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ཡིག་ཆ་འད་ིདབིན་བོད་གཉིས་ཀའི་ནང་བཀོད་ཡོད།  

THIS DOCUMENT HAS BOTH TIBETAN AND ENGLISH LANGUAGE  

  

༄༅། །དེ་རིང་འདི་གར་སེ་ལུང་སྐུ་ཕེང་དང་པ་ོའཁྲུངས་ནས་མི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་
མཛད་སོ་བེད་དགོས་དོན་ནི། སིར་སྟངས་རིང་མ་བས་གྲུབ་ཆནེ་རིན་པོ་ཆེ་རིང་མའི་བླ་མ་དང་། ཁག་གཅིག་གི་ཁོང་བཀའ་
གདམས་པའི་བླ་མར་འདོད། གང་ལྟར་ཡང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ནི་གསང་བདག་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་དབང་ལུང་གི་གདམས་པ་དག་ནི་
བོད་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་རྒྱུད་ཡོངས་ནས་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཀིན་ཡོད་པ་ནི་སོས་མ་དགོས་ཤིང་། 

 

ལམ་རིམ་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ལས།  
 

བང་ཆུབ་ཐུགས་ཀིས་འགོ་ཀུན་བུ་བཞིན་གཟིགས།།  
ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རེས་བཟུང་བིན་གིས་བརླབས།།  
སིགས་དུས་འགོ་བ་འདེྲན་པའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག།  
ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།  

ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་ཡུལ་ལྷོ་བྲག་ཕྱག་རོར་བའམ་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀི་རོ་རེ་གང་ཉིད་ན་ིརེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བང་ཆུབ་ལམ་ག་ིརིམ་པའི་བླ་མ་གཙོ་བ་ོགཅིག་དང་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གསར་དུ་
འཛུགས་པ་དང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་པའི་འཕིན་ལས་ཀ་ིབེད་པོ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ།  

དེ་ཡང་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་མོ་ཕག ཕྱི་ལོ་༡༣༩༥ ལོའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆོས་འཁོར་བསོར་བའི་དུས་དྲུག་
པའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན་སོ་བ་དགོན་པར་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཕབེས་སབས། བསུ་བ་ལ་ཐེགས་པས་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་
ཕེབས་བྱུང་བར་མཇལ། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་བདག་ཕྱག་ན་རོ་རེ་དངོས་སུ་གཟིགས་འདུག་གསུངས། དེའི་ནུབ་མོར་རེ་
ཙོང་ཁ་པས་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ཞིག་ཞུ་གསུངས། བདག་གིས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ཞིག་ཕོག་པས། ཕྱག་ན་རོ་
རེ་བོན་ནས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐིམ་སོང་གསུངས། དེ་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཐོ་རངས་ལ་བམས་པ་ཉིད་ལ་བསབ་བཏུས་ཞུས་
ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནས་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ལ་དེ་བཞིན་བསབ་བཏུས་གསུང་བར་ཞུས་པས། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་ཡི་
དམ་ལྷས་དེ་སད་གསུང་ངམ་གསུངས་ནས་བསབ་བཏུས་གསུངས། དེ་དུས་མཐོང་སྣང་ལ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དབུའི་སྟེང་ན་ར་ེ
བཙུན་བམས་པ་བཞུགས། དཔུང་པ་གཡས་ན་འཇམ་དཀར། གཡོན་ན་དབངས་ཅན་མ། ཆོས་སོང་དང་མཁའ་འགོ་མང་
པོས་བསོར་ཞིང་། ལྷ་འདེྲ་མང་པོའང་ཆོས་ཉན་གིན་འདུག་པས་མོས་གུས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སེས། སོ་སོར་འབྲང་མའི་
དབང་དང་སེམས་བསེད་ཀང་ཞུས།  

རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་བདག་གིས་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་བཀའ་བབས་གཉིས་ཀི་ཁིད། ཕྱག་ན་རོ་རེས་གསུངས་པའི་
གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁིད་ལུང་རེས་གནང་། ཕྱག་རོར་སྐུ་ལྔའི་རེ་གནང་། ཞུ་ལན་རོ་རེ་ཕེང་བ། ཞུ་ལན་གཅེས་
ཕེང་གི་ལུང་རེས་གནང་། ཕྱག་ན་རོ་རེ་ཁྱུང་ལྔའི་དབང་དང་རེས་གནང་། དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གི་དབང་། རྟ་མགིན་
དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་རེས་གནང་སོགས་བས་པའི་དུས། རེས་གནང་དང་དབང་གི་བ་བ་ཌཱ་ཀི་མ་
རྣམས་ཀིས་བེད་པ་དང་། བདུད་རི་ཀ་པཱ་ལ་གང་བ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཕུལ་བས་དེར་ལྦུ་བ་ཤར་བའི་ནང་དུ་འཇམ་དབངས། 
ཛམ་ལྷ་རྣམ་སྲས་རྣམས་རེ་རེ་བཞུགས་པ་གཟིགས་ཤིང་རྟགས་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་བཤད་ཀིས་མི་ལང་ང་ོ། །རེ་
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ཙོང་ཁ་པའི་འཁོར་བླ་མ་འཇམ་དཀར་བ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལའང་ཆོས་ལུང་མང་དུ་བས། དཔོན་སོབ་
ཐམས་ཅད་ལ་དད་པ་ཐོབ། དེའི་སྟོབས་ཀིས་ཁོ་བོ་ལའང་ཡོན་ཏན་བག་རེ་སེས་པ་བྱུང་།  

བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་པའི་དུས་སུ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་གཟིགས་སྣང་ལ་ངའི་མགོ་ཐོག་ཏུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། གཡས་སུ་ཕྱག་
ན་རོ་རེ། གཡོན་དུ་གདུགས་དཀར་ཅན་རྣམས་བཞུགས་འདུག་པ་གཟིགས་འདུག་གསུངས། དེ་ལྟར་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་
མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་བདག་ཉདི་ཆེན་པོ་འདིས་དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་ནས་དགོན་པ་བ། དེ་
ནས་སྣེའུ་ཟུར་པ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་དང་། དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་ནས་སན་སྔ་བ། དེ་ནས་བ་ཡུལ་བ་སོགས་ལ་རིམ་
གིས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་སྟེ་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཉིས་འདེྲས་ཀི་མན་ངག་རྣམས་རང་གིས་ཐུགས་
ཉམས་སུ་བཞེས་ནས་རྟོགས་པ་མཆོག་ཐོབ་ཅིང་། སལ་པ་དང་ལྡན་པ་གཞན་དག་ལའང་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བས་བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་
འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན།  

ཡི་དམ་གསང་བའི་བདག་པོའི་ལུང་བསྟན་ལས།  
དད་པ་ཐོབ་པ་འབུམ་ཚོ་གཅིག །  
ངེས་པར་གོལ་བ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། །  
རོད་མེད་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་དུ་ངེས། །  
འགན་གི་དོ་མེད་བློ་བཟང་ཡིན། །  

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་མང་དུ་བོན་ཞིང་། འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ་གངས་རིའི་ཁོད་ན་
འགན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ནི་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའོ། །ཞེས་འབྱུང་། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཟབ་མོ་
དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྱུ་ལུས་སོགས་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་ལམ་གི་དཀའ་གནད་
མཐར་ཐུག་པ་འགའ་ཞིག་རད་གཅོད་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་སོབ་དཔོན་ཀླུའི་བང་ཆུབ་དང་། གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་སོགས་འཇལ་བར་
ཕེབས་བཞེད་ནས་དཔོན་སོབ་བཅུ་གསུམ་རྟེན་འབེྲལ་བསིགས་ཏེ་ཕེབས་རིས་མཛད་པ་ན།  

གསང་བདག་ཕྱག་ན་རོ་རེའི་ལུང་ལྟར་ལྷོ་བྲག་མཁན་ཆེན་རྣམས་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་
ཕེབས་ན། སོབ་དཔོན་ཀླུའི་བང་ཆུབ་དང་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་སོགས་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་བརེས་
པ་དང་། རྒྱ་གར་རོ་རེ་གདན་གི་མཁན་པ་ོམཛད་ནས་སར་བདོ་དུ་འབོན་མི་ཐུབ་པ་དང་། འཁོར་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
འདི་དག་ཚད་པས་གུམ་པར་འགྱུར་བ་སོགས་དགག་བ་མང་པོ་མཆིས་པས་རྒྱ་གར་དུ་མི་འབོན་པར་བོད་རང་དུ་བཞུགས་
པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་མཁེྱན་ཅེས་ནན་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ། རེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་དོན་དེ་ལྟར་དུ་དགོངས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་
ཕེབས་པ་བཤོལ་ཏེ་བོད་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་པས། སེ་འགོ་སི་དང་ཁྱད་པར་གངས་ལོངས་ཀི་སེ་འགོ་ཡོངས་ཀ་ིཕན་བདེ་
མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་ཞི་སོ་གཉིས་པར་མེད་པ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མདོ་སྔགས་ཀ་ིཆོས་ཚུལ་རྣམས་སྔར་བས་
གསལ་བ་གཞན་དྲིང་མེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། གདུལ་བ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པའི་སར་གོལ་བར་བེད་པའི་སོ་དབེ། དེ་
ལྟ་བུའི་ཚང་ལ་མ་ནོར་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་ཅིང་སལེ་བ་བེད་པའི་ཞྭ་སེར་རིང་ལུགས་འཆང་བའི་ས་ེབཙུགས། 
དེའི་མཐུས་དུས་ད་ལྟའི་བར་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སེས་བུ་ཆེན་པོ་མུ་ཏིག་གི་ཕེང་བ་ལྟར་བོན་བཞིན་པ་འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ནི་གསང་བདག་དང་གྲུབ་ཆེན་གཉིས་ཀི་བཀའ་དྲནི་ཉག་གཅིག་ལགས་པས། ལྷོ་བྲག་མཁན་ཆེན་རྣམས་མཁའ་
རྒྱལ་མཚན་ནི་བང་ཕྱོགས་ཁ་བ་ཅན་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཞིག་གོ །རེ་འདི་ཉིད་དཔལ་
གསང་བའི་བདག་པོས་རྒྱུན་དུ་རེས་སུ་བཟུང་སྟེ་བ་བ་ཐམས་ཅད་གསང་བདག་ལ་ཞུས་ཏེ་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ལྷོ་བྲག་
ཕྱག་རོར་བའམ་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀི་ར་ོརེ་ཞེས་བསིལ་ལྡན་ར་བའི་ལོངས་སུ་ཡོངས་སུ་གགས་སོ། ། 
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Today we are celebrating 690 years since the birth of the first Lelung, Lhodrak 

Namkha Gyeltsen.    

Lhodrak Namkha Gyeltsen’s teachings and empowerments are practiced by all the 

four major schools of Tibet.   Nyingmapa schools assert that Lhodrak Namkha Gyeltsen is a 

Nyingma Lama, whilst others consider him a Kadampa Lama, but most importantly, no 

matter how he is viewed, his teachings are practiced by, and are beneficial to, all the major 

Tibetan schools. 

 
These are the words from the Lamrim lineage supplication: 
 

 

I supplicate at the feet of Namkha Gyeltsen; 

   With an altruistic mind he saw all beings as his children;  

   He was taken care of and blessed by a deity, 

   A supreme spiritual guide leading beings of the degenerate era. 
 
 
 

Supplicating Lhodrak Vajrapani, the first Lelung, also known as Lhodrak Drupchen 

Laskyi Dorje, was one of the principal Lamrim teachers of Lama Tsongkhapa, and with his 

advice and encouragement Lama Tsongkhapa was able to establish the Gelugpa tradition 

and spread the great teachings.      

 

Below is a more detailed account of the life of the first Lelung and his connection to 

Lama Tsongkhapa. 

 

In 1395, a Wood Boar year of the seventh Rabjung, Je Tsongkhapa visited Drowa 

Monastery on the fourth day of the sixth month, the day of Buddha's First Turning of the 

Wheel of Dharma, and Laskyi Dorje stated that when he went to welcome him, he saw Je 
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Tsongkhapa as Manjushri while he heard that Je Tsongkhapa for his part saw him as 

Vajrapani.    As he said: 

‘That night, Je Tsongkhapa asked me for Guru Yoga and when I gave it to him, 

Vajrapani came and dissolved into Je Rinpoche. Then, at dawn on the fifteenth day, a voice 

said that I should request Maitreya himself to teach me The Compendium of Bodhisattvas' 

Trainings, and when I asked Je Tsongkhapa for this teaching, he gave it to me after 

enquiring whether a deity had asked me to request it.  At that time, I saw Maitreya sitting on 

the crown of Je Tsongkhapa’s head, with White Manjushiri to his right, Saraswati to his left, 

and he himself encircled by hosts of Dharma protectors and dakinis. Many divine beings 

and demons were also listening to his teachings and I experienced unique faith in and 

respect for him. I also received from him the Sosor Drangma empowerment and altruistic 

mind generation. 

 ‘I gave Je Tsongkhapa the following teachings, among others: a commentary on the 

instructions on the two lineages1 of Lamrim; an inconceivably secret commentary, oral 

transmission, and subsequent permission given by Vajrapani; a subsequent permission of 

Vajrapani with five deities;  A Vajra Garland of Questions and Answers; an oral 

transmission and subsequent permission of A Cherished Garland of Questions and 

Answers; an empowerment and subsequent permission of Vajrapani with five Garudas; an 

empowerment of the Subduer of All Aggressors; and a subsequent permission of solitary 

Hayagriva with three faces and six arms. At that time, dakinis performed the activities of 

empowerment and subsequent permission, and when Je Tsongkhapa was offered a skull 

cup filled with nectar, he saw in the bubbles Manjushri, Zambalha and Vaishramana. 

Innumerable other special indicative signs also occurred. In addition, I gave numerous 

teachings such as Lama Jamkarwa to Je Tsongkhapa's wonderful circle of disciples, and by 

                                                
1
  Bka' babs gnyis kyi khrid 
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gaining faith in both the teacher and his disciples, I also developed a few positive qualities 

myself. During my teachings, Je Tsongkhapa said that he saw Shakyamuni on my head, 

Vajrapani to my right and Sitatapatara2 the White Parasol Deity, to my left.’ 

 As mentioned above, the highly renowned holy being Lhodrak Drupchen Namkha 

Gyeltsen received Lamrim according to both the lineages transmitted by Geshe Tonpa: the 

one to Gonpawa and subsequently Neuzurpa and so on, and also the one to Chenngawa 

and then Jayulwa etc. Having received the quintessential instructions on the two lineages of 

Lamrim mixed together like two streams of water converging, he practised them and 

attained supreme realizations. He also taught Lamrim widely to fortunate ones and thus 

nurtured many holy lineage holders.  

 According to a prophecy of the deity Vajrapani, the Lord of Secrets: 

 One hundred thousand will attain devotion 

 Fifty will definitely be liberated 

 Eight will be undisputed adepts 

 And the incomparable one will be Lobsang. 

As stated, many holy beings indeed appeared, but the one who was matchless and carried 

out the most tremendously beneficial activities in the Land of Snows was the Dharma King, 

Lobsang Drakpa the Great.  

 On one occasion Je Rinpoche3 
 had decided to visit India to meet Atsara Nagabodhi 

and Mahasiddha Mitra in search of the ultimate vital points of sutra and tantra, such as the 

ultimate, profound Middle View and the illusory body of glorious Guhyasamaja. However, 

while he and his disciples, thirteen in all, were carrying out auspicious ceremonies for the 

journey, the great abbot Lhodrak Namkha Gyeltsen, in accordance with a prophecy from 

Vajrapani, the Lord of Secrets, requested that he should stay in Tibet, telling him that if he 

                                                
2
  the White Parasol Deity 

3
  Jetsun Tsongkhapa  
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were to visit India, he would surely meet with Atsara Nagabodhi and Mahasiddha Mitra and 

attain special qualities, but that he would also become the abbot of Bodhgaya Temple and 

thus be unable to return to Tibet. Raising many other objections, such as that his circle of 

altruistic disciples would die of heat in India, the abbot earnestly entreated him not to go, 

and after serious consideration Je Rinpoche abandoned his plan and stayed in Tibet. 

Consequently he established and clearly elucidated systems of sutra and tantra, the 

precious teachings of Buddha and sole source of benefit and happiness of all the beings in 

the Land of Snows and thus opened the door for prospective disciples to advance to the 

state of omniscient knowledge. He established monastic communities to uphold and spread 

the complete, flawless precious teachings of the Yellow Hat tradition, resulting in a pearl-

string of great realized master scholars who have appeared ever since. This is thanks 

solely to Vajrapani, the Lord of Secrets, and the great master Lhodrak Namkha Gyeltsen, 

who was incomparably kind to the people of the northerly Land of Snows and was 

constantly guided and taken care of by Vajrapani and did everything in accordance with his 

advice. Thus he was renowned as Lhodrak Vajrapani and also known as Lhodrak Drupchen 

Laskyi Dorje4 in the cool Land of Snows. 

 

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ལོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལ་བསོད་པ། 
Namkha Gyaltsen supplication written by lama Tsongkhapa. 

 

༄༅།།ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྷོ་རེར་བསྷོད་པ་ཤེས་བྱ་ཐྷོགས་མེད་མ། 
Praises to the all-knowing Lodrak Drupchen Lekyi Dorje. 

Namkha Gyaltsen 
 

༄༅།།ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐྷོགས་མེད་འཇམ་པའྱི་དབྱངས།། 
Sheja kün la tokmé jampé yang 

                                                
4
  Laskyi Dorje the great master of Lhodrak 
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Mañjuśrī, who has no obstacles to understanding that which can be known, 

མཐའ་ཡས་འགྷོ་བའྱི་མར་གྱུར་སྤྱན་རས་གཟྱིགས།། 
Tayé drowé mar gyur Chenrezig 

Avalokiteśvara, the mother of infinite sentient beings, 
 

མ་ལུས་བདུད་དཔུང་འཇྷོམས་མཛད་གསང་བའྱི་བདག།། 
Malü dü pung jom dzé sangwé dak 

Vajrapani, who entirely subdues the hordes of demons, 
 

རྱིགས་གསུམ་འདུས་སྐུ་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་འདུད།། 
Rik sum dü ku lamé shyab la dü 

I bow down at the feet of the unified lords of the three families, 
 

སྷོན་བྲལ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་མཛེས།། 
Kyön dral tsultrim chuter ü na dzé 

Amid the beautiful water treasure of faultless ethical discipline, 
 

རྒྱལ་སྲས་སྤྱྷོད་པའྱི་འདབ་སྷོང་རབ་ཏུ་རྒྱས།། 
Gyalsé chöpé dab tong rabtu gyé 

The thousand petalled conduct of the bodhisattvas thoroughly bloom, 
 

གསང་བའྱི་དམ་ཚིག་སྦྲང་རྱིའྱི་དཔལ་འཛིན་པ།། 
Sangwé damtsik drangtsi pal dzinpa 

Taking hold of the glorious honey of secret samaya, 
 

སྷོམ་གསུམ་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་ལ་གསྷོལ་བ་འདེབས།། 
Dom sum gyen gyi dzé la solwa deb 

I supplicate the three exquisite precepts adorned with ornaments, 
 
 

རྒྱལ་བའྱི་གསང་བའྱི་མཛོད་འཛིན་རྷོ་རེ་འཆང༌།། 
Gyalwé sangwé dzö dzin dorjé chang 

Vajradhara, the victorious one and holder of the secret treasure, 
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དེ་ཡྱི་གསུང་རྒྱུན་བདུད་རྱིས་བླྷོ་གྷོས་ལུས།། 
Dé yi sung gyün dütsi lodrö lü 

By the nectar of your oral tradition, the form of intellect, 
 

ལེགས་པར་རྒྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྲས་འགྷོ་བའྱི་མགྷོན།། 
Lekpar gyepé gyalsé drowé gön 

The protector of sentient beings, bodhisattvas thoroughly thrive,  
 

སེ་རྒུའྱི་གཙུག་གྱི་རྒྱན་ལ་གསྷོལ་བ་འདེབས།། 
Kyegü tsuk gi gyen la solwa deb 

I supplicate the crown ornament of all living beings, 
 

ཟབ་མྷོ་ཇྱི་བཞྱིན་མཁེན་པའྱི་ཐུགས་མངའ་ཞྱིང༌།། 
Zabmo jishyin khyenpé tuk nga shying 

Possessing the omniscient mind, the profound knowledge of things as they are, 
 

ཉྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་གང་འགྷོ་ལ་བསྐྲུན་པའྱི་ཕྱིར།། 
Nyi kyi zik gang dro la trünpé chir 

May whatever you behold be for the sake of sentient beings, 
 

གཞན་ཕན་སྒྲུབ་ལ་གཡེལ་བ་མྱི་མངའ་བ།། 
Shyenpen drub la yelwa mi ngawa 

Do not stray from accomplishing the benefit of others, 

 

འགྷོ་བའྱི་དེད་དཔྷོན་ཁྷོད་ལ་གསྷོལ་བ་འདེབས།། 
Drowé depön khyö la solwa deb 

I supplicate you the guide for sentient beings, 
 

བྱམས་པས་ཁྷོ་བའྱི་གྷོ་སྐབས་མེད་པར་མཛད།། 
Jampé trowé gokab mepar dzé 

Through love, anger has no chance, 
 
 

བརེ་བས་གཞན་དྷོན་འབའ་ཞྱིག་ལྷུར་མཛད་ཅྱིང༌།། 
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Tsewé shyendön bashyik lhur dzé ching 
Out of love, you devotedly benefit only others, 

 

བསེན་པ་ཙམ་གྱིས་ངང་གྱིས་དགེ་བ་འཕེལ།། 
Tenpa tsam gyi ngang gi gewa pel 

May virtue flourish of itself, merely through depending on you, 
 

ཡྷོན་ཏན་ཕུང་པྷོ་ཁྷོད་ལ་གསྷོལ་བ་འདེབས།། 
Yönten pungpo khyö la solwa deb 
I supplicate you, heap of good knowledge, 

 

མཐུ་ཆེན་ཁྷོད་ལ་གསྷོལ་བ་འདེབས་སྷོ་བདག།། 
Tuchen khyö la solwa deb so dak 

I supplicate you, the one who possesses great power, 
 

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཁྷོད་དང་མྱི་འབྲལ་ཞྱིང༌།། 
Tserab küntu khyö dang mindral shying 
May I never be separated from you in all my lives, 

 

མྱི་ཕེད་དད་པས་ཁྷོད་མཉེས་བགྱིད་པ་དང༌།། 
Miché depé khyö nyé gyipa dang 

Through undivided faith and to please you, 
 

ཟབ་མྷོའ་ིགདམས་པས་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤྷོག།། 
Zabmö dampé jesu dzinpar shok 

May you always care for us through the profound teachings, 
 

གསང་བའྱི་བདག་པྷོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡྱིས།། 
Sangwé dakpo palden lama yi 

Lord of Secrets, glorious Guru, 
 

བརེ་བས་བཟུང་ཚེ་བླ་མའྱི་ཡྷོན་ཏན་ཀུན།། 
Tsewé zung tsé lamé yönten kün 

Out of love holding all the qualities of the Guru, 
 



 10 

 

ལེགས་པར་མཐྷོང་ཞྱིང་ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པྷོ་ཡྱིས།། 
Lekpar tong shying yiché chenpo yi 

Seeing thoroughly with great trust, 
 

ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བས་གསུང་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པར་ཤྷོག།། 
Tetsom dralwé sung shyin drubpar shok 

May I be free from doubt and practice according to your instructions, 
 

མདྷོར་ན་བདག་གྱི་མངྷོན་པར་འདྷོད་པའྱི་དྷོན།། 
Dorna dak gi ngönpar döpé dön 
In short, the purpose of my aspiring faith, 

 

ཐམས་ཅད་ཡྱིད་ལ་སྷོན་བཞྱིན་འགྲུབ་པ་དང༌།། 
Tamché yi la mön shyin drubpa dang 

And all that I aspire in my mind be accomplished, 
 

མྱི་འདྷོད་དངྷོས་པྷོ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ཞྱི་ནས།། 
Mindö ngöpo tamché nyershyi né 

All undesirable things be fully pacified, 
 

བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འབྲལ་མེད་འཛིན་གྱུར་ཅྱིག།། 
Shenyen dampé dralmé dzin gyur chik 

May I hold and be inseparable from the true spiritual friend. 
 
 
Colophon: 
ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྷོ་རེ་ལ་བསྷོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཤཱཀའྱི་དགེ་སྷོང་བླྷོ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་སྦྱར་བའྷོ།། 
This eulogy to Lodrak Drupchen Lekyi Dorje (also known as Namkha Gyaltsen) was composed by the glorious 
monk Lobzang Drakpa of Shakya - Jey Tsongkhapa. 
༠༤།༡༡།༢༠༡༧་ལ་སླེ་ལུང་སྤྲུལ་སྐུས་སླེལ། 


