
छोक्ग्युर लिङ्पाको साङ्दोक पाि री आलिका 

नजिक र टाढा रहेका प्यारा साथीहरु, 

आशा छ यो सने्दशले तपाईंलाई सुखी, खुसी र स्वस्थ पाउनेछ। यो संुगुर वर्षको अन्तिम गुरु ररन्पोछे 

जिनमा हाम्रो ताम्र-पवषतको संस्करण पुरा गनष, म तपाईंहरु संग महाजनजिपजत छोक्ग्युर जलङ्पाबाट रजित 

अजत/ अजिक जवशेर् - साङ्िोक पाल रीमा िन्म हुनुको जनन्ति आजशका बााँड्न िाहन्छु। 
 

पूिाहरुमा संिै नै पाठ गररने दे्वमे न्ति िाङ् येमे पेमा झु्यङ् (आजि स्वभाव र पद्मसम्भव अभेि…..) बाट 

सुरु हुने साङ्िोक पाल रीमा िन्म हुनको जनन्ति गररने छोटो आजशका हामी िेरैलाई थाहै छ। छोक्ग्युर 

जलङ्पाको लेखहरुमा भने यो आजशका; बाजहरी, जभत्री र गुह्य दृजिकोणमा “जत्र-गुणात्मक आजशका” को 

तेस्रो र अन्तिम भाग मातै्र हॊ। 
 

यस जत्र-गुणात्मक आजशकामा हामीले साङ्िोक पाल रीमा िन्म जलन के-कसरी आजशका गनुषपछष  भजन 

संपूणष जित्र पाउन सजकन्छ। सााँन्तिकै भनु्न पिाष, हामीले कहााँ र कसरी िन्म जलनु पछष  भजन ठ्याकै्क 

तोजकएकै यस आजशकाको अजद्वतीय जवशेर्ता हो। साङ्िोक पाल री आजशकामा हामी त्यहााँ िन्मनुको 

जनन्ति साँिै आजशका त गछौं तर साविान है! यो त राक्षस लोक हो! आजशकामा स्पि रुपमा बताईएको 

छ जक हामी राक्षसको रुपमा िन्तन्मन िाहन्नन।ं हामी कमलको फुलबाट िन्म जलन िाहन्छन ंताजक हामीले 

पजन गुरु ररन्पोछेको गणमा समे्मजलत हुन पाऔ।ं यो एकिम महत्त्वपूणष उले्लखनीय जववरण हो। 

आजशकाको बाजक अंशमा हामीले फल स्वरूप त्यहााँ िन्तन्मन, मागषमा कसरी अटुट अभ्यास गनुष पछष  भजन 

व्याख्या गररएको छ। यो असाधै्य सुन्दर र पे्ररणािायक आजशका हो। 
 

हाम्रो ल्हासे लोिावा समुहले यो जत्र-गुणात्मक आजशकालाई पाठ गनष योय तररकाले अनुवाि गरेका छन् 

ताजक तपाईंंंले पजन नेपाली भार्ामा पाठ गनष र आफ्नो श्रद्धा र शुद्धाभास अझ बढाउन आफ्नो िैजनक 

अभ्यासमा साङ्िोक पाल रीको गुणहरु स्मरण गनष सकु्नहुन्छ। आजशका यहााँ पाउन सकु्नहुनेछ। 
 

यो वर्षको गुरु ररन्पोछे सने्दशलाई टंुयाउन एउटा महत्त्वपूणष बुाँिा स्मरण गराउन िाहन्छु: तपाईंले िुन 

सुकै अभ्यास गरे पजन - िाहे त्यो बोजिजित्त, तोङ्लेन (आिानप्रिान), श्रद्धा  या जित्तको स्वभाव नै जकन 

नहोस्, कृपया आिारभूत मानवीय गुण नजबसषनु होस्। मलाई लाग्छ, हामी सबैबाट हुने एउटा ठूलो 
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गल्ती— आध्यान्तत्मक मागषमा हामी यसरी डुबेका छन ंजक हामीले आिारभूत मानवीय शालीनता जबसषन्छन।ं 

हाम्रो भनजतक िीवन नै अलमल परेको छ भने अध्यान्तत्मक मागषमा सफल हुन सजकंिैन। हामीमा सामान्य 

मानवीय गुणहरु िसै्त हेरिाह गनुष, भरोसा योय हुनु, वफािार, कृतज्ञ, भरपिो, जिमे्मवार हुनु - आजि 

भएमा मातै्र हामीले अध्यान्तत्मक गुण हाजसल गनष सक्ग्छन।ं यो त आिारभुत हो नी! 

 

त्यसैले त्यहााँ बाजहर रहेको शुद्धके्षत्रमा िन्तन्मन आजशका मात्र गरेर आफु अजहले बजसरहेको संसारलाई 

नजबसषनुहोस्। हामी यसै्त गरी रहेका हुन्छन ं- बाजहर कतै भएको (िुन ठ्याकै्क कता छ पजन हामीलाई थाहा 

छैन) केजह कुराको आशा गछौं अजन हामी अजहले भएको आफुलाई सााँिै िस्तो लागेको यो संसारीक 

समस्या ठीक गनष जबसषन्छन।ं अजन हामी  ‘आजशका’को नाम जिन्छन ंतर.… यस्तो प्रकारको आजशका सजह 

होईन। हामीले अजहले, यो समय मै, यजह ठाउाँलाई नै शुद्धके्षत्र बनाउन प्रयत्न गनुषपछष  ताजक यहााँ र त्यहााँमा 

केजह फरक रहाँिैन। यो नै सााँिो शुद्धाभास हो। वास्तव मै शुद्धाभास त यजह संसारमा लागु गनुष पने हो तर 

हाम्रो शुद्धाभास त िेरैिसो हाम्रो बाजहरी कल्पनामै जसजमत छ। त्यसैले यस संसारको बारेमा नजवजसषकन 

यसको आनन्द जलनुहोस् र यसलाई उत्तम बनाउनुहोस्! 

 

आफ्नै मन जभत्र रहेको शुद्धके्षत्र बोि होओस्! 

सवष मङ्गलम, 

 

क्याब्ग्योन फाक्ग्छोक ररन्पोछे 


