
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  ३:१९, व्यवःथा १६:१५, ूःथान 
२५:१०-३०:३८, गलाती ५:२२-२६, उपदेशक ९:१० र १ कोरन्थी 

१०:३१। 
यस अध्यायको मूल सारपद: "यसकारण मेरा िूय भाइ हो, िः थर र अटल 
रहो। ूभकुो काममा सध ब  दैजाओ। िकनिक ितमीह  जान् दछौ, िक ूभमुा 
ितमीह को पिरौम व् यथर् हुँदैन।" (१ कोरन्थी १५:५८)। 
      काम गनुर्पछर्, पिरौम गनुर्पछर् भ  े धारणा परमेँ वरको हो। पाप 
आउनभुन्दा अिघको संसार आदशर्को संसार िथयो, त्यहाँ पिन त्यहाँ भएको 
बगचाको ःयाहार, संभार र रेखदेख गनर् परमेँ वरले  आदम र हव्वालाई िजम्मा 
लगाउनभुएको िथयो (उत्पि  २:१५)। ितनीह को सिृ कतार् जःतै ितनीह  
पिन सजृनात्मक पिरौम र ूमेपूवर्क सेवा गनर् ितनीह लाई िजम्मा िदइएको 
िथयो िकनिक ितनीह  उहाँको ःव पमा सिृ  गिरएको िथयो। त्यो काम गन, 
पिरौम गन, चपु लािग नबःने  वा हात बाँधेर नबःने मनिःथित परमेँ वरले 
आदम र हव्वालाई त्यसैबेला रािखिदनभुएको िथयो जब पाप, मतृ्य,ु द:ुखक  यस 
संसारमा आएका िथएनन।् काम गन नैितक अनशुासन ूत्येक मानव ूाणीबाट 
परमेँ वरले अपेक्षा गनुर्भएको छ। 
   "समयको अन्तरालमा" अथार्त ् आदशर्मय संसारको पिछ र ूित ा 
गिरएको संसारमा पःन ुअिघ परमेँ वरले धेरै िदनभुएको धेरै आिशषह मा काम 
पिन एक हो भनेर बझुोस ्भ  ेपरमेँ वरको चाहना हो भनेर िनयालेर हेरोस ्भनेर 
हामीलाई आ ान गिरएको छ। यहूदीह मा ूत्येक बालकलाई कुनै न कुनै िसप 
िसकाइएको हनु्थ्यो। अझ यहूदीह मा यो भनाइ ूचिलत छ िक जनु बाबलेु 
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आफ्नो छोरालाई कुनै न कुनै िसप वा काम गरेर खाने मनिःथित बनाउने गिर 
तािलम िदँदैत त्यस बाबलेु अपराधी छोरो हकुार्एको हनु्छ। येशू परमेँ वरको पऽु 
भएर पिन उहाँ मानिवय अवतार िलनभुएपिछ उहाँ अत्यन्तै दक्ष िसल्पकार 
हनुहुनु्थ्यो जसले नाजरथका मािनसह लाई चािहएको आवँयक काठका 
सामानह  घर र िकसानको िनिम्त आवँयक औजारह  उपलब्ध गराउनहुनु्थ्यो 
(मकूर् स ६:३)। आफ्ना सांसािरक िपता यशूुफसँग िमलेर येशूले ःवगर्को िपताको 
इच्छा अनसुार इमान्दार र लगनशील भएर पिरौम गनुर्हनु्थ्यो। यो पिन उहाँले 
गनुर्हनेु थोरै समय वा केवल ितन वषर् छ मिहनाको सेवाकायर्को िनिम्त तयार 
हनु उहाँले तािलम िलनभुएको िथयो। यस मािमलामा येशूका ूखर चेला पावल 
पिन आफ्नो हातले गन कामूित उनको ठूलो गौरब िथयो। जब उनी तीन वषर् 
छ मिहनासम्म यहूदीह को सभाघर िसिनगगमा साबथ िदनमा यहूदीह लाई 
आफ्नो तकर्  ूःततु गद िथए उनले आिक्वला र िूिसलासँगसँगै पाल बनाउने 
काममा सिरक भएका िथए (ूिेरत १८:१-४, २ थेःसोिलिनकी ३:८-१२)। 
कामको बारेमा ःप  धारणा र इसाई िशक्षामा कामको भिूमका के हो, यस 
अध्यायमा िनयाल्नेछ । 
 
१. कामका िविभ  पक्षह  
      "१२ म जान् दछु िक मािनसको िनिम् त आफू जीिवत रहँदा आनिन् दत 
रहन ु र असल गनुर्भन् दा अ  असल कुरो केही छैन। १३ हरेक मािनसले 
खाओस ्, िपओस ्, र आफ् नो सारा पिरौममा सन् तुं  ट रहोस ्-यो नै परमेँ वरक 
बरदान हो।" (उपदेशक ३:१२-१३)। 
    अङ्मजेी भाषामा आएको "काम वा वकर्  work"  भ  ेशब्द आ लो-
साक्सन वा पूरानो अङ्मजेीबाट आएको हो। यो ठोस शब्द हो र यो ूःट छ। 
यसले कुनै यताउित तकर्  गनर् ठाउँ िदँदैन। केवल एउटामाऽ शब्द हो तर 
त्यसको अथर् धेरै पिन हनुसक्छ। हाॆो आवँयकता अनसुार हामी खानाको 
िनिम्त, घर खचर्को िनिम्त, पिरवार धा को िनिम्त र सक्यो भने भिवंयको िनिम्त 
केही साँिच राख् न हामी काम गछ । पाइरहेको काम छोिडनपुदार् वा कसैले 
छोडायो भने नराॆो काम गनुर्पनभन्दा धेरै खराब हनुसक्छ। 
   कामले गदार् मािनसको व्यिक्तजीवनलाई गौरब बनाउँछ। कामले गदार् 
नै मेरो जीवनको अथर् छ, मान्यता छ र मूल्यता छ भ  े भावनालाई ूिेरत 
गदर्छ। ूायजसो हामीले कुनै मािनसलाई भेट्ने िवि क् कै "तपाईँ के गनुर्हनु्छ?" 
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वा तपाईँको पेसा के हो" भनेर सोध्न पगेुका हनु्छ । अवकास पाएका कितपय 
मािनसह  केही काम आिँसकमा पैसा पाउने काममा भएपिन वा ःवयंसेवक 
भएपिन आफूले सकेसम्म काम गिररहेको हनु्छ। िनयिमत काम गनुर्पदार् नै 
िवहान िनयिमत पमा उठ्ने बानी बसेको हनु्छ र िदन चलाउन तरखर गरेको 
हनु्छ। कामले यवुाह लाई पिन पिरचालन गदर्छ। अिल्छ, केही नगिरबःने, 
केवल अ कोमाऽ मखु ताकेर बःने र हल्लेर बःनेह लाई कामले सम्मान 
गदन। 
   उत्पि  ३:१९ कुन सन्दभर्मा लेिखएको छ र कामको बारेमा 
अिलकित भएपिन के सन्देश यसले िदन खोज्छ? हेन ुर्होस ्"माटोमा नफकुर् ञ् जेल 
ितॆो िनधारको पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानेछौ। िकनिक माटैबाट 
ितमी िनकािलएका िथयौ। ितमी माटै हो र माटैमा फिकर् जानेछौ।”   
   यो कःतो अचम्म! मािनसले पाप गरेपिछ वा पितत भएपिछ कामको 
ःवभावमा पिरवतर्न हनु्छ। कितपय मािनसह को िनिम्त काम भनेको दैिनक 
जीवनमा भारी बोकेको जःतै हनु्छ। कितपय मािनसह  काम गदार् गद कामकै 
कारणले पिन मतृ्य ु हनुसक्छ। कितपय मािनसह ले आफूले मननमपरेको 
काममा लाग्न वाध्यता भइरहेको हनु्छ वा कसैले काम लादेको पिन हनु्छ। 
कितले त परमेँ वरको बोलाहतले होइन वाध्यताले पद सम्हाल्न पगु्नपुरेको 
हनु्छ। त्यःतो मािनस आफ्नो ःवाःथ ठीक हञु् जेल िछटै अवकासमा पगु्न पाए 
हनु्थ्यो भनेर कामना गछर्न। कितपयको िनिम्त काम नै सवसवार् हनु्छ, केवल 
कामको लािगमाऽ िजएको आभास ् िलन्छन ् र आफू को हो भ  े िचनारी नै 
आफ्नो कामको ूाथिमकतामा भर परेको हनु्छ। त्यःतोले पिरवार, व्यिक्तगत 
ःवाःथ्यको ख्याल, आित्मक जीवनको आवँयकता आिदमा ध्यान िदएको हुँदैन। 
ितनीह को केन्ि नै काम र पैसा हनु्छ। यिद ितनीह लाई कामबाट अलग 
गिरयो भने ितनीह  उदास हनु्छन,् के गर  के गर  हनु्छ र कहाँ जाने हनु्छ। 
ितनीह को िदमाग नै असंतिुलत हनु्छ। यःता मािनसह  शारीिरक र 
मानिसक पमै भित्कन सक्छ र कितपयसमयमा अकालै मतृ्यपुिन हनुसक्छ। 
(केही वषर् अिघ एक जना मािनस ६० वषर् पगेुपिछ अवकास पाएको िथयो। जब 
त्यो मािनस घर आइपगु्यो त त्यही रात उसको मतृ्य ुभयो-अनवुादकको थप)। 
   तर येशूलाई िवँ वास गनह  परमेँ वरको तिरकाबाट काम गनुर् 
आवँयक छ। काम भनेको केवल धन कमाउनमाऽ होइन। मािनस भनेको 
केवल रोजगारीको िनिम्तमाऽ जिन्मएको होइन। यिद ठीक तिरकाले बिुझयो भने 
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जीवनको कामले परमेँ वरसँगको सम्बन्ध र उहाँको सेवाको िनिम्त ढोका 
खोल्छ। आफ्नै काम ारा परमेँ वरसँगको सम्बन्ध रमाइलो भएको व्यक्त 
गिरएको हनु्छ। िशक्षकको कामको एउटा भाग यो हो: िव ाथीर्ह को क्षमता, 
ूितभा र दक्षता पिहल्याउन ुर संसारको आवँयकतामा सहयोग गनर् परमेँ वरले 
िदनभुएको अवसर अनसुार कामितर औल्याउँन।ु 
   तपाईँ के गद हनुहुनु्छ? अथार्त ् तपाईँको जीवनलाई तपाईँ के गद 
हनुहुनु्छ? तपाईँले जे गनुर्हनु्छ त्यसले परमेँ वरलाई अझ विढ कसरी मिहमा 
िदन सक्नहुनु्छ?  
२. काम र पालन पोषण अथार्त ्जीवन िनवार्हको िनिम्त पिरौम गनुर् 
     व्यवसाय, पेसा वा आफ्नो र पिरवारको िनिम्त रोजगारमा लाग्नकुो अथर् 
जीवनमा कामै गरेर देखाउन ुहो। मािनस जितसकैु धना , ूख्यात वा ूिश  र 
शिक्तशाली ूिति त व्यिक्त पिन केही न केही पमा पिरौम गिररहेकै हनु्छ। 
अ  केही नगरेतापिन कम्प्यटुरमा आफ्ना औलँाह लाई चल्न िदएर ितनीह ले 
शारीिरक पिरौम गिररहेको हनु्छ। 

देहायका पदह ले कामको बारेमा हामीलाई के िसकाउँछ? कमसेकम 
कुन न कुनै तिरकाबाट आफ्ना हातह  चलाउने मािमलालाई ती पदह ले 
कसिर उल्लेख गदर्छन,् हेन ुर्होस,् व्यवःथा १६:१३-१५ "१३ आफ् नो खला र 
दाखको कोलबाट सबै कुरा बटुिलसकेपिछ ितमीह ले सात िदनसम् म छाूो-
वासको चाड़ मान् नू। १४ ितमीह , ितमीह का छोराछोरी, कमारा-कमारी, र 
ितमीह का सहरमा बः ने लेवीह , िवदेशीह , टुहरुा-टुहरुी र िवधवाह  सबैले 
चाड़ मानेर आनन् द मनाउनू। १५ परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले छान् नहुनेु 
ठाउँमा सात िदनसम् म उहाँको िनिम् त चाड़ मान् नू, िकनभने उहाँले नै ितमीह का 
उब् जनी र कामकाजमा ितमीह लाई आिशष ् िदनहुनेुछ र ितमीह को आनन् द 
पूरा हनेुछ।", उपदेशक ९:७-१० "७ आफ् नो बाटो लाग, आफ् नो खानेकुरा 
आनन् दसँग खाऊ, खशुी मनले आफ् नो दाखम  िपऊ, िकनभने ितमीले गरेको 
काममा अिहले परमेँ वरको िनगाह रहेको छ। ८ सध सेतो वः ऽ पिहराऊ, र 
कपालमा तेल लगाऊ। ९ परमेँ वरले सूयर्मिुन िदनभुएको यस व् यथर् 
जीवनकालमा आफूले ूमे गरेकी पत् नीसँग जीवनको सखु-भोग गर। िकनभने 
यस जीवनमा र सूयर्मिुन ितमीले गरेको पिरौममा ितॆो भाग त् यही नै हनु् छ। 
१० ितॆो हातमा जे काम छ त् यो आफ् नो पूरा शिक्तले गर, िकनभने िचहानमा,* 
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जहाँ ितमी जान् छौ, त् यहाँ न त केही गन, न योजना गन, न ान, न बिु  नै 
हनु् छ।", िहतोपदेश २१:२५,२६ "२५ अल् छेको लालसाले नै त् यसलाई 
मानछ, िकनभने त् यसका हातह  काम गनर् अः वीकार गछर्न ्। २६ िदनभिर नै 
त् यसले झन ् ब  ता लालसा गिररहन् छ,  तर धमीर्ले मु ी खोलेर िदन् छ।", 
यिमर्या १:१६ "मलाई त् यागेर ितनीह ले गरेका सबै दुं  टताको कारणले गदार् 
ितनीह का िव मा म मेरो न् यायको फैसला सनुाउनेछु। ितनीह ले पराई 
देवताह का िनिम् त धूप बाले, र आफ् नै हातले बनाएका कुराह लाई दण् डवत ् 
गरे।" िहतोपदेश १०:४ "अल् छे हातह ले मािनसलाई क ाल तलु् याउँछन ्, तर 
लगनशील हातह ले सम् पि  आजर्न गछर्न ्।" र िहतोपदेश १२:१४ " मािनस 
आफ् ना ओठको फल ारा नै असल थोकह ले पिरपूणर् हनु् छ, आफ् नो हातका 
कामको इनाम त् यसले िनँ चय नै पाउनेछ।" 
    हामी खशुी, आनन्द र संत ु  होउन ् भनेर परमेँ वरले हामीलाई 
हातलाई उपयोग गरेर काम ग न ् भ  े चाहनहुनु्छ। ूत्येक मािनस आफ्नो 
जीवनलाई अथर्पूणर् बनाउन उसँग केही न केही दक्षता हनु्छ भनेर मनोवै ािनक 
शा ले भन्दछ। यो दक्षता उपयोग गनर् उसमा सामथर् पिन हनु्छ। त्यसको अथर् 
"म सोच्छु त्यसले गदार् म गनर् सक्छु" भनेर सोच्नेमाऽ होइन। हाॆो दक्षता 
केवल सोचेर वा अ लाई सनुाएरमाऽ होइन आफूले गरेर नै देखाउन सक्य  भने 
त्यो दक्षता बढ्न पिन सक्छ। 
   हाॆो हातका कामह  परमेँ वरको आिशष हो भनेर भजन ९०:१७ले 
हामीलाई यसरी आभास ् िदन्छ "हाॆा परमूभ ु परमेँ वरको िनगाह हामीमािथ 
रहोस ्, र हाॆा हातका कामह  हाॆा िनिम् त ढ़ पािरऊन ्। हो, हाॆा हातका 
कामह  सु ढ़ पािरिदनहुोस ्।" हाॆो हातको कामले हाॆो जीवन अथर्मूलक 
बिनयोस ्भ  ेपरमेँ वरको चाहना भएतापिन हामी जे गछ  त्यो अ को िनिम्त 
आिशष होस ्भ  ेपरमेँ वरको मौिलक र चरम चाहना वा योजना हो। येशूका 
परमभक्त पावलले हामीलाई काम गनपछर् भनेर िनदशन िदएका छन।् हाॆ ै
हातले केही काम ग न ्त्यो कामले आजर्न गरेको लाभबाट आफूलाईमाऽ होइन 
अ को सेवाको िनिम्त पिन उपयोग ग न ् भ  े उनको अनरुोध िथयो। उनी 
आफै पिन आफ्नो जीवन परमेँ वरलाई समु्पेको छ उहाँले परु् याइ िदनेछ भनेर 
हात बाँधेर बसेन न त ससुमाचार ूचार गन वा गःपल वकर् र हुँ भनेर चचर्को 
मखु ताकेर बसेन तर आफैपिन आफूले िसकाएको िनित अनसुार चलेर "म 
येशूको भक्त हुँ वा इसाई हुँ" भनेर दावी गनको िनिम्त अनकुरणीय उदाहरण 
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बनेका िथए। येशूलाई िवँ वास गन सबै भक्त कसैको मखु नतािक आफ्नै हातले 
काम गरेर आफ्नो खचर् चलाउन ुवा आवँयकता पूरा गनुर् भनेर ूिेरत २०:३२-
३५मा आफ्नो उदाहरण यसरी ूःततु गदर्छन ् "३२ “अब म तपाईंह लाई 
परमेँ वरमा र उहाँका अनमुहको वचनमा सिुम् पिदन् छु, जसले तपाईंह लाई सु ढ़ 
पानर् सक् छ, र पिवऽ पािरएकाह  सबैका बीचमा उ रािधकार िदन सक् छ। ३३ 
मैले कुनै मािनसको सनु, चाँदी, िक वः ऽको लोभ गिरन।ँ ३४ तपाईंह  आफै 
जान् नहुनु् छ िक मेरा ियनै हातले मेरो आफ् नै र मेरा साथमा भएकाह को 
आवँ यकतालाई पूरा गरेका छन ्। ३५ मैले सबै कुरामा तपाईंह लाई उदाहरण 
िदएको छु, िक तपाईंह ले पिन यसरी नै कड़ा पिरौम गरेर िनधार्ह लाई मदत 
गनुर्पछर्। ूभ ु येशूको वचन याद राख् नहुोस ्, कसरी उहाँ आफैले भन् नभुएको छ, 
िक ‘िलनभुन् दा िदन ुअझ धन् य हो।’ ”   
   हाॆो दैिनक जीवनमा नेहिमयाको यो सरल ूाथर्ना वा परमेँ वरसँगको 
अनरुोध हाॆो पिन हनुपुछर्: "अब हे परमूभ ुपरमेँ वर, मेरा हातह लाई बिलयो 
बनाउनहुोस"् (नेहिमया ६:९ पान्तिरत)। 
    कामको बारेमा तपाईँको धारणा के छ? तपाईँ अ को िनिम्त अझ 
आिशष हनु कसरी पिरौम गनर् सक्नहुनु्छ?  
३. काम र त्यसको गिरमा वा ौे ता 
     परमेँ वरले मोशालाई पिवऽ बासःथान बनाउन अर् हाउनभुएको िथयो। 
त्यो िनमार्ण गनर् परमेँ वरले िवःततृ पमा िववरण िदनभुएको िथयो। आराधना 
गन ःथलको िनमार्णको िनिम्त ूत्येक सामानह  कसरी बनाउने र सजाउने 
भनेर परमेँ वरले भ ुभएको िथयो। यस मािमलाले परमेँ वरको चिरऽ र काम 
गदार् जतसाथ गनुर्पछर् भ े अपेक्षा उहाँले कसरी गनुर् हनु्छ। हेन ुर्होस ्ूःथान 
अध्याय २५देिख ३०:३८सम्म "१ परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, २ 
इॐाएलीह लाई भन ्, िक ितनीह ले मेरो िनिम् त भेटी ल् याऊन ्। हरेकले आफ् नो 
मनको राजीखशुीअनसुार चढ़ाएको भेटी ितमीले मेरो िनिम् त महण गर ्। ३ 
ितनीह बाट िलने भेटीचािहँ यी नै हनु् छन ्: सनु, चाँदी, काँसो, ४ नीलो, बैजनी, रातो 
धागो र मलमलको कपड़ा, बाभाका भतु् ला, ५ रातो र ले र ाएका भेड़ाका 
छालाह , सीलका छालाह , बबलुका काठ, ६ ब ीको िनिम् त भिाक्षको तेल, 
अिभषके गन तेल र सगुिन् धत धूपको िनिम् त मसला, ७ एपोद र छाती-पातामा 
ज  नका िनिम् त आिनक् स र अ  िकिसमका रत् नह । ८ “म ितनीह का 
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मध् यमा बः नलाई ितनीह ले मेरो लािग एउटा पिवऽः थान बनाऊन ्। ९ मैले 
ितमीलाई देखाउने नमूनाबमोिजम पिवऽ वासः थान र त् यसका सबै सामानह  
ितमीले बनाउनू।  १० “ितनीह ले बबलु काठको एउटा सन् दूक बनाऊन ्। 
त् यसको लमाइ दईु हात आधा, चौड़ाइ एक हात आधा र उचाइ एक हात 
आधाको होस ्। ११ ितमीले त् यसलाई िनखरु सनुले मोहोनूर्। िभऽ, बािहर 
ितमीले त् यसलाई मोहोनूर्। त् यसको चारैितर सनुको िबट बनाउनू। १२ त् यसको 
िनिम् त सनुका चार वटा मनु् िा ढालेर त् यसका चार खु ामा लगाउनू– दईु वटा 
मनु् िा एकापि  र दईु वटा मनु् िा अक पि  होऊन ्। १३ तब ितमीले बबलु 
काठका डन् डाह  बनाएर ती सनुले मोहोनूर्। १४ ती डन् डाह  सन् दूकका 
दवैुितर भएका मनु् िाह मा सन् दूक बोक् नलाई हाल् नू। १५ ती डन् डाह  
सन् दूकका मनु् िाह मै रहनपुछर्, ती त् यहाँबाट निनकाल् नू। १६ तब त् यस 
सन् दूकिभऽ गवाही-पाटी राख् नू, जो म ितमीलाई िदनेछु। १७ “अिन ितमीले 
िनखरु सनुको एउटा कृपा-आसन बनाउनू। त् यसको लमाइ दईु हात आधा र 
चौड़ाइ एक हात आधाको होस ्। १८ िपटेको सनुका दईु वटा क बह  
कृपा-आसनका दवैु िकनारमा होऊन ्– १९ एउटा क ब एक िकनारमा र अक  
क ब अक  िकनारमा। ती दईु क बह  र कृपा-आसन एउटै टुबा सनुबाट 
त् यसका दईु िकनारमा बनाउनू। २० ती क बह ले आफ् ना-आफ्  ना पखेटा 
मािः तर फैलाएका र कृपा-आसनलाई आफ् ना पखेटाले ढाकेको हनुपुछर्। 
ितनीह का मखु आमनेसामने कृपा-आसनितर फकका हनुपुछर्। २१ त् यो 
कृपा-आसनलाई सन् दूकको मािथ राख् नू, अिन सन् दूकिभऽ गवाही-पाटी राख् नू, जो 
म ितमीलाई िदनेछु। २२ त् यही ँम ितमीिसत भेट गनछु, अिन कृपा-आसनमािथ, 
गवाही-पाटीको सन् दूकमािथ हनेु ती दईु क बह का बीचबाट इॐाएलीह का 
िनिम् त सबै आ ाह  म ितमीलाई िदनेछु। २३ “ितमीले बबलु काठको एउटा 
टेिबल बनाउनू। त् यसको लमाइ दईु हात, चौड़ाइ एक हात र उचाइ एक हात 
आधाको होस ्। २४ त् यसलाई िनखरु सनुले मोहोनूर्, र त् यसका चारैितर सनुको 
िबट लगाउनू। २५ त् यसका चारैितर चार अङ् गलु चौड़ा भएको एउटा घेरो 
बनाउनू, र घेरोका चारैितर सनुको िबट लगाउनू। २६ टेिबलका िनिम् त सनुका 
चार वटा मनु् िा बनाउनू, र ती मनु् िाह  त् यसका चार खु ा भएका चारै कुनामा 
लगाउनू। २७ टेिबल बोक् ने डन् डाह का िनिम् त ठाउँ हनुलाई ती मनु् िाह  
घेरोको छेवैमा होऊन ्। २८ ती डन् डाह  बबलु काठका होऊन ्। ितनलाई 
सनुले मोहोनूर्, र ितनैले टेिबल बोिकओस ्। २९ ितमीले टेिबलका िनिम् त िनखरु 
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सनुका थालह , धूपदानह , र अघर् खन् याउनका िनिम् त क वा र कचौराह  
बनाउनू। ३० टेिबलमा मेरो अिग सध उपिः थितको रोटी राख् नू।  ३१ 
ितमीले िनखरु सनुको एउटा सामदान िपटेर बनाउनू। त् यसका आधार, डन् डा, 
फूलजः ता कचौरा, कोिपला र फूलह  सबै त् यही एउटै टुबाबाट बनाउनू। 
३२ त् यसका छ वटा हाँगा बािहरितर िनः केका होऊन ्– तीन वटा हाँगा 
सामदानको एकापि  र तीन वटा हाँगा अक पि । ३३ एउटा हाँगामा हाड़े-
बदामका फूलजः ता तीन कचौरा, र साथै कोिपला र फूलह  होऊन ्। अक  
हाँगामा पिन तीन वटा। सामदानबाट िनः केका ती छ वटै हाँगामा यः तै 
होऊन ्। ३४ साथै, सामदानमा हाड़े-बदामका फूलजः ता चार वटा कचौरा, 
आफ् ना-आफ् नै कोिपला र फूलसमेत होऊन ्। ३५ सामदानबाट िनः केको 
पिहलो जोड़ी हाँगामिुन एउटा कोिपलो, दोॐो जोड़ीमिुन दोॐो कोिपलो, तेॐो 
जोड़ीमिुन तेॐो– छ वटै हाँगाह मध् येका दईु-दईु वटा हाँगामिुन एक-एक वटा 
कोिपला होस ्। ३६ सामदान, त् यसका कोिपला र हाँगाह  एउटै टुबा िपटेको 
िनखरु सनुको होस ्। ३७ त् यसका सात वटा िदयाह  बनाउनू। ती िदयाह  
सामदानको अगािड़ उज् यालो पानर्लाई बािलराख् नू। ३८ त् यसका सलेदाका 
िचम् टा र त् यसका मोसोदानी िनखरु सनुका होऊन ्। ३९ सामदान र यी सबै 
पाऽह  एक तोड़ा* िनखरु सनुका बिनऊन ्। ४० पवर्तमा ितमीलाई देखाएको 
नमूनाबमोिजम ितमीले होश गरी ती बनाउनू।” २६: "१ “ितमीले दश वटा 
पदार् भएको पिवऽ वासः थान बनाउनू। ती पदार् मिसनो गरी बाटेको सूती 
कपड़ाका र नीलो, बैजनी र रातो र को धागोका होऊन ्। ितनमा िसपाल ु
िशल ् पकारको काम भएका क बह समेत ितमीले बनाउनू। २ हरेक पदार्को 
लमाइ अठाईस हात र चौड़ाइ चार हातको होस ्। सबै पदार् एकै नापका 
होऊन ्। ३ पाँच वटा पदार् एक-अक िसत गाँः नू, र अकार् पाचँ वटा पिन एक-
अक िसत गाँः नू। ४ पिहलो गाँिसएको भागको पल् लो पदार्को छेउमा नीलो 
सकुार्उनी बनाउनू। दोॐो गािसएको भागको पल् लो पदार्को छेउमा पिन त् यः तै 
बनाउनू। ५ एउटा पदार्मा पचास वटा सकुार्उनी बनाउनू, अिन दोॐो गाँिसएको 
भागको पल् लो पदार्मा पचास वटा सकुार्उनी बनाउनू। ती सकुार्उनीह  
आमनेसामने होऊन ्। ६ तब सनुका पचास वटा अङ् कुसे बनाएर पदार्ह  एक-
अक िसत ती अङ् कुसेह ले जो  नू, र यसरी पिवऽ वासः थान एउटै हनेुछ। ७ “पिवऽ वासः थानमािथका पालको िनिम् त बाभाको भतु् लाका पदार्ह  बनाउनू। 
ितमीले एघार वटा पदार् बनाउनू। ८ ूत् येक पदार्को लमाइ तीस हात र चौड़ाइ 
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चार हातको होस ्। एघारै पदार्को नाप एउटै हनुपुछर्। ९ पाँच वटा पदार् 
एकसाथ र छ वटा पदार् एकसाथ जो  नू। छैट  पदार्लाई चािहँ पालको 
अिगिल् तर दोबर पानूर्। १० पिहलो गाँिसएको भागको पल् लो पदार्को छेउमा 
पचास वटा सकुार्उनी बनाउनू, र अक  गाँिसएको भागको पल् लो पदार्को छेउमा 
पिन पचास वटा सकुार्उनी बनाउनू। ११ पाल जोड़ेर एउटै बनाउनलाई 
ितमीले काँसाका पचास वटा अङ् कुसे बनाउनू, र ती अङ् कुसे सकुार्उनीह मा 
लगाउनू। १२ पालका पदार्ह का बाँकी रहेको भाग, अथार्त ् आधा पदार्चािहँ 
पिवऽ वासः थानको पिछिल् तर झिुण् डरहोस ्। १३ पालका पदार्ह को बाँकी 
रहेको एक हात यताितर र एक हात उताितर पिवऽ वासः थान ढाक् नलाई 
त् यसका दवैु छेउ-छेउमा झिुण् डरहून ्। १४ रातो र ले लगाएको भेड़ाका 
छालाको छत पाल ढाक् नलाई बनाउनू, र त् यसको मािथ ढाक् नलाई सीलका 
छालाको अक  एउटा छत बनाउनू। १५ “पिवऽ वासः थानको िनिम् त बबलु 
काठका फल् याकह  ठाड़ो-ठाड़ो बनाउनू। १६ हरेक फल् याकको लमाइ दश 
हात र चौड़ाइ एक हात आधाको होस ्। १७ हरेक फल् याकमा दईु-दईु वटा 
चोसाह  एकअक को सामनु् ने रािखएका होऊन ्। पिवऽ वासः थानका सबै 
फल् याकह  तले यसरी नै बनाउनू। १८ पिवऽ वासः थानको दिक्षण भागको 
िनिम् त बीस वटा फल् याक बनाउनू। १९ ती बीसै वटा फल् याकह का मिुन् तर 
चाँदीका चालीस वटा आधार बनाउनू– दईु आधारह  एक फल् याकको मिुन् तर 
र हरेक चोसोमिुन एउटा। २० पिवऽ वासः थानको अक पि , अथार्त ् 
उ रपि को िनिम् त बीस वटा फल् याक, २१ र ितनका चालीस चाँदीका 
आधारह  बनाउनू– एउटा फल् याकको मिुन् तर दईु वटा आधार। २२ पिवऽ 
वासः थानको टाढ़ाको भाग, अथार्त ् पिँ चमी भागको िनिम् त छ वटा फल् याक 
बनाउनू। २३ टाढ़ाको भागका कुनाह का िनिम् त ितमीले दईु वटा फल् याक 
बनाउनू। २४ ती तलदेिख मािथसम् म दोबर खप् टाइएका होऊन ्, र यसरी ती 
एउटै मनु् िामा जोिड़ऊन ्। ती दवैु फल् याक यः तै होऊन ्। २५ त् यहाँ आठ 
वटा फल् याक होऊन ्, र ितनका िनिम् त चाँदीका सो॑ वटा आधार होऊन ्। 
एउटा फल् याकको मिुन् तर दईु वटा आधार होऊन ्। २६ “ितमीले बबलु 
काठका बारह  बनाउनू– पिवऽ वासः थानका एकाितरका फल् याकह का िनिम् त 
पाँच वटा बार, २७ र अक ितरका फल् याकह का िनिम् त पाँच वटा बार, र 
पिँ चमितर टाढ़ाको भागका फल् याकह का िनिम् त पाँच वटा बार। २८ 
फल् याकह का बीचमा भएको बारचािहँ एक छेउदेिख अक  छेउसम् म पगुोस ्। 
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२९ फल् याकह  सनुले मोहोनूर्। बारह  पबनका िनिम् त सनुका मनु् िाह  
बनाउनू। बारह  पिन सनुले मोहोनूर्। ३० “ितमीलाई पवर्तमा देखाएको 
नमूनाअनसुार पिवऽ वासः थान खड़ा गनूर्। ३१ “अिन नीलो, बैजनी, रातो धागो 
र मिसनो गरी बाटेको सूती कपड़ाको एउटा छेक् ने पदार् बनाउनू, र त् यसमा 
िसपाल ु िशल् पकारले बनाएका क बह  भएका होस ्। ३२ सनुले मोहोिरएका 
बबलु काठका चार वटा खम् बामा सनुका अङ् कुसेह ले त् यो टाँग् नू। ती 
खम् बाह  चार वटा चाँदीका आधारमािथ होऊन ्। ३३ ितमीले त् यो छेक् ने पदार् 
अङ् कुसेह बाट झणु् ाउनू र त् यसको पछािड़ गवाहीको सन् दूक राख् नू। त् यस 
पदार्ले ितमीह का िनिम् त पिवऽः थानलाई महा-पिवऽः थानबाट अलग गनछ। 
३४ महा-पिवऽः थानमा गवाहीको सन् दूकमािथ कृपा-आसन राख् नू। ३५ छेक् ने 
पदार्को बािहरपि  चािहँ पिवऽ वासः थानको उ रितर टेिबल राख् नू, र पिवऽ 
वासः थानको दिक्षणितर टेिबलको सामनु् ने सामदान राख् नू। ३६ “पालको 
ढोकाको िनिम् त तले नीलो, बैजनी, रातो धागो र मिसनो गरी बाटेको सूती 
कपड़ाको, बु ा भनको काम भएको एउटा पदार् बनाउनू। ३७ त् यस पदार्को 
िनिम् त बबलु काठका पाँच वटा खम् बा बनाउनू, र ितनलाई सनुले मोहोनूर्। 
ितनका अङ् कुसे सनुका होऊन ्, र ितनका िनिम् त काँसाका पाँच वटा आधार 
बनाउनू।” , २७: "१ “ितमीले बबलु काठको पाँच हात लामो र पाँच हात 
चौड़ा भएको एउटा वगार्कार वेदी बनाउनू। त् यसको उचाइ तीन हातको होस ्। 
२ त् यसका चारै कुनामा एउटा-एउटा सीङ बनाउनू। वेदी र त् यसका सीङ 
त् यही एउटै टुबाले बनाइएका होऊन ्। वेदीलाई काँसाले मोहोनूर्। ३ त् यसका 
खरानी उठाउनका िनिम् त भाँड़ाह , र बेल् चाह , छकर् ने बाटाह , मास ुउठाउने 
काँटाह  र आगो राख् ने पाऽह  बनाउनू– त् यसका सबै पाऽह  काँसाका 
होऊन ्। ४ त् यसको िनिम् त काँसाका जालीको एउटा िझजँा बनाउनू, र 
जालीमािथ त् यसका चारै कुनामा काँसाका चार वटा मनु् िा लगाउनू। ५ ितमीले 
योचािहँ वेदीको मिुन् तर चारैपि को िबटमिुन राख् नू, र जाली वेदीको बीचसम् म 
पगुोस ्। ६ वेदीको िनिम् त बबलु काठका डन् डाह  बनाउनू। ती काँसाले 
मोहोनूर्। ७ त् यसका डन् डाह  मनु् िामा हाल् नू, र त् यो उठाउँदा ती डन् डा वेदीका 
दवैुितर होऊन ्। ८ वेदी ितमीले फल् याकिसतै खोबो बनाउनू। ितमीलाई 
पवर्तमा देखाएबमोिजम त् यो बनाइओस ्। ९ “ितमीले पिवऽ वासः थानको िनिम् त 
चोक बनाउनू। त् यसको दिक्षण भागको लमाइ एक सय हातको होस ्, र 
त् यसको िनिम् त मिसनो गरी बाटेको सूती कपड़ाका पदार्ह  बनाउनू। १० 
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ितनका खम् बाह  बीस वटा र ितनका आधारह  पिन बीस वटै काँसाका 
होऊन ्। खम् बाका अङ् कुसेह  र ितनका िफ ाह चािहँ चाँदीका होऊन ्। ११ 
त् यसै गरी उ रका भागको िनिम् त पिन सय हात लामा पदार्ह  होऊन ्, र 
ितनका खम् बाह  बीस वटा र ितनका आधारह  पिन बीस वटै होऊन ्, सबै 
काँसाका। तर खम् बाह का अङ् कुसे र िफ ाह चािहँ चाँदीका होऊन ्। १२ “चोकका पिँ चमितरको चौड़ाइको िनिम् त पचास हातका पदार्ह  होऊन ्। 
ितनका खम् बाह  दश वटा र आधारह  दश वटै होऊन ्। १३ चोकको 
सूय दय हनेु वा पूवर्ितरको चौड़ाइ पचास हातको होस ्। १४ मूल ढोकाको 
एकतफर् को िनिम् त पन् ी हातका पदार्ह  होऊन ्। ितनका खम् बाह  तीन वटा र 
आधारह  पिन तीन वटै होऊन ्। १५ अक  तफर् को िनिम् त पन् ी हातका 
पदार्ह  होऊन ्। ितनका खम् बाह  तीन वटा र आधारह  पिन तीन वटै 
होऊन ्। १६ “चोकको ढोकाको िनिम् त नीलो, बैजनी, रातो धागो र मिसनो गरी 
बाटेको सूती कपड़ाको बीस हातको पदार् होस ्। त् यसमा बु ा हाल् नेको काम 
होस ्। त् यसका खम् बाह  चार वटा र आधारह  पिन चार वटै होऊन ्। १७ 
चोकका चारैितरका सबै खम् बाह का िफ ा र अङ् कुसेह  चाँदीका होऊन ्। 
ितनका आधारह चािहँ काँसाका होऊन ्। १८ चोकको लमाइ एक सय हातको 
र त् यसको चौड़ाइ पचास हातको होस ्। त् यसका पदार्ह को उचाइ पाँच हातको 
होस ्। ती मिसनो गरी बाटेको सूती कपड़ाका होऊन ्, र ितनका आधारह चािहँ 
काँसाका होऊन ्। १९ पिवऽ वासः थानका सबै सेवाका सारा सामानह  र 
त् यसका र चोकका सबै कीलाह  काँसाका होऊन ्। २० “ितमीले 
इॐाएलीह लाई आ ा िदनू, िक ितनीह ले ूकाशको िनिम् त कुटेका भिाक्षको 
शु  तेल ल् याऊन ्, र िदयाह  िनरन् तर बिलरहून ्। २१ भेट हनेु पालमा गवाही-
पाटीको साम ु भएको पदार्बािहर हा न र त् यसका छोराह ले ती िदयाह  
साँझदेिख िबहानसम् म परमूभकुो सामनु् ने बािलरहने ग न ्। इॐाएलीह का 
िनिम् त ितनका पःु त सम् मलाई यो अनन् तको िविध होस ्।”, २८: "१ ितमीले 
इॐाएलीह का बीचबाट ितॆो दाज ुहा न र त् यसका छोराह लाई ितमीकहाँ 
ल्याऊ, र ितनीह ले मेरो िनिम् त पूजाहारीको काममा सेवा ग न ्– हा न र 
त् यसका छोराह , नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामार।" २९: "१ “ितनीह ले 
पूजाहारीको पदमा मेरो सेवा ग न ् भनेर ितनीह लाई पिवऽ गनर् ितमीले 
ितनीह का िनिम् त गनुर्पन काम यही हो: एउटा बाछा र दईु वटा िनं खोट भेड़ा 
िलएर आऊ, २ र रोटी, र तेलमा मछेुको फुरौला र तेल दलेका पातलो बाबर– 
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ती सबै अखिमरी मिसनो गहँूको पीठाको बनाउनू। ३ अिन ती डालोमा हालेर 
त् यो टोकरी, बाछा र ती दवैु भेड़ा ल् याउनू। ४ त् यसपिछ हा न र त् यसका 
छोराह लाई भेट हनेु पालको ढोकानेर ल् याएर ितनीह लाई ितमीले पानीले 
नहुाइिदनू। ५ ती पोशाकह  ल् याएर हा नलाई चािहँ लबेदा, एपोदको अलखा, 
एपोद र छाती-पाता पिहराएर िनपणुताका साथ बनेुको कमरपेटी त् यसमािथ 
बाँिधिदनू। ६ त् यसको िशरमा त् यो फेटा लगाइिदनू, र फेटामािथ पिवऽ मकुुट 
लगाइिदनू। ७ त् यसपिछ अिभषके गन तेल िलएर त् यसको िशरमा खन् याई 
त् यसलाई अिभषके गनूर्। ८ अिन त् यसका छोराह लाई ल् याएर ितनीह लाई 
लबेदा पिहराइिदनू, ९ र ितनीह का िशरमा फेटा लगाइिदनू। तब हा न र 
त् यसका छोराह लाई पटुका बाँिधिदनू। सदाको िविध ारा ितनीह ले पूजाहारी 
पद पाउनेछन ्। यसरी ितमीले हा न र त् यसका छोराह लाई िनयकु्त गनूर्।  
१० “त् यो बाछा भेट हनेु पालको सामनु् ने ल् याउनू, र हा न र त् यसका 
छोराह ले बाछाको िशरमा आफ् ना हात राखून ्। ११ त् यस बाछालाई 
परमूभकुो सामनु् ने भेट हनेु पालको ढोकाको अगािड़ बिल गनूर्। १२ ितॆो 
औलँाले बाछाको रगतबाट केही िलएर वेदीका सीङह मा लगाउनू, र त् यसको 
बाँकी रगतचािहँ वेदीको आधारमा खन् याइिदनू। १३ अिन ितमीले आन् िा-भ ुड़ँी 
ढाक् ने सबै बोसो र कलेजाको मास ुर दवैु िमग ला र तीमािथको बोसो िलएर 
वेदीमा जलाउनू। १४ तर बाछाको मास ु र त् यसको छाला र त् यसको 
गोबरचािहँ छाउनीदेिख बािहर आगोमा जलाउनू। त् यो पापबिल हो। १५ “फेिर 
एउटा भेड़ा िलनू, र हा न र त् यसका छोराह ले भेड़ाको िशरमा आफ् ना-आफ् ना 
हात राखून ्। १६ भेड़ालाई बिल गरी त् यसको रगत िलएर वेदीमा विरपिर 
छकर् नू। १७ त् यस भेड़ालाई टुबा-टुबा पारेर त् यसका आन् िा र खु ाह  धोएर 
त् यसका टुबाह  र िशरसँगै रािखिदनू। १८ त् यो िस ै भेड़ा वेदीमा जलाउनू। 
त् योचािहँ परमूभलुाई मन पन मीठो बाः ना भएको, आगो ारा चढ़ाइएको 
होमबिल हो। १९ “ितमीले अक  भेड़ा िलनू, र हा न र त् यसका छोराह ले 
भेड़ाको िशरमािथ आफ् ना-आफ् ना हात राखून ्। २० तब भेड़ालाई बिल गरेर 
त् यसको रगतबाट केही िलएर हा नको दािहने कानको र त् यसका छोराह का 
दािहने कानका लोतीमा, र ितनीह का दािहने-दािहने हातका बूढ़ी औलँा र 
दािहने-दािहने खु ाका बूढ़ी औलँामा लगाउनू। त् यसपिछ रगत वेदीमा विरपिर 
छकर् नू। २१ अिन वेदीमा भएको रगत र अिभषके गन तेलबाट अिल-अिल 
िलएर हा न र त् यसका पोशाकह  र त् यसका छोराह मािथ र छोराह का 
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पोशाकह मािथ छकर् नू। यसरी त् यो, त् यसका छोराह  र ितनीह  सबैका 
पोशाकह समेत पिवऽ हनेुछन ्। २२ “ितमीले त् यस भेड़ाको बोसो र 
बोसेपचु् छर र आन् िा-भ ुड़ँी ढाक् ने बोसो र कलेजाको मास ुर बोसोसमेतको दवैु 
िमग ला र दािहने साँू ो िलनू। (त् योचािहँ िनयकु्त गदार् ूयोग गिरने अपर्णको 
भेड़ा हो।) २३ परमूभकुो साम ु भएको अखिमरी रोटीको डालोबाट एउटा 
रोटी र तेलमा पोलेको एउटा फुरौला र एउटा बाबर िलएर २४ ती सबै 
हा न र त् यसका छोराह का हातमा राख् नू। ती परमूभकुो सामनु् ने डोलाइने 
बिलको पमा डोलाउनू। २५ तब ितनीह का हातबाट ती िलएर परमूभलुाई 
मन पन बाः नाको िनिम् त होमबिलका साथ वेदीमा जलाइिदनू। यो परमूभकुो 
िनिम् त आगो ारा चढ़ाइएको बिल हो। २६ अिन हा नका अपर्णको भेड़ाको 
ाकुलो िलएर परमूभकुो सामनु् ने डोलाइने बिलको पमा डोलाउनू। त् योचािहँ 

ितॆो भाग हनेुछ। २७ “अपर्णको भेड़ाबाट हा न र त् यसका छोराह का 
िनिम् त हनेु डोलाएको ाकुला र चढ़ाइएको साँूो पिवऽ गनूर्। २८ हा न र 
त् यसका छोराह का िनिम् त इॐाएलीह ले सध िदनपुन भाग यही होस ्, िकनभने 
इॐाएलीह ले आफ् नो मेलबिलह बाट परमूभलुाई चढ़ाउनपुन भाग त् यही हो। 
२९ “हा नका पिवऽ पोशाकह  त् यसका सन् तानह का िनिम् त होऊन ्, र 
ितनीह  ती पिहरेर अिभषके भई िनयकु्त गिरऊन ्। ३० त् यसको स ामा 
पूजाहारी हनेु छोरो भेट हनेु पालमा पिवऽः थानिभऽ सेवा गनर्लाई आउँदा, सात 
िदनसम् म त् यसले ती पिहरोस ्। ३१ “िनयकु्त गदार् ूयोग गिरने अपर्णको भेड़ा 
िलएर त् यसको मास ु एक पिवऽ ठाउँमा पकाउनू। ३२ त् यसपिछ हा न र 
त् यसका छोराह ले त् यस भेड़ाको मास ुर डालोमा भएको रोटी भेट हनेु पालको 
ढोकानेर खाऊन ्। ३३ ितनीह लाई िनयकु्त र पिवऽ गनर्लाई जनु-जनु 
थोक ारा ूायिँ चत गिरएको िथयो, ती ितनीह ले खाऊन ्। तर कुनै अन् य 
मािनसह ले चािहँ नखाऊन ्, िकनभने ती पिवऽ हनु ्। ३४ अपर्णको भेड़ाको 
मास ु अथवा रोटीमध् येको केही िबहानसम् म उब् र्यो भने त् यो उॄेको भाग 
आगोमा जलाइिदनू। त् यो नखानू, िकनभने त् यो पिवऽ हो। ३५ “ितमीलाई मैले 
िदएका सबै आ ाबमोिजम हा न र त् यसका छोराह लाई गनूर्। सात िदन 
लगाएर ितनीह लाई िनयकु्त गनूर्। ३६ ूायिँ चतको िनिम् त पापबिलको साँढ़े 
िदनहुँ ितमीले चढ़ाउनू। जब वेदीको लािग ूायिँ चत गलार्स ्, तब पिवऽ गनर्का 
िनिम् त त् यसलाई अिभषके गनूर्। ३७ सात िदनसम् म ितमीले वेदीको िनिम् त 
ूायिँ चत गदरहनू, र त् यसलाई पिवऽ पानूर्। यसरी वेदी अिल पिवऽ हनेुछ। 
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जे-जेले त् यो वेदी छोला त् यो पिवऽ हनेुछ। ३८ “अब वेदीमा िदनहुँ ितमीले 
िनरन् तर चढ़ाउनपुन कुरो यही हो: दईु वटा एक वषर्का थमुा। ३९ एउटा 
थमुा िबहान चढ़ाउनू र अक  बेलकुी। ४० पिहलो थमुािसत एक िलटर 
कुटेको भिाक्षको तेलमा मछेुको आधा पाथी मिसनो पीठो, र अघर्-बिलको िनिम् त 
चािहँ एक िलटर दाखम  चढ़ाउनू। ४१ अक चािहँ थमुा बेलकुी चढ़ाउनू, र 
त् यससँग िबहानको जः तै अन् नबिल र अघर्बिल होस ्। परमूभकुो िनिम् त मीठो 
बास ् ना भएको, आगो ारा चढ़ाइएको बिल त् यो होस ्। ४२ “ितमीह का पःु ता-
पःु ताका िनिम् त परमूभकुो सामनु् ने भेट हनेु पालको ढोकानेर त् यो िनरन् तरको 
होमबिल होस ्। त् यही ठाउँमा म ितमीिसत कुरा गनर्लाई ितमीसँग भेट गनछु। 
४३ इॐाएलीह िसत म त् यही ँनै भेट गनछु, र त् यो पाल मेरो मिहमाले पिवऽ 
हनेुछ। ४४ “म भेट हनेु पाल र वेदीलाई पिवऽ गनछु। हा न र त् यसका 
छोराह लाई पिन मेरो िनिम् त पूजाहारी पदमा मेरो सेवा गनर्लाई पिवऽ गनछु। 
४५ म इॐाएलीह का बीचमा वास गनछु, र ितनीह का परमेँ वर हनेुछु। 
४६ ितनीह का मध् यमा बः न भनी ितनीह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने म 
परमूभ ु ितनीह का परमेँ वर हुँ भनी ितनीह ले जान् नेछन ्। म परमूभ ु
ितनीह का परमेँ वर हुँ।” र ३०: "१ “ितमीले धूप बाल् नका िनिम् त एउटा 
वेदी बबलु काठको बनाउनू। २ त् यसको लमाइ एक हात र त् यसको चौड़ाइ 
एक हातको होस ्। त् यो वगार्कार होस ्, र त् यसको उचाइ दईु हातको होस ्। 
त् यसका सीङह  त् यही एउटै टुबा काठकै होऊन ्। ३ त् यसका मािथल् लो र 
चारैितरका पाटाह  त् यसका सीङह समेत िनखरु सनुले मोहोनूर्, र त् यसको 
िनिम् त विरपिर सनुको एउटा िबट बनाउनू। ४ त् यसको िबटमिुन वेदीका दवैु 
पाटामा सनुका दईु वटा मनु् िा बनाएर त् यसका दवैुितर लगाउनू, र बोक् ने 
डन् डाह को लािग ती मनु् िाचािहँ घर होऊन ्। ५ डन् डाह  बबलु काठका 
बनाएर सनुले मोहोनूर्। ६ त् यो वेदी गवाहीको सन् दूक अगािड़ भएको पदार्को 
सामनु् ने राख् नू, अथार्त ् गवाही-पाटीमािथ भएको कृपा-आसनको सामनु् ने, जहाँ म 
ितमीिसत भेट गनछु। ७ “वेदीमा हा नले सगुिन् धत मसलाको धूप ूत् येक 
िबहान ब ीह  सच् याउँदा जलाओस ्। ८ फेिर बेलकुी हा नले ब ी बाल् दा 
त् यो जलाओस ्। यसरी आउने पःु ता-पःु तासम् म परमूभकुो सामनु् ने त् यो िनरन् तर 
बल् ने धूप हनेुछ। ९ त् यस वेदीमा तले अ  िकिसमको धूप, होमबिल, अन् नबिल 
नचढ़ाउनू, र अघर्-बिल पिन नचढ़ाउनू। १० हा नले वषर्मा एक पल् ट त् यसका 
सीङह मा ूायिँ चत गरोस ्। अथार्त ् ितमीह का पःु ता-पःु तासम् म वषर्मा एक 
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पल ् ट ूायिँ चतको पापबिलको रगतले त् यसमा ूायिँ चत गरोस ्। त् यो 
परमूभकुो िनिम् त अित पिवऽ हो।”  ११ तब परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, 
१२ “ितमीले इॐाएलीह को जनगणना गदार् ितनीह मध् येको हरेक जनले 
आफ् नो-आफ् नो ूाणको छुटकाराको िनिम् त परमूभलुाई यसरी मोल ितरोस ्, र 
गणना गदार् ितनीह मािथ कुनै िवपि  आउनेछैन। १३ जित जना गिनन् छन ् 
ितनीह ले पिवऽः थानको शेकेलको* िहसाबले आधा-शेकेल िदनपुनछ। एक 
शेकेल बीस गेराको* हनु् छ। यसरी परमूभकुो भेटी आधा शेकेलको होस ्। 
१४ जित जना बीस वषर् र त् यसभन् दा मािथका गिनन् छन ्, उितले परमूभकुो 
भेटी िदऊन ्। १५ जब ितमीह का ूाणका ूायिँ चतको िनिम् त परमूभकुो 
भेटी िदइन् छ, तब धनीले आधा-शेकेलभन् दा बढ़ी र गरीबले त् यसभन् दा कम 
निदओस ्। १६ इॐाएलीह बाट ूायिँ चतको पैसा िलएर भेट हनेु पालका 
सेवाको िनिम् त ूयोग गनूर्, र त् यो ितमीह का ूाणको ूायिँ चत गनर्लाई 
परमूभकुो सामनु् ने इॐाएलीह का िनिम् त सम् झना होस ्।”  १७ तब परमूभलेु 
मोशालाई भन् नभुयो, १८ “धनुलाई काँसाको बाटा बना। त् यसको खु ा पिन 
काँसाको होस ्। त् यो भेट हनेु पाल र वेदीको बीचमा राखेर त ्यसमा पानी 
हाल् नू। १९ त् यस पानीले हा न र त् यसका छोराह ले आफ् ना-आफ् ना 
हातगोड़ा धोऊन ्। २० जब ितनीह  भेट हनेु पालमा पः छन ्, िक वेदीनेर सेवा 
गनर्लाई परमूभकुो िनिम् त आगो ारा चढ़ाइने बिल जलाउनलाई आउँछन ्, २१ 
तब ितनीह ले यही पानीले हात-गोड़ा धोऊन ् र ितनीह  नम न ्। यो हा न 
र त् यसका सन् तानका िनिम् त ितनीह का पःु ताभिर अनन् तको िविध होस ्।”  २२ 
फेिर परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, २३ “ितमीले असल-असल मसला, अथार्त ् 
पाँच सय शेकेल तरल मूरर् र त् यसको आधा, अथार्त ् अढ़ाइ सय शेकेल 
दालिचनी, र अढ़ाइ सय शेकेल बोझो, २४ र पाँच सय शेकेल तेजपात– यी 
सबैको नाप पिवऽः थानको शेकेलको िहसाबले होस ्– र एक हीन भिाक्षको तेल 
िलएर २५ अिभषके गन पिवऽ तेल बनाउनू, अथार्त ् बाः ना िदने सगुिन् धत 
मसला बनाउनेले झ बनाउनू। अिभषके गन त् यो पिवऽ तेल होस ्। २६ भेट 
हनेु पाल र गवाहीको सन् दूक, २७ र टेिबल, त् यसका सबै सामानसमेत, र 
सामदान, त् यसका सबै सामानसमेत, र धूपको वेदी, २८ होमबिलको वेदी, त् यसका 
सबै सामानह , र धनेु बाटा, त् यसका खु ाह समेत, त् यसैले अिभषके गनूर्। २९ 
यसरी ियनीह लाई पिवऽ गनूर्, र ती अित पिवऽ होऊन ्। जनु चीजले 
ितनीह लाई छुन् छ त् यो पिवऽ हनेुछ।  ३० “हा न र त् यसका छोराह लाई 
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अिभषके गरेर ितनीह लाई पिवऽ गनूर्, र ितनीह ले पूजाहारी पदमा मेरो सेवा 
ग न ्। ३१ इॐाएलीह लाई यसो भन् नू, ‘त् यो ितमीह का पःु त भिर मेरो िनिम् त 
पिवऽ अिभषके-तेल होस ्’। ३२ त् यो कोही मािनसको शरीरमा नखन् याऊन ्, र 
त् यही पदाथर्ह  िमसाएर त् योजः तै अ  तेल नबनाउनू। त् योचािहँ पिवऽ हो, र 
ितमीह  त् यसलाई पिवऽ ठान। ३३ जसले िमसाएर त् योजः तै अ र बनाउला, 
र त् यसबाट पूजाहारीबाहेक कोही अन् य मािनसको शरीरमा लगाउला, त् यो 
आफ् नो मािनसह बाट बिहं कृत हनेुछ।”  ३४ फेिर परमूभलेु मोशालाई 
भन् नभुयो, “सगुिन् धत मसला– खोटो, सेखलेट र िहङजः तै चोप– शु  सेतो-धूपसमेत 
तौलमा बराबर िलएर ३५ त् यसको सगुिन् धत, िमिौत धूप अ र बनाउनेले जः तै 
गरी बनाउनू। त् यो नून िमिसएको शु  र पिवऽ होस ्। ३६ त् यसबाट केही 
कुटेर मिसनो पानूर्, र अिलकताचािहँ भेट हनेु पालमा ितमीिसत भेट गन ः थानमा 
गवाही-पाटीको सामनु् ने राख् नू। त् यो ितमीह का िनिम् त अित पिवऽ होस ्। ३७ 
त् यसको िमसावटअनसुार त् यो धूप ितमीह ले आफ् नै िनिम् त नबनाउनू। त् यो 
ितॆो नजरमा परमूभकुो िनिम् त पिवऽ होस ्। ३८ कसैले बाः ना मन पराएर 
त् यो जः तै केही धूप बनायो भने त् यो आफ् ना मािनसह बाट बिहं कृत होस ्।”   
     जब परमेँ वरले मोशालाई उहाँको िनिम्त पाल बनाउन अर् हाउनभुयो 
उनले भ  सक्थ्यो, "हनु्छ, ूभ ुमसंग पाल छ। ४० वषर् अिघ म इिजप्टबाट 
भाग्दा बनाएको मसँग अझ सबै पिरवारलाई अटाउने ठूलो पाल छ। त्यसलाई 
सरसफा गरेर तपाईँको िनिम्त ठीक पाछुर्। मलाई केही समयमाऽ िदनहुोस!्" 
िम ानको संःकार वा रहनसहनमा हकुको वा रहेको मािनसलाई पाल बनाउन ु
वा पाल टाँग्न ु कुनै ठूलो कुरो िथएन। मोशाले पाल तरुन्तै टाँग्न सक्थ्यो र 
आफ्नो समयलाई अ  मह वपूणर् कुरामा ध्यान िदन सक्थ्यो। तर जनु िनदशन 
परमेँ वरबाट ूाप् त भयो त्यो मोशाले अपेक्षा गरेका िथएनन।् मािनसको चाहना 
अनसुार होइन ःवगर्माभएको पिवऽ मिन्दर भवनको िवःततृ नक्साको ूितिलिप र 
त्यस मिन्दरको िभऽ र बािहर हनुपुन ूत्येक थोकको िवःततृ िवबरण परमेँ वरले 
मोशालाई ठम्याइिदनभुएको िथयो। पजुाहारीले लगाउन ु पोशाक पिन कःतो 
हनुपुछर् भनेर परमेँ वरले नै सनुाउनभुएको िथयो। परमेँ वरले एक एक गरेर 
झण्डै १५०वटा िनदशनह  िथए। एउटा टेबलु बनाउनमाऽै मोशाले सातवटा 
कदमह  अपनाउनपुथ्य  (ूःथान २५:२३-३०)। 
    जनु पमा परमेँ वरको पालको िनिम्त र पिछ गएर बिल र मिन्दरमा 
हनेु िविधह  एक एक गरेर िवःततृ पमा िनदशन मोशालाई उहाँले िदनभुएको 
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िथयो त्यसले मोशाबाट सव उत्कृ  कामको अपेक्षा गनुर्भएको िथयो। 
परमेँ वरको िनिम्त िनमार्ण गन वा गिरने कुनै पिन काम झारा टान गिर, 
लोकाचारको िनिम्त वा हटार हटार गरेर काम िसध्याउने ूविृ  नअपनाइ 
अत्यन्तै उत्कृ  जोशले काम गरेर देखाउनपुछर् भ  े भावना परमेँ वरले 
मोशालाई िदनभुएको िथयो र हामीलाई पिन िदनहुनु्छ भनेर हामीले याद 
गनुर्पछर्। पिवऽ पालको िनिम्त ूत्येक थोक वा िचजह  अत्यन्तै उच्चकोटीको 
िथयो र त्यस मिन्दरको िडजाइन वा ढाँचामा कुनै पिन ऽटुी नदेिखनपुथ्य । त्यस 
पाल बनाउँदा गिरने काम अत्यन्तै असाधाराण र िदलोज्यानले गरोस ् भ  े
परमेँ वरको चाहना िथयो। वतर्मान पिरूआेयमा यसबाट हामीले पाउनपुन पाठ 
यो होिक "परमेँ वरको नाउँमा हामी जे काम गछ  यिद झारा टानर्, अ लाई 
खशुी पानर्, हटार हटार गरेर िसध्याउन वा हेलचबाईँ गर् य  भने त्यसलाई 
परमेँ वरले ःवीकार गनुर्हु । 
    पिवऽ पालको िनिम्त परमेँ वरले िदनभुएको िनदशन जितसकैु उच्च 
कोटी वा मापदण्डको भएतापिन त्यो काम गनर् परमेँ वरले शिक्तमाऽ उपलब्ध 
गराउनभुएन त्यसको िनिम्त ूत्येक मानवीय ॐोत पिन उपलब्ध गराउनभुएको 
िथयो। परमेँ वर आफैले दक्ष जनशिक्त िदनभुएको िथयो वा चािहने दक्षता 
उहाँले िदनभुएको िथयो भनेर हामीले ूःथान ३१:१-६, ३५:३०-३६:१मा 
पढ्छ । ती मािनसह  जोश र जाँगरले भिरएका िथए। ितनीह लाई चािहने सबै 
िकिसमका हःतकलाको िसप र ान परमेँ वरले िदनभुएको िथयो। परमेँ वरले 
आफैले गनुर्भएको िनदशन अनसुार पिवऽ पाल र त्यहाँ रािखनेपन यावत काठका 
र अ  सामानह  बनाइयोस ्भनेर नै परमेँ वर आफैले सो कदम चाल्नभुएको 
िथयो (ूःथान ३६:१)। फेिर पिवऽ पाल बनाउन र त्यसमा रािखने ूत्येक 
थोकह  उच्च कोटीको बनाउन दक्षता पाएका दईु जना गु ह ले आफूले 
पाएको िविभ  हःतकलाको ान र िसप आफूलाईमाऽ नरािख अ लाई पिन 
िसकाउने दक्षता परमेँ वरले ितनीह लाई िदनभुएको िथयो तािक पिछसम्मका 
इॐाएली समूदायमा ती िसपह  जा  ेमािनसह ले िनरन्तरता पाउन।् ती दईु 
व्यिक्तह  िवशेष पमा परमेँ वरले अगवुाह  भनेर च ु भुएतापिन परमेँ वरको 
काममा सघाउन अ  मािनसह लाई पिन त्यःतै खालको वरदानह  िदनभुएको 
िथयो तािक ितनीह  सबै िमलेर परमेँ वरले िदनभुएको काम पूरा ग न ्(ूःथान 
३६:२)। 
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   त्यसकारण हामी पापी छ , हामीले यो काम त्यो काम राॆोसगँनर् 
सक्दैन  आिद बहाना गरेर काम गरेको परमेँ वर चाहनहुु । उच्चकोटीको 
समपर्णता बाहेक परमेँ वरले हामीबाट चाहनहुु । हामी जे गछ  हाॆो िसप, 
ान र दक्षताले भ्यायसम्म अत्यन्तै ौे  वा पिरपक् व काम  गरोस ् भ  े
परमेँ वरको अपेक्षा हो। हाॆा ूितभाह , दक्षताह , िसपह , समय र िशक्षा 
परमेँ वरको महान ्सेवाको िनिम्त र सव च्च िहतको िनिम्त उपयोग गिरयोस ्भ  े
परमेँ वरको चाहना हो। 
 
४. काम र आित्मक वा आध्याित्मक जीवन  
     "यिद हामी पिवऽ आत्मामा िजउँछ  भने हामी पिवऽ आत्मामानै िहँड " 
(गलाती ५:२५ पािन्तिरत)। मािनसको काम र आध्याित्मक वा आित्मक 
जीवन अलग हुँदैन। येशूलाई िवँ वास गनुर्भनेको कुनै िवशेष धािमर्क पोषाक 
लगाउने अिन फुकाल्ने होइन। धमर्को लगुा लगाउनेले आफ्नो जीवनको िविभ  
समय वा ःथानह मा त्यो लगुा फुकाल्दछ र लगाउँदछ। तर सत्य वा सही 
इसाई जीवनले मािनसलाई नयाँ व्यिक्तको सजृना गदर्छ र उसको जीवनको 
ूत्येक भाग वा पक्षमा येशूमा िहँडेको झल्को देखाउँछ। त्यो केवल हप् ताको 
एक िदनमाऽ होइन तर सबै िदन र काममा पिन। तपाईँले िदनिदनै गन 
कामको व्यवहारले र अ ूित तपाईँले गनुर्भएको व्यवहारले तपाईँ येशूको 
पक्षमा िक िवपक्षमा उिभरहनभुएको छ भनेर सफासँग देखाउँदछ। 
    तपाईँ को हनुहुनु्छ भनेर पिहचान िदन र तपाईँको काम के हो भनेर 
देखाउन तपाईँमा हनुपुन बरदान वा दक्षताह  के के हनु ् भनेर गलाती 
५:२२-२६ले पावलले कसरी खलुासा गदर्छन?् हेन ुर्होस ् "२२ तर पिवऽ 
आत् माको फलचािहँ ूमे, आनन् द, शािन् त, धैयर्, दया, भलाइ, िवँ वः तता, २३ नॆता, 
संयम हनु ्। यः ता कुराह का िव मा कुनै व् यवः था छैन। २४ तर ितनीह , 
जो भीं ट येशूका हनु ्, ितनीह ले पापमय ः वभावलाई त् यसको वासना र 
लालसासिहत बूसमा टाँिगिदएका छन ्। २५ हामी पिवऽ आत् मा ारा िजउँछ  
भने आत् माकै अनसुार िहँड़ । २६ हामी अह ारी नहोऔ,ं एउटाले अक लाई 
रीस नउठाऔ,ं र एउटाले अक लाई ईं यार् नगर ।"  
    The Expository Dictionary of New Testament Words अथार्त ् द 
इक्सपोिजटरी िडक्सेनेरी अभ न्य ुटेःटामेन्ट वडर्स वा नयाँ करारका शब्दह को 
व्याख्या गन शब्दकोशले "आित्मक वा आध्याित्मक" व्यिक्त त्यसलाई भिनन्छ 
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"जसले आफ्नै तिरकाले पिवऽ आत्माको फललाई आफ्नो जीवनबाट 
देखाउँछ।" यस पिरभाषाबाट हामी यो बझु्न सक्छ  िक जब हामी येशूसँग 
सम्बन्ध गाँःदै जीवन िबताउँछ  तब हामी मािनस भएतापिन हाॆो जीवनको सबै 
पक्षह ारा हामी येशूका भक्त ह  भनेर देखाउँदछ। 

    एकजना िसिकःत िबरामी अमेिरकाको फ्लोिरडाको अःपतालको खाटमा 
लिडरहेको िथयो। त्यो िबरामी मन आटेँको िथयो। त्यस िबरामीको 
साथीलेउसको ओ ानमािनर बसेर ठूलो ःयाहार गद िथयो। नसर्ह  कोठािभऽ 
बािहर गद िथए र िबरामीको अवःथा हेद िथए। कुराकानी गनर् मन लगाइरहेको 
बेलामा त्यस िबरामीको साथीले नसर्ह लाई ितनीह ले कहाँ तािलम िलएका िथए 
भनेर सोध्यो। ूायजसो ितनीह ले त्यही फ्लोिरडाको िशक्षण अःपतालमा तािलम 
पाएको सनुाए। 

   यो सनेुर त्यस मािनस त्यस िशक्षण अःपतालको बारेमा ठूलो ूभािवत 
भयो। त्यस िशक्षण अःपतालमा उक्त साथी धेरै पल्ट हेनर् गयो। त्यो िशक्षण 
अःपताल कःतो रहेछ भनेर उसले थाहा पाउन चाहेको िथयो। िकनत? अिन 
त्यस िशक्षण अःपतालका मािनसह ले उसलाई त्यस िशक्षण अःपतालमा िकन 
हेनर् आएको भनेर सोधे। त्यस िशक्षण अःपतालमा तािलम पाएका नसर्ह ले 
आफ्नो मनर् लागेको साथीूित बिढ कोमल व्यवहार देखाएकोले त्यो अःपताल 
हेनर् आएको भनेर जवाफ िदयो। जनु ् ःयाहार त्यस िशक्षण अःपतालका 
नसर्ह ले िदए त्यो ःयाहार अन्त  तािलम पाएका नसर्ह ले िदने िथएन भनेर 
पिन थपे। आफ्नो मनर् लागेको साथीूित गरेको ती नसर्ह को व्यवहारले 
ितनीह  अ भन्दा कःतो फरक रहेछ त्यस साथीले देखेको िथयो। 

    अिन त्यस साथीले िशक्षण अःपतालका मािनसह ले त्यस कलेजको 
बारेमा धेरै िज ासाह  राख्यो र त्यस कलेजको मूख्य लआय के हो भनेर पिन 
सोध्यो। अिन आफू त्यस अःपतालबाट फिकर् ने बेलामा त्यस िशक्षण अःपतालाई 
एक लाख डलरको उपहार िदयो तािक त्यसले अ  आफूले देखेका नसर्ह  
जःतो तािलम िदन सकोस।् त्यस मािनसले नसर्ह को काम ितनीह को 
कामबाट ूभािवत भएको िथयो। हो, आित्मयता हनु ुनै जीवनको बाटो हो। 

  तपाईँको दैिनक जीवनमा तपाईँको आित्मयता वा आित्मक जीवन 
कःतो छ भनेर कसरी देखाउनहुनु्छ? जोसकैुलाई भेटेपिन तपाईँले कःतो ूभाव 
पानर् सफल पानुर्भएको छ? यो किहल्यै निबसर्नहुोस ् िक तपाईँको सम्पकर् मा 
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आएको ूत्येक व्यिक्त तपाईँूित  कुनै न कुनै िकिसमको ूभाव पनर् जाने 
हनु्छ।  
५. काम र ःटुवाथर्शीप (िहफाजत अथार्त ्आफूले पाएको कामलाई सिञ् चता गन 
खबुी) 
     "ितॆो हातले जे गन अवसर भएतापिन ितॆो सारा शिक्तले गनुर्" 
(उपदेशक ९:१० पान्तिरत)। हाॆो जीवनको ूत्येक पक्षलाई कसरी सम्हाल्न ु
भनेर सबभन्दा बिु मानीह को बिु मानले उपरोक्त कथन व्यक्त गदर्छन।् 
     ःटुवाडर्िशप वा भन्डारेपन अथार्त ् सिञ् चता गनुर् भनेको के हो भनेर 
इसाईह लाई सोध्दा ूायजसोले आिथर्क कारोबारलाई व्यविःथत गनुर् भनेर 
सोच्दछन।् हो, िहफाजत वा व्यविःथत ढ ले आिथर्क सञ् चयीता गनुर् मह वपूणर् 
पक्ष हो। तर पैसा वा भौितक कुरोलाई माऽ व्यविःथत गनुर् भनेको यस 
िवषयलाई ठूलो संकुिचत दायरामा राख् न ु हो। संःथागत िस ान्तमा भन्डारेपन 
भन्दा त्यस संःथाको कुनै पिन भौितक साधनलाई िवकिसत गन र उपलब्ध 
भएका ॐोतह लाई व्यविःथत ढँगले पिरचालन गनुर्लाई जनाउँछ। 
   चचर्मा परमेँ वरले िदनभुएको के के ॐोतह  छन ् जनु हामीलाई 
आिशषको पमा उपलब्ध भएका छन?् ूत्येक व्यिक्तलाई परमेँ वरले कुनै कुनै 
िकिसमको बरदान वा दक्षताले ससुिज्जत गनुर्भएको छ भनेर पऽसुले ःप  
धारणा राख् दछ। जब ूत्येक इसाईलाई "पिवऽ पजुारी जाित" (१ पऽसु २:५) 
भनेर पऽसुले सम्बोधन गरे तब त्यसको अथर् परमेँ वरबाट पाएका सबै उपहार, 
समय, पैसा, बल, दक्षता र अ  कुराह को भन्दारेपन, िहफाजत वा सिञ् चता 
गन िजम्मेवारी उसलाई सिुम्पएको छ भनेर िलनपुदर्छ। 
    उपदेशक ९:१० र १ कोरन्थी १०:३१ पढ्नहुोस।् हामी कसरी 
काम गनुर्पछर् र अ लाई पिन काम गनर् कसरी िशिक्षत बनाउनपुछर् भनेर ती 
पदह ले हामीलाई कःतो सन्देश िदन्छ? हेन ुर्होस,् "ितॆो हातमा जे काम छ 
त् यो आफ् नो पूरा शिक्तले गर, िकनभने िचहानमा, जहाँ ितमी जान् छौ, त् यहाँ न त 
केही गन, न योजना गन, न ान, न बिु  नै हनु् छ।" र "यसकारण चाहे 
ितमीह  खाओ, अथवा िपओ, वा ितमीह  जेसकैु गर, सबै परमेँ वरका मिहमाको 
िनिम् त गर।" (१ कोिरन्थी १०:३१)। 
     साधारणतया मािनसको जीवनको थाहै नपाउने एउटा पासो छ। त्यो हो 
मािनसले आफ्नो जीवनको ूत्येक पक्षलाई खण्ड खण्डमा िबभािजत गन। 
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कामको जीवन अक हो भने पिरवारको जीवन अक हो साथै आित्मक जीवन 
अक हो। त्यितमाऽ नभएर आफ्नो शरीरलाई िवौाम िदने वा रमाइलो गन 
जीवन अक हो। ती िविभ  पक्षह लाई अलग अलग राखेर एकसँग अकको 
सम्बन्ध नराख् ने ूविृ  वा चाहना कितपय मािनसको हनु्छ। उदाहरणमा 
अिफसको काम अिफसमै छोड्न ु त्यो काम घरमा नल्याउन ु िकनभने यसले 
पािरवािरक जीवनलाई हःतके्षप गछर् भ  ेधारणा। हामीले परमेँ वरसँग समय 
िबताउने बममा जीवनको रमझम वा रमाइलोपनाले हःतके्षप गनर् िदनहुुँदैन 
आिद। 
   य िप, हाॆो आित्मक वा आध्याित्मक जीवनमा त्यस खालको बन्देज 
लगाउन िदन ु हु । हाॆो दैिनक जीवनको पलपलमा आित्मक अनभुव िछनर् 
सक्नपुछर्। जब कुनै येशूभिक्तले काम गदर्छ भने त्यो काम परमेँ वरसँगको 
स ितको फलःव पले र उहाँको िनिम्त काम गिरएको भ  ेभावना राख् नपुदर्छ। 
अ मा जःतै काममा पिन  हामी परमेँ वरको उपिःथित भएको अनभुव गनर् 
सक्नपुछर्। यिद हामीले आफ्नो धािमर्क वा ईःवरीय जीवन केवल हप् ताको 
एकिदनमाऽ, वा एक घन्टामाऽ वा जीवनको केवल एउटा सानो भागमा राखेर 
िहँ  भने हाॆो जीवनमा परमेँ वरको उपिःथितलाई खमु्च्याउन ुखोज्न ु हो। 
त्यसको अथर् हाॆो जीवनको अ  पक्षह मा उहाँको उपिःथितलाई अःवीकार 
गनुर् हो। 
    दईु ूँ नह : के तपाईँले तपाईँको आित्मक जीवनलाई सबैबाट 
अलग राख् नभुएको छ? दोॐो, यिद छ भने तपाईँको जीवनको सबै पक्षह मा 
आित्मक जीवनले माथ गनुर्पछर् भनेर तपाईँले कसरी िसक्ने?  
उपसंहार: 
थप जानकारी: उत्पि  ३, उपदेशक २:१८-२३ र एिफसी ६:५-८ 
पढ्नहुोस।् एलेन जी ाइट ारा िलिखत पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटसको प.ृ ५२-
६२ "द टेम्पटेशन एण्ड फल" पढ्नहुोस।् 
   काम-के यो अिभशाप हो िक आिशष? पापको ौापसँगै काम पिन 
आएको जःतै कितलाई लाग्दछ (उत्पि  ३:१७)। निजकै िनयालेर हेर् य  भने 
जिमन पो ौािपत भएको िथयो काम होइन। काम भनेको आिशषकोलािग होस ्
भ  े परमेँ वरको अिभूाय हो भनेर एलेन जी ाइटले यसरी व्यक्त गनुर्हनु्छ 
"अवदेिख मािनसको िनिम्त िदइएको काम, पिरौम, जिमनलाई ःयाहारससुार गन  
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जीवनको काम उसलाई नै ूमे गरेको कारणले परमेँ वरले िदनभुएको काम 
िथयो। कामवासना र भोकले गदार् जथाभावी खाना खानेकामलाई बशमा राख् न र 
आत्मसंयमको बानीलाई िबकिसत गनर् सिुम्पएको काम यस पापी संसारमा 
आवँयक िथयो िकनभने यसले मािनसलाई अनशुासनमा राख् दछ। पापले गदार् 
ॅ  र खिःकएको जीवनलाई उकाःनको िनिम्त परमेँ वरले िदनभुएको काम 
उहाँको ठूलो योजना योजनाको एक भाग हो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटेस, प.ृ ६०बाट पान्तिरत। मनलगाइ नलगाइ त्यही काम घिरघिर 
गिररहने, आफ्नो शरीरको बलले नथाम्ने गरेर िदनरात बिढ काम गरेर वा हाॆो 
जीवनको अ  मूल्यमान्यतालाई थाँती राखेर केवल काम नै भगवान हो भनेर 
त्यसमामाऽ लािगरहँदा के कामलाई हामीले आिशषभन्दा अिभशापमा पिरणत 
गिररहेका त छैन ? हामी जनुसकैु पिरिःथितमा भएतापिन हामीले कामलाई 
उिचत ठाउँमा राख् न िसक्नपुदर्छ। अिन इसाई िशक्षाले मािनसह लाई कामको 
मूल्य र मान्यताको बारेमा िसकाउन सहयोग गनुर्पछर्, फेिर त्यसैबखत काम नै 
सबै थोक हो भनेर यसलाई मूितर् वा भगवान नबनाउन पिन िसकाउनपुदर्छ। 
 
िचन्तनमनन:् 

अ.   उपदेशक २:१७-२६ पढ्नहुोस।् काम भनेको आिशष र 
अिभशाप वा ौाप हो भनेर कामलाई सोलोमनले िकन भनेका 
होलान?् ती पदह मा के आभासह  िदइएका छन ्जसले 
गदार् तपाईँले गनुर्भएको काममा फरक पादर्छ? हेन ुर्होस ्
"१७ यसैले मैले मेरो जीवनलाई घणृा गर, िकनभने सूयर्मिुन 
गरेको काम मेरो िनिम् त द:ुखदायी रहेछ। ती सबै व् यथर् हनु ्, 
बतासलाई खेदेको जः तो माऽ। १८ सूयर्मिुन सबै कुरा, 
जसका िनिम् त मैले पिरौम गरेको छु, ती सबै मैले घणृा गर, 

िकनभने मैले ती मपिछ आउनेको िनिम् त छो  नैपछर्। १९ 
अिन कसले जान् दछ, त् यो बिु मान ् हो िक मूखर्? तापिन मैले 
सूयर्मिुन गरेका सबै कायर्ह  त् यसकै अधीनमा रहनेछन ्, 
जसमा मैले मेरा सारा ूयास र सीप लगाएको छु। यो पिन 
व् यथर् हो। २० तब सूयर्मिुन गरेका मेरा सबै पिरौम र 
मेहनतलाई सम् झेर म ः वयम ् िनराश भए।ँ २१ िकनभने 
बिु , ान र िनपणुतािसत कुनै मािनसले काम गरे तापिन 
त् यसले ूाप् त गरेका सबै अ  कसैको लािग छोिड़िदनैपछर्, 
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जसले त् यसको िनिम् त काम गरेकै छैन। यो पिन व् यथर्, र 
ठूलो दभुार्ग् य हो। २२ सूयर्मिुन आफैले गरेका सबै मेहनत 
र िचन् तासिहतको पिरौमबाट मािनसले के पाउँछ र? २३ 
त् यसका सबै िदनका काम पीर र द:ुख हनु ्। राती पिन 
त् यसको मनले िवौाम पाउँदैन। त् यो पिन व् यथ हो। २४ 
मािनसले खान,ु िपउन ुर आफ् नो काममा सन् तुं  ट रहनभुन् दा 
अ  अझ बढ़ी केही गनर् सक् दैन। यो पिन परमेँ वरको 
हातबाट आएको म देख् छु। २५ िकनभने उहाँिवना कसले 
खान वा सखु ूाप् त गनर् सक् छ र? २६ जनु मािनसले 
परमेँ वरलाई खशुी तलु् याउँछ त् यसैलाई उहाँले बिु , ान र 
आनन् द िदनहुनु् छ। तर पापीलाई चािहँ उहाँले परमेँ वरलाई 
खशुी तलु् याउने व् यिक्तको िनिम् त धन-सम् पि  जम् मा गन र 
थपुान काम िदनहुनु् छ। यो पिन व् यथर्, र बतासलाई खेदेको 
जः तो माऽ हो।" 

आ.  काम ारा नै हामी हाॆा पिरवारलाई संरक्षण िदन्छ , सम्भार 
गछ  र पालन पोषण गछ । कामको बारेमा सकारात्मक 
धारणा हामीले हाॆा पिरवारह लाई कसिर सम्झाउने? 

इ.  हामीले गन कामलाई ौे तापूवर्क वा जे गछ  अत्यन्तै 
असल र पिरपक् व गनुर्पछर् भ े धारणा र अ  केही होइन 
कामैकाममाऽ गनुर्पछर् भनेर काममा लत लगाउनकुो बीचमा 
हामीले कसरी धक  ता े? ती दईु धारणाह ूित हामी 
कसरी सजग भएर बःने? हेन ुर्होस ् उपदेशक २:२३ 
"त् यसका सबै िदनका काम पीर र द:ुख हनु ्। राती पिन 
त् यसको मनले वा शरीरले िवौाम पाउँदैन। त् यो पिन व् यथ 
हो" ( पान्तिरत)। 

इ.  पावलले आफ्नो धारणा ःप सँग यसरी राख् दछन ् "हामी 
ितमीह सँगै भएको बेलामा यो िनदशन िदय  िक यिद कोही 
मािनस काम गदन भने उसलाई खाने अिधकार पिन छैन" 
(२ थेःसोलोिनकी ३:१० पान्तिरत)। यो िनित अत्यन्तै 
उपयकु्त छ। कुन पिरिःथतह मा यो लाग ु हुँदैन होला? 
अथार्त ्यो नीित अपनाउनै पछर् भनेर मािनसह को टाउकोमा 
नबजािरत िकन होिशयार हनुपुछर्?  
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कथा ११ 

येशूलाई भेट्न िवँ व याऽा 
बजेृश कुमार, २७, भारत 

 
   इन्डोनेिसयामा काम गनर् गएको बजेृश त्यस देशको राजधानी 
जकातर्मा केही काम नपाएर हिल्लन पगेुको िथयो। २३ वषर्को बजेृशले 
आफूलाई घरमा शरण िदने भारितय साथीलाई एक िदन सोध्यो, "मैल गनर् 
सक्ने कुनै काम त होला। के तपाईँले मलाई काम खोिजिदन सक्नहुनु्छ?" 
सन २०१४सम्ममा आफ्नो पढाइको ऋण ितनर् बजेृश भारत छोडेको िथयो। 
उसका बाबआुमाले साथीह सँग बजेृशको पढाइको िनिम्त पैसा सापटी िलएका 
िथए। तर बजेृश माजयुत हनुभुन्दा अिघ पैसा िसिध्दसकेको िथयो। साहहु ले 
पैसा िफतार् माग्दै िथए।  

    बजेृशको साथीलाई उसलाई कहाँ काम खोज्ने भनेर थाहा िथएन। 
तर उसले बजेृशलाई एक जना िबचौिलयासँग भेट गरायो। यिद बजेृशले दईु 
हजार डलर िदयो भने उसलाई अमेिरकामा शरणाथीर्मा पािरिदने कबलु गरेको 
िथयो। बजेृशसँग केवल एक हजार डलरमाऽै िथयो। उसले त्यो पैसा आफ्ना 
बाबआुमालाई पठाउन चाहेको िथयो। तर यिद अमेिरकामा शरणाथीर् भयो भने 
उसले धेरै पैसा कमाउन सिकन्छ भनेर आफूले आफैलाई तकर्  गर् यो। अिन 
उसले िबचौिलयालाई त्यो पैसा िदयो। त्यस िबचौिलयाले एक हप् तािभऽ 
अमेिरकाको जहाजमा रािखिदने कबलु गर् यो। तर ६ मिहनापिछमाऽ 
इन्डोनेिशयाको जाभाको समिुी िकनारामा बजेृशले एउटा सानो डु ा च ो। 
त्यहाँ अ  १८ जना भारितयह  िथए र १६ जना नेपालीह  िथए। ितनीह  
सबै शरणाथीर् हनु अमेिरका जाँदै िथए। दईु जना इन्डोनेिशयाका मािनसह लाई 
त्यस डु ा लैजान िजम्मा िदएको िथयो। जब ितनीह  समिुमा तैिरन्दै गयो तब 
याऽा किठन हनु थाल्यो। दईु िदनपिछ खानेकुरो सक्यो। सात  िदनमा 
जहाजको क्याप्टेनले चेतावनी िदयो िक डु ा चलाउने तेल िसिध्दन्दै छ। केही 
घन्टापिछ समिुमा सानो जिमन देिखयो। त्यो माइबोनेिशया टाप ुिथयो। डु ा 
त्यस टापकुो िकनारामा रहेको जहाज रोक्ने ठाउँमा अ ाइयो। पिुलसह  
आएर तरुन्तै याऽहु  र डु ाको कमर्चारीह लाई पबेर थनेु। ितनीह  याप 
भ े समिुी भागमा रहेको माइबोनेिशया टापमुा पगेुको िथयो। बजेृश र 
अ ह लाई जहाज अ ाउने अखडामा छ मिहनासम्म थनेुर राखे। 
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अमेिरकाको पिुलस हािकम र अमेिरकाकै जाससुीह ले ितनीह लाई सोधपछु 
गनर् थाले। त्यितक् कैमा ितनीह  थिुनएको ठाउँमा िविभ  चचर्का पाःटर 
अगवुाह  ितनीह लाई भेटघाट गनर् र खाना तथा अ  आवँयक थोकह  
ल्याइ िदन थाल्यो। ितनीह ले येशूको बारेमा बोलेका िथए। बजेृशले येशूको 
बारेमा किहल्यै पिन सनेुको िथएन। उसलाई उहाँको बारेमा सु  चासो पिन 
िथएन। ऊ शरणाथीर् हनु चाहेको िथयो। तर माइबोनेिशयाका अिधकारीह ले 
ितनीह लाई भारतमै िफतार् लान चाहेका िथए। समय िबत्दै गयो। आउने 
पाहनुाह  पिन सकु्दै गयो। अिन त्यहाँका अिधकारीह ले ितनीह लाई बःन 
ऽीपालह  िदए। खाने कुराह  पाउन मिुँ कल भयो। बजेृशको आशा सबै 
िबलाएर जान थाल्यो। अिन पाःटर करेमेनोल्फाले ठूलो सम ल्याइ िदए। 
त्यमा खानेकुराह  र लगुाफाटाह  िथए। त्यो देखेर बजेृश र अ ह  खशुीले 
रोए। पाःटर करेमेनो ितनीह लाई बराबर भेट्ने आए। केही मािनसह  
उनको कुरो सु  उनको वरपिर जम्मा हनु थाल्यो। "सबै फादर र पाःटरह  
हामीकहाँ आउन छो ो। तर तपाईँ िकन हामीलाई भेट्न बराबर 
आउनहुनु्छ?" एक जनाले सोध्यो। "िकनभने मैले भन्दा येशूले ितमीह लाई 
धेरै माया गनुर्हनु्छ। उहालेँ ितमीह लाई उ ार गनर् चाहनहुनु्छ। उहालेँ 
ितमीह लाई ःवतन्ऽ पानर् खोिजरहनभुएको छ" उनले जवाफ िदए। आफू 
सेभेन्थ-डे पाःटर भएको उनले सनुाए। जब केरकार गरे उनलाई सोधे, उनले 
आनकानी गरेर भने िक आफ्नो खाना नखाइ बचाएर राखेका िथए तािक 
ितनीह ले खान पाउन।् डु ामा अलपऽ परेका याऽहु  त्यो सनेुर रोए। त्यसै 
िदन नौ जना नेपालीह ले ितनीह को दय येशूलाई िदए। ितनीह ले िवशेष 
ऽीपाल टाँगे साबथमा चचर् चलाउन सु  गनर् थाले। नेपालीह को 
जीवनशैलीमा पिरवतर्न आएको बजेृशले देख्यो। ितनीह  भारितयह सँग 
खानाको लािग झगडा गदर्थे। अब ितनीह  नरम भए र साथी बने। आफ्नो 
खाना भारितयह सँग बाँिडचिुड खान थाले। एक िदन साबथमा बजेृशलाई एक 
जना नेपालीले साबथमा संचालन हनेु चचर्मा बोलायो। त्यहा ँअ  नौ जना 
नेपालीह  िथए। ितनीह ले उसलाई हािदर्क ःवागत गरे। ितनीह  ऊसँग 
ूाथर्ना गरे। ितनीह ले उसको लािग, उसको पिरवार र उसको भिवंयको 
िनिम्त ूाथर्ना गरे। त्यस रमाइलो वातावरणमा बजेृशलाई हलकुो महससु 
भयो। उसले बाइबल िलन ःवीकार गर् यो र बाइबल पढ्न र ूाथर्ना गनर् 
थाल्यो। एक जना नेपाली साथीले उसलाई भन्यो िक यिद उसले येशूको 
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नाउँमा ूाथर्ना गर् यो भने उसको ूाथर्ना परमेँ वरले जवाफ िदनहुनेुछ। अिन 
उसले ूाथर्ना गन िनणर्य गर् यो "हे परमेँ वर िपता मेरा सबै बोझ र समःयाह  
येशूमा राख्दछु। येशूकै नाउँमा म िबिन्त गदर्छु। आमेन।" जब उसले आखँा 
खोल्यो तब उसको िजउ यःतो हलकुा भयो िक ऊ त आकाशमा पो उिडरहेको 
जःतो लाग्यो। आफूसँग जन्ऽका मालाह  िनकाले र समिुमा फ्याँक्यो। 
उसले येशूलाई प ाउन िनणर्य गर् यो। पिछ गएर राजेशले शरणाथीर् हनेु 
चाहना छोिडिदयो। उसलाई भारतमै िफतार् पठाइयो। दईु वषर् छ मिहना भारत 
छोडेर इन्डोनेिसया गएपिछ ऊ नयाँ िदल्लीको एयर पोटर्मा आइपगु्यो। 

   आज बजेृश ग्लोबल िमसन पायोिनयरको पमा काम गछर्न ् र 
अिहले ःपाइसर एडेिन्टःट यिुनभिसर्टीमा पाःटर हनु अध्ययन गदछ। उसले 
िदएको बाइबल अध्ययनपिछ दईु वषर्िभऽमा चार जनाले येशूलाई महण गरे। 
अ ह  पिन बिप् तःमा िलन उसले तयार गदछ। जब ऊ बािहर गएको िथयो 
त्यसबेला उसका बाबआुमाले जसोतसो गरेर ऋण ितनर् सफल भए। ितनीह  
पिन बाइबल अध्ययन गद छन।् 

   बजेृशले नेपालमा रहेका नौजना साथीह सँग सम्पकर्  गिररहेका 
छन।् ती नेपालीह  नेपालमा िवँ वासीलो एडभेिन्टःट भएका छन।् अ को 
भारितय साथी पिन एडभेिन्टःट भयो। उसले भारतमा लगुाफाटा बेच्ने काम 
गदर्छन।् अ ह सँग बजेृशको सम्पकर्  िबच्छेड भयो। "अ ह लाई येशूको 
ससुमाचार सनुाउन चाहन्छु। जब मसँग केही िथएन परमेँ वरले मलाई उ ार 
गनुर्भयो" यस लेखकलाई बजेृशले सनुायो। 

-लेखक आन्द्र्य ुमेकचेःनी। 
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