
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : ूःथान ३:७, म ी २२:३७-४०, ूःथान 
२२:२१-२३, व्यवःथन १४:२२-२९, २६:१-११ र लेबी २५:९-२३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितॆा जनह का सन्तानह को िब मा िरसइबी 
नराख् न।ु ितनीह ूित बदला वा ूितशोधको भावनाले मःत नहनु।ु तर आफ्नो 
िछमेकीलाई आफैलाई जःतो गरेर ूमे गनुर् िकनभने म परमूभ ुहुँ।" (लेवीह  
१९:१८ पान्तिरत)। 
    मािनसह सगँ आफ्नो िवशेष सम्बन्ध िनरन्तर पमा चाल ु राख् ने 
परमेँ वरको चाहना िथयो। त्यो चाहना पूरा गनर् दयाल ु परमेँ वरले यगु  
यगुसम्म उहाँलाई ौ ा गन मािनसह  खडा गनुर्भएको िथयो। हनोक, नोहा, 
अॄाहम, इसहाक र याकूब तथा अ  धेरै जनह को जीवन कहानी अनसुार 
मािनसह को बीचमा आफ्नो टुटेको सम्बन्ध पनु गाँःने ितॄ चाहना परमेँ वरले 
गनुर्भएको हामी देख् छ । तर त्यो सम्बन्ध केवल केही ती व्यिक्त र पिरवारह  
वा जाितको फाइदाको िनिम्तमाऽ परमेँ वरले िसिमत राख् न चाहनभुएको 
िथएन। जब ितनीह  परमेँ वरसँग सम्पकर् मा रहे र ितनीह लाई उहाँले 
आिशष िदनभुयो त्यो केवल समःत मानव जाितसँग टुिटएको सम्बन्ध गाःँने 
परमेँ वरको वहृत योजनाको नमूनामाऽै िथयो। ितनीह ले पाएको आिशष 
सबैले पाउन ्र आफूबाट टाढा भएको सम्बन्ध फेिर गाँसनु ्भ े परमेँ वरको 
चाहना िथयो।  साथै ती परमेँ वरका जनह ले पाएका आिशषह  
आफूह मामाऽ नरािख समःत मानव ूाणीलाई बाँडनु ्भ े उहाँले चाहनभुएको 
िथयो। यस सन्दभर्मा परमेँ वरले अॄाहमसँग गनुर्भएको वाचामा िवशेष ध्यान 
िदन ुज री छ: "२ “म ितमीबाट एउटा ठूलो जाित अथार्त ्रा  खड़ा गनछु, र 
म ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। मैले ितॆो नाउँलाई ूिस  गराउनेछु। ितमी 

२  उ कृ ट संसारको िनि त उ कृ ट संसारको िनि त 
नक्सा वा योजनानक्सा वा योजना  
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सबैको िनिम्त आिशष हनेुछौ। ितमीलाई आिशष ् िदनेह लाई म आिशष ् िदनेछु,  
र ितमीलाई सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु। ितमी ारा नै पथृ् वीका सबै 
मािनसह ले आिशष ् पाउनेछन ् अथार्त ् ितमी नै सबैको िनिम्त आिशषको ॐोत 
हनेुछौ।”   (उत्पि  १२:२,३ पान्तिरत)।   जसरी परमेँ वरले आिशष वा 
कृपाह  अॄाहमलाई िदनभुयो त्यसरी नै ती आिशष र कृपाह  अ लाई बाँड्ने 
िजम्मेवारी उनलाई िदइएको िथयो। पिछ गएर परमेँ वरका आिशषह  
इॐायली जाित वा रा बाट पाउनपुन िथयो। अन्तमा आएर त्यस जाित वा 
रा को िनिम्त मसीह वा उ ारकतार् आउनहुनेुिथयो। इॐाएली जाितको सजृना 
गरेर परमेँ वरले सारा रा को बीचमा काम गिररहनभुएको िथयो। ितनीह लाई 
िविभ  िविधिवधान, दश आ ाह , नीितिनयम अथार्त ्ऐनकाननु, धािमर्क िविध, 
पवर् र व्यवहारमा लाग ुहनेु गरेर उिचत जीवनशैली िबताउने नीितह को तजुर्मा 
परमेँ वरले गनुर्भएको िथयो। जब परमेँ वरको मागर्मा िहँडेर ितनीह ले आिशष 
पाउँथे अिन ितनीह  अ को िनिम्त आिशष हनु सक्षम ्हनु्थे। 
    त्यो आदशर् नीित आज पिन लाग ु भइरहेको छ भ े कुरामा कुनै 
शङ् का छैन। 
 
१. पकुार सु हुनेु परमेँ वर  
       "िमौ देश अथार्त ् इिजप् टमा भएका मेरा जनह को दयनीय अबःथा 
मैले देखेको छु। ितनीह  दास भएका कारण ितनीह  दासका हािकमह का 
िथचोिमचोमा परेका छन।् त्यो िथचोिमचोको कारण ितनीह ले गरेको वावासी 
मैले सनेुको छु। ितनीह को द:ुखक ूित म संवेदनशील भएर चासो 
देखाइरहेको छु" (ूःथान ३:७ पान्तिरत)। 
   िवदेशमा पलायन भएर चारसय वषर्सम्म पखर्न ुभनेको लामो अविध 
हो। िवशेष गरेर िदनूितिदन बिढरहेको कठोर दासीको जीवनको अवःथामा 
रहेर पखर्नपुदार् ती इॐाएलीह लाई के भयो होला सो कल्पना पिन गनर् सिजलो 
छैन। उहाँका जनह कहाँ उहाँ आउनभुएर ितनीह लाई इिजप् टबाट िनकालेर 
छुट्कारा िदन्छु भनेर परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको िथयो। तर पःुत  
पःुतासम्म इॐाएलीह लाई दास भएर ितनीह को मूितर्पूजा गन मािलकह को 
धनसम्पित र मान बढाउन ितनीह को िथचोिमचो र शोषण सहन ु ितनीह को 
िनिम्त अस  भएको िथयो। चारसय वषर्सम्म परमेँ वर चपुचाप रहनभुएको ती 
इॐाएलीह ले महससु गरेका िथए। यसै पिरवेशमा िवशेष र अचम्म तिरकाले 
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परमेँ वरले आफूलाई ूकट गनुर्हनु्छ। अगवुा हनु असक्षम ् देखाउने एक 
गोठालाको साम ुअनकन्टार म भिूममा खरानी नहनेु तर जिलरहेको पोाामा 
उहाँ देखा पनुर्भयो। त्यो व्यिक्त िथयो इिजप् ट देशको भािव राजा, दासलाई 
काममा लगाउने इिजप् टबासीको हत्याको कारण िवदेशमा भागेर लकु्नपुरेको 
राजकुमार मोशा। इिजप् टको दरवारमा राजकीय जीवनबाट तल्लो ःतरमा झरेर 
भडा गोठालो भएर िबताइरहेका भगवुा मोशालाई परमेँ वरले ठूलो िजम्मेवारी 
उनको काँधमा बोकाउनभुएको िथयो। आनाकानी गरेतापिन परमेँ वरले 
उनलाई एउटा काम समु्पन ुभयो। इिजप् टमा रहेका इॐायलीह कहाँ फकर 
गएर ितनीह को वावासी परमेँ वरले सु ुभएको छ र ितनीह को दयनीय वा 
िथचोिमचो उहाँले देख् नभुएको छ भ े समाचार सनुाउन उहाँले मोशालाई 
अर् हाउनभुएको िथयो। हो, ितनीह को दयनीय अवःथाूित परमेँ वर 
संवेदनशील हनुभुएको छ, उहाँले ितनीह लाई वाःता गनुर्भएको छ भ े सन्देश 
इॐाएलीह लाई सनुाउने मोशाको पिहलो काम िथयो। अझ भन  भने ती 
इॐाएलीह को जीवनको अवःथालाई नाटकीय पमा पिरवतर्न गनर् परमेँ वरले 
सशक्त कदम चाल्न लाग्नभुएको िथयो। 
    ूःथान ३:६-२०मा ती इॐाएलीह को िनिम्त आफ्नो मह वपूणर् 
योजना िवशेष सन्देशसिहत ूकट गनुर्भएको िथयो। परमेँ वरले व्यक्त गनुर्भएको 
त्यो सन्देशमा तपाईँको िबशेष ध्यान केमा छ? हेन ुर्होस ् "६ उहाँले अझै 
भन् नभुयो, “म ितॆा िपता-पखुार्का परमेँ वर हुँ। अॄाहामका परमेँ वर, इसहाकका 
परमेँ वर र याकूबका परमेँ वर हुँ।” तब मोशाले आफ् नो मखु ढाके,  िकनिक 
ितनी परमेँ वरलाई हेनर् डराए। ७ तब परमूभलेु भन् नभुयो, “िमौमा भएका मेरा 
ूजाको द:ुख मैले देखेको छु, र कामदारह को अत् याचारमा ितनीह ले पकुारा 
गरेका मैले सनेुको छु। ितनीह को द:ुख मलाई थाहा छ। ८ यसैले 
ितनीह लाई िमौीह का हातबाट छुटकारा िदएर त् यस देशबाट एक असल र 
ठूलो देश, अथार्त ् दूध र मह बग् ने देश– कनानी,  िह ी, एमोरी, पिरज् जी,  िहव् वी र 
यबूसीह का देशमा ल् याउनलाई म ओिलर्एको छु। ९ अब हेर ्, इॐाएलीह को 
पकुार मकहाँ आइपगेुको छ। िमौीह ले ितनीह मािथ गरेको अत् याचार मैले 
देखेको छु। १० यसकारण अब जाऊ,  मेरा ूजा,  अथार्त ् इॐाएलीह लाई 
िमौबाट िनकालेर ल् याउन म ितमीलाई फारोकहा ँपठाउँदैछु।”  ११ तर मोशाले 
परमेँ वरलाई भने, “फारोकहाँ गएर इॐाएलीह लाई िमौबाट ल् याउन सक् ने म 
को हुँ र?” १२ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “म ितमीिसत हनेुछु, र मैले ितमीलाई 
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पठाएको हुँ भन् ने कुराको िचन् ह ितमीलाई यो हनेुछ: जब ितमीले ती 
मािनसह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउनेछौ,  तब ितमीह ले यही पवर्तमा 
परमेँ वरको आराधना गनछौ।”  १३ मोशाले परमेँ वरलाई भने, “हेन ुर्होस ्, जब म 
इॐाएलीह कहाँ गएर ितनीह लाई भन् नेछु, ‘ितमीह का िपतापखुार्का परमेँ वरले 
मलाई ितमीह कहा ँपठाउनभुएको हो,’ तब ितनीह ले ‘उहाँको नाउँ के हो त?’ 
भनेर सोधे भने,  मैले ितनीह लाई के भन् ने?”   १४ तब परमेँ वरले मोशालाई 
भन् नभुयो, “म हुँ जो म हुँ।” फेिर उहाँले भन् नभुयो, “इॐाएलीह लाई ितमीले यसो 
भन् नू, “ ‘म हुँ” भन् नेले ितमीह कहा ँमलाई पठाउनभुएको हो’।” १५ परमेँ वरले 
मोशालाई यो पिन भन् नभुयो, “इॐाएलीह लाई भन ्,  ‘परमूभ,ु*  ितमीह का िपता-
पखुार्का परमेँ वर, अथार्त ् अॄाहामका परमेँ वर, इसहाकका परमेँ वर र याकूबका 
परमेँ वरले मलाई ितमीह कहा ँपठाउनभुएको हो’। मेरो नाउँ सदा यही रहनेछ, 
र सबै पःु तासम् म मेरो नाउँको सम् झना यही हनेुछ। १६ “जाऊ,  गएर 
इॐाएलका धमर्-गु ह लाई जम् मा गरेर ितनीह लाई भन ्: ‘परमूभ,ु  ितमीह का 
िपता-पखुार्का परमेँ वर, अॄाहामका परमेँ वर, इसहाकका परमेँ वर र याकूबका 
परमेँ वर मकहाँ ूकट भएर भन् नभुयो, “मैले ितमीह को हेर-िवचार गरेको छु र 
िमौमा ितमीह ले जे भोग् दैछौ सो मैले देखेको छु। १७ मैले ितमीह लाई 
िमौको कं टबाट िनकालेर कनानी,  िह ी, एमोरी, पिरज् जी,  िहव् वी र यबूसीह को 
देश,  एउटा दूध र मह बग् ने देशमा लैजाने िनँ चय गरेको छु’।”  १८ 
“इॐाएलका धमर्-गु ह ले ितॆो कुरा सनु् नेछन ्। तब ितमी र इॐाएलका ती 
धमर्-गु ह  िमौका राजाकहाँ जानेछौ, र ितमीह ले त् यसलाई भन् नेछौ, ‘परमूभ ु
िहॄूह का परमेँ वरले हामीिसत भेट गनुर्भएको छ, र अब हामी िबन् ती गदर्छ , 

िक परमूभ ुहाॆा परमेँ वरको िनिम् त बिल चढ़ाउनलाई उजाड़-ः थानमा हामीलाई 
तीन िदनको याऽामा जाने अनमुित िदनहुोस ्’। १९ तर मलाई थाहा छ,  िक 
िमौको राजाले करमा परेर माऽ ितमीह लाई जान िदनेछ। २० यसकारण म 
मेरो हात उठाएर त् यहाँ ितनीह का बीचमा मेरा सारा आँ चयर्कमर्ह ारा 
िमौीह लाई ूहार गनछु, र त् यसपिछ उनले ितमीह लाई जान िदनेछन ्।" 
    परमेँ वरले आफ्नो योजना भनेर इॐाएलीह लाई छुटकारा िदने 
कुरामाऽ गनुर्भएन। उ म देशमा जानको िनिम्त परमेँ वरले आफ्नो 
योजनामाऽ ूकट गनुर्भएन तर इिजप्टबाट भाग्नपुदार् इॐाएलीह लाई दयनीय 
वा ना ै भएर जाने जान निदनेपिन उहाँको मनशाय िथयो। ती इॐाएलीह ले 
इिजप् टलाई धनी र सम्प  साॆाज्य बनाउन सय  वषर् कठोर पिरौम गरेका 
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िथए। इिजप् टका राजा फारोले सु मा इॐाएलीह को कुरा सनु्दैनन ् भ े 
परमेँ वरलाई थाहा िथयो। तर इॐाएलीह को सय  वषर्सम्म गरेको कडा 
पिरौमको क्षितपूितर् िदने वाचा पिन परमेँ वरले मोशालाई सनुाउनभुएको िथयो: 
"२१ “म यस जाितमािथ िमौीह को िनगाह रािखिदनेछु, र ितमीह  जाँदा िर ो 
हात िलएर जानेछैनौ। २२ हरेक ः ऽीले आफ् नो िछमेकी र त् यसको घरमा 
बः ने ः ऽीलाई सनु र चाँदीका गहनाह  र लगुाफाटाह  माग् नेछ, र ितमीह ले 
ती आफ् ना-आफ् ना छोराछोरीह लाई लगाइिदनेछौ।" (ूःथान ३:२१,२२ 
पान्तिरत)। सय  वषर्सम्म शोिषत भइरहेका, िथचोिमचोमा पिररहेका र दिवएर 

बिसरहेका दासह बाट एक नयाँ समाजको ःथापना गन अवसर परमेँ वरले 
बसािलरहनभुएको िथयो। इिजप् टको जीवनभन्दा फरक जीवन ितनीह ले 
िबताऊन ्भ े परमेँ वरको योजना िथयो। आफ्नै ॐोतसाधनलाई उपयोग गरेर 
जीवनःतरलाई सम्हाली राख् ने समाजको पिरकल्पना परमेँ वरले गनुर्भएको 
िथयो। विरपिर रहेका रा ह को िनिम्त इॐाएली रा  एक अनकुरणीय 
उदाहरण हनेु परमेँ वरको योजना िथयो। परमेँ वरले अॄाहमलाई िदनभुएको 
वाचा अनसुार इॐाएलीह ले परमेँ वरबाट पाएका आिशषह  संसारका सबै 
रा ह ले पिन पाउन सकोस ्भनेर उहाँले इॐाएलीह बाट अपेक्षा गनुर्भएको 
िथयो। 
    संसारका मािनसह का द:ुखक  र दयनीय अवःथाूित परमेँ वर चासो 
देखाएर हेिररहनहुनु्छ र ितनीह को बन्दन परमेँ वरले सु हुनु्छ भ  े कुरा 
तपाईँको िनिम्त कितको मह वपूणर् छ? त्यसले परमेँ वरको बारेमा तपाईँलाई के 
भन्छ? हेन ुर्होस ्ूःथान ४:३१ "३१ परमूभ ुइॐाएलीह को िचन् ता िलनहुनु् छ र 
ितनीह को कं ट पिन देख् नभुएको छ भनी जब ितनीह ले सनेु, तब ितनीह ले 
आफ् ना िशर िनहरुाएर दण् डवत ् गरी आराधना गरे।" 
 

२. दश शील अथार्त ्दश आ ाह   

     ूःथान २०:१-१७मा परमेँ वरले घोषणा गनुर्भएको दश आ ा अथार्त ्
परमेँ वरका जनह का िनिम्त िदइएको आदशर् मागर्लाई म ी २२:२७-४०मा 
त्यसको सारांश येशूले िदनभुएको छ। येशूले िदनभुएको त्यस सारांशमा दश 
आ ामा उल्लेख गिरएको ूत्येक नीितलाई तपाईँले कसरी बझु्नभुएको छ? 
हेन ुर्होस ् दवैु अंशह : "१ अिन यी सब कुरा परमेँ वरले भन् नभुयो: २ “म 
परमूभ ुितमीह का परमेँ वर हुँ, जसले ितमीह लाई िमौदेश, अथार्त ् दासत् वको 

२१



देशबाट िनकालेर ल् याए।ँ ३ “मबाहेक अ  कुनै देवता-देवीह  नमान् नू।  ४ 
“आफ् ना िनिम् त खोपेर कुनै िकिसमको मूितर् नबनाउनू, मािथ आकाश अथवा तल 
पथृ् वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको ूितमूितर् नबनाउनू। ५ 
ितनीह का साम ु निनहरुनू,  ितनीह को पूजा नगनूर्,  िकनिक म परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वर डाह गन परमेँ वर हुँ। मेरो अवहेलना गन िपता-पखुार्का 
अधमर्को दण् ड उनीह का सन् तानह लाई उनीह का तेॐो र चौथो पःु तासम् म 
िदनेछु,    ६ तर मलाई ूमे गन र मेरा आ ाह  पालन गनह का हजार  
पःु तामािथ म कृपा गनछु। ७ “परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको नाउँ व् यथमा 
निलनू,  िकनिक उहाँको नाउँ व् यथमा िलनेलाई परमूभलेु िनरपराध 
ठहराउनहुनेुछैन। ८ “शबाथ-िदन पिवऽ मान् नपुछर् भनी याद राख् नू। ९ छ 
िदनसम् म पिरौम गरेर आफ् ना सबै काम गनूर्,   १० तर सात चािहँ िदन परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त शबाथ-िदन हो। त् यसमा ितमीह ले केही काम 
नगनूर्, न त आफ् नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-कमारीले, न गाईबः तलेु, न मूल 
ढोकािभऽ भएको परदेशीले केही काम गरोस ्। ११ िकनिक छ िदनमा 
परमूभलेु आकाश, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर सात  
िदनमा चािहँ िवौाम गनुर्भयो। त् यसकारण परमूभलेु शबाथिदनलाई आिशष ् 
िदनभुयो, र त् यसलाई पिवऽ गनुर्भयो। १२ “आफ् ना बाब ुर आमालाई आदर गर, 
िक जनु देश ितमीह लाई परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरले िदनहुनु् छ,  त् यहाँ 
ितमीह को आय ुलामो होस ्।  १३ “हत् या नगनूर्। १४ “व् यिभचार नगनूर्। १५ 
“चोरी नगनूर्। १६ “आफ् नो िछमेकीको िव मा झूटो गवाही निदनू। १७ 
“आफ् नो िछमेकीका घरको लालच नगनूर्। आफ् नो िछमेकीकी पत् नीको लालच 
नगनूर्, आफ् नो िछमेकीको कमारा, कमारी, गो , गधा वा त् यसको कुनै पिन थोकको 
लालच नगनूर्।”    (ूःथान २०:१-१७) र "३५ ितनीह मध् ये एक जना 
व् यवः थाका अध् यापकले उहाँको परीक्षा गन िवचारले उहाँलाई सोधे,  ३६ 
“गु ज् यू,  व् यवः थामा महान ् आ ा कुन हो?”    ३७ उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, 
“ितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले,  र आफ् नो सारा 
ूाणले, र आफ् नो सारा समझले ूमे गनूर्। ३८ महान ् र ूथम आ ा यही हो। 
३९ दोॐो पिन त् यः तै छ, ितमीले आफ् नो िछमेकीलाई आफैलाई जः तै ूमे गनूर्। 
४० सारा व् यवः था र अगमवक्ताह का िशक्षाको आधार नै यी दईु आ ाह  
हनु ्।”  (म ी २२:३५-४०)। 
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    यथाथर्मा भ े हो भने कुनै पिन देश व्यविःथत तथा सशुािसतिरकाले 
चल्दैन यिद त्यहाँ संिबधान भएन भने। त्यसरी नै परमेश ् वरको राज्यमा 
संिबधान छ, त्यो हो दश आ ाह । छोटकरीमा कुन पिरवेशमा परमेँ वरले 
ती आ ाह  घोषणा गनुर्भएको िथयो सो बझुाउनभुएर दश आ ाको दःतावेज 
सबै इॐाएलीह ले सु े गरेर िसनैको पहाडमा बोल्नभुएको िथयो। आफ्ना 
जनह लाई इिजप् टको दासत्वबाट छुट्कारा िदनभुएर ितनीह बाट एक िवशेष 
रा  बनाउने उहाँको उ ेँय िथयो। ितनीह  परमेँ वरको योजनामतुािवक 
उहाँका जनह  भइरहन ितनीह ले दश आ ाका आदशर् नीितह  पालन 
गिररहनपुन आदेश उहाँले िदनभुएको िथयो। त्यही दश आ ाह को 
दःतावेजको आधारमा परमेँ वरले इॐाएली राज्य वा जाितको खडा गनुर्भएको 
िथयो। उक्त मािमलालाई केलाएर हेर् य  भने यिद मािनसह  सफल, 
मेलिमलाप गरेर शािन्तपूवर्क र अथर्मूलक असल जीवन िबताउन चाहन्छन ्भने 
परमेँ वरलाई ूमे गरेर र एक आपसमा ूमे गरेर िजउनकुो िबकल्प नदेिखएको 
ती िवशेष आदेशह मा ूःततु गिरएको छ। कितपय इसाई रा ह ले पिन 
ितनीह ले बनाएका ऐनकाननु वा मलुकुी ऐनह  त्यही दश आ ामा कोिरएका 
नीितिभऽै रहेर बनाइएको छ जसलाई हामीले अचम्म मा ुहुँदैन। ती 
आ ाह मा िदइएका नीितह  छोटो भएतापिन ितनीह लाई फरािकलो पाराले 
बझु्न ु धेरै आवँयक छ। समम पमा बझु्ने हो भने वा दश आ ाह मा 
उल्लेख गिरएका मूलभतू तत्वह लाई िनयालेर हेिरयो भने त्यहाँ भएका ती 
नीितह  सम्पूणर् मानव जीवनको िनिम्त कोिरएका आदशर् नीितह  हनु।् 
उदाहरणमा छैट  आ ामा उल्लेख गिरएको "ितमीले हत्या नगनुर्" (ूःथान 
२०:१३)ले कुनै पिन अन्यायपूणर् व्यवहार आफूमािथ होस ्वा अ मािथ होस ्
जसले गदार् जीवन छोिटन्छ त्यो परमेँ वरको िनिम्त ःवीकायर् नभएको 
देखाउँछ। "ःवाथर्को कारण आवँयक भएका र द:ुखमा परेकाह को वेवाःता 
गनुर्पिन हत्या बराबर हो" भनेर एलेन जी ाइटले पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटसको 
प.ृ ३०८मा ःप  पानुर्भएको छ। 
     त्यसै गरेर नचोनुर् भ े ूःथान २०:१५मा उल्लेख गिरएको आ ाले 
मानव बेचिवखन, दास बनाएर शोषण गनुर् र अ को जीवनलाई जोिखममा पारेर 
िबजय पाउने काम वा लडाईँ गन कामलाई पिन परमेँ वरले बन्देज 
लगाउनभुएको छ। कसैको ऋण िलएर नितनुर् वा कसैलाई िदनपुन पिरौम 
अनसुार उिचत तलब निदइकन झलुाउन ुपिन अ को अिधकार वा सम्पितलाई 
चोिररहेको सरह ठहदर्छ। एलेन जी ाइटले अझ कडा सब्दमा "नचोनुर्"को 
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अथर्लाई यसरी व्याख्या गनुर्हनु्छ  “कसैको अ ानता, सोझोपना, कमजोरीपना र 
दभुार्ग्यको फाइदा उठाएर आफ्नो भाऊ खोज्ने वा आफ्नो फाइदा खोज् ने 
जनुसकैु ूयास पिन चोरेको ठहिरन्छ।"- पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटसको प.ृ 
३०९। झ  हेदार् हामी कोही पिन खराब मािनस भएको देख् दैन  र हामी खराब 
छैन  पिन भन्दछ । िसधा पमा हामीले कसैलाई मारेका पिन छैन  न त 
चोिररहेका छ । त्यःतो खराब काममा हाॆो संलग्नता नभएकोले हामी ठीकै 
गिररहेका छ  भनेर हामी हाॆो काँधमा धाप पिन माछ  होला। तर जब 
हामीले दश आ ाह लाई िशरोपर गनुर्पन मािमलामा येशूले बताउनभुयो िक 
त्यो केवल कुनै खराब काम ूत्यक्ष पमा नगरेर देखाउँदैमा पूरा नहनेु रहेछ 
भनेर उहाँले ःप  पानुर्भएको कुरालाई हामीले बझु्नपुदर्छ। तर यिद 
हामीह को सोचिबचार, िनयत गलत छ र हामीले हाॆो क्षमता वा हैिशयतले 
भ्याएसम्म गनुर्पन मानव कतर्व्यलाई वेवाःता गर् य  भने त्यसले पिन 
परमेँ वरको व्यवःथालाई सरासर उल न गिररहेको उहाँले ठहर् याउनभुएको छ 
( उदाहरणमा हेन ुर्होस ्“ 21 “उिहलेका मािनसह लाई ‘मान् छे नमानूर्, मार् यौ भने 
दण् ड पाउनेछौ’  भिनन् थ् यो। यो त ितमीह लाई थाहै छ। 22 तर म 
ितमीह लाई भन् छु,  [कारणिबना नै] भाइसँग िरसाउनेले पिन दण् ड पाउनेछ। 
कसैले आफ् नो भाइलाई मूखर् भन् यो भने त ्यसले सभामा जवाफ िदनपुछर्। 
आफ् नो भाइलाई सराप् ने त झन ् नरकको आगोमैपनछ। 23  “यसकारण 
परमेँ वरलाई भेटी चढाउनभुन्दा अिघ ितॆो भाइ ितमीसँग िरसाएको थाहा पायौ 
भने 24 आफ् नो भेटी वेदीकै अिघ छोडी तु न् तै गएर आफ् नो भाइसँग िमलाप 
गर। त् यसपिछ माऽै आएर आफ् नो भेटी चढाऊ।  25 “अदालतमा पगु् नभुन्दा 
अिघ, मौका हुँदै आफ् नो झगिडयासँग मेलिमलाप गिरहाल। नऽता उसले ितॆो 
िव मा न् यायाधीशकहाँ उजरु गनछ अिन न् यायाधीशले ितमीलाई िसपाहीको 
िजम् मा लाउनेछ र ितमी थनुामापनछौ। 26 साँच् चै म ितमीलाई भन् छु,  त् यस 
बेला जिरमानाको एक-एक पैसा नितरेसम् म ितमी त् यहाँबाट उम् कन पाउनेछैनौ। 
27 “  ‘व् यिभचार गनुर्हुँदैन’ भनेको कुरा त ितमीह ले सनेुका छौ। 28 तर म 
भन् छु,  कसैले कुनै ः ऽीलाई नराॆो िवचारले हेर् यो भने पिन त् यसले मनमा 
व् यिभचार गिरसकेको हनु् छ। 29 यिद ितॆो दािहने आखँाले ितमीलाई पापमा 
पाछर् भने त् यसलाई िझकेर फािलदेओ। ितॆो पूरै शरीर नरकमा फािलनभुन्दा 
त शरीरको कुनै अ  नहनु ुनै ितॆो लािग धेरै राॆो हो। 30 त् यसरी नै ितॆो 
दािहने हातले ितमीलाई पाप गनर् लगाउँछ भने त् यसलाई काटेर फािलदेओ। 
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ितॆो पूरै शरीर नरकमा पनुर्भन्दा त त् यो हात नहनु ु नै ितॆो लािग धेरै राॆो 
हो" म ी 5:21-30)।  
    यिद कुनै समाजले दश आ ाका ूत्येक नीितह लाई गिम्भरतापूवर्क 
पालन गरेर चल्यो भने त्यो समाज कःतो होला? कल्पना गनुर्होस।् त्यो समाज 
अत्यन्तै सिबय, फुितर्लो र जोिशलो हनेुछ होला। त्यहाँ ूत्येक व्यिक्तको 
िदमागमा परमेँ वर र एक आपसूित ूमेले अ ा जमाउने छ होला साथै एक 
आपसलाई हौसला िदँदै एक आपसको वाःता गन भएर आदशर् समाज िनमार्ण 
हनु्थ्यो होला। 
    दश आ ाह लाई कितपयले संकुिचत भावनामा िकन हेरेकै होलान?् यो 
त यहूदीह को िनिम्तमाऽ हो, हामी इसाईह को िनिम्त यसको सरोकार छैन 
भनेर अिधकांश इसाईह ले नै यसलाई िकन पन्छाइरहेको होला? हामीह को 
जीवनमा यसको फरािकलो अथर्लाई ूयोग नगिर यो त परुानो करारको हो र 
येशू मनुर्भएपिछ यसको बारेमा सोचेर टाउको दखुाउनहुु  भ  ेमनिःथित इसाई 
भनाउँदाह बाटै िकन ूचारवाजी भइरहेको होला? (एडभेिन्टःटह ले अझ राजा 
दाउदको नीित िलन ुअिनवायर् भएको यसका अनवुादक िजिकर गदर्छन ् “  मेरा 
आसँ ु नदीझ बग् दछ,  िकनभने मािनसह ले तपाईंको व् यवः था मान् दैनन"् भजन 
119:136)। परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई हल्का पाराले पढेर 
त्यसै अनसुार चल्न ुमािनसलाई िकन सिजलो भएको हो त? 
 

३. नोकर, दास, मजदरु वगर्, िवधवा, अनाथ, टुहरुो, अपिरिचत र परदेशी वा 
िबदेशीह  

      ूःथान २३:९मा इॐाएलीह लाई परमेँ वरले के सन्देश सनुाउनभुएको 
छ? हेन ुर्होस:् “परदेशीसँग खराब व् यवहार नगर। परदेशी छँदा आफूलाई कः तो 
लाग् छ, त् यो ितमीह  जान् दछौ िकनभने ितमीह  िमौमा परदेशी िथयौ।"  
   इॐाएलीह ले चारसय वषर्सम्म िबदेशमा दासत्वको जीवन िबताएका 
िथए। जब परमेँ वरले ितनीह लाई िमौदेशको अधीनबाट उ ार गनुर्भयो 
आफूह  अ को दासत्वमा बःदाको अवःथा कःतो िथयो भनेर ितनीह लाई 
थाहा िथयो। ितनीह लाई पराई वा परदेशी जाितको नाउँमा िमौबासीह ले 
हेपेका िथए, शोषण गरेका िथए, अछुत वा पानी नचल्ने जाित भनेर आफ्नो 
समाजबाट पाखा लगाइिदएका िथए। जब ितनीह ले परमेँ वरको अमसरतामा 
ितनीह  दासत्वबाट ःवतन्ऽ भएको उपलआयमा उत्सब मनाइरहेका िथए तब 
ितनीह ूित उहाँको एउटा िचन्ता िथयो। ितनीह  कहाँबाट आए, ितनीह लाई 
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िबदेशी अछुत जाित भनेर िमौीह ले आफ्नो समाजबाट अलग्याएर हेपेको र 
परमेँ वरले ितनीह लाई के गरेर उ ार गनुर्भयो सो ितनीह ले निबसुर्न ्भ े 
परमेँ वरको चासो िथयो। उहाँले िनःतार चाडको ःथापना गनुर्भयो। त्यो चाड 
इॐाएलीह को जीवनमा ितनीह को अवःथालाई सम्झाइ राख् ने ःमारकको 
पमा िदइएको िथयो साथै इॐाएलीह मा यो बारम्बार दोहोर् याओस ् भ े 

परमेँ वरको चाहना िथयो: “हामीह लाई परमेँ वरले आफ्नो बाहबुल ारा 
िमौदेशबाट छुटाएर ल्याउनभुयो। त्यो देश हाॆो दासत्वको देश िथयो" 
(ूःथान ्१३:१४ पान्तिरत)। 

ितनीह ले आफ्नो दासत्वको जीवन िबसुर्नहुु  भ  े कुरा अत्यन्तै 
मह वपूणर् िथयो। आफू बसोबास गन नयाँ समाजमा भएका आफूभन्दा कमजोर, 
आिथर्क वा जातीय कारणले िकनारा लगाइएका र कम अवसर पाएर हेिपएर 
बःनेह लाई कसरी व्यवहार गनुर्पछर् भनेर ितनीह लाई परमेँ वरले िदनभुएको 
िनदशन ूःथान ् २२:२१-२४मा हेन ुर्होस:् “21  “परदेशीलाई नसताउनू वा 
त् योिसत खराब व् यवहार नगनूर्। याद राख, ितमीह  पिन िमौमा परदेशी िथयौ। 
22 कुनै िवधवा वा टुहरुा-टुहरुीलाई कुव् यवहार नगनूर्। 23 त् यसो गर् यौ भने 
मलाई ितनीह ले सहायताको लािग पकुादार् म परमूभलेु ितनीह लाई उ र 
िदनेछु 24 र म िरसाएर लडाइँमा ितमीह लाई नाश पानछु। ितॆा पत् नीह  
पिन िवधवा हनेुछन ्र ितॆा छोरा-छोरीह  पिन टुहरुा-टुहरुी हनेुछन।्"  
    दासत्वको नारकीय जीवनबाट छुटकारा पाएका इॐाएलीह लाई 
परमेँ वरले दश आ ाको िनदशन िसनै पहाडबाट िदनभुएको िथयो। त्यसमा 
परमेँ वर र मािनसको बीचमा हनुपुन सम्बन्ध र मािनस र मािनसको बीचमा 
हनुपुन सम्बन्धको आदशर् नीित कोिरएको िथयो। त्यो आ ा िदए लग ै 
परमेँ वरले मोशालाई पहाडको चचुरुोमा फेिर बोलाउनभुयो। इॐाएली समाजमा 
ती उच्च आदशर्का नीित वा िनदशनह  कसरी पालन गनर् लगाउने भ े 
िसकाउन उनलाई बोलाइएको िथयो। पिवऽ मिन्दरको बारेमा िसकाउनभुन्दा 
पिहले परमेँ वरले इॐाएलीह को समाजको संरचना कःतो हनुपुछर् भनेर 
िविधिवधानसिहत परमेँ वरले मोशालाई सो िविध समु्पनभुएको िथयो। ती काननु 
अथार्त ् िवधानह  पिवऽ मिन्दरको संरचनाको बारेमा िनदशन िदनभुन्दा अिघ 
ूःथानको ितन अध्यायह मा पिन उल्लेख गिरएका छन।् दासह लाई कसरी 
उिचत तिरकाले व्यवहार गन, जसरी इॐाएलीह ले िबदेशमा अन्याय 
सहनपुरेको िथयो त्यो अन्याय अ लाई निदइयोस भ े नीित परमेँ वरले 
मोशाको मखुबाट िदन लगाउनभुएको िथयो। त्यहाँ अ  िबिधिवधान वा 
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व्यवःथाह  िथए। िहंसात्मक अपराध गर् यो भने के गन, चल अचल 
सम्पि को बारेमा कसरी कारोबार गन वा संरक्षण गन, दैिनक जीवनमा 
िबताउन ु पन जीवनशैली जःतो िबिधह  िदइएको िथयो। साथै ती िबिधह  
पालन गनर् रेखदेख गनर् र उिचत न्याय िदलाउन अदालत गठन गन िनदशन 
पिन ती िवधानह मा समावेश गिरएको िथयो (ूःथान ्२१-२३ पढ्नहुोस)्। 
नयाँ समाजमा रहेका नागिरकह लाई कःतो व्यवहार गनुर्पछर्, बािहरबाट 
आएका परायाह ूित कःतो मनिःथित बसाल्नपुछर् र समाजमा कमजोर वगर्, 
सतावटमा पनर् वाध्य भएकाह लाई कःतो व्यवहार गनुर्पछर् भ े नीितह  
परमेँ वरले मोशालाई िदनभुएको िथयो। आफूभन्दा तल्लो ःतरका 
मािनसह लाई शोषण गनर् मनाही गिरएको िथयो। जब कटनी गिरन्छ तब 
अ का केही बालाह  खेतमै छोडेर जान इॐाएलीह लाई िनदशन िदइएको 
िथयो। समाजमा भोका र िनमखुाह को पिन खाने अिधकार छ भनेर 
ितनीह ूित सम्मान देखाउन ती नीितह  िदइएको िथयो। आफ्नो देशमा 
आएका बािहरका मािनसह लाई िबदेशी वा पराया भनेर हेप् ने, म्लेच्छ  वा 
कुजात भनेर हेप्ने र िनधर्नह लाई अभागी भनेर पन्छाउने ूविृत पौरािणक 
संसारमा कुनै नौलो िथएन। आजको कितपय समाजमा परमेँ वरको इच्छा 
अनसुार अ लाई गनुर्पन नैितक वा आदशर्को व्यवहारह  ूाय िबसको 
पाइन्छ। 
   तपाईँकै जीवनमा कितपय अन्यायह  सहनभुयो होला। कितपयले 
तपाईँलाई हेपेर पन्छाउन खोजे होलान।् ती कुराह  सम्झेर द:ुख र क  र 
अन्यायमा परेकाह ूित तपाईँको क णा र चासो अझ कसरी बढाउने? 
 

४. दोॐो दशांस 
      परमेँ वरलाई दशांस फकार्उन ु वा ितन मािमला धेरै इसाईह लाई 
थाहा छ (परुानो करारको औिचत्य समाप् त भयो भनेर िसकाउने इसाई 
सम्ूदायह ले पिन परुानो करारलाई नै उपयोग गरेर दशांस भेटी उठाउँछन)्। 
मलाकी ३:१० दशांसको मािमलामा उल्लेख गिरएको सरल तर मह वपूणर् वा 
मलु िनदशनलाई सबै इसाई समूदायह ले औलँ्याउँछन।् आफ्नो आम्दानीको 
वा लाभांसको दश ूितशत ससुमाचारको िनिम्त सहयोग गनर् चचर्मा येशूलाई 
िवँ वास गनह ले अपर्ण गछर्न।् चचर्ह लाई सिुम्पएको ती दशांसह लाई 
कसरी ूयोग गन भनेर ूायजसो चचर्मा त्यसको िनदिशका लाग ुगराइन्छ। 

२७



ससुमाचार ूचार गनर् र त्यस ससुमाचारीय सेवाकायर्लाई संचालन गनर् ती 
दशांसह  ूयोग गिरन्छ। 
    दशांसको मूल उ ेँ य के हो भनेर व्यवःथा १४:२२-२९मा िदएको 
िनदिशका हेन ुर्होस:् “22  “दश  भाग–  ितॆा खेतबारीमा हरसाल उब् जनी भएका 
कुराको दश भागबाट एक भाग अलग छुट् ाएर राख। 23 तर परमूभ ुितॆा 
परमेँ वरले चनु् नभुएको त् यो एक माऽ आराधना-ः थलमा जाओ अिन त् यहाँ 
परमूभकुो सामनु् ने आफ् ना अन् न, म  र जैतनु तेलको दश  भाग र गाई-वः त ुर 
भेडाका पिहला बाछा वा पाठाह  खाओ। परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई सध 
आदर गनर् िसक् नलाई यसो गन गर। 24 यिद त् यः तो आराधना-ः थल ितॆा 
घरदेिख धेरै टाढा छ र परमूभलेु ितमीह लाई आिशष ् िदनभुएको उब् जनीको 
दश  भाग त् यहाँ परु् याउन गा॑ो भयो भने ितमीह ले यसो गर– 25 आफ् नो 
उब् जनी बेच र पाएको दाम त् यस एक माऽ आराधना-ः थलमा िलएर जाओ। 
26 ितमीह  साँढे, भेडाको थमुा, म  तथा अ म  जे चाहन् छौ, त् यो सो पैसाले 
िकन र त् यहाँ परमूभ ुपरमेँ वरको अिघ ितमीह  र ित ाॆ पिरवारह ले त् यो 
खाएर आनन् द मनाओ।  27 “ितॆा सहरह मा बास गन लेवीह को वाः ता गनर् 
नछोड। ितनीह को आफ् नो सम् पि  छैन। 28 हरेक तेॐो वषर्को अन् तमा ितॆा 
सारा उब् जनीका दश  िहः सा बटुली ल् याओ र आफ् ना सहरह मा जम् मा गर। 
29 त् यो ितॆा सहरह मा बास गन लेवीह ,  जसका आफ् नो सम् पि  छैन, 
िवदेशीह ,  टुहरुा-टुहरुी र िवधवाह को लािग हो। ितनीह  आएर आफूलाई 
चािहएको जित चीज िलएर जानेछन।् त् यसो गर र परमूभ ु ितॆा परमेँ वरले 
ितमीह ले गरेको हरेक काममा आिशष ्िदनहुनेुछ।"  
    कितपय िवँ वासीह ले दश ूितशत चचर्मा िदएपिछ आफू पक् का 
िवँ वासी भएको ठान्दै आफूले गनुर्पन कतर्व्य पूरा गरेको ठान्दछन।् तर दश 
ूितशत भ े कुरा त केवल सु माऽ हो भनेर इॐाएलीह लाई िदइएको 
िनदशनमा औलँ्याइएको िवषयकलाई हामीले महससु गनुर्पछर्। लेबीह लाई 
िदइएको व्यवःथा अनसुार पौरािणक इॐाएलमा परमेँ वरकहाँ ल्याउने िनयिमत 
भेटी दशांसमाऽ नभएर अ  पिन देखाइएको छ। परमेँ वरको कामको िनिम्त, 
पजुारी र पिवऽ मिन्दरको सेवाकायर् र गिरबह को सहायताको िनिम्त वािषर्क 
आम्दानीको एक चौथाईदेिख एक ितहाई भाग भेटी आराधनाःथलमा ल्याइएको 
हनु्थ्यो। ती भेटीह  िवदेशी, टुहरुाटुहरुी र िवधवीह को सहयोगको िनिम्त 
ल्याइन्थ्यो भनेर कितपय बाइबलका िव ानह ले दािव गछर्न।् यसलाई दोॐो 
दशांस पिन भिनन्छ। आफ्ना कामह को फल पाएकोमा र ितनीह को 
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फसलको समयूित आभारी हुँदै मािनसह ले रमाइलो गरेर उत्सव मनाउँथे। 
परमेँ वरका िवँ वासीह  जहाँ भएतापिन वा िवशेष गरेर नौलो ठाउँमा उहाँले 
िदन ुहनेु आिशषको ूित ा भाग्यले पाएको भनेर सम्झन ुनहनेु र आफूभन्दा 
कम आिशष पाएकाह लाई पाखा लगाउने काम नग न ्परमेँ वरको चाहना 
हो। 
   जब हरेक वषर् कटनी वा बाली िभत्र्याइन्छ तब वषर्वषर्मा 
िनयिमत पमा दशासं बाहेक थप भेटीह  पिवऽ मिन्दरमा ल्याइन्थ्यो र 
त्यहाँबाट आवँयक परेकाह लाई बाँिडन्थ्यो। तर ूत्येक तेॐो वषर् आफूले 
पाएको आिशष आफ्नै समाजमा बाँड्न िवशेष ध्यान िदन अर् हाइएको हनु्थ्यो। 
बाली िभऽाइएको अवसरमा उत्सव मनाउने बममा समाजमा रहेका कितपय 
मािनसह लाई िवसर्न्थे वा वेवाःता गिरन्थे। त्यसो नगनर् परमेँ वरले यो 
िनदिशका िदनभुएको िथयो: “ितमीह ले ती िवशेष भेटीह  लेबीह लाई, 
िवदेशी वा परायाह लाई आमाबाब ुनहनेु टुहरुाह लाई र िवधवीह लाई िदन,ु 
जसले गदार् ितमी रहेको सहरह मा ितनीह ले पिन खान पाउन ् र संत ु  
होउन"् (व्यवःथा २६:१२ पान्तिरत)। 
    परमेँ वरले िसकाउनभुए अनसुार इॐाएलीह ले कमसेकम केही भाग 
वा पैसा अत्यन्तै आवँयक परेकाह लाई सहयोग गनर् छु ाउँथे। परमेँ वरले 
ितनीह ूित देखाउनभुएको क णा र न्यायको सम्झनामा र उहाँूित आभारी 
भएर आफूभन्दा कमजोरलाई ितनीह ले सहायता गनुर्पन आदेश उहालेँ 
िदनभुएको िथयो। 
   व्यवःथा २६:१-११ पढ्नहुोस।् ितनीह लाई परमेँ वरले के 
भिनरहनभुएको छ? ए, यो त परुानो करारमा िदइएकोपो त, यहूदी 
जाितह लाईमाऽ िदएको हामीलाई त्यसको ख्याल गनुर्पन ज री छैन भनेर ठा  े
िक आवँयक परेकाह लाई कसरी सहयोग   गनुर्पन रहेछ भनेर ती वचनह  
हाॆो जीवनमा लाग ुगराउन िसक्ने? हेन ुर्होस:् “1 आबीब मिहनामा िनः तारचाड 
मनाएर परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आदर गर। त् यही मिहनाको एक रात 
उहाँले ितमीह लाई िमौदेिख उ ार गनुर्भएको िथयो। 2 त् यो एक माऽ 
आराधना-ः थलमा गएर परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरको आदरमा गिरने 
िनः तारचाडको भोजको लािग आफ् नो एउटा गो  वा भेडा काट। 3 जब 
ितमीह  यो भोज खान् छौ, खिमरिसत बनाएको रोटी नखानू। ितमीह ले 
िमौदेश हतार-हतार छोडेर आउँदा जसरी गरेका िथयौ, त् यसरी नै सात 
िदनसम् म अखिमरी रोटी खानू। त् यो रोटीको नाम द:ुखको रोटी रािखनेछ। त् यो 
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खाँदा ितमी बाँचञ्ु  जेल ितमीह ले आफू त् यो द:ुख-कं टको देश िमौबाट 
िनिः कआएका िदनलाई सम् झना गनछौ। 4 सात िदनसम् म ितॆा देशमा कसैले 
खिमर आफ् ना घरमा राख् नेछैनौ अिन पिहलो िदन बेलकुा काटेको पशकुो मास ु
त् यही रात खाइसक् नपुनछ। 5-6 त् यस िनः तार-चाडका पशलुाई एक माऽ त् यो 
आराधना-ः थलमा काट् नू, त् यसलाई परमूभ ु ितॆा परमेँ वरले िदनहुनेु देशको 
कुनै अक  ठाउँमा नकाट् नू। बेलकुा घाम अः ताउँदा जनु समयमा ितमीह ले 
िमौ छोडेका िथयौ, त् यही समयमा त् यसलाई काट् नू। 7 मास ुउमालेर त् यही 
एक माऽ आराधना-ः थलमा खानू र भोिलपल् ट िबहानै घर फकर् नू। 8 त् यसपिछ 
अ  ६ िदनसम् म ितमीह ले िबनाखिमर बनाएको रोटी खानपुनछ अिन सात  
िदनमा परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई पूज् नको लािग भेला हनूु र त् यो िदन केही 
काम नगनूर्। 9 बाली काट् न थालेपिछ सात हप् ता गन् नू 10 र परमूभ ुआफ् ना 
परमेँ वरलाई आदर गनर् कटनी चाड मनाउनू। त् यस बेला उहाँले ितमीह लाई 
िदनभुएको आिशषअ्नसुार ः वेच् छाले चढाउने भेटी उहाँकहाँ िलई आउनू। 11 
आफ् ना छोरा-छोरी, नोकर-चाकर र ितॆा सहरमा बास गन लेवी, िवदेशी, 
टुहरुा-टुहरुी र िवधवाह सिहत परमूभकुो सामनु् ने आनन ्द मनाउनू। त् यो एक 
माऽ आराधना-ः थलमा त् यसो गनूर्। 12 यी आ ाह  मान् नलाई िनँ चय गर। 
ितमीह  िमौमा कमारा-कमारी िथयौ भन् ने कुरा नभलु।" 
 

५. ःवणर् जयन्ती अथार्त ्पनुःथार्पनाको वषर् 
     आफ्नै घर नभएका र ूित ा गिरएको नयाँ देश कनानको िनिम्त 
पिखर्रहेका इॐाएलीह ले नयाँ समाज ःथापना गनछन ्भ े परमेँ वरलाई थाहा 
िथयो। त्यो देश ितनीह को िनिम्त अत्यन्तै मह वपूणर् हनेुछ भनेर पिन उहाँले 
सोच्नभुएको िथयो। यहोशूको नेततृ्वमा कनान देशका जग्गाजिमनह  इॐाएली 
कूल र पिरवारका समूहह मा व्यविःथत ढ ले िबतरण गिरनेछ भनेर 
परमेँ वरले देख् नभुएको िथयो। 
     जग्गा जिमन, अवसर, धनसम्पि , ूाकृितक ॐोतह  केवल केही 
जिमन्दारह को हातमामाऽै पनछ भ े पिन पूवर् ान परमेँ वरले देख् नभुएको 
िथयो। पिरवारमा आएका किठनता, िबरामी, गलत िनणर्य र अ  दगुर्ितको 
कारण केही जिमन्दारह ले झ  फाइदाको िनिम्त वा बाँच्ने आधारको िनिम्त 
आफ्नो जग्गा बेच्नपुन पिरिःथित आउँदा आउनेवाला िपढँीह  घरबार िबिहन 
हनेु हालतमा पगु्ने िःथितूित परमेँ वर संवेदनशील हनुभुएको िथयो। 
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   त्यसको समाधान गनर् परमेँ वरले िवशेष अध्यादेश िदनभुएको िथयो: 
त्यो िथयो सदाको िनिम्त जग्गाजिमन किहल्यै नबेिचयोस।् ब  जग्गा 
बेच्नपुरेमा “ःवणर् जयन्ती वा पनुःथार्पना"को वषर्सम्ममाऽ बेिचयोस ्र त्यसपिछ 
त्यो जिमन कःको हो सो त्यसैलाई वा त्यसको पिरवारलाई फकार्इयोस ्भ  े
परमेँ वरको योजना िथयो। फेिर कुनै पिन बेिचएको जिमन बेच्नेले वा बेच्ने 
पिरवारले कुनै पिन समयमा फेिर िकनेर िफतार् िलने ूावधान पिन बनाइएको 
िथयो। यसमा पिन ती इॐाएलीह को परमेँ वरसँगको सम्बन्ध र एक 
आपससँगको सम्बन्धमा ितनीह को जग्गाजिमनको मािमलाले कसरी असर 
पदर्छ भनेर परमेँ वरले ितनीह लाई यसरी याद िदलाउनभुएको िथयो: 
“ःथायी पमा जग्गा किहल्यै पिन नबेच् न।ु िकनभने जिमन मेरो हो। ितमीह  
रहेको देश वा जिमनमा ितमीह  िबदेशी वा अपिरिचत भएर ओगिटरहेकाछौ" 
(लेबी २५:२३ पान्तिरत)। 
    यिद कुनै पिन समाजले वा वादले वा राज्यूणालीले मोशामाफर् त 
परमेँ वरले िदनभुएको लेबी २५को नीितिनदशनलाई पालन गर् यो भने त्यो 
समाज वा राज्य कःतो फरक हनु्थ्यो होला? िवशेष गरेर “एक आपसमा दमन 
नगनुर् वा िथचोिमचो नगनुर्" भ  ेकुरा परमेँ वरको िनदशनलाई तपाईँको जीवनमा 
औपचािरक पमा भाषण छाँट्ने िवषय नभएर व्यवहािरक पमा लाग ुगनुर्भएको 
भए कःतो हनु्थ्यो होला? हेन ुर्होस:् “1 परमूभ ु मोशािसत सीनै पवर्तमा 
बोल् नभुयो 2 र इॐाएलका मािनसह लाई यी िनयमह  िदने आ ा गनुर्भयो, 
जब ितमीह  परमूभलेु िदनभुएको देशमा पः नेछौ, तब सात  वषर्मा जिमनमा 
केही कुरो नरोप् नू र त् यसरी परमूभलुाई आदर िदनू। 3 ितमीह ले आफ् ना 
खेतबारीमा ६ वषर्सम् म अन् न लाउनू, दाखबारी िछँवल् नू र आफ् ना अन् न बटुल् नू। 
4 तर सात  वषर् जिमनको िनिम् त परमूभलुाई अपर्ण गिरएको पूरा िवौामको वषर् 
हनेुछ। त् यस वषर् खेतमा अन् न नलाउनू अिन दाखबारी निछंवल् नू। 5 नरोपी 
आफ उॆकेा बाली पिन नबटुल् नू अिन निछंवलेका दाखबारीबाट अङ् गरु निटप् नू। 
यो जिमनको िनिम् त पूरा िवौाम गन वषर् हो। 6 त् यस वषर् जिमनमा अन् न 
नरोपेको भए तापिन त् यस जिमनले ितमीह लाई ितॆा कमारा-कमारी, ज् यालामा 
काम गनर् आएका व् यिक्तह , ितमीह िसत बास गन िवदेशीह , 7 ितॆा घरेल ु
पशहु  र ितॆा खेतमा भएका ज ली जनावरह को िनिम् त भोजन जटुाइिदनेछ। 
त् यहाँ उब् जनी भएका सबै थोक खाए हनु् छ।   

8 सात गनुा सात वषर्, जम् मा उनन् चास वषर् गन् नू। 9 तब सात  
मिहनाको दश  िदन अथार्त ्ूायिँ चतको िदन एक जना मािनसलाई सारा देशमा 
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तरुही फुक् दै जान लाउनू। 10 यसरी ितमीह ले पचास  वषर् अलग छुट् ाउनू 
र सबै देशबासीह लाई ः वतन् ऽताको घोषणा गिरिदनू। त् यस वषर् िबबी भएका 
सारा सम् पि ह  ितनका पिहलेका मािलकह  वा ितनका सन् तानलाई 
फकार्इिदनू। अिन कमारा बनाएर बेिचएको जो छ, त् यो आफ् नो पिरवारमा फकीर् 
जाओस।् 11 ितमीह ले आफ् ना खेतमा अन् न नरोप् नू वा आफ उॆकेा 
अन् नबाली नबटुल् नू वा निछँवलेको दाखबारीबाट अङ् गरु निटप् नू। 12 त् यो 
वषर्भिर ितमीह को लािग पिवऽ हनेुछ र खेतबारीमा आफ उब् जनी भएका अन् न 
माऽ ितमीह ले खानेछौ। 13 त् यो वषर् िबबी भएका सबै सम् पि ह  ितनका 
पिहलेका मािलकह लाई फकार्इिदनू। 14 यसरी ितमीह ले आफ् नो इॐाएली 
िछमेकीिसत जिमन िकन-बेच गदार् अनिुचत व् यवहार नगनूर्। 15 अक  आउने 
पनुः थार्पनको वषर्सम् ममा कित वषर् जिमनले अन् न उब् जाउन सक् छ, त् यही 
बमोिजम जिमनको दाम तोिकनपुछर्। 16 उब् जनीका वषर्ह  धेरै छन ्भने दाम 
धेरै हनेुछ, कम छन ्भने दाम कम हनेुछ िकनभने जिमनले कित बाली िदन् छ, 
त् यहीअनसुार जिमनको दाम तोिकनपुछर्। 17 आफ् नै इॐाएली भाइलाई नठग 
तर परमूभ ुितमीह का परमेँ वरको आ ा मान। 18 परमूभकुा सबै िनयम र 
आ ाह  पालन गर र ितमीह  देशमा कुशलिसत िजइरहनेछौ। 19 जिमनले 
अन् न उमानछ र ितमीह ले पयार्प् त खान पाउनेछौ र सरुक्षासँग बास गनछौ। 
20 बाली-नाली नलाउने र अन् न नबटुल् ने सात  वषर्मा के खाने भनी कसैले 
सोध् ला। 21 परमूभलेु छैट  वषर्मा जिमनलाई आिशष ् िदनहुनेुछ र त् यस वषर् 
दईु वषर्सम् म खान पगु् ने उब् जनी हनेुछ। 22 आठ  वषर् जब ितमीह ले आफ् ना 
खेतबारीमा अन् न लाउनेछौ, तब ितमीह ले छैट  वषर्मा बटुलेको उब् जनी नै 
खाइरहेका हनेुछौ र त् यस वषर्मा लाएको अन ्नबाली नबटुलञु् जेलसम् म पगु् दो 
खानेकुरा ितमीह िसत हनेुछ।  23 ितमीह ले जिमन सधको लािग बेच् नहुनु् न 
िकनभने त् यो ितमीह को जिमन होइन, त् यो परमेँ वरको हो र ितमीह  ती 
चलाउनलाई अनमुित पाएका िवदेशीह जः ता हौ।  24 जब जिमन िबबी 
हनु् छ, पिहलेको मािलकले त् यो िनखन् ने अिधकार पाउनछे। 25 कुनै इॐाएली 
गरीब भयो र आफ् नो जिमन बेच् न त् यसलाई कर लाग् यो भने त् यसको सबैभन्दा 
निजकको साइनो पन मािनसले त् यो जिमन जसलाई बेचेको छ, त् यसबाट 
िकनोस।् 26 कसैको जिमन िकन् नलाई निजकको साइनो पन मािनस छैन भने 
त् यो आफले पिछबाट ूशः त धन कमाएर सो जिमन आफ िकन् न सक् छ। 27 
त् यसो हो भने त् यसले आफूबाट जिमन िकन् ने मािनसलाई आउँदो पनुः थार्पनको 
वषर्सम् म बाँकी रहेका वषर्का िनिम् त पाइने फसलको दाम बराबर धन िदनपुनछ; 
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आिखरी त् यस वषर् त् यसले जिमन िफतार् पाउने नै हो। 28 तर त् योसँग जिमन 
फेिर िकन् नलाई चािहँदो धन छैन भने त् यस जिमनमािथ अक  पनुः थार्पनको 
वषर्सम् म िकन् ने मािनसको अिधकार रहनेछ। त् यस वषर् पिहलेको मािलकलाई 
जिमन फकार्इनेछ।  29 कुनै मािनसले पखार्ल लाएको सहरिभऽको घर बेच् यो 
भने बेचेको एक वषर्िभऽ सो घर िनखन् ने हक त् यसको रहनेछ। 30 तर एक 
वषर्िभऽ त् यसले घर िकनेर िफतार् िलएछ भने त् यसले घर फेिर िकन् ने हक 
गमुाउनेछ। घर सधको लािग िकन् नेको र त् यसका सन् तानको सम् पि  हनेुछ। 
त् यो त् यसलाई पनुः थार्पनको वषर्मा पिन फकार्इनेछैन। 31 तर पखार्ल नलाएका 
गाउँ-बः तीमा भएका घरह चािहँ जिमन बराबर मािननेछन।् पिहलेको मािलकको 
ती िनखन् ने हक रहनेछ अिन पनुः थार्पनको वषर्मा ती त् यसले िफतार् पाउनेछ। 
32 तथािप लेवीह िसत भने, आफू बः नलाई खटाइएका सहरिभऽ आफ् ना 
सम् पि  कुनै पिन समयमा िनखन् ने हक रहनेछ। 33 कुनै लेवीले त् यः ता 
सहरिभऽ भएको कुनै घर बेचेको छ र त् यो िकनेर िफतार् िलएको छैन भने, त् यो 
घर पनुः थार्पनको वषर्मा उसलाई फकार्इिदनपुनछ िकनभने इॐाएलीह को 
बीचमा लेवीह का सहरिभऽ भएका आफ् ना घरह  ितनीह का ः थायी सम् पि  
हनु।् 34 तर लेवीह का सहरका चारैपि का गाई-वः त ुचन खकर्  किहल् यै पिन 
नबेिचओस,् त् यो सदाकालको लािग ितनीह कै सम् पि  हो। 35 ितॆो छेउमा 
बः ने इॐाएली िछमेकी गरीब भएर आफ् नो पोषण भार थाम् न नसक् ने भयो भने 
जसरी ज् यामीलाई ज् याला िदन् छौ, त् यसरी त् यसको पिन ितमीह ले देखभाल 
गनुर्पनछ र त ् यो मािनस ितॆा छेउमा बसोबास गिररहन सकोस।् 36 त् योिसत 
व् याज निलनू तर परमेँ वरको डर मान र ितॆा इॐाएली िछमेकी ितॆा छेउमा 
बसोबास गिररहन सकोस।् 37 ितमीले त् यसलाई कजार् िदएको धनमा व् याज 
निलनू र त् यसलाई बेचेको खानेकुरामा नाफा निलनू। 38 यो परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको आ ा हो। उहाँले कनान देश ितमीह लाई िदनू अिन 
ितमीह का परमेँ वर बन् न भनी ितमीह लाई िमौबाट िनकाली ल् याउनभुयो।  
39 यिद ितॆा छेउमा बः ने इॐाएली िछमेकी औधी गरीब भएर आफूलाई ितॆा 
कमारा हनुलाई िवबी गर् यो भने त् यसलाई कमाराको काम गनर् नलाउनू। 40 
त् यो ितमीिसत ज् यामीजः तो भएर बसोस ्र अक  पनुः थार्पनको वषर्सम् म ितॆो सेवा 
गरेर बसोस।् 41 त् यस वषर् त् यो र त् यसका छोरा-छोरीले ितमीलाई छोडेर 
आफ् नै पिरवार र पखु् य ली सम् पि  भएका ठाउँमा फकर् नेछन।् 42 इॐाएलका 
मािनसह  परमूभकुा कमारा-कमारी हनु ् र उहाँले ितनीह लाई िमौदेिख 
िनकाली ल् याउनभुयो। ितनीह  कमारा-कमारी बन् नलाई बेिचनहुुँदैन। 43 
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ितनीह िसत िनं ठुर व् यवहार नगनूर् तर आफ् ना परमेँ वरको डर मान् नू। 44 
ितमीह लाई कमारा-कमारी चािहन् छ भने ितनीह लाई ितॆा चारैपि  भएका 
जाितह बाट िकन् नू। 45 ितमीह का माझमा बास गन िवदेशीह का छोरा-
छोरी पिन ितमीह ले िकन् न सक् छौ। ितॆा देशमा जन् मेका यः ता बाल-
बािलकाह  ितॆा सम् पि  हनु सक् छन।् 46 अिन ितनीह लाई ितॆा 
छोराह का हातमा पैतकृ सम् पि का पमा छोिडराख् न सक् नेछौ। ितनीह ले 
आफ् ना जीवनभिर ितॆा छोराह को सेवा गनुर्पनछ। तर ितमीह ले आफ् ना 
इॐाएलीह  िछमेकीह िसत िनं ठुर व् यवहार नगनूर्। 47 ितॆा बीचमा बास गन 
एउटा िवदेशी धनी भयो अिन एउटा इॐाएली दाज ुवा भाइचािहँ गरीब भएर 
आफलाई कमारा बनाई त् यस धनी िवदेशी वा त् यसका पिरवारका कुनै 
सदः यकहाँ िबबी भयो भने 48 िबबी भइसकेपिछ पिन कसैले त् यसलाई िकनेर 
छुटाउन सक् छ। कुनै त् यसका दाज ुवा भाइ, 49 मामा वा काका वा साइनोका 
दाज ु वा भाइ वा अ  कुनै निजकका आफन् तले त् यसलाई िकनी फकार्उन 
सक् छ। अथवा ऊ आफले धन कमाएर आफ् नो ः वतन् ऽता िकन् न सक् छ। 50 
त् यसले आफूलाई िकन् ने मािनसिसत सल् लाह गरेर त् यो बेिचएको समयदेिख 
आउँदो पनुः थार्पन वषर्सम् म गन् नपुछर् र ज् यामीको ज् यालाअनसुार त् यसको 
छुटकाराको दाम तोिकनपुछर्। 51-53 बाँकी रहेको वषर्को लािग त् यसलाई 
हरेक वषर् ज् याला िदएर काम गनर् राखेजः तो गरेर िहसाब गरी त् यसलाई िकनेको 
दामबाट बाँकी अंश त् यसले िफतार् िदनपुनछ। त् यसका मािलकले त् योिसत िनं ठुर 
व् यवहार नगरोस।् 54 यी उपायह ारा त् यो ः वतन् ऽ हनु सकेन भने अक  
पनुः थार्पनको वषर्मा त् यो र त् यसका छोरा-छोरीह ले छुटकारा पाउनपुछर्। 55 
कुनै इॐाएली सदाकालको िनिम् त कमारा रहन सक् दैन िकनभने इॐाएलका 
मािनस परमूभकुा कमारा-कमारी हनु।् उहाँले ितनीह लाई िमौबाट िनकाली 
ल् याउनभुयो। उहाँ परमूभ ुितनीह का परमेँ वर हनुहुनु् छ।" 
  “समाजमा समानता तथा मेलिमलापको वातावरणको सजृना गनर् र 
त्यसको संव र्न गनर् परमेँ वरले िवशेष नीितिनयमह को ःथापना गनुर्भएको 
िथयो। साबाितकल वषर् वा सातवषर्मा एक वषर् खेतबाली खािल राख् ने वषर् र 
रजत जयन्ती वा पनुःथार्पनाको वषर्ले ती वषर्ह को बीचमा देशमा हनेु वा 
भएका सामािजक र आिथर्क असमानतालाई धेरै हदसम्म िठक पान ूावधान 
तजुर्मा गिरएको िथयो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ 
५३५बाट पान्तिरत। 
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    परमेँ वरले तजुर्मा गनुर्भएको ती आिथर्क र सामािजक लय वा 
नीितह लाई पूणर् पमा इॐाएलीह ले पालन गरेिक गरेनन ् भ े िवषयमा 
बाइबलका इितहासकारह को बीचमा मतभेद छ।(यस सन्दभर्मा २ इितहास 
३६:१३-२१मा उल्लेख गिरएको परमेँ वरको मागर्मा निहँड्दा के भएको िथयो 
भ े घट्नालाई मनन गनुर् उिचत देिखन्छ “13 िसदिकयाहले नबूकदनेसर 
राजाका िव मा िविोह गरे। नबूकदनेसरले िसदिकयाहलाई परमेँ वरको 
नाउँमा म राजभक्त रहेछु भनी िकिरया खान कर लाएका िथए। उनले िढट 
भएर पँ चा ाप नगरी परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वरकहाँ फिकर् आउन मानेनन।् 
14 त् यसबाहेक यहूदाका अगवुा पूजाहारी र मािनसह ले आफ् ना चारैपि का 
जाितह ले झ मूितर्पूजा गरी ितनीह का पापी चालमा चले। त् यसरी ितनीह ले 
परमूभ ुआफले पिवऽ गनुर्भएको मिन् दरलाई अपिवऽ बनाए। 15 परमूभ ु
ितनीह का िपता-पखुार्का परमेँ वरले आफ् ना मािनसह लाई चेतावनी िदन 
अगमवक्ताह लाई पठाइरहनभुयो िकनभने उहाँले ितनीह  र मिन् दरलाई 
बचाउन चाहनहुनु् थ् यो। 16 तर ितनीह ले परमेँ वरका सन् देशवाहकह को 
हाँसो उडाए, उहाँका वचनको वाः ता गरेनन ्र अगमवक्ताह मािथ हँः सी-ठ ा 
गरे। अन् तमा आफ् ना ूजाूित परमूभकुो बोध यित ठूलो भयो िक त् यसबाट 
बाँच् ने केही उपाय रहेन।  17 यसकारण परमूभलेु ितनीह मािथ आबमण 
गनर् बेिबलोनका राजालाई ल् याउनभुयो। त् यस राजाले यहूदाका जवान 
पु षह लाई मिन् दरिभऽ पिन मारे। उनले यवुा, बढुा-पाका, पु ष-ः ऽी, 
रोगी-िनरोगी कसैलाई केही दया देखाएनन।् ितनीह  सबैलाई परमेँ वरले 
उनका हातमा िदनभुयो। 18 बेिबलोनका राजाले मिन् दर, मिन् दरका धन-
सम् पि  र राजा र भारदारह का धन-सम् पि  सबै लटेुर बेिबलोनमा लगेर 
गए। 19 उनले मिन् दर र सहर त् यसका सबै महलह  र धन-सम् पि सिहत 
जलाइिदए र सहरका पखार्ल भत् काई ढािलिदए। 20 बाँचेका मािनसह लाई 
उनले बेिबलोनमा लगे र त् यहाँ कमाराह  भई ितनीह ले राजा र उनका 
सन् तानको सेवा गरे। यसरी ितनीह  फारसका राजा िवजयी भएर नआएसम् म 
बेिबलोनमा रहे। 21 यस ूकारले परमूभलेु यिमर्या अगमवक्ता ारा 
िदनभुएको यो अगमवाणी पूरा भयो, "यो देश स री वषर् उजाड भइरहनेछ र 
त् यसरी ितनीह ले िवौामको िदन नमानेको समय पूरा हनेुछ।" परमेँ वरले 
िदनभुएका नीितह लाई संसारले पालन गरे कःतो हनु्थ्योहोला भ े 
कौतहुलताको झलक हामी कल्पना गनर् सक्छ । तर जेभएतापिन ती 
नीितिनदशनह ले समाजमा िपछिडएका, गिरब, िनमखुा, जातभातको नाउँमा 
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हेिपएका र जनजाितको नाउँमा चेिपएर बसेका मािनसह ूित परमेँ वरले िवशेष 
चासो देखाउनभुएको हामी पाउँछ । हामीह को िवँ वमा सामािजक न्याय र 
समानता उिचत वा न्यायोिचत तवरले व्यवहारमा लाग ु गिरयोस ् भ े 
परमेँ वरको चाहना हो भनेर उहाँले िदनभुएको नीितिनयमह ले ू  पादर्छ। 
 

उपसंहार: 
   थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत “पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटसको प.ृ ३०३-३१५को “द ल िगिभन टु इॐाएल", प.ृ ५३०- ५३६को 
“गड्स केयर फर द पओुर" पढ्नहुोस।् 
    “इॐाएलीह लाई परमेँ वरले आफ्नै हौ भनेर पिहचान िदनभुएर 
दावीगनुर्भएपिछ उहाँले मोशामाफर् त अत्यन्तै िभ ै व्यवःथा वा नीितिनयमह   
िदनभुयो जनु ्ितनीह को दाँजोमा पगु्न लायक अ  कुनै छैन। ती व्यवःथा वा 
नीितिनयमह मा समाजका िवप  वगर्ह लाई अत्यन्तै उदार भएर, क णामय 
र कोमल भावनाले सत्कार गिरयोस ्अपेक्षा गिरएको छ। आफ्ना जनह लाई 
परमेँ वरले धेरै आिशष िदनहुनेु छ भनेर ूित ा गिरएतापिन ितनीह को 
समाजमा पूरै िवप  वगर्ह  हनेुछैनन ् भिनएको छैन। देशबाट गिरब वा 
िवप वगर्ह  किहल्यै पिन हट्नेछैन भनेर उहाँले घोषणा गनुर्भएको छ। 
उहाँका जनह मा ती मािनसह  भएको उहाँ अपेक्षा गनुर्हनु्छ जसमा सहानभुिूत, 
कोमलता, उदारता र परोपकािरताले अिभूिेरत गरेको हनु्छ। अिहलेको जःतै 
त्यसबेला पिन मािनसह  दभुार्ग्य वा दगुर्ित, िबमार र धनसम्पि  गमुाएर 
क मय जीवन िबताउन वाध्य भइरहेको हामी पाउँछ । य िप जबसम्म 
इॐाएलीह ले परमेँ वरका िनदशनह  पालन गिररहेका िथए तबसम्म 
ितनीह को बीचमा कुनै मगन्तेह  िथएनन ्र न त कसैले खान पाइन ँभनेर 
मनुर्परेको िथयो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ 
१३१,१३१बाट पान्तिरत। 
    “ती नीितह  धनीह लाईमाऽ होइन िवप वगर्ह लाई पिन आिशष 
िदन तजुर्मा गिरएको िथयो। लोभी, धनमा माऽ लालाियत हनेु, अ को मोलमा 
आफ्नो भाऊ खोज्ने ूविृतलाई िनयन्ऽण गिर उदार र परोपकािरताको भावना 
जगाई आदशर् व्यिक्त बनाउन ती नीितह  िदइएको िथयो। सदाचारको भावना 
जगाएर समाजमा रहेका सबै वगर्ह को बीचमा िवँ वासको वातावरण सजृना 
गरेर सवु्यविःथत समाज र सरकारमा ःथाियत्व िदन ती नीितह  आवँयक 
हनु्छन।् हामी सबै ठूलो मानव सञ् जालिभऽ बिुनएकाछ । जब अ को उत्थान 
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र िहतको िनिम्त जे ूयास गछ  त्यसको ूितिबम्बले हामीह  नै आिशिषत 
हनेुछ ।"-  एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ५३४,५३५बाट 
पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन: 
अ)  कःतो खालको समाज हनुपुछर् भनेर परमेँ वरले मोशा र 

इॐाएलीह लाई नीितिनदशन िदनभुएको िथयो। ती िनयम र 
व्यवःथाह मा तपाईँको ध्यान ाक् क कुनमा आकिषर्त 
भएको छ? (िवशेष गरेर यस अध्यायमा भएको र तपाईँको 
आफ्नै अध्ययनमा परमेँ वरका के नीितह  छन ्जनु मािनसले 
पालन गरे सबैको िहत हनेुछ?)। 

आ)  आफ्ना जनह लाई िदनभुएको िनदिशका वा व्यवःथाह मा 
परमेँ वरले िवप  र कमजोरह ितर िकन ध्यान िदनभुएको 
हो? 

इ)  वतर्मान पिरूआेयमा पौरािणक इॐाएलीह लाई िदइएका 
नीितिनदशनह लाई कितको बझु्न सक्छ  र कित व्यवहािरक 
छन?् ितनीह मा तपाईँले के रोज्नहुनु्छ जनु व्यवहािरक र 
सवु्यविःथत समाजको िनिम्त आवँयक छन?् इॐाएलीह को 
समाज र जीवनलाई व्यविःथत ढ मा चलाउन परमेँ वरले 
िदनभुएको ती नीितिनदशनह बाट के मह वपूणर् कुरो हामी 
िसक्नसक्छ ?  

 

सारांश: जब इॐाएलीह लाई इिजप्टका मािनसह ले शोषण गिररहेका िथए, 
िथचोिमचो गिररहेका िथए, अत्यन्तै क कर जीवन िदइरहेका िथए तब 
ितनीह को वाइ परमेँ वरले सु ुभयो। तब परमेँ वरले हःतके्षप गनुर्भएर 
ितनीह लाई उ ार गनुर्भयो। ितनीह सँग करार बाँधी िवशेष सम्बन्ध राख् न 
परमेँ वरले ूयास गनुर्भयो। साथै ितनीह माफर् त काम गनुर्भएर िवशेष 
समाजको गठन गनर् उहाँले चाहनभुएको िथयो जनु समाजमा ितनीह माऽ होइन 
समाजका िवप , िपछिडएका, कमजोरी, हेिपएका, िविसर्एका र पाखा लगाइएका 
मािनसह ले पिन आिशष पाउन ्भ े योजना समावेश भएको िथयो।  
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कथा २ 
दईु काला आखँाह  

टिलताहोयोटो, वषर् १९, पपवुा न्य ुिगनी 
 

   कलेजको होःटेलमा आफूसँगै बःने साथीका दईु आखँाह  कालो 
भएकोमा टिलतालाई द:ुख लाग्यो। "के भयो?" भनेर उनले सोिधन।् 
    उनको २३ वषर्की सँगसँगै बःने कोठाकी साथी डोिरनले आफ्नो 
ब्लाउजलाई खोलेर आफ्नो िप ुँ देखाइन।् उनको पछािड घाउनै घाउ िथयो। 
ँदै डोिरनले भिनन ्"मेरो ौीमान ज ाँहा छन।् उनले मलाई बेःसरी िपटे!" 

"त्यसो भए ितमी घर नफकर् " टिलताले सल्लाह िदइन।् तर मौका पाउनासाथ 
डोिरन ् घर फकर् िन्थन।् उनको एक वषर्को छोरालाई उनको सासलेु 
ःयाहािथर्न।् पापवुा न्य ु िगनीको माउन्ट हेगन भ े गाउँमा उनी बःदिथन।् 
आफ्नो बच्चालाई नदेख् दा उनलाई एकदम िनयाॐो लाग्दथ्यो। 
    आफ्नो द:ुख सहानभुिूतपूवर्क सिुनिदने टिलता पाउँदा डोिरन ् ज्यादै 
आभारी िथइन।् दवैु जना पापवुा न्य ु िगनीको कुिन्डवा भ े ठाउँको िसम्ब ु
िटचसर् कलेजमा पढ्थे।  डोिरनको कलेजबाट उनको गाउँ जान ितन घन्टा 
लाग्दथ्यो। 
    "मेरो जीवन िदक् क लाग्दो छ। मैले असल आमा र ौीमती हनु के 
गनुर्पछर् मलाई थाहा छैन" डोिरनले टिलतालाई आफ्नो द:ुख पोखाइन।् 
टिलताले उनको द:ुखलाई कसरी जवाफ िदने भनेर दोधारमा पिरन,् तर उनले 
आफूलाई पाल्ने आमालाई सिम्झन।् आफ्ना घरह मा समःया भएका 
मिहलाह  उनीकहाँ आउँथे। अिन उनीसँग सरसल्लाह माग्थे। उनको आमाले 
ितनीह लाई बाइबलबाट नै सरसल्लाह र बिु ानको बारेमा सनुाउँिथन।् 
"परमेँ वरबाहेक कसैले पिन मािनसलाई पिरवतर्न गनर् सक्दैन भनेर मेरी 
आमाले भिन्थन।् परमेँ वरले नै हामीलाई सिृ  गनुर्भएको हो र उहालेँ नै हाॆो 
टुटेको जीवनलाई जोड्न सक्नहुनु्छ" येशूलाई िवँ वास नगन डोिरनलाई 
टिलताले भिनन।् अिन हरेक िबहान ूाथर्ना गनर् र बाइबल पढ्न उनले 
डोिरनलाई सल्लाह िदइन।् 
    जब टिलता कलेजको आफ्नो कोठाकी साथी ब  आइन ्तब डोिरनले 
ूत्येक िबहान उनले आराधना गरेको देखेकी िथइन।् टिलताले िबहान ५ बजे 
उठेर ूाथर्ना गन र बाइबल पढ्ने गरेकी िथइन।् टिलताका आमाबाब ुपिन 
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ज ाँहा िथए र उनलाई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट आमाले पालेकी िथइन ्भनेर 
डोिरनले पिन थाहा पाइन।् 
     केही िदनपिछ जब डोिरन ्आफ्नो घरबाट फिकर्ँ दै िथइन ्तब टिलताले 
उनलाई छक् क पान गिर केही कागजह  िदइन।् त्यसमा टिलताले बाइबलका 
ितनवटा कथाह  लेखेकी िथइन।् त्यसमा जीवन नै पिरवतर्न भएको सामरी 
ीको कथा िथयो जनु यूह ा ४:१-४२मा लेिखएको छ। २०१७को पिहलो 

ऽैमािसकको िमशन कथा र बालबािलकाह को िनिम्त लेिखएको िमशन कथा 
पिन त्यसमा लेिखएको िथयो। "समय भएको बेलामा ितमीले यो पढे पिन 
हनु्छ" भनेर टिलताले त्यो कागज डोिरनको हातमा रािखिदइन।् 
   डोिरनले ती कथाह  मनपराइन ् र अ  कथाह  पढ्नको िनिम्त 
चासो व्यक्त गिरन।् आफ्नो ज ाँहा बबुाले ूभलुाई िवँ वास ग न ् भनेर 
आमह गदार् पिन नमा े भएपिछ उनको िनिम्त वषर्भिर ूाथर्ना गरेको टिलताले 
उनलाई सनुाइन।् अिन उनी ूाथर्नामा लािग नै रिहन ् र काममा धोखा 
िदएकोले उनलाई जेलमा हालेको, त्यहाँ परमेँ वरलाई िवँ वास गरेको र उनी 
छुटेपिछ संगसंगै चचर्मा जाने चाहना व्यक्त गरेको पिन डोिरनलाई सनुाइन।् 
"यिद परमेँ वरले मेरो बबुालाई पिरतर्न गनुर्भयो भने ितॆो ौीमानलाई पिन 
पिरवतर्न गनर् सक्नहुनु्छ!" टिलताले आँ वःत पाद भिनन।् 
   टिलताको कथाले डोिरनको दय छोयो, अिन आफ्नो ौीमानको 
िनिम्त िदनिदनै ूाथर्ना गनर् थािलन।् एक िबहान टिलता ५ बजे उठ्दा उनको 
कोठे साथी पिन िबहानै उठेर ूाथर्ना गनर् लागेकी देिखन।् त्यसबेला उनी 
अत्यन्तै खशुी भइन।् 
    दईु मिहना पिछ डोिरनकी सासूले उनलाई अचम्मको समाचार 
सनुाइन।् डोिरनको ौीमानले उनको जीवनभर किहल्यै पिन बगचामा काम 
गरेको िथएन। किहल्यै पिन कुटो कोदालो चलाएको िथएन। तर अिहले 
आफैले बारी खनेर आफ्नै बगचा उनले बनाए रे भ े खबर आफ्नो बहुारीलाई 
सनुाइन।् "आमा के तपाईँ ठ ा गद हनुहुनु्छ?" डोिरनले सोिधन।् "ितमी 
आफै आएर हेर" उनकी सासूले जवाफ िदइन।् 
   अक  पल्ट जब डोिरन घरमा गइन ्तब उनी आफैले बगचा हेिरन।् 
उनको ौीमानले उनलाई र पिरवारको रेखदेख पिहलो पल्ट गनर् थालेको थाहा 
पाइन।् उनले रक्सी खान छोडे। गाउँमा कसैले पिन उनको पिरवतर्नको 
बारेमा पत्याएनन।् 
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    कलेजको होःटेलमा आएपिछ टिलतालाई अ ालो माद डोिरनले 
धन्यवाद िदइन।् "परमेँ वरको जय होस!् परमेश ् वरले काम गिररहनभुएको छ" 
टिलताले खशुी व्यक्त गद भिनन।् 
     एक वषर्पिछ डोिरनको घरमा हरेक िवहान परमेँ वरको आराधना गनर् 
थािलयो र उनको ौीमान ् पिन चचर्मा जान थाले। ौीमान् ले उनलाई िपट्न 
पिन छोडे र उनका आखँा फेिर किहल्यै काला भएनन।् 
     "अब म खशुी आमा भएकी छु र खशुी ौीमान् को ौीमती पिन भएकी 
छु" डोिरनले भिनन।्  
    टिलताबाट परमेँ वरको बारेमा थाहा पाउने धेरै मािनसह मध्ये डोिरन 
पिन एक हनु।् उनी १९ वषर्की माऽ िछन।् येशू र उहाँको दया तथा 
धािमर्कताको बारेमा सनुाउन पाउँदा उनी धेरै रमाउँिछन।् 
    "मलाई पाल्ने आमाले सानैदेिख येशूको उपासक ब ुपछर् भनेर मलाई 
िसकाएकी िथइन।् त्यःती खालको आमा मैले पाएकोमा म परमेँ वरलाई सध 
धन्यवाद िदन्छु। म जहाँ गएपिन येशूको बारेमा म सनुाउँछु। जब संसारमा 
भइरहेका घट्नाह को बारेमा हामी चचार् गछ  तब म भन्छु 'यसैले येशू िछ ै 
आउनहुनु्छ भनेर देखाउँछ।' हामी परमेँ वरमा िवँ वािसलो भएर येशूको 
आगमनको आशामा बाँिचरहनपुछर्" हँिसलो भएर टिलताले यी लेखकलाई 
सनुाइन।् 

-आन्ि ुमेकचेःने 
 

३७-३ 
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