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ཨ་ཧོ། །བདེ་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཆོས་སྐུ་ཡི་ཞིང་ནས། ། 
 
ལྷུན་གྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་རང་སྣང་གི་བཀོད་པ། ། 
 
ཐུགས་རྗེ་རྩལ་སྣང་འགག་མེད་སྐལ་ལྡན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད། ། 
 
དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འདུ་འབྲལ་རང་མེད་ཀྱང་། ། 
 
ཟོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་རྒྱུ་སྐར་གྱི་རྒྱལ་པོ། ། 
 
གྲངས་མེད་རྒྱལ་བས་མ་ཐུལ་གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་ཏེ། ། 
 
སྙིགས་མའི་སྨག་རུམ་འཇོམས་པར་ལྷོ་གླིང་འདིར་བྱོན་ཀྱང་། ། 
 
གདུག་པའི་སྒྲ་གཅན་མཆེ་བར་གློ་བུར་དུ་ཚུད་སོང་། ། 
 
སྐྱེ་འཆི་བགྲེས་རྒུད་བྲལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན། ། 
 
གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་བྱོན་པ་གཟུགས་སྐུ་དེ་བདེན་ན། ། 
 
སྙིགས་དུས་རྒུད་པའི་མནར་བའི་ཉམ་ཐག་གི་འགྲོ་བར། ། 
 
མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྲིན་མོའི་ཁྲེལ་དགོད་འདི་མ་འོས། ། 
 
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན། ། 
 
གཞན་དོན་ཐུགས་རྗེའི་རོལ་གར་གཟུགས་སྐུ་དེ་ཡིན་སྐད། ། 
 
འདིས་ནི་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་བདེན་ན། ། 
 
ལས་ངན་ང་ཚོ་མ་སྒྲལ་ཞིང་གཞན་ལ་ཅིས་ཕེབས། ། 
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ཁྱེད་ནི་ནོར་གྱིས་ཉོས་པའི་སྤྲུལ་རྫུན་དེ་མ་ཡིན། ། 
 
ཁྱེད་ནི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ། ། 
 
སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་ན། ། 
 
ཐུགས་རྗེ་འཕྲོ་ཅན་མཛད་པ་ཅི་ཞིག་གིས་ནོངས་བ། ། 
 
དེང་སང་འགྲོ་ཀུན་སྙིགས་མའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བས། ། 
 
བསམ་སྤྱོད་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཉིན་སྐར་ལས་དཀོན་ཡང་། ། 
 
ཁྱེད་ནི་ཆོས་བརྒྱད་སྤང་བའི་ངེས་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། ། 
 
མ་ཟད་བློ་གཏད་ཕེར་བའི་མི་བུ་ཡི་དབང་པོ། ། 
 
གང་གི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཆུ་གཏེར་གྱི་རང་བཞིན། ། 
 
ཁྲོན་པའི་སྦལ་བའི་བློ་ལ་འདི་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱང་། ། 
 
ཞལ་དང་གསུང་གི་རང་བཞིན་ཡིད་ངོ་རུ་འཆར་དུས། ། 
 
སྐྱོ་གདུང་ཚོར་བའི་རི་མོ་ཡི་ཆད་ལས་མ་བྱུང་། ། 
 
འདི་ནི་དད་འདུན་ཟབ་པའི་དྲན་གདུང་ཙམ་མ་གཏོགས། ། 
 
ཁྱེད་ནི་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འོད་དཀར། ། 
 
ཁྱེད་ནི་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་སྙིང་དབུས་ཀྱི་དྲོད་ཁོལ། ། 
 
ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དྲན་ཤིང་དེ་ཁྱེད་ཡིན། ། 
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བྱིན་རླབས་བརྩེ་བའི་འཛུམ་དཀར་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བར། ། 
 
སྙིང་དབུས་རྡོ་རྗེའི་ར་བར་བྱང་ཆུབ་བར་ཉར་ཏེ། ། 
 
ལུགས་གཉིས་གོམ་ཁ་འདེགས་པའི་ཤེ་མོང་འདིས་བྱས་ནས། ། 
 
ཁྱོད་ཐུགས་དབྱིངས་ནས་མཉེས་པའི་མཐུན་འགྱུར་ཞིག་ཞུའོ། ། 
 
ཐོག་མེད་གོམས་པའི་རྟག་འཛིན་ཨ་འཐས་ཀྱི་རང་བཞིན་། ། 
 
རེ་དོག་སྤྲོས་པའི་འཆིང་རྒྱ་ཐད་ཀ་རུ་བཅད་པའི། ། 
 
འཇིགས་མེད་ཆོས་སྐུར་འཕོ་བ་བློ་ཡུལ་ལས་འགོངས་ཏེ། ། 
 
རྟོག་པའི་དྲྭ་བར་ཚུད་པ་ལྟ་བའི་ངོར་འཆགས་སོ། ། 
 
ད་ནི་ཤུལ་ལུས་སྐལ་དམན་གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་ཏེ། ། 
 
གང་གི་གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་འོད་དཀར། ། 
 
 
འགྲོ་བའི་ཡིད་མུན་སེལ་བའི་གཉེན་པོ་རུ་ཆེས་ཏེ། ། 
 
སྡུག་བསྔལ་ཚ་གདུང་འདི་ལ་བསིལ་བ་ཞིག་གནང་རོགས། ། 
 
སྲིད་པའི་རང་གཤིས་རྩུབ་ཀྱང་ལམ་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པས། ། 
 
རང་གནས་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཅིང་། ། 
 
ས་དང་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མིག་འཕྲུལ་ལྟར་བགྲོད་ནས། ། 
 
ནང་དབྱིངས་སྐུ་གསུམ་ཀློང་དུ་གྲོལ་བ་འདི་སྨོན་ལམ། ། 
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ཅེས་པ་འདི་ནི་༧ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ 
 
དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ནས་ཉིན་འགའི་རྗེས་མགོན་པོ་གང་གི་སློབ་འབངས་སུ་གྱུར་ 
 
བ་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་རྡརྨའི་མིང་ཅན་གྱིས་གནས་མཆོག་ཡང་ལེ་ 
 
ཤོད་དུ་རང་གི་སེམས་ཚོར་དང་བསྟུན་ཏེ་བྲིས་པ་དགེའོ། ། 
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Heartfelt Prayer to the Master His Holiness Getse Rinpoche 
By Lama Chonam 

 

Ah Ho!  From the pure land of dharmakaya's unchanging exaltation, 

Comes the spontaneous array of the self-appearing magical manifestation 
matrix. 

The fortunate abundance of the unceasing appearance of compassion’s 
unobstructed power. 

Although this fourth time of evenness is free from meeting or parting, 

You are the king of all constellations, the natural form of uncontrived 
compassion, 

Who knows the means for taming the field of disciples in the age when 
countless buddhas have been unsuccessful. 

Although you appeared in this degenerate southern continent that is veiled 
in darkness, 

The ruthless Rahula [eclipse] suddenly devoured you with his fangs. 

The qualities of the buddhas are free from birth, aging, decrepitude and 
death, 

Yet if the arrival of the rupakaya to benefit disciples is to be believed, 

Then for those who are already deeply troubled by the torment of these 
degenerate times, 

Why must the unfair, impertinent laughter of the cannibals showing such 
impermanence and suffering be endured?  

As the nature of all buddhas and bodhisattvas miraculous deeds, 

It is said that this rupakaya epitomizes their compassionate manifestation 
and brings benefit to others. 

If that is true, and they have vowed to liberate all beings, 

Why then did you depart for elsewhere before liberating us negative ones? 

You are not a fake Tulku who got his name through bribery. 
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You are a prophesized Tulku beyond any trace of doubt. 

Since you came here with the intention to benefit your field of disciples, 

Why did your compassion come to such an abrupt halt? 

These days everyone is overcome by meaningless distraction, 

And although a disciple who can truly engage in authentic dharma practice 
is as rare as a daytime star, 

You have been an authentic practitioner who abandoned the eight worldly 
concerns. 

Not only that, you have been a wonderful, trustworthy, noble human being, 

Whose wondrous qualities of body, speech and mind are vast like the ocean. 

Although this little frog croaking in his pond is only capable of complaining, 

When the reflection of your face and voice comes to my mind,  

The ripples of my pain and sorrow in having lost you caused me to blurt this 
out.  

But actually my deep faith and longing for you is the reason I have written 
this.  

You are the white moon light blessings of the all the buddhas. 

You are the loving warm spot that comforts the core of my heart. 

You are the remarkable, stable figure that will never be forgotten. 

The memory of the blessing that shone through your loving smile will never 
be forgotten.  

Sealed forever within the vajra enclosure in my heart, until enlightenment is 
reached. 

The memory of the strength of your spiritual and worldly life will 
accompany each step I take on the path. 

I pray to please you as your wisdom mind rests in the dhatu. 

From beginningless time, I have been fixated upon the notion of 
permanence, 
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But now you have directly shocked and severed this elaborate network of 
hope and fear, 

By fearlessly transferring into the dharmakaya, beyond the scope of my 
ordinary mind. 

Now I confess in the view, this trap of mundane concepts.  

Now please think about your unfortunate disciples who are left behind, 

And light up this world with the white moonlight of your three secret 
magical manifestations. 

Return to us as the antidote that will dispel all darkness in our minds, 

Please extinguish the heat of our suffering with your cooling rays. 

Although samsara's nature is brutal and coarse, having met such a great 
teacher as our guide on the path, 

Now we can realize the original fundamental nature that is ours, 

And magically traverse the bhumis and paths. 

I pray for liberation in the inner dhatu's expanse of the three kayas. 

 

Several days after Kyabje Getse Rinpoche dissolved his rupakaya into the 
dharmadhatu, I Choying Namgyal, or the one named Dharma, wrote this in the 
sacred place of Yangleshod, Nepal according to my feelings. Virtue. 
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