
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : म ी १०:३१-३९, लूका १२:१३-२१, िफिलप्पी 

२:५-८, लूका २२:१४-३० र म ी २३:१-१३। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "जबसम्म (इसाई भनाउँदाह मा नै िकन नहोस)् 
मािनसह मा डाह र ः वाथर्पूणर् अिभलाषा हनु् छ, त् यहाँ भाँड़भैलो र हरेक िकिसमको 
ॅं ट काम हनु् छ" (याकूब ३:१६ पान्तिरत)।  
   लहरे िपपलह  सनु्दर खह  हनु।् ितनीह  ४५-९५ फुट वा 
१५-३० िमटर अग्लोसम्म हनु्छ। ितनीह  ठण्डा मौसम र चीसो गृं मकालमा 
बढ्छन।् ती खका काठह  फिनर्चर वा टेबलु, झ्याल ढोका आिदह को 
िनिम्त ूयोग हनु्छ भन  कागज र सलाई बनाउन पिन ूयोग हनु्छ। हिरण र 
अ  जनावरह  ठण्डी मौसममा आफ्ना बच्चाह लाई त्यसका बोबाह  
ख्वाउँछन ् िकनभने ितनीह मा धेरै पौि क तत्वह  हनु्छ। लहरे िपपललाई 
धेरै घाम चािहन्छ, र ितनीह  जिहले पिन बिढरहेको हनु्छ। जाडोमा पिन 
ितनीह  बिढरहेका हनु्छन ्जसले गदार् िविभ  जनावरह को िनिम्त ती खह  
खानाको ॐोत हनु जान्छन।् 
   मािनसह को िनिम्त ती खह को एउटा नराॆो पक्ष छ, त्यो के 
भने ितनीह को जरा अत्यन्तै ठूलो र यऽतऽ फैिलएको हनु्छ। यो खको 
जरा जिमनमा िछटै फैिलएर ठूलो भिूम ओगटेको हनु्छ। खह   आफै 
१५० वषर्सम्म बाँच्न सक्छ तर ितनीह का जराह  जिमनमा हजार  वषर्सम्म 
पिन बाचँ्न सक्दछन।् 
    हाॆा बेचैन वा व्याकुलताका जराह  वा आधारह  के हनु ्भनेर यस 
अध्यायमा हामी िनयाल्नेछ । भी मा सत्य िवौाम पाउनबाट रोिकन धेरै 
वाधाह  भएको हामी पाउँछ । कितपय त ःव:त देिखन्छ र त्यसको व्याख्या 

३  वेचनै वेचनै वा  याकुलका मलू वा  याकुलका मलू 
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गिररहनपुदन। अ ह चािहँ अ ंय वा थाहा नपाउने जःता देिखन्छ। लहरे 
पीपलको खको मिुन रहेका जराह  हामीले नदेखेको जःतै हामीह को दय, 
सोच, िदमाग वा िववेकमा यःता मनिःथित र िबयाकलापह ले अ ा 
जमाइरहेका हनु्छन ्िक जसले गदार् हामीलाई ूभ ुयेशूबाट टाढा राख् दछ। 
 

१. येशू आफैले ःप मा भ हुनु्छ उहाँले िबभाजन ल्याउनहुनु्छ 
     झझगडा ूायजसो कमैलाई मन पछर् होला। हामी शािन्त, िमलन र 
तालमेलको िभऽैदेिख चाहना  गछ । हाॆा चचर् वा संःथाह मा शािन्त कसरी 
ल्याउने र झगडा कसरी समाधान गन भ े जःता गो ीह  गदर्छ । 
   येशूले हाॆो साम ु तेःयार्उनभुएको िततो सत्य म ी १०:३४-३९ 
पढ्नहुोस।् उहाँले शािन्त होइन तरवार ल्याउन उहाँ आउनभुएको भ कुो अथर् 
के हो? येशूलाई "शािन्तका राजकुमार" भनेर यशैया ९:६मा सम्बोधन गिरएको 
छ तर आफैचािहँ यु  गनर् आउनभुएको रे, उहाँले के भ  खोज्नभुएको हो? 
हेन ुर्होस,् "३४ “म पथृ् वीमा शािन् त ल ्याउन आएको हुँ भनी नठान। शािन् त 
ल् याउन होइन,  तर तरवार चलाउनलाई म आएको हुँ।  ३५ िकनिक म 
मािनसलाई उसका बाबकुो िव ,  र छोरीलाई उसकी आमाको िव ,  र 
बहुारीलाई उसकी सासूको िव  गराउन आए।ँ  ३६ मािनसका शऽ ुउसको 
आफ् नो पिरवार िभऽकैह  हनेुछन ्। ३७ “जसले मलाई भन् दा बढ़ी आफ् ना बबुा 
वा आमालाई ूमे गदर्छ,  त् यो मेरो योग् यको हुँदैन। जसले मलाई भन् दा बढ़ी 
आफ् ना छोरा वा छोरीलाई ूमे गदर्छ,  त् यो मेरो योग् यको हुँदैन।  ३८ जो 
आफ् नो बूस उठाएर मेरो पिछ लाग् दैन, त् यो मेरो योग् यको हुँदैन।  ३९ जसले 
आफ् नो ूाण जोगाउँछ,  त् यसले त् यो गमुाउनेछ,  र आफ् नो ूाण मेरो िनिम् त 
गमुाउनेले त् यो बचाउनेछ।"    
   म ी १०:३४-३९मा येशूले खलेुआमा पमा व्यक्त गनुर्भएको कथन 
त हामीलाई चिकत पान अन्तर ान वा आत्म ानभन्दा िबपिरत देिखन्छ। हाॆो 
मिुक्तदाता जो िनिरह बालक भएर जन्मनभुयो, जो यथाथर्मा शिक्तशाली राजा 
भएर आफ्ना विरपिर ससुम्प  सरुक्षा गाडर्ह ले घेिरएर शासन गनुर्पन ठाउँमा, 
जसले आफ्ना िछमेकी र शऽहु लाई ूमे गनुर्पछर् भनेर ूचार गनुर्हनेुले अब 
उहाँले आफ्ना भक्तह लाई उहाँले िवभाजन र िविोह वा संघषर् ल्याउन 
आउनभुएको रे! उहाँको त्यो भनाईूित उहाँका चेलाह , उहाँलाई सु ेह  र 
हामीलाई पिन अचम्म लाग्न ुःवभािवकै हो: यो कसरी हनु सक्छ? 
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   तर गिहिरएर पढ्दा मि  १०:३५-३९मा यो वाःतिवक तरवार िभड्न 
मािनसह लाई आ ान गनुर्भएको होइन तर हाॆो बफादािरता, िन ा र हाॆो 
भिक्तको ूाथिमकता कोसँग छ भनेर उहाँले पदार्फास गनुर्भएको हो। येशूले 
मीका ७:६को भनाईलाई नै उतानुर्भएको िथयो। अनन्त जीवनको िनिम्त िनणर्य 
गर भनेर येशूले आफ्ना ौोताह लाई चनुौित िदनभुएको िथयो। छोराले आफ्ना 
बाबलुाई ूमे गनुर्पछर् र आदर गनुर्पछर्। यो त मोशाले पहाडमै पाएको काननुी 
ूावधान हो। पिरवारलाई ःथायीत्व िदन परमेँ वरका धेरै नीितह मा यो नीित 
एक िथयो। तर यिद येशूूित ूमेको मोहनी ौोताह मा भए उहाँको आदेश 
मा ु कडा िनणर्य देिखन्थ्यो। बाब ु र आमाले आफ्ना छोराछोरीह लाई ूमे 
गनुर्पछर् र ःयाहार गनुर्पछर्। तर येशूूित समिपर्त ूमेभन्दा त्यो ूमेले 
ूाथिमकता पायो भने उहाँको आदेश पालना गन िनणर्य किठनै देिखन्छ। जनु 
पिहलो हनुपुथ्य  त्यही हनुपुछर् भ े कुरो येशूले हामीलाई याद िदलाइरहनभुएको 
छ। 
    येशूले यो कथनको िनणर्यलाई महण गनर् तीनवटा वाक्यह  ूयोग 
गिरएका छन।् ती तीनैवटामा योग्य भ े शब्द ूयोग गिरएको छ। योग्य हनु ु
भनेको कुनै उच्च नैितक आदशर् वा पापलाई िजत् ने आधारमा होइन्दैन। येशू 
भी सँगको सम्बन्धमा नै योग्य भरपदर्छ। अ  सबैभन्दा मािथ उहाँलाई 
हामीले चनु्य  भने हामी योग्यको ठहिरन्छ । हाॆा बाबआुमा वा 
छोराछोरीह लाई भन्दा पिहला उहाँलाई च ु ु सक्न ु नै हामी योग्य ठहिरन 
जान्छ । हामी बूसको द:ुखमा सहभागी हनु्छौ हनु्छ  र येशूलाई प ाउँछ  
(अथार्त ् यिद हामीले येशूलाई ूमे गनर् िसक्य  भने हामीले अ लाई उहाँले 
जःतै ूमे गनर् िसक्छ । येशूले आफ्ना िमऽह को िनिम्त जीवन िदनभुयो 
िकनभने ितनीह लाई उहाँले ूमे गनुर्हनु्थ्यो। यही खालको अ लाई, 
पिरवारलाई िदने ूमे हामीमा हनु्छ जब हामीले येशूलाई पिहलो ूमे गर् य  र 
उहाँको त्यागमा हामी सहभागी हनु िसक्य  भने-अनवुादकको थप िज ासा)। 
    "शु  वा चोखो धमर्को आत्मा वा जोशले ूिेरत भएर हाॆा 
यवुायवुतीह  चलनु ्भ े जःतो मेरो महान ्चाहना अ  छैन। शु  र चोखो 
तथा िनमर्लता र येशूको धािमर्कताको पोशाक ओढेर बूसलाई बोकेर येशूको 
पिछ लाग्ने जोशमा अमसर हनुपुछर्। यिद यःतो समपर्णमा हाॆा यवुाह  िहँड्न 
सक्यो भने हाॆो मिुक्तदाताले ितनीह लाई ितनीह को ूितभा सहुाउँदो ःथानमा 
खटाउनहुनेुछ। ितनीह  जहाँ धेरै उपयोगी  हनु्छ त्यहा ँ ितनीह लाई 
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उभ्याउनेछन।्"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ५, प॰ृ 
८७बाट पान्तिरत। 
    किहलेकाही ँहाॆ ैइच्छा िबपिरत बूस बोक्नपुन हनु्छ त किहलेकाही ँ
ःवइच्छाले। तर जे भएतापिन बूसलाई िवँ वाससाथ बोक्न के आवँयक नीित 
चािहन्छ? 
 

२. ःवाथीर्पना 
      लहरे िपपल वा अ  खह का भिूमगत ठूला ठूला जराह  जःतै 
मािनसको दय वा िदमागमा पिन एक िकिसमको जरा गाडेको छ जनु अत्य ै 
बिलयो र शिक्तशाली छ। ूत्येक मािनसलाई त्यस जराले थामीराखेको 
देिखन्छ, त्यो जरा हो ःवाथीर्पना जनु पापको एक ूमूख भाग हो। त्यसले गदार् 
नै ूभ ुयेशूमा पाइने सक् कली वा सत्य चैन वा िवौाम नपाओस ्भनेर हामीलाई 
वाधा िदइरहेको हनु्छ। हामीले हाॆो जीवनमा व्यक्त गनर् सक्ने पापका सबै 
भावनाह मा ःवाथर्पना एकदम सिजलो र सहजै पमा ूकट गनर् सक्छ , 
सक्दैन  र? हामी कितपयको िनिम्त ःवाथर्पना सास फेनुर् जःतै ःवाभािवक छ। 
   येशूले एउटा अतीर्कथा भ भुएको लूका १२:१३-२१मा लेिखएको 
छ। त्यस कथामा के मूख्य समःयालाई येशूले औलँ्याउनभुएको िथयो? 
भिवंयको िनिम्त योजना बनाइरहँदा के ःवाथीर्पनाले िदमागमा अ ा जमाएर 
परमेँ वरको राज्यको बारेमा वेवाःता गन हो र? यिद होइन वा आवँयक छैन 
भने येशूले हामीलाई कमसेकम के चेतावनी िदइरहनभुएको छ? हेन ुर्होस,् "१३ 
भीड़बाट एक जनाले उहाँलाई भन् यो, “गु , मेरा दाज् यूलाई भिनिदनहुोस ्, र ितनले 
अंशबन् डा गिरदेऊन ्।”   १४ तर उहाँले त् यसलाई भन् नभुयो, “िमऽ, कसले मलाई 
ितमीह मािथ न् याय गन अथवा ितमीह को सम् पि  बाँिड़िदने तलु् यायो?”  १५ 
उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, “होिशयार रहो, सबै िकिसमका लालचबाट जोिगने 
काम गर,  िकनिक मािनसको िजन् दगी उसको धन-सम् पि को ूशःततामा 
रहँदैन।”   १६ उहाँले ितनीह लाई एउटा ं टान् त भन् नभुयो,  “कुनै एक जना 
धनी मािनसको जिमनमा ूशः त उब् जनी भयो। १७ त् यसले मनमनै गनु् न लाग् यो, 
‘मेरो अन् न राख् ने ठाउँ मिसत छैन, अब म के ग ?ँ’ १८ तब त् यसले भन् यो, ‘म 
यसो गनछु– आफ् ना ढुकुटीह  भत् काएर झन ् ठूला-ठूला बनाउनेछु, र मेरा सबै 
अनाज र मालसामान त् यही ँराख् नेछु। १९ अिन म आफ् नो ूाणलाई भन् नेछु, “ए 
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ूाण,  धेरै वषर्सम् म पगु् ने ूशः त सम् पि  तेरो िनिम् त थिुूएको छ। सखु-चैनमा 
बस ्। खा, िप, र मोज गर ्”।’   
  २० “तर परमेँ वरले त् यसलाई भन् नभुयो,  ‘ए मूखर्, आज राती नै तेरो 
ूाण तँबाट िलइनेछ, र जे कुराह  तले आफ् नो िनिम् त थपुारेको छस ्, ती कसको 
हनेु?’    २१ “आफ् नो िनिम् त धन-सम् पि  थपुान,  तर परमेँ वरको िं टमा धनी 
नहनेु मान् छेको अवः था यः तै हनु् छ।”   
     यो अतीर्कथा केवल लूकाको समुाचारमामाऽै देखा परेको छ। 
िभडबाट एक जना अनािमकाले ूँ न गदार् उसको जवाफमा येशूले यो कथा 
भ ुभएको िथयो। आफूलाई अंशबन्दाको मािमलामा हःतक्षेप गनर् एक जना 
मािनसले येशूलाई अनरुोध गरेको िथयो। तर आफू कसैको अंशबन्दा वा 
व्यिक्तगत पािरवािरक मािमलामा हःतक्षेप गनर् आएको होइन भनेर येशूले ःप  
जवाफ िदनभुएको िथयो। तर येशूले आफ्नो औलँा ठूलो समःयाको जरामा 
घसुानुर्भएको िथयो। त्यो िथयो, ःवाथीर्पना। हाॆो व्यिक्तगत िबयाकलापको 
गिहरो जरा के हो भनेर उहाँले खनेर नै देखाउनभुएको िथयो। 
     तपाईँको जीवनमा तपाईँले देखाउनभुएको ःवाथर्लाई व्यक्त गनुर्भएको 
समयलाई सोच्नहुोस।् ःवाथर्पनाले परमेँ वर, दम्पि मा, पिरवारमा र चचर्को 
पिरवार र िछमेकी र सहकमीर्ह सगँको सम्बन्धलाई कसरी ूभाव पादर्छ? त्यो 
नहनु िफिलप्पी २:५-८लाई कसरी आत्मसात ् गन? हेन ुर्होस,् "५ ितमीह मा 
यः तो मन होस ्, जो भीं ट येशूमा पिन िथयो। ६ परमेँ वरको ः व पमा भएर 
पिन उहाँले परमेँ वरको बराबरी हनेु कुरालाई एउटा पिबराख् ने वः तजुः तो 
ठान् नभुएन। ७ तर आफैलाई िर याईकन कमाराको प धारण गरेर,  तथा 
मनुं  य भएर जन् मनभुयो। ८ ः व पमा मािनसजः तै भएर आफैलाई 
होच् याउनभुयो, र मतृ् यसुम् मै, अथार्त ् बूसको मतृ् यसुम् मै आ ाकारी रहनभुयो।" 
     आफ्नै आवँयकता र महत्वाकाँक्षालाई केिन्ित गदार् येशूको 
अतीर्कथाको अनािमका धनी मािनसले अ ँय ःवगर्को वाःतिवकतालाई िबसको 
िथयो। ठूलो हनेु, नाउँ कमाउने, ूख्यात हनेु, अ सँग ूितःपदार् गरेर 
आफूलाई उच्च ःथानमा राख् ने वा आफ्नो भाऊ बढाउने नीित परमेँ वरको 
राज्यको आधार नीितह  होइनन।् हाॆो स ामा मनर् येशू कुन मनिःथितले 
गदार् होिच्चन राजी हनुभुयो भनेर पावलले हामीलाई अिलकित झलक िदन्छन।् 
    िफिलप्पी २:५-८मा हामीलाई िनःवाथर्पना, नॆता र ूमेको नक्सा 
होिरिदएका छन।् यिद परमेँ वरूित र अ ूितको ूमेले हामीलाई घचेिटएर 
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हाॆा िनणर्य र ूाथिमकताह लाई ःथान िदएन  भने हामी झन झन धन थपुान 
होडबाजीमा चल्छ  र ःवगर्मा भएको धनूित कम कम ध्यान िदन थाल्छ  
(म ी ६,२०)। 
    धनी हनु वा भौितक सिुवधासम्प  हनेु होडबाजीमा लाग्न िकन सिजलो 
छ? हो हाॆो जीवन िनवार्ह गनर् हामी सबैलाई पैसाको आवँयक छ त्यसैलाई नै 
मध्यनजर राख छ िदन काम गर भ  ेत परमेँ वरको आदेशै हो। तर हामी 
लोभको भमूरीमा परेर धन थपुान काममा लागेको लागै िकन हनु्छ ? 
 

३. महत्वाकांक्षा 
     यस संसारमा रहनहुुँदा येशूको अिन्तम हप् ताको सेवाकायर् सिम्झरहन ु
जिहले पिन उत्साह र ूरेणाको ॐोत भएको हामी महससु गछ । उहाँलाई 
बूसमा टाँग्नभुन्दा चेलाह सँग अिन्तम समय िबताउनभुएको ँय आित्मक र 
मानिसक जीवनको िनिम्त अत्यन्तै मह वपूणर् छ। व्याकुलता र मह वाकाँक्षाले 
मािनसह लाई खराब काम गनर् र सु  कसरी अमसर गराउँदो रहेछ भनेर 
फेिर येशूको यही अिन्तम हप् ताको िचऽणले देखाउँदछ। 
   येशू तीन वषर् बिढ आफ्ना चेलाह लाई परमेँ वरको ूमे र चाहनाको 
बारेमा अनेक  िशक्षादीक्षा िसकाउनभुएको िथयो तर उहाँको अिन्तम हप् तामा 
चेलाह  को भन्दा को ठूलो भ  ेकुरामा हानथाप गिररहँदा येशूलाई कःतो िच  
दखु्यो होला? अत्यन्तै संवेदनशील क्षणमा चेलाह को ध्यान मानव महानताितर 
िकन गएको होला? हेन ुर्होस ्लूका २२:१४-३० "१४ अिन जब बेला भयो, तब 
उहाँ ूिेरतह सँग भोजन गनर् बः नभुयो। १५ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, 
“मैले द:ुख भोग् न अिघ नै यो िनः तार-चाड़को भोजन ितमीह सगँ खाने ठूलो 
इच् छा गरेको िथए,ँ १६ िकनिक म ितमीह लाई भन् दछु, परमेँ वरको राज् यमा यो 
पूरा नहोउञ् जेल म यो भोज फेिर खानेछैन।ँ”   १७ तब कचौरा िलएर धन् यवाद 
चढ़ाउनभुएपिछ उहाँले भन् नभुयो,  “यो लेओ,  र ितमीह  आपसमा बाँड़। १८ 
िकनिक म ितमीह लाई भन् दछु,  परमेँ वरको राज् य नआउञ् जेल अब उूान् त 
अङ् गरुको रस म िपउनेछैन।ँ”    १९ अिन उहाँले रोटी िलनभुयो र धन् यवाद 
चढ़ाउनभुएपिछ त् यो भाँच् नभुयो र ितनीह लाई यसो भन् दै िदनभुयो, “ितमीह का 
िनिम् त िदइएको यो मेरो शरीर हो। मेरो सम् झनामा यो गन गर।”  २० यसै गरी 
खाइसक् नभुएपिछ उहाँले कचौरा िलनभुयो र भन् नभुयो,  “यो कचौरा ितमीह का 
िनिम् त बगाइएको मेरो रगतमा ः थािपत गिरने नयाँ करार हो। २१ तर हेर, 
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मलाई पबाउनेको हात मैसँग टेिबलमा छ। २२ िकनिक मािनसको पऽु त 
ठहराइएअनसुार जानैपछर्,  तर िधक् कार त् यस मािनसलाई, जसले उसलाई धोका 
िदन् छ।” २३ यः तो काम गन ितनीह मध् ये को होला भनी ितनीह  आपसमा 
बहस गनर् लागे। २४ अब ितनीह मध् ये सबैभन् दा ूमखु को गिनने हो भनी 
चेलाह का बीचमा वाद-िववाद हनु लाग् यो। २५ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, 
“अन् यजाितका राजाह ले ितनीह मािथ ूभतु् व गछर्न ्,  र ितनीह मािथ अिधकार 
चलाउनेह  ‘उपकारी’  भिनन् छन ्। २६ तर ितमीह चािहँ यः तो नहोओ। 
ितमीह मध् ये जो ठूलो छ, त् यो सानो बनोस ्, र अगवुा हनेुले चािहँ सेवा गरोस ्। 
२७ िकनभने ठूलो को हो? भोजन खान बः ने िक सेवा गन? के भोजन खान बः ने 
होइन?  तर म ितमीह का बीचमा एक जना सेवा गनजः तै छु। २८ 
“ितमीह चािहँ मेरो परीक्षामा मलाई साथ िदनेह  हौ। २९ जसरी मेरा िपताले 
मलाई एउटा राज् य िदनभुयो, म पिन ितमीह लाई िदन् छु, ३० तािक मेरो राज् यमा 
ितमीह  मेरो टेिबलमा खाने र िपउनेछौ, र इॐाएलका बा॑ै कुलको न् याय गरेर 
िसंहासनह मा बः नेछौ।"   
   हामीमा सबभन्दा ठूलो को होला भनेर छलफल गिरने काम हामीले 
पिरवारमा, कायार्लयमा वा चचर्मा कमै गछ । यसको बारेमा हामी धेरै सोच्छ  
होला। तर ूायजसो सबैले सु े गरेर यसरी को बोल्छ होला र? 
  येशूका चेलाह मा आफ्नो भाऊ खोज्ने मनिःथित यो पिहलो पल्ट िथएन। 
म ी १८:१मा चेलाह ले येशूकहाँ परमेँ वरको राज्यमा सबभन्दा ठूलो को 
होला भनेर ल्याएको ूँ न उल्लेख गिरएको छ। (िभऽी मनमा ितनीह  
आफैमा सबभन्दा ठूलो को होला भ े सु  चाहेका िथए)। तर त्यसको जवाफ 
येशूले जसरी िदनभुयो दयिवदारकमाऽ नभएर मािनसको घमण्ड वा 
महात्वाकाँक्षालाई चरु गन खालको िथयो जसबाट हामी सबैले िनिम्त पाठ 
िसक्न ु अत्यन्तै अिनवायर् छ। उहाँले एउटा सानो बालकलाई बोलाउँदै 
चेलाह को बीचमा राख् नहुनु्छ। सबैका आखँाह  ठूला ठूला हनु्छन;् 
ितनीह ले आआफ्ना आिँखभ ह  उठाउँछन।् येशूले के गनर् खोज्नभुएको िथयो 
सो सबैले देख् न र सु  चाहेका िथए। म ी १८:३मा ितनीह को िज ासा 
यसरी मेटाउनहुनु्छ: "३ उहाँले भन् नभुयो, “साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, मन 
पिरवतर्न भएर ितमीह  साना बालकह जः ता भएनौ भने किहल् यै ः वगर्को 
राज् यमा पः नेछैनौ। ४ जसले यो सानो बालकजः तै आफूलाई नॆ तलु् याउँछ, 
त् यही ः वगर्को राज् यमा सबैभन् दा महान ् हनेुछ। ५ जसले मेरो नाउँमा एउटा 
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यः तो बालकलाई महण गछर्,  त् यसले मलाई महण गछर्।" (उहाँले यही कुरा 
म ी २५:४०मा िजिकर गनुर्भएको िथय)। 
    आत्मपिरवतर्न वा मन पिरवतर्न (जसलाई अङ्मजेीमा कनभजर्न 
conversion भनेर ूायजसो सम्बोधन गिरन्छ र ूायजसो अ  धमर्बाट इसाई 
धमर्मा ल्याउने ूिबयालाई जनाउँछ जनु कुरो बालकलाई के थाहा छ र?-
अनवुादकको ूितिबया) येशूमा सत्य िवौाम पाउन खोज्ने जग हो। हामीलाई 
हामीभन्दा बािहरको शिक्तको सहयोग चािहन्छ भनेर त्यसबेला महससु गछ  
जब हामी बालक जःतै हनु्छ । जब हामी यस िःथितको अनभुव गछ  तब 
हामी आफैले आफैमािथ भर पनर् सक्दैन  तर येशूमािथ भर पनुर्पछर् भ े 
आत्म ानको महससु गदर्छ । हामीह को मूल्यमान्यता, आदशर् सोच र 
महात्वाकाँक्षाह मा पिरवतर्न वा काँचलुी फेिरएको हनु्छ। येशूले उहाकँा 
चेलाह लाई यो भ  खोिजरहनभुएको छ: ममािथ भरोसा राख र यस 
बालकलले जःतै ममािथ भर पर। सत्य महानता भनेकव आफ्ना 
अिधकारह लाई छोड्न ुर परमेँ वरको राज्यको मूल्य, मान्यता र आदशर्लाई 
अ ाल्न ुहो। 
    दभुार्ग्यवस, येशूको अिन्तम िदनसम्म वा अिन्तम खानासम्म पिन 
चेलाह ले यो नीित िसकेका िथएनन।् ितनीह को आआफ्नो कचकच, को 
भन्दा को ठूलो जःतो होडबाजीले गदार् येशूसँग अिन्तम िस  बातिचत वा 
स ित गन अवसर ितनीह ले गमुाए जनु त्यस पिरिःथित किहल्यै पिन दोहोिरने 
िथएन। 
    यो पिन, येशूसँग वष सम्म रहँदा, उहाँसँग सेवाकायर्मा संलग्न हुँदा र 
उहाँका पाऊह मिुन बसेर सनु्दा र िसक्दा उहाँको ःवभाव वा दशर्नलाई 
ितनीह ले बझु्न सकेका िथएनन।् मानव दय कितको ॅ  रहेछ भ े त्यो 
ज्वलन्त उदाहरण कःतो द:ुखलाग्दो छ! फेिर अक  सकारात्मक पक्ष पिन 
हेर । चेलाह को त्यस कहाली अवःथाको छलफलको बावजदु पिन येशूले 
ितनीह लाई त्याग्नभुएन। यसले उहाँको सदाशयता र अनमुहको िनरन्तर 
उपिःथितको वाःतिवकतालाई औलँ्याउँदछ। 
    हामी मानव जाित आफ्नो भाऊ खोज्ने ूविृ , अ लाई दवाएर आफू 
मािथ पगु्ने मनिःथितको िशकारमा पिररहेका हनु्छ । यिद त्यसबाट उिम्कन 
चाहन्छ  भने येशूको बूसमा नै मध्यनजर राखेर िहँड्न ुहाॆो िनिम्त शिक्तशाली 
औषधी िकन हनुसक्छ? 
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४. पाखण्डीपना  वा ढ गी  
यिद कोही मािनस नाटक गछर् वा आफू को होइन तर हुँ भनेर 

देखाउन खोज्न ु र अ लाई आदशर्को भाषण छाँट्ने आफूचािहँ लिुकिछपी 
आफूले पढाएको पाठ िबपिरत चल्छ भने त्यसलाई पाखण्डी वा ढ गी भन्दछ। 
यो शब्द येशूले म ी २३ अध्यायमा सात पल्ट ूयोग गनुर्भएको छ। शा ी र 
फिरसी पिण्डतह सँग (हाॆो भाषामा ःवामी) येशूले ितनीह को चालचलनको 
सावर्जिनक पमै पाखण्डी भनेर भनेर भन्डाफोर गनुर्भएको िथयो। ती शा ी र 
फिरसीह  यहूदी धमर्को नेततृ्ववगर्को मूल समूह िथए (म ी 
२३:१३,१३,१५,२३,२५,२७,२९)। व्यिभचारीह , कर िलने वा सरकारी 
कमर्चारीह , िजऊ माःनेह , हत्याराह  र अ  पापीह लाई येशूले अनमुह र 
क्षमा ूदान गनुर्हनु्छ भनेर ससुमाचारका पःुतकह ले हामीलाई बताउँछ भने 
पाखण्डीपना र धमर्को नाउँमा ढ गी हनेुह लाई उहालेँ कमै सहनशीलता 
देखाउनभुएको हामी पाउँछ  (हेन ुर्होस ् अ  पदह  पिन: म ी ६:२,५,१६; 
म ी ७:५, म ी १५:७-९; म ी २२:१८)। 
   म ी २३:१-१३ पढ्नहुोस ् र ती पदह मामाऽ पाखण्डी वा 
ढ गीह का चार मूख्य ःवभावह  के रहेछन ् भनेर येशूले औलँ्याउनभुएको 
हेन ुर्होस,् "१ तब येशूले भीड़ह  र आफ् ना चेलाह लाई यसो भन् नभुयो: २ 
“शाः ऽीह  र फिरसीह  मोशाको आसनमा बः तछन ्। ३ यसकारण ितनीह ले 
भनेका कुरा गर र मान, तर ितनीह ले गरेजः तो चािहँ नगर, िकनिक ितनीह ले 
िशक्षा त िदन् छन ्, तर त् यसअनसुार गदनन ्। ४ ितनीह ले ग॑  र बोक् न नसक् ने 
भारी बाँधेर मािनसह का काँधमा रािखिदन् छन ्। तर ितनीह  आफैचािहँ ती 
उठाउनलाई एक औलँाले पिन छँुदैनन ्। ५ “तर ितनीह  आफ् ना सारा काम 
मािनसह लाई देखाउनलाई गदर्छन ्। िकनभने ितनीह  आफ् ना िनधार र नाडीमा 
व् यवः था-पऽी ठूला बनाउँछन ्,  र आफ् ना वः ऽका झमु् काह  लम् म् याउँछन ्,  ६ 
भोजह मा ितनीह  सम् मानका ः थान र सभाघरह मा ूमखु आसनह  मन 
पराउँछन ्,  ७ बजारह मा अिभवादन खोज् छन ् र मािनसह ले गु  भनेका 
चाउँछन ्। ८ “तर ितमीह लाई कसैले ‘गु ज् यू’ नभनोस ्,  िकनिक ितमीह का 
िशक्षक एउटै हनुहुनु् छ, र ितमीह चािहँ सबै दाजभुाइ हौ। ९ ितमीह  पथृ् वीमा 
कसैलाई आफ् ना िपता नभन,  िकनिक ः वगर्मा ितमीह का एउटै िपता हनुहुनु् छ। 
१० ितमीह लाई कसैले ‘मािलक’ नभनोस ्, िकनिक ितमीह का एकमाऽ मािलक 
भीं ट नै हनुहुनु् छ। ११ ितमीह मध् ये जो सबैभन् दा उच् च छ,  त् यो ितमीह को 
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सेवक हनेुछ। १२ जसले आफूलाई उच् च पाछर्,  त्यो होच् याइनेछ,  र जसले 
आफूलाई होच् याउँछ, त् यो उच् च पािरनेछ। १३ “िधक् कार, ितमीह लाई, शाः ऽी र 
फिरसी हो, ढ गीह ! िकनिक ितमीह  मािनसह का सामनु् ने ः वगर्का राज् यको 
ढोका बन् द गदर्छौ। ितमीह  न त आफै पः तछौ, न पः न चाहनेह लाई पः न 
िदन् छौ।" 
     येशूले शा ी र फिरसी पिण्डतह का चार चिरऽह  औलँ्याउनभुएको 
छ। ूथम ् शताब्दीकव यहूदी धमर्मा फिरसीह  क र धािमर्क समूहमा 
गिनन्थ्यो र यहूदी धमर्मा ितनीह कोमाऽै अिधकार भएको दावी गदर्थे। 
ितनीह  िलिखत र मौिखक व्यवःथा र िविध अनसुार शु  गनुर्पन नीितमा 
चासो राख् दथे। फेिर अक  धािमर्क समूह पिन िथयो जसलाई सदकुीह  
भिनन्थे। ितनीह  ूायजसो धनी अगवुाह  िथए साथै ितनीह  िशिक्षत पूजारी 
वगर्मा ितनीह लाई गिनन्थे। ितनीह  उच्च पमा हेलेनी अथार्त ् मीक 
सभ्यताको उपज िथए। ितनीह  मीक भाषा बोल्थे र मीक दशर्नह मा पोख्त 
िथए। ितनीह  परमेँ वरले गनुर्हनेु न्याय वा मािनस मरेपिछ के हनु्छ भ े 
कुरामा िवँ वास गदनथे। ितनीह  उदारवादी भनेर हामी भन्छ । दवैु फिरसी 
र सदूकीह  पाखण्डी वा ढ गीह को दजार्मा येशूले राख् नभुएको िथयो। 
   हामीले जे िवँ वास गछ  वा  (बिप् तःमाको समयमा सपथ खाएर त्यस 
अनसुार नचल्ने वा नैितक पमा चल्न वाध्य नहनेु) र हामी जे भन्छ  त्यही 
अनसुार हामी नचल्ने तर अ लाईचािहँ चल्न धािमर्क िनयमह  लाड्ने 
आफूह चािहँ ती नीितह  अनसुार नचल्दा येशूले हामीलाई पिन पाखण्डी वा 
ढ गी भ ुहनु्छ। यःता मािनसह ले अ ह को (वा चचर्बाटै) ँयावास, कदर, 
धािमर्क सम्मान, आदर र ढोग खोज्छन ्जनु हाॆो परमेँ वर िपतामाऽै योग्यको 
हनुहुनु्छ।  
    येशूले ितनीह लाई िततो र ितखो बोलीले सम्बोधन गिर ितनीह लाई 
पाखण्डी वा ढ गी भनेर लाञ् छना लगाएतापिन ितनीह ूित उहाँको माया र 
चासो देखाउनभुएको िथयो। 
   "जब येशूले मिन्दरितर असल होस ्भ े लालायीत आखँाले हेन ुर्भएको 
िथयो र ौोतावगर्ह मा उहाँले नजर राख् नभुएको िथयो त्यसबेला परमेँ वरको 
पऽुको अनहुारमा ःविगर्य दया र क णाले भिरएको देिखएको िथयो। दयदेिख 
िचत्कार गरेर र गहभिर आशँ ुझारेर येशूले यो द:ुख व्यक्त गनुर्भएको िथयो, 
"ओ य शलेम, य शलेम, ितमीले अगमवक्ताह लाई मार् यौ र ितमीह कहाँ 
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पठाइएका जनह लाई ितमीह ले ढु ाले हान्यौ, मे कितपटक 
छोराछोरीह लाई जम्मा गरेको जःतै ितमीह लाई जम्मा गनर् खोज, जसरी 
कुखरुीले आफ्ना चल्लाह लाई आफ्ना पखेटाह मािथ जम्मा गन खोज्छ तर 
ितमीह लेचािहँ वाःता पिन गरेनौ।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् 
६२०बाट पान्तिरत। 
    येशूले यहाँ धािमर्क अगवुाह लाई पाखण्डी वा ढ गी भनेर भन्डाफोर 
गनुर्भएको िथयो तर हामी पिन त्यही दोषको पिङ् क्तमा नरहन धािमर्क अगवुा नै 
हनुपुछर् भ  े िकन छैन? हामी जो सकैु भएतापिन त्यस खालको पाखण्डीपना 
हामीमा छ भनेर हामीले कसरी देख् ने र त्यसबाट हामी कसरी मकु्त हनेु? 
 

५. वेचैन वा व्याकुलतालाई जरैदेिख उखेिलने 
         यूह ा १४:१-६ पढ्नहुोस।् हामी बेचैन छ , आफ्नो जीवनमा होस ्वा 
संसारको पिरिःथितलाई हेदार् हामी व्याकुल छ। हामीह को दय डगमिगएको 
छ। तर हाॆो द:ुखद दयलाई थामी राख् न हामी के गनर् सक्छ ? हामीमा 
भएका ःवाथर्पना, महात्वाकाकँ्षा, पाखण्डीपना वा ढ गीपना, एक आपसमा 
िवभाजनबाट राहत पाउन वा ितनीह मािथ िवजयी हनु र सत्य पमा िवौाम 
पाउन मूख्यत: हामीले के गनुर्पछर्? हेन ुर्होस,् "१ “ितमीह को दय व् याकुल 
नहोस ्। ितमीह  परमेँ वरमािथ िवँ वास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँ वास गर। २ 
मेरा िपताको घरमा बः ने ठाउँह  धेरै छन ्। त् यसो नभए,  के म ितमीह लाई 
भन् नेिथए ँर,  िक ितमीह का िनिम् त ठाउँ तयार पानर् म गइरहेछु? ३ अिन गएर 
मैले ितमीह का िनिम् त ठाउँ तयार पारेपिछ म फेिर आउनेछु,  र ितमीह लाई 
मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु, त् यहाँ ितमीह  पिन हनेुछौ। ४ जहाँ म गइरहेछु, 
ितमीह  त् यहाँ जाने बाटो िचन् छौ।”   
   हामीमा भएका व्याकुलता र बैचैनीलाई िजत् न जिहले पिन येशूबाट 
सु  गनुर्पछर्। उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हो। यस संसारको अनेक  सञ् चार 
माध्यमह को ज ललमा हामी भ तािररहेका छ , हामी कता जाने र कता 
गइरहेकाछ  थाहा नपाएर  लआयिविहन भएर चिलरहेकाह को िनिम्त कहा ँ
जाने, के गन भनेर येशूले ठीक िनदशनह  िदनहुनु्छ; व्यवःथा वा दश 
आ ाह  िदनहुनेु येशू उहा ँआफै सत्यलाई व्यिक्तत्वमा उतािरनभुएको हो। 
उहाँको आत्माले हामीलाई सबै सत्यितर अगवुाई गनुर्हनु्छ (यूह ा १६:१३)।  
जब हाॆो िदलमा चोट लाग्दछ, थकान र पेलान हनु्छ , िबमार र िनराश 
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हनु्छ , अथर्मूलक जीवन िजउने तत्व नै हाॆो जीवनबाट िबलाउँछ तब यिद 
हामी उहाँकहाँ आय  भने उहाँले हामीलाई हामीलाई नयाँ जीवन िदनहुनु्छ 
िकनभने उहाँ जीवन हनुहुनु्छ, उहाँ अ  जःतो केवल सास फेन जीवन होइन 
तर जीवनको ॐोत हनुहुनु्छ र उहाँमा सिञ् जवनी औषधी छ। अझ भन  भने 
उहाँले हामीलाई ूसःत वा हामीले ठाम्न सक्नभुन्दा पिन बेिस जीवन 
िदनहुनु्छ। यो उहाँको ूित ा हो (यूह ा १९:१९)। यसमा हाॆो अनन्तको 
घर र अनन्त जीवन समावेश भएका छन।् तर ती केवल भिवंयको लािगमाऽ 
होइन अिहले बतर्मान जीवनमा नै उहाँले गणुःतर र आदशर् जीवन िदनहुनु्छ। 
धेरै र हामीले नाप् नेभन्दा पिन अिधक गिुणलो जीवन िदन हाॆो सिृ कतार् 
उत्सकु हनुहुनु्छ। 
   याद गनुर्होस,् "ितॆो दय बेचैन वा व्याकुल नहोस"् भ े येशूको 
सल्लाह होइन तर उहाँको िनम्तो हो जसमा उहाँको जीवनसँग हाॆो जीवन 
सहभागी हनु उहाँले अपेक्षा गनुर्हनु्छ। जब हामी िनराश हनु्छ , तल्लोःतरमा 
िगरेका जःतो हनु्छ , सबैले हेिपएर बेकारको जीवन जःतो हामी ठान्छ  तब 
उहाँले हामीलाई उचालेर मािथ राख् नहुनु्छ (जसरी कनानी ी आफूलाई कुकुर 
ठानेकी िथइन ् तर येशले उचालेर उनलाई 'नारी" भ े उनको आत्मालाई 
उचाल्नभुयो-अनवुादकको थप)। जब हामी अन्धकार र पापसँग संघषर् 
गिररहेका हनु्छ  तब उहाँ जसले आफ्नो असल काम हामीमा सु  गनुर्भयो त्यो 
उहाँले फ े गनुर्हनेुछ (िफिलप्पी १:६)। 
    यस संसार जितसकैु खराब भएतापिन अझ अचािक्ल पमा दु , खराब 
पिरिःथितमा हामी होिमन परेतापिन येशूले हामीलाई िदनभुएको ूित ा 
सोच्नपुछर्। उहाँले हाॆो िनिम्त ठाउँ तयार पािररहनभुएको छ। त्यो ठाउँमा 
हाॆो द:ुख, पीडा, व्याकुलता, क , शोक आिद सबै सदाको िनिम्त िबलाएर 
जानेछन।् येशू भी मा हामीलाई यही आशा िदलाएको छ। हाॆो पृ भिूम 
जेसकैु होस,् हामी जोसकैु होऔ,ँ हामी जनुसकैु अवःथामा अिहले हामी 
गिुळरहेका भएतापिन वा जितसकैु पितत हामी भएतापिन हामीलाई नयाँ जीवन 
िदने ूित ा येशूले िदनभुएकोछ। त्यसलाई गमुाउँदा हामी आफैले जीवनको 
जोिखम भोिगरहनपुरेका हनु्छ । 
   येशूले हामीलाई मूल मन्ऽ वा मूख्य वचन िदनभुएको छ िक यिद 
हामी परमेँ वरकहाँ हाॆा पीडाह , कमजोरीह , दयका चोटह , पितत र 
नैराँय जीवन र टुिबएको जीवन िलएर आय  भने ती सबै थोकको बाबजदु 
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पिन उहाँले हामीलाई ःवीकार गनुर्हनु्छ। अनमुहको पिरभाषा यही हो। यिद 
हामीले यसलाई िवँ वास तथा आःथ ारा खोज्य  भने परमेँ वरको त्यस अनमुह 
र सदाशयतालाई हामी उपभोग गनर् सक्छ । 
    परमेँ वरले हामीलाई के गर भ भुएको छ र त्यसको जवाफ हामीले 
कसरी िदने? हेन ुर्होस,् यिमर्या ३:२२ “हे अिवँ वासी मािनस हो, फकर् , ितमीह को 
िवँ वासघातबाट म ितमीह लाई िनको पानछु।”  “हवस ्, हामी तपाईंकहा ँफकर 
आउनेछ , िकनिक तपाईं परमूभ ुहाॆा परमेँ वर हनुहुनु् छ।" 

"म फेिर फकर आउनेछु र ितमीह लाई म लैजानेछु र म जहाँ छु 
ितमीह लाई त्यही ँ पिन ितमीह  हनेुछौ" (यूह ा १४:३ पान्तिरत) भ  े
येशूका वचनह  ध्यान िदएर सोच्नहुोस।् येशू भी को दोॐो आगमन नभैनहनेु 
भनेर येशूको िशक्षादीक्षाको केन्ििवन्द ुर िनणार्यक दशर्नलाई हामीले के भ ?े 
मतृ्यबुारे हामीमा जानकारी भएका एडभेिन्टःटह लाई िवशेष गरेर यस सन्देशले 
के भन्छ? हाॆो िनिम्त येशूको दोॐो आगमनको ूित ा िकन अत्यन्तै अमूल्यको 
छ? 
 

उपसंहार 
"यिद कोही मािनस ःवाथीर् छ र आफ्नोमाऽ भाऊ खोज्ने वा मैमाऽ ठूलो भनेर 
आफूलाई केिन्ित बनाउँछ भने त्यस व्यिक्तमा आित्मक िवकाश वा उसको 
जीवन फलदायी हनु सक्दैन। यिद तपाईँले येशूलाई आफ्नो व्यिक्तगत 
मिुक्तदाता भनेर महण गनुर्हनु्छ भने तपाईँले आफूलाई िबिसर्िदनपुदर्छ र 
अ लाई सहायता गनर् अमसर हनुपुदर्छ। येशूको ूमेको बारेमा चचार् गनुर्पछर्, 
उहाँ कितको असल हनुहुनु्छ सो  अ लाई भ ुपछर्। जे काममा आफूलाई 
संलघ्न गराएको छ त्यसमा लगनशील भएर खट्नहुोस।् तपाईँको दयमा 
अ को मिुक्तको भार बोक्ने बानी बसादल्नहुोस,् तपाईँको शिक्त र ॐोतले 
भ्याएसम्म पापमा भ तािरएकाह को उ ारको िनिम्त ूयत् नशील हनुहुोस।् जब 
तपाईँमा येशूको आत्मालाई महण गनुर्हनु्छ-िनःवाथीर् ूमेको आत्माले भनुर्हनु्छ 
र अ को िनिम्त पिरौम गनुर्हनु्छ-तपाईँ बढ्नहुनेुछ र धेरै फलह  
फलाउनहुनेुछ। तपाईँको चिरऽ र ःवभावलाई पिवऽ आत्माको अनमुहले पाको 
बनाइनेछ। तपाईँको िवँ वास बढ्नेछ, तपाईँको आःथा र िवँ वासह  
गिहिरनेछ, तपाईँको ूमे िस  र पक् का हनेुछ। जे सफा, शु , आदशर् र  
मायाल ु वा ूिेमलो छ त्यसमा तपाईँले येशूको ःवभाव वा चिरऽ झन झन 
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चम्काउनहुनेुछ।"-एलेन जी ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस,् प॰ृ 
६७,६८बाट पान्तिरत। 
   चचर्का सदःयह को बीचमा हनेु िविभ  िवषयह को मािमलामा एलेन 
जी ाइट भ ुहनु्छ " िवँ वासीह  घन्ट सम्म कम मह वका िवषयह मा 
बादिबवाद गिररहन्छन,् र ितनीह को समयमाऽ बरबाद ितनीह ले गिररहेका 
हुँदैनन ् तर परमेँ वरका सेवकह  पिन ितनीह लाई सु  वाध्य पािररहेका 
हनु्छन।् यःतो वातावरण त्यसबेला सजृना हनु्छ जब छल वा वादिववाद 
गनह का दयह  अनमुहको मातहतमा हुँदैन। यिद घमण्ड वा अहँकारीता र 
ःवाथर्पनालाई एकाितर पन्छाइयो भने कुनै पिन किठन िवषयह  पाँचै िमनेटमा 
समाधान हनुसक्छ।"-एलेन जी ाइट, अलीर् राइिट स,् प॰ृ ११९बाट 
पान्तिरत।  

 

िचन्तनमनन: 
अ.    ःवाथीर्पनाबाट कसरी उिम्कने त्यसको व्यवहािरक उपायह को बारेमा 

सोच्नहुोस।् ती उपायह  केवल सै ािन्तक वा कुरामाऽ नभएर 
वाःतिवक पमै कसरी उतान? 

आ.   मह वाकाँक्षा वा उपलब्धीको  उच्च िसखरमा पगु्न ुआफै नराॆो 
होइन। फेिर त्यसै बखत मह वकाकँ्षाको धरापमा नपिर त्यसमै िलप् त 
नभइ परमेँ वरबाट महान ्कुरोह  पाउन र ितनीह मा हामी कसरी 
सहभागी हनेु? 

इ.   ूायजसो हामीले हाॆा मह वाकाँक्षा, पाखण्डीपना वा ढ गीमना, 
ःवाथर्पना र डाह तथा ईख बािहरबाट देखाउँदैन । बािहर ठीक् क 
पारेर चल्न हामी धेरै सक्षम ्छ। लहरे िपपलको जराह  जःतै ती 
सबै नकारात्मक ःवभावह  हाॆो दय वा िदमागको मिुन फैिलरहेका 
हनु्छन।् परमेँ वरको आत्माले अगवुाई गिरएका मािनसह को 
पिरवितर्त चिरऽलाई व्यवहािरक पमा कसरी देखाउँदछ? 

ई.   येशूको दोॐो आगमनको मह वको बारेमा ध्यान िदनहुोस।् उहाँको 
आगमनिबना हामीमा हनेु आशाको मह व के छ र? यिद उहाँको 
दोॐो आगमन भएन भने पिहलो आगमनमा गनुर्भएको कामको मह व 
के छ र मरेकाह  पनु त्थान नहञु् जेल सिुतरहन्छ भ  ेिशक्षाको अथर् 
के नै हनु्छ र? 

४५



कथा ३ 
ितमी एक्लै छैनौ 

अिलयान्सा, १७ आिरजोना 
 

मेरो बालककालभिर मैले यःतो अनभुवह  गर 
जनु बालबािलकाह ले गनुर् आवँयक िथएन। 
कितपय ठूलाबडाह  जाँड रक्सी िपएको, 
लागपुदाथर् खाएको, चरुोठ खाएको मेरै देखेको 
िथए।ँ ितनीह  त अझ बहलुा जःतै भएका िथए। 
जाँडरक्सी, चरुोठ र लाग ुपदाथर्को लतमा लागेका 
मािनसह को िदमाग राॆोसँग काम नगरेको मैले 

देखेको िथए।ँ केही िछनको िनिम्त भएपिन आनन्द िलन गाँजा ता े मािनसह  
पिन मैले देखेको िथए।ँ मेरी आमा अमेिरकाको आिदवासी नाभाहो हनु ्र मेरो 
बबुा मेिक्सकन अथार्त ्अमेिरकाको िछमेकी देश मेिक्सकोबाट आएका िथए। 
सु मा हाॆो पिरवार अत्यन्तै असल र मायाल ु िथयो। हामी ूत्येक आइतबार 
चचर् जान्थ्य । अिन मेरी आमाले अिलअिल जाँडरक्सी िपउन थािलन।् त्यसले 
गदार् सबै थोक भताभ ु  हनु थाल्यो। म सानी हुँदा मेरो बबुाले मेरी आमालाई 
हातले र ल ीले बेसरी िहकार्उनहुनु्थ्यो। मलाई डर लाग्थ्यो। मैले केही गनर् 
नसकेकोमा मलाई ठूलो िचन्ता हनु्थ्यो। घरेल ु िहँसाले गदार् मेरी आमा 
झ्यालखानाबाट िभऽ बािहर गरेकी िथइन।् मादक पदाथर् खाएर मोटर हाँक्दा 
र अ ह को कारणले मेरी आमा धेरै पटक झ्यालखानामा परेकी िथइन।् मेरो 
मन िभऽैदेिख न्थ्यो। घरको अवःथा देख् दा मेरो िच  फािटरहेको िथयो। 
फेिर त्यसैबखत मेरो बबुा पिन घरमा धेरै बःनहुु थ्यो। उहाँ लिुकिछपी 
मेिक्सकोबाट अमेिरका आउनहुुँदा धेरै पल्ट पिुलसले समातेर देशबाट बािहर 
घोबाउँथे, तर उनी जसरीतसरी अमेिरकामा आइरहनहुनु्थ्यो। उहाँले मेरो 
जन्मिदन किहल्यै पिन मनाउनभुएन। मेरो जीवन यसरी िकन गिुळरहेको छ सो 
मलाई थाहा िथएन तर िदनिदनै अिघ बढ्न परमेँ वरले मलाई साथ 
िदइरहनभुएको िथयो। यस संसारमा मेरो भौितक बबुा नभएतापिन मसँग 
ःवगर्को परमेँ वर िपता हनुहुनु्थ्यो जसले मलाई ूमे गनुर्हनु्थ्यो। 
    मेरो िवरक्त भावनालाई मिभऽै लकुाइ राख् न ूयास गथ। सबैको साम ु
सबै िठकै छ भनेर देखाउँथ। घरेल ुिहँसा र ितती वातावरण मैले कसरी सहन 
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सक भनेर किहलेकाही ँ सोध्थे। मेरा िपर र मकार्ह  अ  कसैलाई भ  
नपाउँदा किहलेकाही ँ मलाई धेरै गार् हो हनु्थ्यो। जब म हिुकर् न्दै गए ँ मेरो 
ःवभाव पिन पिरवतर्न हनु थाल्यो। मेरा भाइबिहनीह ूित म कठोर हनु 
थाल। ितनीह  र अ  साथीह सँग धेरै झगडा पिन गनर् थाल र बेलाबेलामा 
रमाइलो गनर् ःकूलमा पिन गएल भए।ँ जीवनदेिख वाक् क लागेर गाँजा िपउन 
थाल। तर जब म १२ वषर्की िथए ँ तब म त मेराबाबआुमा जःतो हनु 
मनलाग्दैन भ े महससु भयो। तर के गन सो मलाई थाहा िथएन। 
   एक वषर्पिछ म होलॄसुक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट इिन्डयन ःकूलमा 
नौकक्षामा भनार् भए।ँ ःकूलमा मैले येशूलाई माया गनर् िसक। उहाँले मलाई 
कःतो ूमे गनुर्हनु्छ भनेर मैले ःकूलमा िसक्न थाल। मेरो जीवनमा िदक् क 
लाग्दो नराॆा घट्नाह  भएतापिन होलॄकुमा आउन पाउँदा परमेँ वरको 
अगवुाइ भएको मैले महससु गनर् थाल। मेरो जीवनको ि कोण पिरवतर्न 
भयो। मेरो सबै द:ुखक मा परमेँ वर मसँग हनुहुनु्थ्यो भनेर मलाई महससु 
भयो। यो कुरा मलाई पिहला थाहा िथएन। मेरो किठनाइमा उहाँ मसँग 
हनुहुनु्थ्यो र त्यसको सामना गदार् अिघ बढ्न उहाँले बल िदइरहनहुनु्थ्यो। 
जनुसकैु िनणर्य मैले गरेतापिन वा किहलेकाही ँमनर् पिन खोजेतापिन उहाँ मेरो 
साथमा हनुहुनु्थ्यो। 
   बाइबलको मलाई मन पन पद ूःथान १४:१४ हो जसमा लेिखएको 
छ, "ितॆो िनिम्त परमेँ वर लड्नहुनेुछ; ितमी केवल िःथर रहो वा थािम राख" 
( पान्तिरत)। 
    तपाईँ जनुसकैु नराॆो पिरिःथितमा जानपुन भएतापिन तपाईँलाई 
परमेँ वरले िवजयको जीवन िदनहुनेुछ तर त्यसको िनिम्त तपाईँले तपाईँको 
जीवनमा परमेँ वरलाई काम गनर् िदनपुछर्। उहाकँो हातमा तपाईँ हनुहुनु्छ, र 
तपाईँको िनिम्त उहाँ लड्नहुनेुछ। 

यस जीवनमा तपाईँ एक्लै हनुहुु । म पिन एक्लो छैन। 
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