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Guru Rinpoche Day 

सागा दावा 
 

नजिक र टाढा रहेका प्यारा साथीहरु, 

 

आशा छ यो सने्दशले तपाईंलाई सुखी, खुसी र स्वस्थ पाउनेछ। आिको गुरु ररम्पोछे जिन जिशेष छ 

जकनजक यो सागा िािा मजहनाको िशमी हो। जतब्बती परम्परामा सागा िािा तथागत बुद्धले िन्म जलनु 

भएको, बोजि ज्ञान प्राप्त गनुु भएको र जनिाुण प्राप्त गनुु भएको मजहना हो। यस जिशेष पत्र, म जतबे्बजत 

परम्परामा प्रख्यात महायान सूत्र, 'मुक्ति सूत्र' (थार िो) बाट केजह बुुँिा साभार गनु चाहन्छु। यो सूत्र जििंगत 

आफन्तको जहतको लाजग पाठ गने तथा ढुङ्गामा कुिाउने गररन्छ। यसमा बुद्धले पाप िेशनाका उपायहरू 

जसकाउनु भएको छ, तसथु पाप िेशनाको लाजग पाठ गनु यो एउटा उत्तम सूत्र हो। तर अजहले मैले युँहा 

बताउन लागेको मुल कुरा भने यो होइन। 
 

यस सूत्रको अन्तमा, िश जिशाका बुद्धहरु चमत्कारी रूपमा प्रकट भई यसरी घोषणा गनुुहुन्छ: 

 

"अकुशल कमु िा पाप (जिग्पा)को िास्तजिक सत्ता न कतै बाजहर, न कतै जभत्र र न यी िुईको 
मध्यमा कतै हुन्छ।" 

"यजि जचत्त क्तस्थर छ भने, पुण्यको प्रभाि  पजन क्तस्थर हुन्छ।" 

"जचत्त जिप्रमुि भएकाले पापहरू पजन स्वभािैले मुि छन्। " 

"प्रज्ञा ज्ञान (शे्यराब) शून्यता भएकोले अकुशल कमुको स्वभाि पजन शुन्यता हो " 

"िब (जत्र-रत्नमा) श्रद्धा र जिश्वास दृढ हुन्छ, पुण्यसम्भार पजन दृढ हुन्छ।" 
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"यजि हृियको गजहराइ िेक्तख पाप िेशना गयौ भने, अकुशल कमु शोिन हुनुका साथै सबै 

बुद्धहरुको िशुन पजन हुनेछ। " 

मैले उले्लख गनु चाहेको सूत्रको यी छ मुख्य बुुँिा हुन्। यी मधे्य पजन, म जिशेषरूपमा केही शब्दहरुका 
अथुहरुमा िोड जिन चाहन्छु:  

पजहलो, सूत्रमा उले्लख भए अनुसार, जचत्त एकाग्र, क्तस्थर र शान्त हुन महत्त्वपूणु छ। यस्तो हुनको लाजग 

समथ ध्यानको  अभ्यास गनुु पछु। 

िोश्रो, जिषयिसु्तको िास्तजिक स्वभाि अथाुत् शून्यतालाई िेख्नको जनक्ति शुन्यता ध्यान अथाुत् महामुद्रा 
िस्ता जिपश्यनाको अभ्यास गनुु पछु। तेस्रो, दृढ जिश्वास जिकास गनुको लाजग बुद्ध गुण, िमु गुण र संघ 

गुण िान्न र बुझ्न िरुरी छ। 

यस 'मुक्ति सूत्र' ले िुनसुकै पुण्य कायु गने बेला तीन िटा िाक्य "नमो बुद्धाय, नमो िमाुय, नमो संघाय " 

भन्न एकिमै िरुरी छ भने्न जसकाउुँछ। कृपया जिशेष गरी बौद्धहरूको यस पजित्र मजहनामा यस्तो गनु 

नजबसुनुहोला, । 

अन्त्यमा, तपाईंहरू सबैलाई यो कुरा मनमा राख्न आग्रह गनु चाहन्छु जक यो एकिमै अजशषले युि मजहना 
भरी बोजिजचत्तको आशयले युि भई िेरै भन्दा िेरै समय िमु अभ्यासमा व्यजतत गनुु होला। 

तसथु, आिको जिषेश जिनमा, तपाईंहरू सबैलाई "नमो बुद्धाय, नमो िमाुय, नमो संघाय" भनेर मेरो माया 
तपाईं र समू्पणु प्राणीहरू लाई पठाउिाउुँछु। यजत भनै्द तपाइुँहरू सबै िना खुसी रहेको, ध्यान अभ्यास 

गनुुभएको  र आ-आफ्नो हेरजबचार गनुुभएको चाहन्छु। 

सिु मङ्गलम, 

 

क्याब्ग्योन फाक्छोक ररन्पोछे 
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