
 

  महागुरु पद्मसम्भवको चित्त सार 

 

 
  

नजिक तथा टाढा रहनु भएका जिय जमत्रहरू, 

  

आशा छ सध ैँ झ ैँ यस पत्रले तपाईैँ लाई खुशी र स्वस्थ पाउने छ। आिको यस गुरु 
ररम्पोछे जदवसमा म तपाईैँ हरू सामु स्वयं महागुरु पद्मसम्भवले समू्पणण गुरु जित्त 



साधनाको जनिोडको रूपमा रहेको  िज्ञा सार जित्त मागणक्रमको मुखोपदेश (श्याल दाम 
लाम् रीम येशे न्यिङ्पो) मा जदनुभएको केही मूलभूत उपदेशहरू बताउन िाहन्छु:  

थप, असह्य दृढ जवश्वासमा िोड देऊ,༔ 

करुणा र बोजधजित्त अभेद रूपमा उत्पाद गर, अजन ༔ 
गहन ज्ञानले मूल उपदेशको खोिी गर। ༔ 
दृजिमा दक्षता हाजसल गरेर, ियाणको भेद बुझे༔ 

दुई सत्य मधे्य एउटालाई मात्र िोड जदनाले आउने बाधा स्वमुन्यि हुनेछ༔ 

र मागणका गुणहरू स्वतः  र अनायास िसु्फजटत हुन्छन्༔ [1] 

[1] पद्मसम्भव, लाम् रीम येशे न्यिङ्पो (राङ्झुङ येशे िकाशन, २०१६), पेि.४२.   

  

थप, असह्य दृढ जवश्वासमा िोड देऊ ,: दृढ जवश्वास न  सब  धमण अभ्यासको िग हो। सवण 
िथम कमण र फल अिुक छन् भनी जवश्वास हुनु पयो ्ण। हामीले गरेका सब  कमणहरूको 
फल हामीले भोग्न  पछण । तत् पश्चात् सुख दुः ख इत्याजद सब  अनुभूजतका सृिना गने 
जित्तको असीम क्षमता िजत पजन जवश्वास हुन िरुरी छ। यजत बुझी सके पजछ जित्तको 
सार बोध हो र यसको िकृजत न  िज्ञा हो भने्न तथ्य हामीलाई ज्ञात हुन्छ। यस को 
आधारमा हामीले सब  धमण (जवषय-वसु्त)हरूको पजन वास्तजवक स्वभाव िज्ञा न  हो भनी 
देख्दछ ैँ। 

पक्क  पजन यसमा हामीलाई अजभषेक , आगम र उपदेश आजद िदान गनुण हुने गुरु पजन 
समावेश हुनुहुन्छ िसलाई हामी मानव रूपमा बुद्ध न  मान्दछ ैँ , जकनजक सब  धमणहरू 
िस्त  उहाैँ पजन शूि र िज्ञा स्वभावको हुनुहुन्छ। यहाैँ जवश्वासको अथण धमणहरू आजद 
काल देन्यख न  बोजधको स्वभावमा छन् भने्न तथ्यमा जनश्चयता हुनु हो। यस अन्तगणत 
जित्तको स्वभाव र गुरुको स्वभाव दुइट  अभेद्य िज्ञा ज्ञानको अवस्थामा छ भनी जवश्वास 
हुनु हो। 

  

करुणा र बोजधजित्त अभेद रूपमा उत्पाद गर : अरू िजत दया र सहानुभूजतको भावबाट 
करुणाको उदय भएर सब  िाणीहरू दुः ख र दुः ख हेतुबाट मुि गने िाहना सम्म 
करुणाको जवकास हुन्छ। यस  आधारमा आफ्नो शरीर , विन र मनको सदुपयोग गरी 
सब  िाणीहरूलाई दुः ख र दुः खको हेतुबाट मुि गरेर धमणताको अवस्थामा रहेको िज्ञा 
कायको पद जदलाउन बोजध िान्यि गने गहन इच्छाको जवकास हुन्छ। तसथण सब  धमण 
िजत जनष्पक्षताका साथ बोजधजित्त उत्पाद गनुणपछण । 

  

गहन ज्ञानले मूल उपदेशको खोिी गर : आजधकाररक गुरु सैँग सही तररकाले 
आजधकाररक धमण जशक्षा िाि गरेमा हामीले गहन ज्ञान पाउैँछ ैँ। यसरी जसकेको गहन र 



सही जशक्षा(शु्रतमयी िज्ञा)को आधारमा जिन्तनमयी िज्ञा िान्यिको जनन्यि जिन्तन मनन 
गनुण पछण । सही दृजि र भावनाको साथ िब यसरी िाि ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गररन्छ 
तब भावनामयी िज्ञा अथाणत् धमणहरूको यथाभूत स्वभाव िस्ताको त्यस्त  देख्न सके्न िज्ञा 
िान्यि हुन्छ।  

  

दृजिमा दक्षता हाजसल गरेर , ियाणको भेद बुझे:  यस अभ्यासलाई जनरन्तरता जदैँद  हामीले 
दृजिमा जनश्चयता हाजसल गनुण पछण । ब द्ध दृजि(ब द्ध दशणन र जसद्धान्त) अन्तरगत सुरुमा  

‘अनात्मा’, त्यस पजछ  ‘शूिता’ र अन्ततः  ‘आजद देन्यख बोजधको अवस्थामा रहेको िज्ञा ’ 
समाजवि छ। दृजि(ब द्ध दशणन)लाई कुन  शंका जवना जनणाणयक रूपमा न  न्यस्वकाररनु 
पछण । यसको साथ साथ  हाम्रो ियाण(आिरण)लाई सृ्मजत र सम्प्रििले युि गरी लानु 
पछण  ताजक हामीबाट कुन  पजन दश अकुशल नहोस् र त्यसको जवपरीत धेर  भन्दा धेर  
दस कुशल संग्रह गनण सजकयोस्। बज्रयानमा सृ्मजत र सम्प्रििले युि गरी लानुको 
तात्पयण समय(शील) पालन गनुण र शुद्ध आभास कायम राख्नु पजन हो। यसरी आआफ्नो 
ियाणको तह अनुसार सही तररका भेद गनण िानु्न पछण । 

  

दुई सत्य मधे्य कुन  एउटालाई मात्र िोड जदनाले आउने बाधा स्वमुन्यि हुनेछ : हाम्रो सत् 
ियाणले सही दृजिको िान्यि अझ सुजनजश्चतता गरी जदइन्छ। हामीले दृजि वा ियाण मध्य कुन  
एउटालाई मात्र  िोड जदने बानी त्यागु्न पछण । भनु्नको तात्पयण , परमाथणमा मात्र केन्यित रहेर 
संवृजत्त(लोकले मानेको सत्य)लाई अनावश्यक ठानी अरू सब  थोकलाई बेवास्ता गरेर 
हामी उचे्छदवादको पराकाष्ठामा फसु्न हुन्न। न त हामीले परमाथणलाई अपेक्षा गरेर 
संवृजत्तलाई न  सब  थोक सम्झी शास्वतवादमा फसु्न हुन्छ। 
  

मागणका गुणहरू स्वतः  र अनायास िसु्फजटत हुन्छन् : यजद यसरी मागणमा अग्रसर हुन 
भयो भने सब  गुणहरू अनायास  िसु्फजटत हुन्छ। तसथण , माजथ बताए झैं अभ्यास गदै 
िानु होस्। 

  

तपाईैँ हरू िहाैँसुक  हुनु भए पजन, मेरो धेर  माया! 
  

सवण मङ्गलम् 

 

श्रदे्धय फाग्छोग ररन्पोछे 



 


