྲོོ་འདུལ་ཕྲིིན་ལས་ཞབས་བརྟན་གསོོལ། །

gyel kün nying je rang zuk karmapa

Karmapa, embodiment of the compassion of
all the buddhas;

gyel kün dung tsop wang kur karmapa

Karmapa, empowered as regent of all the buddhas;

gyel kün trin le chik dü karmapa

Karmapa, union of the awakened activity of
all the buddhas,

o gyen dro dül trin le zhap ten söl

Ogyen Drodul Trinley, may your life be long!

Long Life Prayer for Tai Situ Rinpoche
པདྨའིི་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་དང་འགྲོོ་བའིི་མགོོན། །

མ་འོོངས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་པ། །

ཏཱ་ཡིི་སིི་ཏུ་པདྨ་དོོན་ཡོོད་ཀྱིི། །

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིིང་མཛད་ཕྲིིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིིག །

pe me gyel tsap ten dang dro we gön

Regent of the Lotus, protector of the teachings
and beings,

ta yi si tu pe ma dön yö kyi

Tai Situ Pema Donyö, may your life be long,

ma ong sang gye gyel tsap ma pam pa

Buddha of the future, invincible regent,

zhap pe ten ching dze trin gye gyur chik

And may your activity flourish!

Long Life Prayer for Jamgon Kongtrul Rinpoche
མཐའ་ཡས་དམིིགས་མེེད་བརྩེེ་བའིི་གཏེེར་ཆེེན་པོོ། །

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རིིག་གྲོོལ་སྤྲུལ་པའིི་སྐུ། །

འཇམ་མགོོན་བློོ་གྲོོས་ཆོོས་ཀྱིི་ཉིི་མ་ཡིི། །

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིིང་མཛད་ཕྲིིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིིག །

ta ye mik me tse we ter chen po

Illustrious treasure of boundless and impartial
compassion,

jam gön lo drö chö kyi nyi ma yi

Jamgon Lodrö Chökyi Nyima,

nam par nang dze rik dröl trül pe ku

Emanation of Vairocana endowed with
qualities of intellect and liberation,

zhap pe ten ching dze trin gye gyur chik

May your life be long, and may your activity
flourish!

Long Life Prayer for Gyaltsab Rinpoche
སྲིིད་དང་ཞིི་བའིི་དཔལ་གྱིི་རྩེེ་མོོ་ལས། །

ཕུལ་བྱུང་གསང་བའིི་བདག་པོོ་རྣམ་སྤྲུལ་མཆོོག།

རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པ་མིི་འགྱུར་གོོ་ཆ་ཡིི། །

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིིང་མཛད་ཕྲིིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིིག །

si dang zhi we pel gyi tse mo le

From the glorious pinnacle high above
samsāra and nirvana

gyel tsap drak pa mi gyur go cha yi

Gyaltsab Drakpa Mingyur Gocha,

pül jung sang we dak po nam trül chok

Appears the sublime manifestation of the
magnificent Vajrapani.

zhap pe ten ching dze trin gye gyur chik

May your life be long, and may your activity
flourish!

Long Life Prayer for Thrangu Rinpoche
བསྟན་དཔའིི་དཔལ་འབྱོོར་ཀརྨ་བློོ་གྲོོས་ཞབས། །

ཆོོས་འཕེེལ་བཟང་པོོ་ཡོོན་ཏན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ། །

འཕེེལ་ཞིིང་ཞབས་པད་རྟག་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིི། །

འཕྲིིན་ལས་ཕྱོོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབར་ཤོོག །

ten pe pel jor karma lo drö zhap

Venerable Karma Lodro, splendor of the teachings,

pel zhing zhap pe tak ten she drup kyi

May your lotus feet stand firm, and may your
realized activity of exposition and practice

chö pel zang po yön ten kha khyap tu

May your qualities which perpetuate the noble
dharma increase and pervade all of space.

trin le chok le nam gyel pel bar shok

Triumph in all directions and gloriously blaze.

Long Life Prayer for Kalu Rinpoche
ༀ་སྭ་སྟིི། ངེེས་དོོན་སྙིིང་པོོ་དྭགས་ཤངས་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། །

རིིས་མེེད་བསྟན་པའིི་རྒྱལ་མཚན་འགྲོོ་བའིི་མགོོན། །

མཆོོག་གིི་སྤྲུལ་སྐུ་གོོང་མའིི་རྣམ་ཐར་བཞིིན། །

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིིང་མཛད་ཕྲིིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིིག །

om svsti nge dön nying po dak shang ka gyü dang

Om svasti The heart of the definitive meaning,

chok gi trül ku gong me nam tar zhin

Teacher of DakShang Kagyu and Rimey, supreme
nirmanakaya, just as in your former life,

ri me ten pe gyel tsen dro we gön

The victory banner protector of beings,

zhap pe ten ching dze trin gye gyur chik

May you live long and your activity flourish.

Long Life Prayer for Yangsi Bokar Rinpoche
ༀ་སྭ་སྟིི། རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་འཆིི་མེེད་ཚེེ་ལྷའིི་མཐུས། །

བསྟན་འགྲོོའི་ིདཔལ་མགོོན་མཚུངས་མེེད་ཆོོས་ཀྱིི་རྗེེ། །

ཀརྨ་སེེང་གེེ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོོ། །

བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་མཛད་ཕྲིིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིིག །

om svasti rap jam tsa sum chi me tse lhe tü

Om svasti By the power of the myriad immortal
long-life deities of the three roots,

kar ma seng ge gyel tsen pel zang po

The lord of dharma, Karma Senge Gyaltsen
Palzangpo—

ten drö pel gön tsung me chö kyi je

May the incomparable glorious protector of
the teachings and beings—

kel gyar zhap ten dze trin gye gyur chik

Remain for one hundred kalpas and may his
activity flourish.

Long Life Prayer for Khenpo Lodro Donyo Rinpoche
ན་མོོ་ཏཱ་ར་ཡ།སྔོོན་སྦྱང་དམ་པའིི་རིིགས་སད་བསྟན་འགྲོོའི་ིམགོོན། ། བསླབ་གསུམ་ལུང་རྟོོགས་དཔལ་གྱིིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །
namo taraya ngön jang dam pe rik se ten drö gön

lap sum lung tok pel gyi tuk gyü tam

Namo Taraya The noble heritage of your previous
Your mind is replete with the splendor of the
training awakened, protector of the teachings and beings, three trainings, learning, and realization.

ངེེས་དོོན་བཤད་སྒྲུབ་འཛིིན་སྐྱོོང་སྤེེལ་བའིི་གཉེེན། །

nge dön she drup dzin kyong pel we nyen

Spiritual friend who holds, preserves, and
propagates the teaching and practice of the
definitive meaning,

ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚན་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོོལ། །
chö kyi gyel tsen kel gyar zhap ten söl

Chokyi Gyaltsen, may you remain for one
hundred kalpas!

A Melody of Immortality
A Prayer for the Long Life of the Lama, the Eminent Guide
འདྲེེན་མཆོོག་བླ་མའིི་ཞབས་བརྟན་འཆིི་མེེད་སྒྲ་དབྱངས་ཞེེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོོ། །

ༀ་སྭ་སྟིི། བྱམས་དང་སྙིིང་རྗེེ་བསྐྱེེད་རྫོོགས་གཉུག་མའིི་དོོན། །

ཐུགས་རྒྱུད་ལེེགས་གཏམས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོོག །

གདུལ་བྱའིི་བསོོད་ནམས་ཞིིང་དུ་རིིན་ཆེེན་གྱིི། །

ཟབ་ཆོོས་སྟོོན་བཞིིན་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོོལ། །

om svasti jam dang nying je kye dzok nyuk me dön

Om Svasti Glorious lama, replete with love
and compassion, creation and completion,

dül je sö nam zhing du rin chen gyi

Expounding the precious and profound
dharma,

tuk gyü lek tam pel den la ma chok

And the truth of the natural state, you are
the field of merit-accumulation for followers.

zap chö tön zhin kel gyar zhap ten söl

May you live for one hundred kalpas!

ལས་དང་བསོོད་ནམས་དབང་པོོ་རབ་ཀྱིི་ཆོོས། །

རིིན་ཆེེན་ལྟ་བུ་ཤངས་པའིི་གསེེར་ཆོོས་རྣམས། །

ཉམས་བཞེེས་འཆད་སྤེེལ་འཛིིན་སྐྱོོང་ལྷུར་མཛད་པའིི། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོོལ། །

བླ་མ་ཡིི་དམ་ཌཱ་ཀིི་བསྟན་སྲུང་གིི །

བྱིིན་རླབས་དངོོས་གྲུབ་ཕྲིིན་ལས་གཡེེལ་མེེད་མཐུས། །

འདྲེེན་མཆོོག་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཅིིང་། །

ཐུགས་བཞེེད་ཕྲིིན་ལས་འབད་མེེད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོོག

le dang sö nam wang po rap kyi chö

You earnestly practice, elucidate, propagate,
uphold, and preserve
nyam zhe che pel dzin kyong lhur dze pe

The teachings for those with karmic
connection, merit, and superior capacity.
la ma yi dam da ki ten sung gi

By the unwavering power of the blessings of
the lamas, the siddhis of the yidams,
dren chok la ma kel gyar zhap ten ching

Lama, eminent guide, may you live for one
hundred kalpas!

rin chen ta bu shang pe ser chö nam

The jewel-like Golden Dharmas of the
Shangpa line—
pel den la ma kel gyar zhap ten söl

Glorious lama, may you live for one hundred
kalpas!
jin lap ngö drup trin le yel me tü

And the enlightened activity of the dakinis
and protectors,
tuk zhe trin le be me lhün drup shok

May your aspirations and activity be
effortlessly and spontaneously accomplished!

ཨ་རིི་སྤོོད་ལེེན་ཌིི། བཀའ་བརྒྱུད་བྱང་ཆུབ་ཆོོས་གླིིང་གིི་ཚོོགས་མིི་དང་ཞལ་སློོབ། སྦིིལ་དང་། ཌོོ་ར། ཁེེ་རོོལ་སོོགས་ཀྱིིས་བཀའ་དྲིིན་བདག་ཉིིད་བླ་མ་མཱ་ཡིི་ཀལ་
ལམ། བླ་མ་བསོོད་ནམས་རིིན་ཆེེན་མཆོོག་གིི་ཞབས་བརྟན་གསོོལ་འདེེབས་ཤིིག་འབྲིི་དགོོས་ཞེེས་བཀྲ་ཤིིས་པའིི་རྟེེན་བཅས་བསྐུལ་ངོོར་མཁན་མིིང་བློོ་གྲོོས་དོོན་
ཡོོད་ཀྱིིས། ཨཱརྱ་ཏཱ་རེེའིི་སྦྱན་སྔར་སྨོོན་པ་ཡང་དག་དང་བཅས། ཕྱིི་ལོོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེེས་ ༡༡ ཉིིན་བྲིིས་པ་དགེེ་ལེེགས་འཕེེལ། །

The members of Kagyu Changchub Chuling of Portland. America, headed by close students Bill, Dora, Carol and others, presented
auspicious offerings and expressed the need for a long-life supplication for their kind teacher Lama Michael known as Lama Sonam
Rinchen. Having been thus requested, this was composed in the presence of Arya Tara with the purest of intentions on November
11 , 2007 by Lodro Donyo, one who bears the title “Khenpo”. May auspicious virtue flourish! Translated by Eric Triebelhorn and
Ngodup T Burkhar, revised September 2009

Prayer for Long Life of All Lamas
དཔལ་ལྡན་བླ་མའིི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང༌། །

མཁའ་མཉམ་ཡོོངས་ལ་བདེེ་སྐྱིིད་འབྱུང་བ་དང༌། །

བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོོགས་བསགས་སྒྲིིབ་སྦྱང་ནས། །

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོོད་པར་ཤོོག །

pel den la me zhap pe ten pa dang

May the glorious lamas ever remain.

dak zhen ma lü tsok sak drip jang ne

May I and others — none excepted — gather
the accumulations, purify the obscurations,

kha nyam yong la de kyi jung wa dang

May beings filling the reaches of space enjoy
happiness and well-being.

nyur du sang gye sa la gö par shok

And swiftly reach the state of buddhahood!

