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येषू एक महान ् गरुू �थए –
सध�नै। भीड़हरूले उहाँलाई

सुन्दथे। येषूले �तनीहरूलाई अनुग्रह�, असल अ�न दयालु
हुन भनी भन्नुभयो। अरूहरूले �तनीहरूलाई घणृा अ�न
�तरस्कार गथ� तर परमेष्वरले �तनीहरूलाई वास्ता गथ�।1 2



‘‘धनी राजा सुनेमानले प�न �लल� फूल भन्दा असल लगाएको
�थएन’्’ भनी येषूले अझ भन्नुभयो। ‘‘य�द परमेष्वरले
मैदानको घाँसलाई लुगा �दनुहुन्छ भने के उहाँले तपा�लाई
�दनुहुन्न? येषूले मा�नसहरूलाई परमेष्वरमा भरोसा गनर्
भनी �सकाउनुभयो जसले हाम्रो सबै आवष्यकताहरू पूरा
ग�र�दनुहुन्छ।

येषूले त्यह� कुरा प्राथर्नामा प�न भन्नुभयो। केह� मा�नसहरूले
बाटोमा प्राथर्ना गछर् तब सबैले �तनीहरूलाई दे� अ�न सुन्न
सक्छ। �तनीहरूले परमेष्वरको वास्ता गद�नन।् अरूहरूले के

भन्छ भनी �तनीहरूले वास्ता गछर्।
येषूले �तनीहरूलाई कपट�-झूटा
नायक भनी भन्नुभयो।

येषूले मा�नसहरूलाई बदलामा �वष्वास गर भनी भन्नुभयो, 
‘‘आखँाको बदला आखँा, अ�न दाँतको बदला दाँत।’’ 
तर येषूले दयालु, �मा, अ�न पे्रम षत्रपु्र�त देखाउनुपछर्
भनी �सकाउनुभयो।

येषूले �सकाइरहेको बेला प्रकृ�तलाई प�न समावेष गनुर्भयो।
उदाहरणको ला�ग, उहाँले चराहरूलाई देखाउनुभयो। ‘‘स्वग�य

�पताले �तनीहरूलाई खवुाए अ�न संकोच नहोऊ, 
परमेष्वरले �तमीहरूलाई प�न खवुाउनुहुनेछ’’ 
भनी भन्नुभयो।

येषूको �दनमा केह� मा�नसहरूले प�वत्र
हुन बहाना गथ�। जब �तनीहरूले
�भकार�लाई पैसा �दए, तब �तनीहरूको
मा�नसले तुरह� फुके तब सबै त्यहाँ
हेरे। ‘‘�तमीहरूको दान गपु्तमा होस ्

अ�न परमेष्वरले �तमीलाई इनाम
�दनुहुनेछ’’ भनी येषूले
भन्नुभयो।

येषूले धेरै कुराहरू
�सकाउनुभयो।
उहाँले परमेष्वरका
मा�नसहरूलाई
घरको ज्यो�त झ�
संसारको ज्यो�त
हुन भनी भन्नुभयो।
अधँ्यारो कोठामा
मैनब�तको के
�भन्नता छ?
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येषूको वचन सुनेर भीड़हरू च�कत
भए। �तनीहरूले यस्तो कुरा क�हल्यै
सुनेका �थएनन।् अब �तनीहरूले थाह
गरे �क परमेष्वरको वचन सुन्न
खाल� छैन। �तनीहरूले हरेक �दन
आ�ा मान्न पछर्।

कथामा येषूले बुद्�धमानी मा�नसको �वशयमा भन्नुभयो
जसले परमेष्वरको आ�ा मानेर आफ्नो घर चट्टानमा�थ

बनायो अ�न भल आयो, हुर�
चल्यो र घरमा बजा�रयो
रप�न त्यो ढलेन।

परमेष्वरलाई
सहायताको ला�ग
माग भनी येषूले
मा�नसहरूलाई
भन्नुभयो। यसकारण
संसारका बाबुले
छोरालाई रोट� माग्दा
त्यसलाई ढंुगा देला? 
होइन!् �तनीहरूले
असल चीज �दन
जान्दछ� भने
परमेष्वरले उहाँ�सत
माग्नेहरूलाई क�त
बढ़ता गरेर असल
चीज �दनुहुनेछ।

तर मूखर् मा�नसले आफ्नो घर बालुवामा�थ बनायो। पानी
परेर भल आयो, हुर� चल्यो र त्यस घरमा�थ ठक्कर लाग्यो
र त्यो ढल्यो। येषूले भन्नुभयो �क परमेष्वरको वचन सुनेर
प�न आ�ा मानेनन ् भने �तनीहरू यी मा�नसझ� हुनेछन।्

येष,ू महान ् गरुूले झूटा अगमवक्ताहरूको �वशयमा चेताउनी
�दए। ‘‘�तनीहरूले भेड़ाको भेस �लन्छ, तर �भत्र �तनीहरू

ब्वाँसाहरू जस्ता हुन्छन’्’ भनी येषूले
भन्नुभयो। झूटा अगमवक्ताहरू �तनीहरू
िजइएको बाट �तनीहरूलाई �चन्न सक्छ
भनी उहाँले भन्नुभयो।

‘‘य�द �तमीले आफ्नो
भाइलाई न्याय गछ�, 
जब �तम्रो आफ्नै
आखँामा मूढ़ा छ भने, 
कसर� �तमी �तम्रो
भाइलाई आखँाबाट
क�सगंर �नकाल्न
भन्छ�’’ भनी येषूले
भन्नुभयो। मा�नसहरू
हाँसे तर �तनीहरूले
उहाँको अथर्लाई सोचे।
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^

येषू महान ् गुरू

k/d]Zj/sf] jrg afOanaf6 lnOPsf] syf

h'g

म�ी 5-7, लूका 6

ætkfO{+sf jrgsf] JofVofn] Hof]lt k|bfg u5{ .Æ
ehg;+u|x !!(M!#) 15 16

17 18

19


