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य त समाजमा रहनु

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि
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यस अध्यायको मूल सार पद: "परमूभ ुका मिन्दरको िनिम्त मेरो ूाण इच्छु क
छ, र मूच्छ पिन पछर्। मेरो

गदर्छ" (भजनसं मह ८४:२)।

दय र मेरो शरीर दुवैले जीिवत परमेँवरको पुकार

टीक, टीक, टीक, टीक, टीक टीक। िनरन्तर मा र िन ु र भएर

ठू लो घडीको आवाज आइरहे को िथयो। साबथ सु

हुन केवल दुई घन्टामाऽ

बाँिक छ। आफूले भाडामा िलएको सानो अपाटर्मेन्टमा यताउती मेरीले सुःकेरा

हाल्दै हे िरन्। केटाकेटीका खेलौनाह

बेठकमा जताततै छिरएका िथए; भान्सा

कोठा पिन फोहरै िथयो: उनकी कान्छी छोरी सारा ज्वरले मःत भएर
ओ

ानमा

पिररहे की

िथइन्:

र

भोली

पल्ट

साबथमा

आगन्तुकह लाई

ितनीह को चचर्को ढोकामा उिभएर ःवागत गन सेवाकायर्मा सामेल हुन उनले
वचन िदएकी िथइन्। त्यसको अथर् ितनीह

सधको समयभन्दा आधा घन्टा

अिघ चचर्मा जानुपदर्थ्यो। भोली एक िछन शान्त हुन पाए हुन्थ्यो भनेर मेरीले

सोिचरहे की िथइन्।

फेिर त्यसै बखत उनको ौीमान जोश हप्ताको िनिम्त खानेकुरा िकनेर

पैसा ितनर् पसलमा लाइन लगाएर उिभरहे का िथए। िकनमेल गन मािनसह
थुूै िथए। पैसा ितन ठाउँमा धेरै मािनसह

उिभरहे का िथए। सबै मािनसह

त्यही एकै समयमा िकनमेल गनर् आएको जःतो दे िखन्थे। मलाई केही आराम

चािहन्छ, म सध यसरी िबताउन चाह , जोशले व्याकुल भएर मनमा कुरा

खेलाए। यस जीवनको केही अथर् हुनैपछर्।

१

हतारै हतार, काममा व्यःत, अःपताल जानुपन, फेसबुक अथार्त ् कुनै

सञ्चारमाध्यमबाट अ सँग कुरा गन पन, पसल जानै पन र ःकूल आिदका
कायर्बमह मा भाग िलनै पन जःता िबयाकलापह ले हाॆो जीवनलाई
िनयन्ऽण गिररहे को छ। चाहे हामी बस चढ , चाहे ःकुटर चढ वा आफ्नै

गाडीमा चढे र पिरवारलाई यताउित लै जाऔ,ँ यी सबै व्यःतताको सं सारमा हाॆो

जीवनमा साँिच्चकै के चािहने हो त्यसलाई हामी गुम्साइरहे का छ ।

यःतो व्यःत र समय अभावको समाजमा हामी कसरी िवौाम पाउने?

१. थिकत र पेलान
कोही

मािनस थाक्नुभन्दा पिहले परमेँवरले िकन िवौामको िदन

सृजना गनुभ
र् यो? हेनह
र्ु ोस्: "२ आफूले गनुभ
र् एका काम छै ट िदनमा परमेँवरले

िसद्ध्याउनुभयो। र सात िदनमा आफूले गनुभ
र् एका सबै कामबाट उहाँले िवौाम

िलनुभयो। ३ अिन परमेँवरले सात

िदनलाई आिशष् िदनुभयो र त्यसलाई

पिवऽ तुल्याउनुभयो, िकनभने आफूले सृिंटमा गनुभ
र् एका सारा कामबाट यसै
िदनमा उहाँले िवौाम िलनुभयो।"

ु न्दा अिघ नै परमेँवरले
मािनस तनावपूणर् वातावरणमा अःतव्यःत हुनभ

एउटा आधारःतम्भ खडा गनुभ
र् एको िथयो। यो ःतम्भ मािनसको िदमागमा
जीिवत रािखराख्न परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एको िथयो। यो िदन हामीले गिररहे का

सबै कामलाई रोक्दछ र जानाजानी जीवनलाई रमाइलो बाटोमा िहँडाउँछ ।

र् छर् भ े मनिःथितले िदमागलाई ता े होइन तर
यो िदन के गनुप
र् छर् वा के गनुप

के हुनपु छर् भ े कुरालाई िदमागमा घुसान हो। यो िदनमा परमेँवरले

िदनुभएको

घाँस,

हावा,

जीवजन्तु,

पानी,

इ िमऽ,

िवँवासी

वा

अ

मािनसह को उपहारलाई आभािरत भएर त्यसको उत्सब मनाउनु हो। तर
सबभन्दा

ठू लो

त

ूत्येक

असल

उपहार

िदनुहन
ु े

परमिपता

परमेँवर

सृि कतार्सँग गनर् पाइने आदानूदानमा रमाइलो गनर् पाइने त्यो िवौाम हो।

परमेँवरले गनर्भएको िवौामको िनम्तो अदनको बगचाबाट आदम र

हवाको िनंकाशन भएपिछ समाप्त भएको िथएन (न त िसनै पहाडमा सु

भएको हो जसरी अिधकाँश इसाइह ले िसकाउँदछन)। परमेँवरले आ ान
गनुभ
र् एको िवौाम िदन मनाइरहने िनम्तो कुनै पिन समय वा युगको आबमणले

ु े सं सारको सृि को समयिभऽै त्यो िदनको
ढलाउन नसकोस् भ े हे तल

सृि

गनुभ
र् एको िथयो। समयकै सं रचनामा साबथ िवौाम बुिनएको िथयो। (यिद

२

िवौाम नचािहनेभए छ िदनमै सृि को काम सिकन्दा परमेँवरको िसि यो भ
सक्नुहन्ु थ्यो, तर मािनसलाई चािहने िवौामको आवँयकतालाई नै महसुस

गनुभ
र् एर परमेँवरले थप सात िदन थप्नुभएको िथयो-अनुवादकको धारणा)।
यस युगको सु दे िख अन्त्यसम्मै (अझ नयाँ पृथ्वीमा पिन) सृि लाई उत्सबको
पमा िलइ िवौामको अनुभिू त पाउन ूत्येक सात

दोहोिरएको छ र त्यो बम जािर नै रहनेछ।
आज भोिल िविभ

िदन िनरन्तर पमा

उपकरणह को आिवंकार ारा शारीिरक बलको

ूयोग गनुर् नपन भएकोले मािनसह ले धेरै आराम पाउन सक्छ भनेर

कितपयले सोच्दछन् होला। दुईसय वषर् अिघको

सं सारमा िविभ

औजारह

काम गनुप
र् थ्य । (अिहले

िथएन। जेपिन मािनसकै पिरौमले

आधुिनक

बुलडोजरबाट सय मािनसह को पिसनाको आवँयक नभइकन पहाडलाई सम्म
पानर् सक्छ। खेतबारी, धान काट्ने आिद सबै मेिशनबाटै गनर् सिकन्छ। ती
बाहे क सबै उकरणह

मािनसको पिरौमलाई राहत िदन र आराम िदन

आिवंकार गिरएका िथए-अनुवादकको थप)। तर ती सबै आिवंकारह को
बाबजुद पिन मािनसलाई चािहने िवौाम वा आराममा किम भएको पाइन्छ।
हामी

पिसना

बगाउने

काममानै

नलागेतापिन

कुनै

कुनै

व्यःतताको

िबयाकलापमा लािगरहे का हुन्छ । त्यसले गदार् जिहले पिन काम निसि एको
अनुभव वा पछािड पिररहे को अनुभव गदर्छ ; जितसुकै काममा खिटएतापिन

जिहले पिन अझ धेरै गनुप
र् न हामी महसुस गिररहे का हुन्छ ।
हाॆो िनन्िामा कमी आएको र धेरै मािनसह

जागा रहन कफीमा

धेरै भरपिररहे को वै ािनक खोज अनसुन्धानले दे खाएको छ। हामीलाई अब

तुरन्तै सं चार गनर् सिकने मोबाइलह

छन्, ितगितमा
चल्ने कम्प्युटरह
ु

छन्,

िछटो चल्ने इन्टरनेट जडान छन् तै पिन हामीसँग पयार्प्त समय वा फुसर्द
नभएको महसुस गिरनै रहे का हुन्छ ।
हाॆो दै िनक जीवनको गितलाई रोक्न िवौामको आवँयकता मह वपूणर्

भएको दे हायका पदह ले कसरी हामीलाई िसकाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्, मकूर्स ६:३१
ँ एकान्त ठाउँमा
आफै पिन मसग

"उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह

आओ, र केही थकाइ मार।” िकनिक त्यहाँ आउनेजानेह

धेरै िथए, र

उहाँह लाई खानसम्म पिन फुसर्द िथएन।", भजन ४:८ "शािन्तमा म पिल्टनेछु

र िनदाउनेछु, िकनिक हे परमूभ ु, तपाईंले माऽ मलाई सुरिक्षत राख्नुहन्ु छ।",

ूःथान २३:१२ “छ िदनसम्म आफ्नो कामकाज गर र सात िदनमा चािहँ

३

िवौाम लेओ, र ितमीह को गो , गधा, ितॆो घरमा जन्मेको दास, र िवदे शी पिन
ताजा होऊन्।", व्यवःथा ५:१४ "तर सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का
परमेँवरको िनिम्त शबाथ हो। त्यसमा ितमीह ले केही काम नगनू–र् आफ्ना

छोराछोरी, कमारा-कमारी, गो , गधा कुनै पशुले सहरिभऽ भएको परदे शीले पिन

ँ िवौाम ग न्।"
केही काम नगरोस्। आफ्ना कमारा र कमारीले ितमीह सग
र म ी ११:२८,२९ "२८ “हे सबै थाकेका र बोझले दिबएका हो, मकहाँ

ँ
आओ, म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु। २९ मेरो जुवा आफूमािथ लेओ, र मसग
िसक, िकनभने म िवनॆ र कोमल

दयको छु , अिन ितमीह ले आफ्ना आत्मामा

िवौाम पाउनेछौ।"
हामीलाई सृि

गनुह
र् न
ु े परमेँवरलाई थाहा िथयो िक हामीलाई

शारीिरक आराम, िवौामको आवँयक छ। उहाँले समय चबलाई िनमार्ण

गनुभ
र् एको िथयो जसमा िदन, रात र साबथ समावेश भएको छ। साबथले हाॆो
शरीरलाई िवौाम चािहन्छ भ े जानकारीले हामीलाई घचघच्याइरहे को हुन्छ।

साबथको िवौाम अवसर हो। यिद येशूलाई हाॆो जीवनको ूभ ु वा ःवामी
भनेर ःवीकार गछ भने हाॆो शरीरलाई िदनुपन िवौामको उ रदाियत्वलाई

गिम्भर पमा िलनुपन आवँयक ठा ुपदर्छ। साबथ आ ा कुनै अितर्, दशर्न,
सल्लाह होइन यो त परमेँवरको िनदशन नै हो-छ िदन काम गनुप
र् न िनदशन
र सात िदनमा िवौाम िलनुपन िनदशनलाई हामीले खेलाँची गदार् परमेँवरकै

आ ालाई नकािररहे का हुन्छ ।

तपाईँको आफ्नै बेफुसर्दी जीवन कःतो छ? परमेँवरले हामीमा

चाहनुभएको उ म अनुभव जसमा शारीिरक र आित्मक िवौाम हुन ् त्यसलाई
र् छर्?
अथर्मूलक बनाउन हामी के गनुप
२. खािलकुरामा दगुरादगुर
आजको अिधकाँश मािनसमा िनन्िाको अभाव, थकान र धपेडीले अ ा

जमाएका छन्। शरीरले धा सक्नेभन्दा विढ खिटन्दा नै यी समःयाह

आउने

् अझ िदकत िदने कुरो त यो छ िक हामीह को दगुरादगुर
वाःतिवक हुन।
जीवनमा हाॆो मनको भावह

वा फूितर् खािल हुन गइरहे को अनुभव गिररहे का

हुन्छ । र, िनन्िा नपुग्दा जोिडने जोस, जाँगर, फूितर्ह मा कमी आउँदा हामी
पीडादायक िनराशमा पनर् जान्छ ।

४

य शलेमको

अिन्तम

िदनह मा

अनेक

दु:ख,

क

र

गडबड

आइरहे को समयमा यिमर्याको लेखन्दास बा कलाई त्यःतै नैराँयको अनुभव
भइरहे को हुनपु दर्छ। लथािल , दु:खक

र िवनाशले पेिलएको य शलेम

सहरलाई बेिबलोनका आबमणकारीह ले ध्वःत बनाएका िथए।
कःतो

यिमर्या ४५:१-५ पढ्नुहोस्। यी पदह

भावनाह ले

तहसनहस

पारे का

िथए

पढे र बा कको िदमागलाई

होलान्

सो

आफ्नै

शब्दमा

सोच्नहोस्। हेनह
र्ु ोस् "१ यहू दाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमका
राजकालको चौथो वषर्मा नेिरयाहका छोरा बा कले यिमर्या अगमवक्ताले
लेखाएका वचन एउटा पऽको मु ोमा लेिखसकेपिछ यिमर्याले बा कलाई भने, २

“बा क, परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरले ितमीलाई भन्नुभएको कुरा यही हो: ३

ितमीले भन्यौ, ‘िधक्कार मलाई! िकनिक परमूभ ुले मेरो दु:खमािथ दु:ख

थिपिदनुभयो! सुःकेरा मादार् म थािकसक, म कतै पिन िवौाम पाउँिदन’ँ ।” ४

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “ितमीले त्यसलाई यसो भ ,ु ‘परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: मैले जे

बनाएको छु , त्यो म भत्काउनेछु। दे शभिर नै मैले जे रोपेको छु , त्यो म
उखेल्नेछु। ५ के ितमीचािहँ आफ्नै िनिम्त ठू ला कुराह

खोज्छौ? ती नखोज्।

िकनिक म सबै मािनसह मािथ सवर्नाश ल्याउनेछु, परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, तर ितमी

जहाँ जान्छौ ती सबै ठाउँमा ितॆो ज्यानसमेत म ितमीलाई उम्कन िदनेछु’।”
परमेँवर
पठाउनुभयो

भने

आफैले

तपाईँलाई

व्यिक्तगत पमा
कःतो

होला,

तपाईँलाई
के

त्यो

आिधकािरक

पऽ

कल्पना

गनर्

तपाईँ

सक्नुहन्ु छ? परमेँवरको िसं हासनबाट िसधै बा कले सन्दे श पाएका िथए
(यिमर्या ४५:२)। यो पऽ उनले

यहू दाको यहोयािकमको चौथो वषर्मा पाएका

िथए। यो ई॰पू॰ ६०५ वा ६०४ितरको कुरो हो। मािनसह

शुन्य जीवन

िबताउनुपदार् कःतो हुनेरहे छ भनेर सं िक्षप्त पमा यिमर्या ४५:३ वणर्न गरे को
छ।

बाइबलले यस समयलाई वणर्न गिरएको पिरवेशमा बा कको दुखेसो

कुनै मामुली िथएन। िनराश हुन ु र भावनात्मक पमा आफू खािल हुन गएको
कारणह

उिचतै भएको ठा ुपदर्छ। धेरै नराॆो कुराह

झन नराॆो कुराह

आउँदै िथए।

भइरहे का िथए र अझ

बा कको पीडा र दुखेसोलाई परमेँवरले कसरी जवाफ िदनुहन्ु छ?

हेनह
र्ु ोस्, यिमर्या ४५:४,५ "४ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “ितमीले त्यसलाई यसो भन्,

‘परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: मैले जे बनाएको छु , त्यो म भत्काउनेछु। दे शभिर नै

५

मैले जे रोपेको छु , त्यो म उखेल्नेछु। ५ के ितमीचािहँ आफ्नै िनिम्त ठू ला
कुराह

खोज्छौ? ती नखोज्। िकनिक म सबै मािनसह मािथ सवर्नाश ल्याउनेछु,

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, तर ितमी जहाँ जान्छौ ती सबै ठाउँमा ितॆो ज्यानसमेत म

ितमीलाई उम्कन िदनेछु’।”
जुन ूकारले

परमेँवरले

बा कको वाःतिवक पीडालाई जवाफ

िदनुभयो त्यसले बा कको भन्दा उहाँको िनराश र पीडा अझ झन ठू लो भएको
रहे छ भनेर हामीलाई याद िदलाउँछ। उहाँले नै य शलेमको आित्मक,

सामािजक र भौितक सं रचनालाई िनमार्ण गनुभ
र् एको िथयो; अब उहाँले त्यसलाई

भत्काउनुहन
ु ेछ; उहाँले इॐाएलाई सुन्दर बारीको
(यशैया

५:१-७);

उहाँले

अब

जरै देिख

पमा रोप्नुभएको िथयो

उखाल्नुहन
ु ेछ

र

िनवार्सनमा

पठाउनुहन
ु ेछ। आफ्नो जनह लाई त्यो भएको उहाँले चाहनभएको िथएन, तर

त्यो िःथित
उहाँको
बा कको

आउनैपन वाध्यता भयो िकनिक ितनीह ले उहाँमािथ िविोह गरे ,

चालमा ितनीह

चलेनन्।

तब बा क आफैको िनिम्त सबै अन्धकार िथएन। परमेँवरले

जीवनलाई सुरिक्षत राख्नुहन
ु ेछ-त्यो पिन िबनाश, िनवार्सन र सबै

थोक गुमाइएको अवःथामा।

बा कलाई लिक्षत गिरएका परमेँवरका वचनह

फेिर पढ्नुहोस्।

यसबाट हामीले हाॆै िनिम्त के उपयोगी सन्दे श िलनसक्छ ? हाॆो अवःथा
ु ै भएतापिन परमेँवरले हामीलाई त्याग्नुह ु
जेसक

भ े सन्दे शले तपाईँको

आित्मक जीवनलाई कसरी हौशला िदन्छ?
३. पुरानो करारमा िवौामको पिरभाषा

हामी सबैलाई िवौाम चािहन्छ, आराम चािहन्छ। त्यसै कारणले यो
िवषय जताततै बाइबलमा छिरएको छ। हामी सिबय हुन वा काम काजमा
खिटन परमेँवरले हामीलाई सृि

गनुभ
र् एतापिन त्यो कामकाज िवौाम िलएर

रोक्नुपछर् भ े हामीूित उहाँको चाहना हो।

िहॄू भाषाको पुरानो करारमा िवौाम भ े शब्दलाई िवभ

बुझाउन खोिजएको छ। छ िदन यस सं सार सृि
परमेँवरले िवौाम िलनुभयो भनेर उत्पि

शब्दह ले

गनुभ
र् एर सात िदनलाई थपेर

२:२,३मा उल्लेख गिरएको िवौाम

िबयापद शाबत Shabbat हो। यसको अथर् "काम गनर् रोक्नु, आराम िलनु,

छु ी मनाउनु" हो। यही िबयापदबाट नाम भएर "साबथ" भिनएको हो। यही

६

िबयापद ूःथान ५:५मा लेिखएको छ त्यसको अथर् कसै लाई आराम िदनु वा
ितनीह को पिरौमबाट िवौाम िदनु लगाउनु हो।
छ िदन लगाएर परमेँवरले यस सं सार सृि

गनुभ
र् एपिछ सात िदनमा

उहाँले िवौाम िलनुभयो भने चौथ आ ामा व्यक्त गनुभ
र् एको साबथ िवौामलाई

िहॄ ु भाषाको िबयापद

प नुआख nuakh (ूःथान २०:११, व्यवःथा ५:१४)

हो। यो िबयापदलाई अय्यूब २०:११मा "िवौाम" भनेर अनुवाद गिरएको

छ। त्यसको अथर् बसाल्नु, अडाउनु, राख्नु हो। गन्ती १०:३६मा परमेँवरको

करारको सन्दुक रािखयो वा बसािलयो भनेर सम्बोधन गिरएको पाउँछ । २
राजा २:१५मा एिलयाको आत्मा एिलशामा पःयो वा उनमा बिसयो भनेर
ँ
औल्याइएको

छ।

यही

िवौामलाई

जनाउने

िहॄू

भाषाको

अक

िबयापद पलाई शागात shagat जसको अथर् राहत िदनु, शान्त पानुर् हो। यो
यहोशू ११:२३मा ूयोग गिरएको

छ। यहोशू ले यु

गरे पिछ सु मा िवजय

हािसल गरे पिछ भूिमले िवौाम पायो भिनएको छ। यो शब्द यहोशू र
न्यायकतार्ह मा ूायजसो "शािन्त"को अवःथालाई ूायजसो ूयोग गिरएको
छ।

रागा raga भ े िबयापद पिन िवौाम भनेर जनाउन ूयोग गिरएको

छ। अना ाकािरता वा परमेँवरूित िविोही ूबृि ले गदार् इॐाएलीह ले
ूवासी जीवनमा

िवौाम वा चैन पाउने छै न भनेर परमेँवरले चेतावनी

िदनुभएको व्यवःथाको पुःतकमा उल्लेख गिरएको छ (व्यवःथा २८:६५)।
यही खालको िबयापद यिमर्या ५०:३४मा शािन्त वा िवौाम उपलब्ध गराउन
ु न्ु छ भनेर दे खाउँदछ।
परमेँवर समथर् हुनह

दे हायका पदह मा कःतो खालको िवौामको बारे मा चचार् गिररहेको

छ? हेनहर्ु ोस्, "अिन परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “ितॆा िपता-पुखार्ह जःतै
ितमी मनर् लागेको छौ। ितमी मरे पिछ ितनीह

ूवेश गन दे शमा पुगरे यी

ँ लागी आित्मक व्यिभचारझ गनछन्।
मािनसह ले चाँड़ै िवदे शी दे वताह सग
ँ बाँधेको मेरो करार ितनीह ले तो नेछन्"
मलाई त्यागेर मैले ितनीह सग

ँ
(व्यवःथा ३१:१६) र "जब ितॆो िदन पूरा हुनछ
े , र ितमी आफ्ना िपऽह सग
िवौाम गनछौ, तब म ितॆै सन्तानमध्येबाट, ितॆै शरीरबाट एक जना, ितॆो

उ रािधकारी हुनलाई उठाउनेछु, र त्यसको राज्य िःथर गराउनेछु" (२ शमूएल

७:१२)।

७

दुवै पदह मा एकै खालको शब्दशैली व्यक्त गिरएको छ जुन

िबयापद शाकाबबाट आएको हो। यसको अथर् आराम गनु,र् सुत्नु हो।

दाउदलाई परमेँवरले िदनुभएको करारमा भिवंयको राजाको बारे मा ूित ा
गनुभ
र् एकोछ, "जब ितॆा िदनह

पूरा हुनेछन् र ितॆा पूखार्ह सँग िवौाम

िलनेछौ तब ितॆै सन्तानबाट ितॆो उ रािधकारी खडा गनछु " (२ शमूएल

७:१२

पान्तिरत)।

यहाँ उल्लेख गिरएका िहॄू भाषाको िविभ

िबयापदह ले िवौामको

बारे मा िदएको जानकारीले िवौाम भ े शब्दको अथर् केवल एउटा र दुईतामाऽ

होइन जनाउँछ। यो धारणा केवल धािमर्क अवधारणासँगमाऽ जोिडएको छै न।
ती िबयापदह

अझ धेरै छन्। हामी व्यिक्तगत पमै वा सामुिहक पमा

िवौाम िलन्छ । िवौामले हाॆो शारीिरक, सामािजक, भावनात्मक र मानिसक
ःवाःथ्यलाई असर पादर्छ। (िवौाम कुनै धमर्सँग जोिडनु आवँयक छै न)।

हामीले चािहने िवौाम केवल साबथमामाऽ िसिमत भएको छै न।

िनँचय, मृत्यु हामी सबैको शऽु हो र त्यसको अन्त्य एक िदन हुनछ
े ।

हाॆा िूयजनह को मृत्युमा जितसुकै शोक गिरएतापिन र ितनीह

नहुँदा

हामीलाई जितसुकै िनयाॐो लागेतापिन मृत्यु भनेको िवौाम हो भनेर थाहा पाउने

आत्म ानले हाॆो मनमा कमसेकम कसरी सान्त्वना िदँदछ?
४॰ नयाँ करारमा िवौाम

िवौाम भ े जनाउँने िबयापदको शैली नयाँ करारमा ूायजसो

आनापाउओ anapauo हो। यसको अथर् "आराम गनु,र् िवौाम िलनु, ताजा हुन"ु

हो। यो शब्द येशूको अत्यन्तै ूख्यात कथनह मा एकमा ूयोग गनुभ
र् एको
िथयो जुन म ी ११:२८मा छ: "ितमीह

सबै पिरौम गनह

हो र बोझले

लािदएका हो, मकहाँ आओ, म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु" ( पान्तिरत)।
यो शारीिरक आरामलाई पिन सम्बोधन गिरएको हुनसक्छ (म ी २६:४५)।

कोरन्थीका

िवँवासीह लाई

लेखेको

पऽको

अिन्तम

अिभभादनह मा

िमऽह को आगमनले आफ्नो मन वा आत्मालाई ताजा बनाएको िथयो भनेर
पावलले व्यक्त गदर्छन् (१ कोरन्थी १६:१८)।
िवौामलाई जनाउन अक िबयापद पिन ूयोग गिरएको छ, त्यो हो

िहसीचाजो hesychazo हो। यो शब्द चेलाह को साबथ िवौामलाई ूयोग
गिरएको छ भने येशू िचहानमा िबौाम गनुभ
र् एकोलाई पिन ूयोग गिरएको छ

८

(लूका २३:५६)। तर यही शब्द शािन्तपूणर् जीवन िबताउनको िनिम्त पिन
ूयोग गिरएको छ (१ थेःसोलोिनकी ४:११)। यसको अथर् कुनै वाधा नभएको
शान्त जीवन कसै ले िबताएको भनेर पिन जनाउन सक्छ (ूेिरत ११:१८)।

िहॄूका लेखकले िहॄू ४:४मा सृि को कामपिछ परमेँवरल् सात

िदनमा िवौाम िलनुभएको ठोकुवा गरे रै उल्लेख गिरएको छ। यो चािहँ

त्यसबेलाको चलनचल्ती भाषा मीक िबयापदबाट ूयोग गिरएको छ। त्यो हो

काटापाउओ katapauo। यसको अथर् काम िसध्याउनु, आराम गनु,र् िवौाम
गनुर् हो। मीक भाषामा अनुवाद गिरएको पुरानो करार जसलाई सेप्टु िजन्ट

भिनन्छ त्यसमा लेिखएको िवौाम शब्दलाई समथर्न गिरएको दे खाउँछ। यो

खालको िवौामलाई जनाउने िबयापद ूायजसो िहॄू ४मा पाइको रोचक नै
मा ुपदर्छ।

मकूर्स ६:३०-३२ पढ्नुहोस्। एक िछन एकान्त ठाउँमा गएर आराम

गर भनेर येशूले चेलाह लाई िकन भ भ
ु यो? त्यो पिन ितनीह को धेरै कामह

गन लआयमा ितनीह

लािगरहेका िथए। मकूर्स ६ अध्यायलाई ठू लो पिरवेश वा

सन्दभर्मा हेनह
र्ु ोस् जब तपाईँले त्यस ूँनको जवाफ खोज्नुहन्ु छ। "३० अिन
ूेिरतह

येशूकहाँ भेला भए, र ितनीह ले जे-जे गरे का िथए र िसकाएका िथए,

ती सबै उहाँलाई बयान गरे । ३१ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह

आफै

ँ
पिन मसग
एकान्त ठाउँमा आओ, र केही थकाइ मार।” िकनिक त्यहाँ

आउनेजानेह
उहाँह

धेरै िथए, र उहाँह लाई खानसम्म पिन फुसर्द िथएन। ३२ अिन

डु ामा सुटुक्क एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो।"

"एक िछन एकान्तमा गएर आराम गर " (मकूर्स ६:३१

भ े वाक्य िनम्तोको शैलीमा िदइएको

पान्तिरत)

होइन। यो अर्हाइएको शैलीमा छ

ु न्ु थ्यो। ितनीह को
अथार्त ् आदे शमा। आफ्ना चेलाह ूित येशू िचिन्तत हुनह

शारीिरक र मािनिसक सुःवाःथको चासो येशूमा िथयो। ितनीह

दुई दुई जना

गरे र पठाइएको सुसमाचारीय काममा थाकेर भखर्रं आएका िथए (मकूर्स

६:७)। मकूर्स ६:४०मा ितनीह को कायर्बम सफल भएकोमा अत्यन्तै खुशी
िथए। के के भ े भनेर भ

ितनीह का

ितनीह को सफल काम र असफलह

येशूलाई ितनीह ले सुनाउन चाहे का

िथए;

नसुनी

पिहला

तर

ती

अर्हाउनुहन्ु छ।

सबै

तत्कालै

मकूर्सले

अझ

व्याख्या

आवतजावत गिररहे का िथए। ितनीह

गरे र

दयह

आराम

भिरएको हुनसक्थ्यो।
लेऊ

थप्दछन्:

भनेर

"धेरै

येशूले

मािनसह

यःतो व्यःत िथए िक खानैसम्म फुसर्द

९

िथएन" (मकूर्स ६:३१

पान्तिरत)। परमेँवरको काममा व्यःत हुन ु र बोझले

लािदँदा चेलाह को िनिम्त च ुनौितपूणर् नै िथयो। बेलाबेलामा आराम िलएर हाॆो

ःवाःथ्य र मानिसक अथार्त ् मनोभावनाह लाई ःवःथ राख्नुपछर् भनेर येशूले

हामीलाई याद िदलाउनुहन्ु छ।

परमेँवरको काममा अित व्यःत भएका तपाईँको ःथानीय चचर् पाःटर

वा एल्डरलाई राहत िदन तपाईँले कसरी सहयोग गिररहनुभएको छ? ती
मािनसह ले िवौाम वा आराम पाउन र ितनीह को काममा सराहना व्यक्त गनर्
तपाईँले अझ के गनर् सक्नुहन्ु छ?
५. वेचैनमा भौतािरएको वा डुिलरहेको मािनस
उत्पि

४:१-१२ पढ्नुहोस्। यस पृथ्वीमा कैयन िकन "िबना चैनको

ु ा" हुनपु र्यो? हेनह
डुलव
र्ु ोस्, "१ आफ्नी पत्नीिसत आदमको सहवास भयो, र ितनी

गभर्वती भएर कियनलाई जन्माइन्, र भिनन्, “परमूभ ुको सहायताले एक पु ष

ँ ” २ फेिर ितनले कियनको भाइ हािबललाई जन्माइन्। हािबल भेड़ाजन्माए।

गोठाला भए, र कियनचािहँ भूिमको खेतीिकसानी गन भए। ३ केही समय
िबतेपिछ कियनले परमूभ ुकहाँ भूिमको उब्जनीबाट केही ल्याए। ४ तर

हािबलले आफ्ना भेड़ाको बगालबाट पिहले जन्मेका पाठाह का बोसे भाग
ल्याए। परमूभ ुले हािबल र ितनको भेटी महण गनुभ
र् यो, ५ तर कियन र ितनको

र् एन। यसैले कियन ज्यादै िरसाए, र ितनको मुख अध्ँ यारो भयो।
भेटी महण गनुभ

६ तब परमूभ ुले कियनलाई भन्नुभयो, “तँ िकन िरसाउँछस्? तेरो मुख िकन

अध्ँ यारो छ? ७ यिद तले जे ठीक छ त्यो गिरस् भने तँ महणयोग्य हुँदैनस् र?

तर यिद तले ठीक काम गिरनस् भनेता पाप तेरो ढोकैमा ढु िकबःछ। त्यसको

ँ ित हुन्छ, तर तले त्यसलाई अधीन गनपछर्।” ८ कियनले आफ्ना भाइ
इच्छा तू
हािबललाई भने, “आऊ, हामी बािहर खेतमा जाऔ ं।” अिन जब ितनीह

खेतमा

िथए तब कियनले आफ्ना भाइ हािबलमािथ आबमण गरे र ितनलाई मारे ।

९

तब परमूभ ुले कियनलाई सोध्नुभयो, “तेरो भाइ हािबल कहाँ छ?” ितनले भने,

“मलाई थाहा छै न। के म मेरो भाइको गोठाला हुँ र?”

१० परमूभ ुले

भन्नुभयो, “यो तले के गिरस्? तेरो भाइको रगतले भूिमबाट मलाई दुहाई
िदइरहेछ। ११ तँ अब ौािपत भएर यस भूिमबाट खेिदएको छस्, जसले तेरो

भाइको रगत तेरो हातबाट िलनलाई आफ्नो मुख उघार्यो। १२ तले भूिमको

१०

ँ ाई आफ्नो उब्जनी िदनेछैन। तँ पृथ्वीमा एक
खेती गदार् अब उूान्त त्यसले तल

ु ा हुनछ
िवनाचैनको डुलव
े स्।”

परमेँवरले हाबेलको भेटीलाई महण गनुभ
र् एर उसलाई िकन सम्मान

र् एन सो
गनुभ
र् एको िथयो र कैयनको भेटीलाई िकन सम्मान वा महण गनुभ
बाइबलले ःप

पमा खुलाएको छै न। तर हामीले अनुमानचािहँ लगाउन

सक्छ । "ूित ा गिरएको बिल र त्यसको आवँयकताूित कैयन गुनासो गद
र परमेँवरूित सक्कली आःथा नगरे र कैयन परमेँवरको सम्मुख आएको

िथयो। उसको भेटीले पापको पँचातापलाई व्यक्त गरे को िथएन। उसले

ठानेको कुरा अिहलेका मािनसह ले पिन ठािनरहे का छन्। परमेँवरले नै
ठम्याउनुभएको मुिक्तको योजनालाई प

ाउनु र ूित ा गिरएको मुिक्तदाताको

ूायिँचतको काम ारा िदइने मुिक्तमा भरपनुर् मािनसको कमजोरपना हो भनेर
अिहले पिन मािनसह ले सोिचरहे का छन्। आफ्नै भरोसा, बुि

ान वा दशर्नको

बाटो कैयनले अपनाएको िथयो। आफ्नै असल कामबाट मुिक्त पाउँछ भ े

धारणाले कैयन परमेँवरकहाँ आएको िथयो।"-एलेन जी

ूोफेटस्, पृ॰ ७२बाट

पान्तिरत।

ाइट, पािशयाकर् एण्ड

ु ा हुनेछ भनेर सराप्नुभएको
जब परमेँवरले कैयनलाई बेचैन डुलव

िथयो त त्यस िःथितमा कैयन परोस् भनेर उसको जन्म होस् भनेर परमेँवरको

चाहना िथएन; तर, पापको िबयाकलाप र परमेँवरको आ ालाई भ
िःथितमा ऊ परे को िथयो। परमेँवरमा िवौाम नपाउँदा अ

गदार् त्यो

कतै बाट िवौाम

पाउने छै न भनेर कैयनले प ा लगाउनुपरे को िथयो। सही र पक्का िवौाम
र् रे को
परमेँवरबाट बाहे क अन्त कही ँ पाउँदैन भनेर कैयनले अनुभव गनुप
िथयो।

"ःवीकार गनुभ
र् यो, महण गनुभ
र् यो वा सम्मान गनुभ
र् यो" (उत्पि
४:४)को शब्दलाई िहॄू भाषामा "निजकै हे िरयो वा होिशयारसाथ िलयो" भ े

जनाउन सक्छ। परमेँवरले निजकै वा होिशयारसाथ हे नभ
र्ु एको भेटीलाई भेटी

आफैमा नभएर भेटी चढाउनेको मनिःथितलाई परमेँवरले निजकैबाट हे नभ
र्ु एको

िथयो। परमेँवरले कैयनको फलफूलको भेटीलाई सरासर अःवीकार गनुर्
ु एकोले नकारात्मक ूितिबया िदनुभएको
भनेको उहाँ िजि वाल परमेँवर हुनभ

होइन। तर भेटी ल्याउनेको चिरऽलाई होिशयारसाथ जोखेर, उसको मनिःथित
र िनयतलाई िनयालेरमाऽै उसको भेटी महण योग्य छ िक छै न भनेर

परमेँवरले हे नह
र्ु न्ु छ। यथाथर्मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िशक्षमा छानिबनको

११

न्याय समेितएको िवषयलाई बुझ्न ती दाजुभाइका भेटी ल्याउने कामलाई
ज्वलन्त उदाहरणको

पमा िलन सिकन्छ।

परमेँवरको फैसलालाई कैयनले कसरी िलयो भनेर उत्पि

४:१३-

१७ पढ्नुहोस् "१३ कियनले परमूभ ुलाई भने, “मैले सहनै नसक्ने कड़ा दण्ड

मलाई भयो। १४ हेनह
र्ु ोस्, आज तपाईंले मलाई यस भूिमबाट िनकािलिदनुहन्ु छ,
ु ा हुनछ
र तपाईंको उपिःथितबाट मैले लुक्नुपनछ। म पृथ्वीमा िवनाचैनको डुलव
े ु,

र मलाई फेला पान जोसुकैले पिन मलाई मानछ।” १५ तर परमूभ ुले ितनलाई

भन्नुभयो, “त्यसो होइन, जसले कियनलाई माछर् त्यसिसत सात गुणा बदला

िलइनेछ।” अिन कियनलाई कसैले फेला पारे र नमारोस् भनी परमूभ ुले
ितनीमािथ

एउटा

िचन्ह

लगाइिदनुभयो।

उपिःथितबाट िनःकेर अदनको पूवप
र् ि

१६

तब

कियन

परमूभ ुको

भएको नोद भन्ने दे शमा बःन लागे।

१७ आफ्नी पत्नीिसत कियनको सहवास भयो, र गभर्वती भएर ितनले हनोकलाई

जन्माइन्। कियनले एउटा सहर बनाएर आफ्नो छोराकै नाउँमा त्यस सहरको
नाउँ पिन हनोक राखे।"

वाःतिवक िततो सत्य त यो हो िक जब हामी परमेँवरको सम्मुखबाट

भाग्न खोज्छ तब हामी बेचैन हुन्छ । परमेँवरसँग उहाँकै अनुमहमा रहन र

त्यसलाई चाहना गन हाॆो मनिःथित वा िववेकलाई िमचेर अ ह ले भनर्
खोज्छ जःतै मानव सम्बन्ध वा अत्यन्तै व्यःत जीवन। कैयनले आफ्नै बं श

् त्यसले
खडा गर्यो र सहर पिन िनमार्ण गर्यो। ती दुवै महान उपलब्धी हुन।

मािनसको

ढसङ्कल्प, आफ्नो बल र बुि लाई ूयोग गरे को दे खाउँछ। तर

परमेँवरिबनाको बं श र िविोही सहरको लआय अन्तमा आएर बेमतलब हुन
जान्छ।

हाॆो पापको कारणले हामी दु:ख पाउनुपरे तापिन बूसमा हामीलाई

उपलब्ध गराइएको क्षमालाई महण गनर् हामीले कसरी िसक्ने?
उपसं हार:

थप जानकारी: "धािमर्क जीवनको कमर्काण्डलाई व्यःततापूवक
र् पालन गनुर् नै

धमर्को लआय हो भनेर येशूको समयका रबी, धमुग
र् ु

वा ःवामी भनाउँदाह ले

सोचेका िथए। ितनीह को धमर्परायणता, साधुपना वा अ भन्दा बिढ धमार्त्मा
दे खाउनको िनिम्त ितनीह ले बािहिरय धािमर्क िविधह

बढो होिशयारसाथ

पालन गदर्थे। आफ्ना कामह मािथ भर परे र नै ितनीह को आित्मक जीवन

१२

उच्चःतिरय छन् भनेर ितनीह
ितनीह

अिभमान गदर्थे। तर त्यस नीितमा िहँड्दा

परमेँवरबाट अलग भएका िथए। आफूले जे गरे को छ त्यो नै पयार्प्त

छ भ े धारणाले ितनीह को िदमागमा अ ा जमाएको िथयो। यःतो खालको
खतरानक धारणाह को अिःतत्व अिहले पिन छ। परमेँवरकै कामको िनिम्त

िकन नहोस् धेरै िबयाकलापमा सं लघ्न भएर आफू सफल भएको अनुभिू त

पाउँदा मानव योजना र तिरकाह मा भरपन खतरा हुन जान्छ। कम ूाथर्ना र

कम िवँवास हुने ूवृि
चेलाह

इसाईह मा छाइरहे का छन्। कितपय समयमा

पिन परमेँवरको नजरबाट टाढा भएका िथए। हामी पिन परमेँवरमा

भरनपिर हाॆै िबयाकलाप नै उ ारकतार् हो भ े सोच्ने खतरामा लाग्न

ँ ा लगाइरहनु ज री छ र
सक्छ । हामीले ूभ ु येशूितर िनरन्तर पमा आख

हामी जे गछ

सो उहाँकै शिक्त वा बलबाट गदर्छ

भ े कुराको महसुस

गिररहनुपदर्छ। परमेँवरलाई निच ेह को िनिम्त इमान्दािरतापूवक
र्
पिरौम
गनुर् ज री त छ तर परमेँवरको वचन पढ्न, ूाथर्ना गनर् र ध्यान गनर् समय
पिन िनकाल्नै पदर्छ। धेरै ूाथर्ना र भी को गुणले पिवऽ गराएरमाऽै हाॆो

काममा उपलब्धी हािसल गनर् सक्छ । ती नीितह मा चल्दा हामीह को

सिबय जीवन असलै भएको ूमािणत हुनेछ।"-एलेन जी

अभ एजेज, पृ॰ ३६२बाट

पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर

िचन्तनमनन:
अ.

मािनसह सध ूितःपधार्मा लागेर अ भन्दा मािथ रहने िनरन्तर
दवावमा पिररहनु, चाहे ूतआय वा भ

ल
ुर्
अथार्त ् इन्टरनेटमाफर्त

आफूलाई सभा आिदमा सध सिरक बनाउन र न त परमेँवरले

िदनुभएको वा अव्यवाहािरक आदशर् अनुसार िजउने होडबाजीमा

ँ ा
लािगरहद

मािनसह

भावात्मक

वा

मनोवै ािनक,

शारीिरक

र

आित्मक पमा अःवःथ हुनसक्छन्। थिकत, पेलान, बोझ र िचन्ताले
लािदएका मािनसह

िवौामको िनिम्त ितॄ चाहना गदर्छन्। तपाईँको

चचर् त्यस खालका मािनसह को िनिम्त कसरी आौय ःथल बनाउन
आ.

सक्नुहन्ु छ?

के हामी यःतो व्यःत हुन्छ

कामह

िक परमेँवरकै लािग पिन असल

गिररहन? मकूर्स ६:३०-३२मा उल्लेख गिरएको येशू र

१३

उहाँका

चेलाह को

कथा

सोच्नुहोस्।

यस

मािमलालाई

िलएर

िवँवासीह को बीच छलफल गनुह
र् ोस्।
इ.

सन १८९९मा कसैले आफ्नो कार घन्टामा ३९॰२४माइल हाँकेर

त्यो भन्दा अिघका िछटो कार हाँक्ने रे कडर् तोिडएको िथयो।
आजभोिल कारह

त्यो भन्दा िछटो हाँक्न सिकन्छ। हामीमाभएको

मोबाइल वा कम्प्युटर दशक अिघको भन्दा िछटो चल्दछ। हवाई
जहाजह को उडानको गित िछटो िछटो भइरहेको छ। हामीले हामी
जे गछ त्यो पिहलेको भन्दा िछटै गदर्छ , तैपिन? हामी हडबडमा नै
चिलरहेका

हुन्छ

त्यो

पिन

िवौामिबना।

मािनसको

साधारण

ःवभावको बारे मा त्यसले के भन्दछ र परमेँवरले िदनुभएको दश

आ ाह मा एक आ ाले िवौाम िलनुपछर् भ े उहाँको आदे श कितको
मह वपूणर् छ भनेर हामीले कसरी महसुस गन?
ई.

पाप आउनुभन्दा अिघ नै अदनको बगचामा नै साबथको िवौाम

ँ सोच्नुहोस्। त्यसको
ःथापना भएको िथयो भ े धारणालाई राॆोसग
धािमर्क ूयोजनको सत्य बाहेक िस

िवौामको

िसकाउँछ?

आवँयकता

रहेछ

भ े

१४

र पापरिहत सं सारमा पिन

आत्म ानले

हामीलाई

के

कथा १

फकर आउन पाउँदा खुशी लाग्यो
आसे न वाइलस्, २० आिरजोना, उ र अमेिरका
आसे नले होलॄक
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट इिन्डयन
ु

ःकूलमा बार्ह कक्षा िसध्याउँदै िथयो। यो ःकूल
अमेिरकाको

आिरजोना

राज्यमा

आिदवासी

अमेिरकनह को िनिम्त खोलेको िमसन ःकूल िथयो।

आफ्नो बुबा र आमाले ूायजसो रक्सी

िपउँथे भ े कुरो आिसयनलाई थाहा िथएन। जब ऊ

सात वषर्को िथयो तब उसको दाजुले उसलाई रक्सी

खाने र लागुपदाथर् खाने कुलतमा फसायो। रक्सी खानु, च ुरोठ िपउनु र लागु
पदाथर् खानु कुनै नराॆो कुरो होइन भनेर उसले ठानेको िथयो। होलॄक
ु
ःकूलमा ऊ तीन कक्षामा भनार् भएको िथयो तर सु मा त्यस ःकूलमा पढ्न

उसलाई मन परे न। तर उसले त्यहाँ धेरै नौलो कुरोह

िसकेको िथयो।

नुहाउनु र आफैले लुगा धुन ु पछर् भनेर उसले त्यहाँ िसक्यो। त्यस ःकूलमा

गएपिछ उसले रक्सी िपउन र लागुपदाथर् खान छो

ो। जब ऊ िदक्क

लाग्थ्यो तब ःकूलको िजममा बाःकेटबल खेल्दा आफू खुशी हुनेरहे छ भनेर
उसले थाहा पायो। जब ऊ सात कक्षा पुगेको िथयो तब उसले पाःटरसँग
बाइबल अध्ययन गर्यो र त्यसै बखत उसले आफ्नो

आसे नले

दय येशूलाई सुम्प्यो।

त्यस ःकूलमा १२ कक्षा पढे र हाइःकूल पास गर्यो।

ःकूलमा भएको माजुएशन समारोह पिछ उसले फेिर नयाँ जीवन सु

िथयो।आफ्नै शब्दह मा आफ्ना भावनाह

व्यक्त गरे को यहाँ हे र ।

गनुपर् रे को

ँ जब
म सन २०१८मा होलॄक
ु इिन्डयन ःकूलबाट माडुएत भए।

मैले मेरो जीवन येशूलाई सुम्पेको िथए ँ तब उहाँले मलाई जाँडरक्सी, च ुरोट र

लागुपदाथर् खाने कुलतह बाट उहाँले छु ट्कारा गनुभ
र् यो। त्यितमाऽ नभएर मेरो
जीवन कताितर जाने हो सो लआयितर जान उहाँले सहयोग गनुभ
र् यो। मेरो एक

ु न्ु छ। म पिन उहाँजःतै इिन्जिनयर हुने िनणर्य
जना काका इिन्जिनयर हुनह

गर। अमेिरकाकै नेॄाःका राज्यमा रहे को एडभेिन्टःट युिनयन कलेजमा भनार्
ँ त्यहाँ म नयाँ िव ाथीर् भएर मेरो कलेजको जीवन सु
हुन आवदे न िदए।

ँ त्यस कलेजमा सबैजना िमलनसार, खुशी र भि िथए। अपिरिचत
गरे को िथए।
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मािनसह ले पिन मसँग हात िमलाउन आएका िथए। मैले कक्षामा धेरै
साथीह

ईःवरीय

ँ
ँ
बनाए।
समूह गीत र अन्तःकूर्िलय खेलकुदमा मैले भाग िलए।

ान िसक्ने िव ाथीर्ह ले बाइबल अध्ययन गनर् मलाई बोलाए। त्यस

अध्ययनमा म सिरक हुँदा मलाई धेरै खुशी लाग्यो। कलेजको सबै आित्मक

ँ शुबबारमा
कायर्बमह मा अत्यन्तै खुशी भएर भाग िलए।
ँ
आफ्टर ग्लो आित्मक कायर्बमह मा पिन म सिरक भए।

ु ीपख हुने
बेलक

सबै कुरो िठक िठक चिलरहे को िथयो तर जब मैले मािसक िबल पाए ँ

तब मेरो सातोपुत्लो उ

ो। त्यो कलेजमा पढ्न त थुूो पैसा पो लाग्ने रहे छ

ँ त्यितका पैसा कसरी ितन सो मैले सोच्ननै सिकँन।
भनेर मैले थाहा पाए।

मलाई के ग ँ केग ँ भएको िथयो। अक वषर् म अमेिरकाको आिदबासीह को

िनिम्त खोलेको ःकूलमा जान िनणर्य गर। त्यो ःकूल आिदवासीह को िनिम्त
अलग गिरएको नाभाहो आरिक्षत क्षेऽमा िथयो। अिन मैले अध्ययन गन

कलेजको िनिम्त केही खोजनीित गर। अमेिरकाकै न्यु मेिक्सको राज्यमा जहाँ

आिदवासीह को िनिम्त आरिक्षत क्षेऽ िथयो त्यहाँ एउटा ूािविधक कलेज
रहे छ। त्यस कलेजमा
आिदवासी अमेिरकनह

इिन्जिनयर राॆरी िसकाउँदो रहे छ। त्यस कलेजमा
जसलाई रे ड इिन्डयन भिनन्छ सहुिलयत दरमा

अध्ययन गनर् पाउँछन्। आफू पिन आिदवासी अमेिरकन भएकोले त्यहाँ पढ्न

ँ इसाई कलेजमा धेरै पैसा ितनुप
अबसर पाउने भएको िथए।
र् थ्य तर त्यहाँ

त्यःतो िचन्ता गनुप
र् दनथ्यो।

ँ कक्षाह
त्यस कलेजमा गए ँ र भनार् पिन भए।

पिन जान थाल। तर

मैले िछ ै यो महसुस गर िक त्यहाँ त येशूलाई िवँवास गन कोही पिन
िव ाथीर् िथएन। त्यहाँ अ

िव ाथीर्ह

सरह रक्सी खाने, च ुरोट िपउने र लागु

पदाथर् खाने कुलतमा लाग्यो भने सबै जना साथी हुने रहे छ। म पिन त्यही

कुलतमा लाग्न ूलोभनमा फसाउन साथीह ले कोिसस गरे का िथए। तर मैले

रक्सी, जाँड, च ुरोठ र लागु पदाथर् खाने जीवनशैलीमा नफःन हरदम ूयास
गर। तर त्यसले गदार् मलाई कोही साथी भएन। सबैले मलाई पन्छाउन थाले

र म एक्लै भएको महसुस गनर् थाल।दोॐो सेिमःटरमा पुग्दा त मलाई झन
एक्लोपना महसुस भयो र त्यो त मेरो िनिम्त अित नै भएको िथयो। मैले

होलॄक
ु इिन्डयन एडभेिन्टःट ःकूलको एक जना कमर्चारीसँग सम्पकर् जािर
ँ
ँ
तब त्यसबेला
राखेको िथए।
एक िदन मैले उनलाई मेरो पीडा सुनाए।

परमेँवरले अचम्मको काम गनुभ
र् यो। त्यस ःकूलमा म फकर आएको
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ितनीह ले चाहना गरे का िथए। त्यस ःकूलमा एउटा िनकायको पद खाली

िथयो। त्यस पदले ःकूलमा हुने िविभ

कामह

रे खदे ख गथ्य । त्यसलाई

टाःक फोसर् िडन अथार्त ् ःकूलमा भएको कामलाई हे न हािकम िथयो। यिद म

त्यस काममा िनयुक्त भए ँ भने त्यो काम गरे र त्यसमा कमाएको पैसाले मैले

ँ मैले ूािविधक कलेज
कलेजको पैसा ितनर् सहयोग हुने रहे छ भनेर थाहा पाए।

ँ यो ःकूल
छोडे र केही समयसम्म काम गनर् होलॄक
ु इिन्डयन ःकूलमा आए।
ठू लो िथयो। यो ःकूल मेरो घर िथयो। त्यस ःकूलमा फिकर्न पाउँदा मलाई
धेरै खुशी लागेको िथयो।

नेॄाःकाको एडभेिन्टःट युिनयन कलेजमा अध्ययनलाई िनरन्तरता िदन

म फिकर्न चाहन्छु । त्यस कलेजमा ऋण निलइकन फकर्न म ूाथर्ना गिरहे को
छु । त्यस कलेजमा पढ्न परमेँवरले ढोका खोिलिदउन् भनेर ूाथर्ना गिररहे को
छु । मेरो जीवनमा परमेँवरको योजना छ सो मलाई थाहा छ। मेरो लािग
र् न्ु छ म त्यहाँ
ूाथर्ना गिरिदनुहोला तािक परमेँवरले मलाई जहाँ अगुवाइ गनुह

जान सकँ ु । यस कथा सुनाइरहे को बेलासम्म म यही होलॄक
ु ःकूलमा कामको
रे खदे ख गन हािकमको पद सम्हालीरहे को छु ।
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