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गु माग दशन

माग दशन ↓

ृ स धमकाे संसारमा अथवा पृवी लाेकमा परमाा भगवानकाे अनुपम कृपाबाट पुयवान अााहले मा

मनुय जीवन ा गन सफलता पाएका छन् । याे सदर जीवन संगसंगै ा सखद:ुखकाे याामा येक मानव

अााले धम–कमभूम फलकाे मैदानमा हार वा जतकाे सषमय खेल खे बाय नैपछ । समत समयावध ा

जीवनधार मनुय अााका लागी याे ज एक महाचुनाैितपूण अवथा हाे, जसमा क वार क पार नैपछ ।

भाैगाेलक भू–बनावट, समय थान, जातीय कुल र समाजमा शदयाैं देख चदै अाएकाे रितथित भाषाभाषी, धम,

संकृित, भेषभूषा, रितरवाज, सामाजक परपरा अादकाे अाधारमा कुनै पिन मनुयले अााे खास पहचान ा

गदछ । अतः धामक तथा सामाजक यी मूय मायताले य, समाज र रा  ँदै वमा सकाराक या

नकाराक भाव पन जानु वाभावक ने गदछ । बभताले सजएकाे यस संसारमा कितपय यता अनाैठा र

बच खाले संकारह वतमान मानव समाजमा वमान रहदै अाइरहेकाे छ ।

यसर एक पछ अकाे य, परवार, समाज र रा  ँदै वमा यगत वा सामुहक पमा कमका यी ाेतह

पातरण ँदै जाँदा, हालकाे परथितमा पिन यसकाे भरपुर जगेना अथवा संमरण भएकाे देखछ । यी

घटनामहले पादै गरेकाे भावकाे अाधारमा परवार, समाज, समुदाय, रा  र अतरा य तरमा उ कमितकाे

मजबुत अाथा, सान वास, इत र मान मयादाकाे अनुभूित ा न गइ यस ित उसकाे अााे यगत

जेवार बाेध गन र यसलाई जवत गराइ अयमा लागु गराउन सफल भएकाे देखछ ।

यह पले संसारमा येक मानव कुनै न कुनै अााे पहचान बाेकेर कयाैं कारकाे कम गर नै रहेका छ । हजाराै

कारकाे कमले भरएकाे यस पृवी लाेकमा पुयवान अााले कुनै एक मनुय परवारमा अाएर जस ने साैभाय

ा गदछ । र, यही उसले पाएकाे कम फलकाे अाधारमा जीवनकाे याा शभार ने र ज पात अत (मृयु)

पिन सिनत ने गदछ ।

तर समयकाे परवतन संगै दन ित दन भाैितक ाेत र साधनकाे वकाश, अाथक, राजनीितक, शैक, यापारक,

वान वा ावधक र मनाेरनाक जता ेमा देखएका भमकाय परवतनले मशः अायाक वा धामक

ेमा मा नभएर ितनै सामाजक मूय र मायता पाएका संकार तथा थाहमा ये या अये पमा ितकूल

असर वा भाव पने गदछ जुन कुनै नाैलाे वषय रहेन/हाेइन ।

मानव वभावैले वत चाहने एक ाणी भएकाेले गदा पिन हाेला, हाल समाजमा एक थर समूह अााे धम, संकृित,

परपरा जता वषयतव परवतन गररहेकाे पाइछ । र शदयाै देख चदै अाएकाे उ बधनबाट उु पाएकाे



2

महसस गन पुछ । र, उनीह अााे तरकाले वत बाँ चाहछन्, भने जहाँ अका थरका समूह पूखा देख चदै

अाएकाे संकार वा परपराकाे बचाउ, संमरण र सबधन गन कठाेर भएर लागपरेकाे देखछ र यह अनुसार

समाजलाई समेत बायताबस डाेयाइरहेका छन् ।

संसारमा मानव यितस यत रहछ क, उसले अपनाइ रहेकाे हरेक ेमा कम गदै जाँदा, दायाँबायाँ साेे समय

स पाउन पिन महाकठन छ । एकाेहाेराे बहान उठे देख बेलक नसते स मानाै क जित गरे पिन सप

नने, जित भए पिन नपुे, याे अाा सत नै नसे; झनै यालादार, नाेकरचाकर अथवा (अफसयल) कम काय

गर जदगी बताउनेहकाे लागी अ बषय त के अाफूले चाहेकाे, साेचेकाे जताे जीवन बताउन सव भैरहेकाे

छैन । यसर सबै मानव कुनै न कुनै लय हाँसल गन बभ ेमा सष गररहेका छन् । मा दईु हात मुख

जाे, यसर कमकाे यस युभूममा ला लै  बालक, युवा, वृ ँदै समय बतेकाे उसले पाे नै पाउँदैन ।

यसैगर एकथर मानव समूह भने रााे या नरााे जताे सकै कम गररहेता पिन मा संसारक भाेगवलास,

धनसप, नाम, यश–अाराम, श पद याेयता र बमत ा गन दनरात लागी परेका देखछन् । उ बषय

तवह ा गन अााे इछानुसार मानवले समाजमा अवलबन गन सकने सकाराक वा नकाराक कम मये

कुनै एककाे अाधारमा टेकेर अााे बु बबेक, सष, मेहनत, धैयता, अनुशासन, समझदार जता यबहारक

कमारा ा गरने सफलता वा असफलता याे अा–अााे हातमा रहछ ।

यह ममा सफलता हाँसल गनेह अंझ बढ पाउने अभलाषाका साथ अघ बन् । काेही भने पाउन नसदा यस

ित न से अित अासकाे कारण पागल झैं बछन् र बीचमै भाैतारन बाय न पुछन् । कितपय अाफूले गरेकाे,

भनेकाे र साेचेकाे जताे पूरा नँदा जीवन देख लाचार ँदै, हार मानेर गहराे चतामा डे, तनाव उप गराउने

जता गलत कमह गन पुछन् । फलवप अाा हया र अाा लने सका काय गन पछ पदैनन् । धेरैजसाे

कुलत, कुसंगत र मानसक अाघात पुयाउने जता कम गर जीवनलाई बरबाद बनाउँछन् ।

तर अततः जाे जसले जहाँ जे जताे कम गरेता पिन अतमा संसारबाट पाउने सबैकाे लागी बराबर नै हाे । याे हाे

अाफूसंग भएकाे सबै कुरा छाडेर एक दन देहयाग गरेर खाल हात जानु पने छ । शररबाट टेकाे अााले पुय

र पाप बाहेक अ के नै लान सछ र ? यका लागी मा जीवनमा याे सष गनु परेकाे छ ।

अतः संसारका यी सबै कम मय सवे कमः– मा धम माग दशन पालना गनु हाे , जुन सय कुरा उघाेस गदा

कुनै गलत नेछैन । धम छ त यहाँ परमाा भगवान छ, गु छ, सृ छ, धित छ, घाम छ, जून छ, अाा छ र

जीवन सव छ । अिन मा मानवका सबै कमस न सव छ । जहाँ धम रह, यहाँ केही रह । याे सय

छ । कन क धमारा नै सवतव उप भएकाे छ । धममा कुनै अााले चाहेकाे सवतव ा गन सव छ ।

चाहे रााे गराेस वा नरााे, मु र माे ा गराेस वा दगुती/नरक ा गराेस, यसकाे िनणायक कम गने अधकार
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मा वयम् उ अाामा िनहत रहछ ।

सबैलाई ातै छ; मानव मा एक ाणी हाे जाे संग अतू मता र बु ववेकले यु मतक छ । जहाँ अकाे

दाेाे कुनै यताे ाणी भेटदैन जाे मानवकाे बराबर गनसे मतक पाएकाे हाेस । एक पटक बचार गराैं, यद

मानव भे ाणी नै नने हाे भने यहाँिनर संसारकाे अाैचय वा महव नरहने प छ । यहाँ मानवकाे अतव

रहनाले नै संसारकाे ृ सव न गएकाे देखछ । बातवमा याे नै परम सय छ । यह मानव अााकाे उारकाे

लागी अित जटल र परकृत लाेककाे उप गराउन सव भएकाे हाे । यसर हेदा येक मानव अाा कित

पुयवान र महवपूण रहेकाे छ भे कुरा यस अभूतपूव संसार सृबाट पु छ । याे काय कुनै साधारण बषय

हाेइन जुन सपना र कपनामा भइ रहकाे हाेस, याे त यथाथ घाममा अाधारत रहेकाे प नै छ ।

सबै अााकाे एउटै मा ईछा अाकां भनेकाे वगीय परम सख, शात, अानद र सव भएस सवानले यु

(माे) ा गनु हाे । तर वतमान याे संसारमा के कित अााले यी रहयमय अतू परम सयतवले सप थान

ा गररहेकाे छ वा छैन भे  येक मानव अाामा उप न अित जर छ । यसकाे लागी सचेत भएर

अाफूले अनुसरण गररहेकाे गु, धम र माग दशनले माे दान गछ क गदैन (?) भे वषय पिन यकै महवपूण

न अाउँछ । यसर हेदा अमूय जीवन पी अााकाे लय महान रहेकाे सप छ ।

बुझाइमा भएकाे कमकमजाेरले गदा पिन हाेला, सबैमा अााकाे बातवक उेय बाेध नभएकाे न सछ । तर जाे

जसले जसर बुझे पिन येक मानव अााकाे लय भने एउटै रहेकाे देखछ । यसकारण उ लय ा गन

अपनाइने धम माग दशन एउटै वा एक समान नु अिनवाय छ क छैन ? र याे अावयक रहछ क रहदैन ? याे

वषयलाई मुखताका साथ लएर (बाेध माग दशन मैी धम)काे ितपादक वा सृ कता (सव परम् पुजनीय महा

सबाेध धम संघ) गुयूले समत मानव अाालाई एक समान (बाेध माग दशन मैी धममा) समेै  युगाैं देख

वथापत रहेकाे उ दलुभ अवसरलाई पुनः दान गनमा लागपनु भएकाे छ ।

य तथा अय ृकाे सवतवकाे अतवकाे के मा धम हाे । र धमकाे एउटै उेय सपूण अााकाे उार

साथै मु र माे दान गराउनु हाे । यसैकाे लागी याे सारा तवकाे समगत सृ वा उप न सव भएकाे

हाे । याे रहयमयी अतू उपलधकाे लागी नै परमाा भगवानले याे सवतवकाे रचना गनु भयाे । यद यी महान

कायकाे लागी नभएर अय याेजनकाे लागी थयाे भने पै पिन कदाचत महादःुख र परमारा भगवानले संसारकाे

ृ गनु, र समय अनुकूल महान गुहकाे यस धरामा अावागमन भइ रहनु, कन र केकाे लागी अावयक रहयाे

हाेला र ? धमकाे बतार, धम कम गन र गराउनकाे लागी उहाँहले महाकठन सष कन र केकाे लागी गनु

अावयक परयाे हाेला र ?

यी महान वशेषतालाई बु नसकेर वा नचाहेर अनायासै मानव अाा तवहीन बषयवत तफ  अधक अाकषत भइ
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रहेकाे छ । यसै बीचमा अाफूले अपनाइ रहेकाे कुनै पिन धम र चलनमा रहदै अाएकाे संकार, रितरवाज, था

अादलाई नै सवेसवा भएकाे वास गररहेकाे पाइछ । न त याे वभावक पिन हाे । कन क अाफूले अनुसरण

गरेकाे, याेग गरेकाे, बाेलेकाे, सनेकाे, देखेकाे हरेक बषय तव सबैभदा रााे र उकृ लाे मानव जाितकाे एक

वभाव नै हाे ।

तर सही खाेज र अनुसधानमा यून पमा सचेत रहँदा, संसारमा रहेका कयाैं धम, संकृित, रितरवाज, वधवधान,

कुल, था अादलाई अपनाएर जाँदा अााले उार पाइरहेकाे छ क छैन ? र यसैगर अाफूबाट सही सय धम माग

दशनकाे अनुसरण भइरहेकाे छ वा छैन भे बषयमा पिन अयाेलता कायमै रहेकाेले भावकार यान अययन र खाेज

संसारमा अपसकमा बाहेक बसकमा न सकरहेकाे छैन । अहलेकाे परथितमा यनै अयाेलता अथवा मले

मानव समाजमा मजबुत जरा गाडसकेकाे अवथा छ । फलवप धमकाे नाममा, धम ितकाे अाथा वासकाे

वखडन, समाज वखडन, जाितव बखडन, असमझदार, अहमता, बमत वा श दशन, भेदभाव, तेराे र मेराे

भे भावनाकाे कारण एक अापसमा वादववाद र  उप गराएकाे छ ।

बुढेसकाल फेर बाय अवथामा फक न सदैन । सकेकाे खमा हरयाे पात पलाउन सदैन । यसर नै समयकाे

परवतनसंगै अाय वास, अाथा, मूय र मायता बाेकेकाे धम संकार, रितरवाज, कुल था जता वषयहमा

देखएका सकाराक वा नकाराक परवतनकाे कारण सधम तव जीण ँदै गइरहेकाे अवथा छ । यसबाट के

संकेत छ भने, अाज संसारमा महा सख, शात, संरण, उ, एकता, समझदार जता सव मैी भावका पह

जतातै या देखनु पने हाे । तर मानव जगतमा ठक वपरत महा अशात, बभाजत, अयथत, कलह, ,

दमन, अयाचार, हंसा, भेदभाव र चार दन ितदन बाे थितमा छ । याे समय युग बितसदा पिन कह

कतैबाट शातकाे मूलार ख सकरहेकाे छैन । यसकारण अब संसारले यी सबै समयाबाट उु पाउन सधम

माग दशनकाे बकप खाेजरहेकाे प छ । याे भदा अकाे उपाय रहेकाे छैन ।

मनुयले अााे भागमा जित पाएकाे र पाउने वाला छ यसलाई बल, बु ववेक, मेहनत र परमारा इमानदारका

साथ ा गनु कुनै गलत बषय हाेइन । जित सछ य ा गनु मानव कमकाे वत हक र अधकार हाे । तर

अााे वातबकता यथाथ पहचान, उेय र भूमका जता महवपूण बषयलाई नै भूलेर यसैमा ल भएर संसार

प बेहाेसीकाे नशामा ड चाह महा गलत भ खाेजएकाे मा हाे ।

संसारमा भाैितक बषय वत पाउने अाशामा माै कम नगर, जहाँ अतमा अााले दःुख र पडा सवाय अ केही

पाउन से छैन । भी अाादेख केही समय भए पिन जीवनभर गु ाथना र धम मागकाे अयासमा समय

िनकाल, जहाँ अवय परमााकाे कृपा, अाशवाद र माेकाे अतू रहय उपलध ने छ ।

संसारप वृमा फुलेका मनुवाह सबैले धम कम फलकाे अतम वप ा गन महा कठन छ । जसर कुनै एक
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वृमा फूलेका फुलहमा पिन केहले मा फलकाे वप ा गदछन्, हाे यतै । तर उ वृमा फूलेका सबै

फूलहले फलकाे प ा गन नस का कारणह छन् ।

एक त फल ला नपाउदै कराकाे सकार न पुदछन, अकाे रबतास र घामपानीकाे असरले फलकाे वप ा

गनु अगावै झरेर न न पुदछन र अकाे थरकाे फूलमा भने फलकाे प ा गन से गुण वा बशेषता नै नँदा

छ ।

तर संसार प वृमा रहेका मनुयमा भने धम ा गन नस का कारणह िनतात भ छन् । एक त  तथा दु

अााहकाे वशमा पर, यसैलाई मा पुदा, अकाे लाेभ, अहार, ाेध, वाथ, अादकाे वशमा पदा, धम कमकाे

बाटाे बराउन पुदा, अााे वाथ पूित गन ानकाे दुपयाेग ने तम गर ेत अाा खेे र समाजमा कुलकाे

थापना गरेर भाेग चढाउने जता अधवास कम गन पुदा, धमकाे नाममा देखावट र झटाे बचार सेषण गदै म

फैयाउनेहकाे वशमा पन पुदा ; धम गुकाे प ा गर अाफूले बाेध नगरेकाे, नदेखेकाे अलाैकक बषय

तवहकाे अनुमान र कपनाकाे भरमा शद जालकाे याया र वेषण गदैमा, यसैलाई वास गर भु पुदा;

णक मनाेरनका बषय बतहमा मा भुलेर जीवन बताउन पुदा र परमाा धमकाे सालाई वास नगरेर

भाैितक बषय बत र बानकाे ेलाई सवे ठा पुदा, वातबमा मानव अााले सदाकाे लागी उार वा माे

ा गन सकरहेकाे छैन ।

अतः धममय उ साेच बचारमा परवतन न अावयक छ । खाल समत र सु चत बचारधारा मा हाेइन ।

अाकाश समान फराकलाे अाा लएर समत अाा र संसारकाे हतमा उार भाव उप गराउनु अावयक छ ।

महान साधुसत, महाजन, दाशिनक, बुजीवी जता संसारमा जेवार बाेध गरेकाहबाट पिन समत अा–अााे

जाितय, समाज, वंशज अथवा कुल, रा य, े, समूह वा बमत, धामक सदाय, संकार बशेषलाई मा महव

दएर बगत लामाे समय देख मानव जाितमा अयास गराउदै लगयाे । यसकाे परणामतः अाजकाे दनमा यसका

ितफलह  देखएकाे छ । य, गाउँघर, समाज, शहर, रा  ँदै वमा, बभ बषयहमा बबाद, भेदभाव,

सुता, असत, बकृित, रस, अहमता, अात, काटमार बाे छ । मूलतः सबै अाालाई एककृत बनाएर डाेयाउने

काय न सकरहेकाे छैन ।

परमाा धमलाई बु र बुझाउनमा भएकाे कमकाे कारणले गदा पिन हाेला, एउटा समत बषय ेसंग दाँजेर हेने

वृकाे बकास न गएकाे छ । जहाँ भाैितक बान, सामाजक मूय र मायता अाद पदछन् । परणामतः

परमाा सधम तवकाे अतव धरापमा पनुकाे साथै यसकाे महव माथ हार भइरहेकाे छ । केही पिन हाेइन

रहेछ, उतै त हाे नी के चाही फरक छ र ? के उपलधी छ र ? के चाही फाइदा ने हाे र ? भे भाव तवकाे

बकास जनमानसमा ँदा, अवास बढेर ममय संसार सृजना ँदै गइ रहेकाे थित छ । यसर परमाा धम

ितकाे अपार वासपूण ा, भ, अाथा र भरभराेसा माथकाे अपमान बाे ममा छ ।



6

अाजकाे साे व समाज के कित नाजुक र बषम परथितबाट गुदै छ भे बषय छल सबैले देखरहेकै छाैं ।

यहाँ बानी परसकेकाे छ, रााे गने वा गराउन चाहानेलाई बेवाता गने, अवहेलना गने, खा ताे, हतेप गने,

बराेध गने जता दुयबहार ने गदछ । यसर सकाराक भदा बढ बपरतका कमकाय समाजमा बाे छ । सबैकाे

उार, भलाे चाहने, गाउँ समाज र देश देख लएर वकाे वकाश चाहने, शात चाहने, सबै अााकाे एकसमान

मु र माे चाहने, सदा दाेाेकाे हतमा काय गने, ाणीलाई दःुख नदने, मानवीय यबहारकतामा उकृ परवतन

गराउन खाेे, सधमका सात अपनाउन मानव जगतलाई ेरणा दान गने धम गुलाई ती सटमा रहेका

यहकाे लागी उारकाे कम गन र गराउन गााे भइ रहकाे अवथा वमान छ । अाज यही पले पछ अाउने

सतानहलाई वातबक धमकाे माग दशनबाट टाढा बनाउँदै र अयास गराउँदै, वनाशकाे दशा तफ  डाेयाइ रहेकाे

थित छ ।

संसारमा देखएका कयाैं धम सदायह अाफैमा पिन बबाद मु न सकरहेका छैनन् भने अ बषयकाे त सवाल

नै उै न ; भिन नस  बबादह वमान छन् । जहाँ गरबी, शा, वाय, राजनीितक, सामाजक, देश, समाना,

जाितव, वग, ल, पद, श, भाैितक बानकाे े, उमी जता ेहमा केही न केही बबादह भइनै रहेका

छन । याे वभावक पिन हाे । तर कितपय बबादत बषयहले एक अकामा असत, फलवप झगडा, ,

यु, असमझदार, शुता, थचाेमचाे, भेदभाव, लडाइ िनयाउँछ । अततः यसकाे परणाम भनेकाे मानव इितहासकाे

ित, ृकाे बनाश मूलतः परमाा धमकाे बतापत र अाा लाेप गराउनु हाे ।

यसपछ न पहलाेले भनेकाे दाेाेले बु खाेछ, न दाेाेले भनेकाे तेाे वा अय कसैले नै बुे यास गछ । कसैले

कसैलाई नपयाउने, नटेने, यसमाथ झन् श, बमत र पदकाे दुपयाेग गर साेझासाेझी, गरबी दनदःुखी जता

कयाैं ेमा पछडएका जनसमुदाय माथ थचाेमचाे, जसकाे श उसकै भ भने झैं दमन गने, अयाचार गने

जता कायले बगत एेितहासक बनाशका घाम फेर नदाेहाेरेला भ सकदैन । संसार यही दशा तफ  अघ

बढरहेकाे छ । मानवले अाै सतान लाेप गराउने माग दशन अपनाइ रहेकाे छ ।

परमाा धम तवकाे थान कुनै धम गु, साधु सत, तपवी मुिन, धमााहमा मा छ भे छैन । जाे काेही

य धम बाेध वा ान नभएता पिन सव मैी भाव पूण बशाल अाा भएकाे पुय बलले गदा, कुनै एउटा गरब

दनदखुी, महाजन धनवान य, अस, बान, व स य, राजनेता, दाशिनक, दनदःुख, दासी, बालक,

बृ, समल, कसान, यापार, डाटर, युवा, बैािनक, दलत, मगते, पछडएका अादवासी, सकुवासी जुन सकै

यहमा पिन परमाा कृपा र भर भराेसा रहछ । परमााबाट वनाभेदभाव सबैलाई एकसमानले समेटएकाे

छ ।

जताे सकै हाेस, रााे वा नरााे भे कुनै भेदभाव छैन । िनपता पूण धामक वा अधामक, ानी वा अानी, धनी

वा गरबी, दाेषी या िनदाेषी, उवग वा िनवग, नार वा पुष, कालाे वा गाेराे सबैित परमााकाे धम एक
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समान रहछ । कसैलाई पृथक गरएकाे ँदैन । तर ितनै अााहमा नसे सव मैी भाव वा समत वाथ भाव,

धम ितकाे अपार अादर सान वा अपमान, वासपूण ा, भ, अाथा वा अवास, यी भाव तवकाे अाधारमा

परमाा र अाा बीचकाे घिन सबध िनधारण ने गदछ । ृ स संसारकाे संमरण र सवअाा ितकाे

उार भाव, समझदार, मेलमलाप, भेदभाव रहत सबै ित उ सान भाव भएका कुनै पिन यहमा अिनवाय

परमाा धम हण गन से मता मजबुत रहछ ।

धमकाे महान गु भएर के गने, संसारकाे सबैभदा धनवान भएर के गने, संसारकाे याित ा दाशिनक, बैािनक,

कलाकार, खेलाड भएर पिन के गने, वकाे शशाल भएर के गने, जीवन भर याग, यान, तपया गरेकाे भए पिन

के गने, धमकाे बषयमा बान, वचन मा दने भएर के गने, सामाजक सेवा जता पराेपकार दया, माया, ेम गने

भएर पिन के गने, यद परमाा भगवान, गु धम र सबै ाणी ितकाे सव मैी भावना, स अाहार, वश माग

दशनकाे पालना नभएस धममा पूणता ा गन सकदैन । यसकारण एउटा सामाय सव साधारण दनदःुख नाेकर

वा दास नै कन नहाेस, यद यी भाव गुण तवह रहछ भने उ अाा महा पुयवान, पव भएकाेले सदा

भगवानकाे कृपा र अाशवाद यस अााित अटट बसरहछ ।

संसारमा देखएका यनै राा र नराा, सही र गलत नीित िनयम र वधवधानलाई अवलाेकन गर समय सापेता

यसकाे सधार र उारमा परमाा सधम माग दशनलाई पुनथान गन संसारमा महान सधम गुहकाे अावागमन

भएकाे इितहास साी छ । यसै ममा संसारमा भइरहेकाे वतमान यनै गितवधलाई पुनरावलाेकन गर, बकृित,

बसित, कुरित, अधवास जता बषयवतबाट मानव अााकाे उार गर, मैी धम माग दशनारा सही दशा

तफ  उु गन र गराउन बातबमै उहाँ धम संघ गुयूकाे यस पृवी लाेकमा अवतरण भएकाे हाे ।

जीवनमा मानवले वासकाे अाधारमा बबद उेय लएर कम गररहेका छन् । चाहे सानाे हाेस वा ठूलाे यसर

याे लय ा गन कित सष, मेहनत, इमानदार, समझदार, लगाव बु बबेककाे अावयकता पदछ । कित चासाे

र फुितकाे साथ यसलाई ा गन लागपरेकाे छ । याे ाय सबैमा देखएकाे यथाथ घाम हाे ।

जतै यहाँिनर एउटा डाटरकाे इछा अाकां मानवकाे सेवा गर उकृ डाटर बे, एउटा बान नयाँ बषयवतकाे

खाेजारा मानव कयाण हेत रााे काय गर यात बैािनक बे, एउटा राजनेता कुशल नेतृव कता, िनडर र

शशाल नेता बे, एउटा कलाकार उकृ मनाेरन दान गर नाम कमाउने, एउटा खेलाड उकृ खेलाड बे,

एउटा यापार अधक धन कमाउने, यता अनगती लय र उेयका साथ अघ बढेका छन् । यसर अााे काय

ेमा सफलता ा गन सबैकाे चाहान नु वभावक बषय हाे । तर याे भदा एक दलुभ महान, जुन पव साेच र

भावना येक मानव अाामा नु पने हाे, याे सपूण मानव अााकाे तलनामा अित नै यून रहेकाे पाइछ । यस

परवेशमा हेदा वतारै मानव अाा परमाा तवबाट टाढदै गइरहेकाे अवथा छ ।
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संसारमा मानव अााले बसदै छ । जहाँ परमाा भगवानकाे कृपाले गदा, पुयवान अााले यस धरामा शरर धारण

गर जस ने अवसर ा भयाे र त मानव जीवनले यनै कमह ा गन सव भएकाे हाे । अझै याे भदा

पछाड फके र ृकाे सवातलाई हेदा; जहाँ घाम, हावापानी, बाेटबवा, ढामाटाे, अाद तवकाे उपथित वना

जीवन कहाँ सव न सयाे । यी सपूण बषय तवकाे एक समानले पारपरक सबध रहेकाेले जीवन सव

भएकाे छ । यता महवपूण बषय तवहमा भने मानव अााले कमै मा चासाे अथात अदेखा गरेर लापबाह

दाैडरहेकाे देखछ । अमूय जीवन पाएकाे छ । संसारक कमहलाई मा सवे ठानी लागपदा, परमाा धम

माग दशन ँदा ँदै पिन वाता नँदा, अााले सदाकाे लागी माे ा गने अवसर नै पाउन सकरहेकाे छैन र ँदैन

पिन ।

ती अय कमह भदा केही अलग पहचान पर, गुण वषेशता बाेकेर, वैराय भाव उप गराइ यागकाे प लइ

धमकाे ेमा लागपरेका पुयवान अााह पिन कयाैं छन् । तर कितपय यसकाे ठक वपरत अााे इछाले नभइ

अकाे करकापमा, दबाबमा, बायतामा, यसैगर वाथ सप गन र गराउन, धम र गुकाे नाममा धन सप, यश

अाराम ा गन, कुनै यकै मा समय बताउन, यता खाले पर बाेकेर कयाैं अााह धमकाे ेमा

लागपरेकाे पिन न सछ । जे जसर लागेता पिन अतमा अााले अााे कम अनुसार रााे वा नरााे, सफल या

असफल, वग या नरक, अमरव वा वनास, महा सख वा महा दःुख, सव ानी वा अपानी, परमाा वा

ेतअाा ा गने िनत छ ।

संसारमा बाँकाे लागी बभ कारकाे कम गदै जाँदा मानवकाे लागी याे कमभूम एक ितपधाकाे मैदान जतै ब

पुगेकाे छ । जहाँ साँ नै भ पदा, हरेक ेमा एक अकामा ये वा अये ितपधा भइ नै रहेकाे छ ।

जताे नाम, सान, उ थान, धन सप, यश अाराम ा गने दाैरानमा अाफूले जित सछ बु बबेक लगाएर

अघ बढरहेकाे छ । चाहे याे बान वा ावधक ेमा हाेस या यापारकमा हाेस, राजनीितक ेमा हाेस वा

अय कुनै पिन कमका ेमा हाेस, मा एउटै साेच भनेकाे कसर छ सबैभदा रााे, उ र धेरै पाउने अाशामा

जीवन भर सष गरेकाे छ । एवंम कारले हेदा धमकाे े पिन यी बषय तवहबाट अलग रहन भने सकेकाे

छैन । यस भ पिन केही न केही धमकाे नाममा यतै पह देख नै रहेकाे पाइछ । फलवप याे याे, तेराे

मेराे भे वाथमय भावनाकाे वकाश मजबुत भएकाे देखछ । याे अवथा नु भनेकाे परमाा धमकाे लाेप गराउनु

हाे ।

अ कमका ेमा झैं धम कुनै ितपधाले ा गरने तव नभएर, मा केवल िनल, इमानदारताका साथ सत् माग

दशन पालना गरेमा मा ा गरने बषय तव रहेछ । यसकाे लागी कुनै बान, राजनीित, धनवान, शशाल न

पने अावयकता रह । एक सामाय कारकाे य नै कन नहाेस, यद सत् धम मागकाे पालना, सबैकाे भलाे

चाहने र परमाा ितकाे वास, ा, भ गने एक धमाा हाेस, बस यित नै पया छ । तर बुझेर या नबुझेर

धमलाई पिन समत बनाएर राजनीितकरण, यापारकरण, जाितकरण, सामाजककरण, संकृितकरण, वैानीककरण
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गनु र संकुचत ारा याया वेशण गनु चाह अनुचत हाे । धम अाफंैमा एक अाकाश, धित र घाम जताे

सवे थान अाेगटेर सब बषय तवकाे जीेवार बहन गरेकाे छ । जहाँ यताे कुनै बषय तव छैन जसकाे

बारेमा धमले जानकार नराखेकाे हाेस । सब ानगुणले यु रहेकाे एक मा सबे प नै धम तव हाे । जहाँ मा

एक अाा, एक भाव, एक उेय, एक संसार, एक देश, एक भेष, एक समाज, एक जाित, एक धमका पह लएर

समयअनुसार माग दशनलाई अघ बढाइएकाे छ ।

यसैगर कितमय ेमा अााे वाथ गुे डर, अाफूलाई उछेर अगाड जाने हाे क भे डर, अााे मान सान,

नाम कित गुे डर, यी कायह धेरथाेर हरेक ेमा भइ नै रहने बषयह न् । यता कारणहले गदा पिन

संसारमा िनवाथ भाव बाेकेर, सही सय कम गरेर अघ बे लाई महा कठन नु वभावक हाे । र धमकाे ेमा पिन

यता गितवधबाट कितपय अााह सयता पूवक लागी परेकाे अवथा छ । अाफूले सही धम कम गर रहेकाे छ

वा छैन भे बषयमा जानकार ँदा ँदै पिन, ितनै वाथ पूण यबहारले गदा, सयतालाई ढाकछाेप गर यथ समय

बताइरहनु परेकाे अनेक पह वामान छदंै छ ।

अिन अाफू जहाँकाे यही, चाहेर पिन सही दशा तफ  परवतन न नचाहने, नखाेे अथवा नसे । जहाँ जे जताे छ,

यही ठक लाे, कनक मानवकाे याे एक अहमता हाे र यसले अाफूलाई अधाे वा मित बनाइ दछ । यसपछ

सही र गलत ाउन असमथ न पुछ ।

यित ठूलाे रहयमय कुराले यु वा उपलध रहेकाे अतू ृकाे मूलभूत उेय सपूण पुयवान अााले मानव

शररमा जस गनु र शररकाे मृयु पात छाडेर जानुमा माै समत नरही परमाा धमकाे पहचान गर

अााकाे उार गनु र गराउनुमा रहेकाे छ । तर वडबना यहाँ, यी सय तयलाई बाेध गन नसदा, धमलाई पिन

सानाे प बनाएर, बभ समत तवहसंग दाँ पुयाैं । अाकाश, धित, घाम र जूनसंग मानव िनमत बषयवत

तलना गन के सव छ ? जहाँ क सृकाे मूलभूत कारक तवलाई नै भाैितक बानसंग तलना गरएकाे पाइछ ।

धम अाफंैमा एक अपरपार छ, सवयापी छ । सृकाे सारा रहय, परमाा र अााकाे अतवमा अाधारत छ ।

यसर धमकाे बान अनत छ ।

सामाय बचार गन सछाैं । यित बशाल े अाेगटेकाे संसारलाई मानव अाँखाले अवलाेकन गन सकने े

बातवमा कित नै न सछ ? यसकाे सपूण ेकाे तलनामा याे केही पिन हाेइन । अित नै सानाे भदा सानाे

अंशलाई मा  गाेचर गन सकरहेका छाैं । जताे क एउटा कमलाकाे लागी वशाल पहाड बातवमा नै अनत

ाड जितकै हाे र उसले चाहेर पिन याे वशाल पहाडकाे बनावट, ेफल, अाकार, यसकाे संमरचना अादकाे

बारेमा जा र बु असव छ ।

यसैगर मानवीय पमा रहेर संसारकाे याे वशाल संमरचनालाई बु असव जकै हाे । यसकाे संमरचना
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अयाधक वा अनत रहेकाेले मानवीय ारा यसकाे यथाथ पलाई अवलाेकन गन से सामाय रहँदैन । यसकाे

लागी परमाा कृपा  ा गनु अिनवाय रहछ ।

यसकारण जान अानमा मानवले अााे कापिनक र अनुमािनत साेच बचार सेषण गररहनु, याे वकुलै अनुचत

र अयबहारक छ । सबथम मानवले पालना गनुपने धमका सामाय मागदशनलाई बु सकरहेकाे ँदैन । झन्

कहाँकाे संसार ृकाे रहयलाई बु सकछ ? याे कुनै सामाय र मानवकाे बसकाे वषय हाेइन । याे धममा एक

अावयकता भदा बढ खाेज हाे । जहाँ सदाकाे लागी हराउने बाहेक अ बकप रह । धम पालना गदै जाँदा

बतारै बाेध ँदै जाने बषयह न् ।

के मानव अााले माे ा गनकाे लागी यी बषय तवहकाे बारेमा बुझरहनु अावयक रहछ ? परमाा धमले

याे बलकुलै भनेकाे छैन । यसकाे ान भएर मा अााले मु र माे ा गछ भे हाेइन । खाेज अनुसधान गनु

याे अा–अााे ठाउँमा छ । याे वभावक पिन छ । कन क मानवकाे याे एक जास बृित पिन हाे जुन क कुनै

पिन बषय बतमा जा र बु खाे । उहाँ धम संघ गुयूले अमृतमय बचन गनुछ । (अााले माे ा गनकाे

लागी परमाा भगवानकाे अनुसरण गनु, उहाँहकाे कृपा र अाशवाद अटट बनाइ रामा नै पया छ ।) याे भदा

अ केही चाहदैन । परमाा भगवानहबाट य बषय तव ा गनकाे लागी अााले याे संसारमा ज लनु

परेकाे हाे । अ केही ािकाे लागी हाेइन ।

यसअथमा येक मानव अााले परमाा धम अतवकाे वास नगर रहन सदैन । जसले वास गन सकेकाे

ँदैन यस अााकाे लागी धम संसारकाे अतव र महव शूय रहेकाे छ । जसले वास गरेर परमाा सधमकाे

अनुसरण गरेमा संसारकाे महव बाेध गदै, परमाा थान वग ा गने िनत छ । कुनै धमअाालाई धेरथाेर भे

नै छैन । सबैलाई बराबर अवसर दान भएकाे छ ।

बाधक ती अनावयक वषयवतकाे याग नगर कहले स याे यताे उ यताे, याे भएन याे भएन, उसले गरेकाे

रााे यले गरेकाे नरााे, याे जाित याे जाित, याे धम याे धम, याे देश याे देश भनेर मा बसरहनु हाे । याे त

बेकार समय बरबाद बनाइ रहेकाे मा हाे । ब अकाश झै फराकलाे अाा लएर, सूयकाे काश समान िनाथ

मैी भावपूण एक जाितय मानव परवार, एक मा घर पृवी, एक परमाा धम माग दशन जता उ भावदशन लएर

अघ बे  यास कन न सकेन ? यी वषयहमा गर चतन मननका साथमा, अब याे भदा पिन अााले के

कसर माे ाि गन सछ ? अाफूले अपनाउनु पने माग दशन के हाे ? यताप खाेज र अनुशधान गनमा समय

यितत गनु महान र फलदायी छ ।

संसारमा घटत यी समत बषयहलाई उ यानमा राखी, उहाँ धम संघ गुयूकाे अमृतमय व वचन वा माग

दशनलाई थम पटक (बाेध माग दशन मैी धममा) अाब रहेका वा नरहेका सव साधारण संघ भ अनुयायीहकाे
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लागी संसारकाे जुनसकै भागमा रहेर पिन भाैितक अायाक कम गन सकने माग दशन दान भएकाे छ ।

मु र माे ा गन अिनवाय कुनै धम गु र परमााकाे ये दशन ा गनु पछ भे छैन । यद सा दय

देख नै अााे भी परमाालाई साी मानेर संसारकाे जुनसकै थानमा रहेर पिन सह धम माग दशनलाई पालना

गरेमा अवय, अााकाे याे अनत कालदेखकाे उेय पूरा नेमा कुनै दइुमत वा वधा लनुपने छैन ।

अतः संसारमा सवसाधारणकाे लागी पहलाे मैी माग दशन गृहथ माअाा गुमाग गुहकाे तीन महने शण

कायम पात अायाेजना गरएकाे सान कायममा सयासी गुमाग गु माफ त देशना गरएकाे थयाे । उ माग

दशनलाई जताकाे ततै तल उेख गरएकाे छ ।

मितः २०७५/माध/०६ गते, अाइतबार ।। 

सव परम पुजनीय महा सबाेध धम संघ गुयूकाे काेमल चरण कमलमा अनत सेवा ढाेग । सदा सवदा उहाँकाे

शरणमा समपत भाव लएर अपार अदार सान र वासपूण ा भ अाथा र भरभराेसाले यु भइ अुलब

भएर हामी सपूण संघ भ अनुयायीह उहाँ गुयूमा अपार वदना सहत काेट–काेट णाम गदछाैं ।

अनुपम कयाणकार सखदाले सप ‘बाेध माग दशन मैी धमकाे’ नीित–िनयम र शासनमा अाधारत ‘भगवानमाग’,

‘मागगु’ र ‘गुमाग’का अमृतमय ानकाे याेित काशवान गनुँदै, बषाै देख गलत धम नीित र सातकाे भुमरमा

मलएर सधम र गुबाट बत रही वनाश उुख दशामा अघ बै  गरेकाे मानव सयतालाई बचाउन र ृ स

संसार तथा सवजगत ाणीकाे उार, संमरण, एवम् असंय ाणीकाे मु र माेकाे िनम तपरतामा लन

रहीरहनु ने ‘महा सबाेध धम संघ’ गुयूकाे पाउँमा नमन गदछाैं ।

पुजनीय सव परमाा भगवानह ित उ सान भाव कट गदै असंय पुपापणारा अनत सेवा ढाेग । लाेक

लाेकाेरका सव मागगु र गुमागहकाे शरणमा शरणागत भइ अपार वदना ।

संघ भ अनुयायीहले अााे जीवनभर पालना गनुपने जित पिन उहाँ गुयूकाे अमृतमय धमका महावाणी अथवा

माग दशनहलाई शराेधाय गनुपदछ । यी माग दशनह नै मनुय अाालाई मु र माे दान गने धमका

महवपूण अाधारह नेछ ।

सव थम मैी धममा बेश भएर एउटा संघकाे प धारण गरसकेपछ अाफू लगायत सपूण ाणीकाे हत र

कयाणकाे िनम तल लेखएका माग दशनहलाई बुझेर, मनमा गुनेर अिनवाय पालना गनुपने छ ।
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वैवाहक जीवन सबधमा 

बाेध माग दशन मैी धमले मानव अतवलाई अनेका अनेकाै जाितयताकाे पमा नभइ एक मानव जाितकाे पमा

लएकाे छ र मानवीय भेदभाव गराउने साेच बचार र भावनाकाे श तव वा तस पिन नरहेकाे मैी धमकाे शासनमा

हामी रहअाएका छाै ।

बबाह एक मानव अतवलाई बचाइ राे एक महवपूण कृया अथवा िनयम हाे । जुन मानव जीवनमा अपरहाय

छ । याे बना मानव ृकाे कपना पिन गन सकदैन । अतः िनतात मैी धमकाे िनयममा रह बैबाहक सबध

गाँसेमा मा मनुय जीवन साथक र सखमय नेमा पूण बास छ ।

मैी धमकाे शासनमा महला र पूष एक समानता रहेकाे छ जसमा धमका ान गुण देख संसारमा रेल अपनाउने

यबहारक ानमा कुनै फरक छैन । अतः यही अाधारमा टेकेर बैबाहक जीवनले पिन मानव समाजमा सय धम माग

बतार गन र गराउन सकाराक भूमका िनवाह गरेकाे छ ।

१). दलुहा र दलुही दबुै परवार बीचकाे पूण सहमित र समझदारमा मैी धमकाे िनयममा रही बबाह सप गराउनु

अिनवाय छ । यसर सप भएकाे बबाहलाई मा मैी धमले मायता दान गरेकाे छ ।

► संसारमा महला ित जुन कारकाे अपमान र मह रहदै अाएका छन् । जताे क महला पुष भदा ठूलाे न

सदैन भे गलत बचारलाई परबतन गराइ महला पिन संसारमा सवे न् र नु छ पिन । र धमकाे शासनमा

महलाहलाई अपमान गन मदैन, पाउदैन अथवा गनु ँदैन, भे उचत बचारलाई अपनाउदै, बतार गदै महला र

पुषलाई एक समान मानसान, मायता र वास गरेमा मा धम पुय, गु लाभ, मु र माे ाि गन सकछ,

भे उ साेच बचार र भावना सबैमा पलाअाेस भिन परमाा गुहबाटै संसारकाे लागी उ माग दशन गराउनु

भएकाे उहाँ (धम संघ) गुयूले अमृतमय वचन गनु छ ।

२). मैी धमकाे िनयम अनुसार महला र पुष दबुैले पहलाे ीमान, ीमती ँदा ँदै पिन दाेाे बबाह गन पूण

िनषेध छ । यद दाेाे बबाह गनै परेमा क त मरेकाे नु पने, क त सदाकाे लागी एक अकामा िनयम संगत ढले

पारपाचुके गर टकारा लएर टेकाे नु पने छ ।

३). यान जप, बबाह, मृतक, वबाधा, शात पूजापाठ र ाथना अाद कमह गने बेलामा मा नभएर सकेस

अााे परवार इमसंग हा, बदा, खादा, बाेदा अाद कमहमा अनावयक जथाभाबी बाेदै हाँसीमजाक गर

ठा गने, संसारक मनाेरनका बषयहमा बढ केत ने जता अााे धम पुय घे  कुनै पिन काय गन पूण याग

गनु पछ ।
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४).अााे परवार देख गाउँ घर समाजलाई धममा अाकषण गराउने, धममा मन पलाउने जता उचत बषयहमा

अावयकता अनुसार गु (धम) वचनह दान गर रहनु पछ ।

५).अााे सव वाथलाई याग गरेर मा संसार र सव जगत ाणीकाे हत र उारकाे लागी सदा सवदा सव मैी

भावपूण उ साेच बचार गरेर अघ बु  पदछ ।

६). अानता बस पहले देख कुलकाे थापना गर मादै अाएकाे भएता पिन अब यसकाे उार गनु पने छ । ता

क संसारबाट मु न नसकेर भाैतारएका ती कयाैं पूखाका अााहले शात ा गन् र धम मागमा याा गदा

अाफूलाई पिन यसकाे कुनै भाव वा असर नपन् ।

७).बगत जान अानमा अाफूारा भएका कायहमा चता र पााप गनु भदा पिन अाफू वयम् संघ भ

अनुयायी भएर लागसकेपछ अब अाउने दनहमा मैी धमकाे उ शासनमा रही के कसर सव ाणीकाे हतमा मैी

धमलाई बतार गन सकछ, भे बषयहमा गहराे साेच बचार र चतन मनन गरेर अघ बु  पने छ ।

८).यान अययन गदा, ान गुण लदा, जप यान गदा यी अवथाहमा शात शल वभावमा रहेर एका च

गराइ भ भावमा ड पछ ।

९).नकाराक बाेल वचन, साेच वचार, रसराग, डाहा, अहमता र ठा जता अनुचत काय नगर मानवीय एकताकाे

भावनालाई लएर समझदार, सजक र सचेत रहनु पछ ।

१०).गुहसंग बाेदा, बदा, हा, खादा, कुनै काय गदा सदा शात शील वभावमा रहेर कम गनु पदछ ।

११).मैी धम मागमा संघकाे प ा गरसकेपछ सदा सवदा सयतामा अडग रहेर गाउँ घर, समाज र रा  देख

अतरा य मानव समाज स उचत परवतनका पह देखाउदै, अलाई सकाउदै शात थापत गराउनु पछ ।

१२).गाउँघर समाजमा अधबासकाे अाधारमा परपरागत पमा मादै वा चलन चतमा रहदै अाएका जित पिन

नीित सातहलाई बतारै परवतनकाे साग ितर डाेयाउनु पदछ ।

१३).जाित, धम, समाज र राकाे बषयलाई लएर भेदभाव तथा मतभेद सृजना गराउने बाेल वचन तथा शद कहयै

याेग गनु ँदैन ।

१४).धममा अााे परवार नै कन नहाेस यद सय धम बपरत कुनै काय अपनाउदै जाछ भने अाफू मागमा अडग
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रहेर अघ बु  पदछ र मागमा याा गदा जताे सकै कठन परथितहमा पिन बचलत नभइकन अघ बढनुपदछ,

यद अावयक परेमा याग पिन गन स  पछ ।

१५).भाैितकताका बषयहमा वास गरेर यसकाे पछ लागी हा ँदैन । पहले जाँचबुझ गरेर वातबकता बुे

यास गनु पछ । अाफू लगायत धमलाई असर ने कुनै कायह भएमा तकाल याग गनु पछ ।

१६).कुनै पिन ाणीकाे अाँस बगाउनु भनेकाे सब परमाा गुकाे अाँस बगाउनु बराबर हाे ।

१७).ाणीलाई असर ने कुनै पिन काय गन पूण िनषेध गरएकाे छ ।

१८).अधामक अथवा अमैीपूण अाहार सेवन गन पूण याग गनु पछ ।

१९).धम गरेकाे जताे प देखाएर यद पाप गरेमा (धम गरेर पाप गरेकाे पाप लाेक)मा फसछ र यस लाेकबाट

कहयै पार पाउन सकदैन ।

२०).नकाराक साेचबचार र अवास गरेर महापाप कमहमा जतै धमलाई अिन गने, गुह ित अाराेप

अथवा दाेष लगाउने जता काय गनु भनेकाे सव परमााहलाई नै अाराेपत गरेकाे समान हाे ।

२१).अतमा गु र धम याग गरेकाे महापापले गदा, दगुतीकाे लाेकमा फे िनत छ ।

२२).अधम पाप कमले गदा मरेर मा दःुख भाे पछ भे हाेइन, नमदै दःुख भाेग गनु पने छ ।

२३).संसारक बषय बतहमा भुलेर णक यश, नाम र कितकाे लागी मा र धन दाैलतकाे लाेभ लालचामा पर

अलाई दःुख दने, अकाे मन वाउने, धाेका दने र गाँउ घर समाजमा वकृित फैलाउने जता काय पूण याग गनु

पछ ।

२४).अलता (फाेहाेर) बाेल वचन, दु बाेल वचन, कठाेर बाेल वचन नगर सदा न, भ, शाचारले यु बाेल

वचनह मा याेग गनुपने छ ।

२५).एक अकामा झैंझगडा, मनमुटाव र नबाेे जता कायह पूण याग गर सबैसँग मेलमलाप गने, नबाेलेकाे भए

बाेे अथवा धममा संघकाे प लइसके पछ सानाे हाेस या ठूलाे सबैसँग एक समान यावहार गनुपने छ ।
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२६).अााे घरमा रहदा उचत समय िनकालेर धमकाे सात वा िनयममा रही जप यान, पूजापाठ र ाथना गनु

पदछ । यसकाे भावले गदा अाफूमा अाउन से वबाधा, परवारमा अाउन से ववध दखु कह, त म वा

मारले सताउने जता समयहबाट मु ँदै जाने छ ।

२७).सवसाधारण संघ भ अनुयायीलाई मु र माे प मागमा डाेयाउने मुख कता उहाँ गृहथी माअाा

गुमाग गुह नुछ । अतः उहाँहलाई परमााकाे वपमा लएर अपार अादर सानका साथ बासपूण

ा, भ, अाथा र भरभराेसा गनु पदछ ।

२८).जीवन उपयाेगी कमहमा उहाँ माअाा गुहारा माग दशन भएका वधलाई सव वीकार गर अधबु

पछ ।

२९).गृहथी माअाा गु माग (अथाेअहसकाे) ीमतीलाई (गु अामा) वा मैीमा भिन सबाेधन छ भने गृहथी

माअाा गु माग ठपाेवकाे ीमानलाई (गु अापा) अथवा मैीमा भिन सबाेधन गरछ ।

३०).सवसाधारण संघ भहकाे लागी मैी पाेशाकमा पुषलाई (िनलाे र बैगुनी रंकाे), ीकाे लागी (गुलाफ र

हरयाे रंकाे) नेछ ।

३१).याे माग दशन हण गरे पात यद अवास अथवा ममा पर अााे सपलाई भ गरेकाे महापापकाे

कारणले गदा अाफूले त कमकाे फल भाे पछ नै तर अााे िनकट भवय सका सतानहलाई समेत यसकाे असर

पुगरहेकाे छ । जतै अपाता न से, अकाल मृयु ने, अशात ने, अााले कहयै पार नपाउने जता दःुख

भाेदै संसार बनाश नभएस भाैतार रहनु पने छ ।

मथका ती सपूण िनयमलाई पालना गने भनी जुन सप हामीले वयम गुयू सममा गरेका छाैं । अब

यसलाई ुटरहत पालना गदै अघ बु  भनेकाे अाफू लगायत सपूण ाणीकाे कयाण नु हाे ।

वतमान संसारमा मानवले बसदै गएकाे अााे सय धम प, कम र मागलाई पुनः अधान गनकाे लागी, जहाँ

जसर अााे पूण वाय जीवन धमकाे महा कठाेर खाेज याग र तपयामा लन नु भएर धमका महा दलूभ सख

ानगुण ा गनु भयाे ।

यही कठाेर खाेजबाट ा ानगुणकाे अधार शला (माग दशन) सव साधारण संघ भ अनुयायीहलाई वासकाे

अाधारमा उहाँ गुयूले दान गदै नुछ । यसर उहाँारा ितपादन भएकाे धम माग दशनलाई उहाँकाे अपार धम

पुय, कृपा र अाशवादकाे फलवप हामीले सरल पमा ा गररहेका छाैं ।
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अतः यसलाई अााे जीवन वा ाण भदा पिन महवपूण पमा लएर कुनै दुपयाेग नगर पालना गनुस । याे नै एक

मा संसार उारकाे लागी सवे अाधार हाे । र यसैमा सव संसार चलेकाे, अडेकाे र थामएकाे रहय पिन

उघाटत गद ।

उहाँ गुयूकाे येक धमका अमर महावाणीह नै सव जगत ाणीले मु र माे ा गने ठूलाे अाधार हाे । गु र

धमलाई चनेर, बुझेर लागी परेका सव मनुयले उहाँकाे अमृतमय वचनहलाई अनुसरण गदै पालना र मताकाे

अाधारमा धम पुय, गु लाभ र ानगुण ा गन से छ ।

सव ान ा गनकाे लागी उहाँ गुयूले अपार दःुख कहकाे सामना गनु परेकाे थयाे । रातदन दःुखपडाहकाे

कुनै पबाह नगर सपूण जीवन सव अााकाे हतमा मा केत रहनुभइ कुनै समय लगातार झर बादल र वषातमा

परेकाे पानीले रात दन भजेर शररकाे छाला फुलेर चसाे पानी भ बेश गदा सहन नस काे पडा, यसमाथी

हजाराैं धमीराले अाफू बसेकाे अासन पछाडकाे भागमा गुड बनाई लगाएकाे कपडा र तल शररकाे भागमा छया छया

ने गर टाेकेर रगत खादा अिन हजाराैं लामखे काे टाेकाइबाट असहनीय दःुख पडा नभएकाे कुनै दनै थएन । कुनै

समय एकै अाशन गर कठाेर तपयामा रहदा, शररकाे नसा र मास यापएर रगतकाे वाह बद न पुदा, एकै

ठाउँमा रगतकाे चाप बढेर मास र छाला नै चरा भइ यसबाट रगत बदाकाे अथहा पडा सहन कठन भएकाे पिन

याे । महा कठाेर तपयाकाे कारणले पाकेर मललाे र नरम भएकाे शररमा कयाैं कमला, धमरा, करा फटाा र

अय जीवहले रात दन टाेकेर रगत र मास खाँदा अिन छया छया पारेर घाउ बनाउँदाकाे अपार पडा र

दःुखकलाई वीकादै मा सव ाणीकाे हत र उारकाे लागी अघ बु  भयाे ।

बबेकशील ाणीकाे पमा चिनएका कितपय मनुयहले अबबेकपूण यावहार देखाइ, मा मनाेरन र अााे वाथ

पूरा गने उेयले बभ समयमा हरेक काेणबाट अनावयक दःुखपडा, वबाधा दइरहदा कुनै यताे दनह थएन,

जुन दन उहाँकाे लागी शात सराकाे अनुभूित र खसका दनह हाेस् । हरेक समय मानवकाे दुकमबाट बकाे

लागी एक पछ अकाे ठाउँह परवतन गदै, जसर जीवजत लकेर हु परे झैं अााे जप यान र तपकाे अयास

गनु परेकाे थयाे । शररमा मा एकसराे कपडा शीतलहर र चसाेकाे कारण कठाएर (चसाेले कट कट खानु)

उप भएकाे पडा सहदै ६ वषसकाे िनजल, िनराहार महायाग र तपया गनु भयाे । अनकटार घनाघाेर जंगलकाे

बीचमा बषाल सप र जंगल जनावरहकाे माझमा न दन न रात, न ितखा न भाेग, न जाडाे न गमी, न िना न डर,

न ास केही नभनी पूण अाामा कठाेरता, िनडरता, अाावास र साहसकाे कवच धारण गनु भएर कठन भदा

कठन परथितहसँग लै  अतमा धम वजय ाि गनु भयाे ।

यसर सव दःुख र पडा भाेगेर, सहेर कठनले ा गनु भएकाे ान याे संसारकाे लागी सूयकाे काश समान, अाकाश

झैं अनत र अडलाे, धित झैं थामलाे, महा समु झैं अपार ानगुणले भरएकाे एक िनधकाे (बमूय, अमूय)

पमा याे मनुय जगतले ा गरसकेकाे छ । यसलाई सहालेर संसारलाई बचाउनु वा न गनु अब हामी येककाे
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जेवारमा रहअाएकाे छ । हाा यही य र वासले गदा उहाँ गुयूबाट धमका महा दलुभ ानगुणह

पाइरहेने नै छाैं ।

उहाँ गुयूकाे महान काय र धम पुयकाे फल वप याे संसारले पुनः परमाा गु र धम ा गरेकाे छ । उहाँ

गुयूबाट ितपादन भएकाे सव ानगुणले यु (बाेध माग दशन मैी धमकाे) नीित िनयम र वधवधान संसारमा

चीरकाल (लामाे समय) स धमकाे फूल फुलाउँदै, फलाउँदै, सघध छदै, काशमा महा काशवान बनेर, शातमा

महा शात बनेर, ानकाे याेित छदै, मु र माेकाे अमृत पलाउँदै एक पतामा मानव जगतलाई अघ बढाइ रहने

नै छ ।

अाजकै दन देख सवसाधारण संघ भ अनुयायीहले अाफूमा भएका कमकमजाेरलाई सधार गदै अब अाउने

दनहमा सानाे भदा सानाे गत पिन नगर उहाँ गुयूकाे अमृतमय वचनलाई पालना गनु छ भे पूण वास

लएका छाैं । धमलाई कुनै याल यालकाे पमा नलइकन सदा अाफू गर भएर हरेक काम ित सचेत रहदै

अगाड बु स । यसैमा हााे उार नेछ । महा सख र शातले छाउने छ । सव परमाा भगवानकाे य बे छ ।

सबैकाे पुजनीय बे छाैं र अतमा अााले वग अथवा गु लाेक ा गने छ ।

यस पानामा जित पिन धमका माग दशनह रहेका छन् यसलाई यान अययन गनुस र अतमा उ पानालाई

जताकाे ततै सरत थानमा रा हाेला । याे तपाइहकाे अााे पूण जीवन भर पालना गरनु पने िनयम अथवा

शीलह भएकाेले गदा यसलाई हामीले जथाभावी फा मदैन । याे सपूण उहाँ वयम् गुयूकाे अमृतमय साे

वचनह भएकाे ँदा यसकाे सान गनु हामीहकाे ठूलाे धम हाे । याे नै हााे लागी ान गुण, गु लाभ, अपार

धम पुय ा गने माग दशनह न् । याे माग दशन भदा बाहर गएमा मैी धमबाट ा नु पने सपूण धम

कमफलबाट वत न जाने छ ।

समयकाे माग अनुसार थप माग दशनह ँदै जाने नै छ । 

सबैले परम सख र शात खाेज रहेकाे छ । र जेपछ मनु पछ भे संसारमा सबैलाई ात छ । तर ज अघ र

मृयु पछकाे हााे धम कम के थयाे र के ने छ भे वषयमा मनुयकाे चासाे र चतन मनन् अित नै युन रहेकाे

पाइछ । यसर यथाथ बाेध न नसदा साग टाउन नसक अाफूले अनुसरण गरेकाे बषयलाई मा लएर

अााे बमत, अहमता देखाइ वाथमा ड पुदा जीवन अयाेलमा पन पुगेकाे अाफूलाई नै थाहा ँदैन ।

अाज यही अयाेलताकाे भुमरकाे चपेटामा मनुय जगत दनानुदन फसरहेकाे पाइछ । सत् धम मागमा अडग नु

वा अाेझेलमा पनु येक मनुय वयम् अााे जेवार हाे । उहाँ गुयू वचन गनु छ । “वगकाे थान सबैले
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चाहछ तर सागमा याा गन मादैनन् । गुले सबैलाई परम सख र शातकाे प दन चाहछ । तर गुकाे

पहचान गन नसदा यसलाई लन जादैनन् । गुले मकाे महा समुलाई पार गराउन खाेदै नुछ । तर पार

लगाउने डामा च नमाने पछ कसर पार गराउन सव छ ? येक मनुय अााले वग ा गन सधम

मागमा याा गनै पछ । मागमा याा गन फेर माग दशन न अावयक छ । र माग दशन ा गन सधम गुकाे

अनुसरण नु अिनवाय छ । संसारमा याे भदा अ वकप कुनै रहेकाे छैन ।”

संसारमा सूयले जसर एक समान अााे काश िनवाथ पले दान गरेकाे छ । यसैगर गुले पिन अााे धम

पुयलाई दान गररहेकाे छ । संसार ितकाे कुनै भेदभाव छैन । तर वडबना याे संसारकाे मनुयमा देखरहेकाे

छ । अाै कारणहले गदा मानव प अाा परमाा धम तवबाट टाढदै छ । याे दःुखद परथितलाई साराले

बाेध गन् ।

सव मैी मंगलम ।।
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