गुरु रिन्पोछे दिनको सन्देश
में 20, 2020

आफ्नो दोषलाई आत्मसम्मान कायम राखी हे ननु सक्नन (राङ्ग क्योन थोंङ्ग थन ब, से मस् पा मा श्योपा) र
कननै अफसोच विना क्षान्तीिान् रहन सक्नन (स्योपा योद् ला ग्योद् पा मे द् पा)

नजिक ि टाढा िहेका प्यािा साथीहरु,
आशा छ यो सन्देशले तपाईंलाई सुखी, खुसी ि स्वस्थ पाउनेछ। आिको गुरु रिन्पोछे दिनमा म तपाईहरुस
ँ ग
थप दुई गुण को बािे बताउन गइिहेको छु, िुन हाम्रो आध्यात्मिक ि व्यवाहारिक िीवनको लादग पदन
महत्त्वपूणण छ।

पदहलो बु
ँ िा, आफ्नो िोषहरुलाई आफ्नो आिसम्मानमा कुनै आ
ँ च आउन नदिइकनै हेनण सक्नु हो। थुप्रै
मादनसहरु आफ्नो िोष िे ख्न सक्छन्, िुन िाम्रो कुिा हो, ति त्यसले उनीहरू आफूलाई तुच्छ ठान्ने, आफैलाई
िोषी ठहि गने ि आफ्नो मयािामा आ
ँ च पुगेको महशुस गिेका हुन्छन्। िब आफ्नो िोष िे खखन्छ तब आफूले
आफैलाई गाली गने ि हतोत्सादहत गनुण भने हु
ँ िै न। "ओहो! म त कस्तो पो िहेछु, म कदहल्यै सफल हु
ँ दिन, म
परिवतणन नहुने िहेछु, जछ म त…" भन्ने सोचको चक्रमा नफस्नु, यसले तपाईंको आिसम्मानमा थेस ् पुयाउ
ँ छ।
त्यसैले िब हामीले आफ्नो िोष िे ख्िछौं तब आफूलाई वा अरूलाई िोषी नथान्नु, आफ्नो आिसम्मानको िक्षा
गनुण ि सकािािक सोच बनाउनु। यो व्यवाहारिक ि आध्यात्मिक दुवै सन्दभणमा लागु हुन्छ।
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िोश्रो महत्वूणण बु
ँ िा, अफसोच दवना क्षान्तीवान् िहन सक्नु हो। क्षान्ती को अभ्यास कुनै अफसोचको दवषय
होइन्। तसथण, कसैको नकािािक व्यवहािलाई सहेि उनीहरू प्रत्मत क्षादन्त िे खाउन सक्नु भनेको अफसोचको
नभई अनुमोिना योग्य दवषय हो। हामीले क्षादन्तको महत्व बािे त धेिै सुनेका छौं, त्यस्तै नै महत्वपूणण छ
आफूले गिेको क्षादन्त अभ्यासमा अफसोच नमान्नु। अफसोच दवनाको क्षादन्तले तपाईंमा सही मनोवृत्मि
िाग्उ
ँ छ िसले गिा अरुस
ँ ग खुल्ला िहनु सक्ने ि अझ अरुस
ँ ग दनधणक्क बन्न सक्ने हुन्छ। यो व्यवाहारिक ि
आध्यात्मिक दुवै सन्दभणमा लागु हुन्छ।
यी दुवै गुणले तपाईंलाई मात्र होइन, तपाईंका नजिक िहनु भएकालाई पदन मद्दत गछण, त्यसैले हामी यसमा
प्रयासित िहनु पछण। कसिी गने सक्छौँ त हामी? मुख्य कुिा भनेको यी गुणहरूको अवधािणा बुझ्नु पछण।
आफ्नो िोष पदन पिा लगाउनु ति आिसम्मान पदन नगुमाउन । आफू प्रत्मत दनिण यी नबन्नु ि आफू त्मभत्र िहेको
सकािािकता पदन नगुमाउनु। हामीले यो पदन बुझ्न िरुिी छ दक क्षादन्त अभ्यास पुण्य कायण हो ि यसले
हामीलाई पछुतो तफण डोयाउन दिनु हु
ँ िै न।् क्षादन्त पािदमताको अभ्यास कुनै अफसोच दवनाको हुनु पछण।
कृपया यी गुणहरुको त्मचन्तन गनुणस,् यस पछादडको तकण बुझ्नुस,् तादक हामीले व्यवाहारिक ि आध्यात्मिक
िीवन दुवैमा यो पालना गनण सकौँ।
तपाईंहरू सबै मेिो प्राथणनाको क्रममा मेिो मनमा समावेश हुनुहुन्छ।
सवण मङ्गलम्!

क्याबगोन् फाग्छोग रिन्पोछे
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