
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  ३७; म ी २०:२६,२७; ूिेरत ७:९, 

उत्पि  ३८; उत्पि  ३९ र उत्पि  ४०:१-४१:३६। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनीह ले एक आपसमा भने, 'लौ हेर सपना 
देख् ने आइरहेको छ!" (उत्पि  ३७:१९ पान्तिरत)। 
 यूसफुको कथा समेितएर उत्पि को पःुतक अन्त हनु्छ (उत्पि  ३७-
५०)। आफ्नो बाबकुो घरमा रहँदा उनले देखेका सपनाह  (उत्पि  ३७:१-
११)देिख िमौ देशमा उनको मतृ्य ु (उत्पि  ५०:२६)सम्मको िववरण यस 
अध्याय र बाँिक अध्यायह मा हामीले हेनछ । उत्पि को पःुतकमा उल्लेख 
गिरएका पूखार् वा िवँ वासका अगवुाह को बतृान्तह मा यूसफुको कथाले धेरै 
ठाउँ ओगटेको छ। याकूबका बार् ह जना छोराह मा यूसफु एक जना 
भएतापिन बाइबलमा उनलाई महान ्अमजको पमा ूःततु गिरएको छ। उनी 
अॄाहम, इसहाक र याकूबको पिङ् क्तमा छन।् 
    यूसफुको जीवनीमा दईु अत्यन्तै उल्लेखनीय ईँ वरीय ानका सत्यह  
हामीले हेनछ : पिहलो, परमेँ वरले आफ्ना ूित ाह  पूरा गनुर्हनु्छ; दोॐोमा, 
खराब तत्वह लाई उहाँले असलमा पिरणत गनुर्हनु्छ। 
    सु को बालककालको जीवनको बारेमा यस अध्यायमा हामी हेनछ । 
उनी याकूबको अत्यन्तै प्यारो छोरो हो। उनको बोलाउने नाउँ 
ba’alhakhalomot  बालखालोमोट हो जसको अथर् "ःवप्न-दशीर्" (उत्पि  
३७:१९)। अझ त्यसको अक्षरसमा भ े हो भने "सपना देख् नेह का गु " वा 
"सपनाको गु " भ े अथर् लाग्छ। त्यसको अथर् सपनाह मा उनी िवशेष  वा 
िसपाल ुभ े बझुाउँछ। उनलाई िदएको यो नाउँ अत्यन्तै उपयकु्त छ, िकनभने 
उनको जीवनमा उनले सपनाह  देख् ने, ितनीह को अथर् बझु्ने र ितनीह ले 
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िदएको भिवंयवाणीको अथर् खलुाउनेमाऽ होइन, ितनीह लाई उनले आफ्नै 
जीवनमा पूरा गरेर देखाएका िथए। मािनसह  जितसकैु दु , खराब भएतापिन 
वा ितनीह को दयमा अ ह ूित जितसकैु खराब िनयत भएतापिन, 
परमेँ वरले आफ्नो इच्छा पूरा गनर् उहा ँकितब  हनुहुनु्छ भ े सन्देश हामीले 
उत्पि का बाँिक अध्यायह मा िनयाल्नेछ । 
 

१. पिरवारमा कलहह  

     अनेक  उतरचढावपिछ आिखरमा याकूब कनान देशमा घरजम गरेर 
बःदछन।् जनु कनान भिूममा याकूब रहेका िथए (उत्पि  ३७:१) त्यो देशमा 
इसहाक केवल "पाहनुा, पराइ वा िवदेशी" भएर बसेका िथए। जब याकूब 
त्यस भिूममा ःथायी बसोबास गनर् थाले तब उनले धेरै समःयाह को सामना 
गनुर्पर् यो। ती समःयाह  कनानी िछमेकीह बाट नआएर आफ्नै घरबाट 
आएका िथए। ती समःयाह मा केवल कसले कुन जग्गा ओगट्ने वा कुन 
इनार कसको हनेु भ ेमाऽ नभएर आित्मक संघषर्ह  पिन याकूले खप् नपुरेको 
िथयो। 

उत्पि  ३७:१-११ पढ्नहुोस।् याकूबको पिरवारले कःतो गित िलयो 
जसले गदार् यूसफुका दाजहु ले उनलाई घणृा गनर् थाले वा पटक् कै मनपराउन 
छोडे? हेन ुर्होस,् "१ याकूब आफ् ना बाबलेु बसोबास गरेको कनान देशमा बः थे। 
२ याकूबको वृ ान् त यही हो। योसेफ सऽ वषर्का हुँदा ितनका दाजहु सँग 
भेड़ाबाभाह का बगाल चराउँथे। एक िदन ितनले आफ् ना िपताका पत् नीह  
िबल् हा र िजल् पाका छोराह को खराब व् यवहारको कुरा आफ् ना बाबकुहाँ ल् याए।  
३ आफ् नो बढ़ेुसकालका छोरा भएकाले इॐाएलले अ  छोराह लाई भन् दा 
योसेफलाई बढ़ी माया गथ, र ितनले योसेफको िनिम् त राॆा बु ाह  भएको एउटा 
लामो लबेदा बनाइिदए। ४ तर ितनका बाबलेु अ  दाजभुाइह लाई भन् दा 
ितनलाई बढ़ी माया गरेका देखी ितनका दाजहु ले ितनीिसत दुँ  मनी राखे र 
ितनीसँग राॆरी बोल् दैनथे। ५ एक पल् ट योसेफले एउटा सपना देखे। ितनले 
त् यो सपना आफ् ना दाजहु लाई भनेपिछ ितनीह  उनीसँग झन ् बढ़ी दुँ  मनी 
राख् न लागे। ६ ितनले उनीह लाई भने,  “मैले देखेको सपना सनु् नहुोस ्। 
हामीह  खेतमा अन् नका िबटा बाँिधरहेका िथय । ७ मेरो िबटाचािहँ ठाड़ो भयो, 
र तपाईंह का िबटाह  त् यसका चारैितर जम् मा भएर मेरो िबटालाई दण् डवत ् 
गरे।” ८ ितनका दाजहु ले ितनलाई भने, “के तँ हामीमािथ राज् य गन भइस ्? के 
तेरो ूभतु् व हामीमािथ हनेु भयो?”  अिन ितनको सपना र ितनका कुराह को 
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कारणले उनीह ले ितनीसँग झन ् दुँ  मनी राखे। ९ तब ितनले अक  सपना देखे 
र ितनका दाजहु लाई यसो भनेर बताए, “सनु् नहुोस ्, मैले अक  सपना देख। सूयर्, 
चन् ि र एघार वटा ताराले मलाई दण् डवत ् गिररहेका िथए।”   १० जब ितनले 
आफ् ना बाब ु र दाजहु लाई यो सपना बताए,  तब ितनका बाबलेु ितनलाई 
हप् काएर भने, “तले देखेको यो सपना के हो? के साँच् ची नै म र तेरी आमा र 
तेरा दाजहु  आएर भइँूसम् मै झकेुर तँलाई ढोिगिदने?”  ११ तब ितनका 
दाजहु ले ितनलाई डाह गनर् लागे। तर ितनका बाबलेु चािहँ यी कुरा मनैमा 
राखे।" 
    यस वतृान्तको सु मा हामी पढ्छ  िक यूसफु उनको बाब ुयाकूबको 
बढेुस कालको छोरो (उत्पि  ३७:३) भएकोले उनको सम्बन्ध बाबसँुग िवशेष 
िथयो। अ  दाजहु लाई भन्दा याकूबले उनलाई धेरै मन पराएका िथए 
(उत्पि  ३७:४)। याकूबको प्यारो छोरो भएकोले उनले यूसूफलाई िवशेष 
कोट बनाएर पिहर् याएका िथए। त्यो कोट िविभ  र ह भएकोले आकिषर्त 
कोट िथयो (उत्पि  ३७:३)। उनले लगाएको कोट राजकुमारले लगाँउथ्यो 
(२ शमूएल १३:१८)। यूसफु जो िक आफ्नो मनपन राहेलको छोरो भएकोले 
याकूबले मनमनै उनलाई जेठा छोराको अिधकार िदने आशय भएको आभास ्
पाइन्छ। 
   याकूबको चाहना भिवंयले पूरा गरेको देखाउँछ। उनले आिखरमा 
आएर जेठो छोरोका अिधकारह  पाउँदछन ्("अिन यहूदा आफ् ना भाइह मध् ये 
सबैभन् दा बिलया भए पिन,  र ितनीबाट एउटा शासक आए तापिन ज् यें ठ 
अिधकार योसेफको नै भयो"१ इितहास ५:२)। त्यसैकारण, यूसफुका 
दाजहु ले उनीूित अत्यन्तै घणृा र डाह गरेको िथए। यितसम्म िक ितनीह ले 
उनीसँग राॆरी बोलचाल पिन गदनथे (उत्पि  ३७:४)। 
   अझ यूसफुले आफ्ना दाजहु को आप ीजनक व्यवहारह लाई उनको 
बबुालाई सनुाउँथे (उत्पि  ३७:२)। यःतो बानी कसले मनपराउँछ र? 
   झन जब यूसफुले आफ्नो दाजहु लाई उनले सपना देखेको कुरा 
बताए तब आगोमा घ्य ुथपेकै जःतै हनु पगु्यो। उनका दाजहु ले उनलाई 
उच्च पदमा राख् ने परमेँ वरको इच्छा भएको आभास ् पाएपिछ उनलाई अझ 
धेरै घणृा गनर् थाले। उनले देखेको सपनाले ःप  भिवंयवाणी गछर् भनेर 
ूमािणत गनर् उनले त्यही खालको सपना दईु पल्ट देखेका िथए (उत्पि  
४१:३२)। "कःतो खालको सपना देखेको हो ितमीले" भनेर याकूबले सबैको 
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अगािड गािल गरेतापिन (उत्पि  ३७:१०) त्यो सपनालाई आफ्नो मनमै राखे। 
यसको अथर् र यो कसरी पूरा हनेु हो भ े कुरामा सायद उनले सोचेका होलान ्
(उत्पि  ३७:११)। उनले देखेको सपनाह को केही न केही अथर् हनैुपछर् 
भ े कुरो याकूबको मनमा नभएको होइन। त्यसैबेला उनलाई केही थाहा 
नभएतापिन उनको सोच िठकै िथयो। 
 देहायका पदह  पढ्नहुोस।् िवशेष गरेर पद २६,२७मा के िनणार्यक 
िवषय ूकट गिरएको छ र हाॆ ैजीवनमा त्यसलाई कसरी लाग ुगनर् सक्दछ ? 
हेन ुर्होस,् "२० तब जिब् दयाका छोराह की आमाले आफ् ना छोराह लाई साथमा 
िलई उहाँको सामनु् ने घुड़ँा टेकी उहाँसँग िबन् ती गिरन ्। २१ उहाँले ितनलाई 
सोध् नभुयो,  “ितमी के चाहन् ौ?”  ितनले उहाँलाई भिनन ्,  “आ ा गनुर्होस ् र 
तपाईंको राज् यमा,  मेरा यी दईु छोराह मध् ये एउटा तपाईंको दािहने हातपि , र 
अक  तपाईंको देॄे हातपि  बः न पाऊन ्।” २२ तर येशूले जवाफ िदनभुयो, 
“ितमीह  के मािगरहेछौ सो जान् दैनौ। जनु कचौरा मैले िपउन लागेको छु, के 
त् यो ितमीह  िपउन सक् छौ?”  ितनीह ले भने, “सक् छ।”   २३ उहाँले भन् नभुयो, 
“मेरो कचौरा ितमीह  िपउनेछौ, तर मेरो दािहने र देॄेपि  बः न िदने कुरो मेरो 
हातमा छैन। यी ः थान ितनीह का हनु ्,  जसका िनिम् त मेरा िपताले तयार 
गिरसक् नभुएको छ।”  २४ यो सनेुर दशै जना ती दईु भाइसँग ं ट भए। २५ 
तर येशूले ितनीह लाई आफूकहाँ बोलाएर भन् नभुयो, “ितमीह लाई थाहा नै छ, 
िक अन् यजाितका शासकह ले ितनीह मािथ िनरङ् कुश शासन गदर्छन ्,  र 
ठूलाठालहु ले ितनीह मािथ अिधकार जमाउँछन ्। २६ ितमीह का बीचमा 
यः तो हनेुछैन, तर जो ितमीह मा ठूलो हनेु इच् छा गदर्छ, त् यो ितमीह को सेवक 
हनुपुछर्। २७ जो ितमीह मध् ये पिहलो हनेु इच् छा गदर्छ,  त् यो ितमीह को 
कमारो हनुपुछर्, २८ जसरी मािनसको पऽु पिन सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा 
गनर् र धेरैको छुटकाराको मोल ः व प आफ् नो ूाण िदन आयो" (म ी 
२०:२०-२८)।  
 

२. यूसफुमािथ आबमण 
     यूसफुका दाजहु ले उनमािथ जघन्य अपराध गरेपिछ के के भयो सो 
बझु्न हामीलाई सार् हो छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो िक यिद 
हामीले कसैलाई घणृा गछ , दयदेिख नै िरसइिब राख्छ , ूितशोधको 
भावनाह मा पौिड खेिलरहेका हनु्छ , तब त्यसले िढलो वा चाँडो कुनै न कुनै 
िकिसमको किठनाइमा हामीलाई पानर्ितर दोर् याउँछ। 

१७४



यूसफुको मािमलाले यसलाई पिु  गदर्छ। 
      उत्पि  ३७:१२-३६ पढ्नहुोस।् यिद कसैको दयमा िरसइिब, डाहा, 
ूितशोधको भावना, अ लाई दवाउने दमन नीित जःता खराब तत्वह ले 
िदमागमा राज गिररहेको हनु्छ, त्यो कितको खतरनाक र दु  रहेछ भनेर यस 
अंशले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् "१२ एक पल् ट ितनका दाजहु  
आफ् ना बाबकुा बगालह  शकेममा चराउन गएका िथए। १३ र इॐाएलले 
योसेफलाई भने,  “तेरा दाजहु  शकेममा भेड़ाह  चराइरहेका छन ्। आइज, म 
तँलाई उनीह कहाँ पठाउँछु।” योसेफले भने,  “म तयार छु।”   १४ इॐाएलले 
ितनलाई भने, “गएर हेर ्, तेरा दाजहु  र भेड़ाबाभाह  राॆ ैछन ् िक छैनन ्। अिन 
मकहाँ समाचार ले।”  तब इॐाएलले ितनलाई हेॄोनको बसीबाट शकेममा 
पठाए। योसेफ त् यहाँ आइपगेुपिछ १५ एक जना मािनसले ितनलाई खेतमा 
डिुलरहेका भे ायो। त् यस मािनसले ितनलाई सोध् यो, “ितमी कसलाई खोज् दैछौ?”  
१६ ितनले भने,  “म मेरा दाजहु लाई खोज् दैछु। दया गरी मलाई भन् नहुोस ्, 
उनीह  बगाल कहाँ चराउँदैछन ्?”    १७ त् यस मािनसले भन् यो,  “उनीह  त 
यहाँबाट गए,  िकनभने उनीह ले ‘हामी दोतानितर जाऔ’ं भिनरहेका मैले सनेुको 
िथए।ँ”  यसैले आफ् ना दाजहु लाई खोज् दैगएर योसेफले उनीह लाई दोतानमा 
भे ाए। १८ उनीह ले ितनलाई टाढ़ैमा आइरहेका देखे,  र ितनी उनीह का 
निजक आइपगु् नभुन् दा अिघ नै ितनलाई मान उनीह ले मतो गरे। उनीह ले 
आपसमा भने, “त् यो ः वप् न-दशीर् आउँदैछ। १९ लौ, अब हामी त ् यसलाई मारेर 
एउटा खाड़लमा फािलिदऔ।ं २० ‘ज ली पशलेु त् यसलाई खाएछ क् यारे’ भनी 
हामी भन , र त् यसका सपनाह  के हुँदारहेछन ्, हेर ला।”  २१ यो सनेुर बेनले 
यसो भनेर उनीह का हातबाट ितनलाई बचाउन खोजे, “हामीले त् यसको ज् यानै त 
िलनहुुँदैन।”  २२ बेनले उनीह लाई भने,  “रक्तपातचािहँ नगर । यहाँ 
म भिूमको यस खाल् डोमा त् यसलाई फािलिदऔ।ं तर त् यसमािथ हातचािहँ 
नउठाऔ।ं” उनीह का हातबाट बचाएर योसेफलाई आफ् ना बाबकुहाँ परु् याइिदने 
हेतलेु बेनले यसो भनेका िथए। २३ यसैले जब योसेफ आफ् ना दाजहु कहाँ 
आइपगेु तब ितनले लाएका राॆा बु ाह  भएको त् यो लामो लबेदा उनीह ले 
फुकालेर खोसे। २४ अिन उनीह ले ितनलाई समातेर एउटा गिहरो खाल् डोमा 
फािलिदए। त् यो पानी नभएको सकु् खा खाल् डो िथयो। २५ जसै उनीह  खान 
बसे,  उनीह ले यसो मािः तर हेरे र िमौितर सगुिन् धत मसला,  लेप र मूरर् 
ऊँटह मा लादेर लिगरहेका िगलादबाट आएको एक इँ माएली याऽी दललाई 
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देखे। २६ तब यहूदाले आफ् ना दाजभुाइह लाई भने, “हामीले आफ् नो भाइलाई 
मारेर त् यसको रगत लकुाएर हामीलाई के फाइदा हनु् छ र? २७ आओ, अब 
त् यसलाई इँ माएलीह का हातमा बेिचिदऔ।ं हामी त् यसमािथ हातचािहँ 
नउठाऔ।ं िकनिक त् यो हाॆ ैभाइ, हाॆ ैजीउजः तै हो।” उनका दाजभुाइह ले 
उनको कुरा माने। २८ यसकारण जब िम ानी व् यापारीह  त् यही बाटो भएर 
आए,  तब योसेफका दाजहु ले ितनलाई खाल् डोबाट तानी िनकालेर ती 
इँ माएलीह का हातमा चाँदीका बीस िसक् कामा बेिचिदए। अिन ितनीह ले 
योसेफलाई िमौमा लगे। २९ जब बेन खाल् डोमा फक तब योसेफलाई त् यस 
खाल् डोमा नदेख् दा उनले आफ् ना लगुा च् याते, ३० र भाइह कहाँ गएर भने, “केटो 
त छैन त?  अब म कहाँ जाऊँ?”    ३१ तब उनीह ले एउटा बोका मारेर 
योसेफको लबेदा त् यस रगतमा चोपे। ३२ अिन त् यो राॆा बु ाह  भएको लबेदा 
उनीह ले आफ् ना बाबकुहाँ ल् याएर भने,  “यो हामीले भे ाय । हेन ुर्होस ् त,  यो 
तपाईंको छोराको हो िक होइन?”   ३३ इॐाएलले त् यो लगुा िचनेर भने, “यो त 
मेरो छोराकै लबेदा हो। ज ली पशलेु त् यसलाई खाएछ क् यारे! िनः सन् देह 
योसेफलाई धजुाधजुा पार् यो होला।”   ३४ तब याकूबले आफ् ना लगुा च् याते, र 
ितनले आफ् नो कम् मरमा भाङ् मा लाएर आफ् ना छोराको िनिम् त धेरै िदनसम् म 
शोक गरे। ३५ ितनका सबै छोराछोरीह ले ितनलाई सान् त् वना िदने ूयत् न गरे, 
तर ितनलाई शािन् त भएन। ितनले भने,  “अहँँ,  यो मेरो शोकमा नै म मेरो 
छोराकहा ँ िचहानमा जानेछु।”  यसरी योसेफका बाबलेु ितनको िनिम् त िबलौना 
गरे। ३६ यसै बीचमा िम ानीह ले योसेफलाई िमौमा फारोका एक जना 
अिधकृत पोतीफरको हातमा बेिचिदए" (उत्पि  ३७:१२-३६)।  
    आफ्ना बाबकुो अत्यन्तै मनपन छोरो भएकोलेमाऽ होइन परमेँ वरको 
िनगाहा यूसफुमािथ भएकोले (ूिेरत ७:९) उसका दाजहु ले उनमािथ डाहा 
गरेका िथए। परमेँ वरको िनगाहा उनमािथ कःतो िथयो भ े कुरा पिछका 
घट्नाह ले पिु  गदर्छन।् आफ्ना दाजहु को खोिजमा लागेका यूसफुले बाटो 
हराएको िथयो। अिन एक जना मािनसले उसलाई भेट्छ र उसका दाजहु  
कताितर गए भनेर उसलाई सनुाउँछ (उत्पि  ३७:१५)। जब उसका 
दाजहु ले उसलाई मानर् षडयन्ऽ गछर्न ् तब बनले हःतक्षेप गरेर उसलाई 
मानुर्को स ा इनारमा फ्याँक्न ुभनेर सल्लाह िदन्छन ्(उत्पि  ३७:२०-२२)। 

आफ्नै घरमा मािनसूित गिरएको यो जघन्य अपराध र घणृा जगाएको 
कुरा कल्पना गनर् पिन गार् हो छ। ती यवुकह ले आफ्नै भाइलाई त्यसतो 
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बुरता कसरी देखाउन सक्यो होला? आफूह ले त्यसो गदार् आफ्ना बाबलुाई 
कःतो ूभाव पानछ भ े कुरा के ितनीह ले एक क्षण पिन सोचेनन ्होला? 
आफूह लाई भन्दा यूसफुलाई बिढ माया गरेकोले आफ्ना बाबुू ित पिन 
ितनीह को िरस िथए होलान।् तैपिन आफ्नै भाइ दवाएर  कठोर तथा बुर 
दवु्यर्वहार गनुर् अत्यन्तै िनन्दनीय िथयो। मानव दय कितको दु  र खराब 
हुँदो रहेछ भ े कुरो ूभावकारी पमा ूकट गिरएको त्यो ज्वलन्त उदाहरण 
िथयो। 
    "ती दाजहु ले आफ्नो भाइूित देखाएको बुरतामा वा बदला िलएको 
कदममा कोही दाजहु मा असिजलो भएको पिन अनभुव गरेका िथए। अिन 
ितनीह ले केही याऽहु  ितनीह ितर आइरहेको ितनीह ले देखे। ियनीह  
इँ माएलीह  िथयो जो जोडर्न पािरबाट आएका िथए। ितनीह  मसला, अ र 
र अ को ब्यापार गदर्थे। ितनीह  िमौ देशमा जाँदै िथए। ती िबदेशी तथा 
परमेँ वरलाई िवँ वास नगनह लाई आफ्नो भाइलाई बेच्ने यहूदाले ूःताव राखे 
िकनिक इनारमा त्यि कै मनर्िदनभुन्दा ब  बेिचिदने नै उ म हनु्छ भनेर उनले 
सोचेका िथए। भाइलाई मानुर्को स ा जसरी भएपिन िजउन िदए भने आफूह  
रगतबाट चोखो हनेुछ भनेर ती दाजहु ले सोचेका िथए।"-एलेन जी ाइट, 
पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ २११बाट पान्तिरत। 
    यूसफु इनारमै मरोस ् वा पिछ मान भनेर ितनीह ले योजना 
बनाइरहेको बेलामा एउटा व्यापारी याऽहु  आउँछन।् ितनीह लाई नै 
यूसफुलाई बेच्ने यहूदाले ूःताव राख्छन ् (उत्पि  ३७:२६,२७)। यूसफुलाई 
िम ानीह को हातमा बेच्दछन ् र ितनीह ले एक जना िमौीलाई उसलाई 
बेच्दछन ् (उत्पि  ३७:३६)। दाजहु को कठोरता नै यूसफुको िनिम्त भाग्य 
खोल्ने रहेछ भ े कुरो न त उसलाई थाहा िथयो न त उसका दाजहु लाई। 
    हामीमा भएका खराब आदत वा ःवभावह लाई बदल्न परमेँ वरको 
शिक्तको खोज गनुर् िकन आवँयक छ? नऽभने तपाईँले नसोिचकन नै ती 
ःवभावह लाई ूकट गन सम्भावना भएको हनु्छ, हुँदैन र?  
 

३. यहूदा र तामार 
      यस पिरवेशमा तामारको कथा उल्लेख गिरएको उपयकु्त नै 
मा ुपदर्छ। यो घट्ना यूसफुलाई िमौीह को हातमा बेचेपिछ (उत्पि  ३८:१) 
को हो। आफ्ना दाजभुाइह सँग निमलेकै कारणले यहूदा ितनीह लाई छोडेको 
देिखन्छ। फेिर यहूदाले जे नराॆो काम गरेतापिन आिखरमा आएर मिुक्तको 
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लािग सकारात्मक हनु गएको ईँ वरीय ानले देखाउँछ। परमेँ वरको 
छऽछायाँमा खराब कुरालाई पिन असलमा बदल्न सक्नहुनु्छ भ े कुरो यसमा 
र बाइबलका अ  बतृान्तह ले हामीलाई देखाएको छ। 
    कनानी वा मूितर्पूजा गन तामारूित यहूदाले गरेको व्यवहार उत्पि  
३८मा पढ्नहुोस।् ितनीह मा कुन ् धमीर्? यहूदा िक िवदेशी वा अन्यजाित 
तामार? हेन ुर्होस,् "१ त् यस बेला यहूदाचािहँ आफ् ना दाजभुाइह लाई छोड़ेर 
तलितर हीरा नाउँ भएको कुनै एक अदलु् लामवासीकहा ँगए। २ त् यहाँ यहूदाले 
शूआ नाउँ भएको कुनै कनानीकी छोरीलाई देखे। उनले ितनलाई िववाह गरेर 
ितनीकहाँ गए। ३ ितनी गभर्वती भएर एउटा छोरो जन् माइन ्, र त् यसको नाउँ एर ् 
रािखयो। ४ ितनी फेिर गभर्वती भएर अक  छोरो जन् माइन ्। ितनले त् यसको 
नाउँ ओनान रािखन ्। ५ फेिर ितनले एउटा छोरो जन् माइन ्, र ितनले त् यसको 
नाउँ शेलह रािखन ्। ितनले त् यसलाई जन् माउँदा यहूदाचािहँ कजीबमा बः दैिथए। 
६ यहूदाले उनको जेठो छोरो एर ्को िनिम् त एउटी पत् नी ल् याइिदए। ितनको नाउँ 
तामार िथयो। ७ तर यहूदाको जेठो छोरो एर ् परमूभकुो िं टमा दुं  ट िथयो, र 
परमूभलेु त् यसको ूाण िलनभुयो। ८ तब यहूदाले ओनानलाई भने,  “तेरी 
भाउज् यूकहाँ जा,  र देवरले गनुर्पन कतर्व् य गर ्,  र तेरा दाजकुो िनिम् त सन् तान 
उत् पन् न गर ्।” ९ तर सन् तान आफ् नो नहनेु जानेर ओनानले भाउज् यूकहाँ जाँदा 
दाजकुो सन् तान नहोस ् भन् ने हेतलेु वीयर्चािहँ भइँूमा पतन गथ् य । १० त् यसले 
गरेको यो काम परमूभकुो िं टमा खराब ठहिरयो, र उहाँले त् यसको पिन ूाण 
िलनभुयो। ११ तब यहूदाले आफ् नी बहुारी तामारलाई भने,  “मेरो छोरो शेलह 
ठूलो नहोउञ् जेल िवधवा नै भएर ितॆा बाबकुो घरमा बस।”  िकनभने शेलह 
त् यसका दाजहु जः तै मछर् िक भनेर उनी डराए। यसकारण तामार गएर आफ् नो 
माइतमा बिसन ्।  १२ रहँदा-बः दा एक िदन शूआकी छोरी यहूदाकी पत् नी 
मिरन ्। शोक गन समय िबितसकेपिछ यहूदा उनका िमऽ अदलु् लामवासी 
हीरालाई साथमा िलएर ितम् नामा उनका भेड़ा कऽनेह कहाँ गए। १३ ससरुा 
भेड़ा कऽनलाई ितम् नामा जाँदैछन ् भन् ने खबर तामारले पाएर १४ िवधवाको लगुा 
फुकाली घमु् टो हालेर भेष पिरवतर्न गरी ितम् नाको बाटोमा भएको एनैम सहरको 
ढोकामा बिसन ्। िकनिक शेलह ठूलो भइसकेर पिन त् यसकी पत् नी हनु नपाएकी 
ितनले देिखन ्। १५ ितनले मखु छोपेकी हनुाले यहूदाले ितनलाई देखेर वेँ या 
भनी ठाने। १६ सड़कको िकनारमा गएर उनले ितनलाई भने,  “लौ,  मलाई 
ितमीकहाँ आउन देऊ।”  िकनभने आफ् नै बहुारी हो भनी उनलाई थाहा िथएन। 
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ितनले भिनन ्,  “तपाईं मकहाँ आउनहुनु् छ भने मलाई के िदनहुनु् छ?” १७ उनले 
जवाफ िदए,  “बगालबाट म ितमीलाई एउटा पाठो िदनेछु।”  ितनले भिनन ्, 
“तपाईंले त् यो नपठाउञ् जेल मसँग केही चीज बन् धकी राख् नहुनु् छ िक?”    १८ 
यहूदाले भने,  “म के बन् धकी राखू?ँ”  ितनले भिनन ्,  “तपाईंको छाप र त् यसको 
डोरी,  र तपाईंको हातको यो ल ी राखे हनु् छ।”  यसैले यहूदाले ितनलाई ती 
चीजह  िदए, र ितनीसँग सहवास गरे। अिन उनीबाट ितनी गभर्वती भइन ्। १९ 
तब ितनी उठेर गइहािलन ्,  र घमु् टो फुकालेर फेिर िवधवाको लगुा लगाइन ्। 
२० यहूदाले आफ् ना बन् धकीका चीजह  ती ः ऽीबाट िनखन् नलाई आफ् ना िमऽ 
अदलु् लामवासीको हातमा एउटा पाठो पठाइिदए। तर उनले ितनलाई भे ाएनन ्। 
२१ “एनैममा बाटोको छेउमा बः ने वेँ या कहाँ छ?” भनेर उनले त् यस ठाउँका 
मािनसह लाई सोधे। ितनीह ले “यहाँ कुनै वेँ या छैन” भने। २२ तब उनी 
यहूदाकहाँ फकर आई भने,  “मैले त त् यसलाई भे ाइन।ँ त् यस ठाउँका 
मािनसह ले पिन ‘यहाँ कुनै वेँ या छैन’ भने।”   २३ यहूदाले भने, “ती चीजह  
त् यसैले राखोस ्, नऽता हामीलाई लाज हनेुछ। हेर, मैले यो पाठो पठाएकै हो, तर 
हामीले त् यसलाई भे ाएन ।”  २४ ूाय: तीन मिहनापिछ ‘ितॆी बहुारी तामार 
वेँ याकी चालमा चलेकी छे, र बेँ यापनबाट गभर्वती पिन भएकी छे’ भन् ने खबर 
यहूदालाई सनुाइयो। तब यहूदाले भने,  “त् यसलाई यहाँ ल् याएर जलाइदेओ।”  
२५ ितनलाई त् यहाँ ल् याउँदाल् याउँदै ितनले आफ् ना ससरुालाई यसो भिनपठाइन ्, 
“यी चीजह  जसका हनु ्,  ितनैबाट म गभर्वती भएकी हुँ।” अिन ितनले भिनन ्, 
“हेर, यो छाप, यो डोरी र यो ल ी कसका हनु ्?”  २६ तब यहूदाले ती चीजह  
आफ् ना हनु ् भनी ः वीकार गरेर भने, “त् यो त मभन् दा पिन धमीर् रिहछ,  िकनभने 
मैले मेरा छोरा शेलह त् यसका पित हनुलाई िदइन।ँ”  त् यसपिछ उनले ितनीसँग 
फेिर सहवास गरेनन ्। २७ सतु् केरी हनेु बेलामा ितनको गभर्मा जमु् ल् याहा रहेछन ् 
भन् ने थाहा भयो। २८ ितनलाई सतु् केरी व् यथा लाग् दा एउटाचािहँले हात बािहर 
िनकाल् यो, र सुड़ेँनीले त् यसको हातमा एउटा रातो धागो यसो भनेर बाँधी, “पिहले 
जन् मेको यही हो।” २९ तर त् यसले आफ् नो हात फेिर िभऽ लगेपिछ त् यसको 
भाइचािहँ पो जन् म् यो। र त् यसले भनी, “ए तले यः तो बलजफत गन!”यसकारण 
त् यसको नाउँ फारेस रािखयो। ३० पिछबाट हातमा रातो धागो बाँिधएको चािहँ 
जन् म् यो। त् यसको नाउँचािहँ जेरह रािखयो।" 
     यहूदाले कनानी ीसँग िववाह गछर्न ् (उत्पि  ३८:२)। उनबाट 
तीन छोराह  जन्मन्छन।् ितनीह को नाउँ एर, ओनान र शेलाह िथए। 
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यहूदाले आफ्नो जेठो छोरो एरलाई कनानी ी तामारसँग िबवाह गिरिदन्छन।् 
यहूदाले आफ्नो बंशलाई कायम राख् न चाहेका िथए। जब परमेँ वरले एर र 
ओनानलाई मानुर्हनु्छ तब त्यसबेलाको चलन अनसुार तामारलाई आफ्नो 
कान्छो छोरोसँग िववाह गिरिदने कबलु गदर्छन।् 
  केही समयपिछ यहूदाले आफ्नो कबलु िवसको जःतो देिखन्छ। 
आफ्नी ौीमतीको मतृ्यपुिछ यहूदा मन बहलाउन ितम्नामा जान्छन।् त्यो 
तामारको माइितघरको गाउँ िथयो। त्यसबेला यहूदाले गरेको वचन पूरा गनर् 
तामारले वेँयाको भिूमका खेिल्छन।् तामार भेष बदलेर वा िवधवुाको लगुा 
फुकालेर बाटोमा माहकको िनिम्त पखको जःतै गरेर बसेको बेलामा यहूदा 
त्यहाँ आइपगु्छन।् ितनी आफ्नी बहुारी हनु ्भ े कुरा उनलाई थाहा िथएन तर 
उनीसँग सहवास गनर् ूःताव राख्छन।् वेँयालाई िदने पैसा यहूदासँग िथएन। 
त्यसकारण उनले आफ्नो बगालबाट एउटा बाभा िदने कबलु गछर्न।् तामारले 
तरुन्तै जमानतको पमा यहूदासाग औठँी, डोरी र ल ी िदन आमह गिछर्न,् सो 
यहूदाले उनलाई िदन्छन।् यसरी िवशेष ढँगले तामारले पेट बोिक्छन।् आफ्नी 
बहुारी बेँया भइन ्र कसैबाट पेट बोिकन ्भ े खबर पाएपिछ यहूदाले उनलाई 
मानर् अर् हाउँिछन।् जब तामारले आफूसँग भएको औठँी, डोरी र ल ीलाई 
देखाएर मैले उनैबाट पेट बोकेकी हुँ भनेर सबदु ूमाणा पेश गिछर्न।् यो देखेर 
चिकत भएको यहूदाले माफी माग्छन।् यस नीच कथाको अन्त्य तामारले 
जमु्ल्याहा जन्माएर हनु्छ। उनको गभर्बाट िनिःकएको पिहलो छोरो पेरेज भनेर 
नाउँ िदन्छ, त्यसको अथर् "भाँचेर वा जबरजःती आउन"ु हो जसरी याकूब पिन 
आफ्नो दाज ु एसाबको खु ा तानेर जन्मेका िथए। याकूब पिछ जन्मेको 
भएतापिन जेठो छोरो हनु पगेुको िथयो वा जेठो छोरोको अिधकार िलएका 
िथए। दोॐो छोरो जेरह रातो धागो बाँिधएर िनःकेको िथयो। जेरहको अथर् 
िथयो मिुक्त। यो नै दाउद राजको पूखार् हनु पगेुको िथयो ( थ ४:१८-१९) र 
अन्तमा आएर येशू भी  त्यही घरानमा जिन्मनभुएको िथयो (म ी १:३)। 
येशूको बंशावलीमा तामार पिहलो ी िथइन,् पिछ राहाब (म ी १:५), थ 
(म ी १:५,६) र यिुरयाहकी ौीमती (म ी १:६)। येशूको वंशावलीमा अक  
ीको नाउँ पिन जोिडएको छ, त्यो हो मिरयम जो येशूको आमा हनु पिुगन ्

(म ी १:१६)।    
   एउटा पाठ हामीले यस कथाबाट िसक्न सक्छ : जसरी आफ्नो 
अनमुहले तामारलाई उ ार गनुर्भयो अथार्त ् दु  तत्वलाई असलमा पिरवतर्न 
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गनुर्भयो, त्यसरी नै येशूको बूस ारा उहाँका जनह लाई पिन उ ार गनुर्हनेुछ 
भ े कुरामा हामी ढुक् क हनुसक्छ ।  र यूसफुकै मािमलामा हामी हेर् य  भने 
उनका समःया वा द:ुखक लाई याकूब र उनका छोराह लाई उ ार गन 
पिरिःथित परमेँ वरले सजृना गनुर्भएको िथयो। 
 

४. यूसफु, िमौ देशमा दास  
     अब यूसफुले सामना गनुर्परेका केही अत्यन्तै उल्लेखनीय नैितक 
चनुौितह  हामीले हेनछ । नैितकताको बारेमा तामारको कथाले एक िछन 
हामी हेर् य । अब हाॆो ध्यान यूसफुितर लगाउँछ । उनलाई िमौ देशको एक 
जना सैिनक हािकमलाई बेिचन्छ। त्यो सैिनक राजकीय कमर्चारीह लाई 
थु ेको झ्यालखानाह को हािकम िथयो (उत्पि  ४०:४, उत्पि  ४१:१०-
१२)। 
    उत्पि  ३९ पढ्नहुोस।् यूसफु अब पोिटफरको घरको सबसवार् भएका 
िथए। घरको रेखदेख गन र सम्पूणर् व्यवःथापन उनको हातमा सिुम्पएको 
िथयो। उनमा के गणुह  िथए जसले गदार् उनी अ ह को िूयपाऽ हनु पगेु? 
हेन ुर्होस,् "१ अब योसेफ िमौमा लिगए, र फारोका एउटा अिधकृत, अ रक्षकका 
कप् तान पोतीफर भन् ने एक जना िमौीले ितनलाई त् यहाँ ल् याउने इँ माएलीह का 
हातबाट िकने। २ परमूभ ुयोसेफको साथमा हनुहुनु् थ् यो, र त् यहाँ ितनको उन् नित 
भयो। ितनी आफ् ना िमौी मािलकको घरमा बः थे। ३ ितनका मािलकले 
परमूभ ु ितनको साथमा हनुभुएको र ितनले गरेका सबै काममा परमूभलेु 
उन् नित गराउनभुएको देखे। ४ यसैले उनको िनगाह योसेफमािथ र ो। 
योसेफले उनको सेवा-शौूुषा गथ। उनले ितनलाई आफ् नो घरको मखु् य कािरन् दा 
तलु् याएर उनीसँग भएका सब थोकको िजम् मा ितनलाई िदए। ५ उनले ितनलाई 
आफ् नो घरको र आफूसँग भएका सबै कुराको मखु् य कािरन् दा तलु् याएको 
समयदेिख परमूभलेु योसेफको खाितर त् यस िमौीको घरमा आिशष ् िदनभुयो। 
परमूभकुो आिशष ् उनको घरबार, अन् न-खेत र सबै कुरामािथ िथयो। ६ यसैले 
आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको िजम् मामा छोिड़िदए। आफूले खाने 
भोजनबाहेक आफूसँग भएको अ  कुनै कुराको िवषयमा उनी वाः ता 
राख् दैनिथए। योसेफ सनु् दर र हेनर्मा राॆा िथए। ७ केही समयपिछ ितनका 
मािलककी पत् नीले योसेफमािथ नजर लगाएर भिनन ्, “मसँग सतु ्।” ८ तर ितनले 
अः वीकार गरेर आफ् ना मािलककी पत् नीलाई भने,  “हेन ुर्होस ्,  म यस घरमा 
भएकोले गदार् मेरा मािलकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पिन िफबी छैन, 
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र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै िजम् मामा िदनभुएको छ। ९ यस घरमा 
मभन् दा ठूलो कोही छैन। उहाँले तपाईंबाहेक सबै कुरा मलाई िदनभुएको छ, 
िकनभने तपाईं उहाँकी पत् नी हनुहुनु् छ। तब कसरी यः तो घोर दुं  ट काम गरेर 
परमेँ वरको िव मा मैले पाप गनुर्?” १० अिन ितनले िदनिदनै योसेफसँग कुरा 
गरे तापिन ितनीिसत सतु् न अथवा ितनीिसत बः न योसेफ मानेनन ्। ११ एक िदन 
योसेफ आफ् नो काम गनर् घरिभऽ गएका िथए। घरमा अ  कोही काम गन 
मािनस िथएन। १२ ितनले योसेफको लगुा समातेर भिनन ्, मिसत सतु ्।”  तर 
आफ् नो लगुा ितनकै हातमा छोड़ेर योसेफ भागे, र घरबाट बािहर िनः के।  १३ 
योसेफले आफ् नो लगुा ितनकै हातमा छोड़ेर घरबाट िनः केका देखेर १४ ितनले 
आफ् ना घरका नोकरह लाई बोलाएर भिनन ्, “हेर, मेरा ः वामीले त यहाँ एक िहॄू 
हाॆो बेइज् जत गनर् ल् याउनभुएको रहेछ। त् यो मिसत सतु् नलाई यहाँिभऽ आयो, र 
म िचच् च् याएर कराए।ँ १५ म िचच् च् याएर कराएकी सनुी त् यसले आफ् नो लगुा 
मसँग छोड़ेर भाग् यो,  र घरबाट बािहर िनः क् यो।”    १६ ितनका पित घर 
नआउञ् जेल ितनले त् यो लगुा आफ् नै साथमा रािखन ्, १७ र उनी आएपिछ ितनले 
यसो भनेर उही कुरा उनलाई पिन सनुाइन ्, “हामीकहाँ तपाईंले ल् याउनभुएको त् यो 
िहॄू नोकर मेरो बेइज् जत गनर्लाई यहाँ िभऽ आयो। १८ तर म िचच् च् याएर 
कराउने िबि कै त् यसले आफ् नो यो लगुा मकहाँ छोड़ी भागेर घरबाट िनः क् यो।”  
१९ “तपाईंको नोकरले मसँग यः तो व् यवहार गर् यो” भन ् ने कुरा जब योसेफका 
मािलकले आफ् नी पत् नीको मखुबाट सनेु तब उनी रीसले राँिकए।  २० उनले 
योसेफलाई राजाका कैदीह  थिुनने झ् यालखानमा लगेर हािलिदए। योसेफ 
त् यसरी झ् यालखानमा परे। २१ तर परमूभ ु योसेफको साथमा हनुहुनु् थ् यो,  र 
उहाँले ितनीमािथ िट ाउनभुयो,  अिन ितनलाई झ् यालखानका हािकमको 
िनगाहपाऽ बनाउनभुयो। २२ यसकारण झ् यालखानका हािकमले त् यस 
झ् यालखानमा भएका सबै कैदीह  योसेफको िजम् मामा रािखिदए। त् यहाँ जे-जे 
काम हनु् थ् यो ती सबै योसेफकै खटनमा हनु् थ् यो। २३ योसेफको िजम् मामा 
रािखएको कुनै कुरामा पिन झ् यालखानका हािकमले केही िफबी गदनिथए, 
िकनभने परमूभ ु योसेफको साथमा हनुहुनु् थ् यो। योसेफले जे गरे तापिन 
परमूभलेु ितनलाई त् यसमा सफल गराउनहुनु् थ् यो।"   
   तरुन्तै, यूसफु सफल मािनस भए भनेर उनको बारेमा बाइबलमा 
िचऽण गदर्छ (उत्पि  ३९:२,३)। उनी असल, इमान्दार र मेहनती दास िथए 
जसले गदार् उनको मािलले उनीमािथ पूरा भरोसा र िवँ वास राखे। मािलकले 
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आफ्नो भएको सबै थोक उनको िजम्मामा छोिडिदएको िथयो र घरको मूख्य 
कािरन्दा बनाएका िथए (उत्पि  ३९:४)। 
    यूसफुको सफलताले उनलाई ॅ  बनाउँदैन। ह ाक ा, सनु्दर र 
खाइलाग्दो नवजवान यवुक देखेर पोिटफरकी ौीमितको आखँा उनमािथ परेको 
िथयो। कितपय समयमा आफूसँग सतु् न उनले यूसफुसँग आमह गरेिक िथइन।् 
तर उनको अनरुोधलाई यूसफुले उनले ठाडै अःवीकार गछर्न ्र ब  आफ्नो 
काम छोड्न तयार हनु्छन र भन्छन,् "यःतो दु  काम मैले कसरी गन र 
परमेँ वरको िव मा पाप गन?" (उत्पि  ३९:९)। आफूसँग सतु् न यूसफुको 
अःवीकारले त्यस ी आफू अपमािनत भएको महससु गिछर्न ्र उनका अ  
नोकरह  र ौीमानलाई यूसफुले उनलाई बलात्कार गनर् खोजे भनेर झटुो 
आरोप लगाउँिछन।् त्यसको फलःव प, सफलताको चचुरुोमा पगेुका यूसफु 
झ्यालखानामा जािकन्छन।् 
    यःतो बेलामा यूसफुलाई के भयो होला? त्यःतो िवषम पिरिःथितमा 
हामी पदार् हामीले पिन त्यही सोच्छ : परमेँ वरले मलाई त्याग्नभुयो। तर खशुी 
लाग्दो कुरो के िथयो भने यःतो किठन समयमा पिन परमेँ वर उनीसँग 
हनुहुनु्थ्यो (उत्पि  ३९:२१)। परमेँ वर चपुलागेर बःनभुएको िथएन। 
झ्यालखानाको हािकमको िनगाहा यूसफुमािथ पानर् परमेँ वरले ूभाव पानुर्भएको 
िथयो। यहाँ पिन पोिटफरको घरमा जःतै परमेँ वरले उनलाई आिशष िदनहुनु्छ। 
उनमा एउटा खबुीको सराहना गनुर्पछर्। जनुसकैु पिरिःथितलाई पिन उनले उ म 
बनाउन चाहेका िथए। झ्यालखानमा उनी दासै िथए। िनराश र िवषम 
पिरिःथितलाई उनले टाउकोमा हात राखेर िबचिल्लत भएनन।् ब  त्यसबाट 
कसरी उिम्कने नसोिच त्यसलाई कसरी सकारात्मक बनाउने भ े सोचमा उनी 
िथए। तर जे भएतापिन बाइबल ःप  छ िक उनमा भएको बरदान वा 
ूितभालाई सञ् चालन गन परमेँ वरनै हनुहुनु्थ्यो: "२१ तर परमूभ ु योसेफको 
साथमा हनुहुनु् थ् यो, र उहाँले ितनीमािथ िट ाउनभुयो, अिन ितनलाई झ् यालखानका 
हािकमको िनगाहपाऽ बनाउनभुयो। २२ यसकारण झ् यालखानका हािकमले त् यस 
झ् यालखानमा भएका सबै कैदीह  योसेफको िजम् मामा रािखिदए। त् यहाँ जे-जे 
काम हनु् थ् यो ती सबै योसेफकै खटनमा हनु् थ् यो। २३ योसेफको िजम् मामा 
रािखएको कुनै कुरामा पिन झ् यालखानका हािकमले केही िफबी गदनिथए, 
िकनभने परमूभ ु योसेफको साथमा हनुहुनु् थ् यो। योसेफले जे गरे तापिन 
परमूभलेु ितनलाई त् यसमा सफल गराउनहुनु् थ् यो" (उत्पि  ३९:२१-२३)।   
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जो जो खबुी वा ूितभाह ले सिजएका छन ् सबै सफलता परमेँ वरबाट नै 
आउँछ भ े कुरा सिम्झन ुकित ज री छ! 
    उत्पि  ३९:७-१२ फेिर पढ्नहुोस।् पोिटफरकी ौीमतीको 
जबरजःतीलाई यूसफुले कसरी सामना गरे? जनु कुरा त्यस ीले चाहेकी िथइन ्
त्यो परमेँ वरको िब मा पाप भनेर यूसफुले िकन िकटान गरे। पाप भनेको के 
हो र त्यसको ःवभाव कःतो हो भनेर यूसफुलाई थाहा िथयो भनेर त्यस घट्नाले 
कसरी बताउँछ? 
 

५. फारोका सपनाह   
       झ्यालखानामा परेका राजाको राजकीय कमर्चारीह ले सपना देख् छन,् 
अिन राजा फारोले पिन सपना देख्छन।् ितनीह का सपनाह मा आपसी सम्बन्ध 
के छ? तलुनात्मक पमा हेदार् ती सपनाह  िकन उल्लेखनीय छन?् हेन ुर्होस,् 
"१ केही समयपिछ िमौका राजाका मखु् य िपयाउने र मखु् य पकाउनेले आफ् ना 
मािलक िमौका राजाको िव मा अपराध गरे। २ फारो आफ् ना यी दईु 
अिधकृतह , अथार्त ् मखु् य िपयाउने र मखु् य पकाउनेसँग बोिधत भए। ३ उनले 
उनीह लाई अ रक्षकका कप् तानको घर,  अथार्त ् झ् यालखानको पहरामा 
हािलिदए। योसेफ पिन त् यही ँ नै थनुामा िथए। ४ अ रक्षकका कप् तानले 
उनीह लाई योसेफको िजम् मामा रािखिदए,  र ितनले उनीह को देखरेख गथ। 
केही समयसम् म उनीह  पहरामा नै बसे। ५ एक पल् ट एकै रात झ् यालखानमा 
परेका िमौका राजाका मखु् य िपयाउने र मखु् य पकाउने दवैुले आफ् नोÑआफ् नो 
अथर् भएका सपना देखे। ६ िबहान आउँदा योसेफले उनीह लाई अफसोस 
गिररहेका देखे। ७ यसकारण ितनले आफ् ना मािलकको कैदमा रहेका फारोका 
ती दईु अिधकृतह लाई सोधे,  “आज िकन तपाईंह को मखु द:ुखी छ?”    ८ 
उनीह ले ितनलाई भने, “हामीले सपना देख् य , तर ितनको अथर् खोिलिदने कोही 
पिन छैन।”  योसेफले उनीह लाई भने,  “सपनाको अथर् त परमेँ वरकै हातमा 
हुँदैन र? मलाई तपाईंह का सपना बताउनहुोस ्।”  ९ तब मखु् य िपयाउनेले चािहँ 
आफ् नो सपना योसेफलाई यसरी बताए। “मेरो सपनामा मेरो सामनु् ने एउटा 
दाखको बोट िथयो। १० दाखको बोटमा तीन वटा हाँगाह  िथए। त् यसमा 
टुसा पलाएपिछ फूलह  पिन ढकमक् क लागे, र दाखका झपु् पाह  लटरम् म भएर 
पाके। ११ फारोको कचौरा मेरो हातमा िथयो,  र मैले दाख िलई िनचोरेर 
फारोको कचौरामा हाले,  र त् यो कचौरा फारोको बाहलुीमा टक्र्याए।ँ”    १२ 
योसेफले उनलाई भने,  “यसको अथर् यही हो: तीन हाँगाह  भनेको तीन िदन 
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हो। १३ तीन िदनिभऽै फारोले तपाईंको िशर ठाड़ो पािरिदनहुनेुछ,  र फेिर 
तपाईंको आफ् नो काम िदनहुनेुछ,  र तपाईं अिघ उहाँका मखु् य िपयाउने 
हनुहुुँदाजः तै फेिर फारोको कचौरा उहाँको बाहलुीमा टक्र्याउनहुनेुछ। १४ तर 
जब तपाईंको भलो हनेुछ तब मलाई पिन सम् झनहुोला। कृपा गरी फारोसगँ मेरो 
िवषयमा कुरा उठाएर मलाई यस झ् यालखानबाट िनकािलिदनहुोला, १५ िकनिक 
मलाई वाः तवमा िहॄूह को देशबाट चोरी गरेर ल् याएको हो,  र यहाँ पिन 
झ् यालखानमा पन काम मैले केही गरेको िथइन।ँ”   १६ सपनाको अथर् असल 
भएको देखेर मखु् य पकाउनेले पिन योसेफलाई भने, “मैले पिन यः तो एउटा सपना 
देख। मेरो टाउकोमा रोटीका तीन वटा टोकरी िथए। १७ मािथल् लो टोकरीमा 
फारोको िनिम् त पकाएका अनेक िकिसमका खानेकुरा िथए। तर मेरो टाउकोमा 
भएको टोकरीबाट चराह ले ठँुगी-ठँुगी खाइरहेका िथए।”   १८ योसेफले भने, 
“यसको अथर् यही हो: तीन वटा टोकरीह चािहँ तीन िदन हो। १९ तीन 
िदनिभऽै फारोले तपाईंको िशर उड़ाइिदनहुनेुछ,  र तपाईंलाई खमा 
झणु् ाइिदनहुनेुछ। र चराह ले तपाईंको मास ुठँुगी-ठँुगी खानेछन ्।”  २० तेॐो 
िदन फारोको जन् मिदन िथयो। त् यस िदन उनले आफ् ना सबै अिधकृतह लाई 
भोज िदए,  र यी अिधकृतह का अिग ल् याएर उनले मखु् य िपयाउने र मखु् य 
पकाउनेलाई खड़ा गरे। २१ उनले मखु् य िपयाउनेलाई चािहँ आफ् नै काममा फेिर 
िनयकु्त गरे,  र ियनले फारोलाई कचौरा टक्र्याउने गरे। २२ तर योसेफले 
उनीह का सपनाको अथर् खोिलिदएझ मखु् य पकाउनेलाई चािहँ फारोले 
झणु् ाइिदए। २३ तापिन मखु् य िपयाउनेले योसेफलाई सम् झेनन ्, तर ितनलाई 
िबिसर्हाले" (उत्पि  ४०) र "१ यसको पूरा दईु वषर्पिछ फारोले एउटा सपना 
देखे। सपनामा उनी नील नदीको िकनारमा उिभरहेका िथए। २ नील नदीबाट 
सात वटा खूब सूकेा मोटा-मोटा गाईह  िनः केर आए, र काँसको घारीमा चनर् 
लागे। ३ त् यसपिछ अ  सात वटा ह ी र छाला माऽ भएका दबु् ला-दबु् ला 
गाईह  नील नदीबाट ितनीह का पिछपिछ िनः के,  र नील नदीको िकनारमा 
उिभरहेका पिहलेका गाईह सगैँ उिभए। ४ ती ह ी र छाला माऽ भएका 
दबु् ला-दबु् ला गाईह ले ती सात वटा सूकेा मोटा-मोटा गाईह लाई खाइहाले। 
अिन फारो ब् यूझेँ। ५ त् यसपिछ उनी फेिर िनदाए, र अक  एउटा सपना देखे। 
सात वटा भिरला र असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उिॆरहेका िथए। ६ 
त् यसपिछ सेूा र पूवीर्य बतासले ओइलाएका अ  सात वटा अन् नका बालाह  
पसाए। ७ अिन ती सेूा बालाह ले ती सात वटा असल र भिरला बालाह लाई 
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िनिलहाले। अिन फारो ब् यूझेँ। त् यो सपना रहेछ भनी उनलाई थाहा भयो। ८ 
िबहान उनको दयमा भारी िचन् ता पर् यो, अिन उनले िमौका सबै जादूगर र 
त् यहाँका सबै ानी पु षह लाई बोलाए। फारोले ितनीह लाई आफ् ना सपना 
बताए। तर फारोलाई सपनाको अथर् खोिलिदने त् यहाँ कोही भएन। ९ तब ती 
मखु् य िपयाउनेले फारोलाई भने, “मेरो भलू आज मलाई थाहा भयो। १० फारोले 
आफ् ना नोकरह सगँ िरसानी भएर मलाई र मखु् य पकाउनेलाई अ रक्षकका 
कप् तानको कैदखानामा राख् नहुुँदा ११ एउटै रात उनले र मैले आफ् नो-आफ् नै 
अथर् भएका सपना देखेका िथय । १२ त् यहाँ अ रक्षकका कप् तानको एकजना 
जवान िहॄू नोकर हामीसँग िथयो, र जब हामीले त् यसलाई हाॆा सपना बताय , 

हामी दवैुको आफ् नो-आफ् नो सपनाअनसुार सपनाको अथर् त् यसले हामीलाई 
खोिलिदयो। १३ त् यसले हामीलाई जः तो अथर् खोलेको िथयो, त् यः तै हनुआयो। 
म आफ् नो काममा फेिर िनयकु्त भए,ँ तर त् यो मखु् य पकाउनेचािहँ झणु् ाइयो।” 
१४ यसैकारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाए,  र उनीह ले ितनलाई 
झ् यालखानबाट िनकालेर ल् याए। ितनले दा॑ी र कपाल खौरे, र लगुा फेरे। अिन 
ितनी फारोको सामनु् ने हािजर भए। १५ फारोले योसेफलाई भने,  “मैले एउटा 
सपना देख। तर यहाँ कसैले त् यसको अथर् बताउन सकेन। मैले तेरो िवषयमा 
सनु,  िक सपना सनेुपिछ तले अथर् खोल् न सक् छस ् रे।”   १६ योसेफले फारोलाई 
भने,  “यः तो ान त ममा छैन। तर परमेँ वरले फारोलाई यथाथर् उ र 
िदनहुनु् छ।”   १७ तब फारोले योसेफलाई भने,  “मेरो सपनामा म नील नदीको 
िकनारमा उिभरहेको िथए।ँ १८ अिन सात वटा खूब सूकेा मोटा गाईह  नील 
नदीबाट िनः केर काँसको घारीमा चनर् लागे। १९ त् यसपिछ िनधार् र ह ी र 
छाला माऽ भएका दबु् ला-दबु् ला,  मैले िमौमा किहल् यै नदेखेका गाईह  ितनका 
पिछ लागे। २० ती ह ी र छाला माऽ भएका दबु् ला गाईह ले पिहलेका सात 
वटा सूकेा मोटा-मोटा गाईह लाई खाइहाले। २१ तर ितनीह ले ती सात 
वटालाई खाइसकेपिछ पिन ितनीह ले खाए भनेर कसैले भन् न सक् दैनिथयो, 
िकनभने ितनीह  अझै पिन पिहलेजः तै दबु् लै िथए। तब म ब् यूझेँ।  २२ मैले 
मेरो दोॐो सपनामा यो पिन देख– एउटा डाँठमा सात वटा भिरला र असल बाला 
पसाए। २३ फेिर ओइलाएका,  सेूा र पूवीर्य बतासले हानेका सात वटा 
बालाह  त् यसपिछ पसाए। २४ ती सेूा बालाह ले ती सात वटा असल 
बालाह लाई िनिलहाले। मैले जादूगरह लाई पिन यो सपना बताए,ँ तर मलाई 
यसको अथर् खोिलिदन कसैले पिन सकेन।” २५ तब योसेफले फारोलाई भने, 
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“फारोका सपनाह  एउटै हो। परमेँ वरले जे गनर् लाग् नभुएको छ सो फारोलाई 
ूकट गनुर्भएको छ। २६ ती सात वटा खूब सूकेा मोटा-मोटा गाईह  सात 
वषर्, र ती सात वटा असल बालाह  पिन सात वषर् नै हनु ्। सपना एउटै हो। 
२७ ितनका पिछपिछ आउने ह ी र छाला माऽ भएका दबु् ला गाईह  सात वषर् 
हनु ्। र ती सात वटा पूवीर्य बतासले हानेका सेूा बालाह  पिन अिनकालका 
सात वषर् हनु ्। २८ “यो मैले फारोलाई िनवेदन गरेजः तै हो– आफूले गनर् 
लाग् नभुएको कायर् फारोलाई परमेँ वरले देखाउनभुएको हो। २९ िमौदेशभिर 
जताततै सात वषर्सम् म ठूलो सहकाल हनेुछ, ३० तर त् यसपिछ अिनकालका सात 
वषर् आउनेछन ्, र िमौभिर त् यो सहकालको समय िबिसर्नेछ, र अिनकालले देश 
ः वाहा पानछ। ३१ पिछबाट आउने अिनकालले गदार् देशमा भएको सहकालको 
यादै रहनेछैन,  िकनभने त् यो अिनकाल अित भयानक हनेुछ। ३२ फारोको यो 
सपना दोहोिरएको अथर्चािहँ यो परमेँ वरले िनणर्य गिरसक् नभुएको छ,  र 
परमेँ वरले चाँड़ै नै पूरा गनुर्हनेुछ। ३३ यसकारण अब फारोले एउटा चतरु र 
बिु मान ् मािनस छानेर सारा िमौदेशमा अिधकार चलाउन िनयकु्त गनुर्होस ्। 
३४ फारोबाट सहकालका सात वषर्सम् म िमौदेशका उब् जनीको पाँच  िहः सा 
उठाउनलाई देशमा कामदारीह  िनयकु्त होऊन ्। ३५ ितनीह ले आउने 
सहकालका वषर्ह का सबै अनाजह  जम् मा ग न ्, अिन सहर-सहरमा खानका 
िनिम् त फारोको अिख् तयारमा अनाजह  थपुा न ् र ती सञ् चय ग न ्। ३६ 
अिनकालले देश िवनाश हनु नपाओस ् भनी िमौदेशमा पिरआउने ती सात वषर्को 
अिनकालको िनिम् त देशको लािग ती अनाजह  सरुिक्षत रािखऊन ्" (उत्पि  
४१:१-३६)।  
   परमेँ वरकै िनगरानीमा जनु घट्नपुन घट्नाह  हनु ्सो जारी हनु्छ। 
यूसफु झ्यालखानामा परेपिछ केही समयमा झ्यालखानको हािकमले उनलाई 
कैदीह को रेखदेख गन िजम्मा लगाइिदन्छन।् ती कैदीह मा दरवारबाट 
िनकािलएका बट्लर वा राजालाई पेय पदाथर् ख्वाउने कमर्चारी र अक  भान्से 
िथए (उत्पि  ४१:९-११)। एक िदन ितनीह ले मनलाई नै हल्लाउने गरेर 
सपना देख् छन।् सपनाको त अथर् हनैुपछर् के हो सो ितनीह लाई थाहा िथएन। 
ितनीह को सपनाको अथर् भिनिदने त्यहाँ कोही पिन िथएन (उत्पि  ४०:८)। 
अिन, यूसफुले ितनीह लाई सपनाको अथर् बताइिदन्छन।् 
   ती दईु राजकमर्चारीह ले देखेको दईु सपनाह  जःतै राजाले पिन 
दईु सपनाह  नै देख्छन।् उनले तन्ऽमन्ऽ गन, बिु मानी मािनसह लाई 
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उनका सपनाह को अथर् खोिलिदन आमह गछर्न,् तर सबै जना अक् कनबक् क 
हनु्छन ् (उत्पि  ४१:१-८)। त्यसबेला सायद परमेँ वरले नै सम्झाउनभुएर 
होला, राजालाई पेय पदाथर् ख्वाउनेले यूसफुलाई सिम्झन्छन।् उनलाई बोलाउन 
राजालाई आमह गछर्न ् (उत्पि  ४१:१४-२४)। यूसफुलाई राजाले बोलाइ 
पठाउँछन।् सायद उनको कपाल र दार् ही लामो लामो होला, र लगुा पिन 
राॆो िथएन होला वा कैदीले लाउने लगुा होला। राजाले बोलायो भ े िबि कै 
उनी हतपत सफा हनु्छन ् र लगुा फेछर्न ्अिन राजाको साम ुबढो फुितर्साथ 
आफूलाई ूःततु गछर्न।् जसरी राजकीय कमर्चारीह ले झ्यालखानमा बःदा 
सपना देख् दा ितनीह  िवचिलत भएका िथए, त्यसरी नै राजा पिन िवचिलत 
हनु्छन।् ती कमर्चारीह ले जःतै राजाले पिन आफ्ना सपनाह  यूसफुलाई 
सनुाउँछन ्(उत्पि  ४१:१४-२४)। यूसफुले परमेँ वरलाई नै जस िदएर उनले 
देखेका सपनाको अथर् खोिलिदन्छन।् राजकमर्चारीह का सपनाह  जःतै राजाले 
देखेका सपनामा ूितक वा स ेतह  हनु्छन:् सात मोटा मोटा र दवु्ला दबु्ला 
गाईह  जसको अथर् दईु खालका बालीह । एक खालको बाली मोटो वा 
ूसःत हनु्छ भने अक  खालको पातलो वा सखु्खा बाली। त्यसको अथर् िमौ 
देशमा ौृ लाव पमा असल र खराब वषर्ह  हनेु भिवंयवाणी िथयो। सात 
गाईह  र सात बालीह को सपना राजाले देखेकोले ितनीह को अथर् एउटै हो 
भनेर दोहोर् याएको िथयो। यूसफुले देखेको सपना जःतै राजाले देखेका 
सपनाह मा पिन परमेँ वरको हात छ भनेर देखाएको िथयो (उत्पि  ४१:३२, 
उत्पि  ३७:९)। सारा बिु जीिवह को माझमा यूसफु एक्लो भएर सपनाको 
अथर् खोिलिदने खबुी भएको देखाएतापिन त्यसको ौेय आफूले निलकन 
परमेँ वरलाई उनले िदन्छन।् एलोिहम Elohim  परमेँ वरले नै के हनेुछ सो 
राजालाई देखाउनभुएको छ भ े कुरामा राजा िनिँ चत होस ्भनेर परमेँ वरको 
मिहमा उनले गरेका िथए (उत्पि  ४१:२५,२८)। यस मािमलामा परमेँ वरकै 
हात छ भ े सन्देश पिन राजाले पाएको देिखन्छ, िकनिक सहकाल र 
अिनकालको िनिम्त रेखदेख गन िमौ देशको ूमखु हनु यूसफुलाई नै चनु्दा 
उनको िजिकर यो िथयो: "३९ तब फारोले योसेफलाई भने,  “परमेँ वरले 
ितमीलाई सबै कुरा देखाइिदनभुएको छ, र ितमीजः तो चतरु र बिु मान ् मािनस 
अ  छैन। ४० यसकारण मेरो महलको अिख् तयार चलाउने ितमी नै भयौ, र 
ितॆ ैआ ाअनसुार मेरो समः त ूजा चल् नेछ। केवल िसंहासनको सम् बन् धमा 
माऽ म ितमीभन् दा मािथ हनेुछु" (उत्पि  ४१:३९-४०)।  
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यो कःतो मनलाई नै मगु्ध पान व्यहोरा हो यो! यूसफु पोितफरको 
घरको हािकमबाट झ्यालखानका कैदीह लाई हेन हािकम हनु्छन ्र त्यहाँबाट 
चढ्दै उनी त्यसबेलाको सभ्यताको चचुरुोमा पगेुको िमौदेशको ूधानमन्ऽी हनु 
पगु्छन।् परमेँ वरलाई धन्यवाद होस।् यो अत्यन्तै ूभावकारी र शिक्तशाली 
कथा हो। अत्यन्तै िवषम ्पिरिःथितलाई पिन परमेँ वरले सबैको िहतको िनिम्त 
पिरवतर्न गनुर्भयो। 
     कितपय समयमा जब हामी द:ुखक को सामना गछ  त्यसबेलामा पिन 
परमेँ वरका आ ाह लाई कसरी पकिड राख् ने जब उहाँ चपुचाप रहनभुएको 
जःतो अनभुव हामीले गरेतापिन? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटसको प.ृ 
२१३-२२३को "यूसफु इन इिजप् ट।" 
   "यवुा अवःथामा यूसफु र दािनएल आफ्ना घरह बाट अलग गिरएका 
िथए र िवदेश र मूितर्पूजा गन देशमा ितनीह लाई बन्दी बनाएर लगेका िथए। 
यूसफुको िनिम्त आफ्नो अनभुव अचाक्ली नै भएको िथयो। उनले अपेक्षा 
नगरेको पिरिःथितमा उनी पगु्दा उनी अत्यन्तै िवचिलत हनेु अवःथामा िथए। 
आफ्नो बाबकुो घरमा बाबकुो घरमा मायाल ुछोरो भएको र पोितफरको घरमा 
दासै भएपिन सम्मािनत, भरपद  साथी हनु पगेुको िथयो। आफ्नो अध्ययन र 
खोजनीितमा तिल्लन भएर मािनसह सँग हेमचेम गछर्न ् र मािनसह सँगको 
कारोबारमा चाहे पोितफरको घरमा होस ् चाहे झ्यालखानमा होसे आफ्नो 
कुशलता उनले देखाउँछन।् राि य कारागारमा उनी अन्यायपूवर्क कैदी ब  
पगु्छन।् त्यहाँबाट सफाइ पाएर फुित्कने उनको कुनै आशा नै िथएन। तर, 
रा को ठूलो स टमा उनी एउटा देशको अगवुा नै ब  पगु्छन।् नैितकता, 
शधु्दता, सत्यिन ता र इमान्दािरतालाई जोगाउन उनी कसरी सक्षम ्भए?.... 
   "परमेँ वरलाई ूमे गन र उहाँूित ौ ा कसरी राख् ने भनेर 
यूसफुलाई बालककालदेिख नै िसकाइएको िथयो। आफ्नो बबुाको पालमा 
िसिरया देशको आकाशलाई उनको बबुाले देखाउँदै बेथेलमा देखेका ःवप् न 
दशर्नको बारेमा उनलाई सनुाउँथे। कसरी उनले सपनामा आकासै छुने भरे  
देखेका िथए, र त्यहाँ ःवगर्दूतह  तलमािथ गिररहेको र भरे को टुपोको 
िसहांसनमा रहनहुनेु परमेँ वरले उनलाई बोल्नभुएको अत्यन्तै रोचक कथा 
यूसफुले बारम्बार सनेुका िथए। अझ थपमा नदी यावोक नदीको िकनारमा 
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अत्यन्तै िचिन्तत हुँदै, पँ चाताप गद ूाथर्ना गिररहेको बेलामा ःवगर्को 
जीवनसँग कुःती खेल्दा उनी िजतेको र परमेँ वरको राजकुमार भ े दजार् उनी 
पाएको कथा पिन यूसफुको िनिम्त ूरेणादायी भएर उनको िदमागमा बिसरहेको 
िथयो। 
   "बबुाका भडाह  चराउने गोठाला यूसफुको जीवन साधारण र िनद ष 
िथयो जसले गदार् उनी शारीिरक र मानिसक आयाम िबकासमा लाग्न सक्ने 
भएको िथयो। ूकृित र बबुाले िसकाएका महान ् सत्यह ितर ध्यान गद 
परमेँ वरसँग ूाथर्ना गदर्थे। बबुाबाट पाएको सत्य आत्म ानलाई आत्मसात ्
गरेकोले उनको िदमागमा सत्य नीितह  गिहरोसँग गािडएका िथए। 
   "जब अन्यायपूवर्क बेिचएर याऽा गदार् कनानमा रहेको आफ्नो 
बालककालको घर उनले अिन्तम पटक हेरेका िथए। उनलाई थाहा िथएन 
िमौ देशमा उनको भिवंय के हनेु हो। तर, पहाडह ले छोपेको आफ्नो बबुा 
र आफन्तह को पालह लाई गहभरी आशँ ुचहुाएर छोड्नपुदार् यूसफुले उनको 
बबुाको परमेँ वरलाई सिम्झरहेका िथए। उनले बालककालमा िसकेका पाठह   
सम्झे र जेभएतापिन आफू ःवगर्को राजाूित बफादार भएर बःने िनणर्य गरेका 
िथए। परमेँ वरकै नीितमा चलेर उहाँको सत्य र िन ावान भक्त भनेर ूमािणत 
गन अठोट उनले िलएका िथए।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, प.ृ ५१,५२। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  यूसफुको जीवन दािनएल र येशूसँग तलुना गनुर्होस।् ितनीह मा के 

साझा गणुह  छन?् यूसफु र दािनएलले येशूका नीितह लाई कसरी 
ूकट गरे र येशू कःतो हनुहुनु्छ भनेर ितनीह ले कसरी देखाए? 

आ.  हामीले चाहेकै अनसुार कामकुरो वा हाॆो जीवन िठकिठक नभएपिन 
परमेँ वरमािथ भरोसा नै कसरी रािखछोड्ने? यूसफुले जःतो आफ्नो 
सम्पूणर् जीवन परमेँ वरमै राख् न हामीले कसरी िसक्ने? 
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कथा  ११ 

िजउनकुो कारण 

माका म्यनु, २५, आ ोला 
 

म इसाई पिरवारमा जन्मेको िथए ँ र त्यही 
पिरवारमा हकुको िथए।ँ तर आ ोलाको राजधानी 
लवुाण्डामा रहेको चचर्मा जान मलाई किहल्यै पिन 
मन परेको िथएन। सानैदेिख चचर्का धािमर्क 
कक्षाह मा नजान मैले धेरै बहानाह  बनाए।ँ म 
बप ् ितःमा िलन चाहेको िथइन।ँ िकशोर अवःथामा 
नै मैले रक स ीतितर मोह भएको िथयो। रक 
स ीतकारह को लगुा र जीवनशैलीह  मेरो 

िनिम्त उदाहरण बनेको िथयो। फेिर त्यसैबेला सैतानका ूितकह ूित मेरो 
आकिषर्त भयो। ती ूितकह ूित मेरो ठूलो गौरब भयो र मेरो शरीरमा 
िविोहको भावनाले अ ा जमायो। मेरो हाइःकूलको धेरै िमल्ने साथी गथ 
िथयो। मैले उसको जीवनशैली अपनाए।ँ मैले कालो लगुा लगाउन थाल र 
मैले नङमा कालो पािलस लगाए।ँ मेरो साथीले पिन रक स ीत मन 
पराउँथ्यो। उसको सतु ् ने कोठामा रक स ीतका पोःटरह ले भिरएको िथयो। 
त्यसको साथै सैतानका ूितकह  पिन िथए। अिन िछ ै म गाँजा ता े र रक्सी 
िपउने भए।ँमैले नािःतकवादलाई खलेुआम ूचार गर र येशू त दन्त्यकथा हो 
भनेर पिन सनुाउन थाल। यवुा अवःथामा म रक स ीत बजाउन थाल। मैले 
एक जना स ीत साथीलाई भेट जसले दावी गदर्थ्यो िक ऊ सैतानसँग सम्झौता 
गरेको छ। उसको अवधारणा मलाई मन प र ् यो र एकिदन मैले सैतानलाई 
भनेिक मेरो आत्मा उसको हनुसक्छ यिद म स ीतमा सफल भएभँने। 

  तर मेरो जीवन भित्कन थाल्यो। मेरी आमा अचानक मिरन ्र मेरो 
ज ाहाँ बबुा झन धेरै रक्सी िपउन थाल्नभुयो। अिन चार जना भाइह  र 
बबुाको हेरचाह गन मेरो काँधमा आयो िकनिक म सबभन्दा जेठो िथए।ँ त्यस 
असम्भव समःयाले गदार् मलाई उकुसमकुस भयो। यस स टको बीचमा म 
किहल्यै पिन फेिर रक्सी नखाने र गाँजा नता े ूण गर। मैले परमेश ् वरसँग 
ूाथर्ना गनर् थाल। मैले रक स ीतको कारोबारलाई त्याग।  मैले एक 
मिहलासँग िमऽ बनाए ँजसले मलाई एडभेिन्टःट चचर्को बारेमा सनुाइन।् हामी 
दवैु जना साबथमाको सेवाकायर्बमा सिरक हनु थाल। 
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  तर केही समयपिछ मेरो छुटपाट भयो। अिन म फेिर परुानै 
साथीह को स तमा लाग्न थाल र परुानै बानीह मा लाग्न थाल। तर म 
त्यि को खशुी िथइन।ँ धेरै राती रक्सी र गाँजा तानेर ितल्ल भएर सतु। 
आत्महत्या गन सोचह ले मेरो िदमागमा अ ा जमाउन थाल्यो। मेरो जीवन 
िनरथर्क र उ ेँय िविहन भएको महससु गनर् थाल। अिन म िदक्  क भएर 
रोए।ँ परमेश ् वरलाई सम्झ र उहाँको सहायताको िनिम्त ूाथर्ना गर। म त 
मिररहेको जःतो भएको ठान र अब केही िदनमाऽ म बाँच्छु होला भनेर मैले 
सोच। मेरो त्यस द:ुखद अवःथा मेरी नयाँ केटी साथीलाई भन। मेरो 
भितजालाई मेरो बारे उनले सनुाइन।् भितजा भखर्र आ ोलामा मनोिव ानमा 
िडमी िलएर फकको िथयो। जब ऊ बािहर पढ्दै िथयो त्यसैबेला ऊ 
एडभेिन्टःट पिन  भएको िथयो। मसँग उसले गरेको सरसल्लाहमा मेरो जीवन 
परमेश ् वरमा िनमार्ण गर र त्यो कसरी गन भनेर पिन उसले िसकायो। 

  अिन मेरो जीवनमा परमेश ् वरलाई नै पिहलो ःथान िदने िनणर्य गर। 
म ःवःथ जीवनशैली अपनाउन थाल। मैले कुनै पिन िनणर्य गनुर्भन्दा पिहले 
ूाथर्ना गनर् बानी बसाल र परमेश ् वरको चाहनामाऽ मैले खोज्न थाल।मेरो 
जीवनशैलीको भागमा ूाथर्ना पिन िनयिमत हनु थालेको िथयो। फेिर नया ँ
सपना देख्  न साहस आयो। मैले बाँच्नकुो अथर् भे ाएको िथए।ँ मेरो परुानो 
एडभेिन्टःट केटी साथीलाई सिम्झन्दै उनको चचर्मा जान िनणर्य गर। साबथको 
सेवाकायर् कःतो होला भनेर सोच्न थाल। यो भावनाले मलाई छक्  क बनायो। 
जब चचर्िभऽ जाने िबि क्  कै म बप ् ितःमा िलन चाह। चचर्को सेवाकायर्बम 
सकेपिछ बप ् ितःमाको कक्षामा भाग िलन थाल। यसबेला पिहला सानो बेलाको 
जःतो िथएन। बप ् ितःमाको अथर् मैले बझु्न थाल र त्यसको लािग तयार पिन 
हनु थाल। येशूको ूमेको वाःतिवकतालाई जानेर उहाँलाई बप ् ितःमा ारा मेरो 
दय िदने चाहना ब ो। 

  आज म यो ठोकुवा गरेर भ  सक्छु िक म ःवतन्ऽ छु। मैले उ ार 
पाएको छु। एकिदनपिछ अक  िदनमा म सत्य शािन्तको ःवाद पाउँदै र 
अत्य ै आनन्दले चिलरहेको छ। आिखर मेरो जीवनको उ ेँय र िजम्मेवारी 
थाहा पाए:ँ हाॆो मिुक्तदाता र सिृ कतार्को साम मािनसह लाई ल्याउने। एक 
जमानामा म मािनसह लाई नकर् ितर डोर ् याउँथे, तर आज येशूको सहयोगले 
मािनसह लाई ःवगर्ितर तान्दैछु। 
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