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खाण्द्रो येशे छ्योग्यालको ताम्रपर्वत प्रस्थान
नजिक र टाढा रहे का प्यारा साजिहरु,
नववर्ष (सन् २०२०) प्रारम्भ भए सँगै यो सन्दे शले तपाईंलाई सुखी, स्वस्ि र खुसी पाउँ छ
भजन आशा गर्ष छु। यसपाजलको गुरु ररन्पोछे जर्नमा म तपाईंलाई खाण्द्रो येशे
छ्योग्यालको िीवनको अन्तिम समयमा ताम्रपवषत प्रस्िान गनुषभएको जववरण जर्न
िाँ र्ैछु।
पद्मगुरुको भजवष्यवाणी अनुसार खाण्द्रो येशे छ्योग्यालको २११औँ िन्मजर्न संगै वहाँ ले
यस लोकको प्राणीलाई धमष र्े शना गने अवजध पूणष भइसकेको जियो। िसरी १३१ बर्ष
अजि गुरु पद्मसम्भव ताम्रपवषतमा प्रस्िान गनुषभएको जियो, त्यस्तै नै वहाँ पजन प्रस्िान गनष
बाध्य हुनुहुनथ्यो। वहाँ का ११ मुल जशष्यहरुलाई अजत (योग तन्त्र) को उपर्े श जर्एर मुक्त
गररसके पजछ, वहाँ ले िोर्णा गनुषभयो जक अबको पाँ च जर्नमा, जतब्बती पात्रोको आठ ं
मजहनामा सबैिना िाप्बु पवषतको चुचुरोमा िाने छ ँ र असाध्यै अर्भुत दृश्य : ताम्रपवषत
र्े ख्ने छ । पवषत चढ् ने क्रममा कररजव जशष्यहरु र भाग्यमानी अनुयायीहरूले वृहत गणचक्र
पुिा गरे , प्रस्िान नगनष प्रािषना गरे र खाण्द्रो येशे छ्योग्यालबाट सल्लाह, उपर्े श र
भजवष्यवाणी प्राप्त गरे ।
आठ ं र नव ं जर्नको राजत्रभर, अनजगिी डाजकनीहरु जवजवध वणष, आसन, अस्त्र,
आभूर्ण र मुरा सजहत आकाशमा प्रकट भई खाण्द्रो येशे छ्योग्याललाई संगीत र नृत्यका
साि स्तुजत गाउँ र्ै पूिा चढाए। खाण्द्रोले पजन वृहत गणचक्र पुिा चढाउनु भयो र साँ झ,
वहाँ पवषतको चुचुरोजतर लाग्नुभयो िुन वास्तवमै ताम्रपवषत िस्तै मुटुको आकारमा जियो।
त्यहाँ राक्षसगण र चार संरक्षक रािाहरू क्रमै संग खाण्द्रो येशे छ्योग्याललाई गुरुको
शुद्ध भुवनमा जनमन्त्रणा गनष आए। जतब्बतका सबै र्े वता र अदृश्य आत्मा पजन प्रकट भए,
उनीहरुको जवन्ति अनुरुप वहाँ ले अन्तिम भजवष्यवाणी र उपर्े श जर्नुभयो।
अितः मजहनाको र्श ं जर्नमा, जबहान सबेरै सुयषको पजहलो जकरणसँगै चार डाजकजनले
आठ पत्रे कमलको पालकी बोक्नुभएको र्े न्तखयो।

वहां ले त्यसमाजि पाइला टे क्नु भयो, र्ायाँ हातले र्मरु समातेको र बायाँ हातले कपाल
सजहत। पञ्चरन्तिले प्रज्वजलत भएर वहाँ गाढा जनलो रं गको जवन्र्ु मा जवजलन हुन भयो। चार
डाजकजनले चन्तककलो रिीले चार पत्रे कमल आकाशमा जवजलन नहुन्िेल उठाउनु भयो।
उपन्तस्ित भएका सबै रोएँ , जचच्याए र जवलाप गर्ै जविी गर्ष छन्। त्यसपजछ खाण्द्रो येशे
छ्योग्यालको अन्तिम र्े शना, आकाशवाणी अर्् भुत रिीको बार्लबाट भयो िुन यसरी
सजकन्छ:
“पद्मसम्भव जतम्रो पूवषजनधाष ररत गुरु हो।
गुरु जसद्ध गनष प्रयासरत रह ,ं
आफ्नो गुरु नै पद्म (सम्भव)को रुपमा सकझनु।
करुणाका आजशर्हरू प्रशस्तै बग्नेछ।
लामो र छोटो गुरु जचत्तको साधना गनूष,
र म प्रजतज्ञा गछुष जक एकै िुनीमा बुद्धत्व प्राप्त हुनेछ।
सम्यक गुरु जसन्तद्ध मन्त्र पाठ गनुष।
कृष्णपक्ष र शुक्लपक्षको र्श ं जर्नमा (र्शमी) र
मजहनाको आठ ँ (अष्टमी) र पन्ध् ं (पुजणषमा) जर्नमा
गणचक्र पुिा चढाउनु।
गणचक्र मात्रले पजन र्ु गषजतको बाटो बन्द हुन्छ।
म वचन जर्न्छु , यसले तपाईलाई अवैवजतषक अवस्िामा पुर्याउँ छ।
यो जनसन्दे ह सत्य हो। िान्नु र बुझ्नु!
गुरुको सार गुरु जसन्तद्ध मन्त्रको हो:
(…)
ओँ: सुगत बुद्धहरु सबैको पाँ च काय एकजत्रत हो;
आ: पञ्च गुण ज्ञान वचनको मुल सार हो;
हुँ : ज्ञानको पाँ च पक्ष, धमषताको काय हो;
व: कजहल्यै जवनाश नहुनेको छाप र जचन्ह हो;
ज्रः जहरा िस्तो दृढ करुणाको संकेत हो;
गुः जत्रकालका गुरु हे रुकहरु;
रुः पररपक्व भएर मुक्त हुने जवन्र्ु ;
पर्् ः महासुखको शुद्धभुमीको सीमा;
माः अचल सुखको गभषमा रहनु हो;
जसर्् ः करुणाको महाबल र तागतलाई िनाउँ छ;

जधः आकां क्षा सबै सिुष्ट हुने जसन्तद्ध िनाउँ छ;
हुँ ः म जलक धमषतामा दृढ जवश्वासको जवकास गनुष।
यो मन्त्रमा पक्कै पजन जचिामजण िस्तो हो।
त्यसमाजि, प्रतीत्यसमुत्पार्का १२ अंग स्वतः शोधन हुन्छ,
यजह र्शपारजमताको स्वभाव,
अत महान् आमा पजन हो।
सम्पूणष आजशकाको पुजतष हो।
त्यसैले जतमीहरु सबैिनाले र भजवष्यमा आउनेले, िोसका साि यो मन्त्र िप गनुष।
केजह समयको लाजग, िब सम्म द्वय मन जवद्यमान रहन्छ,
मैले जतमीहरुलाई छोडे र गएको िस्तो लाग्ला तर यो सकझनु जक,
िब द्वय मनबाट मुक्त हुन्छ , हामी कजहल्यै पजन नछु जिएको जतमीले पाउनेछ ।
सुस्वास्थ्य र सुखले अजसजमत आकाश ढाकोस्!"
(पद्मसम्भवको स्त्री बाट साभाररत, पद्मकारा अनुवार् सजमजत, पाना २०५-६)

गहन ज्ञानका यी उपर्े शका साि नयाँ वर्षको सुरुमा तपाईंको जहत र सुस्वास्थ्यको
कामना गर्ष छु।
सवष मङ्गलम!

क्याब्गोन् फाग्छोग् ररन्पोछे

