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व.सं. २०७० फागुन १० गते लमजुङ, खदमा उहाँ धम

संघ गुयुले दनु भएकाे धम देशना ।

फागुन १०, २०७० (22.02.2014)

धम संध

बाेध वण गु संघाय

नमाे मैी सव धम संघाय

महा मैी ‘माग गु’, ‘गु माग’ र ‘भगवान मागकाे’ अनुशरण गर, वृत भाव लई अावागमन गने समत संध

मता, धम ेम अनुयायीहलाई मैी मंगल गदै, वतमान यस गु णकाे ृित संगै, सतापत सव अााहले

महा ‘मैी धमकाे’ मागमा तवकाे बाेध गन् । धम मा एक तव हाे, जसकाे धरातलमा टेकेर परमाासँग

सातकार ने अवसर पाउँदछ । एवम् भाव रहत, दशाहीन वाँयू समान भाैतार रहेका अााहले महा मैीकाे

मंगलनाथ वण गर यथास वधन मु हाेउन् । याँसकाे अयातक अनुप पािनकाे माेल प भए झैं दया,
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कणा, अहंसा, ा, अाथा, भ, वास र माग ितकाे अटल मानव जीवनमा धमकाे माेल ने गदछ । धममा

वेश नु भनेकाे मु–माेकाे मागमा लन नु हाे । जुन माग मा मु र माे प तव ँदैन, सय धममा

यसलाई कहयै पिन माग भिन वीकान सकदैन । एवम् धम खडत संकृितमा नभएर अाा र परमाा वचकाे

सेत ‘मैी धम’ ानकाे परपूणतामा अपलध ने गदछ । मनुयले मैी ानबाट टाढा रह जताे सकै अयास गरे

पिन सय तवकाे ाी असव छ । णक संसारमा लाभ भएकाे देखएता पिन अततः सवै यथ ठहरने छ ।

असंय ाणीहकाे जीवन च र अावागमन समत लाेकहकाे यवथा एवम् अाा र परमाा वचकाे अखडता

हाे । धम सूय उदाउँनु र अताउँनु, अाकाशमा जुन तारा चकनु, कृितमा फूल फु हाे । धम अनत अधाेर दःुखकाे

वबाट वउँझएर वातवकतामा अाफुलाई स–कुशल पाए झैं यस अिनय संसारकाे णभंगूरता बाेध गनु हाे ।

कुशल–वचार, वुमा भएकाे मनुयले, धममा के गुण छ  वत धमले के गछ ? भिन  गनु भदा, संसारक

वतकाे वासना र वधनहले मनुय अाफूलाई के दएकाे छ भे काे खाेज कन गदैन ? मनुय अाफुले अनुसरण

गरेकाे मागले मु र माे पी तव समेटेकाे छ वा छैन भे वषय मनुयकाे अााे िनतात यगत अतर खाेज

हाे । गुले धम पूरा गछ । लाेकलाई माग दएर तर मागमा याा मनुय वये गनु पदछ । गुबाट माग दशन भई

रहदा मागमा याा गने अााहले संत गरेकाे पुय र अय कम अनुप पाउनु पने तव र भाे पने सय सिनत

ने गदछ ।

मागमा वभद दमुाफह अाउनु वभावक भएता पिन तावक वषय गु माग ितकाे ा र वास हाे । हाेस, रह

रहाेस, धम तवकाे अनमाेल रहले भरपूण यस महा मैी माग सवानकाे महा बाेधले पूणता छ । तथाप

मनुयहले राे शदकाे भडारण गनु पुव अााे जीवनमा याेग वा गु मागकाे अनुसरण गरे स नै माग तवकाे

बाेध ँनेछ । धितमा टेकेर अाकाशकाे अासनमा अडनु । मनुय चाेलामा रहेर पिन मैी धमकाे बाेध संगै परमााकाे

वराट वपकाे दशन पाउनु । अाफु लगायत समत लाेककाे रहय बाेध नु । चकाे असंय भव सागरबाट पानी

सरह वावभुत भई खा अाकाशमा मु नु हाे । सव धम वा गु ान भदा उ ान–गुणका तवहलाई दान

गर वभर पूवी मत लाेप गराउने याेयतालाइ नै ‘मैी धम’ भनेकाे हाे । तदनुसार सव धमकाे पूवी अतव ‘मैी

धमकाे’ मागमा नै ससीम छ । ‘मैी धम’ मागमा मनुयले जीवनकाे अतम णस धमकाे सय अयास गरे मा

धम लाभ गदछ । यस मैी सदेशका साथ सपूण व मानव भकाे ेशलाई मु गन मैीय ११ वटा शलह दइ

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

3.    असय, अाराेप, याराेप अवमूयन तथा अतवहन वचन गरेर म फैलाउन या ।
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4.    भेदभाव तथा मतभेदकाे समान गने दशन वा बाटाेलाई यागी सय माग अपनाउनु ।

5.    जीवन रेल सय गु मागकाे अनुशरण गदै, पाप कमह यागी, गु तवकाे समागममा सदा लन रहनु ।

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

नपानु ।

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

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

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

10.    सयलाई उपलध भइ गु माग प लइ, समत जगत ाणीकाे िनम तव ा गनु ।

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

याे मैीय ११ वटा शलह संगै सबै संघहले अाा साथ गर अाफू लगायत समत ाणीहकाे उार गनु । यस

सय माग ानलाई साराले बाेध गन् । संसारक वत नाम, यश, कितकाे पछ अहार वस नमलएर मनुयले

सदा अाामा मैी भाव रादै, परमााकाे ृितमा तटथ रह रहनु हाे । लाेकमा सय धमलाई पुनः अधान गन

यूगाैंकाे अतरालमा गु मागकाे अवतरण भएकाे छ । यस वणम णकाे बाेध सव ाणी एवम् वनपितले गरे झैं

मनुयले पिन ेश रहत ँदै, यस महा मैी मागमा यथास धम लाभ गन् ।                      

सव मैी मंगलम अत तथात ।।
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