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ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ཀློང་མཛོད་ལས༔ བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དབང་བཞིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས༔
From the Expanse of the Heavenly Treasury: A Prayer to the Teacher, called "A Constant Flow of the Four Empowerments," is herein contained.

From Dudjom Lingpa’s collected works; vol. 12 (na), page 231 – 232
© Translation: Ngak’chang Rangdrol Dorje (Enrico Kosmus, 2017)

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

བསྒྲུབ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བགེགས་དང་བར་ཆད་སེལ་བ་དང༔ དབང་བྱིན་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར༔ ཐོག་མར་རྣམ་གསུམ་དད་པའི་སྒོ༔ གསོལ་འདེབས་རིམ་བཞིན་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔
In order to clear obstructing spirits and obstacles in all practices and mandalas, and for the realization of the blessing of empowerment to occur, one first prays
devotionally with the three gates, so that eventually the enlightened mind and intellect merge.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་ནས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔
SÖLWA DEB SO DAG GYÜ MIN DROL NE / NGÖ DRUB NAM NYI NYUR DU THOG PAR SHOG /

I beg, please guide my mindstream to maturity and liberation! May the supreme and common realizations be quickly attained!

བརྒྱུད་གསུམ་ཆུ་བོ་གཅིག་རྫོགས་བླ་མ་དང༔ རྩ་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ༔
GYÜ SUM CHUWO CHIG DZOG LA MA DANG / TSA SUM PAWO KHA DRO CHÖ KYONG LA /

The single stream of the three lineages, the perfect master and the three roots, the dakas, dakinis and dharma protectors

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མ་དག་སྒོ་གསུམ་པོ༔ དག་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་སྨིན་གྲོལ་ཤོག༔ ཁྲེགས་ཆོད་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་མངོན་མཐོང་ཞིང༔
SÖLWA DEB SO MA DAG GO SUM PO / DAG PA DORJE SUM DUMIN DROL SHOG / THREG CHÖ CHÖ NYI DEN PA NGÖN THONG ZHING /
I supplicate, may my impure three gates mature into the purity of the three vajras and be liberated! May the insight into the true nature of reality be revea-

led by Trekchö,

ཐོད་རྒལ་སྣང་བཞིའི་ཉམས་ལེན་མཐར་སོན་ནས༔ ཀ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བྱང་ཆུབ་ཤོག༔
THÖ GAL NANG ZHI’I NYAM LEN THAR SÖN NE / KA DAG ZHÖN NU BUM KUR JANG CHUB SHOG //

May the practice of the four visions of Thögal be accomplished (and) may I awaken into the primordial purity of the youthful vase body!
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བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དབང་བཞིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས༔
བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དབང་བཞིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས༔

རྣམ་གསུམ་དད་པའི་གསོལ་འདེབས་འདིར་བརོྩན་ན༔ ཡང་དག་ལམ་མཆོག་གེགས་མེད་བསྒྲོད་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ �
If one recites this prayer, endowed with the three characteristics, then one will travel on the very highest path without any obstacles. SAMAYA. GYA GYA. ITHI.

ཞེས་པ་འདི་འབྱུང་གནས་དང་རིག་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ནན་དུ་བསྐུལ་ངོར་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལས་བསྒྱུར་བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག། ༎
This was taken from the heavenly treasure house due to the insistent request of Jungne and Riglo of DudjomDorje. May it always be happy in the beginning, middle
and end!

ན་མོ༔ ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་གངས་ཆེན་མཚོ༔
NAMO – KA DAG CHÖ KU’I TÖN PA KÜN TU ZANG / LHÜN DRUB LONG KU RIG NGA GANG CHEN TSHO /

NAMO - The primordially pure Dharmakaya teacher Samantabhadra, the infinite ocean of the five families of the spontaneously present Sambhogakaya,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་རིགས་གསུམ་འགྲོ་བའི་མགོན༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་ནས༔
TRUL PA’I KU CHOG RIG SUM DROWA’I GÖN / SÖLWA DEB SO DAG GYÜ MIN DROL NE /

the three families of the supreme Nirmanakaya, the shield of the wanderers, I supplicate, please lead my mindstream to maturity and liberation!

སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་རང་ཞལ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་པདྨ་འབྱུང༔
KU SUM LHÜN DRUB RANG ZHAL NGÖN GYUR SHOG / ORGYEN DROWA’I GÖN PO PADMA JUNG /

May the natural face of the spontaneously present three Kayas be revealed! Padmasambhava, the protector of the wandering beings from Orgyen,

རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་མ༔ རྗེ་འབང་རིག་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ལ༔
GYALWA’I YUM CHOG DE CHEN TSHO GYAL MA / JE BANG RIG DZIN TSHOG KYI TSHOM BU LA /
the supreme mother of the victorious, the Tsogyal of great bliss, the assembly of the king and the 25 close disciples
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