उत्तम मतिशोधन अभ्यास

नजिक र टाढा रहेका प्यारा साजिहरु,
सध ैँ झैं यो सन्दे शले तपाईंलाई सुखी, स्वस्ि र खुसी पाउैँ छ भजन आशा गर्द छु। यस गुरु ररन्पोछे जर्वसको जर्न
तपाईंहरूसैँग अतीशा जर्पंकर जवरजित मजतशोधन अभ्यासको केही हरफहरू प्रस्तुत गनद िाहन्छु । यस जभत्र
धमद अभ्यासमा लाग्न िाहने तिा आफ्नो सोिाइ र कायदले िीवनमा आमूल सकारात्मक पररवतदन ल्याउन िाहने
िो कोहीको लाजग एकर्म स्पष्ट, सीधा र सरल उपर्े श छ। मेरो मन छोएका केही जशक्षाका मूल सार उपर्े श
समेजटएका हरफहरू तपाईंसैँग साझा गनद िाहन्छु ।

सवोच्च शील आफ्नो जित्त र्मन हो,
सब भन्दा उच्च गुण परोपकाररता हो,
सवोकृष्ट उपर्े श सधैंँैँ जित्तलाई हेनुद हो,
सवोच्च ियाद संसारबाट मुख फेनुद हो,

छोटोमा भन्नु पर्ाद, जित्तको जनरीक्षण र पररवतदन बारे जशक्षा पाउन सजकन्छ। यसो गनद सक्नुको जनजमत्त लौजकक
सम्बन्धबाट अल्गिनु पछद , त्यसलाई यहाैँ “संसारबाट मुख फेनुद” भजनयो। लौजकक सम्बन्ध भन्नाले मान, सम्मान,
नाम इज्जत आजर् भएता पजन मुख्यतः घमन्ड र अहङ्कार न हो। संसारमा सांसाररक रूपमा रहैँर्ा यी सम्बन्धहरू
स्वाभाजवक न लाग्दछ। तर पजन, जतनमा आशक्त िो कोहीलाई यसले समस्या खडा गररजर्न्छ। यसिद, हाम्रो
जविार स्व केल्गित नभई परजहतमा केल्गित हुनु पछद ।

सवोच्च जसल्गि क्लेशको जनरन्तर ह्रास हो,
जसि भएको सवोच्च लक्षण क्लेशमा जनरन्तर कमी हो।
धमद अभ्यासको फल भनेको राग कम हुन िाल्नु, कुन कुरा प्राल्गिको आशल्गक्त कम हुनु र समग्रमा क्लेश,
अकुशल जविार अजन शारीररक र मानजसक तनाव पजन कम हुनु हो। सारांशमा भन्नुपर्ाद , धमदलाई जिन्नु आफलाई
जिन्नु हो र धमदको अभ्यास गनुद आफलाई पररवतदन गनुद हो।
मले आि तपाईंहरू सामु प्रस्तुत गरे को बुैँर्ा मध्य सब भन्दा जहतकारी बुैँर्ा छान्नु होस् र त्यसलाई आफ्नो बारे
फेरी फेरी सम्झाउने ऐनाको रूपमा प्रयोग गनुदहोस्। यजर् मजतशोधना अभ्यासको बारे िप छ भने, हाम्रो
वेबसाइट Samye Instituteमा र यस जभत्रको जनः शुल्क अभ्यास सत्रमा (स्पेजनस,रजसयन र िाई भाषामा पजन
उपलब्ध) सहभागी हुन सक्नु हुनेछ।
तपाईैँहरू सब अभ्यासमा अजभवृल्गि भएर वास्तजवक खुसी प्राि हुन्छ भन्ने िाहन्छु । कृपया आफ्नो ख्याल
राख्नु होला, सके सम्म ध्यान अभ्यास गरी मनमा पररवतदन ल्याउनु होस्।
धन्यवार्
सवद मङ्गलम!
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