
 
 

 མཉམ་མེད་ཇ་ོབ་ོཆནེ་པ་ོརྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་ཁར་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་ཞལ་
གདམས་སུ་སྩལ་བ་ 
ཐར་འདདོ་དཔའ་བའོ་ིསངི་ནརོ་ཞསེ་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ 

Essence of Dharma  

(Essential Wealth for the warrior 

like People who wish to be 

liberated) 

 མཉམ་མེད་ཇ་ོབ་ོརསེ་མཛད། composed by Atisha 

 ན་མ་ོགུ་རུ་བ།ེ ཇ་ོབ་ོར་ེཉིད་དང་བ་ོམངའ་རསི་སུ་བྱནོ་པའ་ིདུས་ན་མངའ་རསི་སུ་ལ་ོ
གཉསི་བཞུགས་ནས།ལྷ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀསི་དབུ་མཛད་པ་རྣམས་ལ་གདམས་པ་མང་བ་ོ
གནང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གཤེགས་པར་དགངོས་ནས་ལམ་དུ་བཞུད་ཁར།ལྷ་བྱང་ཆུབ་འོད་
ཀསི་ད་དུང་ཞལ་གདམས་ཞགི་ཞུ་བྱས་པས།ཇ་ོབའོ་ིཞལ་ནས་སྔར་ག་ིདསེ་ཆགོ་ལགས་
གསུངས་པ་ལ།ལྷས་ནན་སདེ་པས་གདམས་པ་འད་ིགནང་བའོ། 

When Joborje was in Ngari, after had stayed two years he 

gave many instructions to those headed by Lha 

Changchub o, amongst which are these, when he thought 

to go back to India and wads about to leave Lha 

Changchub or requested him again to give further 

instructions, Jo boje said that what had already been said 

was sufficient, but Lha Changchub insisted and therefore 

he gave this instruction. 

 



 ཨེ་མའོ། Ema Ho. 

1.  མཁེན་པ་མཐོ་ཞིང་ཐུགས་དགོངས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གོགས་དག་ལ།། 
རང་འཁོས་མེད་པའི་བློ་དམན་བདག་གིས་མཆིད་གོས་གསོལ་པ་མི་རིགས་ཀང་།། 
སིང་ནས་གཅེས་པའི་གགོས་པོ་དམ་པ་ཁེད་ཀིས་བདག་ལ་བསྐུལ་བས་ན།། 
བྱིས་པ་བླ་ོཆུང་བདག་གིས་གོགས་ཀི་ཐུགས་ལ་མཆིད་གོས་འདི་འདེབས་སོ།། 

Though it is improper for me, who is dull and cannot look 

after myself to give suggestion s to friends who are highly 

learned and clear minded nevertheless, since you who are 

a true friend of mine and dearer to me than my heart have 

asked me to do so therefore I, an intellectually limited 

child would like to put these suggestions forth for the 

consideration by my friendly. 

2.  གོགས་དག་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་བླ་མ་དགོས་པས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བསེན།། Friend, you must have a guru until you attain 

enlightenment so rely on a guru.  

3.  གནས་ལུགས་མ་རོགས་པར་དུ་ཐོས་པ་དགོས་པས་བླ་མའིགདམས་ངག་ཉོན།། You have to study until you get the realization of the 

ultimate reality so listen to the in structions of spiritual 

friends.  

4.  ཆོས་ནི་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་སངས་མི་རྒྱ་བས་ཤེས་པས་མི་ཆོག་ཉམས་སུ་ལངོས།། Mere knowledge of the doctrine will not lead to 

Buddhahood, it is no enough, so practice the dharma.  

5.  སེམས་ལ་གནོད་པའི་ཡུལ་དང་ཐག་བསིངས་རག་ཏུ་དགེ་བ་འཕེལ་སར་སོད།། Keep away from objects that harm the mind and ever stay 

where virtue finds increases. 

6.  བརན་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་འདུ་འཛིས་གནོད་པས་དབེན་པའི་ནགས་ཁོད་བསེན།། Activities ('du rdzi) are harmful until one attains the 

doctrine, so take shelter in the silence of the forest life.  

7.  ཉོན་མོངས་སེ་བའི་གོགས་པོ་སོངས་ལ་དགེ་འཕེལ་གོགས་བསེན་དེ་སེམས་ཟུངས།། Avoid friends who cause delusions to arise and cleave to 

those who make virtue increase. Hold to that thought.  

8.  ནམ་ཡང་བྱ་བའི་ལས་ལ་ཟིན་པ་མེད་པས་ཞོག་ལ་ལྷན་གིས་སོད།། The activities of the world are endless, so leave and relax.  

9.  ཉིན་མཚན་རག་ཏུ་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་རག་ཏུ་རང་སེམས་བྱ་ར་གིས།། Bank (sngo) virtues day and night and always keep watch 

over the mind. 

10.  མན་ངག་ཡོད་པས་བསམོ་པ་མིན་ན་ཅི་བྱེད་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབས།། What use is there in instructions if one does not meditate 

on them? so put the words of he guru into practice.  

11.  གུས་པ་ཆེན་པོས་བསྒྲུབས་ན་རིང་བོར་མི་ཐོགས་འབྲས་བུ་འཕྲལ་དུ་འབྱུང་།། If one practices with respect and faith before long results 

will come quickly. 



12.  སིང་ནས་ཆོས་བཞིན་བྱས་ན་ལོ་རྒྱབ་གཉིས་ཀ་ཞོར་ལ་འབྱུང་ཚུལ་འདུག། It seems there is no need to be worried about a livelihood 

if one practices the dharma from the depths of one's heart. 

13.  གོགས་དག་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཚྭ་ཆུ་འཐུངས་བཞིན་ངོམས་པ་མེད་པས་ཆོག་ཤེས་
མཛོད། 

Friends, desires are never satisfied, like drinking salt 

water, so feel contentment. 

14.  དེགས་རོམ་ང་རྒྱལ་ཁེངས་པའི་སེམས་ཀུན་སོད་ལ་ཞི་ཞིང་དུལ་བར་གིས།། Feel contempt for arrogance, conceit, pride and being 

puffed up and be peaceful and disciplined.  

15.  བསོད་ནམས་ཟེར་བའི་འདུ་འཛི་དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་བར་ཆད་ཡིན་པས་སོངས།། Even so-called meritorious actions are obstacles to the 

dharma so refrain from them.  

16.  རེད་དང་བཀུར་སི་བདུད་ཀི་ཞགས་པ་ཡིན་པས་སང་ཁའི་རོ་བཞིན་སོལ།། Gain and honor are the snares of demons so get rid of the, 

as though they were rocks on the road.  

17.  བསོད་དང་གགས་པའི་ཚིག་རྣམས་སླུ་བྲིད་ཡིན་པས་མཆིལ་སྣབས་བཞིན་དུ་དོར།། Words of praise and fame are deceptive so spit them out 

like spit. 

18.  ད་ལའི་བདེ་སིད་གཉེར་གསུམ་འཛོམ་ཡང་ཡིད་ཙམ་ཡིན་པས་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར།། Even if happiness, prosperity and relatives are all together 

here now, it is only for a moment so turn your back on 

them.  

19.  འདི་བས་ཕི་མ་རིང་བས་ཕི་མའི་རྒྱགས་ཕེར་ནོར་རྣམས་གཏེར་དུ་སོས།། The future is longer than the present so store up your 

wealth for the long journey ahead.  

20.  ཐམས་ཅད་བོར་ནས་འགོ་བས་ཅིས་ཀང་བྱར་མེད་གང་ལའང་ཞེན་མེད་གིས།། Since everything is left behind when on goes and nothing 

can be done about it do not be attached to anything.  

21.  དམན་པ་རྣམས་ལ་རིང་རེ་བསེད་ལ་ཁད་དུ་གསདོ་དང་བརས་པ་སོངས།། Cultivate compassion for those lower and stop ignoring 

and insulting them. 

22.  དག་ཟིན་སེ་རིས་ཀུན་ལ་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའི་ཕགོས་རིས་མེད་པར་མཛོད།། Do not be partial, having thoughts of overcoming enemies 

and thoughts of attachment to one's own people. 

23.  ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ཕྲག་དོག་མི་བྱ་གུས་པར་གིས་ལ་ཡོན་ཏན་བླང་།། Do not be jealous of those with good qualities, be 

respectful instead and get their qualities. 

24.  གཞན་སོན་མི་རགས་རང་སོན་བརགས་ལ་རང་སོན་ཁག་ངན་བཞིན་དུ་ཕྱུངས།། Do not find fault with others, find the faults in yourself 

and remove them, like your purge yourself of bad blood. 

25.  རང་དགེ་མི་བསམས་གཞན་དགེ་བསམས་ལ་ཀུན་ལ་བྲན་བཞིན་གུས་པར་མཛོད།། Do not think of your own good. Think of the good for 

others and be as though a servant of all.  



26.  འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕ་མའི་འདུ་ཤེས་བསེད་ལ་བུ་བཞིན་བྱམས་པར་གིས།། Consider all beings as your parents and love them as 

child.  

27.  རག་ཏུ་འཛུམ་པའི་བཞིན་དང་བྱམས་པའི་ཡིད་ཀིས་ཁོ་མེད་གསོང་པོར་སོས། Tell the truth without anger, always with a loving mind 

and smiling face.  

28.  འབྲེལ་མེད་སྨྲ་བ་མང་ན་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་བས་ཚདོ་བཟུང་རན་པར་སསོ།། Too much unconnected talk with mislead so know how 

much to say and talk in moderation. 

29.  དོན་མེད་བྱ་བ་མང་ན་དགེ་སོར་འཆག་པས་ཆསོ་མིན་བྱ་བ་ཞོག། To much unnecessary activity will interrupt virtuous work 

so set aside non-spiritual activities.  

30.  སིང་བོ་མེད་པའི་ལའ་ལ་རོལ་བ་མ་ཆེ་ངལ་བ་དནོ་མེད་ཡིན།། Do not set great store ;in work which has no essence, it is 

meaningless toil.  

31.  གང་ཡང་འདོད་ཁར་མི་མཆི་ཕ་རོལ་ལས་ལས་གྲུབ་པས་ལྷོད་ཀིས་གོད་ན་བདེ།། It is better to be free of tension because nothing happens 

according to one's wishes but is determined by far-off 

Karma.  

32.  ཀྭ་ཡེ་དམ་པས་ཁེལ་ན་ཤི་དང་འད་བས་གཡོ་མེད་དང་པོར་སོང་།། Hey! If you become an embarrassment to ho holy persons 

it is like death so do not be devious, be honest. 

33.  ཚེ་འདིའི་བདེ་སྡུག་སྔ་མའི་ལས་ལས་བྱུང་བས་གཞན་ལ་གོན་མི་གདའ།། The pleasures and sufferings of this life are the result of 

earlier actions, so do not blame others. 

34.  བདེ་བ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་བྱིན་རབས་ལགས་པས་དིན་དུ་གཟོ་བར་མཛདོ།། All happinesses are the blessing of the guru so repay his 

kindness.  

35.  རང་རྒྱུད་མ་ཐུལ་བར་དུ་གཞན་རྒྱུད་མི་ཐུལ་བས་ན་ཐོག་མར་རང་རྒྱུད་ཐུལ། Unless you first train yourself.  

36.  མངོན་ཤེས་མེད་པར་གཞན་དག་སིན་པར་མི་ནུས་པས་ན་སྒྲུབ་ལ་བརོན་པར་མཛོད།། Without the super knowledge one cannot help others so 

make great effort to gain them. 

37.  བསགས་པའི་ནོར་རྣམས་བཞག་ནས་འགོ་བར་ངསེ་པས་ནོར་ཕིར་སིག་མ་གསོག། Since one will definitely have to leave all one's 

collected  wealth do not store up wickedness for wealth.  

38.  ལོངས་སོད་གཡར་བོ་འདི་ལ་སིང་བོ་མེད་པས་སིན་པ་ཡོན་གིས་བརྒྱན་པ་ཐོང་།། The diversion into personal consumption goes nowhere so 

see the value of the wealth of Charity.  

39.  ཚེ་འདིར་མཛེས་ཤིང་ཕི་མར་བདེ་བས་རག་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་སྲུངས།། Be ever moral because it beautifies this life and leads to 

future happiness.  



40.  སིགས་མའི་དུས་ན་ཞེ་སང་བདོ་བས་ཁོ་མེད་བཟདོ་པའི་གོ་ཆ་གོན།། Anger flourishes in a degenerate ages so wear the armor 

of dispassion and patience. 

41.  ལེ་ལོའི་དབང་གིས་ད་དུང་ལུས་པས་སྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུབ་མེ་ལར་སོར།། You will be left behind on account of laziness so make 

your effort burn like a fire.  

42.  ཡེངས་མ་ལམ་དུ་མི་ཚེ་ཟད་པས་ད་ནི་བསམ་གཏན་བྱ་བར་རན།། Life ends in the byways of distraction so now is the right 

time to meditate. 

43.  ལོག་ལའི་དབང་གིས་གནས་ལུགས་དོན་མི་རོགས་པས་ཡང་དག་དོན་ལ་གཞིགས།། You will not be able to understand the way things are if 

your have wrong view so try to get right meaning. 

44.  གོགས་དག་འཁོར་བའི་འདམ་རྫབ་འདི་ན་སིད་མེད་ཐར་བའི་སྐམ་སར་གཤེགས།། Friends, there is no happiness in the mire of samsara so 

make for the dry land of liberation. 

45.  བླ་མའི་གདམས་ངག་ཚུལ་བཞིན་བསོམས་ལ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་སྐེམས།། If one meditates properly on the instructions given by a 

guru, the river of misery that is samsara dries up.  

 རང་གི་སེམས་ལ་ཆོངས་དང་ཁ་ཚིག་མིན་གི་གོས་ལ་གསན་པར་རིགས།། 
དེ་ལར་མཛད་ན་བདག་ཀང་དགའ་ལ་རང་གཞན་ཀུན་ཀང་སིད་པར་མཆིས། 

These words are not empty words, it is proper to listen to 

them and keep them in mind, if your do so, I myself, will 

be delighted, and you your self and others will be happy. 

 རོངས་པ་བདག་གི་གདམས་ངག་འདི་ལ་ཁེད་ཀིས་ཅིས་ཀང་གསན་པར་ཞུ།། 
ཞེས་ཇོ་བོ་རེ་ལྷ་གཅིག་གིས་ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་གདམས་པའོ།། 

Please pay heed to these instructions even though I am an 

ignorant person these are the instructions given to 

Lhatsun Changchub o by Lhacig Joboje. 

 བཀྲ་ཤིས།།  

 ཞསེ་པ་འད་ིཡང་མདོ་ཁམས་རྒྱལ་ཐང་ནང་བསན་སབོ་གངི་ག་ིདགེ་མངི་ཙམ་འཛིན་
པ་དཔནེ་བཀྲ་རུ་འབདོ་པས་ནང་བསན་གཏརེ་མཛདོ་ད་བས་ལས་ཕྱུངས་ཤངི་སགིས་
དུས་ཀ་ིདཀསོ་ཐག་པའ་ིའག་ོབ་དག་ལ་ཆདེ་དུ་འསོ་སརོ་བགསི་པའ་ིདག་ེའདསི་ཀང་
བདག་བཅས་འགོ་ཀུན་འཁརོ་བའ་ིཚརེ་ཕུང་ག་ིཀངོ་ལས་མྱུར་དུ་འགོང་ཞིང་གཏན་
བད་ེབྱང་ཆུབ་མཆགོ་ག་ིལམ་དུ་བགདོ་པའ་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅིག་གུ 

 

 


