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त्यहाँ खन-जोत गन� धेरै गोरूहरू �थएन,् अझै एउट चा�हन्थ्यो। 
तर जवान खेतीवाला एल�यालाई रोक्नसकेनन।् �तनले गोरूको 

झुण्डलाई समावेष गरे अ�न एकको 
जगलाई आफैले �लए। �तनी एक 
ब�लयो, चतूर अ�न प�रश्रमी मा�नस

�थए।
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जब त्यहाँबाट गइरहेको 
समय अक� स्त्री अ�न 
�तनको प�तले �तनलाई 
बस्नको ला�ग मुख्य
कोठा �दए। कोठा�भत्र 
ओछ्यान, टेबल, 
बस्ने कुस� अ�न 
ब�� �थए। त्यो 
कोठा सध� नै 
ए�लयाको �थयो।

एक�दन ए�लयाले एक �वधवालाई भेटे जसको ऋण �थयो 
अ�न चुकौन सकेक� �थइनन।् उनको ऋणकतार्ल� �तनले पैसा 

न�तरेको कारण उनको दइु
छोराहरूलाई दास 
बनाएर लगेका 
�थए। ‘‘जाऊ, खाल� 
भाँड़ाहरू बटुलेर
ल्याऊ’’ भनी 
ए�लयाले भने। 
परमप्रभुले ती 
�वधवाको ला�ग 
केह� चमत्कार 
गनर्लाग्नुभएको 
�थयो।

ऐ�लषा गएको कारण ए�लया दःुखी 
भए अ�न �तनले ए�लषाझ� षिक्त 
मागे। ए�लयाले ए�लषाको लबेदा 
उठाए अ�न ए�लषाले गरेझ� �तनले 
ब�गरहेको पानीमा �हकार्ए। पानी 
भाग भए अ�न ए�लयाले 

थाह पाए �क 
परमप्रभु �तनीसंग 
हुनुहुन्छ।

�वधवाको घरमा गर�योमा
तेलबाहेक अरू केह� प�न 
�थएनन।् तर एउटा गर�योको
तेलले ती सबै खाल� भाड़ँाहरू 
भरे। य�द त्यस समय ठूलो
कोठा भए प�न परमप्रभुले त्यो 
प�न भ�र�दनुहुन्थ्यो �क? ती 
�वधवाले तेल बे�चन ्अ�न
आफ्ना छोराहरूलाई बचाइन।्

ए�लया बेथेल गइरहेको 
बेला केह� जवानहरू
आएर �तनलाई �गल्ला
गनर्लागे, ‘‘ए मुडुले, 
जाऊ।’’ �तनी परमप्रभुको 
दास हुनुहुन्छ भनेर
�तनीहरूलाई थाह 
�थएन।् एउटा अचम्भको 
कुराहरू �तनीहरूमा भए। 
जगंलबाट दइुवटा माऊ 
भालू �नस्केर 
�तनीहरूमध्येका 
�बयाल�स जनालाई 
फहराए।

जसर� ए�लयाले जो�तरहेको बेला 
परमप्रभुको अगमवक्ता ए�लषा 
�तनीकहाँ आए अ�न बोलाए। 
परमप्रभुको दास हुन �तनले 
आफ्नो खेतीबार� छोड़।े एक�दन 
ए�लषालाई भँूवर�ले स्वगर्�तर 
लगे। ए�लया इस्राएलको ला�ग 
परमप्रभुको अगमवक्ता भए।
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नामानले ती अगमवक्तालाई हेनर् चाहे। 
�तनले चाँद�, सुन अ�न असल लुगाहरू 
उपहारमा लगे।

अरामका राजाका
सेनाप�त नामान एक 
माननीय पुरूश �थए। 
�तनी साहसी अ�न
ब�लयो �थयो तर 
�तनी कोर� �थए।

केह� वशर्प�छ भूइँमा त्यह� बालक उनको �पतासंग �थए।
‘‘मेरो �षर, मेरो �षर,’’ भनी बालकले भन्नलागे। जब �तनले 
बालकलाई आमाकहाँ ल्याए �तनी स्वास्नीको पाउनेर 
मध्य�दनसम्म परे अ�न मरे। ती आमाले त्यस बालकलाई 
ए�लयाको कोठाको ओछ्यानमा राखे। तपा�लाई ती आमालाई 

कसले सहायता गछर् भनी 
सोच्नुहुन्छ?

नामानको स्वास्नीले एउटा दासी 
�थइन ्जो इस्राएलबाट बन्द�
बनाएर ल्याएका �थए। यस 
सानी �ठट�ले भ�नन,् ‘‘य�द 
मेरा मा�लकले साम�रयामा
बस्नुहुने अगमवक्तालाई 
भेट गरे �तनको 
रोग उहाँले �नको 
पा�र�दनुहुने �थयो।’’

तपा� ए�लया भन्नुहुन्छ? सत्य हो! गधामा भार� हालेर 
�तनले ए�लयालाई खोज्न �हँ�डऩ।् ए�लया �तनको घरमा आए 
अ�न मा�थल्लो कोठामा एकलै गएर परमप्रभुलाई प्राथर्ना गरे। 
परमप्रभुले �ठटोको जीवन फकार्इ�दए। ए�लयाले त्यस स्त्रीलाई 

बोलाए अ�न भने,‘‘आफ्नो
छोरो उठाऊ।’’ क�त खषुी

�तनी भइन।्

एल�याले प्रष्न गनर् लागे �क कसर� ती दयालु जोड़ीहरूको 
मूल्य चुकाउन सकँू। जब �नर�ण गरे तब �तनीहरूको 
बालक �थएन ्अ�न ए�लयाले जब केह� भने तब �तनले 
कड़ागर� �वष्वास ग�रन।् ‘‘अक� वशर् यह� समय �तमीले 
एउटा बालकलाई जन्माउनेछ�।’’ साँच्चैनै अक� वशर् 
एउटा बालकको 
जन्म भयो।
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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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सौभाग्यवंष नामानका
दासहरूले ए�लयाको आ�ा 
मान्नु भनी भने। नामान 
तल यदर्न नद�मा गएर 

सातपल्ट डुबुल्क� हाले 
अ�न नामान कोर�

�नको भए। त्यसप�छ 
नामानले साँचो परमप्रभु, 
ए�लयाको परमप्रभु, जसले 
�तनलाई कोर� रोगबाट 
�नको बनाए उहाँलाई पूजे। 
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�तनी मरेप�छ प�न 
परमप्रभुले ए�लयालाई 
चलाउनुभयो। एक�दन 
धेरैअ�घ ए�लया ग�ड़एको 
ठाउँमा एउटा मा�नसलाई 
गाड़।े जब मा�नसको मतृ 
षर�रले अगमवक्ताको
हड्डीलाई छोए तब �तनी 
जी�वत भए अ�न आफ्नो
खटु्टामा उ�भए। साचँ्चै, 
परमप्रभुले उहाँको षिक्त 
�वष्वासयोग्य दास 
ए�लयाबाट देखाउनुभयो।

ए�लयाको दासहरू आएर 
भने, ‘‘जाऊ अ�न गएर
यदर्न नद�मा सातपल्ट
डुबुल्क� मार अ�न �तम्रो 
षर�र षुद्ध हुनेछ।’’ 
नामान र�सले चूर 
भए। अराम देषका 
षुद्ध अ�न ताजा 
नद�ले �तनले रोग 
धुन सकेनन?् र�सले
फक� र �तनी आफ्ना
राजगद्द�मा गए।
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