ड्र ीकुङ जिग्तेन् सुमगोनको महामुद्रा जनतार्थ उपदे श

नजजक तथा टाढा रहनु भएका जिय जमत्रहरू,
आशा छ सध ैँ झ ैँ यो पत्रले तपाईैँलाई खुसी र स्वास्थ्य न पाउने छ। आजको गुरु ररन्पोछे
दशमीमा म तपाईैँहरू सैँग डरीकुङ काग्यू परम्पराका िथम गजिधर जजग्तेन् सुमगोनको
अत्यन्त गम्भीर उपदे श बाैँ ड्न चाहन्छु । कृपया केही समय जनकालेर यो पढ् नु होस् र जचन्तन
मनन पजन गनुु होस्।

पााँच जनतार्थ तत्त्व, आधारभूत उपदे श र महामुद्राको आठ समय
गुरु रत्नलाई वन्दना!
गुरु रत्न स्वयंले बताउनु भएको छ, परमाथु महामुद्राको आधारभूत उपदे श पाैँ च तत्त्वको
समागम हो: (१) उपदे श परम्परा, (२) दृजिको अवबोध, ३) ध्यानको अनुभूजत, (४)
समरसताको चयाु र (५) जनजितता जसले दोषको जनवारण गछु ।
१) पजहलो, महामुद्राको जनताथु उपदे श परम्परा शाब्दिक पठ्याईमा पररणत हुनु हुैँ दन। यो
त श्री बज्रधरदे ब्दख मूल गुरुसम्म सञ्चाररत हुन्छ, न जक कुन व्यब्दिबाट खब्दित।
२) दोस्रो, दृजिको अवबोधले वास्तजवकताको सतही बुझाइलाई मात्र जनाउैँ दन। गुरुको
आशीवाु दबाट जचत्त अनुत्पन्न छ भनी बोध गरे को योगीले जचत्तको अनुत्पन्न स्वभाव भन्दा
रूप, शि आजद जहउैँ र पानी, जतल र जतलको तेल जस्त न अजभन्न रहे को बोध गदु छ।
३) तेस्रो, आफ्नो जचत्त सब िकारको कल्पना िपञ्चबाट मुि रहे को जान्नु न ध्यानको
अनुभूजत हो।
४) चौथो, समरसताको चयाु ले शून्यता र करुणा; िजतभास र शून्यता; सुख र दु ुः ख; चार
धातु र रोगको एकरसतालाई बुझाउैँ छ।
५) पाैँ चौ,ैँ जनजितता जसले दोषको जनवारण गछु भन्नुको तात्पयु महामुद्राको आठ समय
हो। जस अन्तगुत:
१. आफ्नो जचत्त अनुत्पन्न छ भनी बोध गरे पजन गुरु र बज्र आचायुलाई नत्याग्नु ;
२. गुह्यमन्त्र वज्रयान दे ब्दख जवनय सम्म, सद्धमुको कुन पजन जशक्षालाई र जतनका
अनुयायीहरूलाई यो सानो यो ठु लो ठानेर आलोचना नगनुुस्,
३. जनवाु ण िाब्दिको सब आशा त्याजगए पजन धमु चयाु को जनरन्तर पालना गनुुस्;

४. दु गुजतका सब डरबाट मुि भइए पजन ठु लो होस् या सूक्ष्म, अकुशलबाट टाढा
रहनुस्;
५. समाजध लाभ गरी जल आजद महाभूतबाट हुने बाधाले मुि भइसके पजन
अहं कार नगनूु ;
६. संसार र जनवाु ण अजभन्न रहे को थाहा पाए पजन आफ्ना वरपर रहे काहरूको
अनुकूल दृजि र चयाु को पालन गनुुस्;
७. बुद्ध र िाणी एउट सन्तजत हो, तर पजन अकृजत्रम करुणाको अनुभव गनुुस्;
८. ध्यान सत्र र पृष्ठालब्धमा(ध्यानमा नरहैँ दा) कुन अन्तर नराखी आरण्यमा अभ्यास
गनुुहोस्।

यजत महामुद्रा समय परम्पराको बारे संजक्षि जनताथु , आधारभूत उपदे श हो।
तपाईैँहरू सबलाई यस गम्भीर शि र जतनका अथुको बोध होस्।

सबलाई मेरो न्यानो माया,

सवु मंगलम्

फाग्छोग ररन्पोछे

