गेन्डुन छोपेल रचित मचतशोधनका पदहरू
नजजक तथा टाढा रहे का प्यारा जमत्रहरू,
आशा छ यो सन्दे शले तपाईँहरू सबैलाई स्वस्थ, सुखी र खुसी पाउनेछ। महामारीको पीडा मत्थर
नभई सकेको बेला नयाँ युद्धको पीडा थजपएको छ। जिश्वमा भई रहे को उथलपुथल दे ख्दा मलाई दु ख
लाग्छ। यस कजिन समयमा रोग, द्वन्द्द्व र कजिनाइबाट मुक्त हुनको लाजग म सबैको जनजमत्त करुणा
साथ प्राथथना गदथ छु। अजहलेको यो समय पजहले भन्दा बढी, प्राणीहरूको जहतको लाजग धमथ अभ्यास
गने समय हो।
आजको गुरु ररन्पोछे जदिसमा, म तपाईँलाई जबस ँ शताब्दीका महान् दाशथजनक, कजि, जचत्रकार,
जिद्वान र क्रान्तिकारी, अम्दो क्षेत्रका गेन्डुन छोपेल (सन् १९०३-१९५१)को उपदे शबाट केही पदहरू
साझा गनथ चाहन्द्छु। जनस्सन्दे ह, जबस ँ शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूणथ जतब्बती लेखक, गेन्डुन छोपेल
एक प्रजतभाशाली बहु शास्त्रज्ञ जथए जसले गेलुक र जिङमा दु िै परम्पराहरूमा जशजक्षत भए र आफ्नो
जीिनभर असाम्प्रदाजयक मतलाई समथथन गनुथ भयो। उनले आफ्नो जीिनको िु लो जहस्सा दजक्षण
एजसयाभरर घुम्न र ब द्ध तीथथ स्थलहरूको खोजीमा जबताउनु भयो। ब द्ध इजतहास र भूगोल सम्बन्धी
उहाँ को अनुसन्धान अतुलनीय छ। उहाँ ले धेरै जिधामा आफ्नो कलम चलाउनु भएको जथयो जुन हामी
माझ अजहले पजन उपलब्ध छन्। उहाँ का कृजतहरू यस कुराको प्रमाण हो जक उहाँ कजत जिद्वान् , ज्ञानी
र प्रज्ञािान् हुनुहुन्थ्यो।
मैले तलका पदहरूलाई तपाईँसँग साझा गनथको लाजग छानेको छु , जकनभने यसले हाम्रो सोच्ने तररका
नै पररितथन गनथ र गजहरो प्रभाि पानथ सक्छ। यी पदहरूले स्मृजत कायम राख्ने , जचिन क्षमता जिकास
गने , र हाम्रो मनलाई धमथ अभ्यासमा फकाथ उन धेरै महत्त्वपूणथ उपदे शहरू बोकेका छन् :
आस्थािान्हरूका लाजग शरणको अटु ट क्षेत्र
जत्र रत्नको कृपा करुणा द्वारा,
संसारका सबै अथथहीन भ्रमहरू हटे रमन धमथ जतर लाग्न आशीिाथ द जदनुहोस् !
जजतसुकै प्रयास गरे पजन सां साररक काममा
अथथको एक अंश पजन पाउनुहुनेछैन।
यो छोटो जीिनबाट मन जफराएर
अबदे न्तख सद्धमथमा लाग्नेछु।

य िन ग्रीष्मका फूलहरू जस्तै अल्पकालीन हुन्द्छ,
सुन्दरता जाडो यामको इन्द्रेणी जस्तै क्षणभङ्गुर हुन्द्छ;
यो मानि जीिन लामो समय जटक्दै नअब मैले सद्धमथको अभ्यास गनुथपछथ ।
दु ुः खी हुँ दा, म खुसी पाउने आशा गछुथ ;
खुसी हुँ दा, दु ुः ख आउला भनी डर लाग्छ:
मैले अझै आशा र डरको रसातल पार गरे को छै नअब मैले सद्धमथको अभ्यास गनै पछथ ।
गहना नै लगाए पजन प्राकृजतक तहमा यो अशुद्ध नै छ;
स्नेहपूिथक हे रचाह गरे पजन रोग व्याजधको आधार यही नै त हो;
यस अजनत्य शरीरको कुनै सार छै नअब मैले सद्धमथको अभ्यास गनुथपछथ ।
धनीहरू आफ्नो न्तस्थजत बारे गुनासो गछथ न् ;
गररबहरू आफ्नो दु ुः खको बारे जिलाप गछथ न् ;
प्रत्येक व्यन्तक्तले आ-आफ्नै दु ुः खको भार बोकेको छ:
संसारमा सुखको कुनै अिसर नै छै न।
सुख र दु ुः ख आजद सबै बाजहरी अनुभिहरू
आफ्नै मनको लीला न हुन् :
जभत्री प्रजतभासहरू नै बाजहर दे खा पने हुन्द्छन् ,
बाजहरी रूपहरूले कजहल्यै जभत्र असर गनथ सक्दै न।
सम्यक् दृजि र प्रमाणद्वारा,
आलय जिज्ञानको जरा काजटँ दा
प्रजतभासको कुजहरो हटे र
धमथताको आकाशमा प्रत्यक्ष हुन्द्छ।
"छ" भनेको कृजत्रम हो।
"छै न" भनेको कृजत्रम हो।
कुनै पजन यस्ता कृजत्रमबाट अछु तो भएको
मनको प्रकृजत स्वरूप नै सम्यक् सम्बुद्ध हो।

" हो" र " होइन" भन्ने जिकल्प पानीका थोपा जस्तै हो,
एक पजछ अकोले अि हीन रूपमा पछ्याउँ छ।
अनालम्ब अिस्थामा जबस्तारै पुग्दै जाँ दा,
धमथधातुको आजदम सागरमा आइपुजगन्द्छ।
सारां शमा, प्रजतभाजसत रूपहरू मनको जादु हुन् ,
तर मन आफैँमा शून्य, आधारहीन र मूल रजहत छ।
जनराधार धमथलाई आत्मग्राह गदै
जतमी र म दु िै संसारमा भड् जकरहे का छ ।ँ
जब, प्रजतभासको बहकाउमा नफसी,
प्रजतभास कताथ (आफैँ)लाई प्रत्यक्ष हे ररन्द्छ,
अिणथनीय आफ्नो अनुहार दे ख्दा
बुद्धत्वको मागथ साँ च्चै छोटो रहे को थाहा हुन्द्छ।
यसरी, जत्र मूलको आशीिाथ दले,
शून्य मनको जरालाई तुरुिै काटे र,
महासन्तन्धको आजद शुद्धताको जिजयी जनिासबाट,
अनजगिी प्राणीहरूको सिोच्च कल्याण गनथ सकूँ!
कृपया यी पदहरूलाई ध्यानपूिथक पढ् नुहोस् , जतनीहरूलाई मनन गनुथहोस् , र मनै दे न्तख ग्रहण गनुथ
होस्।
मेरो सबै माया र प्राथथना सजहत,
सिथ मंगलम।
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