धर्म र अध्यात्र्: एक चिन्तन

प्रा. दिनेश िापागाञी

अहिले हिश्वर्ा अनेकन् धर्मिरू स्थाहपत भएका छन्। धर्मलाई आफ्नो जीिन चजउने र्ागम िशमनको रूपर्ा
ग्रिण गने असङ्ख्य छन्। धर्मको नार्र्ा झगडा गने अनन तेरो धर्म भन्िा र्ेरो धर्म बहि सान्िनभमक छ
त्यसै ले र्ेरो धर्म अपनाऊ भन्ने पनन प्रशस्त पाइन्छन्। गाह्रो साह्रो परे को बेलार्ा आफ्नो धर्मलाई र्ाध्यर्
बनाई आफ्नो ईश्वरको प्राथमना गने केिी जर्ात छन् भने आफ्नो धर्मलाई ननिःस्िाथम भई आत्र् केचन्ित भएर

अपनाउने पनन केिी पाइन्छन्।अझ, सबै धर्मलाई एक रूपले र्ान्यता दिने व्यचििरू त यस हिश्वर्ा ननकै
कर् र्ात्रार्ा र्ात्र भेट्टाइन्छन्।

सााँच्िै भन्ने िो भने "धर्म" भनेको त एउटा प्राकृनतक स्िभाि िो। जीहित िोऊन् या ननजीि सबैको कुनै न
कुनै धर्म त िुन्छ नै। प्रकृनतले नै प्रत्येक िस्तुको धर्म तोहकदिएको िुन्छ। बााँिरको एउटा धर्म िुन्छ भने
भालुको अको धर्म िुन्छ। सुनको एउटा धर्म िुन्छ भने तार्ाको अकै धर्म िुन्छ।पानीको एक हकनसर्को
धर्म िुन्छ भने

ते लको अकै हकनसर्को िुन्छ। र्ानिजानतको धर्म पनन प्रकृनतले नै तोहकदिएको छ।

बााँिर, भालु, सुन, तार्ा, पानी, तेल आदिका जस्ता नभन्न नभन्न प्राकृनतक स्िभाि।तर, िार्ीले यिााँ सोच्नु पने
एउटा कुरा के छ भने एउटा तार्ाले अको तार्ाको भन्िा फरक धर्म िे ्िै न, बनाउन पनन सक्िै न। तर,
र्ाननसिरूले िाहिाँ र्ाननस-र्ाननसर्ा धर्मिरू फरक फरक बनाएर एउटा र्ाननस भन्िा अको र्ाननसर्ा

नभन्नता नसजमना गने कार् गरररिे का छन्। र्ानिजानतलाई पनन प्रकृनतले दिएको धर्म त एउटै िो।
र्ाननसिरूले प्रकृनतलाई उनछन्न खोजेर हिनभन्न नार्बाट धर्मलाई पररभाहित गरी एउटा धर्म भन्िा अको
धर्मलाई फरक रा्िै त्यसै को नार्र्ा झगडा, युद्ध अनन एक आपसर्ा र्ारकाट गरररिे का छन्।
एक्काइसौं शताब्िीका सुहि्यात आध्याचत्र्क चिन्तक श्री श्री रहि शरकरयूयेले धर्म र आध्याचत्र्क चिन्तन

बारे अनत र्ित्िपेण म ज्ञान दिनु भएको छ। ििााँले धर्म र अध्यात्र्र्ा के फरक छ भन्ने सम्बन्धर्ा एउटा
रोिक उिािरण दिने गने भएको छ। ििााँले साधकिरूलाई सम्झाउनको लानग यो उिािरण बारम्बार दिने

गनुम िुन्छ। ििााँ भन्नुिन्ु छ - “धर्म भनेको केराको बोक्रा िो र अध्यात्र् भनेको केराको गुिी िो। तसथम,
आध्याचत्र्क चिन्तन सुरू गनम केराको बोक्रा छोडाएर चिन्तन गने बानी बसाल्नु पछम।बोक्राको रङ् र रूप
हिनभन्न प्रकारका िुन सक्छन् तर िार्ीलाई सन्तुहि दिने त गुिी नै िो। असली कुरो त गुिी नै त िो भने
बोक्राको लागी के को झै झगडा।"
प्रकृनतले र्ानिजानतलाई दिएको धर्म अथिा स्िभाि भनेको आध्याचत्र्क चिन्तन नै िो। र्ाननसिरूले प्रेर्
गनम सक्छन्, करुणा िसामउन सक्छन्, हििेक गनम सक्छन्, िेराग्य जगाउन सक्छन् अनन र्ोक्ष पनन प्राप्त गनम
सक्छन्। यी सबै भनेका आध्याचत्र्क चिन्तनको उपज िो। र्तलि, आध्याचत्र्क चिन्तनको अभ्यासबाट
र्ानि र्ानि प्रनत प्रेर् जागेर आउाँ छ न की घृणा र ईर्षयाम।

परर् पेयूय श्री श्री रहि शरकरयूये भन्नुिन्ु छ हिश्वका सबै धर्मिरूलाई िार्ीले राम्ररी ननयालेर िे यौं भने बुझ्छौं

की िरे क धर्मर्ा हिशेितिः तीन प्रकारका अलग अलग तत्ििरू पाइने गछमन।
् पहिलो तत्ि िो धर्मको
र्ेल्यर्ान्यता, िोस्रो धर्म चिनाउने प्रतीक, अनन तेस्रो भनेको धर्म द्वारा सर्ाजर्ा प्रनतपादित प्रिलन अथामत ्
रीनतररिाज। ििााँले िार्ीलाई प्रस्ट पािै भन्नुिन्ु छ सबै धर्मका र्ेल्यर्ान्यतािरूलाई गहिररएर िे रे प्रायिः एकै
नासे पाइन्छन्। अनन पुयूने प्रतीक िाहिाँ अलग अलग िुने गछमन।
्
धर्मको नार्र्ा प्रिलनर्ा आउने
रीनतररिाजिरू त झन् एकिर् अलग्गै िुने गछमन।
्

विश्िका सबै धर्मर्ा दे खिएका साझा र्ूल्यर्ान्यताहरू के के हुन ् त ? सबै धर्महरूले र्ाननसहरूलाई अन्य
जीि जन्तुहरू र प्राकृनतक िस्तुहरूलाई प्रेर् गन,ुम र्ाया गनुम अनन सत्य बोल्न,ु कसैलाई दि
ु हुने कार्
नगनुम बरु करुणा दसामउनु भनेर ससकाएको छ। हरे क धर्मले यसरी आफ्ना आफ्ना र्ूल्यहरू कायर् गरे का

छन ्। के विश्िका कुनै धर्मले झुटो बोल्न,ु अरूहरूलाई घण
ृ ा गन,ुम हत्या हहिंसा गनुम भनेर ससकाउँ छ त ?
र्ूल्यर्ान्यता सबै धर्मको एउटै छ, केराको गुदी जस्तै स्िाहदष्ठ छ, स्िास्थबधमक पनन छ। यही धर्मको

साझा र्ल्
ू यर्ान्यतालाई बझ
ु ी एक धर्मले अको धर्मलाई इज्जत हदएर सत्य बोल्ने, प्रेर् गने र करूणार्य
हुने भनेको नै आध्यात्त्र्क चिन्तन हो भनेर श्री श्री रवि शिंकरज्यल
ू े विश्िका विसभन्न दे शहरूर्ा भ्रर्ण
गदै सन्दे श हदँ दै आउनु भइरहे को छ।

धर्मको दोस्रो तत्ि भनेको प्रतीक हो। र्ल्
ू यर्ान्यता बाहे क प्रत्येक धर्मका आ-आफ्ना फरक फरक

प्रतीकहरूलाई श्रद्धा गने अनन त्यसलाई पज
ू ा गने गररएको पाइन्छ। इसाई धर्ामिलम्बीहरूले रसलसलाई

प्रतीक र्ान्छन ् भने हहन्दह
ू रूले बोट बबरुिा, नदी, पिमत र र्नू तमलाई श्रद्धा गरी पज
ू ा आहद गरे को पाइन्छ।
बद्ध
ु धर्ामिलम्बीहरूले बद्ध
ु को स्तप
ू , ससि धर्ामिलम्बीहरूले गरु
ु ग्रन्थलाई श्रद्धा गने गररएको पाइन्छ।सबै

धर्ामिलम्बीहरूले आ-आफ्नो धर्मग्रन्थहरूलाई श्रद्धा गने गररएको पाइन्छ। बाइबल, कुरान, िेद, गुरु ग्रन्थ

आहद सबै धर्मग्रन्थहरूर्ा कहीीँ कतै पनन र्ाननसहरूलाई अरू कसै प्रनत घण
ृ ा गर, ईष्याम गर, झगडा गर
भनेर लेखिएको पाइँदैन।अनन, एक धर्मले अको धर्मलाई ककन इज्जत हदन सककँदै न त ? ककन एक धर्मले
अको धर्म र्ान्ने र्ाननसहरूलाई अनादर गने त ?
धर्मको तेस्रो तत्ि

भनेको सर्ाजर्ा प्रिलनर्ा आएका

रीनतररिाजहरू

हुन ्। धर्ामन्धतार्ा रहे र
कट्टरपन्थीहरूले धेरै पहहला दे खि नै धर्मको र्ूल्यर्ान्यतालाई कर् प्राथसर्कता हदई धर्मका प्रतीकलाई
दे िाउँ दै विसभन्न प्रकारका कुरीनत, परम्परा, रीनतररिाज अनन प्रथाहरूलाई र्हत्िका साथ अगाडड

बढाइरािेका छन ्। यही धर्ामन्धताको तत्िले गदाम धर्म धर्मको आपसर्ा र्नर्ुटािहरू बहढरहे को छ र

कतै कतै त यो र्नर्ुटाि उत्कर्मर्ा पुगेर हहिंसा, आतङ्क आहदको पनन जन्र् भइरहे को छ, जुन
र्ानिताको लाचग एउटा िुनौती नै दे िा पररसकेको छ।

आधुननक युगका आध्यात्त्र्क चिन्तक श्री श्री रवि शिंकरज्यू हार्ीलाई सम्झाउने गनुम हुन्छ कक जब
हरे क धर्मको र्ूल्यर्ान्यताहरू एकै छन ् भने धर्म धर्म बीि िैर्नश्यता ककन पैदा गने? सबै धर्मलाई

इज्जत दे औीँ र आध्यात्त्र्क चिन्तनर्ा लागौँ। यसो गदाम र्नर्ा क्लेश, ईष्याम, घण
ृ ा, रसलोध, भय, लालसा
आहद सबै हटे र जान्छ र प्रेर् , करुणा, सेिा आहदको भािना बढे र आउँ छ। परर् पूज्य श्री श्री रवि

शिंकरज्यूले "द आटम अफ सलसभङ्ग" अथामत ् जीिन त्जउने कला नार्क सिंस्थाको ससजमना गरी यही सन्दे श
सिंसार भरी फैलाउन िाहनु भएको छ। धर्मको नार्र्ा झगडा नगरौँ, आ-आफ्ना धर्म ननभाऔीँ र
आध्यात्त्र्क चिन्तनर्ा लागौँ।

श्री श्री रवि शिंकरज्यल
ू े जीिन त्जउने कलाका तीन विशेर् अभ्यासहरू र्ाफमत आध्यात्त्र्क चिन्तन गर

भनेर सम्झाउनु भएको छ। ती हुन ् - साधना, सेिा र सत्सङ्ग। िहाँ भन्नु हुन्छ – ितमर्ान पलर्ा हर
पल र्स्
ु कुराउँ दै र्स्
ु कुराउँ दै अन्तर-र्नर्ा रर्ाउँ दै जीिन त्जउनु नै हार्ी सबैको जीिन प्रात्ततको एक
लक्ष हुनु पछम । साधना भनेको योग, प्राणायार् तथा ध्यानको अभ्यास गरे र आफू सभत्र रहे को आफ्नो
शत्क्तकेन्रलाई िोज ननकाल्नु हो। आफ्नो स्रोतसँग आफूलाई सर्ािेश गराउनु हो। सेिा भनेको सबै

र्ाननस, जीिजन्तु, प्राकृनतक िस्तुको आिश्यकतालाई पुरा गररहदन प्रयासरत रहनु हो।अनन, सत्सङ्ग
भनेको सदा र्ुस्कुराउँ दै ज्ञानका कुरा सुन्न,ु सुनाउनु र प्राथमना, भजन, कीतमन गरे र आफूलाई एकाग्रता र
केत्न्रत बनाई ितमर्ान पलर्ा रही र्ुस्कुराउँ दै आनत्न्दत हुनु हो। यही तीन अभ्यासहरू गनेलाई नै
आध्यात्त्र्क चिन्तन भननन्छ र यही नै हाम्रो जीिन त्जउने कला हो। यसरी आध्यात्त्र्क चिन्तन
गनक
ुम ो लाचग सबै धर्मका साझा र्ूल्यर्ान्यतालाई आदर गरी केराको बोरसला छोडाए झैँ गरी केराको

असली गद
ु ी िान ससक्नु नै आध्यात्त्र्क चिन्तन हो। सबै धर्मलाई इज्जत हदऊँ, र्ानँु र आध्यात्त्र्क
चिन्तन नतर लागौँ। र्ानि र्ल्
ू यलाई अँगालौँ र आउँ दो पुस्तालाई यही कुरा ससकाऔीँ।

