
༄༅། །སྔ་འགགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚཚོའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རརྗེ་སྟག་ལལུང་རརྗེ་སསྤྲུལ་རརིན་པཔོ་ཆརྗེ་མཆཔོག་དགཔོངས་པ་ཆཔོས་དབརིངས་སལུ་ཐརིམ་པའརི་
ཡརིད་སྐྱཚོའི་གདདུང་བ་སརྗེལ་ཕརིར་སཔོབ་ཚཚོགས་ཕཔོགས་ཀདུན་གརིས་གརྗེར་བདརྗེའརི་བླ་མའརི་རྣལ་འབཔོར་བསསྡུས་པ་འདརི་བཞརིན་གསཔོལ་བདརྗེབས་གནང་བར་ཞདུ།
His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche, the lord of the ocean of Early Translation teachings, has dissolved his 
wisdom mind into dharmadhatu. In order to alleviate the sadness of his passing, I request all his students everywhere
to supplicate him with this short and easy to chant guru yoga:

༄༅། །དདུས་གསལུམ་སངས་རྒྱས་འདདུས་པའརི་ངཔོ་བཔོ་ཉརིད། །
DÜ SUM SANG GYEY DÜ PAY NGO WO NYI
Embodiment of all buddhas, past, present, and future,

དྲན་པའརི་གདདུང་སརྗེལ་ཀརྨ་བྷ་དྲ་ལ། །
DREN PAY DUNG SEL KAR MA BHA DRA LA
Alleviator of mental suffering, Karma Bhadra,

གསཔོལ་བ་འདརྗེབས་སཔོ་བདག་རྒྱརྒྱུད་བརིན་གརིས་རཔོབས། །
SOL WA DEB SO DAK GYÜ JIN GYIY LOB
I pray to you, please tame my mind with your wisdom blessings.

ཀ་དག་ལལྷུན་གགྲུབ་དགཔོངས་པ་རཔོགས་པ་དང་། །
KA DAK LHÜN DRUB GONG PA TOK PA DANG
May I realize the wisdom intention of kadak primordial purity and lhündrub spontaneous presence,

སྣང་བཞརི་མཐར་ཕརིན་འཇའ་ལལུས་འགགྲུབ་པར་ཤཔོག །
NANG ZHI T'HAR CHHIN JA LÜ DRUB PAR SHOK
And may I perfect the four visions and attain rainbow body.



ཅརྗེས་པ་སྔ་འགགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚཚོའི་མངའ་བདག་མཚན་བརཔོད་པ་བཀའ་བ་དཔོན་གརི་ཕརིར་དདུ་མཚན་ནས་སཔོས་ཏརྗེ་གསཔོལ་བ་འདརྗེབས་ན་༧སྐྱབས་རརྗེ་སྟག་ལལུང་
རརྗེ་སསྤྲུལ་རརིན་པཔོ་ཆརྗེ་བཤད་སསྤྲུབ་ཉརིན་བརྗེད་ཕརིན་ལས་དཔལ་བཟང་པཔོ་མཆཔོག་དགཔོངས་པ་གཞན་དཔོན་དདུ་གཤརྗེགས་པ་ཡརིད་སྐྱཚོའི་གནས་ཚཚུལ་གརི་གདདུང་བ་སརྗེལ་
ཕརིར་རརྗེ་བཙཙུན་བླ་མ་མཆཔོག་གརི་གསང་བ་ཟབ་མཚོའི་ཡཔོན་ཏན་རྒྱ་མཚཚོར་དྲན་བཞརིན་རརྗེ་གང་གརི་ཞལ་གསལུངས་བརིན་ཅན་གརི་བླ་མའརི་རྣལ་འབཔོར་བསསྡུས་པ་འདརི་
བཏཔོན་ན་རང་གཞན་གརི་ཚཚོགས་རྒྱ་ཆརྗེན་པཔོ་སྐད་ཅརིག་ལ་རཔོགས་ཏརྗེ་རྒྱརྒྱུད་ལ་གསང་བ་གསལུམ་གརི་བརིན་རབས་དང་དངཔོས་གགྲུབ་རྒྱ་མཚཚོ་ཐཔོབ་པའརི་དགཔོས་པ་ཡཔོད་
པས་རརྗེ་གང་གརི་སཔོབ་ཚཚོགས་རྣམས་ཀརིས་དརྗེ་བཞརིན་ཐལུགས་ལ་ངརྗེས་པ་གནང་བར་ཞདུ༎ གདུས་སཔོབ་སསྤྲུལ་སྐསྡུ་གགས་པ་ནས་སརྗེལ༎ ༎
It is difficult even to speak the name of the lord of the ocean of Early Translation teachings, but since we have a 
reason to call out his name and pray to him, it is Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche Shedrub Nyinchey Thinley Pal 
Zangpo. In order to alleviate the suffering of our sadness that he, in his wisdom, had departed in order to benefit 
other beings, we should remember the ocean of profound qualities that our noble and sublime lama possesses and 
recite this short blessing-filled guru yoga that he himself wrote. By doing so we can instantaneously perfect the vast 
accumulations for the benefit of ourselves and others, receive the blessings of his three secrets in our mindstreams, 
and accomplish the ocean of siddhis. Therefore, I request all his students to practice in this way with confidence. 
This was written by his humble student Tulku Drakpa.

All Vajrayana Foundation/Pema Osel Ling sangha and friends, please pray single-pointedly in this way. If you prefer
you can also do Shower of Blessings or Tshok Khang Dechen or any other practices. Thank you.


