म को �ँ ?
भगवान रमण मह�षका उपदेशह�
अनुवाद
ने� आचायर

म को �ँ ?
सबै जीव दुःखरिहत अनन् सुखको इच्छ राख्छन । सबैमा आफ� �ित सवार्िध �ेम
�न् । सुख नै �ेमको कारण हो । सुख स्वयंक स्वभा हो । त्यसक अनुभव मन रिहत
गहन िन�ाको अवस्थाम �न् । त्य सुख �ा� गनर �ि�ले आफू स्वयंला जा�ुपछर ।
त्यसक लािग ‘म को �ँ?’ भ�े ज्ञ नै �मुख साधन हो ।
१. म को �ँ ?
सात धातुह� 1ले बनेको स्थू शरीर म होइन । शब्, स्पश, �प, रस, गन् यी पाँच
िवषयह�लाई �हण गन� कान, छाला, आँखा, िज�ो र नाक यी पाँच ज्ञानेिन पिन म
होइन । बोल्न, �हड्न, �हण गन�, मल त्या गन�, आनन् िलने यी पाँच �कारका ��या
गन� मुख, खु�ा, हात, मल�ार र जननेिन्� पिन म होइन । स्वा आ�द पाँच काम गन�
�ाण लगायत पाँच वायु पिन म होइन । सक
ं ल् गन� मन पिन म होइन । सबै िवषय
एवं सबै कमर्रिह तथा के वल िवषय-वासना यु� अज्ञ पिन म होइन ।
२. य�द यीमध्य म कोही होइन भने म को �ँ त ?
उिल्लिख सबैलाई ‘नेित-नेित’ ले िनरस् गरे पिछ जुन के वल चैतन् बाँक� रहन् –
त्य चैतन् म �ँ ।
३. त्य चैतन्यक स्वप के हो ?
चैतन्यक स्वप सत् िचत् आनन् हो ।
४. स्वपको दशर् कसरी �न् ?
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दृश् जगतको लोप भएपिछ स्व�पक बोध �न् । स्वप ��ा हो ।
५. दृश् जगतको बोधसँगै स्वप-दशर् �न सक्दै ?
सक्दै ।
६. �कन ?
��ा र दृश् डोरी र सपर्जस् �न्छन । जसरी काल्पिन सपर्क िमथ्य ज्ञ समा�
नभएसम् डोरीको ज्ञ आउँ दैन त्यसैगर किल्प जगत दृि�को िवनाश नभएसम्
स्व� दशर्नक �ाि� �ँदन
ै ।
७. दृश् जगत बोध कसरी अन्त �न् ?
सबै ज्ञ, अनुभव एवं समस् कमर्ह�क कारण मन लीन भएपिछ जगतको लोप �न्
।
८. मनको स्वप के हो ?
मन आत्माम िनवास गन� आ�यर्जन शि� हो । यसैबाट सबै िवचार आउँ छन् ।
िवचारह�को अित�र� मन भ�ेजस्त अथ�क के ही छैन । यसैले िवचार मनको स्वप
हो । िवचारह�को अित�र� जगतको कु नै अिस्तत छैन । गहन िन�ामा जब कु नै
िवचार �ँदन
ै तब कु नै जगत पिन �ँदन
ै । जा�त एवं स्व�क अवस्थाम जब िवचार
�न्छन तब जगत पिन �न् । जसरी माकु रो स्वय जाल बुन् तथा पुनः त्यसला
मुखिभ�ै तान् त्यसैगर मन जगतलाई �ितिबिम्ब गछर तथा पुनः स्वयंम िस्थ
गदर् । मन स्व�पबािह आएपिछ जगत �कट �न् । यसैले जब जगत �कट �न् तब
स्व� �कािशत �ँदन
ै र जब स्व� �कट या �कािशत �न् तब जगत �कट �ँदन
ै ।
जब कसैले मनको स्व�पक खोजी गछर तब मन िवलु� �न् र आत्म नै बाँक� रहन् ।
िनरन्त मनको अिस्त� सदैव कु नै स्थू पर अवलिम्ब �न्, मन एक्ल रहन सक्दै
। जसलाई सू�म शरीर या जीव भिनन् त्य मन नै हो ।
९. मनको स्व� बुझ्नक लािग अन्वेषणक उपाय के हो ?
शरीरमा जुन 'म' को �पमा उदय �न्, त्य मन हो । सवर्�थ 'म' भ�े िवचार
शरीरमा कहाँबाट उदय �न् भनी कसैले खोजी गछर भने �दयबाट उदय �न् भ�े
उसलाई थाहा �न् । �दय मन उदय �ने �ोत हो । य�द कसैले लगातार 'म' 'म'
सोच् भने पिन ऊ त्य स्था अथार्त �ोतसम् पु�ेछ । मनमा उदय �ने सबै
िवचारह�मा 'म' भ�े िवचार पिहलो हो । �थम �ि� सवर्नामक उदय भएपिछ नै
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ि�तीय या तृतीय सवर्ना �कट �न्छन । �थम वैयि�क सवर्ना िबना ि�तीय या
तृतीय �न सक्दैनन ।
१०. मन िस्थ एवं शान् कसरी �न् ?
'म को �ँ ?' यो अन्वेषण�ार नै मन शान् �न् । 'म को �ँ' भ�े िवचारले अन् सबै
िवचारह� न� ग�र�दन् तथा जसरी शब जलाउन �योग ग�रएको ल�ी अन्तम स्वय
जल्, त्यसैगर अन्वेषणक �ममा अन्ततःमन स्वय पिन न� �न् । तब त्यहा
स्व�-दशर् �न् ।
११ 'म को �ँ' यो िवचारलाई सदैव स्मर ग�ररहने त�रका के हो ?
जब अन् िवचार आउँ छन् भने ती�ित ध्या न�दई यी िवचार कसका लािग उदय
�न्छन अन्वेष गनु्पछ
र
। चाहे जित नै िवचार आउँ छन् भने पिन के फरक पछर ?
जितखेर कु नै िवचार आउँ छन् त्यितखेर �ि�ले कसका लािग यी िवचार उदय भए
भनी तत्परताक साथ खोजी गनु्पछ
र
। उ�र आउँ छ - मेरा लािग । त्यितखे 'म को �ँ'

भनेर �ि�ले खोजी गरे मा मन आफ्न �ोतमा फक� र जान् र उदय भएको िवचार
शान् �न् । यसको बारम्बा अभ्यासबा मन आफ्न �ोतमा रहने दक्ष िवकिसत
गदर् । सू�म मन बुि� एवं ज्ञानेिन्�य� बािहर जाँदा स्थू नाम, �प �कट �न्छन
र जब यो �दयमा िनवास गछर तब नाम �प िवलु� �न्छन । मनलाई बािहर जानबाट
रोके र �दयमा िस्थ गनुर्ला अन्तमुर् �नु भिनन् । मनलाई �दयदेिख बािहर जान
�दनुलाई बिहमुर्ख �नु भिनन् । यस�कार जब मन �दयमा िनवास गछर तब सबै
िवचारको मूल 'म' लु� �न् र सदैव अिस्त�वमा स्व� �कािशत �न् । �ि� चाहे
जे गरोस् उसले 'म' भ�े अहक
ं ारिबना गनु्पछ
र
। कसैले यसरी कमर गछर भने उसका सामु
सबै कु रा िशव-स्व�पम �कट �न्छन ।
१२. के मनोिन�हका अन् उपाय छैनन् ?
आत्-िवचारका अित�र� कु नै उपयु� उपाय छैनन् । य�द अन् उपाय�ारा मन
िनयन्�णक �यास ग�रन् भने मन िनयिन्� भएजस्त लाग् तर पुनः �कट
भइहाल् । �ाणायाम�ारा पिन मन िस्थ �न् । तर मन तबसम् िनयिन्� रहन्
जबसम् �ाण िनयिन्� रहन् र जब स्वास��ा आरम् �न् तब मन पुनः
गितशील �न् तथा सि�त वासनाह� अनु�प भ�ता�रन् । मन र �ाण दुवैको �ोत
एउटै हो । िन�य नै िवचार मनको स्व� हो । ‘म’को िवचार मनको �थम िवचार हो
र यही अहक
ं ार हो । जहाँबाट अहक
ं ार उत्प �न् त्यह�बा स्वास��ा पिन आरम्
�न् । अतः जब मन िस्थ �न् तब स्वा िनयिन्� �न् र जब स्वा िनयिन्�
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�न् तब मन िस्थ �न् । सुषुि�मा भने मन िस्थ रहे पिन स्वा रो�कदैन । ई�रीय
इच्छाक कारण यस्त भएको हो ता�क शरीर सुरिक् रहोस् र मािनसह�ले यो
मर्यो भ�े नठानून् । जा�त एवं समािधको अवस्थाम मन िस्थ भएका बेला स्वा
िनयिन्� रहन् । �ाण मनको स्थू �प हो । मृत्युक क्षणस मनले �ाणलाई
शरीरमा राख् । शरीर मरे पिछ मनले �ाणलाई सँगै िलएर जान् । त्यसैल
�ाणायामको अभ्या मनोिन�हमा सहायक त �न् �कन्त यसले मनलाई नाश गद�न ।
�ाणायामजस्त मू�तध्या, मन्�ज, आहार-िनयमन आ�द मनलाई िनयन्� गनर
सहायक �न्छन । मू�तध्या एवं मन्�जप�ार मन एका� �न जान् । मनको स्वभा
हो सध� च�ल रहनु । जसरी सध� च�ल रहने हा�ीको सूँडमा य�द एउटा जि�र �दने
हो भने अ� वस्तुक साटो जि�रलाई नै प�े र चिलरहन् उसैगरी मनलाई पिन कु नै
नाम या �पमा अनुर� रहने अभ्यास�ार जोिडयो भने मनले त्यसैला �हण
ग�ररहनेछ । मन असख
ं ् िवचारह�को �पमा फै लँदा �त्ये िवचार अत्यन बलहीन
�न्न् । �कन्त िवचारह� लीन �ँदा-�ँदै मन एका� एवं बलवान् �न् । यस्त मनका
लािग आत्-अन्वेष सरल �न् । सबै िनयमह�मा �े�, िमत एवं साि�वक आहार हो
। यी िनयमह�को पालना�ारा मनमा सत्गुणको वृि� �न् जुन आत्-अन्वेषणम
सहायक �न् ।
१३. समु�का लहरह�जस्त सि�त िवषय वासनाह�का असीिमत िवचार �कट
�न्छन । ती सबै किहले न� �न्छन ?
स्व�-ध्या ती� �न थालेपिछ ती िवचार �मशः न� �न्छन ।
१४. आ�दकालदेिख चिलआएका िवषय-वासनाह�को नाश �न तथा स्व�पमा बनी
रहन सम्भ छ ?
यस्त �न सम्भ छ या छैन भ�े आशंकालाई ठाउँ न�दई िनरन्त स्व�-ध्यानम दृढ
रहनुपछर । कोही चाहे जित नै ठू लो पापी �कन नहोस्, ‘म त पापी �ँ, मेरो उ�ार
कसरी �न सक्?’ भनी दीन भावनाले �लाप नगरी म पापी �ँ भ�े िवचार पूरै
त्यागे य�द ऊ सतत �पले स्व�-ध्यानम संल� र�ो भने िन�य नै सफल �नेछ ।
शुभ मन र अशुभ मन, यस्त दुई मन �ँदन
ै न् । मन एउटै �न् । के वल वासनाह� शुभ
एवं अशुभ दुई �कारका �न्छन । मन शुभ वासनाह�को वशीभूत �न् भने त्यस्
मनलाई शुभ मन भिनन् र अशुभ वासनाह�को वशीभूत रहन् भने अशुभ मन
भिनन् ।
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�प� िवषयह�मा मन लगाउनु �ँदन
ै । अ�का काममा हस्तक् गनुर �ँदन
ै । अ�
मान्छ जित नै खराब होऊन् ती�ित �ेष गनर �ँदन
ै । राग, �ेष दुवै त्याज छन् ।
अ�लाई जे �दइन् त्य सबै आफ� लाई �दइएको �न् । यो सत् बुझप
े िछ कसले
अ�लाई �दन नचाहला ? हामी जित िवन� आचरण गछ� त्यि नै हा�ो िहत �न् ।
मनलाई िनयन्�णम राखेर हामी जहाँ रहन पिन सक्छ ।
१५ आत्-िनयन्�णक अभ्या हामीले किहलेसम् गनु्पछ
र
?
मनमा िवषय-वासना रहँदासम् ‘म को �ँ?’ यस्त अन्वेष आवश्य �न् । जब-जब
िवचार उठ्छन तब-तब ितनको उत्पि�स्थान नै आत्-अन्वेषण�ार ती सबैको नाश
गनु्पछ
र
। आत्-स्व�पक �ाि�सम् य�द कोही िनरन्त स्व�-स्मरणम रहन् भने
यही एउटा साधना नै पयार् छ । �कल्लािभ श�ु रहँदासम् ती त्यहाँबा बािहर आइ
नै रहन्छन । श�ुह� बािहर आउनासाथ ितनलाई न� ग�र�दने हो भने �कल्ल हात
ला�ेछ ।
१६ स्व�पक स्वभा के हो ?
यथाथर्म अिस्तत्व भए जित सबै आत्-स्व� �न् । जगत, जीव र ई�र यसमा
मोतीमा चाँदीको आभास भएजस्त किल्प �तीित �न् । यी तीनै एकै समयमा �कट
भएर एकै समयमा िवलु� �न्छन । जुन स्थानाम ‘म’ को कि� पिन िवचार �ँदन
ै ,
त्यहा स्व� �न्, त्ही मौन हो, स्व� स्वयमे जगत हो, स्व� स्वयमे ‘म’ हो,
स्व� स्वयमे ई�र हो, सबै िशव स्व� �न् ।
१७ सबै ई�रका कायर होइनन् र ?
िबना इच्छ संकल् या �यास सूयर उदाउँ छ र त्यसक उपिस्थि मा�ले सूयर्कान मिण
पत्थ आगो पैदा गछर, कमल फ��न्, पानी वािष्प �न्, मािनसह� िविभ�
कायर्म �वृ� �न्छन तथा काम सके पिछ िनिष्� �न्छन । चुम्बकसाम सुई घुमज
े स्त
संकल्पिवही ई�रको सि�िध िवशेष मा�ले �ने ि�कमर्ह अथवा प� कृ त्यह�ल
िनयिन्� सबै जीव आफ्न-आफ्न कमार्नुसा कायर गरे र िव�ाम गदर्छन । यसको
िवपरीत ऊ संकल्परिह छ, ऊ कु नै कमर्ल बाँिधएको छैन । यो सांसा�रक
गितिविधह�ले सूयर्ला �भािवत नगरे जस्त या अन् चार भूत – पृथ्व, जल, अि�,
वायु – ले सवर् फै िलएको आकाशलाई �भािवत नगरे जस्त हो ।
१८ भ�ह�मा �े� को हो ?
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स्व�पक �पमा उपिस्थ ई�र�ित जो स्वयंला सम�पत गदर् उही सबभन्द उ�म
भ� हो । ई�रलाई सम�पत गनु्क
र अथर आत्माबाहे अन् िवचारह� उदय �ने स्था
न�दई िनरन्त आत्माम रहनु हो ।
ई�रमािथ जे फ्याँ�कन त्य उसले वहन गछर । परमे�र शि�ले सकल वस्तुह�ला
स�ािलत गछर भने आफू लाई उस�ित सम�पत नगरी �कन हामी के गन� हो, कसरी गन�
हो भनेर िनरन्त िवचार�ारा िचन्त गछ� ? हामी जान्दछ रे लगाडीले सबै भारी
िलएर जान्, रे ल चढेपिछ हामीले ससाना भारी रे लमा राखेर आराम अनुभव
गनु्पन�म
र
दुःख सहेर आफ्न सामान टाउकोमा राखेर �कन ब�ु पर्यो ?
१९ वैराग् के हो ?
िवचार आउनासाथ ितनलाई, ितनकै जन् स्थानम कु नै अवशेष नरहने गरी तु�न्
न� ग�र�दनु वैराग् हो । एउटा गोताखोरले आफ्न कम्मरम ढुग
ं ा बाँधेर समु�को
गिहराइमा पुगेर मोती फे ला पारे जस्त हामी सबैले वैराग्य�ार आफू स्वयंिभ गोता
लगाउनुपछर र आत्मा�प मोती �ा� गनु्पछ
र
।
२० के ई�र या गु�ले कु नै जीवलाई मुि� �दन सक्दैनन ?
ई�र या गु�ले के वल मुि�को मागर देखाउँ छन्, ती स्वयंल कसैलाई मुि�को अवस्थाम
पुर्याउन सक्दैनन ।
वास्तवम ई�र एवं गु� फरक होइनन् । िचतुवाको प�ामा आएको िशकार उम्क
नसके जस्त जो गु�को अनुकम्प-दृि�को प�रिधमा आइसके का छन् ती न� �ँदन
ै न्,
गु��ारा रिक् �न्छन । य�िप हरे कले ई�र या गु��ारा दशार्इएक मागर्म स्वय
�य� गद� मुि� �ा� गनुर्पछ । स्वयंला स्वयंक ज्ञ चक्षु�ा जा�े हो, अ� कसैको
चक्षु�ा कसरी जा� स�कन् ? रामलाई आफू राम �ँ भ�े जा�को लािग ऐनाको
आवश्यकत �न् र ?
२१ मुि� चाहनेले के त�वह�को अन्वेष गनुर्पछ ?
जसरी कसैले फोहोर फ्याँ चाहन् भने यो के हो भनेर त्यसक िव�ेषण गन�
आवश्यकत पद�न त्यसैगर स्वयंला जा� चाहनेले स्व�पला ढा�े त�वह�लाई
िनरस् गनु्पन�म
र
ितनको संख्य गणना गन� या ितनका िवशेषता जा�े आवश्यकत
�ँदन
ै । संसारलाई स्व�जस् मा�ुपछर ।
२२ के जा�त एवं स्व�म के ही भेद छैन ?
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जा�तको अवस्थ दीघर तथा स्व�क क्षि �न्, यसका अित�र� ितनमा कु नै भेद
�ँदन
ै । जा�तमा जा�तका घटना जित सत् लाग्छन, उसैगरी स्व�म स्व�क घटना
उित नै वास्तिव लाग्छन । स्व�म मनले एउटा अक� शरीर धारण गदर् । जा�त एवं
स्व दुवै अवस्थाम नाम, �पका िवचार �मशः आइरहन्छन ।
२३ के मुमुक्षु लािग पुस्तकह पढ्न उपयोगी �न् ?
सबै शा�ले मुि� पाउनका लािग मनलाई िन�िहत गनु्पछ
र
भन्छन । ितनका
उपदेशको सार मनलाई शान् बनाउनुपछर भ�े हो । एक पटक यो बुझप
े िछ
पुस्तकह�क अत्यिध अध्ययनक कु नै आवश्यकत छैन । मनलाई िस्थ बनाउनका
लािग आफू स्वयंिभ यो स्वय के हो भनी के वल अन्वेष गनुर पछर । यो अन्वेष
पुस्तकह�म कसरी गनर स�कन् ? आफ्न ज्ञानदृि� आफ्न आत्माला जा�ुपछर ।
स्व� प�कोश िभ� �न् तर पुस्तकह प�कोश बािहर �न्छन । आफू स्वयंक
अन्वेष प�कोशको िनरस्तीकरण�ार गनुर छ भने यो पुस्तकह�म गनुर �थर होइन र
? एउटा समय आउनेछ जब िसके का सबै कु राह� भुल्न पन�छ ।
२४ सुख के हो ?
सुख आत्माक सहज स्वभा हो । सुख एवं स्व� अलग होइनन् । संसारको कु नै पिन
वस्तुम के ही सुख छैन । हामी आफ्न अिववेकको कारणले �प� वस्तुह�बा सुख
�ा� गछ� भ�े कल्पन गछ� । मन जब बिहमुर्ख �न् तब दुःख अनुभव गछर ।
वास्तवम मनका इच्छाह पूणर भएपिछ मन पुनः आफ्न �ोतमा फकर ्न । तथा
के वल आत्मसु अनुभव गछर । यस्त �कारको िस्थि गिहरो िन�ा, समािध या
मूछार्क अवस्थाम �न् । र जब चाहेको वस्तुक �ाि� �न् या नचाहेको वस्त
पिन्छन मन िभ�ितर फकर ्न । अन्तमुर् भएर के वल आत्मसु अनुभव गछर । तर
यसैगरी किहल्य िव�ाम नगरी िनरन्त �पमा मन किहले आत्माबा बािहर जान्
किहले पुनः आत्माित फकर ्न । �खमुिन छायाँ सुखद लाग् भने खुला ठाउँ को गम�
सहन स�कदैन । गम�मा छायाँ छोडेर यताउता भ�ता�रने र पुनः छायाँमा फकर ्न �ि�
अिववेक� हो । एउटा िववेक� मािनस स्थाय �पले छायाँमा बिसराख् । त्यसैगर
ज्ञानी मनले ��लाई छोड्दै । अज्ञानी मन संसारमा घुिमरहन् तथा दुःखको
अनुभिू त ग�ररहन् । र अल् समयका लािग आनन्दक अनुभिू तका लािग पुनः ��मा
फकर ्न । वास्तवम जसलाई जगत भिनएको छ त्य के वल िवचार हो । जब जगत
िवलु� �न्, जब कु नै िवचार रहँदन
ै भने मनले आनन्दक अनुभिू त गछर । र जगत
�कट भएपिछ उसलाई दुःखको अनुभिू त �न् ।
२५ ज्ञ-दृि� के हो ?
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मौन रहनु ज्ञ-दृि� हो । मौन रहनुको अथर मनलाई आत्-स्व�पम लीन गनुर हो ।
यो अवस्थाला नै ज्ञ-दृि� भिनन् । अ�का िवचार पढ्न या जा�ु, भूत, भिवष्
एवं वतर्मानक ि�काल ज्ञ, टाढाका देशह�का पदाथर्ह�ला जा�ु या �हण गनुर यी
सबैलाई किहल्य ज्ञ-दृि� भ� स�कदैन ।
२६ वैराग् र ज्ञानब के सम्बन छ?
वैराग् स्वय ज्ञ हो । वैराग् र ज्ञ अलग होइनन् । वस्तुत दुवै एकै �न् । वैराग्
आत्माबा मनलाई कु नै वस्तुित जानबाट रोक् । ज्ञान अथर आत्माक अित�र�
कु नै वस्त �कट न�नु हो । अक� शब्दम कु नै अन् वस्तुम �वृ� न�नु वैराग् हो ।
स्व�पला किहल्य प�रत्या नगनुर ज्ञ हो ।
२७ अन्वेष एवं ध्यानम के फरक छ ?
आफ्न आत्माम मनलाई िस्थ गनुर अन्वेष हो । हामी स्वय �� ह�, सि�दानन् ह�,
यस्त अनवरत भाव ध्या हो ।
२८ मुि� के हो ?
बन्धनम परे को अहमको
् अन्वेष गनुर तथा बन्धनबा मु� आफू स्वयंक यथाथर
स्व�पला जा�ु मुि� हो ।

Essay Part
म को �ँ ?
सबै �ाणी दुःखिवहीन भई सदैव सुखी रहन चाहन्छन् । सबैलाई आफ�सँग अत्यिध
�ेम �न्छ । सुख ितनको वास्तिवक �कृित भएको �नाले सबै सध� सुखी रहन चाहेक
�न् । त्यसैले सबैको स्वभाव सुख जसको अनुभूित -िवहीन िन�ामा �ित�दन �न्,
त्यसलाई पाउनका लािग आफू स्वलाई जा� आवश्यक �न्छ । आफूलाई जा�क
लािग 'म को �ँ' भ�े ज्ञान िचन्तन �मुख साधन हो'म को �ँ ?' सात धातुह�ले बनेको
स्थूल शरीर म होइन । शब, स्पश, �प, रस, गन् यी पाँच िवषयह�लाई �हण गन�
कान, छाला, आँखा, िज�ो र नाक यी पाँच ज्ञानेिन्�य पिन म होइन । बो, �हड्न,
�हण गन�, मल त्याग गन, आनन् िलने यी पाँच �कारका ��या गन� मुख, खु�ा, हात,
मल�ार र जननेिन्�य पिन म होइन । स्वास आ�द पाँच काम गन� �ाण लगायत पाँ
वायु पिन म होइन । संकल्प गन� न पिन म होइन । सबै िवषय एवं सबै कमर्रिहत
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तथा के वल िवषय-वासना यु� अज्ञान पिन म होइन उिल्लिख सबैलाई ‘नेित-नेित’
ले िनरस्त गरेपिछ जुन केवल चैतन्य बाँक� रहन– त्यो चैतन्य म �ँ चैतन्यक
स्व�प सत् िचत् आनन्द हो
सकल ज्ञान एवं समस्त ��याह�को हेर आधार मन लीन भयो भने जगत-दृि� दूर
�नेछ । जसरी किल्पत सपर् ज्ञान अन्त्य नभई अिध-� ज्ञान �ँद, त्यसैगरी
किल्पत जग-दृि� अन्त्य नभई अिध�ान अथार्त् स्व�प दशर्न संभव छ
मन, आत्मामा रहने एक अद्भुत शि� हो । मनले सबै िवचार उत्प� गछरसमस्त
िवचारह� हटाएर हेदार् मन भ�े कुनै अलग वस्तु रहँदैन । अतः िवचार नै मनक
स्व�प हो । िवचारह� बाहेक जगत भ�े कुनै िभ� वस्तु छैन । सुषुि�मा िवचा
�ँदन
ै न,् त्यसैले जगत पिन �ँदै, जा�त एवं स्व�मा िवचार �न्छ, त्यसैले जगत पिन
�न्छ । जसरी मकु रोले आफ्नो िभ�बाट तन्तु िनकालेर जाल बुन्छ र फे�र त्यस
िभ� िखच्, त्यसैगरी मन पिन आफ्नो िभ�बाट त �कट गछर, पुनः त्यसलाई आफ�
िभ� लीन गछर् । मन आत्म स्व�पबाट बािहर िनस्केपिछ जगत �कट �न्छ । त्
जगत �कट भएपिछ स्व�प देखा पद�न तथा ब स्व�प �कािशत �न्छ तब जग
देखा पद�न । मनको स्व�प छानबीन गद� गएमा आत्मा नै मन हो भ�े थाहा �न्छ
'स्वय' को अथर् आत्मा नै हो । मन सदैव कुनै एक स्थूल वस्तुको आलम्बन िलएर
रहन सक्छ । मन एक्लै �ट� सक्दैन । मनलाई नै सू�म शरीर या जीव भि ।
यो देहमा जुन 'म' को �पमा उदय �न्छ त्यो मन हो 'म िवचार' देहमा सवर्�थम
कहाँबाट उदय �न्, यो अन्वेषण गदार् थाहा �न्'म िवचार' �दयबाट उदय �न्छ ।
त्यही मनको उ�म स्थान हो । िनरन्'म', 'म' िचन्तन गद� रहेमा पिन यो िचन्तनल
'त्यहा' पुर् यइ�दन्छ  मनमा उठ्ने सबै िवचारमध्य'म-िवचार' �थम िवचार हो । त्यो
उदय भएपिछ अन्य सबै िवचार उदय �न्छन् । उ�म पु�ष उदय भएपिछ नै मध्
पु�ष र अन्य पु�ष उदय �न्छ; उ�म पु�षिबना मध्यम पु�ष र अन्य पु�ष �टक्दैन
।
'म को �ँ ?' अन्वेषण�ारा नै मनिन�� �न सक्छ ।'म को �ँ ?' अन्वेषण अन्य समस
िवचारह�को नाश गरे र शव जलाउने ल�ीजस्तै पिछ स्वयं पिन िवन� �नेछ । अन
िवचार उठे मा ितनलाई पूरा �ने अवसर न�दई 'यी िवचार कसरी उठे ?' भनी अन्वेषण
गनुर्पछर् । जित नै िवचार �कन नउठू, �त्येक िवचार उठ् नै सतकर ् भएर'यो िवचार
कसलाई उ�ो, यसरी अन्वेषण गदार'मलाई उ�ो' भ�े थाहा �न्छ । त, 'म को �ँ ?'
अन्वेषण�ारा मन आफ्नो उ�म स्थानमा फक�र आउनेछ । उदय भएको िवचार प
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लीन �न जानेछ । यस�कार अभ्यास गद� रहँदा आफ्नो उ�म स्थानमा सुिस्थत र
शि� मनमा बढ्छ । सू�म मन जब मिस्तष्क एवं इन्�यह��ारा बिहमुर्ख; तब
स्थूल नाम �प दृश्यमान �न्; मन जब �दयमा �ट�करहन्छ तब नाम �प ितरोिहत
�न जान्छन् । मनलाई बािहर िनक्लन न�दई �दयमा सुिस्थत रा�ुलाई अन्तमुर
भिनन्छ । यस�कार मन �दयमाअविस्थत भएपिछ सकल िवचारह�को मूल'म'
िवन� भएर सदैव िव�मान स्वयं स्व�प नै �कािशत �न्छ । जह'म' िवचार लेस
मा� पिन रहँदन
ै त्यो स्वयं �प हो । त्यही मौन कहलाउँछ । यस�कार िन�ल रहनु
नाम नै ज्ञानदृि� हो । िन�ल रहनु अथार्त् मई आत्मस्व�प िवलीन गनु् नै हो ।
र
यसको िवपरीत अ�को िवचार जा�ु; ि�कालको जानकारी रा�ु; सुदरू देशह�मा
घट्ने घटनाह� जा�ु- यी सबै ज्ञानदृि� �न सक्दैनन्
एक मा� आत्मा यथाथर्मा अिस्त�वमान छ । , जीव एवं ई�र सीपीमा चाँदी
समान त्यसमा अध्यारोपण �न् ।  तीनै एकै समयमा दृश्यमान �न्छन् तथा एक
समयमा अदृश्य �न्छन् । आत्मस्व�प नै जगत हो । आत्म स्व'म' हो,
आत्मस्व�प नै ई�र हो । सबै िशव स्व�प हो
मनोिनरोधका लािग आत्म अन्वेषणका अित�र� अ� कुनै समुिचत उपाय छैन । अन
उपाय�ारा िनरोध ग�रयो भने मन िन�� भएजस्तो आभास �नेछ र पुनः बािहर
िनिस्कआउनेछ । �ाणायाम�ारा पिन मन िन�� �न; �कन्तु �ाण जबसम्म िन�िह
�न्छ तबसम्म मन पिन िन�� रहन्छ । �ाण बािहर िनक्लनासाथ मन पिन बिहगा
भएर वासनाको वशीभूत �ँदै भ�ता�रन थाल्नेछ । मन एवं �ा दुवक
ै ो उ�म स्थान
एउटै हो । िवचार नै मनको स्व�प हो ।'म' िवचार नै मनको �थम िवचार हो । त्यही
अहंकार हो । अहंकार जहाँबाट उदय �न्, त्यहीँबाट स्वास पिन िनस्कन्छ ।
मनको लय �न्छ तब �ाणको पिन लय �न्छ । जब �ाणको लय �न्छ तब मनको प
लय �न्छ । �कन् सुषुि�मा य�िप मन लीन रहन्छ तथािप �ाणको लय �ँदैन ।
शरीरको रक्षाका लाि'शरीर म�रसके को त हैन' - भ�े आशंका अ�लाई नहोस् भनेर
ई�रले यस्त चाहेको हो । जा�त एवं समािधमा जब मन लीन �न्छ तब �ाण पिन
लयगत �न्छ । �ाण मनको स्थूल �प कहलाउँछ । मृत्युको समयसम्म मनले �ाण
शरीरमा �टकाइराख्, शरीर मरे पिछ कालले उसलाई हरण गरे र लैजान्छ । अतः
�ाणायाम मनोिनरोधमा सहायक छ, �कन्तु �ाणायामले मनलाई नाश गदन ।

�ाणायामजस्त मू�त ध्या, मन्� जप र आहार िनयम पिन मनोिनरोधमा सहायक
�न्छन् । मू�तध्यान र मन्� जप�ारा मन एका� �न्छ । सदैव चलायमान रहने हा�
सूँडमा य�द एउटा साङ्लो �दने हो भने जसरी त्यो हा�ी कुनै अन्य वस्तुलाई प
�यास नगरी त्ही साङ्लो प�ेर चिलरहन्छ त्यसैगरी सदा च�ल रहने मनलाई प
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कु नै नाम या �पमा अभ्यस्त गराइयो भने मनले त्यसैलाई �हण ग�ररहनेछ ।
असंख्य िवचारह�को �पमा फैलन्छ र �त्येक िवचार अत्यन्त दुबर्ल
अभ्यास�ारा शि�शाली बनेको मनलाई आत्म अन्वेषण सहसाथ िस� �न्छ । सबै
िनयमह�मा �े� - िमत साि�वक आहार�ारा मनमा सत्वगुणक वृि� �न्छ जुन आत्
अन्वेषणमा सहायक �न्छ

धेरै लामो समयदेिख चिलआएका िवषय-वासनाह� समु�का लहरजस्तै असीिमत
देिखए पिन ती सबै नै स्व�प �कािशत �ँदा�ँदै िवन� �न जानछन् । 'के यी सबै िवषय
वासनाह� िवन� होलान् र म स्व�प मा�मा सुिस्थत रहन सकूँ?' - यस्तो
सन्देहयु� िवचारलाई स्थान न�दई स्व�प ध्यानमा िनरन्तर सुदृढ रहनुपछर् ।
चाहे कित नै ठू लो पापी �कन नहोस,् 'म त पापी �ँ, मेरो उ�ार कसरी �न सक्छ?' यस�कार दीन भएर �लाप नगरी, म पापी �ँ यस्तो िवचार समेत िवल्कुल त्याग
य�द ऊ स्व�-ध्यानमा सतत संल� रहन्छ भने िन�य नै उसको उ�ार �नेछ
जबसम् मनमा िवषय-वासना �न्छन, तबसम्म'म को �ँ' अन्वेषण पिन आवश्य
�न्छ । जि-जितखेर िवचार उठ्छन् त्य-त्यितखेरितनको उत्पि�स्थानम

अन्वेषण�ारा ती सबैको नाश गनुर्पछर् । अन्य िवषयह�मा ध्यान न�दनु वैराग्य
िनस्पृहता हो । आफ्नो आत्मस्व�पलाई नत्या�ु ज्ञान हो । वास्तवमा यी दुवै एक
जसरी गोताखोरह� आफ्नो कम्मरमात्थ बाँधेर डु बुल्क� लगाउँदै समु�को
गिहराइमा रहेका मोती िनकाल्छन, त्यसैगरी हरेकले वैराग्य धारण गरी आफ्
अन्तरमनमा गिहरो डुबुल्क� लगाउँदै आ-मोती �ा� गनर् सक्छन् । -स्व�प �ा�
न�ँदा सम्म य�द कसैले िनरन्तर स्व स्व�प स्मरणमा संल� रहन्छ भने यही एक
पयार्� छ । जबसम्म �कलिभ� श�ु �न्छन् तबसम्म ती त्यहाँबाट बािहर आइ
रहन्छन् । जितजित ती बािहर आउँछन् ितनलाई मा�ररहने हो भने �कल्ला हा
ला�ेछ ।
ई�र एवं सद्गु� वास्तवमा िभ� होइनन् । जसरी बाघका मुखमा परेको िशकार बच
सक्दैन ठीक त्यसैगरी जोमािथ सद्गु�को कृपा दृिनर् जान, ती अवश्य नै रिक्
�नेछन् । किहल्यै न� �नेछैनन् । तर सबैले सद्गु��ारा िनद�िशत बाटोको अचू
अनुसरण गनुर्पछर्
आत्मिचन्तन अित�र� अ� कु नै िचन्तन उठ्नका लािग कि� पिन अवकाश न�द
आत्मिन�ामा रहनु न, आफू लाई ई�रमा सम�पत गनुर् हो  ई�रमािथ चाहे जित नै
भार छोड�, उसले समस्त भार वहन गदर्छ । जब एक मे�र शि� सबै कायर्ह�
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स�ालन ग�ररहन्छ भने हामी उसको अधीनमा नरही'यस्तो गनुर्पर्, उस्तो
गनुर्पर् ' भनी �कन सोिचरहन्छ�?' रे लगाडीले सबै भार वहन गरे र िलएर जान्छ ।
यो जान्दाजान्दपिन त्यसमा या�ा गन� हाम, आफ्नो सस्यानो कुम्रे लमा राखेर
आरामसँग नबसी त्यसलाई आफ्नो िशरमा बो र �कन क� उठाइरहन्छ�?
सुख आत्माको स्व�प ; सुख एवं आत्मा स्व�प िभ� होइनन् । आत्मसुख एउटै;
त्यही सत्य हो । �प�का कुनै पिन वस्तुमा सुख छैन । आ अिववेकको कारणले
हामी तीबाट सुख �ा� �न्छ भनी सोच्छ� । मन जब बािहर िनस्कन्छ तब दुः
अनुभव गछर् । वास्तवमा जितखेर हा�ा िवचार पूणर् �न, त्यितखेर मन आफ्न
उ�म स्थानमा फक�र आत्मसुखकै अनुभव गछर् । त्यसैगरी सु, समािध र मूछार्का
बेला तथा इिच्छत वस्तु �ा� भएको अवस्थामा र अिनिच्छत वस्तु पन्छेको अव
पिन मन अन्तमुर्खी भएर आत्मसुखकै अनुभव गछर् । यस�कार मन आत्मालाई छ
बािहर जाँदै र िभ� आउँ दै अिव�ाम भ�ता�रइरहन्छ ।
�खमुिन छायाँ सुखमय छ । बािहर घामको ताप छ । बािहर भ�ता�रने मािनस
छायाँमा गएर शीतलता अनुभव गछर् । केही समयपिछ बािहर िनस्कन्छ र गम�
उखुम सहन नसके पिछ पुनः �खमुिन जान्छ । यस�कार ऊ छायाँबाट घाममा र
घामबाट छायाँमा आउजाउ ग�ररहन्छ । यस्तो गन� अिववेक� हो । �कन्तु िववेक� छाय
छोडेर जाँदन
ै । त्यसैगरी ज्ञानीको मन  ��बाट अलग �ँदन
ै । �कन्तु अज्ञानी
मन �प� िवषयह�मा भ�ता�रदै दुःख भोग्छ तथा छोटो समयको लािग ��मा
फक� दा सुख पाइरहन्छ । जगत िवचार नै हो । जब जगत अदृश्य �न्छ अथार्त्
िवचार रहँदन
ै न् तब आनन्दको अनुभव गछ; जब जगत दृश्यमान �न्छ तब उसले दख
भोग्छ ।
जसरी कु नै इच्छ, संकल्प या �यासिबना उदायको सूयर्को साि�ध्य मा�ले सूयर्क
मिणले आगो पैदा गछर, कमल फ��न्, जल वािष्पत �न, जगतका मािनसह�
आफ्ना कायर्मा �वृ� भई ितनलाई सम्प� गरेर िनिष्�य �न्छन् । जसरी च
निजक सुई हल्लन, उसैगरी संकल्परिहत ई�रको िनकटतामा�ले �ने ि�कमर् अथवा
प�कृ त्यबाट िनयिन्� सबै जीव आफ-आफ्नो कमर् अनुसार कायर् गरी िव�ान्त �न
। यसको िवपरीत 'ऊ' संकल्परिहत  । उसलाई कु नै पिन कमरले बाँध्दै, ठीक उसैगरी
जसरी सांसा�रक कमर् सूयर्ल स्पशर्द�नन् र अन्य चार भूतह�का गु-अवगुण
�ापक आकाशलाई छु ँदन
ै न् ।
सबै शा�मा मुि� पाउनका लािग मनोिन�ह गनु्पछर् भ
र
एको छ । मनोिन�ह नै सबै
शा�ह�को अिन्तम उपदेश हो भ�े जािनसकेपिछ शा� �न्थह�को अप�रिमत �पल
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अध्ययन गद�रहनुको कुनै �योन छैन । मनोिन�ह गनर्का लािग'म को �ँ' यो
िवचार�ारा आफ्नो अन्वेषण गनुर्पछर् । शा� �न्थह�मा यो अन्वेषण कसर
स�कन्छ? आफ� लाई ज्ञान चक्षुले जा�ुपछर् । रा'म को �ँ' भ�े जा�को लािग
दपर्णको आवश्यकता पछ? अहम् प�कोशिभ� छ; शा� �न्थ त ती कोशबािहर छन्
। अतः प�कोशलाई पिन हटाएर अन्वेषण ग�रनुपन� आफूलाई शा�मा खोज्नु �थ� ह
। 'म को �ँ?' खोज�ारा 'बन्धनमा परेक' आफ्नो यथाथर् स्व�प जा�ु नै मुि� हो
सदा सवर्दा मनलाई आत्मामा सुिस्थर रा�ु नै -अन्वेषण कहलाउँछ । ध्नमा
आफू लाई सि�दानन्दको भावना गनुर्पछर् । जेजित िस�कएको छ त्यो सबै एक
भुल्नुपन�छ 
य�द कसैले बािहर फ्याँ� �ठ� पारेको किसङ्गर खोतल्न थाल्छ भने त्यो काम ब
हो ठीक त्यसैगरी कोही �ि� जसलाई आफूलाई जा�ु छ उसले आफूलाई घेरेका सबै
त�वह�लाई एकसाथ नहटाइकन य�द ितनको गणना गदर्छ या ितनको गुणको
िववेचना गदर्छ भने त्यो �थर् हो । �प�लाई एक स्व�जस्�ुपछर ।
जा�त काल लामो �न्छ र स्व� काल क्षिणक; यसको अित�र� ियनमा कु नै भेद
�ँदन
ै । जा�तमा �ने �वहार जित वास्तिवक लाग्छ, त्यसैगरी स्व�मा �ने �वहा
पिन उित नै वास्तिवक देिखन्छन् । जा�त तथा स्व� दुवै अवस्थामा िवचार एवं
�प एकै समयमा उपिस्थत रहन्छन्
शुभ मन र अशुभ मन भनेजस्तो िभ� मन �ँदैनन् । मन एकै �न्छ । वासनाह� नै शु
एवं अशुभ दुई �कारका �न्छन् । मन जब शुभ वासनाह�को वशीभूत रहन्छ तब त्
शुभ मन तथा अशुभ वासनाह�को वशीभूत रहँदा अशुभ मन कहलाउँ छ । अ� मािनस
चाहे जित नै खराब देिखऊन् ती�ित घृणा गनुर�द
ँ न
ै । राग एवं �ेष दुवै खराब �न् ।
�प� िवषयमा मन अिधक लगाउन �ँदन
ै । जहाँसम्म �न सक्छ अ�को कायर्
हस्तक्षेप गनर् �ँदैन । अ�लाई जे �दइन्छ त्यही आफूलाई पिन �दइन्छ ।
जानेपिछ कसले अ�लाई न�दइरहला ।
अहम् पना उदाएपिछ सबै कु रा उदाउँ छन्; अहम् पना लीन भएमा सबै कु रा िवलीन
�न्न् । हामी जित धेरै िवन� भएर आचरण गछ� त्यित नै हा�ो िहत �न्छ । य�द म
िन�िहत ग�रर�� भने जहाँ पिन रहन ब� सक्छ� ।
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