सांसािरक अथार्त
भौितकवादको प्रभाव

!

यस अध्यायका मूल पदह : १ यूह ा २:१६,१७, लूका १४:२६-३३,

१२:१५-२१, व्यवःथा ८:१०-१४, १ ितमोथी ६:१०, यूह ा १५:५ र
गलाती २:२०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यस सं सारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा
नयाँ भई पूणर्

पले पिरवितर्त होओ, र परमेँवरको असल, महणयोग्य र िस

इच्छा के हो, त्यो ितमीह ले जाँच्न सक्ने होऊ।" रोमी १२:२

पान्तिरत।

सं सारको लहै लहै मा लागेर ितनीह कै चालमा नचल भनेर उहाँका

जनह लाई परमेँवरको वचनले

भन्दछ (रोमी

१२:२)। तर

सांसािरक

सु:खिबलास खोज्ने ूितःपधार्, अःवाभािवक पमा वा तिरकाले धनसम्पि

थुपान

ूवल चाहना र ितनीह ले मािनसलाई सफलता िदन्छ भ े ूचिलत लोक
धारणा कुनै पिन मािनसको जीवनमा अत्यन्त ूभावकारी हुन्छ। केवल केही
मािनसह

माऽ चाहे त्यो धनी होस् वा गिरब होस्, भौितकवादको पिरिधभन्दा

बािहर बिसरहे को पाइन्छ। त्यस भौितक ूितःपधार्को चलखेलमा इसाईह
पिन समावेश भएको पाइएको छ।
याद गनुह
र् ोस्, धनसम्पि

वा धनी हुन ु र आफ्नो र पिरवारको सं तोष

हे न र् तथा ितनीह लाई चािहने भौितक सुिवधालाई उपलब्ध गराउन कडा

पिरौम, िमिहनेित र लगनशील हुन ु आफै गलत होइन। तर पैसा र पैसाको

िनिम्त िजउँदा र पैसा कमाउनको िनिम्तमाऽ होडवाजी गदार् हामी सबै जना

शैतानको धरापमा परे का हुन्छ । सं सारको ढाँचा वा लहै लहै मा चल्नु भनेको
त्यसलाई भिनन्छ।

पैसा धेरै भयो भने हामीह को जीवन सुखमय हुन्छ, असल र

आनन्दसँग िजउन सक्छ

ूसःत

भ े धारणा सांसािरक चबव्यूहमामाऽ पिररहने

मािनसह को लोकिूय धारणा हो। तर परमेँवरूित हामीह को िन ा तथा
िवँवासलाई आफ्नो काबुमा राख्न शैतानले त्यसलाई मुकुण्डोको
गरे को हुन्छ। इसाईह को िब
अ को

मा यु

पमा ूयोग

गनर् शैतानले भौितकवादलाई एक

पमा ूयोग गदर्छ। आिखरमा कसलाई पैसा चािहन्दै न र पैसाले

हामीलाई सु:खसुिबधा र अ

धेरै थोक अिहले र यहाँ ल्याएको कसलाई मन

१

पदन र? हो, पैसाको सबभन्दा ठू लो उपलिब्ध भनेको यसले हाॆो चाहना र
आकांक्षालाई तुरन्त पूरा गिरिदन्छ तर अन्तमा हामीह को अत्यन्त िभिऽ
आवँयकताको जवाफ धनसम्पि

थुपारे र पाइन्दै न।

१. यस सं सारको भगवान
पैसा यस सं सारको भगवान भएको छ र भौितकवाद पैसाको धमर्
भएको छ। भौितकवाद वा पैसाको पिछमाऽ लाग्ने सं ःकार यःतो घातक
ूणाली हो जसले क्षिणक सुरक्षा ूदान त गछर् तर अन्तमा मािनसलाई
िभऽी पमा सुरक्षा िदँदैन अथार्त ् पैसा मािनसको सुरक्षाकवच होइन।

भौितकवाद भनेको के हो त? जब अध्याित्मक वा परमेँवरितर मन

लगाउनेभन्दा केवल धन कमाउने र सम्पि

थुपान मािनसको अत्यन्त

मह वपूणर् र मूल्यवान लआय हुन्छ तब त्यो भौितकवादको पासोमा परे को

हुन्छ। धनसम्पि को मूल्यमान्यता नभएको होइन तर त्यसले हामीलाई बशमा
राख्नुहँद
ु ै न अथार्त ् धनसम्पि

ु ँद
हामीह को भगवान, ःवामी वा मािलक हुनह
ु ै न।

राजा सोलोमनले उपदे शक ५:१०मा यो अतीर् लेख्दछन्: "जसले धनसम्पि लाई
अत्यन्त माया गछर् त्यसलाई किहल्यै पिन पुग्दै न। धनलाई माया गनह

आफ्नो आम्दानीूित किहल्यै पिन सं त ु

हुँदैनन्।" ( पान्तिरत)। यस सं सारमा

भएका थोकह ितरमाऽ दगुदार् त्यो समःया हामीले भोग्नुपन हुन्छ: हामीसँग
जित भएपिन

किहल्यै

पिन

अब

पुग्यो भ े

अन्तःकरणमा शािन्त निदने र किहल्यै पिन सं त ु

िःथितमा

हामी

आउँदैन ।

नपान थोकको िनिम्त हामीले

आफूलाई झन झन घचेटेको घचेटै हुन्छ । यो जःतो दुभार्ग्य धराप अ

होला!

वाःतिवक

के

पमा हामी मािनस भएपिछ हामीह को उ ँ
े य केमा

र्ु ोस्, १ यूह ा २:१५-१७ "१५
अिढ्कनुपछर्? के पैसा नै सबै थोक हो र? हेनह

सं सारलाई वा सं सारमा भएका कुनै पिन थोकलाई ूेम नगर। यिद कुनै

मािनसले सं सारलाई ूेम गदर्छ भने िपताको ूेम त्यसमा हुँदैन। १६ िकनिक

ँ ाको अिभलाषा,
सं सारमा भएका सबै थोक, अथार्त ् शरीरको अिभलाषा, आख

् १७
जीवनको शेखी िपताबाट आएका होइनन्, तर सं सारबाट आएका हुन।
संसार िबितजान्छ र त्यसको अिभलाषा पिन िबितजान्छ, तर परमेँवरको इच्छा
पूरा गनचािहँ सधको िनिम्त रहन्छ।"

२

यिद हामी इसाई ह

भनेर दावी गछ

भने हामीह को जीवनको

सव च्च ूाथिमकता वा मह व केमा राख्नुपछर्? हेनह
र्ु ोस्, हामीूित येशूको

चाहना: "२५ मािनसह को ठू लो भीड उहाँको साथमा जाँदैिथयो, र उहाँले फकर
ितनीह लाई भन्नुभयो, २६ “यिद कोही मकहाँ आउँछ, र आफ्ना बुबा, आमा,

पत्नी, छोरा-छोरीह

र दाजुभाइ, िददी-बिहनीह लाई र आफ्नै ूाणलाई समेत

तुच्छ ठान्दै न भने, त्यो मेरो चेला हुन सक्दै न। २७ जुन व्यिक्त आफ्नो बूस

बोकेर मेरो पिछ लाग्दै न, त्यो मेरो चेला हुन सक्दै न। २८ “ितमीह मध्ये कसैले

एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गछर् भने, त्यो धरहरा बनाई िस याउने खचर्
आफूिसत छ िक छै न भनी के त्यसले पिहले नै बसेर िहसाब लाउँदैन र? २९

नऽ भने त्यसले जग बसालेपिछ िस याउन सकेन भने, दे ख्नेह

सबैले यसो

भनेर त्यसको िगल्ला गनर् लाग्नेछन्, ३० ‘यस मािनसले बनाउन त थाल्यो तर

ँ लड़ाइँ गनर्
िसद्ध्याउन सकेन।’ ३१ “कुन राजा होला जसले अक राजासग

जाँदा आफ्नो साथ भएका दश हजारले त्यसको िव

ँ
आउने बीस हजारसग

लड़ाइँ गनर् सक्छु िक सिक्दनँ भनी पिहले बसेर सल्लाह गदन? ३२ ितनले

नसक्ने हो भने, त्यो अक

राजा टाढ़ै हुँदा िमलापको शतर् सोध्न राजदूत

पठाउनेछ। ३३ यसकारण ितमीह मध्ये जसले आफूिसत भएका सबै थोक
त्याग्दै न, त्यो मेरो चेला हुन सक्दै न।" लूका १४:२५-३३।
शायद िनचोडमा हामी यो भ

सक्छ होला: जो पैसा वा पैसामाऽ

कमाउने लोभमा फःछ त्यो मािनसले च ुकाउनुपन मूल्यलाई उसले ध्यान
िदनुपछर्। "यिद ितमीले सारा सं सार त िजत्यौ तर आफ्नै आत्मा गुमायौ भने

ितमीलाई के लाभ हुन्छ र?" (मकूर्स ८:३६

पान्तिरत)।

"जब येशू यस सं सारमा आउनुभयो तब मानवता अत्यन्त तल्लो

ःतरमा झिररहे को िथयो। समाजलाई िःथरमा राख्ने जग नै ढिलरहे को िथयो।
मािनसको जीवन नक्कली र झुटो हुन थालेको िथयो। सारा सं सारभिर
मािनसह को िदमाग र आत्मामा धािमर्क ूणालीको पकड खिःकन्दै िथयो।
पौरािणक

तथा

दन्त्यकथा

र

ॅममा

पान

असत्य

थोकह ले

िबचारह लाई डुबाउन खोिजरहे को िथयो। त्यसले गदार् मािनसह

मािनसका

नािःतकपना

र भौितकवादको शरणमा गइरहे का िथए। अनन्त जीवनको आःथालाई वेवाःता
गरे र मािनसह

अिहलेको िनिम्तमाऽ िजइरहे का िथए।"-एलेन जी

एडुकेशन, पृ. ७४,७५बाट

पान्तिरत।

३

ाइट,

परमेँवरूितको आःथालाई वेवाःता गन र केवल धनको पिछमाऽ

लाग्ने दुई हजार वषर् अिघको मानव इितहास के अिहलेको भन्दा फरक छ र?
िविभ

हामीह ले

थोकह

आफैलाई

आफूमा हुन ु कसले मनपराउँदैन र? तर यो ूँन

सोध्न

ज री

ठा प
ु छर्:

ँ
हामीसग

भएका

थोकह

हामीह को ःवािमत्वमा छ िक ितनीह ले हामीलाई दास बनाइरहेको छ?

यथाथर्मा हामीह को सही ःवामी को हुनपु छर् र उहाँ नै हाॆो सवसवार् ःवामी

हुनहु न्ु छ भनेर कसरी ढुक्क हुन?
े
२. भकारीह

भनुर् (लूका १२:१५-२१)

यस सं सारमा सबै मािनसह

धनी हुन्छ भ े छै न न त छ नै। तैपिन

ँ
येशूले एउटा अतीर्कथा भ भ
ु एको िथयो। त्यसमा औल्याएको
पाठ सबैले िकन

िसक्नुपछर्? हेनह
र्ु ोस्: लूका १२:१५-२१ "१५ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,

“होिशयार रहो, सबै िकिसमका लालचबाट जोिगने काम गर, िकनिक मािनसको

िजन्दगी उसको धन-सम्पि को ूशःततामा रहँदैन।” १६ उहाँले ितनीह लाई

एउटा

ंटान्त भन्नुभयो, “कुनै एक जना धनी मािनसको जिमनमा ूशःत

उब्जनी भयो। १७ त्यसले मनमनै गुन्न लाग्यो, ‘मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मिसत

छै न, अब म के ग ?ँ ’ १८ तब त्यसले भन्यो, ‘म यसो गनछु – आफ्ना ढुकुटीह

भत्काएर झन् ठू ला-ठू ला बनाउनेछु, र मेरा सबै अनाज र मालसामान त्यही ँ
राख्नेछु। १९ अिन म आफ्नो ूाणलाई भन्नेछु, “ए ूाण, धेरै वषर्सम्म पुग्ने
ूशःत सम्पि

तेरो िनिम्त थुिूएको छ। सुख-चैनमा बस्। खा, िप, र मोज

्
गर”।’
२० “तर परमेँवरले त्यसलाई भन्नुभयो, ‘ए मूख,र् आज राती नै तेरो

ँ ाट िलइनेछ, र जे कुराह
ूाण तब

तले आफ्नो िनिम्त थुपारे को छस्, ती कसको

हुन?े ’ २१ “आफ्नो िनिम्त धन-सम्पि

थुपान, तर परमेँवरको

िंटमा धनी

नहुने मान्छे को अवःथा यःतै हुन्छ।”

चाहे हामी धनी होऊँ वा गिरब होऊँ हामीह को भौितक सम्पि

थुपान चाहनाले हामीह को ूाथर्िमक ध्यान कहाँ हुनपु छर् सो िनधार्रण हुन्छ।
अःथायी र क्षिणकमा नाश हुने कुराह को माऽ पिछ लाग्दा अनन्त जीवन
गुमाइन्छ भने ती सांसािरक तत्वह को िनिम्त मिरमेट्नु हु ।

हुनसक्छ हामीले सुन र चाँदीले बनाएका मूतीर्ह लाई भगवान भनेर

नढ ग ला र त्यसलाई पूजा नगर ला। तै पिन सुन र चाँदीलाई अ

पूजा गन खतराूित हामी होिशयार हुनपु छर्।

४

कुनै

पमा

येशूले

मािथ

धनसम्पि माऽ

थुपान

भ ुभएको

अतीर्कथा

सं सारका

धेरै

दे शह का

मािनसह को िनिम्त अत्यन्त व्यावाहािरक छ िकनिक कितपय मािनसह
व्यापारीह ले

होडबाजीमा

ितनीह का

लािगरहे को

उत्पादनह लाई

पाइन्छ।

एक

उ ोगी

िकिसमको

िव ापनले मािनसह लाई आकिषर्त गिररहे का छन्। िबिभ

तथा

िवँवव्यापी
िव ापनह को

कला वा माध्यमले ितनीह को उत्पादनलाई मािनसह को िदमागमा यसरी
घुसाइरहे का छन् िक ती थोकह

मािनसह ले िकनेनन् भने ितनीह

सं त ु

हुँदैनन् र खुशी पिन हुँदैनन्। एक जना उ ोगी यसरी सफल भयो िक उसले

उत्पादन गरे को सामान हाॆो लािग नभैनहुने दे खाइिदयो जसले गदार् हामीले

िक ुपर्यो। उसको िव ापनले ठू लो ूभाव पार्यो र त्यो सामान िक
मािनसह को

दयलाई नै पिरवतर्न गिरिदयो। यस फन्दामा इसाईह

पिन

पदर्छन्। ितनीह को आशा यस सं सारको नभएतापिन व्यापारीह को चटक वा
चलाखीबाट ितनीह

सुरिक्षत छै नन्।

परमेँवरका भक्तह लाई उहाँले सतकर् गराउनुभएको छ। त्यस

चेताविनलाई वाःता न गरे कुनै पिन इसाई हुँ भनेर फुले पिन त्यो मािनस

ँ
खतरामा पनर् सक्छ। हेनह
र्ु ोस् परमेँवरले औल्याउनु
भएको सावधानी: व्यवःथा
८:१०-१४ "१० जब ितमीह

तृप्त होउञ्जेल खान पाउनेछौ, तब ितमीह लाई

िदनुभएको असल दे शको िनिम्त ितमीह ले आफ्ना परमेँवरको ूशंसा गर।
११ सावधान बस! मैले ितमीह लाई आज िदएका उहाँका आ ाह

र उहाँका

िविधिवधान उलङ्घन गरे र परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई नभ ुल। १२

नऽता जब ितमीह

खाएर तृप्त हुनछ
े ौ, र राॆा-राॆा घरह

१३ जब ितमीह का बगाल र बथानको वृि

बनाएर बःनेछौ,

भएर जानेछ, र ितमीह का

सुनचाँदी र ितमीह िसत भएका सबै थोक ूशःत हुनछ
े न्, १४ तब ितमीह

अह ारी भएर ितमीह लाई दासत्वको दे श िमौबाट ल्याउनुहन
ु े परमूभ ु
ितमीह का परमेँवरलाई भ ुल्नेछौ।"

बाइबलमा होस् वतर्मान सं सारमा होस् कितपय मािनसह

छन्। ितनीह

धनसम्पि

उदाहरणीय

थुपारे र पिन ितनीह को आित्मक जीवन उचिलएको,

परमेँवरूित ूेम गाढा भएको र ःवगर्को अिवनाशी थोकह ितर आकिषर्त भएको

पाइन्छ। के तपाईँलाई केही ती मािनसह को नाउँह

५

थाहा छ?

३. भौितकवाद वा सांसािरक थोकह ूितको मोह (म ी ६:२२-२४)

ु ीय िव ापन
मािनसह को ध्यान आकषर्ण गनर् छापा तथा िव त

सं सारका लािग अत्यन्त ूभावकारी हुन्छ।
उत्पादनह लाई हाॆो समक्ष ल्याउन कर डौ

उ ोग तथा कम्पनीह ले आफ्ना
पैयाँ खचर् गदर्छन्। ितनीह ले

बेच्न अत्यन्त आकिषर्त र मनबहलाउने सुन्दर िव ापनह

आफ्ना सामानह

ूयोग गदर्छन्। ती िव ापनह

हामीले

हे छ

तर सामानह लाई भन्दा

िव ापनमा कोिरएका मािनसह लाई मन पराएर ती सामानह

िक

उत्सुक

हुन्छ ।
यिद हामीह को शारीिरक बाःनालाई लुिकिछपी उ ेजना गन गरे र

िव ापन नगरे को भए भौितकबाद वा सांसािरक थोकह ूित हामीह को

ँ ा तथा मनलाई
आकषर्ण त्यित ूभावकारी हुँदैनथ्यो होला। मािनसह को आख
मोहमा पानर् िव ापनलाई अत्यन्त शिक्तशाली औजारको

तर

यसले

ूाय

इसाईह लाई िबषको
म ी

हामी

जःतो

भौितकवादको

पमा ूयोग गिरन्छ।

िब

सं घषर्

गिररहने

पमा काम गदर्छ।

६:२२-२४मा

इसाईह को

सोच

र

कामको

िसलिसलामा

गन

चलाखी

िचऽह ूित

ँ ाको भूिमका के हुन्छ भिनएको छ। हामीलाई आवँयक नभएतापिन
आख
हामीह लाई

लोभ्याउन

िव ापनको

आकिषर्त

ँ ा शरीरको ब ी
हामीह को िभिऽभावना कःतो हुनपु छर्? हेनह
र्ु ोस्: "२२ “आख
ँ ा ःवःथ छन् भने, ितॆो सारा शरीर उज्यालो
हो। यसकारण यिद ितॆा आख

हुनछ
े ।

ँ ा खराब छन् भने, ितॆो सारा शरीर अध्ँ यारो
२३ तर ितॆा आख

हुनछ
े । यसकारण ितमीिभऽ भएको उज्यालोचािहँ अध्ँ यारो भयो भने, त्यो अध्ँ यारो

्
कःतो घोर हुनछ!

२४ “कसैले दुई मािलकको सेवा गनर् सक्दै न। िकनभने

त्यसले एउटालाई घृणा गनछ र अकार्लाई ूेम गनछ। अथवा त्यसले एउटाूित
भिक्त राख्नेछ, र अकार्लाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। ितमीह ले परमेँवर र
धनको सेवा गनर् सक्दै नौ।"

आफ्ना सामान िक

िव ापनह

मािनसह को इिन्ियह लाई उ ेिजत पान जःता

्
ूभावकारी औजार हुन।
उपभोक्ता अथार्त ् िक े मािनसह को

िदमागमा उ ेजना सृजना गरे र िबबेताह ले आफ्नो सामान बेच्दछन्। साँच्चै

हे न हो भने िदमागलाई बहलाउने िव ापन मनगढन्ते हुन ् तर ितनीह ले काम
गरे को पाइन्छ। मािनसह लाई झ ै आनन्द ल्याउने जःतो िव ापनह ले
ितनीह को बीचमा रहःयमय तिरकाले काम गदर्छ मान

६

ती सामानह को

उपभोग गदार् अक सं सारमा ितनीह

छन्। यसले ॅम फैलाउने धमर् जःतो
ानितर अमसर गराउँदैन। य िप ती

काम गछर् तर वौि क र आित्मक
िव ापनह

यःतो आकिषर्त र लोभ्याउने खालका हुन्छन् िक ती भएनन् भने

धेरै मािनसह

बाँच्नै नसक्ने जःतो हुन्छन्। हामीलाई त्यो थोक मनपछर्,

हामीलाई चािहन्छ, हामी पिन त्यसको भािगदार ह त्यसकारण िकन नपाउने?

िव ापनको िनिम्त अनिगिन्त पमा धनरासी खचर् गरे को परमेँवरलाई माऽ

थाहा छ र हामीह लाई ती सामानह

ँ ाउन िव ापनकतार्ह ले गिररहे को
िभड

ूयास परमेँवरले बाहे क कसले लेखाजोखा राख्दछ र?

"अब म भन्छु : आत्मामा िहँड, तब ितमीह ले शारीिरक अिभलाषाको

फन्दामा पनछै नौ" (गलाती ५:१६

पान्तिरत)। ूायजसो हामीह ले शारीिरक

ँ माऽ जोिडएको ठान्छ
अिभलाषा भनेको यौनवासना वा कामबासनासग
शारीिरक अिभलाषालाई पूरा गनुर् भनेको अ

तर

के केमा लागु हुनसक्छ?

४. ःवाथर्मय ूेम (रोमी १२:३)
"िकनभने मलाई िदइएको अनुमह ारा ितमीह मध्ये हरे कलाई म

आमह गदर्छु, जसले आफूलाई जःतो सम्झनुपछर् त्यसभन्दा बढ़ी नसम्झोस्, तर
परमेँवरले हरे कलाई िदनुभएको िवँवासको नापबमोिजम सन्तुिलत िवचारले
सोचोस्।" रोमी १२:३।
परमेँवरले भ ुभयो, "ितॆो सौन्दयर्ताले गदार् ितॆो

दय घमण्डले

फुिलयो, ितमीले आफ्नो यश अथार्त ् गौरवको कारण ितॆो बुि लाई ॅंट

ँ
पार्यौ। यसै ले मैले ितमीलाई जिमनमा फािलिदए।
राजाह का अिग मैले

ितमीलाई तमाशा बनाइिदए।" इजिकएल २८:१७। आफू कोहुँ भनेर िबसर

लुिशफरले आफूले आफैलाई धोका िदएको िथयो। उसले आफूलाई आफैलाई
महान् ठान्यो। उसले आफ्नो

दयमा यसरी सोच्यो, "म परमेँवरजःतै अत्यन्त

महान् हुन्छु ।" (यशैया १४:१४

पान्तिरत)। आफूमा नभएको अिधकारको

दावी गद उसले आफ्नो मह वाकाँक्षालाई ूकट गर्यो। आफूले आफैलाई

धोका िदने र ःवाथर्मय मह वाकांक्षा लुशीफरको पितत

दयको चिरऽ हो।

मािथका पदह ले बताएका लुिशफरको पतनले सु को पाप के हो

भनेर दे खाउँछ। त्यो हो आत्ममोह। शब्दकोशको पिरभाषा अनुसार त्यो
त्यःतो चिरऽ हो जुन अःवाभािवक

पमा आफूलाई आफैूित मोह हुन,ु अ

कसै को वाःता नगरे र आफ्नै ूेममा लािगरहनु र तडकभडकमा लागेर व्यथर्को

७

जीवन िबताउनु हो। कुनै पिन पितत मानव जातमा त्यो भन्दा आफूले
आफैलाई धोका

िदने भन्दा अ

ठू लो नराॆो चिरऽ के होला?

तर मानव इितहासमा यो चिरऽ हामीले सोचेको भन्दा सामान्य भएको

पाइन्छ। आफू को िथए ँ सो िवसर घमण्डमा गरे र आफू अत्यन्त महान् छु
भनेर सोच्दा उनी पशु सरह िजउनु पर्यो (दािनएल ४:३०)। धमर्का गु
पिण्डत अथार्त ् ःवामी भनाउँदा फिरसीह

वा

पिन त्यही काल्पिनक मोहमा परे का

िथए। (येशूको यो अतीर्कथालाई सम्झनु उिचत हुन्छ: "९ आफैमािथ भरोसा

राख्नेह

उहाँले यो

र आफैलाई धमीर् ठानी अ ह लाई तुच्छ ठान्नेह

कसै -कसै लाई

ंटान्त सुनाउनुभयो: १० “दुई जना मािनस ूाथर्ना गनर् मिन्दरमा

गए– एक जना फिरसी र अक चािहँ कर उठाउने। ११ फिरसीले उिभएर
मनमनै यसरी ूाथर्ना गर्यो, ‘हे परमेँवर, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु , म अ
मािनसह जःतो धुताहा, अन्यायी, व्यिभचारी, अथवा यही कर उठाउनेजःतो पिन
ँ १२ म हप्तामा दुई पल्ट उपवास बःतछु । मैले पाएका सबै थोकको
छै न।

ँ ा
दशांश म िदन्छु ।’ १३ “तर कर उठाउनेचािहँ टाढ़ै उिभएर ःवगर्ितर आख
पिन नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती िप

गनुह
र् ोस्!’

ो, ‘हे परमेँवर, म पापीमािथ दया

१४ “म ितमीह लाई भन्दछु , योचािहँ मािनस त्यस अकार्भन्दा धमीर्

ठहिरएर आफ्नो घरितर लाग्यो। िकनभने हरे क जसले आफूलाई उच्च पादर्छ,

त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ, त्यो उच्च पािरनेछ।” लूका
१८:९-१४। यिद हामी होिशया भएन

भने धनसम्पि कोमाऽ मोहमा पदार्

हामी पिन त्यही धोखाको फन्दामा पनर् सक्छ ।
ूेिरत पावलले एउटा खतराको घण्टी हामीह को सामु बजाइरहेको

पाउँछौ। त्यो के हो? हेनह
र्ु ोस्: "िकनभने

िपयाँपैसाको मोह नै सबै िकिसमका

लागेका छन्, र धेरै पीडाले ितनीह का

दय घोचेका छन्।" १ ितमोथी

खराबीको जड़ हो। पैसाको लोभमा परे र कोही-कोही िवँवासबाट कुमागर्ितर

६:१०।

धै रै खराब मािनसह दे िख (२ ितमोथी ३:१-५) होिशयार बस भनेर

पावलले ितमोथीलाई िसकाउँछन्। ती खराब मािनसह मा पैसाको पिछ
् पैसाको लोभमा पनह
पैसाको लोभमामाऽ लाग्ने पिन हुन।
आत्मिवँवासितर घचेिटन्छन्। आफू बाहे क अ

खु ामा उिभएको छु

वा

चािहनेभन्दा बिढ

कोही चािहन्दै न भन्दै आफ्नै

भनेर अहङ्कारले फुल्दछ। यो िकन हुन्छ भन्दा

८

भौितकवादले मािनसह मा धेरै धनसम्पि

थुपान काममा अमसर गराउँछ

जसले गदार् त्यसले आफू कित न कित मह वपूणर् मािनस भएको भनेर
फुलाउँछ। जब धेरै पैसा भयो तब आफू को हो सो िबसर अ भन्दा आफू धेरै

ठू लो भएको भावनामा मािनसलाई पादर्छ। सबै जना धनी हुन चाहन्छन् तर
सबै जना भएका छै नन् तर आफूमाऽ धनी भएकोले त्यस धनले धनीलाई
फुलाउँछ।

त्यसकारण

धनी

मािनसह लाई

चािहँदैन, घमण्डी र सेखीवाज हुन ु सिजलो छ।

आत्मसं तिु

वा

अ

कोही

िफिलप्पी २:३ पढ्नुहोस्। भौितकवाद वा धनसम्पि माऽ थुपान

चिरऽले गदार् मािनसलाई कःतो खालको मनिःथितमा लगाउन सक्छ भनेर

बुझाउँछ र त्यो येशूभक्तको आदशर्को िबपिरत िकन छ? हेनह
र्ु ोस्: "३ ःवाथर् वा

अह ारमा केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन्दा ौे ंठ ठान।"
५. आिखरमा भौितकवादको िनरथर्कता (याकूब ५:३)
िवगत र यस सं सारमा धेरै मािनसह

छन् जसले परमेँवरलाई ूेम

गदर्छन् र उहाँूितको आःथामा अिडग भएर बःछन्। परमेँवरको बाटोमा

िहँड्न

ितनीह को

ितनीह लाई ता

चिरऽ

यसरी

घुिलएको

हुन्छ

िक

धनसम्पि ले

पिन

सक्दै न।

परमेँवरको सम्पि

हो भ क
ु ो अथर् के हो, र हामीह को सही

परमेँवरको िनिम्त ितमीह

एक पिवऽ जाित हौ। परमूभ ु ितमीह का

पिहचान कहाँ पाइन्छ? हेनह
र्ु ोस्: व्यवःथा ७:६ "िकनिक परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरले पृथ्वीमा भएका सबै मािनसह मध्येबाट आफ्नो िनिम्त एक िवशेष
जाित, एक अमूल्य सम्पि
२:९ "तर ितमीह

बनाउन ितमीह लाई छान्नुभएको छ।", १ पऽुस

त च ुिनएका वंश, राजकीय पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित,

परमेँवरका िनजी ूजा हौ। उहाँले ितमीह लाई अन्धकारदे िख उहाँका उदे कको

ज्योितमा ल्याउनुभयो, तािक ितमीह

ू र् कायर्ह को घोषणा गनर्
उहाँका आँचयर्पण

सक।", यूह ा १५:५ "“दाखको बोट म हुँ, ितमीह चािहँ हाँगाह

हौ। यिद

कोही ममा र ो भने, र म त्यसमा रह भने, त्यसले धेरै फल फलाउँछ, िकनिक
मबाट अलग रहेर ितमीह

केही गनर् सक्दै नौ।" र गलाती २:२० "म

ँ ै बूसमा टाँिगएको छु , अब उूान्त िजउने म होइन,ँ तर भींट ममा
भींटसग

िजउनुहन्ु छ। जुन जीवन शरीरमा म अिहले िजउँछु, त्यो परमेँवरका पुऽमा

९

िवँवास गरे र िजउँछु, जसले मलाई ूेम गनुभ
र् यो, र मेरो िनिम्त आफूलाई अपर्ण
गनुभ
र् यो।"

ूभ ु येशूले भ ुभयो, "दाखको बोट मै हुँ, ितमीह

हाँगाह

मिबना ितमीह ले केही पिन गनर् सक्दै नौ।" (यूह ा १५:५

हौ।

पमान्तिरत)।

येशू र भक्तजनको बीचमा जुन सम्बन्ध गाँिसएको छ त्यो िसधै हो र सुरिक्षत
छ। "परमेँवरका आ ा पालन गरे र चल्ने सबै सत्य चाहना

आउँछ। यो भी सँगको
गनर् िदय

दयबाट नै

दयमा काम गदार् हुने हो। यिद उहाँलाई हामीले

भने हामीह को सोच र उ ेँयसँग उहाँले आफ्नो पिहचान

गािभनुहन्ु छ। हामीह का

दयह

त्यसले गदार् उहाँका आ ाह
जान्छ।"-एलेन जी

र िदमागह

उहाँको इच्छामा गाँिसनेछ।

पालन गदार् हामीह कै चाहना अनुसार हुन

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ६६८बाट

पान्तिरत।

अक अथर्मा भ े हो भने भौितकवादले हामीह सँग भएको सम्पि सँगै

हामीलाई पिहचान गराउँछ। अथार्त ् हामीह को मान मयार्दा र मोल यस
सं सारमा हामीसँग भएका थोकह

र

यस सं सारले ल्याएका के िक

सक्ने

क्षमता छ त्यसमा आधािरत भएको हुन्छ। यसबारे याकूबले हामीलाई सतकर्
गराउँछन्: "ितमीह का सुनचाँदीमा कस लागेको छ, र त्यही कस ितमीह का
िव

मा साक्षी हुनेछ, र आगोले जःतै ितमीह को शरीर खानेछ। ितमीह ले

आिखरी िदनह का िनिम्त धन साँचेका

भ ुको अथर् धेरै धन सम्पि ह

छौ।" (याकूब ५:३)। साँचेका

जम्मा गनुर् र थुपानुर् हो। धेरै होस् वा थोरै

होस् ती धनसम्पि मा नै हामीह को पिहचान भएको पाइन्छ (लूका १२:१९२१)।
भौितकवाद एक िकिसमको यःतो तत्व हो जसले मािनसह को

पिहचानलाई अलमल्याइ िदन्छ। त्यसको अथर् धेरै जसो हामीह को पिहचान

वा ूित ा वा इज्जत हामीसँग जे छ त्यससँग गािभएको हुन्छ। यथाथर्मा
हामीसँग जे छ त्यो हाॆो भगवान हुन जान्छ (म ी ६:१९-२१)। एक जनाले

यसरी व्यक्त गरे को िथयो, मसँग भएका थोक ले गदार् म बेकार भएको छु ।"

यस सं सारमा हामीसँग जे छ त्यससँगमाऽ हामीह को इज्जत थाम्ने सं ःकार
कःतो दु:खलाग्दो छ। यस खालको जीवन दे खावटी, क्षिणक र अन्तमा

अनथर्को भएर जान्छ। यो त झन इसाई हुँ भनेर दावी गनह को िनिम्त झन

खतरा छ। के हामीसँग जे छ त्यसमा िक परमेँवरमा हामीह को इज्जत वा
पिहचान थामीरहे को छ?

अन्तमा आएर ती दुईमा एक हामीले रोज्नै पछर्।

१०

ँ भएको सम्पि सग
ँ
तपाईँ को हो भनेर पिहचान गराउन तपाईँसग
तपाईँको पिहचान कितको गाँिसएको छ?
उपसं हार:
थप जानकारी:

िन:सन्दे ह ूत्येक मािनसको आिखरी चाहना जीवनमा सं तिु

र

खुशी हािसल गनुर् हो। तर सांसािरक तत्व वा भौितकवाद ारा आफनो ःवाथर्

पूरा गनर् खोज्छ भने त्यो सं तिु

र खुशी हािसल गनर् सिकँदै न। िभिऽ

यो कुरा सत्य हो भनेर मािनसह लाई थाहा छ तै पिन धेरै धनसम्पि

दयमा
थुपानर्

एक आपसमा तँछाडमछाँड गिररहे को हामी पाउँछ । मैले दे ख,

मािनसह

मलाई त्यो चािहन्छ, म िलन्छु । यो भन्दा अ

सरल कुरा के छ र?

भौितकवादको चलखेलमा चाहे एडभेिन्टःट नै िकन नहोउन् कोही पिन
अलिगएको छै न। तर जोसुकै िकन नहोस् िनरन्तर पमा मालसामानमाऽ थुपान

होडबाजीमा कोही पिन खुशी, आनन्द, सं तिु

हुँदैन। ब

र पुग्यो भ े भावनामा पुगेको

यसले समःयाह माऽ खडा गराउँछन्। एक जना धनी हािकम

येशूकहाँ आएर अनन्त जीवन ूाप्त गनर् के गनुप
र् छर् भनेर उनले सोधेका िथए।

सबै थोक त्यागेर मेरो पिछ लाग भन्दा उनी िख

भएर फकर गएका िथए।

×भौितकवाद वा सांसािरक जीवनको होडबाजीमा लागेर धनसम्पि माऽ थुपान
बािनले मािनसह को समुच्च भलाइलाई जोिखममा पािररहे को पाइन्छ। यसले
र सही आनन्दमाऽ ल्याउन िदँदैन, यसले अ

असं तिु

समःयाह लाई पिन

मािनसह को जीवनमा थुपादर्छ। ितनीह मा उदािसनता र िपरदे िख टाउको

दुख्ने

जःता

शारीिरक

िपडादे िख

ल्याएर

व्यिक्तगत

ु न,
असं तल

ःवभावमा

आत्ममोह वा अ लाई खसालेर आफ्नो भाऊ खोज्ने ूवृि

र समाजमा

हँिसलोभएर घुलिमल गन बानीलाई िभत्र्याउँछ।" िटम केसर, द हाइ ूाइस

अभ माटे िरयिलिजम (क्यािम्ॄज, मासाच ुसेट, द एमआइटी ूेस २००२), पृ.

२२बाट

पान्तिरत।

धन कमाउने होडबाजी वा आफ्नो ूित ा जमाउन जुनसुकै मोल पिन

च ुकाउने इसाईह ले आफ्नो धनको इनारबाट शेखी गरे र िपउँछ होला तर ती
मािनसह

आित्मक

पमा सुकेनाश रोगले मःत हुन्छन्। तर यिद येशूले

िदनुभएको पानी हामीले िपय
४:१४)।

भने हामी किहल्यै पिन ितखार्उँदैन

११

(यूह ा

िचन्तनमनन:
अ.

धनसम्पि

थुपारे खुशी हुन्छ भ े समाचारको बारे मा अझ

सोच्नुहोस्। बाइबलबाट िलएर कुन् कुन् पदह ले त्यो

समाचार ठीकै भएको दे खाउन खोज्छ? तै पिन त्यस ॅामक

नीित वा िशक्षाको िब

मा सामना गद परमेँवरको िन ामा

र्ु ोस्।
रहने मािनसह को उदाहरणलाई पिन िनयालेर हेनह

आ.

एक जना मािनसको आफ्नो बच्चा केही वषर् भएपिछ उनले

भन्यो,

×यस बालकबाट मैले दुईवटा

बाइबलको

सत्य

ानलाई मैले िसक। पिहला त हामी पापमै जन्मेका ह ।
अक चाही ँ हामी लोभी हुन जन्मेका ह ।" केटाकेटीह पिन
ठू लो

मािनसह

नमूनाह

जःतै

ःवभािवक

पमा

लोभी

भएको

के तपाईँलाई थाहा छ? परमेँवरको अनुमहको

आवँयकता हामीलाई भएको ती कुराह ले हामीलाई कसरी
बताउँछन्?

इ.

यिद हामी हाॆो समःया दु:खक ह को ॐोत खोिजरहेका छ

भने मािनसह को लागु पदाथर् खाने बािनलाई हेरेर जाँच्नुह ु

तर ितनीह को मूखत
र् ा, बेबकूफपना, अ ानता, लोिभपना र

अ को मोलमा आफू ठू लो हुने मोहलाई हेनप
र्ु छर्" भनेर
कसैले भनेका िथए। लोभी हुन ु िकन खतरानाक छ जसले

हामीलाई क्षतिबक्षत गराउन सक्छ? त्यसले लोभमा परे को
मािनसलाई

माऽ

उसका

आफन्त

र

विरपिररहेका

मािनसह लाई पिन कसरी असर पादर्छ? लोभले गदार् भयानक
नितजा ल्याएका केही उदाहरणह

१२

के तपाईँलाई थाहा छ?

कथा १
पखार्ल िबनाको चचर्
राकेल मारे रो टोरस (५२)
एक साबथको िदन िबहान सबेरै पाँच बजे पुटर्िरकोको साबर्जिनक

वगचामा चचर्को एक समूह जम्मा भयो। त्यहाँ ितनीह

ूाथर्ना गनर्, बाइबल

अध्ययन गनर् र हल्का नाःता खान जम्मा भएका िथए। त्यस कायर्बममा

घरबार िबहीन गिरब मािनसह ले हे िररहे का िथए भनेर ती समूहलाई तत्काल

थाहा िथएन। ती मािनसह को बःने घरह

िथएन त्यसकारण ितनीह

साबर्जिनक ठाउँमा छाूो टाँगेर बसेका िथए। तर सरकारले ितनीह लाई

ितनीह बसेको ठाउँलाई भत्काएर ितनीह लाई उठाइएको िथयो। ितनीह को
कही ँ जाने ठाउँ नभएर त्यो सावर्जिनक बगचामा पाल टाँगेर बःन वाध्य भएका

िथए। चचर्को समूह मिहनाको एक साबथ उक्त बगचामा भेला हुन्थे तर

त्यसबेलादे िख ितनीह

हप्ताको एक िदन भेला हुन थाले र बेघर भएकाह लाई

नाःता खुवाउन काम गनर् थाल। येशूको पुन त्थानको िदवस मनाउने पबर्मा

त्यस समूहको पाःटरले ती बेघर भएकाह को िनिम्त िबशेष ूभ ुभोजको

आयोजना गरे का िथए। त्यसबेला उनले ितनीह को बीचमा खु ा धुने िविध
अपनाए र अङ्गुरको रस र रोटी खुवाएर ूभ ुभोज मनाए।
"हामीले

यस

ठाउँलाई

पखार्लिबनाको

िवँविव ालयमा िहसाब पढाउने ५२ वषर्की

चचर्

भनेर

भन्छ "

राक्वेल मािरिरयो टोनर्ले भिनन्।

उनले नै ती घरबार िबहीनह लाई हप्ताको एक साबथ िबहान खाना खुवाउने

कायर्बम आयोजना गदर्िथन्।

करे िबयन समुिमा रहे को सानो टापु दे श पुट

िरको अमेिरकाको

अन्तरगत छ। यो केवल १६० िकलोिमटर लामो र ३५ िकलोिमटर चौडा
छ। त्यहाँ धेरै गिरबह

छन्। ितनीह लाई सहायता गनर् र येशूको ूेमको

सुसमाचार सुनाउन पखार्ल िबनाको चचर् कायर्बम िविभ

कायर्बमह मध्ये एक

कायर्बम हो जुन ् सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िवँवासीह ले आयोजना गदर्छन्। कुनै

कुनै चचर्ले गिरब बःतीमा रहे का मािनसह को िनिम्त हप्ताको एक पटक
खाना खुवाउने कायर्बम आयोजना गछर्न ् भने अ ले हप्ताको एक िदन
मािनसह

राक्वेलको

पठाएर ितनीह को घरलाई ममर्त गन र सफा गन गदर्छन्।
चचर्को

समूह

मिहनाको

एक

फेरा

मायागुज

शहरमा

रहे को

साबर्जिनक बगचामा साबथको िबहान परमेँवरको आराधना गनर् भेला हुन्थे।

१

यो ठाउँ आिन्टिलयन एडभेिन्टःट िवँविव ालयको पिरसरमा छ जुन ् पुट

िरकोको पिँचम समुितटमा छ। सन् २०१२मा एक साबथ त्यस सहरको

नगरपािलकाले एक समारोहको आयोजना गरे को िथयो जसले गदार् चचर् समूह

िनयिमत ठाउँमा भेला हुनसकेन र सहरको अन्तै सावर्जिनक ःथानमा सेवा गनर्
वाध्य भएको िथयो। त्यहाँ धेरै घरबार िबहीनह
िवँवासीले

दे खेर

ितनीह लाई

पिन

आफूह सँग

भएको एक जना चचर्को
िबहानको

नाःता

गनर्

बोलाइएको िथयो। त्यस िदनदे िख त्यस िवँवासीले ूत्येक साबथमा घरबार

िबहीनह लाई खाना ख्वाउने कायर्बम उनले गनर् थालेका िथए।
साबथ

पचास वषर्को त्यो िवँवासी एक सानो ब्यापारी िथए। उनले ूत्येक

पाउरोटी,

अ ,

फलफूल

र

जुस

धेरै

मिहनासम्म

ती

घरबार

िबहीनह लाई ख्वाएका िथए। तर एक िदन उनले राक्वेलाई भने, "तपाईँ

्
ितनीह लाई खानेकुरामाऽ
त्यहाँ जानुस।

होइन ितनीह ले परमेँवरको

बारे मा पिन सुनेको म चाहन्छु ।" आफ्नो चचर्को सिबय अगुवा राक्वले अक

साबथ उक्त व्यापारीसँग त्यस ठाउँमा जान मञ्जुर गिरन्। एक साबथ िबहान
सबेरै राक्वलले बाइबल खोलेर त्यहाँ जम्मा भएका ३५ जना

ी र

पु षह लाई सुनाउन थािलन्। त्यसपिछ उनी त्यहाँ िनयिमत पमा जान

थािलन् र सन् २०१७दे िख ती घरबार िवहीनह लाई खाना खुवाउने कायर्बम
आयोजना गनर् थािलन्।

परमेँवरको वचन सु

७० जना मािनसह

मेचह मा पाहुनाह

र नाःता गनर् आजभोिल ूत्येक साबथ ६५-

िबहान ७ वजे भेला हुन्छन्। ःवयं सेवकह ले ल्याएका

बःछन् र सबै जना भजन गाएपिछ पाःटरले २० िमनेट

परमेँवरको वचनबाट सन्दे श सुनाउँछन्। केही समय अिघमाऽ पाःटरले

घरबार िबहीन एक समूहलाई िडःकभरी बाइबल अध्ययन गन कायर्बम

आयोजनामा सफल हुनेह लाई बस िरजभर् गरे र निजकको एडभेिन्टःट चचर्मा
लगेर ग्र्याजुयशन कायर्बम आयोजना गरे का िथए।

िबहानको नाःता ४५ िमनेट पिछ भएतापिन ूायजसो मािनसह

सातै

बजे िबहान आएको दे ख्दा राक्वले छक्क परे की िथइन्। "हामीले ती घरबार

िबहीनह लाई खानामाऽ िदन थालेका िथय अब ितनीह ले परमेँवरको वचन
पिन सु

चाहे को हामीले थाहा पाय । ितनीह

चौरमा बःछन्, गीत गाउँछन्

र आआफ्नो बाइबल खोलेर पढ्न थाल्छन्। यो त अचम्मै भएको हो।"

राक्वलेले भिनन्। हप्तै िपच्छे को जमघटमा पािरवािरक पुनिमर्लन जःतो अनुभव

हुन थालेको छ। "हामी हाँःछौ र

ँछ पिन" राक्वेलले भिनन्, "हामीह को

२

िचनाजान भइसकेपिछ कोही कोहीको मृत्यु पिन भएको िथयो। ितनीह को
दु:खद िनधनमा घरबार िबहीनह सँग हामीह

रोएका िथय । हामी सबै जना

एकै पिरवार जःता भएका छ ।" स ितमा आउने धेरै मािनसह सँग राक्वेलको

मोबाइल नम्बर छ र

हप्तामा कोही िबमारी भए वा केही आवँयक भए

्
ितनीह ले उनीसँग सम्पकर् गछर्न।
नगरपािलकाबाट बःने ठाउँ पाएपिछ
कितपय स ितमा आउनेह

घरबार िबहीन हुन छोडेका िथए। चचर्का

सदःयह ले ितनीह को नयाँ घरमा सनर् सहयोग गरे का िथए र ितनीह को

घरलाई सजाउन म त गरे का िथए। साबथ िदनमा नाःता गन खचर् चचर्का

् एक जना ःवयं सेवक िव ाथीर्को आमा
सदःय र अ ह ले सहायता गछर्न।

् उनको कम्पनीले आमाको
एउटा ठू लो अन्तराि य कम्पनीमा काम गिछर्न।

मुख हे न िदनमा मिहलाह लाई र बाबुको मुख हे न िदनमा पु षह लाई

बाकपाक झोलाह

िदइएको िथयो। ती झोलाह

मालह ले भिरएका िथए।

ँयाम्पु, साबुन, मञ्जन र

इःटरको पवर्मा ःवयं सेवकह ले शहरको चोकमा पिहलो पल्ट

ु ोजको आयोजना गरे का िथए। ूभ ु भोजको िनिम्त सामान र टे बलह
ूभभ

ु ोजको बारे मा व्याख्या गरे का िथए।
चचर्बाट ल्याइएको िथयो। पाःटरले ूभभ

एक आपसको गोडा धुँदा धेरै जना रोएका िथए। "ितनीह को िनिम्त गोडा
ु ो अथर् परमेँवरले ितनीह को पाप धुनभ
ु ए जःतो भएको िथयो, "
धुनक

राक्वेलले भिनन्। "ितनीह को िनिम्त यो पिहलो अनुभव िथयो र यो अित
सुन्दर िथयो।" राक्वेलको नेतत्ृ वमा आयोजना गिरएको कायर्बमले गदार् कसै ले

बिप्तःमा िलएको उनलाई थाहा छै न तर मािनसह को

दयमा परमेँवरको

पिवऽ आत्माले काम गिररहनुभएको छ भ े कुरामा उनी िवँवःत िछन्।
उनले भिनन् "हामीलाई थाहा छ हामीले रोपेको िबऊ उिॆनेछ। ितनीह

परमेँवरलाई ूेम गछर्न ् भ े कुरा हामीलाई थाहा छ।"
तपाईँह ले

िदनुभएको

भेटीले

आिन्टिलयन

एडभेिन्टःट

िवँविव ालयका ःवयं सेवक िव ाथीर्ह ले र साथै िवँविव ालयमा सुसमाचार
सुनाउने केन्िको ःथापना गनर् सहयोग िमल्ने छ।

लेखक: आन्ि ु मकिचःने पुट िरकोको बारे मा छोटो जानकारी: यस

ूान्तको सं िवधानले सबै मािनसह लाई धमर् ःवतन्ऽता िदएको छ। पचह र
ूितशत मािनसह

रोमन क्याथोिलक मतका छन् र २५ ूितशत अ

ूोटे ःटे न्ट धमार्लम्बीह

३२,८७५ िवँवासीह

छन्। पुट िरको कन्फरे न्समा ३१० चचर्ह

छन् र

छन्। त्यस ूान्तको जनसं ख्या ३,४१५,००० छ।

३

