
༄༅། །སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པར་གདམས་པ། །

Instructions on Practicing the Essence of the Buddhadharma

1
གང་ལ་བརྟེན་ན་བསླུ་བ་མ་མཆིས་པའི། །
སྐྱབས་གནས་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུས། །
དོན་མེད་འཁོར་བའི་འཕྲུལ་སྣང་ཀུན་ཞི་ནས། །
བློ་སྣ་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

If one relies on the non-deceiving refuge of the Three Jewels,
The power of their compassion 
Will pacify all the illusions of meaningless samsara.
Grant your blessings so that our mind turns toward the Buddhadharma.

2
ཅི་ལ་བསམས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་བྱ་གཞག་ལ། །
ཡང་སྒོས་སྙིང་པོ་ཏིལ་ཙམ་མི་འདུག་པས། །
ཡུན་ཐུང་ཚེ་འདིའི་བློ་སྣ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། །
ད་ནས་སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པར་བྱ། །

In the activities of samsara, no matter what we are thinking,
There is no particular essence, even that of a sesame seed.
Therefore, we should now turn the mind of this short life
To practicing the essence of the Buddhadharma.

3
དར་མའི་ན་ཚོད་དབྱར་གྱི་མེ་ཏོག་ཙམ། །
མཛེས་པའི་བཀྲག་མདངས་དགུན་གྱི་འཇའ་ཚོན་ཙམ། །
མི་ཡི་ཚེ་ལ་ཡུན་ལོང་མི་འདུག་པས། །
ད་ནི་སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པར་བྱ། །

Our youth is like a mere summer flower.
Our brilliant beauty is like a winter rainbow.
Since this human life does not abide long,
We should now practice the essence of the Buddhadharma.



4
སྡུག་བའི་དུས་སུ་སྐྱིད་པའི་ཐབས་ལ་རེ། །
སྐྱིད་པའི་དུས་སུ་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་གིས་དོགས། །
རེ་དོགས་འཕྲང་ལས་ཐར་དུས་མི་འདུག་པས། །
ད་ནི་སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པར་བྱ། །

At the time of suffering, we hope for happiness.
At the time of happiness, we fear the coming of suffering.
Because there is no time to be free from the narrow passage of hope and fear,
We should now practice the essence of the Buddhadharma.

5
གཅེས་པར་བསྐྱངས་ཀྱང་ནད་དང་གཅོང་གི་གཞི། །
རྒྱན་གྱིས་མཛེས་ཀྱང་མི་གཙང་རང་བཞིན་ཉིད། །
མི་རྟག་ལུས་ལ་སྙིང་པོ་མི་འདུག་པས། །
ད་ནི་སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པར་བྱ། །

Even though we cherish it so dearly, it is the foundation for illness and disease.
Even though we beautify it with ornaments, it is naturally unclean.
Because this impermanent body has no substance,
We should now practice the essence of the Buddhadharma.

6
ཕྱུག་པོ་ཕྱུག་པོའི་ས་ནས་སྡུག་གཏམ་བྱེད། །
དབུལ་པོ་དབུལ་པོའི་ས་ནས་སྨྲེ་ངག་འདོན། །
མི་རེའི་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་པོ་རེ། །
འཁོར་བའི་གནས་ན་བདེ་བའི་སྐབས་མ་མཆིས། །

The rich talk of the misery of being rich.
The poor lament of being poor.
Every individual carries their own mental baggage of suffering.
When abiding in samsara, there is no opportunity for happiness.

7
སྤྱིར་ན་ཕྱི་རོལ་བདེ་སྡུག་སྣང་བ་ཀུན། །
རང་གི་སེམས་ཉིད་གཅིག་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ། །
ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ཕྱི་རུ་འཆར་བ་ལས། །
ཕྱི་ཡི་རྣམ་པ་ཚུར་ལ་འོངས་པ་མིན། །



In general, all the outer appearances of happiness and suffering,
Are only the magical display of one’s own mind.
The outer appearances that are reflections of inner mind
Do not arise from outside.

8
དེ་ལྟར་ལེགས་པར་གོ་ནས་དཔྱད་པ་ཡིས། །
ཀུན་གཞི་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་པའི་ཚེ། །
སྣང་བའི་ན་བུན་འདི་ཡི་ཕ་རོལ་ན། །
ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་ནམ་མཁའ་དངོས་སུ་བཞུགས། །

In that way, by understanding this excellently, 
When we analyze and cut the root of alaya mind,
There abides actual space, the reality of dharmata,
Beyond the clouds of appearances.

9
ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་བཅོས་མ་སྟེ། །
མེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་བཅོས་མ་ཉིད། །
དེ་འདྲའི་བཅོས་མ་ཀུན་གྱིས་མ་བསླད་པ། །
སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན། །

What is called existence is again fabricated.
What is called non-existence is again fabricated.
Not being tainted by all such fabrications,
The nature of mind is complete enlightenment.

10
ཡིན་མིན་རྣམ་རྟོག་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་བཞིན། །
གཅིག་རྗེས་གཅིག་གིས་མཐུད་དེ་འགྲོ་བ་འདི། །
གཏོད་མེད་ངང་དུ་ལྷོད་ཀྱིས་ཞིགས་པའི་ཚེ། །
ཆོས་དབྱིངས་གདོད་མའི་རྒྱ་མཚོར་སླེབས་པ་ལགས། །

The thoughts of “is” and “is not”, like waves of water,
Come one after another.
When they dissolve through natural relaxation without reference point,
One arrives at the ocean of primordial dharmadhatu.



11
མདོར་ན་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ། །
སེམས་ནི་སྟོང་པ་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ཉིད། །
གཞི་མེད་ཆོས་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིས། །
ཁྱོད་དང་ང་ཡང་འཁོར་བའི་གནས་སུ་འཁྱམས། །

In brief, appearances are the miraculous display of mind.
Mind is emptiness, baseless and rootless.
By clinging to self within baseless phenomena,
You and I wander in the abode of samsara.

12
དེ་ནི་སྣང་བའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་བར། །
སྣང་མཁན་ཁོ་ལ་ཅེར་གྱིས་བལྟས་པའི་ཚེ། །
བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རང་ངོ་མཐོང་འགྱུར་པས། །
སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ལམ་དེ་ཐག་མི་རིང་། །

When the mind, not following after appearances,
Looks nakedly at the one that is appearing
And sees its own face, beyond verbal expression,
The path of attaining enlightenment is not far.

13
དེ་ལྟར་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
མྱུར་དུ་རང་སེམས་སྟོང་བའི་རྩད་ཆོད་དེ། །
ཀ་དག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ས་ནས། །
མཐའ་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་བྱེད་པར་ཤོག །

In that way, through the blessings of the enlightened three roots, (guru, yidam and 
dakini)
May we quickly and completely understand that mind itself is empty.
From the palace of primordially pure great completion,
May we perform great benefit for limitless beings.

ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྙིང་པོའི་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པ་སྒྲོལ་མ་གཡང་འཛོམས་
ཀྱི་ངོར་རྒྱལ་ཁམས་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བྲིས་པའོ།།

Gendun Chopel, the one wandering in various lands, composed this for Drolma Yang-
zom, one who pursues the essence of the dharma.
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