
  

जा पाटु्रल रिन्पोछेका महत्त्वपूर्ण उपदेश 

 
चित्र साभार: सेछेन 

नचिक तथा टाढा रहनु भएका चिय चित्रहरू, 

  

आशा छ सध ैँ झ ैँ यस पत्रले तपाईैँ लाई खुसी र स्वास्थ्य पाउने छ। आिको गुरु ररन्पोछे चिवसिा ि तपाईैँ हरू 

सैँग पाटु्रल ररन्पोछेका केही िुख्य उपिेशहरू साझा गनन िाहन्छु। 
 

पचहलो, िीवनका हरेक पररस्थथचतहरूिा, िाहे साांसाररक होस् वा आध्यास्िक, उतार-िढावहरू भई न  रहन्छन्। 
कचहलेकाहीैँ हािीसैँग राम्रो अनुभवहरू हुन्छन्, कचहलेकाहीैँ खराब; कचहलेकाहीैँ हािी धेर  खुसी हुन्छछ ैँ, 
कचहलेकाहीैँ हािी ठुलो कचठनाइबाट गुज्रन छछ ैँ। िेसुक  होस्, हािी सध ैँ सृ्मचतवान् रहनु आवश्यक छ। 
पररस्थथचतहरू राम्रो हुैँि  गइरहेको बेला सुखिा िाचिनु हुन्न। िब पररस्थथचतहरू चवपरीत हुैँि  िान्छ तब आचिनु 

वा चनराश पचन हुनु हुन्न। िूलतः, कुन  पचन चकचसिको उतार-िढावहरूिा तीव्र भावनािक आवेग िकट नगरी  
चििको आधारभूत तथा  स्थथर स्वभाविा सृ्मचतवान् भई रहनु पछन  र यो अत्यन्त  िहत्त्वपूर्न छ। 
 



िोस्रो, हािीले आफ्ना साथीहरू, नातेिारहरू, चछिेकीहरू र पररचितहरू सैँग के-कस्तो व्यवहार गरररहेका छछ ैँ 
भनी सिग र सृ्मचतवान् हुनुपछन । हािी सृ्मचतवान् भएर झूट बोल्ने, िोरी गने, गाली गने, कुरा काते्न इत्याचि कायन 
त्यागु्न पछन । हाम्रो कािले हाम्रो वरपरका िाचनसहरूको कसरी चहत गनन सचकन्छ भनी सोचु्नपछन । यसका लाचग, 

राम्रो वा नराम्रो िुनसुक  पररस्थथचतिा पचन हािी सृ्मचतवान् रहनुपछन  र िानचसक आधारभूततालाई गुिाएर धेर  
भावुक वा िचतचियाशील बनु्न हुैँि न। 
 

तेस्रो, हािीले सध ैँ आफूलाई अरूको थथानिा र अरूलाई आफ्न  थथानिा राखेर सोचु्न पछन । पररवार, साथीहरू, 

सहपाठीहरू, अथवा अरू कुन  पचन सम्बन्ध र पररस्थथचतहरूिा हािीले यसरी सोचु्न अत्यन्त िहत्त्वपूर्न छ। यचि 

हािीले सध ैँ आफूलाई अरूको थथानिा र अरूलाई आफ्न  थथानिा राखेर सोच्छ ैँ भने, हाम्रो िन फराचकलो र 

व्यापक हुनेछ। 
 

िछथो, हािी अरूको गल्तीहरू चिन्निा िाचहर छछ ैँ। िुनसुक  पररस्थथचतिा हािीले िोसुक लाई भेट्छछ ैँ, उसको 
अवगुर् हािी तुरुन्त  पचहिान गछछैँ । यसको सट्टा, हािीले हाम्रो आफ्न  गल्तीहरू हेननको चनचिि सृ्मचत रुपी ऐना 
हेनन आवश्यक छ। तनावग्रस्त, आि-चवश्वासको किी वा आि-सम्मानको किी भएका चिक्दार, चििेसन भएका, 
र अस्थथर िन भएका िाचनसहरूले यो अभ्यास गनुन लाभिायी नहुन सक्छ। तर यचि तपाईैँ  िानचसक रूपिा 
स्थथर र सनु्तचलत हुनुहुन्छ भने, तपाईैँ ले आफ्न  िनको परीक्षर् गरेर िनले कसरी काि गिनछ, र यसको गल्तीहरू 

के हुन भनेर पिा लगाउन सृ्मचत रुपी ऐनाको ियोग गनुन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसो गनन नसक्दा हािीबाट धेर  
गल्तीहरू भई राखेका हुन्छन्। 
 

कोही पचन िोष िात्र वा गुर् िात्र ले युक्त हुैँि न। सब सैँग िोष र गुर् िुव  हुन्छ, तर िोष र गुर्को िात्रा फरक-

फरक  हुन्छ। िसको अथन सब सैँग गुर् छ। पाटु्रल ररन्पोछेले पचहिान गनुन भएका िुख्य गुर्हरू चनम्न हुन्। 
पचहलो, थोर  बोल्नु राम्रो हो, र अनावश्यक गफ नगनुन, अथनहीन बकबक नगनुन। िोस्रो, िन फराचकलो र व्यापक 

हुनुपछन , िो सचिल  भावनािक र िभाचवत बन्द न। तेस्रो, कुन  पचन कुराको सही िापन थाहा हुनुपछन , चकनचक 

कुन  पचन कुरालाई अचत गनुन हुैँि न। िछथो, सांसारिा आफ्नो थथान र भूचिका थाहा पाउनु आवश्यक छ। अन्तिा, 
ियालु हुनुपछन । यी साांसाररक गुर्हरू सब का लाचग िहत्त्वपूर्न छ, तर धिन अभ्यासिा लाचगपरी रहेकाहरूको 
चनचिि यो अचत आवश्यक छ। 
 

पाटु्रल ररन्पोछेको बहुिूल्य उपिेश न  तपाईैँ हरूको लाचग िेरो तफन बाट गुरु ररन्पोछे चिवसको सने्दश हो। 
 

नयाैँ वषनको सब िा िाया र शुभकािना, 
सवन िांगलि्। 

 

फाग्छोग ररन्पोछे 


