
 

 

 समू्पर्ण बुद्धहरूको शिक्षाको गूढ  

 

 

फोटो साभार: ररग्पा 

 

नजिक तथा टाढा रहनु भएका प्रिय प्रित्रहरू, 

 

आशा छ सध ैँ झ ैँ यस पत्रले तपाईैँ लाई खुसी र स्वस्थ पाउने छ। आिको यस गुरु ररन्पोछे दशिीको 

अवसरिा ि तपाईंलाई “अष्टसाहजिका िज्ञापारप्रिता”को “सवााकारज्ञता चयाा(सब  पाटोको ज्ञानको 

अभ्यास)”नािक िथि पररवताबाट केही शब्दहरू िसु्तत गना िाैँद  छु। यहाैँ बुद्ध शाक्यिुप्रनको आनुभाव 



अथाात् अप्रधष्ठान द्वारा सुभुतीले शाररपुत्र लगायत उपस्थस्थत बोप्रधसत्त्वहरूलाई िज्ञा पारप्रिता सम्बन्धी 

धिादशान यसरी गनुा हुन्छ: 

 

“पुनः  हे भगवान्! बोप्रधसत्त्व िहासत्त्व िज्ञापारप्रिताको भावना चयाा गरेर, िज्ञापारप्रिताको 

सिाधान भई भावना यस िकारको गदाछ; िसले गदाा त्यस बोप्रधसत्त्व बोप्रधप्रचत्तिा आशक्त हुैँद न 

प्रकनभने उसको प्रचत्त अप्रचत्त हो(प्रचत्त न  होइन)। िाकृप्रतक प्रचत्त त एक िकारको िभास्वर िात्र 

हो, िकाश िात्र हो (अथाात् त्यस प्रचत्तिा ि, िेरो भने्न भाव हप्रटसकेको छ। त्यस ले प्रचत्त न  होइन, 

त्यो त अप्रचत्त भयो भने्न भाव हो।).” 

 

यस िश्नको उत्तरिा प्रभकु्ष शाररपुत्रले प्रचत्तको अस्थस्तत्व वा अनस्थस्तत्व(अप्रचत्त) प्रवषय थप जिज्ञासा राख्न ु

हुन्छ। सुभुतीले प्रचत्त अप्रचत्त हो भनु्न भए पप्रछ शारीपुत्रले अप्रचत्तको अथा चाप्रहैँ के हो त भनी सोधु्न हुन्छ। 

त्यसको उत्तरिा सुभुती बताउनु हुन्छ: 

 

“हे आयुष्मान् शाररपुत्र! अप्रचत्तता अप्रवकार र अप्रवकल्प (ि-िेरो, यो-त्यो भने्न कल्पना रप्रहत) 

हो।” 

 

 

वास्तविा यस अन्तरगत समू्पर्ा बुद्धहरूको जशक्षाको गूढ सिेप्रटएको छ। त्यसलाई प्रचत्तको स्वभाव, 

तथागत गभा, िज्ञा पारप्रिता, स्पष्टता, चेतना, बोध, ज्ञान, शून्यता, धिाकाय र बुद्ध आप्रद इत्याप्रद भन्दछ ैँ। 

त्यसलाई प्रचन्नको प्रनप्रित्त, बोध गनाको प्रनप्रित्त र ित्यक्ष गनाको प्रनप्रित्त हािीले बुद्ध जशक्षाको पालन गनुा 

पछा । तथ्यतः , बुद्धको अनुत्तर परिाथा जशक्षाहरू भनेक  प्रचत्तको स्वभाव बोध गराउने अप्रद्वतीय तररका 

हुन्। 

 

तसथा, प्रचत्तको स्वभाव बोध गना भन्दा पप्रहला प्रचत्तको वास्तप्रवक अस्थस्तत्व छ न भनी िानु्न पछा । 

अनस्थस्तत्व भए पप्रन यसको स्वभाव स्पष्ट छ, अथाात् अप्रवकार र अप्रवकल्प रप्रहत छ। यहीैँ न  समू्पर्ा 



िाध्यप्रिक दशानको भूप्रि हो, िहािुद्राको िागा हो, िहासस्थन्धको फल हो। पारप्रिता यान पप्रन भप्रनने 

िहायान अभ्यासको िूल आधार न  िाध्यप्रिक हो।  पप्रछल्लो परम्परा(सिाा)को िूल अभ्यास (िागा)पद्धप्रत 

िहािुद्रा हो। प्रतब्बती ब द्ध धिाको पप्रछल्लो परम्परा(स्थन्यङिा)को िूल अभ्यास िहासस्थन्धको फल हो। 

प्रतनीहरू सब को साझा लक्ष्य स्पष्ट िभास्वर अथाात् प्रचत्तको स्वभाव प्रचनु्न र बोध गनुा हो। 

 

तसथा, भूत, भप्रवष्य र वतािान प्रतन  कालका र धिाकाय, सम्भोगकाय र प्रनिाार्काय गरी प्रतन  कायका 

समू्पर्ा बुद्धहरूको जशक्षाको सार गूढ यही न  हो। यसको बोधाथा शु्रप्रत (श्रवर् र अध्ययन), प्रचन्तन र 

ध्यान भावना गनुा पछा । सम्भार सञ्चय गनुा पछा । बोप्रधप्रचत्त जलनु पछा । त्यस्त  पुन्यानुिोदना र िप्रनधार् 

पप्रन गनुा पछा । 

 

अन्तिा ि भन्न चाहन्छु प्रक आप्रधकाररक गुरु भेट्नु, उहाैँबाट स्पष्ट तथा गहन उपदेश िाप्त गनुा र 

त्यसलाई गम्भीर रूपिा सम्यक् तररकाले अभ्यास गनुा अत्यन्त िहत्त्वपूर्ा छ। सही गुरु, सही उपदेश, 

सही जशष्य र सही धिा समू्पर्ा जशक्षाहरूको गूढ बोध गना अत्यावश्यक छन्। 

 

तपाईैँ हरू िहाैँसुक  हुनु भए पप्रन, िेरो धेर  िाया! 

 

सवा िङ्गलि् 

 

 

श्रदे्धय फाग्छोग ररन्पोछे 

 



 


