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मित २०६९ भाद्र २५ गते सधुलमा भएकाे व शात

मैर पूजामा, धम संघ गुयुबाट भएकाे धम देशना ।

भाद्र २५, २०६९ (10.09.2012)

धम संध

बाेध रवण धम संघाय

नमाे मैर सव धम संघाय

सय धम र गुकाे अनुशरण गदै वतमान याे समयमा यहाँ उपथत–अनुपथत समत अााहलाई मैर मंगल गदै,

लाेक कयण एवं राणीधानकाे यस महा मैर मागमा अाा, शरर, वचन र गुकाे साी भई शावत धमकाे उाेष

गर रहेकाे  । शावत सास भएकाे अजर, अमर, अवनाश तवलाई बाेध गनकाे िनम चमा मार एकसर

धमलाई लएर जीवन चया गनु पदछ । धम शद पूणतया अाफैमा पया छैन, कसर धम मार एउटा शदमा अटाउन

सछ ? जुन धम तवमा समत लाेकह अडेकाे छ । धम कुनै बुे तव नभएर बाेध गने सय हाे । मनुयह

वचमा मार नभई, चराचर जगत राणी एवम् वनपित स समागममा रह दया, कणा, रेम र मैर भाव गन सके,

मैर भावकाे रस सेवन गन सके, अपूव मैर भावमा जवन चया गन सकछ । फलवप जीवन उपरात मु र
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माे राी ँनेछ । धमकाे नममा राणी हया, ऋ–चमकार देखाउनु, तर–मर गनु मार णक वाथ पूितकाे

बाटाे हाे । धम मार याे हाे, जसले राणीलाई भेदभाव रहत क म अनुप मु र माेकाे माग रदान गछ । परापूव

कालदेख लाेकमा मनुयह भव सागरमा मलएर तवहन वत र मागमा तवपी मनुय चाेला लएर पिन

कपाैंदेख जान–अानमा भाैतार रहेका छन् । कनक पुयवान अााह जाे क शरणमा रह सय मागकाे

अनुसरण गररहेका छन् । एवम् गु वयम् पिन पूववत हजाराै बुह भदा उ गुहकाे धम शासनमा रह अाएकाे

छ । भाव दनहमा गु र धमकाे दशन गराउदै जाने नै  र सदा गराई रहेकाे  । असंय भाव सागरमा

मलएर तृणा वस संत गरेकाे क महकाे िनवारण गनकाे िनम धमकाे शासनमा रह, स चकाे भावना गदै,

अखड पले कत पिन वमुख नभई गुमागमा लागी पनु पदछ । म र मेराे भे लाेभ र अहंकार िनभाउने

ममतालाई यागेर सवरणी लाेककाे िनम अनारव भावना गदै जवन यापन गरेमा मार मुनुय जवन सफल

नेछ । अततः लाेकमा अाउनुकाे उेय के हाे ? खाेज कुन तवकाे हाे ? सपूण अतव लगायत अफु वयम्

रितकाे दायव र धम के हाे ? अाा परमाा वचकाे सेतह के न ? यता असम र सख णकाे अतर खाेजमा

जवनकाे कालचर यितत गनु पदछ, ना क णक वलासीता र भाैितक वधनह मार, अततः भेदभाव रहत एक

राणी, एक जगत, एक भाव, धम, एवम् मैर भाव थापत गदै, लाेकलाई धम विनमा अपत गन र वभरका

असंय याकुल मानवहलाई मैर रसले तृ गराउदै माग दशन गराउन अाउने समयमा गु रमण ने नै छ । गु

सय छ, कनक गु धममा छ । मार गती एउटै भाैितक संसारमा गुबाट धमकाे शासन वतार भएकाे छ । जे

छ, सय छ ।

सव मैर मंगलम् अत, तथत ।।
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