
Swift Rebirth Prayer for the superb Terton Yangthang Tulku Rinpoche 
written by the fourth Dodrubchen Rinpoche 

༄།  །སྟོན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དང་།�།�
tön chok nyam mé shakyé gyalpo dang 
The supreme guide, unequalled king of the Shākyas, 

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཁྱབ་བདག་པདྨ་འབྱུང་།�།�
chenrezig wang khyab dak pedmajung 
Avalokiteshvara and the sovereign Padmasambhava, 

ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་སྲུང་མའི་ཚོགས།�།�
lha dang drang söng rigdzin sungmé tsok 
Assembly of devas, rishis, vidyādharas and dharmapālas, 

གསོལ་བཏབ་རེ་བའི་འབྲས་བུ་དེང་འདིར་སྩོལ།�།�
soltab réwé drébu deng dir tsol 
Please see to the immediate fruition of this prayer!�
རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར།�།�
rabjam gyalwé sang sum gyutrul gar 
The magical manifestation of the all-encompassing three secrets of the Victorious Ones, 

ཆོས་སྐུ་ཁྱབ་གདལ་དབྱིངས་སུ་མ་བསྡུས་པར།�། 
chöku khyab dal ying su ma dupar 
Without retracting within the basic space of dharmakāya’s pervasive expanse, 

རྒྱལ་བསྟན་ལྔ་བརྒྱའི་དུས་མཐར་ལྷུང་བ་ལ།�། 
gyal tan nga gyé du tar lhungwa la 
When the buddha’s doctrine has reached the low point of the five degeneracies, 

མགོན་ཁྱོད་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ལྷུར་བཞེས་གསོལ།�། 
gön khyod tuk kyed dam cha lhur zhé sol 
Now you, our guide, must reenact the compassionate wisdom intent of your promise. 

སྙིགས་དུས་འདྲེན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་རིག་པ་འཛིན།�། 
nyik du drenpé gyal tsab rigpa dzin 
You, vidyādhara regent for the guide of these degenerate times, 
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�
རེ་ཞིག་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིར་དབུགས་དབྱུང་སྟེ།�། 
rézhig ngayab palrir ukjung té 
Although temporarily resting in the glorious Copper Colored Mountain, 

སླར་ཡང་སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་དཔྱིད་དཔལ་དུ།�། 
laryang kalzang duljé chid pal du 
Once again, like the glory of springtime dawning, may the moon-like face of your reincarnation 
swiftly appear 

གང་གི་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་འཆར་གསོལ།�། 
gang gi trulpé da zhal nyur char sol 
For the benefit of all fortunate disciples. 

མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རྗེ་དང་།�། 
chok sum gyalwa sé ché tukjé dang 
By the compassion of the Triple Gem, buddhas and bodhisattavas, 

བདག་སོགས་དད་དམ་གཙང་མས་གསོལ་བཏབ་མཐུས།�། 
dak sok ded dam tsangmé soltab tu 
And by the strength of our prayers based on pure faith and samaya, 

མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་ཡང་སྲིད་མྱུར་འཆར་ནས།�། 
chok gi trulpé yang sid nyur char né 
May your supreme nirmāṇakāya reincarnation swiftly appear 

རླབས་ཆེན་བསྟན་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག�། 
lab chen tan drö trinlé lhundrub shok 
To spontaneously accomplish great waves of enlightened deeds bringing benefit to the doctrine 
and all sentient beings. 

ཅེས་ཞི་བར་གཤེགས་པ་༸མདོ་མང་གཏེར་སྟོན་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སུ།�

ཞིང་གཤེགས་གང་གི་བླ་བྲང་ཉེ་གནས་དང་། འབྲས་ལྗོངས་དགོན་ཆེན་པདྨ་ཡང་རྩེ་འདུས་སྡེ་བཅས་ནས་བསྐུལ་ངོར།�

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦��རབ་ལོ་�༡༧�མེ་སྤྲེལ་ཁྲུམས་ཟླའི་མར་ཚེས་ལ་མཆོད་རྟེན་དགོན་ནས་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་བཞི་པས་སྨོན་ཚིག་བརྗོད་པ་དགེ�།�
Colophon:  Thus, this Swift Rebirth Prayer was written for the superb Terton Yangthang Tulku Rinpoche 
from Dhomang at the request of his close family members and attendants including the entire Sangha 
from the great Monastery Pedma Yangtsei in Sikkim. I, the fourth Dodrubchen, offer this prayer during 
the seventeenth Rabjung, 2016, Fire Monkey Year during the waning moon of the seventh month. 
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