
 

 

चार लिप्तबाट छुट्टिनु 

 

 

चित्र: श्रदे्धय छोचि द्राग्पा ग्याल्छेनले 

 

नजिि तथा टाढा रहनू भएिा चित्रहरू, 

 

आििो यस गुरु ररन्पोछे दशिीिा ि तपाईँहरूलाई सूत्र सम्बन्धी हेतु यानिो सार समू्पर्ण जशक्षा चदन िाहन्छु। 

िब साक्य गुरु श्रदे्धय छोचि द्राग्पा ग्याल्छेनले िञु्जश्रीिो प्रत्यक्ष दशणन पाउनु भयो तब उहाँले धिणिो सार 

प्रचतपादन गनण अनुरोध गनुण भयो। उहाँिो यािनालाई स्वििानुण हँदै िञु्जश्री द्वारा चनम्न िार हरफ व्यक्त गनुण भयो 

िुन “िार जलप्तबाट छुचिनु” भने्न नािले प्रख्यात रहेिो छ। 

 



यचद चतिी यस िीवनिा जलप्त छौ भने चतिी धिण अभ्यासी होइनौ। 

यचद चतिी संसारिा जलप्त छौ भने चतिीिा त्याग छैन। 

यचद चतिी आफ्नो िाथणिा जलप्त छौ भने, तपाईँसँग बोधचित्त छैन। 

यचद जलप्तता उत्पन्न हन्छ भने, तपाईँसँग दृचि छैन। 

  

पचहलो लाइन, “यचद चतिी यस िीवनिा जलप्त छौ भने चतिी धिण अभ्यासी होइनौ।,”ले आठ लोि धिणलाई इचित 

गदणछ। हाम्रो चदनभररिो सोि िचत पचन छन् ती सबै आठ लोि धिण अथाणत् लौचिि व्यवहारिा िातै्र सीचित 

रहने गरेिो पाएिो छु। यसरी लोि व्यवहारिा िातै्र अस्वल्िरहने व्यस्वक्त सच्चा धिण अभ्यासी हन् सकै्दन।  

 

दोस्रो लाइन, “यचद चतिी संसारिा जलप्त छौ भने चतिीिा त्याग छैन।,”हो। यहाँ संसार वा भविक्र  भनु्न हाम्रो 

चविारिो अचवरल धारावाचहि हो। चविारिो पचछ पचछ सधै ँलागेर हािीले िचहलै्य त्यसिो सारिो पचहिान 

गदैनौ,ँ न त त्यो सिारात्मि हो वा निारात्मि भनेर नै िाँचे्न गदणछौ।ँ एउटा चविारबाट अिो चविार पछ्याई 

रहँदा हािीले न त संसार न त चनवाणर्िै हेतुलाई चिन्न सिेिा छौ। यस्तो व्यस्त पररस्विचतिा त्याग र वैराग्य 

भावना उत्पन्न हने िौिा सम्म छैन। िबचि हाम्रो चविारलाई चिनेर यसबाट िुक्त हनिो लाचग त्याग र वैराग्यिो 

भाव नभई नहने िुरा हो।    

 

तेस्रो लाइन, “यचद चतिी आफ्नो िाथणिा जलप्त छौ भने, तपाईँसँग बोधचित्त छैन।,”ले हाम्रो िरुर्ा र बोचधचित्त 

भावना अभ्यासलाई इचित गदणछ। शुद्ध र सही  िरुर्ा तथा बोचधचित्त हँदा त्यहाँ रत्ती भर पचन िाथण र ग्राह 

हनुहँदैन। यहाँ िाथणिो तात्पयण हािीले गने िुनसुिै चक्रयािलाप हने िजसना िजसना आशाहरू हन्। साथै 

सुखभोगिो आिांक्षा जलएर गररने धिण िायण पचन यसै अन्तगणत पनण आउँछ। यस प्रिारिा िाथण िेस्वित िजसना 

आशाहरू घटाउन हािीले ि-परात्म पररवतणन अथाणत् जलने-चदने (तोङलेन्)िो अभ्यास गनुण पदणछ।  

 

अस्वन्तििो िौथो लाइन, “यचद जलप्तता उत्पन्न हन्छ भने, तपाईँसँग दृचि छैन।,”हो। जलप्तता अथवा आशस्वक्त नै 

सचवतिण  चित्त हो। हाम्रो िन सदा भूत, भचवष्य र वतणिानिो चवतिण  अथाणत् िल्पनाले गदाण बेफुरसदी छ। 

चनरन्तरिो िल्पना नै जलप्तता िै िरूप हो। िब हािीले यस प्रिारिा आशस्वक्तलाई हटाउड्छौं तब िसंचवद् 

ज्ञान अथाणत् शुद्ध दृचि िागृत हन् थाल्दछ। तर तपाईँिा आशस्वक्त भए सम्म तपाईँले सही दृचि प्राप्त गनण सकु्न 

हन्न।  



 

यसथण, आििो गुरु ररन्पोछे दशिीिा हाम्रो िनलाई सफा पानण िाचहने सार उपदेशिो बारे िैले तपाईँहरूलाई 

सम्िाएँ। अशुद्ध िनले अशुद्ध िायणिा लाचग रहँदा हािीले यो सार बँुदाहरू चबसणन थाल्दछौ।ँ सबैलाई सम्िाइचदन 

आि िार जलप्तबाट छुचिने उपदेश बारे उले्लख गरेिो हँ। 

 

 

थुपै्र िाया र प्राथणना, 

सवण ििलि  

 

फाग्छोग ररन्पोछे 


