
Longevity Prayer for Lingtrul Rinpoche 

entitled 
 

༄༅། །ཞབས་བ)ན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་ཚ5་འཕེལ་བ7གས་སོ། ། 

Ever-Increasing Immortality 

 

༄༅། །ཚ5་དང་ཡེ་ཤེས་;་བ<ེས་པ>ྨ་འ@ང་། ། 
tsé dang yeshé ku nyé pema jung 
Padmasambhava, who attained the immortal wisdom kaya,  
 

ཚ5་ཡི་A་མཆོག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་མགོན། ། 

tsé yi lha chog yidshin khorlo gon 

wish-fulfilling protector, White Tara, supreme long-life deity, 
 
ཚ5་དབང་རིག་འཛEན་F་མའི་ཚGགས་Hམས་Iིས། ། 
tsé wang rigdzin lamé tsog nam kyi 

and the entire assembly of immortal vidyadhara masters, 
 
ཚ5་དཔལ་Jིན་Kབས་བLད་Mིའི་ཆར་ཆེན་ཕོབས། ། 

tsé pal jinlab dudsté char chen pob 

may your glorious longevity blessings rain down showers of ambrosia. 
 
Nན་Oབ་འPར་མེད་Q༵་དS༵་གདོད་མའི་Tོང་། ། 
kun khyab gyur med kadag dodmé long 

From the profound expanse of all-pervasive, unchanging original purity, 
 

Uན་Vབ་ཆོ༵ས་དJི༵ངས་རོལ་བའི་W་འXལ་གར། ། 

lhundrub choying rolwé gyutrul gar 

your magical manifestation dance of the spontaneously present dharmadhatu 
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བསམ་བཞིན་Yིད་པ་བZང་བའི་བཤེས་གཉེན་གང་། ། 
sem zhin sidpa zungwai shenyen gang 

has intentionally entered this world as our spiritual guide,  
 
\ོ༵་]ེ༵འི་;་མཆོག་འPར་མེད་)ག་བ)ན་ཤོག ། 

dorjé kuchog gyurmed tak den shog 

please remain firm in your unchanging, supreme vajrakaya.1 
 

བ^ལ་མང་གོང་ནས་_གས་བ`ེད་དམ་བཅས་བཞིན། ། 
kal mang gong né thuk kyed damché zhin 

Just as your bodhicitta arose some countless eons before, 
 

Kབས་ཆེན་bལ་Yས་cོད་པའི་dིང་eོབས་Iིས། ། 
labchen gyalsé chodpé nying top kyi 

through great waves of courageous bodhisattva conduct 
 

f་ཚGགས་འgོ་བའི་མོས་Fོ་དང་འཚམས་པར། ། 
natsog drowé mö lo dang tsam par 

and in accordance with the aspirations of myriad wanderers, 
 
ཟབ་bས་ཆོས་འཁོར་བ^ོར་བཞིན་)ག་བ7གས་གསོལ། ། 

zab gyé chökhor khor zhin tak zhug sol 

please remain firm and turn the wheel of the vastly profound dharma.  
 

རབ་དཀར་དད་དམ་གཙང་མས་གསོལ་འདེབས་བཅས། ། 
rabkar ded dam tsang me sol dep ché 

For those with purest faith, samaya, and prayer, 
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གང་;་མཇལ་ཞིང་གlང་གིས་དmགས་ད@ང་ལ། ། 
gang ku jal zhing sung gi ug yung la 

in order to once again see your kaya and hear your voice, 
 
ཉིན་མཚན་nག་པའི་གཞིས་oས་བོད་འབངས་Iི། །  

nyin tsen gugpé zhi lu böd bang kyi 

including your Tibetan disciples who await your return throughout the day and 
night,  
 
བསམ་པའི་རེ་བ་བ^ོང་pིར་ཞབས་བ)ན་གསོལ། ། 

sempé réwa kong chir zhap ten sol 

please remain firm in order to fulfill all of their wishes.  
 

གང་;་འPར་མེད་Uན་ཆགས་རི་qར་བ)ན། ། 
gang ku gyurmed lhunchag ri tar ten 

May your unchanging kaya remain firm like a majestic mountain, 
 
གང་གlང་འགག་མེད་ཚངས་དJངས་]ེས་འgོ་ཞིང་། ། 
gang sung gakmed tsang yang jé dro zhing 

may your enlightened speech remain unceasing like the melodies of Brahma, 
 
གང་_གས་གཡོ་མེད་ཆོས་;འི་ངོ་བོ་r། ། 

gang thuk yomed chö kui ngo wo ru 

and may your enlightened mind be unwavering as the essence of dharmakaya. 
 

བ^ལ་བbའི་བར་L་བ7གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
kal gyai bardu zhugpar solwa dép 

We supplicate you to remain for hundreds of eons. 
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F་མ་མཆོག་གlམ་sང་མའི་Jིན་Kབས་དང་། ། 
lama chög sum sung mé jinlab dang 

By the blessings of the Gurus, the Triple Gem, and the Protectors, 
 

ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་བt་མེད་)ེན་འuེལ་མ_། ། 
chöchen chönyid lumed tendrel tu 

by the strength of the undeceiving interdependent truth of conditional and absolute 
dharma, 
 

བདག་ཅག་Aག་བསམ་དག་པའི་བདེན་eོབས་Iིས། ། 
dak chag lhag sem dakpai dén tob kyi 

and by the truth of our pure intentions and aspirations, 
 
vོན་པའི་དོན་འདི་ཡིད་བཞིན་འVབ་Pར་ཅིག ། 

mönpai don di yidshin drub gyur chig 

may the aim of these aspirations be accomplished just as we wish!   
 
ཅེས་པའི་རིང་འཚ+འི་,ོན་ཚ/ག་འདི་ནི། ལས་,ོན་འ5ེལ་མ7་ཟབ་པའི་:ོ་;ེའི་མཆེད་=ོགས་>ིང་?ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀ་དག་ཆོས་དAིངས་:ོ་;ེ་
གང་ཉིད། བར་ལམ་C་ཁམས་Eང་ཟད་བདེ་མིན་Fིས་,ན་བཅོས་གནང་བཞིན་པ་ལམ་Hོངས་འIང་ཞིང་C་ཚJ་འKར་མེད་Lན་M་བNན་
པའི་ཆེད་M། གསོལ་འདེབས་,ོན་ལམ་Oགས་Pག་དང་བཅས། བསོད་Qན་?ལ་མིང་པRྨ་Tོ་=ོས་Uིས། Vི་ལོ། ༢༠༢༢/༣/༧ རབ་གནས་\་
]ག་ལོ། བོད་^་དང་པོའི་ཡར་ཚJས་`་ཉིན། ཨ་རིའི་མངའ་bེ་ནེ་ཝ་དྷ་ནས་5ིས་པའོ།། 

Thus, this aspiration prayer for longevity is for my vajra brother, Lingtrul Rinpoche, Kadag Chöying Dorje, with 
whom I share a deep connection through karma and prayers. For some time, his health has been declining, so 
during this time of medical assistance, in order for him to be cured and to remain with us for a long time in the 
future, I, Sogan Tulku Pema Lodoe earnestly wrote this supplication on March 7, 2022, according to the Tibetan 
calendar on the fifth day of the first month of the Water Tiger Year in the state of Nevada, USA.  

Translated by Light of Berotsana.   

 

 
1 Lingtrul Rinpoche’s name is Kadag Chöying Dorje. Kadag is original purity, Chöying is dharmadhātu, and Dorje 
is vajra. 
 
 


