तीन प्रकारका क्षमता भएका प्राणीहरूको मार्ग
नजजक तथा टाढा रहे का जिय जमत्रहरू,
आशा गदद छु सध ैँ झ ैँ यो सन्दे शले तपाईैँलाई खुसी, स्वस्थ र खुसी पाउनेछ।
आजको गुरु ररन्पोछे जदवसमा, म तपाईैँसैँग लामररम् येशे ञ्ययङ् पो (मागद क्रम
िज्ञा सार)बाट केही श्लोकहरू साझा गनद चाहन्छु , जसमा तीन िकारका
क्षमता भएका िाणीहरूलाई उपयुक्त मागदहरू समावेश भएको छ।
लामररम् येशे ञ्ययङ् पोमा उल्लेख छ:

गुरुले जशष्यको मनमा रहे को जवश्वास, वराग्य
र करुणाको आधारमा उपयुक्त जशक्षा जदनुपछद ।
यी तीन गुणहरू तीन िकारका क्षमता भएका िाणीहरूको जनजमत्त मागदको
सार हो, जसमा बुद्धका सब जशक्षाको सार समावेश छ।
पजहला, जवश्वासको माध्यमबाट मागदमा िवेश गररन्छ। यहाैँ जवश्वास भन्नाले बुद्ध
धमदको आधारभूत कमद हे तु र फलमा जवश्वास हुनुलाई जनाउैँ छ। हाम्रा सब
सुख र दु ुः खहरू हाम्रा कुशल र अकुशल कमदहरूको पररणाम हो, हाम्रो
आशय अनुसार कुशल वा अकुशल जनधाद रण हुन्छ, अथाद त् मोह, राग, र द्वे ष;
तीन जवषहरूको उपञ्स्थजत वा अनुपञ्स्थजतमा भर पछद भनी जान्नु न कमदमा
जवश्वास गनुद हो। तीन जवषबाट िेररत कायदहरू अकुशल हुन् भने मत्री र
करुणाले िेररत कायदहरू कुशल कमद हुन्।

यो बौद्ध जशक्षाको मूल हो तसथद कमद , हे तु र फल तथा बुद्धले जसकाउनु भएको
दश कुशल र अकुशल बारे जचन्तन गनद आवश्यक छ। थप, आफ्ना कायदको
िकृजत बारे जचन्तन गनुद पछद , सजित सब पुण्यहरू पररणामना गनुदपदद छ, र सब
पाप कमदको दे शना गनुदपदद छ

। यसको लाजग उद्दे श्य, स्मृजत(सचेतता),

सम्प्रजन्य(सतकदता) र अिमाद(सावधानी) आवश्यक छ।
यसको आधारमा वराग्य उत्पन्न गरे र मध्यम क्षमता भएका िाणीहरूको
मागदमा िवेश गनद सजकन्छ। वराग्यको अनुभव भवचक्र(संसार) र यसको
कारणको बुझाइमा आधाररत छ। संसार चक्र

आठ लौजकक धमदहरूको

िभावले घुमी रहन्छ, यसले गदाद नजजककाहरूसैँग राग र नजजक
नभएकाहरू दे ञ्ख द्वे ष उत्पन्न हुन्छ। यो सब मोहबाट उत्पन्न भएका हुन्। यस
िजक्रयालाई जचन्ने र यसबाट मुक्त हुने चाहनाबाट वराग्य भाव जाग्दछ।
वराग्य अत्यावश्यक छ जकनजक वराग्य जबना तीन भवबाट मुञ्क्त हुन सजकैँदन
जसको जरा अहङ्कारमा गएर गाजडएको छ। जसरी जबरामीलाई जनको हुनको
लाजग रोगबाट मुक्त हुने चाहना हुनुपछद , नत्र उसले जनको हुनको लाजग कुन
ियास गदै न, जठक त्यसरी न दु ुः खबाट मुञ्क्त पाउनको लाजग ियास गनद र
अन्ततुः मोहको जरा काटे र जनवाद ण िाप्त गनदको लाजग वराग्य चाजहन्छ। जबना
वराग्य मध्यम क्षमता भएका िाणीहरूको मागदमा िवेश गनद सजकैँदन।
अन्तमा, बोजधजचत्तको मूल करुणा हो। तर करुणा मात्र पजन पयाद प्त छन।
यसलाई क्रजमक रूपमा िजशजक्षत गदै बोजधजचत्तमा रूपान्तररत गनुद पछद जुन
उच्चतम क्षमता भएका िाणीहरूको मागद हो।
बुद्धका सब उपदे शहरू, गुरु ररन्पोछे का उपदे शहरू र सम्पूणद सद्धमद न तीन
िकारका क्षमता भएका िाणीहरूको मागद क्रममा आधाररत छ। क्रमशुः
जवश्वास, वराग्य र बोजधजचत्तमा आधाररत छ। तीन िकारका मागदहरू पूणदतया
साधकको जचत्तवृजत्त र आशय मा भर पदद छ, न की उसले गरी रहे का
अभ्यासमा।

त्यस कारण आफ्नो आशय जाैँ चेर अभ्यासमा र मागदमा आफू कहाैँ छु भनेर
थाहा पाउन आवश्यक छ। तपाईैँले के अभ्यास गनुदहुन्छ त्यसले फरक पादै न।
यजद तपाईैँसैँग वराग्य छन भने , तपाई अझ मध्यम क्षमता भएका िाणीहरूको
मागदमा िवेश गनुदभएको छन। यजद तपाईैँसैँग बोजधजचत्त छन भने , तपाई अझ
उच्च क्षमता भएका िाणीहरूको मागदमा िवेश गनुदभएको छन। तसथद , तपाईैँ
अभ्यासको कुन स्तरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पूणदतया तपाईैँको दृजिकोण कस्तो
रहे को छ भन्नेमा आधाररत हुन्छ। कमदको बारे , संसारको बारे , र िाणीहरूको
बारे तपाईैँको दृजिकोण कस्तो छ भन्ने तथ्यले तपाईैँ कुन मागदमा हुनुहुन्छ भनेर
जनधाद रण गदद छ।
तसथद, आजको गुरु ररन्पोछे जदवसमा, म आशा गदद छु जक तपाईैँले आफ्नो
मनमा हे नुदहुन्छ र आफू कुन मागदमा छु भनी थाहा पाउन आफ्नो
दृजिकोणहरूलाई जाैँ च्नु हुने छ।
असीम माया सजहत,
सवद मंगलम्।

फाग्छोग ररन्पोछे

