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།རལ་གྲི་པུསྟི་འཛིན་ཅིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །ཐུགས་ཀར་བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་དམར།
RAL DRI PUSTI DZIN CHING KYIL TRUNG ZHUG / THUG KAR BHRUM LE KHOR LO CHIB ZHI MAR /

holding a sword and a text and sitting with legs crossed. In my heart is a BHRUM and a four-spoke wheel.

།དེ་སྟེང་རལ་གྲི་སོར་བཞི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །མདུན་དུ་ཧྲཱིཿ་ལས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་སྔོ།
DE TENG RAL DRI SOR ZHI NGAG KYI KOR / DÜN DU HRI LE YANG CHÄN LHA MO NGO /

On top of it is a four inch long sword surrounded by the mantra. In front of me the blue Saraswati appears from a HRI,

།བཞེངས་སྟབས་རལ་གྲི་པུསྟི་ཕྱག་ན་འཛིན། །གཉིས་ཀ་དར་དང་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན།
ZHENG TAB RAL DRI PUSTI CHAG NA DZIN / NYI KA DAR DANG RIN CHEN DU MÄ GYÄN /

standing and holding a sword and a text in their hands. Both are adorned with silks and jewels.

།ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང༌། །རལ་གྲི་ཧྲཱིཿས་མཚན་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའོ།
YUM GYI THUG KAR PAD MA DAB ZHI’I TENG / RAL DRI HRI TSHAN NGAG KYI KOR BA’O /

In the heart of the Yum on a four-petalled lotus is a sword marked with an HRI, which in turn is circled by the Mantra.

༄༅། །མཁས་གྲུབ་རཱ་ག་ཨསྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་བྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རོྨངས་པ་མུན་སེལ་བླ་མ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ལ་སྩལ་པ་བཞུགས་སོ༎

The sadhana of Manjushri, called: " Dispelling the Darkness of Ignorance";
as given to the Lama Padma Thrinle by the scholar and Yogi Raga Asya

from the fivefold teaching cycle of the glorious Shangpa tradition; vol. 4 (Nga); page 533 -540
© Translation: Ngak‘chang Rangdrol Dorje (Enrico Kosmus, 2015)
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།རཱ་ག་ཨསྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་བྱི་སྒྲུབ༎
།རཱ་ག་ཨསྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་བྱི་སྒྲུབ༎

།རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་རང་ལ་ཐིམ། །ཐུགས་ལས་འོད་འཕོྲས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང༌།
RANG DRA’I YE SHE CHÄN DRANG RANG LA THIM / THUG LÄ Ö THRÖ SANG GYE JANG SEM DANG /

The wisdom deity, like myself, is invited and dissolves into me. Rays of light emanate frommy heart and invite from all Buddhas, Bodhisattvas

།པཎྜི་ཏ་ཡི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཉན་རང་སོ་སྐྱེའི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ནི།
PAN DI TA YI SHE RAB THAM CHÄ DANG / NYÄN RANG SO CHE’I SHE RAB THAM CHÄ NI /

and the panditas, as well as from the shravakas and ordinary beings.

།འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་སྤྱི་བོར་ཐིམ། །སྡེ་སོྣད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་པོ་ཡི།
Ö KYI NAM PAR DÜ NÄ CHI WOR THIM / DE NÖ SUM DANG GYÜ DE ZHI PO YI /

Condensed to light, it dissolves in my crown. The teachings of the Three Baskets and the Four Tantras

།ཆོས་རྣམས་བསྡུས་ནས་རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ། །ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་བཅུད། །བསྡུས་ནས་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་གྱུར།
CHÖ NAM DÜ NÄ RANG GI DRIN PAR THIM / NYI DA NOR BU JUNGWA ZHI YI CHÜ / DÜ NÄ RANG GI NYING GAR THIM PAR GYUR //

connect and merge with my throat. The essence of sun and moon, the jewels and the four elements condense and merge with my heart.

Refuge andmind of enlightenment:

།ན་མོ། །་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འདུས་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ལ། །དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་བསྒྲུབ།
NAMO – KON CHOG SUM DÜ LA MA JAM YANG LA / DÜ NAM TAG TU DAG NI KYAB SU CHI / DROWA’I DÖN DU CHOM DÄN JAM PAL DRUB //
NAMO - To the Lama Manjushri, where the Three Jewels are gathered, I take refuge forever and for all time. To benefit sentient beings, I will meditate on the

victor Manjushri.
Repeat three times.

Visualization:

།སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་ཟླ་བ་དང༌། །སེངྒེ་སྔོན་པོའི་སྟེང་དུ་དྷཱིཿཡིག་ལས།
TONG PA’I NGANG LE PADMA DAWA DANG / SENG GE PO’I TENG DU HRI YIG LE /

Out of emptiness, on a lotus, a moon disk and a blue lion is the syllable DHI.

།འོད་འཕོྲས་དོན་གཉིས་བྱས་ནས་ཚུར་འདུས་པས། །རང་ཉིད་འཇམ་དབྱངས་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་པ།
Ö THRÖ DÖN NYI JÄ NÄ TSHUR DÜ PE / RANG NYI JAM YANG MAR PO ZHAL CHIG PA /

Light rays emanate from it, fulfill the dual purpose and return again. Thus I appear as Manjushri, red and with one face,
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།མདོག་སྔོན་རལ་གྲི་པུསྟི་འཛིན། །དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཛལ་ལོ།
DOG NGÖN RAL DRI PUSTI DZIN / YANG CHÄNMA LA CHAG TSAL LO //

blue, holding a sword and a book - I bow to Saraswati, the goddess of knowledge and scholarship!

དེ་ཡན་རྒྱུན་དུ་འདོན་རྒྱུ་དང༌། །སྔགས་དེ་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་ཟུང་ཙམ། །རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དམ་བྱེད་པར་གཅེས།
Recite this constantly and when 100,000 recitations are complete, continue to do this as your daily practice.

།འདི་ཡི་ཕན་ཡོན་རྒྱུད་གཞུང་ལས། །་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཉི་ཤུ་གཅིག །བརྒྱ་ཡིས་མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་འགྱུར། །སྟོང་གིས་སྒྲ་སྐད་ཀུན་ལ་མཁས། །ཁྲི་ཡིས་ཉིན་རེ་ཤློཀ། །ལྔ་སྟོང་རེ་རེ་འཛིན་པར་ནུས། །ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་ཤེས།
།བཀའ་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་རོྩམ་པར་ནུས། །མངོན་པར་ཤེས་པ་འཆར་བ་དང༌། །ཕྱིས་ནས་ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ།

The Tantras explain the benefits of this practice as follows: if you recite the 21 syllables 100 times, you will have an infallible memory; if you recite them 1,000
times, you will be excellent in all languages; if you recite them 10,000 times each day, you will be able to remember 5,000 shlokas each day. You will remember all
the letters without hindrance and you will be able to follow the scriptures and their comments. Direct insight will arise and possibly you will become a ruler of the
Bhumis.

ༀ་ཧྲཱིཿདྷཱིཿ་མ་མེ་དི་པཾ་མཉྫུ་ཤྲི་མུཾ་ཧྲཱིཿཔྲཛྙ་ཝརྡྷ་ནི་ཧྲཱིཿདྷཱིཿསྭཱ་ཧཱ།
OMHRI DHI MAME DI PAMMANJU SHRI MUMHRI PRAJNAWARDANI HRI DHI SWAHA //

།རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ནི། །ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲུལ་ཏེ་ལྷ་ལ་མཆོད།
RANG LE TRUL PA’I CHÖ PA’I LHA MO NI / NAM KHA GANGWAR TRUL TE LHA LA CHÖ /

Sacrificial goddesses, created frommyself, multiply and fill the space with offerings to the deities.

།ཉེར་སོྤྱད་བདུན་དང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ། །རྒྱལ་སྲིད་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད།
NYER CHÖ DÜN DANG DÖ PA’I YÖN TÄN NGA / GYAL SI DÜN DANG TRA SHI DZE TAG GYÄ /

The seven pleasures, the five desirable qualities, the seven royal attributes, the eight exquisite symbols and the eight exquisite substances,

།རི་རབ་གླིང་བཞི་ལྷ་མིའི་ལོངས་སོྤྱད་ཀུན། །བོླ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་མཆོད།
RI RAB LING ZHI LHA MI’I LONG CHÖ KÜN / LO YI LANG TE JAM PAL YAB YUM CHÖ /

the Mount Meru and the four continents and all the luxury of the gods and humans I offer mentally to Manjushri Yab-Yum.
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།རཱ་ག་ཨསྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་བྱི་སྒྲུབ༎
།རཱ་ག་ཨསྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་བྱི་སྒྲུབ༎

།གལ་ཏེ་ལས་འཕོྲ་ཡོད་པ་ན། །ཉི་མ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །འབྲིང་གིས་གཉིས་ཀྱིས་རོྟགས་པར་འགྱུར། །ཉི་མ་གསུམ་གྱི་བསྒྲུབས་པས་ནི། །ལས་འཕོྲ་མེད་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར།
If one has a karmic connection, then through practice it will be accomplished in one day. Those who have only amediocre connection will accomplish it in two days.
Three days of practice will bring realization even to those who have no special karmic connection.
།ཉི་ཟླ་ཤར་དང་མེ་ཏོག་འཐུ། །ཞིང་རོྨ་སྣག་ཚ་འཐུང་བ་དང༌། །ཉམས་དགའ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང༌། །མཚོན་ཆ་པུ་སྟི་རྙེད་རྨིས་ན། །ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་སྐད་རྒྱ་གར་པཎྜི་ཏ། །ཀཱམལ་ཤཱི་ལས་གསུངས་པ་ཡིན།
Sun and moon rise, one picks flowers, ploughs a field, drinks ink, enjoys oneself, writes or reads letters, finds a sword or a text - if these signs appear in a dream, it
is a hint that the discriminating awareness will undoubtedly increase. This was said by the Indian scholar Kamalashila.
།རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་མི་རྒན་ནི། །ལོ་ནི་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་པ། །ཡི་གེ་ཡང་ནི་མི་ཤེས་པ། །ཞག་གཅིག་བསྒྲུབ་པས་འཇམ་དབྱངས་མཇལ། །ལུས་ཀྱང་གཞོན་ནུ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཐོགས་མེད་ཤེས། །པཎྜི་ཏ་ནི་མཁས་པར་གྱུར། །དེ་ལ་
ཕ་གཅིག་དམ་པས་ཞུས།
In India there was once a man who, although he was 99 years old and could not even read, met Manjushri by practicing this for one day. And a child, although only
eight years old, understood the five disciplines without difficulty and became a truly excellent Pandita. This was said by Padampa Sangye.
།རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དེ་ཀརྨ་པ། །དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ཡི། །གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་ནང་ན་བཞུགས། །འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །འདི་ལས་བསྒྲུབ་ཐག་ཉེ་བ་མེད། །འདི་ཡི་ལས་ཚོགས་ཤེས་རབ་ཀྱི། །རིལ་བུ་སྔར་དུས་བདག་
གིས་བསྒྲུབས། །སུས་ཇོས་ཕལ་ཆེར་མཁས་པར་གྱུར།
Little by little this lineage became part of Karmapa Wangchug Dorje's "To free everything by knowing one thing". Among all the sadhanas of Manjushri, there is
none that can compete with this one. When I made wisdom pills through the method of the activities of this practice, most who ate them became scholars.

།བདག་ལ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཐོགས་མེད་མཁྱེན་པའི་ཤེས་རབ་མྱུར་དུ་སྩོལ།
DAG LA KA DANG TÄN CHÖ THAM CHÄ NI / THOG ME KHYEN PA’I SHE RAB NYUR DU TSOL //
Please grant me quickly the wisdom of the unsurpassable knowledge of all teachings and treatises of the Buddhas.

Praise:

།སེངྒེ་པདྨའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་འཇམ་པའི་དབྱངས།
SENG GE PADMA DÄN TENG DU / GYALWA’I SE CHOG JAM PA’I YANG /

On a lion throne and a lotus is Manjushri, the excellent son of the Victorious One,

།མདོག་དམར་རལ་གྲི་པུསྟི་འཛིན། །སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ལ་ཕྱག་འཚལ།
DOG MAR RAL DRI PUSTI DZIN / MAWA’I SENG GE LA CHAG TSAL //

red, holding a sword and a book - to the lion of speech I salute!

།ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ།
CHU KYE NYI DA’I DÄN TENG DU / SANG GYE THAM CHÄ KYE PA’I YUM /

On a seat of lotus, sun and moon is the mother who generates all Buddhas,
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།དེ་ཕྱིར་ད་ལམ་སྙིང་གི་བུ། །པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཐུགས་དམ་ཡིན། །སྔགས་འདི་བསྙེན་པ་ཅི་གསོག་གིས། །ཡོན་ཏན་ཤུགས་ལས་མཁས་པར་གྱུར། །བསྟན་འཛིན་འགྲོ་དོན་ནུས་པ་ཡི། །གེ་མོ་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་ཤོག
Therefore, my heart son Padma Thrinle, make this your heart practice. Recite the mantra of the approach phase as often as possible and your qualities will grow
and you will be formed. May you become a great scholar, a lineage holder teacher with the power to benefit the teachings and the beings.

༈་དགེ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་བརྗེད་དྲན་པའི་གཟུངས་ཐོབས་ནས།
GEWA DI YI TSHE RAB THAM CHÄ DU / MI JE DRÄN PA’I ZUNG THOB NE /
Through this salvation, accumulated in all my lives, may infallible memory be attained.

།འཆད་རོྩད་རོྩམ་ལ་ཟླ་མེད་པའི། །སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༎
CHÄ TSÖ TSHOM LA DA ME PA’I / MRAWA’I SENG GE NYI GYUR CHIG //
Flawless in explaining, debating and writing, may I become the master of speech itself.

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རིག་པའི་གནས་ལ་འཇུག་འདོད་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་གསོས་སུ་དམིགས་ཏེ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པའོ།
This was written by Raga Asya in the consciousness of benefiting those who desire to enter the learned sciences.
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།རཱ་ག་ཨསྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་བྱི་སྒྲུབ༎
།རཱ་ག་ཨསྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་བྱི་སྒྲུབ༎

©The German translation was made by Ngak'chang Rangdrol Dorje (Enrico Kosmus, 2014) in the Year of the Fire Horse for the benefit of those who attended the
ngakpa retreat and have a special connection with the bodhisattva of Buddha wisdom. May salutary things come into being! May wisdom grow! SARVA MANGA-
LAM!
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