
༄༅། །$ེ་བ(ན་*་མ་བད་ེབར་གཤགེས་པ་2་3ངི་༸མཁན་ཆནེ་ཆསོ་:་ི;ལ་པརོ་ 

གསལོ་བ་འདབེས་པ་>ིན་?བས་ཆར་འབེབས་མ་ཞེས་>་བ་བAགས་ས།ོ །  

PRAYER TO THE EXALTED GURU, THE LATE LUDING KHENCHEN 
DHARMA KING KNOWN AS ‘RAIN OF BLESSINGS’ 

མཐའ་དག་འC་ོལ་ཕན་བཞདེ་Eགས་$ེ་དང་། །གནས་Fགས་ཇ་ིབཞནི་Hགོས་པའ་ི*་ོCསོ་:སི། ། 

མད་ོIགས་གJང་རབ་དནོ་ལ་དབང་འ>ོར་ཞིང་། །Kན་བLད་གདམས་པས་Mག་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །  

Endowed with the compassionate intent to benefit all beings,  
and the wisdom of understanding nature as it is. 
To the one with mastery over the meaning of sutra and tantric scriptures,  
and who is rich with orally transmitted instructions, I pray! 

འཇམ་ད>ངས་*་མའི་>ིན་?བས་ཕགོ་པའ་ིའདོ། །ས་བNན་མཛPས་པའ་ིམཁའ་ལ་Qམ་རོལ་ཞིང་། ། 

Rལ་བཟང་འTལ་>འི་པU་ོVནི་མཛད་པ། །ཤར་ཆནེ་ཆསོ་:་ིཉ་ིམར་གསལོ་བ་འདབེས། །  

The light touched by the blessings of the Manjushri master, 
manifests in the beautiful sky of the Sakya tradition. 
To the great Sharpa, sun of the dharma  
who ripens the lotuses of fortunate disciples, I pray! 

Xལ་Yང་རགིས་:་ིགངས་ར་ིམཐ་ོབའ་ིZརོ། །[ག་བསམ་དཀར་པའོ ]་^་ཟེར་_སི་འ`ད་ཅིང་། ། 

དམ་པའི་bདོ་cལ་d་གཙང་འབབ་པའ་ིགཞ།ི །འfེན་མཆགོ་ར་ིདབང་gན་པརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །  

On top of the tall snow mountain of outstanding race,  
the moon rays of superior aspiration embrace.  
To the source of descent for the pure water of noble conduct,  
king of mountains, the most excellent guide, I pray! 

hར་iིག་;ལ་མཚན་འཆང་བ་kན་_་ིགཙl། །ཐགེ་ཆནེ་བmབ་པའི་དཔལ་_སི་མཆགོ་n་མཛPས། ། 

མཆགོ་Eན་དངསོ་oབ་གཏརེ་qར་རམི་གཉསི་:ི། །Qལ་འ>ོར་མཐའ་r་sིན་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །  

Lord of all maroon clad victory banner holders. 
The auspicious discipline of the great vehicle beautifies you. 
To you who have perfected the yoga of the two stages, 
which are the treasures of all common and uncommon attainments, I pray! 
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ལགེས་གJང་འTལ་བའ་ིབmབ་དནོ་གཉརེ་བ་`། །Rལ་བ་ཇ་ིབཞནི་དག་ེcལ་དག་ེmོང་ག ི། 

fི་མེད་tམོ་པ་འབགོ་ལ་མཁས་པའ་ིXལ། །དC་བཅམོ་གནས་བHན་ཆནེ་པརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །  

Upholding the meaning of the well-taught Vinaya’s group of precepts. 
You are outstandingly skilled in conferring the stainless 
novice, and full ordination vows according to exact fortune. 
To the foe destroyer, the great Sthavira, I pray! 

Qམ་དག་གསལོ་འདབེས་ཉནི་>ེད་གཞནོ་u་ཡིས། །འC་ོ*འོ ]་Vག་ག་ིwན་པ་kན་བསལ་ནས། ། 

ཡང་དག་དནོ་_་ིཔU་ོཁ་sེ་N།ེ །དནོ་གཉརེ་xང་བ་yངོ་བར་>ིན་_སི་?ོབས། །  

Through this sincere prayer, may the youthful sun, 
Having completely dispelled the gloomy darkness within the minds of beings, 
Unfurl the lotus of genuine reality,  
and bless us by looking after us zealous bees! 

ཞེས་པ་འདི་ཡང་༸yབས་མཆོག་མཁན་ཆེན་zོ་$ེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་{ོ་xར་T་དགོངས་པ་ཆོས་ད>ིངས་J་

ཐམི་cལ་བNན་Rབས་*་ོཕམ་དང་ཡིད་གTང་ཚད་མདེ་བཅས། མ་བ|ལ་དང་བའ་ི*སོ་ས་y་}་ིཆནེ་ངག་དབང་

kན་དགས་~ར་བ་འC་ོkན་དཔལ་3ན་*་མ་དམ་པས་$ེས་J་འཛ]ན་པར་qར་ཅགི་�། །  

This was written voluntarily by Sakya Trichen Ngawang Kunga, with a 
feeling of great loss and sadness upon the sudden dissolve into 
dharmadhatu of our most excellent source of refuge, Vajradhara Luding 
Khenchen. May it become a cause for the great venerable guru of all beings 
to take care of us! 

Translated from the Tibetan to English by Khöndung Asanga Vajra.
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