
 
 

 नवप्रवेशिकाको लाशि  झाम्िोन शिफाि रिन्पोछेको उपदेि 

 

नजिक र टाढा रहेका जित्रहरू, 

 

आशा छ, सधैँ झैँ यो पत्रल ेआज तिब्बिी पात्रोको पहिलो गुरु रिन्पोछे हिवसमा िपाईिरूलाई स्वस्थ ि 
सुखी नै पाउनेछ। वर्षको पहिलो १५ हिन अथाि ्पूर्णषमा सम्म िाम्रो अभ्यासको पुण्य ि प्रभाविरू गुणन 

हुने हवशेर् बहुमूल्य अवसििरू िो। यसलाई मध्यनजि गिै, म िपाईँिरूसँग झाम्गोन हमफाम रिन्पोछेल े

अभ्यासकिािरूलाई हिनु भएको केिी छोटो उपिेश साझा गनष चािनु्छ। चाि पिको यो उपिेश 

लोङछेन्पाका चाि धमषिरूसँग सम्बहिि छ, जसलाई गम्पोपाको चार धिमहरू पजन भजनन्छ। 
 

नवप्रवेशिकाको लाशि  उपदेि 

-झाम्गोन जिफाि ररन्पोछे  

 

उफ्! संसार जभत्रका सबै गजिजिजधहरू व्यर्म र खोक्रा हो। 
 

अजिश्वसनीय र क्षजिक; चट्याङको नृत्य िसै्त। 
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 िृतु्य कजहले हुन्छ, केही जनजिििा छैन। 
 

अझै, िृतु्य जनजिि भएकोले, योिनाहरू र आशाहरू सीजिि गनुमहोस्। 
 

 

गुरुका जनरे्दशनले घरलाई र िारलाई प्रहार गनम जर्दनुहोस्, 

 

एकजचत्तले एकान्तिा रहेर िनको िास्तजिकिा खोज्नुहोस्। 
 

िन; िुन चट्याङ, हुरी, र बार्दल िस्तो छ, 

 

सूयमको िुजन, जिजभन्न जिचारहरूले रजिएको  छ। 
 

  

िब राम्ररी िााँच्छौ, िास्तजिक स्वभाि र उत्पजत्तको अभाि पाउाँछौ। 
 

जक्षजििको िृग िररजचका िसै्त, यो ठोस स्वभािबाट रजहि छ। 
 

शून्य िर रे्दखा पर्दमछ;  रे्दखखन्छ िर शून्य छ। 
 

िनलाई स्विः , स्वाभाजिक रूपिा िास्तजिक सहििािा आउन छोडी जर्दनुस्। 
 

 

िब खथर्रिाको जिकास हुन्छ, िनको प्राकृजिक अिथर्ा रे्दखखन्छ। 
 

यजर्द गुरु प्रजि श्रद्धा जिशाल हुाँरै्द गए, आशीिामर्द िनिा पसे्न छ र िनलाई पे्रररि हुन्छ, 

 

सम्भार सञ्चयले आिरि शोजधि हुाँर्दा बोजधको उर्दय हुनेछ। 
 

त्यसैले अभ्यासलाई जनरन्तर प्रयास गरी हृर्दयिा जलनुहोस्! 

 

 

िब केही  निप्रिेजशकाहरूले िलाई अभ्यासिा लाग्न सल्लाह िागेका जर्ए, ि  जिफाि भजननेले 

उनीहरूको जनरे्दशनको लाजग यो लेखेाँ। सिम ििलं! 

(जबराि राि बज्राचायमबाट नेपालीिा अनुिार्द गररएको हो)  

 

पजहलो पङ्खि जनयाल्दा िपाईाँ को िन धिमिा फकम न्छ। सांसाररक कायमहरूको कुनै सार िा अर्म 
हुाँरै्दन। सबै कुरा अजनत्य हो। िृतु्यको सिय अजनजिि भए पजन िृतु्य जनजिि छ। यो रे्दखेर िपाईाँ ले 

र्दीघमकालीन योिनाको आस नगनुम, बरु आफ्नो अभ्यासिा लगनशील हुनुहोस्। 



र्दोस्रो पङ्खिको जनरे्दशनले िपाईाँ को िन र िपाईाँ को धिम अभ्यास िागमपर्िा अग्रसर हुनेछ। गुरुहरूबाट धिम 
जसकु्नहोस् र सही रूपिा लागु गनुमहोस्। एकान्तिा रहेर जनिामयकिाको सार् अभ्यास गनुमहोस्। िपाईाँ ले यार्द 

गनुमहुनेछ जक िन र जिचारले जबिुली िा हािा िस्तो व्यिहार गर्दमछन्। 
 

िेस्रो पङ्खिले िागमिा लाग्दा आिरि कसरी हटाउाँर्दछ भनेर रे्दखाउाँर्दछ। िब िपाईाँ ले चट्याङ िस्तो, बार्दल 

िस्तो यस अजनत्य िनलाई िााँचु्नहुन्छ, िब रे्दख्नुहुनेछ जक त्यहााँ कुनै ठोस पर्दार्म छैन; यसको िास्तजिक स्वभाि 

छैन। सबै कुरा भ्रि िसै्त हो। िपाईाँ  िे रे्दख्नुहुन्छ स्वभािैले शून्य छ, र स्वभाि शून्यलाई नै िपाईाँ ले रे्दख्नुहुन्छ। 
त्यस कारि िपाईाँ ले ध्यान गरेर प्राकृजिक अिस्ठािा रहनु पछम । 

 

िब हािी लोङछेन्पाको पजहलो िीन धिमको जनरे्दशन अनुसरि गर्दमछौ ाँ, िब प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ; अजिद्या 
प्रज्ञाको रूपिा उर्दय हुनेछ। चौर्ो पङ्खिले ििमन गर्दमछ जक, िब िपाईाँ  प्राकृजिक अिथर्ािा राम्रोसाँग 

रहनुहुन्छ, िब िपाईाँ ले आफ्नो िास्तजिक स्वभाि रे्दख्नुहुनेछ। िब िपाईाँ साँग  जिशाल श्रद्धा हुन्छ, िपाईाँ ले 

आशीिामर्दहरू पाउनुहुनेछ। िब िपाईाँ  सम्भार सञ्चय र पाप रे्दशना गनुम हुन्छ, िपाईाँ ले बोध प्राप्त गनुम हुनेछ। 
यस कारि, हािी सबै राम्ररी अभ्यास गनुम प्रयासरि रहनुपछम । 

 

सिम िंगलि्, 

 

फाग्छोग ररन्पोछे 


