
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  ३४, िहॄू ११:१७-२२, व्यवःथा ४:२९, 

१ यूह ा ३:१,२, उत्पि  ३९ र एिफसी ६:१-१३। 
यस अध्यायको  मूल सार पद:  "१७ यसकारण िूय हो, अिघबाटै यी कुरा 
जानेर होिशयार रहो, दुं  ट मािनसह को भलू कुरामा अलमिलएर आफ् नो िः थरता 
नगमुाओ। १८ तर हाॆा ूभ ु र मिुक्तदाता येशू भीं टको अनमुह र ानमा 
ब  दैजाओ। उहाँलाई अिहले र सदासवर्दा मिहमा होस ्। आमेन" (२ पऽसु 
३:१७-१८)।  
    एक यवुक आखँा उघाद टाढा टाढा हेद अिघ बिढरहेका िथयो। 
आिखरमा उसले ितनीह लाई देख्यो। िदन देिख उसले आफ्ना दाजहु लाई 
खोज्दै िथयो। ऊ हात हल्लाउँदै आफ्ना दाजहु को साम ुपगु्यो। तर ऊ देखेर 
ितनीह को अनहुारै अंध्यारो भयो। पिसना पिसना बगाउँदै आफ्ना दाजहु लाई 
खोिजरहेको त्यस यवुकले आफ्ना दाजहु को न्यानो माया त के उसलाई 
भेटेपिछ ितनीह ले मर् याकमु क पारे। आफ्नै दाजहु ले उसलाई मानर् 
खोजेका िथए। यिद उसको अक  दाज ु बन नभएको भए यो कथा अिघ बढ्ने 
िथएन। आफ्ना दाजभुाइह लाई बनले उसलाई नमानुर् तर िपटपाट गरेर 
सखु्खा इनारमा खसािल्दन ुभनेर सल्लाह िदयो। त्यो केटोलाई त्यसै गिरयो। 
पिछ यहूदाले एउटा ठूलो उपाय सोच्यो। त्यस केटोलाई सदाको िनिम्त 
पन्छाउन र उसबाट पैसा कमाउन ठूलो योजना उसले बनायो। दासह लाई 
िकनबेच गन जत्थालाई उसले आफ्नै रोइ, कराइ, िबिन्त गिररहेको भाइलाई 
बेच्यो। यो कःतो कहालीलाग्दो खिुःकएको पिरवारको ज्वलन्त उदाहरण हो! 
   हाॆो जीवनमा हामीले धेरै कुराह  हामीले चाहेको जःतो च ु  सक्छ , 
तर पिरवारचािहँ होइन। कोही पिन िस  वा पिरपक् व छैन। हामी कसैको 

६  पिरवारको यानो गाँठोमा पिरवारको यानो गाँठोमा 
िव ामिव ाम  
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पिरवार िस  छैन न त पिरवारमा हाॆो सम्बन्ध सध समुधरु भइरहन्छ। 
परमेँ वरको ूमेलाई ूितिबिम्बत पान बबुाआमा, दाजभुाइिददीबिहनी र अ  
सदःयह ले गदार् कितपय हामी आिशष भएकाछ  भने कितपय पिरवार पिरवारै 
भ  पिन सहुाउँदैन। पिरवारमा हनेु सम्बन्ध ूायजसो  जिटल हनु्छन।् 
कितपय समयमा त पिरवार पीडादायक पिन हनु्छ, व्याकुल वा बेचैनले 
लािडएको हनु्छ, दयमा खकुुरीका चोटह  गािभरहेका हनु्छन ्र नकारात्मक 
भावनाह को बोझको झोला हामी बोिकरहेका हनु्छ  र ूायजसो त्यो बोझ 
अ लाई पिन िबसाउन पिुगरहेका हनु्छ । 
   हाॆो जीवनमा भएको पिरवारको क्षेऽमा परमेँ वरको िवौाम कसरी 
पाउने? यस अध्यायमा योसेफ र उनका पिरवारको गाँठोलाई हेनछ  जसमा 
परमेँ वरको सिबयताले टुटेको, फुटेको र भित्कएको पिरवारलाई सौहािपूणर् 
वातावरणमा पनुिमर्लन भएको िथयो। 
 

१. घर पिरवारमा कलह वा खराब तत्वको ूवेश 
    योसेफलाई िविमएको पिरवारको बारेमा थाह िथयो। पिरवारमा हनेु 
खराब तत्व उनकै िजजबुाजे र िजजबुज्यै सारामा रोिपएको िथयो। जब साराले 
आफू किहल्यै बच्चा नपाउनेभएर बाँझी भएको महससु गिरन ्तब त्यस बेलाको 
चलन अनसुार आफ्नी दासी हगारलाई अॄाहमसँग सतुाउन कर गिरन।् जब 
हागर गभर्वती भइन ्अिन घरमा कलह सु  भयो। यःतै वातावरणमा हकुका 
इँमाएल र इसहाकले पिन त्यही पािरवािरक तनाव आफ्नो पिरवारमा पिन 
सारे। इसहाकले एसावलाई याकूबलाई भन्दा मन पराए। याकूबले आफ्नो 
जीवन बाबकुो ूमे र सम्मान पाउन िबताए। अिन पिछ आफूले मन पन 
कान्छी छोरीलाई िववाह गनुर्को स ा उनको ससरुाले उनको इच्छा िबपिरत 
जेठीलाई पिन जालसाजी गरेर िभडाइ िदए। ती दईु िददीबिहनी एक आफसमा 
िमल्दैनथे। पिछ बच्चा जन्माउन ूितःपधार् ती िददीबिहनीह ले गनर् थाले। 
त्यसमा आफ्ना नोकरानीह लाई याकूबसँग सतु् न लगाएर बच्चा पाउन लगाए। 

अःवःथ पािरवािरक मािमलालाई औलँ्याएर लेिखएको वणर्न ध्यानपूवर्क 
उत्पि  ३४मा पढ्नहुोस।् कःतो खालको सम्बन्ध र भावानात्मक वा आवेग वा 
कचकचको बातावरण पिरवारमा िथयो जसले पिरवारका अ  सदःय साथै यवुक 
योसेफलाई ूभाव पारे होला? हेन ुर्होस,् "१ याकूबबाट लेआले जन् माएकी छोरी 
दीना त् यस ठाउँका ः ऽीह सँग भेट गनर् गइन ्। २ त् यस ठाउँका रजौटा िहव् वी 
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हमोरका छोरा शकेमले ितनलाई देखे,  र लगेर ितनीिसत सहवास गरेर ितनको 
अपमान गरे। ३ उनको मन याकूबकी छोरी दीनातफर्  बः यो। उनले ती 
कन् यािसत ूमे गरेर मीठा-मीठा कुरा गरे। ४ तब शकेमले आफ् ना बाब ु
हमोरलाई यसो भने, “मेरी पत् नी तलु् याउनलाई त् यो कन् या मलाई ल् याइिदनहुोस ्।”  
५ शकेमले आफ् नी छोरी दीनालाई िबगारेको कुरा याकूबले सनेु। तर ितनका 
छोराह  चरनमा गाईबः तसँुग गएका हनुाले ितनीह  नफकुर् ञ् जेल ितनी चपैू 
लािगबसे। ६ तब शकेमका बाब ुहमोरचािहँ कुरा गनर् याकूबकहाँ आए। ७ 
भएका घटनाह  सनेुर याकूबका छोराह  चरनबाट आएका िथए। ितनीह  
िवचिलत र बु  भए,  िकनभने याकूबकी छोरीलाई िबगारेर शकेमले इॐाएलको 
बेइज् जत गिरिदएका िथए। यः तो काम गनुर् उिचत िथएन।  ८ तर हमोरले 
ितनीह सगँ यसो भनेर कुरा गरे, “मेरो छोरो शकेमको मन तपाईंकी छोरीतफर्  
आसक् त भएको छ। कृपा गरी त् यसलाई दीनासँग िववाह गनर् िदनहुोस ्। ९ 
तपाईंह  हामीसगँ िबहाबारी गनुर्होस ्। तपाईंका छोरीह  हामीलाई िदनहुोस ्, र 
हाॆा छोरीह  तपाईंह  िलनहुोस ्। १० तपाईंह  हामीसगैँ बः नहुोस ्, र यो ठाउँ 
तपाईंह का िनिम् त खलुा रहनेछ। यही ँ बसोबास गनुर्होस ्,  व् यापार गनुर्होस ् र 
सम् पि  जो  नहुोस ्।”   ११ शकेमले पिन ती कन् याका बाब ुर दाजभुाइह लाई 
भने,  “ममािथ तपाईंह को िनगाह रहोस ्। तपाईंह  मसँग जे भन् नहुनु् छ म 
िदनेछु। १२ दाइजो र िववाहको उपहार जि सकैु भन् नहुनु् छ माग् नहुोस ्,  र 
तपाईंह ले भन् नभुएबमोिजम म िदनेछु। केवल त् यो कन् यासँग मलाई िववाह गनर् 
िदनहुोस ्।”  १३ शकेमले ितनीह की बिहनी दीनालाई िबगारेका हनुाले याकूबका 
छोराह ले शकेम र हमोरसगँ कपट राखेर जवाफ िदए। १४ ितनीह ले 
उनीह लाई भने,  “खतना नभएकोलाई हाॆी बिहनी िदने काम हामीबाट हनैु 
सक् दैन। िकनभने त् यसो गर् य  भने हाॆो बेइज् जत हनु् छ। १५ यही शतर्मा माऽ 
हामी तपाईंले भन् नभुएको कुरा मान् नेछ ,  िक तपाईंह  पिन हामीजः तै हनुहुोस ्, 
अथार्त ् ूत् येक पु षको खतना गिरओस ्। तब माऽ हामी हाॆा चेलीह  
तपाईंह लाई िदनेछ ,  १६ र हामी तपाईंह का चेलीह  िलनेछ ,  र हामी 
तपाईंह सगैँ एउटै जाित भएर बसोबास गनछ । १७ तर हाॆो कुरा सनेुर पिन 
तपाईंह ले खतना गनर् मान् नहुनु् न भनेता हाॆी छोरी िलएर हामी यहाँबाट 
गइहाल् नेछ ।”   १८ हमोर र उनका छोरा शकेमलाई ितनीह को कुरा मन 
पर् यो। १९ ती यवुकले यो काम गनुर् कित पिन िढलाएनन ्,  िकनभने याकूबकी 
छोरीिसत उनी मोिहत भएका िथए। उनी आफ् ना बाबकुो घरानाका सबैभन् दा 
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बढ़ी आदरणीय िथए। २० यसकारण हमोर र उनका छोरा शकेम सहरको मूल 
ढोकामा आएर सहरवासीह  सबैलाई यसो भने, २१ “यी मािनसह  शािन् तिूय 
छन ्। ितनीह  यस देशमा बसेर व् यापार ग न ्। ितनीह का िनिम् त जिमन पिन 
ूशः तै छ। २२ हाॆा र ितनीह का बीचमा िबहाबारी पिन चलोस ्। ितनीह  
हामीिसत बसोबास गरेर एउटै जाित बन् न यही शतर्मा मन् जूर गछर्न ् िक 
ितनीह को खतना भएझ हामीह को हरेक पु षको खतना हनुपुछर्। २३ के 
ितनीह का गाईबः त ु र धन-सम् पि  र सबै वः तहु  हाॆ ैहनेुछैनन ् र?  केवल 
हामी ितनीह को कुरा मन् जूर गर , र ितनीह  हामीिसत बः नेछन ्।”   
  २४ सहरको मूल ढोकाबाट िनः कने सबैले हमोर र उनका छोरा 
शकेमको कुरा माने,  र ती सबैको खतना भयो। २५ तेॐो िदन जब उनीह  
सा॑ै पीिडत अवः थामा िथए, तब याकूबका दईु छोरा, दीनाका दाजहु  िशिमयोन 
र लेवी आफ् नो-आफ् नो तरवार िलएर गपु् त पले सहरमा पसे,  र सबै 
पु षह लाई मारे। २६ ितनीह ले हमोर र उनका छोरा शकेमलाई पिन 
तरवारले काटेर मारे,  र शकेमको घरबाट दीनालाई िलएर गए। २७ अिन 
याकूबका छोराह ले ितनीह की बिहनीलाई उनीह ले िबगािरिदएका हनुाले ती 
मािरएकाह कहाँ आएर त् यस सहरलाई लटेु। २८ ितनीह ले उनीह का बगाल 
र बथानह , गधाह , र त् यस सहरमा र खेतमा भएका सबै कुरा पिन लगे। २९ 
उनीह का सबै धन-सम् पि , सबै बालबच् चा, र उनीह का पत् नीह  कैद गरे र 
घरमा जे-जित िथए ती सबै ितनीह ले लटेु। ३० तब याकूबले िशिमयोन र 
लेवीलाई भने,  “कनानी र पिरज् जीह को यस देशका बािसन् दाह मा ितमीह ले 
मलाई अिूय तलु् याएर स ं टमा पािरिदएका छौ। मेरा मािनसह  थोरै छन ्। 
यिद उनीह  सबै भेला भएर मेरो िव मा हमला गरे भने मलाई र मेरो घरका 
सबैलाई खतम पानछन ्।”   ३१ तर ितनीह ले उ र िदए,  “के त् यसले हाॆी 
बिहनीलाई वेँ याजः तै तलु् याउन ुहनु् छ त?”  
    दईु िददीबिहनी आमाह बो बीचमा भएको न्  ितनीह को 
सन्तानमािथ पिन सरेको िथयो। छोराछोरीह  झगडै झगडा गरेर हकुका 
िथए। योसेफका यवुा दाजहु ले शेकेम सहरका सबै पु षह को  आमा हत्या 
गरेका िथए। सबभन्दा जेठो दाज ु बेनको अ लाई िथचोिमचो  गन बानी 
िथयो। बढुो बाबलुाई वाःता नगरेर आफ्ना सानीआमा वा राहेलकी चाकनीर् 
िबलाहसँग जसबाट याकूबले धेरै छोराछोरीह  जन्माएका िथए (उत्पि  
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३५:२२) सतेु। फेिर यशूुफको दाज ुयहूदाले आफ्नी िवधवी बहुारीलाई बेँया 
भिन ठानेर उनीसँग सतेु जसबाट जमु्ल्याहाको जन्म भयो (उत्पि  ३८)। 
   आफ्ना अ  छोराछोरीह लाई भन्दा योसेफलाई िवशेष माया गरेर 
पिरवािरक कलहमा िघऊ थपेका िथए। उनले योसेफलाई मह ो खालको 
र ीच ी कोट बनाइिदए (उत्पि  ३७:३)। 
   यिद संसारमा कुनै अःवःथ, िबिमएको र कलहले लािदएको 
पिरवारको उदाहरण हेन हो भने यहूदीह को पूखार्ह लाई हेदार् ितनीह सँग 
कसैले पिन ूितःपधार् गनर् सक्दैन होला। 
   य िप, अॄाहम, इसहाक र याकूबलाई िहॄूका लेखकले िवँ वासका 
खम्बाह  वा िहरोह  हनु ् भनेर िहॄू ११:१७-२२मा उल्लेख गरे होलान?् 
ितनीह को भित्कएको पािरवािरक सम्बन्धलाई हेदार् ितनीह  िवँ वासमा त्यःतो 
बहादरु त देिखन्दैननी देिखन्छ त? हेन ुर्होस,् "१७ िवँ वास ारा आफ् नो परीक्षा 
हुँदा अॄाहामले इसहाकलाई बिल चढ़ाए। उनले ूित ाह  पाएका िथए, तापिन 
आफ् नो एउटै छोराको बिल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ ियनकै िवषयमा यसो 
भिनएको िथयो, “इसहाक ारा नै तेरो सन् तानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमेँ वरले 
मािनसह लाई मरेकोबाट पिन फेिर जीिवत पानर् सक् नहुनु् छ भन् ने कुरा अॄाहामले 
सोचे, र भन  भने, उनले इसहाकलाई िफतार् पाए। २० िवँ वास ारा इसहाकले 
याकूब र एसावलाई ितनीह का भिवं यको बारेमा आशीवार्द िदए।  २१ 
िवँ वास ारा मन बेलामा याकूबले आफ् नो लौरोको टुप् पामा घोप् टो परेर 
परमेँ वरको आराधना गरे, र योसेफको ूत् येक छोरालाई आशीवार्द िदए। २२ 
िवँ वास ारा योसेफले आफ् नो जीवनको अन् त् यितर इॐाएलीह का ूः थानको 
िवषयमा उल् लेख गरे, र उनका अिः थको िवषयमा आदेश िदए।" 
    परमेँ वरका िवँ वासका िहमायती वा सवर्ौे  वा च्यािम्पएनह  
ूायजसो आफ्नै आदशर्बाट र परमेँ वरका अपेक्षाह बाट खःकेका िथए। 
य िप, ितनीह  िहॄू ११मा उल्लेख गिरएका िथए, ितनीह को गञ् जागोल 
पिरवारको कारणले होइन तर त्यसको बाबजुदु पिन। िवँ वास, ूमे र 
परमेँ वरमा राख् नपुन भरोसा ितनीह ले कडा पिरौम गरेर िसकेका िथए। 
पािरवािरक संघषर् वा िवषयह मा ितनीह  होिमएतापिन ितनीह  कालान्तरमा 
परमेँ वरमािथ भरोसा राख् न िसकेका िथए। 
    तपाईँको पिरवारबाट कःतो िकिसमको खराब आचरणह  तपाईँमा 
सािरएको छ? परमेँ वरमा तपाईँले समिपर्त भएर ती आचरणह लाई उहाँमा 
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कसरी िबसाउने र कमसेकम भावी िपढीह को िनिम्त तपाईँ उदाहरण हनु 
िसक्ने? 
 

२. ठीक गितलाई च ु  ेवा नयाँ िदशाितर लाग्न िनणर्य 
आफूसँग भएको पीडा, दाजहु को शऽभुाव व्यवहार र िचन्ताले म  

भएर योसेफ िवदेशी रा  िमौदेशमा याऽा गछर्न।् त्यहाँ उनलाई दासको 
पमा बेिचने िथयो। आखँाभिर आशँ ु चहुाउँदै म भिूममा सय  िकलोिमटर 

िहँड्दछन।् 
   "योसेफलाई बन्धक बनाएर उनका साहहु ले िमौमा लान्दै िथए। 
जब याऽहु  कनान देशको दिक्षणतफर्  लाग्छन ् तब त्यस केटोले आफ्नो 
बाबकुा पालह  भएका पर पहाडह  देख् छन।् एक्लोपना महससु भएको र 
क मा त्यो केटो आफ्नो बाबकुो प्यार नपाएर धु धु  न्छ। फेिर उसको 
िदमागमा दोथानको ँय आउँदछ। उसले अनाहकमा देखाएको दाजहु को 
िरस देख्छ र उसमािथ िहँॐक भएर बिळएको उसले सम्झन्छ। िरसले घोिचएर 
बोिलएको बोली, बेइज्जतपूणर् शब्दह  र आफूले रोइरोइ िबिन्त गरेका 
वचनह  उसका कानह मा गिुञ् जरहन्छन।् डरले थरुथरु काँप्दै उसले आफ्नो 
भिवंयलाई हेदर्छ। कःतो पिरवितर्त पिरिःथित-बबुाको ःनेह र प्यारबाट 
िछनािलएर अब िनिरह र घिृणत भएर दास ब  पगु्छन!् एक्लै र साथीह  िबना 
अब िवदेशमा उसको जीवन कःतो हनेुहोला? केही समय त योसेफले आफ्नो 
पीडा र आति त भावनालाई सहनै नःकने अनभुव गरेको िथयो। 
    "अिन उसका सोचह  उसका िपताका परमेश ् वरितर लाग्यो। 
सानैदेिख उसलाई परमेँ वरूित ौ ा र ूमे गनर् िसकाइएको िथयो। आफ्नो 
बबुा घरबाट भागेर भगवुा हुँदै अक देशमा िनवार्िसत हनुपुरेको परेको र रातमा 
परमेँ वरले उनलाई िदनभुएको दशर्न कथाह  उसले बाबकुो मखुबाट धेरै 
पल्ट पालमा सनुाएको उसले सम्झ्यो। आफ्नो बाबबुाट िसकेका अनेक  अमूल्य 
पाठह  उनको िदमागमा ताजाताजै भएर आएको िथयो। आफ्नो बाबकुो 
परमेँ वर आफ्नो पिन हनेुछ भनेर योसेफले िवँ वास गरेको िथयो। बाटोमा 
याऽा गदार् गद उसले आफ्नो जीवन परमेँ वरमा पूरै समिपर्त गर् यो, र आफ्नो 
बाब ु इॐाएललाई सरुिक्षत राख् नहुनेु परमेँ वर उसको िनवार्िसत देशमा पिन 
होओस ्भनेर उसले ूाथर्ना गर् यो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् 
प॰ृ २१३,२१४बाट पान्तिरत। 
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   कितपय संःकार वा समाजमा समाजले व्यिक्तलाई िनयन्ऽणमा राख् छ 
भने कितपय समाजमा व्यिक्तले समाजलाई िनयन्ऽणमा राख् दछ। समाजमा 
समाजको र व्यिक्तको भिूमकालाई बाइबलले संतलुन पमा ूःततु गरेतापिन 
समाजले होस ् वा व्यिक्तले होस ् परमेँ वरूित समिपर्त हनुपुन आ ान 
ःप पमा गिरएको छ। आफ्नो व्यिक्तगत िनणर्य ारा परमेँ वरलाई प ाएर 
उहाँमा िबौाम र भरोसा राख् ने ूण योसेफले गरेको िथयो। आफू 
जहाँभएतापिन वा जोसँग सम्बन्ध राखे पिन परमेँ वरसँगको सम्बन्धलाई उच्च 
ूाथिमकता िदने योसेफले शङ् कल्प गरेको िथयो। 
    व्यिक्तगत पमा परमेँ वरूित समिपर्त हनेु कुरालाई देहायका पदह ले 
हामीलाई के िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् व्यवःथा ४:२९ "तर यिद त् यहाँ पिन 
(कनान देशमा वा जहाँ भएतापिन) परमूभ ुितमीह का परमेँ वरलाई ितमीह ले 
खोज् यौ भने र ितमीह का सारा दय र ूाणले खोज् यौ भने ितमीह ले उहाँलाई 
भे ाउनेछौ।", यहोशू २४:१४,१५ "१४ “यसकारण अब परमूभकुो भय मान, 
र सारा िवँ वः ततासाथ उहाँको सेवा गर। ितमीह का िपता-पखुार्ह ले यूृेिटस 
नदी पािर र िमौदेशमा पजेुका देवताह लाई फ् याँक, र परमूभकुो सेवा गर। 
१५ तर यिद परमूभकुो सेवा गनर् ितमीह लाई मन पदन भनेता ितमीह ले 
कसको सेवा गन आजै ितमीह ले रोज– िक ितॆा िपता-पखुार्ह ले यूृेिटस नदी 
पािर पजेुका देवताह  िक ितमीह  अिहले बसेको देशका एमोरीह का 
देवताह । तर म र मेरो घरानाले परमूभकैु सेवा गनछ ।”, १ इितहास 
१६:१०-१२ "१० उहाँको पिवऽ नाउँमा ितमीह  गौरव गर,  परमूभलुाई 
खोज् नेह को दय आनिन् दत होस ्। ११ परमूभ ुर उहाँका शिक्तको खोजी गर,  
उहाँको दशर्न िनरन् तर खोज। १२ उहाँले गनुर्भएका अचम् मका कामह  ः मरण 
गर,   उहाँका आँ चयर्कमर् र उहाँले सनुाउनभुएका फैसलाह  ः मरण गर ।", 
भजन १४:२ "परमूभलेु ः वगर्बाट मािनसका सन् तानलाई हेन ुर्हनु् छ, यो जान् नलाई 
िक समझदार हनेु र परमेँ वरलाई खोज् ने कोही छ?", िहतोपदेश ८:१०-१४ 
"१० चाँदीको स ा मेरो उपदेश, उ म सनुभन् दा त ब  ान नै खोज,   ११ 
िकनभने बिु  मािनकभन् दा बहमूुल् य हनु् छ, र ितमीले इच् छा गरेको कुनै पिन थोक 
त् यससँग तलुना गनर् सिकँदैन। १२ “म बिु  हुँ,  सावधानीिसत म बसोबास 
गदर्छु, मसँग ान र िववेक छन ्। १३ परमेँ वरको भय मान् न ुदुं  टतालाई घणृा 
गनुर् हो, अिभमान, अह ार, खराब चालचलन र भ  काउने कुराह  म घणृा गछुर्। 
१४ सरसल् लाह र उिचत फैसला मबाटै हनु् छन ्, मसँग समझशिक्त र सामथ् यर् 
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छन ्।" र यशैया ५५:६,७ "६ जबसम् म परमूभलुाई पाउन सक् छौ उहाँलाई 
खोज। उहाँ निजक हनुहुुँदा नै उहाँलाई भेट। ७ दुं  टले आफ् नो बाटो र 
अधमीर्ले आफ् नो िवचार त् यागोस ्, र परमूभिुतर फक स ्, र उहाँले त् यसमािथ कृपा 
गनुर्हनेुछ। हाॆा परमेँ वरतफर्  त् यो फक स ्,  र उहाँले त् यसलाई िस मा क्षमा 
गनुर्हनेुछ।" 
     यिद हामी िभऽी दयदेिख िवौाम वा आनन्द हनु चाहन्छ  भने 
हामीले परमेँ वरलाई प ाउने व्यिक्तगत िनणर्य गनपछर्। हाॆा पूखार्ह  
आित्मक पमा भयानक लोहपु षह  भएतापिन ितनीह मा भएका आःथा, 
िवँ वास र आित्मयता वा आित्मक जीवन बंशबाट सिरन्दैन। यो पिन याद 
गनुर्होस,् परमेँ वरका छोराछोरीह माऽै छन ्उहाँका नाितनाितनाह  हुँदैनन।् 
   ूत्येक िदन र ूत्येक क्षण तपाईँ परमेँ वरको समिपर्त हनु िकन िनणर्य 
गनुर्पछर्? यिद गनुर्भएन भने तपाईँलाई के हनु्छ? 
 

३. आत्मसम्मान वा आफ्नो जीवनको सही मोल थाहा पाउन खोज्न ु 
यिद योसेफले आफू भागेर घरमा फिकर् ने िदमागमा कुनै आशा 

खेलाएको भए त्यो आशा चक् नाचरु हनेु िथयो। जब योसेफ िमौ देशमा 
ल्याइयो उसलाई एक ूितिःठत पिरवारलाई बेिचएको िथयो। उत्पि  ३९:१मा 
हामीलाई बताइएको छ: "अब योसेफ िमौमा लिगए,  र फारोका एउटा 
अिधकृत, अ रक्षकका कप् तान पोतीफर भन् ने एक जना िमौीले ितनलाई त् यहा ँ
ल् याउने इँ माएलीह का हातबाट िकने।" अचानक त्यो यवुक नौलो, अनौठो र 
नयाँ भाषा र संःकार वा संःकृित वा समाजमा हु ाइएको िथयो। 
   हामी आफ्नो आत्मसम्मानको अनभुव गनर्, मेरो जीवनको लआय छ, 
मेरो जीवनको मोल छ भ े गणुमा िबकास गनर् पािरवािरक र आफन्तह को 
भिूमका अत्यन्तै मह वपूणर् हनु्छ। आफू िवशेष छोरा हो भनेर िवँ वास गराउने 
वातावरणमा योसेफ हकुको िथयो। ऊ याकूबको अत्यन्तै मनपन ौीमतीको 
सबभन्दा जेठो छोरो िथयो (उत्पि  २९:१८)। त्यसैले गदार् ऊ आफ्नो 
बाबकुो धेरै प्यारो छोरो भएको िथयो। उसलाईमाऽ सनु्दर र रि च ी कोट 
बिुनिदएको िथयो (उत्पि  ३७:३,४)। 
    अब ऊ को भयो त? दास, अ को इच्छामा िकनबेच गिरन सक्ने 
बःत।ु उसले नचाहँदा नचाहँदै पिन उसको वातावरण बदिलन पगेुको िथयो। 
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उसको जीवन अचानक कित िछटो पिरवतर्न भयो, त्यो उसको िनिम्त 
असोचनीय नै िथयो। 
   तर योसेफले एउटा ूमखु पाठ िसकेको िथयो जनु हामी सबैले 
िसक्नपुदर्छ। यिद हामी को ह  र हाॆो आफ्नो आत्मसम्मान वा मोल खोज्न 
अ मािथ भर पर् य  भने हाॆो जीवन तहसनहस हनुसक्छ र भय र अन्यौलमा 
पिन पनर् सक्छ  िकनभने हामी को ह  र हामीले के गछ  सबैले सराहना वा 
कदर गनपछर् भ े छैन। त्यसकारण हामी को ह , हाॆो मोल के छ वा हाॆो 
आत्मसम्मान के हो भनेर खोज्न परमेँ वरितर हाॆो दय लगाउनपुछर्। उहाँले 
हाॆो बारेमा के सोच्नहुनु्छ, हामीलाई उहाँले कसरी हेन ुर्हनु्छ त्यो थाहा पाउन ु
ज री छ। हामीले वतर्मान पिरिःथित हेरेर हाॆो मोल तोक् ने होइन वा हाॆो 
आत्मसम्मान अिहले हामी गिुळरहेको पिरिःथितबाट हेिरने होइन।  
    परमेँ वरलले हामी ूत्येकलाई कुन आखँाले हेन ुर्हनु्छ? हेन ुर्होस,् यशैया 
४३:१ "तर अब हे याकूब, ितमीलाई रच् नहुनेु, हे इॐाएल, ितमीलाई सिृं ट गनुर्हनेु 
परमूभ ुभन् नहुनु् छ: “नडरा,  िकनिक मैले ितमीलाई मोल ितरेर छुटाएको छु। 
मैले ितमीलाई ितॆो नाउँ काढ़ेर बोलाएको छु,  ितमी मेरै होस ्।", मलाकी 
३:१७ “जनु िदन म मेरो िनजी धन बनाउनेछु,  ितनीह  मेरा हनेुछन ्,” 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु भन् नहुनु् छ। “जसरी कुनै मािनसले आफ् नो सेवा गन 
छोरालाई बाँकी राख् तछ,  त् यसरी नै म ितनीह लाई बाँकी राख् नेछु।"  , यूह ा 
१:१२ "तर जितले उहाँलाई महण गरे र उहाँको नाउँमािथ िवँ वास गरे, उहाँले 
ितनीह लाई परमेँ वरका सन् तान हनेु अिधकार िदनभुयो।", यूह ा १५:१५ 
"अबदेिख म ितमीह लाई नोकर भिन् दन,ँ  िकनिक त् यसका मािलकले के गदर्छ 
नोकरले जान् दैन। तर मैले ितमीह लाई िमऽ भनेको छु,  िकनभने जे मैले मेरा 
िपताबाट सनु, मैले ती सबै ितमीह लाई जनाइिदएको छु।", रोमी ८:१४ "१४ 
िकनभने सबै,  जो परमेँ वरका आत् माले डोर् याइएका हनु् छन ्,  ितनीह  नै 
परमेँ वरका सन् तान हनु ्। १५ िकनभने फेिर डरमा पनर्लाई दासत् वको आत् मा 
ितमीह ले पाएका छैनौ, तर ितमीह ले धमर्पऽु हनेु आत् मा पाएका छौ। यसैले 
जब हामी परमेँ वरलाई “अब् बा, िपता” भनी पकुाछ ।" र १ यूह ा ३:१,२ "१ 
हेर,  िपताले हामीलाई कः तो िकिसमले ूमे गनुर्भएको छ,  िक हामी परमेँ वरका 
सन् तान भनी कहिलएकाह  ह ,  र साँच् चै ह  पिन। यसैकारणले त संसारले 
हामीलाई िचन् दैन,  िकनभने त् यसले उहाँलाई िचनेन। २ िूय हो, अिहले हामी 
परमेँ वरका सन् तान ह , र हामी के होऔलंा, सो अिहलेसम् म ूकट भएको छैन। 
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यित जान् दछ , िक जब उहाँ ूकट हनुहुनु् छ, तब हामी उहाँजः तै हनेुछ । िकनिक 
उहाँ जः तो हनुहुनु् छ हामी उहाँलाई त् यः तै देख् नेछ । ३ अिन जः तो उहाँ पिवऽ 
हनुहुनु् छ, उहाँमािथ यो आशा राख् ने हरेक मािनसले आफूलाई पिवऽ पाछर्।" 
    हामी ूत्येकलाई परमेँ वरले अनमुहले पोतेको चःमाले हेन ुर्हनु्छ। 
हामीमा भएको ूितभा, दक्षता, सनु्दरता, सम्भािवत खबुीह  उहाँले हेन ुर्हनु्छ। 
हामीले नै नसोचेको भन्दा उच्च तिरकाले परमेश ् वरले हामीलाई हेन ुर्हनु्छ। 
हाॆो मोल वा िकम्मत यित ठूलो छ िक आिखरमा उहाँ हाॆो िनिम्त मनर् 
तयार हनुभुयो तािक हामी केको लािग सिृ  गिरएका ह  त्यस अबसरलाई 
हामीले उपयोग गनर् सक । हाॆा पापह लाई देखाएर त्यसको ठूलो मोल 
चकुाएर उहाँले हामीलाई ती पापह बाट उ ार गनुर्भएको छ। हाॆो मोल, 
िकम्मत र आत्मसम्मान कितको छ भनेर उहाँले हामीलाई बूस ारा 
देखाउनभुएको छ। परमेँ वरको साम ुहामी ठूलो मूल्य र योग्यका छ । अ ले 
वा हामी आफैले हाॆो बारेमा के भन्छ वा सोच्दछ त्यसको पवार्ह छैन िकनिक 
परमेँ वरले हामीलाई ूमे गनुर्हनु्छ र उहाँले पापह को शिक्तबाट उ ार गनर् 
खोिजरहनहुनु्छ। पापले हामीलाई अनन्तको मतृ्यिुतर लैजान्छ भने परमेँ वरको 
ूमेले हामीलाई अनन्त जीवनितर डोर् याउँछ। 
   तर मूख्य ूँ न अिहले हामीले सोध्नपुन त यो हो, के हामी अिहले 
जःतो छ  सध त्यःतै रहन्छ  त? तर येशूमा ूकट भएको परमेँ वरको 
वाःतिवक ूमेलाई हामी कसरी महण गन? यथाथर्मा हाॆो मोल त्यस ूँ नको 
जवाफमा छ। 
    कितपय बिु जीिव भनाउँदाह , दासर्िनकह , गु ह  आदीले हामी 
आफूले आफैलाई माया गनुर्पछर्, हाॆो मनले िचताएको अनसुार पोषाउनपुछर्, 
खानपुछर् र िभऽी आलोचना नगिर ःवीकार गनुर्पछर् भनेर िसकाउँछन।् ती आफै 
िकन आफूले आफैलाई धोखा िदने खालका हनु्छन?् हाॆो मोल वा िकम्मत वा 
आत्मसम्मान हामीबाट होइन तर हामीलाई सिृ  गन परमेँ वरबाट आउन ु िकन 
ज री छ िकनभने उहाँलेमाऽ हाॆो संभािवत खबुीह  देख् न सक्नहुनु्छ? 
 

४. परमेँ वरको चाहना अनसुार सम्बन्धह  कायम राख् न ु
     पोितफरको घरधन्धा हेनर् योसेफलाई िकिनएको िथयो। उनको सु को 
जीवन त्यहाँ राॆो र सकारात्मक नै िथयो। योसेफले आफूलाई परमेँ वरमािथ 
भरोसा राखेका िथए। अिन परमेँ वरले पिन उनलाई आिशष िदनहुनु्छ। 
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दासबाट पोितफरको पूरै घर रेखदेख गन कामदारह को अगवुा ब े ःथानमा 
उनलाई उचािलएको िथयो। 
    योसेफको त्यसबेलाको जीवनमा परमेँ वरको आिशष िथयो भनेर कुन 
व्यवहािरक तिरकाले देखाइएको िथयो? अ ह सँग उसको पारःपिरक सम्बन्ध 
कःतो िथयो? हेन ुर्होस,् उत्पि  ३९:१-६ "१ अब योसेफ िमौमा लिगए,  र 
फारोका एउटा अिधकृत, अ रक्षकका कप् तान पोतीफर भन् ने एक जना िमौीले 
ितनलाई त् यहाँ ल् याउने इँ माएलीह का हातबाट िकने। २ परमूभ ुयोसेफको 
साथमा हनुहुनु् थ् यो, र त् यहाँ ितनको उन् नित भयो। ितनी आफ् ना िमौी मािलकको 
घरमा बः थे। ३ ितनका मािलकले परमूभ ु ितनको साथमा हनुभुएको र ितनले 
गरेका सबै काममा परमूभलेु उन् नित गराउनभुएको देखे। ४ यसैले उनको 
िनगाह योसेफमािथ र ो। योसेफले उनको सेवा-शौूुषा गथ। उनले ितनलाई 
आफ् नो घरको मखु् य कािरन् दा तलु् याएर उनीसँग भएका सब थोकको िजम्मा 
ितनलाई िदए। ५ उनले ितनलाई आफ् नो घरको र आफूसँग भएका सबै कुराको 
मखु् य कािरन् दा तलु् याएको समयदेिख परमूभलेु योसेफको खाितर त् यस िमौीको 
घरमा आिशष ् िदनभुयो। परमूभकुो आिशष ् उनको घरबार, अन् न-खेत र सबै 
कुरामािथ िथयो। ६ यसैले आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको िजम् मामा 
छोिड़िदए। आफूले खाने भोजनबाहेक आफूसँग भएको अ  कुनै कुराको 
िवषयमा उनी वाः ता राख् दैनिथए। योसेफ सनु् दर र हेनर्मा राॆा िथए।"              
   योसेफको सम्बन्ध पोितफरसँग धेरै राॆो िथयो। घरका अ  
कामदारह सँग उनको सम्बन्ध पिन राॆ ै िथयो। योसेफले गदार् खेतबारी पिन 
राॆसँैग फिरफाप भएको िथयो। तर उसको िब मा षडयन्ऽ पिन पाक्दै 
िथयो। उनको फूितर्लोपन, इमान्दािरता, लगनशीलता र हप्टपु  शरीर देखेर 
त्यस घरमा व्याकुल भएको कोही न कोही िथयो। 
   त्यो िथयो पोितफरकी चिरऽिहन ौीमती। उनले योसेफलाई आफूसँग 
सतु् न कर गदार् योसेफको सम्बन्धात्मक नीितमा चनुौित आएको िथयो। 
जेभएतापिन वा आफ्नो ज्यानकै बाजी राखेर भएतापिन उनले के च ु  िनणर्य 
गर् यो? हेन ुर्होस,् उत्पि  ३९:७-२० "६ यसैले आफूसँग भएका सबै उनले 
योसेफको िजम् मामा छोिड़िदए। आफूले खाने भोजनबाहेक आफूसँग भएको अ  
कुनै कुराको िवषयमा उनी वाः ता राख् दैनिथए। योसेफ सनु् दर र हेनर्मा राॆा 
िथए। ७ केही समयपिछ ितनका मािलककी पत् नीले योसेफमािथ नजर लगाएर 
भिनन ्, “मसँग सतु ्।”  ८ तर ितनले अः वीकार गरेर आफ् ना मािलककी पत् नीलाई 
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भने,  “हेन ुर्होस ्, म यस घरमा भएकोले गदार् मेरा मािलकलाई यस घरमा भएको 
कुनै कुराको पिन िफबी छैन, र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै िजम् मामा 
िदनभुएको छ। ९ यस घरमा मभन् दा ठूलो कोही छैन। उहाँले तपाईंबाहेक सबै 
कुरा मलाई िदनभुएको छ,  िकनभने तपाईं उहाँकी पत् नी हनुहुनु् छ। तब कसरी 
यः तो घोर दुं  ट काम गरेर परमेँ वरको िव मा मैले पाप गनुर्?” १० अिन 
ितनले िदनिदनै योसेफसँग कुरा गरे तापिन ितनीिसत सतु् न अथवा ितनीिसत बः न 
योसेफ मानेनन ्।  ११ एक िदन योसेफ आफ् नो काम गनर् घरिभऽ गएका 
िथए। घरमा अ  कोही काम गन मािनस िथएन। १२ ितनले योसेफको लगुा 
समातेर भिनन ्, मिसत सतु ्।” तर आफ् नो लगुा ितनकै हातमा छोड़ेर योसेफ भागे, 
र घरबाट बािहर िनः के।   
  १३ योसेफले आफ् नो लगुा ितनकै हातमा छोड़ेर घरबाट िनः केका 
देखेर १४ ितनले आफ् ना घरका नोकरह लाई बोलाएर भिनन ्, “हेर, मेरा ः वामीले 
त यहाँ एक िहॄू हाॆो बेइज् जत गनर् ल् याउनभुएको रहेछ। त् यो मिसत सतु् नलाई 
यहाँिभऽ आयो,  र म िचच् च् याएर कराए।ँ १५ म िचच् च् याएर कराएकी सनुी 
त् यसले आफ् नो लगुा मसँग छोड़ेर भाग् यो,  र घरबाट बािहर िनः क् यो।”   १६ 
ितनका पित घर नआउञ् जेल ितनले त् यो लगुा आफ् नै साथमा रािखन ्, १७ र उनी 
आएपिछ ितनले यसो भनेर उही कुरा उनलाई पिन सनुाइन ्, “हामीकहा ँतपाईंले 
ल् याउनभुएको त् यो िहॄू नोकर मेरो बेइज् जत गनर्लाई यहाँ िभऽ आयो। १८ तर 
म िचच् च् याएर कराउने िबि कै त् यसले आफ् नो यो लगुा मकहाँ छोड़ी भागेर 
घरबाट िनः क् यो।”  १९ “तपाईंको नोकरले मसँग यः तो व् यवहार गर् यो” भन् ने 
कुरा जब योसेफका मािलकले आफ् नी पत् नीको मखुबाट सनेु तब उनी रीसले 
राँिकए। २० उनले योसेफलाई राजाका कैदीह  थिुनने झ् यालखानमा लगेर 
हािलिदए। योसेफ त् यसरी झ् यालखानमा परे।" 
    पोितफरकी ौीमतीसँग योसेफ समःयामा पर् यो। तर खासमा भ े हो 
भने: पोितफरकी ौीमतीको समःया िथयो। अ  मािनसह लाई उनले बःत ु
जःतै ठािनन ् र उनको कठपतुली भ े सोिचन ् र आफू मािलक्नी भएकोले 
आफूले जे पिन गनर् सक्छु भ े अिभमानमा उनी परेकी िथइन।् उनले 
योसेफलाई आफ्नो कामबासनाको िनिम्त ूयोग गनर् चािहन।् बाइबलले 
योसेफलाई "योसेफ सनु् दर र हेनर्मा राॆा िथए" (उत्पि  ३९:६)। मािनसको 
शारीिरक बनावटलाई बाइबलले कमै उल्लेख गदर्छ िकनभने परमेँ वरले 
मािनसलाई मािनसको ि कोणले होइन तर उसको दयलाई हेन ुर्हनु्छ (१ 
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शमूएल १६:७)। यसमा योसेफको खाइलाग्दो र सनु्दर देिखने अवःथा उसको 
िनिम्त बाधा हनु पगेुको िथयो। ऊ शु  र िनद ष जीवन िबताउन र 
परमेँ वरका नीितह मा बफादार हनु चाहन्थ्यो।  
    दु  ीको कर छल्ने बममा उसले आफ्नो त्यो नीित सनुायो जनु ्
परमेँ वरलाई िवँ वास नगन र उहाँको भय नमा े मािनसह को िनिम्त अमान्य 
िथयो। त्यसले झन उसलाई बेफाइदा भयो। उसले सबै सम्बन्ध र िवशेष 
गरेर पोितफरकी ौीमतीसँग बाइबलका नीितह लाई ूयोग गर् यो। आज पिन 
कितपय मािनसह ले बाइबलका नीितह  परुातन र अव्यवाहािरक छन ्भनेर 
िसकाउँछन ् (अझ कितपय इसाई भनाउँदाह ले नै दश आ ाका नीितह  
खतम भयो भनेर पिन िसकाउँदछन-्योसेफको समयमा दशु आ ा िलिखत पमा 
नभएतापिन मौिखक पमा त िथयो। कुन आ ा योसेफले उल्ल न गनर् 
चाहेन?-अनवुादकको थप)। तर जेभएतापिन बाइबलको नीित अनसुार नचली 
पापलाई अ ालेर िहँड्दा त्यसको नितजा कसले भोगेको  छैन र? 
    यो केवल पिहलो पटक योसेफ पिरक्षामा परेको िथएन भनेर 
बाइबलले ःप मा औलँ्याउँछ। पोितफरकी ौीमितले उसलाई पटक पटक 
आफूसँग सतु् न कर गरेकी िथइन ् (उत्पि  ३९:१०)। तर उनको करलाई 
योसेफले वेवाःता गरेको  िथयो। त्यसको अथर् आफ्नो करले काम नगरेको 
पोितफरकी ौीमतीले महससु गरेकी िथइन।् योसेफले त्यस घिृणत काममा 
संलघ्न नहनेु कःतो नीित िथयो भनेर उनलाई सनुाउन खोज्यो (उत्पि  
३९:८,९) तर योसेफलाई द:ुख िदन त्यसले काम गरेन। 
    अ को िनणर्यह लाई आफूले िनयन्ऽण गनर् सिकँदैन भनेर योसेफले 
महससु गरेको िथयो। तर आफू जसरी िजएतापिन, कसैलाई माया  गरेतापिन 
र अ लाई जःतो व्यवहार गरेतापिन उसले रोज्ने बाटो भनेकै परमेँ वरको 
मिहमा हो भ े िनणर्य योसेफले गरेको िथयो। यही आत्म ानले गदार् योसेफ 
ूलोभन वा पिरक्षको सामना गनर् सक्ने भएको िथयो। 
    तपाईँको जीवनमा र अ सँगको सम्बन्धमा के तपाईँले बाइबलका 
नीितह  ूयोग गनुर्भएको छ। तपाईँका विरपिर रहेका मािनसह  न्यायोिचत वा 
उिचत व्यवहारमा नचलेको हनुसक्छ। तपाईँको अनभुव कःतो िथयो। म ी 
५:४३-४८ पढ्नहुोस ्र यस नीितमा चल्न ु िकन ज री छ? "४३ “ितमीह ले 
यसो भनेको सनेुका छौ, ‘ितॆो िछमेकीलाई ूमे गर, र ितॆो शऽलुाई घणृा गर।’  
४४ तर म ितमीह लाई भन् दछु, आफ् ना शऽहु लाई ूमे गर,  र ितमीह लाई 

८९



सताउनेह का िनिम् त ूाथर्ना गर,    ४५ र ितमीह  ः वगर्मा हनुहुनेु आफ् ना 
िपताका छोराह  हनेुछौ। उहाँले दुं  ट र सज् जन दवैुलाई सूयर्को ताप िदनहुनु् छ, 
र धमीर् र पापी दवैुलाई विृं ट िदनहुनु् छ।  ४६ िकनभने यिद ितमीह सगँ ूमे 
गनह लाई माऽ ूमे गदर्छौ भने ितमीह लाई के इनाम छ?  के महसूल 
उठाउनेह ले पिन त् यसै गदनन ् र?    ४७ ितमीह ले आफ् ना दाजभुाइह लाई 
माऽ अिभवादन गछ  भने अ ह ले भन् दा बढ़ी के गर् यौ र? के अन् यजाितह ले 
पिन त् यसै गदनन ् र?   ४८ यसकारण जः तो ितमीह का ः वगर्मा हनुहुनेु िपता 
िस  हनुहुनु् छ, ितमीह  पिन त् यः तै िस  हनुपुदर्छ।”    
   
५.  महान िववाद, आफ्नै निजकमा र व्यिक्तगत 
     योसेफ आफ्नो उच्च नैितकतामा अिडग हनेु िनणर्य गरेको कारणले 
उसले अन्यायपूवर्क क मा पनुर्परेको िथयो भनेर उत्पि  ३९:११-२०मा 
लेिखएको छ। उसललाई झ्यालखानामा नै फ्याँिकिदयो। पोितफरको सम्पि  
भएको कारणले उसलाई त्यही ँमानर् सिकन्थ्यो र कसैले पिन कुरा उठाउने 
िथएन। तर उसलाई तरुन्तै नमािरएको कारणले आफ्नो ौीमतीको कदममा पूरै 
िवँ वास नगिरएको जनाउँछ। तर आफ्नो इज्जत थाम्न उनले केही कदम 
चाल्न ुनै परेको िथयो। य िप, योसेफले अचानक भयानक पिरिःथितको सामना 
गनर् पगु्नपुरेतापिन बाइबलले बताउँछ, "परमेँ वर योसेफसँग हनुहुनु्थ्यो" 
(उत्पि  ३९:२१)। 
    यस पथृ्वी महमा जीवन न्यायोिचत छैन। असल भएको कारणले 
मािनसले सध इनाम पाउनपुछर् भ े नै छैन न त कसैले उसलाई कदर गन 
पछर् भ े पिन छैन, र खराब वा दु  तत्वलाई तरुन्तै सजाय ँ िदन्छ भ े पिन 
छैन। तर योसेफको मािमलामा हामीले राॆो खरबचािहँ पढ्न पाउँछ : 
झ्यालखानामा पिन योसेफ िबचिलत वा व्याकुल नभएर परमेँ वरमा िवौाम वा 
आराम पाउन सकेको िथयो िकनिक परमेँ वर उसँग हनुहुनु्थ्यो। झ्यालखानमा 
रहँदा आफूलाई कःतो अन्याय गिरयो भनेर िदमागै खलबलाउने गरेर सोिचरहन 
सक्थ्यो र उदािसन हनु सक्थ्यो। अझ परमेँ वरूितको आःथालाई नै उसले 
गमुाउन सक्थ्यो। 
   आफू झ्यालखानामा अन्यायपूवर्क पनुर्परेतापिन र ूितकुल वातावरणमा 
पिन योसेफले आफ्नो आदशर् चिरऽ कसरी देखाएका िथए? उसका सह 
कैदीह सँग उसको व्यवहार कःतो िथयो? हेन ुर्होस,् उत्पि  ३९:२-४०:२२ 
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"२१ तर परमूभ ु योसेफको साथमा हनुहुनु् थ् यो,  र उहाँले ितनीमािथ 
िट ाउनभुयो अथार्त ्माया देखाउनभुयो, अिन ितनलाई झ् यालखानका हािकमको 
िनगाहपाऽ बनाउनभुयो। २२ यसकारण झ् यालखानका हािकमले त् यस 
झ् यालखानमा भएका सबै कैदीह  योसेफको िजम् मामा रािखिदए। त् यहाँ जे-जे 
काम हनु् थ् यो ती सबै योसेफकै खटनमा हनु् थ् यो। २३ योसेफको िजम् मामा 
रािखएको कुनै कुरामा पिन झ् यालखानका हािकमले केही िफबी गदनिथए, 
िकनभने परमूभ ु योसेफको साथमा हनुहुनु् थ् यो। योसेफले जे गरे तापिन 
परमूभलेु ितनलाई त् यसमा सफल गराउनहुनु् थ् यो।" र "१ केही समयपिछ 
िमौका राजाका मखु् य िपयाउने र मखु् य पकाउनेले आफ् ना मािलक िमौका 
राजाको िव मा अपराध गरे। २ फारो आफ् ना यी दईु अिधकृतह , अथार्त ् 
मखु् य िपयाउने र मखु् य पकाउनेसँग बोिधत भए। ३ उनले उनीह लाई 
अ रक्षकका कप् तानको घर,  अथार्त ् झ् यालखानको पहरामा हािलिदए। योसेफ 
पिन त् यही ँ नै थनुामा िथए। ४ अ रक्षकका कप् तानले उनीह लाई योसेफको 
िजम् मामा रािखिदए, र ितनले उनीह को देखरेख गथ। केही समयसम् म उनीह  
पहरामा नै बसे। ५ एक पल् ट एकै रात झ् यालखानमा परेका िमौका राजाका 
मखु् य िपयाउने र मखु् य पकाउने दवैुले आफ् नो-आफ् नो अथर् भएका सपना देखे। 
६ िबहान आउँदा योसेफले उनीह लाई अफसोस गिररहेका देखे। ७ यसकारण 
ितनले आफ् ना मािलकको कैदमा रहेका फारोका ती दईु अिधकृतह लाई सोधे, 
“आज िकन तपाईंह को मखु द:ुखी छ?”   ८ उनीह ले ितनलाई भने, “हामीले 
सपना देख् य ,  तर ितनको अथर् खोिलिदने कोही पिन छैन।”   योसेफले 
उनीह लाई भने,  “सपनाको अथर् त परमेँ वरकै हातमा हुँदैन र?  मलाई 
तपाईंह का सपना बताउनहुोस ्।”   ९ तब मखु् य िपयाउनेले चािहँ आफ् नो सपना 
योसेफलाई यसरी बताए। “मेरो सपनामा मेरो सामनु् ने एउटा दाखको बोट 
िथयो। १० दाखको बोटमा तीन वटा हाँगाह  िथए। त् यसमा टुसा पलाएपिछ 
फूलह  पिन ढकमक् क लागे,  र दाखका झपु् पाह  लटरम् म भएर पाके। ११ 
फारोको कचौरा मेरो हातमा िथयो, र मैले दाख िलई िनचोरेर फारोको कचौरामा 
हाले, र त् यो कचौरा फारोको बाहलुीमा टक्र्याए।ँ”   १२ योसेफले उनलाई भने, 
“यसको अथर् यही हो: तीन हाँगाह  भनेको तीन िदन हो। १३ तीन िदनिभऽै 
फारोले तपाईंको िशर ठाड़ो पािरिदनहुनेुछ,  र फेिर तपाईंको आफ् नो काम 
िदनहुनेुछ,  र तपाईं अिघ उहाँका मखु् य िपयाउने हनुहुुँदाजः तै फेिर फारोको 
कचौरा उहाँको बाहलुीमा टक्र्याउनहुनेुछ। १४ तर जब तपाईंको भलो हनेुछ 

९१



तब मलाई पिन सम् झनहुोला। कृपा गरी फारोसगँ मेरो िवषयमा कुरा उठाएर 
मलाई यस झ् यालखानबाट िनकािलिदनहुोला,  १५ िकनिक मलाई वाः तवमा 
िहॄूह को देशबाट चोरी गरेर ल् याएको हो, र यहाँ पिन झ् यालखानमा पन काम 
मैले केही गरेको िथइन।ँ”    १६ सपनाको अथर् असल भएको देखेर मखु् य 
पकाउनेले पिन योसेफलाई भने,  “मैले पिन यः तो एउटा सपना देख। मेरो 
टाउकोमा रोटीका तीन वटा टोकरी िथए। १७ मािथल् लो टोकरीमा फारोको 
िनिम् त पकाएका अनेक िकिसमका खानेकुरा िथए। तर मेरो टाउकोमा भएको 
टोकरीबाट चराह ले ठँुगी-ठँुगी खाइरहेका िथए।”   १८ योसेफले भने, “यसको 
अथर् यही हो: तीन वटा टोकरीह चािहँ तीन िदन हो। १९ तीन िदनिभऽै 
फारोले तपाईंको िशर उड़ाइिदनहुनेुछ, र तपाईंलाई खमा झणु् ाइिदनहुनेुछ। 
र चराह ले तपाईंको मास ु ठँुगी-ठँुगी खानेछन ्।”    २० तेॐो िदन फारोको 
जन् मिदन िथयो। त् यस िदन उनले आफ् ना सबै अिधकृतह लाई भोज िदए, र यी 
अिधकृतह का अिग ल् याएर उनले मखु् य िपयाउने र मखु् य पकाउनेलाई खड़ा 
गरे। २१ उनले मखु् य िपयाउनेलाई चािहँ आफ् नै काममा फेिर िनयकु्त गरे,  र 
ियनले फारोलाई कचौरा टक्र्याउने गरे। २२ तर योसेफले उनीह का सपनाको 
अथर् खोिलिदएझ मखु् य पकाउनेलाई चािहँ फारोले झणु् ाइिदए" (उत्पि  
४०:१-२२)।  
     झ्यालखानामा योसेफ यथाथर्बादी भएर काम गरेको िथयो। उसले 
कुनै आदशर्को कुरा भ ाएर बसेको िथएन। झ्यालखानामा पिन आफ्नो असली 
आदशर् नीितलाई देखाउँछ। उसले अ लाई सहयोग गछर्। झ्यालखानको 
जीवन क कर र रमाइलो त िथएन। आफूलाई सहयोग गनर् अनरुोध गदर्छ। 
त्यो सहयोगको बाचा तोिडन सक्ने भएको उसलाई थाहा िथयो। जब राजालाई 
फलफूलको रस िपलाउने मािनसको सपनाको अथर् भिनसकेपिछ आफूलाई 
झ्यालखानाबाट छुटाउन उसको सहयोग माग्दछ। 
    यःतै खालको सम्बन्धको मािमलामा पावलले बहृतिचऽ एिफसी ६:१-
१३मा कोदर्छन।् हेन ुर्होस,् "१ छोरा-छोरी हो,  ूभमुा आफ् ना आमा-बबुाको 
आ ापालन गर,  िकनिक यो उिचत हो। २ आफ् ना बबुा र आमाको मान गर। 
(जो ूित ासिहतको पिहलो आ ा हो), ३ िक ितमीह लाई भलो होस ्, र पथृ् वीमा 
ितमीह  दीघार्य ुहोओ।   
  ४ बबुा हो,  आफ् ना छोराछोरीलाई रीस नउठाओ,  तर ितनीह लाई 
ूभकुो अनशुासन र िशक्षामा हकुार्ओ। ५ कमारा हो, डर र कम् पसाथ साँचो 
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दयले भीं टलाई गरेझ यस संसारका ितमीह का मािलकह को आ ापालन 
गर। ६ मािनसह लाई खशुी पानले झ आखँाको अिग माऽ देखावटी काम 
नगर, तर भीं टका दासह झ साँचो दयले परमेँ वरको इच् छा पूरा गर। ७ 
मािनसह का िनिम् त होइन, तर ूभकुो िनिम् त जः तै गरी सिदच् छाले सेवा गर, ८ 
यो जानेर िक चाहे त् यो कमारा होस ्, चाहे फुक् का, जसले असल काम गदर्छ, 
त् यसले ूभबुाट सोहीबमोिजम पाउनेछ। ९ मािलक हो, आफ् ना कमाराह सँग 
त् यः तै व् यवहार गर, र धम् की िदन छोड, यो जानेर िक ितमीह  दवैुका मािलक 
ः वगर्मा हनुहुनु् छ, र उहाँमा पक्षपात छैन।  १० अब अन् त् यमा, ूभमुा र उहाँका 
शिक्तको सामथ् यर्मा बलवान ् होओ। ११ िदयाबलसका यिुक्तह का िव मा 
खड़ा हनु सक् नलाई परमेँ वरका सारा हातहितयार धारण गर। १२ िकनिक 
हामीह को यु  शरीर र रगतको िव  होइन,  तर ूधानताह का िव , 

शिक्तह का िव ,  वतर्मान अन् धकारका सांसािरक शासकह का िव  र 
ः वगीर्य ः थानह मा भएका दुं  ाइँका आित् मक सेनाह का िव  हो। १३ 
यसैकारण परमेँ वरका सारा हातहितयार उठाओ, र यसरी खराब िदनको सामना 
गनर् सक, र सबै काम गरेर खड़ा हनु सक् ने होओ।"   
   हामीले एक आपससँग कःतो  व्यवहार गछ  त्यसले परमेँ वर र 
शैतानको बीचमा यगु  यगुसम्म भइरहेको महान िववाद वा िभषण यु लाई 
सानो पमा ूितिबिम्बत गिररहेका हनु्छ । त्यसको अथर् िस , पक् का वा खोटै 
नभएको सम्बन्ध हामीमा हनुसक्छ भ े छैन। ूत्येक सम्बन्ध ूगितशील पमा 
िबकास गद जानपुछर्। हाॆो निजकसँग सम्बन्ध रहेकाह सँग हाॆो सम्बन्ध 
िवगानर् शैतान सिबय भइरहेको हनु्छ। हाॆो जीवनमा परमेँ वरको योजनालाई 
िबगानर् र ूभाविविहन बनाउन शैतानले हरदम ूयत् न गिररहेको हनु्छ। तर 
शैतानसँगको यु मा हामी एक्लै होिमन ुपछर् छैन भ े कुराको आत्म ानूित 
हामी धन्यवादी हनुपुदर्छ। जोसकैुसँग पिन हाॆो सम्बन्ध कःतो हनुपुछर् भनेर 
परमेँ वरले उहाँका नीितह  उहाँको वचनमा उल्लेख गनुर्भएको छ। उहाँले 
हामीलाई चािहने बिु ान िदन्छु भनेर ूित ा गनुर्भएको छ (याकूब १:५)। 
हामीले अ सँग सम्बन्ध कसरी कायम राख् ने भनेर उहाँको ानले िसकाउँदछ। 
उहाँ योसेफसँग हनुहुनु्थ्यो र जब हाॆो सम्बन्ध जिटल हनु्छ उहाँ हामीसँग 
हनुहुनेुछ भनेर उहाँले कबलु गनुर्भएको छ। 
   याकू १:५,५मा िदइएको परमेँ वरको ूित ालाई सोच्नहुोस,् जसमा 
लेिखएको छ "५ तर यिद ितमीह मध् ये कसैलाई बिु को अभाव छ भने उदार-

९३



िच सँग नझकीर् िदनहुनेु परमेँ वरलाई त् यसले मागोस ्, र त् यसलाई त् यो िदइनेछ। 
६ तर त् यसले कि  पिन श ा नगरी िवँ वाससाथ मागोस ्। श ा गनचािहँ 
बतासले उचाल् दै पछादगन समिुका छालसमान हनेुछ।" तपाईँ जोसँग जे 
सम्बन्ध राख् न चाहनहुनु्छ त्यसको लािग ूाथर्ना गनुर्होस।् ितनीह को साम ु
तपाई आफूलाई ूःततु गनुर्हुँदा तपाईँले पिवऽ आत्माको सहयोग मागेर कसरी 
चल्न सक्नहुनु्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: योसेफ र पोितफरकी ौीमतीको बीचको मािमलामा के भयो 
भनेर एलेन जी ाइटले लेख् नहुनु्छ: "यस संसारमा रहने सबै पःुताह को यो 
अनकुरणीय उदाहरण सबैले िलनपुदर्छ।॰॰॰॰परमेँ वरमािथ भरोसा राख् ने सबैलाई 
उहाँको सहयोग तत्काल पाइन्छ र उहाँको आत्मा नै सरुक्षा कवच हनु्छ। 
अनेक  गिम्भर र कठोर पिरक्षा र ूलोभनको बातावरणले घेिरएतापिन 
ितनीह को िनिम्त बलको ॐोत उपलब्ध हनु्छ जनु त्यसलाई उपयोग गरेर ती 
पिरक्षाह सँग िभड्न सक्छ। योसेफको नैितकतामािथ कःतो डरलाग्दो हमला 
गिरएको िथयो। ऊ रहेको वातावरण, ूभाव र सभ्यता नै त्यःतो िथयो जनु ऊ 
सिजलैसँग फःन सक्थ्यो। य िप, ऊ कठोर, िनडर र अिडग भएर आफ्नो 
नैितकताको िव मा आएको चनुौितलाई सामना गर् यो। आफ्नो इज्जत र 
चासो उसले परमेँ वरको हातमा समु्पेको िथयो। केही समय उसले क  
भोग्नपुरेतापिन त्यस क ले उसलाई मह वपूणर् र गिरमामय ःथानमा परु् याउन 
तयार पािरएको िथयो। परमेँ वरले उसको इज्जतलाई सरुिक्षत राख् नभुयो। त्यो 
इज्जत दु  ीले धिमल्याउन खोजेकी िथइन।् तर पिछ परमेँ वरको आफ्नै 
समयमा उसको इज्जत तेिजलो भएर चिम्कएको िथयो। झ्यालखाना पिन 
उसको उत्थानको िनिम्त परमेँ वरले ूयोग गनुर्भयो। परमेँ वरबाट बहेका 
गणुह  आफ्नै समयमा परुःकृत हनेुछ। जनु सरुक्षा कवच योसेफको दयलाई 
छोपेको िथयो त्यो परमेँ वरूितको भय िथयो, जसले गदार् आफ्ना मािलक र 
परमेँ वरूित बफादारी र सत्यवादी हनु अमसर गराइएको िथयो। कृतइन हनेु 
वा सराहना नगन भावनालाई उसले ितरःकार गरेको िथयो। यिद आफ्ना 
मािलकूित आभािरत भएन भने उनको िवँ वास उसले िजत् ने िथएन। उसको 
मािलकले योसेफ कुन नीितमा चलेको िथयो भनेर थाहा नपाएतापिन त्यसको 
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पवार्ख योसेफलाई िथएन।"-एलेन जी ाइट, द िःपिरट अभ ूोफेसी, ठेली १, 
प॰ृ१३२बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  नामधारी इसाई वा संःकारले एडभेिन्टःट हुँदा हाॆो सम्बन्धमा 

चािहने चैन वा िवौाम हनु्छ भ  े छैन। सत्य िवँ वासी र 
संःकारक वा लहैलहैमा लागेर एडभेिन्टःटको बीचमा के फरक 
छ? 

आ.   एक जना बिहनी भखर्रै एडभेिन्टःट चचर्मा सामेल भएकी िथइन।् 
परमेँ वरलाई िवँ वास नगनसँग उनले िववाह गरेकी िथइन।् 
उनले आफ्नो ौीमानलाई ूमे गिछर्न,् तर उनमा आएको पिरवतर्न 
ौीमानले देख् दैनन।् बाइबलको िशक्षामा आधािरत त्यस चचर्का 
त्यस नयाँ िवँ वासीलाई के सल्लाह तपाईँले िदनहुनु्छ? 

इ.  सको ूख्यात सािहत्यकार िलयो टोलोःट्वायले लेखेका िथए: 
"सबै खशुी पिरवारह  त्यःतै देिखन्छन;् ूत्येक असंतु  र बेखसुी 
पिरवार आआफ्नै ढँगमा बेखशुी हनु्छ।" सबै पिरवारह मा एक 
वा अ  कारणले कुनै न कुनै िकिसमले खराब तत्वले द:ुख 
िदएको हनु्छ, िकनभने सबै जना पापी छन।् ूत्येकले आआफ्नो 
पिरवारमा आआफ्नो कमीकमजोरी र नरमाइलो गणु पिरवारमा 
िभऽाउँछ। तर हामी ूत्येकले परमेँ वरको अनमुह ारा बाइबलका 
नीितह  जःतै ूमे, क्षमा, सिहंणतुा, भार बोक्ने आिदको 
गणुह ले भिरएर पिरवारमा हनेु कुनै पिन कचकचलाई कसरी 
साम्य पानर् सक्छ ? 

ई.  कितपय पिरवारका मािनसह  सबै थोक राॆ ैभइरहेको हनु्छ तर 
अचानक अपेक्षा नगिरएको द:ुखक ले अँ ाउन पगेुको हनु्छ। 
यस अवःथामा परमेँ वरूितको आःथा र िवँ वासमा, परमेँ वरका 
वचनमा लेिखएका ूित ाह मा झिुण्डरहन ु िकन िनणार्यत्मक 
हनुसक्छ? िवशेष गरेर जब सबै थोक ठीक ठीक भएर चल्छ 
त्यसैबेला आित्मक पमा तयारी भएर बःन ुिकन ज री छ? खराब 
समय आउँदा त्यस तयारीले कसरी सहयोग गनर् सक्छ? 
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कथा ६ 

समिुको रमणीय िकनारमा िक म भिूममा 
िडयना िफश, ५६, आिरजोना, अमेिरका 

 

मेरो ौीमान लोरेन र म आफूह ले मन 
पराएको अनसुार काम पाएका िथय । ती 
कामले हामीह को सपना पूरा भएको देखाएको 
िथयो। िविभ  व्यिक्तगत समःयाह  जःतै 
सामािजक, मानिसक, आित्मक समाधानको 
िनिम्त सरसल्लाह िदने पेसा मेरो ौीमानको 
िथयो भने मचािहँ एडभेन्टहेल्थको उत्थान गन 
िनकायको कायार्लयमा काम गथ। अमेिरकाको 
ूिस  रमणीय राज्य फ्लोिरडाको समिुको 

िकनारामा हाॆो घर िथयो। त्यहाँ हामी अत्यन्तै रमाइलोसँग जीवन 
िबताइरहेका िथय । 

   तर हाॆो बीचमा केही न केही कमी भएको जःतो आभास भइरहेको 
हनु्थ्यो। परमेश ् वरकै िनिम्त हाॆो जीवन अपर पूरा सेवाकायर् गनर्को िनिम्त 
हामी ूाथर्ना गनर् थाल्य । तर िभऽी दयमा भने परमेँ वरले हामीलाई अन्तै 
कतै नपठाओस ्ब  पठाउनै परेमा अमेिरकाकै टेनःसी राज्यमा पठाओस ्जहा ँ
हाॆा छोरा छोरी नातीनातीनाह  िथए। 

   एक िदन मेरो लहरले उ र अमेिरका िडिभजनको मिहला सेवाकायर् 
सम्मेलनमा भाग िलन पगु। त्यो सम्मेलनमा ठूलो आित्मक जागरण छाएको 
िथयो। हामी सबै जना जोरकातोरले परमेँ वरसँग ूाथर्ना गदर्थ्य  र उहाँमा 
हाॆो जीवन समु्प  ूितव ता गनर् पगेुका िथय । सम्मेलनको ूदशर्नी ःथलमा 
रािखएको िविभ  ूदशर्न मण्डपह लाई हेद िथए ँतब म होलॄकु सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट इिन्डयन ःकूलको ूदशर्नी मण्डपमा पगु। त्यहाँ केही रमाइलो र 
हँिसलो िव ाथीर्ह ले माटाका केही भाँडावतर्नह  बनाउँदै िथए। मैले पिन 
माटाका भाँडाह  बनाउन घोडाको तीनवटा र ह  िकन। 

    जब मैले त्यस ःथलमा सामान िकन्दै िथए ँत्यस ःथलको एक जना 
मिहलाले मेरो काम के हो भनेर सोिधन।् मेरो काम ःवाःथ्य िबकासमा काम 
गछुर् भनेर जब मैले भन तब उनी उल्लेिसत भएर त्यस ःथलको अक  
मिहलालाई उनले मलाई औलँ्याइन।् "उहाँ हाॆो ःवाःथ्य िबकासको िनदशक 
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हनुहुनु्छ र उहाँले अवकाश िलँदै हनुहुनु्छ" भनेर भिनन।् होलॄकु अमेिरकाको 
म भिूम राज्य आिरजोनामा छ भनेर मलाई भिनन।् "कहाँ समिुको छेऊमा 
बसेको मान्छे कहाँ म भिूममा आउने" भ े मेरो िदमागमै चढेन। 

  मेरो ौीमान र म पानीदेिख हु क् कै हनु्थ्य । जहा ँगएपिन हनु्छ तर 
आिरजोनामा सन कुरो त हाॆो मनले नै मानेको िथएन। तर हामी ूाथर्नाचािहँ 
गद रअ य । छ मिहना िबत्यो। एक िदन हाॆो एक जना साथीले एउटा खबर 
सनुायो। टेनःसी राज्यमा नै रहेको साउथरन एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा 
सामािजक सेवा गनर् काम िसकाउने िवभागमा एक जना अध्यापक चाहेको 
हामीले त्यस साथीबाट थाहा पाय । ब  त्यहाँ सनर् हामी सपना देख् न थाल्य । 

    टेक्सासको  सान आन्टोिनयोमा हनेु सन २०१५को जनरल 
कन्फरेन्सको साधारण सभामा भाग िलन अिन्तम िनणर्य गरे। जब उनी त्यहाँ 
िथए तब उनले टाढाबाट घोडाको र  ूयोग गरेर भाँडाँकँुडा बनाउँदै गरेको 
ूदशर्नी ःथल देखे। तरुन्तै उनी त्यस ःथलमा गए जनु होलॄकु ःकूलको 
िथयो। त्यहा ँएक जना मिहलाले लोरेनले लाइरहेको िबल्ला देिखन।् त्यसमा 
लेिखएको िथयो, "एलिसएडब्ल्य"ु अथार्त ् "LCSW."  "त्यसको अथर् तपाईँ 
लाइसेनस ् पाउनभुएको िचिकत्सक हनुहुनु्छ भनेर देखाउँछ िक," उनले 
सोिधन।् "त्यसको अथर् परामसर् िदने इजाजत भएको सामािजक कायर्कतार् हो," 
लौरेनले भने। "हामीलाई त तपाईँ जःतो मािनस चािहएको छ," त्यस मिहलाले 
उ ेिजन भएर बोिलन।् लौरेन के ग ँकेग ँ भएर त्यहाबँाट भाग्न खोजे तर 
त्यस मिहलाले उनको ौीमतीको काम सोिधन।् उनी फ्लोिरडा अःपतालको 
ःवाःथ िबकाश कायार्लयमा काम गिछर्न ्भनेर उनले सनुाए। "ए, हामीलाई 
त्यःतो व्यिक्तको पिन आवँयक भएको छ," भनेर उनले सनुाइन।् त्यसैला 
त्यस मिहलाले आफ्नो ौीमानलाई बोलाइन ् जो त्यस होलॄकु ःकूलको 
िूिन्सपल िथए। 

   पिछ के के भयो भनेर मैले मेरो ौीमानलाई सोध। "के के भयो के 
के भयो," भनेर उनले जवाफ िदए। केही हप् तापिछ हाॆो छु ीको अन्त्यितर 
होलॄकुमा जान िनणर्य गर् य । त्यहाँ पगु्नभुन्दा अिघ लौरेनले साउथरन 
एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा काम गनर् िनम्तो पाए। खास गरेर उनले त्यहाँ 
कामै त पाएको िथएन। हाॆो िदमागमा भाँडभैलो नै च ो। परमेँ वरले 
हामीलाई कहाँ जानभु ुहनु्छ हामी जानेिक नजाने िःथितमा उहालेँ पिरक्षा 
गिररहेको मैले महससु गर। 
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   जब हामी होलॄकुमा आइपगु्य  त्यहाँ लोरेन र मैले नौघन्टाभन्दा पिन 
बेसी त्यस ःकूलको कमर्चारीह सँग कुराकानी गर् य । त्यस ःकूलको लआय के 
हो भनेर हामीले सोध्य । आिदवासी अमेिरकनका छोराछोरीह लाई िसकाउने 
र परमेँ वरमा अिघ बढाउने लआयह  ितनीह को भएको हामीले थाहा पाय । 
त्यहाँको कमर्चारीले यःतो सल्लाहकारको आवँयकता भएको सपना देखेका 
िथए। त्यस ःकूलमा कितपय िव ाथीर्ह  घरेलिुहँसाले ओगटेको र लागपुदाथर् 
कुलतमा लाग्ने घरह बाट आउँथे। ती िव ाथीर्ह  अनेक  तनाव र मानिसक 
रोगह ले िपिडत िथए। ितनीह लाई सरसल्लाह िदन, सान्त्वना िदन र ती 
पीिडतह लाई उकाःन चौिवसै घन्टा खट्न सक्ने व्यिक्तको आवँयक भएको 
त्यस ःकूलको कमार्चारीह ले हामीलाई सनुाए। त्यस रात जब म सतु् न खोज 
तब िनन्िा नै लागेन। िवहान िझिमक् कै भएपिछ जब मैले आखँा उघार तब 
मेरो िदमागमा अनेक  सोचह  दगरुादगरु गनर् थाले। होलॄकुमा काम गनर् 
पाए त रमाइलो नै हनु्थ्यो होला जःता सोचह  पिन मेरो िदमागमा दगनुर् 
थाले। मेरो ओ ानबाट म उठेपिछ त्यस कोठाको दराजमा रहेको केही 
पःुतकह  देख। त्यहाँ मलाई थाहा भएको एउटा िकताब देख। मेरो झोलामा 
हात राखेर हेदार् त्यही पःुतक मेरो झोलामा भएको भे ाए।ँ त्यो पःुतक जनरल 
कन्फरेन्स सेसनमा लौरेनले पाएका िथए र होलॄकुमा आउनभुन्दा अिघ त्यो 
िकताब मेरो झोलामा मैले राखेको िथए।ँ त्यो पःुतकको लेखक डन 
माक्लृेटी िथयो। त्यस पःुतकको िशषर्क िथयो, "प ाउन:ु जनुसकैु समयमा, 
जहाँभएतापिन र जनुसकैु मोल चकुाउनपुरेतापिन।" त्यसैबेला मलाई यो महससु 
भयो िक परमेँ वरले नै होलॄकु ःकूलमा आउन बोलाइरहनभुएको छ। त्यही 
आभास ्परमेँ वरले लौरेनको िदमागमा पिन रािखिदउन ्भिन मैले ूाथर्ना गर। 
ूाथर्ना गद म पख। 

   हाॆो छु ीसकेर हामी फ्लोिरडामा फक्य । घर आइपगेुको केही 
िदनपिछ मलाई चिकत पान गरेर लौरेनले सनुाए, "हामी होलॄकुमा सरेको 
परमेँ वर चाहनहुनु्छ भ े मलाई महससु भएको छ।" त्यस रात हामीले हाॆा 
व्यिक्तगत िववरणह  होलॄकुमा पेस गर् य  र त्यस ःकूलबाट जवाफ 
आउनभुन्दा अिघ नै हामीले सरसामानह  पोको पानर् थाल्य । दईु हप् तापिछ 
त्यस ःकूलमा काम गनर् आउने िनम्तो हामीले पाय । होलॄकुसम्म हामीले 
परमेँ वरको अगवुाइमा चल्न पाएकोमा हामीलाई धेरै खशुी लािगरहेको छ। 
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