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के िह समय पिहले, लुथ्वािनयाका मेरा साथीहरु नेपाल भ्रमणमा आएका िथए। भक्तपुर 
दरवार स्क्वायर घुम्न शलु्क बुझाएर प्राप्त गरेको रिसदमा छािपएको 'वषर् २०७०' 

देखेर हपेाहा हाँसो हाँसै्द क्यिस्टटसले भन्यो- "ितम्रो देशको माने्छहरुले कत्रो ठूलो गिल्त 

गरेको, यितका िटकट छाप्नु अगाडी कम से कम चेक त गनुर् पथ्योर् िन!" धेरै िववाद नगरी मैले 
यित मात्र भनें- "ितमीले पिन यित टाढा आउन ुअगाडी कम से कम त्यो देशको क्यालने्डर के 

होला भनेर स्टडी गनुर् पथ्योर् िन!" 

हामी धेरै जात जाती र संसृ्कितका धनी छौँ, हामीसँग धेरै क्यालेन्डर छन्, र िवक्रम संबत हाम्रो 
सरकारी मान्यता प्राप्त क्यालेन्डर हो। 

सूचना र प्रिविधले हामीलाई वैिश्वक नागिरक मात्र बनाएको छैन, वैिश्वक उपभोक्ता पिन 
बनाएको छ। िक्रसमसलाई 'िकस्मस' भनेरै भएपिन मनाईएन भने सभ्यताको दौडमा धेरै 
पछाडी पिरन्छ भन्ने मान्यताले त होला, नेपालका िवद्यालयहरुमा, सिपङ्ग सेन्टरहरुमा 
'िक्रसमस रुख' राख्नु जरुरी मािनन्छ।  

त्यसैगरी ईश्वी संबतसँग गोरु बेचेको साइनोसम्म नभएपिन, "Happy New Year" भिनएन 
भने आधिुनकताको गाडी छुट्छ भने जस्तैगरी पुषको कठांिग्रदो जाडोमा आधारातसम्म जागा 
भएर बिसन्छ। एकाथरी जनता हुल बाँधेर, मनाउन लागी परेका हुन्छन्, अकार्थरी जनता यो 
समुहलाई धारे हात लगाउंदै, बैशाख १ गते यसरी नै हुल बाँधेर 'आफ्नो' नयाँ बषर् 
नमनाइिदएको िरस पोख्दै हुन्छन्। 

यो सबै िवसंगित कायमै राख्दै, आजको िवश्वमा अन्तरािष्ट्रय रुपमा नै जनवरी १ लाई नयाँ 
वषर्को प्रथम िदन मािनन्छ। 
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जनवरीको पिहलो िदन, अथार्त ् हाम्रो बोलीचालीको भाषामा 'अंग्रेजी नयाँ वषर्'को पिहलो 
िदन! 

पोप ग्रेगोरीले लागु गरेको हुनाले यो संवतलाई ग्रेग्रोिरयन क्यालेन्डर भिनन्छ। यो जूली 
संवतको रुपान्तिरत संस्करण हो। ग्रेग्रोिरयन क्यालेन्डर भन्दा पिहला जूिलयन क्यालेन्डर 
प्रचलनमा िथयो, तर त्यसमा िदन गणनामा अत्यिधक त्रुिटहरु पाइएकोल े ग्रेग्रोिरयन 
क्यालेन्डरलाई मान्यता प्रदान गिरयो । 

अिहले सम्म जुनसुकै क्यालेन्डरको प्रयोग गिरएपिन, वषर्को ३६५ िदन नै हुन्छ। िभत्तामा 
झिुण्डएको क्यालेन्डर एक वषर्मा फेिरन्छ तर, हामीले प्राप्त गनेर् हरेक िदन हाम्रो लािग नयाँ नै 
हुन्छ। हरेक नयाँ वषर्ले ३६५ ओटा अवसर िलएर आएको हुन्। मनोभाषा एकेडमी वैिस्वक 

मनोभाषी िवद्याथीर्हरुमा आज र हरेक िदन शुभ रहोस् भन्ने कामना गदर्छ। माटो, मातृभिुम र 
कमर्भूिमको आिशवार्द सदा सबर्दा यहाँको साथ रहोस्! 

अंग्रेजी नयाँ वषर् २०२२ को हािदर् क मंगलमय शुभकामना!  

Happy New Year 2022!
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पं चतंत्रमा एउटा कथा छ- िवद्वताको, मूखर्ताको, अनुिचत हठको, र समझदारीको । 


चारजना िमत्र िथए- तीनजना तन्त्र, मन्त्र, योग, साधना, आयुवेर्द र मृत्संजीवनी सम्ममा 

उच्च िसिद्द प्राप्त तर व्यावहािरक बुिद्धमा भने नािस्त अथार्त् िबलकुल कोरा । तर चौथो 

िमत्र पढेलेखेको कम भएपिन व्यावहािरक ज्ञानमा कुशल िथयो ।


चारजैना आफ्नो पौरखल ेकेिह कमाउन कतै जाँदै िथए र बाटोमा जङ्गल पथ्योर् । एक 

ठाउँमा कुनै मृत जनावरका अिस्थपंजर फेला पर े । एकजनाल े ती हाडखोरहरुको 

िनरीक्षण गररे िसंह हो भन्ने ठहर गदैर् हाडहरुलाई ठीकठीक ठाउँमा िमलायो र पूणर् 

कङ्काल तैयार गयोर्। अकोर् मूखर् िवद्वानले आफ्नो ज्ञान र िसिद्धको बलमा त्यस 

कङ्कालमा मासु, नसा, रगत र छाला भररे साबुत शरीर तयार गयोर् । अब तेस्रो िवद्वत 

मूखर् अिघ सररे त्यसमा प्राण भनर् तयार भयो। यी ३ जनालाई आफूले के गदैर्छौं र यसको 

पिरणाम के हुन्छ भन्ने रत्तीभर अन्दाजा िथएन । चौथो व्यवहार कुशल िमत्रले उनीहरुलाई 

आइपनेर् खतरा बार ेसावधान गनेर् हर संभव कोिसस गयोर् तर उनीहरुल े उलै्ट उसलाई 

गँवार भनै्द उसको चेतावनीलाई हाँसोमा उडाए । 


उनीहरुको मूखर्ताले आश्चयर्मा परकेो चौथो समझदार व्यिक्त भने दौिडदै गएर हतपत्त 

एउटा रुख चढेर उनीहरुको चमत्कार हनेर् थाल्यो। हदेार्हदेैर् उनीहरुल े िसंहको शरीरमा 

प्राण पिन भर।े अब जीिवत िसंह ठूलो गजर्नाका साथ उठ्यो र सवर्प्रथम तीन ैजना 

मूखर्हरुलाई आफ्नो िसकार बनायो र बाटो लाग्यो। उनीहरु आफ्नो हठ र मखूर्ताको 

आफैं  िसकार बने, तर व्यावहािरक ज्ञान र सूझबुझको कारण चौथो िमत्रको ज्यान 

बच्यो। 


cb\e"t 
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घर बनाउने एउटा कुशल कामदार आफ्नो बाँकी जीवन आनन्दले आफ्नो पिरवारका 
साथ िबताउने इच्छाले अवकाश िलने तयारीमा िथयो। वषौर्ंसम्म इमान्दारीताका साथ 

काम गरेको आफ्नो िप्रय कामदारले अवकाश िलने सोच बनाएको थाहा पाएर मािलकलाई 

िनकै द:ुख लाग्यो।  

मािलकले कामदारसँग अवकाश िलनु अिघ एउटा अिन्तम घर बनाइिदन आग्रह गयोर्। 
मािलकको लािग अिन्तम घर बनाउन कामदार तयार त भयो, तर अवकाश िलने सोच 

बनाईसकेको हुनाले एकदम बेमनले घर बनाउन थाल्यो। अिन्तम काम त हो िन भन्न्दै घर 
बनाउन एकदम कमसल सामानहरुको प्रयोग गनर् थाल्यो र एउटा गुणस्तरहीन 'काम चलाउ' 

खालको घर तयार पायोर्।   

घर िनमार्ण संम्पन्न भएपिछ, घर देखाउन र िजम्मा लगाउन मािलकलाई बोलायो। घर 
िनरीक्षण गिरसकेपिछ मािलकले कागजका केिह पानाहरु र चाबीको एक झपु्पा कामदारको 
हातमा िदंदै भन्यो- 'यो घर ितम्रो हो, मेरो तफर् बाट ितमीलाई ितम्रो िबदाईको उपहार' ! आफ्नो 
हातको कागजपत्र र चाबीको झपु्पा हदेैर्, मािलक फकेर् र गएको बाटोितर, आँखाभिर िबस्मात र 
पछुतोको भाव बोकेर धेरै बेर सम्म टोलाईरह्यो- कामदार !

;f]r
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२. आ#ा%&क अ)ासको उपयो/गता: 

आजको िवश्वलाई २१ औं शताब्दीको युग भिनन्छ । िवश्व 

भन्नाले, वैिश्वक मान्यता प्राप्त २०४ देश र सन् २०१३ सम्मको 
जनगणना अनुसार ७ अरब जनसंख्या भन्ने बुिझन्छ। वतर्मान 
अवस्थामा २०४ देशमा रहकेा ७ अरब जनसंख्यालाई नै एउटा 
'वैिश्वक समुदाय’ मािनन्छ। आजको यो 'वैिश्वक समुदाय’ 

उपयोिगता र उपभोिगतामा िवश्वास गनेर् समुदाय हो । 

'बाप बडा न भैया, सब स ेबडा रुपैंया’ भन्ने वाक्यलाई आफ्नो 
आदशर् बनाउने आजको युगमा िवज्ञान, प्रिविध र सञ्चारले संसार चलाउने आजको युगमा, हाम्रै 
पावन भूिममा, प्रितपािदत पूवीर्य दशर्न र आध्याित्मक िचन्तनलाई अमेिरका र युरोपका 'अित 

िवकिसत’ देशहरूले समेत अपनाएका छन् । 

उपयोगी र फाइदा मूलक नभए आफ्नै आमा–बुवालाई समेत 'वृद्घाश्रम’मा हािलिदने 
चलनलाई अत्यन्त सामान्य मान्ने समाजले, हामी जस्तो िपछिडएको, तेस्रो िवश्वको अित 

अिवकिसत देशका समाजल ेसमेत 'काम नलाग्न’े, 'अनुपयोगी’, 'उपलिब्धमूलक नभएको’ 
मानेको अध्यात्मलाई सहषर् अपनाएका छन् । 

पिश्चमा देशहरूले अध्यात्मलाई खुशीसाथ अपनाउने मात्र नभई, यसलाई दैिनक जीवनको 
एउटा महत्वपूणर् कायर् अथवा िनत्यकमर् बनाए । हामीले अनुपयोगी मानेको अध्यात्मलाई 

उनीहरू 'अध्यात्म िवज्ञान’ भन्छन् । अध्यात्मबारे उनीहरू भन्छन्– अध्यात्मको उपयोग गरेर, 
जीवनमा खुशी, आनन्द, सफलता र सम्बृिद्घ ल्याउन सिकन्छ । आज यिद हरेक बाल– 

बािलकालाई आध्याित्मक अभ्यास िसकाउने हो भने, भिवष्यको समाज पूणर्तः िहंसा रिहत 

हुनेछ । 

आध्याित्मक अभ्यासका अनिगन्ती फाइदाहरु र उपयोिगताहरू छन् । ती सबैले प्रत्यक्ष र 
अप्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो खुशी र आनन्द बढाउने एवम् दःुख र पीडा घटाउने गदर्छन् । क्रमस:... 

k':tsaf6 



JANUARY 2, 2022 c+s # dgf ]efiff Ps]8 ]dL

6

b[li6sf]0f 

खुशी सुख आनन्द र शािन्त,  

छिरएका छन् सबैितर भाँती  

खोिजरहछेन् मिन्दरमा शिक्त 

िचिम्लएर आँखा गदर्छन् भिक्त  

हामी वरपर सबैितर खुशी आनन्द छिरएर रहकेो छ। हाम्रो नसा-नसामा खुशी छ। जस्तै: हाम्रो 
मुटु चिलरहकेो छ, हाम्रो नाकले परको फूलको सुगन्धलाई महशुस गिररहकेो छ। शरीरको 
प्रत्येक कोष कोषमा हावा पुिगरहकेो छ। तर हामी बािहरी दिुनयाँमा खुशी सुख खोज्दछौं।  
िसनेमा हल, पाकर् , िपकिनक, भेला, सभा आिदमा । साथै मिन्दरमा पो खुशी छ िक भनेर त्यहाँ 
गएर प्राथर्ना गदर्छौं । शािन्त आनन्द प्राप्त हुन्छ िक भनेर मिन्दर जान्छौं, तर मिन्दर गएपिछ 

भगवानको मूितर्  अगाडी पुगेर आखाँ िचिम्लएर प्राथर्ना गदर्छौं। आखा ँखोलेर भगवानसँग 

प्राथर्ना गरेको मैले त देखेको छैन । भनेपिछ भगवान पिन त आफैं  िभत्र रहछे र आखा ँ
िचिम्लएर- "ए मसंग भएको शिक्त, ितमी त म िभत्रै रहछेौ, सुन मेरो प्राथर्ना" भनेर प्राथर्ना 
गरेको होइन त?  

आफू िभत्र पस्न गुरु ितमी चािहन्छ, 

ितमी िवना केिह पिन हुन्न रहछे। 

स2बना आचाय6 
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य7 योगे9र: कृ<ो य7 पाथ> धनुध6र: | 

त7 Aी/वD जयो भू/तHुवा नी/तम6/तम6म || 

अथार्त्, 

जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, जहाँ धनुधर्र पाथर् (अजुर्न) छन्, 
त्यहीं श्री, िवजय, ऐश्वयर् र अचल न्याय हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ।  

उपरोक्त श्लोक, श्रीमद्भागवत गीताको अिन्तम (१८औं) अध्यायको अिन्तम श्लोक हो। 
श्रीकृष्ण र अजुर्नवीचको संवादको बारेमा संजयले धृतराष्ट्रलाई आफ्नो बुझाईबारे सारंशमा 
धारणा राख्ने क्रममा सो भनेका हुन्। यहाँ श्रीकृष्णलाई ब्रम्हाण्डीय चेतना र अजुर्नलाई एक 

कमर्योगीको रुपमा बुझ्न सिकन्छ। यिद कुनैपिन कायर् सम्पन्न गदार्, ब्रम्हाण्डीय चेतना 
(Universal Consciousness ) अनुरुप गिरएको खण्डमा हामी लक्ष्मी, िवजय, ऐश्वयर् 
आिद प्राप्त गरी आफ्नो समग्र कल्याण गनर्सक्ने सामथ्यर् राख्दछौं र इच्छाएअनुसारको 
प्रितफल हािसल गनर् सक्दछौं भन्ने बुिझन्छ। तसथर्, यस श्लोकले आकषर्णको िसद्धातं 

(Law of Attraction)लाई व्यवहारमा उतानर् हामीलाई थप मागर्दशर्न गदर्छ।  

महशे आचाय6
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धमर्, दशर्न, िवज्ञान र अध्यात्म मेरा सानै 
देिखका रुिचका िवषयहरु िथए। 

मलाई यी िवषयहरु सामान्य ज्ञान भएता पिन 
पूणर् चािहं कुन ैिवषयहरुमा पिन िथइन। बेला 
बखत यी िवषयहरुमा सामािजक संजालहरु, 

पत्र-पित्रका पिन 'हट न्यूज' नबनेका होइनन ्तर 
पिन आफूलाई अझ अब्बल बनाउनको लािग 

मनपदोर् र भरपदोर् श्रोत भने अझै भेट्टाईरहकेी 
िथइन ।   

समय चलै्द िथयो म पिन उपयुक्त समयको प्रितक्षामा नै िथएँ। एकिदन मेरो साथील ेफोन 
गरेर "मनोभाषा िवज्ञान र अध्यात्म"को Zoom क्लास िलन अनुरोध गनुर्भयो। सवर्प्रथम त 

मलाई "मनोभाषा" भन्ने सुन्दा नै अचम्म लाग्यो िकनिक यसभन्दा अगाडी मैले मनोवाद, 

मनोक्रािन्त, मनोदशा भन्ने मात्र सुनेकी िथएँ। यस्तो नयाँ िवषयबस्तु सिहतको यस्तो प्रकारको 
क्लास शायद नेपालमा पिहलो पटक नै भएको हुनुपछर्।  

अझै भन्नुपदार् त मनको भाषा (मनोभाषा) कसरी िवज्ञान हँुदोरहछे? मनोभाषासँग अध्यात्मको 
कस्तो सम्बन्ध हँुदोरहछे जस्ता प्रश्न मनमा खले्न थाले, र क्लास पिन एक पटक िलई हरेौंन, 
मन नपरे छोड्न िमिलहाल्छ जस्तो लाग्यो र गत जून १ देिख "मनोभाषा िवज्ञान र अध्यात्म"को 
क्लास िलन शुरु गरें।  

शुरुका २ िदनका क्लासहरु मनोभाषाको धमर् र पिरभाषाबाट शुरु हँुदै क्रमसः संकल्प शिक्त, 

कल्पना शिक्त, शब्द ब्रह्म, ब्रम्हस चेतना ध्यान, relationship, communication हँुदै 

secrets of happiness सम्म पुग्यो। अिन त लाग्न थाल्यो एक जना पानीको खोजीमा 
िहंडकेो बटुवालाई महासागर नै भेटे जस्तो....

cg'ej cg'e"lt

शकुLला पौडेल 
सन् फ्रािन्सस्को, क्यािलफोिनर् या 
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वास्तवमा "मनोभाषा िवज्ञान"का क्लासहरु मेरो लािग महासागर नै िथए। त्यही भएर मैले 
पिन िहजोआज म िभत्र पिन सागर छ भन्ने कुरा थाहा पाउन थालें,  र िहजो मेरा लािग अवरोध 

बनेका चीजहरु आज मेरा लािग िपल्लर बन्दै गएका छन्। िहजो मैल े गनर् सिक्दन भनेर 
तिसर् एका कल्पना र संकल्पहरु मेरो लािग आज यथाथर्मा देिखन थालेका छन्। िहजो म 

खुशी हुन नसकेका कुराहरुले आज मलाई मन्द मुस्कान छरीरहकेा छन्। िहजो अरुको रंिगन 
दिुनयाँ देखेर खटपिटने मन आज आफ्नै सुन्दर अिन रंिगन दिुनयाँ बनाउन शुरु गिरसकेको छ। 
आफूले आफैं लाई अिन जीवन र जगतलाई हनेेर् दृिष्टकोणमा पिन िनकै पिरवतर्न आउन 
थािलसकेको छ।  

मनोभाषा एकेडेमीRारा SकाTशत वष6 १, अंक ३ 

सXक6  ठेगाना: मनोभाषा एकेडेमी, इटहरी ४, सुनसरी, नेपाल  

Email: manobhasha@gmail.com 
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