डाकिनी येशे छोग्यालिो गुरु रिन्पोछे प्रार्थना
नजिक र टाढाका जिय जित्रहरू ,
आशा गर्दछु सधैँ झैँ कि यो सन्देशले तपाईँ लाई स्वस्थ र खुसी पाउनेछ। यस गुरु ररन्पोछे कर्वसमा,
म तपाईँ हरूस
ँ ग महागुरु, पद्मसंभवलाई डाकिनी येशे छोग्यालले गनुद भएिो प्राथदना साझा गनद
चाहन्छु। महागुरु ततब्बत छोडेर राक्षसहरूिो भू कम चामर पाल्न लाग्नु हँर्ा येशे छोग्यालिो हृर्य
भकिले भररयो र उहाँले यो प्राथदना गनुदभयो। यो महागुरुबाट आफू अभेर् महसुस गराउने सुन्दर
प्राथदना हो। सम्भव भएसम्म आफ्नो अभ्यासिो अन्तमा यसलाई पाठ गनुद होला।
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येशे छोग्यालिो गुरु रिन्पोछे लाई प्रार्थना
पेिा जिङ्पा द्वारा उद् घाजटत जनजि
गुरुिाई वन्दना!༔
िब िहा गुरु पद्मसम्भव जतब्बेट छोडे र दजिणपजिि िा रािसहरुको िेत्रिा पाल्न िाग्नु भयो༔
िायुल्को गुठाङ् भन्ज्याङको उच्च स्थानिा, येशे छोग्याििे दण्डवत् गरे र िदजिणा गररन्༔
उहााँ को पाउाँ आफ्नो जशरिा राखेर यो िाथथना गनुथभयो༔
िहागुरु ििाई अजिष्ठान गनुथहोस्༔
िेरा आउने सबै िन्मिा༔
तपाईाँको शुद्ध िेत्रको दरबारिा༔
गुरु! तपाईाँ साँग अभेद ि होऊ༔

िााँ गर र श्रद्धाका साथ༔
तपाईाँको सेवासुश्रुषा द्वारा खुसी बनाई༔
गहन बोिीज्ञान, िज्ञाको सार ༔
अिृत रूपी आशीवाथ द िाप्त गनेछु༔
तपाईँिा बोतध िाय, वाि र तचत्तिो अतधष्ठान
िेरो शरीर, िन र वचनिा जवपाक होस्༔
ताजक िैिे गम्भीर उत्पन्न र सम्पन्न क्रिको༔
अभ्यासिा दिता हाजसि गनथ सकाँ ༔
जिथ्यादृजि रूपी शैतानिाई, रोग व्याजििाई༔
हाजनकारक जवघ्न बािा र जतनको िभाव ༔
पणथतया हटाएर, कुशि सङ्गत र श्रोतहरू गुणन गरी༔
िेरा सबै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू सोचे अनुरूप पणथ गनथ सकाँ ༔
श्मशानिा, आश्रििा, जहउाँ िध्यको ध्यानागारिा༔
र त्यस्तै एकान्त स्थानहरूिा सबै सम्यक गुणहरू युक्त भएर༔
गहन सिाजिका सार नै༔
िेरो सदाको अभ्यास बनोस्༔
यो िेरो अभ्यासको िजतफििा༔
चतुर किथको जसद्धद्ध िाप्त गरे र༔
दे व र रािसिाई पजन िेरो सेवक बनाई༔
बुद्ध जशिाको रिा गनथ सकाँ ༔
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बुद्ध उपदे जशत सम्पणथ सद्धिथ ༔
कुनै कजठनाइ जवना िेरो जचत्तिा उत्पन्न भई༔
यस िकारका अनुत्तर ज्ञानको आचायथ िाप्त गरी༔
िैिे अनुत्तर सम्यक् सम्बोिन िाप्त गनथ सकाँ ༔
बोजिजचत्तको हे तु र ित्ययद्वारा ༔
ित्येक िाणी कहााँ पुगेर आकषथण गरी༔
िेरा जचन्तािजण रत्न सिान असीजित किथिे༔
हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त जहतकारी र अथथपणथ होस्༔
बुद्ध ििथ फैिाउन सकाँ ༔
ताजक ििथ परम्परा र गुरुहरू अजभवृद्धद्ध होउन्༔
सत्त्व िाणीिाई सुख जदएर༔
सबै िोक बुद्ध िेत्रिा शुद्धीकरण गनथ सकाँ ༔
िेरो िन, वचन र शरीरबाट ༔
असङ् य रूपहरू दे खा परर༔
आवश्यकता अनुसार जवनीत गररनु पने༔
ित्येकको जहत गनथ सकाँ ༔
गुरु! संसार र जनवाथ ण सबै तपाईाँकै༔
िभास्वरबाट अजभन्न िानी༔
जत्रकाय सदा अभेद्य बुझेर༔
चााँ डै नै बुद्धत्वको सवथज्ञता िाप्त गनथ सकाँ ༔
िाणीहरूिे िाथथना गरून्༔
आचायथहरुिे आशीवाथ द जदउन्༔
इिदे वहरूिे जसद्धद्ध िदान गरोस्༔
डाजकनीहरूिे भजवष्यवाणी गरून्༔
ििथपाििे जवघ्न हटाउन༔
बुद्ध जशिा जवकजसत हाँ दै फैजियोस्༔
सबैिे सुख र िङ्गि अनुभजत गरून्༔
जदन रात ििथ आचरण गरोस्༔
स्व र परको उद्दे श्य स्वतः पणथ होस्༔
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शुद्ध स्वभावको यस पुण्यबाट༔
संसारको गजहराइ, दु गथजत दे द्धख सबै ररजत्तउन्༔
जत्रकायको एकरूपता अवबोि गरी༔
हािी भव सिुद्रिा रहनै नपरोस्༔
बुद्धहरूको गुह्य जशिा जनजि༔
परि, अनुत्तर जशिा༔
आकाशिा उदाएको सयथ सिान
संसारभर चद्धककयोस् र फैजियोस्༔
यस पुण्य र िेरा अरू पुण्यको िरा अजभवृद्धद्ध होउन्༔
ताजक िैिे गुरुको इच्छा पुरा गनथ सक्ने, सबै अिल्य गुणिे ि युक्त होऊ༔
परिाथथ िज्ञा, िैत्री र बि िाप्त गरी सम्बोजि िाप्त भई༔
छ गजतका सबै दु ः खिय संसार सिुद्रबाट िुक्त भई༔
जछट्टै सम्यक सम्बुद्धत्व िाप्त गरून्༔
िोिाद्रकको औषिीयिय उपत्यकाबाट जसंहको टाउको िस्तो चट्टानबाट पेिा जिङ् पािे यो जनजि िाप्त
गनुथभयो।

यस िाथथनाको परा जतब्बती र अङ् रेिी अनुवाद Lhasey Lotsawa’s website. यहााँ पाउन सक्नुहन्ज्छ।

हािी सबैको िनिा श्रद्धा िागोस्।
सवथ िंगिि, सबै शुभ होस्!

फाग्छोग ररन्पोछे
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