
༄༅། %་མ་(ང་འབོད་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ག་ིལམ་བཟང་ཞེས་7་བ་བ8གས་སོ།། 
The Excellent Path of  Supreme Great Bliss 

A Prayer for Calling the Guru from Afar

Namo Gurubhya! 

Since all causal and resultant vehicles teach that the guru is an emanation of  the Buddha, those who devoutly pray to the 

master undoubtedly receive blessings, though this mainly depends upon devotion itself.  How could just mouthing words 

that call to the guru while feeling doubtful bring blessings and accomplishments?  It is important to supplicate the 

master strongly with full confidence and assurance while reciting Calling the Guru from Afar like this: 

Guru, please think of  me, know me, and bless me! 

After supplicating the master three times like this, his compassion reaches and enters you. 

Within the essence, dharmakāya, all-pervasive as the sky, 
the nature – unlimited sambhogakāya – shines like the luminous rays of  the sun, 
and compassion, like a rainbow, arises as nirmanakāya. 
To awaken in the depths of  my heart the wisdom realization of  these three kāyas, inseparable –  
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

To realize the original ground, the Great Perfection free from eight limitations,  1

through the direct path where the veils of  view and meditation are refined away, 
and, joining with the fruition where effort and aspiration are no more 
be liberated within original dharmakāya, where ground and result have always been indivisible – 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

So that I do not squander the excellent support of  this precious human rebirth, found but once in 
hundreds of  lifetimes, 
but journey with escorts who have totally mastered the profound instructions for life, death and the 
bardo, 
and achieve the fullness of  realization, the perfection of  the three kāyas’ own dynamic energy – 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

To understand the problems with the momentary and impermanent nature of  the universe and all it 
contains 
and arrive right now, immediately and effortlessly  
in a state of  uncompounded and spontaneously present great bliss, 
which is primordial – never having arisen, developed, or changed in any way – 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

To enjoy the ambrosial essence of  the ripening empowerments and liberating instructions 
of  Ati and Yangti, the culmination of  the nine vehicles of  sublime Dharma, 
which protects from the terrifying ravines of  samsara, 
and save myself  immediately from sinking deeper into the muck of  samsara –  
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

 arising and ceasing; being singular or plural; coming and going; being the same or different.1
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The root of  samsara’s vicious circle of  confusion – good or bad, happy or painful – 
lies in the seeds of  twofold ignorance: connate and conceptual. 
So that I may banish this ignorance, the heart’s darkness, right in its own place 
with the wisdom that realizes the absence of  self, the lamp of  self-emergent awareness – 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

Awareness, ever free, is the ultimate refuge, the fundamental nature of  reality, 
while uncertain or temporary refuges fail to bring about this absolute fruition. 
So that I may realize this supreme refuge – vajra-mind, perfectly accomplished – 
beyond any notion of  subject, object, or action of  taking refuge –  
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

So that I may leave behind attachment to good intentions produced by wishful thinking,  
entrapped in the dualities of  self  and other, samara and nirvana, and hope and fear,  
and remain instead in the certainty that never strays 
from the innate nature of  mind – boundless, ultimate, and awakened –  
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

The thick darkness of  the two obscurations, difficult to discern, has been present forever,  
but so that the radiant sun of  luminous wisdom-awareness 
may clear defiled habits, transgressions, and downfalls into their natural purity, 
and I may be established as the stainless conch-white Lord Protector  – 2

Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

So that I may perfect the great accumulation – realizing the fundamental nature of  reality to be my 
own nature – 
and abide in the infinitely uniform expanse of  Samantabhadra’s wisdom mind, with its six special 
features of  awakening,   3

through the vehicle of  Ati, which is effortless and uncomplicated, 
may I seize the kingdom of  dharmakāya in this present lifetime! 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

So that I may behold the true master – awareness-emptiness – in the centre of  my heart 
through the immediate cause of  praying intensely with genuine devotion. 
And realize the great empowerment of  awareness’s dynamic energy  
may the wisdom transmission of  ultimate indication be transferred this very instant! 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

Although accumulation and purification are pure in themselves, may gathering merit never cease.  
Although self  and other are non-dual, may generating bodhichitta never stop. 
Although the mind is recognized to be the guru, may heart-felt practice never end. 

 Avalokiteśvara 2

 exalted from the ground; appearing to oneself; discriminating particulars; liberating into wisdom; not depending on 3

other conditions; abiding in its own place
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Although the deities’ wisdom forms are never separate, may we strive in the two stages of  the path.  4

Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

In short, in caves and huts in isolated mountain retreats, 
traveling the path of  enlightenment without meditation, knowing the one crucial point that liberates 
all,   
and supported by a simple yogic lifestyle of  renunciation 

may I be able to erase the dividing line between saṃsāra and nirvāṇa– for this alone I pray! 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

Having perfected ourselves, in the space of  great simplicity, the unborn dharmakāya,  
endless wisdom embodiments appear to serve others through noble enlightened activity. 
So that I may follow this path actualized by the buddhas and their sublime heirs, 
and fulfill my aspiration to empty the three realms of  samsara from their very depths, 
Vajra Guru, essence of  the Buddha, please bless me! 

When Nyakla Abha, a yogi of  the essence, sent a written request, together with a fine scarf  of  divine silk and a maṇḍala of  one-
hundred Nepali rupees I, Sangye Dorje, a carefree mendicant in these dark times, could not refuse and composed this in the Wood 
Ox year, on the fifteenth day of  the eighth month, in the thick forests and snow mountains of  the hidden land of  Yolmo.  May it be 
virtuous! Sarva Mangalam. 

Translated by Christina Monson and edited by Carol Schlenger. 

 Generation and completion stage practices.4
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༈ ན་མ་ོ:་;་<། 
=་འ>ས་ཐེག་པ་Aན་ནས་%་མ་ན།ི། 
སངས་(ས་Bལ་པར་གDངས་Eརི་དེར་མོས་པས།། 
གང་ཞགི་གསོལ་བཏབ་7ནི་Gབས་བH་མེད་I།། 
འJང་མོད་གཙL་བོར་མོས་:ས་ཉདི་ལ་རག  

ཐེ་ཚLམ་ངང་ནས་ཁ་ཙམ་(ང་འབོད་Pསི།། 
7ནི་Gབས་དངོས་Qབ་ཉེ་=ར་ག་ལ་འRར།། 
%་ོགཏད་ལངི་བSར་Tར་Uགས་གསོལ་འདེབས་དང་།། 
%་མ་(ང་འབོད་འད་ིVར་7་བ་གཅེས།། 
  
%་མ་མXེན། ཞེས་ལན་གDམ་བོས་ནས་Yགས་Zེ་[ོངས་པར་7ས་ལ། 

ང་ོབ་ོཆོས་\་Aན་Xབ་ནམ་མཁའ་ཡ་ིངང་ནས།། 
རང་བཞནི་ལོངས་\་འགག་མེད་ཉ་ིའདོ་Vར་གསལ་ཞངི་།། 
Yགས་Zེ་Bལ་\་འཇའ་ཚLན་V་_་;་བཞེངས་པའ།ི། 
\་གDམ་ད7ེར་མེད་དགོངས་པ་`ངི་ད_ས་D་སད་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 

མཐའ་བ(ད་bོས་>ལ་cོགས་ཆེན་ཡེ་གཞའི་ིདོན་dོགས་ཤངི་།། 
V་fོམ་gབས་ནས་དོན་པའ་ིགསེང་ལམ་h་ིiབས་ནས།། 
7་jོལ་ཞེ་འདོད་ཟད་པའ་ིའ>ས་_་ལ་kོར་བའ།ི། 
གཞ་ིའ>ས་ད7ེར་མེད་གདོད་མའ་ིཆོས་\་;་lོལ་བར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
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བ(་ལ་ལན་གཅགི་mེད་པའ་ིདལ་འ7ོར་h་ིdེན་བཟང་།། 
དོན་མེད་nོང་ཟད་མ་གཏོང་oེ་འཆ་ིདང་བར་དོའ p།། 
གདམས་ཟབ་རང་7ན་qད་པའ་ིoེལ་མ་དང་འlོགས་ནས།། 
\་གDམ་རང་jལ་cོགས་པའ་ིdོགས་ཚད་དང་rན་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
E་ིནང་sོད་བtད་uད་ཅགི་མ་ིdག་པའ་ིམཚང་རགི ། 
ཡེ་ནས་མ་Jང་མ་oེས་འཕ་ོའRར་དང་>ལ་བའ།ི། 
བདེ་ཆེན་འIས་མ་7ས་ཤངི་wན་Qབ་P་ིས་ལ།། 
མ་འབད་བཞནི་I་uད་ཅགི་ད་V་རང་Eནི་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 

འཇགིས་;ང་འཁོར་བའ་ིགཡང་ས་ཡ་ང་འད་ིoོབ་པའ།ི། 
དམ་ཆོས་ཐེག་ད:འ་ིjེ་(ལ་ཨ་ཏ་ིདང་ཡང་ཏའི།ི། 
yནི་lོལ་བIད་jའི་ིབtད་རོལ་དགའ་nོན་h་ིངང་ནས།། 
འཁོར་བའ་ིའདམ་ནང་7ངིས་ལས་ད་V་རང་ཐར་བར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
འཁོར་བའ་ིའzལ་འཁོར་དཀར་ནག་བདེ་|ག་ག་ིj་བ།། 
[ན་oེས་Aན་བdག་མ་རགི་ས་བོན་ལ་Yག་Eརི།། 
བདག་མེད་ཤེས་རབ་རང་Jང་རགི་པ་ཡ་ི}ོན་མེས།། 
གཏ་ི~ག་`ངི་ག་ི~ན་པ་རང་མལ་I་སངས་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
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ཡེ་lོལ་རགི་པ་དོན་དམ་གནས་�གས་P་ིoབས་�ལ།། 
མ་ངེས་ཉ་ིཚ�འ་ིoབས་འlོས་མཐར་འ>ས་ན་ིམ་ིཐོབ།། 
བoབ་7་oོབ་7ེད་oབས་འl་ོའཁོར་གDམ་དང་>ལ་བའ།ི། 
ཡོངས་Qབ་སེམས་P་ིa་ོZེ་oབས་མཆོག་�་dོགས་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
བདག་གཞན་འཁོར་འདས་རེ་དོགས་འ�ར་_་ཡསི་བཅངིས་པའ།ི། 
ཡདི་yོན་འI་7ེད་སེམས་བoེད་བཟང་ཞེན་ལས་འདས་Pང་།། 
མཐའ་>ལ་དོན་དམ་7ང་qབ་སེམས་ཉདི་P་ིགཤསི་ལས།། 
ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པའ་ིཐག་ཆོད་ལ་གནས་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
ཐོག་མེད་Iས་རངི་བdག་དཀའ་ི}བི་གཉསི་P་ི~ན་�ག  

འདོ་གསལ་རགི་པ་ཡེ་ཤེས་མདངས་rན་h་ིཉ་ིམས།། 
ཉེས་�ང་བག་ཆགས་�་ིམ་རང་ང་ོ;་སངས་ནས།། 
�་ིམེད་Iང་མདོག་མགོན་པ་ོབདག་ལ་རང་འQབ་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
གནས་�གས་རང་ང་ོཤེས་པའ་ིཚLགས་ཆེན་དེ་cོགས་ནས།། 
Xད་ཆོས་�ག་rན་Aན་བཟང་དགོངས་�ོང་I་Eམ་གདལ།། 
འབད་jོལ་bོས་པ་Aན་>ལ་ཨ་ཏ་ིཡ་ིཐེག་པས།། 
ཆོས་\འ་ི(ས་�དི་ཚ�་འད་ིཉདི་ལ་རང་ཟནི་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
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The Excellent Path of  Supreme Great Bliss 

A Prayer for Calling the Guru from Afar

  
གསོལ་འདེབས་མོས་:ས་�ག་པོའ p་ཉེ་=་ལ་བdེན་ནས།། 
རགི་nོང་དོན་h་ི%་མ་`ངི་ད_ས་D་མཇལ་ཏེ།། 
སེམས་ལ་རགི་པ་jལ་h་ིདབང་ཆེན་དེ་ཐོབ་Eརི།། 
མཚLན་7་དོན་h་ིདགོངས་བ=ད་ད་V་རང་འཕ་ོབར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
བསགས་kོང་རང་སར་དག་Pང་བསོད་ནམས་ཚLགས་མ་ིགཅོག  

བདག་གཞན་གཉསི་D་མེད་Pང་སེམས་བoེད་=ན་མ་ིབཅད།། 
རང་སེམས་%་མར་ཤེས་Pང་མོས་:ས་ལ་dག་འ_ང�། 
[་\་ལོགས་ན་མེད་Pང་རམི་གཉསི་ལ་བjོན་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
མདོར་ན་དབེན་པའ་ིར་ི�ོད་>ག་Tག་དང་�ལི་_ར།། 
གཅགི་ཤེས་Aན་lོལ་མ་བfོམ་སངས་(ས་ལམ་ཉདི་ལས།། 
དགོས་མེད་7་བཏང་(ལ་པོའ p་བ�ལ་8གས་དང་འlོགས་ཏེ།། 
འཁོར་འདས་བར་ལག་འhེལ་�ས་དེ་ཁ་ོན་འJང་བར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 
  
རང་དོན་ཆོས་\་oེ་མེད་bོས་>ལ་h་ིད7ངིས་ནས།། 
འགག་མེད་ག�གས་\་གཞན་དོན་�ནི་ལས་དང་བཅས་པ།། 
མངོན་Rར་�ས་བཅས་(ལ་བའ་ིgལ་ལམ་དེ་`ོགས་ནས།། 
ཁམས་གDམ་འཁོང་བ་དོང་Bགས་yོན་པ་བཞནི་འQབ་པར།། 
སངས་(ས་ང་ོབ་ོa་ོZེའ་ི%་མ་Xེད་མXེན་ནོ།། 



༄༅། %་མ་(ང་འབོད་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ག་ིལམ་བཟང་ཞེས་7་བ་བ8གས་སོ།། 
The Excellent Path of  Supreme Great Bliss 

A Prayer for Calling the Guru from Afar

  
ཞེས་པའང་`ངི་པོའ p་�ལ་འ7ོར་ལ་མོས་པ་ཅན་ཉག་%་ཨ་འབའ་ནས་�དི་ན་རངི་བའ་ི[་cས་རེག་7་དང་ན་ཻ�་ལའ་ིfོར་བ(་
jའ་ིམ�ལ་བཅས་དངོས་དང་ཡ་ིགེའ་ིལམ་ནས་བ\ལ་ང་ོམ་rོག་པར་Iས་ཞབས་P་ི7་>ལ་བ་སངས་(ས་a་ོZེས་ཤངི་�ང་
�་ ༨ ཚ�ས་ ༡༥ དགེ་བར་�ས་�ལ་ཡོལ་མ་ོགངས་རའ་ིནགས་འདབས་D་kར་བ་དགེའ།ོ། །། ས�་མ�་ལཾ།།


