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व मानव समुदायकाे लागी धम संघ गुयुकाे अमृतमय

महा वाणी २०७३ ।

भाद्र १५, २०७४ (31.08.2017)

सव परम पूयणीय ‘महा सबाेध धम संघ’ गुयुबाट मित २०७३ चैर ८ गते लालतपूर जा, कायवनायक न.

पा. वडा नः १३ चुिनखेल बुगलमा सप भएकाे व शात मैर पूजा महा दशन तथा अभषेक कायरममा व

मानव समुदाएकाे लागी देशना भएकाे अमृतमय महा वाणी ।

धम संघ

बाेध रवण गु संघाय

मै मैर सव धम संघाय

श चकाे भावनालाई लइ कपाै कप देख अााे अासनमा धमकाे नीित िनयममा रह पूण िनाका साथ समत

संघ, धम रेमी, राल भजन तथा अनुयायीहलाई अस धम तवकाे बाेध गराउदै सव जगत राणी एवम् लाेककाे

िनत यस संसारलाई रय पमा ‘मैर धम’ तथा ‘बाेध माग’ दशन गराउँदै अाइरहेकाे  । तथाप यस मानव

लाेकमा (मनुय) अथात सपूण जगत राणीह सयकाे समागममा बमूख भइ सय माग बराएर, देखेता पिन नदेखे

झैं भइ रहेका छन् । जगतकै समत राणी सव धम एक मैर भाव तथा भेदभाव रहत मनुयमा रहेकाे अतर
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अााकाे भाैितक ेश पी यवहारहलाई याग गर सय धमकाे माग िनरावरण गनु नै सय गुकाे मुय उेय हाे

। धम भनेकाे मु र माेकाे माग रदान गने एउटा अय सय तय तव हाे । एवम् परमाा भगवान वा सव

बधनबाट मु माे राी गनु भइ सकेकाे गुह ब भएकाे लाेक अथवा गु हाे । धमकाे तव भनेकाे सय

ानकाे बाेध गराउनु तथा सय माग खाेज गर सय मागमा लन नु हाे । धम याेित हाे जुन सव रकाशवान महा

तेज छ । सव लाेक, राड धम तवमा अडेकाे छ । धम एउटा वाथ पूितकाे बाटाे नभइ, धम सव जगत राणीकाे

उारकाे िनत मु र माेकाे एउटा माग दशन हाे । तथाप वमा धम सदैव अय नु नै सय तव हाे ।

धमकाे संा दइ संसारलाई अरय पमा झाे अाासन देखाएर साेही मागकाे ढाेग रच, अाफू वयम् रममा रह

सव जगत राणीहलाई रममा रा नै संसारलाई लाेप तथा अिन माग बाेध गराउनु हाे । यस लाेकमा हामी भर

रहेका ेश यु पदाथलाई परश गर सय धमलाई रहण गर धमगामीकाे मागलाई अाफू लगायत अलाई बाेध

गराउनु नै यस मानव लाेकबाट मु माे रदान गनु हाे । सय धमलाई बाेध गनकाे िनत समय सापेय बु  पने

छ । तसथ क मकाे फलकाे िनत हामी वयम् अाफैमा िनभर नु पछ । लाेककाे अथ नै सय र असय तथा पाप र

पुय क मकाे फल हाे । समय कालकाे अतराल पछ सय धम र सय माग दशन बच कृितम पी, सपूण जगत

राणीह अानता पूण सांकारहलाई नै सय धम मानी तथा परश माग दशनकाे अनुभूितलाई समेट अानताकाे

भुमरमा रमत भइ यस तवहीन भाैितक संसारमा मल रहेका छन् भने ववश भइ सय माग दशनकाे खाेजमा

भाैतार रहेका छन् । परत जगत राणीह वये यसलाई पूव काल देखी नै सत् धम एवम् परश मानी वकादै

अाएका छन् । जुन सयताकाे खाेज सव मैर भाव गर शात धम मागकाे नीित िनयम पालना गरेर गु रित

असीमत अादर सानकाे भावनाारा मन वचनले वास पूण रा, भ, अाथाबाट भावना गनुमा रहछ । यसैबाट

अततः धमकाे यथाथ बाेध नेछ । धम याे हाेइन जसले राेध, लाेभ, माेह, वाथ, शाेषण, भेदभाव, अाराेप, रयराेप,

शंका, उपशंका जता वभाव सृजना गछ र संसारलाई वनाश गने माग अपनाउछ । धम मार केवल मैर भाव तव

र सय क ममा रहछ । तसथ धममा कुनै भेदभावकाे तव ँदैन । अाफू वयम् लगायत सव जगत राणीहलाई दःुख

रदान गने तवह बाेध गर वषकाे संा दएर अतर दय देखीनै य गछ, याे लाेकमा नभइ परलाेकमा पिन सखी

छ । धम एवम् मैर भाव थापीत गनकाे िनत मैर रस दइ क मठ समागममा रह अााे मार नभइ संसारलाई

धम तवकाे बाेध गराउनु पछ । अततः संसारमा समय अनुकुल धम परवतन भइ सकेकाे छ ।

धममा माग नै मुय रहछ । माग वना मु माे अब असव छ । भाैितक संसारबाट धमकाे वतार भए तापिन

धमकाे तव दुलभ छन् । गुले धमलाई वराेध गरेकाे हाेइन तर यस वतमान युगमा अाएर राडमा मनुयह वयम्

वाथ पूितकाे मागले रदै अाएकाे कुनीितहलाई सय मैर धम माग दशनकाे ण बाेध गराएकाे मार हाे । गुकाे

प लाैकक वा अलाैकक पमा रहछ । संसारमा देखने सय गु नै परमाा गुकाे वातवक प न् । वमा

धम गुहले सयतामा रहेर धमकाे शासनमा रहछ उ धम गुह नै, मार वातवक धमकाे नेतृवमा पछ । अाफू

असय बनेर सय तयलाई अवलाेकन गनु भनेकाे अाफू वयाई एक छलकाे रितवब मािनछ । भगवान माग, माग

गु, गु माग गु र परमाा गुहले सय युग देखीनै बास गदै अाएकाे यस राडमा मानव पी समत वनपित
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तवपी भएता पिन मनुयहकाे लाेभ, अहार, ेश, हंशा र यापार जता अततः संसारमा रलय अनुगमन भएकाे

यस वतमान युगमा पिन सय भाव सागरमा रह सय धमकाे अनुसरण नगर ता पमा रह अहार, रस, लाेभ,

माेह, इया, हंसा, यापार, शाेषण याग नगरे संसारमा रलय िनत छ । अततः संसारलाई चुनाैित पिन हाे ।

सय धम युग पछ राचन कालमा अाैषधकाे भाेग महामारमा सपूण मानव जाती राेगले वचलत भइ याकुल रहेकाे

अवथामा य सपूण वनपितह परमाा गुहारा नै अमृतकाे पमा रदान गनु भइ वष यु संसारलाई तथा

जगत राणीकाे उार गनु भएकाे हाे । मैर धमकाे नीित िनयमलाई पालना गरेर अखड भाव चमा उप गराइ,

अााे मार नभइ सव राणीकाे िनत मु माे रा ने सत् क म गर देव भूम सखवित लाेक जतै ससप

बनाइ परमाा गुह रतीकाे अपार अादर सान र वास पूण रा, भ, अाथा र अनुभुित तथा बाेधारा नै

परमाा भगवानह र मनुय अाा बच ने समधुर सबधलाई अझ उकृ बनाउने माग दशन नै ‘मैर धम’ हाे ।

सयतामा रह धम पुय क म गर धमका यनै वश तवह रा गन सकछ । जाे काेही पापले भरएकाे संसारमा

फसछ यसकाे वनाश सिनत छ । जहाँबाट कहयै उार ने छैन । वयम् गु र धमले पिन उार गनुमा

असमथ रहछ । जहाँ पुयकाे अतव अय भइ सकेकाे छ । जसर यथाथमा अमूय तवकाे महवपूण छ,

यसर नै धम सय तव बाेध गनु भइ मनुयह वयम् अाफैले क तय पूरा गनु पछ । गुले माग िनदेशत गनु भएर

मार हाेइन तर मागमा यारा अााे हाे । सपूण शील, समाधी, मान, रिता, रा, सयक जीवन, सयक अाहार,

सयक , सयक वचन, दया, कणा, वास, रा र भमा िनहत रहछ । सव जगत राणीह वनपितमा

िनभर छन् भने सपूण जगत राणी तथा वनपितकाे सृ परमाा गुहारा भएकाे हाे । संसार अडनुकाे मुय

अततः सय धम हाे । तसथ सव ान, शील र धमकाे तवह यथाशीर सपूण जगत राणीहले टरहत सबाे

सत् बाेधह सपरणामका साथ सत् धमपी परश अाधारभूतह बाेध गन् ।

सव मैर मंगलम् अत तथात
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