
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : नेहिमया १ र २, व्यवःथा ७:९, भजन २३:१-६ 
र गन्ती २३:१९। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "4 यो समाचार सनेुपिछ बसेर म रोए।ँ म केही 
िदनसम् म िवलाप गदरह, र उपवास बस अिन ः वगर्का परमेँ वरिसत ूाथर्ना गर। 
5 तब मैले भन: “हे परमूभ,ु ः वगर्का परमेँ वर, महान ् र भययोग् य परमेँ वर, 
तपाईंलाई ूमे गनह  र तपाईंका आ ा पालन गनह सँग तपाईंले आफ् नो 
करार िवँ वासिसत राख् नहुनु् छ।" (नेहिमया  1:4-5)। 
   अिहलेसम्म यहूदामा यु बन्दी भएर बसेका दईु समूह यहूदीह  
फकका िथए। यो इॐाएली रा लाई परमेँ वरले िदनभुएको ूित ाको आिशष  
पूरा भएको िथयो। 
   तर यु बन्दी भएर िनबार्सनमा रहेको अक  समूह िथयो जसलाई 
परमेँ वरले तयार गद हनुहुनु्थ्यो। यु बन्दी भएर िनबार्सनबाट फिकर् ने अिन्तम 
समूहलाई य शलेममा भएको केही समःयालाई समाधान गनर् खटाइएको 
िथयो। ूथम दईु समूहह ले य शलेमको पनुिनमार्ण गनर् र मिन्दरको 
िजण ार गन योजना पूरा हनुपुनमा विरपिरका रा ह को िबरोधले िनमार्ण 
कायर् रोिकन पगेुको िथयो। इॐाएलीह ले  सहरको पनुिनमार्ण गन काम 
सम्प  नग न ्भ े चाहना यहूदा सहरको विरपिरका मािनसह ले िथयो। एक 
पटक शिक्तशाली भएको इॐाएल रा  (एळा ४:६-२४) फेिर शिक्तशाली भयो 
भने त्यसले के गलार् भनेर िछमेकी मलुकुका मािनसह  डराएका िथए। 
त्यसकारण लावा लःकर सिहत यु बन्दीको िनबार्सनबाट इॐाएलीह  फकर् न ु
भनेको ितनीह को िनिम्त ठूलो खतरा िथयो। त्यसकारण इॐाएलीह ले सु  
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गरेको कामलाई रोक्ने अठोट ितनीह ले गरेका िथए। तर परमेँ वरको 
आ ानमा सु  गिरएको काम  आफ्ना जनह ले नरोकून ्भ े उहाँको चाहना 
िथयो। 
  त्यसकारण परमेँ वरको चाहनालाई िनरन्तरता िदन उहाँले अक  व्यिक्तलाई 
तयार गदहनुहुनु्थ्यो। ितनको नाउँ नेहिमया िथयो। अब हामी परमेँ वरको 
आ ा अनसुार नेहिमयाले गन कामितर हाॆो ध्यान फकार्उछ । 
 

१. नेहिमयाले खराब समाचार पाउँदछन ् 
       नेहिमयाको पःुतकको सु वात दािनयलको पःुतकको सु वात जःतै 
छ भनेपिन हनु्छ। हेन ुर्होस ्दािनयलको पःुतकको सु  कसरी भएको छ: "1 
यहूदाका राजा यहोयाकीमका शासनकालको तेॐो वषर्मा बेिबलोनका राजा 
नबूकदनेसर य शलेममा आएर त् यसलाई घेरे। 2 अिन परमूभलेु परमेँ वरको 
भवनका केही भाँड़ाकँुड़ाह सिहत यहूदाका राजा यहोयाकीमलाई ितनको हातमा 
सिुम् पिदनभुयो। ती भाँड़ाकँुड़ाह  ितनले बेिबलोिनयामा भएको आफ् ना देवताको 
मिन् दरमा लगे र देवताकै भण् डारमा राखे।" (दािनएल  1:1-2)। सनातन 
सिृ कतार् परमेँ वरको मिन्दरमा भएका उहाँमा समिपर्त भाँडाकँुडाह  िबदेशी 
राजाले लटेुर आफ्नो देवता वा मूितर्को भन्डारमा रािखन ु दािनएलको िनिम्त 
द:ुखमय वा खराब समाचार िथयो। धेरै मािनसह  आफ्नो पूख ली देशमा त 
फक तर त्यहाँ सबै कुरा िठक भएर ितनीह को पक्षमा अनकूुल वातावरण 
बिनसकेको िथएन। 
    यहूदामा जे भइरहेको िथयो त्यो समाचारले नेहिमयालाई धेरै द:ुखी 
बनाएको िथयो। जब उनले अशभु समाचार सनेु तब उनको ूितिबया कःतो 
िथयो? हेन ुर्होस,् नेहिमया १:१-४ "1 हकल् याहका छोरा नहेम् याहको िववरण: 
बीस  वषर्को िकसलेव मिहनामा जब म राजधानी शूशनमा िथए,ँ 2 तब मेरा 
दाजहु मध् येका एक जना हनानी अ  कोही मािनससँग यहूदाबाट आइपगेु। मैले 
य शलेमको र कैदबाट अ  बाँचेका यहूदीह को िवषयमा ितनीह िसत सोधपूछ 
गर। 3 ितनीह ले मलाई भने, "िनवार्सनबाट बाँचेर ूदेशमा आएकाह ले सा॑ै 
द:ुख र िनन् दा सहनपुिररहेको छ। य शलेमको पखार्ल भत् काइएको छ र 
त् यसका मूल ढोकाह  आगोले नं ट पािरएका छन ्।"   4 यो समाचार सनेुपिछ 
बसेर म रोए।ँ म केही िदनसम् म िवलाप गदरह, र उपवास बस अिन ः वगर्का 
परमेँ वरिसत ूाथर्ना गर।"  
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    धेरै वषर् अिघ केही यहूदीह लाई यु बन्दी बनाएर पिसर्या साॆाज्यको 
शसुान नाम गरेको एक ूान्तमा ल्याइएको िथयो। त्यो पिसर्याको ूशासकीय 
चारवटा ूान्तह मध्येकै एक िथयो। नेहिमया राजाको दरवारमा राजालाई पेय 
पदाथर् टक्र्याउने काममा खटाइएका कमर्चारी िथए। "हनानी मेरा दाजहु मध्ये 
एक जना" भनेर उल्लेख गनुर्ले ितनी उनको साख्खै दाज ु हनुपुदर्छ। तर 
नेहिमया ७:२मा त्यःतै खालको पािरवािरक सम्बन्ध देखाएर हनानी भनेर एक 
जनालाई सम्बोधन गिरएको छ। जो यहूदी दाजभुाइह मध्येकै एक जना 
हनुसक्छन।् हनानीसँग भएको कुराकानी ई.पू. ४४५को मध्य नभेम्बर वा 
िडसेम्बरमा भएको हनुपुदर्छ। यो एळा य शलेममा फकको १३ वषर् पिछ 
भएको हनुपुदर्छ। य शलेम सहर अत्यन्तै नाजकु अवःथामा छ भनेर हनानीले 
नेहिमयालाई खबर सनुाएका िथए। मािनसह ले य शलेम सहरको पनुिनमार्ण 
गनर् सकेका िथएनन।् शऽहु ले सहरका पखार्लह  भत्काइ िदएका िथए। 
जसले गदार् सहरको िःथित सरुिक्षत िथएन ब  अत्यन्तै कहाली लाग्दो िथयो। 
   सामरीह ले य शलेमका पखार्लह लाई नाश गरे भ े हल्ला नेहिमयाले 
सनेुको हनुपुछर्, तर उनलाई त्यसबेलासम्म यिकन भएकै िथएन। जब फकर 
गएका यहूदीह ले सहर िनमार्ण गनर् थाले तबमाऽ त्यस सहरको विरपिर रहेका 
नदीबाट पारी रहेका अयहूदी िछमेकीह ले गनुासो गदार् राजा आतर्साःत 
आफैले सहर बनाउने यहूदीह को आशालाई खतम गरेको हनुपुछर् (एळा ४)। 
    मिन्दरको पनुिनमार्ण त भएको िथयो होला तर त्यहा ँ हनुपुन 
सेवाकायर्ह  सचुा पले चल्न सकेको िथएन। त्यस मिन्दरको सेवाकायर्को 
िनिम्त चािहने मािनसह  य शलेम सहरमा िटक्नै सकेका िथएनन।् त्यस 
पिरिःथितको बारेमा नेहिमयाले सनु्दा उनलाई गिहरो द:ुख लागेको िथयो। त्यो 
सन्देशले उनको मटुु नै छेड्न लागेको िथयो। जनु लआय िलएर यहूदीह  
फकका िथए ितनीह ले त्यो लआय पूरा गरेर परमेँ वरको मिहमा गिररहेका 
िथएनन।् ब  शऽकुो डर र दवावले परमेँ वरको मिन्दर र पिवऽ सहर 
बनाउने काममा ितनीह  बेखबर जःतै ब  पगेुका िथए। 
   त्यसले गदार् नेहिमया केही गनर् नसक्ने िनरीह जःतै भए र आफ्नो 
पीडा परमेँ वरमा पोखाए। िनवार्सनबाट फकका यहूदीह को बारेमा उनले 
कःतो िवँ वास नभएका मािनसह  रहेछन ् भनेर गनुासो पिन गरेनन ् न त 
ितनीह  डरछे वा रैछन ्भनेर दखेुसो नै पोखाए।पिरिःथित नै यःतै रहेछ मैले 
केही गनर् सिकन ँभनेर उनी हात बाँधेर पिन बःन सकेनन।् आफ्नो देशको र 
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मिन्दरको दगुर्ितूितको िचन्तािफबी आफैिभऽ गमु्साएर पिन राखेनन ्न त अ  
कुनै मािनसह लाई पोखाए।ब  नेहिमया उपबास बःदै घुडँा टेक्दै 
परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनर् थाले। 
    जब दखुद समाचार नेहिमयाले सनेु तब उनी रोए, उनी उपबास बसे र 
ूाथर्ना गरे। अिहलेको अवःथा वा िवशेष गरेर सङ् कटको समयमा हामीले पिन 
परमेँ वरसँग िबिन्त गनुर् आवँयक छ भनेर त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? 
 

२. नेहिमयाको सान्दिभर्क ूाथर्ना 
     नेहिमयाको ूाथर्ना ध्यान िदएर पढ्नहुोस।् त्यस ूाथर्नामा िविभ  
भागह  छन,् ती के‐के हनु?् परमेँ वरको बाटोमा वा िविधमा निहँड्ने 
मािनसह जःतै आफूलाई पिन उनले िकन पाएका िथए? हेन ुर्होस,् नेहिमया १:५-
११ "5 तब मैले भन: "हे परमूभ,ु  ः वगर्का परमेँ वर,  महान ् र भययोग् य 
परमेँ वर, तपाईंलाई ूमे गनह  र तपाईंका आ ा पालन गनह सँग तपाईंले 
आफ् नो करार िवँ वासिसत राख् नहुनु् छ। 6 इॐाएलका मािनसह ,  तपाईंका 
दासह का पक्षमा रातिदन तपाईंलाई गरेको मेरो िवनॆ ूाथर्ना सनु् न तपाईंले 
आफ् नो कान थाप् नहुोस ् र आखँा खोल् नहुोस ्। तपाईंको िव मा हामी सबै 
इॐाएलीह ले गरेका पाप म ः वीकार गदर्छु। म र मेरा िपताको घराना पिन 
त् यसमा दोषी छ। 7 तपाईंले आफ् ना दास मोशालाई िदनभुएका आ ा, धमर्-िविध 
र िनयमह लाई पालन नगरेर हामीले तपाईंको िव मा घोर अपराध गरेका 
छ। 8 "आफ् ना दास मोशालाई यसो भनेर आ ा गनुर्भएको वचन सम् झनहुोस ्, 9 
"यिद ितमीह  अिवँ वासी भयौ भने म ितमीह लाई जाित-जाितह का बीचमा 
िततरिबतर पानछु, तर ितमीह  मितर फक् य  र मेरा आ ाह  पालन गर् यौ भने 
पथृ् वीको पल् लो छेउसम् म पिन कैदमा रहेका ितमीह का िनवार्िसत मािनसह लाई 
म भेला गनछु,  र मेरो नाउँको वासः थान हनु मैले छानेको ठाउँमा म 
ितनीह लाई फकार्एर ल् याउनेछु"। 10 "तपाईंले आफ् नो महाबल र शिक्तशाली 
हात ारा उ ार गनुर्भएका ितनीह  तपाईंका दासह  र तपाईंका ूजा हनु ्। 11 
हे परमूभ,ु  तपाईंको दासको िवनॆ ूाथर्नामा ध् यानिसत कान थाप् नहुोस ्,  र 
तपाईंका नाउँको सम् मान गनर् ूसन् न हनेु तपाईंका दासह को ूाथर्ना सनु् नहुोस ्। 
आज यस मािनसको उपिः थितमा आफ् नो सेवकमािथ कृपा देखाई उसलाई 
सफलता िदनहुोस ्।"   त् यस बेला म राजाको म  टक्र्याउनेह का अिधकृत 
िथए।ँ"   
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     नेहिमयाले गरेका ूाथर्नामा यी तत्वह  िथए: १ ूभ ु तपाईँ महान ्
हनुहुनु्छ र तपाईँ क णामय हनुहुनु्छ (नेहिमया १:५ परमेँ वरको व्यिक्तत्व र 
ःवभावको ूशंसा), २. तपाईँको कानले सु ुहोस,् तपाईँको आखँा खोल्नहुोस ्
(नेहिमया १:६ परमेँ वर पत्थर हनुहुु । हाॆो  ूाथर्ना सु े उहाँको कान छ 
र हाॆो द:ुख हेन उहाँको आखँा छ। यसूित हामी हरदम सजग हनुपुछर्), ३. 
पापको ःवीकार (नेहिमया १:६,७ परमेँ वरको अगमवक्ता भएर पिन नेहिमयाले 
सबै इॐाएलीह माऽ होइन आफूले पिन पाप गरेको छु भनेर ःवीकार गरे। 
परमेँ वरको साम ु कुनै पिन व्यिक्तले चाहे जितसकैु अध्याित्मक िकन नहोस,्  
धमार्त्मा, साध,ु सन्त वा अ भन्दा आफू चोखो वा शु  छु भनेर दावी गनर् 
सक्दैन), ४. िवगतमा जितसकैु अधमीर् भएपिन पिछ परमेँ वरितर फकर 
उहाँको नीितमा चल्ने ूितव ता देखाएर उहाँले ितनीह लाई िदनभुएको 
ूित ाह लाई नेहिमयाले याद िदलाउँदछन ् (नेहिमया १:८,९ मखुले माऽ 
होइन जीवन र आचरणले पिन परमेँ वरको बाटोमा िहँड्नेह लाई उहालेँ 
अचम्मका ूित ाह  िदनभुएको छ सो ूित ालाई दावी गद त्यसको पूणर्ताका 
लािग उहाँसँग िबिन्त), ५. तपाईँले हामीलाई उ ार गनुर्भएको छ (नेहिमया 
१,१० िवगतमा परमेँ वरले गनुर्भएको महान ् कामह ूित सराहना गद 
त्यसलाई हामीले िबसका छैन  भनेर आभार व्यक्त गरे), ६. ूाथर्ना सु  
अननुय िबन्ती (नेहिमया १:११ आफ्ना द:ुखह लाई सिुनिदनहुनु परमेँ वरसँग 
आमह ७. कृपा र सफलता वा उ ित िदलाउन परमेँ वरसँग अनरुोध (नेहिमया 
१:११ परमेँ वर कृपाल ुहनुहुनु्छ र उहाँ सबैको भलो चाहनहुनु्छ, सो कायम 
गिरराख् न उहाँसँग िबनॆ िबन्ती)। 
     परमेँ वरको महानताको याद गद, आफ्नो पापी ःवभावलाई ःवीकाद 
र सहायताको िनिम्त ँदै अन्त गिरएको नेहिमयाको ूाथर्ना अत्यन्तै सौन्दयर्मय 
रहेको छ। यो ूाथर्ना दािनएल ९मा उल्लेिखत दािनएलको ूाथर्ना जःतै छ। 
नेहिमयालाई त्यस ूाथर्नाको बारेमा थाहा भएको हनुसक्छ। नेहिमयाले 
सहायताको िनिम्त तरुन्तै ँदै कराउँदै ूाथर्ना सु  गरेको हामी यहाँ देख् दैन । 
यो थाहा पाउन ुज री छ। तर उनको ूाथर्नाको सु मा परमेँ वरको सतूित 
ःवीकार गद उहाँ कित महान,् भययोग्य वा ौ ामय हनुहुनु्छ भ  ेकुरा उनी 
व्यक्त गदर्छन।् परमेँ वरलाई ूमे गन, उहाँको सत्य बाटोमा िहँड्न 
चाहनहुनेुह लाई आफ्नो करार वा ूित ा पूरा गनर् उहाँ किटब  र तत्पर 
हनुहुनु्छ भ े िवषयलाई नेहिमयाले औलँ्याउँछन।् परमेँ वर सध िवँ वास योग्य, 
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भरपद  हनुहुनु्छ र त्यसबाट उहाँ किहल्यै पिन तिकर् नहुु  भ े आत्म ान सो 
घट्नाले हामीलाई िसकाउँछ। 
     नेहिमयाले ूाथर्नामा िवशेष शैली अपनाएको देिखन्छ। यस ूाथर्नाको 
केन्ििवन्द ु पद ८ रहेको छ।यसमा परमेँ वरका ूित ाह लाई ःप पमा 
उच्चारण गिरएको छ। नेहिमया भन्दछन ् "सम्झनहुोस,् याद गनुर्होस!्" अक  
शब्दमा भ े हो भने: जब हामी तपाईँलाई ग ारी गदर्छ  वा तपाईँलाई 
िवँ वासघात गछ  तब तपाईँले हामीलाई छरपःट पानुर्हनु्छ भनेर बाचा 
गनुर्भएको त छ तर तपाईँले हामीलाई फेिर फकार्उनहुनेुछ र पनुःथापना 
गनुर्हनेुछ भनेर पिन तपाईँले ूित ा गनुर्भएको छ। पिहला जे भए तापिन अब 
हामी तपाईँितर फिकर् एका हनुाले तपाईँको ूित ा पूरा गन समय भएको छ 
भनेर सोच्नहुोस।् परमेँ वरका ूित ाह को दावी गनर् र उहाँलाई ितनीह को 
याद गराउन नेहिमया डराउँदैनन।् यसको अथर् यो होइन िक आफ्नो ूित ाको 
बारेमा उहाँले िबसर्नहुनु्छ र उहाँलाई थाहा छैन। तर उहाँका ूित ाह लाई 
हामीले दावी गदार् उहाँ अत्यन्तै आनन्द मा ुहनु्छ। ती ूित ाह लाई हामीले 
िवँ वास गरेको र ठूलो ःवरले हामीले ितनीह को दावी गरेको उहा ँ
चाहनहुनु्छ। उहाँका ती ूित ाह लाई पकिड राख् ने िनणर्य गदार् हामीमा बल 
आउँछ, िवशेष गरेर जब पिरिःथितह ले हामीह लाई िनराश बनाइरहेका 
हनु्छन।् 
     सायद तपाईँ कुनै नरमाइलो पिरिःथितमा याऽा गिररहनभुएको अथवा 
गिुळरहन ु भएको होला। तपाईँ परमेँ वरका केही यःता ूित ाह लाई 
सम्झनहुोस ्जसले तपाईँलाई हौशला िदइरहन्छ? परमेँ वरका ती ूित ाह लाई 
आत्मसात ्गनर् र दावी गनर् हामीले िकन किहल्यै िबसर्नहु ? (कितपय ूितकुल 
पिरिःथितमा िनराश हनेु बानी तपाईँ हामीमा पिन हनु सक्छ)। 
  
३. नेहिमया ःप पमा सम्बोधन गदर्छन ् 
     नेहिमया राजालाई पेय पदाथर् िदने अिधकृत िथए भनेर नेहिमया 
१:११ले बताउँछ। हाॆो िनिम्त यो त्यःतो उल्लेखनीय काम भने होइन। तर 
राजालाई िपउने कुरा िदने मािनसह  अत्यन्तै शिक्तशाली ूभाव राख्न े हनु 
सक्छन ् िकनभने ितनीह  हरदम राजाको पहुँचमा भइरहन्छन।् राजाको पेय 
पदाथर् िदने व्यिक्तले त्यो पदाथर् पिहले आफूले चाख्छन ् तािक त्यो पदाथर्ले 
राजालाई िबरामी नबनाऊन ् वा नमा न।् पिसर्याका जनताले राजालाई पेय 
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पदाथर् टक्ेाउने व्यिक्तह लाई उच्च सम्मानसाथ व्यवहार गदर्थे भनेर 
पौरािणक इितहासका लेखक हेरोडोटस लेख्दछन।् ितनीह  दरवारका उच्च 
पदािधकारी नै भएको मान्दथे। जःतै, असेिरयाका राजा इसारहा ोनका पेय 
पदाथर् टक्र्याउने मािनस त्यस राज्यको मखु्य मन्ऽी पिन िथए। यस सन्दभर्मा 
नेहिमया राज्यको ठूलो पदमा आिशन भएका व्यिक्त िथए। उनी राजाको 
निजक भएको हनुाले यहूदाको बारेमा राजालाई बोल्नका लािग परमेँ वरले 
ूयोग ग न ्भनेर उहाँसँग िबन्ती गरेका िथए।  
    नेहिमयाको ूाथर्नाको नितजा कःतो आयो? हेन ुर्होस,् नेहिमया २:१-८ 
"१ एक िदन अतार्साः त राजाको बीस  वषर्को नीसान मिहनामा जब उहाँको 
दाखम  तयार भयो तब मैले त् यो लगेर राजालाई टक्र्याए।ँ राजाको अगािड़ म 
पिहला किहल् यै उदास भएको िथइन।ँ २ त् यसैले उहाँले मलाई सोध् नभुयो, 
"िबरामी नभएर नै पिन ितॆो अनहुार िकन यित उदास देिखन्छ? यो दयको 
शोकबाहेक अ  केही होइन।" ३ म सा॑ै डराए,ँ  र यसो भनेर जवाफ िदए,ँ 
"राजा सदासवर्दै अमर रहून ्। तर मेरा पखुार्ह  गािड़एको सहर उजाड़ भइरहेको 
छ र त् यसका मूल ढोकाह  आगोले जलेका छन ् भने मेरो अनहुार िकन उदास 
नदेिखने? " ४ राजाले भन् नभुयो,  "मबाट ितमी के चाहन् छौ? ५ मैले ः वगर्का 
परमेँ वरलाई ूाथर्ना गर, अिन मैले राजालाई यो जवाफ िदए,ँ "हजूरलाई असल 
लागे, र म हजूरको िनगाह-पाऽ भएको छु भने मेरा पखुार्ह  गािड़एको सहरलाई 
पनुिनर्मार्ण गनर् मलाई यहूदामा पठाइबिक् सओस ्।" ६ आफ् नी पत् नी रानी पिन 
साथमा बसेका राजाले मलाई सोध् नभुयो, "याऽालाई कित समय लाग् ला, र ितमी 
किहले फकर् न सक् छौ?"  मलाई जान िदन राजा राजी हनुभुएकोले मैले समय 
िनधार्रण गर। ७ तब मैले राजालाई यो पिन भन,  "हजूरलाई असल लागे 
यूृेिटस पािरको ूान् तका राज् यपालह लाई यहूदाको मेरो याऽामा मेरो सरुक्षा 
गिरओस ् भनी आ ा-पऽ िदइबिक् सओस ्। ८ मिन् दरिसत गाँिसएको गढ़ीका मूल 
ढोकाह , र सहरको पखार्ल र म बः ने घरको िनिम् त स रीह  बनाउन मलाई 
काठपात जटुाइिदऊन ् भनी हजूरको राजकीय वनको देखरेख गन मािनस 
आसापलाई आदेश िदएर मलाई एउटा पऽ िदइबिक् सओस ्।" राजाले मेरो िबन् ती 
मन् जूर गनुर्भयो, िकनभने मेरा परमेँ वरको कृपाल ुहात ममािथ रहेको िथयो।"  
    िनसान मिहनामा नेहिमयाले ूाथर्नाको जवाफ पाएका िथए। यो ई.पू. 
४४४को बैशाख मिहनाितर िथयो। हनानी र यहूदीह ले य शलेमको बारेमा 
समाचार िदएको चार मिहना भइसकेको िथयो। चार मिहनासम्म नेहिमयाले 
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ूाथर्ना गरे र उपवास बसे। ूत्येक िदन परमेँ वरले उनको ूाथर्ना नसु ुभए 
जःतै उनलाई लागेको िथयो। तर परमेँ वरले आफ्नै िस  समयमा पक् का 
काम गनुर्हनु्छ। नेहिमयाको अनरुोध राजाले सु े गरी उनको दय परमेँ वरले 
तयार गनुर् भएको िथयो। त्यसको फलःव प सकारात्मक पमा उनकै पक्षमा 
नेहिमयालाई राजाले जवाफ िदए। 
    राजालाई पेय पेदाथर् टक्र्याउने व्यिक्तलाई उसको कामबाट छु ी 
िदएर कुनै ूान्तको हािकम बनाउने नीित सध लाग ु हदैुनथ्यो। परमेँ वरले 
नेहिमया ारा बोल्नभुयो र उनलाई यहूदाको हािकम बनाउन पिसर्याका राजा 
आतर्साःत ूथमलाई उहाँको दयमा ूभाव पानुर्भयो। रानी राजासँग िथइन ्
भन्दा सायद त्यो कुनै व्यिक्तगत समयमा बातार्लाव भएको 
हनुसक्छ।ओपचािरक भोजभतेरमा राजाको साथ रानी पिन हनु ुूाय ितनीह को 
संःकारमा िथएन। नेहिमयाले राजालाई तरुन्तै य शलेमलाई उल्लेख गदनन,् 
िकनिक त्यसो गदार् यहूदाूित राजाको पूवार्मह भएको खण्डमा त्यसले बाधा 
िदन सक्छ भनेर उनलाई थाहा िथयो। तर उनी भावकु बनेर िबन्ती चढाए र 
आफ्नो देशको समःया आफ्नै व्यिक्तगत हो भ े अनभुव राजालाई िदन 
लगाए। जब ःथानको िवषयमा नेहिमयाले उल्लेख गरे त्यसबेला सम्ममा 
राजाको दय उनले िजितसकेका िथए। 
    दािनएल पिन बेिबलोनको साॆाज्यको दरवारमा कायार्रत िथए। 
दािनएल र नेहिमयाको बीचमा के अन्तर िभ ता िथयो? नेहिमयाको चिरऽ कःतो 
िथयो जसले गदार् राजाको िनगाह ूाप् त गनर् उनी सफल भए? 
 

४. नेहिमयालाई यहूिदयाको हािकम िनयकु्त गरेर पठाइन्छ 
      युृ े टस नदी पारी रहेका क्षेऽका उच्च पदािधकारीह  होरोनीको 
सन्बलत र आमोनी तोिबयालाई सम्बोधन गरेर राजाले नेहिमयामाफर् त पऽह  
पठाएका िथए। नेहिमयाको लआय सिजलोसँग पूरा होस ् भ े उ ेँयले ती 
पऽह  पठाइएका िथए। त्यसको साथै राजाले राजाको बनको हािकम 
आसाफलाई पिन नेहिमयालाई चािहने सबै काठह  उपलब्ध गराउन पऽ 
लेखेका िथए।त्यसबेला सहर, पखार्ल र मिन्दरको ढोकाह को पनुिनमार्ण गनर् 
नेहिमयालाई ूसःत काठह  चािहएको िथयो। 
    तर जब नेहिमयाले आफ्नो काम सु  गरे तब उनले िबरोधीह को 
सामना गनुर् परेको िथयो। नेहिमया २:९,१० पढ्नहुोस ्जहाँ यहूदीह ले केको 
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सामना गनुर्पन पिरिःथित खडा भएका िथयो? "९ समयमा यूृेिटस पािरको 
ूान् तका राज् यपालह कहाँ म आइपगु। उनीह लाई मैले राजाका पऽह  िदए।ँ 
राजाले मेरो साथमा जानलाई घोड़चढ़ीह  र सेनाका अिधकृतह  िदनभुएको 
िथयो।  १० तर इॐाएलको भलो चाहने कुनै एक जना मािनस आएको छ 
भन् ने कुरा जब होरोनी सन् बलत र अम् मोनी अिधकृत तोिबयाले सनेु तब उनीह  
सा॑ै अूसन् न भए।" 
   ई.पू. ४४५ वा ४४४ितर नेहिमया य शलेममा आइपगेुको िथयो। 
जब नेहिमयाले कुनै काम गनर् सु  गरेका िथए तब उनको साम ुअवधरोध 
खडा हनु पगेुको िथयो। ूान्तको हािकमह ले राजा आतर्साःतबाट पाएको 
िच ी पढे तब ितनीह ले नेहिमयाको काममा समःयाह  ल्याउने ष न्ऽ 
गरेका िथए। तोिबया यहूदी नाउँ िथयो। त्यसको अथर् "परमेँ वर भलो 
हनुहुनु्छ" हो (उनको छोरो पिन यहोनान कहलाइएको िथयो। त्यसको अथर् 
"परमेश ् वर अनमुही हनुहुनु्छ" हो)। तोिबया आमोनको राज्यपाल अथार्त ्बडा 
हािकम भएर राजा आतर्साःतको सेवा गदर्थे। सन्बलत सामािरयाको राज्यपाल 
िथए। य शलेम सहर शऽ ु िछमेकी रा ह को घेरामा िथयो। य शलेमको 
उ रमा  सामिरया ूान्त जहा ँसन्बलतले शासन गरेका िथए भने पूवर्मा आमोन 
िथयो जहाँ तोिबयाले शासन गरेका िथए र दिक्षणमा अरब िथयो जहाँ गेशमले 
शासन गरेको िथए (नेहिमया २:१८,१९)। उनले एडोम र मोआबलाई कब्जा 
गरेका िथए। पीिडत वगर्लाई राहत िदन वा भलो गनर् आएका नेहिमयालाई 
िछमेकी रा का अगवुाह ले सहयोग नगनुर् दभुार्ग्यपूणर् िथयो। अ लाई 
िथचोिमचोमा पारेर वा दवाएर हैकम चलाउने मािनसह  िथचोिमचोमा 
परेकाह को भलो भएको हेनर् चाहाँदैनन।् 
    नेहिमया "सैिनक सरुक्षाबलका साथ य शलेममा आएका िथए। 
त्यसको अथर् उनी कुनै मह वपूणर् कामकाजको िनिम्त आएका िथए भनेर 
देखाइएको िथयो। य शलेम सहरका िछमेकी अयहूदी जाितह  नेहिमयाको 
आगमनको कारण डाहले पोिलएका िथए। यहूदीह मािथ दःुमनी राखेर 
ितनीह लाई बेइज्जत गनर् र ितनीह को हानी भएको हेिररहनमा नै ती 
अन्यजाितह  रमाइरहेका िथए। यहूदीह लाई दु  व्यवहार गनर् अन्य जाितका 
सरदारह  अमपंितमा िथए। ितनीह मा होरोिनतको सन्बलत, आम्मोनीको 
तोिबया र अरबको गेशम िथए। सु देिख नै ती अगवुाह ले नेहिमयाको 
िबयाकलाप अत्यन्तै आलोचनात्मक पमा हेिररहेका िथए र उनको योजना र 

२२



काममा बाधा िदन ितनीह  हरदम ूयासरत िथए"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस ्
एण्ड िक स,् प.ृ ६३५बाट पान्तिरत। 
     आफ्नो योजना पूरा गनर् परमेँ वरले व्यिक्तगत पमा खटाउन ु भएका 
मािनसह ले िबरोधको सामना गनुर्पन कुरा बाइबलका धेरै कथाह मा उल्लेख 
छन।् के तपाईँलाई थाहा छ? 
 

५. नेहिमया आफ्नो काम गनर् तयार हनु्छन ्
   य शलेम सहरको पनुिनमार्ण गनर् परमेँ वरले नै नेहिमयालाई 
खटाउनभुएको िथयो र उनलाई चािहने सबै साममीह  उहाँले नै उपलब्ध 
गराउनहुनेुछ भ े कुरोमा कुनै ि िवधा िथएन। परमेँ वरका ूित ाह ले 
ससुिज्जत भएको र आफूलाई परमेँ वरले नै बोलाउनभुएको हो भनेर ःप  
िकटानी साथ चलेका नेहिमया आफ्नो काम गनर् अिघ बढे। तर उनले 
ूाथर्नापूवर्क र बडो होिशयारीकासाथ आफ्नो कदम अिघ बढाए। परमेँ वर 
उनीसँग िथए भ े कुरा थाहा पाएरपिन आफू कुन चालमा चल्नपुछर् भ े 
आधारभतू सोचमा उनले कमजोरी देखाएका िथएनन।् 
    य शलेम पखार्लको पनुिनमार्ण गन योजनालाई नेहिमयाले कसरी तयारी 
गदर्छन?् हेन ुर्होस ् नेहिमया २:११-२० "११ म य शलेममा पगु र त् यहाँ मैले 
तीन िदनसम् म पखपिछ १२ आफूसँग केही मािनसह  िलएर राती िनः क। तर 
य शलेमको िनिम् त मेरो मनमा मेरा परमेँ वरले िदनभुएको ूरेणा मैले कसैलाई 
भिनन।ँ म सवार भएको पशबुाहेक अ  पश ुमिसत िथएन। १३ म राती बसी 
ढोकाबाट बािहर िनः क,  र य शलेमका पखार्लह  भत् केका र मूल ढोकाह  
जलाइएका ठाउँको िनरीक्षण गद म फोहोर ढोका र ः यालको पोखरीितर गए।ँ 
१४ तब म फुहारा ढोका र राजाको पोखरीितर गए,ँ तर म सवार भएको पशकुो 
िनिम् त िभऽ पः नलाई ठाउँ पगेुन। १५ यसैले म राती बसीबाट उक् लेर गए,ँ र 
सहरका पखार्लको िनरीक्षण गर। त् यसपिछ म फेिर बसी ढोका भएर सहरमा 
पस। १६ म कहाँ गए ँ र के गर, सो अिधकारीह ले थाहा नपाई म फकर 
आए।ँ अझसम् म यहूदीह ,  पूजाहारीह ,  भारदारह ,  अिधकारीह लाई वा यस 
कामको िजम् मा िलनेह  कसैलाई पिन मैले केही भनेको िथइन।ँ १७ त् यसपिछ 
मैले ितनीह लाई भन, "ितमीह  हाॆो ददुर्शा जान् दछौ। य शलेम उजाड़ भएको 
छ। त् यसका मूल ढोकाह  आगोले भः म भएका छन ्। आओ,  हामी 
य शलेमको पखार्लको पनुिनर्मार्ण गरेर हाॆो िनन् दा हटाऔ।ं" १८ परमेँ वरको 
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कृपाल ुहात कसरी ममािथ परेको िथयो, र राजाले मलाई के भन् नभुएको िथयो, सो 
मैले ितनीह लाई बताइिदए।ँ ितनीह ले जवाफ िदए, "हामी पनुिनर्मार्णको काम 
सु  गर ।" यसैले ितनीह ले उत् साहपूवर्क यो असल काम सु  गरे। १९ तर 
होरोनी सन् बलत र अम् मोनी अिधकृत तोिबया र अरबी गेशेमले यो कुरा सनेुर 
हामीलाई यसो भनेर िखसी गद हाॆो िगल् ला गनर् लागे, "ितमीह  के गिररहेछौ? 
के यो राजाको िव मा गरेको िविोह होइन र? २० तर मैले उनीह लाई यो 
जवाफ िदए,ँ "ः वगर्का परमेँ वरले हामीलाई सफल तलु् याउनहुनेुछ। हामी उहाँका 
दासह  पनुिनर्मार्णको काम सु  गदछ । तर य शलेममा ितमीह को केही 
भाग, दाबी वा परम् पराको अिधकार छैन।" 
 नेततृ्वको िनिम्त पाठ १: "य शलेममा के गन भ े कुरा मेरो दयमा 
राख् नभुएको कुरा" (नेहिमया २:१२) नेहिमयाले कसैलाई भन्दैनन।्उनी आफ्नो 
योजना गपुचपुमै राख् दछन।् आफूले  गन योजनाको िवषयमा शऽकुो अगािड 
ढ्वा  फुक्न उनले चाहेनन ्यहूदी अगवुाह लाई पिन सु मा केही भनेनन।् 
पिहले उनी गोप्य पमा सहरका पखार्लह लाई हेछर्न ् अिनमाऽ के गनुर्पलार् 
भनेर उनी योजना बनाउँछन।् पाठ २: अ लाई आफ्नो योजना ूःततु 
गनुर्भन्दा पिहले नेहिमया आफ्नो गहृकायर् गदर्छन ् र काममा  सफल हनु 
योजना बनाउँछन।् पाठ ३:   जब कामको वारेमा उनी बोल्दछन ्अिहलेसम्म 
यस अिभयानको िनिम्त परमेँ वरको अगवुाई कःतो िथयो सो बताउँछन ्अिन 
राजाको उदीर् थप्दछन।् मािनसह बाट ूितव ताको अपेक्षा गनुर् पिहले उनी 
ितनीह मा हौसला बढाउँछन।् त्यसको फलःव प नेहिमयाको अनरुोधलाई 
यहूदीह ले साथ िदए र सहरको पनुिनमार्णमा सहयोग गन िवषयमा आफ्नो 
ूितव ता जनाए। यो ूितव ता कुनै अचम्म िकिसमले भएको िथएन। 
ितनीह लाई थाहा िथयो िक ितनीह को काममा अवरोध आउनेछ। 
नेहिमयाको ूाथर्ना र उपबासले राजाको दयमाऽ होइन यहूदीह को दय 
पिन परमेँ वरले पगाल्नभुएको िथयो। त्यसैले ितनीह ले िनडर र उत्साही भएर 
नेहिमयालाई साथ िदन वचन िदए। 
    नेहिमया २:१९,२०मा भिनएको छ: "१९ तर होरोनी सन् बलत र 
अम् मोनी अिधकृत तोिबया र अरबी गेशेमले यो कुरा सनेुर हामीलाई यसो भनेर 
िखसी गद हाॆो िगल् ला गनर् लागे,  "ितमीह  के गिररहेछौ?  के यो राजाको 
िव मा गरेको िविोह होइन र? २० तर मैले उनीह लाई यो जवाफ िदए,ँ 
"ः वगर्का परमेँ वरले हामीलाई सफल तलु् याउनहुनेुछ। हामी उहाँका दासह  

२४



पनुिनर्मार्णको काम सु  गदछ । तर य शलेममा ितमीह को केही भाग, दाबी 
वा परम् पराको अिधकार छैन।" परमेँ वरमािथ नेहिमयाको िवँ वासको बारेमा 
उक्त पदले के भन्दछ? के उनलाई देहायका पदह ले उत्सािहत त बनाएन? 
हेन ुर्होस:् व्यवःथा ७:९ "यसकारण याद राख,  परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर 
माऽ परमेँ वर हनुहुनु् छ,  एक िवँ वासयोग् य परमेँ वर। उहाँलाई ूमे गन र 
उहाँका आ ा पालन गन हजार  पःु तामािथ उहाँले आफ् नो ूमेको करार पूरा 
गनुर्हनु् छ,  र दया देखाउनहुनु् छ।", भजन २३:१-६ "१ परमूभ ु मेरा गोठाला 
हनुहुनु् छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। २ उहाँले मलाई हिरयो खकर् मा 
लेटाउनहुनु् छ, र मलाई शान् त पानीको छेउमा डोर् याउनहुनु् छ। ३ उहाँले मेरो 
ूाणलाई पनुजीर्िवत पानुर्हनु् छ। उहाँले आफ् नो नाउँको खाितर मलाई 
धािमर्कताको मागर्मा डोर् याउनहुनु् छ। ४ मतृ् यकुो अन् धकारमय घाटी भएर 
जानपुरे तापिन म कुनै खतरादेिख डराउनेछैन,ँ  िकनिक तपाईं मेरो साथमा 
हनुहुनु् छ। तपाईंको ल ी र तपाईंको लहरुोले मलाई सान् त् वना िदन् छन ्। ५ मेरा 
शऽहु का सामनु् ने तपाईंले मेरो िनिम् त भोज तयार पानुर्हनु् छ। तपाईंले मेरो िशर 
तेलले अिभषके गनुर्हनु् छ, मेरो कचौरो भिरएर पोिखन् छ। ६ िनँ चय नै तपाईंको 
भलाइ र क णा मेरो जीवनभिर मपिछ लाग् नेछ,र परमूभकुो घरमा म सदासवर्दै 
वास गनछु।" र गन्ती २३:१९ "परमेँ वर ढाँ  नहुनु् न,  कारण उहाँ मािनस 
हनुहुनु् न, उहाँले मन ब  लनहुनु् न, कारण उहाँ मािनसको सन् तान हनुहुनु् न। उहाँले 
भन् नभुएको वचन के पूरा गनुर्हनु् न र? अथवा उहाँले ूित ा गनुर्भएपिछ के त् यो 
सम्झनहुनु् न र?"   
    याद गनुर्होस!् हाॆो बोिलवचनले हामी के िवँ वास गछ  त्यही ँ
देखाउँदछ। नेहिमयाले उत्सािहत भएर वचनह  बोल्ने बानी बसालेका िथए। 
उनले बोलेका वचनमा परमेँ वरको नाउँलाई समेट्न उनी किहल्यै 
िहचिकचाएनन।् उनलाई मािनसह ले िगल्ला गरेतापिन, हेपेतापिन परमेँ वरको 
मिहमा िदन उनी किहल्यै पिछ परेनन।् परमेँ वरका वचनह ूित उनका 
शऽहु को कःतो नकरात्मक सोच िथयो सो थाहा पाएर पिन आफूले बोल्दा 
परमेँ वरको अिःतत्व लकुाएनन ् वा बोल्न छोडेनन।् धेरै वषर् अिघ यशूुफले 
मूितर्पूजा नै मूितर्पूजाले भिरएको देश िमौ देशमा परमेँ वरको बारेमा बोल्न 
िहचिकचाएका िथएनन।् त्यसरी नै परमेँ वरलाई िवँ वास नगन मािनसह को 
बीचमा उहाँको नाउँ उच्च राख् न उनी पिन डराएनन।् 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखन ूोफेटस ्एण्ड िक सको प.ृ ६२८-
६३४को "अ मान अफ अपोच्युर्िनटी" ध्यानपूवर्क पढ्नहुोस।् 
      हरदम ूाथर्ना गिररहने बानी नेहिमयाको िथयो अथार्त ्उनलाई ूाथर्ना 
गिररहने व्यिक्त भनेर पिन िचिनन्छ: "आफ्ना मािनसह को िनिम्त परमेँ वरलाई 
उनले दयका आसँहु  पोख्थे। जब य शलेमको पनुिनमार्णको िनिम्त उनले 
ूाथर्ना गरे त्यसवेला उनले आफ्नो िदमागमा ठोस योजना बनाएका िथए। यिद 
उनले राजाको अनमुित पाएको भए र य शलेम पनुिनमार्णको िनिम्त आवँयक 
सामानह  उपलब्ध भएको भए अिन सो िनमार्ण कायर् गनर् राजाबाट हकुुम 
पाएको भए य शलेमका पखार्लह को पनुिनमार्ण गनर् र इॐाएलको राि य 
गौरबको पनुःथापना गन काममा आफै लाग्ने िवचार गिररहेका िथए। राजाको 
िनगाह ूाप् त गनर् उनले परमेँ वरसँग ूाथर्ना गरेका िथए तािक उनको 
योजनालाई कायार्न्वयन गनर् सकून।् "आजको िदनमा तपाईँको सेवकको उ ित 
गराउनहुोस ् र यस मािनस (राजा)को कृपा ममािथ होस"् भनेर उनले 
परमेँ वरसँग िबिन्तभाऊ गरे। आफ्नो अनरुोध राजाको साम ु राखेर उनको 
िनगाहा पाउने अवसरको िनिम्त नेहिमयाले चार मिहना सम्म पखका िथए।"-
एलेन जी ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स,् प.ृ ६२९बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
 अ.   परमेँ वरको पक्षमा उिभएर उहाँका वचनह  कायार्न्वयन गन 

वा सनुाउने मािनसह ले चाहे परुानो करारमा होस ्वा नयाँ 
करारमा होस ् अत्यन्तै िबरोधको सामना गनुर्परेको िथयो। 
अझ भ  ेहो भने ूत्येक पटक परमेँ वरको बारेमा बोिलन्थ्यो 
मािनसह ले त्यसको ूितवाद गदर्थे। वाःतिवक ूँ न यो पिन 
हनुसक्छ: िवगत र अिहले पिन परमेँ वरको चाहना अनसुार 
चल्नेले िबरोधको सामना गनुर् नपरेको को होला? परमेँ वरको 
चाहना अनसुार चल्दा अनेक  िकिसमका अवरोधह  खडा 
भएतापिन यिद हामीले गन काम उहाँले नै खटाउनभुएको हो 
भनेर ःप  भयौ भने हामी िनराश वा हतोउत्सािहत हनु ुहु  
भनेर हामीले कसरी िसक्ने? 
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 आ.   नेहिमया २:१८मा भिनएको छ: "परमेँ वरको कृपाल ु हात 
कसरी ममािथ परेको िथयो,  र राजाले मलाई के भन् नभुएको 
िथयो,  सो मैले ितनीह लाई बताइिदए।ँ ितनीह ले जवाफ 
िदए, "हामी पनुिनर्मार्णको काम सु  गर ।" यसैले ितनीह ले 
उत् साहपूवर्क यो असल काम सु  गरे।" व्यिक्तगत गवाहीको 
ूभाव कःतो िथयो भनेर उपयुर्क्त पदले कसरी बताउँछ? 
आफ्ना सहयहूदीह को सकारात्मक सहमित पाउन व्यिक्तगत 
गवाही िकन िनणार्यक हनुसक्छ? 

इ.  न त एळाले न त नेहिमयाले राजाको सहायता िबना 
ितनीह ले केही काम सम्प  गनर् सक्थ्ये। ःप पमा भ े 
हो भने ती परमेँ वरका जनह  परमेँ वरलाई िवँ वास नगन 
राजनैितक ूशासकह को सहायता अनसुार चलेका िथए। 
जनुसकैु राजनैितक शिक्त भएतापिन चचर्ले पिन ितनीह सँग 
िमलेर काम गनर् सक्नपुछर् भनेर त्यसबाट हामीले कसरी 
िसक्ने? अक तफर्  चचर्ले आफ्नो आःथा वा अडानको बारेमा 
कसैसँग सम्झौता नगन िवषयमा पिन हामी कसरी सजग हनेु? 

ई.  नेहिमया १:१-११मा नेहिमयाले गरेको ूाथर्ना फेिर 
पढ्नहुोस।् परमेँ वरसँगको गिहरो सम्बन्ध राख् न उक्त 
ूाथर्नाबाट तपाईँले के पाठ िसक्न सक्नहुनु्छ? आत्मसमपर्ण, 
पापको ःवीकार र परमेँ वरका ूित ाह  दावी गनर् त्यस 
ूाथर्नाले कसरी िसकाउँछ? 
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कथा २ 

चार हजार यरुोको उपहार, िभिरयाटो फरेइरा 
 

    एक िदन शबुबारको िबहान िचताउँदै 
निचताएको एउटा किठन समःया देखापर् यो। 
हाॆो आरोग्य अथार्त ् ःवाःथ्य संःथा िभटासालसु 
वेलनेस सेन्टरको घरको नक्सा बनाउने 
इिन्जिनयरले यो ज री खबर हामीलाई िदए 
“तपाईँह को घरह का बादर्लीह मा बारह  
राख् न अत्यन्तै ज री छ िकनभने त्यहावाट कोही 
खःयो भने ठूलो समःया आइ पनर् सक्छ।" 

   उनले भनेको कुरा िठकै िथयो भनेर हामीलाई थाहा िथयो। एलेन जी 
ाइटको िबचारले ूिेरतले िभटासालसु भवन हामीले बनाएका िथय । उहाँको 
सल्लाह अनसुार यो ठाउँ “ूभावको केन्ििवन्द"ु हनेु उ ेँयले बनाइएको 
िथयो।  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को मूल्यमान्यतालाई समेटेर यो ठाउँले 
नीितगत, पेशागत र आित्मक गणुह लाई उचािलरहेको िथयो। यो ठाउँ 
यरुोपको पोच ुर्गलको राजधानी िलसबनबाट किरब ११५ माइल वा १८५ 
िकलोिमटर उ रमा रहेको पनेला पहाडको टुप्पोमा चारैितरबाट देिखने गिर 
ःथापना भएको िथयो। त्यो भवन र त्यहाँ भएका घरह को बादर्लीह मा बार 
हाल्न ४,००० यरुो अथार्त ् अमेिरकन डलर ४,९०० लाग्छ भनेर घरको 
नक्सा बनाउने इिन्जनयरले भनेका िथए।  

  मैले मखु्य खजाि लाई सोध, “के हामीसँग त्यऽो पैसा छ र?" “अहँ 
हामीसँग त्यित पैसा छैन" उनले जवाफ िदए। मलाई सा॑ै िचन्ता लाग्यो। तर 
अचानकै मलाई पारा च ो। होइन, यो कसको काम हो? मैले सोच। यो त 
मेरो काम होइन। यो त परमेँ वरको योजना अनसुार बनाइएको केन्ि हो। 
अिन हामी कमर्चारीह को सभा बःय । मैले त्यो कुरा सबैलाई सनुाए,ँ “बार 
हाल्न आवँयक पन पैसा परमेँ वरले नै जटुाउनहुनेुछ। त्यसकारण के हामी 
बार हाल्न मीलवालालाई भन ? के तपाईँह  यसमा सहमत हनुहुनु्छ?" सबैले 
सहमत भएर टाउको हल्लाए। अिन मैले ूाथर्ना गर “हे ूभ ुहामी बारह  
हाल्न मीलवालालाई अ॑ाउनेछ  िकनभने ितनीह को धेरै आवँयकता छ।" 
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    मील पसलमा हामीले बारह  हाल्न अडर्र गर् य । त्यसको पाँच 
िदनपिछ बधुवारको िदन मैले एउटा इमेल पाए।ँ त्यो लेख् ने मािनसलाई मैले 
किहल्यै पिन भेटेको िथइँन। उनले लेखेका िथए, “डाक्टर साहेब मैले भखर्रै 
तपाईँको िभटासालसु बै को खातामा ४,००० यरुो जम्मा गर भनेर भ  
चाहन्छु।" “परमेँ वरको जय होस"्म अत्यन्तै हिषर्त भएर िचच्याए।ँ अिन मैले 
गत शबुबार भएको घट्नाह  उनलाई सनुाए।ँ अिन उनले तरुन्तै जवाफ िदए, 
“डाक्टर साहेब, त्यो पैसा तपाईँको त्यही कामको िनिम्त भनेर िनि त 
भइसकेको छ। शबुबार िबहान जब म उठ तब मेरो िदमागमा तपाईँको 
आरोग्य केन्िलाई सहयोग गन कुरा िदमागमा खेल् न पगेुको िथयो। तपाईँको 
संःथामा म किहल्यै पिन आएको छैन। तर पैसा पठाउन ुपन कुरो मेरो मनमा 
लािगरअ यो। मेरी ौीमती मािन्लन ्जःती िथइनन।् मैले छोटो ूाथर्ना गर “हे 
ूभ,ु यो पैसा पठाउने कुरो मेरो मनमा तपाईँले राख् नभुएको भए त्यही चाहना 
मेरी ौीमतीको दयमा पिन रािखिदनहुोस।्" “मैले ूाथर्ना गिर सक्नेिबि क् कै 
मेरी ौीमती मेरो अिफसमा आइन ्र सोिधन ्“िूय पनेलामा भइरहेको आरोग्य 
भवन िनमार्णको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होइन? त्यसलाई हामीले सहायता 
गनुर्पछर् जःतो लाग्छ।" “उनको कुरा मलाई िवँ वासै लागेन। मेलै सोध, 
कित िदनपुलार्?" "४००० यरुो िदए हनु्छ होला" उनले जवाफ िदइन।् 

   यो पाठ मेरो िनिम्त अत्यन्तै मह वपूणर् हनु गएको छ। हामीसँग पैसा 
िसिध्दयो भनेर हामीले काम गनर् छाडेको भए परमेँ वरमािथ भरोसा राखेर 
पाइने आिशष हामीले गमुाउने िथय  होला। यहाँ खास महत्व बारको होइन 
तर हामीले उहाँको काममा उहाँमािथ भरोसा राख् दै चल्नपुन कुरा महत्वपूणर् हो 
। त्यो काम सम्प  गनर् उहाँले नै सहयोग गनुर्हनु्छ भ े कुरा त्यो घट्नाले 
ःप  देखाएको िथयो। 

    डाक्टर िभराटो फिरएरा िभटासालसु वेलनेस सेन्टरको िनदशक 
हनुहुनु्छ। 
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