
क्वारेनताइनको समयमा धमम-स्त्रिम 

 

बेइजिङका केजि कथािरु 

कोभिड-१९ जसलाई हामीले कोरोना िाइरस िनेर भिन्दछ ौँ, अभहले भिश्विर महामारीको रूप भलइएको छ। हामीले 
कोरोना िाइरसबाट बच्न र अरूलाई बिाउन आिश्यक सािधानी अपनाउनु पछम । यी मध्य एउटा हो कही ौँ पभन 
भिडमा नबसे्न – िाहे त्यो संसाररक मनोरञ्जनको लाभि होस् या धाभममक कायमको लाभि नै। 

 

धर्म-स्त्रिर्को संरचना 

 

  

फािछोि् ररम्पोछेद्वारा आयोभजत यो कायमक्रमले भिद्यार्थीलाई ररन्पोछे र अमूल्य धमम भिक्षासंि सम्बन्धमा रहन, र एक 
अकामलाई सङ्घमा सहायता भिने र पे्रररत िने िररन्छ। सामूभहक अन्तभक्रम या र आफ्नो भिक्षालाई अभ्यास ििामको 
अनुिि, समस्या र फाइिाहरूको छलफल यो धमम- स्त्रिमको कायमक्रमको म भलक पक्ष हो। 

सर्स्याको अनुकूलन 

कोरोना िाइरसका कारण अभहले िेटघाट समस्या बनेको छ र कुनै ठाउौँमा त असम्भि छ। नि स्र्थाभपत धमम- स्त्रिम 
समूह बेइभजङ, भिनमा यो समस्या अनुिि िने पभहलो समूह हो। 

यहाौँ, इभयले, धमम-स्त्रिमको सहजकतामले बेइभजङमा समुहबाट भिनको यो नयाौँ अिस्र्थाको अनुकूलन कसरी िररौँ िै छ 
र उनीहरूले आभहलको अिस्र्थामा धेरै िन्दा धेरै समय भिन्तन र अभ्यास सारै्थ धममको भिषयमा आफ्नो बुस्त्रिमत्तालाई 
अझै िभहरो बनाउनुका सार्थसारै्थ एक अकामलाई यो भिकटको समयमा समर्थमन िनम कसरी भबताउन िरेका छ त िने्न 
बारे केभह कुरा यहाौँ बताउनुहौँिैछ। 

 



कसरी यसको सुरुवात भयो त 

हाम्रो सबै िन्दा पभहलो बैठक जेनुअरी-१८, २०२०, भिभनया नयाौँिषमको अिाभड िएको भर्थयो। जब हामी हाम्रो 
छुट्टीबाट फभकम य  हामीले िोस्रो बैठक पभन २ हप्ता भित्र हन्छ िनेर सोिेका भर्थय ।  

जेनुअरी-२० मा भिज्ञहरूले कोरोना िाइरस एक माभनसबाट अकोमा सनम सभकने िनेर घोषणा िनुमियो र एक्काभस 
संिरोध सुरु ियो। फेबु्रअरीको पभहलो पभहलो भिनमा, हामीले महसुस िर् य  भक अबको केही मभहना बैठक बस्न 
नहने िएकाले हामीले केही समयको लाभि अनलाईन बैठक बस ौँ िनेर आग्रह िर् य । 

योिनाको पररवतमन 

धमम-स्त्रिमको सुरुिात बेइभजङबाट िरेर भबस्तारै भिनको अरू सहरमा पभन भिस्तार िने हाम्रो योजना भर्थयो। यद्यभप, 

अनलाईन बैठक बसे्न योजनाले हामीलाई सबै ठाउौँमा सौँिै सुरु िनम म का पाएका भर्थय । त्यसैले हामीले हाम्रो पभहलो 
बैठक फेबु्रअरी ४ मा बस्य , भिनको भतन ित्र िैभनक । हाम्रो सहरको सारै्थ िंघाई, िेंज़ें; िोगंकीिं, िुिानजाउ र 
कुनभमंिका सिस्यहरू  सौँिै भमलेर अनलाईन बैठकमा सामेल िय ौँ। 

अथमपूर्म सम्बन्ध बनाउँदै 

केही सिस्यहरूले सत्र िैभनक रूपमा उपस्त्रस्र्थत भर्थए िने, कोही भिनकै िुई िेस्त्रि तीन पल्ट उपस्त्रस्र्थत िए। त्यसैले 
अनुिि बाौँड्नु र छलफल िरनु एकिमै अर्थमपूणम र भनष्कपट बन्न पुग्यो। धेरै नि आितले यो छलफलबाट आफूले 
फाइिा पाएको बताएका छन् र यभह उनूहरुको भनस्त्रि धमम- स्त्रिमलाई भनरन्तरता भिने एउटा कारण बन्यो। यसमा 
अभ्यासकताम निएकाले केभह सिस्यहरुले बुस्त्रिस्ट पढाई र भसकाई आफूले सोिेको िन्दा भिन्न िएको िाबी िरेका 
छन्। 

  

फेबु्रअरी-११ िेस्त्रि सुरुिात िने बेलामा, हामीले भिनको िुई ित्र िैभनक—त्यही िुई भसकाई हेिै हरेक भिन ५ भिनको 
लाभि भनरन्तर रूपमा भबताएर, त्यस पभछ अको पाठ सुरु ियौं। यसले हामीलाई एउटै भिक्षण १० िोभट हेनम र सके 
जभत बुझे्न र छलफल िरेर भसके्न ियौं। यो पररपे्रक्ष्यको भहसाबले हामीले आफूलाई िाग्यमानी ठान्छ , भकनभक हालको 
अिस्र्थाले हामीले यसरी हाम्रो समयको सिुपयोि िर् य ौँ।  



अझै िनु्न पिाम, ररन्पोछेको भसकाइबाट माभनसले कसरी आफ्नो िैभनक भक्रयाकलापलाई अिलोकन र प्रभतभबस्त्रम्बत िनम 
िनेर जान्दा छन्। ररन्पोछेहरु द्वारा सुभनएका आफ्नो अनुिि र प्रभतभबम्बले प्रसु्तत िएका माभनसहरुलाई प्रिािका 
सार्थसारै्थ उत्साभहत पािमछन्। यभि कोही माभनस आफैसौँि भनराि हनुहन्छ िने, माभनसले िुल्ला रूपमा आफ्नो 
अनुिि बाौँडेर एकअकामलाई सान्वना भिने ििमछन्। 

हामीहरूले एक अकामलाई अभ्यास र  भजन्दिीमा समर्थमन िनम बनाएको यो संघलाई िास्तिमै सबैले किर ििमछन्। 

अगाजि बढ्दै 

अब हामी भनभित छ ौँ की जब कोरोना िाइरसको महामारी सभकन्छ,  बेइभजङ, िंघाई, िुिानजाउ र कुनभमंिका भतन 
िटा धमम-स्त्रिमको समूहहरू हने छन्। माभनसले हाम्रो सङ्घलाई मनपराएका छन् ,र हाम्रो भसकाई र समर्थमनको किर 
ििमछन्। 

आजको रात, मािम-१५ को सारै्थ हामी अभहले सम्म ९२ सत्र िररसकेका छ । हामी र हाम्रो समूहबाट ररन्पोछेलाई धरै 
धेरै धन्यिाि भिन िाहन्छ । धेरै कभठनाइहरू िए तापभन आज हामीले ररन्पोछेबाट भसके्न एउटा भिरलै अिसर पाएका 
छ ।  

भयल्लें, धमम-स्त्रिमको सहजकताम बेइभजङमा, िाइना।।।। 

कृपया याि िनुमहोलााः यभि तपाईौँ ले धमम-स्त्रिमको सहजकताम हनुहन्छ, मान्छे िेटेरै समे्मलन िनम नसकेता पभन समय अनुकुल 
निएसम्म ईन्टनेट माफम त् समे्मलन िनम िाहनुहन्छ िने, धमम-स्त्रिमको संिालक येस्परलाई  jesper@samyeinstitute.org 
मा िबर िनम सकु्नहनेछ। 
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