
༄༅།། རྡོ་རྗེ་གྡོ་ཁྲབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་བུ།། 

The Means of Achievements of Wish-fulfilling Jewel on Vajra Armor. 

ཨྗེ་མ་ཧྡོ༔ 

Marvellous! 

སྡོང་པའྱི་ངང་ལས་རང་ཉྱིད་སྐད་ཅྱིག་གྱིས༔ 

Momentarily oneself from within emptiness; 

མ་ཧཱ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྡོ་ཁྲབ་དཔལ༔ 

The great and glorious Guru Vajra Armor; 

མཐྱིང་ནག་ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་རྡོར་ཕུར་འདྱིལ༔ 

One face two arms dark blue in colour with rolling Vajra and Kilaya in 

hands; 

དཔལ་དང་དུར་ཁྲྡོད་རྡོལ་པའྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ 

Adored with the form of glorious cemeterial ornaments; 

པདྨ་ཉྱི་ཟླ་ཕག་ནག་མགྡོ་དགུའྱི་སྗེང་༔ 

On the lotus, the sun, the moon and the nine-headed dark-black hogs; 

ཞབས་གཉྱིས་གྱད་ཀྱི་འདྡོར་སབས་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ 

Riding with two legs as the way of fighter stance; 

ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་དཔུང་འབར་བའྱི་ཀྡོང་ན་གསལ༔ 

Visualise in the middle of the blazing flame of wisdom; 

ངྡོ་བྡོ་ཞྱིང་སྣང་ལྷ་སྐུའྱི་དབྱིངས་སུ་དག༔ 

Freeing from the defilements with divine figure of Buddha-field; 

རང་བཞྱིན་སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་སྔགས་སུ་རྡོགས༔ 

Every nature of resounding is complete into the words of mantras; 

ཐུགས་རྗེ་དན་རྡོག་ཆྡོས་ཉྱིད་ངང་དུ་སྱིན༔ 

Compassion and thought process are ripen in the condition of actuality; 

ཀུན་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྡོལ་བས་གཟུངས་སྔགས་བཟླའ༔ 

Recite the mantra through the display of spontaneous Samantabhadra; 

ཨོཾ་པདྨ་ཤ་ཝ་རྱི་ཕཊ༔ ནན་པར་ཤྱིག༔ ནཱ་ག་ནན༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ སརྦ་ཝྱི་རྱི་ཏ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ བཛྲེ་ན་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

Om Padma Shawari Phad Nen Parshig Naga Nen Teyatha Sarwa 

Wirita Hana Hana Bezer Na Racha Racha Soha. 

གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ 

With the blessing of Guru Padmasambhava; 

ཡྱིག་འབྲུ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཡྡོད༔ 

There are thirteen syllables; 

ན་རྡོ་གཅྱིག་དང་གྱི་གུ་བཞྱི༔ 

One vowel O and four vowels I; 



འགྲྗེང་བུ་གཅྱིག་དང་རྱིང་ཆ་བཞྱི༔ 

One vowel E and four long full-stop; 

ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་བཟླས་པ་ན༔ 

When recite without any omission; 

ཕྱྱི་ནང་གསང་བའྱི་བར་ཆད་བསལ༔ 

Remove all outer, inner and secret obstacles; 

འདྱི་ཕྱྱི་བར་དྡོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།། 

All auspicious in this life, the next life and the intermediate state; 

སྐལ་བ་ལྡན་པས་ཉམས་སུ་ལྡོངས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 

Practise who possess with such good fortune! Samaya Gya gya gya! 

ཨྗེ་མ་ཧྡོ།། 

Marvellous! 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་སྱིང་ལ་ཞུགས། ། 

Heart is blessed with the blessing of root and lineage Gurus; 

ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱིས་རྗེས་བཟུང་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ། ། 

Under the sweet care of Yidam Deity and have attained the 

accomplishment; 

མཁའ་འགྲྡོ་དམ་ཅན་ལུས་དང་གྲྱིབ་བཞྱིན་འགྲྡོགས། ། 

Accompanied with Dakinis and oath-bound protectors like a body and 

its shadow; 

གང་བསམ་ལྷུན་གྱྱིས་འགྲུབ་པའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤྡོག ། 

May fulfil the wishes with the auspicious presence of spontaneous 

achievements! 

ཅྗེས་རབ་གནས་ས་ཁྱིའྱི་སྗེལ་ཟླའྱི་དབང་ཚྲེས་དགྗེ་བར་གཏྗེར་ཆྗེན་འབྲུག་སྒྲ་ཨྡོ་རྒྱན་འགྲྡོ་འདུལ་ཕྱིན་ལས་དབང་གྱི་རྡོ་རྗེས་ངྡོར་ཤྭཱྱིཿཨྗེ་མ་ཧྡོས་རྱིག་ཀྡོང་

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆྡོས་སྗེ་ལས་ཕབས་པར་དགྗེའྡོ།། 

It is transcribed by Shri Emaho from the sky-treasury through the state of 

wisdom on the request of the great Terton Drukdra Ogyen Droduel 

Thinley Wangi Gyelpo on the ceremonial day of Monkey month in the 

earth dog year. 

 

 


