
 

 

༄༅། ། མཆོག་སྤྲུལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའྲི་བླ་མའྲི་རྣལ་འབོར་ 
བྲིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

The Guru Yoga of Tsultrim Gyamtso Rinpoche: 
A Rain of Blessings 

 
 

༄༅། །ཐུན་ལ་འཇུག་པའྲི་ངག་འདོན་ནྲི། །  
Prayer to the guru  
 
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་བླ་མ་རྲིན་པོ་ཆེ་མཁེན་ནོ། ། 
du sum sang gye tham chad kyi ngo wo la ma rin po che khyen no   
The essence of all the Buddhas of the three times, the precious guru knows, 
 

བདག་གྲི་རྒྱུད་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
dag gi gyud jin gyi lab tu sol  
Please bless my mind-stream, 
 

བདག་གྲི་བློ་ཆོས་སུ་འགོ་བར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
dag gi lo cho su drol war jin gyi lab tu sol  
Please bless my mind to merge with dharma, 
 

ཆོས་ལམ་དུ་འགོ་བར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
cho lam du drol war jin gyi lab tu sol  
Please bless my practice to enter the genuine path of dharma, 
 

ལམ་གྲི་འཁྲུལ་བ་ཞྲི་བར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
lam gyi thrul pa zhi war jin gyi lam tu sol  
Please bless that all delusions on the path are removed, 
 

འཁྲུལ་སྣང་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ལན་གསུམ་བའོ། 
thrul nang ye she su char war jin gyi lab tu sol   
Please bless that confused appearances arise as primordial wisdom.  
(3 times) 

 
 
 
 
 



 

 

 
༡ སྐྱབས་སེམས་ནི། 
1-Refuge & Bodhichitta 

 
ཨཱཿ བདག་ཉིད་ངོ་བོ་བླ་མ་ལ། ། 
ah daknyi ngowo lama la 
Ah, to my own essence, the guru 
 

རོག་བྲལ་འཛིན་མེད་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 
tokdral dzinmé kyab su chi 
Free of dualistic conceptuality and clinging I go for refuge. 
 

འཁོར་འདས་ཡོངས་གོལ་ཀ་དག་ལ། ། 
khordé yong drol kadak la 
In the state of katak1 the complete liberation from both samsara and nirvana,  
 

བསལ་བཞག་བྲལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །  ལན་གསུམ། 
sal shyak dralwar semkyé do  
free of anything to add or remove I give rise to bodhichitta. ( 3 times) 

 
༢ ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབས་ནི། 
2-The Visualization of the field of accumulation 
 
ཨཱཿ གདོད་ནས་སོང་ཉིད་མཁའ་དབིངས་ནི། ། 
ah döné tongnyi khaying ni 
Ah, [from] the primordial spacious expanse of emptiness 
 

འགགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཞིང་ཁམས་མཆོག ། 
gakmé lhündrub shyingkham chok 
is the unceasing spontaneously accomplished supreme pure realm. 
 

རིག་པ་རང་བྱུང་ངོ་བོ་ཉིད། ། འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་སྲས་ཡེ་ཤེས་སྐུ། ། 
rigpa rangjung ngowo nyi jampal gyalsé yeshe ku 
The wisdom kaya of bodhisattva Mañjusri is the embodiment of self-arising rigpa2. 
 

ཐུབ་བསན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ནི། ། 
tubten tsultrim gyatso ni 
Thupten Tsultrim Gyamtso sits in meditative equipoise on a multicolored lotus,  

 
1 Primordial purity. 
2 “From emptiness arises the pure realm in the center of which appears Mañjusri”. 



 

 

 

སྣ་ཚོགས་པད་མ་ཉི་ཟླའི་སེང་། ། ཕྱག་གཉྲིས་ཕྱག་རྒྱ་ཨུཏྤལ་བསྣམས། ། 
natsok pema nyidé teng chaknyi chakgya utpel nam 
sun and moon discs while in his hands he holds lotus flowers. 
 

ཐུགས་ཀར་ཤེར་གི་གེགས་བམ་བརྒྱན། ། 
tukkar sher dri lekbam gyen 
At his heart is the sword of wisdom adorned with a sacred text. 
 

དབུ་ལ་རོགས་པའི་པཎ་ཞྭ་མནབས། ། 
u la dzokpé pen shya nab 
He wears the pandita hat marking the perfection [of the three pitikas] on his head 
 

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ། ། 
ku la chögö nam sum sol 
And is attired in the three Dharma robes. 
 

སྣང་སོང་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་རུ། ། 
nangtong chönyi ngowo ru 
From within the essence of the true nature of reality of appearance and emptiness  
 

དམ་ཡེ་འཛིན་བྲལ་ངང་དུ་གསལ། ། 
damyé dzindral ngang du sal 
Visualize from a state free of clinging to the [a distinction between] samaya and wisdom 
deities. 
 
༣ བསགས་སྦྱང་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། 
3-Seven branch offering of accumulation and purification 
 

བདག་ཉྲིད་བླ་མའྲི་ངོ་བོ་ལ། ། སྤང་བླང་བྲལ་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
daknyi lamé ngowo la panglang dralwé chaktsal lo  
To the quintessence of the guru, self-awareness free of something to accept or reject, I 
pay homage. 
 

སྣང་སྲིད་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་ཀོང་། ། 
nangsi künzang dömé long 
From the primordial expanse of ever-perfect appearance and existence 
 

གཟུང་འཛིན་མེད་པས་མཆོད་པ་འབུལ། ། 
zungdzin mepé chöpa bul 
With no clinging to grasper and grasped I make offerings. 
 



 

 

གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་རོག་ཚོགས་རྣམས། ། 
nyidzin trulnang toktsok nam 
Dualistic clinging, deluded appearance, myriad concepts 
 

རང་བཞིན་རོགས་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
rangshyin tokpé tol lo shak 
In realizing their nature I openly confess. 
 

གདོད་ནས་སོང་ཉིད་ཡེ་ནས་དག ། 
döné tongnyi yené dak 
Primordial emptiness pure from the beginning, 
 

གཟུང་འཛིན་བྲལ་བས་རེས་ཡི་རང་། ། 
zungdzin dralwé jé yi rang 
Free of clinging to grasper and grasped I rejoice. 
 

འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུའི་རིག་འཛིན་ལ། ། 
khordé chökü rigdzin la 
The awareness holders who recognize samsara and nirvana as dharmakaya 
 

བསལ་བཞག་བྲལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསོར། ། 
sal shyak dralwé chökhor kor 
Turn the wheel of Dharma beyond anything to posit or clear away. 
 

རང་བཞིན་བླ་མའི་ངོ་བོ་རུ། ། 
rangshyin lamé ngowo ru 
To the essence of the essential guru 
 

རང་གོལ་ངང་དུ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
rangdrol ngang du solwa deb 
Please remain within the state of natural liberation. 
 

འཁོར་གསུམ་རང་གོལ་ཆོས་ཉིད་ངང་། ། 
khor sum rangdrol chönyi ngang  In order to be liberated into the expanse of dharma-
kaya, which is the innate freedom from the three spheres3,  
 

ཆོས་སྐུའི་ཀོང་དུ་གོལ་བར་བསོ། ། གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་འཐོབ་པར་ཤོག ། 
chökü long du drolwar ngo shyönnu bumku tobpar shok  and the true nature of reality4, I 
dedicate.  May the youthful vase body be obtained. 

 
3 Subject, object, and action. 
4 Dharmata. 



 

 

 

༤ ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་ནི། 
4-Invoking the enlightened mindstream  

 
ཨཱཿ དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རེ། ། 
ah könchok kündü lama jé 
Ah, The embodiment of the precious ones, lord guru, 
 

སོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
go sum güpé solwa deb 
I supplicate you reverently with my three doors. 
 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་དབེར་མེད་པས། ། 
ku sung tuk sum yermé pé 
By my three doors becoming inseparable with [your] enlightened body, speech, and mind 
 

ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་རོ་གཅིག་ཤོག ། ལན་བདུན། 
chönyi ngang du ro chik shok  
May I attain the state of One Taste in the expanse the true nature of reality. 
 (7times) 

 
༥ དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ནི། 
5-Receiving the spiritual accomplishments5  

 

 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདི་ཧཱུྃ༔ (ལན་ཅི་མང་བརོད།) 

om ah hung benza jñana sarva siddhi hung  
(recite as many times as possible) 

 
 
 
༦ དབང་བཞི་རྒྱལ་ཐབས་སུ་ཞུ་བ་ནི། 
6-Receiving the coronation of the four empowerments 

 
ཨཱཿ སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད་བླ་མ་རེ། ། 
ah ku sum daknyi lama jé 
Ah, the quintessence of the three kayas, lord guru, 
 

 
5 Siddhis. 



 

 

ཁམས་གསུམ་དག་ཞིང་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར། ། 
kham sum dak shying chinpé chir 
In order to go from the three realms of existence to the pure lands 
 

མཐར་དོན་ཡོངས་གོལ་རོགས་པ་ཐོབ། ། 
tar dön yong drol tokpa tob 
May I realize the ultimate purpose, complete liberation, 
 

མཁའ་ཁྱབ་འགོ་འདེན་བེད་པར་ཤོག ། 
khakhyab dro dren jepar shok 
And guide infinite wandering beings.  
 

རིག་པའི་རང་ཤར་རང་སྣང་དུ། ། བརྒྱུད་གསུམ་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད། ། སྐུ་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གིས་བརྡ། ། 
rigpé rangshar rangnang du gyü sum tsawé lama nyi ku sum yikdru sum gyi da 
The self-arising of rigpa naturally dawns as the gurus of the three lineages.  The three 
kayas are symbolized in the form of three sacred letters.  
 

སོ་གསུམ་དབེར་མེད་རོགས་པར་ཤོག ། ཅི་ནུས་སུ་བཞག་ག ོ
go sum yermé tokpar shok  
May I realize the inseparability of my three doors [and the three doors of the guru].  

 
(Rest in equipoise as much as you are able.) 

 
 
༧ རེས་ཐོབ་ལམ་ཁྱེར་ནི། 
7-Taking post meditation onto the path 

 
ཨཱཿ མ་བཅོས་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ངང་། ། 
ah machö chönyi nyukmé ngang 
Ah, the unfabricated natural state, the true nature of reality, 
 

རང་རྩལ་མ་འགགས་སྣང་གགས་ཀུན། ། 
rang tsal magak nang drak kün 
Where the unceasing natural display of all appearances and sounds 
 

ཡེ་ཤེས་ལྷ་སགས་ཆོས་སྐུ་ལས། ། བྲི་གང་བྲལ་བའི་ལམ་ཁེྱར་བལྟ།། 
yeshe lha ngak chöku lé drigang dralwé lamkhyer ta 
are the wisdom deity, mantra and dharmakaya. This is the view to take on the path free of 
fluctuation. 
 



 

 

༨ བསོ་བ་ནི། 
8-Dedication 

 
དུས་གསུམ་ཀུན་བསགས་འདི་དག་དང་། ། 
dü sum kün sak didak dang 
Through all the merit accumulated in the three times, 
 

འཁོར་འདས་སྲིད་ཞི་དགེ་ཆོས་རྣམས། །  
khordé sishyi gé chö nam 
And through all virtuous dharmas of samsara and nirvana, existence and peace,  
 

དམིགས་པ་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་ངང་། ། 
mikpa mepa chönyi ngang 
May the expanse of the non-referential true nature of reality, 
 

ཁམས་གསུམ་མཐར་ས་འཐོབ་པར་ཤོག ། 
kham sum tar sa tobpar shok 
The ending point of the three realms of existence, be obtained. 
 
༩ སོན་ལམ་ནི། 
9-Aspirations 

 
ཆོས་ཉིད་རང་བྱུང་ཆོས་སྐུ་ནི། ། རྒྱལ་སྲས་འཁོར་རྣམས་རང་ཤར་སྣང་། ། 
chönyi rangjung chöku ni gyalsé khor nam rangshar nang 
May the true nature of reality, the self-arising dharmakaya, the appearance of the Bud-
dhas, bodhisattvas and their retinues naturally arise. 
 

གང་འདུལ་སྲིད་ཞི་འགོ་བ་ཀུན། ། དམིགས་མེད་དབིངས་ལ་ཡོངས་སུ་གོལ། ། 
gang dul sishyi drowa kün mikmé ying la yongsu drol 
May those to be tamed, in existence and peace, all wandering beings, be completely lib-
erated in the non-referential expanse.  
 

ཁམས་གསུམ་བུམ་སྐུ་འཐོབ་པར་ཤོག ། 
kham sum bumku tobpar shok 
May the vase body the three realms be obtained. 
 
 
 
 
 



 

 

 

༡༠ བདེན་སོབས་ནི། 
10-Power of Truth 

 
དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་མཐུ་དང་། ། 
könchok tsa sum den tu dang 
The power of the truth of the three jewels and three roots, 
 

ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་བདེན་སོབས་ཀིས། ། 
lé dré lumé den tob kyi 
And the power of the truth of undeceiving action and result, 
 

བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུས། ། 
dakchak lhaksam dakpé tü 
And by the power of exhalted intentions 
 

བསོ་བ་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
ngowa mönlam drubpar shok 
May the dedication of merit and aspirations be accomplished. 
 
༡༡ བཀྲ་ཤིས་ནི། 
11-Prayer for Auspiciousness 

 
བིན་རླབས་མཆོག་སོལ་དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། ། 
jinlab chok tsol ngö gyü lama dang 
To my actual gurus and the lineage gurus, please bestow the supreme blessings. 
 

དངོས་གྲུབ་ཀུན་སོལ་ཡི་དམ་ཞི་ཁོའི་ལྷ། ། 
ngödrub kün tsol yidam shyitrö lha 
Bestow all spiritual accomplishments6, yidams and peaceful and wrathful deities. 
 

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས། ། 
barché kün sel khandro chökyong sok 
Clear all obstacles, dakinis and dharma protectors. 
 

སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
kyabné gyatsö tsok kyi tashi shok 
May the ocean like assembly of sources of refuge bestow auspiciousness. 

 
6 Siddhis.  



 

 

ཅེས་པ་འདིའང་རིག་འཛིན་ཐུགས་སྲས་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་མ་གནང་བའི་དེ་མ་ཐག་གྲུབ་དབང་ལུང་རོགས་རྒྱལ་མཚན་གིས་
སི་ལོ་༢༠༠༨འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའི་ཚེས་བཟང་པོར་དཔལ་ཡ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གིང་ནས་བྲིས་པ་དེ་
དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག༔དགེའོ།། 
 
Immediately following the fervent requests of various awareness holders, bodhisattvas and sacred beings, Drub-
wang Lungtok Gyaltsen (Lama Achuk) in 2008 on the auspicious anniversary marking when the Sublime Ava-
lokiteshvara obtained spiritual accomplishment this was composed at Yachen Urgyen Samten Ling may it be 
accomplished in accord with how it is written.  Virtuous! 
 
དགེ་བསོ་ནི། 
Dedication of Merit 
 
༄༅། །  དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལ་བརེན་ནས། ། 
gewé tsawa dila den né 
By this root of virtue, 
 

བདག་དང་མཐའ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །  
dak dang tabé semchen tamche rang rigpé yeshe la rang wang  tobpar guyr ching 
May all limitless sentient beings and I attain mastery over the wisdom of intrinsic awareness 
 

སྣང་བ་རྒྱ་ཡིས་ཐེབ་པར་གྱུར་ཅིག། ། 
nang wa gya yi téb bar guyr ching 
May we arrive at the state where [all] appearances arise as mudra [ synonymous for wisdom] 
 

མཚན་མ་རང་སར་གོལ་བར་གྱུར་ཅིག ། 
tsen ma rang sar drolwar guyr ching 
May all conceptual characteristics be liberated in its own place 
 

ཆོས་སྐུ་སོང་གསལ་གི་དོན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག ། 
chöku tongsar gyi dön gyü la kyewar guyr ching 
May the meaning of emptiness-clarity Dharmakaya arise in the mind-stream 
 
དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ལས་སོ།། From Gongpa Zangtal --A Dzogchen Text, ‘‘Unobstructed Wisdom Mind’’ 
 
དགེ་བསོ་ནི། 
Dedication of Merit 
 
བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། ། 
sönam diyi tamché zikpa nyi 
Through this merit may all attain omniscience 
 
 
 



 

 

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དག་རྣམས་ཕམ་བེད་ཅིང༌། ། 
topné nyepé dranam pam je ching 
and conquer the enemy of wrong action! 
 

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀླུང་འཁིགས་པ་ཡི། ། 
kyega nachi balong chikpa yi 
May all be freed from samsara’s ocean 
 

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགོ་བ་སོལ་བར་ཤོག ། 
sipé tsölé drowa drölwar shok 
and its pounding waves of birth, old age, sickness, and death. 
 

 
 


