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Bright, acute people with strong faith who wish to practise the immediacy of dzogchen,
should stay in a peaceful, isolated place and reflect on their own situation and that of all
sentient beings.
At the moment, we find ourselves having the freedoms and opportunities that support
practice, so it is vital that we meditate on the impermanence of this life situation.
Developing revulsion for samsara and abiding in the attitude of wanting to benefit
sentient beings, we let our body, speech and mind be as they are without doing anything
artificial.
The entire outer container consisting of the earth, stones, mountains, rocks and so on,
together with its inhabitants, all sentient beings, are only names and definitions put by
your mind. Examine this until it is truly clear. Regarding your mind, you must again
and again establish whether it has any form, colour or size, and whether it comes from
anywhere, stays anywhere or goes anywhere. When, due to relying on reificatory
identification, you think that you have found some real essence, then search outside and
inside, examine your own body from head to toe until you are sure that nothing can be
found.
Again and again establish clearly that there is only emptiness devoid of inherent selfidentity. Regarding this emptiness devoid of inherent self-identity, many different
thoughts about the existence or non-existence of entities arise, yet these distinguishing
concepts are themselves inherently free of the duality of subjects who identify and
objects which are identified. Therefore, without awaiting future thoughts or going after
past ones, let the mind flow freely. With this, the awareness of the one who understands,
thinks or perceives is the arising of the intrinsic radiance of awareness itself. It is vital
to always abide in this presence.
Whatever feelings come, be they happy or troublesome, they are the arising of the
intrinsic radiance of awareness. Practise so that this becomes clear to you.
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Then, without the least effort or artificiality, whatever experiences arise will be
liberated

in

the

non-duality

encompassing

all

of

our

habitual

ideation,

conceptualisation, object-engaged mental activity and the pristine illumination of
awareness. It is vital to directly awaken to presence as this awareness. This is the most
important point.
Furthermore, pristine illumination awareness, unartificial, primordially open and at
ease, is, of itself, naked, unwavering, free of objects to rely on and the tendency to rely.
It is clear, bright, the original unchanging ground and sphere of all the multitude of
concepts that constitute samsara and nirvana. Be present with the immediacy of your
own awareness free of all hopes and doubts!
It is vital to directly see that all the many different thoughts which arise are nothing
other than the intrinsic radiance of awareness. With the ceaseless flow of specific
appearances as not other than one’s own experience, the appearance of clarity will
improve and develop, and unchanging omnipresent awareness will become one’s way of
being. With this one abides present in the inexpressible truth of the inconceivable great
non-meditation of the end of all things, the spontaneous mahamudra, the heart of
Samantabhadra. In the bardo you will be liberated in infinite hospitality. You will truly
have the power to work for the benefit of all beings. It is vital to practise in this way.
This concludes “Uncovering the Presence of the Mother of all the Buddhas”.

From Gonpo Wangyal’s treasure, “Pure Vision Opening the Door to Liberation”.
Translated by C.R. Lama and James Low, 1975. Revised by James Low, 2018
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