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गुरु रिन्पोछे दिनको सने्दश 

२०७७ साल, असाि १६ गते 

 

शुद्ध कसिी हुने 

 

नजिक र टाढा रहेका प्यारा साथीहरु, 

 

आशा छ, सधैं िसै्त यो सने्दशले तपाईंलाई स्वस्थ, खुसी र सुखी पाउँछ। जतब्बती पात्रोको पाँच  ंबाँदर 

मजहना र छैठ  ंचरा मजहना दुबैलाई गुरु ररन्पोछेको मजहनाको रुपमा जलन सजकने भएकाले आि र 

अको मजहनाको गुरु ररन्पोछे जदन जिशेष छन्। त्यसैले यो जिशेष जदनमा म केजह महत्त्वपूर्ण बँुदाहरु 

प्रकाश गनण चाहन्छु। 

 

मैले अजिल्ला सने्दशहरुमा जिशाल हृदय र दृढ मन (खोगपा छेनपो)हुनुको, जिश्वाजशलो (गू्य टेन्पो), 

अफसोच जिना क्षान्तीिान् रहन सकु्न (स्योपा योद् ला ग्योद् पा मेद् पा) र आफ्नो दोषलाई आत्मसम्मान 

कायम राखी हेनुण सकु्न (राङ्ग क्योन थोङं्ग थुब, सेमस् पा मा श्योपाण), को महत्वका जिषयमा बताई सकें । 

यसमा थप,आि जिशेष िोड जदन खोिेको पजहलो गुर् भनेको शान्त, आनन्दन्दत जचत्त अिस्था (ल्होद् 

छ्या) र सन्तोष/तृप्त (जछम्पा), यो दुई आन्तररक सम्बन्ध भएका गुर्हरू हुन। यहाँ सन्तोष हुनुको अथण 

हामीले बुझे्न कुनै लक्ष्य साँधेर, त्यस्को जनजमत्त लाजग परेर र अन्दन्तममा त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेर सन्तोष हुनु 

भने्न साधारर् अथणमा होईन। मैले यहाँ व्याख्या गनण खोिेको सन्तोष दया र शमथ (श्यी ने), जचत्त शान्त 

पाने ध्यान अभ्यासमा आधाररत छ।  

 

यस जकजसमको सन्तोष एकदमै महतत्वपूर्ण छ। आि भोजल, ध्यानमा रहनु र ितणमान क्षर्मा रहनुको 

महत्व बारे धेरैले कुरा गछण न्। म स्वयंले पजन मेरो जकताब म जलक आनन्द (Radically Happy)मा 

खुलापनको जिकास गने र ितणमान क्षर्मा रहने कुरा गरेको छु। तर िास्तिमै, यस जकजसमको शान्दन्तको 
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अनुभूजत गनण, आफू मनको जभत्री गजहराइ देन्दख नै सन्तोष हुनुपछण  र यस्तो अनुभूजत दृढ ध्यानले मात्र 

आउने गछण । ध्यान गदाण दृढता महत्वपूर्ण छ जकनभने ध्यानमा लक्ष्य भने्न हँुदैन। यजद कुनै लक्ष्य जिना 

ध्यानमा १००% एकाग्र भय  ँभने तपाईंले सन्तोष र शान्दन्तको अनुभूजत त्यही क्षर् गनुणहुने छ। 

 

दोश्रो, मलाई सामजिक सञ्जाल, युटु्यब आजदले पाने व्यापक प्रभािका जिषयमा पजन उठाउन मन 

लाग्यो। सामाजिक सञ्जालले एकदमै प्रभाकारी हुनसक्छ, तर हामी सिक रहनु पछण  जक यजत धेरै 

जिषयबसु्तमधे्य कस्तोलाई र कसलाई चाजहँ हामीले आफ्नो पे्ररर्ाको श्रोत माने्न। स्वभािैले करुर्ािान्, 

नमर तर दृढ, अनुशाजसत र लगनशील व्यन्दिलाई पे्ररर्ाको श्रोत छानु्न पछण । यस्ता गुर्हरु भएका 

व्यन्दि र जिषयलाई हामीले आफ्नो पे्ररर्ाको श्रोत बनाउनु पछण , चाहे त्यो १०० िषण िा १०००िषण नै पुरानो 

जकन नहोस्। त्यसैले, आफूलाई प्रभाि पानेहरु सँग सधैं सतकण  रहनु र माजथ मैले बताएको चार िटा 

बँुदा: िास्तजिक करुर्ा, मयाणजदत नम्रता, अनुशासन र लगनशीलतालाई नजबसणनु। 

 

अन्त्यमा, तपाईं धाजमणक हुनुहुन्छ िा आध्यान्दत्मक िा अजे्ञयिादी हुनुहुन्छ िा तटस्थ, मुख्य कुरा भनेको 

पक्षपाती र स्व- प्रथमीकता (छोग् री मेद पा) नजदनु । हामीलाई आफ्नो मागण नै सही लाग्छ र आफ्नो 

दृजि, जिश्वास, चररत्र अरूको भन्दा उत्तम लाग्छ। सधैं आफु ‘सजह’ भएको र अरु ‘गलत’ भएको धारर्ा 

जलएर हामी जिजिका चलाइ रहेका हुन्छ ।ं तर यजद तपाईं सान्दिकै अभ्यास गनण चाहनु हुन्छ, तपाईंमा 

श्रद्धा-जिश्वास छ, करुर्ा भािको िा सृ्मजत अभ्यास गनण चाहनु हुन्छ, िा उि तहको महामुद्रा, शून्यता 

आजदको अभ्यास गनण चाहनु हुन्छ भने म तपाईंलाई भन्न चाहन्छुुः आफ्नो पुिाणग्रह, प्रजतपक्ष र आत्म-

धाजमणकता िटाउनुहोस्। 

 

तसथण यस गुरु ररन्पोछे जदनमा म तपाईंलाई अनुरोध गनण चाहन्छु। कृपया सतकण  भएर स्व -पररक्षर् गनुणस् 

ताजक तपाईंले नैजतक, अध्यान्दत्मक, न्याजयक र अरु पररिेशमा पजन आफ्नो तकण , सोच र व्यिहार अरुको 

भन्दा उत्तम छ भने्न सोचाईको पासोमा फस्न कुनै पजन बाहना बनाउन नपाओस्। जतब्बती भाषामा यस्तो 

खालको कमिोरीलाई आफ्नो दृजि नै उत्तम (तािा छोग जिन्) ठानु्न र आफ्नै चयाण उत्तम (च्योपा छोग 

जिन्) ठानु्न भजनन्छ। अहंकार र मुल्याङ्कनको पररर्ाम भएकाले जतनीहरूले अनािश्यक नकारात्मक 

जिचारहरूको एक अंतहीन प्रसार मात्र गनण सक्छ। त्यसैले कृपया यस बारे सचेत रहनुहोस्।  तपाईंको 

पूिाणग्रहहरु कम गनुणहोस्। 
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संके्षपमा भनु्नपदाण, यस  जिशेष गुरु ररन्पोछे जदनमा म तपाईंलाई ध्यान-भािनाबाट सनु्तजि जिकास गनुण, 

कसैको चररत्र र गुर्को आधारमा आफ्नो पे्ररर्ाको स्रोत छानु्न र आफ्ना पुिाणग्रह त्यागु्नहोस् भजन सम्झना 

गराउन चाहन्छु। 

 

धन्यिाद र धेरै माया, 
 

 

क्याबगोन् फाग्छोग ररन्पोछे 
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