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འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་བར་དོའི་སེམས་ཅན་དང༔ བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཆོད༔
DROWO RIG DRUG BAR DO’I SEM CHÄN DANG / GEG RIG LÄN CHAG DRÖN NAM THAM CHÄ CHÖ /

To the six classes of beings and the beings in the intermediate state as well as to the obstructing spirits and the karmic creditors and debtors as guests I pre-
sent this offering.

ཚོགས་རྫོགས་སྒྲིབ་དག་བུ་ལོན་ལན་ཆགས་སྦྱངས༔ ཐམས་ཅད་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔
TSHOG DZOG DRIB DAG BU LÖN LÄN CHAG JANG / THAM CHÄ ZHÖN NU BUM KUR SANG GYE SHOG //

By completing the accumulations, the veils and the debts to the karmic creditors are cleared. May all thereby awaken to the youthful vase body,

འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་དབྱིངས་སུ་འབྱམས་ཀླས་སོ༔
KHOR SUMMIG ME YING SU JAM LÄ SO /

free from conceptualizing the three circles, spontaneous (and) boundless.

ཨ་ཨ་ཨ༔ ཕཊ༔
A A A / PHAT //

Chöd

དག་སྣང་ལས༔ ཀུ་སུ་ལའི་ཚོགས་བསགས་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་བཞུགས་སོ༔
From a pure vision: An accumulation of beggar’s merit, called "The Treasury of Yogic Realization," is included in it.

From Dudjom Lingpa’s collected works; vol. 15 (ba), page 211
© Translation: Ngak’chang Rangdrol Dorje (Enrico Kosmus, 2014)

ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་ར་ཡེ༔
NAMO GURU PADMA KARA YE //

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་སོང་མཐར༔
First, take refuge and develop the mind of enlightenment, then:
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ཀུ་སུ་ལའི་ཚོགས་བསགས་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་བཞུགས་སོ༔
ཀུ་སུ་ལའི་ཚོགས་བསགས་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་བཞུགས་སོ༔

ཕྱིན་དྲུག་ལམ་བཟང་གཅིག་ཆར་དུ༔ རྫོགས་པའི་མན་ངག་གཅེས་འཛིན་གྱི༔ ཕུང་པོ་ཚོགས་སུ་འགྱེད་པའི་ལམ༔ བརྒྱུད་འཛིན་བུ་ཡི་ཉམས་སུ་ལོངས༔ གནས་སྐབས་རྐྱེན་སྣང་ཀུན་བྱང་ཞིང༔ མཐར་ཐུག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པའི་འབྲས༔
ཡུམ་ཆེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ �
In this way, the excellent path of the six paramitas and the maturing of the oral instructions are accomplished at the same time. When the accumulation of the
aggregates is brought into the path as a ganachakra feast, the lineage holder who applies it will clear up the circumstances and conditions in the field of the
defiling disturbances and perfection - samsara and nirvana - and sooner or later attain the two accumulations and the state of the Great Companion of the Victo-
rious Ones. SAMAYA. GYA GYA GYA. DA THIM. ITHI.

ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་རིག་འཛིན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་དག་སྣང་ལས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྣལ་འབོྱར་ཤཱི་ལ་བཛྲ་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ༎ ༎
This was received as a necessity especially by Rigdzin Dudjom Dorje in a pure vision and written down by the secretary, the yogi Shilavajra. GE‘O GE‘O GE‘O!

ཕཊ༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཁྲོས་མ་གྲི་ཐོད་ཅན༔ ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་བེམ་པོར་ཚད་ཙམ་གྱིས༔
PHAT – RANG RIG YE SHE THRÖ MA DRI THÖ CHÄN / CHAG YÄ DRI GUG BEM POR TSHÄ TSAM GYI /

PHAT -My own awareness is the wrathful dakini of primal wisdom, holding the chopping knife and skullcup. With the knife in her right hand she chops up
the corpse.

ཤ་རི་ཁྲག་མཚོ་རུས་པའི་གྲམ་ཁྲོད་བརྡལ༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་སྤེལ༔
SHA RI THRAG TSHO RÜ PA’I DRAM THRÖ DAL / DÖ YÖNMI ZÄ NAM KHA’ DZÖ DU PEL /

Mountains of meat, lakes of blood, piles of bones, piles of bones are arranged and spread out as an inexhaustible treasury of sensual pleasures.

ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔
PHAT PHAT PHAT //

དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་དང༔ མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཀུན་ལ་མཆོད༔
KÖN CHOG SI ZHU’I DRÖN GYUR THAM CHÄ DANG / GÖN PO YÖN TÄN DRÖN NAM KÜN LA CHÖ /

To all worthy guests of the Three Jewels and the protector of the activity as guests I present this offering.
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