Prayer for Gelek Rimpoche’s Quick Return
རིས་མེད་འགྲོ་བའི་མ་འདིས་མཛའ་བཤེས་གཅིག།
དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དམ་ཆྲོས་དགེ་འདུན་སེ།།
རྒྱུད་སེ་ནས་གསུང་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ།།
ཀུན་ལ་གཡྲོ་མེད་སིང་ནས་གསྲོལ་བ་འདེབས།།

Ri me dro wai ma dri dza she chig
De zhin sheg dang dam chö gen dun de
Gyü de ne sung yi dam lhag pai lha
Kün la yo me nying nä söl wa deb
I bow to Buddha,
The One who loves All sentient beings,
To Dharma and Sangha,
The Yidams and special Bhagavans of the tantric texts.

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་སིང་པྲོ་ཡི།།
དབང་འབྲོར་ཡྲོན་ཏན་དུ་མས་རབ་རྒྱན་པ།།
དགེ་ལེགས་བེ་བ་འབུམ་གི་འབྱུང་གནས་ཆེ།།
ལེགས་བཤད་རྒྱུན་མར་སྲོག་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས།།

Nga gi wang chug jam pel nying po yi
Wang gyur yön ten du mä rab gyun pa
Ge lek je wa bum gyi jung nä che
Leg she gyun mar drog la söl wa deb
I bow to you,
Ornamented by a wealth of Manjushri's qualities,
Who teaches us continually;
You are the source of inestimable goodness and virtue.

འཕིན་ལས་ཆུ་འཛིན་ཕུང་པྲོས་སྣ་ཚོགས་པའི།།
ལས་ཅན་འགྲོ་བ་དུ་མར་འཕལ་ཕུགས་ཀི།།
རྣམ་རྲོག་ཉེས་རྒུའི་ནད་ཀུན་ཞི་མཛད་པ།།
རྒྱལ་སྲས་རེ་བཙུན་བླ་མར་གསྲོལ་བ་འདེབས།།

Trin lä chu dzin phung pö na tsog pai
Lä chen dro wa du mar thral phug kyi
Nam tog nye gü ne kün zhi dze pa
Gyal se je tsün la mar söl wa deb
I bow to you,
My bodhisatva lama, who cures,
Through a rain cloud of blessings
Temporary and ultimate illnesses,
The ignorance and obscurations
Within the many fortunate students.

རིང་ནས་ད་བར་མགྲོན་པྲོ་ཁེད་ཀི་དྲུང་།།
དམ་ཆྲོས་མྱང་པའི་གངས་ཀིས་མ་འཚིམ་པའི།།
ངེད་ཅག་ཉམས་ཐག་གདུལ་བའི་དེད་དཔྲོན་དུ།།
མྱུར་དུ་ཉི་གཞྲོན་གསར་པ་འཆར་བར་མཛོད།།

Ring nä da bar gön po kye kyi drung
Dam chö nyang pai drang kyi ma tsim pai
Nge chag nyam thag dül jä de pön du
Nyur du nyi zhön sar pa char war dzö
Let rise a new and young sun
To lead us,
Your longtime, poor, dear disciples
Who still yearn for more of your teachings.

མཆྲོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷག་པའི་ལྷ།།
རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་རེ་བཙུན་འཕགས་མ་དང་།།
གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་རྲོ་རེ་མཁའ་སྲོད་མའི།།
བིན་མཐུས་བསམ་དྲོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤྲོག།

Chog sum gyal wa gya tso lhag pai lha
Gyal wai yum gyur je tsün phag ma dang
Sang de jig sum dor je ka chö mai
shin tü sam dön yi zhin drub par shog
By the blessings of the Three Jewels,
Tara, Mother of all Buddhas,
and Vajrayogini,
May my dream come true.
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