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व.सं. २०७० साल जे २५ गते चतवनकाे शारदा नगरमा

दनु भएकाे धम देशना ।

जेठ २५, २०७० (08.06.2013)

धम संध

बाेध वण गु संघाय

नमाे मैी सव धम संघाय

सय धम, गु र मागकाे अनुशरण गदै लाेकले धम तवकाे बाेध गन् । एवम् मु–माे पी यस महा ‘मैी धम’

मागकाे परम ानले समत लाेक ाणीह तृ हाेउन् । धम तवकाे वान अित गहन र असीम छ । सत् धम तव

बाेध नकाे िनम वयम् तव पी नु पदछ । धम तव केवल यस लाेकमा मा समत नभई समत अतवमा

रहेकाे छ । मनुयले बाेध गन् याे लाेक मा एउटा अवसर हाे । धम तव बाेध गनकाे िनम । कुनै वृमा असंय

फूलह अंकुरत भएता पिन समतले मा फलकाे वप ा गरे झैं मनुयले पिन धम ा गदछ । तथाप सय

धमकाे मागमा भने झरेकाे फूलहकाे पिन अतव वा महवा रहछ । एवम् येक फूलहकाे पिन ै  वशेषता वा

धम गुण ने गदछ । सय धमकाे अनुसरण गनु । एवम् धम तव ा गर मु–माेमा लन नु नै मनुय जीवनकाे
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मूल उेय हाे । गुले अााे धम पूरा गछ । संसारलाई माग दएर । तथाप मागमा हे  येक पाइलाहकाे

जेवार मनूय अाफैकाे यगत खाेज हाे । मु–माे पी तव अाफूले अनुसरण गरेकाे मागमा छ वा छैन भे

पिन मनुयकाे अकाे िनतात यगत् खाेज हाे । मनुयले अााे जीवनमा मैी ानबाट टाढा रह धमकाे नाममा

जताे सकै अयास गरेता पिन अतवगत् सय तवकाे ाी असव छ । याे केवल णक संसारकाे भाेग मा

नेछ । संसारक मागमा मनुयहकाे अहार वा वासनाहलाई यथावत राे अनेकाैं स उपायह भएकाे ँदा

वासनापी मनुयह ह चाहदैनन् । तर वडबना चकाे अतकरणमा बाेध येक मनुयलाई छ । कुन मागले

कहाँ पुयाउँछ । गुबाट माग दशन ँदा, मागमा याा गने येक अााकाे संत धम पुय अनूप पाउनु पने तव र

भाे पने सय सिनत छ । तथाप हाेस, रहरहाेस याा अाै हाे । अहार र वासनाहकाे बाेध गदै, धम तवकाे

गुणले यु भई संसारक सव बधनहबाट मु न सकछ । जसकाे िनम मनुयले जीवनकाे अतम णस

धमकाे ततः यास गर रहनु पदछ । यस ‘मैी धम’ ानलाई सारा लाेकले अाा साथ गदै, बाेध गन् ।

सव मैी मंगलम् अत, तथात ।।
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