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फोटो साभार: ररग्पा 

 

नजजक तथा टाढा रहेका प्यारा जमत्रहरू, 

 

आशा छ यो सने्दशले तपाईँहरू सबैलाई स्वस्थ, सुखी र खुसी पाउनेछ। आजको गुरु 

ररन्पोछे दशमीमा म तपाईँहरूलाई भगवान् बुद्धको सबै जशक्षा समावेश भएको चार 
हरफ सम्झाउन चाहन्छु। 

कुनै पजन अकुशल पाप नगनुु  

जुनै पजन कुशल धमु गनुु  

आफ्नो मन आफ्नो अधीनमा राख्नु 

त्यही नै बुद्धको शासन हो। 
 

यो श्लोक बुद्ध स्वयंको वाणी हो। त्यसमा समू्पणु बुद्ध धमु समावेश छ जुन जत्रजशक्षा 
अथाुत् शील, समाजध र प्रज्ञाले युक्त छ। तसथु, कुनै पजन अकुशल पाप नगनुु भन्न 



हरफले शीलको जशक्षालाई जनाउँछ। जुनै पजन कुशल धमु गनुु भनेको समाजधको जशक्षा 
हो। आफ्नो मन आफ्नो अधीनमा राख्नु भनेको प्रज्ञाको जशक्षा हो। आज म 

तपाईँहरूलाई यी जत्रजशक्षाको बारे छोटकरीमा सम्झाउन चाहन्छु। 

सबै भन्दा पजहला, एउटा धमु अभ्यासी भएको नाताले हामीले जबसुनु हुन्न जक आधारभूत 

शील जशक्षाको जनजमत्त सृ्मजत र सम्प्रजन्य आवश्यक छ। सृ्मजतको अथु हो त्यागु्न पने के 

हो थाहा पाउनु, नाम काढेर भनु्न पदाु दस अकुशल कायु र संलग्न हुनु पने के हो सम्झनु 

अथाुत् दश कुशल के हुन थाहा हुनु।  हामी सृ्मजत माफुत यसलाई सम्झन्छछ ँर सम्प्रजन्य 

द्वारा हामी परीक्षण गदै रहन्छछ जक कही ँकतै हामीबाट कुनै पजन अकुशल पाप त हुन 

गइरहेको छैन। 

थप, आफ्नो शीलहरूलाई शुद्ध राखी राख्नको लाजग यस जन्म र पजहलेका जन्महरूमा 
गरेका समू्पणु अकुशल कायुहरूको जनयजमत पापदेशना गनु जरुरी छ। हामीले 

जानेको खण्डमा चार बल(पश्चात्ताप, प्रजतपक्ष, आधार र प्रजतज्ञा बल)को आश्रय जलएर 
पापदेशना गनुु पछु,  नजानेको खण्डमा वज्रसत्त्व आजद बुद्ध र बोजधसत्त्वहरू सामु 

पापदेशना गनुु पछु। 

जुनै पजन कुशल धमु गनुु भनेको समाजध जशक्षाको अंग हो। जसको तात्पयु दैजनक दस, 

पन्ध्र जमनेट वा एक, दुई घण्टा वा आफ्नो क्षमता अनुसार ध्यान गनुु भने्न हुन्छ। त्यस 

बखत हामी चुप रहन्छछ,ँ शान्त रहन्छछ,ँ स्स्थर रहन्छछ,ँ शरीर आराम पूवुक राख्छछ, श्वास 

प्रश्वासलाई प्राकृजतक छाड्छछ ँर आफ्नो मनलाई एक जचत्त गरेर यता उता जवचजलत हुन 

जदँदैनछ।ँ यसरी आफ्नो मनलाई जवश्राम गनु जदन्छछ ँर कतै यो मन जवचजलत वा सुस्त त 

भएको छैन अथवा एकाग्र रहन नसकेको पो छ जक भनी सृ्मजतवान् रहन्छछ।ँ समाजधको 
माध्यमबाट हामीले आफ्नो मन स्स्थर रहन जशक्षा जदन्छछ।ँ मन केस्ित गनुको लाजग 

हामीले धाजमुक आलम्बन जलनु पछु, जसै्त मन्त्र जप, बोजधजचत्तोत्पाद, पूजा पाठ, समथ, 

जवपश्यना आजद इत्याजद। यजद तपाईँले यस प्रकारका ध्यान जवजध जसकी सकु्न भएको 
छैन भने केही जछन आफ्नो शरीर, वचन र मनलाई अचलायमान राख्नु होस्। ध्यान 

अभ्यास गदाु आशय जनधाुरण गनु अत्यावश्यक छ। यजद तपाईँको आशय सही छैन भने 

तपाईँको ध्यान पयाुप्त जहतकारी हुने छैन। ध्यान अभ्यास माफुत यो र पजछका 
जन्महरूमा आफू र यस भव संसारका रहेका समू्पणु प्राणीहरूलाई मुक्त गनुको लाजग 

धमु(जवषय-वसु्त)हरूको यथाथु स्वभावलाई जस्ताको त्यसै्त बोध गने आशय जलनु  

होस्। यो उत्तम आशय नै बोजधजचत्त हो। 

https://samyeinstitute.org/paths/holistic-living/mindfulness-means-reminding/
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vajrasattva


अन्ततः , आफ्नो मन आफ्नो अधीनमा राख्नुको तात्पयु अनात्मको बोध अथाुत् प्रज्ञाको 
जशक्षा हो। यसको जनस्ि सबै भन्दा पजहला हामीले हाम्रो प्रते्यक स्व केस्ित कायुलाई 

उते्प्रररत गने आफ्नो स्वाथुको पजहचान गनुु पछु। जब हामीले आफ्ना स्व केस्ित प्रवृजत्त 

घटाउँछछ, तब हाम्रो स्वाथु पछाजड लुकेको अहङ्कारलाई देख्दछछ।ँ जब हाम्रो अहङ्कार 
पजन टुटेर जान्छ, तब त्यहाँ अझै सूक्ष्म तवरले ‘म’ भने्न भावमा ग्राह गरेको पाउँछछ।ँ यी 
सबै आत्म ग्राहका जवजभन्न तहहरू हुन। 

हामीले प्रते्यक तहहरूलाई जचनेर जतनको परीक्षण गनुु पछु अथाुत् यो ‘म’ भने्न भाव 

जसमा हामी तीव्र लगावका साथ ग्राह गदुछछ ँत्यसलाई भेट्टाउने प्रयास गनुु पदुछ। के 

यो मेरो शरीरमा छ? वा मेरो मनमा छ? के यो जवषयमा जनजहत छ? अथवा वसु्तमा 
जनजहत छ? ‘म’लाई कही ँपजन नभेटाए पजछ आमुक्त भएर हामी ध्यानमा जलन रहनु 

पछु। प्रज्ञा जशक्षामा अभ्यस्त हुनुको लाजग यो उपाय अत्यन्त महत्त्वपूणु छ। 

यो तीनै जशक्षा बुद्ध धमुको सार हुन। वास्तवमा, शील, समाजध र प्रज्ञा सांसाररक सुख 

शास्न्तको लाजग पजन त्यजत्त नै आवश्यक छ जजत धमु अभ्यासमा अजघ बढ्नको लाजग 

आवश्यक छ। यी सबैको सार कुशल तथा अकुशलमा सृ्मजत, मैत्री र करुणाको उत्पाद 

र म भने्न भावमा स्वतः  ग्राह गने प्रवृजत्तको परीक्षण हो। 

तसथु, मैले आज तपाईँहरूलाई यो जत्रजशक्षाको बारे पुनः  सम्झाउन चाहे।ँ यस जभत्र 

जतब्बतमा हजारछ ँवषु देस्ख अनुवाजदत भई चलै्द आएको समू्पणु बुद्ध धमु समावेश छ। 
यो नै जत्रजपटक अथाुत् सूत्र जपटक, जवनय जपटक र अजभधमु जपटक को सार पजन हो। 
त्यस कारण, बुद्धका सबै जशक्षा माजथ उले्लस्खत चार हरफको श्लोकमा समावेश 

हुन्छन् भने यसलाई पजन अझ बुद्ध जशक्षाको तीन आधारजशला अथाुत् शील, समाजध, र 
प्रज्ञामा समावेश गनु सजकन्छ। 

अथाह मायाका साथ, 

सवु मङ्गलम्! 

 

फाग्छोग ररन्पोछे 
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