
 

 आ�नो अ�यासलाई यसर� �नद��शत गनु�स ्
गणच� स�भारको �नि�त ग�ु फा�छोग ्�र�पोछेको �नद�शन 

 

हरेक म�हना �मसँैग गणच� पजूाह� प�व� असरु गुफामा हँुदैछ। पजूामा �भ�ु, �भ�ुणी, म��धर             
(ताि��क साधक) र गहृ�थ उपासकह�को संल�नता रहनेछ। च��मासको दशमी �त�थ, गु�           
�र�पोछेको �दनमा यो पजूा स�प�न ग�रनेछ। अ�यास ग�रने साधना �मशः गु� �च� साधना सव�              
बाधा �नवारणी (भाऱछे� कुन ् सेल) , मनोकामना �वत: �स�ध साधना (सा�पा �हु��पू), सरो�हको             
�दय सार (छोएके ि�यन �थक्), शि�तशाल� गु� ब� �ोध साधना (गु� दोज� �ा�छाल) र स�पणू�               
बो�धको सं�ह (�च ��ल गो�पा कु�दईु), �यसप�छ इ�टदेव ब� क�लय (दोज� फुवा�) अ�न डा�कनी कम�               
कु�कु�ला  (पेमा खा��ो) साधना हुन। 

जब तपा�ले यस गणच� अ�यासमा भाग �लनु हु�छ, तब आफूलाई प�ुय �े�, प�व� असरु गुफामा               
रहेको क�पना गनु�होस।् 

 

�यहा,ँ गु� �र�पोछे �वयंको क�पना गनु�होस ्जो सम�तभ� र स�पणू� धम�काय ब�ुधह�, प�च ब�ुध              
र स�पणू� स�भोगकाय देवह� तथा ��-कालका �नमा�णकाय अथा�त ् ��-कायको ��तम�ूत� हुनहुु�छ।           
धम�कायको बोधबाट �वच�लत नभई काय� स�प�न गनु�हुने गु� �र�पोछे दे�ख कोह� प�न अभेद छैनन।्              
हो! हामीले यसर� न ैउहाँको भावना र क�पना गनु�पछ�।  
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एवं �कारले हामीले सबै देवताह�को म�डल (गण), सबै �कारका पजूा साम�ी संकलन (गण) र डाक                
डा�कनीह�को गण अथा�त ्सं�या पणू� गन�का ला�ग संसारभरबाट प�ुष र ��ी गहृ�थ तथा �या�गको              
भेला (गण), तयार गद�छ�। हा�ो आशय, सव� स�व �ाणीको �हताथ� बोधी �ा�त गन� सव��म              
बो�ध�च�को आशय नै हो। हा�ो समा�ध(�यान)को आल�बन ् गु� �र�पोछे वा�तवमै हा�ो अगा�ड            
रहनु भएको क�पना गर� बा�हर�, �भ�ी र गु�य पजून गनु� हो। बा�य पजूाको �पमा हामीले तयार                
पारेका खा�य र पेय तथा पजूा सामा�ी अप�ण गछ�। �भ�ी पजूामा हामीले यो संसारमा रहेका सबै धम�,                 
भाजन र स�व लोकलाई गणच�को �पमा समप�ण गछ�। गु�य पजूा भ�नाले हा�ो �च� गु�              
�र�पोछेसंग अभेद रहेको �व�वास स�हत �च�को �वभावमा रह�छ�। य�द यो �यान �व�ध �स�नु             
भएको छैन ्भने �च� र ��ाको अ�वयताको �वषय �च�तन गन� स�छ�। यह� नै गणच�मा सहभागी               
हुने र भावना गन� सह� त�रका हो। 

�वशषेतः यस क�ठन समयमा �व�वमा शाि�त होस ्भनी सात पटक स�म १,००,००० गणच� स�भार              
गद�छ�। �व�वले महामार� र �व�भ�न सामािजक, राजनी�तक र आ�थ�क उथलपथुलको समान           
ग�ररहँदा प�ुय स�भार गनु� र सव� स�व �ाणीको �व�नबाधाह� हटोस ् र ��णक सखुका साथसाथै              
परमाथ� सखु �ा�त होस ् भनी प�ुय प�रणाममा गन� एकदमै ज�र� छ। तसथ�, अ�यासको स�ुमा              
अ�हले दःुख भो�दै गरेकाह� स�झरे श�ुध आशय �ल�छ� र अ��यमा �तनीह�को �न�म� प�ुय             
प�रणाममा गद�छ�। 

कृपया गणच� पजूामा सहभागी हँुदा मा�थ बताइएका कुरा मनमा रा�ुहोस।् 
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