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पररचय  
     यस वकताबको उदेश्य भनेको, जो भगबान बुद्धका वशक्षा तथा ध्यान अभ्यास 

विवधहरु बारेमा नयााँ हुनुहुन्छ, उहाहरुलाई सहयोग गने र तृश्ना, अज्ञानताका वनबारण 

गरी वनिाान मागामा कसरी अगावि बढने जानकारी वदने हो। यस वकताबका 

वनदेशनहरूले तपाईहरुलाई सुखद मैत्री विपश्यना भािना अथिा अङ्र े जीमा Tran-

quil Windom Insight Meditation (TWIM) अभ्यासका विवधहरु बताउछ, जुन भने्त 

विमलारम्सि आफैले वसकाउनुहुन्छ। TWIM िास्तविकमा ब्रह्मविहार अभ्यास हो 

जसलाई सुत्तवपतकमा िणान गररएको छ, र यसमा मैत्री भािना सचेतना, करुणा 

भािना सचेतना, मुवदता भािना सचेतना, र उपेक्खा  भािना सचेतना समािेश हुन्छन। 

भगिान बुद्धले ब्रह्मविहारहरुको बारेमा आफ्नो शुरुको धम्मदेशनाहरुमा िणान गरे, 

जुन मम्सिम वनकायको सुत्तहरूमा रेकिा गररएका छन। यस वकताब/गाईिमा 

भएका कायाहरू सुत्तहरूमा आफैं  र सुत्तहरूसाँग वमल्दो कमेन्टरीमा आधाररत छन्। 

यहा भएका वनदेशनहरूले सवह अभ्यास अथिा सम्मा व्यायाम (जुन आया 

आश्टङ्वगक मागाको एक भाग हो) को व्याख्या गदाछ - जसलाई हामी सफलताका 

छ सुत्रहरु "6Rs" भन्छछौं। 6Rs पवछ विस्तारमा िणान गररनेछ। 

आज धेरैजसो बछद्ध ध्यान अभ्यासहरूले ध्यानको वबषय को रूपमा सासमा ध्यान 

केम्सित गछा न्। वतनीहरू मैत्री भािना र ब्रह्मविहार लाई केिल "साइि मेविटेशन" को 

रूपमा प्रयोग गदाछन् जसलाई आराम आभासको लावग सहयोग गना र सासको 

अभ्यासलाई "नरम पाने" र सामान्यतया जीिनलाई नरम तुल्याउने तररकाको रूपमा 

उपयोग गररएको पाइन्छ। 

िास्तिमा बुद्धले मैत्री भािना सचेतना श्वासको सचेतना अभ्यास (आनापानासवत) 

भन्दा धेरै पटक उले्लख गरे: केिल आठ पटक श्वासको सचेतना बारेमा र एक सय 

भन्दा बढी पटक मैत्री भािना सचेतना बारेमा। 

यद्यवप आज धेरै वशक्षकहरूले यो वशक्षा वसकाउाँदैनन् िा यस दृविकोणलाई समथान 

गदैनन्, बुद्धले भने वक मैत्री भािना र ब्रह्मविहार अभ्यास आफैं ले वनब्बनाको सिोच्च 

प्राम्सितफा  िोयाउाँछ। समु्यत्त वनकाय (सुत्त सङ््ख्या ४६-५४: मैत्रीसवहत) ले यसलाई 

स्पि पादाछ। 

सुखद मैत्री विपश्यना भािना जसमा मैत्री भािनालाई आफ्नो ध्यानको िसु्तको 

रूपमा प्रयोग गदाा, सासलाई ध्यानको िसु्तको रूपमा प्रयोग गनुा भन्दा सवजलो हुन्छ 

र वछटो पररणामहरू वदइएको पाइन्छ । यसले एक शम्सिशाली, न्यानो र उज्यालो 

भािना समािेश गदाछ, जसले तपाईौंको अभ्यासलाई मद्दत गदाछ वकनभने तपाईौं 

यसलाई प्रयोग गरेर आनन्दको अनुभि गनुाहुन्छ। जब यो ध्यान अभ्यास गदै हुनुहुन्छ, 
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तपाईौं मायालुपनको आभासलाई सबै वदशामा प्रषाररत गदै हुनुहुन्छ, र अन्यलाई यो 

भािना वदनुहुन्छ। यसले तपाईौंलाई उदार बनाउाँछ र साथसाथै कल्याण र सनु्तविको 

अवधक बोध हुन्छ। तपाईौं यो केिल आफ्नो औपचाररक ध्यानको आसन बसेको 

अिस्थामा भएको बेलामा मात्र होइन तर तपाईौंको दैवनक जीिनको हरपलमा पवन 

अभ्यास गना सकु्नहुन्छ। यसले तपाई लाई वबहान उठेदेम्सख तपाई सुते्न समय सम्म 

गवतमय बनाउाँदछ। यो वनरन्तर अभ्यास जारी राखेमा दु्रत प्रगवतको लावग धेरै अनुकूल 

हुन सक्छ। 

म्सिम (TWIM) अभ्यास ले एक महत्त्वपूणा चरण समािेश गदाछ जुन सुत्तहरूमा 

भएपवन तर यी वदनहरूमा अवधकाौंश बछद्ध ध्यान अभ्यासमा गलत अथा लगाइन्छ िा 

छोविन्छ। यो चरण वनिाान प्राम्सि को सााँचो हो! तपाईौं यस बारे पवछ अवधक जान्न 

सकु्नहुनेछ; यो हल्का विश्राम कदम हो। 

यो वकताब म्सिम अभ्यास सुरू गना को लागी एक गाइि हो। म्सिम TWIM कसरी 

काम गछा  भने्न गवहरो ज्ञान, अन्तदृाविहरूको िणान, समझको उदयका तहहरू, र यस 

ध्यानलाई समथान गने सुत्त सन्दभाहरू यस वकताब को दायराभन्दा बावहर छन्। भने्त 

विमलारम्सिको पुस्तक “Life is meditation; meditation if life ध्यान जीिन हो; 

जीिन ध्यान हो” ले  उि जानकारी गहराई र विस्तार मा प्रदान गदाछ। त्यसै्तगरी 

‘Breath of Love मायाको स्वास’ र ‘Moving Dhamma स्वचवलत धम्म’ जस्ता अन्य 

पुस्तकहरूले पवन तपाइको अभ्यासमा गवहरो भए पवछ कुशल मागादशान प्रदान 

गदाछ। ‘Buddha’s Map बुद्धको मानवचत्र’ एक िररष्ठ विद्याथी िग क्राफ्टको पुस्तक, 

म्सिम को अिधारणा र अनुभिहरूको लावग अको राम्रो श्रोत हो। 
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सचेत मन हुनु भनेको के हो?  

यो शब्द " सचेतना Mindfulness" आजको वदन सामान्य भइसकेको छ र म यो 

विश्वास गछुा  आजकल यसको प्रायाः  जसोले बुद्धले वसकाएको भन्दा फरक अथा 

लगाइएको छ हो। 

तपाईौंले सुनु्नभएको हुन सक्छ वक मनको सचेतनाले के मनमा के कुरा उवठरेहेका 

छन्, ती कुराहरु वचयाएर हेने र घोररएर वनयाल्दा गवहरो िास्तविकताको अनुभुवत 

हुन्छ भने्न सोच आजकल सामान्य भइरहेको पाइन्छ। 

िास्तिमा यो बुद्धले वसकाएको मनको सचेतना होइन। बरु, यसलाई एकोहोरो 

ध्यान भवनन्छ: तपाईौंको मनलाई एउटैमात्र िसु्तमा एकोहोरो नजर लगाउछ। 

बुद्धले आफ्ना अनुभिहरूबाट वसकु्नभयो र महासचाक सुत्त: मम्सिम वनकाय, 

सन्ख्या ३६ मा िणान गनुाभयो वक एकोहोरो ध्यान ले वदमागलाई अस्थायी रूपमा शान्त 

पाछा , तर यसले पीवितको समझ र दुाः खकिको कारण, िा वनिाानलाइ अनुभि गना 

मद्दत गदैन। यस कारणले गदाा, बुद्धले एकोहोरो ध्यान अभ्यासहरू अस्वीकार 

गनुाभयो। आजका धेरैजसो वशक्षकहरू यो महत्त्वपूणा कुरा सम्झन्छन्। तर मम्सिम 

वनकाय, सन्ख्या ३६ ले यसको पदााफास गदाछ। बुद्धले त्यवतबेलाको सबैभन्दा उच्च 

विकवसत ध्यान विवधका गुरुहरु आलार कलम र उद्दक रामपुत्त को वशक्षालाई 

अस्वीकार गनुाभयो। उहाले आफ्नो खोज छ बषा जारी गनुाभयो अवन गररराखेको 

प्रवशक्षण पवन छोि्नुभयो। 

यहााँ बुद्धले वसकाएको मनको सचेतना को छोटो, स्पि र सटीक पररभाषा यसरी 

वदन सवकन्छ । 

मनको सचेतना भनेको मनको नजर  

कसरी एक वचजबाट अको वचजमा सछा   

भने्न कुराको होश हुनु हो। 

मनको सचेतना को पवहलो भाग मनलाई अिलोकन गना सम्झनु हो र जब तपाईौं 

कल्पनाको सन्सारमा भुलेर टाढा जानुहुन्छ तब आफ्नो ध्यानको िसु्तमा फका नु हो। 

मनको सचेतना को दोस्रो भाग भनेको कसरी मनको ध्यान एक चीजबाट अकोमा सछा  

भने्न हेने हो । 

िास्तविक अन्तरदृवि ज्ञान भनेको कसरी तपाईौंको मनले चीजहरूसाँग अन्तरवक्रया 

गदाा कसरी वत अनुभबहरु उत्पन्न हुन्छन भने्न कुराबाट प्राि हुन्छ, ती चीजहरू 

आफैं को अिलोकन गरेर होइन। सही मनको सचेतना ले तपाईको विचारहरु कसरी 
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चल्दछ र ितामान क्षणमा उठ्ने कुरालाई प्रवतवक्रया वदाँदछ भनेर अिलोकन गना याद 

राख्दछ। 

मनको सचेतनाको मद्दतले, हामी कसरी चीजहरू शुरू देम्सख अन्त सम्म उठ्छन् 

र जान्छन् भने्न बुझ्न सक्दछछौं। हामी वकन र के कारण अनुभुवतहरू खिा हुन्छन् भने्न 

वचन्ता गदैनछ - यो मनोिैज्ञावनक र दाशावनकहरूको वचन्ता हो। हामी केिल वतनीहरू 

कसरी आउछन र जान्छन् भने्न ख्याल राख्छछौं र कसरी समू्पणा ध्यान प्रवक्रयामा मन 

सम्लग्न हुन्छ भने्न हेछौ । 

जब मनको सचेतना मजबूत हुन्छ, तपाईौं वत्रस्ना प्रवतकृया िास्तिमा के हो 

बुझ्नुहुन्छ। यस्तो लालसा एक वकवसमको विध्न हो जुन तपाईौंको तपाईौंको मनलाई 

ध्यानको िसु्तबाट टाढा राख्छ। तनाि र अप्ठयारोपन मन र विचार सौंग उठ्छ। वत्रस्ना 

प्रवतकृया को कारण विचारहरुसौंग सम्सम्मवलत स्वपवहचान प्रवक्रया शुरू हुन्छ जसमा 

तपाईले अनुभुवतहरुलाई व्यम्सिगत रूपमा वलन थाल्नुहुन्छ "मलाई यो मनपदाछ" िा 

"मलाई यो मनपदैन", मानछवक वय वचजहरु म नै हो जस्तो भान पैदा हुन्छ। 

मनको सचेतना अभ्यास भनेको कसरी मनको ध्यान क्षण-क्षणमा सदाछ ध्यान वदने 

प्रवक्रया हो। यसले हामीलाई विचार र सौंिेदनाहरूको व्यम्सिि प्रवक्रया कसरी उठ्छ 

र वबत्दछ जस्ता कुरा स्पि र सटीक रूपमा हेना सक्षम बनाउाँदछ। हामी यो प्रवक्रया 

साँग हामी आफैं लाई पवहचान गदाछछौं; हामी यसलाई व्यम्सिगत रूपमा वलन्छछौं। कसरी 

मनको ध्यान एक चीजबाट अकोमा सछा , व्यम्सिगत रुपमा वलने बानी र “म” भने्न 

सोचको वसजाना गने क्रममा जान्छ वय कुराहरु आफै हेने र बुझे्न यो अभ्यासको 

सबैभन्दा महत्त्वपूणा अन्तरदृवि हो। यसले सबै उत्पन्न हुने घटनाहरूमा एक 

अव्यम्सिगत र तटस्थ भािना विकवसत गदाछ र ध्यानको लावग आफूलाई िसु्तहरुको 

अम्सस्तिको िास्तविक प्रकृवत हेना पे्रररत गदाछ। तपाईौं अन्तमा, "म को हुाँ (िा के)? " 

जस्तो प्रश्नको उत्तर पवन वमल्नेछ। 

मनको सचेतना अभ्यास को अको महते्त्वपूणा पक्ष, जब हामीले आफुलाई 

कल्पनाको सन्सारमा हराएको अिस्थामा पाउछछ, तब यो याद गने हो वक हामी ‘घर’ 

फका नुपछा । यसमा थप छलफल हामी पवछ 6R प्रवक्रया व्याख्या गदाा गनेछछ ।  
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मैत्री भािना वकन अभ्यास गने?  

पवहले भवनएझैं बुद्धले मैत्री भािना अभ्यास बारेमा श्वासको सचेतना भन्दा धेरै उले्लख 

गनुाभयो र उहाले स्पि गनुाभयो वक मैत्री भािना अभ्यास एक ब्रह्मविहार अाँगको रुपमा 

वनिाानको मागामा दोरयाउछ। वय कुराहरु मैत्री भािना प्रवत आकषाण गराउने केही 

राम्रा कारण हरु हुन। जे होस्, त्यहााँ अन्य कारण पवन छन्। 

सबैभन्दा पवहले, गाइिका रूपमा सुत्तहरू प्रयोग गरेर, धम्म सुख केिले साौंसको 

सचेतना अभ्यास (आनापानासवत) लाई फरक तररकाले वसकाउछ जहा अन्य 

तररकाहरु प्रायजसो एकोहोरो ध्यान विवध उपयोग गछा न। नाकको टुप्पो िा पेटमा 

केम्सित भएको सास अभ्यास बुद्धले बोलेको सुत्तहरूमा फेला पदैन। बुद्धले सास फेने 

कुरामा ध्यान वदन भनेनन् - उहाले भनु्नभयो वक सास अवहले के भइरहेको छ जानु्न र 

हामीले सास फेदै गदाा मनको ध्यान के गदैछ भनेर हेनुा। जब मन विचारहरुमा िुब्न 

थाल्छ, त्यही ौं हो जहााँ हामी 6R प्रयोग गदाछछौं, तर वबस्तारै, वबना कुनै धकेल िा तनाि 

प्रयोगगरी, हाम्रो अिलोकन- फेरर ध्यानको िसु्तमा वफताा ल्याउाँदछछ। 

हामी यो चाहान्छछौं वक, विगतमा श्वास ध्यान अभ्यास गनेहरूले ध्यानको वबलु्कलै 

वभन्न िसु्त प्रयोग गरुन। अन्यथा, वतनीहरू नानी देम्सखको बानी भने जसै्त वतनीहरूलाई 

पवहला वसकाइएको तररकामा फका न सक्छ, जुन हामी धेरैलाई "खराब बानी" को 

रुपमा देख्नसक्छछ। यसले थप भ्रम र प्रगवतको अभाि हुन सक्छ। हामी त्यस्तो 

अभ्यासबाट बच्न रुचाउाँछछौं जहााँ मावनसहरूलाई उनीहरूको पुरानो तरीकाको 

वबरूद्ध सौंघषा गनुा आिश्यक पदाछ। 

दोस्रो, हामी पाउाँदछछौं वक मैत्री सचेतना भािना र ब्रह्म विहारको अभ्यास सवजलो 

छ, मैत्रीको आनन्द महसुस वदलाउने अनुभिको कारण। यो विशेष गरी 

शुरुआतीहरूका लावग महत्त्वपूणा छ, वकनवक सासको ध्यान गनामा गाह्रो हुन सक्छ 

वकनवक यो मानवसक व्यायाम हो। मैत्री सचेतना भािना को साथ, यसको आनन्द 

प्रकृवतको कारण, तपाईौं आफ्नो ध्यान िसु्तसाँग लामो समयसम्म बस्न सकु्नहुनेछ, र यो 

अभ्यास गना अझ रमाइलो छ। तपाइलाई यो सायद अनछौंठो लाग्नसक्छ वक ध्यान पवन 

रमाईलो हुन सक्छ! 

तेस्रो, हामीले िास्तविक अभ्यासमा हेर यछौं वक मैत्री सचेतना भािना को साथ प्रगवत 

धेरै वछटो छ वकनवक मैत्री को भािना आफै रमाईलो छ। याद गनुाहोस् वक यो 

अनुभुवतको ध्यान हो, र यो एक रमाईलो, खुशीको अनुभि हो। 

अन्तमा, मैत्री सचेतना भािना ध्यान, फेरर अनुभुवतको ध्यान हुनाले, तपाइाँलाई अन्य 

कुनै "शरीर" तरङ्ग हेने प्रकारको ध्यान बाट हटाउछ जुन तपाइाँको शरीरको अङ्ग
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हरूमा ध्यान केम्सित गदाछ। यसले मैत्री को भािना को अनुभूवतलाई सगाल्छ। यो कुनै 

पवन "नराम्रो बानीहरू" लाई बेिास्ता गदाछ जुन तपाईौंले अपनाएको हुन सक्छ। 

 

त्यसो भए, सुरु गरछौं!  
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अभ्यास सुरुआतको आसन  

ध्यान गनुा अवघ, कुनै एक तुलनािक रूपमा शान्त ठाउाँमा र आरामदायी र ठािो 

बस्न सके मद्दत गदाछ। 

खुट्टाहरु पलेटी कसेर बवसरहनु आिश्यक छैन, पद्मासन त पकै्क पवन आिश्यक 

छैन। तपाइाँको शरीर कुन बवसरहेको आसन सौंग पररवचत छ जहााँ तपाई कम ध्यान 

हुने र तपाइाँ असहज िा पीिा कम हुन्छ त्यो आसनमा बसे मद्दत हुनेछ। यवद 

तपाईलाई भुइाँमा बवसरहेको गाह्रो लाग्छ, भने त्यस्तो अिस्थामा, आफैलाई 

अनािश्यक दुखाइ र असुविधाको सट्टामा एक कुसी प्रयोग गनुाहोस् । भुइाँमा कुनै 

"जादू" छैन। 

कुसीमा बस्दा भारी झुकाि त्यागु्नहोस्। तपाईौंको मेरुदन्द ठािो हुनेगरर बसु्नहोस्। 

आसन आरामदायी हुनुपदाछ। तपाईको लक्ष्यहरू कुनै िास्तविक शारीररक तनाि र 

पीिाको कम गनुा र सतका ता सुधार गनुा हो। हामीलाई ध्यानमा व्यस्त राख्न हामीसाँग 

पयााि मानवसक अिरोधहरू आउनेछन्!  
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मैत्री भािना अभ्यासका प्रथम पाइलाहरु  

जब तपाईौं मैत्री भािना सचेतना को अभ्यास गनुाहुन्छ, सबैभन्दा आफुलाई मायालु र 

दयालु भािनाहरू वबछ्याएर गरेर शुरू गनुाहोस्। कुनै एक समय सम्झनुस जब तपाईौं 

खुशी वथयो। जब त्यो खुशी क्षणको याद आउछ, तपाईले एक न्यानो र प्रफुल्ल अनुभुवत 

गनुाहुन्छ । 

तपाईौं मधे्य कोही गुनासो गना सकु्नहुन्छ - हामी िास्तिमा यो धेरै सुन्छछ - तपाईौं कुनै 

पवन राम्रो सम्झनाहरु याद गना सकै्दन। त्यसोभए, हामी सोधछछौं, "के तपाई कल्पना गना 

सकु्नहुन्छ सानो बच्चालाई समातेर त्यसको आाँखामा हेरेको क्षण? अिश्य पवन तपाई 

एक मायालु भािना महसुस गनुाहुन्छ, जब त्यो बच्चा मुसु्कराउाँछ, हैन? " 

अको तररका भनेको एक सानो पप्पी कुकुरलाई काखमा राखेर खेलाएको याद 

गनुा हो। जब तपाईौं पप्पी लाई हेनुाहुन्छ, तपाईौं स्वाभाविक रूपमा हााँस्न र खेल्न 

चाहनुहुन्छ। यो खुशीको क्षणले तपाईमा एक न्यानो, आनम्सन्दत र वनस्छल भािना 

ल्याउछ जसले तपाईौंको आाँखा, तपाईौंको वदमाग, र तपाईौंको मुटु लाइ फरावकलो 

बनाउछ । 

जब तपाईौंले यो भािना स्थावपत गनुाहुन्छ, यो भािना तपाईौंको आनन्दको 

अनुभुवतको लावग प्रयोग गनुाहोस् । मनमनै भनु्नस् "जसरी त्यसबेला म खुशी वथएाँ , म 

पवन अवहले खुशी हुन सकुाँ ।" "म शाम्सन्तमय हुन सकुाँ ", "" म आनम्सन्दत हुन सकुाँ  "" "म 

स्वच्छ, वनमाल, दयालु, उदार, सहनवशल हुन सकुाँ  " जस्ता िाक्याौंशहरूको प्रयोग जारी 

राख्नुहोस्। 

के तपाईौंलाई थाहा छ शान्त र शान्त हुन कस्तो लाग्छ? त्यसोभए त्यो भािना र 

आफुलाई आफ्नो मुटुको केिमा राख्नुहोस् र आफुलाई खुशीको अनुभूवत हरुले 

वबछयाएर न्यानो पानुास्। 

जब त्यो न्यानो भािना फीका हुन्छ, त्यो भािनाको सम्झना गराउन अको िाक्याौंश 

ल्याउनुहोस्। "म शान्त हुन सकूाँ ," "म सनु्ति हुन सकूाँ " "" म आनन्दले पूणा हुन सकूाँ । " 

अब आफैलाई एक ठूलो "वदलको अौंगालो" वदनुहोस्। साम्सच्चकै र इमान्दार पुिाक, 

आफ्नो खुशीको लागी कामना गनुाहोस्! आफैलाई पे्रम गनुाहोस् र यसको मतलब 

आिसात गनुाहोस्। यो भािना हरदम जारी गनुानै तपाईौंको ध्यानको िसु्त हो। 

हरेक पटक जब यो भािना फीका हुनथाल्छ, खुशीको कामना मनमा केवह पटक 

फेरर दोहोयााउनुहोस्। त्यो न्यानोभािनालाई मावथ ल्याउन पयााि पटक 

दोहोयााउनुहोस् तर यसलाई मन्त्र नबनाउनुहोस्! धेरै भन्दा धेरै िाक्याौंश बोल्दा हामीले 
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चाहेको भािनाको अनुभूवत हुाँदैन - यो बुझ्नुस वक यो िाक्याौंशले हामीलाई भािनालाई 

मावथ उठाउनको लावग सम्झाउछ। जब भािना आउाँछ हामी िाक्याौंश छोि्छछौं। 

त्यहााँ अन्य धेरै वशक्षकहरू छन् जसले केिल िाक्याौंशलाई बारम्बार भनै्द केम्सित 

गछा न्, र त्यसले काम गदैन। यसले केिल यो िाक्याौंशमा एकोहोरो ध्यान अभ्यासमा 

बदल्नेछ। 

केही व्यम्सि सवजलैसाँग दृश्यहरु मनमा वचवत्रत गछा न्; अरूले गदैनन्। यो 

महत्त्वपूणा छैन वक तपाईौंले मनमा तपाईौंको ध्यानको िसु्तलाई स्पि रूपमा देख्नु हुन्छ

। केिल यवत मात्र बुझ्न सके पुग्छ वक यो भािना त्यहााँ छ। आफैं को अनुभूवतलाई 

आफ्नो छातीको बीचमा राख्नुहोस्, यो खुशी र आनन्दको अङ्गालोले आफुलाई 

छोपु्नस । 

र, यसको मतलब हामी सााँम्सच्चकै राम्रो महसुस गछौं! शाम्सन्तमय, िा शान्त, िा 

मायालु, िा कोमल, िा दयालु, िा दानी, िा आनम्सन्दत, िा स्पि, िा शाम्सन्त, िा स्वीकाया 

महसुस गनुाहोस्। आनन्दसाथ् यो महसुस गनुास्। यो राम्रो महसुस गनुामा कुनै ढक 

नमानु्नस्, आफैलाई ितामान मा रहनु वदनुस्, बस यवह कुरामा सनु्तवि महसुस गनुास् । 

मनमा यो कुरा पक्का गनुास वक तपाईौं कतै जाने काम छैन; तपाईौं अब जीिनबाट 

एक सानो छुट्टीमा हुनुहुन्छ। आफैं मा खुशी हुनु र यो अनुभुवतलाई सबैवतर प्रसाररत 

बाहेक गनुा पने अरु केवह छैन। के तपाईौं त्यो गना सकु्नहुन्छ? खुशी हुने कोवशश 

नगनुाहोस्। खुशी हुनुहोस्! सनु्ति हुनुहोस्। अवहले क्षणमानै, अवन ितामानमा शान्त 

रहनुहोस्। कम्सिमा अको तीस वमनेटमा तपाईलाई खुशी रहन हाम्रो अनुमवत छ! 

यो एक भािनािक ध्यान हो, तर आफ्नो छातीको बीचमा वचयाएर हेदै भािना 

जगाउने प्रयास नगनुास्। भािना नभएको ठाउाँमा जोि गरेर ल्याउन कोवशस नगनुास्। 

गािालाई घोिाको अवघ नराख्नुहोस्। हााँसु्नहोस् र महसुस गनुाहोस् जुन तपाईको 

शरीरको अङ्ग अङ्गमा रहन्छ। जब तपाईौं िाक्याौंशहरू भनु्नहुन्छ, यो भािनालाई 

मावथ ल्याउनुहोस्, र यो तपाईौंको आफ्नै हृदय के्षत्रमा गुन्जाउाँदछ। स्वच्छ भािनाले 

आफूलाई खुशीको कामना गनुाहोस्। यो विश्वास गनुाहोस्, र जानु्नहोस् वक तपाई 

आफैले खुशीको चाहना गनुाहुन्छ। केिल यो भािनाको साथ रहनुहोस्, यो त्यहााँ छ भने्न 

जानु्नहोस्, र यसको साथ मुसु्कराउनुहोस्। 

त्यहााँ केवह अिरोधहरू हुन सक्छन् जस्तो वक आफैं ले आफैं लाई, "होईन, म यस 

जस्तो खुशी हुनु हुन्न!" तपाईौंको आफ्नै खुशीको लावग यो विचलन एउटा व्याकुलता 

हो। यसै्त अलमल्याउने चीजहरूबारे हामी चााँिैनै व्याख्या गनेछछ ाँ। हामी वतनीहरूसाँग 

व्यिहार गने तररकाको व्याख्या गनेछछौं तावक तपाईौं आफुले आफैं लाई लामो समयको 

लावग िास्तविक मैत्री मङ्गल् महसुस गना र प्रवशक्षण वदन सकु्नहुनेछ। 
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पवछ, जब तपाईले यो भािना अरुलाई महसुस गना थाल्नुहुन्छ, जानु्नहोस् वक यसै्त 

अि्चन् आउन सक्छन् र ती पवन अिरोधहरू हुन्। त्यहााँ कुनै कारण छैन वक 

अरूहरू पवन खुशी हुनु हुाँदैन। तपाइको लक्ष्य भनेको सिाप्रथम यो स्वीकार गनुा र 

आफैं लाई खुशी र शाम्सन्तमय हुन वदनु हो। वठक छ। जब तपाईौं आफ्नो मनमा खुशी 

महसुस गनुाहुन्छ, तपाईौं अन्य व्यम्सिहरूसाँग त्यो भािना बााँि्न पाउाँदा खुसी हुनेछ। 

जब तपाईौं बसु्नहुन्छ, कृपया नसनुास्। आफ्नो औौंलाहरू नचलाउनुस्; घुमाउन िा 

वचलाउने नगनुाहोस्; रगि्ने िा कोताने नगनुाहोस्; अगावि र पछावि झुल्ने नगनुाहोस् 

। तपाइाँको आसनमा कुनै पवन पररितान नगनुाहोस्। बुद्धको प्रवतमा जसै्त म्सस्थर भएर 

बसु्नस। जब तपाईौं म्सस्थर बसु्नहुन्छ वदमाग शान्त हुन्छ। यवद त्यहााँ कुनै चाल छ भने सबै 

वदमाग विचवलत हुन्छ - जसरी दवह बनाउदा, यसलाई वचसो गररनु पछा  र िररपरर 

हल्लाउनु हुदैन, त्यसररनै बसु्नस्। 

 

  



 11 

खुशीको मुस्कान  

यो खुशीको मुस्कानको ध्यान हो। तपाईौंले मुसु्कराउनु पने कारण यो हो वक यो 

अध्ययनहरुमा फेला पाररएको छ वक जब तपाईौंको मुखको कुनाहरू मावथ जान्छ, 

त्यसैगरर तपाईौंको मनको म्सस्थवत मावथ जान्छ। जब तपाईौंको मुखको कुनाहरू तल 

झछा न्, त्यसैगरर तपाईौंको मनको म्सस्थवत हुन्छ। 

आफ्नो ओठमा एक सानो मुस्कान राख्नुहोस्, तर त्यहााँ नरोवकनुहोस्। आाँखा बन्द 

भए पवन तपाईौंको आाँखामा हााँसो राख्नुहोस्। तपाईौंले याद गनुाहुनेछ आाँखामा धेरै 

तनाि हुन सक्छ। वदमागमा मुस्कान राख्नुहोस्। र, विशेष गरी, तपाईको मुटुमा 

मुस्कान राख्नुहोस्। 

यो सुरुमा एक बनािटी मुस्कान हुन सक्छ — अन्तताः , यो एक स्वच्छ वनस्छल 

अनुभूवतमा पररणत हुनेछ। यो एक यस्तो मुस्कान हुनुपदाछ जसले मायालु र मैत्री 

भाबनाको बानी बसाउछ। यसलाई विश्वास गनुा महत्त्वपूणा छ! तपाईौंको ओठबाट 

मुस्कान, तपाईौंको वदमागबाट मुस्कान, र तपाईौंको मुटुबाट मुस्कान सधै जारर राख्नुस्! 

यवद तपाइाँको मन नजर एक बसाईमा पच्चीस पटक टाढा जान्छ, र पच्चीस पटक 

तपाइाँले यसलाई सम्झनुभयो, यसमा नअल्मवलई यसलाई छोि्नुभयो, मनलाई हल्का 

विश्राम वदनुभयो, पुनाः  मुसु्कराउनुभयो, र तपाइाँको ध्यानको िसु्तमा फका नुभयो भने 

तपाइाँको राम्रो ध्यान भएको छ। यो शायद शान्त र सवजलो ध्यान नहुन सक्छ, तर यो 

एक सवक्रय ध्यान हो, र यवत सबको बाबजुद पवन यो राम्रो ध्यान हुन सक्छ! 

हरेक चोवट जब तपाईको मन भछताररएर टाढा जान्छ र वफताा आउाँदछ, र तपाइाँ  

आराम गरर मुसु्कराउनुहुन्छ, तपाईले मनको विचलन देखे्न एक क्षमतालाई विकास 

गदै हुनुहुन्छ र त्याग गने बानी। तपाईौं आफ्नो मनको सचेतना अभ्यास सुधार गदै 

हुनुहुन्छ, अवन तपाईौंको अिलोकन-शम्सि। जब तपाई अभ्यास गदै जानुहुन्छ, तपाई 

यसमा अझ प्रखर हुनुहुनेछ, र तपाईको अिलोकनको शम्सिहरू अझ बवलयो 

हुनेछन्।  
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मनका वबचलनहरु  

जब तपाईौं यस तरीकाले मैत्री भािना अभ्यास गनुाहुन्छ, तपाईौंको मन  भि्वकन्छ। 

यो वबचलन भनेको के हो? तपाईौं आफ्नो ध्यानको िसु्तको साथ हुनुहुन्छ, जुन तपाईौंको 

छातीको मध्यभागमा न्यानो आनन्दको अनुभुवत हो। तपाईौं यो अनुभूवत गदै हुनुहुन्छ; 

एक्कासी तपाईौं केवह सोच िा सौंिेदना द्वारा विचवलत हुनुहुन्छ। यो कुनै वचलाएको भान 

या दुखेको हुन सक्छ, खोकी वलने इच्छा, जवलरहेको अनुभूवत, िा तपाईौंको खुट्टामा 

पीिादायी भािना हुन सक्छ। यो साथीसाँगको िाताालापको सम्झना िा तालमा यात्राको 

सम्झना हुन सक्छ। िा यो बजारबाट तपाईौंलाई चावहने चीजको बारे आएको वबचार 

हुनसक्छ। 

अचानक तपाईौंको मनको नजर आफ्नो ध्यानको िसु्तको सट्टामा अल्मल र 

व्याकुलताको साथ हुनुहुन्छ। अको शब्दहरुमा, तपाइाँको ध्यान को नजर अरु कतै 

छ। तपाइाँ लाई याद छैन वक तपाइाँ  त्यहााँ कसरी पुगु्नभयो िा तपाइाँले के गनुापने वथयो। 

त्यस्तो म्सस्थवतमा तपाइाँले याद गनुा पछा  वक तपाइाँ ध्यान गदै हुनुहुन्छ र तपाइाँको 

ध्यानको मन िसु्तमा हुनुपदाछ। याद राख्नुहोस् - त्यो मनको सचेतनाको पररभाषा को 

पवहलो भाग हो। 

यवद तपाईौं विचवलत मनको बारेमा तपाइाँको सोच्न छोि्नुभयो र हल्का विश्राम 

गनुाभयो भने, तपाइाँले महसुस गना सकु्नहुन्छ वक त्यो अनुभूवत िा विचारको िररपरर 

मन किा भएर कवसएको हुन्छ। तपाईले अिलोकन गना सकु्नहुन्छ वक तपाई यसलाई 

चाहनुहुन्न। तपाईौं यसबाट टाढा जान चाहनुहुन्छ। तर, जवत बढी तपाइाँ यसलाई टाढा 

जान चाहानुहुन्छ, त्यो अनुभि झन् ठूलो र अवधक तीव्र विचवलत हुन्छ। 

यस्को मतलब तपाईौंको मन एक अन्योलमा छ, यो दुखाइ, यो सोचमा। मन त्यो 

म्सस्थवतमा कसरी पुग्यो? त्यसो त मन उफे्रर एकैचोवट त्यहााँ पुगेको त होइन । त्यहााँ एक 

प्रवक्रया छ जुन आफ्से आफ् हुन्छ, र तपाईौंले यो देख्न थाल्नुहुन्छ वक कसरी तपाईौंको 

मन को नजर कसरर एक चीजबाट अकोमा सछा । यसको बारेमा नसोचु्नस्, तर प्रवक्रया 

कसरी हुन्छ ध्यानपूिाक अिलोकन गनुाहोस्। हामी यहााँ केवह के हुन्छ भनेर विशे्लषण 

िा तका हरु गने बारे कुरा गरररहेका छैनछौं - के भइरहेको छ सो मात्र नवजकबाट 

वनरीक्षण गनुाहोस्। ितामानमा मन कसरी चल्छ र कसरर मनले प्रवतवक्रया गछा  - 

अिलोकन गनुाहोस् जुन त्यो मनको सछेतनाको दोस्रो भाग हो। 

िास्तविकता यो हो वक जब शररर िा मनमा केवह तरङ् आउछ, वनयालेर हेनुास 

वक त्यो बस त्यहा छ! यो त्यहााँ हुनुमा कुनै समस्या छैन । तपाईौंको ध्यान भङ्ग गने 
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विचार र सौंिेदनाहरू आउनेछन् र त्यो पवन वठकै छ। विचारहरू तपाईौंको शतु्र 

होइनन्। िास्तिमा वतनीहरू त अिसरहरू हुन्। 

हरेक विचार, हरेक भािना, हरेक सौंिेदना जो उठ्छ र तपाइाँको मन खल्बल् गदाछ 

त्यसे्ल तनाि पवन पैदा गदाछ। 

पवहलो आया सत्य यो हो वक त्यहााँ दुाः ख कि छ। दोस्रो आया सत्य यो हो वक दुाः खकि 

तृष्णाको कारणले भएको हो। तेस्रो आया सत्य यो हो वक त्यहााँ दुाः खको समाम्सि छ। 

चछथो आया सत्य यो हो वक दु: ख रोक्नको लावग मागा छ। यो मागा आया आश्टवङ्ग्क 

मागा हो। 

यो मन र शरररमा हुने किापन थाहा पाउनु भनेको कसरी तपाईौंले तृष्णा र 

प्रवतवक्रया को शुरुिात भयो भवन थाहा पाउनु हो, र तपाईौंलाई थाहा होला, दोस्रो आया 

सत्यले भन्छ तृष्णा दुाः खको कारण हो! जीिन दुाः ख होइन; तपाईौं को तृष्णा र 

प्रवतवक्रयाले यो दुाः खी बन्छ। 

मनको विचलनहरुले तपाइाँलाई के कुराको माग गररराखेको छन् भनेर 

बताउाँदैछन — वतवनहरुले देखाउदैछन् ती चीजहरू जुन कुरामा तपाई अम्सल्झनुभएको 

छ। तपाइाँलाई के मनपदाछ र के मनपदैन भनेर देखे्न र बुझे्न, अवन ती उल्झनहरुलाई 

छोविवदने तृष्णा वनबारणको पवहलो चरण हो। 

तपाईको मम्सस्तस्कमा दुईिटा पाटोहरु छन् जस्को िररपरर पातलो वझम्सल्लले 

छोवपरखेको हुन्छ जसलाई मेवनन्जेज भवनन्छ। यो तपाईको वदमाग र मेरुदण्ड िररपरर 

छोपे्न झोला झैं हो। जुनसुकै समय त्यहााँ कुनै तनाब िा खल्बवल हुन्छ, त्यहााँ वदमागमा 

हलचल् हुन्छ, र जसे्ल मम्सस्तष्क फुक्छ (केही यससाँग असहमत हुनेछन्, तर त्यहा केही 

महसुस अिश्य हुन्छ) जसले गदाा वझल्ली मा केवह तनाब हुन थाल्छ। हाम्रा हरेक सोच 

र प्रवतवक्रयाले तनाि उत्पन्न हुन्छ, जुन हामी आफैले वबस्तारै देख्न सक्छछौं। 

तपाई कुनै पवन समय यो तनाि र किापन याद गनुाभयो भने, होसपुबाक वय 

अनुभिहरु बाट मन र शरररलाई आराम वदनुस् र यसलाई नरम गरर शान्त पानुास्। 

यसरर होसपुबाक आराम गरेर, तपाइाँ  तृष्णा मुि गदै हुनुहुन्छ। यस प्रवक्रयाबारे थप 

िणान् हामी 6Rs भागमा गनेछछ। 

जब तृष्णा लाइ त्याग गररन्छ, तपाइाँको वशर केवह मात्रामा खुकुलो र आराम महसुस 

हुन्छ। हल्का विश्रामको असरले तपाईले याद गनुाहुनेछ वक तपाईको वदमाग अत्यन्त 

शान्त र खुला छ। तपाईको वदमाग सतका  छ, र विचवलत गने धारणाहरू छैनन्। यस 

समयमा तपाईसाँग शुद्ध मन छ। अब त्यो शुद्ध मनलाई तपाइाँको ध्यानको िसु्तमा 

फकााउनुहोस् - मायालु दया भाि र मुस्कानको भािना - जुन न्यानो, फरावकलो, 

खुशीको अनुभूवत हो वतवनहरुलाइ जावित गनुास्। अब आफ्नो खुशीको लावग अको 
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कामना गनुाहोस्, त्यो भािनालाई हृदयमा राख्नुहोस्, र त्यो खुशीले आफुमा 

वबछ्याउनुस्। 

तपाईको ध्यान वत विचलनहरुको कारणले कवत पटक टाढा गयो भनेर वचन्ता वलनु 

पदैन। विचार र सौंिेदनाहरू त्यवतकै जादैनन्  पवहलो पटकमै तपाईौंले वतनीहरूलाई 

याद गनुाहुन्न, र यो ठीक छ। यी विचलनहरु जब बारम्बार वफताा आउन थाल्छन्, 

वतनीहरू कसरी आउने जाने गछा न् भनेर तपाईौं बढ्ता पररवचत हुनुहुनेछ। अभ्यासको 

साथ, वतनीहरूको तीव्रता र आिृवत्त कम हुनेछ।  
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मागगका अिरोधहरु  

बुद्धले ध्यान गना पााँच अिरोधहरू (पन्च वनिारन) को बारेमा धेरै उले्लख गरेको 

छ। वत अिरोधहरू मनको म्सस्थरतालाईअलमल्याउने कुरा हो जुन तपाईौंलाई तपाईौंको 

ध्यानको िसु्तबाट टाढा लैजान्छ — वत पााँच तगारोहरु जसै्त बनेर वछन वछनमा बाटो 

छेक्न आउनेछन् र तपाईलाई भुलाएर सान्साररक जालमा िोरयाउने कोवसस गनेछन्! 

हरेक मनका विचलन कम्सिमा पााँच अिरोध मधे्य एकमा आधाररत हुन्छ। प्राय: 

वतनीहरू एक पटकमा दुई िा तीन अिरोध झुन्ड भएर आउाँछन् र वगरोह जसै्त 

तपाइलाई जकिेर राखे्न कोवशस गने छन्। 

पााँच अिरोधहरु हुन्: 

१. िासना िा काम इच्छा: "मलाई त्यो चावहन्छ," अरु शब्दहरुमा कामुक या लोभी 

विचारहरु भनेर वचवनन्छ। तपाईौं रमाईलो चीजमा झुम्सण्डनुहुन्छ र अवधक चाहानुहुन्छ। 

यसले विगतमा उत्पन्न भएका मनमोहक अिस्थाहरूसाँग लगाि पैदा गदाछ, र 

भविष्यमा सुखद क्षणहरुको लावग वतब्र चाहना  ल्याउदछ। 

२ ररस, घृणा, िर: "मलाई त्यो मनपदैन।" तपाईौं मन नपराउने वचत्तहरु धकेल्न 

चाहनुहुन्छ। िा तपाई त्यस्ता नवमठो भािनाहरु उठेको देख्दा वतवनहरु प्रवत घृ्रणा र 

िरको अनुभुवत महसुस गनुा हुनेछ। तपाईौं त्यस्ता भािनाहरु दूर धकेल्ने र केवह पवन 

वनयन्त्रण गना खोज्नु हुन्छ जुन तपाईौंको पीिा कारण हुन्। तपाईले आफ्नो वदमागलाई 

जबरजस्ती एक वनवित तररकामा लागे्न कोवशश गनुाहुन्छ जुन तपाईलाई सही लाग्छ, 

जबवक यस्ता कुरालाई तपाईले केबल वनयालेर हेनुापने मात्र हो। वबस्तारै यो कुरा 

तपाइकोलावग िसमा राख्नुपने वचजहरु बन्न जान्छ।! 

३. सुस्तता र आलस्य। यसले मनमा प्रयास र दृढ सौंकल्पको अभाि पैदा गदाछ 

वकनवक तपाईौंले ध्यानको िसु्तमा रुवच हराउनु भएको छ। तपाईौं मानवसक कुवहरो र 

अन्योल अनुभि गनुाहुनेछ। जब तपाईौं यसलाई धेरै नजीकबाट हेनुाहुन्छ, तपाईौं 

देख्नुहुन्छ वक यो यसमा किाई र तनाि छ। सुस्ततामा पवन तृष्णा छ। 

४. बेचैनी: बेचैनीको कारण, तपाईौं वनरन्तर चलायमन् र पररितान गना चाहानुहुन्छ, 

तपाईौं जे गदैहुनुहुन्छ त्यस्को ठाउाँमा अरुनै केवह गने मन, र जहा आफु म्सस्थत छ त्यहा 

रहन मन नलागे्न हुन्छ। यस्ता बेचैनी शरीर र वदमागमा धेरै तनाि, अवप्रय 

भािनाहरूको रूपमा प्रकट गना सक्दछ। 

५. दुवबदा: तपाई वनवित हुनुहुन्न वक तपाई वनदेशनहरू सही तररकाले पालन गदै 

हुनुहुन्छ, यो सही अभ्यास हो भने पवन। यसले तपाइाँलाई आफैं मा अविश्वास महसुस 

गराउाँदछ र बुद्धको वशक्षामा विश्वासको कमी िा तपाइाँको वशक्षक िा दुबैको 

विश्वासको कमीको रूपमा प्रकट हुन सक्छ। 
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जब मनमा अिरोध खिा हुन्छ, तपाईौंको काम न त उनीहरूलाई मनपराउनु न त 

उनीहरूसाँग लिनु नै हो। तपाईौंको काम भनेको उनीहरूलाई ितामानमा रवह 

स्वीकानुा, उनीहरूलाई वभत्र बोलाउनु हो, र “पाहुनालाई जसै्त वचया प्रस्ताि गनुा” हो! 

आफ्नो ध्यान वत भािनाहरुलाई वदयेर मलजल नगनुास्। वतवनहरु को उपम्सस्थवतमा 

तपाईको राम्रो र नराम्रो प्रवतवक्रयाहरुले वत भािनाहरु झन पुि र बवलयो हुनेछन्। 

यस्तो अभ्यासहरु एकोहोरो ध्यान विवधहरुमा धेरै गररन्छन। जहााँ तपाईले वत 

अिरोधहरू जबरजस्ती किा मानवसक बल प्रयोग गरेर धकेल्नुहुन्छ। यस्ता क््रवतम 

बल प्रयासको फल तपाईले ध्यान रोके्न वबवत्तकै वतनीहरू फका न्छन्, कवहलेकााँही अझ 

बवलयो रुपमा। 

यवद तपाईौं अिरोधहरू त्यहााँ रहन वदएर, यसको सट्टा कुशल भािनामा तपाईौंको 

ध्यान वदनुहुन्छ, तब वत अिरोधहरुमा रहेका वनवहत ऊजाा वबस्तारै हराउाँदै जान्छ। 

वतनीहरू आगो जस्तो बल्दछन र जब इन्धन सवकन्छ तब वबवलन हुन्छन्। त्यसै्त 

प्रकारले तपाईौं मनमा उठेका अिरोधहरु सवजलैसौंग हटाउन सकु्नहुन्छ। आगो आफै 

वनभेर बावहर जान्छ। पावल शब्द ‘वनब्बान’ को अथा वनभ्नु हो जोवक आगो बनेर मनमा 

सधै रवहरहेका हुन्छन्। वत आगो हरु भनोको मनका वत्रश्ना, प्रवतवक्रया र जोशहरु हुन्। 
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सफलताका छ सुत्रहरु (The 6Rs) 

अब हामी तपाइाँलाई बुद्धले वसकाए अनुसार अिरोधहरूसाँग कसरी काम गने 

भनेर विशेष वनदेशनहरू वददैछछ। 

कल्पना गनुाहोस् एक क्षणको लावग, बोवधसि, एक आनम्सन्दत बालक गुल जामुन

को रूखमुवन आराम गदै। ऊ गम्भीर िा तनाििस्त वथएन; ऊ त रमाईलो गदै वथयो, 

आफ्नो बुबाको चाि हेदै। सुत्तहरूमा भनेझैं ऊ “सुखको पोल्टामा बस्यो” जसलाई 

पावलमा ‘झान’ भवनन्छ। हल्का अनुभुवतसवहत उनी एकदम शान्त र सचेत अिस्थामा 

बवसरहेको वथयो। 

पवछ, आफ्नो बोवध प्रम्सि को पूिा सन्ध्यामा, उनले त्यस समयमा भारतमा वचवनने 

सारा ध्यान विवधहरु र शारीररक व्यायामको हरेक विवधलाई प्रयास गरेपवछ उनलाई 

अचनाक आफ्नो बाल्यवदनको त्यो अिस्था याद आयो। र उनले महसुस गरे वक यो 

सरल वनस्छल अनुभुवत - यो शाौंत, सचेत, र खुशीको अनुभुवत - जागरणको लावग 

महिपूणा वथयो, न वक कठोर तपस्याहरु । तर यो कसरी सम्झाउने मवनसहरुलाई? 

जब उहाले धम्मदेशना गदै हुनुहुन्थ्यो, बुद्धले प्राय अनपढ-वकसानहरू र 

व्यापारीहरूसाँग धेरै समयहरु वबताए। यसको लावग उहााँसाँग एउटा सरल, प्रभािकारी 

अभ्यास हुनुपर्थ्यो जुन एकदमै बुझ्न सवजलो र चााँिो काम गने हुनुपर्थ्यो। साथै उहाले 

वत अभ्यास त्यसरर वसकाउनु पर्थ्यो जसबाट जोसुकैले पवन तुरन्त प्रयोग गरेर बुद्धको 

मागाको लाभ प्राि गना सकोस्। उहाले खोज गरेको विवधको प्रभािकाररताको कारण 

आफ्नो जीिनकालभरर यवत धेरै मावनसहरूलाई असर गना सक्षम भयो। 

के तपाइाँ  स्पिसाँग हेना चाहानुहुन्छ? यो सवजलो छ! मन हल्का गनुाहोस्, रमाईलो 

गनुाहोस्, आराम गनुाहोस्, र हल्का मुस्कानहरु ल्याउनुस! आराम र मुस्कानले 

तपाईलाई अझ खुशी, अभ्यास रमाईलो र खुवशमय बनाउनेछन्। 

यो एकदम राम्रो सल्लाह जस्तो लाग्छ, तर तपाईौं यो कसरी गनुाहुन्छ? जब तपाईौं 

लाई मनको विचारहरुले अल्मल्याएर ितामानबाट टाढा पुयााउछ र तपाईौं आफ्नो 

मुस्कान हराउनुहुन्छ, बस यी चरणहरू अथिा सफलताका छ सुत्रहरु, पालना 

गनुाहोस्: 

 

१. याद गनुगसवक मनको ध्यान बावहर गइसकेको छ, र तपाइँ विचार हरु मा 

हराउनु भएको छ। तपाईले के गरररहनु भएको वथयो वबसानुभयो। तपाईौं अब 

ध्यानको आफ्नो िसु्तमा हुनुहुन्न। 
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२. वचन्तन र अनुभूवतमा आफ्नो सम्लग्नता छोड्नुहोस्। विचलन बनाउने र 

तपाइलाई अल्मल्याउने विचारहरुलाई त्यवतकै छोि्नुस र आफ्नो ध्यान त्यस वचजमा 

नवदनुस्। यस्ता विचारहरुलाई मलजल नगनुास्। दुई पाइला पछावि हट्नुस्।  

३ मनमा उत्पन्न विचलनहरु  िररपरर जम्मा भएका तनाबहरुलाई हल्का विश्राम 

गरेर आराम वदनुस्।  

४ पुन: हल्का मुस्कान ल्याउनुस् । त्यो खुवशको हााँसोलाई फेरर तपाईौंको ओठमा 

र तपाईौंको मुटुमा राख्नुहोस्। मायालु न्यानो खुशी को अनुभुवतहरु फेरर महसुस 

गनुाहोस्। 

५. ध्यानको िसु्तमा फकग नुहोस् िा पुनः वनदेवशत गनुगहोस्। वबस्तारै मनको 

नजर ध्यानको िसु्तमा वफताा पुनवनादेवशत गनुाहोस्, त्यो हो, मैवत्र भािनामा। कोमल, 

एकवत्रत मन को साथ अभ्यास् जारी राख्नुहोस् तपाईौंको ध्यानको िसु्तको आरामसाथ 

रहनुस्।  

६. यो समू्पर्ग अभ्यास चक्र जारर गरररहनुस्। हरेकचोवट जब तपाईौंको ध्यान 

मैवत्र भािनाबाट टाढा हुन्छ, यस अभ्यासलाई दोहोयााउनुहोस् । 

 

हामी वयनीहरूलाई "6 आर" अथिा सफलताका छ सुत्रहरु भन्छछौं। वतनीहरू 

भनेको उन्नत अभ्यास िा सम्मा व्यायाम रूपमा सुत्तवपटक बाट सीधा उताररएका हुन्। 

पवहलो चार ‘आर’ िा चार सुत्रहरु उन्नत अभ्यास िा सवह प्रयासहरू हुन्, अम्सन्तम दुई 

‘आर’ िा दुई सुत्रहरुको साथ तपाईौंलाई उदगम वबन्दुमा फकााउन र आिश्यक रूपमा 

पुन: दोहोर याउनका लावग सम्झाउनु मद्दत गनेछन् । 

ध्यान वदनुहोस् वक तपाईले कुनै पवन कुरा टाढा कवहलै्य धकेल्नुहुन्न। तपाईले केवह 

पवन कवहले पवन वनयन्त्रण गना खोज्नुहुन्न, वनयन्त्रण गना कोवशस गनुा भनेको वत्रश्नाको 

माध्यम बाट वत्रश्नालाई वनबारन गना खोज्नुजसै्त हो। जसले काम गदैन! 

पृष्ठभूवममा केवह हल्का ध्ववन िा सानो शारीररक अनुभूवत मात्र छनभने कृपया 6R 

नगनुाहोस्। जब सम्म तपाईौं अझै पवन आफ्नो मैवत्र भािना को अनुभूवत सौंग हुनुहुन्छ, 

बस त्यो भािनासौंग रहन र यसलाई गवहरो गनुा हुनवदनुस्। पृष्ठभूवममा उठेका ती हल्का 

तरङ्हरुलाइ िास्ता गरेर नबसु्नस्। शुरुआतको अभ्यासहरुमा यवद तपाईौंको ध्यान 

िसु्तबाट पूणा रूपमा बावहर "गयो" भने मात्र 6R गनुाहोस् । 
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6R=याछोविमुफजा 

 

 

 
सुत्तवपतकको आया आश्टावङ्क मागाको व्याख्याहरुमा यस मागाको एक 

महिपुणा अौंश भनेको सम्मा व्यायाम अथिा सवह अभ्यास हो। 6R अथिा सफलता 

को ६ सुत्रहरु र सही प्रयास (सम्मा व्यायाम) एउटै हुन।सही प्रयास के हो? 

१. तपाईौंले याद गनुाभयो वक अकुशल विचारहरु मनमा उत्पन्न भएको छ। 

२. तपाईौं त्यो अकुशल विचारहरु मा ध्यान वदने होइन। वत कुराहरुलाई िास्ता 

नगनुास र वतवनहरुलाइ त्यवह रहन वदनुस, कुनै धकेल्ने िा समाते्न कोवशसहरु नगनुास्। 

३. तपाईौं कुशल विचारहरु ल्याउनुस्। 

४. तपाईौं त्यो राम्रो भािनाको साथ रहनुस्। 

6R ले केिल दुई थप पाइलाहरु जोि्छ, यो अभ्यासलाई पुणारुपमा सन्चालन 

हुनवदन। 6R चक्र बारम्बार दोहोयााएर हामी सही प्रयास (सम्मा व्यायाम) गदैछछौं । 

हामी आफैले अनुभि गनासक्छछ ाँ वक दुाः खकि के हो र यसलाई कसरी छुटकारा वदने। 

तपाइाँले थाहा पाउनुहुन्छ वक कुन कारणले तपाईलाई तनािपूणा र ररसाउने 

बनाउाँदछ, र त्यसपवछ कसरी यसको समाम्सिसम्म पुगे्न भने्न । यो अभ्यास भनेको 

नराम्रा विचारहरु उठ्नासाथ त्यागे्न, हल्का विश्राम गने र मनको नजर एक राम्रो 

भािनालाई मावथ ल्याउने हो। तपाईौंले दुाः खको समाम्सिको लावग प्रत्यक्ष मागाको 

याद 

छोि 

विश्राम 

मुस्कान 

फका  

जारर 
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व्यायाम कसरी गने भनेर आफै पत्ता लगाउनुहुनेछ। हरेकचोवट केवह  अनुभुवतहरु 

आउछन तपाइाँ  थाहा पाउनुस्, त्यसलाई वबस्तारै छोि्नुस्, हल्का वबश्राम वलनुस्, र 

खुवसको मुस्कान ल्याउनुस्। । अवन एक आनन्द र राहतको अनुभुवत आएको हेनुास्।   

जब तपाईौं धम्मको बारेमा सुत्तमा ब्याख्या गररएका फाइदाहरू हेनुाहुन्छ, त्यहााँ एक 

िाक्याौंश छ वक धम्म "तुरुन्त प्रभािकारी" हो भन्छ। 6Rs अभ्यास गरेर, तपाईौं यो 

कथन पूरा हुन्छ! जब तपाईौं कुनै अिरोधले उत्पन्न तनाि िा असवजलोपनहरूलाई 

आराम वदनुहुन्छ, तपाईौं तुरून्त तेस्रो आया सत्य अनुभि गनुाहुन्छ: त्यो हो दुखको पुणा 

वनिारण। 

अको शब्दहरुमा, तपाईले शररर र मनलाई आराम गदै र दु: ख छोि्दै मनलाई 

पररशुद्ध गदै हुनुहुन्छ। तपाई आफैले यो देख्नु हुन्छ। 

त्यसपवछ तपाई खुवशको मुस्कान ल्याउनुस र मैवत्र भाबनाको न्यानो अनुभुवतमा 

फका नुस्। यो एक कुशल भािना हो । 

तपाईौंले राहत महसुस गना लामो अिवधको अभ्यास गनुापदैन — केिल एक मवहना 

िा िषामै धेरै फरक देख्नुहुनेछ। तपाई प्रत्यक्ष देख्नुहुनेछ वय अनुभुवतहरु ‘हल्का 

विश्राम’ पवछको क्षणमा।। तपाईौंले एउटा शुद्ध मन कस्तो हुन्छ छलाङ् देख्नुहुन्छ जहा 

न कुनै वत्रश्ना छ न कुनै व्याकुलता। 

6R बवढसे बवढ चोवट दोहोयााएर, वत छरपस्ट विचारहरु लाई िास्ता गनाछोि्दा, वत 

वचजहरुले खुराक पाउन छोि्छ र त्यस्ता अकुशल विचारहरुको सट्टा तपाइले कुशल 

भािनाहरुले विस्थावपत गनुा हुनेछ। अन्ताः त तपाइको मनमा केिल कुशल भािनाहरु 

मात्र आउनेछन र तपाई दुखको वनबारणको ढोका खोल्नु हुनेछ। 

ध्यानमा सफल हुनको लावग, तपाईौंले आफ्नो मनको सचेतना सीप र अिलोकन 

शम्सि विकास गना आिश्यक छ। साथै, तपाईौंको रमाईलो र अने्वषणको भािना 

कायम राख्नु महत्त्वपूणा छ। यसले तपाईौंको मनको सचेतना सुधार गना मद्दत गदाछ। 

6Rs अभ्यास वय आिश्यक वसपहरुलाई विकास गदाछ। 

कवहलेकााँही मावनसहरू भन्छन वक यो अभ्यास उनीहरूले सोचे भन्दा सरल छ। 

कोहीले िास्तिमा वशक्षकलाई गुनासो गरेको छ वकनवक उनीहरू यो ध्यान अवधक 

जवटल भएको चाहन्छन्! 

अब हामी 6R को सबै कदमहरु गवहराईमा व्याख्या गनेछछ।  

याद गनुगस् 

मनको सचेतना अभ्यासले मनको नजर कसरर चलायमान भईराखेको छ भने्न 

अिलोकन गछा  र ध्यानको िसु्तबाट अरु िसु्तहरुमा कसरर भछताररन्छ भने्न थाहा 

पाउछ। यो अिलोकन अभ्यासले मनको सराईलाई नवजकैबाट हेदाछ। ध्यानको 
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िसु्तबाट सदैगरेको थाहा पाउछ।यसरर हेदाा के थाहा हुन्छभने कुनैपवन मनमा उत्पन्न 

विचलनहरुमा आफ्नो नजरजादा वदमागमा केवह तनाब या साघुरोपन महसुस हुन्छ। 

 सुखद िा पीिादायी भािनाहरू कुनै पवन छ िटा इम्सिय ढोकामा हुन सक्छ। कुनै 

पवन दृश्य, ध्ववन, गन्ध, स्वाद, स्पशा, िा विचार एक विचवलत पैदा हुनुको कारण हुन 

सक्छ। सजग रुपमा वबना कुनै पुिाािह गररएको अिलोकनले तपाईलाई वदमागमा र 

मनमा उठ्ने तनाबहरुलाई छलाङ् देखाउछ। 

मनको नजरहरुको वत प्रारम्सम्भक चाललाई पवहचान गनुा सफल ध्यान अभ्यास लावग 

महत्त्वपूणा छ। यो कुरालाई राम्ररर बुझेपवछ तपाई अभ्यासलाई अगावि बढाउनुस्।... 

 

छोड्नुहोस् 

जब कुनै चीजको बारेमा विचार उठ्छ, यसलाई छोि्नुहोस्। यसलाई कुनै अवधक 

ध्यान नवदईकन त्यहााँ हुन वदनुहोस्। विचलनको िसु्तसुवच बारे जानु्न कुनै महत्त्वपूणा 

छैन, तर यो कसरी भयो भने्न सन्चालन प्रणाली बुझ्नु महत्त्वपूणा छ! यसको विशे्लषण 

नगनुाहोस् िा पत्ता लगाउनुहोस् वक त्यहााँ वकन छ; यस्तो विचारहरुलाई ध्यानमा नराखी 

वतवनहरुलाई त्यवह हुन वदनुहोस्। तपाईको मनको नजर नपाएपवछ वत विचलनले 

ऊजाा गुमाउाँछ र वबस्तारै सुकेर जान्छ। जब तपाइाँ यसमा तपाइाँको ध्यान राख्नुहुन्न, 

एक व्याकुलता र यसको बारेमा मानवसक खुलु्दलीहरु बन्द हुन्छ। मनको सचेतनाले 

तपाईलाई अको पाईला सम्झन मद्दत गछा । त्यो हो ... 

 

हल्का विश्राम  

मनमा उठेका वत विचार र विचलनहरुलाई त्यवह रहन वदएर कुनै उल्झनमा नरवह 

हेदाा तपाई मन र शरररमा अवत हल्का तर थाहा पाउनपवन मुम्सिल तनाब र किापन 

उठेको देख्नुहुन्छ।  

यो बााँकी तनाि हटाउन, बुद्धले हल्का विश्राम को चरण वसकायो। सुत्तहरूले हल्का 

विश्राम लाई "शारीररक प्रवक्रयाहरु शान्त गने" भन्छन्। यो विशेष गरी तपाईको वशर

को लावग सत्य हो, जुन तपाईको शरीरको एक अौंग हो। 

यसको मतलि तपाईको ध्यान वबचारबाट र िररपरर छररनुबाट विस्थावपत  गनुा हो। 

यो छोि्नु मात्र भन्दा बढी हो। यसले सवक्रयतासाथ नरम र आराम गदाछ, र त्यहााँ 

विचलनहरुलाई नचलाईकन वथिन  वदन्छ, जसले त्यसपवछ यसको शम्सि कमजोर 

गदाछ। वबस्तारै यो आफैं मा पूणा रूपले आफै सुकेर जान्छ । 

कृपया यो चरण  नछोि्नुहोस्! यो यस ध्यानको सबै भन्दा महिपूणा अौंश हो। यो 

शुरुको पररचयमा हामीले कुरा गरररहेको ‘तर सबैले भुलेको’ चरण हो। यो चरण 

तपाईको प्रगवतको साचो हो! 
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प्रते्यक चोवट हल्का विश्राम गने यो चरण अिलम्बन नगरी तपाईौं आफ्नो ध्यान 

िसु्तबाट विचलन हुनुभयो भने, तपाईौंले तृष्णाको कारण उत्पन्न हुने तनािको वनिारण 

को प्रत्यक्क्ष अनुभुवत गनुाहुने छैन। तपाईौं राहत महसुस गनुाहुने छैन वकनवक यो तनाि 

लाई तपाई कम गना प्रयास गनुाभएन।  

याद राख्नुहोस् वक तृष्णा सधैं तपाईौंको वदमाग र शरीर दुबैमा कसाई िा तनािको 

रूपमा पवहले प्रकट गदाछ। हल्का विश्राम ले तपाईौंलाई एक प्रकारको " सान्साररक 

वनब्बान " को अनुभुवत वदन्छ। छोिने र हल्का विश्राम चरणहरू अभ्यास गदाा किाई 

र किबाट राहत अिस्था को िास्तविक प्रकृवत हेना र अनुभि गने तपाईौंसाँग क्षवणक 

अिसर छ। मनको सचेतनाले तपाईलाई अको पाईला सम्झन मद्दत गछा । त्यो हो ... 

 

पुनः  मुस्कान 

यवद तपाईौंले धम्मसुख केिको िेबसाइटमा धम्म िाचन लाई सुनु्नभएको छ भने, 

तपाईौंलाई मुसु्कराउनु कसरी ध्यानको महत्त्वपूणा पक्ष हो भनेर सुनु्न भएको हुनसक्छ। 

मुसु्कराउन वसकु्नहोस् र मुखको कुनामा मुस्कानहरुले भनुास्। वत कुनाहरुलाई मावथ 

उठाउदा मन सचेत, सतका , चुस्त र उज्यालो हुन मद्दत गदाछ। गम्भीर हुनु, तनाबमा 

रहनु िा फुलेर बसु्न भनेको मनको लावग भार बनेर जान्छन्। र तपाईौंको मन सुस्त र 

वढलो हुन्छ। मनमा पैदा हुने अन्तरवद्रिी हरू हेनाको लावग अझ गाह्रो हुन्छ, यसैले 

तपाईौंको धम्मको गवहरो ज्ञान िहण गना गाहो हुनेछ।  

 

फवकग नुस् 

तपाईौंको ध्यानको िसु्तमा तपाईौंको मन वफताा पुनवनादेवशत गनुाहोस्। वबस्तारै मनलाई 

पुनवनादेशन गनुाहोस् र तपाईौं झटपट गरेर, तयार हुनुभन्दा पवहले यसलाई वफताा 

नगनुाहोस्। यो एक सामौंजस्यपूणा अभ्यास बनाउनुहोस्, जुन सवह समयमा चल्छ र 

कुनै बल या आिेश को प्रयोग नगनुास्। 

 

जारर राख्नुस् 

आिश्यकता अनुसार यो समू्पणा अभ्यास चक्र दोहोयााउनुहोस्। तपाईौंको िसु्तको साथ 

रहनुहोस् जबसम्म तपाईौं वचप्लनु हुन्न, र फेरर 6R का आरहरू चलाउनुहोस्।  
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आध्यत्मिक साथी  

तपाइाँको बसाईको पवहलो १० वमनेटको लावग, तपाई पवहला आफुलाई न्यानो मैवत्र 

भािनाले सबै वदशाबाट विवकरण गनुाहोस् । यस्को शुरुिात तपाई वत क्षणहरु याद 

गनुास जुन बेला तपाई वनस्वाथा खुवश भािनाले ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो। अगावि 

वनदेशनहरू भनेजसै्त गरेर आफैलाई त्यो आनम्सन्दत, शान्त भािनामा बेनुाहोस्। बााँकी 

बसाईको लावग, आध्याम्सिक वमत्रलाई मायालु र दयालु विचारहरू विवकरण गनुाहोस्। 

आध्याम्सिक साथी भनेको के हो? 

अब हामी ध्यानको हाम्रो अको िसु्त, आध्याम्सिक वमत्र चयन गनेछछौं। यो धेरै 

महत्त्वपूणा छ वक उनी तपाइको वलङ्गको हो र जीवित व्यम्सि हो, र तपाईौंको 

पररिारको सदस्य होइन। 

जब आध्याम्सिक वमत्र फरक वलङ्गको हुन्छ, यसले काम िासनापूणा अनुभूवत पैदा 

गनासक्छ, र यसले तपाईौंको भािना अभ्यास लाई जवटल बनाउाँछ। यो मैवत्र वशक्षणको 

परम्परागत तररका हो। यवद यो वनदेशन तपाईौंलाई अनुकुल हुदैन भने, तब मात्र यो 

कुरा वनवित गनुाहोस् वक जब तपाईौं मैवत्र भािना विवकरण गनुाहुन्छ तपाईौंले छनछट 

गरेको व्यम्सिले तपाईौंको वदमागमा िासनािक भािनाहरू जगाउाँदैन। यो 

सम्झनुहोस्, तपाईौं यस व्यम्सिसाँग लामो समय वबताउनुहुनेछ। 

तपाईको आध्याम्सिक वमत्र त्यस्तो हुनुपदाछ जसलाई तपाईले वह्रदयदेम्सखनै आदर 

र माया गनुाहुन्छ। वतनीहरू त्यस्ता व्यम्सिहरु हुन जस्को बारेमा याद गदाा तपाई 

खुवशले मुसु्कराउाँदछ। यो तपाईको मनपने वशक्षक िा सल्लाहकार हुन सक्छ जो 

तपाईौंको उच्च लक्ष्यहरू वदमागमा राख्छ। यो एक साथी हुन सक्छ जो सधैं तपाइाँको 

पछावि छ र तपाइाँ जे कुरामा पवन समथान गदाछ। 

कृपया तपाईको पररिारको कुनै सदस्यलाई तपाईको आध्याम्सिक वमत्रको रूपमा 

प्रयोग नगनुाहोस्, वकनवक पररिारका सदस्यहरू तपाईसाँग धेरै नवजक छन्। 

पाररिाररक सदस्य हरू पवछ तपाईौंको अभ्यासमा ल्याइनेछ, तर अवहलेका लावग, 

उवनहरुलाई वमत्ररुपमा ल्याउदा ती लुकेका विषयहरू उठन सक्छन् जुन अभ्यासमा 

विचलन पैदा गदाछ। प्रारम्भमा, हामी यसलाई सवजलो र सरल राख्न चाहन्छछौं। 

वबतु्नभइसकेको व्यम्सिलाई विवकरण नगनुास, मैवत्र भािनाको प्रसार सवह तररकाले 

हुनेछैन वकनवक तपाइको उहासौंग कुनै व्यम्सिगत सम्बन्ध अब सन्भि छैन। 

तपाईौं आफ्नो आध्याम्सिक साथीको लावग यो िाक्याौंशहरू कामना गनुास: “मैले 

आफैं मा यो आनन्द महसुस गरेझैं तपाईौं पवन आनम्सन्दत र शाम्सन्तमय हुनुस्” 

वतनीहरूलाई मायालुपनको भािनामा समेट्नुहोस्, वतनीहरूलाई तपाईौंको मुटुको 
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केिमा राख्नुहोस्, र जब तपाईौं यो गरररहनु भएकोछ उनीहरूको सम्झनामा 

मुसु्कराउनुहोस्। सााँचै्च यस बारे वनस्छल र वनस्कपट हुनुस्; यसलाई विश्वास गनुाहोस्। 

जवत तपाई यसलाई विश्वास गनुाहुन्छ, भािना त्यवत नै प्रबल हुाँदै जान्छ। 

र तपाईौंको साथीले यो महसुस गनेछ। जब तपाईौं उनीहरूमा मैवत्र भािनाको 

प्रशारण गनुाहुन्छ आध्याम्सिक साथीहरूको रूपमा छनछट भएका व्यम्सिहरू 

उनीहरूको शरीरमा यी न्यानो भािनाहरू उत्पन्न भएको अनुभि गछा न्। यवद तपाईौंले 

उनीहरूलाई सोधनुभयो भने उनीहरूले तपाईौंलाई बताउनेछन् वक उनीहरूको यो 

हिा अवल राम्रो वथयो! 

वतनीहरू को राम्रो कामना गना जारी राख्नुहोस् र तपाईौंको मन मा उनीहरूलाई 

हेनुाहोस्, तर वतनीहरूको तम्सस्वर मनमा देखे्न चाहनामा धेरै जोि नवदनुहोस्। कोवह 

सवजलै सौंग तम्सस्वर मनमा देख्नमा सफल हुन्छन कोवह हुदैनन्। केिल उनीहरूलाई 

वचनु्नहोस् र तपाईौं उनीहरूलाई शुभकामना पठाईरहनुस्। 

िाक्याौंशहरू कल धारालाई वथचेर पानी वनकाल्ने जसै्त एक तररका हो - उनीहरूले 

भािना ओकलेर जगाउाँदछन्। जब तपाइाँ  त्यो कामना गनुाहुन्छ, तपाइाँको ध्यान 

यसलाई भािनामा केम्सित गनुाहोस्। याद गनुाहोस् वक तपाईौंको ध्यानको िसु्त 

मायालुपनको भािना हो। त्यो भािना सौंग रहनुहोस् र यसलाई खुला वदलले बढन 

वदनुस्। यसलाई जबरजस्ती नगनुाहोस्; केिल यसलाई हल्का प्रोत्साहन वदनुहोस्। 

वढलो होस् िा चााँिो यो भािना हराउने छ। जब यो हुन्छ, फेरर िाक्याौंश 

दोहोयााउनुहोस्। यो िाक्याौंश वछटो वछटो दोहोयााउन फाईदा छैन। त्यसो गदाा 

िाक्याौंश मेकावनकल महसुस गदाछ। बरु, यो ईमानदारीसाथ भनु्नहोस् र केही क्षणको 

लावग वत भिनाहरुसौंग आराम गरेर बसु्नस्। जब न्यानो भािना केवह वफका भएर 

जान्छ त्यो बेला वत िाक्याौंशलाई फेरर दोहोयााउनुहोस् । 

केही व्यम्सिहरू सोधछन्, "के हामी साथीलाई" भािना "पठाईरहेछछौं िा" ठेल्न 

कोवशस "गदैछछौं?" होइन, हामी केवह बावहर धकेल्न कोवशस गरररहेका छैनछौं। हामी 

केिल आफ्नो साथीलाई हाम्रो मुटुको केिमा देम्सखरहेका छछौं र उनी खुशी छन् वक 

भनेर हेदैछछ। हामी कुनै प्रकारको भािना पठाउाँदै, तार िा आकाशिावण द्वारा पठाउाँदै 

छैनछौं। जब मैनबत्तीले न्यानोपन र प्रकाशको वकरण गदाछ, के यसले सवक्रय रूपमा 

त्यो भािनालाई बावहर पठाईरहेको छ? होईन, यो विवकरण हुन्छ वकनवक त्यो न्यानो 

तापको र प्रकाशको प्रकृवत हो। त्यसै्त प्रकारले, हामी यस भािनाको साथ हाम्रो 

साथीलाई घेदाछछौं र छोपेर न्यानो बनाउछछ, उनीहरूको लावग यो राम्रो कामना राख्दै, 

र उनीहरूलाई खुशी आनम्सन्दत देख्दछछौं। 

यो प्रवक्रया उत्पन्न हुनुभनेको तीन चीजहरूको सौंयोजन हो: तपाईौंको मुटुमा 

विवकरवणत भािना, मनको िाक्याौंश, र तपाईौंको आफ्नै  िा तपाईौंको आध्याम्सिक 
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साथीको तम्सस्वर । तपाईौंको ध्यान ७५% मैवत्रको न्यानो भािनाको विवकरण मा केम्सित 

हुनु पछा , २० प्रवतशत राम्रो कामनामा, र थोरै, जसै्त वक ५%, मनमा आफ्नो 

आध्याम्सिक वमत्रको दृश्यमा। 

केही व्यम्सिहरूले दृश्यलाई उनीहरूको अभ्यासको ठूलो भाग बनाउनु पछा  भने्न 

सोच्छन्। अवन उनीहरूले आफ्नो टाउकोमा किाई भएको गुनासो गछा न्। यो 

वकनभने वतनीहरू आफ्नो आध्याम्सिक वमत्रलाई धेरै हेने विचारलाई जोि वदइरहेका 

छन्। वशक्षकले उनीहरूलाई यती किा मेहनत गना रोक्न सके्न छन् वकनवक मैवत्र 

भािनाको सबैभन्दा महत्त्वपूणा अौंश विवकरणको अनुभूवत गनुा हो - उनीहरूको 

आध्याम्सिक वमत्रको खुशीको लावग ईमानदारीसाथ इच्छा व्यि गदाा त्यसपवछ त्यो 

अनुभूवत गनुा हो - उनीहरूको साथीको कल्पना र सोचमा दुब्नु होइन। 

यवद तपाइाँ टाउको दुखेको िा दबाब महसुस गदै हुनुहुन्छ भने, तपाइाँ धेरै किा 

प्रयत्न गदै हुनुहुन्छ। फेरर मुसु्कराउनुहोस् र केवह पछावि सनुास्। 

जब तपाईौं आफ्नो आध्याम्सिक साथीलाई मनमा वचत्रण गनुाहुन्छ, उनीहरूलाई 

हााँसै्द खुशी भएको देख्नुस्। समू्पणा ध्यान बसाईको लावग तपाईको ओठमा एक सानो 

मुस्कान राख्नुहोस्। यवद तपाई आफैं  मुसु्कराइरहेको पाउनु भएन भने, फेरर यो 

मुसु्कराउनको लावग पे्ररणा हुनेछ। अको राम्रो कामना ल्याउनुहोस् र तपाईौंको 

साथीलाई दयालु भािना पठाउनुहोस्। तपाईौंको अनुहार मुसु्कराउन जावन सकेको 

छैन, त्यसैले कृपया धैया गनुाहोस्! तपाईको गालामा थोरै वपिा पुग्न सक्छ, तर तपाई 

यसको बानी भएर जानेछ, र त्यो बेचैनी हराएर जानेछ। 

मुस्कान वबसानु भएकोमा कृपया आफैलाई आलोचना नगनुाहोस्। कुनै पवन चीजको 

बारेमा आलोचनािक सोच अस्वास्थ्यकर हुन्छ र यसले आफुनै कि भोगीरहेको छ। 

यसलाई वटप्पणी गने विचारहरू भवनन्छ। वतनीहरू मूल रूपमा आफ्नो विरुद्ध 

विकृवत ल्याउाँछन्। यो एक प्रकारको हल्का आि-घृणा र आलोचक प्रवृ्रवत हो। यवद 

तपाईले देख्नु भयो वक मुसु्कराउन वबवसानुभयो वक तपाई आफैं  ररसाउदै हुनुहुन्छ, 

त्यसोभए मन पागल भएको भने्न सम्सम्झ आफैसाँग हााँसु्नहोस्! आराम गनुाहोस् र ती 

विचारहरू छोि्नुहोस्। 

बुझ्नुहोस् वक पागल मन सबैको छ र यो पागलपन मा कुनै अवनस्ट छैन। यसको 

बारेमा आफैसाँग हााँसु्नहोस्। यो मैवत्र ध्यान एक रमाइलो र आनम्सन्दत अभ्यास रहन 

सम्सम्झने अभ्यास हो, वठक छ? मुसु्कराउनुहोस् र फेरर बम्सल्झएमा हााँसु्नहोस्, त्यसपवछ 

ध्यानको सबै पाइलाहरुलाई शुरुदेम्सखनै जारर राख्नुस्। 

जीिन एक खेल्ने खेल हो, त्यसैले सबै कुरा हल्का राख्नुहोस् र सबै समयमा 

रमाईलो गनुाहोस्। कुरा वसक्न अभ्यास चवहन्छ, तपाईौं यो अभ्यास गदै हुनुहुन्छ। 

चीजहरूसाँग खेल्नुहोस् र वतनीहरूलाई धेरै गम्भीरतासाथ नवलनुस्। 
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यो गम्भीर ध्यान हो, तर हामी तपाईौं गम्भीर भएर िुबेको देख्न चाहाँदैनछौं। तपाईौंको 

मन अवत गम्भीर हुनु हुाँदैन; बरु, यो हल्का र उत्कवसात हुनुपदाछ। मुसु्कराउनुहोस्, र 

यवद त्यसले काया गरेन भने, हल्का हासु्नस्। तपाईौंलाई त्यो खुशी, सतका  मनको 

म्सस्थवतमा फवका न मद्दत गदाछ। 

तपाईौंले एउटै आध्याम्सिक वमत्रलाई पूरै समय प्रयोग गनुाहुनेछ जब सम्म वशक्षकले 

तपाईौं पररितान गना भने्न छैनन्। यो केवह वदन िा हिा हुन सक्छ। यवद तपाइाँ आफैं मा 

अभ्यास गदै हुनुहुन्छ भने, िेबसाइट माफा त हामीसाँग सम्पका  राख्नुहोस् र हामी 

तपाईौंलाई मद्दत गनेछछ। तपाईौं हाम्रो याहु छलफल समूहको सदस्य बन्न सकु्नहुन्छ)। 

तपाईौं ितामानमा सनु्तश्ट र खुवश साथ तपाईौंको आध्याम्सिक वमत्रको साथ खुशी 

महसुस गदै जवत धेरै रहन सकु्नहुनेछ,- येस्तो गदाा तपाईौं चााँिो ध्यानको अको चरणमा 

जान सकु्नहुनेछ। तपाईौं कुनैपवन बेला हामीलाई मागादशानको लावग सम्पका  गना 

सकु्नहुन्छ। 

एक पटक तपाईौं राम्रो आध्याम्सिक वमत्रमा रोजेपवछ, त्यस व्यम्सिको साथ 

बसु्नहोस्। यवद तपाइाँ एक व्यम्सिबाट अकोमा बदल गनुाभयो भने, अभ्यास पक्का र 

िा गवहरो गना सहयोग हुाँदैन। कवहलेकााँवह ध्यानकतााहरु अन्य मावनसहरुलाई िा सबै 

प्राणीहरुलाई मैवत्र भािना पठाउन चाहान्छन्। यो केिल तपाईौंको मनले तपाईौंलाई 

विचवलत गने एक सूक्ष्म तरीका हो । तपाईौं सुरुमा उही साथीसाँग बसु्नहोस् तावक तपाईौं 

आफ्नो एकािता वनमााण गना सकु्नहुनेछ। 

हामी "एकािता" भने्न शब्दको सट्टा समावहतता भने्न शब्दसाँग बदल्छछौं जसले यो 

स्पि पाना मद्दत गदाछ वक हामीले हाम्रो वदमागलाई बलपूिाक, वनवित तररकामा 

ध्यानको केिल एक िसु्तमा रहन बाध्य गरररहेको छैन। बरु, हामी हाम्रो ध्यानको 

िसु्तमा हल्का आराम गना चाहन्छछौं। यवद तपाईौंको वदमाग भटक्यो भने, 6Rs प्रयोग 

गनुाहोस्। 

जब त्यहााँ कुनै अलमल्याउने छैनन्, त्यहााँ यसको िसु्तमा आफ्नो मनको नजर राम्सख 

राख्न कुनै प्रयास गना आिश्यक छैन। यो आफै त्यहााँ रहन्छ। 

यो तपाइाँ आफै देख्नु सााँचै्च अभुतपुिा उपलम्सिको कुरा हो! 

फेरर, जब तपाईौं आफ्नो ध्यानको िसु्तमा हुनुहुन्छ, कवहलेकााँही कवहलेकााँही 

ससाना अवनयवमत विचारहरू र तरङ्हरू उठ्न सक्दछन् तर जुन तपाईौंको ध्यान 

तान्न पूणा रूपमा शम्सिशाली हुाँदैन। जब यो हुन्छ, ती वचजहरुलाई बेिास्ता गनुाहोस् र 

तपाईौंको ध्यानको िसु्तसाँग बसु्नहोस्। यी विचारहरू र अलमल्याउने तरङ्हरु 

उनीहरूको आफैं  त्यहा बाट हट्नेछ; त्यहााँ वतनीहरूलाई 6R गरररहने आिश्यकता 

छैन। 

त्यसो भए, हामी समीक्षा गरछौं: 
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१. कम्सिमा ३० वमनेट बसु्नहोस् (वकन? यसको बारे पवछ व्याख्या गररनेछ) 

२. लगभग १० वमनेटको लावग दयालु र खुशीका विचारहरू आफैलाई विवकरन गनुास् 

र आफुमा शुभकामनाहरू पैदा गनुास्। 

३. बावकरहेको बसाईको अिवधमा तपाई ले चुनेको आध्याम्सिक वमत्रलाई (कम्सिमा 

बीस वमनेट) दयालु र खुशीका विचारहरू को न्यानो भािनाहरुले छोपु्नस्। समु्पणा 

समय उही समान आध्याम्सिक वमत्रसाँगै रहनुहोस् र केवह िा अरू कसैमा म्सस्वच 

नगनुाहोस्, तपाईमा विचारहरू आउनसक्छन वक उनीहरू तपाईौंको आध्याम्सिक 

वमत्र भन्दा ध्यान वदन "योग्य" छन् भने्न। त्यस्ता विचलन हरुहरू अझै बढी 

अलमल्याउने हुन्छन्। बुझ्नुस् तपाईको मन एकदमै छल गना वसपालु हुन्छ! 

४. व्याकुलता हटाउन ‘6R’ प्रयोग गनुाहोस्। 

जब मैवत्रको भािना बवलयो हुन थाल्छ, यसलाई याद गनुाहोस् र त्यसमा िुब्नुहोस् - 

यसमा मुसु्कराउनुहोस् र यसलाई आफैं  विकास हुन वदनुहोस्। यवद तपाइाँ फेला 

पानुाहुन्छ वक तपाइाँ  िाक्याौंशहरूलाई भटभलाइ गदै हुनुहुन्छ र गुनगुन उच्चारणले 

केही किाईको कारण हुन थाल्छ भने, गुनगुन लाई त्यागु्नस् र केिल राम्रो कामनाको 

भािना महसुस गनुाहोस्। यसले भािनालाई अझ बवलयो बनाउन बाटो खोल्नेछ। 

भािनाको साथ रहनुहोस् र नधकेल्नुहोस् िा त्यसमा "झुकाि" नगरीकन ितामान 

क्षणमा रहनुहोस्। 

यो अभ्यास मा प्रखर हुन समय लागे्नछ। एक अथामा, यो एक प्रकारको  

"वनम्सिया िा वक्रयाकलापहरु बन्द" हो - तपाई भािनालाई वनयन्त्रणमा राख्नु िा 

धकेल वदनुहुन्न, बरु तपाई यसलाई वबस्तारै वनदेवशत गदै जानुपछा । यवद तपाइाँको 

शरीरमा तनाि छ यसलाई बावहर पठाउनको लागी, तब तपाइाँ  धेरै प्रयास गदै 

हुनुहुन्छ। खुशीको चाहना त्यस्तो तररकाले गनुास्, जसरर तपाई कसैलाई यात्रामा जादा 

शुभकामना वदनुहुन्छ। तपाई उवभएर हात हल्लाउदै वबदा गनुाहुन्छ तर भाबनाहरु 

उठाएर उवनहरुलाई सुम्पनु हुन्न। त्यसैगरर मैवत्र भािना अभ्यासमा तपाई केिल 

मुसु्कराउनुहुन्छ र कोमल मायालुताको यो अनुभूवत साथमा वलएर । 

6R गरेपवछ र यसमा अभ्यस्त हुदा, त्यहााँ विचलनहरु उठेर अिरोध खिा हुनेछ र 

जानेछ। अन्तमा, तपाइाँ बााँवकरहेका थोरै थोरै  तनािमा 6R अभ्यास गनुास् र यो पूणा 

रूपमा गायब हुन्छ! पवहलो पटकको लावग तृष्णा क्षय भएको छ। थोरै मात्रामा तृष्णा 

गएको छ, जो फेरर कवहले उत्पन्न हुने छैन। 

मनका विचलनहरुले पैदा अिरोध गायब भएको कारणले अलछवकक खुवशको 

उदय हुन्छ र पवहलो पटक, तपाईौंले पवहलो शान्त र चेतनापुर्ग झान अनुभि गदै 

हुनुहुन्छ। त्यहााँ अझ बवढ प्रगवतको वशखरहरु चढन जानको लावग यो मागामा तपाईौं 

अवघ बढ्दै जानुहुन्छ। जब तपाइाँको अभ्यास अगावि बढ्दै जान्छ, तपाइाँ  पाउनुहुनेछ 
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वक खुशी त्यहााँ छ। यो अनुभुवत केवह आनन्द, उल्लास, हषाको रुपमा उत्पन्न हुन 

सक्छ। त्यसपवछ एक रमणीय, शान्त भािना यसको पछावि आउनेछ। 

जब तपाईौंको अभ्यास गवहरो हुाँदै जानुहुन्छ, तपाईौंको आिविश्वास बढदै जानेछ र 

तपाईौंले बुझ्नुहुन्छ वक तपाईौंले के गरररहनु भएको छ त्यो सही अभ्यास हो। साथै, 

तपाईले याद गनुाहुनेछ वक तपाईको मनमा अझ गवहरो अिस्थाको शान्त छ तपाईले 

पवहले कवहलै्य अनुभि गनुाभएको छैन। यो यस्तो लाग्न सक्छवक कसैले रेवफ्रजरेटर 

बन्द गर यो जुन तपाईौंले सोचेको पवन वथएन अवहलेसम्मपवन चवलरहेको रहेछ। 

तपाईौंले याद गनुाहुनेछ वक तपाईौं आफ्नो शरीरको अङ्गहरूको अनुभुवत हुन्न 

जबसम्म तपाईौं वतनीहरूको बारेमा ध्यान वदनुहुन्न। यो तपाइको ध्यान अभ्यासको 

मछवलक रुपमा विकास भएको हो वकनवक तपाईको शरीरले तनाि र जकिापन 

गुमाउन सुरू गदाछ, र यसले प्रगवतलाई सौंकेत गदाछ। 

अन्तमा, तपाईौं को अभ्यास जवत गवहरो हुाँदै जानुहुन्छ, मैवत्रको न्यानो भािना 

तपाईौंको टाउकोमा उठ्न सक्छ। कवहले पवन भािनालाई वनयन्त्रण गना कोवसस 

नगनुाहोस् - यवद त्यहााँ त्यहााँ जान चाहान्छ भने यसलाई जान वदनुहोस्। 

अब तपाई एक उन्नत द्यानकताा हुनुभएको छ। 

जब यो हुन्छ, तपाईौं ध्यान अभ्यासको अको चरणको लावग तयार हुनुहुनेछ। हाम्रो 

िेबसाइट को माध्यम बाट हामीलाई सम्पका  गनुाहोस्। हामी यसलाई यहा व्याख्या गने 

छैनछौं, वकनवक यो अब उन्नत अभ्यास हो र थप वनदेशनहरूको आिश्यक पदाछ। 

तपाईौं अब सुखद चेतनापुर्ग झान (Tranquil Aware Jhanas) को माध्यमबाट 

सम्बोवधको अनुभिको लागी उनु्मख र तयार हुनुहुन्छ।  
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क्षमा कामनाको ध्यान अभ्यास 

कसैलाई यहााँ वदईएको सबै वनदेशनहरू र वनदेशन पछ्याए पवछ पवन मैवत्रको न्यानो 

अनुभूवत ल्याउन र त्यसलाई जोगाईराख्नको लावगकेवह कवठनाई हुन सक्छ। तपाईौं एक 

िाक्याौंश ल्याउनुहुन्छ, "म खुशी जुनसकुाँ , म सनु्ति जुनसकुाँ " र यसले आिग्लावन िा 

घृणा उत्पन्न गदाछ। "म यसको लावग योग्य छैन, म राम्रो व्यम्सि होइन," तपाईको 

वदमागमा उठ्न सक्छ। तपाईौंले 6R को प्रयास गनुाभयो, र यसले िास्तिमा काम 

गदैन। त्यहााँ कुनै मैवत्र करुणाको न्यानो अनुभूवत छैन, तपाईको मुटुमा केही भािना 

छैन र सुक्खा र सायद किा छ। 

यस्तो अिस्थामा तपाई क्षमा भािनाको अभ्यासले यसका लावग सहयोग पुर याउन 

सके्नछ। हावमहरुले देखेका छछ वक त्यहा केवह प्रवतशत विध्याथीहरु छन जो क्षमा 

भािनाको अभ्यासमा पररितान गदाा उवनहरुको ध्यानमा प्रगवत उले्लख्य भएको छ। 

उवनहरुले क्षमा भािनाको विवकरण शुरुमा आफैलाई गछा न अवन मागामा उठ्ने सारा 

विचारहरु तथा मावनसहरुलाई क्षमा गछा न र मनमा उवनहरुले क्षमा वफताा नगरेसम्म 

अभ्यास गछा न्। 

तपाईौं यस अभ्यासको बारेमा थप जानकारी धम्म सुख िेबसाइटमा पाउन सकु्नहुन्छ 

र भने्त वभमेलारासी द्वारा “क्षमा कामनाको ध्यान” भने्न पुस्तकमा। यो सानो क्षमा 

पुस्तक र यस पुस्तकको पाठलाई पवन िेवभि जोनसनले लेखेको यस पथप्रवतको 

विसृ्तत पुस्तक “Path to Nibbana वनब्बानको बाटो” मा पररवशिको रूपमा समािेश 

गररएको छ। 

क्षमा भनेको विगतको यादलाई छोविवदनु हो र हाम्रो मन र विचारहरुलाई नरम 

बनाउनु हो। सबैले क्षमा अभ्यासबाट फाइदा वलन सक्दछन्। 

 

  



 30 

पैदल मैत्री भािना ध्यान अभ्यास  

मैवत्र भािना अभ्यासको एक महत्त्वपूणा भाग भनेको पैदल ध्यान हो। कृपया 

यसलाई बेिास्ता नगनुाहोस्। तपाईौंको आफ्नो ऊजाा कायम राख्न वहि्नु आिश्यक छ, 

विशेष गरी लामो ध्यान बसाई पवछ। 

अवघ यवद तपाईौंलाई वनद्रा लागेको छ िा कम ऊजाा छ भने, ऊजाा वनमााण गना िा 

मनको अिम्सस्थवतलाई उच्च पाना तपाईौं वहौंि्ने ध्यान प्रयोग गना सकु्नहुनेछ । 

कवहलेकााँही, जब तपाईौंको मन विचवलत हुन्छ, वहौंि्दा यसले अस्वस्थ मनलाई 

शान्त पाना सवजलो बनाउाँदछ तावक तपाईौं फेरर बस्न सवजलो हुनेछ। अकोतफा , पैदल 

ध्यान, तपाईौंको रि सन्चालनलाई मद्दत गरेर तपाईौंको ध्यान बसाईमा उजाा थप्न 

सक्छ। 

वहाँि्ने ध्यान आफै एक शम्सिशाली ध्यान हो तर, मैवत्र भािना ध्यानको सौंयोजनमा, 

यसले तपाईौंलाई मैवत्र भािना लाई तपाईौंको दैवनक जीिन र गवतविवधहरूमा सामेल 

गना मद्दत गदाछ। कृपया यो याद गनुाहोस् वक यो एक हरपल हर पररम्सस्थवतमा गना 

सवकने ध्यान अभ्यास हो। 

यसको लावग तपाई एउटा वतस चालीस पाइलाहरु लामो सम्म परेको ठाउ खोज्नुस्। 

सामान्य गवतमा वहौंि्नुहोस् मानछौं यवद तपाईौं आइतिार वदउाँसो पाका मा 

टहवलरहनुभएको छ; कछुिा जस्तो वबस्तारै होइन, तर एक गवतमा जुन न त चााँिो छ 

न धेरै वढलो। तपाईका आाँखाहरु अगावि छ देम्सख दश वफट अगावि वनदेवशत 

गनुापदाछ। 

वहाँि्ने ध्यान गदाा आफ्नो खुट्टामा ध्यान नवदनुहोस्। यसको सट्टामा, तपाईको 

आध्याम्सिक साथीसाँग बसु्नहोस्। कृपया िररपरर नहेनुाहोस्, वकनवक त्यसले तपाईौंलाई 

तपाईौंको ध्यानबाट विचवलत गदाछ। यो कुनै वशखर पदयात्रा  होइन, तर िास्तविक 

अभ्यासको अौंश हो जहााँ तपाईौं आफ्नो आध्याम्सिक वमत्रलाई दयालु र खुशीको 

विचारहरू विवकरण गदै हुनुहुन्छ। समू्पणा समय तपाईौं वहि्दै हुनुहुन्छ सकेसम्म धेरै, 

ध्यान अभ्यासको साथ रहनुहोस् । यो पैदल ध्यान अभ्यास तपाईको बसेर गने 

ध्यानबाट केवह फरक छैन, वभन्नता मात्र यो छ वक तपाईौं बसु्नको सट्टा वहि्दै हुनुहुन्छ। 

तपाईौं यो पैदल ध्यान अभ्यास वभत्र िा बावहर मछसम अनुमवत अनुसार गना 

सकु्नहुनेछ। यो राम्रो रूपमा बावहर खुला हािामा गररन्छ, तर ठािो सूयाको प्रकाशको 

तापबाट बच्न प्रयास गनुाहोस्। तपाईौं वभत्र पवन वहौंि्न सकु्नहुन्छ, बैठक कोठाको 

िररपरर गोलाकार मागामा िा खुल्ला हलमा। 

केवह ध्यान गनेहरू वहि्दै गदाा धेरै प्रगवत गदाछन् - यो एकदम गवहराइमा जान 

सक्छ। यस वनदेशनलाई हल्का रूपमा नवलनुहोस् वकनभने यो अभ्यासको महत्त्वपूणा 
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भाग हो। यसले हामीलाई दैवनक जीिनमा पवन हामी दैवनक वक्रयाकलापमा बढी 

सवक्रय भएको ठाउाँमा मैवत्र भािना अभ्यास कसरी गने वसक्न मद्दत गदाछ। 

तपाई १५ देम्सख ३० वमनेट जवत वहौंि्नुहोस् तर एक घण्टा भन्दा बवढ कवहले पवन न

वहौंि्नुहोस्, वकनवक यस्तो धेरै वहिनाले तपाईौंको शरीर थाके्नछ। वहि्दा फटाफट् 

राम्रो गवतमा वहौंि्नुहोस् तावक यसको अन्तमा तपाईौंको आफ्नो मुटु पम्प गररराखेको 

हुनेछ र तपाईौं सास अवल कम भएकोले मुखले सास वलएको हुन्छ। अब तपाईौं ध्यानमा 

बस्दा पूणा सतका  हुन सकु्नहुन्छ। वहिेर गने ध्यान अभ्यासले तपाईौं समयमा आिश्यक 

परेको अनुसार शाम्सन्त, स्पिता, िा उजाा ल्याउन सक्छ।  
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अभ्यास वनरन्तर जारी गनुगस  

ध्यान शुरू गना एक वदनमा नू्यनतम तीस वमनेट बस्न आिश्यक छ। हाम्रो अनुभि 

बाट, मनको म्सस्थरता ल्याउन को लागी शुरुको पन्ध्र बीस वमनट लाग्छ। यसरर तपाईौं 

आफैं लाई अको १० उत्पादक वमनेट वदाँ दै हुनुहुन्छ जहााँ तपाईौं सााँम्सच्चकै ध्यानमा 

उठेका विचारहरु वनयालेर हेना र अिलोकन गना सकु्नहुनेछ। अझ पैंतालीस वमनेट 

वदनसके झन राम्रो हुन्छ । 

सत्य तर्थ्य यो छ वक तपाईौं बवसरहनुभएको छ र चल्नुहुन्न यसले वदमागलाई शान्त 

हुन अनुमवत वदन्छ। जवत लामो तपाईौं बसु्नहुन्छ तपाईौंले अरू केवह नगरी नै तपाईौंको 

वदमाग अवधक शान्त हुनेछ। त्यसोभए, गवहरो ध्यान अनुभुवत प्रगवतको लावग लामो 

बसु्न र नचल्नु अत्यािश्यक छ। 

ध्यान वशविरहरुमा तपाईौं पवहले कम्सिमा ३० वमनेट बसु्नहुनेछ, १५ वमनेट पैदल, 

त्यसपवछ फेरर बसु्नहुनेछ, पूरै वदनको लावग यसै्त प्रकारले। तपाईका ध्यानको 

अिवधहरु स्वाभाविक रूपमा लामो र लामो हुदै जान्छन् र अन्तत: बसाई दुईदेम्सख तीन 

घण्टा सम्म लामो हुन्छ। 

तपाईको दैवनक जीिनमा वदनको दुई चोवट बसु्न धेरै सहयोगी हुन्छ। जब तपाई 

ध्यान अभ्यासमा सवजलैसग बस्न थाल्नुहुन्छ, यस अिवधभर पूणा रूपमा म्सस्थर रहन 

प्रयास गनुाहोस्। यवद मन विचलनहरुको प्रभाबले चल्नथाल्छ भने, यस्तो चल्ने 

इच्छालाई 6R गनुास्। 6Rs तनाि भौंग गना र गवहरो आनन्द खोज्नमा धेरै उपयोगी छ। 

यवद शरररमा दुखाई उत्पन्न हुन्छ भने, कृपया हेनुाहोस् कसरी यो उठ्छ। दुखाई 

िास्तविक हो वक होइन भने्न तपाईौं बसाईबाट उठ्दा के हुन्छ याद गरेर बताउन 

सकु्नहुन्छ। यवद दुखाई धेरै वछटो टाढा जान्छ भने, यो एक "ध्यान दुख" हो, यो  

िास्तिमा मनको दुखाई हो र जो  कुनै हावनकारकको कारणले हुाँदैन। यो केिल 

मनको  एक व्याकुलता हो। तपाईौं फका नुभयो अवन यो दुखाई फका न्छ भने, म्सस्थर रहन 

कोवशस र 6R गनुाहोस्। यवद तपाई उठ्दा, दुखाइ यताउता जान्छ र तपाईसाँग रहन्छ 

भने भविष्यमा त्यस्तो आसनमा नबसु्न उत्तम हुन्छ, वकनवक यो िस्तविक रुपमा 

शररररक दुखाई प्रकट भईराखेको छ । 

  यवद हामी दुम्सख िा अवप्रय भािनाहरूलाई त्यो चाहे मानवसक िा शारीररक होस् 

जबरजस्ती हटाउन खोजछछौं भने हामी केिल मनमा बढी चाहना र घृणा थप्छछौं। यो 

सन्सारको कुवटल चक्र लाई ईन्धन भने जसै्त हो। यवद हामी कुनै अवप्रय भािना खुलेर 

सम्हाल्छछ र यसलाई व्यम्सिगत रुपमा नवलएर नराखेमा, हामी यी अकुशल 

भािनाहरुलाई कुशल चेतना सवहत हेछौं। यो शुद्ध, स्पि चेतनवशलता वबस्तारै 

वपरोवलरहेको भािनालाई पगाल्छ। यसका अवतररि तपाईले भािनालाई अझै 



 33 

तावसएर बसेको देख्नुहोला, तर तपाईप्रवत वत भािनाहरु प्रवतको दृविकोण पररितान 

भएको छ। 

यवद तपाइलाई वनद्रा सताईरहन्छ भने, बावहर बसेर ध्यान अभ्यास गनुाहोस् तर 

प्रत्यक्ष सूया को वकरणको अगावि होइन। बावहर बसेर गरेको ध्यानले तपाईौंलाई 

बू्याँझाउछ। अझ तपाईौं पछावि वहि्ने अभ्यास गना कोवशस पवन गना सकु्नहुनेछ हरेक 

वतस पाइलाहरु अगावि बढाएपवछ। धुमेर पछावि वहद्नुको सत्ता, उल्टोबाटपछावि 

वहि्नुहोस् र सुरूिात वबन्दुमा आईपुगु्नस्। 

यवद तपाईौं वदन भर जागरूकता जारी गना सकु्नहुन्छ मनको सचेतना र यसका 

फाइदाहरू अझ बढ्न सक्छन् । मुसु्कराउनुहोस् र मैवत्र भािनाहरु पठाउनुहोस् जब-

जब तपाईौं यसको बारेमा याद राख्नुहुन्छ। जब तपाईौं गाह्रो भािनाहरू आउाँदै गरेको 

देख्नुहुन्छ, वतनीहरूलाई 6R गनुास्। पागल विचारहरु कती पनी हुन सक्छ भने्नमा 

रमाईलो र हास्यको भािनाले यो म्सस्वकार गनुाहोस्। यवद तपाईौं गम्भीर हुनुभयो र 

मनलाई वनयन्त्रण गना प्रयास गनुाभयो भने, त्यो केिल बवढ विचलन र वत्रश्ना हो। तपाई 

यस्ता विचारहरुमा उम्सल्झएमा झन थवकत र वनराश मात्र हुनुहुनेछ । त्यसैले अभ्यास 

हल्का रूपमा गनुाहोस्, तर सक्दो वनरन्तरताका साथ।  
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मैत्री भािनालाई हरेक कुरामा वमसाउनुस 

तपाइाँ  सबै दैवनक कायामा मैवत्र भिनाहरु ल्याउन सकु्नहुन्छ। सामान्यतया, तपाइाँ 

ध्यान अभ्यासहरु तपाइाँको घरमा बसेर गनुाहुन्छ, तर कुनैपवन बखत चाहे त्यो बावहर 

िा वभत्र होस तपाइाँ हल्का मुस्कानहरु र खुवशको भािनाहरु सारा प्रावणहरुलाई छना 

र विवकरण गना सकु्नहुन्छ। यवद तपाईौं बावहर वहि्दै िा वकनमेल गदै हुनुहुन्छ भने, 

तपाईौं आध्याम्सिक साथीसाँग बसु्नपदैन। मैवत्रको सामान्य भािनाको साथ रहनुहोस्। 

अवधक मुसु्कराउनुहोस्। जब जब भािनािक वनराशताहरू उठ्छन्, याद गनुास 

र 6R गनुास । जब अकुशल मनको अिस्था उत्पन्न हुन्छ, वतनीहरूलाई अिसरको 

रूपमा हेनुाहोस्। वतनीहरू त्यवह रहन वदनुहोस् र कुशल भािनाहरु ल्याउनुहोस्। यो 

बुद्धको आया अश्टावङ्क मागाको सम्मा व्यायाम िा ‘सवह अभ्यास’ को साचो अथा हो।  
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मागगमा प्रगवत र झानको अनुभुवत  

जब तपाईौं ध्यानको साथ प्रगवत गनुाहुन्छ, तपाईौं नयााँ प्रकारका सबै घटनाहरू 

देख्नुहुनेछ। आनन्द र अन्य रमाईलो अनुभिहरू उठ्नेछन्। तपाईले वत अनुभुवत 

पाउदा साचै्चनै यो अभ्यासमा सम्सम्मवलत भएको मुल्यको पुणा रुपमा फाईदा पाएको 

देख्नु हुन्छ।! 

पवहलो पटक जब तपाईले सााँम्सच्चकै र पूणा रूपमा अिरोध लाई झेल्नुभयो र 

छोि्नुभयो, तपाईसाँग पवहलो चोवट झानको आनन्दको अनुभि हुनेछ र तपाई अझ 

गवहराइमा पुगु्नहुनेछ। तपाईौं आनन्द, सनु्तवि, समता, र अवधक जस्ता रमाईलो 

अनुभुवतहरुको साथ साथी हुन थाल्नुहुनेछ। अरु धेरै राम्रो समयहरू तपाइको ध्यान 

अभ्यासको बाटोमा आउनेछन्!  
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ब्रम्हविहार र वनिागन 

बुद्धले मनका चारिटा अलछवकक गुणहरूको बारेमा कुरा गरेको वथयो जुन विशेष 

गरी कुशल वचत्त हुन्। उनीहरूलाई ब्रह्म विहारहरू भवनन्छ र मैवत्र, करुणा, मुवदता, 

उपेक्खा- िास्तिमा अवहले हामी वपवत सुख र उपेक्खा  प्राथवमकता वदन्छछ। यो अभ्यास 

अवहले तपाइाँ  सुरू गदै हुनुहुन्छ। तपाईौं क्रमशाः  यी सबै अनुभुवतहरु को यात्रा गनुाहुनेछ,  

वतवनहरु धेरै नै स्वाभाविक रूपमा जानेछ मैवत्र भािना वबस्तारै शान्त हुन्छ र करुणामा 

मा बदवलन्छ र यसै्त आनन्द को भािना वबस्तारै उपेक्खामा। तपाईले अभ्यासलाई जााँचु्न 

जरुरी पदैन - अनुभुवतहरु आफैं ले विकवसत हुन्छन् र आफैं मा उठ्छन्। 

एक पटक तपाई एक उन्नत ध्यानकताा बनु्न भएपवछ तपाईले ध्यान अभ्यासमा 

मेहनत जारर गनुा पछा । ब्रह्म विहार हरु आफै प्राकृवतक रूपले एक एक गरेर विकवसत 

हुन्छन्, तपाईले यी अनुभुवतहरु लाई आफ्नै अलग ध्यान िसु्तको रुपमा लानु हुन्न। जब 

अको अनुभुवत देखा पदाछ, तब तपाईौं त्यो अनुभुवत लाई आफ्नो ध्यानको िसु्तको 

रुपमा वलनुहुन्छ, चाहे यो करुणा िा आनन्द को भािनाको रूपमा होस्, त्यो नै 

तपाईको ध्यानको िसु्त हुन र यसलाई सबैवतर विवकरण जारी राख्नुस्। 

यो अको महत्त्वपूणा वभन्नता हो जुन अन्य अभ्यासहरूमा तपाईौंले कसरी मैवत्र 

भािना विकवसत गनुाभयो भन्दा। बुद्धले वसकाए वक जब मैवत्र भािना राम्रोसाँग अभ्यास 

गररन्छ, तब सबै चारै ब्रह्म विहार हरु एक पवछ अको आउाँदछन्। तपाईौं यी चार 

भािनाहरू मधे्य कुनै पवन छ िटा वदशाहरूमा र सबै वदशामा एकै समयमा कसरी 

विवकरण गने भने्न जानु्न हुनेछ। 

जब यस्तो हुन्छ, झान आफैं मा पवन स्वाभाविक रूपमा देखा पदाछ। शब्द झान एक 

गवहरो अथा भएको शब्द हो। यो धेरै जसो विवभन्न तररकामा अनुिाद गररएको छ, तर 

हामी झानलाई अनुभुवतहरुको समझको गवहराई रूपमा वलन्छछौं। हामी उनीहरूलाई 

एकोहोरो केिवबन्दु मा सोवसत अभ्यासबाट उत्पन्न हुने ‘ध्यान’ अनुभिहरूसाँग भ्रवमत 

पाना चाहाँदैनछौं। वतनीहरू सम्बम्सन्धत छन्, तर यहा उले्लख गररएका झानहरु वतनीहरू 

हुन् जसमा अभ्यास गनेले उनीहरूको शरीरको बारेमा सचेत रहन्छ, जबवक अन्य 

‘ध्यान’ ले गदैन। बुद्धले वसकायो वक वत्रश्ना र व्याकुलता बुझे्न कवि यो महसुस गनुा हो 

वक मन र शरीर एउटा प्रवक्रया को भागहरु हुन् जुन अलग गना सवकाँ दैन। तनाि र 

किापन शारीररक प्रवक्रया हो, जबवक विचार र छविहरू मानवसक प्रवक्रयाहरू हुन्। 

हामी केिल विचारहरुमा मात्र  ध्यान वदन चाहदैनछौं तर शरीरमा के भइरहेको छ भनेर 

पवन सचेत रहन्छछौं र एक जागृत अिस्थामा रहेर हेदाछछ तर एकोहोरो ध्यानको 

केिवबन्दुमा मात्र रहेर यस सचेतनालाई िेिास्ता िा दबाउने गने छैनछ। 
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हामी झावनक अनुभुवतहरु त्यसलाई भन्छछौं जहा हामी यस ध्यान सौंग शान्त 

जागरूक झानहरुको अनुभि गछौ। त्यहााँ वतनीहरूमधे्य आठ (चार ‘रुप’ झानहरु, र 

चार ‘अरुप’ झानहरु) छन्। सब भन्दा उच्च ‘अरुप’ झानहरु पछावि वनब्बानको 

अनुभि छ। त्यसपवछ तपाईौंको मन यवत शान्त हुन्छ वक यो समु्पणा अथामा वनरोध या 

बन्द हुन्छ। जब मन त्यो वनरोध अनुभिबाट वफताा आउाँदछ, यो अविश्वसनीय रूपमा 

उज्यालो र स्पि हुनेछ, कुनै विचलन वबना - एक सफा कालोपाटी जसै्त यसमा केही 

छैन। 

त्यस वबन्दुमा, एकपवछ अको मनको उपज धम्म प्रवक्रयाहरु देखा पदाछ। तपाईौं 

आियाजनक स्पितासाँग यस प्रवक्रयाहरूको सम्बन्ध र यस प्रवक्रयाको अौंशलाई 

देख्नुहुनेछ जुन हामीले जीिनलाई भन्दछछौं जुन वचजहरु उठ्छ र वबत्दछ। यस 

प्रवक्रयालाई बुद्धले प्रवतत्य समुत्पाद भनेर वसकाएको छ। प्रते्यक पलको अनुभिमा 

बाह्र सम्बन्ध सेतुहरु छन्, र तपाईले देख्नुहुनेछ यी सबै कसरी उठ्छन् र सुक्छन्। 

तपाईले देख्नुहुनेछ कसरी यी सबै एक अकोहरूमा आवश्रत छन्। 

जब तपाईौं यस प्रवक्रयामा स्पश्ट रूपमा देख्नुहुन्छ, तपाईौं गवहरो व्यम्सिगत स्तरमा 

बुझ्नुहुनेछ, वक "aggregates सङ्कलनहरु" जसले "तपाईौं", िा "म," भने्न अनुभुवत 

बनाउाँछन् िास्तबमा व्यम्सििवहत र कुनै स्थायी आिा वबनानै स्वचवलत हुन्छन्। यो 

अनुभि यवत गहन छ वक वनब्बानको वसधा झलक देखा पनेछ, र तपाईौं सबै 

अम्सस्तिको िास्तविक प्रकृवत बुझ्नुहुनेछ। तपाईौंले यसै जीिनमा बोवध प्राि गनुाहुनेछ 

र त्यहााँ धेरै राहत हुनेछ! 

वनब्बानको वसधा अनुभुवत वतवनहरुलाई प्राि हुन्छ जसे्ल वय सरल वनदेशनहरु 

सवह तररकाले पालन गछा न्। यसको लावग िषा या दशकहरु लागै्दन। बुद्धले भने वक 

यो अभ्यास "तुरुन्त प्रभािकारी" छ। मम्सिम वनकायको सवतपथान सुत्तमा उनी भन्छन 

वक यो अनुभि सात बषा भन्दा कम र वछटोमा सात वदन सम्म लाग्न सक्दछ। यो 

िास्तिमै त्यवत वछटो हुन सक्छ; हामीले धेरैचोवट देखेका छछ वक यो केिल आठ 

वदनको वशविरमा पवन सम्भि हुन्छ। त्यसो भए, अब सुरु गनुाहोस्, र तपाईौं पवन बोवध 

र वनब्बानको प्रारम्सम्भक चरणहरू अनुभि गना सकु्नहुनेछ। केिल यहा उले्लख 

गररएका वनदेशनहरुलाई ठीकसाँग अनुसरण गनुाहोस्!  
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मैत्री भािना अभ्यासका फाइदाहरु  

मैवत्र भािना ध्यान अभ्यास को धेरै फाइदाहरु छन्। सुत्तमा, यसले भन्छ वक जब 

तपाईौं मैवत्र भािना ध्यान अभ्यास गनुाहुन्छ, तपाईौं सवजलैसाँग सुत्न सकु्नहुन्छ र आनन्द 

सौंग वनदाउन सकु्नहुन्छ। तपाईौं कुनै नराम्रो सपना देख्नुहुने छैन। जब तपाईौं 

उठ्नुहुन्छ, तपाईौं सवजलै र चााँिै बू्याँझनुहुन्छ। मावनसहरु र अन्य प्रावणहरु तपाईलाई 

िास्तिमै मन पराउाँछन्! तपाईौंको अनुहार उज्यालो र सुन्दर हुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य 

राम्रो छ। यी लाभका केही उदाहरणहरु मात्र हुन्। 

जब तपाईौं मैवत्र भािना ध्यान अभ्यास गनुाहुन्छ, तपाईौंको मन पवन स्पि र शान्त 

हुन्छ, र ध्यानमा तपाईौंको प्रगवत धेरै वछटो हुन्छ।  
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मैत्री भािनाः  जीिनका हरेकपलका लागी  

अभ्यास गना जारी राख्नुहोस्। धम्मबारे कुराकानी सुनु्नहोस्, हाम्रा पुस्तकहरू 

पढ्नुहोस्, र यस अभ्यासको िररपरर अिधारणाहरूको बारेमा थप अध्ययन गनुाहोस्। 

हाम्रो िेबसाइट मा धेरै स्रोतहरु छन्। 

कुनै नयााँ अभ्यास सुरू गदाा, यो अभ्यासमा आफैलाई दुबुम्सल्क मारेर हेनुा उत्तम 

हुन्छ। जबसम्म तपाईौं नयााँ अभ्यासलाई गवहरो र राम्ररी बुझ्नुहुन्न, विगतमा तपाईौंले 

गनुाभएका अन्य अभ्यासहरूलाई अलग राख्नुहोस्। अन्यथा, तपाईौं त्यहााँ बावहर रहेका 

विवभन्न धारणा र अभ्यास सौंग भ्रवमत हुन सक्छ। 

याद गनुाहोस् वक हाम्रो वशक्षण कुनै दाशावनक कुरा िा विचारमा आधाररत छैन, बरु 

सुत्तहरूको अध्ययन र ध्यान अभ्यासको प्रत्यक्ष अनुभिमा आधाररत छछ। हामी 

तपाईौंलाई यस मागालाई आफै अनुभि गरेर अगावि बढन पवन आमम्सन्त्रत गदाछछौं। 

सुखद मैवत्र विपश्यना भािनामा गवहरो अनुभि गने उत्तम तररका एक वशविरमा 

सामेल भएर आउनु हो िा यवद तपाईौं टाढा हुनुहुन्छ भने, हामीसाँग इन्टरनेटमाफा त् 

एक अनलाइन वशविर गनुाहोस्। थप जानकारीको लावग हाम्रो िेबसाइट जााँच गनुाहोस्। 

एकचोवट तपाई आध्याम्सिक साथीसाँग बस्न प्रखर बनेपवछ, त्यहााँ अिरोधहरू 

तोि्ने र सबै वदशामा मैवत्र भािनाको भािना विवकरणको लावग थप वनदेशनहरू छन्। 

वशक्षकले तपाईौंलाई अभ्यासको वदशा वनदेशन वदनेछ र जब तपाईौं तयार हुनुहुन्छ 

उवचत सल्लाह वदनुहुन्छ। अब ब्रह्मविहार को अभ्यास सााँम्सच्चकै साक्षत्कार हुनथाल्छ। 

जब थप अनुभुवतहरु देखा पनेछन्, र वशक्षकले तपाईौंको प्रगवतमा आधाररत 

मागादशान गना सक्दछ। त्यहााँ यस अभ्यासमा अवधक वनदेशन चरणहरू छन्, तर 

वतनीहरू उच्च शे्रवणका छन्। एक नयााँ पुस्तक बजारमा उपलि छ जसमा यी उच्च 

शे्रवणका वनदेशनहरू र सबै उच्च झानहरु सम्सम्मवलत छन्। वनब्बानको अनुभुवतको 

यात्रा पवन सम्सम्मवलत गररएको वकताब - द-वभि जोनसनले लेखेको The Path to 

Nibbāna - कागज िा ईबुक प्रकाशनमा मा जताततै उपलि छन। 

अवहलेको लावग, तपाईौंको आध्याम्सिक वमत्रसाँग पूणा रूपमा बस्न सके्न क्षमतालाई 

प्रखर गनुाहोस्, र त्यसपवछ तपाईौं हामीलाई थप सल्लाहको लावग सम्पका  गना 

सकु्नहुनेछ, वशविर गना सकु्नहुन्छ, िा मावथ उले्लख गररएको उन्नत पुस्तक वकन्न वकनेर 

आफ्नै अभ्यास गनुाहोस्। 

फेरर, जब तपाईौं दैवनक जीिनमा बावहर घुमै्द हुनुहुन्छ, मुसु्कराउन र मैवत्र भािना 

लाई सबै प्राणीहरूमा विवकरण गना सम्झनुस् । सम्मा व्यायाम या सवह प्रयास प्रयोग 

गनुाहोस् तपाईको मनलाई पुनाः  जावित गना। वदमागलाई जथाभािी कुराहरुले भना 

अनुमवत वदनुको सट्टा, मैवत्र भािना को कुशल मङ्ल भािनाहरु मावथ लानुहोस्। 
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कुनै पसलमा लामो लाइनमा अविनुभयो? मैवत्र भािना को विवकरण गना सम्झनुस् 

। स्टोरमा क्यावसयर हुनु गाह्रो काम हो, त्यसैले क्यावसयरसौंग मुसु्कराउनुहोस् र 

वमत्रित बनु्नहोस्। 

टर ावफक जाम छ, गाविमा भीि छ, तपाईलाई वनस्कन गाहो भयो? वनराश हुनु भन्दा 

बरु, तपाई िर ाइभरहरूमा मैवत्र भािना को विवकरण गना सम्झनुस्। तपाइाँको मनमा 

उबे्जका दु: खी भािनाहरुलाई  6R गनुास् र यसलाई राम्रो, खुवश मन ले बदल्नुहोस्। 

कार पे्लयरमा एक सीिी राख्नुहोस् र बुद्धको आया आश्टवङ्क मागाको बारेमा बढी 

जान्नको लावग धम्म िाचनहरु सुनु्नहोस्। यो जीिनकोलावग तपाईौंको सवह मागा हो, 

गुनगुनाउनुको सट्टा। 

तपाईौंले अन्य व्यम्सिहरूसाँग आफुले वसकेको कुराहरु बािनुस्, र उनीहरूलाई 

तपाईौंको अभ्यासबाट फाइदा वलन वदनुहोस्। जब तपाई यो अभ्यासलाई बुझ्नुहुन्छ 

अरुलाईपवन यो अभ्यासलाई बुझाउनुस् । धमा पररितान गराउनु पने वतर नलागु्नस्! 

तपाईको आफ्नै शब्दमा तपाईलाई के भयो भने्न मात्र कुरा गनुाहोस्। यसले तपाईौंलाई 

कसरी अझ खुशी हुन मद्दत गरररहेको छ? बुम्सद्धस्ट को सट्टा बुद्ध बनु्नहोस्! 

तपाईको देशमा ध्यान अभ्यास गने समुह भेट्टाउन सकु्नहुन्न? आफ्नै सुरु गनुाहोस्। 

जवतसक्दो चााँिो तपाईले अरु व्यम्सिको खोजी गनुाहोस् जहा तपाई केवह बेर छलफल 

गना सकु्नहुन्छ! कम्सिमा ३० वमनेट ध्यान गनुाहोस्, एउटा धम्म िाचन सुनु्नहोस्, केही 

वचया वलनुहोस् र तपाईौंले के वसकु्नभयो त्यसबारे छलफल गनुाहोस्। ठीक त्यहााँ, 

तपाईौंले भखारै आफ्नै ध्यान वसवटौंग समूह वसजाना गनुाभयो! 

अवल अवल गदै, जस्तो पानीको थोपाहरूले एक कप भररएकोजसै्त, तपाईौं चााँिै नै 

सिोच्च जागृवतमा आउाँनुहुनेछ। यो अवहलै्य गना सम्भि छ। बुद्धले हामीलाई मागा 

देखायो। केिल वनदेशन दुरुश्त अनुसरण गनुाहोस्! 

अब तपाई ध्यान अभ्यासको लागी बसु्नहोस्!  



 41 

श्रोतहरु 

धम्म सुख ध्यान केि िेब साईट  

http://www.dhammasukha.org 

वकताबहरु  

Kraft, Doug. Buddha’s Map: His Original Teachings on Awakening, 

Ease, and Insight in the Heart of Meditation. Grass Valley, CA: Blue 

Dolphin Publishing, 2013. 

Vimalaraṁsi, Bhante. Breath of Love. Jakarta, Indonesia: Ehipassiko 

Foundation of Indonesia, 2012. 

———. Meditation Is Life; Life Is Meditation. Annapolis: Dhamma 
Sukha Publishing, 2014. 
 

———. Moving Dhamma, Vol. 1. Annapolis: Dhamma Sukha Pub-
lishing, 2012. 
 
Johnson, David. The Path to Nibbāna. Annapolis, Dhamma Sukha 
Publishing, 2017 

 

सम्पकग   

Dhamma Sukha Meditation Center 

8218 County Road 204 

Annapolis, MO 63620 

info@dhammasukha.org  



 42 

आभार 

यो पुस्तक िेवभि जोसन द्वारा लेम्सखएको र सम्पावदत गररएको वथयो जसले हाम्रो 
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पुण्य अनुमोदन 

 वदन दुखी हरु दुख मुि हुन सकुन्  

र िरमा रहेकाहरु भयमुि हुन्, 

शोकाकुलहरुको सारा शोकहरु वबवलन भएर जाउन्, 

र सबै प्राणीहरूले राहत पाउन सकुन् । 

सारा प्राणीहरु यो पुन्य िहण गना सकुन्,  

जुन हामीले अवहले प्राि गदैछछ, 

यो उवनहरुको सुखहरुको प्राम्सिको लावग उपयुि हुन सकुन्। 

अन्तररक्ष र पृथ्वीमा बसे्न प्राणीहरु 

देिहरु र शम्सिशाली नागहरु, 

यो पुन्य सबैलाई बािुन्। 

वतनीहरू लामो समय सम्म बुद्धको वशक्षालाई बचाउन सकुन्। 

साधु, साधु, साधु। 

 

 

 

 


