प्रज्ञा र उपायको अन्तर सम्बन्ध
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नजिक र टाढाका जिय जित्रहरू,
आशा छ सध ैँ झ ैँ यस पत्रले तपाईैँलाई खुसी र स्वस्थ पाउने छ। आिको यस गुरु ररन्पोछे दशिीिा ि तपाईैँहरू
सािु िज्ञा र उपाय जिचको सम्बन्धको िारे केही सारगजभित उद्धरण िस्तुत गनि चाहन्छु ।
श्री अजतश-जदपंकरले िोजध पथ िदीपिा लेख्नु हुन्छ:
उपाय जिनाको िज्ञा,
र िज्ञा जिनाको उपायले
हािीलाई िन्धनिा िाैँ ध्छ।
तसथि एउटा पजन नत्याग।

यस्त न सागर नागरािले आग्रह गनुि भएको सूत्रिा उल्लेख छ:
िारले दु ई तररकाले काि गछि ;
उपाय जिना िज्ञा र िज्ञा जिनाको उपाय द्वारा।
तसथि यसलाई िार किि भनी पजहचान गरी त्याग्नु पछि !
र अन्यत्र, यो भजनएको छ:
किि हेतु फललाई नकानुिलाई शून्यताको दृजि ठान्नु उच्छे द िाद िात्र हो।
सिारोपको िन्धनलाई न ज्ञान ठान्नु शाश्वत िाद हो।
शून्यता र करुणाको अभेद्यता उच्छे द अन्त र शाश्वत अन्त दु ििाट िुक्त छ।
यी उद्धरणहरूले उपाय र िज्ञाको सन्तुलनको आिश्यकता िारे दशािउछ। धिििा नि-ििेशीहरूका जनजित्त
यसको अथि हुन्छ; अनात्मा जिषयिा आफ्नो िुझाइ र किि हेतु फल िजत आफ्नो जिश्वासको जिच सन्तुलन राख्नु।
यो करुणाको अभ्यास र शून्यताको अभ्यास जिचको सन्तु लन हो। अझ, यसको अथि उत्पन्न क्रि र सम्पन्न क्रि
अथाित् श्रद्धा र शून्यताको संयुक्त अभ्यास हो। तसथि ित्री, करुणा र श्रद्धाको अभ्यास सही हुन शून्यताले यु क्त
हुनु पदि छ। त्यस्त न शून्यताको सही अभ्यास हुन उत्पन्न क्रि, करुणा, श्रद्धा आजद पजन हुनु पछि । यस िकारले
िज्ञा र उपाय जिच अन्तर सम्बन्ध छ र त्यसलाई कजहल्य छु ट्टाउनु हुन्न।
पुण्यको सञ्चय(पुण्य संभार)ले ज्ञानको सञ्चय(ज्ञान संभार) सम्म डोयािउैँछ, करुणाको अभ्यासले शू न्यता िोधको
अनुभूजत ल्याउैँ छ, उत्पन्न क्रिद्वारा सम्पन्न क्रि सम्म पुजगन्छ, धिि कायिाट न चार काय िस्फुजटत हुन्छन् इत्याजद
अभ्यास क्रििा िहत्त्वपूणि िुैँ दाहरू हुन्। यी सि पक्षहरू स्वतः न अन्तर सम्बन्धन्धत र अन्योन्याशृत छन्।
यस कारण जिजभन्न गुरुहरूको जनदे शनको आधारिा ि तपाईंहरूलाई सुझाि जदन चाहन्छु जक सम्प्रिन्य(सचेत)
भएर िज्ञा उपर उपाय र उपाय उपर िज्ञा हािी हुन नजदनु होस्। यी दु ई िध्ये कुनको पासोिा नफस्नु होस्।
िज्ञा उपर उपाय हािी हुनु अथाित् किि हेतु फलि सीजित रहेर शून्यताको सम्यक् दृजि िारे भुल्नु हो। त्यत उपाय
उपर िज्ञा हािी हुनुको अथि किि हेतु फललाई नकारे र दृजि(परिाथि दशिन)िा सीजित हुन हो। यी दु ई िट पासो
हुन जकनजक िज्ञा र उपाय एउट जसक्काका दु ई पाटा हुन र अभ्यासको िेला यी दु ई जिच सन्तुलन कायि राख्न
िरुरी छ।
िेरो िेि र िाथिना पठाउैँ द,
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