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सुशासनका लामि सत्यमनष्ठाको दशषनशास्त्रीय आधार
डा. भीष्मकुमार भूसाल*

लेखसार
सत्यमनष्ठा अङ्रेजी शब्द Integrity को मूल्यजमनत भावाथष हो। शाब्ब्दक हहसाबले सत्यमनष्ठा (Integrity)
भन्नाले कुनै पमन हवर्यको समरता, शुद्धता र अक्षुण्र्तालाई बुझ्नुपदषछ। यसलाई आफ्नै व्यवहारको

एकीकरर् (Integration of Self), पहहचान कायम िने (Maintenance of Identity), कुनै हवर्यमा अहवचमलत

अडान राख्ने (standing for Something), नैमतकता र सदाचार कायम िने (Moral Purpose) तथा मानवमा
अन्तमनषहहत िुर्का रूपमा (Integrity as a Virtue) समेत बुझ्न सहकन्छ।

सत्यमनष्ठा भन्नाले मन, वचन र कमषले आफ्नो कतषव्य र सत्यप्रमत अमडि रहने तथा आफ्ना नैमतक मूल्य

र मान्यताबाट जुनसुकै अवस्थामा पमन हवचमलत नहुने नैमतक मसद्धान्तको अवलम्बन िरे को अवस्थालाई

बुझाउँ छ। च ुनौतीबाट भाग्नु वा सब्जलो, मछटो, छोटो र रमाइलो बाटो रोजेर त्यसमा हहँड्नु वा दिुन षु पमन

सत्यमनष्ठा होइन। आधुमनक प्रशासनमा सावषजमनक सेवा प्रवाह िने ब्जम्मेवारीमा रहेको मामनसमा सत्यमनष्ठा
हुन मुख्यतः चार कुराहरू अमत आवश्यक हुन्छन् भन्ने मान्यता राब्खन्छ। ती हुन:् (क) उत्तरदाहयत्व
(Accountability), (ख) नैमतकतापूर्ष व्यवहार (Ethical Behavior), (ि) कायषप्रवीर्ता वा व्यावसाहयकता

(Competency or Professionalism) र (घ) भ्रष्टाचार तथा साधन स्रोतको दुरुपयोिबाट टाढै रहने
(Refraining from Corruption or Abuse of any Kind of Resources)।
प्रस्तुत आलेखमा सत्यमनष्ठाको मािषमा हहँड्नका लामि पूवज
ष हरूले दे खाएका जीवन दशषनका केही

ब्झल्काहरूको व्याख्या िने प्रयास िररएको छ जसले हाम्रा व्यवहार, धारर्ा र ज्ञानको पब्िमा उपभोक्तावादी
दशषनभन्दा पृथक् आत्मज्ञान र आत्मप्रकाशमतर लैजाने बाटोमा हहँड्नका लामि आवश्यक िुर्हरू हामसल

िनष सघाउँ छन्। ती िुर्हरूलाई सत्यमनष्ठासँि आबद्ध िदै सुशासनको प्रवद्धषन िनषका लामि वैददक तथा

सनातन हहन्दु दशषनले दे खाएको बाटो र सत्यमनष्ठाको हवकासका हवमभन्न आयामहरूलाई शास्त्रीय आलोकमा
चचाष िररएको छ।

*

सहसब्चव, नेपाल सरकार

इमेलः bkb2032@gmail.com
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शब्दकु ञजीः सत्यमनष्ठा, वैददक दशषन, बौद्ध दशषन, दशहवधराजधम्म, नैमतकतापूर्ष व्यवहार, सं स्थाित
सत्यमनष्ठा

हवर्यप्रवेश

सावषजमनक प्रशासनमा पटक पटक प्रयोिमा आउने दुई शब्दहरू हुन-् सुशासन र भ्रष्टाचार हवरुद्ध शून्य
सहनशीलता । तर व्यवहारमा न त सुशासन कायम िनष हाम्रा कदमहरू साथषक रूपले अब्घ

बढे का छन् न त भ्रष्टाचार मनयन्रर्का सूचकहरूमा नै सुधार दे ब्खएको छ। कहाँ भ्रष्टाचार र कममसनका
अवसरहरू छन् त्यतै दिुन ष जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोि िने तर सावषजमनक मञ्च पाउनेमबब्त्तकै सुशासनका िुड्डी
हाँक्ने र भ्रष्टाचारको हवरोध िने, कायाषलयको ढोकाढोकामा “म भ्रष्टाचार िददषन र हुन पमन ददन्न” भन्ने
ु ी होटल, रे ष्टुराँमा पेटी र खोकाको मोलमोलाइ िने, सुशासन कायम िनष भन्दै
ब्स्टकर टाँस्ने तर बेलक

अनुिमनमा जाने तर जसको अनुिमन िनष िएको हो उसैका खचषमा दे हरादुन र नैमनतालका भ्रमर्मा
रमाउनेजस्ता दोहोरो चरररका व्यवहारहरू हामीबाट हकन भैरहेका छन्? हकन हाम्रो कथनी र करनीमा

ू ष जीवन दशषनबाट भन्दा तत्कालको भोिहवलास र झुटो
यरो फरक छ? हकनभने हामी कुनै आदशषपर्

समृहद्धको मोहबाट बत्तीमा पुतली जस्तै तामनइरहेका छौँ। जीवनको अब्न्तम लक्ष्य के हो हामीलाई थाहा
छै न। हाम्रा अरजहरूले हजारौँ वर्षको ममहहनेत र मसकाइबाट सूरको रूपमा छोडेर िएका जीवन दशषनका
मोतीहरू हटप्न त के ब्चन्नसमेत हामीलाई फुसषद छै न। हामीलाई ती मोतीहरू केबल बाहुनले पाठ िने

हवर्य, आडम्बर र अन्धहवश्वास मार लाग्छन्। मतनको अध्ययन नै निरी आलोचना िनष हामी उद्धत
हुन्छौँ।

दशषनबाट अनुप्राब्र्त जीवनशैलीले हामीलाई थप उत्तरदायी भएर कतषव्यपथमा अब्घ बढ्न मसकाउँ छ। यहाँ
उत्तरदाहयत्व भन्नाले स्वउत्तरदाहयत्व र बाह्य उत्तरदाहयत्व दुवल
ै ाई बुझाउँ छ। बाह्य उत्तरदाहयत्व भन्नाले

आफूलाई तोहकएको ब्जम्मेवारीप्रमतको, सामाब्जक कतषव्यप्रमतको, पररवार र समाजप्रमतको उत्तरदाहयत्वलाई

बुझाउँ छ भने आन्तररक उत्तरदाहयत्वले आफ्नै व्यवहारप्रमतको मनमषम इमानदारी र मनष्ठालाई जनाउँ छ।
उत्तरदाहयत्व कुनै व्यब्क्तको हवश्वास र अनुभमू तको मूल्याङ्कन हो। आफू वा अन्यको कायषसम्पादन र
व्यवहारको अवलोकन, अनुिमन र मूल्याङ्कनबाट बाह्य उत्तरदाहयत्वको पालना िरे निरे को छु ट्याउन

सहकन्छ भने स्वउत्तरदाहयत्वले नैमतकतापूर्ष व्यवहार मनयमन िनष आफैमा इमानदारी र सत्यमनष्ठाको
अवलम्बन हुने कुरालाई सङ्केत िदषछ।

सरल हहसाबले बुझ्दा स्वउत्तरदाहयत्व भन्ने हवर्य आत्मज्ञान तथा आत्मप्रकाश उन्मुख जस्तो प्रतीत हुन्छ

तर यसले अरूलाई समेत प्रभाव पादषछ। स्वउत्तरदाहयत्वले मामनसलाई जनमुखी बनाउँ छ। जनमुखी हुन ु
भनेको अरुलाई ख्याल िनु,ष सशक्तीकरर् िनुष र हवकास िनुष पमन हो।

कायषप्रवीर्ता (Competence) तथा व्यावसाहयकता (Professionalism) सत्यमनष्ठा हवकास िनष चाहहने अको

महत्त्वपूर्ष िुर् हो। यसअन्तिषत दे खाउन सहकने त्यस्ता हवशेर्ता तथा मसपहरू पदषछन् जसबाट कायष
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सम्पादन र कायषक्षमता बढाउन सहयोि पुग्छ। ज्ञान, मसप, धारर्ा र उत्तम कायषसम्पादनले मामनसलाई
दक्ष बनाउँ दै लैजान्छ भने कायषब्जम्मेवारीसँि सम्बब्न्धत मूल्य, मानदण्ड तथा स्तर कायम िदै कायषसम्पादन
िने प्रहियालाई व्यावसाहयकता भमनन्छ।

उत्तरदाहयत्व तथा कायषप्रवीर्तासँिै नैंमतकतापूर्ष व्यवहार सत्यमनष्ठाको अको खम्बा हो। नैमतकतापूर्ष
व्यवहार (Ethical Behavior) त्यस्तो व्यवहार हो जसमा नैमतकतापूर्ष मािषदशषन, मनष्पक्षता, सत्यमनष्ठा,
जनमुखी प्रवृब्त्त, शब्क्तको बाँडफाँट, भूममकाको स्पष्टता र ददिोपनामा सचेतता जस्ता कुराहरूलाई
नैमतकतापूर्ष वातावरर्मा प्रदशषन िररएको हुन्छ।

अमधकांशले ‘सदाचार’ भन्ने शब्दावली प्रयोि िरे र बुझ्ने िरे को सत्यमनष्ठा शब्दले सदाचारपूर्ष व्यवहार
(Ethical Behavior) भन्दा धेरै फराहकलो अथष समेट्छ। कुनै व्यब्क्त केही काम निररकन पमन सदाचारी
हुन सक्छ, तर सत्यमनष्ठायुक्त हुनका लामि उसले आफ्नो कतषव्य र ब्जम्मेवारी पूरा िदाष आइपने हवमभन्न
बाधा, च ुनौती र अब्ग्नपरीक्षाहरू पार िदै आफैलाई मनष्ठामा समतसाल जस्तै उभ्याउन सक्नु पदषछ।
यी कुराहरूलाई दाशषमनक आलोकबाट यसरी हेन ष सहकन्छः

दाशषमनक आलोकमा सत्यमनष्ठा
वैददक दशषनमा सत्यमनष्ठाका आयामहरू
दशषन (Philosophy) लाई पब्िमा हवद्वानहरूले ज्ञान, वास्तहवकता र अब्स्तत्वको आधारभूत प्रकृमतको
अध्ययनको रूपमा पररभाहर्त िरे को पाइन्छ। ज्ञानप्रमतको प्रेम तथा मामनसका व्यवहारलाई मनदे ब्शत िने

मसद्धान्त वा धारर्ाको रूपमा पमन दशषनलाई बुझ्ने िररएको छ; तर पूवीय दशषनको पररभार्ा त्योभन्दा

फराहकलो छ। मामनसको जीवनपद्धमत, सोच, धारर्ा, अनुशासन, आचरर्, व्यवहार, इहलोक तथा परलोक,
ईश्वरीय साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आत्मानुभमू त, आत्मप्रकाश, अनुकरर्ीय आदशष चररर मनमाषर्का लामि हाम्रा

पूवज
ष हरूले वर्ौँको अध्ययन, साधना, अभ्यास, तकष हवतकष, वाद, प्रमतवाद र सं वादको सं श्लर्
े र् िरी सूरबद्ध
रूपले हवमभन्न दशषनमाफषत प्रस्तुत िरे का छन्। जीवन र जित्लाई हेने, बुझ्ने, हवश्लेर्र् र परख िने तथा
पदाथष र चेतनाको अन्तरसम्बन्ध पिेल्ने दृहष्टकोर् हो- दशषन।

भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रादुभाषव भई सं सारका हवमभन्न भािमा फैमलएका हहन्दु/सनातनी, बौद्ध, जैन, हकँरात,
बोन्पो लिायतका ओमकार पररवारको जीवनशैलीलाई प्रभाहवत िने दशषन वेद, उपमनर्द्, सं हहता, पुरार्,
हपटक, मनकाय, जातक, आिम साहहत्य, सार आददमा उल्लेख भएको पाइन्छ। सबै रन्थले सदाचार पद्धमत,

समभाव, त्याि र सादिीलाई जोड ददएका छन्। मामनसको सावषजमनक जीवन हुन्छ र उसले िरे का प्रत्येक
हियाकलापले अरुलाई असर िने हुँदा प्रत्येक कमष सोची हवचारी मार िनुप
ष छष भन्ने भाव ती रन्थमा मन्र,
सूक्त, श्लोक आददमा सं श्लर्
े र् िरी उजािर िररएको पाइन्छ। नैमतकतापूर्ष व्यवहार र सत्यमनष्ठामा रहने
व्यब्क्तहरूलाई आदशष व्यब्क्तको रूपमा स्थाहपत िरी मतनका जीवन आदशषलाई मलहपबद्ध िररएको हुन्छ।
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जीवन र जित्प्रमतका दृहष्टकोर्हरू वैददक दशषनमा यरतर छररएर रहेका छन्। वैददक दशषनअन्तिषत

साङ्ख्य, न्याय, वैशेहर्क, योि, मीमांसा, वेदान्त, लोकायत वा चावाषक दशषन पदषछन्। माधवाचायषका
अनुसार चावाषक, बौद्ध, आहषत, रामानुज, पूर्प्र
ष ज्ञ, नकुलीश, पाशुपत, शैव, प्रत्यमभज्ञा, रसेश्वर, औलुक्य,
अक्षपाद, जैमीनीय, पाब्र्नीय,साङ्ख्य र पातञ्जल िरी सनातनी धमषअन्तिषतका दशषनलाई पन्र भािमा

हवभाजन िररएको छ जसको चचाष यो छोटो आलेखमा सम्भव छै न। यसरी सत्यमनष्ठा भन्नाले मन, वचन
र कमषले आफ्नो कतषव्य र सत्यप्रमत अमडि रहने तथा आफ्ना नैमतक मूल्य र मान्यताबाट जुनसुकै

अवस्थामा पमन हवचमलत नहुने नैमतक मसद्धान्तको अवलम्बन िरे को अवस्थालाई बुब्झन्छ। यहाँ मन, वचन
र कमषले कसरी सत्यमनष्ठायुक्त हुने भन्ने हवर्यमा सनातन धमषका साहहत्य र बौद्ध साहहत्यमा छररएका
ज्ञानामृतलाई सङ्क्षेपमा उल्लेख िररएको छ।

् सं हहता, ब्राह्मर्, आरण्यक,
सनातन धमाषवलम्बीहरूको जीवन दशषनको आधार वेद तथा उपमनर्द्हरू हुन।
पुरार् लिायतले वेदका मन्रहरूको हवमभन्न दृष्टान्त, हवम्ब र प्रतीकहरूको माध्यमबाट व्याख्या िदषछन्।

ु ँद
मामनसमा मभर जे छ त्यही बाहहर दे ब्खनुपछष। सोच्ने एउटा, भन्ने एउटा र िने एउटा हुनह
ु ै न भन्ने
कुरालाई अथवषवेदको दोस्रो अध्यायको पहहलो सूक्तको ३२३ औ ँ मन्रमा यसरी उल्लेख िररएको छः

यदन्तरं तद् बाह्यं यद् बाह्यं तदन्तरम्

- अथवषवद
े २-१-३२३

त्यसैिरी मन, वचन र कमषमा समानता हुनेहरू महात्मा हुन ् र मनले एउटा ताक्ने, वचनले एउटा बोल्ने
् सत्यमनष्ठाको बाटो महात्मा बन्ने बाटो हो। यस
तर िने बेलामा अकै िने मामनसहरू दुष्टात्मा हुन।
ँ ालेर प्रवचन
हहसाबले महात्मा हुनका लामि खरानी घसेर, िृहस्थ त्यािेर, कुनै वाद, धमष, सम्प्रदाय, पन्थ अि
ददँ दै हहँड्नुपने होइन। िृहस्थ जीवन मबताएर, आफ्नै पेसा वा व्यवसाय िरे र पमन महात्मा हुन सहकन्छ
भन्ने यस श्लोकको आशय हो। श्लोकले भन्छः

मनस्येकंवचस्येकं कमषण्येकं महात्मनाम्।

मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कमषण्यन्यत् दुरात्मनाम्॥

- सुभाहर्तामन

श्रीमद्भािवत् िीतामा भिवान् श्रीकृष्र्ले भन्नु भएको कमषयोिको ममष पमन त्यही नै हो। धेरैले िीता

पढ्छन्। सम्भार्र्हरूमा सदाचारको कुरा िनष छु टाउँ दैनन्। सबैले मृत्युपमछ कीमतष छोडेर जाने, स्विष,
बैकुण्ठ, कैवल्य वा ब्शव सायुज्य मुब्क्तको कुरा िछषन,् कामना पमन िछषन ् तर जीवनको लक्ष्य एकामतर
हहँड्ने बाटो अकैमतर हुन्छ। यसै प्रसङ्गलाई उल्लेख िदै नब्चकेताले यमराजलाई सोधेका प्रश्नको उत्तर
कठोपमनर्द्मा यसरी उल्लेख िरे को पाइन्छः

अन्यच्रे योऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानाथे पुरुर् ँ मसनीतः ।
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तयोः श्रे य आददानस्य साधुभव
ष मत हीयतेऽथाषद्य उ प्रेयो वृर्ीते॥

- कठोपमनर्द् (पररच्छे द-१, वब्ल्ल-२, श्लोक-१,: १.२.१)

मामनससँि हववेक छ । हववेक भएकाले छनौट िनषका लामि उसँि जीवनमा दुई मुख्य बाटाहरू छन्।

पहहलो हो- श्रे यको बाटो, दोस्रो हो- हप्रयको बाटो। श्रे यको बाटो कदठन हुन्छ तर यसले जीवनको अब्न्तम

लक्ष्यसम्म पुर्याउँ छ। हप्रयको बाटो सब्जलो, रमाइलो र सांसाररक हहसाबले आनन्ददायक हुन सक्छ तर
यो मािषबाट हहँडेर पुमिने भनेको पतनको खाडलसम्म मार हो। यस हहसाबले जीवनको लक्ष्य मनधाषरर्
िररसकेपमछ हहँड्ने बाटो पमन सही छनौट िनुप
ष छष । त्यो श्रे यको बाटो भनेकै सत्यमनष्ठा हो।

पब्िमा हवद्वानहरूले पमन सत्यमनष्ठाको पररभार्ा िदै आफूले आफैलाई नढाँट्नु सत्यमनष्ठा हो भनेका छन्।
मस. एस. लेहवसले “कसैले नदे खेको बेला पमन राम्रो काम िनु”ष लाई सत्यमनष्ठापूर्ष व्यवहार भनेका छन्।

बौद्ध दशषनअनुसार प्रशासकमा हुनपु ने मनष्ठा र सुशासन
बौद्ध दशषन अनुसार ज्ञानका स्रोत ६ हकमसमका छन्। ती हुन-् चाक्षुर्, स्पाशषन, श्रावर्, रासन, घ्रार्ज, मानस।

यसको अथष ज्ञान आँखाले हेरेर, हातले स्पशष िरे र, कानले सुनेर, ब्जभ्रोले स्वाद मलएर, नाकले िन्ध सुँघेर
र बुहद्धले बुझेर तथा तकष िरे र प्राप्त िनष सहकन्छ। मुख्य बौद्ध रन्थहरूमा, तीन वटा हपटकहरू,
तीअन्तिषतका मनकायहरू र मनकायअन्तिषतका जातक कथा आदद पदषछन्। तीन हकमसमका हुनाले
हपटकलाई मरहपटक भमनन्छ जसमा हवनय हपटक, अमभधम्म हपटक र सुत्त हपटक पदषछन्।

हवनय हपटकमभर पाराब्जक, पाब्चत्तीय, महावग्ि, च ुल्लवग्ि र पररवार समावेश छन् भने अमभधम्म हपटकमा

धम्मसहङ्गब्र्, हवभङ्ग, धातुकथा, पुग्िपञञब्त्त, कथावत्थु, यमक, पठ्ठान आदद समावेश छन्। त्यसै िरी सूर(सुत्त)
ु
हपटकमा दीघ्घ मनकाय, मब्ज्झ्म मनकाय, सं यक्त
मनकाय, अङ्गुत्तर मनकाय, खुद्दक मनकाय जस्ता हवशाल
रन्थहरू समावेश छन्।

खुद्दक मनकायमभर पमन खुद्दकपाठ, धम्मपद, उदान, यमतवुत्तक, सुत्तमनपात, हवमानवत्थु, थेरिाथा, थेरीिाथा,
जातक, मनद्देश (महामनद्देश र च ुल्लमनद्देश), पहटसब्म्भदामग्ि, अपदान, बुद्धवंश, चररया हपटक आदद पदषछन्।

सुत्त हपटकको खुद्दक मनकायअन्तिषत दररमुख जातकमा मिधका राजकुमारले तक्षब्शलामा पाएको

ब्शक्षाअनुसार शासक र प्रशासकले मनम्नानुसारका दश खाले िुर् अमनवायष रूपमा हवकास िनुष पदषछ,
जसलाई “दशहवध राजधम्म” पमन भमनन्छः

दान, मसल, पररच्चाि, अज्जवा, मद्दवो, तपो।
अक्कोध, अमभहहं साञ्च, खब्न्तं च अहवरोधन॥

- जातक (भाि-५, कथा - ३७८)

दशहवध राजधम्ममा उल्लेख भएअनुसारका दश िुर् मनम्न दे ब्खन्छन् (क) दानः अरूको हहतका लामि आफ्नो सुख र हप्रय वस्तुको त्याि िनष सक्ने त्यािी भावना (Sacrifice),

भीष्म कु मार भूसाल, 2078
(ख) शीलः शारीररक र मानमसकरूपले नैमतकतापूर्ष आचरर्को अवलम्बन (Ethical Behavior),
(ि) पररच्चािः पररत्याि, मनःस्वाथष भावना र उदारता (Selflessness, Helpfulness),

(घ) अज्जवाः आजषव अथाषत ् मनष्ठा, सच्चाइ, मनष्कपटता र इमानदारीका साथ कतषव्यपालन (Integrity),

(ङ) मद्दवो: नम्रता, आफ्नो िल्तीमा अरूलाई दोर्ी नबनाउने र अहङ्कारहवहीनता तथा हवनयशीलता
(Humility),
(च) तपो: आत्ममनरोधन (Self- discipline, Self-restrain),
(छ) अक्कोध: िोध र घृर्ाबाट मुक्त (Non-aggression ),

(ज) अमभहहं सा: मन वचन र कमषले कसैप्रमत हहं सा निनुष अथाषत ् अहहं सा (Non-violence),
(झ) खब्न्तं : धै यष (patience), र

(ञ) अहवरोधन: सुब्चता, नेकी, अरूका हवचारको सम्मान, पूवाषरहमुक्त (Unoccupied Mind)।
कुनै सावषजमनक पदामधकारीले न्यून पाररश्रममकमा काम िनुप
ष दाष पमन श्रमको वास्तहवक मूल्य (Real Labour

Value) भन्दा बढी काम िनुष दशहवध राजधम्ममा उब्ल्लब्खत ‘दान’ हो। अनुशासन, मयाषदा र आचरर्का

मानकहरू स्थाहपत िरे र आम नािररकहरूले अनुकरर् िनष सक्ने वातावरर् बनाउनु ‘शील’ हो। मनःस्वाथष
भावले कतषव्य पालना िनुष ‘पररच्चाि’ हो। सत्यमनष्ठापूर्ष व्यवहार प्रदशषन िनुष ‘अज्जवा’ हो भने सेवाराहीप्रमत
हवनम्र हुन,ु पदको घमण्ड निरी आफूलाई हवशेर् कतषव्य र ब्जम्मेवारी भएको आमनािररक जस्तै सम्झेर
सेवाराहीसँि व्यवहार िनुष ‘मद्दव’ हो।

कमाउने, रमाउने र अवसर समाउने मौका खोज्दै नहहँड्नु तथा त्यस्ता कायषका लामि अनुकूल वातावरर्

भएपमन आफ्नो आत्मसं यम निुमाई मनलाई मनयन्रर्मा राखी मौकामा चौका हान्ने प्रवृब्त्तबाट मुक्त हुन ु

‘तप’ हो। सेवाराही वा सरोकारवालाको अज्ञानता वा आवेशपूर्ष व्यवहारलाई सं यमतापूर्ष व्यवहारले ब्जत्नु
‘अक्कोध’ हो। मन, वचन र कमषले कसैप्रमत कुभलो नब्चताउनु, दुवाषच्य नबोल्नु र िैरकानुनी हामन नपुर्याउनु
‘अमभहहं सा’ हो। आफूले िरे को असल कायषको नमतजा आएन भनेर हरे स नखाई असल प्रयत्न िनुष मेरो
कतषव्य हो भन्ने बुझेर मनरन्तर सत्कायषमा लामि रहनु ‘खब्न्त’ हो भने अरूका हवचारको सम्मान िनु,ष कुनै

खाले पक्षपात वा पूवाषरहबाट मुक्त हुन,ु जुनसुकै दजाषका व्यब्क्तसँि पमन सम्मानपूर्ष व्यवहार िनुष ‘अहवरोधन’
हो।

दीग्घ मनकाय, खण्ड ३ (१८२,२८८) मा उल्लेख भएअनुसार मामनसहरू सामान्यतया चार खाले पूवाषरहबाट
रमसत हुन्छन् :
•
•
•
•

चण्डिमतः हवशेर् रूपले पक्ष मलनु, पक्षपात िनु,ष
दोसिमतः मबनाकारर् पक्षपात िनु,ष

मोहिमतः भ्रम या मूखत
ष ाको कारर् पक्षपात िनुष र
भयिमतः डरले पूवाषरही हुन ु वा पक्षपात िनु।
ष
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दब्क्षर् एमसयाली नोकरशाही (Bureaucracy) मामथ उब्ल्लब्खत चारै खाले पूवाषरहबाट रमसत दे ब्खन्छ। हामी

आफ्नो आस्था, जात, धमष, क्षेरीयता, साम्प्रदाहयकता, भार्ा, मलङ्ग वा स्वाथष समूहबाट जानी नजानी प्रभाहवत
भएर पूवाषरहयुक्त मनर्षय मलइरहेका हुन्छौं जसले िदाष हामी ‘चण्डिमत’मा प्राप्त हुन्छौं। कहहलेकाही ँ अको

व्यब्क्तको वास्तहवक मूल्याङ्कन िने क्षमता आफूमा नभएको कारर्ले वा आफ्नै व्यब्क्तित तथा स्वभावजन्य
कमजोरीका कारर्ले सेवाराही वा अको पक्षप्रमत पूवाषरही भएर मनर्षय मलन्छौं तथा तदनुरूप व्यवहार िछौं

भने त्यो हाम्रो ‘दोसिमत’ हो। हामीमा रहेको भ्रम वा हववेकको कमीले अकाषप्रमत पक्षपातपूर्ष वा पूवाषरही
व्यवहार िनुष पमन हाम्रो चररर रहहआएको छ जुन ‘मोहिमत’ हो। सबैभन्दा बढी त आसले वा रासले

प्रभाहवत भएर पूवाषरहपूर्ष मनर्षय र व्यवहार िने प्रवृब्त्तले हामीलाई िाँजक
े ो छ जसले िदाष धेरै मामनसहरू

कुनै कारर्मबना नै अन्यायमा पने र मनर्षयकताषले आफ्नो स्वाथष तथा अनुकूलतामा मार जोड ददएर िरे का
मनर्षयले सरकारप्रमत आम नािररकहरूको हवश्वास उडेको छ। यस्तो व्यवहारलाई ‘भयिमत’ भमनन्छ।

मामथ उब्ल्लब्खत दश हकमसमका िुर्हरूले युक्त र चारखाले पूवाषरहले मुक्त कमषचारीतन्रको हवकास िनष
सक्दाको ददन सुशासन र समृहद्ध खोज्न कही ँ जानु पदै न। सरकारप्रमतको हवश्वास पमन हयनै दश हकमसमका
धमष (िुर्हरूको उपब्स्थमत) र चार हकमसमका िमतहवहीनता (पूवाषरहको अनुपब्स्थमत) बाट आजषन हुन्छ। यो
नै हामीले कल्पना िने िरे को रामराज्यलाई साथषक बनाउने उपाय पमन हो।

सत्यमनष्ठाको अभ्यासबाट सुशासन
मामथ सङ्क्षेपमा वैददक दशषन र बौद्ध दशषनमा सत्यमनष्ठासँि जोमडएर रहेका हवर्यहरूको चचाष िररयो।

मतनै दशषनमा अनुप्राब्र्त भएर नै सावषजमनक प्रशासनमा सदाचार, सत्यमनष्ठा र सुशासनको जि दररलो पानष
सहकन्छ। तर सत्यमनष्ठा/सदाचार धेरैले भन्ने तर मनकै कमले अभ्यासमा ल्याउने हवर्य हुनाले दाशषमनक
आलोकमा रहेर मनम्न िुर्हरूको हवकास िरी सत्यमनष्ठाको बाटोमा कदम अब्घ बढाउन सहकन्छः
(क) नेतत्ृ व क्षमताको हवकास िने

कमषचारी नेतत्ृ व वा राजनैमतक नेतत्ृ व दुवल
ै े िने आचरर् र व्यवहार तथा उनीहरूले स्थाहपतिने

ु छष। नेतत्ृ व वा अिुवाइ िनेहरूको व्यवहार आममामनसले मनयामलरहेका
मानक अनुकरर्ीय हुनप

हुन्छन्। जस्तो व्यवहार, आचरर् र मानक अिुवाहरूले स्थाहपत िरे का हुन्छन् त्यो नै प्रामाब्र्क

व्यवहार र आचरर् हो भनेर अनुसरर् िररने हुँदा आफ्ना कारर्ले समाज िलत ददशातफष नजाओस्
ु छष र तदनुरूपको आचरर् िनुप
भनेर नेतत्ृ व सधैँ सजि हुनप
ष छष। श्रीमद््भािवत् िीतामा यही कुरा
भमनएको छः-

यद्यदाचरमतश्रे ष्ठ: तत्तदे वेतरो जन:।

स यत्प्रमार्ं कुरुते लोकस्तदनुवतषते।
-

श्रीमद्भािवत् िीता, ३-२१
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तर हामी भन्छौँ- म त नेता होइन, उच्चपदस्थ कमषचारी पमन होइन। मेरो आचरर् र व्यवहारले

कसरी अरूलाई प्रभाहवत पाछष होला र? हामीले यो मबसषन ु हुँदैन हक हामी हजारौँसँि प्रमतस्पधाष िरे र
छामनएर आएका हौँ। एउटा खररदारस्तरको कमषचारीले कस्तो खानपान िरे को छ, कसरी सम्पब्त्त
आजषन िरे को छ, कस्तो सङ्गत िछष, सवषसाधारर्सँि कसरी बोल्छ जस्ता कुराहरूमा टोल मछमेकले

चासो र उत्सुकतापूवक
ष हेरररहेको हुन्छ भन्ने मामथल्ला दजाषका मामनसहरूको सूक्ष्म अवलोकन िरे को
हुँदैन र? नमबसौं- जुनसुकै दजाषमा भएपमन हामीले असल मानकहरू स्थाहपत िनष सक्छौं। हामीले

छोडेको मानक स्थायी हुँदैन हक भन्ने ब्चन्ता निरौँ। सबैले असल मानक स्थाहपत िनष र अनुकरर्
िनष प्रयास िनेमबब्त्तकै हाम्रो प्रशासन स्वतः सुरन्छ।

तथाित िौतम बुद्धको महापररमनवाषर् हुने बेलामा उनका हप्रय ब्शष्य आनन्द प्रश्न िछषन-् “यो
सं सारमा सत्यको मािष दे खाउन तपाईं नरहनु भएपमछ हामी कसरी हाम्रो जीवनलाई सत्यको बाटोमा

हहँडाउन सक्छौँ र? तथाित मसद्धाथष िौतम बुद्ध जवाफ ददन्छन्- “अप्प दीपो भव” अथाषत ् आफ्नो
ू िरौँ। त्यसबमोब्जम अनुकरर्ीय व्यवहार
दीपक आफै होऊ। त्यसैले आफूमा नेतत्ृ वको भाव अनुभत
िरौँ । असल आचरर् अन्त नखोजौँ। हामी नै नमुना बनौँ।
(ख)

प्रभावकारी सञ्चार िने
हामीले जमतसुकै राम्रो काम िरे पमन िलत तररकाले बोल्नाले वा बोल्दै नबोल्नाले वा कठोर वचन

बोल्नाले वा अपयाषप्त सं वाद र सञ्चार िनाषले वा सुन्ने मान्छे ले बुझ्ने भार्ामा नबोल्दा राम्रा कामको
पमन जस पाउन सहकरहेका हुँदैनौँ। यो समस्या सावषजमनक ब्जम्मेवारीमा रहेका व्यब्क्तहरूमा मार
होइन अन्य पेसा वा व्यवसाय िनेहरूमा पमन दे ब्खन्छ। उदाहरर्का लामि जापानको कुनै पसलमा
िएर तपाई हवमभन्न सामानहरू एक घण्टा ओल्टाइपल्टाइ हेनह
षु न्ु छ, हजारौँ प्रश्न िनुह
ष न्ु छ तर पमन

केही नहकमनकनै फकषनुहन्ु छ भने पमन पसलेले हवनम्रतापूवक
ष अमभवादनसहहत धन्यवाद भन्छ । ऊ
ररसाउँ दैनख। हामीकहाँ के हुन्छ त्यो तपाईँ हामी भुक्तभोिी नै छौं ।

हाम्रो बोली वचनमा अद्भुत शब्क्त हुन्छ। हाम्रो वार्ी सकारात्मक वा हवष्फोटक दुवख
ै ाले उजाषले
भररएको हुन्छ। हाम्रो वैददक साहहत्यले हाम्रो सञ्चार मसपलाई यसरी चचाष िरे को दे ब्खन्छः
"नदुरुक्तायस्पृहयेत"्

- ऋग्वेद १-४१-४९८

यसको भाव हो- दुष्ट भार्र्का लामि कसैले इच्छा निरोस्। अरूलाई भड्काउने, िोध जिाउने र
अशाब्न्त मसजषना िने िरी सञ्चार िनुह
ष ँद
ु ै न।

हाम्रो मुखबाट अरूका लामि हहत हुने शब्द मनस्कनु पछष। हामीले बोलेको कुरा व्यथषको बकबक्

ु ँद
ू ष र महहमायुक्त हुनप
ु छष। हामीले िने सेवा प्रवाहले मामनसले आनन्दको
हुनह
ु ै न। हाम्रो बोली अथषपर्
अनुभमू त िनष सक्नुपदषछ। यजुवेदमा भमनएको छः
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‘ब्जह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्यूःस्वराड् भामः।

मोदाः प्रमोदा ऽअङ्गुलीरङ्गानी ममरं मे सहः।।६।।’’
- यजुवेद, २०-१९२७
ँ
(हाम्रो ब्जभ्रो कल्यार्रुपी वचनवाला होस् । वार्ी महहमाले युक्त होस् । …हाम्रा औलाहरूले
छु नेमबब्त्तकै मामनसले आनन्दको अनुभमू त िरून् ।)
ु छष। अथवषवेदमा भमनएको छः
हामीले िने सञ्चार हववेकपूर्ष हुनप
"... वब्शनी तब हवदधमा वदामस " (मतमी हववेकपूर्ष वार्ी/बोलीको प्रयोि िर)
-अथवषवेद, ३४-१-३८११
वास्तवमा पदमा पुग्नेमबब्त्तकै हामी िजक्क पछौं। आफूलाई उच्च र अरूलाई तुच्छ सब्म्झन थाल्छौं।
हामी जुनसुकै पदमा पुिौं ममठासपूर्ष वार्ीको प्रयोि िरे र हामी िररब हुँदैनौं। भमनएको छ मन-

हप्रय वाक्य प्रदानेन सवे तुष्यब्न्त जन्तवः।
तस्मात् हप्रयं हह वक्तव्यं वचने का दररद्रता ?
- सुभाहर्तामन
(राम्ररी बोल्दा वा शब्द उच्चारर् िदाष मामनसहरू मार होइन; सबै प्रार्ीहरूमा आनन्दको सञ्चार
हुन्छ। त्यसैले राम्ररी बोलौं। के राम्ररी बोल्दै मा कुनै मामनस दररद्र भएको छ र?)
यसको अथष अनावश्यक चाकरीको भार्ा बोल्ने भनेको होइन। सत्य सम्भार्र्लाई उपयुक्त तररकाले
प्रस्तुत िनुप
ष छष भन्ने यी श्लोकहरूको आशय हो।
ु ी हातमुख जोनष कमाइ िने
घाम पानी नभनी लामो यारा िरे र, अरू काम छोडेर वा मबहान बेलक
काम छोडेर हाम्रो अिामड आएको सेवाराहीलाई आफूजस्तै सम्झेर बोलौं। उसले बुझ्ने भार्ामा
छलषङ्ग पारे र कुरा राख्यौँ भने उसको काम कानुनतः नममल्ने भए पमन खुसीसाथ फकषन्छ।
(ि)

टोली मनमाषर् र हवकास िने
कुनै उच्च पदमा पुग्नेमबब्त्तकै ज्ञान, बुहद्ध र हववेकका पखेटा पलाउने होइन। उच्च पदले त अझ
बढी परामशषको माि िछष। सफलतापूवक
ष कायषसम्पादनका लामि एकापसमा सहकायष, समूह भाव
र समन्वयको माि िछष। सत्यमनष्ठाको बाटोमा हहँड्ने हो भने वेदका यी वार्ीहरूलाई हाम्रा जीवनको
मािषदशषक दीपका रूपमा अङ्गीकार िनैपछषः
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मा भ्राता भ्रातरं दद्वक्षन्, मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।।
-अथवषवद
े ३-३०-३
(दाजुभाइको मबचमा द्वे र् निर, बहहनीबहहनीको मबचमा द्वे र् निर, समान िमतबाट एकअकाषको आदर
सम्मान िदै परस्पर ममलेर कमष िनेवाला भएर अथवा एकमतले प्रत्येक कायष िरे र भद्रभावले पररपूर्ष
भएर बोल।)
कठोपमनर्द्मा भमनएको छः

ॐ सहनाववतु सहनौभ ुनक्तु सहवीयं करवावहै , तेजब्स्वना वधीतमस्तु मां हवदद्वर्ावहै।
- कठोपमनर्द्,१९
ँ
(हामीले एक अकाषको रक्षा िरौं। सँिै भोजन िरौं। सँिसँिै परािम िरौं। सँिै तेजस्वी होऔ।
एकापसमा द्वे र् निरौं)।
त्यसैिरी ऋग्वेदमा भमनएको छः सँिै हहँडौँ। सँिै आवाज बुलन्द िरौँ। हाम्रो मन ममलोस्।

सं िच्छध्वम् सं वदध्वम् सं वो मनांमस जानतम्।
-ऋग्वेद, १०-१८१-२
(घ)

उब्चत परामशष मलने
हामीमा ‘पदे न बुहद्ध वयेन ज्ञानम्’ अथाषत ् मामथल्लो पदमा पुग्नेमबब्त्तकै बुहद्ध आउने र मसमनयर वा
वररष्ठ हुनमे बब्त्तकै ज्ञानी हुने भ्रम छ। यो भ्रमबाट मुक्त हुनै पदषछ। सं सारमा सबै जान्ने कोही छै न
र केही नजान्ने पमन कोही छै न। सबै आफूले जानीसाध्य पमन छै न। त्यसैले आफूले िरे को मनर्षय
ँ राय परामशष मलन हहब्च्कचाउनु हुद
ँ ैन
र कायष अन्जानवश पमन िलत नहोस् भन्नका लामि जान्नेसि
चाहे जुनसुकै दजाष, उमेर वा क्षेरको हकन नहोस्। हामी जान्ने तबसम्म ठामनन्छौँ जबसम्म हामीभन्दा
बढी जान्ने अको मान्छे का फेला पदै नौँ। नीमतश्लोकमा भमनएको छः

यदा हकंब्चद्ज्ञोSहं दद्वप इव मदान्ध: समभवं
तदासवषज्ञोSस्मीत्यभवदवमलप्तं मम मन: ।
यदा हकंब्चब्त्कंब्चद्बुधजनसकाशादवितं
तदा मूखोSस्मीमत ज्वर इव मदो मे व्यपित: ।।
-

(ढु ङ्गाना, २०५३)
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(अमलअमल जान्दासम्म मलाई यस्तो अमभमान मथयो हक हात्तीजस्तै म िजक्क फुलेर हहँड्थेँ। आफू
सवषज्ञ जस्तै लाग््यो। तर जब साँच्चै जान्नेहरूका सङ्गतमा पदै िएँ, मलाई आफू कमत मूखष छु भन्ने
कुरा महसुस हुँदै ियो र मेरो अहङ्कार ज्वरो उरेजस्तै उमरयो)।
अझ नेपालमा त कमषचारीको सरुवा यमत छोटो समयमा हुन्छ हक नयाँ ठाउँ मा िएर केही बुझेर
काम िनष थाल्दै िदाष अको सरुवा पर आउन पमन सक्छ। त्यसैले उब्चत परामशष मलइएन भने
हाम्रो सत्यमनष्ठामा अन्जानवश कलङ्क लाग्नसक्छ।
(ङ)

व्यावसाहयकता र कायषप्रवीर्ता हामसल िने
कुनै पमन ब्जम्मेवारीसँि सम्बब्न्धत कायषमा दक्षता तथा प्रवीर्ता हामसल िररएन भने हामीले िरे को
कायष कानुनसम्मत नहुन सक्छ। सत्यमनष्ठा भनेको घुस नखानु र दुब्खया सदाचारी बन्नु मार होइन।

यसले त हामी आफ्नो कतषव्य कब्त्तको कुशलतापूवक
ष मनवाषह िरररहेका छौं भन्ने कुराको पमन मनमषम
समीक्षाको माि िछष। सत्यमनष्ठामा रहेका मामनसले िरे को काम आमधकाररक मामनन्छ, मानक

मामनन्छ। त्यसैले कायषब्जम्मेवारीमा मनपूर्ता हामसल िनै पछष। अमूक ब्जम्मेवारीमा जाँदा त मलाई
फसाउन सक्छन्, झन्झट हुन्छ, दबाबमा काम िनुप
ष छष जस्ता तकषहरू िरे र ब्जम्मेवारीबाट भाग्नेहरू

् आफूमा दक्षता छ भने ती सबै च ुनौती स्वतः पाखा लामिहाल्छन्। हो, कहहलेकाही ँ
त कायर हुन।
सही िछु ष भन्दा पमन नमतजा उल्टो हुनसक्छ। (ढु ङ्गानाः, २०५३) का अनुसार पञ्चतन्रको
ममरसम्प्रामप्तमा भमनएको छः

ु र्मसं हमुपैमत लक्ष्मीदै वेन दे यमममत कापुरूर्ा वदब्न्त ।
उद्योमिनं परु

दै वं मनहत्य कुरु पौरुर्मात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदद न मसध्यमत कोऽर दोर्: ।।
(पररश्रमी र उद्यमशील मामनसहरूलाई नै लक्ष्मीले मन पराउँ मछन्। भाग्यले ददएन भन्ने त कायरहरूका
् त्यसैले दै व वा भाग्यलाई सरक्क अकोमतर पन्छाएर पुरुर्ाथष, प्रयत्न र ममहहनेतमा हवश्वास
कुरा हुन।
िर। सारा प्रयत्नपमछ पमन असफल भयौ भने त्यो मतम्रो दोर् होइन।)
कृष्र्ले िीतामा भन्नुभएको छः

योिः कमषस ु कौशलम्

-

श्रीमद्भािवद्गीता, २-५०

(कमषलाई कुशलतापूवक
ष सम्पादन िनुष नै योि हो। योिको मािष नै सत्यमनष्ठाको मािष हो।)
(च)

पारदब्शषता कायम िने
यदद तपाईँ सावषजमनक ब्जम्मेवारीमा रहेर िनुप
ष ने काम पारदशी रूपले िनुह
ष न्न
ु भने तपाईँले कुनै
् कानुनले सावषजमनक निनू ष वा िोप्य राख्नू
भ्रष्टाचार निरे पमन तपाईँमामथ मामनसहरू शङ्का िछषन।

भनेर स्पष्ट हकटान िरे का हवर्यवस्तु बाहेक अरू सबै कुराहरू कसैले नमामिकनै सावषजमनक
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(Proactive Disclosure) िनुप
ष दषछ। यसो िदाष कहहलेकाही ँ अन्जानवश हुन लािेका िल्ती पमन

समयमै सुधार िनष सहकन्छ। कुनै सूचना हामीले मूल ढोकाबाट ददएनौँ भने मामनसमा त्यसप्रमत थप
आशङ्का र कौतुहलता हुन्छ। अमन सूचना खोज्ने व्यब्क्त ढोकाबाट मछनष नपाएपमछ झ्यालबाट

ब्चहाउन थाल्छ। झ्यालबाट दे ब्खने दृश्य वास्तहवक नभई उल्टो छायाँ पमन त हुनसक्छ । दे ख्ने
मान्छे ले त्यही छायाँको अथष लिाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले पारदब्शषताको प्रवद्धषन सत्यमनष्ठा
कायम िने एउटा सहयोिी हात हो।
(छ)

भ्रष्टाचार र साधन स्रोतको दुरुपयोिबाट टाढै रहने
लोभबाट मुब्क्तमबना सत्यमनष्ठाको पररकल्पना व्यथष छ। आफ्नो कतषव्य मनवाषह िने िममा साधन

स्रोतमा भएको पहुँचको दुरुपयोि कहहल्यै िनुष हुँदैन। चार्क्यले च्ीनब््याँ पाहुना भेट्न आउँ दा
राज्यको तेलले बालेको बत्ती मनभाएर आफ्नो मनजी खचषले बामलने बत्ती बालेको दृष्टान्त सावषजमनक
सम्पब्त्तको कसरी प्रयोि िनुप
ष छष भन्ने उच्चतम् मानक हो।

हामीले हवमभन्न आशाहरू र सयौँ लोभका पाशमा परे र सांसाररक सुखका लामि सङ्कलन िरे को धनले
दुिमष तमा पुर्याउँ छ। कृष्र्ले िीतामा भन्नु भएको छः

आशापाशशतैवद्ध
ष ा : कामिोधपरायर्ाः।

ईहन्ते कामभोिाथषमन्यायेनाथष सञ्चयन्।।

- श्रीमद्भािवद्गीता, १६-१२

डा. राजु अमधकारी लेख्छन् – “अमत मतखाषएको बेला सुनको मिलासमा पानी ममलोस्। तर त्यो

भकभक उब्म्लरहेको छ भने त्यसले मतखाष मेट्छ र”? (अमधकारी, 2077)
…
“आिो जमत दब्न्कए पमन त्यसको अन्त्य खरानी नै हो। आकाशमा जमतसुकै उच्च उडान भरे पमन
कुनै क्षर् चरा भुइँमा ओलषनै पछष चाहे मृत्युपमछ नै हकन नहोस्”।
(ज)

आफैप्रमतको मनमषम इमानदारी
कसैले नदे खे पमन ईश्वरले मेरा सत्कमष वा कुकमषहरू दे ब्खरहेको छ भन्ने सोचेर कसैले नदे खेको
बेला पमन इमानदारीबाट हवचमलत नहुन ु नै सत्यमनष्ठा हो। यो नै स्वउत्तरदाहयत्वको पहहचान पमन
हो।

(झ)

ँ सम्झौता निने
मामनसलाई खुसी पानष कानुन मनष्ठा र मानदण्डसि
हामी कोही ररसाउला हक, शब्क्तशाली मान्छे को कोपभाजनमा पररएला हक, फलानालाई खुसी नपारे

मेरो सरुवा भनेको ठाउँ मा नहोला हक, मैले अवसर नपाउँ ला हक भनेर डराएर काम िरररहेका
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हुन्छौं। सत्यमनष्ठाले मामनसलाई खुसी पानष कानुन, मनष्ठा र स्वीकृत मानदण्डसँि सम्झौता निने माि
िदषछ।
(ञ)

आफूलाई अध्ययनबाट, अद्यावमधक सूचनाबाट र प्रहवमध अवलम्बनबाट खादै लै जाने
आफूलाई पमछल्ला ज्ञान,सूचना िमतहवमध र प्रहवमधसँि अनुकूमलत िदै लैजान सहकएन भने हामीमा
कायषप्रवीर्ता हुँदैन। सूचना र ज्ञान नै शब्क्तको स्रोत हो। त्यो नै सत्यमनष्ठा बचाइराख्ने मूलभूत

उपाय पमन हो। हहतोपदे शमा भमनएको छः “म कहहल्यै मददषन भन्ने ठानेर ज्ञान आजषन िरररहनू र

सत्कमषको धन सङ्रह िनू ष तर मलाई कालले कपालमा समामतसक्यो म केहीबेरको पाहुना मारै हो
भन्ने मनमा हवचार िरे र धमष र कतषव्यको पालना िनू”ष ।

अजरामरवत्प्राज्ञोहवद्यामथं च ब्चन्तयेत ्
् ।
िृहहतइवकेशेर् ु मृत्युनांधमषमाचरे त।

- हहतोपदे श, श्लोक ३

(ट)

खानपान र शारीररक शुद्धता कायम िने

हामीले के खान्छौं भन्ने कुराले हाम्रो हवचार बन्छ। हामीले के सोच्छौँ भन्ने कुराले हाम्रा योजना तय

हुन्छन् । हाम्रा योजनाहरूले हाम्रा सङ्गत मनधाषरर् िछषन ् । सङ्गतले हाम्रा हियाकलापहरू मनधाषररत
ँ ाल्नु नै
हुन्छन् । हाम्रा हियाकलापले हाम्रो पहहचान बन्छ । त्यसैले खानपानमा साब्त्वकता अि

सत्यमनष्ठातफषको यारामा हहँड्दा चाहहने लौरो हो। साब्त्वक खानेकुराहरू के हुन ् त? िीतामा भमनएको
छः

“आयुः सत्वबलारोग्य-सुखप्रीमतहववधषनाः।

रस्याः ब्स्नग्धाः ब्स्थर्ाहृद्या्ः आहाराः साब्त्वकहप्रयः।।८।।’’
- श्रीमद्भािवद्गीता, १७-८

(जुन खानाले हाम्रो आयु बढाउँ छ, साब्त्वक हवचार र बल बढाउँ छ, हामीलाई आरोग्यता ददन्छ,
खाएपमछ आनन्दको अनुभमू त हुन्छ, प्रार्ीहरूप्रमत प्रेमयुक्त भावना उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तो भोजन साब्त्वक

भोजन हो। त्यस्ता खानेकुराहरू रमसला, सफा, बास्नादार र हृदयलाई ब्स्थर बनाउने खालका
हुन्छन्।)

शारीररक आचरर्ित शुद्धता पमन भोजनको शुद्धताभन्दा कम महत्त्वपूर्ष हुँदैन। त्यसैले वार्ीमा,
्
भोजनमा जस्तै शारीररक आचरर्मा शुद्धता सत्यमनष्ठाको बाटोमा हहँड्दा चाहहने खुराकहरू हुन।

सत्यमनष्ठापूर्ष व्यब्क्तको पहहचान
मामथ उल्लेख िररसहकयो हक आफ्नो वाचा, नैमतक मूल्य र कानुनी व्यवस्थाको पालनामा इमानदारी र
नैमतक मसद्धान्तमा प्रमतबद्ध रहनु नै सत्यमनष्ठा हो। सत्यमनष्ठाले जालसाजी तथा साधनस्रोतको दुरुपयोि र
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नोक्सान िनषबाट टाढै रहने बानीको हवकास िनुप
ष ने कुरामा जोड ददन्छ। सत्यमनष्ठाको कुनै वस्तुमनष्ठ

मापक हुँदैन। यसको उचाइको हवन्दु पमन मनरपेक्ष हुँदैन। सत्यमनष्ठा मनरन्तर अभ्यासले आजषन िने िुर्
हो।त्यसो भए सत्यमनष्ठा भएको व्यब्क्तको पहहचान कसरी िने त ?
सत्यमनष्ठा भएको व्यब्क्तमा हुने िुर्हरू:
(क) हवनम्र तथा क्षमाशील हुन्छ।

(ख) स्वामभमानी हुन्छ, अहङ्कारी होइन।
(ि)

धेरैको खुसीको लामि मनजी खुसीको पररत्याि िनषसक्ने र स्वयम्सेवी भावना भएको हुन्छ।

(ङ)

मन, वचन र कमषमा हवरोधाभास नहुनाले उसमामथ हवश्वास िनष सहकन्छ।

(घ)
(च)

उसको बोली र कमषमा आमधकाररकता हुन्छ, हावादारी िफ िदै न।
आफ्नो वाचा र कतषव्यप्रमत इमानदार हुन्छ।

(छ) राम्रा कामको अरुलाई जस ददन जान्ने र आफ्नो कमजोरी सहजै स्वीकाने क्षमता हुन्छ। म
(ज)

भन्दा हामी भन्ने भावनाले काम िदषछ।

समयको पररपालनामा सधैँ सचेत हुन्छ। हढलाइका लामि माफी माग्दछ। पछामड आउने अिामड
बस्ने र जमत धेरै अरूलाई कुराउन सक्यो त्यमत आफूलाई ठु लो ठान्ने दम्भ हुँदैन।

(झ) असभ्यतापूवक
ष झिडा िने वा अरूको आलोचनामा समय खचष िदै न।
(ञ)

समभाव (Emotionally Intuitive/Compassionate) का िुर्ले भररएको हुन्छ।

(ठ)

धै यव
ष ान (patience) हुन्छ। कामको पररर्ाम आएन वा पुरस्कार पाइन भनेर ब्चन्ता िदै न।

(ट)

(ड)
(ढ)

(र्)
(त)

उत्तरदाहयत्व (accountable) प्रमत सचेत र आन्तररक उत्तरदाहयत्वप्रमत अझ सचेत हुन्छ।

पररब्स्थमत नबुझी सोझै दोर्ारोपर् िने िदै न। अरूलाई शङ्काको सुहवधा ददन्छ (Giving Another

Person the Benefit of Doubt)।

आफैप्रमत मनमषम रूपले इमानदार रहन्छ।

मौकामा चौका हान्ने प्रवृब्त्तबाट मुक्त हुन्छ।

आन्तररक शब्क्तको स्रोत राजनैमतक पहुँच वा आमथषक क्षमता होइन, सत्यमनष्ठालाई मान्छ।

(थ) दण्ड र पुरस्कारको सोचबाट मामथ उठे को हुन्छ। आफ्नो आदशष, हवश्वास, प्रमतबद्धता,
मानदण्डहरूमा अमडि रहन्छ।

सं स्थाित सत्यमनष्ठाबाट सुशासन
मामथका पररच्छे दमा एउटा व्यब्क्तमा सत्यमनष्ठाका िुर्हरू कसरी हवकास िने भन्ने कुरा सङ्क्षेपमा चचाष

िररयो। तर एकाध व्यब्क्तहरूमा प्रच ुर सत्यमनष्ठा भएर मार शासकीय प्रबन्धमा सुधार हुँदैन। सत्यमनष्ठालाई
सं स्थाित िनष नसकेसम्म कुनै व्यब्क्तले ल्याएको सुधार र पररवतषन ऊ त्यहाँबाट मनस्कनेमबब्त्तकै मािषहवचमलत
(Derail) हुन पुग्छ। यसले सुधार र पररवतषनप्रमत नािररकको हवश्वास पमन टु ट्न जान्छ।
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सरकारबाट नािररकहरूले कब्त्तको सुशासनको अनुभमू त िरे का छन् भन्ने कुरा सरकारप्रमतको उनीहरूको

हवश्वास (Trust) को स्तरमा झब्ल्कन्छ। सरकारप्रमतको हवश्वास वृहद्ध िने माध्यम भनेकै स्थायी सरकारको
रूपमा रहेको कमषचारीतन्र हो। कमषचारीतन्रले नािररक तथा सेवाराहीलाई केन्द्रमा राखेर जब यी केन्द्रीय
मान्यताहरू (Core Values) को अनुपालन िदषछ तब व्यब्क्तित सत्यमनष्ठालाई सं स्थाित िनष सहकन्छ।

सं स्थाित सत्यमनष्ठामै उत्तरदाहयत्व, पारदब्शषता, जवाफदे हहता, व्यावसाहयकता जस्ता कुराहरू प्रमतवमबब्म्बत
हुन्छन्। जसलाई तलको ब्चरबाट दे खाउन सहकन्छः

मामथको ब्चरले नािररक नै सबै खालका शासकीय प्रबन्धको केन्द्र हुन ् भन्ने कुरा दे खाउँ छ। उनीहरूलाई
हृदयमा राखेर जब व्यब्क्त व्यब्क्तमा सत्यमनष्ठा प्रवद्धषन िदै सङ्गठनको साझा लक्ष्य, मनरन्तर सुधार, वृहद्ध र

हवकासको कायषददशा, नािररकको जीवनलाई सहज बनाउने हृदयदे ब्खकै उदात्त भाव, सेवा प्रवाहमा मनरन्तर
मसजषनशीलता, रचनात्मकता, प्रमतबद्धता र नवप्रवतषन कायम िनष सहकएमा सत्यमनष्ठा सं स्थाित िदै
नािररकहरूको सरकारप्रमतको हवश्वास हामसल िनष सम्भव हुन्छ।

मनष्कर्ष
मन, वचन र कमषले सही काम िनुष र कतषव्य पथमा अहवचमलत रूपले अब्घ बढ्नु सत्यमनष्ठा हो।
सत्यमनष्ठालाई सदाचार भनेर अमधकांश सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख िने िररएको पाइन्छ। तर यो
सदाचारभन्दा मनकै फराहकलो िुर्ात्मक आयाम हो। कसैले नदे ख्दा पमन सही काम िनु,ष मनकै कदठन

पररब्स्थमतमा पमन कानुन, मूल्य, मान्यता र मानकमा अहवचमलत रही च ुनौतीहरूको सामना िनष सक्नु
सत्यमनष्ठा हो। दुहवधापूर्ष पररब्स्थमतमा धै यत
ष ा कायम िदै अब्ग्नपरीक्षाका लामि तयार हुन ु उन्नत सत्यमनष्ठा
हो।

भीष्म कु मार भूसाल, 2078
भौमतकवादमा आधाररत आजको जीवनशैलीले सत्यमनष्ठामाको बाटोमा हहँड्न खोज्नेहरूलाई हवचमलत बनाएको

छ। वैददक एवम् बौद्ध दशषनमा सत्यमनष्ठापूर्ष जीवनपद्धमतको हवकास िने हवमभन्न उपायहरू उल्लेख िररएको
पाइन्छ; जसबाट सावषजमनक जीवनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पानुक
ष ा साथै सरकारी अमधकारीहरूप्रमत

नािररकको हवश्वास प्रवद्धषन िनष र सुशासन कायम िनष योिदान पुग्दछ। वैददक दशषनले मन, वचन र

कमषले कतषव्यमनष्ठ हुन,ु मनरन्तर रूपमा आफूलाई खादै लैजानु, उद्यमशील हुन,ु प्रभावकारी सञ्चार िनु,ष म
भन्दा हामी भन्ने भावनाले काम िनुष लिायतलाई आदशषमय र श्रे य जीवनमािषको रूपमा मलइएको छ भने
बौद्ध साहहत्यमा ‘दशहवध राजधम्म’ जातक कथामाफषत सावषजमनक ब्जम्मेवारीमा रहने मामनसमा हवकास
िनुप
ष ने िुर्हरूको चचाष िररएको छ। त्यसका साथै चारखाले पूवाषरहहरूबाट बच्नसमेत भमनएको छ।

ती दशषनबाट अनुप्राब्र्त व्यब्क्तका सत्यमनष्ठालाई सं स्थाित िदै लैजान सहकयो भने सुशासन र समृहद्धको
यारा मनकै छोटो र सरल हुन्छ। शासकीय प्रबन्धको ब्जम्मा पाएका अमधकारीहरूले जनहवश्वास हामसल
िदै जाने उपाय पमन त्यही नै हो।

सन्दभष सामरी
अमधकारी, राजु, सं . (२०७७), ब्जन्दिी ररल्याक्स ब्प्लज, फाइनहप्रन्ट ।
आचायष, श्रीराम शमाष, शमाष, भिवती (2018), अथवषवेद सं हहता, युि मनमाषर् योजना हवस्तार ट्रष्ट ।
आचायष, श्रीराम शमाष, शमाष, भिवती (2018), ऋग्वेद सं हहता, युि मनमाषर् योजना हवस्तार ट्रष्ट ।
आचायष, श्रीराम शमाष, शमाष, भिवती (2018),यजुवेद सं हहता, युि मनमाषर् योजना हवस्तार ट्रष्ट ।
आचायष, श्रीराम शमाष, सं . (२०७५), साङ्ख्य एवम् योि दशषन, काठमाडौः हवचार िाब्न्त केन्द्र ।
ढु ङ्िाना, नीलमब्र्, सं . (२०५३), सं स्कृतशीक्षर्ाभ्यासः (दद्वतीयो भािः), महेन्द्र सं स्कृत हवश्वहवद्यालय ।
ढु ङ्िाना, नीलमब्र्, सं . (२०५३), सं स्कृतशीक्षर्ाभ्यासः (प्रथमो भािः), महेन्द्र सं स्कृत हवश्वहवद्यालय ।
माधवाचायष, सं . (२०६३), सवषदशषन सं रह, खेमराज श्रीकृष्र्दास प्रकाशन ।
सं . (२०७५), ईशादद नौ उपमनर्द् (शाङ्करभाष्याथष), िीताप्रेस ।
स्वामी प्रभुपाद, (१९९७), श्रीमद्भािवद्गीता यथारूप, भब्क्तवेदान्त बुक ट्रष्ट ।

100

