
खाद्ान्नको दैवी अ्ुनकम्ा 

यस मार्गको प्रवर्गक, ओयासामाले यसरी ससकाउनभुयो -
 
     “सारको एउटा पार पनन नफालननू ।”
 
उहालेँ खेर नफालने कुराको नैनरक महत्त्वबारे ससकाउनका लागर 
मात्र नभई परमेश्वर जनक-जननीले हामीलाई प्रदान रनु्गभएको 
सब थोकलाई खेर नफालीकन आभारीपनूर्ग मनले ग्रहर रनु्गपर्ग  
भनी त्यसरी ससकाउनुभयो । 
 
   साथै ओयासामाले मारा खाने बेलामा -
 
      “मीठो, मीठो भनेर खाननू ।”
 
भनेर ससकाउनभुयो । मारा पनन जनावर पनन आफनो ज्ान 
मानवका लागर अप्गर ररेकाले सबै मीठो मानेर हामीले खाएनौ ंभने 
नरनीहरूको ज्ानलाई र परमेश्वर जनक-जननीको अभभप्रायलाई 
बेवास्त ररे जस्तो हुनर ।



यस मार्गको भिक्ामा कुनै नवधान या ननयम जस्ता उपदेिद्ारा हाम्ो 
जीवनिैलीलाई मना या ननयन्त्रर रनने चलन रैन । त्यस्ता कुराहरूको 
पररपालनाभन्ा खसुीसाथ जीवन नबराउने जीवनिैलीप्रनर पे्रररर 
रर्ग  । खाद्ान्नका बारेमा पनन कुनै पनन ननषेसधर चीज रोककएको 
रैन । सम्नूर्ग कुरा परमेश्वर जनक-जननीको अनुकम्ा हो । 

त्यसैले कृरज्ञराका साथ आवश्यक चीज ग्रहर रनु्ग राम्ो हुनर । 
खाद्ान्नका माध्यमबाट दैननक रूपमा परमेश्वर जनक-जननीको 
अनकुम्ाबारे सचेर हँुदै अनभुनूर रनु्ग : यस्तो जीवनिैली नै यस 
मार्गको अनयुायीका लागर महान खसुीको स्ोर हुनेर । 
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