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ཞི་གནས་བོམ་པའི་ཕན་ཡོན་མདོར་བ�ས།
 
 

༉ རང་གི་�ས་དང་སེམས་བདག་འ�ན་འབད་�གསཔ་སོང་ེ་ ག་མཐོང་བོམ་ནི་གི་ེན་�་

འརཝ་ནམ་ལས། ཞི་བ་་གིས། ཞི་གནས་རབ་�་ན་པའི་ག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་མ་

པར་འཇོམས་པ་ཤེས་ས་ནས། །ཐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་་དེ་ཡང་ནི། །འཇིག་ེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་

མངོན་དགས་འ�བ། །ཟེར་ག�ངས་ཏེ་ཡོདཔ་བམ། འཇིག་ེན་ཕལ་པའི་་བ་�་ཞེན་པ་ལོག་ནི་

དང་། ཏིང་ངེ་འ�ན་ི་བོམ་�གསཔ་འོ་ནི་དང་། ཉོན་མོངས་པ་རིམ་པ་བཞིན་�་ཞི་ནི་དང་། ིང་ེ་

ེ་ནི་དང་། ཤེས་རབ་ོང་པ་ཉིད་ི་དོན་ོགས་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ན། ཞི་གནས་

�་གོམས་འིས་�དཔ་བཞིན་�་ �ས་དང་སེམས་གཉིས་བདག་འ�ན་འབད་�གས་པའི་བང་ལས་

རང་བཞིན་ིས་དགེ་བའི་�་�་འ�ག་ནི་དང་། གནས་བས་ནད་རིགས་བཞི་བ་་བཞི་ལ་སོགས་པ་

གིས་གནོད་པ་མེད་པར་ ན་ཚ་དང་སེམས་མི་བདེ་བ་�་ཞི་ེ་ མཐར་�ག་ོགས་པའི་སངས་ས་ི་གོ་

འཕང་འཐོབ་ནི་གི་ལམ་�་འ�ལཝ་ན།
 



 
Benefits of Meditation (Zhi-ney) 

 
In general meditation of Zhiney will help

developing qualities such as attention, emotional
balance, altruism, decrease in anxiety, resilience
to pain, less tendency towards depression and
anger, enhancing immune system and increase

in general well being which leads to balanced life
. 

As Shanti Deva said: 
 

Knowing that the mind’s afflictions are overcome
through penetrating insight suffused with stable

calm, you should first seek the peace of calm
abiding which is found in joy and non-attachment

for the world. In short it makes you qualify for
next level of meditation (Lhak-thong). 

 



 PRAYERS



༄༅། །འཕགས་པ་བ་ཤིས་བད་པའི་�གས་�་བཅད་པ།
The Verses of the Eight Noble Auspicious Ones 

ཨ�། ང་ིད་མ་དག་རང་བཞིན་�ན་�བ་པའི། །
om, nangsi namdak rangzhin lhündrubpé

Oṃ! Where appearance and existence is completely
pure, its nature spontaneously perfect,

བ་ཤིས་ོགས་བ�འི་ཞིང་ན་བ�གས་པ་ཡི། །
Tashi chokchü zhingna zhukpayi

All that dwell in the auspicious realms of the ten
directions,

སངས་ས་ཆོས་དང་དགེ་འ�ན་འཕགས་པའི་�གས། །
Sangye chödang gendün phakpé tshok 

Homage to the Buddha, Dharma and Noble Saṅgha
ན་ལ་ག་འཚལ་བདག་ཅག་བ་ཤིས་ཤོག །

kün la chakthsal dakchak tashishok
May everything be auspicious for us all!

ོན་མེའི་ལ་པོ་ལ་བན་དོན་�བ་དགོངས། །
Drönmé gyalpo tsalten döndrup gong

King of Lamps, Steadfast and Powerful One Whose
Vision Fulfils All Aims,

མས་པའི་ན་དཔལ་དགེ་�གས་དཔལ་དམ་པ། །
Jampé gyenpal gedrak paldampa

Glorious Ornament of Love, Sacred Splendour
Renowned for Virtue,



ན་ལ་དགོངས་པ་་ཆེར་�གས་པ་ཅན། །
Künla gongpa gyacher drakpachen

The One Whose Concern for All Brings Him Universal
Renown,

�ན་པོ་ར་འཕགས་ལ་�གས་དཔལ་དང་ནི། །
lhünpo tarphak tsaldrak pal dang ni

Glorious One as Renowned as Mount Meru in Eminence
and Might,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་�གས་པའི་དཔལ། །
Semchen thamche lagong drakpé pal

Glorious One Renowned as Caring for All Sentient
Beings,

ཡིད་�མ་མཛད་པ་ལ་རབ་�གས་དཔལ་ཏེ། །
Yitshim dzepa tsalrab drakpalté

Glorious One Renowned as Most Powerful in Satisfying
Wishes

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་བ་ཤིས་དཔལ་འཕེལ་བ། །
Tshentsam thöpé tashi pal phelwa
Homage to you, the Eight Sugatas,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་བད་ལ་ག་འཚལ་ལོ། །
Dewar shekpa gyéla chaktshal lo

Merely hearing your names increases auspiciousness
and success!

འཇམ་དཔལ་གཞོན་�་དཔལ་ན་ོ་ེ་འ�ན། །
Jampal zhönnu palden dorjédzin

Youthful Mañjuśrī, glorious Vajrapāṇi,



ན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་པོ་མས་པའི་དཔལ། །
Chenre zikwang gönpo jampé pal

Lord Avalokiteśvara, protector Maitreya,
ས་ཡི་ིང་པོ་ིབ་པ་མ་པར་སེལ། །

Sayi nyingpo dribpa namparsel
Kṣitigarbha, Sarvanīvaraṇaviṣkambhin,

ནམ་མཁའི་ིང་པོ་འཕགས་མཆོག་ན་�་བཟང་། །
Namkhé nyingpo phakchok kuntuzang

Ākāśagarbha, and Samantabhadra noblest of all
ལ་ོ་ེ་པད་དཀར་་ཤིང་དང་། །

Utpal dorjé pekar lushing dang
Utpala flower, vajra, white lotus, nāga-tree,

ནོར་�་་བ་རལ་�ི་ཉི་མ་ཡི། །
Norbu dawa raldri nyimayi

Jewel, moon, sword and sun—
ག་མཚན་ལེགས་བམས་བ་ཤིས་དཔལ་ི་མཆོག །

Chaktshen leknam tashi pal gyichok
Gracefully holding your emblems, and supreme in

granting auspiciousness and success,
ང་�བ་སེམས་དཔའ་བད་ལ་ག་འཚལ་ལོ། །

Jangchub sempa gyé la chaktshal lo
Homage to you, the Eight Bodhisattvas!

རིན་ཆེན་ག�གས་མཆོག་བ་ཤིས་གསེར་ི་ཉ། །
Rinchen dukchok tashi sergyi nya

The most precious umbrella, the auspicious golden
fishes,



འདོད་འ�ང་�མ་བཟང་ཡིད་འོང་ཀ་མ་ལ། །
döjung bumzang yiong kamala

The wish-fulfilling vase of goodness, the exquisite
kamala flower,

ན་�གས་�ང་དང་�ན་�གས་དཔལ་བེ�། །
nyendrak dung dang püntsok pal be'u

The conch of fame and glory, the glorious knot of
prosperity,

མི་�བ་ལ་མཚན་དབང་བ�ར་འཁོར་ལོ་ེ། །
Minub gyaltshen wanggyur khorlo té

The eternal banner of victory and the all-powerful
wheel:

རིན་ཆེན་གས་མཆོག་བད་ི་ག་མཚན་ཅན། །
Rinchen takchok gyékyi chaktshen chen

Holding these eight most precious emblems
ོགས་�ས་ལ་བ་མཆོད་ཅིང་དེས་བེད་མ། །

Chokdü gyalwa chöching gyékyema
Are the creators of delight, making offerings to the

buddhas of all directions and times.
ེག་སོགས་ངོ་བོ་ན་པས་དཔལ་ེལ་བའི། །

Geksok ngowo drenpé pal pelwé 
Merely thinking of you makes success grow more and

more!
 



བ་ཤིས་་མོ་བད་ལ་ག་འཚལ་ལོ། །
Tashi lhamo gyéla chaktshal lo

Homage to you, the Eight Auspicious Goddesses—
Beauty, Garlands, Song, Dance, Flowers, Incense, Light

and Perfume—
ཚངས་པ་ཆེན་པོ་བདེ་འ�ང་ེད་མེད་�། །

Tshangpa chenpo dejung semebu
Mighty Brahmā, Śiva1 and Viṣṇu,

མིག་ོང་ན་དང་ལ་པོ་ལ་འཁོར་�ང་། །
mik tong den dang gyalpo yulkhor sung

Indra the thousand-eyed, the kings Dhṛtarāṣṭra,
འཕགས་ེས་པོ་དང་་དབང་མིག་མི་བཟང་། །

pakkyepo dang luwang mikmizang
Virūdhaka, Virūpakṣa the lord of nāgas,

མ་ཐོས་ས་ཏེ་་ས་འཁོར་ལོ་དང་། །
Namthö sété lhadzé khorlo dang

And Vaiśravaṇa—each one holding your divine emblem:
ི་�་ལ་དང་མ�ང་�ང་ོ་ེ་ཅན། །

trishula dang dungthung dorjéchen
Wheel, trident, lance, vajra,
པི་ཝཾ་རལ་�ི་མཆོད་ེན་ལ་མཚན་འ�ན། །

Piwam raldri chöten gyaltshendzin
Vīṇā, sword, stūpa and banner of victory

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/mipham/verses-eight-noble-auspicious-ones#ref1


ས་ག�མ་གནས་�་དགེ་ལེགས་བ་ཤིས་ེལ། །
sa sum nésu gelek tashipel

Who make auspiciousness and positivity grow in the
three realms!

འཇིག་ེན་ོང་བ་བད་ལ་ག་འཚལ་ལོ། །
Jikten kyongwa gyéla chaktshal lo

Homage to you, the Eight Guardians of the World,
བདག་ཅག་དེང་འདིར་་བ་ོམ་པ་ལ། །

Dakchak dengdir jawa tsompa la
May the work we are now about to 

གེགས་དང་ཉེ་བར་འ�་བ་ན་ཞི་ནས། །
gekdang nyewar tshewa künzhi né

begin With all obstacles and harmful influences pacified,
འདོད་དོན་དཔལ་འཕེལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འ�བ། །

dödön palphel samdön yizhin drub
Meet with ever-growing fulfilment and success, and

བ་ཤིས་བདེ་ལེགས་�ན་�མ་�གས་པར་ཤོག །
Tashi delek phünsum tshokpar shok

Bring good fortune, prosperity, happiness and peace!



༄༅། །�ག་བ�ན་གསོལ་འདེབས་ནི། 
THE SEVEN LINE PRAYER

 
�ྃ༔ ་ན་ལ་ི་�བ་ང་མཚམས༔

hung, orgyen yulgyi nupjang tsham
Hūṃ. In the north-west of the land of Oḍḍiyāna,

པ་གེ་སར་ོང་པོ་ལ༔
Pema gésar dong po la

In the heart of a lotus flower,
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་�བ་བེས༔

Yatshen chokgi ngödrup nyé
Endowed with the most marvellous attainments,

པ་འ�ང་གནས་ཞེས་�་�གས༔
Pema jungné zhésu drak

You are renowned as the Lotus-born,
འཁོར་�་མཁའ་འ�ོ་མང་པོས་བོར༔

khor du khandro mangpö kor
Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

ེད་ི་ེས་�་བདག་བ�བ་ིས༔
Khyékyi jesu dakdrupkyi

Following in your footsteps
ིན་ིས་ོབས་ིར་གཤེགས་�་གསོལ༔

jingyi lopchir sheksu sol
I pray to you: come and bless me with your grace!

�་�་པ་སིི་�ྃ༔
guru pema siddhi hung

 
 
 



་ག�མ་གསོལ་འདེབས།
Prayer to the Three Kāya Guru

 
་མ་ཧོཿ ོས་ལ་ཆོས་ི་དིངས་ི་ཞིང་ཁམས་�༔

emaho, trödral chökyi yingkyi zhingkham su
Emaho: O wonder! In the pure realm of the

dharmadhātu, of natural simplicity,
ཆོས་ཉིད་�ས་ག�མ་ེ་འགག་མེད་པའི་ངང་༔

Chönyi düsum kyegak mepé ngang
Within the intrinsic nature of reality, forever unborn,

unceasing throughout the whole of time,
་ལ་�ན་ོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་༔

Jadral lhündzok dewa chenpö ku
You dwell, as the body of great bliss, free from activity,

spontaneously perfect,
ནམ་མཁའ་བཞིན་�་�གས་ེ་ོགས་རིས་མེད༔

Namkha zhindu thukjé chokri mé
Your compassion impartial and unbiased, like the sky:

་མ་ཆོས་ི་་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
lama chökyi kula solwa deb

Dharmakāya Lama, to you we pray!
་ན་པ་འ�ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

Orgyen pema jungné la solwa deb
To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 



བདེ་ཆེན་�ན་ིས་�བ་པའི་ཞིང་ཁམས་�༔
Dechen lhüngyi drubpé zhingkham su

In the pure realm of Great Bliss, spontaneously present,
་ག�ང་�གས་དང་ཡོན་ཏན་ིན་ལས་ི༔

ku sung thuk dang yönten trinlé kyi
Dwells the embodiment of all sugatas, with the five

wisdoms
ཡེ་ཤེས་་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་༔

Yeshe ngaden dewar shekpé ku
Of body, speech, mind, qualities, and enlightened action,

�གས་ེའི་ེ་ག་་�གས་སོ་སོར་ོན༔
Thukjé jedrak natshok sosor tön

Appearing to different beings in all kinds of
compassionate forms,

་མ་ལོངས་ོད་ོགས་་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
lama longchö dzokku la solwa deb

Saṃbhogakāya Lama, to you we pray!
་ན་པ་འ�ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

Orgyen pema jungné la solwa deb 
To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

མི་མཇེད་འཇིག་ེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་�༔
Mijé jikten dakpé zhingkham su

Into this pure realm of our world of Endurance,



�གས་ེ་ཆེན་པོས་འ�ོ་བའི་དོན་ལ་ོན༔
Thukjé chenpö drowé dön la jön

Out of your great compassion, you have come, to bring
benefit to beings,

གང་ལ་གང་འ�ལ་ཐབས་ིས་འ�ོ་དོན་མཛད༔
gang la gang dul tab kyidrodöndzé

Skilfully helping them by taming each according to their
needs,

འདས་དང་མ་ོན་ད་་�ས་ག�མ་ི༔
dé dang majön data düsum gyi

Throughout the whole span of past, future, and present,
་མ་�ལ་པའི་་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

lama trulpé kula solwa deb
Nirmāṇakāya Lama, to you we pray!

་ན་པ་འ�ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
Orgyen pema jungné la solwa deb 

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!
འདི་ར་མིག་གི་ལ་�་ང་བ་ཡི༔

Ditar mikgi yuldu nangwa yi
Do this towards all you see:

ི་ནང་ོད་བ�ད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ན༔
Chinang nöchün göpo thamché kün

Outside, inside, environment and beings, all things—
ང་ཡང་བདག་འ�ན་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག༔

nang yang dakdzin mepé ngang la zhok
Whilst seeing them, without grasping, remain.



གང་འ�ན་དག་པ་གསལ་ོང་་ཡི་༔
Zungdzin dakpa salting lhayi ku

This freedom from the trap of duality, subject-object
clinging, is the very form of the deity—luminous and

empty.
འདོད་ཆགས་རང་�ོལ་ི་་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

Döchak rangdrol gyi lama la solwa deb
To this lama, the very self-liberation of desire and

attachment, we pray!
་ན་པ་འ�ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

Orgyen pema jungné la solwa deb 
To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray! 

འདི་ར་་བའི་ལ་�་�གས་པ་ཡི༔
ditarnawéyul du drakpayi

Do this towards all that you hear:
ན་དང་མི་ན་འ�ན་པའི་་མས་ན༔

nyen dang mi nyen dzinpé dranam kün
All sounds, grasped as sweet or harsh,

�གས་ོང་བསམ་མནོ་ལ་བའི་ངང་ལ་ཞོག༔
drak tong samno dralwé ngang la zhok

Whilst hearing them, empty, without afterthought,
remain.

�གས་ོང་ེ་འགག་མེད་པ་ལ་བའི་ག�ང་༔
drak tong kyegakmepagyalwé sung

This empty sound, with no beginning and no end, is the
speech of the Victorious Ones.



�གས་ོང་ལ་བའི་ག�ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
drak tong gyalwé sung la solwa deb

To this empty sound, the speech of all the buddhas, we
pray!

་ན་པ་འ�ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
orgyen pema jungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!
འདི་ར་ཡིད་ི་ལ་�་འ་བ་ཡི༔

Ditar yikyi yul du gyuwa yi
Do this towards all that stirs in the mind:

ཉོན་མོངས་�ག་འི་ོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང་༔
Nyönmong dukngé tokpa chi shar yang

Whatever thoughts and emotions of the five poisons
arise,

ོན་བ�་ེས་ད�ོད་ོ་ཡིས་བཅོས་མི་ག�ག༔
Ngönsu jéchö loyi chö mi zhuk

Don’t invite them, don’t chase after them, don’t let mind
fabricate or contrive:

འ་བ་རང་སར་བཞག་པས་ཆོས་ར་�ོལ༔
gyuwa rang sar zhakpé chökur drol

Simply allowing them to settle in the face of their own
arising, is liberation into the dharmakāya.

རིག་པ་རང་�ོལ་ི་་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
Rigpa rangdrolgyi lama la solwa deb

To this lama, rigpa’s self-liberation, we pray



་ན་པ་འ�ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
Orgyen pema jungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray! 
ི་ར་གང་བའི་ལ་ང་དག་པ་དང་༔

Chitar zungwé yulnang dakpa dang
So outwardly—purify appearances of their allure

ནང་ར་འ�ན་པའི་སེམས་ཉིད་�ོལ་བ་དང་༔
Nangtar dzinpé semnyi drolwa dang

Inwardly—free the mind from grasping
བར་�་འོད་གསལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་�༔

Bardu ösal rangngo sheparu
And in-between, by the self-recognition of clear light,

�ས་ག�མ་བདེ་གཤེགས་མས་ི་�གས་ེ་ཡིས༔
dü sum deshek namkyi tukjéyi

May the compassion of all the sugatas of past, present
and future

བདག་འའི་རང་�ད་�ོལ་བར་ིན་ིས་ོབས༔
Dakdré ranggyü drolwar jingyi lob

Inspire and bless beings like us with self liberation!



Dharmadatu Prayer

འོག་མིན་ཆོས་ི་དིངས་ི་ཕོ་ང་�། །
Wogmin choekyi yingkyi phodrangdu

From the dharmadhatu palace of Akanishta

�ས་ག�མ་སངས་ས་ན་ི་ངོ་བོ་ཉིད། །
Duedum sangye kuengi ngowo nyid

Essence of the Buddhas of the three times

རང་སེམས་ཆོས་ར་མངོན་�མ་ོན་མཛད་པ། །
Rangsem choekur ngonsum toendzed pa

Who directly points out that my own mind is
dharmakaya

་བའི་་མའི་ཞབས་ལ་ག་འཚལ་ལོ། །
Tsawai lamai zhabla chaktshe lo

May I prostrate before you my root guru



Prayer to Root Teacher

དཔལ་ན་་བའི་་མ་རིན་པོ་ཆེ། །
Palden tsawai lama rinpoche

Glorious root lama, precious one,

བདག་གི་ི་བོར་པའི་གདན་བ�གས་ལ། །
Dhagi chiwor padmai dhenzhuk la

Dwell on the lotus seat on my crown,

བཀའ་ིན་ཆེན་པོའི་ོ་ནས་ེས་བང་ེ། །
Kadrin chenpoi gonay jezung tey

Look upon me with the grace of your great compassion,

་ག�ང་�གས་ི་དངོས་�བ་ལ་�་གསོལ། །
Kusung thukyi ngoedrup tsaldu soel

Grant me the attainment of body, speech and mind.



བས་འ�ོ་སེམས་བེད།
Refuge and Motivation

སངས་ས་ཆོས་དང་�གས་ི་མཆོག་མས་ལ། །
sangyechö dang tsokkyi choknam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

ང་�བ་བར་�་བདག་ནི་བས་�་མཆི། །
Jangchub bardu dakni kyabsu chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གི་ིན་སོགས་བིས་པའི་བསོད་ནམས་ིས། །
Dakgi jinsok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འ�ོ་ལ་ཕན་ིར་སངས་ས་འ�བ་པར་ཤོག །
dro la phenchir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

ལན་ག�མ། (Recite this verse three times)



TRAINING THE MIND IN THE FOUR IMMEASURABLES
 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་�་དང་ན་པར་ར་ཅིག།
Semchen thamché dewa dang dewé gyudang denpar

gyurchik
May all sentient beings enjoy happiness and the causes

of happiness!
 

�ག་བལ་དང་�ག་བལ་ི་�་དང་ལ་བར་ར་ཅིག།
dukngal dang dukngalgyi gyudang dralwar gyurchik
May they be free from suffering and the causes of

suffering!
 

�ག་བལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འལ་བར་ར་ཅིག
Dukngal mepé dewadang midralwar gyurchik

May they never be separated from the sacred happiness
devoid of suffering!

 
ཉེ་རིང་ཆགས་ང་གཉིས་དང་ལ་བའི་བཏང་ོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་ར་ཅིག

Nyering chakdang nyidang dralwé tangnyom tshemepa
la nepar gyurchik

And may they dwell in boundless equanimity that is free
from attachment and aversion!

 
ལན་ག�མ། (Recite this verse three times)

 
 



TREASURE OF BLESSINGS ARE PRACTICE OF
BUDDHA SHAKYAMUNI

ཆོས་ཐམས་ཅད་ང་ལ་རང་བཞིན་མ་�བ་པའི་དོན་ཡིད་ལ་ན་པའི་ངང་ནས།
Bringing to mind how all phenomena appear and yet lack inherent

existence, recite the following:

 
ཨཿ ེ་མེད་ོང་པ་ཉིད་དང་ེན་འ�ང་གི །

ah, kyemé tongpa nyi dang tenjung gi
Āḥ! As the union of unborn emptiness and the ceaseless

ང་བ་འགག་མེད་ང་འ�ག་�་མའི་�ལ། །
Nangwa gakmé zungjuk gyumé tshul

Appearances of interdependence, magically there
appears

རང་མ�ན་ནམ་མཁར་མཆོད་ིན་་མ�འི་ད�ས། །
Rangdün namkhar chötrin gyatshö ü

Before me in the sky, amidst vast clouds of offerings,
རིན་ཆེན་སེང་ི་པད་ཉི་་བའི་ེང་། །

Rinchen sengtri pényi dawé teng
On a jewelled lion throne, and lotus, sun and moon disc

seats,
ོན་པ་མ�ངས་མེད་�་སེང་གེ་ནི། །

Tönpa tshungmé shakya sengé ni
The incomparable teacher, Lion of the Śākyas.

གསེར་ི་མདོག་ཅན་མཚན་དང་དཔེ་ད་ན། །
Sergyi dokchen tshen dang pejé den

His body the colour of gold, adorned with major and
minor marks.

 



ཆོས་གོས་ག�མ་གསོལ་ོ་ེ་ིལ་ང་བ�གས། །
chögö sum sol dorjé kyiltrung zhuk

Clad in the three Dharma robes, he sits in vajra posture.
ག་གཡས་ས་གནོན་ག་་ལེགས་བངས་ཤིང་། །

Chakyé sanön chakgya lekkyang shing
His right hand gracefully poised in the earth-touching mudrā,

ག་གཡོན་མཉམ་བཞག་བ�ད་ིའི་�ང་བཟེད་བམས། །
Chakyön nyamzhak dütsi lhungzé nam

And his left hand is in the gesture of meditation, holding an alms-bowl
full of nectar. 

གསེར་ི་རི་ར་གཟི་བིད་དཔལ་འབར་བ། །
ser gyiri tar ziji pal barwa

Like a mountain of gold, magnificent, he shines in splendour,
ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་་བས་མཁའ་དིངས་བ། །

Yeshe özer drawé khaying khyab
Spreading beams of wisdom light across the whole expanse of space.

ཉེ་བའི་ས་བད་གནས་བན་བ�་��་སོགས། །
Nyewé ségyé neten chudruk sok

The Eight Close Sons, Sixteen Elders and the like—
འཕགས་�གས་་མ�འི་འཁོར་ིས་ཡོངས་བོར་ཞིང་། །

Paktshok gyatshö khorgyi yongkor zhing
A vast, ocean-like retinue of noble beings encircles him all around.

ན་པ་ཙམ་ིས་ིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས། །
Drenpa tsamgyi sizhi ta nyilé

Simply think of him and he grants the glory of the highest bliss:
མ་�ོལ་བདེ་བ་མཆོག་གི་དཔལ་ོལ་བ། །

Namdrol dewa chokgi pal tsolwa
Liberation from saṃsāra and nirvāṇa, the two extremes.

བས་ན་འ�ས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གསལ།
Kyabkün dupe daknyi chenpor sal

He is the Great Being, perfect embodiment of every source of refuge.
 
 



The Seven Branch Prayer

ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང།། 
chag tshelwa dang chey ching shakpa dang    

Whatever little virtue I have gathered    
 through my homage,

ེས་�་ཡི་རང་བལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།། 
Je su yi rang kuel zhying soelwa yi

Through offering, confession and rejoicing,

དགེ་བ་�ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།། 
gewa chung ze dak gi chi sakpa 

And through exhortation and prayer  
     

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ང་�བ་�ིར་བོ་འོ།། 
thamche dak gi jangchup chir ngo o

All of it I dedicate to the enlightened of all
beings.



SHORT MANDALA OFFERING
 
 

ས་གཞི་ོས་�ས་�གས་ཤིང་མེ་ཏོག་བམ། །
sa shyi pö chü juk shing métok tram

The ground is purified with scented water and strewn with flowers.
 

རི་རབ་ིང་བཞི་ཉི་ས་བན་པ་འདི། །
rirap ling shyi nyi dé gyenpa di

It is adorned with Sumeru, the king of mountains, the four quarters of the
universe, and the sun and the moon;

 
སངས་ས་ཞིང་�་དམིགས་ཏེ་�ལ་བ་ཡིས། །

sangyé shying du mik té pulwa yi
Thinking of it as the blessed buddha-fields, I offer it.

 
འ�ོ་ན་མ་དག་ཞིང་ལ་ོད་པར་ཤོག །

dro kun namdak shying la chöpar shok
By virtue of this offering, may all beings here and now attain the happiness of

that pure land!
 

ཾ་�་�་ར་མལ་�་ཛ་མེ་གྷ་ས་�་་ས་པ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཿ�ྃ།
tram guru ratna mandala pudza megha samudra saparana samayé ah hung

 
 
 
 



(CONTINUATION OF TREASURE OF BLESSINGS ARE PRACTICE OF BUDDHA SHAKYAMUNI)

་མ་ོན་པ་བཅོམ་ན་འདས་བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ོགས་པའི་སངས་ས་
�་�བ་པ་ལ་ག་འཚལ་ལོ།། མཆོད་དོ།། བས་�་མཆིའོ།།
Lama Toenpa chomdhendhey 

dezhin shekpa drachompa 
yangdakpar dzokpai sangye 

shakya thub-pala chaktshelo! 
Choedho! Chabsuchio! 

Supreme teacher, bhagavan, tathagata, arhat, complete
and perfect Buddha, glorious conqueror, Shakyamuni, to

you I bow! To you I pay homage. In you I take refuge,
grant your blessing.

ཏ��། ཨ�་�་ནེ་�་ནེ་མ་�་�་ན་ཡེ་་�།
Teyatha om munimuni mahamunaye svaha.

 (Recite as many times as you can)



 
Ending of Treasure of Blessing Prayers

 
ོན་པའི་་ལས་ཡེ་ཤེས་ི་འོད་ཟེར་་�གས་པའི་ང་བ་ཆེན་པོས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ི་
ིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ི་ཡོན་ཏན་�ལ་བཞིན་�་ེས་ཏེ་ིར་མི་ོག་པའི་ས་

ནོན་པར་འར།
 

Toenpai kule yeshekyi 
oezer natshokpai nangwa 

chenpoe dakdang semchen thamche kyi 
drip pa selzhing thekpa chenpoi

 lamgi yonten tshulzhindu
 ketey chir midhokpai sanoen par jur.

 
From the Buddha’s body there emanates a great
radiance, of multi-coloured rays of wisdom light,

dispelling all our own and others’ osbcurations. And
causing all the genuine qualities of the Mahayana path to

arise within us, so that we attain the level of perfection
from which we will never return again to samsara.

 

(Break from Prayer. Please Commence Practice of Meditation) 



THE PRAYER TO GURU RINPOCHE FOR REMOVING 
 OBSTACLES & FULFILLING WISH

�ས་ག�མ་སངས་ས་�་�་རིན་པོ་ཆེ༔
dü sum sangye guru rinpoche

Embodiment of buddhas of past, present and future,
Guru Rinpoche;

དངོས་�བ་ན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
Ngödrub kündak dewa chenpö zhab

Master of all siddhis, Guru of Great Bliss;
བར་ཆད་ན་སེལ་བ�ད་འ�ལ་ག་པོ་ལ༔

Barché künsel düdul drakpo tsal
Dispeller of all obstacles, Wrathful Subjugator of Māras;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ིན་ིས་བབ་�་གསོལ༔
solwa debso jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessing,
ི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔

chinang sangwé barché zhiwa dang
So that outer, inner and secret obstacles are dispelled

བསམ་པ་�ན་ིས་འ�བ་པར་ིན་ིས་ོབས༔
Sampa lhüngyi drubpar jingyi lob

And all my aspirations are spontaneously fulfilled.



༄༅། །�་�འི་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་�ར་འ�བ་མ་ནི། །
'The Prayer that Swiftly Fulfills All Wishes'

BY RIGDZIN JIGME LINGPA

 
་མ་ཧོ། མ�་ད�ས་གེ་སར་པའི་ོང་པོ་ལ། །

emaho, tso ü gesar pemé dongpo la
Emaho! In the heart of a blossoming lotus, upon the

waters of the lake,
་་ཡེ་ཤེས་�ན་ིས་�བ་པའི་། །

Kunga yeshe lhüngyi drubpé lha
You are the deity who is the spontaneous presence of

the five kāyas and wisdoms,
རང་�ང་ཆེན་པོ་པ་ཡབ་མ་ནི། །

Rangjung chenpo pema yabyum ni
O great, naturally arisen Padma Yabyum

མཁའ་འ�ོའི་ིན་�ང་འིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
Khandrö trinphung thrik la solwa deb

Surrounded by clouds of ḍākinīs—to you we pray:
བསམ་པ་�ར་�་འ�བ་པར་ིན་ིས་ོབས། །

Sampa nyurdu drubpar jingyi lob
Grant your blessing so that all our wishes be quickly

fulfilled!
ལས་ངན་ད་པའི་མ་ིན་མ�ས་བེད་པའི། །

Léngen chepé nammin thükye pé
As a result of our negative karma, whenever we suffer

 
 



ནད་གདོན་བར་གཅོད་དམག་འ�གས་�་གེ་སོགས། །
Nédön barchö makthruk mugésok

From illness, malevolent spirits (döns) and obstacles,
warfare and violence, famine and starvation,

ོད་ཞལ་ན་པའི་མོད་ལ་ཟད་ེད་པའི། །
Khyözhal drenpé möla zéje pé

Then remember your promise that even simply to think
of you will immediately dissolve all such suffering—

ཞལ་བཞེས་ིང་ནས་བལ་ལོ་་ན་ེ། །
Zhalzhé nying né kul lo orgyen jé

O Lord of Orgyen, we implore you, from the depths of
our hearts,

བསམ་པ་�ར་�་འ�བ་པར་ིན་ིས་ོབས། །
Sampa nyurdu drubpar jingyi lob

Grant your blessing so that all our wishes be quickly
fulfilled!

དད་དང་�ལ་ིམས་གཏོང་ལ་གོམས་པ་དང༌། །
dé dang tshultrim tong la gompa dang

To practise devotion, discipline and generosity,
ཐོས་པས་�ད་�ོལ་ེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས། །

Thöpé gyüdrol threlyö ngotsha shé
To free the mind through hearing the Dharma, and to

have dignity, self-control



ཤེས་རབ་�ན་�མ་�གས་པའི་ནོར་བ�ན་པོ། །
Sherab phünsum tshokpé nor dünpo

And discriminating awareness—make these seven noble
human qualities

སེམས་ཅན་ན་ི་�ད་ལ་རང་�གས་ནས། །
Semchen küngyi gyü la rang zhuk né

Fill the hearts and minds of all sentient beings
འཇིག་ེན་བདེ་ིད་ན་པར་ད�གས་འིན་མ�ད། །
Jikten dekyi denpar ukjin dzö

And so bring peace and happiness to the world.
བསམ་པ་�ར་�་འ�བ་པར་ིན་ིས་ོབས། །

Sampa nyurdu drubpar jingyi lob
Grant your blessing so that all our wishes be quickly

fulfilled!
གང་ལ་ནད་དང་�ག་བལ་མི་འདོད་ེན། །

gangla né dang dukngal midö kyen
When oppressed by illness, suffering and unwanted

circumstances,
འ�ང་པོའི་གདོན་དང་ལ་པོས་ཆད་པ་དང༌། །

Jungpö döndang gyalpö chepa dang
Falling prey to harm from negative forces and

punishment from kings and leaders,
མེ་�་གཅན་གཟན་ལམ་འང་འཇིགས་པ་ཆེས། །

mé chu chenzen lamthrang jikpa ché
Threatened by fire, water, vicious animals, and journeys

of great danger,



�་ཡི་ཕ་མཐར་ག�གས་པའི་གནས་བས་ན། །
Tshéyi phathar tukpé nekab kün

When this life is spent and death arrives—at these times

བས་དང་རེ་ས་གཞན་�་མ་མཆིས་པས། །
kyab dang resa zhendu machi pé

We have nowhere to turn to except to you!

�གས་ེས་ངས་ཤིག་�་�་་ན་ེ། །
Thukjé zungshik guru orgyen jé

Care for us with your great compassion, O great Orgyen
Guru:

བསམ་པ་�ར་�་འ�བ་པར་ིན་ིས་ོབས། །
Sampa nyurdu drubpar jingyi lob

Grant your blessing so that all our wishes be quickly
fulfilled!



༄༅། །བདེ་ོན་བ�ས་པ་བ�གས།
Brief Sukhāvatī Aspiration

 
་མ་ཧོ༔ ངོ་མཚར་སངས་ས་ང་བ་མཐའ་ཡས་དང་༔

emaho, ngotshar sangye nangwa thayé dang
Emaho! Amitābha, magnificent Buddha of Boundless Light,

གཡས་�་ཇོ་བོ་�གས་ེ་ཆེན་པོ་དང་༔
Yésu jowo thukjé chenpo dang

With the great compassionate lord Avalokiteśvara to his right,
གཡོན་�་སེམས་དཔའ་མ�་ཆེན་ཐོབ་མས་ལ༔

Yöndu sempa thuchen thobnam la
And Vajrapāṇi-Mahāsthāmaprāpta on his left,

སངས་ས་ང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་ིས་བོར༔
Sangye jangsem pakmé khorgyi kor

Surrounded by an assembly of countless buddhas and bodhisattvas
བདེ་ིད་ངོ་མཚར་དཔག་�་མེད་པ་ཡི༔

Dekyi ngotshar paktu mepayi
In the place of wonder and boundless joy and happiness

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་་བའི་ཞིང་ཁམས་དེར༔
Dewa chenzhe jawé zhingkham der

That is the heavenly realm of Sukhāvatī, the Blissful Paradise.
བདག་ནི་འདི་ནས་�་འཕོས་ར་མ་ཐག༔

dakni di né tshéphö gyur ma thak
When the time comes for me to leave this present life,

ེ་བ་གཞན་ིས་བར་མ་ཆོད་པ་�༔
Kyewa zhengyi bar ma chöparu

May I go there directly, without any other birth upon the way,
དེ་�་ེས་ནས་ང་མཐའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔

Déru kyéné nangthé zhal thong shok
And being reborn there, may I see Amitābha face to face!

དེ་ད་བདག་གིས་ོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི༔
Deké dakgi mönlam tabpa di

May this, my fervent prayer of aspiration,
ོགས་བ�འི་སངས་ས་ང་སེམས་ཐམས་ཅད་ིས༔

Chokchü sangye jangsem thamché kyi
Be blessed by all the buddhas and bodhisattvas of the ten directions

གེགས་མེད་འ�བ་པར་ིན་ིས་བབ་�་གསོལ༔
Gekmé drubpar jingyi lab tu sol

So that it is accomplished, without the slightest hindrance!
ཏ�་�༔ པ་ི་ཡ་་ཝ་བོ་དྷ་�་ཡེ་�་�༔

Te yatha pentsa driya awa bodhanayé soha



DEDICATION PRAYER 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་ེ་བོ་ན།
Gewa dhiyi kewo kuen, 

Through this merit, may all beings,
 །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་�གས་ོགས་ཤིང་། །

soenam yeshe tshok dzokshing
Complete the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་�ང་བའི། 
Soenam yeshe lejungwi,

And so attain the Dharmakaya and rupakaya,
།དམ་པ་་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

 dampa kunyi thopar sho
That come from merit and wisdom.

སངས་ས་བན་པ་དར་ཞིང་ས་པར་ཤོག །
Sangye tenpa dar zhing gyepar shok

May the teachings of the Buddha flourish and spread!
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་ིད་པར་ཤོག །

Semchen thamché dé zhing kyipar shok
May all sentient beings find happiness and joy!

ཉིན་དང་མཚན་�་ཆོས་ལ་ོད་པར་ཤོག །
nyin dang tshen du chö la chöpar shok

May they practise Dharma day and night!
རང་བཞན་དོན་གཉིས་�ན་ིས་འ�བ་པར་ཤོག །

rang zhen dönnyi lhüngyi drubpar shok
And may our own and other's aims be spontaneously

accomplished



 
 
 
 

Eight Metaphors of Illusory Prayer  
 
 

ར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང་།
Karma rabrib marme dang,

 like twinkling stars, the flickering light of a butter lamp, 
 

 །�་མ་ཟིལ་�་�་འ�ར་དང་། །
 Juma zilbu chubur dang,

magical illusions, dew, bubbles,
 

ི་ལམ་ོག་དང་ིན་་�ར།
Milam lokdang trin tabor, 

 dreams, lightening and clouds.
 

 །འ�ས་ས་ཆོས་མས་དེ་ར་། །
Duejay choenam detar ta.

View things compounded from causes to be figments seen
with an eye disease

 
 
 



LONG LIFE PRAYER OF H.E. CHUNG TULKU RINPOCHE
 

ཨ�་་ི། ་ག�མ་་དང་�་�འི་མ�་ིན་ིས།
Om Svasti, Tsa sum lha dang guru yi tuk Jin gyi

With the power and blessings of the deities of the three roots and Guru Rinpoche,
 

བཻ་རོའ་མ་�ལ་འ�ལ་ཞིག་མདོ་གས་ིང་།
Vairoyi namtrul Trul shyik Dongag ling

Manifestation of Vairotsana, Trülshik Dongak Ling,
 

ཡང་�ལ་སེམས་དཔའ་འཇིགས་མེད་�ལ་ིམས་མཆོག
Yang trul sempa Jigme Tsheltrim chok

The great emanation, bodhisattva Jigme Tsultrim,
 

ིང་ཐིག་བན་པ་ེལ་བའི་ེད་པོ་�།
Nyingthik tenpa pel we jith po ru

In order to spread the teaching of the Heart Essence
 

དར་འི་ོངས་འདིར་བསམ་བཞིན་ིད་པ་བང་།
Yar nagyi jong Dyer samshin sith pa zung

You have consciously reincarnated in the land of dragon thunder.
 

་�་བན་ཅིང་མཛད་ིན་རབ་ས་ཤོག
Ku tse ten Cheing zeth thin rab gye shok

May you live long and your enlightened activities flourish.
 

་མ་་ཁམས་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།   མཆོག་�་་�་རིང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
Lama Ku Kham Zang La Sol Wa Deb         Chok Du Ku Tshe Ring La Sol Wa Deb

                 I pray for the Lama’s excellent health.       I pray for the Lama’s long and perfect life.    
                                                                   

འིན་ལས་དར་ཞིང་ས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།   ་མ་དང་འལ་བ་མེད་པར་ིན་ིས་ོབས།།
Trin Lay Dar Zhing Gyay La Sol Wa Deb           La Ma Dang Dral Wa May Par Jin Gyi Lob  

May your activities flourish in all directions.       Lama bless me that I never be separate   from you
                                     

 
 
 
 

ཅེས་པའང་ག�ང་�ལ་ཞལ་ོབ་�འི་རེ་བལ་བཞིན་་ཁ་�ལ་་བས་�ས་�ལ།
I, Bakha Tulku, wrote this long-life prayer as requested by the students of Chung Tulku Rinpoche on

April 10th, 2015.
 
 



ASPIRATION PRAYER

ང་�བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །
Jangchub semchog rinpoche

May the precious and supreme bodhicitta

མ་ེས་པ་མས་ེ་ར་ཅིག །
makye panam skyegyur chig

Arise in those in whom it has not yet arisen;

ེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང་།  །
skyepa nyampa medpa yang

And where it has arisen may it not decrease

གོང་ནས་གོང་�་འཕེལ་བར་ཤོག །
gongne gongdu phelwar shog

But ever increase more and more.

http://rywiki.tsadra.org/index.php/byang_chub_sems
http://rywiki.tsadra.org/index.php/mchog
http://rywiki.tsadra.org/index.php/rin_po_che
http://rywiki.tsadra.org/index.php/ma_skyes_pa
http://rywiki.tsadra.org/index.php/skye
http://rywiki.tsadra.org/index.php/gyur_cig
http://rywiki.tsadra.org/index.php/skyes_pa
http://rywiki.tsadra.org/index.php/nyams_pa
http://rywiki.tsadra.org/index.php/med_pa
http://rywiki.tsadra.org/index.php/yang
http://rywiki.tsadra.org/index.php/gong_nas_gong_du
http://rywiki.tsadra.org/index.php/shog


OMNIPRESENT MEDITATION SERIES
WITH 

H.E. CHUNG TULKU RINPOCHE

དངོས་གཞི། 

Foundation Practice
(BEGINNERS)



་འཁོར་ག�མ། 
Three Wind Channels

་ད�་མ།
 

་རོ་མ།
 ་ང་མ།

Left
Right

Centre



འཁོར་ལོ་། 
Five Chakras

ེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོ།
 

མ�ིན་པ་ལོངས་ོད་འཁོར་ལོ།
 

གསང་གནས་བདེ་ོང་འཁོར་ལོ།

ི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ།

ིང་ག་ཆོས་ི་འཁོར་ལོ།

Crown: 360 notes 

Throat: 16 notes

Heart: 8 notes

Navel: 60 notes

Secret: 32 notes



�ས་གནད་མ་ང་ཆོས་བ�ན།
Seven Vairocana poses



༡ ང་པ་ོ་ེ་ིལ་ང་། 
1.

Sit Crossed Legs
Variation: 

1.Sit in Hlaf Lotus
2.Sit on Cushion Legs Folded Back

3.Those with physical disabilities to sit
 on chair legs straight



2.
༢ ལག་གཉིས་མཉམ་གཞག་ 

Place right hand on top of left and
two thumbs touched



3.
༣ ལ་�གས་མདའ་ར་ང་བ། 

Sit With Back Straight  



4.
༤ ད�ང་པ་ོད་གཤོག་ར་བང་བ།

Shoulders Apart Like Vulture's Wings



5.
༥ མ�ིན་པ་�ང་ཟད་ད�ག་པ།       
Keep Neck Straight



6.
༦ ེ་ེ་ཡ་ན་ལ་འར་བ།    

Rest Tongue to Roof of Mouth



7.
༧ མིག་་ེ་�་ཕབ་པ།     

Eyes Open, Gazing Downwards



སེམས་གནས་པའི་ཐབས་ད�།
Nine stages of mind development

1. སེམས་འཇོག་པ། Placement of mind
2. �ན་�་འཇོག་པ། Continuous attention
3. ན་ཉེ་འཇོག་པ། Repeated attention
4. ཉེ་བར་འཇོག་པ། Close attention
5. �ལ་བར་ེད་པ། Tamed attention
6. ཞི་བར་ེད་པ། Pacified attention
7. མ་པར་ཞི་བར་ེད་པ། fully pacified attention
8. ེ་གཅིག་�་ེད་པ། Single pointed attention
9. མཉམ་པར་འཇོག་པ། Attentional balance

(refer to picture on the following page)

 
 



ཞི་གནས་ི་དཔེ་རིས།



འདོད་ཡོན་། 
Five Desirables

 གགས།  FORMS1.

2. ། SOUND

3. ི། SMELL

4. རོ། TASTE

5. རེག་།    TOUCH 



འཇིག་ེན་ཆོས་བད། 
The Eight Worldly Concerns

1. བེད་པ།              Hope for gain
2. མ་བེད་པ།           Fear of loss
3. བདེ་བ།                Hope for happiness
4. མི་བདེ་བ།             Fear of suffering
5. ན་པ།                Hope for fame
6. མི་ན་པ།             Fear of unimportance
7. བོད་པ།              Hope for praise
8. ད་པ།                Fear of blame
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