८

दशांशको प्रभाव

यस अध्यायका मूल पदह : मकर्ु स १६:१५, १ पऽुस ३:८,९, १ कोरन्थी
९:१४ र रोमी ३:१९-२४

यस अध्यायको मूल सार पद: “पिवऽ बःतुह को रे खदे ख गनह ले मिन्दरबाट
नै खाना खान्छ भ े कुरो के ितमीह लाई थाहा छै न? जसले बेदीको सेवा गछर्

त्यहाँ चढाएको थोकह को ितनीह लाई अिधकार हुन्छ भनेर ितमीह लाई थाहा

छै न र? त्यही िरतले

सुसमाचार ूचार गनले सुसमाचारबाट आफ्नो जीवन धाउनुपछर् भनेर के

ूभ ुले िनदशन िदनुभएको छै न र?" (१ कोरन्थी ९:१३,१४

पान्तिरत)

दशांश िदँदा हामीह मा परमेँवरूितको िवँवास छ भनेर ूमािणत

गछर् भनेर हामीले अध्याय ७मा हे र्य । हामीले इसाई ह भनेर दावी गदार्

त्यसको ूमाण के हो त भन्दा दशांश िदँदा दे िखन्छ भ े वािःतवकतालाई

ँ ा िचम्लनुह ु । “ितमीह
हामीले आख

आफैले जाँचेर हे र। के येशू भी

िवँवासमा छौ िक छै नौ, ितमीह

ितमीह मा बास बःनुहन्ु छ भ े तथ्यलाई

ु ु
ितमीह ले जानेका छै नौ? यिद येशू ितमीह मा हुनह

भने ितमीह

िवँवास गछु र् भ े योग्यका पिन छै नौ" (२ कोरन्थी १३:५

उहाँलाई

पान्तिरत)।

बाइबलमा दशांश िदएको पिहलो ूमाण अॄाहमले मेिल्कजेदेकलाई

दशांश िदएको उल्लेख गरे बाट थाहा हुन्छ (उत्पि

७:४)। वतर्मान समयमा ूभ ुलाई िवँवास गनले खुला

१४:१८-२०, िहॄू

दयले चचर्लाई दशांश

िदन्छ जुन सुसमाचार ूचार गिरने काममा सहयोग गनर्को िनिम्त हो। यिद
यस िवषयलाई ठीक तिरकाले बुझ्न सक्य

भने परमेँवरमािथ हामीह को

सम्बन्ध कःतो छ भनेर नाप्ने आधार नै उहाँलाई हामीले बुझाउने दशांश हो।

िविभ

दशांशको ूभाव, त्यसलाई गिरने ूयोग, त्यसको मह व र दशांशलाई

क्षेऽह मा िबभािजत गन तिरकाले परमेँवरको काममा आित्मक वृि

ल्याउन सहयोग गदर्छ। सुसमाचार सुनाउन चािहने आिथर्क सहयोगको जग नै

दशांश हो। यो परमेँवरको योजना हो र परमेँवरलाई िवँवास गछु र् भनेर
िवँवासी सिञ्चतक ारा अपेक्षा गिरएको ूथम कदम नै दशांश िदनु हो।
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यस अध्यायमा दशांश िदने मािमलाको अध्ययन गनर् जािर राख्दछ ।

चचर्मा दशांशलाई कसरी िवतरण गिरन्छ, यसले अ लाई कसरी ूभाव पाछर् र

साथै हामीह कै आित्मक जीवनमा यसले कसरी असर पाछर् भ े िवषयबःतु
यस अध्यायमा अध्ययन गिरनेछ।

१. हामी सबै जना िमलेर परमेँवरको सुसमाचार ूचार गनर् पैसा उपलब्ध
गराउँछ (मलाकी ३:१०)
“सुसमाचार

अनुयायीह

बनाउन"

सुनाउन"
र

“सबै

(मकर्ु स

थोकह

“येशूका

१६:१५)
पालन

गनर्

चेला

िसकाउ"

वा

(म ी

२८:१९,२०) ूभ ु येशूले हामीलाई िनदशन िदनुभएको छ। यस ूकारले यस
सं सारमा अत्यन्त यो मह वपूणर् काममा समावेश हुन परमेँवरले हामीलाई

आ ान गनुभ
र् एको छ: त्यो हो मािनसह लाई येशूितर ल्याउनु। परमेँवरको

सही भन्डारे वा सिञ्चतकको िजम्मेवारी नै त्यो लआय पूरा गनर् उपलब्ध

गराइएको

हामीह लाई

रकमलाई
िविभ

उिचत

आिशषह

तिरकाले

पिरचालन

हामीह को

गनुर्

िजम्मामा

हो।

छोड्नु

परमेँवरले

भएकोछ,

त्यसबाट उहाँको काममा आिथर्क सहयोग गनुप
र् छर्। जब अ ह लाई भी को
बारे मा सुसमाचार ूचार गन काममा सहभागी हुन्छ

तब परमेँवरूितको

हामीह को समपर्णता गिहरो हुन जान्छ। येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर दावी
गन ूत्येक िवँवासी, परमेँवरको काममा रे खदे ख गन ूत्येक कमर्चारी र

्
सिञ्चतकले सबै दशांश िभत्र्याउँदा यो परमेशवरको
पिवऽ कामको िनिम्त हो
भनेर ठा ुपछर्। परमेँवरको काममा रकम उपलब्ध गराउनको लािग सबै

जना एकजुट होओस् भनेर ूाथर्ना गनुप
र् छर्। परमेँवरको काममा सफलता हुँदा

हामीह को िवँवासको एकतामा बल पुग्दछ।

परमेँवरले अर्हाउनुभएको लआय पूरा गनर् आिथर्क व्यवःथापनको

अनुमोदन गनुभ
र् एको छ। उहाँले "सम्पूणर् दशांश" भ भ
ु एको छ (मलाकी
३:१०) त्यसको अथर् के हो? उहाँले भ भ
ु एको छ, “मेरो मिन्दरमा अन्न
भिरभराउ हुने गरी ितमीह

आफ्नो पूरा दश िहःसा ल्याओ र मलाई जाँचेर हेर

र ितमीह ले दे ख्नेछौ िक कसरी म ःवगर्का झ्यालह

ूशःत गरी सबै ूकारका असल कुराह
खोज्नुभएको अथर् के हो?

खोलेर ितमीह लाई

खन्याइिदनेछु।" परमेँवरले भ

अॄाहम र याकुबको पालादे िख र शायद पिहलादे िख नै परमेँवरका

जनह ले दशांश िदइरहे को हामीले हे र्य

(उत्पि
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१४:२०, २८:२२)।

परमेँवरको चचर्लाई रकम उपलब्ध गराउने ॐोतह मा दशांश एक हो।
सं गिठत

पमा उहाँको लआय पूरा गनर् चािहने आिथर्क ॐोतह मा दशांश

अत्यन्त ठू लो ॐोत हो। परमेँवरको कामको िनिम्त िविभ

उपायह

गनुप
र् छर् र त्यसको िनिम्त िनरन्तर पमा रकम उपलब्ध गराउनुपछर्।,

ूयोग

आजभोिलको चलनमा अिधकांश इसाईह ले परमेँवरको कामको

िनिम्त थोरै माऽ दशांशभेिट िदएको पाइन्छ। “यिद इसाई हुँ भनेर दावी गन
सबैले इमान्दारपूवक
र्
दशांश िदन थािलयो भने त्यसको नितजा अकल्पनीय

हुन्छ, गजब हुन्छ र हामीले सोच्नै निसिकने गरे र परमेँवरको काम अगािड

बढ्न सक्छ।"-िबिँचयन िःमथ र माइकल ओ. इमसर्न, पािस
योकर्, अक्सफोडर् युिनभिसर्टी ूेस: २००८), पृ. २७बाट

ूत्येक युगमा परमेँवरका कोही न कोही जनह

लआय पूरा गनर् चन्दाह

द प्लेट (न्यु

पान्तिरत।

छन् जसले उहाँको

िदन्छन्। यस िवँवव्यापी कामको िनिम्त हामीह ले

िजम्मेवारी बुझ्नुपछर् र सबै जना िमलेर रकम जम्मा गनुर् अिनवायर् छ।

अव्यविःथत, हे लचबाइ र लापवार्ही गरे र चन्दा बटु लेर परमेँवरको काममा

जथाभावी कोष बनाएर चल्नु उिचत छै न। अगमवक्ता नेहिमयाको समयमा

र लेबीह ले नेहिमयालाई सुनाएका भन्दा हामीह को अगािड च ुनौित

मािनसह

ठू लो छ, “हामीह

परमेँवरको घरलाई वेवाःता गदन " (नेहिमया १०:३९

पान्तिरत)। दुईसय वषर् अिघ िवँवासीह ले सामना गरे का च ुनौितह भन्दा

अिहले झन नराॆो छ। आज चचर्का सदःयह , पाःटरह

कमर्चारीह

आित्मक

पूरा गनर् आिथर्क

र चचर्का

पमा एकजुट हुनपु छर् र परमेँवरको िवँवव्यापी लआय

पमा सक्षम् हुन ज री छ भनेर सहमत हुनैपछर्।

िवँवभिर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले सुनाउनुपन ितन ःवगर्दूतह को

सं देशको बारे मा सोच्नुहोस्। परमेँवरको कामको िनिम्त सहयोग गन ूत्येक
िवँवासीको िजम्मेवारी हो भनेर हामी सबैले कसरी बुझ्ने?
२. परमेँवरका आिशषह

(१ पऽुस ३:८,९)

जसले दशांश िदन्छ त्यसलाई ूशःत आिशष िदन्छु भनेर परमेँवरले

गनुभ
र् एको कबुल मलाकी ३:१०मा हामीले हे र्य । तर परमेँवरको आिशष

केवल एक पक्षलाई राॆो गनमाऽ होइन। जीवनको अ

पक्षह लाई वेवाःता

गरे र केवल धनसम्पि लाई थुपानुम
र् ाऽ परमेँवर को आिशष भ ु परमेँवरको

आिशषलाई अत्यन्त सङ्कुिचत

आिशषलाई साँघरु ो िदमागले हे न र्ु हो।

दायरामा राख्नु हो अथार्त ् परमेँवरको
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मलाकीमा उल्लेख गिरएको आिशष दुवै आित्मक र सांसािरक पिन

हो। परमेँवरको आिशष मािनसह ले पाएका मुिक्त, आनन्द, मनमा शािन्त र
उहाँले हामीह को िहत सध गनुह
र् न्ु छ भनेर ढु क्क हुन ु हो। जब हामीह ले
परमेँवरबाट आिशष पाउँछ तब ती आिशषह

हामीभन्दा कमजोरह लाई

बाँड्न हामीह को कतर्व्य हुन आउँछ। अ लाई आिशष िदनलाई हामीह ले
आिशष पाएका हुन्छ । हामीह
चाहना हो।

ारा

अ ह लाई आिशष िदने परमेँवरको

ु ो बीचमा के
आिशष पाउनु र अ ह को िनिम्त हामी आिशिषत हुनक

सम्बन्ध छ? हेनह
र्ु ोस् त्यस िवषयमा १ पऽुस ३:८,९मा पऽुसले के भन्दछन्?

“८ अन्त्यमा ितमीह

सबैमा आत्माको एकता राख,

सहानुभिू त दे खाओ, भातृ-ूेम गर, कोमल

एउटाले अक लाई

दयका होओ, र नॆ मनका होओ।

९ खराबीको बदला खराबी नगन अथवा अपमानको बदला अपमान निदने, ब
त्यसको स ामा आिशष् िदने होओ, िकनिक यसैको लािग ितमीह

छौ, िक ितमीह ले आिशष् ूाप्त गनर् सक।"

बोलाइएका

जब हामी दशांश िदन्छ तब हामीले दोबर आिशष पाउँछ । हामी

आफै पिन आिशष पाएका हुन्छौ र अ लाई पिन हामी आिशष हुन गएका

हुन्छ । हामीलाई जे िदइएको छ त्यसबाट हामीले अ लाई िदन सक्छ ।

परमेँवरले हामीलाई िदनुभएको आिशषले हामीह को िभऽी मनमा पिन सं तिु

भएर पुग्छ

र बािहर अ लाई पिन हिषर्त पाछ

। ूभ ु येशूले भ ुभयो,

“अ लाई दे ऊ, र ितमीलाई पिन िदइनेछ।... जुन ढकले अ लाई तौल्दछौ
त्यही ढकले ितमीलाई पिन तौिलनेछ।" (लूका ६:३८

पान्तिरत)।

पावलले एक मह वपूणर् भावना व्यक्त गरे का छन्। के त्यो भावना

दशांशमा पिन ूयोग हुँदैन र? हेनह
र् ोस् ूेिरत २०:३५ "मैले सबै कुरामा

तपाईंह लाई उदाहरण िदएको छु , िक तपाईंह ले पिन यसरी नै कड़ा पिरौम
गरे र िनधार्ह लाई मदत गनुप
र् छर्। ूभ ु येशूको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ

आफैले भन्नुभएको छ, िक "िलनुभन्दा िदनु अझ धन्य हो।" "

दशांश िदँदाको सबभन्दा ठू लो आिशष हामीले पाउनु भनेकै हामीमा

परमेँवरमा भरोसा राख्ने क्षमता हुन्छ (यिमर्या १७:७)। "परमेँवरको
व्यवःथा जसरी अटल छ त्यसरी नै अटल छ। जुन नीितमा दश आ ा
ःथािपत भएको िथयो त्यही नीितमा दशांश पिन ःथािपत भएको छ। दशांश

िदने

चलनले

यहू दीह लाई

आिशष

िमलेको

िथयो

नऽभने

परमेँवरले

ितनीह लाई त्यो चलन िदने िथएन। सं सारको अन्तसम्म जसले दशांश िदने
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चलनलाई कायम राख्छ उसलाई परमेँवरले आिशष िदनुहन
ु े छ।

मािनसमा

दशांश िदएर उदार नीित अपनाउने चलन परमेँवर आफलाई धनी बनाउन
होइन, तर मािनसको िनिम्त ठू लो आिशष होस् भनेर यो चलन परमेँवरले

चलाउनुभएको हो। मािनसलाई चािहने यो चलन उसकै फाइदाको लािग भएको
परमेँवरले दे ख्नु भएको िथयो।"-एलेन जी
ठे ली ३, पृ. ४०४,४०५बाट
तपाईँले

पाउनुभएको

पान्तिरत।
कसैको

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्,

सहायता ारा

परमेँवरले

आिशष

िदनुभएको अनुभव गनुभ
र् एको समयलाई सम्झनुहोस्। त्यसरी नै तपाईँले अ लाई

सहायता गरे र उसलाई आिशष हुने कसरी भइिदनुभएको छ?
३. दशांशको उ ँ
े य (१ ितमोथी ५:१७,१८)
एल्डरह

पावलले ितमोथीलाई लेख्छन्: "१७ मण्डलीको असल दे खरे ख गन

दोबर आदरका योग्य हुन्छन्, िवशेष गरी, जसले वचनको ूचार र

् १८ िकनभने पिवऽशाःऽ भन्छ, "दाइँ गन गो को
िशक्षामा पिरौम गछर्न।

मुखमा

मोहोलो

नलगाउनू,

"

र

पाउनुपछर्।" (१ ितमोथी ५:१७,१८

"ौिमकले

आफ्नो

कामको

ज्याला

पान्तिरत)। गो ँको बारे मा चचार् गदार्

पावलले व्यवःथा २५:४बाट र ज्यालामा काम गनको बारे मा भन्दा पावलले

येशूको भनाइको लूका १०:७बाट उल्लेख गरे का िथए। गो ँको बारे मा भनेको
वाक्य उखानको

पमा ूयोग गिरएको दे िखएको छ। त्यसको

गो ँले काम गिररहन्छ उसले अ

खानु उिचत छ। अिन येशूको भनाइलाई

उल्लेख गरे को अथर् जुन ् समिपर्त सुसमाचार ूचारकह

पाउनुपछर्।
बमव

परमेँवरले सृि

अथर् जब

गनुह
र् न्ु छ र उहाँले सृि

हुन ् ितनीह ले तलब

गनुभ
र् एको थोकह लाई

पमा सञ्चालन गनुह
र् न्ु छ। सौयर्मण्डल, ूकृितका बःतुह लाई चल्न

िनयमह , पाचन ूणाली, ःनायु ूणाली र अ

चल्न िविभ

नीितह

परमेँवरले योजनाव

धेरै थोकह

िनयिमत

पमा

पमा तयार गनर्भएको छ।

परमेँवरको पिवऽ मिन्दरको रे खदे ख गनर् र लेबीह लाई सहयोग गनर् दशांश
चलाउने ूणालीको ःथापना गिरएको िथयो (गन्ती १८:२६)। अिहलेको
चलनमा दशांश ितनीह को सहयाता गनर् िदइन्छ जसले आफ्नो जीवन केवल

सुसमाचार सुनाउने कामको िनिम्त समपर्ण गदर्छन्। परमेँवरको सेवाकायर्मा

सहयोग पुर्याउन परमेँवरले दशांश ूणालीको ःथापना गिरएको हो जुन

मुिक्तको इितहासमा ूयोग भइरहे को छ। परमेँवरको सेवाकायर् गनर् खिटएका
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कामदारह लाई दशांशबाट सहयोग गनुर् नै परमेँवरको कामको जग र
मौिलकता हो।

“जो मािनस सुसमाचार सुनाउन काममा लाग्छ त्यसले सुसमाचारकै

भरमा जीउनुपछर् भनेर परमेँवरले िनदशन गनुभ
र् एको छ" भनेर पावलले १

कोरन्थी ९:१४मा भनेको अथर् के हो? यिद हामी ूभ ुलाई िवँवास गछ भनेर
दावी गछ भने पावलको भनाइमा हामीह को नैितक दाियत्व के छ? सुसमाचार

फैलाउने मािनसह लाई सहयोग गनुर् आवँयक छ भनेर पावलको २ दोॐो

कोरन्थी ११:७-१०मा िसकाएकोमा तपाईँले के भ ह
ु न्ु छ? हेनह
र्ु ोस्: “७
आफूलाई होच्याएर ितमीह लाई चािहँ उच्च पा ँ भनी परमेँवरको सुसमाचार

मैले ितमीह लाई िस मा सुनाउँदा के मैले पाप गर त? ८ ितमीह को सेवा
गनर् अ

मण्डलीह बाट आिथर्क सहायता िलएर मैले ती मण्डलीह लाई लुट।

ँ रहँदा जब मलाई अभाव परे को िथयो म कसैको बोझ भइन,ँ
९ ितमीह सग

िकनभने माकेडोिनयाबाट आएका भाइह ले मेरो अभाव पूरा गिरिदए। यसैले

कुनै िकिसमले ितमीह मािथ बोझ पलार् िक भनेर मैले आफैलाई रोक, र पिछ
पिन रोक्नेछु। १० भींटको सत्यता ममा छ, र अखैयाका इलाकाह मा मेरो

यस गवर्लाई कसैले रोक्न सक्नेछैन। ११ िकन? के म ितमीह लाई ूेम
गिदर्नँ भनेर हो र? परमेँवर जान्नुहन्ु छ, िक म ितमीह लाई ूेम गछु र्! १२ म

जे काम गिररहेछु सो गरी नै रहनेछु, तािक ती मािनसह को दाबीलाई का न
ँ गरे का सेवा-कमर्लाई हाॆै समान छ भनी भन्छन्।"
सकूँ, जुनह ले धाकसग

सेवा

"मैले अ

गदछु "

भनेर

चचर्ह बाट लुटेर, ितनीह बाट तलब िलएर ितमीह लाई
पावलले

हाकाहाकी

भन्दछन्

(२

पान्तिरत)। धनी कोरन्थीका चचर्का िवँवासीह को

कोरन्थी

११:८

दय छु ओस् भनेर

गिरब माकेडोिनयाका चचर्बाट िलएको तलबले कोरन्थीका िवँवासीह लाई

सेवा गिररहे को छु भनेर पावलले आफ्नो दुखेसो पोखाउँछन्। जो मािनस

सुसमाचार ूचार गछर्न ् ितनीह ले तलब पाउन उिचत छ भनेर पावलले

ँ
औल्याइरहे
का िथए।दशांश िवशेष कामको िनिम्त ूयोग गिरन्छ र त्यसै लाई
िनरन्तरता िदनु आवँयक छ। "िवशेष कामको िनिम्त दशांशको ूयोग अलग

गिरएको हो। यो गिरबह लाई िदने दान होइन। यस सं सारमा परमेँवरको
सुसमाचार सुनाउने कामको बोझ जसले िलएका छन् ितनीह को जीवनलाई

धा

दशांश

ूयोग

लगाउनुह ु ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

गनुप
र् छर्।

त्यसबाट

दशांशको

ूयोगलाई

अन्त

ाइट, काउिन्सलस अन ःटु वाडर्िशप, पृ. १०३बाट
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बतर्मान

पिरूेआयमा

लेवी

२७:३०को

नीितलाई

कसरी

लगाउन

सिकन्छ? हेनह
र्ु ोस्: “ ‘ खह का फल वा जिमनका बीउको होस्, भूिमका

्
उब्जनीको दशांश परमूभ ुकै हो, र ती परमूभ ुको िनिम्त पिवऽ हुन।"
४. परमेँवरको भण्डार (२ इितहास ३१:११-१३)

हावाको िनिम्त (यिमर्या १०:१३), पानीको िनिम्त (भजन ३३:७) र

िहँउ र अिसनाको िनिम्त (अय्यूब ३८:२२) परमेँवरको गोदाम छ। उहाँले

सम्हाल्ने सबै थोकह लाई राख्न उहाँको भण्डार कोठा छ। तर ती सबैभन्दा
परमेँवरको अत्यन्त मूल्यवान गोदामचाही ँ त्यो हो जहाँ दशांश समावेश हुन्छ।
"“लेवीह लाई चािहँ भेट हुने पालमा सेवा गनर्का िनिम्त ितनीह को अं श

ःव प मैले इॐाएलीह का सबै दशांश िदएको छु ।" (गन्ती १८:२१)।

दशांश कहाँ रािखएको छ भनेर उल्लेख गरे को पिहलो पद यही गन्ती १८:२१

हो। यसलाई आज "गोदामको नीित" भिनन्छ। परमेँवरले नै च ु ुभएको
ठाउँमा

सबै

दशांश

ल्याउनु भनेर

परमेँवरले

इॐायलीह लाई

िनदशन

िदनुभएको िथयो (व्यवःथा १२:५,६)। राजा सोलोमनको राज्यकालमा दशांश
य शलेमको मिन्दरमा ल्याइन्थ्यो। जब अगमवक्ता मलाकीले इॐायलीह लाई

दशांश थुपान "गोदाम" कहाँ छ भन्दा ितनीह ले सिजलै सँग बुझेका िथए।
उनले लेख्छन् "सम्पूणर् दशांश गोदाम वा भण्डारमा ल्याऊ" (मलाकी ३:१०

पान्तिरत)। सारा धािमर्क कायर् गनर् चािहने खचर् चलाउन िवशेष भण्डारबाट
चलाउँथ्यो। लेवीह को जीिवका चलाउन पिन त्यही ँ भण्डारबाट खचर्
व्यहोथ्य ।

परमेँवरलाई िदइएको दशांश थुपान ठाउँलाई बाइबलमा परमेँवरको

भण्डार भ े नाउँले िचनाउँछ। हेनह
र्ु ोस् त्यसलाई जनाउने केही पदह : १
इितहास २६:२० "ितनीह का स ी-लेवीह लाई परमूभ ुको भवनका भण्डारह

र अपर्ण गिरएका थोकह का भण्डारको िजम्मा िदइएको िथयो।", २ इितहास
३१:११-१३ "११ तब िहजिकयाले परमूभ ुको मिन्दरमा भण्डारह

तयार गनर्

हुकुम गरे , र ती तयार गिरए। १२ अिन मािनसह ले ईमानदारीसाथ आ-आफ्ना
भेटीह , दशांश र ितनीह ले अपर्ण गरे का दानह

ल्याए। ितनको िजम्मा िलने

अिधकृत लेवी कोनन्याह िथए, अिन ितनका भाइ िशमीचािहँ उपअिधकृत िथए।

१३ राजा िहजिकया र परमेँवरको मिन्दरका अिधकारी अजयार्हले कोनन्याह र

ितनका भाइ िशमीलाई सहायता गनर् यहीएल, अजज्याह, नहत, असाहल, यरीमोत,

योजाबाद, एलीएल, ियःमक्याह, महत र बनायाहलाई िनयुक्त गरे का िथए।" र
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नेहिमया १०:३८ "दश अंश उठाउँदा हा नको वंशका एक जना पूजाहारी

लेवीह का साथमा हुनछ
े न्। अिन लेवीह ले दशांशको दश भाग परमेँवरका

भवनको भण्डारका कोठाह मा ल्याउनेछन्।"
पिवऽ

दशांश

कुन

भण्डारमा

ल्याउने

भनेर

दे खाइएको

नमुना

बाइबलले बताउँछ। परमेँवरले उहाँको मिहमाको िनिम्त अलग गनुभ
र् एको
ूत्येक समय र ःथानमा मुख्य भण्डार छु

ाइएको हुन्छ जहाँबाट दशांशलाई

व्यविःथत ढं गले चलाउन सकुन्। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले दशांशको मािमलामा

िवँवव्यापी भण्डारको नीित अपनाइएको छ। एडभेिन्टःट चचर्को ूत्येक
सदःयले यस नीितलाई मा ु पन अपेक्षा गिरएको हुन्छ। त्यो नीितलाई
ःवीकार गनर् र व्यवहारमा उतानर् िवँवव्यापी पमै सहमती जनाइएको हुन्छ।
जहाँ जहाँ चचर्को सदःयता रहन्छ त्यहाँ त्यहाँको िमशनको मुल िनकायमा

ःथानीय चचर्बाट दशांश िदनुपछर्। पाःटरह ले पाउने तलब त्यही िमशन
अिफसको कोषबाट िबतरण गिरन्छ।

"जब परमेँवरको काम बढ्दै जान्छ तब त्यसको लािग झन झन

सहायता गनर् इसाईह लाई आ ान गिरएको छ। इसाईह ले परमेँवरको
िनदशनलाई पालन गनुर् आवँयक छ। परमेँवरले भ ुभएको छ, "सारा

दशांश मेरो भण्डारमा ल्याऊ जसले गदार् मेरो घरमा धेरै खानेकुराह

मलाकी ३:१०

होस्"

पान्तिरत। यिद इसाई हुँ भनेर दावी गन ूत्येक इसाई

इमान्दारीभएर परमेँवरको दशांश र भेटीह

उहाँकहाँ ल्यायो भने उहाँको

ढु कुटी भरपूर हुन्थ्यो। यिद पक्का इसाईह ले आफूले िदएको वचन अनुसार
परमेँवरको काममा सहयोग गरे िविभ

ूदशर्न, िच ा तथा रमाइलो गरे र

सुसमाचारको िनिम्त रकम जम्मा गनर् आवँयक पदनथ्यो"-एलेन जी
आक्टस अभ आपोःटल्स, पृ. ३३८बाट

पान्तिरत।

ाइट, द

इसाई हुँ भन्छन्, म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को सदःय भन्छन्,

बिप्तःमामा दशांशभेटी ारा चचर्लाई सहायता गछु र् भनेर िकिरया खान्छन्, यिद
ितनीह ले ितनीह को दशांशलाई जहाँ पायो त्यही ँ आफूखुशी िदयो भने के हुन्छ

होला? यिद सबैले त्यस नीितमा चले परमेँवरको काम के हुन्थ्यो होला?

त्यसकारण मुखलेमाऽ इसाई हुँ नभनी इमान्दारीताका साथ परमेँवरको दशांश
जहाँ पठाउनुपन हो सो ठाउँमा पठाउन िकन मह वपूणर् छ?
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५. दशांश र िवँवास ारा मुिक्त (रोमी ३:१९-२४)
रोमी

३:१९-२४मा

एक

िनणार्यक

तथा

हामीह को

िवँवासको

केन्ििवन्दु उल्लेख गिरएको छ। हामीह को मौिलक िशक्षाह मा २८वटा

िशक्षाह

छन्। त्यस जगको एक भाग पावलले ती पदह मा लेखेका छन्।

त्यसलाई हामीह ले िकन सध सिम्झरहनुपछर्? हेनह
र्ु ोस्: " १९ अब हामी

जान्दछ , जे-जित व्यवःथाले भन्छ, व्यवःथामुिन हुनह
े लाई नै भन्छ, िक हरे क

मुख चूप रहोस्, र सारा सं सार परमेँवरको अिग जवाफदे ही होस्। २०
यसैकारण व्यवःथाको कमर्ले कोही ूाणी उहाँको

िंटमा धमीर् ठहिरनेछैन,

िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको चेतना हुन्छ। २१ तर अब त व्यवःथािवनै

परमेँवरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको छ। त्यसैको गवाही व्यवःथा र

अगमवक्ताह ले िदएका छन्। २२ येशू भींटमा िवँवास गन सबैमािथ

परमेँवरको धािमर्कता िवँवास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही भेद छै न,

२३ िकनिक सबैले पाप गरे का छन्, र परमेँवरको मिहमासम्म पुग्नबाट च ुकेका

छन्। २४ परमेँवरका अनुमहको वरदानले भींट येशूमा भएको उ ारबाट

ितनीह

िस मा धमीर् ठहिरएका छन्।"

बाइबलको सारा सन्दे शको मूल आशय वा मुख्य तकर् यो छ िक

हामी सबै जना पापी छ र मुिक्तको लािग योग्य छै न (रोमी ३:२३)। यिद

हामी योग्य छ

भनेर दावी गर्य

भने त्यो हामीह को असल काम ारा,

धमर्कमर् ारा ःवगर्मा जान अिधकार भएको दावी गनर् पुग्छ । यो धारणा पिवऽ
धमर्शा

बाइबलको िबपिरत छ।

धमर्कमर्, असल काम गरे र हामीले मुिक्त पाउने होइन तर अनुमहबाट

पाउँछ भ े धारणा रोमी ४:१-८ले कसरी िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: " १ अब,

शरीरअनुसारका हाॆा पुखार् अॄाहामको सम्बन्धमा हामी के भन त? २ यिद

अॄाहाम काम ारा धमीर् ठहिरएका भए उनलाई घमण्ड गन केही ठाउँ

रहनेिथयो, तर परमेँवरको अगािड त होइन। ३ िकनिक पिवऽ-शाःऽले के

भन्छ? “अॄाहामले परमेँवरमािथ िवँवास गरे , र त्यो उनको िनिम्त धािमर्कता

गिनयो।” ४ अब काम गनले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो

उसको पाउने हक हो। ५ जसले कमर्चािहँ गदन, तर भिक्तहीनलाई धमीर्

ठहराउनुहन
ु े परमेँवरमािथ भरोसा राख्तछ, त्यःतो मािनसको िवँवास धािमर्कता

गिनन्छ। ६ परमेँवरले कमर्िवना नै धािमर्क गन्नुहन
ु े मािनसलाई यी वचन ारा

दाऊदले धन्यका भन्छन्, ७ “ितनीह

धन्यका हुन,् जसका अपराधह
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क्षमा

भएका छन्,

र जसका पापह

ढािकएका छन्। ८ त्यो मािनस धन्यको हो,

जसको पापको लेखा परमूभ ुले िलनुहन्ु न।”

मुिक्त भनेको बरदान वा उपहार हो भनेर बाइबलले िसकाउँदछ

(एिफसी २:८,९)। यो कुनै मािनस काम गरे र योग्य भएको है िशयतले पाउने
उपहार होइन। येशू भी को आफ्नै िस

बिलको पुण्य कायर्ल गदार्ले माऽ

हामीले मुिक्त पाउँछ । उहाँको त्यो बिललाई हामीह ले पाउने मुिक्तको
लेखामा िलखत राखेको हुन्छ। तर दशांशको मािमलामा हामीले उहाँलाई

दशांश िदय भने त्यसको िफतार् हामीले पाउँछ भनेर उल्लेख गिरएको छै न।
सु मै दशांश परमेँवरको आफ्नै भएकोले उहाँलाई नै िफतार् गदार् त्यसमा
हामीले पुरःकार वा जस पाउनुपन के छ त?

इसाई भएर हामीह ले धेरै असल कामह

गनुप
र् छर् भनेर हामीबाट

अपेक्षा गिरएको छ तर ती कामह ले हामीले मुिक्त पाउँछ

भ े होइन।

त्यसरी नै दशांश परमेँवरलाई िफतार् गनुक
र् ो मतलब हामीले मुिक्त पाउन
दशांश िदने भनेको होइन। एिफसी २:१०मा पावलले भन्दछन्: "हामी सबै

जना

परमेँवरका

कामका

सृि

ह।

येशू

भी मा

असल

काम

गनर्

गिरएको हो। ती असल कामह मा हामी िहँडौ भनेर

हामीह लाई सृि

परमेँवरले अगािड नै हामीलाई तयार गनुभ
र् एको िथयो।" ( पान्तिरत)।
छ

तै पिन दशांश िदँदा हामीह

परमेँवरमा कितको नॆ छ र अिपर्त

भनेर दे खाउँछ । तर दशांश िफतार् नगदार् परमेँवरको वचनूित हामी

कितको

िवरोधी

छ

र

आफ्नै

तालमा

िहँड्न

हामी

मनपराउँछ

भनेर

दे खाउँदछ। यिद मुखलेमाऽ होइन व्यवहारमा हामीले परमेँवरलाई ूेम गछ

भने हामीले उहाँका वचनह
यो

दे खाउँछ

िक

हामी

(िहफाजत)गनमाऽ नभएर

पालन गनर् खुशी हुनेछ । दशांशले बािहिर पमा
केवल

यस

सं सारको

थोकह को

सि ता

सबै थोकमा परमेँवरूित हामी ऋणी छ भनेर

दे खाउँछ । जसरी हरे क हप्ताको साबथले परमेँवर सृि कतार् र मुिक्तदाता

ु न्ु छ भनेर हामीलाई सम्झना गराउँछ त्यसरी नै दशांश िफतार् गदार् त्यही
हुनह

खालको

अवधारणालाई

महसुस

गराउँछ।

हामी

हामीह को

होइन

तर

हामीह को जीवन र मुिक्त परमेँवरको बरदानबाट पाएका ह भनेर हामी

यिकन हुन्छ । दशांशलाई िफतार् गदार् हामीह को िवँवासको जीवन र

वाःतिवकता

केवल

दे खावटीमाऽ

होइन

ठोस पमा नै व्यक्त गछ भनेर दे खाउँछ ।

परमेँवरूित
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हाॆो

आःथालाई

िवँवास ारा िजउनु भ क
ु ो अथर् के हो भनेर लूका २१:१-४ले कसरी

बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्: " १ उहाँले हेनह
र्ु ँद
ु ा धनीह लाई आफ्नो-आफ्नो भेटी

मिन्दरको दानपाऽमा राखेका दे ख्नुभयो। २ उहाँले एउटी गरीब िवधवालाई

त्यहाँ दुई पैसा चढ़ाएकी पिन दे ख्नुभयो। ३ तब उहाँले भन्नुभयो, “साँच्चै म
ितमीह लाई भन्दछु , यस गरीब िवधवाले अ
४ िकनिक ियनीह

सबैले भन्दा बढ़ी चढ़ाएकी छे ।

सबैले आफ्ना ूशःतताबाट भेटी चढ़ाएका छन्, तर यसले

चािहँ आफ्नो दिरिताबाट आफ्नो सारा जीिवका नै िदई।”
उपसं हार:

पल पलमा सास फेन सास, ूत्येक पल्ट हुने मुटुको धडकन,

थप जानकारी:

हामीह को अिःतत्वको ूत्येक क्षण परमेँवरबाट नै आउँछ भ े कुरा िवसर्न
धेरै सिजलो छ। ूेिरत १७मा एथेन्सका मािनसह लाई सत्य परमेँवरको

बारे मा िसकाउँदा उहाँ सृि कतार्माऽ होइन हामीह लाई सम्हाल्ने उहाँ नै

ु न्ु छ भनेका िथए (ूेिरत १७:२४,२८)। एथेन्सका मािनसह लाई सत्य
हुनह

परमेँवरको बारे मा

ान िथएन। तर हामी इसाईह लाई थाहा छ, र यो

बाँचेको मुल आधार हुनपु छर्। हामीमा परमेँवरले धेरै

महसुसमा हामीह

थोकह को

दावी

गनर्सक्नुहन्ु छ।

त्यस

हामीह मािथको दावी अनुसार िजउनुपछर्।
"परमेँवरले

हामीह मािथ

दावी

कारण

गनुह
र् न्ु छ।

हामीह ले

उहाँको

ढु कुटीह

सं सारका

मािनसह को हातमा उहाँले सुम्प ुभएको छ। तर दशभागको एक भाग
उहाँको कामको िनिम्त इमान्दारीताकासाथ छु

ाओस् भ े उहाँको िनदशन

छ। त्यो भाग उहाँको ढु कुटीमा रािखयोस् भ े उहाँको आ ा छ। त्यो उहाँको

हो उहाँलाई नै फकार्उनुपछर् भनेर सोच्नु आवँयक छ। यो पिवऽ छ र पिवऽ

कामको िनिम्त त्यो ूयोग गिरनुपछर्। सं सारका सबै भागह मा मुिक्तको
सन्दे श

सुनाउनेह लाई

सहायता

गनर्

त्यो

रकम

ूयोग

गनुप
र् छर्।

दशांशमािथको अिधकार उहाँको हो। त्यसको अथर् दशांश ारा परमेँवरको
ढु कुटीमा

रकम

मािनसह कहाँ

बिगरहनुपछर्

सत्यको

ज्योित

जसले

पुगोस्।

गदार्

निजक

परमेँवरले

टाढा

रहे का

िनदिशत

सबै

गनुभ
र् एको

दशांशलाई इमान्दारीताका साथ पालन गरे र िदय भने हामीह को सबै थोक

परमेँवरको हो भनेर हामी ःवीकानर् पुग्छ ।"-एलेन जी

फर द चचर्, ठे ली ६, पृ. ३८६बाट

पान्तिरत।
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ाइट, टे िःटमोिनज

िचन्तनमनन:

अ.

"िछटो

िछटो

दशांश

िदँदा

गितमा

समय

अनन्तितर

लिम्कन्दै छ।

बेफाइदा

नहुने

छभएतापिन

त्यो

परमेँवरको के हो सो हामीले निदइकन नराख ।
हामीह को

हुने

हामीह को सारा

नोक्सानलाई

ँ ा
आख

निचम्ल ।

उहाँलाई
निदँदा

उहाँले

दयले खुशीसाथ िदएको चाहनुहन्ु छ।

ँ सृि
उहाँको जे छ सो उहाँलाई नै फकार्औ।

गिरएको र

मुिक्तिदइएको है िशयतले दशांश उहाँको हो। तपाईँको वौि क

सम्पदा, उहाँलाई नै िदनुहोस्। यो उहाँको हो। उहाँले
ँ
तपाईँसग
तपाईँको

पैसा

माग्नुहन्ु छ,

त्यो

पिन उहाँलाई

िदनुहोस् िकनिक यो उहाँकै हो।"-एलेन जी

आक्टस

अभ

आपोःटल्स,

पृ.

५६६बाट

ाइट, द

पान्तिरत।

ँ ै नराख ...
"उहाँको के हो उहाँलाई नै निदइकन हामीसग
उहाँलाई दशांश िदँदा बेफाइदा नहुने भएतापिन त्यो निदँदा

ँ ा निचिम्लऔ"ँ भ क
हुने नोक्सानलाई आख
ु ो अथर् के हो? जब
हामी दशांश िदँदैनौ हामीले हामीलाई नै कसरी लुिटरहेका

आ.

हुन्छ ?

ँ निमल्दा दशांश
चचर्का सदःयह ले चचर्का अगुवा आिदसग
जसलाई पायो त्यसलाई िदने चलनको बारे मा सोच्नुहोस्।
परमेँवरको ढुकुटीको स ा राॆ काम भएतापिन त्यो त्यसरी

िदने िकन मनािसव छै न? यिद सबैले त्यसो गरे चचर्को गित
के होला? बिप्तःमामा वाचा गरे को अनुसार परमेँवरलाई
िदनुपन निदँदा चचर्लाई टुबा टुबा गन भयानक ूवृि ले

इ.

परमेँवरकै कसरी बेइज्जत भइरहेको छ?

परमेँवरको मिन्दरलाई रे खदे ख गन पुजारीह को बीचमा
ॅ ाचारले अ ा जमाएतापिन एक जना िवधवीले आफ्नो गच्छे

अनुसार पैसा भेटीमा हालेको दे ख्दा ूभ ु येशूले त्यो सराहना

गनुभ
र् एको िथयो भनेर लूका २१मा उल्लेख गिरएको छ।

दशांश कसरी ूयोग गिरन्छ भ े कुरामा हामीह मा शङ्का
भएतापिन हामीह

हामीह को बतर्व्यबाट िबचिलत हुनहु ँदैन

भनेर त्यस घट्नाले कसरी खुलासा गरे को छ?
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कथा ८
दोॐो मौका
मेिक्सको, इजिक्वएल परे ज गन्गोरा, ३४
ँ िबबाह गरे पिछ मैले जाँड
म २० वषर् हुँदा मैले िबबाह गरे को िथए।

रक्सी खान थाल र च ुरोट पिन िपउन थाल। त्यसपिछ म जड्याँहा भए ँ र
च ुरोटको लतमा म च ुलुम्र् म डुब्न थाल। मलाई रमझम र पाटीर्ह

मन पथ्य ।

मेरो दे श मेिक्सकोको टाबाःको राज्यमा म बःदछु । मेरो घरको निजक रीचाडर्
पेरे भ े सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ूचारकले सुसमाचार ूचारको कायर्बम गरे का

िथए। त्यस कायर्बममा सहभागी भएपिछ मेरी ौीमतीले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

ँ दुई पल्ट बिप्तःमा
चचर्मा बिप्तःमा िलइन्। तर मैले बिप्तःमा िलन मािनन।

िलन मलाई मौका िमलेको िथयो तर बिप्तःमा िलन इन्कार गिर नै रह। १३

वषर्सम्म मैले जथाभावी जीवन िबताए ँ तर त्यसको फलःव प मेरो ढाड

नराॆोसँग दुख्न थाल्यो। आफू िनको हुँलािक भनेर अःपतालह

चाहार तर

डाक्टरह ले िदएको औषधीले मलाई छोएन। एक िदन म साउथइःट

ँ मेरो रोग प ा लगाउन डाक्टरह ले िबिभ
एडभेिन्टःट अःपतालमा गए।

परीक्षण गरे तर ितनीह ले केही पिन रोग प ा लगाउन सकेनन्। मेरो ढाड

अत्यन्तै दुख्न थाल्यो र मलाई धेरै ज्वरोले पिन सताउन थाल्यो। म

ँ भनार् भएको चौथो िदनमा अःपतालको चाप्लेन
अःपतालमा भनार् भएको िथए।

अथार्त ् पाःटर आएर मलाई भेट्नुभयो। उहाँ त्यही ूचारक िरचाडर् पेरेज िथए।
उनले मलाई तुरन्त िचिनहाल्नुभयो र मेरै नाउँ िलएर मलाई अिभवादन

गनुभ
र् यो। "तपाईँलाई परमेँवरको आवँयकता छ" भनेर उहाँले मलाई

भ ुभयो। उहाँले आफ्नो गीतार बजाएर दुईवटा गीतह

गाउनुभयो। उहाँले

र् न्ु छ भनेर
बाइबल पिन पढ्नुभयो। त्यसबेला परमेँवरले मलाई ूेम गनुह

महसुस गर। मलाई छोड्नुभन्दा पिहले पाःटरले नसर्ह लाई बोलाएर साबथ

िदनमा मसँग आराधना गनुर् भनेर अ॑ाउनुभयो, जुन ितनीह ले गरे ।

मलाई अत्यन्त पीडा भइरहे को िथयो। मेरो दुखाई झन झन अस

हुन थाल्यो र मेरो ज्वरो धेरै बढे र आयो। सात िदनमा मेरो कोठामा डाक्टर
आउनुभयो तर उहाँको मुख अंध्यारो िथयो। उहाँले मलाई एक्लै कुरा गनुप
र् छर्

ँ "तपाईँसँग
भनेर भ ुभयो। मैले मेरी ौीमतीलाई बािहर जान भनेर अर्हाए।

एडस् रोगको लक्षण दे िखएको छ" डाक्टरले भ ुभयो, "हो होइन भनेर म फेिर

१

तपाईँको जाँच गछु र्।" जाँचेपिछ डाक्टर मेरो कोठाबाट िनिक्लनुभयो र मेरी
ौीमती कोठामा आइन्। मलाई के भइरहे को छ मेरी ौीमतीले मलाई

सोिधन्। त्यसको जवाफ मैले िदन सिकनँ िकनभने म आफैलाई के भनुँ के
भनुँ जःतो भइरहे को िथयो। मैले अत्यन्तै खराब जीवन िबताइरहे को िथए ँ र

मलाई थाहा िथयो त्यसै को कारणले म यो िबमारीमा पिररहे को छु । अिन
मलाई

पाःटरको

वचनको

याद

आयो।

उहाँले भ ुभएको

िथयो,

"अब

तपाईँलाई परमेँवरको आवँयकता छ।" मैले ौीमतीलाई फेिर बािहर जानु

भन िकनभने म ूाथर्ना गनर् चाहन्थ। म रोएर ूाथर्ना गर। मलाई िजउन
अक

मौका िदन परमेँवरसँग माग। मलाई एडस् नभएको बनाइिदन

परमेँवरसँग म त माग। एक िछन पिछ डाक्टर फकर्नुभयो र भ ुभयो,
"मसँग तपाईँलाई िदने असल र खराब खबर छ। असल खबरचाही ँ तपाईँमा

एडस् छन। खराब खबरचाही ँ तपाईँलाई

के रोग लागेकोछ सो मलाई थाहा

छै न। मेरो रगतको परीक्षणले ममा एडस् नभएकोले मेरो ूाथर्ना परमेँवरले

सु ुभयो भनेर मलाई थाहा भएको िथयो। अक परीक्षणमा मेरो फोक्सोमा पानी
भरे को दे िखएको िथयो। डाक्टरले मेरो फोक्सोमा र छातीको बीचमा पाइप

हाल्नुभयो तािक त्यहाँबाट पानी िनिक्लउन र पाँचिदन पिछ म घर जान सकँ ु ।
तर पाँचिदनपिछ पिन मलाई दुख्न कम भएन र अक परीक्षणले मेरो िजउिभऽ
मासु पल्हाएको दे िखयो। "केवल परमेँवरको हःतक्षेपलेमाऽ तपाईँ बाँच्न

सक्नुहन्ु छ भनेर म तपाईँलाई सतकर् गराउन चाहन्छु " डाक्टरले भ ुभयो।

भोिलपल्ट नै शल्यिबया गन िनणर्य गिरयो। मैले फेिर ूाथर्ना गर। मैले
बरबाद पारे को जीवनबाट नयाँ जीवन पाउन परमेँवरसँग फेिर िबिन्त गर।
शल्यिबया गन िदनमा मलाई लठ्याउने पान औषधी िदन अपरे शन कोठामा

लिगयो। त्यस बेला फेिर मैले ूाथर्ना गर, "हे ूभ ु मलाई बाँच्न िदनुभयो भने

म बिप्तःमा िलन्छु र मेरो जीवन तपाईँमै समपर्ण गछु र्।" डाक्टरह ले छ

घन्टा लगाएर मेरो शल्यिबया गरे । जब म िबउँझे तब मैले आफूलाई आफ्नै
ँ मेरी ौीमती र मेरी छोरीह
कोठामा भएको पाए।

मसँग कुरा गनर् पिखर्रहे का

िथए। मलाई िजउन परमेँवरले फेिर मौका िदनुभएको िथयो भनेर म िवँवःत

ँ
भए।

२१ िदनपिछ म अःपताल छोड। तीन हप्तापिछ चचर्मा अक

ँ अब म
सुसमाचार ूचार कायर्बम गिरयो। त्यसबेला मैले बिप्तःमा िलए।

चचर्मा सरसफाई र मूल िडकन भएर चचर्मा सघाउँछु। िजउने दोॐो अवसर

२

िदनुभएकोमा परमेँवरलाई धेरै धेरै धन्यवाद! म िजन्दगीभर उहाँको सेवा

गनछु । अिहले उठ्ने भेटीले मेिक्सकोको िभलारे मोसामा रहे को साउथइःट
एडभेिन्टःट हिःपतलमा नयाँ भवन िनमार्ण गनर् सहयोग िमल्नेछ। त्यस भवनमा

ःथानीय मािनसह लाई ःवाःथ सेवा पुर्याइनेछ। तपाईँको भेटीको िनिम्त धेरै
धन्यवाद।
मािनसह

मेिक्सकोको बारे मा केही जानकारी: मेिक्सकोमा बा॑ करोड तीस लाख
बःदछन्। मेिक्सकोको बाया क्यािलफोिनर्या भ े ठाउँमा िवँवको

लामो भूभाग छ जुन पानीमािथ उिभएको छ। त्यहाँ १२० थिर भन्दा बेिस
क्याक्टस िब वा पाइन्छ। क्याक्टसमािथ च ुच्चोले सपर् समाितएको चील चरा

त्यस दे शको िचन्ह हो। आजटे क जाितह ले टोनोिचटलन सहर बनाएका िथए

भनेर िकम्वदन्ती छ। त्यो अिहले मेिक्सकोको राजधानी हो। त्यसै ठाउँमा त्यस

बेलाका मािनसह ले िचल चरालाई क्याक्टसमािथ बसेर सपर् खाइरहेको दे खेका
िथए रे । सबभन्दा बेसी ःपािनश भाषा बोल्ने दे श मेिक्सको हो भनेर मािनएको

छ। सं सारमा सबभन्दा धेरै चाँदी उत्पादन गन दे श मेिक्सको हो। उ र
अमेिरकामा मोटरह

उत्पादन गनमा मेिक्सको अमपिङ्तमा छ।

३

