
 

 

मनको रहस्य 

 

 

फोटो साभार: हिमालयन कला संसाधनको 

 

नजिक तथा टाढा रिेका प्यारा हमत्रिरू, 

आशा गर्दछु हक यो सने्दशले तपाईँलाई सर्ा झ  ँसुखी, स्वस्थ र खुसी पाउनेछ। आिको गुरु ररन्पोछे 

र्शमीलाई टर ेल्डा छेचु (छ ट  ँमहिनाको १०औं हर्न) पहन भहनन्छ िुन हिशेष र शुभ छ, हकनहक यो हर्न 

हतब्बती पात्रो अनुसार बाँर्र महिना हभत्र पर्दछ। यो हर्न गुरु ररन्पोछे गुरु छोके्य र्ोिेको रूपमा 
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धनकोशको तालमा कमलको फूलमा िन्मनु भएको हथयो। त्यसपहछ उिाँले टापुका डाहकनीिरूको 

लाहग धमदको चक्र प्रितदन गनुद भयो।  

 

आिको यस पहित्र हर्नमा म तपाईँिरू सामु मिायानको मुख्य ग्रन्थ बोहधचयादितार (बोहधसत्त्व चयाद 

अितार)को पाँच  ँपररचे्छर् “सम्प्रिन्य रक्षा”बाट चार मित्त्वपूर्द श्लोकिरू प्रसु्तत गनद चािन्छु।  

प्रथम:  

 

िप र तपस्या, 

लामो समयसम्म गरेको भए पहन, 

हिचजलत मनले अभ्यास गरेको खण्डमा 

व्यथद हुन्छ भनी सिदज्ञले बताउनु भएको छ। (१६) 

 

तसथद, सिदज्ञ बुद्धले जसकाउनु भए सरी िामी अरू हक्रयाकलापबाट हिचजलत नहुनु िरुरी छ। िाम्रो 

मनको बचपना पररितदन गनद आिश्यक छ, र धमदमा अथिा िुनसुक  कायदमा िामी संलग्न छ  ँत्यस मा 

ध्यान केन्द्रित गनद आिश्यक छ। दृढता र न्द्रस्थरता प्रमुख हुन। 

 

सम्प्रिन्य नभएकािरूका लाहग 

शु्रहत, हचन्तन, र भािना गरे तापहन, 

चुहिएको भाँडोबाट पानी हनन्द्रिएझ ,ँ 

ज्ञान उनीिरूको सम्झनामा बस्द न। (२५) 

 

सम्प्रिन्य त्यो गुर् िो िसद्वारा िामीले आफ्नो मनलाई िाँच्छ ।ँ िामी हिचजलत छ  ँिा छ न ,ँ र िाम्रो 

मनले िास्ति म  ध्यान गरररिेका छ िा छ न  ँभनेर िेनुद न  सम्प्रिन्य िो। सृ्महत भनेको के गनुदपछद  र के 



गने हँुर् न भनी थाि भई रिनु िो। रु्ि  धेर  मित्त्वपूर्द छन्, तर सम्प्रिन्य हबना िाम्रो प्रगहत हुन सक्द न ,ँ 

हकनहक िाम्रो मनले के गरररिेको छ भनेर िामीलाई स्वतः  थािा हँुर् न।  

 

िसरी अस्वस्थता हँुर्ा 

असिाय भई काम गनद सके्न शन्द्रििीन हुन्छ। 

त्यस्त  अज्ञानताले ग्रस्त हचत्त 

हनस्सिाय र कमद गनद असक्षम हुन्छ। (२४) 

 

सृ्महत िा सम्प्रिन्यको अभािमा िब िामी हिचजलत हुन्छ  ँतब िामी शन्द्रििीन हुन्छ ।ँ यस पृथ्वीमा 

सब को न्द्रस्थहत यस्त  छ, भ्रममा परेको कारर् केिी गनद असमथद छन्, हकनभने हतनीिरूले आफू भ्रहमत 

रिेको चाल समेत पाउँर् नन्। त्यस कारर् म तपाईँिरू सब लाई सम्प्रिन्य सहित रिन र अन्धो बनी 

भ्रममा नअन्द्रझझन सम्झाउन चािन्छु।  

 

धमदको सार स्वरूप; मनको रिस्य  

निानेकाले सुख प्रान्द्रिको चािना र  

रु्:ख अन्त्यको चािना गरे पहन,  

व्यथदमा मुढ भई भड्हकनु पनेछ। (१७) 

 

धमदको मुख्य उदे्दश्य मनको रिस्य िानु्न िो। अथादत् मनलाई बुझे्न, यसलाई कसरी अहिचजलत राखे्न िानु्न, 

कसरी सम्प्रिन्य माफद त यसलाई हनयन्त्रर् गने थािा हुनु, र अभ्यासद्वारा यसलाई कसरी रूपान्तरर् 

गने भनी थािा पाउनु िो। मनको रिस्य थािा भएन भने रु्ः खको अन्त्य गरेर सुख प्रान्द्रिको ईच्छा गरे 

पहन न सुख हमझछ, न रु्ः खबाट न  मुन्द्रि पाउन सहकन्छ । िास्तहिक सुख प्राि गनद मनलाई रूपान्तरर् 

गनद आिश्यक छ, र त्यसको रिस्य तपाईँले िानु्न भई सक्यो। यो न  धमदको िास्तहिक अथद िो: मनको 

रिस्य निानी धमदलाई िान्न सहकँर् न। 



 

त्यस ले, यस गुरु ररन्पोछेको र्शमीमा, िामी सब ले मनको रिस्य जसकु्न आिश्यक छ। यो न  िास्तहिक 

धमद जसकु्नको अथद िो। बुद्धका जशक्षािरू मनको रिस्यलाई उर््घाहटत गने हर्यो िो, यसले मन के िो, 

यसलाई कसरी रूपान्तरर् गनद सहकन्छ, र यसको िास्तहिक सार के िो भनेर प्रस्ट पारी हर्न्छ। यी 

रिस्यिरूलाई बुद्ध धमदको हर्यो बािेक अरू केिीले छलदङ्ग पानद सक्द न। मन सध  ँिाम्र  साथमा भए 

पहन भ्रमको अन्धकारमा डुबेको कारर् िामीले यसलाई रे्ख्न िा बुझ्न सक्द न ।ँ यसका लाहग िामीलाई 

सद्धमद चाहिन्छ। सद्धमद जसकाउनु भएक  कारर्ले िामी बुद्धलाई सब भन्दा कृपालु मान्छ ।ँ 

 

आि, बुद्धको कृपालाई सम्झँर् , गुह्य मन्त्र आिसम्म रिनमा योगर्ान हर्नु भएका गुरु ररन्पोछेको 

कृपालाई सम्झँर्  र सद्धमदलाई िामीसम्म पुर्याउनु हुने सब  मूल र परम्पराका गुरुिरूलाई सम्झँर्  म ले 

तपाईँिरू सामु शान्द्रन्तरे्िका यी चार श्लोकिरू प्रसु्तत गरँे। 

 

सब  पे्रम र प्राथदना सहित, 

सिद मंगलम। 

 

फाग्छोग् ररन्पोछे 

 

नोट: यस सने्दशमा उद्धृत सब  पर्िरू पद्माकर अनुिार् समूिबाट हनकाजलएका  आचायद शान्द्रन्तरे्िको, 

र् िे अफ र् बोहधसत्त्व (संशोहधत संिरर्) बाट साभार गररएको िो र यसको नेपाली भाषामा अनुिार् 

हबरात राि बज्राचायदद्वारा गररएको िो । 


