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फोटो साभार: Himalayan Art Resources 

 

नजजक तथा टाढा रहनु भएका जिय जमत्रहरू, 

 

आशा छ सध ैँ झ ैँ यस पत्रले तपाईैँ लाई खुसी र स्वास्थ्य पाउने छ। सब  िाणी िजत करुणा भाव जवकास 

गननको जनम्ति आजको यस गुरु ररन्पोछे जदवसमा म तपाईैँ हरूलाई केही सल्लाह जदन चाहन्छु। तलको 
उपदेश डुकपा कागु्यका आचायन ग्याल्वा गोचाङ गोन्पो दोजेको िश्नोत्तरात्मक संवादबाट जलइएको हो: 

https://samyeinstitute.org/announcements/new-course-from-samye-institute-training-in-compassion-taught-by-dr-david-shlim/


शाङ ररन्पोछे भनु्न हुन्छ: 

 

 

यजद मलाई बोजध र करुणा जबच कुन छाने्न भनी सोध्दछ ैँ भने, म करुणालाई छाने्न 

छु। त्यसको कारण के भनी यजद फेरी सोध्दछ  भने म भने्न छु जक करुणाको 
अभ्यासमा न  छ पारजमताको अभ्यास समाजवष्ट छ र यस ले िज्ञाको उदय हुन्छ। 

 

यजत भनु्न भए पजछ उहाैँले यो पंम्ति उद्धरण गनुन भयो: 
 

नाना नदी सूत्रमा भजनएको छ: “जब िाणी सुखी हुन्छन्, म खुसी हुन्छु। जब िाणी 
दुुः खी हुन्छन्, म पजन दुुः खी हुन्छु। िाणी िजत म त्री भाव राख्नु म िजत म त्री भाव राख्नु 

हो। िाणी दयालु हुनु म िजत दयालु हुनु हो।” तसथन िाणीहरू िजत गररने म त्री र 

करुणा न  बुद्धहरूलाई पजन सनु्तष्ट गने सेवा हो। 

 

यसथन, म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु जक करुणा एकदम  महत्त्वपूणन छ र यसले ठुलो जहत ल्याउने छ। 

त पजन, हामीलाई लाग्छ जक हामीले बुद्धहरूलाई जवजशष्ट पूजा अचनना गनुन पछन । तर, यहाैँ यस सूत्रमा 
बताए झ ैँ, बुद्धहरूलाई गनन सजकने जवजशष्ट अचनना भनेक  सब  िाणी िजत करुणा जवकास गनुन हो।  

 

थप, करुणा हाम्रो ब म्तद्धक बुझाइमा मात्र सीजमत रहनु हुैँद न। यसलाई अभ्यास म  लागु गनुनपछन । 

जबहान, उठ्ने जबजत्तक  चार अपररमाण मनमा ल्याउनु। त्यस पजछ जवशेष महत्त्वको साथ िस्थान 

बोजधजचत्त अथानत् करुणा र तोङलेन् (परात्मा पररवतनन)को अभ्यास गनुन। तोङलेन् बोजधसत्त्व चयानको 
मुख्य अभ्यास हो, यजद यो अभ्यास जसकी सकु्न भएको छ न भने करुणा क  अभ्यास  गनुनहोस्। 

 

आजको गुरु ररन्पोछे जदवसको यही संदेश जदन चाहन्छु जक अभ्यासको सार भनेक  सब  िाणी िजत 

करुणा सञ्चय गनुन हो। 

 

तपाईैँ हरू जहाैँसुक  हुनु भए पजन, मेरो धेर  माया! 

सवन मङ्गलम् 

 

 

फाग्छोग ररन्पोछे 

https://samyeinstitute.org/event-recordings/the-six-paramitas-part-one/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/relying-on-the-four-immeasurable-qualities-during-a-pandemic-part-1-immeasurable-equanimity/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/tonglen-practice-developing-bodhicitta/

