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सुख-दुःु ख को कारण र ववचार रहस्य
साभार पुस्तक: “ज्ञान सागर”

लेखक: परम सन्त क्याप्टे न लाल चन्द
नेपाली मा अनुवाद: आदर्श थापा

यी सुख-दुःु ख हरु के हुन ्? र कहााँबाट आउाँ छन ्?
माननस को जीवन संकल्पमय छ । यसको ववचार मा िेरै ठुलो र्जक्त छ । उसको सारा जीवन नै उसको ववचार

एबम ् संकल्पहरु मा आिाररत छ । बबहान दे खख बेलुका सम्म ऊ ववचारहरु सुँग खेल्ने गदशछ। ववचार आउुँ छ र

जान्छ । जन
ु ववचार एक-दई
ु पटक मात्र आउुँ छ र फेरी आउुँ दै न भने त्यो कुनै कमश बन्दै न । तर, यहद कुनै एउटा
ववचार बारम्बार आउुँ दछ र त्यसको बबर्यमा उसले बारम्बार सोधचरहन्छ भने त्यो उसको कमश बन्दछ । माननर्

को ववचार दई
ु प्रकारका हुन्छन :- एउटा राम्रो, अको नराम्रो । यहद मान्छे को ववचार खुलस, प्रेम, उत्साह, उमंग,
सेवा, िमा, दया, िमश आहद को छ, जसको कारर्ले उसको आफ्नै मन पनन सुखी हुन्छ र जसको लाधग उसले
सोच्दै छ उसलाई पनन सुख लमल्छ भने त्यो उसको र्ुभ कमश हो । र यस्ता ववचारहरु को पररर्ाम उसको मनको
अनक
ु ु ल यानी खलु स को रुपमा लमल्नेछ भने, यहद उसको ववचार नराम्रो अथवा खराब छ जसमा उसलाई ररस

उठ्नु, धचन्ता हुनु, डर लाग्नु वा उसको ववचार मा इस्याश, द्वेर्, घर्
ृ ा भररएको छ, या काम, क्रोि, लोभ, मोहको
अनत छ भने त्यस्ता ववचारहरुबाट उसको अर्ुभ कमश बन्दछ । र त्यस्ता ववचारहरुको पररर्ाम उसको आफ्नै
लाधग र जसको लाधग सोधचएको हो उनीहरुको लाधग दुःु खदायी हुनेछ । यानी जब कुनै घटना घट्नेछ त्यो उसको
मन को प्रनतकुल या दुःु ख हदने खालको हुनेछ।

अब तपाईंहरु घर-पररवारहरुको जस्थनत हे नह
ुश ोस ् । पनत-पत्नी को बबचमा समझदारी छै न, सासु-बुहारी को बीच मा

झगडा भई रहे को छ, दाजु-भाई एक अकाश संग दखु ख रहन्छन भने यस्तो जस्थनत मा नराम्रा ववचारहरु ननस्कने
गदशछन । यसले घरमा संकट वा कहठनाईहरु ल्याउनेछ । यानी कुनै दघ
श ना हुनु, घरमा कोई बबरामी हुन,ु रोग
ु ट
लाग्न,ु घाटा लाग्न,ु चोरी हुनु, यी सबै नराम्रा सोचहरु को पररर्ाम हो । ककन भने हाम्रा ववचार या संकल्पहरु
रे डडयो को ककरर्हरु वा िारा हरु जस्तै माधथ ब्रह्माण्डमा जान्छन र उधचत समय पनछ कमश बनेर A.C. (ए.सी.)

करे न्ट को जसरर नै जहाुँ बाट गएको धथयो, त्यहह घर मा फककशएर आउुँ छन ्, र नराम्रा ववचारहरुको फल हाम्रो मन
को प्रनतकुल (बबपररत) हुनेछ, जसले गदाश हामीलाई दुःु ख हुनेछ र यहद लर्वसंकल्प वा राम्रा ववचार धथए भने,
नतनीहरुको फल मन को अनक
ु ु ल हुनेछ जसले गदाश हामीलाई सुख वा खलु स लमल्नेछ ।

हाम्रो दुःु ख हाम्रो नै नराम्रो (खराब) ववचारहरुको फल हो, जन
ु हामीले ररस वा क्रोि मा सोचेका धथयौं । यस प्रकार

हरे क मान्छे यहाुँ सुख-दुःु ख को खेल खेललरहे को छ र त्यसको पररर्ाम भोगी रहे को छ। अतुः उसलाई ज्ञान को
अत्यन्त आवस्यकता छ। जब उसको बबचार र्ुभ, लर्व वा कल्यार्कारी हुनेछ तथा मन, बचन र कमश ले पबबत्र
भएर हर समय आफ्नो पररवार, आफन्त, नछमेकी वा मनष्ु य जानतकै भलाई सोच्दछ, तब ऊ यी दुःु खहरु बाट
बच्न सक्दछ। सिैं सुन्दर ववचारहरुको साथमा सुख-र्ाजन्त ले जजउनुहोस ् र कहहल्यै पनन कसै प्रनत इष्याश, द्वेर्,
घर्
ृ ा, नफरत को ववचार नराख्नुहोस ्।
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वववाहहत जीवन को सुख-आनन्द
पुस्तक:मनुष्य जीवन का सुखमय सफर (७-९)
लेखक: परमसंत क्याप्टे न लाल चन्द जी

"आफु जस्तै अरुलाई ठान्ने लाई मात्र परमतत्व ममल्दछ।"
सन्त कबीर जी को यो भनाई को अथश हो कक यहद नतलम सुख-र्ाजन्त चाहन्छौ भने मनमा अरु प्रनत दया/करुर्ा राख।
हामीलाई गह
ृ स्थ जीवन मा दया भाव राख्ने अनेकौं अवसर हरु लमल्ने गछश , जसको पालना हालम गदै नौं। जस्तै कहहले-काहहुँ

बुढो आमा-बुवा ले केहह भननहदनु भयो भने जुन हामीलाई राम्रो लाग्दै न, हालम ररसाएर उनीहरुको मन दख
ु ाउने गछौं।
हामीलाई उनीहरुको बुढेसकाल प्रनत दया आउुँ दै न की िेरै उमेर भएको कारर् ले उनीहरुको मन वा बुद्धि हठक संग काम
गदै न। यहद साना बच्चाहरुले केहह नराम्रो संस्कार को कारर् गजल्त गरे भने हामी उनीहरुलाई वपट्ने वा नराम्रो बचन गरे र

उनीहरुको मन दख
ु ाउने गछौं। त्यस्तै कहहले काहहुँ पनत-पत्नी ले एक अकाशको मन को अनुसार काम नगनाशले ररस मा आएर
गालल गने वा नराम्रो बचन बोलेर एक अकाशको मन दख
ु ाई रहन्छौं। यहद हालम ज्ञानी वा ध्यानी भयौं भने हामीलाई वववेक
हुन्छ र हालम दयालु बन्छौं।यसरर हामीलाई गह
ृ स्थ जीवन मा मन, बचन मा संयम राख्ने वा दया भाव राख्ने िेरै अवसर लमल्ने
गछश ।

वववाहहत जीवन नै हो, जहाुँ हालम संसार को सबै सुख-आनन्द ललुँ दै, आफ्नो र्रीर, मन, बचन मा संयमता राख्दै सुँिै स्वगश
जस्तै सुख-आनन्द को रस ललुँ दै जीवन जीउन सक्छौं। सबै संस्कार को कुरा हो, जसलाई जड़ दे खख नै सुिानश अत्यन्त
आवस्यक छ। अत्यन्त सजजलो कुरा छ। यो मा कुनै नयाुँ कुरा भननरहे को छै न।

हामीलाई सुख र्ाजन्त ले जीउन को लाधग साथ को आवस्यकता पदशछ। पनत-पत्नी को साथ प्राकृनतक हो। वववाहहत जीवन
ले नै मान्छे लै पूर्श बनाउुँ छ ककनकक यसमा जीवन को सबै अंग को अनुभव लमल्दछ। जसले वववाहहत जीवन को रस, सुख,

प्रेम वा सेवा-भाव को आनन्द नै ललएको छै न, उसले परमात्मा संग के प्रेम गछश ? ब्रह्मचारी व्यजक्त पूर्श मनुष्य हुन सक्दै न।
उसले गह
ृ स्थीलाई पूर्श ज्ञान हदन सक्दै न । यही कुरा ती सन्यासी हरुको लाधग पनन हो जसले आफ्नो घर, पनत-पत्नी या

बाल-बच्चा लाई छोडेर भाग्ने गछश न। केहह माननर्हरु बुद्ि, महाबबर को कुरा गछश न। हामी सबै बुद्ि, महाबबर है नौं।
उनीहरुको फरक जस्थनत धथयो। भाव यो हो कक पहहला यो दनु नया को बस्तु हरु संग प्रेम गनुश पदशछ अनन मात्र परमात्मा संग
प्रेम हुन्छ। अथाशत पहहले घर लाई स्वगश बनाउनुस, त्यस पनछ परलोक को कुरा आउुँ छ । जसरर भननएको छ:
"घर सुख बमसया, तो बाहर सुख पाया।

कहे नानक गुरु मन्त्र हदलाया।"

(जसको घर मा सुख छ त्यसलाई जता गए पनन सुख छ। जसको घर मा सुख छै न, त्यसलाई काहहुँ गए पनन सुख छै न।)
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अशान्न्त को कारण र शान्न्त प्राप्त गने तररका
साभार पुस्तक: परमर्ाजन्त का खजाना

लेखक: परमसंत क्याप्टे न लाल चन्द जी
यो संसार मा िेरै जसो मान्छे हरु दखु ख, अर्ान्त वा धचन्ताग्रस्त छन ्। उनीहरुलाई ककन सुख, र्ाजन्त वा आनन्द
लमल्दै न या परमात्मा संग लमलाप हुन सक्दै न भन्ने बबर्यमा छोटकरी मा बताउुँ दै छु:



पहहलो कारण हो मान्छे हरुको बबषय बबकार यक्
ु त जीवनसैली। वीयय शन्क्त ज्यादा नास भई कमजोरी हुनु वा
स्वास््य बबग्रिनु नै अशान्न्त को मुख्य कारण हो।
अको कारण हो मान्छे हरुमा संसाररक इच्छा हरु एकदमै प्रबल हुनु वा मान प्रततष्ठा को ज्यादा चाहना हुनु।
तेस्रो कारण हो अनभ
ु वी गरु
ु वा महापुरुष को सत्संग बाट बन्न्चत हुन।ु

यी सबै कारर्हरुले गदाश मान्छे को मन चंचल भईरहे को छ र उसको मन मा एकाग्रता छै न र यो मन को चंचलता
नै उसको दुःु ख को कारर् हो। त्यसैले सुख-र्ाजन्त को लाधग यी कुरा हरुको आवस्यकता पदशछ :

सबै भन्दा पहहले बबषय बबकार को जीवन कम गनय आवस्यक छ। केही ईच्छाहरुलाई भोग्ने र केही ईच्छाहरुलाई
ज्ञान ले दबाउने ताकक चांडै तन्ृ प्त को अवस्था आओस ्।



अको, आफ्नो तनन्ज स्वाथय लाई त्यागेर तनस्काम भावनाले (केहह पाउने आस नमलई) सेवा भाव लाई अपनाउनु
पदयछ।मानवता को स्तर मा आउनु पछय । एक आपस मा प्रेम भाव राखी एक अकाय को सहायक बन्नु पदयछ।




आफ्नो मेहेनत को कमाई खानु पछय र आफ्नो तनयत सफा राख्नु पछय ।

मन को चंचलता रोक्न को लाग्रग आफुलाई कुनै न कुनै काम मा लगाईराख्नु पछय या कुनै मन्त्र जाप वा ध्यान
को अभ्यास गनुय पछय ताकक मनको एकािता प्राप्त होस ्।



कुनै पूणय अनभ
ु वी महापुरुष को सत्संग को चाहना राख्नु पदयछ।
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शारीररक र मानमसक स्वास््य
पुस्तक: तत्व ज्ञान दपशर्

लेखक: परमसंत क्याप्टे न लाल चन्द जी
यो संसार मा सबै भन्दा पहहले स्वस्थ र्रीर र मन हुन आवस्यक छ, तब मात्र उसले सुख, र्ाजन्त वा प्रर्न्नता को अनुभव
गनश सक्छ र अध्याजत्मक बबर्य को अनभ
ु व पनन उसले गनश सक्छ जो स्वस्थ छ। भननएको छ :
"स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ मन रहता है "

"तन्दरु
ु स्ती हजार तनयमत और एक रोग हजार आफत।"
हाम्रो मन,बुद्धि र ववचार सबै हाम्रो भोजन ले बन्दछ। भोजन सादा, साजत्वक र सजजलै पच्ने भयो भने मात्र मन पबबत्र,

बुद्धि ननमशल र ववचार उच्च हुन्छ। िालमशक दृस्टी ले भोजन लाई तीन प्रकार मा बाुँडडएको छ:- साजत्वक, राजलसक र
तामलसक। साजत्वक भोजन त्यो हो जन
ु सादा र सजजलै पच्ने होस ्। यसले हाम्रो पाचन र्जक्त हठक रहन्छ र र्रीर स्वस्थ

हुन्छ। धचया, कफी, रजक्स वा अरु मादक पदाथश, चटपटा खाना वा मासु आहद राजलसक भोजन मा पदशछन। लसुन पनन
राजलसक भोजन मै पछश तर आजकल जुन रासायननक और्धि हरु प्रयोग हुुँदा लसुन ले र्रीर लाइ बायु को प्रकोप बाट
बचाउने काम गछश , तर यसको िेरै सेवन ले कामुकता बढाउुँ छ र मनलाई चंचल बनाउुँ छ। त्यसैले जवान केटा-केहट ले यसको
सेवन गनुश हुुँदैन। त्यस्तै मासु खाना ले पर्ु हरुको जस्तै भाव जस्तै क्रूरता, कठोरता, क्रोि बढ्ने गदशछ ककनकक भोजन को
र्रीर र मन मा बबर्ेर् प्रभाब पने गछश । र हरे क प्रकार को बालस, गलेको-सडेको वा केहह हदन सम्म बन्द गरे र राखखएको

खाना तामलसक हो। यसले पाचन र्जक्त खराब गछश जसले गदाश र्रीर रोधग र मन मललन हुन्छ। साथै भोक लागेको बेला
मात्रै खाना खानु पछश र जहाुँ सम्म एक्लै कसैलाई नदे खाई वा सबै संग बाुँडेर खानु पछश , ककनकक भोजनमा अरुको नजर को
प्रभाब पने गदशछ र त्यस्तो भाव ले गदाश खाना दवु र्त हुन जान्छ।
"जैसा अन्न, वैसा मन

जैसा पातन, वैसी बाणी।"
र्रीर को भोजन को साथै मन र आत्मा को भोजन पनन स्वास्थ को लाधग आवस्यक छ। हाम्रो स्थुल र्रीर को भोजन अन्न
हो भने मन को भोजन ववचार र ज्ञान हो, त्यस्तै आत्मा को भोजन आनन्द हो। जसरर र्रीर स्वास्थ हुनको लाधग पौजष्टक

खाना चाहहन्छ, त्यस्तै मन स्वास्थ हुन लाई सुन्दर र सकारात्मक ववचार हरु हुनु पदशछ र आत्मा चाहहं अनभ
ु व, वववेक र
एकाग्रता बबना स्वास्थ रहन सक्दै न। जसरर र्रीर स्वस्थ राख्न को लाधग सन्तुललत खाना खानु पदशछ यानी न ज्यादा न

थोरै , त्यस्तै मन तब मात्र स्वास्थ रहन सक्छ जब मन मा व्यथशका सोच-ववचार हरु िेरै नआओस ् र जनत ववचार हरु आउुँ छन ्
ती सजजलै पच्न सकोस ् र व्यवहाररक होस ्। यस्तो भएन भने मन मा संका, भ्रम उत्पन्न हुन थाल्छ जन
ु मन को ठुलो रोग
हो। त्यसरी नै बबना सहह वववेक अज्ञानतामा कुनै पनन काम गनुश भनेको आत्मा को रोग हो। यसले मन लाई अर्ान्त
बनाउुँ छ।
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जसरी डाक्टर वा वैद्य र्रीरको रोग हे रेर उपचार गने गछश न ् त्यसरी नै सन्त भने मन र आत्मा को डाक्टर हो जसले मान्छे को

प्रकृनत, अवश्यकता र पररजस्थनत हे रेर समस्याको उधचत उपाय बचाउने गछश । प्रायजसो गह
ृ स्थीहरूको र्ारीररक र मानलसक
ब्रह्मचयश नास हुन गएको हुुँदा स्वास््यमा समस्या आउने गछश । यसको लाधग सािकले आफ्नो हदमागलाई स्वस्थ र
र्जक्तर्ाली बनाउनको लाधग केहह उपायहरु गनशसक्छ जस्तै: बरको रुख को दि
ु १० वा १५ थोपा बबहान धचनी वा लमस्त्रीको
लमठाई सुँग खाने गनप
ुश छश ; वा नघउकुमारी (Aloe Vera) नघउकुमारीको रस वा पत्ता बाट ननकालेर बबहान खाली पेट खाने गनप
ुश छश

वा; वा यो गनश नसकेमा ५-७ वटा दे सी बादाम (Almond) राती पानीमा लभजाई बबहान खाने गनप
ुश छश या बादाम रोगन वा तेल
वा एक चम्मच दि
ु मा हालेर वपउने गनप
ुश छश ।

यो सबै कुनै अनभ
ु वी मान्छे वा गरु
ु को सल्लाह अनस
ु ार नै गनप
ुश छश ककनभने गरु
ु ले नै मान्छे को प्रकृनत र हदमागी हालत हे रेर
उधचत सल्लाह हदनुहुन्छ।आध्याजत्मकता स्वास््य हदमाग भएको मान्छे ले नै गनश सक्दछ त्यसैले अरूको दे खा-लसखीमा
सािन अभ्यास र आध्याजत्मकता लाग्न हुन्दै न। सबै जना सािन अभ्यास को अधिकारी है नन ्। िेरै सत्संग सुनेर र कुरा
बुझे पनछ अधिकारी बन्न सककन्छ। त्यसैले सत्संग हरे क हफ्ता वा समय अनस
ु ार सुन्ने गनुश पदशछ। त्यसरी नै नर्ा बाट

मुक्त रहनु पदशछ। अको कुरा जानी जानी कसैको मन दख
ु ाउनु हुन्दै न ककनकक सबै मा परमात्मा बस्नु हुन्छ। जसले नराम्रो
सोच्छ वा गछश उस्ल्ले नै नराम्रो भोग्नु पने हुन्छ, र जसले राम्रो सोच्छ उसको सिैं राम्रो हुन्छ। स्वस्थ र्रीर र मन को लाधग
यो मन्त्र याद राख्नुस:-

"बबहान बबहान राम नाम, हदन भरर काम र राती आराम। "
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कमय मसद्धान्त
साभार पुस्तक: “ज्ञान सागर”

लेखक: परम सन्त क्याप्टे न लाल चन्द
नेपाली मा अनव
ु ाद: आदर्श थापा

हाम्रो सभ्यतामा जनत पनन िमश-कमश को लर्िा हदने ऋवर्, मुनन, ब्राह्मर्, अवतार, सन्त हरु भए, उनीहरुले तीन
प्रकार क कमश हरु मानेका छन ्। कक्रयामन कमश जुन मनुष्य को संकल्प यानी ववचार बाट बनन रहन्छन । एउटा

ववचार एक-दइ
ु पटक यहद मन मा आउुँ छ र हामी त्यसलाई बबसशन्छौं भने त्यो हाम्रो कुनै कमश बन्दै न। तर कुनै
ववचार पांच-सात पटक आउुँ छ वा लगातार िेरै पटक वा केहह हदन, केहह हफ्ता या केहह महहना सम्म आइरहन्छ

भने त्यो ववचार चाहे राम्रो होस ् वा नराम्रो, त्यसकै अनस
ु ार माननस को र्ुभ वा अर्ुभ कमश बन्दछन र त्यो उसले
सुख-दुःु खको रुप मा भोग्नु पने हुन्छ।

यी कमश हरु तीन प्रकार का हुन्छन:- (१) कक्रयमान कमश, (२) प्रारब्ि कमश, र (३) संधचत कमश। यस लोक मा माननस
आफ्नो प्रारब्ि कमश जन
ु उसले आफ्नो यो भन्दा अनघल्लो जन्म मा राम्रो या नराम्रो जे जस्तो गरे को छ, ती
कमशहरु भोग्न को लाधग यहाुँ आउुँ दछ। साथै अब उसले जुन राम्रो या नराम्रो कमश हरु गदै छ नतनीहरु पनन कमश
बन्न सुरु हुन्छन। जब मान्छे ले आफ्नो सबै प्रारब्ि कमश हरु भोधगसक्छ, तब त्यहह समय उसको जीवन एकदम
समाप्त हुन्छ। यानी उसको मत्ृ यु हुन्छ र ऊ यस संसार बाट जान्छ। उसले यहाुँ यस लोक मा आएर जुन राम्रा
या नराम्रा कमश हरु बनाएको हुन्छ र भोधगसकेको हुन्छ ती कमश हरु त समाप्त हुन्छन तर जुन कमशहरु बाुँकी
हुन्छन ती कमशहरु संधचत कमश को खाता मा जम्मा हुन्छन र फेरी यो कमश को क्रम सुरु हुन्छ। प्रकृनतको ननयम
अनुसार हरे क जीव यहाुँ आफ्नो प्रारब्ि कमश को अनस
ु ार आफ्नो कमशको फल भोग्ने गदशछ र नयाुँ कमश हरु बनाउने
गदशछ।

यस संसार मा हरे क माननस स्वाभाववक रुपले आफ्नो कमश गनशलाई बबवर् हुन्छन। गने गराउने कोइ अरु नै हो,
हामी त ननलमत्त मात्र हो। अब म जो तपाईंहरुलाई ज्ञान हदईरहे को छु, म यसो गनशलाई बबवर् छु। म तपाईंहरु
माधथ कुनै कृपा गररहरे को छै न। मेरो कमश नै यस्तो परे को छ। ठुला-ठुला महापुरुर्हरु जो लाखौं माननसहरुलाई
ज्ञान हदन्छन, जब असुभ कमशको चक्कर आउुँ छ तब पुललस उनीहरुको पछाडी लाग्ने गदशछ। यो उनीहरुको असुभ
कमश को फल नै त हो। यस कमश को बबर्य मा जब माननसलाई ज्ञान हुन्छ तब उसले रोइ-कराई गनश छाडेर खुलसखुलस आफ्नो कमश भोग्नेछ। त यस कमश को क्रम वा गनत बाट छुटकारा पाउनलाई कुनै बबधि-बबिान छ या यो
चक्र चललनै रहन्छ? यसको लाधग भननएको छ कक (हहन्दी मा):-

बढे भाग मानुष तन पाया, सुर दल
ु यभ सब िन््न गाया
यानी एक मात्र मनुष्य योनन नै यस्तो हो, जहाुँ उसलाई अवसर लमल्छ कक यहद उसले चाहेमा कमश को चक्र या

आवागमनबाट ननस्कन सक्दछ र सिैँको लाधग आफ्नो घर जहाुँ बाट आएको हो, त्यहीं जान सक्दछ। अब यहाुँ
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सबै उसको ववचार मा ननभशर गदशछ। उसले यहाुँ जस्तो सोच्दछ तयस्तै उसको जीवन बन्दछ र यहद सिैँ को लाधग
मुक्त हुन चाहे मा मुक्त हुन सक्दछ। मनष्ु य को ववचार मा िेरै ठुलो र्जक्त हुन्छ। यो इश्वर को अंर् हो। यसलाई
अज्ञान को दुःु ख छ। अतुः यसलाई ज्ञान को अत्यन्त आवश्यकता छ र ज्ञान को लाधग तररका हो:-

चल सत्गुरु की हाट, ज्ञान बुद्ग्रध लाइए।
कीजे साहहब से हे त, परम पद पाइए ।।

सत्गुरु को सत्संग माननसलाई तब मात्र लमल्दछ यहद उसको कुनै र्ुभ कमश छ, है न भने ऊ सत्संग मा जानै

सक्दै न। सत्संग मा गएर उसलाई ज्ञान हुन्छ, तर सत्संग हदने मान्छे आफैं ज्ञानी छ भने मात्रै, केवल कथाकार
भएर पग्ु दै न। आजकल जो यी ठुला-ठुला आश्रमहरु का गरु
ु हरु दे ख्छौं नयनीहरु अधिकतर कथाकार हुन ् तर नाटक
सबैले जजवन्मुक्त पुरुर्, ज्ञानी या सन्त को जस्तै गरररहे का छन ्। तर यो कसैको गल्ती है न। यो कललयुग को
समय हो। कसैको वस को कुरा है न। सबैजना यसो गनश को लाधग बबवर् छन ्। सबै जना माफी को योग्य छन ्।

जीवन को यस्तो अवस्था प्राप्त गनशको लाधग माधथ लेखखएको र्ब्दमा पढे र बुझ्नह
ु ोस ् र यसमा अमल गनह
ुश ोस।
तपाईं कमश को जाल बाट ननस्केर जजवन्मुक्त अवस्था मा जीवन जीउन सक्नुहुनेछ। मैले आफ्नो जीवनमा यो

अनुभव गरे को छु र अहहले जीववत छु तथा यस अवस्था को अनुभव गरररहे को छु। तर १०० प्रनतर्त यो अवस्थामा
रहन सजक्दन । जब कुनै कारर्ले यस राम नाम या सत ् र्ब्द लाई बबसशन्छु तब मन को मण्डल मा आउने गदशछु

र फेरी जब ववबेक हुन्छ तब सचेत भएर आफैं मुक्त अवस्था मा पुग्छु। यस कमशजाल बाट सुँदा को लाधग मुक्त
भएर आफ्नो ननज घर जाने ववधि कोहह जीववत अनभ
ु वी सद्गरु
ु को र्रर् मा जनाले, दर्शन गनाशले, सेवा गनाशले,
सत्संग सुन्नाले वा ज्ञान ललएर बुझ्न सककन्छ । यस ज्ञान को कारर्ले अब नयाुँ कमशहरु बन्न बन्द हुन्छ र
पहहला को कमशहरु को भुक्तान यहह जन्म मा भईहदन्छ ।

त यो कमशहरु को जाल जो राम्रो वा नराम्रो जन
ु मान्छे ले गरे को छ, नतनीहरुको फल भोग्दै कोहह पर्
ू श तत्वज्ञान

को अनुभवी या जजवन्मुक्त महापुरुर् को संगत मा गएर उनको ज्ञान श्रवन गरे र त्यसमा अमल गरे र (प्रयोग मा
ल्याएर), त्यसपनछ ज्ञान को अजग्न बाट जन्म जन्मान्तर का सबै र्ुभ वा अर्ुभ कमशहरूलाई भस्म गरे पनछ उसको

कुनै आवागमन हुुँदैन। तर यो कमश गनत अत्यन्तै गहन छ। मैले संिेप मा आफ्नो अनुभवको आिारमा कमश को
बबर्य मा सम्झाएको हुुँ।
वास्तब मा मुख्य कुरा यो हो कक िमश कमश वा अध्यात्म ज्ञानलाई आजसम्म पदाश लभत्र राखखंदै आइएको छ। र्ास्त्र

मा पनन यसलाई स्पष्ट पाररएको छै न, र न हाम्रा ब्राह्मर्, अवतार वा सन्त फकीर हरु ले नै खोलेर बताएका
छन ्। सबै रहस्य मा नै राखखएको छ। र्ास्त्रहरुमा संकेत मा बताइएको छ कक:'जाकी भावना जैसी, प्रभु मूतय दे खख ततन तैसी।'

यसै प्रकार कबबर जी ले आफ्नो लर्ष्य लाई भन्नु भएको छ कक:'धमयदास तोहे लाख दह
ु ाई, सार भेद बाहर नहीं जाई।'
रािास्वामी मत का ले पनन लेखेका छन ् कक:-

'सन्त बबना कोई भेद न जाने, वोह तुझे कहे अलग में ।'
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तर मेरो अनुभव र बुझाई को अनुसार परम दयाल फकीर चन्द जी महाराज (होलर्यारपुर, पन्जाब, भारत) का

१९औं सताब्दी मा पहहलो अध्याजत्मक महापुरुर् जो हुनह
ु ु न््यो वहाुँ ले िमश को पदाश खोलेर त्य कुरा स्पष्ट रुप
मा भननहदनु भएको हो र अको मैले आफ्नो योग्यता को अनस
ु ार यस समय मा आफ्नो सत्संग हरुमा वा
पुस्तकहरुमा स्पष्ट भनेको छु। हुनसक्छ अरु पनन सज्जन हरु छन ् जसले रहस्य जन्दछन तर मेरो अनुभव मा
आएको छै न।
त यो िमश को स्पष्ट कुरा वा रहस्य के हो त? त्यो रहस्य यो हो कक म प्रनत ववश्वास वा आस्था राख्ने सज्जन

हरुलाई जब कुनै सांसाररक कष्ट वा समस्या हुन्छ तब मेरो रुप प्रकट भएर उनीहरुको सहायता गहदशन्छ तर मलाई
यो कुरा को कुनै ज्ञान हुुँदैन। केहह हदन अगाडी को कुरा हो कक म प्रनत ववश्वास राख्ने एक जना जीन्द भन्ने र्हर
(भारत) को महहला वहाुँ को आफन्तको बबवाह अगाडी हुने एउटा उत्सव को काम ले हांसी भन्ने र्हर गएकी
धथइन ् । त्यहाुँ जुन केटा को बबवाह धथयो, उसको बबवाह को एक हदन अगाडी मोटरसाईकल बाट दघ
श ना भयो,
ु ट
जसको कारर् ले उसको टाउको मा गहीरो छोट लाग्यो र त्यहाुँ को डाक्टर हरुले उसलाई हदल्ली लैजान भन्यो।

त्यो केटा लाई ७२ घण्टा सम्म होर् आएन र ७२ घण्टा पनछ जब होर् आयो तब ऊ कोमा मा गयो। कोमा मा
रहे को उसलाई १८-२० हदन भईसकेको धथयो। तब त्यो जीन्द भन्ने र्हर मा बस्ने महहला ले धचन्ता मा आएर

आफ्नै घर मा नै ध्यान मा बसी-बसी मलाई याद गररन ् र मेरो रुप प्रकट भएर उसलाई प्राथशना गनश भन्यो र जब

ऊ प्राथशना गनश थाललन ् उनले दे खखन कक मेरो रुप ले डाक्टर को वेर्-भूसा लगाएर आई.सी.य.ु (I.C.U.) लभत्र गयो।
मेरो रुप ले रोगी को टाउको मा हात लगाएर भन्यो कक यस मा त केहह पनन बाुँकी छै न। म केहह पनन गनश

सजक्दन। यो सुनेर त्यो महहला रुन थाललन ् र उसले मेरो रुप संग भननन ् कक तपाईं त सािात परमात्मा को

स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईं ले चाहे मा यो बच्चा बाुँच्न सक्छ। तब मेरो डाक्टर वाला रुप ले भन्यो कक हठक छ, म
कोलर्र् गछुश र त्यो महहला ले भननन ् कक केहह समय पनछ मेरो डाक्टर वाला रुप बाहहर आयो र साथै यो सूचना
लमल्यो कक रोगी लाई होर् आयो र त्यस पनछ रोगी बबस्तारै ठीक भयो। अब प्रस्न यो उठ्छ की उसको सहायता

कसले गयो? ककनकक म त त्यहाुँ गएको छै न, त मैले यो बुझेको छु कक त्यस महहला को श्रद्िा, आस्था वा
ववश्वास ले उसको मन मा बसेर मेरो रुप बनाएर उसको सहायता गररहदयो र यस्ता एक है न िेरै उदाहरर् हरु

मेरो जीवन मा घट्ने गदशछन। जब कक म काहीं पनन जाुँहदन। त कुरा स्पष्ट छ कक यहद कसैको राम प्रनत ववश्वास

छ भने राम को रुप प्रकट भएर सहायता गररहदयो, र कसैको दे वी-दे वता प्रनत ववश्वास छ भने उनको रुप ले

सहायता गररहदयो। र यहद कसैलाई कुनै अरु गुरु महाराज जी प्रनत ववश्वास छ भने ऊनको रुप ले उसको सहायता

गररहदयो। अब राम वा दे वी-दे वता त यहाुँ आएर यो कुरा स्पष्ट पानश सक्दै नन ् की वहाुँहरु स्वयं यहाुँ आउनु भएको
है न, वास्तबमा यो उनीहरुकै र्जक्त, श्रद्िा वा आस्था को पररर्ाम हो र न आज का कुनै गुरु यस कुरा लाई

स्पष्ट पारररहे का छन ्, र न टे लललभजन मा आउने कुनै महात्माले भननरहे का छन ् कक उननहरु प्रकट हुन जाुँदैनन ्
तथा न कुनै र्ास्त्र मा यो कुरा कहीं लेखखएको छ। त मेरो अनुभव यो छ की जब म जीववत छु र म काहीं गएर
प्रकट हुन जाुँहदन भने म कसरी मानुुँ की बाहहर बाट कोइ गुरु, महात्मा, राम, रहीम वा दे वी-दे वता आउुँ छन ्, यो
िमश सम्बजन्ि सबै भन्दा ठुलो रहस्य हो, जसलाई स्पष्ट नभनेर आज का महात्माहरुले यनत िेरै लभड जम्मा
गरे का छन ् र भक्तहरु अज्ञान मा पैसा लुटाईरहे का छन ् र कमश काण्ड मा अजल्झरहे का छन ्। ज्ञान उनीहरु दे खख
कोर्ौं टाढा छ।
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गुरु को आवस्यकता
साभार पुस्तक: “ज्ञान सागर”

लेखक: परम सन्त क्याप्टे न लाल चन्द
नेपाली मा अनव
ु ाद: आदर्श थापा

मनष्ु य जीवन मा गरु
ु को िेरै ठुलो महत्व छ। मान्छे हरु गरु
ु -गरु
ु भन्ने गदशछन तर गरु
ु को अथश बुझेका छै नन ्
। वास्तब मा ‘गुरु’ ज्ञान को नाम हो । मान्छे को सबै भन्दा पहहलो गुरु माता-वपता हुन ्, जो बाट संस्कार पाएर
ऊ ठुलो हुन्छ, त्यस पनछ ऊ जुन सुकै िेत्र मा गए पनन उसलाई गुरु को आवस्यकता पदशछ। यहद ऊसले लर्िा

प्राप्त गनश चाहेमा र यहद दनु नया मा कुनै काम जस्तै लोहार, सुनार, ककसान आहद को काम लसक्न चाहन्छ भने
त्यहाुँ पनन उसलाई गुरु को जरुरत पदशछ। जो बाट उसले काम लसक्दछ, ऊ नै उसको लाधग गुरु हो।

यसै प्रकार ले अध्यात्म ज्ञान जुन ननक्कै ठुलो धचज हो, यो गुरु बबना कसरर सम्भव हुन्छ? केहह व्यजक्तहरु
मान्दछन कक पुस्तक हरु बाट नै ज्ञान प्राप्त गनश सककन्छा। उनीहरु भ्रम मा छन ्। यहद पुस्तक बाटै कुनै प्रकार

को ज्ञान लमल््यो भने यी बबद्िालय वा ववश्वबबद्िालय हरु ककन जरूरी हुन्थे र? ककनकक पुस्तक हरु मा त
सबै प्रश्न हरुको हल गररएकै हुन्छ। तर पुस्तक को कुरा बुझाउन को लाधग पनन कुनै पुस्तक ज्ञानी जीववत

गुरु को आवस्यकता पदशछ। पुस्तक हरु त जड़ (जुन मा चेतना छै न) हुन ्। ज्ञान कुनै जीववत गुरु बाट नै लमल्न
सक्छ। मुदाश या जड़ बस्तु हरुले कुनै अवस्था मा पनन जीवन हदन सक्दै नन ्।
अध्यात्म मागश मा गरु
ु बबना एक कदम पनन हहंड्नु भनेको खतरामुक्त छै न। यस मागश मा गरु
ु को सहायता
बबना मागश तय हुन सक्दै न।हाम्रो र्ास्त्रहरु यस कुरा को प्रमार् हुन ्। प्राधचन काल मा राम, कृष्र् जो अवतार
हुनु भयो वहाुँहरुले पनन ज्ञान प्राजप्त को लाधग गुरु को स्थान सबोत्तम मानेका छन ्। यसै प्रकार कबीर, नानक,
दाद,ु पलटू आहद अनेक सन्त हरुले पनन गुरु लाई आफ्नो ईष्ट राखेका धथए। त्यस्तै राजा जनक ले पनन यस
ज्ञानलाई प्राप्त गनशको लाधग अष्टबक्र लाई आफ्नो गुरु मानेका धथए।

त्यसैले यो स्पष्ट छ कक ज्ञान प्राप्त गनशको लाधग गरु
ु अत्यन्त आवश्यकता पदशछ। यसको लाधग ज्ञान ललने
व्यजक्त जजज्ञासु हुनुपदशछ र ज्ञान हदने व्यजक्त पुन अनभ
ु वी हुनुपदशछ। त्यसपनछ गुरूको सालमप्यता र रे डडएसन
(Radiation) ले सजजलैसुँग ज्ञान र अनभ
ु व प्राप्त हुन जान्छ। म स्वयं यसको उदाहरर् हो। म सेनामा अधिकारी
हुुँदा एकजना व्यासको सत्संगीले ध्यान गरे को दे खेर मलाई यस ज्ञान प्राप्त गने जजज्ञासा जाग्यो। त्यसपनछ जब म

संस्कारवस पंजाब को होलर्यारपुर मा रहे का पजण्डत फ़क़ीर चन्द जी महाराजको घर पुगें तब उहाुँको सालमप्यता र सत्संग
ले मलाई अध्याजत्मक अनुभव सहजै प्राप्त भयो र त्यही अनुभव र ज्ञान पनछसम्म अनुभव गरररहें । मेरो जजज्ञासा र खोज

मैले मेरो गुरूको ज्ञान र सत्संग द्वारा प्राप्त गरें । त्यसैले यसका तत्व ज्ञान प्राप्त गनशको लाधग जीववत पूर्श अनुभवी
गुरूको अत्यन्त आवश्यकता छ चाहे त्यो व्यजक्त जनत नै पढे लेखेको ककन नहोस ्।
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