
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  ९:१८-११:९, लूका १०:१, म ी १:१-
१७, लूका १:२६-३३, भजन १३९:७-१२, उत्पि  १:२८ र उत्पि  ९:१। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "यसकारण त् यसको नाउँ बाबेल रािखयो, िकनभने 
परमूभलेु त् यही ँ नै सारा पथृ् वीभिरका भाषा खलबल पािरिदनभुएको िथयो। 
त् यहीबँाटै परमूभलेु ितनीह लाई सारा पथृ् वीभिर िततरिबतर पािरिदनभुयो" 
(उत्पि  ११:९)।  
    जलूलय हनुभुन्दा िठक अिघ एक्ल नोहाको बारेमा चचार् गिरएको 
िथयो। त्यसपिछ नोहाबाट उनका तीन छोराह को बारेमा चचार् गनर् पगेुको 
हामी पाउँछौ। ती छोराह  िथए, शेम, हाम, र जाफेथ। ती छोराह मा िवशेष 
गरेर हामको बारेमा चचार् गिरएको छ। हाम कनानीह को पखुार् िथए (उत्पि  
१०:६,१५)। यसमा "कनान" भ े देशको अवधारणालाई िचनाइिदएको छ। 
यो देश ूित ा गिरएको देश िथयो (उत्पि  १२:५)। अॄाहमले पाएको 
आिशष त्यस ूित ा गिरएको देशबाट सारा संसारमा फैिलने अपेक्षा गिरएको 
िथयो (उत्पि  १२:३)। तर, कनान देशबाट सारा संसारमा आिशष िदने 
परमेँ वरको चाहना फेिर टुिबन पगु्यो। त्यो बाबेलको धरहराले गदार् भएको 
िथयो (उत्पि  ११:१-९)। फेिर एक फेरा, मानव ूाणीको िनिम्त 
परमेश ् वरको योजनामा बाधा आएको हामी देख् दछ । सारा रा ह को उदय 
आिशषमय हनुपुन ठाउँमा ौापको अक  थलो हनु पगु्यो। सारा रा ह  वा 
मािनसह  एक भएर परमेँ वरको ठाउँ िलन खोजे; ितनीह ले गरेको 
फैसलालाई परमेँ वरले हःतक्षेप गनुर्भयो। त्यसको फलःव प मािनसह  
संसारमा ितितरिबतर भए, अ  कुनै कारण नभएर भाषामा अलमल ल्याएर 

५ सारा रा ट्रसारा रा ट्रह  र बाबेलको ह  र बाबेलको 
धरहराधरहरा  
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भएको िथयो (उत्पि  ११:८)। सारा संसारमा मािनसह  फैलनु भ े आिशष 
नोहालाई  परमेँ वरले िदनभुएको  सु को योजना त िथयो (उत्पि  ९:१), तर, 
जनु कारणले वा परमेँ वरको आिशष पाएर मािनसह  फैिलनपुन िथयो त्यो 
नभएर अक कारणले हनुपगु्यो। त्यो िथयो, भाषाको अलमल वा खलबलले। 
   आिखरमा आएर, मािनस जितसकैु दु  भएतापिन परमेँ वरले 
नराॆोबाट राॆो गनुर्हनु्छ; यो उहाँको नीित नै िथयो। हामीलाई जितसकैु राॆो 
वा नराॆो होस,् हाॆो जीवनको लआयको िनिम्त बोिल उहाँकै हनु्छ। हामलाई 
उसको बाबकुो पालमा िदएको ौाप (उत्पि  ९:२१,२२) र बाबेलको धरहरा 
बनाउने बममा भाषाको खलबल ल्याएर मािनसह लाई िततरिबतर (उत्पि  
११:९) पारेतापिन सारा रा को िनिम्त त्यो भाषाको ौाप आिशषमा पिरणत 
भएको िथयो। 
 
१. हामीलाई िदएको ौाप 
  उत्पि  ९:१८-२७मा एउटा अनौठो कथा छ। त्यसको सन्देश के छ 
त? हेन ुर्होस,् "जहाजबाट बािहर िनिः कआएका नोआका छोराह  शेम, हाम र 
येपेत हनु ्। हामचािहँ कनानका िपता िथए। नोआका छोराह  यी नै तीन जना 
िथए। ियनीह बाट समः त पथृ् वी भिरयो। माटोमा काम गन नोआले दाखबारी 
लगाए। जब ितनले दाखम  िपए, तब ितनी माि ए र आफ् नो पालिभऽ ना  ै
सिुतबसे। कनानका िपता हामले आफ् ना िपताको ना ोपन देखेर बािहर आई 
आफ् ना दवैु दाजहु लाई बताइिदए। तर शेम र येपेतले एउटा लगुा िलए, र 
दवैुले आफ् ना काँधमा हाले र पिछिल् तर सद-सद गएर ितनीह ले आफ् ना िपताको 
नग् नता ढािकिदए। ितनीह का मखु पिछिल् तर फकको हनुाले ितनीह ले आफ् ना 
िपताको ना ोपन देखेनन ्। जब नोआलाई म को िनिाले छोऔयो र ितनका 
कान् छा छोराले गरेको कुरा ितनले थाहा पाए, तब ितनले भने, “ौािपत होस ्, 
कनान, त् यो आफ् ना दाजहु का कमाराह को पिन कमारो हनेुछ।” ितनले यसो 
पिन भने, “शेमका परमूभ ु धन् यका होऊन ्,  कनान त् यसको दास होस ्। 
परमेँ वरले येपेतको विृ  ग न ्, र त् यसले शेमको पालमा वास गरोस ्, र 
कनानचािहँ शेमको कमारो होस ्।”   

नोहाले आदमले जःतै बगचामा काम गरेका िथए। दवैु आदम र 
नोहाका कथाह मा समान आशय वा िवषय देखाइएको छ: जब आदमले फल 
खाए तब उनी ना ो भए; अिन उनले पातह को लगुा लगाए पिछ परमेँ वरले 
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छालाको लगुाले छोपी िदनभुयो, ौाप पाएर, अिन आिशष। नोहाको कामले 
आदमको खेतबारी गन कामितर औलँ्याउँछ, तर दभुार्ग्यवस, आदमको असफल 
इितहास नोहाले पिन दोहोर् याउँछन।् फल वा अ लाई कुहाएर रक्सी बनाएर 
िपउने परमेँ वरको सु को योजना िथएन। नोहा रक्सीले ितल्ल भए, आफूले 
आफूलाई काबमुा राख् न सकेनन,् अिन उनी ना ै भएर आफ्नो पालमा सतेु। 
हामले आफ्नो बबुाको ना ोपन "देखेको" भ ाले हव्वाले "िनषधे गिरएको 
फल"लाई (उत्पि  ३:६) देखेको आभास ् िदन्छ। हामले आफ्नो बाबकुो 
ना ोपना लिुकिछपी वा अचानक देखेको िथएन। आफ्नो बाबकुो ना ोपन 
देखेपिछ आफ्ना दाजहु सँग कुरा लगाइिदयो। आफ्नो बाबकुो समःयालाई 
उसले सलु्झाउन ूयास पिन गरेको िथएन। त्यसको िवपिरत, उसका दाजहु ले 
आफ्ना बाबकुो न नतालाई ढाक् न तरुन्तै कदम चाले। हामले आफ्नो बाबलुाई 
ना ोको ना ै छोिडिदए। उसको कामले उसलाई िनन्दा गरेको आभास ्िदन्छ। 
   यहाँको मूल िवषयबःत ु भनेको आफ्ना बाबआुमालाई आदर गनुर्मा 
िनणार्यक भिूमका भएको पाइन्छ। तपाईँको िवगतलाई सम्झाउने बाबआुमालाई 
आदर नगदार् तपाईँको भिवंयलाई असर पादर्छ (ूःथान २०:१२सँग एिफसी 
६:२ तलुना गनुर्होस)्। त्यसले गदार् हामले पाएको ौापले उसको भिवंय र 
उसको छोरा कनानलाई पिन असर पारेको िथयो। 
   कितपय मािनसह ले यस कथालाई जाितय वा र ेभदलाई उिचत 
ठहर् याइएको पाइन्छ, तर यो ईःवरीय ानलाई ठूलो गलत अथर् लगाएको 
मा ुपदर्छ। हामको कथालाई िलएर जाित वा र भेद अ ाल्न ु नैितक अपराध 
हो। यो भिवंयवाणी हामको छोरो कनानलाईमाऽ लिक्षत गिरएको िथयो। जब 
कनानलाई उल्लेख गरेका िथए बाइबलका लेखकले कनानीह ले गरेका ॅ  
चालचलनलाई मनमा राखेका िथए (उत्पि  १९:५-७,३१-३५)। 
   त्यसको थपमा, ौापमा आिशषको पिन ूित ा समावेश भएको 
पाइन्छ। "कनान" भ े शब्द िहॄू िबयापद काना' kana बाट आएको हो। 
यसको अथर् "बशमा ल्याउन ु वा अिधनमा राख् न"ु हो। कनान देशका 
मािनसह लाई बशमा राखेर परमेँ वरका जनह ले ूित ा गिरएको देशमा 
रहन पाएका िथए। ती मािनसह  शेमका सन्तान िथए। त्यसैबाट मसीहको 
आगमनको िनिम्त तयार पानभएको िथयो। त्यही मिसहबाट यपेथको सन्तानको 
बिृ  हनेु ूित ा गिरएको िथयो, त्यो पिन शेमकै घरानामा (उत्पि  ९:२७)। 
यथाथर्मा यसले भिवंयवाणीलाई इि त गदर्छ, त्यो हो परमेँ वरको करार सारा 
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संसारमा फैिलने भिवंयवाणी। इॐाएलले पाएको मिुक्तको सन्देश सारा संसारले 
उपभोग गन सन्देश त्यसमा लिुकएको छ (दािनएल ९:२७, यशैया ६६:१८-
२०, रोमी ११:२५)। हामले पाएको ौापले िवँ वका सारा रा ह को िनिम्त 
आिशष हनेुछ। हाम र कनानका सन्तानह मा जसले ूभलेु उपलब्ध 
गनुर्भएको मिुक्तको ूित ालाई ःवीकार गदर्छ ितनीह ले मिुक्त पाउनेछ। 
   के रे? जलूलयको नायक नोहा रक्सीले माि यो? हामी जो भएतापिन 
जहाँ रहेतापिन हामी सबैमा कमीकमजोरीह  छन ् र हाॆो जीवनको ूत्येक 
क्षणमा परमेँ वरको अनमुहको आवँयकता छ भनेर नोहाको कथाले हामीलाई 
कसरी िसकाउँछ? 
 
२. बंशावलीको सु   
      नोहाको वषर्को बारेमा हामीलाई जानकारी िदएको अनसुार उनी 
जलूलयभन्दा अिघको मानव सभ्यता र जलूलयपिछको मानव सभ्यतासँग 
जोिडएको पाउँछ । बाइबलमा नोहा देखा पनुर्भन्दा अिघको कथाले (उत्पि  
९:२८,२९)ले आदमको अिन्तम बंशावली जोिडएकोितर हामीलाई लान्दछ 
(उत्पि  ५:३२)। नोहाको बबुा लेमेख ५६ वषर्को उमेरमा आदमको मतृ्य ु
भएको िथयो। आदमका कथाह  ताततादै रहेको नोहाले सनेुका िथए होलान।् 
त्यसले गदार् उनका छोरा बहुारीह लाई र जलूलयपिछका ितनीह का 
सन्तानह लाई आदमको कथा उनले सनुाएको हनुपुदर्छ। 
   बाइबलको ूत्येक अंश अथर्मूलक हनु्छ। उत्पि  १० अध्याय 
पढ्नहुोस।् बाइबलमा यो बंशावली लेिखएको उ ेँ य के हो त? हेन ुर्होस,् 
"नोआका छोराह  शेम, हाम र येपेतको वृ ान् त यही हो। जलूलयपिछ 
ितनका पिन छोराह  जन् मे। येपेतका छोराह : गोमेर, मागोग, मादे, यावान, 
तूबल, मेशेक र तीरास। गोमेरका छोराह : अशकनज, रीपत र तोगमार्। 
यावानका छोराह : एलीशाह, तशीर्श, िक ीम र रोदानीम।  ियनीह बाट नै 
समिुतटवासीह , ितनीह का देशिभऽ, ूत् येकको आफ् नो भाषा र जाितअनसुार 
िफँिजए।  हामका छोराह : कूश, िमौइम, पूत र कनान। कूशका छोराह : 
सेबा, हवीला, सब् ता, रामाह, र सब् तका। रामाहका छोराह : शेबा र ददान।  
कूशले िनॆोदलाई जन् माए। ियनीनै वीर पु ष भए। ियनी परमूभकुो साम ु
शिक्तशाली िशकारी िथए। यसैले “िनॆोदजः तै परमूभकुो साम ु शिक्तशाली 
िशकारी” भन् ने आहान चलेको छ। सु मा ितनको राज् यमा बेिबलोन, एरेक, 
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अक् कद र कल् नेह िथए, जनु िशनार देशमा छन ्। त् यही देशबाट ितनी अँ शूरमा 
गए, र िननवे, रहोबोत-इर र कालह सहरह , अिन िननवे र कालहको बीचमा 
रेसेन सहर बनाए। रेसेनचािहँ महान ् सहर हो। िमौइम लूदी, अनामी, लहाबी, 
नप् तूही पऽसुी, कः लूही (जसबाट पिलँ तीह  िनः के) र कप् तोरीह का पखुार् 
िथए। कनानले आफ् ना जेठा छोरा सीदोन जन् माए। कनानबाट िह ी, यबूसी, 
एमोरी, िगगार्शी, िहव् वी, अरकी, िसनी, अवार्दी, समारी र हमातीह  उत् पन् न 
भए। त् यसपिछ कनानका वंशह  जताततै िफँिजए। कनान देशको िसमाना 
सीदोनदेिख गरार जाने बाटोितर गाजासम् म, र सदोम, गमोरा, अदमा र सबोयीम 
जाने बाटोितर भएर लाशासम् म िथयो। हामका छोराह , ितनका वंश र 
भाषाअनसुार, र ितनका देश र जाितह  यी नै हनु ्। येपेतका भाइ शेमका पिन 
छोराह  जन् मे। शेम एबेरका सबै सन् तानका पखुार् िथए। शेमका छोराह : 
एलाम, अँ शूर, अपर्क्षद, लूद र अराम िथए। अरामका छोराह : ऊज, हलु, 
गेतेर र मेशेक िथए। अपर्क्षदले शेलहलाई जन् माए। शेलहले एबेरलाई जन् माए। 
एबेरका दईु जना छोराह  जन् मे। एउटाको नाउँ पेलेग िथयो, िकनभने ितनकै 
समयमा पथृ् वी अलग-अलग भागमा बाँिड़यो। ितनका भाइको नाउँ योक्तान 
िथयो। योक्तानले अल् मोदद, शेलेप, हसमर्िवत, येरह, हदोरम, ऊजाल, िदक् ला, 
ओबाल, अबमाएल, शेबा, ओपीर, हवीला र योबाबलाई जन् माए। यी सबै 
योक्तानका छोराह  िथए। ितनको वासः थान मेशादेिख यता पूवर्को पहाड़ी देश 
सपारा जाने बाटोसम् म िथयो। शेमका छोराह , ितनका वंश र भाषाअनसुार, र 
ितनका देश र जाितह  यी नै हनु ्। नोआका छोराका वंशह  आफ् नो-आफ् नो 
जाितअनसुार यी नै हनु ्। यीबाट जलूलयपिछ पथृ् वीमा जाित-जाित अलग-अलग 
भएर जताततै िफँिजए।" यसै सन्दभर्मा लूका ३:२३-३८सम्म हेन ुर् पिन 
सन्देशमूलक देिखन्छ, "येशूले आफ् नो सेवाकायर् आरम् भ गनुर्हुँदा उहाँ करीब तीस 
वषर्का हनुहुनु् थ् यो। मािनसह  उहाँ योसेफका छोरा हनु ् भन् ठान् थे। योसेफ 
एलीका छोरा िथए, एली म ातका छोरा, म ात लेवीका छोरा, लेवी मल् कीका 
छोरा, मल् की यान् नाका छोरा, यान् ना योसेफका छोरा, योसेफ म ािथयासका 
छोरा, म ािथयास आमोसका छोरा, आमोस नहूमका छोरा, नहूम इसलीका 
छोरा, इसली नग् गैका छोरा, नग् गै माथका छोरा, माथ म ािथयास छोरा, 
म ािथयास सेमैनका छोरा, सेमैन योसेखका छोरा, योसेख योदाका छोरा, योदा 
योआननका छोरा, योआनन रेसाका छोरा, रेसा य बाबेलका छोरा, य बाबेल 
शालितएलका छोरा, शालितएल नेरीका छोरा, नेरी मल् कीका छोरा, मल् की 
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अ ीका छोरा, अ ी कोसामका छोरा, कोसाम एलमादमका छोरा, एलमादम 
एर ्का छोरा, एर ् यहोशूका छोरा, यहोशू एलीएजरका छोरा, एलीएजर योरीमका 
छोरा, योरीम म ातका छोरा, म ात लेवीका छोरा, लेवी िशिमयोनका छोरा, 
िशिमयोन यहूदाका छोरा, यहूदा योसेफका छोरा, योसेफ योनानका छोरा, योनान 
एल् याकीमका छोरा, एल् याकीम मलेआका छोरा, मलेआ िमन् नाका छोरा, िमन् ना 
म ाथाका छोरा, म ाथाका नातानका छोरा, नातान दाऊदका छोरा, दाऊद 
ियशैका छोरा, ियशै ओबेदका छोरा, ओबेद बोअजका छोरा, बोअज सल् मोनका 
छोरा, सल् मोन नहशोनका छोरा, नहशोन अम् मीनादाबका छोरा, अम् मीनादाब 
आरामका छोरा, आराम हेॐोनका छोरा, हेॐोन फारेसका छोरा, फारेस यहूदाका 
छोरा, यहूदा याकूबका छोरा, याकूब इसहाकका छोरा, इसहाक अॄाहामका 
छोरा, अॄाहाम तेरहका छोरा, तेरह नाहोरका छोरा, नाहोर स गका छोरा, 
स ग रऊका छोरा, रऊ पेलेगका छोरा, पेलेग एबेरका छोरा, एबेर शेलहका 
छोरा, शेलह केनानका छोरा, केनान अपर्क्षदका छोरा, अपर्क्षद शेमका छोरा, 
शेम नोआका छोरा, नोआ लेमेखका छोरा, लेमेख मतूशेलहका छोरा, मतूशेलह 
हनोकका छोरा, हनोक येरेदका छोरा, येरेद महलालेलका छोरा, महलालेल 
केनानका छोरा, केनान एनोशका छोरा, एनोश शेतका छोरा, शेत आदमका 
छोरा, आदम परमेँ वरका छोरा िथए।"   
   बाइबलमा बंशावलीको लेखा राखेको तीन कारणह  छन।् पिहलोत: 
बाइबलका घट्नाह  कसैले खमिुन बसेर ध्यान गरेर रचेको नभएर 
वाःतिवक र ऐताहािसक हनु ् भनेर देखाउनको लािग हो। यसमा उल्लेख 
गिरएका मािनसह  र ितनीह सँग जोिडएका घट्नाह  बाःतिवक हनु,् 
मािनसह  वाःतिवक िथए, ितनीह  िजए र मरेका िथए भनेर ितनीह को एक 
एक नाउँ उल्लेख गरेर देखाएकोले बाइबल ऐितहािसक पःुतक हो भनेर 
िजिकर गदर्छ। दोॐोमा, ूािचन समयदेिख लेखकको समयसम्म उल्लेख 
गिरएको बंशावलीले िवगतको समयसँग "बतर्मान" समय जोिडएको देखाउँदछ। 
यसले बाइबल कुनै पौरािणक कथा वा हो िक होइन नभएर वाःतिवक 
मािनसको इितहाससँग जोिडएको पिु  गदर्छ। तेॐो कारण, यसले हामीलाई 
मािनसको कमजोरलाईलाई याद िदलाउँछ, पापको कहालीलाग्दो र द:ुख लाग्दो 
असरले सबै पःुताह मा घातक पिरणामह  ल्याएको पदार्फास गदर्छ। 
   "हेमाइट वा हामका सन्तानह " (३० रा ह ), "िसमाइत वा 
शेमका सन्तानह " (३६ रा ह ) र "याफथाइट वा यपेतका सन्तानह " 
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(१४ रा ह ) भनेर उल्लेख गदार् ितनीह  उल्लेख गरेको खास कारणह  
ःप  छैन। तर ितनीह का सन्तानले ७०वटा रा ह  खडा गरेका िथए भनेर 
मािनन्छ। ७०वटा रा ह  भन्दा याकूबको घरानाको  ७० सन्तानह  भनेर 
देखाएको िथयो (उत्पि  ४६:२७) र इॐाएलीह  म भिूममा याऽा गदार् 
िनयकु्त गिरने ७० एल्डर वा अगवुाह को बारेमा पिन देखाइएको िथयो 
(ूःथान २४:१,९)। हाम, यपेत र शेमका सन्तानह ले उब्जाएका ७० 
रा ह  र ७० एल्डरले सारा रा ह मा इॐाएलको लआय के िथयो भ े 
अवधारणा पिन बझुाउँछ: "जब सव च् चले जाित-जाितह लाई उनीह का अंश 
िदनभुयो, जब उहालेँ सबै मािनस-जाितलाई िवभाजन गनुर्भयो, तब उहालेँ 
इॐाएलीह का सन् तानको संख् याअनसुार जाित-जाितका िसमाना ठहराइिदनभुयो" 
(व्यवःथा ३२:८)। यही अवधारणामा, येशूले इॐाएलमा ससुमाचार सनुाउन 
७० जना चेलाह  पठाउनभुएको िथयो (लूका १०:१)। 
    यस सन्देशले हामीलाई यो देखाउँदछ िक आदम र पूखार्ह को 
बीचमा िसधै सम्बन्ध छ; ितनीह  सबै ऐितहािसक पाऽह  हनु,् आदमदेिख 
आएका पःुताह  वाःतिवक हनु।् बाइबलका हःती पूखार्ह मा एक पिछ अक  
गरेर पौरािणक समयमा भएका घट्नाह को िसधै साक्षी भइरहेको देखाउँछ र 
ितनीह को व्यिक्तगत िदमागमा ती घट्नाह  याद भइरहेको िथयो भनेर पिन 
पिु  गदर्छ। 
   उत्पि  र लूकाकै बंशावलीका मािनसह  ऐितहािसक हनु ् र 
ितनीह को वाःतिवक ऐितहािसक अिःतत्वले हाॆो आःथाको िनिम्त िकन 
मह वपूणर् छ? हेन ुर्होस,् म ी १:१-१७ पिन, "अॄाहामका पऽु, दाऊदका पऽु, 
येशू भीं टको वंशावली: अॄाहाम इसहाकका िपता िथए। इसहाक याकूबका 
िपता िथए, याकूब यहूदा र ितनका दाजभुाइह का िपता, यहूदा फारेस र 
जाहेरका िपता िथए। ितनीह की आमा तामार िथइन ्। फारेस हेॐोनका िपता, 
हेॐोन आरामका िपता,  आराम अम् मीनादाबका िपता, अम् मीनादाब नहशोनका 
िपता, नहशोन सल् मोनका िपता,  सल् मोन बोअजका िपता िथए। ितनकी आमा 
राहाब िथइन ्। बोअज ओबेदका िपता िथए। ितनकी आमा थ िथइन ्। ओबेद 
ियशैका िपता,  ियशै दाऊद राजाका िपता िथए। दाऊद सोलोमनका िपता 
िथए। ितनकी आमा उिरयाहकी पत् नी िथइन ्। सोलोमन रहबामका िपता, 
रहबाम अिबयाका िपता, अिबया आसाका िपता, आसा यहोशापातका िपता, 
यहोशापात यहोरामका िपता, यहोराम उिज् जयाहका िपता,  उिज् जयाह योतामका 
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िपता, योताम आहाजका िपता, आहाज िहजिकयाका िपता,  िहजिकया मनँ शेका 
िपता, मनँ शे अमोनका िपता, अमोन योिशयाहका िपता,  योिशयाह यकोिनयास 
र ितनका भाइह का िपता िथए। ितनीह  बेिबलोनमा यहूदीह लाई बन् दी 
बनाएर लिगने समयअिघ जन् मेका िथए। बेिबलोनमा बन् दी बनाएर लिगएपिछ: 
यकोिनयास शालितएलका िपता िथए, शालितएल य बाबेलका िपता,  य बाबेल 
अिबउदका िपता, अिबउद एल् याकीमका िपता, एल् याकीम आजोरका िपता, आजोर 
सादोकका िपता, सादोक आिखमका िपता, आिखम एिलउदका िपता,  एिलउद 
एलाजारका िपता, एलाजार म ानका िपता, म ान याकूबका िपता िथए। याकूब 
ितनै योसेफका िपता िथए, जसकी पत् नी मिरयम िथइन ्। ियनै मिरयमबाट येशूको 
जन् म भयो, जो भीं ट कहलाइन् छन ्।" यसरी अॄाहामदेिख दाऊदसम् म चौध 
पःु ता भए, र दाऊदको समयदेिख बेिबलोनमा िनं कासन हनेु समयसम् म चौध 
पःु ता, र बेिबलोनमा िनं कासन भएको समयदेिख भीं टको समयसम् म चौध पःु ता 
भए।"   
 
३. एउटै भाषा 
     "पथृ्वीका सारा मािनसह " एक हनु िकन चाहेका िथए? हेन ुर्होस,् 
उत्पि  ११:१-४ "त् यस बेला जम् मै पथृ् वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली 
िथए। मािनसह  पूवर्ितर सदजाँदा िशनार देशमा एउटा मैदान भे ाएर त् यही ँ
बसोबास गरे। ितनीह ले आपसमा भने, “लौ, हामीह  ईंट बनाएर पोल ।” 
ढु ाको स ा ईंट र िहलोको स ा अलकऽा ितनीह ले ूयोग गरे। तब 
ितनीह ले भने, “लौ, हामी आफ् नो िनिम् त एउटा सहर र ः वगसम् म पगु् ने एउटा 
धरहरा बनाऔ,ं अिन आफ् नो नाउँ राख  र हामी पथृ् वीभिर जताततै नछिरऔ।ं”   
    "सबै पथृ्वी" भन्दा जलूलयपिछ रहेका थोरै संख्या मािनसह  भनेर 
देखाउँदछ। ितनीह  एकै ठाउँमा िकन भेला भए भ े कारण ःप  छ: 
ितनीह ले ःवगर्सम्मै जाने धरहरा बनाउन चाहेका िथए (उत्पि  ११:४)। 
अझ ितनीह को खास िनयत भनेको सनातन सिृ कतार् परमेश ् वरको िसंहासन 
कब्जा गन िथयो। ितनीह का िनयतह  र कामह ले सिृ को समयमा सिृ को 
परमेँ वरका िनयतह  र कामह को िववरणलाई ूितध्वनी गदर्छ: "ितनीह ले 
भने" (उत्पि  ११:३,४सँग उत्पि  १:६,९,१४ आिद तलुना गनुर्होस)्; "हामी 
बनाऔ"ँ (उत्पि  ११:३,४सँग उत्पि  १:२६ हेन ुर्होस)्। ितनीह को िनयत 
ःप  छ: "हाॆो िनिम्त हाॆो नाउँ राख् न खोज " (उत्पि  ११:४ पान्तिरत)। 
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यो भनाइ केवल परमेँ वरको िनिम्तमाऽ ूयोग गिरएको िथयो। हेन ुर्होस,् "तब 
उहाँका ूजाले ूाचीनका िदनलाई, अथार्त ् मोशा र ितनका ूजाका िदनलाई 
सम् झे। समिुबाट उहाँको बगालका गोठालासमेत ितनीह लाई ल् याउने कहाँ 
हनुहुनु् छ? आफ् ना पिवऽ आत् मा ितनीह का बीचमा राख् ने कहाँ हनुहुनु् छ– १२ 
जसले आफ् नो ूतापी बाह ुमोशाको दािहने हातितर पठाउनलाई बढ़ाउनभुयो, 
जसले आफ् नो नाउँ अनन् तको िनिम् त ूिस  राख् नलाई ितनीह कै सामनु् ने 
पानीलाई दईु भाग गनुर्भयो, जसले ितनीह लाई ठेस नलागोस ् भनेर वनमा 
घोड़ाह लाई झ गिहरा-गिहरा ठाउँह बाट डोर् याउनभुयो? १४ जसरी 
गाईबः तहु  बसीमा चछर्न ्, त् यसरी नै परमूभकुो आत् माले ितनीह लाई िवौाम 
िदनभुयो। यसरी नै तपाईंले आफ् नो नाउँ मिहिमत पानर् आफ् ना ूजालाई 
डोर् याउनभुयो" (यशैया ६३:११-१४)।  
  संक्षेप् तमा भ े हो भने बाबेलको धरहराका िनमार्णकतार्ह ले 
आफूह लाई सिृ कतार् सनातन परमेँ वरको ःथानमा राख् न चलखेल गरेका 
िथए। त्यसको गनर् ितनीह लाई कसले उक्सायो त? हेन ुर्होस,् "ए िबहानको 
तारा, ूभातको पऽु, तँ ः वगर्बाट कसरी खसेको छस ्! उिहले जाित-
जाितह लाई होच् याउने, तँ कसरी भइँूमा तल खसािलइस ्। तले आफ् नो 
दयमा भिनस ्, “म ः वगर्मा उक् लनेछु। परमेँ वरका ताराह भन् दा मािथ म मेरो 
िसंहासनलाई उच् च पानछु। पिवऽ पवर्तको सबैभन् दा उच् च टाकुरामा 
सभास  को पवर्तमा म िवराजमान हनेुछु। म बादलको टुप् पाभन् दा मािथ 
उक् लनेछु, म आफूलाई सव च् च परमेँ वर जि कै बनाउनेछु” (यशैया १४:१२-
१४)।  
   जलूलयको सम्झना बाबेलको धरहरा बनाउन चाहनेकह को मनमा 
गिुञ् जनै रहेका िथए होलान।् त्यसैले गदार् ितनीह ले धरहरा बनाउने योजना 
गरेका िथए। अक  जलूलय भयो भने त्यसबाट बच्न ितनीह  आकाशभन्दा 
मािथ जाने धरहरा बनाउने सरु िथयो। जलूलयबाट पथृ्वी नाश हनेुछैन भ े 
परमेँ वरको ूित ालाई ितनीह ले ठुकर् याइ िदएको िथयो। बेिबलोन वा 
आधिुनक इराकको सभ्यतामा अपॅशं प वा बाइबलसँग खास मेल नखाने 
भएतापिन जलूलयको घट्नाको िववरण सरुिक्षत रािखएको छ। बाबेलको 
धरहरा वा बेिबलोन सहरको िनमार्णमा जलूलयको कथा गािँसएको छ। 
परमेँ वरको इच्छा िवपिरत आफ्नै ूयासमा ःवगर् जाने ूयासले बेिबलोनको 
जोशलाई िचऽण गदर्छ। त्यसैकारण दािनएको पःुतकमा पिन बाबेलको 
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धरहराको कथाको आशय उल्लखेनीय भएको हामी पाउँछ । दािनएलको 
पःुतकको सु मा िशनार भनेर सम्बोधन गदार् बाबेलको धरहरा िनमार्ण गरेको 
ःथललाई औल्याउँछ (उत्पि  ११:२)। यही ठाउँमा राजा नेबकु् दनेजारले 
य शलेमको मिन्दरमा आबमण गरेर लटेुर ल्याएको मिन्दरका खजानाह  
थपुारेका िथए (दािनएल १:२)। दािनएको पःुतकमा उल्लेख गिरएका यस 
ठाउँमा हनेु अ  घट्नाह मा नेबकु्दनेजारा राजाले बनाएका सनुको मूतीर् पिन 
उल्लेखनीय छ। सायद, बेिबलोनको धरहरा िनमार्ण गिरएको ठूलो चौरमा 
उनले मूतीर् बनाएका िथए। त्यसले गदार् बेिबलोन सभ्यतामा यो ठाउँ ूख्यात 
िथयो भ े जनाउँदछ। आफ्नो दशर्नको अन्तमा दािनएलले पथृ्वीका रा ह  
भेलाभएको त्यही खालको ंय देख्छन ्जब मािनसह  परमेँ वरको िव मा 
एक भएका िथए (दािनएल २:४३, दािनएल ११:४३-४५सँग ूकाश 
१६:१४-१६ तलुना गनुर्होस।् जसरी सारा संसारका रा का मािनसह  जम्मा 
भएर परमेँ वरलाई हवाला िदँदा ितनीह  असफल भएका िथए, त्यसरी नै 
बाबेलको धरहरा बनाउन ूयास गदार् मािनसह  असफल भएका िथए। 
    परमेँ वरलाई खास िवँ वास नगन ृान्सका एक जना लेखकले गत 
शताव्दीमा व्यक्त गरेका िथए िक मािनसको ठूलो लआय वा अखण्ड ूयास नै 
"भगवान" हनु खोज्ने हो। अदनको बगचामा हव्वादेिख सु  भएको भगवान हनेु 
चाहना (उत्पि  ३:५) कःतो खतरामूलक झटुो धारणा रहेछ र त्यसूित 
संसारका मािनसह  कुनै न कुनै ूकारले आकिशर्षत भइरहेको कुराले हामीलाई 
कसरी सतकर्  गराउँछ? 
 
४. "हामी तल जाऔ"ँ  
     परमेँ वर यस पथृ्वीमा िकन ओलर आउनभुयो? जलूलयपिछमा के 
मानवीय घट्ना भयो जसले गदार् ईँ वरीय हःतके्षपको आवँयकता भयो? 
हेन ुर्होस,् "मािनसह का सन् तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेनर्लाई परमूभ ु
तल ओलर्नभुयो। अिन परमूभलेु भन् नभुयो, “यिद एउटै भाषा बोल् ने एउटै 
जाितको ः थानमा अिहले ियनीह ले यो गरे भने, अब ितनीह ले योजना गरेको 
कुनै पिन कुरा असम् भव हनेुछैन। ७ आऔ,ँ तल ओलर गई ितनीह को भाषा 
खलबल पािरिदऔ,ं र ितनीह ले एक-अकार्को बोली नबझूुन ्।”  तब परमूभलेु 
त् यहीबँाट ितनीह लाई जम् मै पथृ् वीभिर िततरिबतर पािरिदनभुयो, र ितनीह ले त् यो 
सहर बनाउन छोिड़िदए। यसकारण त् यसको नाउँ बाबेल रािखयो, िकनभने 
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परमूभलेु त् यही ँ नै सारा पथृ् वीभिरका भाषा खलबल पािरिदनभुएको िथयो। 
त् यहीबँाटै परमूभलेु ितनीह लाई सारा पथृ् वीभिर िततरिबतर पािरिदनभुयो" 
उत्पि  ११:५-९ र "तपाईंका आत् माबाट म कहाँ अलग् ग जान सक् छु? अथवा 
तपाईंको उपिः थितबाट म कहाँ भाग् न सक् छु?  म आकाशमा गए ँभने, तपाईं 
त् यहाँ हनुहुनु् छ, गिहराइमा आफ् नो ओ ान बनाए ँ भने, त् यहाँ पिन तपाईं 
हनुहुनु् छ। ूभातको पखेटामा उड़ेर समिुको पल् लो िकनारमा गएर बस भने पिन,  
त् यहाँ पिन तपाईंको बाहलुीले मलाई डोर् याउनेछ, र तपाईंको दािहने बाहलुीले 
मलाई पिबराख् नेछ। यिद म भनू,ँ “अधँ् यारोले मलाई छोप् नेछ, अिन ूकाश मेरो 
चारैितर रातको अन् धकार हनेुछ,”  तापिन अन् धकार तपाईंको िनिम् त अधँ् यारो 
हनेुछैन, रात त िदनको उज् यालोजः तै चम् कनेछ, िकनभने अन् धकार तपाईंको 
िनिम् त ज् योितजः तै हो" भजनसंमह १३९:७-१२।  
    यो कःतो अचम्म, मािनसह  मािथ जाँदै िथए तर परमेँ वर तल 
आउन ुपर् यो रे! परमेँ वर यस संसारमा औलर्नकुो अथर् उहाँको सावर्भौिमकता  
वा उहाँ सबसबार् हनुहुनु्छ भनेर ूितव ता देखाएको िथयो। मािनसले जितसकैु 
अथक ूयास गरेतापिन परमेँ वरकहाँ ऊ पगु्न सक्दैन। धमर्कमर्, आत्म ान, 
दशर्न, ानिव ान ारा मािनस जितसकैु उचाइमा पगेुतापिन ती तत्वह ारा 
उहाँलाई भेट्न खोज्न ु बेकारको छ, हाःयाःपद छ र वािहयात छ। 
त्यसैकारणले त, हामीलाई उ ार गनर् येशू यस संसारमा ओलर आउनभुयो; 
त्यसबाट बाहेक, उहाँले हामीलाई कुनै तिरकाले मिुक्त िदनहुु थ्यो। 
   बाबेलको धरहराको िववरणमा परमेँ वरको भनाइ नै ठूलो व्य  िथयो: 
"सहर र धरहरा हेनर् हामी तल ओलर जाऔ"ँ (उत्पि  ११:५ पान्तिरत)। 
यथाथर्मा, ितनीह को चितर्कला हेनर् परमेँ वर ओलर आउन आवँयक िथएन 
(भजन २३९:७-१२)। अझ भजन २:४मा यसरी लेिखएको छ, "ः वगर्मा 
िवराजमान हनुहुनेुचािहँ हाँः नहुनु् छ, परमूभलेु ितनीह को उपहास गनुर्हनु् छ।" 
तैपिन, परमेँ वर ओलर्नभुयो। यस अवधारणमा हामीले एउटा मह वपूणर् तत्व 
पाउँछ , त्यो हो, मािनसह को िबयाकलापमा परमेँ वर कसरी संलघ्न हनुहुनु्दो 
रहेछ। 
   परमेँ वर हामीितर ओलर्नभुएको धारणाले देहायको पदले हामीलाई के 
िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् लूका १:२६:३३ "छैट  मिहनामा परमेँ वरले गिॄएल 
ः वगर्दूतलाई गालीलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनभुयो। ितनी एउटी 
कन् ये-केटीकहाँ गए जसको मगनी दाऊदका घरानाको योसेफ भन् ने एक जना 
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मािनससँग भएको िथयो। त् यस कन् याको नाउँ मिरयम िथयो। ः वगर्दूतले 
ितनीकहाँ गएर भने, “हे कृपा-पाऽ, ितमीलाई अिभवादन! परमूभ ु ितमीसँग 
हनुहुनु् छ।”  तर ितनी त् यस कुराले सा॑ै िवचिलत भइन ्, र यो कः तो िकिसमको 
अिभवादन हो भनी मनमा सोच् न लािगन ्। ः वगर्दूतले ितनलाई भने, “नडराऊ, 
मिरयम, िकनभने ितमीले परमेँ वरबाट कृपा पाएकी ौ। अब हेर, ितमीले 
गभर्धारण गन ौ, र एउटा छोरो जन् माउने ौ, र ितमीले उहाँको नाउँ येशू 
राख् ने ौ। उहाँ महान ् हनुहुनेुछ, र परमूधानका पऽु कहलाइनहुनेुछ, र 
परमूभ ुपरमेँ वरले उहाँलाई उहाँका पखुार् दाऊदको िसंहासन िदनहुनेुछ। उहाँले 
याकूबको वंशमािथ सदासवर्दै राज् य गनुर्हनेुछ, र उहाँको राज् यको अन् त् य 
हनेुछैन।”   
  परमेँ वर तल ओलर्नलेु अक  अत्यन्तै मह वपूणर् िशक्षा वा उहाँको 
नीितलाई औलँ्याउँछ, त्यो हो हाॆो धािमर्कता केवल िवँ वास ारामाऽ उपलब्ध 
हनु्छ र त्यो पिन परमेँ वरको अनमुहको ूिबया। हामीले परमेँ वरको िनिम्त 
जेसकैु काम  गरेतापिन, हामीसँग भेट्न परमेँ वर तल आउनपुन नै हनु्छ। 
हामीले के गछ  त्यसमा हाॆो मिुक्त पाइने होइन न त उहाँकहाँ हामी पगु्छ । 
तर, परमेँ वरले हामीितर चाल्नभुएको कदमले हामीलाई मिुक्त िदँदछ। 
उत्पि को पःुतकमा परमेँ वर तल आउनभुएको कमसेकम दईु पटक उल्लेख 
गिरएको छ। त्यसको अथर् यस संसारमा के भइरहेको िथयो, त्यसूित उहाँको 
चासो िथयो भनेर देखाउँदछ। 
  मािनसह को गिहरो एकतालाई भ  गनर् परमेँ वर चाहेको िथयो भनेर 
उत्पि को त्यस पदले जनाउँछ। एकता आफै नराॆो होइन, तर ितनीह  
पितत अवःथामा एक भएर झन झन खराब काम गन ूविृ ूित परमेँ वरको 
आप ी िथयो। त्यसैकारण, उहालेँ ितनीह को भाषामा खलल ल्याएर 
ितनीह लाई अलमलमा पानुर्भएको िथयो। त्यसले गदार् एउटै लआयमा पगु्ने 
ितनीह को गठबन्दन तोिडएको िथयो। 
   "बाबेलको धरहराको िनमार्ण गनर् योजनाव  तिरकाले एक भएका 
िनमार्णकतार्ह को लआय लज्जाःपद र हारमा अन्त्य भएको िथयो। ितनीह को 
महत्वाकाँक्षा, अहं, घमण्डी र मानव फुतीर् ारा बनाइएको धरहरा, ितनीह को 
मूखर्ताको ःमारक ब  पगु्यो। त्यही खालको ूविृ  अझ पिन मानव सभ्यतामा 
िनरन्तर पमा जारी नै छ। परमेँ वरको व्यवःथालाई लत्याएर मािनसह  
आफ्नै तकर् , धमर्कमर्, दशर्न आिदमा भरपिररहने चाहना अिहले पिन हटेको 
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छैन। यस खालको ूिबयाले मािनस ःवगर् जान सिकन्छ भनेर मािनसलाई 
मनिःथितमा पानुर् सैतानको योजना हो। जनु ूविृ ले कियनलाई िनयन्ऽण गरेर 
परमेँ वरको साम ु भेटी चढायो त्यही ूविृ  मानव िदमागमा अझ पिन कायमै 
छ।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण् ड ूोफेटस,् प.ृ १२३बाट पान्तिरत। 
   बाबेलको धरहराको िनमार्ण गन योजनाको िववरणमा मानवीय हठी, 
अहम,् अिभमान र आफूलाई परमेश ् वरभन्दा पिन ठूलो र शिक्तशाली ठा  े
पतनकारी मानिसकताको ज्वलन्त उदाहरण हामी कसरी देख् दछ ? 
परमेँ वरिबनाको मानवीय योजना कसरी धजुा धजुा हनु सक्छ भनेर त्यसबाट 
हामीले कःतो पाठ िसक्न सक्छ ? हाॆ ैव्यिक्तगत जीवनमा त्यस कथाबाट के 
हामीले पाठ िसक्न सक्दैन  र? 
 
५. िनवार्िसतह को उ ार 
     बाबेलको धरहरा बनाउनेह  िततरिबतर हनु ु परमेँ वरले उपलब्ध 
गराउनभुएको मिुक्तको योजनाको िनिम्त िकन मह वपूणर् िथयो? हेन ुर्होस ्देहायका 
पदह , "तब परमूभलेु त् यहीबँाट ितनीह लाई जम् मै पथृ् वीभिर िततरिबतर 
पािरिदनभुयो, र ितनीह ले त् यो सहर बनाउन छोिड़िदए। यसकारण त् यसको 
नाउँ बाबेल रािखयो, िकनभने परमूभलेु त् यही ँ नै सारा पथृ् वीभिरका भाषा 
खलबल पािरिदनभुएको िथयो। त् यहीबँाटै परमूभलेु ितनीह लाई सारा पथृ् वीभिर 
िततरिबतर पािरिदनभुयो" उत्पि  ११:८-९ र "त् यसपिछ परमेँ वरले नोआ र 
ितनका छोराह लाई आिशष ् िदएर भन् नभुयो, “फल् दै-फुल् दै, विृ  हुँदै र पथृ् वीमा 
भिरँदैजाओ" उत्पि  ९:१। पथृ्वीमा मािनसह ले भिरने के परमेँ वरकै सु को 
योजना िथएन र? हेन ुर्होस,् उत्पि  १:२८ "परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् 
िदनभुयो, र ितनीह लाई भन् नभुयो, “फल् दै-फुल् दै, विृ  हुँदै, पथृ् वीमा भिरँदै र 
त् यसलाई आफ् नो वशमा पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  
तथा पथृ् वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार गर।” 
   जब परमेँ वरले मानव जगतलाई सिृ  गनुर्भयो र आिशष िदनभुयो 
ितनीह  बिृ  होस ्र पथृ्वीमा भिरयोस ्(उत्पि  १:२८, उत्पि  ९:१, ) भ े 
योजना उहाकैँ िथयो। तर, परमेँ वरको योजनाको िवरोधमा मािनसह  एकै 
ठाउँमा रहने चाहना गरेका िथए। ितनीह  िकन सहरको िनमार्ण गनर् चाहेका 
िथए भनेर उत्पि  ११:४मा ितनीह को मनशायलाई यसरी ःप पमा उल्लेख 
गिरएको छ, "तब ितनीह ले भने, “लौ, हामी आफ् नो िनिम् त एउटा सहर र 
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ः वगसम् म पगु् ने एउटा धरहरा बनाऔ,ं अिन आफ् नो नाउँ राख  र हामी 
पथृ् वीभिर जताततै नछिरऔ।ं” ितनीह  पथृ्वीमा िततरिबतर हनु चाहेन, ब  
एकै ठाउँमा रहन चाहे। त्यसो गदार् ितनीह  अझ शिक्तशाली हनेु, छिरएर 
एक आपसमा अलग नहनेु ितनीह को सोच िथयो। र, केही हदमा, ितनीह  
िठक िथयो। 
   तर दभुार्ग्यवस, ितनीह को एक भएर शिक्तशाली ब े ितनीह को 
योजना असल गनर् होइन खराब गनर् िथयो। "आफ्नो नाउँ थाम्न वा उच्च 
पािरराख् न वा ूख्यात बनाउने" ितनीह को योजना िथयो। ितनीह  कितको 
अहंकारी, घमण्डी, अिभमानी िथयो र आफ्नो उपलब्धीूित पिन फुतीर् देखाउन 
चाहेको िथयो भनेर ितनीह को आशयले देखाउँदछ। तर, परमेँ वरिबना र 
उहाँलाई हाँक िदएर मािनसह ले ानिव ान, दशर्न र राजनैितकको नाउँमा 
जितसकैु  फुतीर् लगाएर हुँकार गरेपिन यसको अन्त वा पतन हनु्छ वा भलो 
हनु्दैन भ े कुरो िवँ वको मानव इितहासले बताउँछ र बताइरहेको छ। 
   त्यसकारण, परमेँ वरको िखलाफमा जाने वा उहाँको योजनालाई 
खलेुआम चनुौित िदने मािनसह को योजनालाई उहाँको न्याय अनसुार 
ितनीह लाई पथृ्वीभिर छिरिदनभुयो (उत्पि  ११:९)। यही कुरो नहोस ्भनेर 
ितनीह ले चाहेका िथए। बाबेल भ े शब्दको अथर् "परमेँ वरको ढोका हो", 
तर त्यो शब्द बलाल balal भ े िबयापदसँग गाँिसएको छ। त्यसको अथर् हो 
"अलमल वा खलबल" (उत्पि  ११:९)। ितनीह  परमेँ वरको "ढोकामा" 
आफ्नै ूयास ारा पगु्न चाहेका िथए, ितनीह  आफै पिन परमेँ वर भनेर ठा  
चाहेका िथए, त्यसको फलःव प ितनीह  खलबल वा अन्यौलमा परे र 
पिहलाभन्दा ितनीह  कम शिक्तशाली बने। "परमेँ वरबाट ःवतन्ऽ भएर 
आफ्नै सरकार ःथापना गन बाबेलका मािनसह ले अठोट गरेका िथए। 
ितनीह मा कोही कोही िथए, जसले परमेँ वरको भय मान्दथे, तर पाखण्डी 
मािनसह को योजनामा आकिषर्त भएर ितनीह को लहैलहैमा ती परमेँ वरको 
भय मा ेह  पिन लागेका िथए। परमेँ वरलाई िवँ वास गनह को िनिम्त 
उहाँले आफ्नो न्याय िढलो गनुर्भएको िथयो। बाबेलका मािनसह को सत्य 
ःवभाव वा चिरऽ कःतो िथयो सो ूकट ग न ् र िवँ वासीह ले देखनु ्भ  े
परमेँ वरको चाहना िथयो। जब परमेँ वरको िखलाफमा मािनसह को चिरऽ 
उदा  भएको उहाँका जनह ले देखे तब ितनीह ले बाबेलको धरहरा बनाउने 
मािनसह लाई परमेँ वरितर िखचँ्न हरदम ूयास गरे। तर, ःवगर्लाई चनुौित 
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िदने योजनाको िनिम्त मािनसह  पूरै एक हनेु ूितव ता धरहराका 
िनमार्णकतार्ह  लािगरहे। यिद यो योजनालाई अव  पािरएन भने भखर्र 
बचपनमा लािगरहेको पथृ्वी नैितकिविहन हनु्थ्यो। ितनीह को सन्धीसम्झौता र 
एक हनेु योजना िविोही भावनाको जगमा िनमार्ण गिरएको िथयो। आफूलाई नै 
उच्च पारेर राज्य ःथापना गन मािनसह को योजनामा परमेँ वरको ःथान हनेु 
िथएन न त उनको सम्मान वा आदर हनेु िथयो। ितनीह मािथ परमेँ वरको 
ूभतु्व हनेु िथएन।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ १२३बाट 
पान्तिरत।  

   आफ्नो इज्जत थाम्न, आफ्नो नाउँ राख् न, आफू ूख्यात हनु चाहने 
ूविृ बाट हामी कसरी जोिगने? 
 
उपसंहार:  
थप जानकारीको िनिम्त: एलेन जी ाइट ारा िलिखत पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटसको प.ृ ११७-१२को "द टावर अभ बेबेल।" 
    "ितनीह ले सहरको साथै त्यस सहरिभऽ अत्यन्तै अल्गो र िबशाल 
गगनचमु्बी धरहरा िनमार्ण गनर् ितनीह ले िनणर्य गरेका िथए।...सबै जना 
िमलोम ो गरेर िनमार्ण गनर् थालेको ती सहर र धरहराको उ ेँ य िथयो िक 
ितनीह  जताततै िततरिबतर भएर समूह समूहमा िविभिजत भएर बःन नपरोस।् 
सारा संसारमा फैिलन्दै, विृ  हुँदै पथृ्वीमािथ अिधकार गर भनेर परमेँ वरले 
मािनसह लाई िनदशन िदनभुएको िथयो; तर बाबेलको धरहरा िनमार्ण गनह  
परमेँ वरको इच्छा िवपिरत एकिऽत समाज ःथापना गन िढपी गरेका िथए। 
ितनीह ले त्यस समाजमा एक शिक्तशाली राजा उब्जाउन चाहेका िथए, अिन 
िबःतारै सारा पथृ्वी उसकै मातहतमा रहनु।् ितनीह को सहर िवँ वव्यापी 
रा को महानगर वा राजधानी बनाउने ितनीह को सरु िथयो। त्यस सहरको 
मिहमालाई सारा संसारले तािरफ र सम्मान ग न ्साथै त्यसका संःथापकह  
कित महान ्भनेर ितनीह मािथ ौ ा राखनु ्भ े बाबेल सहर तथा धरहराका 
िनमार्णकतार्ह को िदवाःवप् न िथयो। आकाशसम्मै पगु्ने िवशाल धरहरा, 
िनमार्णकतार्ह को महान ्शिक्त र बिु  वा वौि कताको ःमारक बननु ्साथै 
पिछका पःुताह ले ितनीह को िकितर्लाई िनरन्तर पमा सिम्झरहनु ् भ े 
ितनीह को चाहना िथयो। 
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   "यस संसारमा फेिर बाढी ारा ध्वःत नपान परमेँ वरको करारलाई 
िशनारको उपत्यकामा रहने मािनसह ले िवँ वास गरेका िथएनन।् ितनीह मा 
धेरैले परमेँ वरको अिःतत्वलाई अःवीकार गरेका िथए अथार्त ्नािःतक िथए। 
जलूलय केवल ूाकृितक ूकोपमाऽ हो भनेर ितनीह ले ठानेका िथए। 
कितले जलूलयभन्दा अिघका मािनसह लाई नाश गन कुनै सव च्च परमेँ वर 
हनु सक्छ; त्यःतो परमेँ वरलाई िकन िवँ वास गन भने ितनीह को दय 
कियनको जःतै कठोर पाद उहाँको िव मा आवाज उठाएका िथए। फेिर 
अक  जलूलय भयो भने ितनीह ले बनाएको धरहरामा पःदा ितनीह  सरुिक्षत 
हनेु भनेर त्यस धरहराको िनमार्ण गनर् थालेका िथए। िवशाल र अल्गो धरहरा 
िनमार्ण गरेर कुनै पिन बाढीले ितनीह लाई छुन सक्दैन र ितनीह  खतरामकु्त 
हनेुछ भ े ितनीह को सोच िथयो। जब ितनीह  बादलह मािथ उक्लेर 
जान्छन ्तब बाढी िकन आयो भनेर ितनीह ले थाहा पाउनेछन ्भ े अनमुान 
ितनीह को िथयो। सहर र धरहरा बनाउने योजनाको मूल लआय िथयो 
ितनीह को िनमार्णकतार् कित महान िथए भनेर पिछका पःुताह ले ितनीह लाई 
पजुनु।् भिवंयका पःुताह को िदमागले परमेँ वरलाई िवसुर्न ् र मूितर्पूजामा 
लािगरहनु ्भ े ती िनमार्णकतार्ह को लआय िथयो।"एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  
एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ११८,११९बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 

अ. आफ्नो नाउँ ूख्यात बनाउन खोज्दा कितपय मािनसह  जोिखममा 
परेको िवगत र वतर्मान इितहासले बताएका उदाहरणह  के छन?् 

आ.  हामी जो भएपिन वा चच भएपिन जानी नजानी बाबेलको धरहरा 
िनमार्ण गन ूविृ को खतराबाट कसरी पर बःने? थाहै नपाइकन हामी 
पिन आफ्नै बाबेलको धरहरा िनमार्ण गिररहका हनुसक्छ  भनेर कसरी 
थाहा पाउने? 
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कथा ५ 

अक ितर म तपाईँलाई भेट्नेछु 

ओबेहेयन माटेन्ग,ु ३१, नामेिबया 
 

कामबाट फकपिछ मेरो सानीबा िचच्याउँदै घरमा आए 
र मेरी आमालाई बोलाए, "मेरी।" मलाई थाहा िथयो 
के हनेुछ। घरमा जिहले पिन िरसले चरु भएर आउँथे 
र मेरी आमालाई बेःसी कुट्थे। म पाँच वपर्को माऽै 
िथए।ँम अ  चार जना दाजभुाइ र िददीबिहनीह  
नामेिबयाको सानो सहरमा हाॆा बाबआुमालाई भेट्न 
गएका िथय । हामी अक  गाउँमा हजरु आमासँग 

रहन्थ्य । हजरु आमा बसेको गाउँ घरबाट ३५ िकलोिमटर टाढा िथयो। हामी 
बाबआुमाको घरमा छु ीमा आएका िथय । 

  आमा भान्साकोठामा खाना पकाउनमा व्यःत िथइन।् उनको पछाडी 
मेरो दईु वषर्को भाइ टमी बोकेकी िथइन।् टमीलाई कपडाले बेिरएको िथयो। 
भान्सकोठाको ढोकालाई ाम्म  हानेर मेरो सािनबा कराए, "खाना िकन तयार 
छैन?" आमाको गालामा चड्कन िदँदै उनी कराए। मेरी आमा दै घरको 
पछािडबाट बािहर भािगन।् मेरो सानीबाले ठूलो ल ी िलएर उनको पिछ गए। 
अचानक उनले त्यो ल ी मेरी आमाितर फ्याँके। आमाले त छल्यो तर सानो 
टमीलाई त्यस ल ी लाग्यो। टमी िचच्याएर रोयो। मेरो आमाले मेरो 
सानीबाितर फकर "तपाईँले मेरो छोरोलाई मानुर्भयो।" सबैले सु े गरेर उनी 
रोए। िछमेकीह  आएर उनलाई घेरे। कसैले पिुलसलाई डाक्यो। पिुलस 
आएर हेर ् यो र आम्बलेुनसलाई बोलायो। ितनीह ले मेरो सानीबालाई हठकडी 
लगाएर झ्यालखाना थनेु। 

  अःपतालमा टमीलाई आपतकािलन शल्यिबया गर ् यो। उसको 
टाउको फुटेको िथयो। पिछ गहभरी आशँ ु गरेर डाक्टरले भन्यो टमीको 
मगजमा ठूलो चोट परेको छ र उसको दािहने शरीरको भाग पक्षाघात हनेुछ। 
मेरी आमा र पिरवािरक िमऽह  त्यो कुरा सनेुर अःपतालकै कोठामा बेःसरी 
रोए। कोठाको पल्लोप ीको कुनाबाट एक जनाले ितनीह लाई अनरुोध गर ् यो, 
"के हामी ूाथर्ना गनर् सक्छ ?" हातह  उचालेर उसले ूाथर्ना यो ूाथर्ना 
गर ् यो, "हे ःवगर्मा रहनहुनेु परमेश ् वर िपता, म एिलया होइन। न त यस 
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कोठामा रहेका कुनै मािनस भन्दा म पिवऽ छु भनेर दावी गछुर्। तर म यहाँ 
येशूको अनमुहको छऽछायाँमिुन उिभरहेको छु। यी मािनसह ितर नजर 
रािखिदनहुोस।् ितनीह को ितॄ पीडालाई सु ु होस।् तपाईँको इच्छा पूरा 
होस।् म येशू भी को नाउँमा पकुाछुर्।आमेन।" 

   ूाथर्नापिछ कोठा शान्त भयो। त्यहाँ शािन्त भएको मैले अनभुव गर। 
ःवगर्मा परमेश ् वर हनुहुनु्छ भनेर मैले बझु। त्यस मािनसले परमेश ् वरलाई 
िचनेको िथयो। 

   दईु हप ् तापिछ टमीलाई अःपतालबाट घर पठायो। डाक्टरले भनेकै 
अनसुार उसको दायाँ भाग पक्षाघात भएको िथयो। उसलाई बोल्न पिन गार ् हो 
भएको िथयो। धेरै मिहनासम्म अःपतालमा गरेको ूाथर्नाको बारेमा मैले सोच। 
म पिन त्यसरी नै परमेश ् वरसँग कुरा गनर् चाहन्थ। एक वषर्पिछ जब म ६ 
वषर्को िथए ँतब म एडभेिन्टःट चचर्मा मेरो काकासँग ूत्येक साबाथ गए।ँ 
वषर्भरी म त्यस चचर्मा गए।ँ त्यसबेला चचर्का सदःयह  ूाथर्ना गरेको मैले 
देखेको िथए।ँ ितनीह  अःपतालमा भएको मािनसले जःतै ूाथर्ना गदर्थे। 
ितनीह ले परमेश ् वरलाई िचनेको िथयो। 

   फेिर त्यसै वखत टमीको जीवन क  नै क ले भिरएको िथयो। एक 
िदन जब टमी १२ वषर्को िथयो र म १५ वषर्को िथए,ँ हामी खको मिुन 
हजरु आमाले खानेकुरा बाँड्दै हनुहुनु्थ्यो, टमी मछुार्पर ् यो र िचच्यायो, "म 
मदछु!" अिन ऊ चपुर ो र सास फेनर् छो ो। हजरुआमाले सहयोगको िनिम्त 
अ ह सँग गहुार मािगन।् मलाई के ग ँ के ग ँ भयो। अिन अःपतालमा 
मािनसले गरेको ूाथर्ना मैले सम्झ। मलाई शािन्त चाहेको िथयो। मैले छोटो 
ूाथर्ना गर, "म सानैछु। यो पीडा सहन मलाई बल पिन छैन। टमी बाँच्न 
अक  एउटा अवसर िदनहुोस।् आमेन।" एक िछनपिछ टमीले हा ुँ गर ् यो। 
उसले तीन पल्ट हा ुँ गर ् यो। हजरुआमा िचच्याएर भिनन,् टमी िजउँदै छ!" 
मैले परमेश ् वरलाई धन्यवाद िदए।ँ 

   दश वषर् भयो, म नािमिबयाको राजधानी िवनहोकमा सर। त्यहाँ 
ूाथर्ना गन एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक भए।ँ ितनीह ले परमेश ् वरलाई िचनेका 
िथए। 

   एक िदन मेरी िददीले मलाई फोनबाट बोलाएर भिनन ् िक टमी धेरै 
िबरामी भयो। तरुन्तै मैले गरेको ूाथर्ना सम्झ र सोच, "मैले परमेश ् वरसँग 
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समय सापित िलएको िथए ँअब िसि यो।" मैले बसको िटकट िकन र १२०० 
िकलोिमटर याऽा गरेर मेरो भाइको अःपतालमा म गए।ँ   

ऊ िजउन संघषर् गद िथयो। तर उसमा केही िभ ता भएको मैले 
महससु गर। उसको अनहुारमा शािन्त िथयो। "मेरो समय अिहले नै हो," 
उसले मलाई भन्यो। मैले परमेश ् वरसँग ूाथर्ना गरेकोछु। मतपाईँलाई 
अक ितर भेट्नेछु। परमेश ् वरलाई िवश ् वास गनर् नछोड्नहुोस।् तीन िदनपिछ 
टमीको मतृ्यभुयो। तर उसले बोलेको बोली मेरो कानमा अझै पिन 
गञ्ु  िजरहेको छ, "अक ितर म तपाईँलाई भेट्नेछु। परमेश ् वरमा िवश ् वास गद 
रहनहुोस।्" 

  म िवश ् विव ालयमा रेिडयो कायर्बम संचालन गनमा माडएुट भए।ँ 
आजमा एडभेिन्टःट वल्डर् नामेिबयाको ःटेशनको संचालक छु। अक ितर 
टमीलाई भेट्न म ूितक्षा गिररहेको छु। तपाईँले पिन तपाईँका िूयजनह  
भेट्न सक्नहुनेुछ। त्यो समय नआउँञ्  जेल परमेश ् वरललाई िवश ् वास गद 
रहनहुोस।् 
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