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गुह ितकाे अपार अदार सान

जेठ १२, २०७६ (26.05.2019)

सव परम पूयणीय महा सबाेध धम संघ गुयुकाे काेमल चरण कमलमा अनत सेवा ढाेग गदछाैं ।

मानवताकाे पहलाे प नै धम हाे र याे भदा अय प न सकदैन । बातवमा धमकाे परध भदा बाहर कुनै पिन

तव रहेकाे ँदैन । र रहन पिन सकदैन । अतः मानव जीवनकाे एउटै मा उेय भनेकाे धम ा गनु हाे । सममा

यस वषयलाई बुझेर सयताकाे खाेजीमा रहेका वदेशी तथा वदेशी संघ भह मैी धमकाे याामा अघ बढ रहेका

छन । यसैकाे अाधारमा बाेध माग दशन मैी धममा उहाँ धम संघ गुयूले पालनाकाे अाधारमा सव भए सकाे

माग दशन दान गर रहनु भएकाे छ ।

मैी धममा हामीले अपनाउनु पने पहलाे प नै सव गुह ितकाे अपार अदार सानकाे साथै गु माग गु,

माअाा गु र संघ भ अनुयायीह बचमा अपार अदार सानकाे भाव कट गनु हाे । यसैकाे अाधारमा हामी

भ नु पने धमका सव भाव गुणह वतः घामकाे काश झै काशत भएर अाउने छ । यसैगर हामी माझमा

समझदार, वास, मेलमलाप, एकताकाे भावना मजबुत भएर अाउने छ । यसकारण मैी धममा रहेका जित पिन

गुमाग गु र संघ भ अनुयायीहले अपनाउनु पने अथवा पालना गरनु पने धमकाे पहलाे िनयम भनेकाे नै उ

अदार सान भाव कट गनु हाे । मैी धममा यसकाे पालना सँगै अपार धम पुय ा गनुकाे साथै मनुय अााबाट

वतारै लाेप उुख दशाितर अघ बढ रहेकाे मुख गुण तवह जतै एक अकामा दया, माया, कणा,

इमानदारता, साथ र सहयाेग, सत् धम ितकाे अपार सान अाथा, भ, वास बृ बकाश ँदै वतमान

सामाजमा देखएका वकृित, वसित, दरुयवहार, कुरित, हंसा, कलह, कुवचार र देखावट याेग ँदै अाएका

संकार, रित रवाज जता अधवास कमका पह पिन वतारै है  जाने छ ।

यसै परेयमा रहेर बाेध माग दशन मैी धमकाे िनयम अनुप १४ अाै व शात मैी पुजाकाे सअवसरमा महा

माअाा र माअाा गु माग गुहकाे स परवार सहतलाई यहाँ उपथत सपूण संघ भ अनुयायीहले अपार

अदार सानका साथ उहाँह ित गरने एेितहासक वागत कायमकाे अायाेजना सप भएकाे छ । सबै संघ

भहबाट ने सािनत वागत कायममा महा माअाा र माअाा गुहका स परवार सहतलाई एकै ठाउँमा

राखेर धामक बीध अनुसार कायममा उपथत सबैले भय सान वप सेवा ढाेग गरेर उहाँहबाट अपार

अाशवाद ा गरेका थए । यसै कायममा संघहले (अथाेअहस) पुष माअाा गुकाे धमप भएमा गु अामा

मैी भाषामा (ञङृण) र (ठपाेवा)  माअाा गुकाे धमपित भएमा गु अापा मैी भाषामा (एयृण)काे पमा पहचान

गर वागत गरेका थए ।

माअाा गु माग गुह ित गरने यस सािनत कायमले गदा बाेध माग दशन मैी धमकाे इितहासकाे पानामा
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युग युगातर स यस धित लाेकमा धम गु र सव साधारण संघ भ अनुयायीह वचमा नु पने समधुर

सबधलाई अझ मजबुत बनाउने छ । र संसारमा धम गु र संघ भ अनुयायीह बचमा अपनाउनु पने िनयम के

कताे नु पछ भे वषयकाे जानकार सबैकाे मन मतकमा उदाहरणकाे पमा ताजा रह रहने छ ।

केही वषकाे िता पात अाधकारक पमा महा सबाेध धम संघ गुयूले मैी भाषाकाे उप गनु भएकाे छ । र

यसै मैी भाषामा सयासी गु माग गु र माअाा गु माग गुहारा पहलाे पटक मैी भाषामा लेखीएकाे

परमाा गुहकाे पुजा पाठ र ाथना पिन सप गरेकाे छ । अतत यसै कायममा दलुभ मैी भाषाकाे एेितहासक

उाेष पिन सफल भएकाे छ । मक पले अबकाे केही वषपछ मैी भाषाबाट वतारै अ गुह सहत, २१

लाेककाे अावयक ाथनाह पिन सप गदै, बाेलचालकाे पमा मैी लपीलाई भाषक शद सागर, याकरण तथा

लेखन शैलमा बकाश गरदै अघ बढाइने छ ।

उहाँ धम संघ गुयुले ६ वष सकाे महा कठाेर खाेज पूण परयाग र तपया गनु भएर परमाा सत् धममा सव

ान गुणले यु सवे थान अाेगटेकाे बाेध माग सृ कता अथात भगवान माग दशन ा गनु भयाे । जस

अतगत माग गु सृ कता र गु माग गु सृ कता दशनका उ नीित िनयम पिन समाहत छन् । धमकाे

इितहासलाई हेने हाे भने जित पिन गुहले यस संसारबाट ान गुण ा गर (माे) अथवा वगकाे उ थानमा

जानु भएकाे छ, उहाँ सपूण परमाा भगावन, माग गु र गु माग गुहले पालना र मताकाे अाधारमा धमकाे

यह ितन कारकाे बाेध माग दशन, माग गु दशन र गु माग दशनका उ पह ा गर अााे जीवन कालमा

अाफूले ा गरेकाे माग दशन अनुप मनुयहमा धमकाे नीित िनयमलाई वतार गरेर जानु भयाे । यसै अतगतमा

रहेर याे समयकाे अनुकुलता तथा सव गुहकाे महा कृपाकाे ितफल वप पुनः एक पटक उहाँ धम संघ गुयुले

संसारमा गु माग गुकाे नीित र िनयमकाे अाधारलाई माग दशन गराउनु ँदै मानवकाे मता र पालनाकाे अाधारमा

माग गु र बाेध माग अथात भगवान माग गुका पह दशन गराउदै जानु ने छ ।

वातबमा मनुयले धम ा गन महा कठनकाे वषय हाे । जब स महा मैी भाव पूण कृपा र कणाले यु

परमाा भगवानहकाे याे संसारमा अवतरण भइ सत् धमकाे अनुान ँदैन तब स मानव जगतले मु र माे

ा गने तव पीलाई कहयै ा गन सकदैन । अत संसारमा रहेर मनुयले धम ा गनकाे लागी जसर भएपिन

महान गुहकाे उपथित अिनवाय रहछ । यसैकाे िनरतरतामा उहाँ धम संघ गुयुकाे याे दलुभ उपथित याे

संसारमा मनुय र परमाा भगवानह बचकाे अाय समधुर सबधलाई पुनः जागरण गदै, धम ितकाे अाथा र

वास बाेकेका सव मानवहकाे उार गनकाे लागी रहदै अाएकाे प छ ।

मैी धममा अाै लपी र भाषाकाे वकाश मसँगै असाेचिनय पमा महान परवतनकाे नव याेती काशत भइ

सकेकाे छ । बाेध माग दशन मैी धममा साेही ानकाे काशकाे याेती वतार ँदै मैी धमकाे अतवगत महवा र

अावयकता येक मानवले महसस गर रहने छ । भने मैी धम वनाकाे मानव जीवन अथहन भएकाे अनुभूित गदै,
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यसकाे अावयता मानव कुलमा अपरहाय र अवरणीय रही रहने छ ।

बाेध माग दशन मैी धमले संसारका सव मानवलाई एक समान ले हेरएकाे छ । यसमा कुनै पिन े र वषयकाे

अाधारमा उचिनच भे भाव रहँदैन । यसकारण बाेध माग दशन मैी धम ेमी उपथत या अनुपथत सपूण

गुमाग गु, माअाा गु र व भरका संघ भ अनुयायीहले अिनवाय मनमा गु पने, अाफूले पाएकाे जुन

अमूय धम प छ, यसलाई कहयै नगुमाउनुस । जाे जसले जे भनेता पिन साेचेता पिन, एउटै मा सय भनेकाे धम

पुय देखी लएर धमका सव तव ा गने सवे ाेत, गुह भदा अकाे कुनै यताे प नभएकाेले सानाे ितनाे

कारणहमा अझेर, भाैितकता कुरा सनेर धम र गुहित अवास सृजना गर अााे धम छाेु सबैभदा ठलाे पाप

हाे भे कुरालाई अतर दय देख नै बाेध गन् ।

वमा भाैगाेलक भु बनावट, जाित, समाज, रा  अनुसार रहेकाे धम संकृित परपरा, रित रवाज, कुल अादका

कारणहले गदा परमाा सत् धमबाट वत न पुगेका सव मानव कुलले महा सबाेध धम संघ गुयुकाे कृपा र

अाशीवाद सदा सवदा ा गर मैी धमकाे अधान यथाश लाभ गन् । 

सव मैी मंगलम् ।। 
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