
 

मनलाई ननयन्त्रणमा राख्न जा पाटु्रल ररन्पोछेको उपदेश 

 

 

 सौजन्य: सेछेन गुम्बा 

 

नजजक तथा टाढा रहेका प्यारा मित्रहरू, 

 

आशा छ यो सने्दशले तपाईँहरू सबैलाई स्वस्थ, सुखी र खुसी पाउनेछ।  यस गुरु ररन्पोछेको मिनिा, 

ि तपाईँसँग जा पाटुल ररन्पोछेको केही उपिेशका पिहरू साझा गनन चाहन्छु। 

 

पमहलो: 

“ िनलाई फाइिा नहुने धिन 



नाििा िात्र को धिन हो, सारको होइन। 

यमि िनिा अजलकमत पमन पररवतनन भएन भने, 

सय वर्नको पुरश्चरण िात्र कष्टको स्रोत हो।" 

 

यस सियिा, हािी सबैले उतार-चढावको सािना गरररहेका छौ।ँ यस्तो पररस्थस्थमतिा, हािी धिन 

अभ्यासको कुरा गछछँ, तर त्यसो गननको लामग हाम्रो हृिय र मििागिा साँचो करुणा, श्रद्धा र किन हेतु 

फलिा मवश्वास उत्पन्न गनन आवश्यक छ। यी धिनका िुख्य बँुिाहरू हुन् जुन हािीले सम्झनुपछन । नाििा 

िात्र धिन नगरी, सार धिनको अभ्यास गनुन। अथानत्, तपाईँको धिनले साँचै्च िनलाई फाइिा गनुन पछन । 

 

िोस्रो: 

" उत्पन्न र सम्पन्न क्रिको ध्यानिा िहारत हाजसल गरेता पमन, 

यमि यो वास्तमवक बोमधमचत्तले युक्त छैन भने,  

भ्रािक संसार मभत्र पुनजनन्मको बीउ छनुन बाहेक, 

यसले सवनज्ञताको पििा पुग्न िद्दत गिैनन्।" 

 

बुद्धत्वको पििा पुग्नको लामग, हािीले या त शुद्ध आशय, वा सम्यक दृमष्ट स्थामपत गनन आवश्यक छ। 

यमि तपाईँले सुरुिेस्थख नै सही(सम्यक) दृमष्ट वा सही(शुद्ध) आशयको जग बसाल्नुभएन भने, तपाईँ 

िागनबाट र फलबाट टाढा जानु हुनेछ। यद्यमप, सम्यक दृमष्टकोण सुरु िेस्थख स्थामपत गनन धेरै गाह्रो, वा 

असम्भव पमन छ। सम्यक दृमष्ट प्रमतभास शून्यता, आमि प्रज्ञा, मचत्तको स्वभाव, ररग्पा  हो। तर हािी 

सम्यक दृमष्ट तुरुनै्त प्राप्त गनन नसके्न भएकोले, हािीलाई शुद्ध आशय चामहन्छ। शुद्ध आशय बोमधमचत्त 

हो, जुन करुणाको आधारिा उत्पन्न हुन्छ। छ पारमिताहरूको अभ्यास गनन, र उत्पन्न र सम्पन्न 

क्रिहरूको अभ्यास गननको लामग बोमधमचत्त चामहन्छ। त्यसैले बोमधमचत्तको उत्पाि गर।  

 

तेस्रो: 
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"िनलाई मनयन्त्रणिा राख्न;ु आफ्नो िनलाई मनयन्त्रणिा राख्न ुहोस्; िनलाई धिनले मनयन्त्रणिा 

राख्न!ु 

यमि चार मचत्त मनवृमत्तहरूद्वारा िन मनयस्थन्त्रत छ भने, 

आफूसँग दृमष्ट, ध्यान, पाठ, उत्पन्न र सम्पन्न क्रि 

नभए ,पमन तपाईँ मनवानण िागनबाट टामढनु हुनेछैन। 

 

 

यमि तपाईँको िन मनयस्थन्त्रत छैन भने, जमतसुकै अभ्यास गनुन भए पमन त्यसले बोमध सम्म पुयानउिैन। 

तसथन, तपाईँले जुनसुकै अभ्यास गनुन भए पमन, िागनिा अगामि बढ्नको मनमित्त आफ्नो अनुभवको 

िूल्याङ्कनिा आधाररत हुन आवश्यक छ। मतब्बती भार्ािा हािीले बौद्धहरूलाई "आन्तररक" (नाङ्पा) 

र गैर-बौद्धहरूलाई "बाह्य" (मछपा) भनु्नको कारण यो हो मक गैर-बौद्धहरू संसार र िोक्ष सबै सृमष्टकतान 

िेवता जस्ता बाह्य कारणबाट उत्पन्न भएको मवश्वास गछन न्। बौद्धहरू मवश्वास गछन न् मक संसार र 

मनवानणका सबै धिनहरू आफ्नै िनिा आधाररत हुन्छ। तसथन, बुद्ध धिनिा िुख्यतया िनको बारेिा 

जसकाउँछ; िनलाई कसरी मनयन्त्रण गने, मचत्तको स्वभाव कसरी मचन्न समकन्छ, आमि इत्यामि। हाम्रो 

आफ्नो "आन्तररक" सिूहिा नपरेको कारण गैर-बौद्धहरूलाई "बाह्य" भमनरहेका होइनौ।ँ यो त हाम्रो 

ध्यान कता केस्थित छ भने्न कुरािा भर पछन । तसथन आफ्नै िनलाई मनयन्त्रणिा राख्न ुअत्यन्त िहत्त्वपूणन 

छ।  

 

िेरो यो प्राथनना, यो सने्दश पढ्िै गिान यस गुरु ररन्पोछेको मिनिा तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु मक, 

कृपया आफँैलाई धोका नमिनुहोस्। आफैसँग झुट नबोल्नुहोस्। वास्तविा िै धेरै िामनसहरूले आफूले 

आफैलाई झटू बोल्ने र धोखा मिने गिनछन्। कृपया यसरी आफैलाई भ्रमित नगनुनहोस्, िागनबाट पर न 

भौतँाररनुस्।  

 

सबैलाई िेरो  िाया र आशीवानि समहत, 
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सवन िंगलि। 

 

फाग्छोग ररन्पोछे 


