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व.सं. २०६९ चै २७ गते सलाही, पथरकाेटमा व

शात मैी पुजामा दनु भएकाे धम देशना ।

चै २७, २०६९ (09.04.2013)

धम संध

बाेध वण गु संघाय

नमाे मैी सव धम संघाय

महा मैीय मागकाे अनुसरण गर ‘माग गु’, ‘गु माग’ ँदै ‘भगवान माग’ सकाे असंय भाव दशनमा लनभई

समत ाणी लाेकले महा बाेधकाे अमृतपान गन् । एवम् महा मैीय गु र मागकाे लाेकमा सदा अाशष् रह रन् ।

ताराह असंय देखएता पिन अाकाश एउटै भए जतै संसारमा देखएका समत धम र मागकाे मूल ाेत अततः

एउटै हाे । याे हाे बाेध, लाेककाे वभ काल खडमा वाेध भएकाे वा वाेध ा भएकाे गुहबाट समय अनुकुल

लाेक कयाणकाे िनम भिन ितपादत मागह वतमान णमा वभद धम माग, दशन र संकृितकाे रंगमा रंगएकाे
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छ । धम र मागकाे नाममा झन् सय तवबाट वमुख ँदै सह, गलत, पाप, धम, गु र माग ाउन नसकेर हाे

या नचाहेर अनायासै मनुयह अधकारमय तवहन दशा ितर देख रहेकाे  । पूववत एक भाव गर बाेध ा गनु

भएकाे बु केवल माग इंगत गराउनु ने माग गु न् । तथाप वतमान णमा पूववत वुकाे गु छैन भे म

लाेकमा भएता पिन यस माग गुकाे गु काे नु छ भे  र वातवकता यथे छदैछ । अतवमा अासीन

अनेकाैं भावह, गुह, मागह अझै लाेकमा रहय नै छन् । समयकाे अयातक अनुप गु मागकाे दशन गराई

रहेकाे  । समत गुहकाे एउटै माग भएतापिन अा–अाे शासन र थान ने गदछ । शासन अनुप फल ाी ने

गदछ । ‘गु माग’ याे माग हाे । जुन मागमा समत लाेक ाणी र वनपितले मैी माग अनुसरण गर मु र माे

ाी गदछ । मानव लाेकमा मनुय वत छन् । धमकाे मागमा लन हाेस या पाप चयामा जीवन यितत गराेस । यस

लाेककाे अथ नै धम र अधम पाप ाउनु हाे । तर मनुय अाफुले गरेकाे रााे वा नरााे कम अनुपकाे फल

सिनत छ । यूगाैं पछ लाेकमा गु मागकाे अवतरण भएकाे छ । समझदार, अहंसा दया, कणा, ेम तथा मैी

भावकाे रसले याकुल लाेकलाई तृ गराई ‘मैी धमकाे’ शासन थापत गराउनकाे िनम गुकाे भर भराेसा रह रहने

छ । तर सवानकाे भावना राे मनुयले अहार बस यस गु णकाे सद अपयाेग गन सकेन । एक ण अाालाई

सा राख मानवकूलले भावना गराेस् गुकाे याे तपया कन ? अततः केवल लाेक ाणी र वनपितकाे मु र

मेकाे िनम तथाप हाेला । कसैले गुबाट अय संसारक वतकाे लाभ छ भे अासय बाेकेकाे तर गुले दन

से मा धम माग र मु र माे हाे । तर वडबना भनाै या काल अितत देख समत मनुयकाे मनाेवृ बदलामा

गुलाई दइछ । अाराेप, अवास, हंसा, बाधा, अना, यस मानव कुल समाज र यवथा लगायत समत

लाेकलाई धम र मागकाे अावयकता पदछ । नाक धमलाई मनुयहले याे सय बाेध गन् । एवम् मैी भाव तवकाे

खाेजमा जीवन यापन गन् । सय मागकाे लाेक याप दशन गराउनकाे िनम अाउने दनहमा गु मण पिन ने

नै छ ।

सव मैी मंगलम अत, तथात ।।
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