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गुरु रिन्पोछे दिवस 

श्रावण १४ गते, २०७७ 

 

नदिक ि टाढा िहेका प्यािा साथीहरु, 

 

आशा छ सधैैै  ै  िसै्त, यो सने्दशले तपाई लाई सुखी, स्वस्थ ि खुसी पाएको छ। आिको गुरु रिन्पोछे 

दिवसले महागुरु पद्मसम्भव िन्म ियन्ती िनाउँछ। त्यसैले यस दवशेष दिनमा हामी सबैले दवकास गनैपने 

महत्त्वपूणण गुण प्रदतष्ठाको बािेमा केही भन्न चाहन्छु। 
 

प्रदतष्ठाको दवकास गने दवषयमा हामी सबैको फिक-फिक धािणा हुन्छन्। कसैको लादग यो गुण सदिलै 

दवकास होला भने कसैलाई दिक दबपरित। प्रदतष्ठाको दवकास गनणको लादग गोप्य सूत्र के हो ? यसको 

दवकास दछटै्ट गनणको लादग के गनुण पलाण त? यसको चमत्कारिक हल वा उपाय छ त म भन्न सक्दिनँ ति 

मलाई लाग्छ प्रदतष्ठा ि दवश्वास (वा  आत्मदवश्वास)को फिक बुझ्न आवश्यक छ। काममा िाँिा, आफ्नो 

दिवनमा, सामादिक भेटघाट िस्ता परिक्दस्थदतमा आफुमा हुने आत्मदवश्वास ि आफ्नै मनको स्वभावमा 

दनदहत िहेको प्रदतष्ठा एउटै होइनन्। त्यसैले आध्याक्दत्मक ि सा सारिक, िुवै परिवेशमा प्रदतष्ठा दबकास गनण 

उपयोगी एउटा मात्र उपाय छ िस्तो मलाई लाग्छ। त्यो उपाय हो, ध्यान गनुण। हाम्रो परिवेशमा ध्यान गनुण 

भन्नाले मनलाई एकाग्र बनाउनु हो तादक यो मन हतारिँिैन ि नकािात्मक दवचािधािामा सदिलै लागै्दन। 

ध्यानको प्रभावले हुने शाक्दन्त ि सनु्तदिका अनुभूदतहरु सुरुमा क्षदणक भएपदन हामीमा भिोसा ि क्दस्थिता 

ल्याइदिन्छ। यसैको आधािमा अब  प्रदतष्ठाको परिचय दिनु पछण । 

 

https://samyeinstitute.org/


 

 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 प्रदतष्ठा ि दवश्वास बीचको मूलभूत दभन्नता भनेको दवश्वास प्राय िसो कुनै कायणसँग सम्बक्दित वा कुनै 

व्यक्दिप्रदत वा कसैलाई प्रभाव पाने िस्ता लक्ष्यसँग सम्बक्दित हुन्छ भने। 
 

ति प्रदतष्ठा कुनै पदन व्यक्दिप्रदत वा कुनै वस्तीमा भि पिैन। तपाई प्रदत कसैको धािणा िस्तोसुकै भएपदन 

फिक पिैन। 

प्रदतष्ठा तपाई को मनमै दनदहत छ; ि यो दचत्तको सहि शुद्ध गुण पदन हो। 

 

 त्यसैले, प्रदतष्ठा गुणको दबकास गनण करुणा भावको दवकास, ध्यानको अभ्यास  ि केदह अध्याक्दत्मक 

अनुभवबाट गनण  सदकन्छ। 

 

 अचम्मको कुिा, िब तपाई मा वास्तदवक प्रदतष्ठा अनुभव हुन्छ, तब तपाई को आलोचनात्मक मन खुकुलो 

हुन्छ अथवा पुिै दबलाउन पदन सक्छ। 

 

 तसथण प्रदतष्ठा दबकास भएको दचन्ह भनेको आलोचनात्मक मन शान्त हँुिै गएको अनुभव हुन हो। 

 िो व्यक्दि एकिमै आलोचनात्मक स्वभावका हुन्छ, ऊनीहरु दवश्वासी वा दृढता भए पदन उसमा साँचो 

प्रदतष्ठा भने हँुिैन। 

  

तसथण, पदहलो नििमा दवश्वास ि अह काि, प्रदतष्ठा नै िस्तो लागे पदन दयनीहरुलाई दनयालेि हेने हो भने, 

प्रमुख फिक भनेकै िुदषत दवश्वास ि िुदषत अह काि हो। अथाणत् अरु व्यक्दिको दवचाि वा आलोचनाबाट 

सदिलै प्रभादवत हुने दवश्वास ि अह काि िुवै अशुद्ध छन्। 
 

त्यही अथणमा प्रदतष्ठा त एकिमै दवपिीत छ दकनभने यो अरुको आलोचनाबाट प्रभादवत हुन सिैन। यो 

असाधै्य शुद्ध ि दनमणल पनाको अनुभव हो।् 

 

यी सबै बुझाउन  अप्ठ्यािो छ दकनभने हामी मध्य धेिै िसोमा यी गुणहरु ि दतनको दभन्नताको बािेमा 

प्रयोगात्मक ज्ञान  छैन। त्यसैले हामीले सदिलै आफ्ना अनुभवहरुको गलत अथण लगाउन सक्छछ । 
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 यदह कािणले गिाण हामीले ध्यान अभ्यास गिेि अनुभवहरू बटुल्नै पछण । ति ध्यान अभ्यास सुरु गनुण भन्दा 

पदहले हामीले आफ्नो आशय के दलनु पछण ? यो ध्यान अभ्यास गनाणले म प्रदतष्ठा आिणन गनण चाहन्छु भने्न 

हाम्रो आशय हुनुपछण । यो आशय ि वास्तदवक करुणा प्रदतष्ठा दबकास गने मुल आधाि हुन्। 

 

यदत लामो व्याख्या गिेि मैले सङे्क्षपमा भन्न चाहेको कुिा के हो भन्दा खेिी - यो सने्दश प्राप्त गनुणहुने तपाई  

हिेकले केदह हिसम्म वा पुिै प्रदतष्ठाको महशुस गनण सकु्नहोस् तादक तपाई ले आफ्नो दिवनमा शाक्दन्त ि 

आिाम महसुस गनण पाउनुहोस्। यी गुणहरुले दिवन िमाइलो ि सकािात्मक अनुभव हुन्छ। त्यसैले 

तपाई हरु सबैले प्रदतष्ठा आत्मसात गनण पाउनुहोस्! 

 

सबैलाई धन्यवाि सदहत मेिो से्नह ि प्राथणना, 

 

सवण मङ्गलम! 

 

क्याबग्वोन फाक्छोक रिन्पोछे 
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