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ཧོཿ འཁོར་འདས་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས༔ གཉིས་མེད་རོལ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔
HO – KHOR DE DAG NYAM CHEN PO’I YING / NYI ME RÖL PA JANG CHUB SEM /

HO - The vastness of the great purity and equality of cyclical existence and its transcendence is the inseperable playful expression of the mind of enlightenment,

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བརྡལ༔ བསྐྱེད་དུ་མེད་དེ་ཡེ་ཡིན་ངང༔
RANG JUNG YE SHE CHEN PÖ DAL / KYE DU ME DE YE YIN NGANG //

pervaded by the great self-arisen timeless wisdom, an ever-present state, not generated and timeless.

ཞེས་སེམས་བསྐྱེད།
This cultivates the mind of enlightenment.

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ
DZA HUM BAMHO //

སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུའོ།
The object of refuge dissolves into one.

༄༅། །ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་རྣལ་འབོྱར་དྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
The daily practice of the most secret Vajrakilaya of Buddha nature, called 'A Feast of Realisation', is included herein.

From Dudjom Rinpoche’s collected works; vol. 9 (ta), page 621 – 625
© Translation: Ngak’chang Rangdrol Dorje (Enrico Kosmus, 2016)

།ན་མོ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡེ།
NAMO SHRI BADZRA KUMARA YE //
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།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

།དངོས་གཞི་ལ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབོྱར་ནི།
The actual practice has three parts. First, the yoga of generation.

ཨ༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཁྱབ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རང་ཞལ་གཟིགས༔ མ་འགགས་རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་ཧཱུྃ༔
A – THIG LE CHEN PO CHÖ KYI YING / KYAB JE YE SHE RANG ZHAL ZIG / MA GAG GYU YI SA BÖN HUM /

A - In the ultimate realm (Dharmata) of the great sphere, one sees the natural face of the everywhere existing timeless wisdom. The unobstructed causal syllable HUM

ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ཀློང་ཡངས་པར་ཤར༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔ བརྡ་དོན་རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་པ་ཡི༔
CHÖ YING KHA LONG YANG PAR SHAR / YE SHE RÖL PA’I GYU THRUL LE / DO DÖN TAG KYI TSHÖN PA YI /

appears in the vast space of the sphere of reality illusion-like as a playful expression of timeless wisdom. The signs and meanings that characterize this,

བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་གཞལ་ཡས་སུ༔ བོྱལ་སོང་གཙོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི༔ རིན་ཆེན་ཁྲི་སྟེང་པད་ཟླ་དང༔
KÖ PA RAB DZOG ZHAL YE SU / JÖL SONG TSO GYÄ KYI TEG PA’I / RIN CHEN THRI TENG PAD DA DANG /

are a vast, magnificent, perfect palace. The main figure, supported by eight animals, appears on a jewel throne, on it lotus, moon and

ཉི་སྟེང་བདུད་ཆེན་བསོྣལ་བའི་ཁྲིར༔ རིག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧེ་རུ་ཀའི༔ འཕོྲ་འདུའི་སྦྱོར་བས་དོན་གཉིས་བྱས༔
NYI TENG DÜ CHEN NÖLWA’I THRIR / RIG PA GYU YI HERUKA’I / THRO DU’I JORWE DÖN NYI JE /

Sun, above it two intertwined great demons as the seat of awareness of Heruka the Cause. By radiating and reabsorbing, the dual benefit is fulfilled,

ངོ་བོ་སོྤྲས་པ་མེད་པའི་དོན་ལ་འཇོག་སྟེ་རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་སོྣད་བཅུད་དག་པའི་འཁོར་ལོར་སྦྱར་བར་འདོད་པས། སྦྱོར་བ་ནི།
In order to bring the actual essence without embellishment into the path with special manifestations, purified world and living beings are considered combined
with the mandala. Then the application.

ཕོྱགས་བཅུའི་སྐྱབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རོལ་པར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མདུན་མཁར་སད་པ་ལ།
CHOG CHU’I KYAB YUL THAM CHÄ PAL CHEN PHUR PA’I KYIL KHOR GYI RÖ PAR / BADZRA SAMA DZA //
All the objects of refuge of the ten directions appear as the playful expression of the mandala of Vajrakilaya. BADZRA SAMA DZA.

This appears in front of you.
ཧོཿ བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སོྤྱད་ཡོན་ཏན་རྫོགས༔

HO – DE SHEG NYING PO CHÖ KYI KU / LHÜN DRUB LONG CHÖ YÖN TÄN DZOG /
HO - Before the Buddha nature, the Dharmakaya, the body of spontaneous presence and joy with accomplished qualities (Sambhogakaya)

མ་བཅོས་རང་གྲོལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ འདུད་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
MA CHÖ RANG DROL TRUL PA’I KU / DÜD DRAL ME PAR KYAB SU CHI //

I bow to the body of unaffected, self-liberated manifestation (Nirmanakaya) and take refuge constantly!

ཞེས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང༌། Thus you take refuge.
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སྲས་མཆོག་ཁྲོ་བཅུ་ཁྲ་ཐབས་དང༔ སྒོ་སྐྱོང་དམ་ཅན་བཀའ་སྡོད་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱུར་བཞིན་གསལ༔
SE CHOG THRO CHU THRA THAB DANG / GO KYONG DAM CHÄN KA DÖN TSHOG / TIL GYI GONG BU CHUR ZHIN SAL /

The Supreme Sons, the ten wrathful ones of the manifold skillful means, and the gatekeepers with the host of sworn and commanded servants. Like overflo-
wing heaps of sesame seeds they appear clear and distinct

ངོ་བོ་གཙོ་ལ་རང་རྩལ་འཁོར༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
NGOWO TSO LA RANG TSAL KHOR / ZHI GYEWANG DRAG LHÜN GYI DRUB /

the essence as the main character and self-expression as the surrounding entourage. pacifying, multiplying, magnetizing and subjugating spontaneously realizing

དུས་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང༔ འཁོར་བ་ཡོངས་སྒྲོལ་དཔལ་དུ་ཤར༔
DÜ SUM DU DRAL ME PA’I NGANG / KHORWA YONG DROL PAL DU SHAR //

in the inseparable continuum of the three times they appear as the glory of everything in the cyclical existence

ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ༔ བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་ཡུལ་གསུམ་གྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་གོམས་པ་མངོན་དུ་གྱེད་པ་ལ་བསླབ། གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་དམ་ཡེ་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་སོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ལས་འདུས་མོ་ད་ཀྱི། ལམ་པ་དང་པོའི་
ལས་ཅན་གྱི་ངོར་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་ཕྱིར་ཡན་ལག་གི་ལས་ལ་འཇུག་པར་འདོད་ན།
In this way you visualize them completely clear and distinct. One practices visualization of the vivid appearance until one has gained skill in the three fields and
becomes familiar with the radiant manifestation. The essence of the greatness of commitment and the essence of timeless wisdom to be considered as two, etc.,

ཡོངས་གྱུར་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི༔ མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔
YONG GYUR DRE BU’I HERUKA / PAL CHEN DORJE ZHÖN NU NI / THING NAG ZHAL SUM CHAG DRUG PA /

which turns him into the Heruka of fruit. The great glorious Vajrakumara is dark blue, has three faces and six arms.

གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཁྲོ་གཏུམ་རྔམས༔ ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྤྱན་དགུ་སྡང་མིག་གཡོ་ཞིང་འཁྲུགས༔
YE KAR YÖNMAR THRO TUM NGAM / ZHAL DANG JAG DRIL CHEWA TSIG / CHÄN GU DANG MIG YO ZHING THRUG /

His right one is white, his left one is red and they (all) are in wild wrath. His mouth is open, his tongue rolled up and he shows his fangs. The look of his nine
eyes makes the world tremble and shake.

སྨ་ར་སྨིན་མར་མེ་སྟག་འཕོྲ༔ ཁམ་ནག་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་བརྒྱན་ཅོད་པན་མཛེས༔
MA RA MIN MAR ME TAG THRO / KHAM NAG U TRA GYEN DU DZE / THÖ KAM U GYÄN CHÖ PÄN DZE /

His beard and eyebrows are sparking. His reddish black hair blazes up. He has a crown of dry skulls as a tiara.

ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཉིས་གསེར་རྡོ་རྗེ༔ རྩེ་དགུ་དང་ནི་རྩེ་ལྔ་འཕྱར༔ གཡོན་གཉིས་མེ་དཔུང་ཁ་ཊྭཱཾ་བསྣམས༔
CHAG DRUG YE NYI SER DORJE / TSE GU DANG NI TSE NGA CHAR / YÖN NYI ME PUNG KHA TWAM NAM /

With his six hands he holds in the right two golden vajras. He chants one with nine spokes and one with five spokes. In the two left ones he holds a flaming
mass and a khatwanga.
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།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

which has existed completely since beginningless time, is united by the nature of the practice. In order that beginners on the path may purify the manifestations
and notions of ordinariness, a supplement to the practice is now being proclaimed.

ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་གཞལ་ཡས་ནས༔ རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེ་ཞོན་ནུ་ཆེ༔
HUM – CHÖ YING KYE ME ZHAL YE NE / RIG TONG DORJE ZHÖN NU CHE /

HUM - From the palace of the unborn sphere of reality (Dharmadhatu), great Vajrakumara empty yet aware,

ཐུགས་རྗེའི་རང་རྩལ་འཁོར་དང་བཅས༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
THUG JE’I RANG TSAL KHOR DANG CHE / YING NE CHÄN DREN SHEG SU SÖL //

along with your entourage of the inherent radiance of compassion, I invite you Please come over here.

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ
BADZRA SAMAYA DZA / DZA HUM BAMHO //

ཞེས་བདག་ཉིད་དམ་ཚིག་པ་ལ་དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བསྟིམ།
One oneself is the commitment being and the being of primordial wisdom is invited in the space before and becomes inseparable from one.

མཐའ་གཉིས་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གཤོག་པ་གདེངས༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་འདོར་སྟབས་བགྲད༔
THA NYI RI RAB PHUR BU DRIL / DORJE RIN CHEN SHOG PA DENG / ZHAB ZHI GYÄ KYI DOR TAB DRÄ /

With his two middle ones he rolls a mountain meru-phurba. He has raised diamond vajra wings. His four legs are spread in the warrior stand (and)

དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་མེ་དཔུང་འབར༔ སྦྱོར་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་འཁྲིལ༔ མཐིང་སྐྱ་ཁ་ཏྭཱཾ་ཐོད་ཁྲག་སྟོབ༔
DUR THRÖ CHE DZOG ME PUNG BAR / JOR YUM KHOR LO GYE DEB THRIL / THING KYA KHA TWAM THÖ THRAG TOB /

he shows up in the cemetery garments, accomplished in a mass of flames. In union with his consort Chakradipta embraced. She is light blue, holding a
khatvanga and a skull cup filled with blood.

ཞབས་གཡོན་ཡབ་ཀྱི་སྐེད་ལ་འཁྱུད༔ གཡས་པས་འཁོར་བའི་སྒོ་འཕར་གནོན༔ གཡང་གཞི་གཟིག་ཤམ་རུས་རྒྱན་གསོལ༔
ZHAB YÖN YAB KYI KE LA KHYÜ / YE PE KHORWA’I GO PHAR NÖN / YANG ZHI ZIG SHAM RÜ GYÄN SOL /

She has twisted the left leg around the hip of her consort. The right leg is pressing against the gate to samsara. She is wearing a leopard skin with fringes and
bone ornaments.

ཞལ་སྦྱོར་དྲག་པོའི་གད་རྒྱང་སྒྲོགས༔ རིགས་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་གནས་རྣམས་སུ༔
ZHAL JOR DRAG PO’I GÄ YANG DROG / RIG DAG KÜN TU ZANG PO SHAR / DORJE’I KU YI NE NAM SU /
She expresses a wild laughter of the association. The Lord of Families, Samantabhadra, appears in the place of the vajra body.
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ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་ནང༔ ཧཱུྃ་མཐིང་ཉིད་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔
NYI DA’I GA’U KHA JOR NANG / HUM THING NYI LA NAG KYI KOR //

is in a jewel case (gau) made of the union of sun and moon the azure syllable HUM itself, surrounded by the mantra.

ཞེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས།
In the single-pointed stillness of meditative contemplation:

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
OM BADZRA KILI KILAYA SARWA BIGHNAN BAMHUM PHAT //

ཅེས་བཟླ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་མཐའ་དག་མན་ངག་གི་ངེས་པ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་ནོ།
It's recited. As with all other mantra recitations, one practices in accordance with the oral instructions.

ཧཱུྃ༔ བདག་རོྟག་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བ་ལས༔ དབང་ཡུལ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང༔
HUM – DAG TOG RUTRA DRALWA LE / WANG YUL PHUNG KHAM KYE CHE DANG /

HUM - The concept of a self is the Rudra, which is to be liberated. The object of subjection are the aggregates, elements and sense fields.

སྣ་ཚོགས་སྣང་བའི་ལོངས་སོྤྱད་དཔལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔
NA TSHOG NANGWA’I LONG CHÖ PAL / DORJE PHUR PA’I LHA LA BUL //

I offer the glorious richness of the manifold phenomena to the deity Vajrakilaya.

མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ
MAHA SARWA PUDZA HO //

ཧཱུྃ༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་སྒྲིབ་གཉིས་བཅོམ༔ དག་གྲོལ་རོལ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ༔
HUM – MI GYUR DORJE DRIB NYI CHOM / DAG DROL RÖL PA’I HERUKA /

HUM - The unchanging vajra state destroys the two veils. The pure, liberated playful expression of the Heruka
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།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

།གསུམ་པ་ཟུང་འཇུག་གི་རྣལ་འབོྱར་ནི།
Third, the yoga of union.

སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་ངང༔ སོྤྲས་མཐའ་བྲལ་བའི་དབྱིངས་སུ་ཨ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔
NANG TONG DORJE NAM KHA’I NGANG / TRÖ THA DRALWA’I YING SU A / HUM HUM HUM //

The space-like state of the vajra of appearance and emptiness dissolves into space free of limitations through conceptual elaboration. A. HUM HUM HUM.

ཞེས་བསྐྱེད་པའི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་སོྤྲས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག
The whole produced appearance dissolves into space in the emptiness of simplicity free from concepts and one rests in equanimity.

།ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད༔ མ་བསྐྱེད་མ་བསྒོམ་ཡེ་ཡིན་ལྷ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔
THAB DANG SHE RAB NYI SU ME / MA KYE MA GOM YE YIN LHA / PHAT PHAT PHAT //

The inseparability of skilful means and highest cognition is the timeless deity without visualizing (or cultivating). PHAT PHAT PHAT.

ཅེས་སླར་ཡང་སྣང་གྲགས་རོྟག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པར་བལྟས་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་འཛིན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ལ་སྦྱར་རོ།
Furthermore, apparitions, sounds and thoughts are perceived as deity, mantra and the playful expression of true nature (Dharmata) and are united in an invisible
flow of meditative contemplation.

རོྟག་གཉིས་རུ་ཏྲའི་སྙིང་ཁྲག་འབྱིན༔ མི་སྲུན་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོར་བསྟོད༔
TOG NYI RUTRA’I NYING THRAG YIN / MI SÜN DORJE SIN POR TÖ //
eliminates the lifeblood of the rudra of dualistic views. I praise the wild Vajraraksha!

ཅེས་ཆོས་ཉིད་ལ་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད།
Thus, in accordance with the playful expression of the true nature (Dharmata), one performs the offerings and praise.

གཉིས་པ་བཟླས་པའི་རྣལ་འབོྱར་ནི༔
Then, the second is the yoga of recitation.

ཧཱུྃ༔ གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཞི་འཛུམ་མཛེས༔
HUM – TSOWO’I THUG KAR PÄ DA’I TENG / YE SHE SEM PA’I ZHI DZUM DZE /

HUM - In the heart of the main character on a lotus and a moon disk, the being of timeless wisdom is peacefully smiling and beautiful.

རྒྱན་མེད་གཅེར་བུ་འོད་ཕུང་འབར༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་གནམ་ལྕགས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུའི་ལྟེ་བ་རུ༔
GYÄN ME CHER BU Ö PHUNG BAR / THUG KAR NYI TENG NAM CHAG KYI / DORJE TSE GU’I TE WA RU /
It sits naked and unadorned in the shining lights. In his heart on a sun disk is a nine spoke meteorite iron vajra. In its centre
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།རྗེས་ནི།
Then the conclusion.

ཧོཿ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་རྣམས་དཀར་དགེ༔ འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྔོ༔
HO – DÜ SUM SAG PA’I NAM KAR GE / KHOR SUMMIG ME YING SU NGO /

HO - I spontaneously dedicate all the wholesome (and) virtuous accumulated in the three times free of the three circles.

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རྣམ་གྲོལ་སྐུ་གསུམ་ས་ཐོབ་ཤོག༔
KHAM SUM KHORWA’I SEM CHÄN KÜN / NAM DROL KU SUM SA THOB SHOG //
May all sentient beings of the three realms of existence attain the three bodies of liberation!

ཅེས་དགོངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བྱ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སོྤྱད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ
In this way one combines enlightened intention with extraordinary action and brings this into the path of daily activities.

།ཞེས་པའང་ལམ་འདིར་མོས་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དགེ་སྦྱོང་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་བསྐུལ་བ་ལས། དགེ་བསྙེན་རྣལ་འབོྱར་སོྤྱད་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཐུན་གསེང་གཅིག་ལ་ཤར་མར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། ༎
At the request of monk Sherab Gocha and lay yogi Chöpa, Jigdral Yeshe Dorje has written the aspiration on this path in one section straight. May happiness arise
therefrom!
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།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
།ཕུར་བུ་ཡང་གསང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
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