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༄༅། །བཀའ་དིྲན་མཚུངས་མེད་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་རིན་
པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་གསོང་པོར་སྨྲས་པ་པད་དཀར་ 

བཞད་པའི་ལང་ཚོ་བཞུགས། ། 
A Spontaneous Expression of the Unequaled Kindness of Khenchen 

Namdrol Rinpoche  
entitled  

The Blossoming Youthful White Lotus  
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༄༅། །ཨེ་མ་ཧོ། །སིྒྲབ་པ་ཀུན་བྲལ་གདོད་མའི་ཀོླང་ན་མཁེྱན་དང་བརེྩ་བ་
འབར་བའི་གཉེན། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་ཐུགས་རེྗ་མ་
འགག་ཀུན་ལ་སོྙམས། །གཞན་དུ་མ་ཡིན་རང་རིག་ཆོས་སྐུ་གཏན་གིྱ་སྐྱབས་
མཆོག་ཉག་གཅིག་ཏུ། །ངེས་པའི་ལྟ་བ་བོླ་འདས་རྒྱལ་པོ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་
ཕྱག་གི་ཡུལ། ། 
How Wondrous! 
 
From within the profound expanse of the unobscured original 
ground, O Samantabhadra-Samantabhadrī, whose་omniscience  

and love are spontaneously present, 
whose unceasing compassion is equal for all fortunate disciples 

according to their faculties, 
you are the definitive view of self-awareness dharmakāya, the  

sole, ultimate supreme object of refuge, not otherwise. 
 
I bow to this ultimate realization beyond conceptual mind. 
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ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་ཆུ་སེྐྱས་ལྟར་མཛེས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་གདངས།། 
ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་བླ་ན་མེད་པ་མཚོ་བྱུང་ངག་གི་ལྷ་མོ་ཀེྱ། །དེ་རིང་མགིྲན་པའི་
དགའ་ཚལ་སོྐྱངས་ལ་ངག་གི་དཔལ་གཡང་མཆོག་སོྩལ་དང་། །བསམ་གིྱས་མི་
ཁྱབ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་བིྱས་བོླས་གཞལ་ཚོད་སྨྲ་ལ་སོྤྲ། ། 
O Goddess of the Ocean, Sarasvati, unsurpassed wisdom 
manifestation of the enlightened speech of the Victorious Ones, 
your beauty is like a blooming water lily in the midst of a  

pristine lake.  
Join me here today and nourish the joyful garden of my throat. 
Bestow upon me all supreme and glorious qualities of wisdom 
speech, so that this immature mind may be inspired to express the  

inconceivable qualities of the Sublime One. 
 

ཟླ་མེད་ཐུབ༵་པའི་བསྟན༵་པ་རིན་ཆེན་ངལ་གསོའི་གནས་མཆོག་དགའ་བའི་ཚལ། ། 
དིྲ་མས་མ་གོས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསུང་གི་པ༵ད༵ྨ་ཅིར་ཡང་བཞད། །དེ་ཡི་ཕིྱ་
ནང་གསང་བའི་དོན་ཀུན་མཁེྱན་དང་བརེྩ་བས་སྐལ་ལྡན་ལ། །འདོམས་ལ་མི་
འཇིགས་སྨྲ་བའི་སེང༵་གེ༵་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱན་དུ་འཁྲུངས། ། 
In the supreme, sacred dwelling place where all beings rest in refuge,  

the precious jewel of the incomparable doctrine of the Sage,  
a place that is filled with the stainless, blossoming lotus flowers of the 

enlightened speech of the vidyādharas, 
O Fearless Lion of Speech, the one who transmits from within 
wisdom and compassion, the entire meaning of the outer, inner,  

and secret doctrines to fortunate ones,  
you were born to be an ornament of the Early Translation School. 
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གདུལ་བྱའི་ཁམས་བཞིན་རྒྱལ་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཐར་པའི་ལམ་མཁན༵་སིྲད་པའི་མིག ། 
ཡངས་པའི་ས་ཆེན༵་ཡུན་དུ་ཉུལ་ཀྱང་ཐུགས་རྒྱུད་རྣམ༵་དག་ཆོས་ཀིྱ་མཛོད། །རོྟགས་
གོྲལ༵་གདམས་པས་ཚེ༵་ལུས་གཅིག་ལས་མི་རིང༵་གདོད་མ་ཆོས་སྐུའི་སར། །བགོྲད་
པའི་བིྱན་རླབས་སེྟར་ལ་དབང་བ་སོླབ་དཔོན་ཁོྱད་མིན་གཞན་སུ་བཞུགས། ། 
Learned One, you are the eyes that lead all living beings on the path 
of liberation, just like how the enlightened buddhas manifest  

according to the faculties of disciples. 
Empowered to transmit the blessings of liberation and realization  

in no longer than a single lifetime, 
you lead disciples to the original ground—the state of dharmakāya. 
If one were to search for an authentic master who holds this treasury 
of the pure dharma on this vast earth, who is there aside from you? 

 

མདོ་དང་སྔགས་ཀིྱ་ཆོས་ཚུལ་མ་ལུས་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་བོད་ཡུལ་དུ། །ཐོག་
མར་འདེྲན་ལ་འཇམ༵་དཔལ་དབྱངས༵་དངོས་བཀའ་དིྲན་གཞལ་མེད་ལོ་པཎ་བཞིན། ། 
རྒྱལ་བ་ཀུན་དགེྱས༵་མཆོད་པའི༵་མཆོག་ཉིད་ངེས་དོན་སྔགས་རོྫགས་དམ་པའི་ཆོས། ། 
སླར་ཡང་གངས་རིའི་ལོྗངས་ནས་བཞེས་ཏེ་བོ༵ླ་དང་ལྡན༵་པའི་སྐལ་བར་གནང་། ། 
The teachings of sutras and tantras without exception were 
transported from India to Tibet by the great kindness of translators  

and scholars, Mañjushri in the flesh. 
Likewise, you have once again transported the definitive meaning of 
the sublime dharma, the teachings of Mahā and Ati back from  

the Land of Snow. 
These most exceptional offerings that delight the Victorious Ones you 

are now transmitting upon the blessed disciples. 
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གདམས་པ་འདི་ནི་སོྟན་པའི་ཕིྲན་ལས་ཇི་སེྙད་མཆིས་ལས་རབ་དང་ཕུལ། །མ་རྨད་
བསོད་ནམས་བེྱ་བའི་མཐུ་ལས་གང་གི་ཐུགས་བརེྩས་ཉེར་བཟུང་བས། །སིྙགས་
མའི་སྨག་རུམ་ཀུན་ནས་གཏིབས་ཀྱང་སྐལ་པ་ལྡན་ལ་དབང་བར་བྱས། །འབེྲལ་
ཚད་དོན་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཕིྲན་ལས་བརེྩ་བས་བདག་གིར་བཞེས་པའི་མགོན། ། 
These pith instructions are sublime among all enlightened activities 

of the buddhas. 
Due to astonishing merit, with your compassion, you fully uphold 

these transmissions. 
And even in the dense darkness of these degenerate times, you avail 

these instructions to the fortunate ones. 
O Loving Guide, holder of all enlightened activities of the Victors,  
any connection with you will always be exceedingly meaningful. 

 

བསྟན་པ་འདི་ལ་སོྟན་པ་གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་མཚོ་སེྐྱས་རོྡ་རེྗ་དང་། །འཇའ་ལུས་
འཕོ་ཆེན་དྭངས་མའི་སྐུ་བརེྙས་པཎ་ཆེན་བཱི་མ་མི་ཏྲའི་གར། །མཉེས་པ་གསུམ་གིྱས་
ལེགས་པར་སེྟན་ཅིང་ཐུགས་བཅུད་གདམས་པ་ཡོངས་བཞེས་ཏེ། །བཤད་དང་སྒྲུབ་
པའི་མཆོད་པ་མཆོག་གིས་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས། ། 
Through three ways, you relied upon and pleased the reincarnations  

of the Lake-Born Vajra, second buddha of the doctrine (Kyabje 
Jigme Phuntsok Rinpoche),  
and the great scholar Vīmalamitra (Kyabje Penor Rinpoche), master of 

the great transference rainbow body.  
And once receiving the most profound instructions of their 

Heart Essence,  
you fulfilled their wisdom intent through the supreme offerings of  

scriptural transmission and accomplishment. 
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ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ར་རིའི་ངག་མེད་ཞི་དང་འཇམ་པའི་གསུང་དབྱངས་སྙན།། 
ཆོས་བརྒྱད་གདོན་གིྱ་དུག་ཆུས་མ་བསླད་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ཆབ་གཙང་། ། 
རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བིྱན་རླབས་མ་ཉམས་སྐལ་ལྡན་ཡོངས་སུ་སིྨན་པའི་བཅུད། ། 
འཇིགས་མེད་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དུྲག་ཅུས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བིྱ་དོར་གནང་།། 
Your melodic enlightened speech, without a trace of passion-based 

emotion, is pleasing to the ear. 
Your transmission of the vidyādharas’ teachings is like pristine water, 

unsullied by the poisons of the eight worldly concerns. 
The essence of your teachings on sutras, tantras, and upadesha 
carries undiminished blessings that bring the mind streams of the  

fortunate ones to maturity 
as you confidently revitalize the precious doctrine through the sixty 

branches of melodious enlightened speech. 
 

རོྟག་པའི་དྲྭ་བ་ཡེ་ཤེས་རླུང་གིས་ཉེ་བར་བཏེགས་པའི་འདུ་བེྱད་ལས། །ལྗགས་ཀིྱ་
པདྨ་བཞད་པའི་མོད་ལ་ཟབ་རྒྱས་སྦྲང་རིྩས་རྐང་དུྲག་ངོམས། །སྨྲ་བའི་འདབ་མར་
ཐོགས་པའི་ཆོས་ཀུན་གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་ངོས་ནས་བསྙད། །དམིགས་པའི་ཡུལ་
ལྟར་བཀྲལ་བའི་གནད་ཀུན་དམིགས་མེད་ལྟ་བའི་དོན་ལ་གཞོལ། ། 
The moment wisdom wind is activated within the matrix of your  

mind,  
the blooming lotus of your tongue fully quenches the disciples’ thirst,  

like honeybees, with the nectar of the profound teachings. 
Whatever is able to be verbalized is elucidated from the perspective 

of the fundamental nature,  
as you transform all conceptual rhetoric into the ineffable, genuine  

meaning. 
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ཆོས་ཉིད་སེྐྱ་བ་མེད་པའི་རིྩ་ཡིས་ཆོས་ཅན་སྣང་བའི་ཡུལ་ལ་གདབས། །ཡུལ་དང་
ཡུལ་ཅན་གཉིས་འཛིན་རི་མོ་མཐའ་བྲལ་དོན་གིྱ་དབིྱངས་སུ་བསིྟམས། །ཤེས་བྱའི་
ཆོས་ལ་སོྔན་མེད་ངེས་ཤེས་སྐལ་ལྡན་སོླབ་བུའི་རྒྱུད་ལ་བཞག །གང་གསུང་བདུད་
རིྩའི་གྲུ་ཆར་འཇོ་བས་ཡིད་ཀིྱ་གདུང་བ་ཡོངས་སུ་འཕོྲག །  
Having sealed conditional, objective phenomena within dharmatā’s 

unborn essence,  
dualistic objective patterns dissolve within the limitlessly genuine 

dhatu. 
Having placed unprecedented certainty concerning the meaning of  

knowable things in the minds of your disciples,  
whatever you teach is like cooling showers of medicinal nectar that  

relieve all torment. 
 

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་མཛོད་འཆང་སོླབ་དཔོན་དམ་པ་རྒྱལ་བའི་ཚབ། ། 
དམ་ཆོས་ཟླ་བའི་འོད་སྣང་བསིལ་མོས་གང་འདུལ་ཉོན་མོངས་ཚ་གདུང་བཅོམ། ། 
ཨེ་མ་བསྟན་པའི་སོྲག་ཤིང་ཁོྱད་ནི་བསྟན་འཛིན་དབུས་ན་རྒྱུ་སྐར་བཞིན། ། 
རོྨངས་པའི་མུན་ལ་མི་འཇིགས་འོད་དང་གདུང་བའི་འགོྲ་ལ་ཟབ་གསལ་རིྩ། ། 
Supreme Master, regent of the Victors, treasure holder of method and 
wisdom,  

through the cooling moonlight of your sublime dharma teachings, 
and by whatever means are necessary, you soothe the heat of the  

passions. 
How stunning! A true life pillar of the doctrine! A shining star in  

the midst of all lineage holders! 
You are the light that is never deterred by the darkness of delusion as  
the very ambrosia that profoundly cures the distress of all beings. 
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གང་འདུལ་དེར་སོྟན་དགེ་བའི་བཤེས་མཆོག་སིྙགས་མའི་དུས་སུ་བོྱན་པ་ཁེྱད། ། 
བསྟན་དང་འགོྲ་བའི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་སོྔན་མེད་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པའི་མགོན།། 
ཁེྱད་དང་ཁེྱད་ལྟའི་སོླབ་དཔོན་དམ་པས་གིླང་འདིར་ལུང་དང་རོྟགས་པའི་ཆོས། ། 
མི་ཉམས་སིྲད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་འདོད་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། ། 
Supreme Virtuous Friend, your arrival in the darkness of this 
degenerate time to tame beings in whatever way necessary is so  

timely. 
O Guide, your physical form is an unprecedented expression of  
inconceivable merit amassed for the doctrine and sentient  

beings. 
With a sublime master such as yourself, O Wish-Fulfilling Jewel, there 
is no doubt that any decline of worldly and spiritual qualities will be  

dispelled,  
and that the doctrine of transmission and realization will remain  

undiminishing in the world. 
 

གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ནས་ཐུགས་བརྒྱུད་ཐེག་རེྩའི་ཆོས།། 
དེ་ལས་བརྡ་དང་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་ཡང་ཟབ་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་སིྤྲན། །རྣམ་གསུམ་
སོླབ་དཔོན་དམ་པའི་ཐུགས་བཅུད་ལྷག་མེད་ཐུགས་མངའ་ཀོླང་ཆེན་པའི། །གསང་
གསུམ་བིྱན་རླབས་དོྲད་ཀིྱས་འཁྱུད་པའི་མཁེྱན་བརེྩ་ནུས་གསུམ་ལྡན་པའི་མགོན། ། 
From the mind-to-mind lineage of the original Buddha  

Samantabhadra, 
the pinnacle of all vehicles, the profound oceanic teachings of the  

symbolic and hearing lineages ensued. 
O Guide, who possesses omniscience, loving kindness, and strength,  
you are held by the warm blessings of the three secrets of Omniscient  

Longchenpa,  
who fully realized the Heart Essence instructions of the three  

sublime masters (Guru Rinpoche, Vimalamitra and Berotsana) 
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ཅི་ལྟར་ལྷུན་ཆགས་གངས་རིའི་མགུལ་ལས་དྭངས་གཙང་ཆབ་རྒྱུན་འབབ་པ་
བཞིན༑ ༑དིྲ་མས་མ་གོས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་མཚན་ལྡན་སོླབ་དཔོན་ལས་བཞེས་
ཏེ༑ ༑ལས་དང་སོྨན་ལམ་དམ་པོས་འབེྲལ་བའི་སོྣད་རུང་སོླབ་མ་ལ་གཏད་པས། ། 
བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མས་གདམས་ས་འཆུགས་མེད་བསྟན་འགོྲའི་མིག་དཔེ་ཁོྱད་གཅིག་
ཙམ༑ ༑ 
Like a pristine waterfall cascading from the majestic slope of a  

snow-peaked mountain, 
you have received the stainless sutras, tantras, and transmissions  

directly from authentic lineage masters. 
You then conferred them upon suitable recipients connected with  

you through previous karma and aspirations. 
Without any doubt, you were entrusted by the lineage masters as a 

unique paradigm for the teachings and sentient beings. 
 

གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་དབང་བཞིན་དྲང་ངེས་ཆོས་ཀིྱ་གསུང་ཇི་སེྙད། ། 
ཟབ་དང་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་གོ་བར་འཆད་པའི་ཐབས་ལ་དབང་འབོྱར་ཞིང་། ། 
དེ་དང་མཐུན་པའི་ལུང་རིགས་འོད་ཀིྱས་སོླབ་བུའི་ཡིད་ཀིྱ་རོྨངས་པ་བསལ། །སྨྲ་
བའི་དབང་ཕྱུག་ཐོས༵་པ༵་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕེྲང་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་ཅན། ། 
However much the conventional or definitive dharma has been  

taught by the Buddha for the welfare of taming disciples,  
with your supreme skills of transmission, disciples are enabled to  

gain the most profound understanding of the meaning. 
Similarly, through the light of logic and scriptural citations, you  

clear away any confusion in their minds. 
O Lord of Speech, you are adorned with an abundance of study and 
learning that resembles the steady continuity of the ocean’s waves. 
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ཕྲ་ཞིབ་རིགས་པས་ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ཚད་མ་གཉིས་ཀིྱས་གཏན་ལ་ཕབ། །སོ་སོ་རང་
རིག་དག་གཟིགས་ཚད་མས་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་གཞལ། །གང་གི་
བསམ༵་བྱུང་ཤེས་རབ་དམ་པ༵་ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རོྟགས་པའི་སྤྱན། །བོླ་གོྲས་ཆུ་གཏེར་
འཇིངས་ལས་བརོྡལ་བའི་དཔྱད་གསུམ་ནོར་བུའི་གཟི་འོད་འབར། ། 
Having determined conditional phenomena with precise logic of  

twofold valid cognition,  
through self-discerning wisdom and valid true seeing, you resolved  

the fundamental nature of the profound dharmatā. 
Your sublime prajña that wells forth from contemplation is like  

eyes that see both phenomena and its essence. 
This blazing jewel of your threefold scrutiny wells forth from the  

depth of oceanic intelligence. 
 

ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གིྱས་རྣམ་གཉིས་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རོྫགས། ། 
མཚན་བཅས་མཚན་མེད་སོྒམ༵་གིྱ་རིམ་པ༵་རོྟག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་བརླན་གིྱས་ཟིན། ། 
གོམས་པ་ཀོླང་གྱུར་སོྒམ་མེད་བསམ་གཏན་འོད་གསལ་རྒྱུན་གིྱ་གཤིས་དང་མཛའ།། 
སོྒམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ཆུ་ཤེལ་ཟླ་བའི་རང་མདངས་རྣལ་མ་བསྟན་འགོྲའི་རྒྱན། ། 
With unwavering samadhi that continually flows like a river, the  

twofold accumulations of merit are perfectly complete. 
Your meditation with and without characteristics is permeated by  

the moisture of nonconceptual wisdom. 
And by having fully perfected familiarity, your samadhi of 
nonmeditation is in harmony with the innate nature of unceasing  

clear light. 
This genuine clear light of prajña arising from meditation resembles the 
self- radiance of the cooling water moon as a cherished ornament  

of the doctrine and sentient beings. 
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གཟི་བིྱན་འབར་བའི་གཟུགས་སྐུའི་དཀིྱལ་འཁོར་མཇལ་བས་ཡིད་ལ་དང་བ་དང་། ། 
ཟབ་རྒྱས་གསུང་གི་དབྱངས་གཅིག་ཐོས་པས་གཞུང་བརྒྱའི་གནད་ལ་ལེྡ་མིག་སེྟར།། 
གང་གི་ཐུགས་མཆོག་བསམ་པའི་ཡུལ་མིན་གསང་བ་བླ་མེད་ཆོས་ཀིྱ་མཛོད། ། 
ཡོན་ཏན་ཕིྲན་ལས་དེ་ལས་དེ་བྱུང་བསམ་གིྱས་མི་ཁྱབ་སྨྲ་བའི་དབང་། ། 
At the moment of witnessing the mandala of your blessed rupakāya,  

yearning devotion fills my mind. 
At the moment of hearing a single word of your profound 
enlightened voice, the key to the crucial meaning of hundreds of  

scriptures is received. 
Your enlightened mind beyond imagination is the treasure of  

unsurpassed secret instructions. 
O Lord of Speech, your inconceivable qualities and enlightened deeds 
have arisen in these ways. 
 

བྱང་སེམས་བསྡུ་བཞིའི་ཁོ་ལག་རབ་རྒྱས་གཞན་ཕན་སོྡང་པོའི་རྩ་བ་བརྟན། ། 
དོན་གཉིས་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་རྣམ་གཉིས་ཚོགས་ཆེན་འབྲས་བཟང་སིྨན། ། 
སོྔན་སོྨན་རྣམ་དག་ལས་ཀིྱས་འབེྲལ་བའི་རིས་མེད་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་སོྐང་། །གཡོ་
དང་སྒྱུ་མེད་རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་བདག་སོགས་སྐལ་ལྡན་སོླབ་བུའི་མགོན། ། 
From the firm roots of your bodhicitta, the four magnetizing activities  

branch out for the benefit of others. 
Having brought the two great accumulations to fruition, the resultant  

state of the two aims matures. 
Impartially fulfilling the wishes of all disciples who have connected  

with you through previous pure karma and prayers, 
O Supreme Heir of the Buddhas, without deception, you are the  

guide of all who are fortunate, including myself. 
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ཆོས་རེྗ་དམ་པའི་ཐུགས་རེྗ་ལས་འཁྲུངས་གདམ་པའི་ཉིང་ཁུ་བསྩལ་པ་ལས། ། 
སིྙགས་མའི་མུན་བདོ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆུ་ལྷའི་ཕོྱགས་དང་ཉེ་དུས་འདིར། ། 
མི་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ལད་མོ་མ་མཛད་རང་གཞན་དོན་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ལ། ། 
གཡོ་སྒྱུ་མེད་པས་བསྟན་དོན་སྒྲུབས་ཅེས་ཉིད་ལ་ཆེད་དུ་གདམས་པ་ལྟར། ། 
From the loving kindness of the Dharma Lord (Kyabje Jigme Phuntsok 
Rinpoche), you received quintessential advice, such as when he told 
you,  
 
“Now in this degenerate time, as the sun of the doctrine is nearly set, 
do not imitate the ways of rulers, but rather accomplish the two aims 
of self and others by propagating the doctrine without deception.” 
 
Just as instructed, you continue to partake of his nectarlike advice. 

 

ཐབས་དང་འབོྱར་བས་བཞུགས་གནས་གསོལ་ཚིགས་འཁོར་གཡོག་ལ་སོགས་ཉེར་
མཁོའི་རིགས། །རབ་དང་ཕུལ་གིྱ་གྲངས་སུ་བསྐྲུན་ཀྱང་དེ་འདྲའི་མིག་ལོྟས་མི་ཉུང་
ཡང་༑ ༑དམ་པ་ཁེྱད་ཀིྱས་ཆོག་ཤེས་ནོར་འཆང་མཐའ་གཉིས་འཚོ་བ་རན་པར་
བསྐྱངས༑ ༑གདམས་པའི་བདུད་རིྩ་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་ཕན་བདེའི་ལས་དོན་གཙོ་
བོར་གནང་། ། 
Although possessing the skill and capacity to acquire all worldly 
necessities, such as a superior dwelling place, the best of food,  

attendants, and so forth, 
Sublime Master, you remain content, maintaining a modest lifestyle 
while focusing continuously on the temporal and absolute welfare  

of all beings. 
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བསྟན་དང་འགོྲ་བའི་དོན་ཉིད་ལ་དགོངས་ཛམ་གིླང་འདི་ཡི་ཁོྱན་ཀུན་ལ། །མཐོང་
ན་གོྲལ་བ་ལེགས་པར་སེྟར་བའི་སོླབ་དཔོན་པདྨའི་སྐུ་བརྙན་བསྐྲུན། །མི་མཐུན་ནད་
མུག་འཁྲུག་བརོྩད་ལ་སོགས་ཐོས་ན་འཇིགས་ཤིང་ཡ་ངའི་རིགས། །ཡངས་པའི་
ཁོྱན་འདིར་མིང་ཙམ་མེད་པའི་ཐུགས་སོྨན་རྣམ་དག་ཁོྱད་ཀིྱས་གནང་། ། 
For the purpose of the doctrine and living beings, you erected golden 
Padmasambhava statues around the world, bringing liberation upon  

sight. 
You then offered pure prayers that even the name of fear-provoking, 
unconducive circumstances, such as disease, famine, war and so forth  

will never be heard on this earth. 
 

གང་ན་རིགས་དང་འབོྱར་བས་ཕོང་ཞིང་ཤེས་རིག་ནོར་གིྱ་སྐལ་མེད་ན། །དེ་རུ་
བྱམས་བརེྩའི་ཆུ་འཛིན་ཉེར་འཁིྲགས་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་འཇོ། །དེ་ཙམ་
མ་ཡིན་ཟས་གོས་གནས་མལ་སྨན་དང་འཇིག་རེྟན་འཚོ་རེྟན་སོགས། །ཕ་མས་བུ་
ཕྲུག་བསྐྱངས་པ་ཇི་བཞིན་བརེྩ་བ་ཀུན་ལ་སོྙམ་པ་རྨད། ། 
Wherever there are those of lower status or those who lack good  

fortune, as well as the opportunity for education, 
through your loving kindness, like massing clouds emerging,  
showers of the most excellent educational opportunities  

rain down. 
Not only that, like a loving parent caring for their children, it is 
remarkable how you have equally nurtured many children by 
providing food, clothing, shelter, medicine, and the like. 
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གང་གི་གསང་གསུམ་བིྱན་རླབས་སྣང་བས་ཡུན་རིང་བསྐྱངས་བའི་རེྗས་དྲན་ལ། ། 
འདི་ལྟར་ཞུས་ན་མཉེས་པའི་ཚུལ་ཡང་བདག་བོླར་འཆར་བ་མི་འདུག་མོད། ། 
ངོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དོན་ལ་མི་གནས་གཅམ་བསོྟད་བེྱད་པར་མ་གོམས་ཡང་། ། 
འདི་ནི་སིྙང་གི་དབུས་སུ་འཁིྱལ་བའི་བདེན་གཏམ་བདུད་རིྩའི་ཐིགས་པ་ལགས། ། 
As a long-time student of yours, I recall always being nourished by  

the blessings of your enlightened body, speech, and mind,  
and it has never been the case that you were pleased by being praised  

in this way. 
In addition, I am unskilled in any form of pretentious speech, 
yet this poem is my heartfelt expression of the drops of ambrosia  

that are always in the core of my heart. 
 

དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཕིྱར་རོྟགས་ཡོད་སྙམ་པ་བདག་ལ་མེད། ། 
ཚིག་དང་དོན་ལ་མཁས་པ་དགེྱས་བེྱད་བརྡ་དང་སེྡབ་སོྦྱར་འདི་ན་མེད། ། 
ཐོབ་དང་མིང་གི་གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རེ་དོག་སེྐྱན་པོའང་བདག་ལ་མེད། ། 
དེ་ཕིྱར་འདི་ནི་དད་གསུམ་ལས་འཁྲུངས་སིྙང་གི་གཏམ་ཡིན་ང་མི་ཁེྲལ། ། 
I do not presume to understand the meaning of the extremely  

profound dharma. 
I do not claim to have written this poem as a perfect composition  

with ancient terms that delight the learned. 
I am also not concerned that I am lacking in fame or reputation 

based on hope and fear. 
In truth, this poem was born from threefold faith and is presented as 

an offering without hesitation. 
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མདོར་ན་ཟབ་རྒྱས་རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀིྱས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་གཏམས་མཚན་ལྡན་
བཤེས༑ ༑འགྱུར་མེད་མི་གཞི་རི་ལས་བརིླང་བས་ལུགས་གཉིས་བོླ་གཏད་ཁེལ་
བའི་རིགས། །ཅི་ལྟར་བསམས་ཀྱང་གང་གི་གསང་གསུམ་མཁེྱན་བརེྩ་ནུས་གསུམ་
ལས་གཞན་གང་། །ཨེ་མ་མགོན་ཁོྱད་དངོས་སུ་མཇལ་ཞིང་གསུང་གིས་སྐྱོང་འདི་
སྐལ་པ་བཟང་། ། 
In brief, Authentic Spiritual Master, your enlightened mind has 

perfected the profound and vast categories of teachings. 
Your trustworthy, noble character is stable, like a majestic mountain. 
Your body, speech, and mind are not other than the three sublime 

qualities of omniscience, compassion, and power. 
How astonishing! O Protector, what excellent fortune to have met you 

and be nourished by your enlightened speech. 
 

བཀའ་དིྲན་བླ་མེད་རི་ལས་ལིྕ་ཞིང་ཡོན་གིྱས་མི་ཁུག་གསེར་དང་མཉམ། །ཚེ་འདིར་
མ་ཟད་སེྐྱ་བའི་ཕེྲང་བར་ལེགས་བྱས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་འབྲས། །གང་
གསུང་བདུད་རིྩའི་བཅུད་ལ་རོལ་ཞིང་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཐར་པའི་སྐས། ། 
རིམ་གིྱས་བགོྲད་དེ་ཁོྱད་ཐུགས་ཆོས་སྐུར་ནམ་ཞིག་ལྷག་མེད་འདེྲས་གྱུར་ཅིག ། 
The value of your unsurpassed kindness is weightier than a mountain  

and as priceless as solid gold. 
Through the accumulation of merit, not only in this very life, but from  

rebirth to rebirth,  
may there be the fortune to partake in the nectar of your enlightened  

speech, 
And to gradually traverse the staircase of higher rebirths to reach the  

state of perfect liberation. 
 
May I become one with the dharmakaya nature of your mind! 
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ཅེས་པ་འདི་ནི་མགོན་པོ་གང་གི་སློབ་ཚོགས་རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུའི་གྲལ་འཇུག་ཏུ་སྨོན་ལམ་ཐེབས་པ་ཆོས་
དབྱིངས་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་བསྡུས་མིང་ཆོས་རྣམ་ཞེས་པས་བགྲང་བྱ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཏུ་དམ་པ་གང་གི་གསུང་གི་
བདུད་རྩིར་རོལ་བའི་སྐལ་བཟང་བྱུང་བས་སེམས་གཏིང་གི་དད་མོས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་༢༠༢༢ལོའི་སྤྱི་
ཟླ་༧་པའི་ཚེས་༢༢་ཉིན་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པ་ོལས་རབ་གླིང་དུ་ཡི་གེར་བྲིས་པས་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་
ཅིག།  །། 

I Chöying Namgyal, also known as Chönam, through previous aspirations 
have enjoyed the fortune to be at the end of the row of the gathering 
constellation of disciples for more than twenty years enjoying the nectar 
of Khenchen Namdrol Rinpoche’s enlightened speech. Based upon that, on 
the auspicious day of July 22, 2022, while staying in the great center of 
dharma known as Lerab Ling, I wrote these words from the depth of my 
heart with uncontrived faith and devotion. 

May it be virtuous and auspicious! 

This precious booklet is offered to the Heart Essence Sangha who are the 
recepients of the Precious Treasury of the Dharmadhatu transmission, on the 
auspicious occasion of its conclusion, Guru Rinpoche Day, October 5, 2022.  

 
Translated by Lee Schmidt and Lama Chönam Light of Berotsana Translation Group 

 


