༄༅། ཕྱག་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་གསོ་འདེབས།
Praises and Supplication to the
Gelukpa Mahamudra Lineage

༄།

ན་མོ་མཧཱ་མུ་དྲཱཡ།

ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གཞལ་ཡས་སུ།། དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་རིགས་
ཀུན་གཙོ།། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
ཞིང་རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན།། དུས་གསུམ་གྱི་གྱི་རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་
པའི་ཡབ།། མཁྱེན་རབ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་བ་ཅན་ལྗོངས་འདིར།། ཐུབ་བསྟན་ལ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་རྗེ།།
རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་
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Namo Mahamudraya
Homage to the Great Seal!
lhun drub ku sum gyi zhel yä su / päl dang bö sang gyä rig kün tso
You are the Primordial Buddha, principal of all Buddha lineages,
Dweller in the palatial mansion of the spontaneously created Three Bodies.
khyab dag dorje chhang chhen la söl wa deb
I request to the all-pervading lord, great Vajradhara.
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

zhing rab jam chhog chü jig ten na / dü sum gyi gyel wa kye bä yab
You are the father of all the Conquerors of the Three Times,
A Holy Field of Wisdom covering the earth’s ten directions.
khyen rab phag pa jam pel la söl wa deb
I request to the all-wise Arya Manjushri.
Refrain
yül jang chhog kha wa chen jong dir / thub ten la thub wang nyi bä je
Here in the snowy provinces of this northern country,
You are a second Buddha of the Buddha’s Doctrine.
je tsün lo zang drag pa la söl wa deb
I request to the perfect-pure Losang Drakpa.
Refrain
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འཇམས་དབྱངས་ཀྱི་སྲས་པོ་ཙོང་ཁ་པའི།། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་
གཙོ།། རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
སྙམ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པའི་མཛོད་ཕྱེ་ནས།། སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་པ
འི།།བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་

རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས།། འཆི་མེད་ཀྱི་རིགས་འཛིན་སྐུ་བརྙེས་པ
འི་།།
གྲུབ་མཆོག་༼ཆོས་རྡོ་རྗེ༽དྷརྨ་བཛྲ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་འཆིང་བས་མ་གོས་པར།། ངེས་དོན་གྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
འཛིན།། བློ་བཟང་༼དབེན་ས་བ༽དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
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jam yang kyi se po tsong kha pä / drub gyü kyi ten pa dzin pä tso
You are principal among those holding the teachings of the practice lineage
Of Tsongkapa, great son of Manjugosa.
tog den jam pel gya tsho la söl wa deb
I request to Tokden Jampel Gyatso.
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

nyen gyü kyi dam pä dzö chhe nä / kel den gyi dül ja min dzä pä
After opening the treasury of counsel of the Oral Tradition,
You matured well the fortunate candidates.
ba so chö kyi gyel tshen la söl wa deb
I request to Baso Chökyi Gyeltsen.
Refrain
rim nyi kyi näl jor thar chhin nä / chhi mä kyi rig dzin ku nye bä
After reaching the end of praxis of the two [tantric] stages,
You attained the body of a deathless vidyadhara.
drub chhog dharma badzra la söl wa deb
I request to the Great Siddha Chökyi Dorje.
Refrain
chö gyä kyi chhing wä ma gö par / nge dön gyi ten pä gyel tshen dzin
Having completely shed the bonds of the eight mundane concerns,
You held high the banner of victory of the teaching of Absolute Truth.
lo zang dön yö drub pa la söl wa deb
I request to Losang Dönyö Drubpa (Gyelwa Ensapa).
Refrain
Kurukulla Center for Tibetan Buddhist Studies, Medford, MA
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སྐུ་གསུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བར།། ངུར་སྨྲིག་གི་གར་གྱིས་འགྲོ་ཀུན་འདྲེན།།
མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
རྗེ་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ།། མགོན་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན།།
རྗེ་བཙུན་༼པཎ་ཆེན༽བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
བཀའ་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་མ་ལུས་པ།། དོན་གཅིག་བསྡུད་ཉམས་ལེན་
མཐར་ཕྱིན་པ།། གྲུབ་ཆེན་༼གནས་བཅུ་རབ་འབྱམས་པ༽དགེ་འདུན་རྒྱལ་
མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་

རྗེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་བསྟན་སྙིང་པོའི་བཅུད།། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མྱངས་པས་
མཆོག་བརྙེས་པ།། གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་༼པཎ་ཆེན་དངོས་སློབ་
དྲུང་བ་རྒྱལ་ཚབ་པ་བརྩོན་འགྲུབ་རྒྱལ་མཚན༽ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
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ku sum gyi pho drang nyam ga war / ngur mig gi gar gyi dro kun dren
Your dance of saffron robes guides all transmigratory beings
Into the delightful palace of the Three Bodies.
khä drub sang gye ye she la söl wa deb
I request to the Scholar-Siddha Sangye Yeshe.
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

je lo zang gyel wä ten pa la / gön de dang yer me tham chä khyen
Knowing everything with respect to the teachings of Gyelwa Je Losang,
You are indistinguishable from that very Refuge.
je tsün lo zang chhö gyen la söl wa deb
I request to the Reverend Losang Chögyen (Panchen Lama Chökyi Gyaltsen).
Refrain.
ka do gyü ten chö ma lü pa / dön chig dü nyam len thar chhin pa
Having abridged into one essential meaning all the Buddha’s speech in the
sutras, tantras, and commentaries,
You achieved perfection in putting these into practice.
drub chhen ge dün gyel tshen la söl wa deb
I request to the Great Siddha Gendün Gyeltsen.
Refrain
je lo zang gyel ten nying pö chü / tsön drü chhen bö nyang wä chog nye pa
Owing to great exertion, you experienced unique enjoyment
And tasted the very essence of Je Rinpoche’s teaching.

drub bä gyel tshen dzin pa la söl wa deb
I request to the accomplished Gyeltsen Dzinpa.

Refrain
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ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་དམ་ཆོད་བདུད་རྩིའི་བཅུད།། སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱར་འདོམས་
མཁས་པ།། རྒྱུན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་༼བགྲས་ལྷུན་སྔགས་ཆེན་རྡོ་
རྗེ་འཛིན༽ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
རྗེ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཉིད།། སླར་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་ལེགས་བྱོན་པ།།
རྗེ་བཙུན་༼པ་ཎ་ཆེན༽བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
རྗེ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་ཤིང་།། ལམ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོརེ་མངའ་
བརྙེས་པ།། རྗེ་བཙུན་༼ཞབས་དྲུང་ལྷ་བསྤྲུལ་སྐུ༽བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་

རྗེ་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི།། དོན་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པ།།
གྲུབ་མཆོག་༼གྲུབ་དབང་༽བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་
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zab gye kyi dam chö dü tsi chü / kel den gyi dül jar dom khä pa
As master expositor to the fortunate candidates,
You gave the richness of the nectar of the Dharma that is profound and vast.
gyü chhen kön chhog gyel tshen la söl wa deb
I request to the Great Tantrika Könchok Gyeltsen.
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

je lo zang chhö kyi gyel tsen nyi / lar ten drö pel tu leg jön pa
For the welfare of beings as well as the Dharma,
You reincarnated again like the Venerable Losang Chökyi Gyeltsen himself.
je tsün lo zang ye she la söl wa deb
I request to the perfect-pure Losang Yeshe (Panchen Lama Losang Yeshe).
Refrain
je sang gye ngö kyi jin lab shing / lam nyen gyü zab mor nga nye pa
You achieved mastery of the profound path of the Oral Tradition
And were blessed by Lord Buddha himself.
je tsün lo zang thrin lä la söl wa deb
I request to the perfect-pure Losang Trinley.
Refrain
je lo zang gyel wä nyen gyü kyi / don nying bö nyam len thar chhin pa
You reached the limits of putting into practice the essential meaning
of the Oral Tradition of Je Tsonkapa.
drub chhog lo zang nam gyel la söl wa deb
I request to the Great Siddha Losang Namgyel.
Refrain
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རྗེ་བླ་མའི་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་རྣམས།། དོན་མ་ནོར་བརྩེ་བས་འདོམས་
མཛད་པ།། དྲིན་ཅན་༼བཀའ་ཆེན༽ཡེ་ཤེས་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།

བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།

མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བཙན་པའི་སྙིང༌།། ཡོངས་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་མཛད་པ།།
རྗེ་བཙུན་༼ཕུར་ལྕོགས༽ངག་དབང་བྱམས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ངུར་སྨྲིག་གར།། ཡུལ་རྒྱ་བོད་ཀུན་ཆོས་ཀྱིས་སྨིན་
མཛད་པ།།་པ་ཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལ་གསོལ་བེ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་བཟང་ཡོངས་རྫོགས་ལ།། རྩེ་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པའི་མཐར་
སོན་པ།།་མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
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je la mä nyen gyü dam pa nam / dön ma nor tse wä dom dzä pa
With great kindness, you correctly elucidated
All the essential precepts of Je Rinpoche’s Oral Tradition.
drin chen ye she tshen chen la söl wa deb
I request to kind Yeshe Tsenchen (Kachen Yeshe Gyaltsen).
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

lam tshang la ma nor ten bä nying / yong tha ü kün tü gye dze pa
You propagated everywhere, in central and border lands alike,
The essence of the errorless teaching of the complete Path.
je tsün ngag wang jam pa la söl wa deb
I request to the perfect-pure Ngawang Jampa.
Refrain
pel dang bö sang gye ngur mig gar / yül gya pö kün chö kyi min dze
pa
You matured, by means of the Dharma, all of Tibet and China
While sporting the saffron robes of the Primordial Buddha.
pän chen pel den ye she la söl wa deb
I request to Panchen Pelden Yeshe.
Refrain
do ngag kyi lam zang yong dzog la / tse chig gi drub pä thar sön pa
You arrived at the accomplishment of single-pointed concentration
On the complete and extensive good path of the sutras and tantras.
khe drub ngag wang dorje la söl wa deb
I request to the wise yogi Ngawang Dorje.
Refrain
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བརྟན་མཁས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་བཞིན།། འཆད་རྩོམ་གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་
གསལ་མཛད་མགོན།། རྗེ་བཙུན་༼དངུལ་ཆུ༽དྷརྨ་བྷ་དྲ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།

བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།

མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
དམིགས་མེད་ཀྱི་བརྩེ་ཆེན་མིག་མི་འཛུམ།། ཟབ་ཡངས་ཀྱི་མཁྱེན་རབས་འཇམ་
དཔལ་བཞིན།། དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
བདེ་སྟོང་གི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས།། ཟུང་འཇུག་གི་རྒྱལ་སར་མངོན་
གཤེགས་པ།། མཁས་གྲུབ་༼སེར་སྔགས་མཁན་ཟུར༽བསྟན་འཛིན་བརྩོན་
འགྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་

ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས།། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
འཛིན།། བློ་བཟང་༼དྲུང་བ༽བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་
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ten khe kyi thub wang nyi pa zhin / chhä tsom gyi gyel ten säl dzä gön
O Protector, you clarified Lord Buddha’s teaching through verbal explanation
and composition, With regard to steadfast knowledge, like a Second Buddha.
je tsün dharma bhadra la söl wa deb
I request to the perfect-pure Dharma Bhadra.
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

mig mä kyi tse chhen mig mi dzum / zab yang kyi khyen rab jam pel
zhin
Your superior knowledge of the profound and vast Dharma is like Manjushri’s,
And your eye of inconceivably great compassion is never closed.
yang chen drub pä dor je la söl wa deb
I request to Yangchen Drubpai Dorje.
Refrain
de tong ghi nel jor thar chhin nä / zung jug gi gyel sar ngön sheg pa
After perfecting the yoga of bliss-voidness,
You have gained the victorious stage of unification.
khe drub ten dzin tsön drü la söl wa deb
I request to the Scholar-Siddha Tendzin Tsöndrü.
Refrain
zab lam gyi tog pa thar chhin nä / shä drub kyi ten pä gyel tshen dzin
After attaining perfection in the understanding of the profound path,
You upheld the banner of victory of the teachings of commentary and practice.
lo zang tsön drü gyel tshen la söl wa deb
I request to Losang Tsöndrü Gyeltsen.
Refrain
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ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མས་མ་གོས་ཤིང་།། བསླབ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་འཛིན།།
བློ་བཟང་༼དྲུང་པའི་སློབ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ༽དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
རྗེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བློ་བཟང་གྲགས།། སླར་ངུར་སྨྲིག་དར་གྱི་རྣམ་རོལ་པ།།
རྗེ་བཙུན་༼སྒྲུབ་ཁང་པ༽དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་
ལམ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད།། རྒྱུད་སྐལ་ལདན་ཡོངས་ལ་གསར་
མཛད་པ།། དྲིན་ཅན་༼ཕུར་ལྕོགས༽ངག་དབང་བྱམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
དྲི་མེད་ཀྱི་རིགས་པའི་གད་རྒྱང་གིས།། མཐའ་བྲལ་གྱི་ལམ་བཟང་གསལ་
མཁས་པ།། མཁས་མཆོད་༼འཇམ་བཞད་དཀོན་མཆོག༽འཇིགས་མེད་དབང་
པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་
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nye tung gi dri mä ma gö shing / lab sum gyi ten pä nying po dzin
As holder of the essence of the teachings of the three higher trainings,
You bear no trace whatever of the stains of moral faults.
lo zang dön yö drub pa la söl wa deb
I request to Losang Dönyö Drubpa.
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

je gyel wa nyi pa lo zang drag / lar ngur mig gar gyi nam röl pa
You reincarnated again, showing the dance of a saffron-robed monk
Like the Second Buddha himself, Je Losang Dragpa.
je tsün ge leg gya tsho la söl wa deb
I request to the perfect-pure Gelek Gyatso.
Refrain
lam zab dang gya chhe chö kyi dzö / gyü kel den yong la sel dze pa
You clarified for innumerable fortunate ones
The treasury of the extensive Dharma’s vast and profound paths.
drin chen ngag wang jam pa la söl wa deb
I request to kind Ngawang Jampa.
Refrain
dri me kyi rig pä gä gyang gi / tha drel gyi lam zang sel khe pa
You are skilled in clarifying the Noble Path, free of extremes,
By means of the loud laughter of your stainless logic.
khe chhog jig me wang po la söl wa deb
I request to the supremely wise Jigme Wangpo.
Refrain
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མགོན་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་མཆོག། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྤེལ་ལ་ཟླ་བྲལ་བ།།
རྗེ་བཙུན་༼གུང་ཐང་༽བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
རྗེ་འཇམ་མགོན་སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་རོས།། ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ལུས་སྟོབས་
ཆེར་རྒྱས་པ།། རྗེ་བཙུན་༼ཨ་མདོ་དཔལ་མང་༽དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་

ངེས་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ།། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
འཛིན།། གྲུབ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རབ་བརྟན་༼འདི་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་བྱ་བཏང་
ཞིག་ཡིག་འདུག༽ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་

སྤང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་སོན་ནས།། ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཆོས་ཆར་འདོད་
དགུར་འབེབ།། ༼རྟ་ཚང་༽ཡོངས་འཛིན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་
བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་
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gön lo zang gyel wä ring lug chhog / shä drub kyi pel la da dräl wa
You are unequaled in propagating through explanation and practice
The most excellent doctrine of the Protector, Tsongkapa.
je tsün ten pä drön me la söl wa deb
I request to the perfect-pure Tenpai Drönme (Jamyang Shepa).
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

je jam gön nyen gyü dü tsi rö / nyam tog kyi lü tob chher gye pa
By tasting the nectar of the Oral Tradition of the Lord Jamgön,
You waxed forth in physical strength and experiential understanding.
je tun kön chhog gyel tshen la söl wa deb
I request to the perfect-pure Könchok Gyeltsen.
Refrain
nge me kyi nä su tse chig tu / drub gyü kyi ten pä gyel tshen dzin
You upheld the banner of victory of the teaching of the practice lineage
While dwelling in one-pointed concentration on “no abode.”
drub chhen ngö drub rab ten la söl wa deb
I request to the Great Siddha Ngödrub Rabten.
Refrain
pang tog kyi yön ten thar sön nä / leg shä kyi chhö chhar dö gur beb
After going to the limits of excellence in what was to be abandoned and
understood,
You showered down a Dharma-rain of good explanation.
yong dzin gen dun gya tsho la söl wa deb
I request to the Esteemed Tutor Gendun Gyatso.
Refrain
Kurukulla Center for Tibetan Buddhist Studies, Medford, MA
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མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མཁས་ཀུན་བཙུག་ན་རོལ།། རིམ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་པའི་གོ་
འཕང་མཐོ།། ༼གུང་སྤྲུལ་མཁྱེན་རབ༽དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
འགྲོ་ཀུན་ལ་བྱམས་པའི་གཞན་དབང་གིས།། མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་འཛིན།། རྗེ་བཙུན་༼ཕ་བོང་ཁ༽འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་
བ་འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་་་་་

རྗེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད།། སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་དབྱར་སྤེལ་བའི་
གཉེན།། དྲིན་ཅན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
ཡོངས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས།། རྣམ་མང་གི་རྒྱལ་བའི་དགོངས་
པ་བཞིན།། སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཟླ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱུད་བདག་་་་་
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khyen rab kyi khe kün tsug na röl / rim nyi kyi drub pä go phang tho
You attained the rank of accomplishing the two stages
And so were crowned wisest of the wise.
pel den ten pä nyi ma la söl wa deb
I request to the glorious Tenpai Nyima.
Refrain
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

dro kün la jam pä zhen wang gi / do ngag kyi ten pä gyel tshen dzin
Owing to the force of your loving-kindness for all sentient beings,
You upheld the banner of victory of the teachings of the sutras and tantras.
je tsün trin le gya tsho la söl wa deb
I request to the perfect-pure Trinley Gyatso (Pabongka Rinpoche).
Refrain
je gyäl wa nyi pä thug kyi chü / kel den gyi dül jar pel wä nyen
You are the good friend who extends to all the fortunate candidates
The heart-essence of the Second Buddha, Tsongkapa.
drin chen lo zang ye she la söl wa deb
I request to kind Losang Yeshe (Trijang Rinpoche).
Refrain
kyab gyel wa kün gyi nying jä ter / yong dül chä gön tü leg shar wa
The treasure of compassion, of refuge, of all the victorious ones,
Savior of all who are the objects to be subdued,
je tsün ten dzin gya tsho la söl wa deb
I request to the perfect-pure Tenzin Gyatso.
Refrain
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༼ཡོངས་འཛིན་༧་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་མཆོག༽རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མའི་གདན་ས་རུ།།
དད་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་ཤར།། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས།།

རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་དང༌།།
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ་དང་།།
ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི།།
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
རྗེ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་བ་དང༌།། གནས་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ་དང་།།
མ་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་བའི་ཁུར་ཁྱེར་ནས།། ལམ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི།།
དཔལ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ།། དུས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཕྱིན་གྱི་རློབས།།
ཕ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་དང་བདག་གི་ལུས།། ཕ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་བདག་གི་ངག།
ཕ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དང་བདག་གི་ཡིད།། དོན་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
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je drub thob gong mä dän sa ru / dä den gyi dül jä pel du shar
For the sake of faithful disciples, you manifest magnificently
On the Dharma-seat of all these Accomplished Ones.
drin chen tsa wä la ma la söl wa deb
I request to the most kind root Guru.
gyü dag dzin thri wa chhö pa dang
May I be blessed to completely sever the continuum that is clinging of self-grasping,

jam nying je jang sem jong pa dang
To generate loving-kindness, compassion, and the pure mind of enlightenment,

lam zung jug chhag gya chhen po yi / chhog nyur tu thob par jin gyi
lob
And to quickly attain the path of unification, the highest state of Mahamudra.

je la ma sang gyä su thong wa dang
Please grant me blessings to see the Guru in Buddha,
nä khor wa la zhen pa log pa dang
To have aversion to samsara,
ma dro kün dröl wä khur khyir nä
To take upon myself full responsibility for liberating all transmigratory beings,
lam thün mong dang thun mong ma yin pä / pel zung jug chhag gya
chhen po de / dü nyur du thob par jin gyi lob
And to quickly achieve the common path and particularly the glorified
unification mahamudra,
pha thrö kyi ku dang dag gi lü
Please bless my body into you the father’s holy body,
pha thrö kyi sung dang dag gi ngag
My speech into you the father’s holy speech,
pha thrö thug sung dang dag gi yi
My mind into you the father’s holy mind,
don ye me chig tu jin kyi lob
To quickly become inseparable-oneness.
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