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एकिदन समु को िकनारमा उखान
भ ुभयो। धेरैजना मािनसह ज ा
भएर सुिनरहेका िथए।

ो भीड़ अितनै ठूलो
िथयो। येषूले के

गनुभयो?



छेउमा एउटा डुंगा दे नुभयो अिन समा
चढ़नुभयो। अब येषूले ितनीह लाई दे सके
अिन ितनीह ले पिन दे
अिन सु सके।



येषूले उखान भ षु गनभयो
ो साधरण उखान िथयो अिन

परमे रको िवशयमा िथयो।



‘‘एउटा िबउ छन िबउ छनलाई िन ो।’’ येषूको
उखान िच को स ामा ष ह को िच झ िथयो।



िबउ छद गरेको िच ितनीह ले धेरैप
देखेका िथए।



केही िबउ बाटोितर परे र
चरा-चु ं गीह ले ती
आएर खाइिदए।



औ केही ढुंगेनी जमीनमा परे, जहाँ धेर माटो
िथएन। र गहीरो माटो नभएकोले ती िछ ै उ े।
औ जब घाम ला ो ती ओइलाए, र जरा
नभएकोले ती सुिकहाले।



औअ ह चािहँ काँढ़ाह मा
परे, तर काँढ़ाले बढ़ेर ितनलाई

िनसािसिदए। कितपय बीऊह
काँडाधारीमा खसे। जब
काँडाह बढ्दै गए
ितनीह ले ती
बी वाह लाई
उ न िदएनन्।



अ कुनै चािहँ असल जमीनमा परे। जब समय
िब दै गए तब सले असल फलह िदए। अिन
ती िबउ छन मािनस
धेरै खुषी भए।



उखानको अ मा चेलाह येषूकहाँ आए। ‘‘तपाईंले िकन
उखानह िसकाउनुभयो? भनी चेलाह ले सोधे।



ितनीह ले परमे रलाई साँ ै ेम गछ भनेर येषूले ितनीह लाई
परमे रको िवशयमा बु सकोस् भनेर भनेको िथयो।



येषूले उखान ा ा
गनुभयो। िबउ चािहँ परमे रको

वचन हो भनी भ ुभयो।



बाटोमा छरेको िबउ कितले सुनेको
झ हो तर परमे रको वचन ितनीह ले
बु दैनन् अिन परमे रले के भने षैतानले

ितनीह लाई
िबसाइिद छ।



ढुंगेनी जमीनमा छ रएको चािहँ ो हो जसले
सु े िबितकै िछ ो ीकार गदछ। तर वचनको

कारणले क िक खेदो प रआउने िबितकै ठेस खा छ।



ती मािनसह ले खुषीसाथ येषूलाई पछयाउँछ अिन
परमे रको वचन अिन आ ाबाट फक छ। परमे रलाई
पछयाउन ितनीह ले कुनै मू चुकाउन चाहँदैन।



काँढ़ाह मा छ रएको
चािहँ ो हो, जसले
वचन सु छख् र

यस संसारको िफ ी र
धन-स ित को मायाले वचनलाई
िनसािसिद छ
र ो फल निदने
छ। ितनीह  सा ै  
छ धेरै पैसा कमाउनको 

लािग अिन ितनीह को 
जीवनबाट परमे रलाई 
छोि़डिद छ।



तर असल जमीनमा छ रएको चािहँ ो हो जसको
दयिभ परमे रको वचन प छ अिन मािनसह को
जीवन प रवतन छ। यसैले ती मािनसह ले
परमे रलाई सेवा अिन आदर गछ।



भीड़ह ले छोड़न चाहँदैन िथए। धेरै जना उहाँलाई पछयाउन
अिन खुषी पान चाह े। येषूको उखानले ितनीह लाई परमे रको
आ ा कसरी मा ु भनी बुझाए।
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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 . 
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