
माया र भि�त

निजक तथा टाढा रहन ुभएका ��य �म�ह�,

आशा छ सध� झ� यस प�ले तपा�लाई खसुी र �व�थ पाउने छ। आजको यस ग�ु
�र�पोछे दशमीको अवसरमा म तपा�लाई ग�ु भि�तको बारे स�झाउन चाह�छु
जसलाई हामी समय, क�णा वा अ�यास इ�या�द थ�ुै नाम �दन स�छ�। यी सबकैो मलू
एउटा मह�वपणू� भावना मायामाआएर जो�डन ्आउँछन।् यस �कारको मायामा लगाव,



के कदर, कृत�ता, �याहार र निजकपनाको अनभुव हो। हा�ो सबै मलू अ�यासको
आधारभतू भाव माया हो।
ग�ु भि�त मनमा जा�नको ला�ग सबै भ�दा प�हला ग�ु ��त मायाको भाव हुनै पद�छ।
ब� भातृ सगंको समय कायम रा� उहाँह� ��त माया हुनपुद�छ। इ�टदेवको दै�नक
अ�यासलाई �नर�तर �पमा गन� उहाँ ��त माया हुनपुद�छ। �य�त मा� होइन, रा�ो
अ�यसकता� ब�न प�न �व �ेम अथा�त ् आफै ��त माया हुन ज�र� छ �कन�क जब
हामीमा आफै ��त �नेह र लगाव हु�छ तब हामीले अ�लाई हानी पयुा�उन छोडी �द�छ�।
�यसकारण मलाई ला�दछ �क चासो, �याहार, स�मान, हेर�वचार, कदर, सह�
म�ुया�कन, निजकपन र सि�नकष� स�हतको माया भि�त, �शल, क�णा र �यान
आद� अ�यासको �न�म� आधारभतू छन।्

मायाको साथसाथ,ै ग�ु भि�त �वकासको ला�ग हामीले ग�ुलाई ��कायको �व�पमा
दे� स�न ुपछ�। का�य ुपर�पराका �वगतका ग�ुह�ले भ�न ुभएको छ: 

य�द �तमीले ग�ुलाई धम�कायको �पमा �च�न सकेन� भने, 
�तमीले कसर� आफै धम�काय हो भनी कसर� �च�ने?
य�द ग�ुलाई �पकायको �पमा �च�न सकेन� भने,
�तमीले �प�ट सँग इ�टदेवको भावना गन� सके ताप�न मतू� ब�दैन।
 
य�द ग�ु साधारण मन�ुय हुन ुहु�छ भ�ने �व�वास छ भने, 
तपा�को बोध उ�च भएप�न अनभु�ूतले �भा�वत छ।
रा�ा अनभुव भएता प�न, सिजल ै�नदाउन स�न ुभएता प�न,
आफैलाई धम�को अ�यास ग�ररहेको ज�तो लागे ताप�न, 
�तमी �लेशबाट �भा�वत छ�।
 
�तमी भद�त ज�तो दे�खए ताप�न, वा�तवमा �तमी धम� र�हत छ�।
ग�ुय म��को समय दे�ख, 
क�णा मलू भएको �पत ृत��,
��ा मलू भएको मात ृत��,
साथ ैलौ�कक र लोको�र �स��ध
शा�त आ�द स�पणू� ब�ुध कम� स�मको फल
�ा�त गन� ग�ु भि�त चा�ह�छ, अ�यथा कुन ैफल �ा�त हँुदैन।
 
�तमीलाई धेरै कुरा थाह छ, तर यो थाहा पाएन�?



अ�यासबाट ज�त प�न फलको इ�छा गछ�–
अबौ�धह� समेतको �स��धह� सब ै— 
��कालका ग�ुह� ��त आदर �वना,
ससंारको �शखर स�म ैपगेु ताप�न तपा�को हार हुनेछ।

मा�थ उ�धतृ उ�धरणले ग�ु भि�तको मह�व दशा�उँछ। तपा�लाई थाहा भएकै हो �क
स�पणू� धम�को �वभाव ब�ुन �ि�टको स�चय आव�यक छ। �ि�टका थ�ुै पाटा छन,्
ज�तै ग�ु भि�त एउटा भयो, अक� सबै �ाणी ��त क�णा, समयको पालना अथवा
आ�नो इ�टदेव दे�ख अ�भ�न भई रहन।ु �ि�टका यी �व�वध पाटाह�लाई नजा�नकन
तपा�ले धम� गर� रहेको छु भ�ठा�नु हु�छ भने तपा�ले वा�त�वक अ�यासमा नलागी
आफैलाई मखू� बनाएको ठह�र�छ। �यसर� तपा�ले सह� फल प�न पाउन स�न ुहु�न।

 �यसकारण आजको ग�ु दशमीको �दन मलेै तपा�लाई क�णा र ��धाको मह�वको
�वषय स�झाउन खोजेको हु। य�द तपा� सह� त�रकाले धम� गन� इ�छुक हुनु हु�छ भने
यो स�देश मनमा रा�ु होला। य�द यो �श�ा उपयोगी नलागेको ख�डमा यसलाई
नकान� स�नु हु�छ। तपा� ��त मेरो मायाको कारणआजको प�मा मलेै यो कुरा लेखेको
हु।
तपा�ह� जहाँसकैु हुन ुभए प�न, मेरो धेरै माया!
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