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विश्वाविलो (गू्य टेन्पो) र दयालु-हृदय (सेम्स पा िाङ् पो) हुनुको महत्त्व 

 

 

नजिक तथा टाढा रहेका प्यारा जित्रहरू, 

 

 

आशा छ यो सने्दशले तपाईंहरु सबैलाई स्वस्थ, सुखि र िुसी भएको र साथसाथै तपाईहरु सबै सुरजित 

नै रहेको पाउनेछ। यस गुरु ररन्पोछेको जिन अथाात् िशिीको जिनिा, ि तपाईंहरूलाई इिानिार (गु्य 

द्राङ्पो), जिश्वाजशलो (गू्य टेन्पो) र ियालु-हृिय (सेम्स पा शाङ् पो) हुनुको िहत्त्व बताउन चाहन्छु। 
 

इिान्दार हुनु, जिश्वाजशलो हुनु र ियालु-हृिय हुनु धिा अभ्यासको लाजग अपररहाया त छ नै, तर यी गुणहरु 

सांसाररक दृजिकोणले पजन एकििै िहत्वपूणा छ। इिान्दार र जिश्वाजशलो हुनु भनेको तपाईंले न आफू 

न अरूलाई ठगु्न हुन्छ। यसथा तपाईंले आफैलाई जिश्वास गना सकु्नहुन्छ र अरूको लाजग पजन भरपना 
लायकको बनु्नहुन्छ। िब तपाईं सच्चाईिा अजिग हुनुहुन्छ, तपाईंले आफूले आफूलाई जिश्वसनीय 

पाउनुहुनेछ र अरूले पजन तपाईंलाई जिश्वसनीय पाउनेछ। यी गुणहरुले तपाईँको धिा अभ्यासिा 
फाईिा र सहिता ल्याउने छ र तपाईंको सांसाररक कायािा पजन सहयोगी हुनेछ। त्यसो भए, कसरी यी 
गुणहरु जिकास गने? सिय सियिा आफूले आफैलाई, " इिान्दार हुनु र अजिग रहनु र जिश्वाजशलो 
हुनु िरुरी छ।" भजन सम्झाउनुपछा । आफु िास्ति िै लगातार इिान्दार, जिश्वाजशलो र भरपिो बनी 
रहेको छु जक छैन् भजन आफूले आफैलाई राम्ररी िाँचु्न र आफ्नै बानीव्यहोरा जचन्तन गनुापछा । 
 

तैपजन, इिान्दार र जिश्वाजशलो हुनु िात्र पयााप्त छैन: ियालु हृिय पजन हुन िरुरी छ। ियालु हृिय भन्नाले 

अरुको भलो गने, अरुलाई सहयोग गने र हेरचाह गने चाहना िस्ता परजहतको िनसाय बुजझन्छ। 
कसैलाई पजन हाजन, नोक्सानी, पीिा र िुुःि जिने इच्छा न राख्नु; अथाात् ियालु हुनु हो। यस प्रकारको 
ियालु-हृिय सबै धिा अभ्यासको जनखि आधारभुत छ। यजह गुणको आधारिा अथाात् ियालु हृियले नै 

करुणा, िैत्री, दृजि, आजिको जिकास गना सकछछ।ँ ियालु हृिय सबै अभ्यासको सुरुिात जबन्िु हो— िूल 

िग हो। िसले अरुको हेरचाह गिैन र ख्याल राख्िैन, उसले पकै्क पजन करुणाको जिकास गना 
नसक्ला। 
 

तत् कारणले, िो इिान्दार छन् र जिश्वसनीय छन्, िेि र िनुष्यको जप्रय हुन्छन्; िसको ियालु िन हुन्छ 

जतनी िेिताले सुरिा जिने र िाजनसहरूले सहयोग गने हुन्छन्। 
 



आि गुरु ररन्पोछेको जिन, अथाात् िशिीको जिनिा तपाईंहरूलाई िेरो सने्दश यही हो जक: जिश्वाजसलो 
र ियालु हृिय धाजिाक र संसाररक लक्ष्य प्राखप्तको लाजग अत्यािश्क छ, र यो आध्याखिक र िानिीय 

िूल्य िान्यता िुिैको आधार हो। 
 

सिा िङ्गलि्! 

 

क्याबगोन् फाग्छोग ररन्पोछे 


