
 

त�ेो फा�छोग �र�पोछे, छोए �य� �हु��पुको अ�यास 
उपदेश(�मशः) 

 

निजक र टाढा रहेका �म�ह�, 
 
आशा छ, सध�झ� यो प�ले तपा�ह�लाई �व�थ र सखुी नै पाउनेछ। आज मलेै पवू�ज�म मा खामको               
१७औ� ग��धधार�, त�ेो फा�छोग �र�पोछे, छोए �य� �हु��पु हँुदा लेखेको "मिु�त माग�मा जानको                         
�न�म� दश उपदेश"को बाँक� अशंलाई �नर�तरता �दनेछु। अ�घ�लो गु� �र�पोछे दशमीमा मलेै चार                         
साधारण पवूा�गत ( चार �च�लाई धम�मा फका�उने अ�यास ) दे�ख चार असाधारण पवूा�गत र गु�                  
योगस�म समा�हत प�हलो पाँच वटा बुँदा तपा�ह�लाई बताई सक� । बाँक� रहेको पाँच वटा बुँदाले                           
त�� माग�को अ�त यानस�म ओगटेकोछ:  
   

(५)लौ�कक र लोको�र  �स��धको मलू;  
श�ूय तर दे�खने देव; अकथनीय म�� �व�न;  
�वम�ुत �वचारह�; र ��ा च�को �न�ध इ�टदेवको 
��-गुणा�मक म�डलको अ�यास न ैहो मिु�त माग�। 
 
(६) समथमा ि�थत रहनु, अ�वच�लत भई �यानमा, 
माया ज�त ैभनी स�झन ुप�ृठल�ध(�यानमा नरहँदा)मा। 
�वतः ि�थत श�ूयता न ै�वम�ुत महाम�ुा, 
�यसलेै चार योगको माग� पार गनु� हो मिु�त माग�। 

 
(७) बा�हर देखा परेकालाई �म�या र �ामक, 
अ�न �भ�को �च� श�ूय र अवा�त�वक दे�ु। 
यी बीचको �वचारलाई आग�तकु भनी जा�न,ु  
जेसकैु आए प�न �ाकृ�तक अव�थामा र�हरहनु हो मिु�त माग�। 
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(८) दे�खएका धम�लाई �न�य र श�ूयतालाई उछेदा�त मानी  
�ाह नगनु�, नभ�कन:ु ब� �ाकृ�तक बोधको अ�ल�त र  
सब ै�कारका अ�त बाट म�ुत न�न श�ूय 
 ��तभासको प�हचान गनु� न ैहो मिु�त माग�। 

 
(९) आकाश समान श�ूयताको बोध ग�रसके प�न,  
त�लो यान र यसको हेत ुर फल स�बि�धत 
 स�ूम �श�ालाई �न�दा वा अवहेलना नगर�, 
 �म�ृत र स��ज�य स�हत काद�पा (ब�ुध वचन अन�ुप)को �शलाचरण गनु� मिु�त माग� हो। 
 
(१०)  ब�ुध वचनको �चार�सारको सा�ी ब�न ��तब�ध होऊ, 
गर� �न�चय प�हलेका साधकह�ले �सकाए झ� अ�यास गन� । 
आ�मबल र आ�म�व�वासका साथ �ा�त यस 
सौभा�यको सदपुयोग गनु� हो मिु�तको माग�। 
 

कृपया यी बुँदाह�लाई �च�तन-मनन गनु�होस ् र मनमा �लनहुोस।् �त�बती भाषा र अ��ेजी भाषामा             
यसको पणू� पाठ  यहाँ  उपल�ध छ। 
 
ध�यवाद र धेरै माया, 
 
सव� मंगलम!् 

 
�याबगोन ्फा�छोग �र�पोछे 
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