विशाल हृदय र दृढ मन

नजिक र टाढाका जित्रहरू,
सधैंझैं यो पात्रले तपाईंहरूलाई स्वस्थ र सुखी नै पाउने आशा गर्द छु। िेरो आजशका छ जक यो नयााँ
वर्दको प्रारं भ साँगै तपाईहरुले अभ्यासको िूल ििदहरू धारण गनद सक्नु हुनेछ— तात्पयद, जवशाल हृर्य
र दृढ िन हुनु पछद , जतब्बेजत भार्ािा यसलाई “खोगपा छे नपो” भजनन्छ।
सबै भन्दा पजहले, इिान्दार भएर भन्नु पर्ाद , धिदिा गजहररन अध्ययन गनुद पने भए पजन िब अभ्यास
गररन्छ,तब िूल ििद भनेको यसलाई सहिै राख्नु हो। हो लाग्न सक्छ, यजत धेरै गनुद पने अभ्यासहरु यजत
धेरै छन्, अझ धेरै जसक्न बााँकी नै छ–तर वास्तविा, जतिीले िान्नु पने भनेको सबैलाई सहिै कसरी लाने
भन्ने हो। अभ्यास सरल राख्नाले हाम्रो अभ्यास अझ शुद्ध र अझ जनष्कपट बनाउन िद्दत पुग्छ।
जवद्वत िसरी िनिा नाना थरी प्रश्न र शंका जलएर अभ्यास नगर: अभ्यास त िीवन िस्तै हो, सरल नै
उत्ति। अभ्यासिा सरलताले िूल ििद प्रत्यक्ष पकड़न् सहयोग पुग्ने छ। त्यसैले, तपाईंले िुनसुकै अभ्यास
गरे ता पजन िात्र त्यसको िूल ििद िस्तै जवश्वास, ध्यान, करुणा, दृढता र भक्ति…िा िोड जर्नु, जवस्तृतिा
सोचेर जचन्ता जलनु पर्ै न।

हो! अध्ययन गनुद र जचन्तन गनुद िहत्वपूणद हो, तर कजहले काहीाँ जतिी बाटो जबराउन सक्छौ।
पढे लेखेकाहरु िसले थुप्रै जकताबहरू पढे का छन् जतनीहरू जवजभन्न गुरुहरूको जवजभन्न िोग्छे न् शैली
बारे गफ गरररहेका पाउाँ छौ…िोग्छे न् शैली भन्ने नै हुाँ र्ैन! िनको शैली भन्ने हुाँर्ैन! त्यस्तै नै, िब
अभ्यासको कुरा आउाँ छ, शैली भन्ने कुरै आउाँ र्ैन,“उच्च” र “आधारभूत” अभ्यास भन्ने जन हुाँर्ैन। छोग्युर
जलङपाले भन्नुभएको िस्तै बुद्धको सम्पूणद जशक्षा र परम्परा भनेको “ परि लक्ष्य र गन्तव्य उही हो– सबै
सूत्र, तन्त्र, शास्त्र र जटकाहरुको– अक्तन्ति एउटै उद्दे श्य ‘ जिन ”। िहान् जनजधपजत स्वयंले भन्नु भएको
िस्तै, जशक्षक र जशक्षा बीचको सानाजतना जभन्नतालाई हे रेर —िस्तै बज्र घण्टा राख्ने जवजभन्न तररका आर्ी

इत्यार्ीिा सिय व्यतीत गने – अथदहीन, भ्रािक हुनुका साथै आफू र अरूलाई नकारात्मक असर पने
पजन हुन सक्दछ। यो बुझ्न अजत िह्त्वपूणद छ जक बुद्धको सबै जशक्षाहरुको लक्ष्य र िहत्व एकै हो।

त्यसैले, सतही जभन्नतालाई वास्ता नगरी,अभ्यासको िूल ििद र आधारभूतता ‘जवशाल हृर्य र दृढ िन’
हुनुलाई सम्झने प्रयास गनुद। त्यस्तो जवशाल हृर्य नै सबै िानवीय र अध्याक्तत्मक िूल्य िान्यताको
आधारजशला हो। यसले धिद अभ्यासिा सहयोग पुग्नुका साथै भौजतक आनन्द पजन जर्न्छ। यहााँ िैले
‘जवशाल हृर्य र दृढ िन’ भनेर के भन्न खोज्दै छु ? यसो भन्नुको अथद क्तस्थर, दृढ र धैयद हुनु – अप्रत्याजसत
र संवेर्नशील नहुनु, सजिलै िाजत्तने र आजत्तने नहुनु; िन खोलेर, र्यालु बन्नु र बुझ्नु — सजिलै प्रभाजवत
नहुनु र अरूलाई नआक्नु। िब हािीिा यी गुण हुन्छन् तब हािीले किै गक्ति गछौं, हाजन थोरै पुयादउछौं,
केही असिझर्ारी िात्र हुन्छन् र हािी सुखी रही रहन सक्छौं।
त्यस कारणले, यस वर्दको पजहलो गुरु ररम्पोछे जर्न अथादत् र्शिीिा, ि तपाईंहरु सबैलाई जवशाल हृर्य
र दृढ िन बनाउन को लाजग सम्झाउन चाहन्छु । आफूले आफूलाई पररक्षण गरे र हे नुद होस, कजत खुल्ला
र जवशाल िानजसकता रहेछ, कजतको र्यालु र धैयद िनोवृजत्त छ िेरो, कजत दृढ र क्तस्थर छ िेरो हृर्य।
आफ्नो अभ्यासिा पररवतदन ल्याउन िूल भनेकै यी ििद सम्झनु र लागू गनद आफैलाई सञ्चालन गनुद हो।
यजर् साचै यसलाई िनिा राख्ने हो भने, तपाईंले बाटो जवराउने छै न र यजह नै हो ‘ खाेे गपा छे नपो ’।
सवद िङ्गलि्!
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