
 

गुरु पद्मसम्भवको चित्त सार 

 

 

चित्र: धनकोष 

नचिक तथा टाढा रहनु भएका चिय चमत्रहरू, 

 

चिश्वभर फैचिएका महामारी र अन्य िाकृचतक चिपचिहरूको बाबिुद पचन तपाई र तपाईँको चिय पररिार र 
चमत्रहरू स्वस्थ र सुखी रहोस् भनी आशा गददछु। 
 

आिको चदन मै धनकोषमा रहेको कुण्डमा कमिको फूि माचथ गुरु ररन्पोछे िकट हुनु भएको  हुनािे 

आि अथादत् बाँदर मचहनाको यस सिोतृ्कष्ट मंगि चदनिाई  चिशेष गुरु ररन्पोछे दशमी भनेर  मनाउँदा छौ।  
 

यस गुरु ररन्पोछे दशमीमा गुरु पद्मसम्भिको चिि सारबाट मागदक्रममा िज्ञा सारको मुखागमबाट, साभार 
गररएको यो श्लोक हिुरहरूको सामु िसु्तत गनद िाहे।ँ 

िगनशीिताका साथ पुण्यको िरा समाऊ  



िन्दना र िदचिणािे  शरीरबाट गररएको अकुशिको शोधन, 

तथागतको ििन िािन र पाठिे बोिीमा  रहेको आिरणहरूको  शोधन, 

तथा चत्ररत्नको िाथदनािे मनको दोष शोधन हुन्छ। 
सृ्मचत, सम्प्रिनय र अिमादको सम्यक्  अभ्यासमा सदा अभ्यासरत  रहनु। 

 

तपाईँहरूिे िीिनमा चिचभन्न िकारको अनुभूचत र आध्यात्मिक कचठनाइहरू भोगी रहनु भएको छ होिा। 
आिको यस पािन चदनमा म फेरर पचन तपाईँहरूिाई सम्झाउन िाहन्छु की धमदको अभ्यास गनुद िा पुण्य 

सञ्चय गनुद मात्र केही पाइिा पर छ। त्यसैिे आि, यस पािन चदनमा तीन पटक दण्डित् गनुदहोस्, दीप 

बाल्नु होस्, आफूिाई आए िचत स्तोत्र पाठ गनुदहोस् र चत्ररत्न िा गुरु ररन्पोछे अथिा स्वतः  श्रद्धा भएको िा 
आफूिाई चनकट िागे्न िोसुकैको िाथदना गनुद होस्। 
 

बुद्ध र गुरु ररन्पोछेमा कुनै पचन िकारको अहङ्कार र स्वाथीपन हँुदैन । उहाँहरूको करुणा, अचधष्ठान र 
शत्मि व्यापक र असीचमत छ। तसथद, उहाँहरूिाई, उहाँहरूको करुणा र उहाँहरूको िीिनीको बारेमा 
सोचु्नस्। सिदिथम आफू खुसी रहनुस् र अरूिाई खुसी पानुद होस्, यसरी करुणाको अभ्यास गनुद होस्। 
धमदमा करुणा एकदमै आिश्यक छ, कचहिे कही ँयो स्वतः  उत्पन्न हुन्छ भने कचहिे काही ँहामीिे चिन्तन 

मनन द्वारा िगाउनु पने हुनेछ। आफ्नो िीिनिाई ध्यान चदएर हेनुद होस्। तपाईँको िीिनमा त्यस्ता थुिै 

कुराहरू हुन सक्छन् िसिाई सपानुदका साथै सुधानुद िरुरी छ। ती कुराहरूको बारेमा केही समय गचहररएर 
सोचु्न होस्। आफूिे गरेका सत्कमदमा अनुमोदन  गनुदहोस्, खुसी व्यि गनुदहोस् । धमदको अभ्यास गनुदको 
मुख्य उदे्दश्य नै यो िीिन र पचछको िीिनहरूमा खुसी र सुखी रहनु हो। सधै ँखुसी र संयम रहनु होस्। 
 

 आि असुर गुफाबाट सञ्चाचित हुने मनोकामना स्वतः  पूचतद,गुरु चिि अभ्यासको  १,००,०० गणिक्रको 
अिसरमा म तपाईँहरू सँग भेट्ने आशा गददछु। छोगु्बम रंृखिािाई पूिद िषद झै ँ चनरन्तरता चदने 

तपाईँहरूको अनुरोधिाई मध्यनिरमा राखी हामी सबै फेरर पचन िामे थुकदु्रब भाछेद कुने्सि छोगु्बम 

रंृखिा र तत् पश्चात् गुरु छेक्यो त्मन्यत्मिक छोगु्बम अपदण गनद यस पचछका गुरु ररन्पोछे दशमीका चदन भेिा 
हुने नै छौ।ँ 
 

सबै िकारको पुण्य सञ्चयमा अनुमोदन गनुदस् र महा गुरु पद्मसम्भिसँगको सबन्ध सुदृढ पादै िानु होस्। 
 

धेरै माया, 
सिद मंगिम्, 

 

श्रदे्धय फाग्छोग ररन्पोछे 
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