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तपाे भुमी हलखाेरयामा मती २०६८ साल चै महना ८

गतेकाे दन, व शात मैी पूजा कायममा धम संघ

गुयुारा भएकाे धम देशना ।

चै ८, २०६८ (21.03.2012)

धम संध

नमाे वाेध वण गु धम संघाय

नमाे मैी सव धम संघाय

सय धमकाे अनुसरण गदै वश मागकाे खाेजमा व शात मैी पूजामा एककृत सपूण धम ेम अनुयायीहलाई

मैी मंगल गदै, समत जगत ाणीकाे दःुख र सतापबाट उु गराउन गु मागकाे प लई, मैीय मती तदानुप

३५ हजर वष अगाड अवतरण भएकाे ‘वाेध वण धम संध’लाई ाण–ितान गदै, वलाई यूगाैं पछ सात् धमकाे

सदेश दई रहेकाे  । एउटा फूलकाे अााे साैदय र सगघ समत सृमा िनववाद पले अपण–समपण गरे मा

यसकाे अतव रहे झैं मनुयले अााे जीवनबाट काम, ाेध, लाेभ, माेह, अहार, हया, हंसा र अय ेशह न
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गर सय धमकाे नीित–िनयम पालना नगरे स धकाे अथ सगघ फूल फू सदैन । २०६२ साल जे २ गते

देख २०६८ साल जे २ गते स धमकाे कठाेर अयास र अासनह गररहदा सय मु–माेकाे माग बनेर

संसारकाे िनम अाा साथ गदै, रभर चलाई वचलत नगर पूण िनाका साथ मैी यानमा समाध ँदा

अवतरत भएकाे माग हाे, ‘वाेध वण धम संध’ । ‘वाेध वण’ अथात सय तथा गु तवकाे वाेध नु हाे ।

अतवगत् तवकाे पहचान नु हाे वा सवानले यू नु हाे । तथा ‘धम संध’ शदले लाेक–लाेकरका सव गुलाई

सवाेधन गदछ । ‘वाेध वण धम संध’ अथात समत गुहले ‘बाेध माग’, ‘माग गु’ र ‘गु माग’बाट बाेध गनु

भएकाे वा ान ा भएकाे नाले ‘बाेध वण धम संध’ नामकरण गनु भएकाे हाे । यस गु मागकाे लय संसारका

असंय ाणीहकाे दःुखबाट मु गराई, अनत कालस सय धम मु–माेकाे मागह ितपादन गराई लाेकमा

मैी भाव फैलाउनु हाे । ा, वास र अाथाकाे मागमा शरर, बचन, अाालाई श गर शलकाे पालना गनाले

मनुय जीवनमा अमनुय दय र ाी ँनेछ । धम, शात, अहंसा, समझदार र मैी भाव थापत नकाे िनम

मनुयहले या पने िन कुराह जतै काम, ाेध, लाेभ, माेह, इय, हया, हंसा, अहंकार, कलह, धृणा, ितरकार,

अवमूयन, असताेष, अवास, शंका, ात, मया , वाथ पूित, दु वचन, कूलत, कुसंगत, कुकम, दुकम,

भूत–ेत, बाधा–अना, असयलाई सय र सयलाई असय तयाउने, धम, जाित, े, समुदाय र संधहमा भेदभाव

र फाँटाे याउने । मेराे, अााे, हााे, गाउँ, इकाई, नगर, रा , अतरा  ँदै वभर नै ात फैलाएर मकाे खेित

गने । धम, अया, अयन, दशन ानकाे नाममा हया, हंसा, कुकम, दुकम र अशातलाई अकार गर मानव

सयता वच अतवमा नभएकाे मकाे जाल, भेदभाव तथा मतभेदकाे पखाल खडा गने अाडबर ानह न् ।

यूगाै देखी संसारलाई मत पार म फैलाउनेहबाट सचेत भई वगतमा अयाेल परेका समत संध, धम ेमी

अनुयायीह तथा सयकाे खाेजहलाई सय धम गु मागकाे अनुसरण गन र गराउन अनुमाेदन गर रहेकाे  ।

सय धम गु मागकाे अनुशरण गर सकम गरेमा अााे पुवकाे कम अनुप अाईपने मारह अपा, लाटाे, बहराे,

अधाे जता जजात वा ज पात अाफु वा अााे सतितहमा अाउन से दुपरणामलाई सयमा रह सयकाे

तापले न गन सकछ । मनुयकाे अित नै अतरामा गढेकाे ेशह न गर, श गराइ अाफु र अकाे उार

र मैी भाव फैलाउनकाे िनम याे शलह दई रहेकाे  ।

1.    नाम, प, जाित, धम, वण, वग, ल, अाथा, समुदाय, रा , श, पद, याेयता अादकाे अधारमा भेदभाव

कहयै नगनु तथा भाैितक, अायाक भे मतभेदह या ।

2.    शावत धम माग र गुकाे पहचान गर, सव धम र अाथाकाे सान गनु ।

3.    असय, अाराेप, याराेप अवमूयन तथा अतवहन वचन गरेर म फैयाउन य ।

4.    भेदभाव तथा मतभेदकाे समान गने दशन वा बाटाेलाई यागी सय माग अपनाउनु ।
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5.    जवन रेल सय गु मागकाे अनुसरण गदै, पाप कमह यागी, गु तवकाे समागममा सदा  लन

रहनु ।

6.    अाफुले ाी नगरेकाे तवलाई शद जालकाे यायाले स गन नखाे तथा ममा रहेर अलाई मत

नपानु ।

7.    ाणी हया, हंसा जता दानवय अाचरण यागी सयक अाहार गनु ।

8.    रा य पहचानकाे अाधारमा मािनस वा रा ितकाे संकण साेच नरा ।

9.    सय गु मागकाे अनुसरण गदै, अाफु लगायत वलाई लाभावत ने कम गनु ।

10.    सयलाई उपलध भई गु माग पलई, समत जगत ाणीकाे िनम तव ा गनु ।

11.    चकाे उतम् र गहनतम् अवथामा रहेर अनेकाैं शलहकाे अाा बाेध गर सपूण बधनबाट मु नु ।

याे शलह सव मनुयले अाा साथ गर, अयास गदै अाफू लगायत समत जगत ाणीकाे उार गनु । याे

शलह भनेकाे बधनमा बाे नभएर बाँधएकाे समत बधनहबाट मु गराउने माग हाे भिन साराले बाेध गन् । जाे

काेहले सह ढंग सय, अाथा, ा र वासले गु मागकाे अनुसरण गनेछ, उसले मशः अााे कृित र

लाेक–लाेकरकाे सहय बाेध गदै सव ानले यु भई अभूत पूव अानद र मैी भावमा जवनचया गनेछ । मनुयले

तव ाीकाे िनम सयक जवन जीउनु पदछ । सयक जीवन जउनकाे िनम सयक अाहार पिन उकै

अावयक पदछ । अाफू र अकाे अिन गने अाहार सव े ाणीमा गिनने मनुयले कन गदैछ ? अाफू र अकाे

अिन गने अाहारह याग सयक अाहार गनु तथा सव ाणीहलाई अाफु सरह हेराैं र बाेध गराैं । अततः

वभरका ाल भजन, धम ेमी, शात ेमी तथा सयकाे खाेजहलाई माग दशन गराई अाथा, ा र

वासकाे सेतह जाेड वभर मैी भाव फैलाउनकाे िनम, अबकाे अाउने समयमा गु मण पिन ने नै छ ।

सव मैी मंगलम् अत, तथात ।।
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