Swift Rebirth Prayer for Katog Getse Rinpoche, Tenpai Gyaltsen
by
H.H. the Dalai Lama

༄། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་པའི།།
khyentsé nupé kyilkhor yōng dzokpé

Supreme perfection of the mandala of knowledge, compassion, and power,

སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་མཆོག།
mawé nyima dön kun drubpa chok

Sun of Speech [Buddha Shakyamuni] who accomplishes all aims,

པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་སོགས།།
pandrub chudun khen lob chögyal sok

Seventeen Pandits and Mahasiddhas, Vajra Master and Abbott, Dharma King,
and others,

སྐྱེས་མཆོག་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་སྩོལ།།
kyé chok rim jön nam kyi gélek tsol

O superb incarnations who have appeared over time, please grant excellent
virtue!

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ལམ།།
gyalwa kun gyi gōngpa chikpé lam

The sole path of the transcendent state of all the Victors

རིན་ཆེན་སེམས་མཆོག་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་།།
rinchen semchok dampé til du züng

Is the supremely precious bodhicitta that you hold as your core practice.

མཚུངས་མེད་འགྲོ་འདྲེན་ཀ༔ཐོག་དགེ་རྩེ་བ།།
tsüngmé dro dren katok gétséwa

Unrivalled guide of beings, Katog Getse Tenpai Gyaltsen

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཞེད་པ་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག།
tenpé gyaltsen zhedpa lhundrub shok
May your aims be spontaneously fulfilled!

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་རླུང་ནང་མར་མེ་དང་།།
tenpa rinchen lüng nang marmé dang

Now at this time, when the precious doctrine is like a candle in the wind
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གངས་ཅན་བསྟན་སྲིད་ལྐོག་མར་སྲོག་ཕྱིན་བཞིན།།
sangchan ten sid kokmar sok chin zhin

And the life essence of the spiritual and secular affairs of Tibet are compromised
by corruption,

གྱུར་པའི་དུས་འདིར་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་ཁྱེད།།
gyurpé du dir tendzin dampa khyed

During this time of change and uncertainty, you, sublime lineage holder,

གློ་བུར་ཞི་བར་མནལ་འདི་ཀྱེ་མ་ཧུད།།
lo bur zhiwar nal di kyéma hüd

Have suddenly departed to rest in quiescence—alas!

འོད་ཏང་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ནི།།
öd tang séché gyalwé trinlé ni

Nevertheless, the enlightened deeds of the Buddhas and their heirs,

རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་དུས་ལས་མི་འདའ་ཕྱིར།།
gyatsö lab zhin du lé mida trir

Like the oceans’ tides, are never postponed,

མོས་ཁམས་ཇི་བཞིན་གང་འདུལ་བཀོད་པ་ཡིས།།
mö kham jizhin gang dul ködpa yi

Taming beings through whatever means are necessary according to their
aspirations and elements.

འགྲན་བྲལ་ཡང་སྤྲུལ་དམ་པ་མྱུར་བྱོན་ཤོག།
dren drel yang trul dampa nyur jön shok

May your incomparable reincarnation swiftly arrive!

མཆོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོའེ་མཐུ་དང་ཁྱད་པར་དུ།།
choksum gyatsoé tu dang khyedpar du

By the oceanic power of the Triple Gem and

གངས་ཅན་འགྲོ་མགོན་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས།།
sangchan dro gön khen lob chögyal gyi

Especially that of the protectors of all beings in Tibet—the Vajra Master, Abbott,
and Dharma King—
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ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་བདེན་པའི་མཐུས།།
yōng züng gyachen mönlam denpé tu

And by the potent truth of their vast prayers,

སྨོན་པའི་དོན་ཀུན་བདེ་བླག་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག།
mönpé dön kun dé lak nyur drub shok

May the aim of all aspirations be effortlessly and swiftly fulfilled!
ཅེས་པ་འདི་ནི་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་པནྜི་ཏའི་སྐྱེ་ཕྲེང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཁྲི་འཛིན། ཡོངས་གྲགས་སུ་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་
གསོལ་བ་དམ་པ་གང་ཉིད་ཉིན་ཤས་གོང་། ཁོ་བོ་ཉི་ཧོང་དུ་ཆོས་བཤད་ལ་བྲེལ་བཞིན་པའི་མུར་གློ་བུར་དུ་ཞི་བར་གཤེགས་སོང་ཞེས་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་
ཞབས་གྲས་དག་ནས་འཕྲིན་བསྐུར་བ་ཐོས་མ་ཐག་ཤིན་ཏུ་ཕངས་སེམས་དང་སྐྱོ་སྣང་བྱུང་ཞིང་། བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་སྒོས་གངས་ཅན་པའི་བསྟན་སྲིད་སླད་
རང་རེའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་རིང་བརྟན་དགོས་པ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་མོད་བྱ་ཐབས་བྲལ། ངོས་ནས་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་
གནས་མཆོག་རྡོར་གདན་དུ་མཇལ་བ་ནས་སེམས་ཉེ་བའི་ནང་ཚགས་སུ་གྱུར་ཞིང་། ངས་ཁོང་ལ་ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས་གཟིམ་འགག་བླ་མ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།
ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁོང་དང་ལན་མང་མཇལ་ཞིང་། མཇལ་རེས་བཞིན་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་དང་ཀུ་རེ་ཤོད་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཚོ་བཞུགས་སྐབས་བསྟན་སྲིད་
སྤྱི་དོན་ལ་ཀ་ཀོར་དང་། ར་ཐབ་ཟུར་འཛུགས་ལ་དམིགས་པའི་ཐབས་བཀོད་བཅས་གང་ཡང་མི་མཛད་པར་ངོས་ཀྱིས་རེ་འབོད་གལ་ཆེན་སོགས་ལ་རྒྱག་གཅིག་
མཆོངས་གཅིག་གནང་བས་ཁོང་དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཤེགས་མཆོད་ལ་ཁོ་བོར་དམིགས་བསལ་འགན་བབ་པ་ལྟ་བུར་སོང་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་གྱི་སྨོན་ལམ་འདི་
འཕྲལ་མར་བྲིས་ཤིང་། ཁ་སང་རང་ཉི་ཧོང་ནས་ལྡི་ལིར་ཕྱིར་འབྱོར་སྐབས་སྔ་འགྱུར་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་དང་། སྔ་འགྱུར་ཀཿཐོག་ཨ་འཛོམ་འོད་གསལ་
མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་གཉིས་ཆེད་བཅར་གྱིས་འབྲེལ་ཐོགས་སློབ་མ་ལྟོས་བཅས་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་ཚུལ་དང་།
སླད་མར་ཡང་སྤྲུལ་ཐད་ཇི་དགེ །ཡང་སྦྲུལ་མྱུར་བྱོན་གྱི་སྨོན་ཚིག་ཀྱང་དགོས་པའི་ཞུ་བསྐུལ་བྱུང་སྐབས་སུའང་ངོས་ནས་གང་དྲན་ནང་མར་དང་གཙོ་བོར་བློ་ཕམ་
དང་ཞུམ་སྟེ་མི་སྡོད་པར་མ་འོངས་པར་དམིགས་དགོས་པར་བཤད་ཡོད། ཞིང་གཤེགས་ཀྱི་གཏམ་གོ་མ་ཉིད་ནས་གསོལ་སྨོན་གཟབ་ནན་བྱས་ཐོག་ངོས་རང་
སྡོད་སྒར་དུ་འབྱོར་ནས་ཀྱང་སྨོན་ཚིག་འདི་བསྟུན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་བྱས། སློབ་མ་དང་འབྲེལ་ཐོགས་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཡང་སྦྲུལ་གྱི་
ཆེད་དུ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཆག་མེད་དུ་གསོགས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་
ས་ཁྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྦྱར་བའོ།། །།
Thus, several days ago while busy teaching dharma in Japan, I was informed by his disciples that
the incarnation of Katog Getse Pandita, the Supreme Head of the Nyingma school, the wellknown Getse Rinpoche Gyurmed Tenpai Gyaltsen had suddenly entered parinirvana. At the
moment that I heard this I was overcome by sorrow at this great loss.
Generally, at this crucial time it is important for the doctrine and all living beings and especially
for the spiritual and secular welfare of Tibet and the Tibetan people that those who are Doctrine
Upholders remain firm and long-lived.
I first met Getse Rinpoche in the sacred place of Bodhgaya and from that time onward I felt close
to him as though we were family. I always teased him calling him “the bodyguard Lama." On the
many subsequent occasions that we met one another, I felt relaxed and we spoke freely. During
his life, he never postponed any beneficial activities that were directed towards spiritual and
secular goals, nor did he vie for position or self-promote. Whenever I made any recommendations
or requests of him he would try his best to accomplish that without a second thought.
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Therefore it is actually my duty to make offerings for the process of his 49 day parinirvana
ceremony so I immediately composed this swift rebirth prayer.
Yesterday, upon returning to New Delhi from Japan, two representatives from the Nyingma
Katog Zhechen Bero Monastery and the Nyingma Katog Adzom Odsal Do Ngag Chokhor
Monastery came to see me and recounted to me the description of Getse Rinpoche’s passing into
nirvana. When they gave me this report, they also inquired about and asked for advice concerning
his future incarnation, and requested that I compose a swift rebirth prayer. I candidly shared with
them whatever was on my mind. In particular, I encouraged them to not succumb to hopelessness
but to make plans for the future. At the moment that I heard he had departed this world for the
pure realms I made strong prayers and once arriving back home I have continued to offer special
prayers.
All disciples who have a connection with Getse Rinpoche should unceasingly recite the Praise to
the Names of Manjushri and the Seven Line Prayer to Padmasambhava in order that his sublime
reincarnation reenters this world.
Written by the Bhikshu of Shakyamuni, the Dharma Teacher, Dalai Lama, in the 17th Rabjung,
Earth Dog Year, 22nd day of the tenth month, November 28th 2018.

Translated by Light of Berotsana
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