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ངོ་སྤྲོད།

དེབ་འདིར་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱབས་མགོན་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་ལོ་རྒྱུས་
ཐུང་ངུ་རྣམས་བྲིས་ཡོད།  དེ་ཚོའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་
མཛད་པ་དེ་ཡིན།  དཔེར་ན།  གདོན་འདྲེ་བསྐྲད་པ་དང༌།  སྡིག་ཉེས་དང་
ནད་རིགས་འདྲ་མིན་བསལ་བ།  རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོ་འཇགས་པར་མཛད་པ།  

འཆི་བའང་བཅོམ་པར་མཛད་པ་བཅས་ཡིན།  ཁོང་ནི་དད་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་པ་མི་རིགས་
ཀུན་ལ་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གྱིི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད།  སྟོན་
པ་ཡེ་ཤུ་ནི་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་
དད་པ་བྱེད་མཁན་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པའི་དབང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སྡིག་ཉེས་སེལ་
བའི་དབང༌།  ངོ་གནོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམས་སེལ་བའི་དབང༌།  འབྲེལ་
བ་ཡག་པོ་མེད་པ་རྣམས་སྡུམ་པར་མཛད་པའི་དབང༌།  གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་པའི་
དབང༌།  ནད་རིགས་མི་འདྲ་བ་སེལ་བའི་དབང༌།  ནང་མིའི་དཀའ་རྙོག་ལས་
ཐར་བའི་དབང༌།  གྲིབ་སེལ་བའི་དབང་བཅས་ཀྱང་ཡོད།  ངེད་རྣམས་འཆི་
བ་དང་དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་བར་མཛད་ཅིང་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་
གནང་བའི་དབང་ཡོད།  གལ་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་བྱ་བ་དེ་རྣམས་ཅི་ལྟར་མཛད་

परिचय 

यस पुस्तकमा संसारका मुक्तिदािा, येशू ख्ीष्टको बारमेा छोिो 

कथाहरू छन्। तिनीहरूको मुख्य केन्द्र उहाँले गनुनुभएका महान् 

आश्चयनुकामहरू, हुन् जस्तै, दुष्ट आत्ाहरूलाई बावहर ननकाल्ु, 

पापहरू क्मा गनुनु, रोगहरू ननको पानुनु, ठूलो आँिीलाई शान्त पानुनु 

र मृत्ुमाधथ विजय प्राप्त गनुनु। उहाँले सबै माननसहरूलाई उहाँ 

परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर देिाउन यस्ता आश्चयनुकामहरु गनुनुभयो, 

जसले उहाँमा विश्वास गनने सबैलाई अनन्त जीिन नदनुहुन्छ। वकनवक 

प्रभु येशू सिनुशक्तिमान परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँसँग उहाँमा 

विश्वास गनने सबैलाई बचाउने शक्ति मात्र छैन िर, उहाँसँग पापक्मा 

गनने शक्ति छ, हामीलाई लज्जिि िुल्ाउने कुराहरू िोस्े शक्ति छ, 

अन्य माननसहरूसंग िुिेको सम्बन्ध पुनर्ानुतपि गनने शक्ति छ, दुष्ट 

आत्ाहरूलाई बावहर ननकाल्े शक्ति छ, वितभन् रोगहरू ननको पानने 

शक्ति छ, पाररिाररक समस्ाहरूबाि हामीलाई बचाउने शक्ति छ 

र अशुद्धिा हिाउने शक्ति छ। उहाँससि हामीलाई मृत्ु र नरकबाि 

बचाउने र अनन्त जीिन नदने शक्ति छ। प्रभु येशूले यी कुराहरू कसरी 
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ཐུབ་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་འདོད་ན།  ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་འདི་རྣམས་ཀློག་པའམ་ཡང་
ན་ཉན་པ་གནང་རོགས།  

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་ཨེ་ཞེ་ཡཱའི་ནུབ་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།  ཁོང་ནི་ཡུལ་
དེའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ག་ལིལ་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ན་ཙ་རེལ་གྲོོང་ཁྱེར་དུ་ཡབ་ཡོ་
སེབ་དང་ཡུམ་མིར་ཡམ་གྱིི་ཁྱིམ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང༌།  དགུང་ལོ་སུམ་
ཅུའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་པ་རྣམས་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོའི་
སེམས་ལ་དབང་མཛད་པའི་དུས་ལ་འབབ་ཡོད་པ་བསྒྲགས།  ཁོང་གིས་དེ་
ལ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཅེས་གསུངས།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་
ཞུགས་པའི་ཆེད་དུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ཏེ་སེམས་
བསྒྱུར་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བརྩེ་བར་འཛིན་ཞིང༌།  ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ལ་
བྱམས་དགོས་པར་ཁོང་གིས་ཆོས་བསྟན།  དེ་ལྟར་བྱས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་
དད་པ་བྱེད་པ་དང་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ཏེ་སེམས་བསྒྱུར་བ་མཚོན་པའི་
ཆེད་དུ་ཁྲུས་གསོལ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཆོ ་ག་ཞིག་བླངས།

རང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང༌།  འཕྲིན་ལས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་པའི་ཆེད་
དུ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་བཅུ་གཉིས་བོས་པར་མཛད།  ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་
དུ་ཁོང་གིས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་ཀུན་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་དཀོན་

गननु सक्ुहुन्छ भनी जान् चाहनुहुन्छ भने यी संक्क्प्त कथाहरू पढ्नुहोस् 

िा सुन्ुहोस्।

प्रभु येशूको जन्म चीनको हान िंशको समयमा पक्श्चम एससयाको 

इस्ाएल भन्े देशमा भएको धथयो। उहाँ इस्ाएलको उत्तरी प्रान्त 

गालीलको नासरिको सानो गाउँमा आफ्ा तपिा योसेफ र आमा 

मररयमको घरमा हुकने का धथए। जब येशू ‘िीस िषनुको हुनुभयो’, 

उहाँले इस्ाएलका माननसहरूलाई घोषणा गनुनुभयो वक परमेश्वरले 

तिनीहरूको हृदयमा शासन गनने समय आएको छ। उहाँले यस 

समयलाई ‘परमेश्वरको राज्य’ भने। परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गननु 

माननसहरूले आफ्ा दुष्ट कमनुहरूबाि पश्चात्ताप गनुनुपछनु र परमेश्वर र 

आफ्ा धछमेकीहरूलाई प्रेम गनुनुपछनु भनेर उहाँले ससकाउनुभयो। यसो 

गननेहरूले आफ्ो पश्चात्ताप र विश्वास देिाउन बप्प्तस्ा भननने िुने 

विधि पाए। 

येशूले बाह्र जना चेलाहरूलाई उहाँको पधछ लाग्न र उहाँको काममा 

उहाँलाई मदि गननु बोलाउनुभयो। तिनीहरूसँगै उहाँले इस्ाएलभरर यात्रा 

गनुनुभयो र माननसहरूलाई परमेश्वरको राज्यबार ेससकाउनुभयो। यसो 
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गदानु येशूले पक्ाघाि, अन्धोपन र कुष्ठरोगजस्ता वितभन् रोगहरू 

भएका माननसहरूलाई ननको पानुनुभयो। उहाँले आफ्ो िचनद्ारा 

मात्र दुष्ट आत्ाहरूलाई ननकाल्ुभयो। उहाँले मरकेा माननसहरूलाई 

िीन चोटि जीविि पानुनुभयो। यस्ता कुराहरू गदानु येशूले इस्ाएलका 

माननसहरूलाई स्पष्टससि देिाउनुभयो वक परमेश्वरले माननसहरूलाई 

तिनीहरूका पापहरूबाि बचाउन इस्ाएलमा पठाउनुहुने प्रतिज्ा 

गनुनुभएको मुक्तिदािा उहाँ नै हुनुहुन्छ।  येशूले भन्ुभयो, “पुनरुत्ान 

र जीिन म नै हँु। जसले ममाधथ विश्वास गछनु, ऊ मर ेिापनन बाँच्ेछ, 

अनन जो ममा बस्छ र विश्वास गछनु ऊ कवहल्ै मननेछैन।”

येशूका चेलाहरूमध्े एक जना पत्रुस नाउँ गरकेा व्यक्ति धथए। 

परम्पराअनुसार पत्रुसको जोन मकूनु स नाउँका एक जना सधचि धथए। 

इस्ी संिि् ६० तिर मकूनु सले प्रभु येशूको जीिनबार ेएउिा पुस्तक 

लेिे। यस पुस्तकलाई मकूनु सको सुसमाचार भननन्छ। यो छोिो, पढ्न 

सलजलो छ र यसले परमेश्वरको उद्धारको मागनुलाई स्पष्टससि बिाउँछ। 

यो नयाँ ननयमको दोस्ो पुस्तक हो, जुन परमेश्वरको पवित्र िचन, 

बाइबलको भाग हो। यस पुस्तकका यी लघुकथाहरू सबै मकूनु सको 

सुसमाचारबाि ललइएको हो। िी पुस्तकहरू पढ्दा िा सुन्ा आफ्ो 

མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་སྐོར་ཆོས་བསྟན།  དེ་ལྟར་མཛད་པའི་དུས་སུ་སྟོན་པ་
ཡེ་ཤུས་ཞ་རིལ་གྱིི་ནད་དང༌།  ལོང་བའི་ནད།  མཛེ་ནད་ལ་སོགས་པའི་ནད་
རིགས་འདྲ་མིན་སེལ་བར་མཛད་ཅིང༌།  བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ཙམ་གྱིིས་གདོན་
འདྲེ་བསྐྲད།  ཤི་ཟིན་པའི་མི་གསུམ་པོ་རྣམས་སླར་གསོན་པར་མཛད།  དེ་
བཞིན་གྱིི་བྱ་བ་མཛད་པའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་གྱིི་མི་རིགས་
ལ་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་སྐྱབས་མགོན་ཡིན་པ་
གསལ་པོར་བསྟན་པར་མཛད།  ཁོང་གིས་“སླར་གསོན་པ་དང་དཔག་ཏུ་མེད་
པའི་ཚེ་ནི་ངའོ།  སུ་ཡང་ང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་དེ་ཤི་ཡང་གསོན་པར་འགྱུར་
ལ།  སུ་ཡང་ང་ལ་བརྟེན་ནས་གསོན་ཅིང་ང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་དེ་འཆི་མི་
སྲིད་ ”ཅེས་གསུངས།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཉེ་གནས་ཀྱི་ནང་ནས་པེ་ཏྲོ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོད།  

སྔར་སྲོལ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་པེ་ཏྲོ་ལ་ཡོ་ཧ་ནན་མར་ཀུ་ཞེས་ཟེར་བའི་དྲུང་ཡིག་གཅིག་
ཡོད།  སྤྱི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་གཡས་གཡོན་ལ་མར་ཀུ་ཡིས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་རྣམ་
ཐར་བྲིས།  དེར་མར་ཀུ་ཡིས་བྲིས་པའི་འཕྲིན་བཟང་ཞེས་ཟེར་ལ།  ཐུང་ཞིང་
ཀློག་བདེ་བ་མ་ཟད།  དཀོན་མཆོག་གི་ཐར་ལམ་གསལ་པོར་བསྟན།  འཕྲིན་
བཟང་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སྟེ་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་
ཡིན་ལ།  ཞལ་ཆད་གསར་པའི་མདོ་ཨང་གཉིས་པའོ།  དེབ་འདིའི་ནང་འཁོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་མར་ཀུས་བྲིས་པའི་འཕྲིན་བཟང་ལས་བཏུས།  ཁྱེད་
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ཀྱིས་དེ་ཚོ་ཀློག་པའམ་ཡང་ན་ཉན་དུས་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང༌།  གཙོ་
བོ་ཡེ་ཤུས་ཁྱེད་ལ་ཅི་ལྟར་རོགས་པ་མཛད་པའི་སྐོར་བསམ་བློ་ཞིབ་ཕྲ་གཏོང་
རོགས།

ལོ་རྒྱུས་འདི་རྣམས་ཀློག་གམ་ཡང་ན་ཉན་ནས་མི་གཞན་ལ་གསུངས་དང༌།  

དེ་ལྟར་བྱས་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག །

अिर्ा र प्रभु येशूले िपाईंलाई कसरी मदि गननु सक्ुहुन्छ, भन्ेबार े

होससयारसाथ सोच्ुहोस्।

यी कथाहरू पढेपधछ िा सुनेपधछ, कृपया तिनीहरूलाई अरूसँग 

साझेदारी गनुनुहोस्; िपाईंले यसो गदानु परमेश्वरले िपाईंलाई आशीिानुद 

नदनुभऐको होस्।
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ས་བཅད་དང་པོ།   
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་འཕྲིན་བཟང༌།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང༌།
མར་ཀུམར་ཀུ 1:1

खण्ड  एक:

प्रभु येशूको सुसमाचाि

येशू ि पिमेश्विको सुसमाचाि
मकूनु स १:१

1.1 རྩ་བ།རྩ་བ།  1 དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་འཕྲིན་བཟང་གི་ཐོག་ 
མ་ནི།

1.2 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་འདི་རྣམས་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལས་བཏུས་པ་ཡིན།  དམ་པའི་གསུང་རབ་
ལྟར་དུས་ཀྱི་ཐོག་མར་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་འདི་དང་མི་
རིགས་ཐམས་ཅད་བཀོད་པར་མཛད།  བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ནི་བྱམས་
སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཡབ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པས་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་མི་རྣམས་
ལ་བྱམས་པར་མཛད།  བྱམས་པ་དེའི་སྐོར་གསུང་བ་དང་ཅི་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པ་
སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་ཀྱི་སྲས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་འཛམ་
གླིང་འདིར་མངགས།  བྱམས་པའི་འཕྲིན་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་

१.१ िमनुशास् १ परमेश्वरको पुत्र येशू खख्ष्टको सुसमाचारको आरम्भ।

१.२ व्याख्या प्रभु येशू ख्ीष्टको बारमेा यी कथाहरू परमेश्वरको पवित्र 

बाइबलबाि ललइएको हो। पवित्र बाइबलले हामीलाई बिाउँछ वक 

समयको आरम्भमा, सिनुशक्तिमान परमेश्वरले यस संसार र यसमा 

भएका सबै माननसहरूलाई सृष्ष्ट गनुनुभयो। सिनुशक्तिमान परमेश्वर 

तपिाजस्तै हुनुहुन्छ जसले आफूले बनाउनु भऐका माननसहरूलाई प्रेम 

गनुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्ो पुत्र, प्रभु येशू ख्ीष्टलाई हाम्ो संसारमा 

पठाउनुभयो, हामीलाई उहाँको प्रेमको बारमेा बिाउन र यो कस्तो छ 

भनेर देिाउन। प्रेमको यस सने्शलाई परमेश्वरको सुसमाचार भननन्छ। 
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ཞེས་ཟེར།  གཤམ་གྱིི་བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་ཀློག་པའམ་ཉན་པ་ན་
ཁྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་བཟང་དེའི་སྐོར་ཤེས་པར་འགྱུར།
1.3 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  འཇིག་རྟེན་འདི་སུས་བཀོད་པར་མཛད་དམ།  ལན།  བླ་ན་མེད་
པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པར་
མཛད།
2. དྲི་བ།  ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དམ་པའི་གསུང་རབ་སུས་བྲིས་པ་རེད།  

ལན།  དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་གསུང་
རབ་ཀྱི་མདོ་འདྲ་མིན་བྲིས།
1.4 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།

དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཡིན།

ननम्न सत् कथाहरू पढ्दा िा सुन्ा िपाईंले यस सुसमाचारबार ेथाहा 

पाउनुहुनेछ।

१.३ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: संसारलाई कसले बनाउनुभयो? उ: सिनुशक्तिमान् परमेश्वरले 

संसारलाई र त्समा भएका यािि थोकहरूलाई बनाउनुभयो। 

२. प्र: बाइबल कसले लेख्यो? उ: परमेश्वरले बाइबलका वकिाबहरू 

अगमितिाहरू माफनु ि लेख्ुभयो जसलाई उहाँले चुन्ुभएको धथयो।

१.४ छलफलका प्रश्नहरू

प्र: परमेश्वरको सुसमाचार भनेको के हो?
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ཁྱབ་
བསྒྲགས་མཛད་པ།

མར་ཀུམར་ཀུ 1:14b-15

येशूले पिमेश्विको सुसमाचाि घोषणा गनुनुहुन्छ
मकूनु स १:१४ि-१५

2.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་ལོ་ངོ་2,000 སྔོན་དུ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཞེས་ཟེར་བའི་
ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།  (ཡི་སི་ར་ཨེལ་ནི་ཨེ་ཞེ་ཡཱ་གླིང་ཆེན་གྱིི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་
ཆགས་ཏེ་ཀྲུང་གོ་ནས་སྤྱི་ལེ་5,000 བར་ཙམ་ལ་གནས་ཡོད་ )  ཁོང་ནི་ག་
ལིལ་ཞིང་ཆེན་གྱིི་ན་ཙ་རེལ་ཞེས་ཟེར་བའི་གྲོོང་ཁྱེར་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང༌།  

ཡུལ་དེར་ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ཐོག་མར་བསྒྲགས།

२.१ पररचय येशूको जन्म लगभग २,००० िषनुअधघ इस्ाएल भन्े देशमा 

भएको धथयो। (इस्ाएल पक्श्चम एससयामा छ, चीनबाि कररब ५ हजार 

वकलोतमिर िाढा।) उहाँ गालील प्रान्तको नासरि भन्े शहरमा हुकनु नु 

भयो। उहाँले सबैभन्ा पवहले यही इलाकामा परमेश्वरको सुसमाचार 

घोषणा गनुनुभयो।

2.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  14 ཡེ་ཤུ་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས།  དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་
བཟང་ཁྱབ་བསྒྲགས་མཛད།  15

 ཁོང་གིས་“ད་དུས་ལ་བབས་འདུག  དཀོན་
མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་འཐོན་ལ་ཉེ་བར་སླེབས་པས།  ཁྱེད་ཚོས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་
སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་འཕྲིན་བཟང་ལ་དད་པ་གྱིིས་ཤིག་”ཅེས་གསུངས།

२.२ िमनुशास्त्र १४ येशू गालीलमा आउनुभयो। परमेश्िरको सुसमाचार 

प्रचार गददै। १५ उहाँले भन्नुभयो, “समय पूरा भएको छ, र परमेश्िरको 

राज्य नलजक आइपुगेको छ। पश्चात्ताप गर, र सुसमाचारमा विश्िास 

गर।”

२.३ व्याख्या येशूले घोषणा गनुनुभयो वक अब परमेश्वरले आफ्ा 

जनहरूको हृदयमा प्रत्क् रूपमा शासन गनने समय आएको छ। 

2.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་ཐད་
ཀར་དབང་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབས་པར་བསྒྲགས།  ཁོང་གིས་དབང་སྒྱུར་བ་
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དེར་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཅེས་གསུངས།  ཁོང་གི་གསུང་དོན་འདི་ལྟར་
ཡིན།  ཆོས་འདྲ་མིན་གྱིི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་འཛམ་གླིང་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་
ཆོས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་སྲུང་ངམ་ཆོས་ཀྱི་ཆོ ་ག་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་དགེ་བ་
གསོག་ཐབས་བཙལ།  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ནི་ཁོ་ཚོས་ད་
ནས་བཟུང་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་དགོས།  དཀོན་མཆོག་ལ་མཉེས་པར་མི་བྱེད་པའི་
ལས་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་མི་
རྣམས་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་འཇུག་ཆོག  དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁོ་རྣམས་
ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་སྦྱིན་ཏེ་ཞི་བདེ་དང༌།  དགའ་བ།  དཔག་ཏུ་མེད་
པའི་ཚེ་བཅས་འཐོབ་སྲིད།  གསུངས་དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱེད་པའི་
ངང་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་པའི་འཕྲིན་བཟང་ཡིན།

उहाँले यस ननयमलाई ‘परमेश्वरको राज्य’ भन्ुभयो। यसबाि उहाँले 

के भन् चाहनुभएको धथयो त्ो ननम्नानुसार छ। वितभन् िातममि क 

परम्पराअनुसार, यस संसारका माननसहरू िातममि क ननयमहरू पालन 

गररे िा वितभन् प्रकारका अनुष्ठानहरू गररे पुण्य प्राप्त गनने प्रयास 

गछनुन्। परमेश्वरको सुसमाचार यो हो वक तिनीहरूले अब यी कुराहरू 

गनुनुपददैन। परमेश्वरलाई अप्रसन् िुल्ाउने दुष्ट कुराहरू त्ागेर र प्रभु 

येशूमा मात्र विश्वास गररे, माननसहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गननु 

सक्छन्। यसो गदानु तिनीहरूले परमेश्वरको शाष्न्त, आनन् र अनन्त 

जीिनका िरदानहरू पाउन सक्छन्। यो लशक्ा प्रभु येशूमा विश्वास 

गररे मुक्तिको सुसमाचार हो।
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2.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།

1.  དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་སུ་ཡིན་ནམ།  ལན།  དཀོན་མཆོག་ནི་འཇིག་རྟེན་
ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོད་པ་གནང་མཁན་ཡིན།  མི་རྣམས་
དང་མི་འདྲ་བར་ཁོང་ལ་སྐུ་གཟུགས་མེད།
2. དྲི་བ།  ཁྱེད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་མཐོང་ཐུབ་བམ།  ལན།  ལགས་མིན།  

འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་རྟག་པར་གཟིགས།
2.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།

དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཟང་ལྟར་ང་ཚོས་

ཅི་བྱེད་དགོས་སམ།

२.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उ: परमेश्वर संसार र यसमा भएका सबै 

थोकको सृष्ष्टकिानु हुनुहुन्छ। उहाँसँग माननसहरूको जस्तो शरीर छैन।

२. प्र: के िपाईं परमेश्वरलाई देख् सक्ुहुन्छ? उ: सकै्नौँ, िर 

परमेश्वरले हामीलाई सिैं देख्ुहुन्छ।

२.५ छलफलका प्रश्नहरू

प्र: प्रभु येशूको सुसमाचार अनुसार माननसहरूले के गनुनुपछनु?
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ས་བཅད་གཉིས་པ།   
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའོ།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་གདོན་འདྲེ་བསྐྲད་པ།
མར་ཀུམར་ཀུ 1:21-28

3.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། ཉེ་གནས་ཐོག་མ་རྣམས་བོས་པར་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་ཡེ་
ཤུས་ཁོ་རྣམས་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱིི་མཚོ་འགྲོམ་དུ་ཆགས་པའི་གྲོོང་ཁྱེར་ཀ་ཕར་
ན་ཧུམ་ལ་ཁྲིད་པར་མཛད།  ས་ཆ་དེར་འདུ་ཁང་ཞེས་ཟེར་བའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་སའི་གནས་ཞིག་ཡོད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ཆོས་
སྟོན་པའི་ཕྱིར་དེར་ཕེབས་ཤིང༌།  ཁོང་གི་གསུང་ལ་ཉན་པའི་ཆེད་དུ་མི་མང་
པོ་ཞིག་འཛོམས།  ཁོང་གི་གསུང་ལ་ཉན་མཁན་ཀྱི་ནང་ནས་གདོན་
འདྲེས་བཟུང་བའི་མི་ཞིག་ཡོད།

खण्ड दुई:

प्रभु येशूसँग सबै शक्ति छ

येशूले अशुद्ध आत्ा ननकाल्ुहुन्छ
मकूनु स १:२१-२८

३.१ पररचय आफ्ा प्रथम चेलाहरूलाई बोलाएपधछ येशूले तिनीहरूलाई 

गालील समुद्रको वकनारमा रहकेो कफननुहुम भन्े सहरमा लैजानुभयो। 

यस ठाउँमा एउिा सभाघर धथयो जहाँ माननसहरू सिनुशक्तिमान 

परमेश्वरको उपासना गननु भेला हुन्थो। येशू त्हाँ ससकाउन जानुभयो, र 

िेर ैमाननसहरू उहाँको कुरा सुन् भेला भए। उहाँका 

श्ोिाहरूमध्े एक जना दुष्ट आत्ाले ग्स्त 

माननस धथए। 

३.२ िमनुशास्त्र २१ िब उहाँहरू 

कफननुहुममा जानुभयो। र िुरुन्िै शबाथ-

नदनमा सभाघरमा पसी उहाँले लशक्ा नदन 

लाग्नुभयो। २२ अनन तिनीहरू उहाँका लशक्ामा 

चवकि भए। वकनवक उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले 

3.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  21 དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་གྲོོང་ཁྱེར་ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་དུ་བྱོན་
ནས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་སླེབས་མ་ཐག་ཡེ་ཤུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་
ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ།  ཆོས་བསྟན་གནང་བ་རེད།  22 ཁོང་གིས་ཁོ་
ཚོར་ཆོས་སྟོན་སྟངས་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་
དང་མི་འདྲ་སྟེ།  དབང་ལྡན་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་དང་འདྲ་བར་འདུག་པས།   
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དེ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་གྱུར།  23 དེའི་སྐབས་གདོན་འདྲེ་མི་
གཙང་བ་ཡིས་ཟིན་པའི་མི་ཞིག་འདུ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང༌།  24 དེས་སྐད་
ཆེན་པོས་“ཀྱེ།  ན་ཙ་རེལ་པ་ ཡེ་ཤུ།  ང་ཚོ་ཁྱེད་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡོད།  ཁྱེད་
ཀྱིས་ང་ཚོ་མེད་པ་བཟོ་བར་ཕེབས་སམ།  ཁྱེད་སུ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  

ཁྱེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད།  25 འོན་ཀྱང་ཡེ་
ཤུས་གདོན་འདྲེ་དེར་བཀའ་གནང་ནས་“ཁ་རོག་སྡོད།  མི་དེའི་ལུས་ནས་ཐོན་
ཅིག་ ”ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།  26 མི་དེ་གཟའ་ཕོག་པ་ལྟར་ས་ལ་འགྱེལ་ནས་
ཁོས་སྐད་ངན་ཆེན་པོ་བཏོན་ཞིང་གདོན་འདྲེ་མི་གཙང་བ་དེ་མི་དེའི་ལུས་ནས་
ཕྱིར་ཐོན།  27 མི་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་
དྲིས་པར་“འདི་ཅི་ཡིན།  འདི་བསྟན་པ་གསར་པ་ཡིན་ནམ།  ཁོང་གིས་དབང་
ཆ་ཆེན་པོས་གདོན་འདྲེ་མི་གཙང་བ་ལ་ཡང་བཀའ་གནང་སྟེ།  གདོན་འདྲེས་
ཀྱང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་བྱེད་”ཅེས་བཤད།  28 དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོང་གི་
སྙན་གྲོགས་ག་ལིལ་གྱིི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་པ་རེད།

जस्िो होइन, िर अधिकारसँग ससकाउनुभयो। २३ त्यही बेला त्यस 

सभाघरमा अशुद्ध आत्मा भएको एक जना मान्छे धथयो। २४ त्यसले 

यसो भन्दै धचच्च्यायो, “ह ेनासरिका येशू, हामीलाई िपाईंसँग के 

सरोकार? के िपाईं हामीलाई सिनुनाश पाननुलाई आउनुभएको हो? म 

िपाईंलाई धचन्छु, िपाईं परमेश्िरका पवित्र जन हुनुहुन्छ।” २५ िर येशूले 

त्यसलाई यसो भन्दै हकानुनुभयो, “चूप लाग् , र त्यसबाि ननस्स्कजा।” 
२६ त्यस मान्छेलाई लछारपछार पाददै त्यो अशुद्ध आत्मा ठूलो स्िरले 

धचच्च्याएर त्यस मान्छेबाि ननस्स्कगयो। २७ िब सबै जनाले अचम्म 

माने, र तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा सोिासोि गननु लागे, “यो के हो? 

यो ि नयाँ लशक्ा रहछे। ययनले ि अधिकारसँग अशुद्ध आत्माहरूलाई 

पनन आज्ा गछनुन्, र तिनीहरूले ययनका आज्ा मान्दारहछेन् ।” २८ अनन 

चाँडै़ नै येशूको कीतिमि  गालीलको इलाका िररपरर चारतैिर फैललयो।

३.३ व्याख्या येशूको समयमा व्याख्या, सभाघरका अगुिाहरूले 

यहूदी िातममि क व्यिर्ाका विशेषज्हरूलाई माननसहरूलाई ससकाउन 

बोलाउँथे। यी विशेषज्हरूले माननसहरूलाई उनीहरूभन्ा अधघका 

अन्य विशेषज्हरूले भनेका कुराहरू भन्े। िर येशूले परमेश्वरको 

3.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་དུས་སྐབས་སུ་འདུ་ཁང་གི་དཔོན་པོ་རྣམས་ལ་
ཡུལ་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཆོས་སྟོན་པའི་
ཆེད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད།  ཁོ་ཚོས་སྔར་སོང་མཁས་
པའི་བསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན།  འོན་ཀྱང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་
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དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་བསྟན་
གནང་བས།  དེར་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་གྱུར།  ཁོང་གིས་ཆོས་
བསྟན་དུས་གདོན་འདྲེས་ཟིན་པའི་མི་ཞིག་གིས་སྐད་ཆེན་པོས་“ཀྱེ།  ན་ཙ་རེལ་
པ་ཡེ་ཤུ།  ང་ཚོ་ཁྱེད་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡོད་”ཅེས་བཤད།  གདོན་འདྲེ་དེས་
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པ་ཡིན་པ་དང༌།  གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་པའི་
ནུས་མཐུ་ཡོད་པའང་ཤེས།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་མི་དེ་ལས་ཕྱིར་འཐོན་དགོས་པའི་
བཀའ་གནང་བ་དང༌།  གདོན་འདྲེ་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་སྐད་ངན་ཤོར་ཏེ་
བྲོས།  འདུ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཧ་ལས་པར་གྱུར།  གང་ལགས་
ཤེ་ན།  ངོ་མཚར་གྱིི་མཛད་པ་དེའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཉིད་ཀྱི་གསུངས་ནི་
བདེན་པ་དང་དབང་ལྡན་ཡིན་པ་གསལ་པོར་བསྟན་པར་མཛད།
3.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་འདི་ཅིའི་ཕྱིར་བཀོད་པར་མཛད་
དམ།  ལན།  ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་ཁྱབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།
2. དྲི་བ།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀུར་སྟི་ཅིའི་ཕྱིར་བྱེད་དམ།  

ལན།  ཁོང་གིས་ངེད་རྣམས་བཀོད་ནས་བྱམས་སྐྱོང་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ།

पुत्रको रूपमा आफ्ो अधिकारको आिारमा प्रचार गनुनुभयो। यसले 

माननसहरूलाई चवकि िुल्ायो। येशूले कुरा गरररहँदा दुष्ट आत्ाले 

भररएको त्ो माननसले धचच्ायो, “नासरिका येशू, िपाईंले हामीससि 

के गनुनु छ?” दुष्ट आत्ाले येशू परमेश्वरको पवित्र हुनुहुन्छ र दुष्ट 

आत्ाहरूलाई िपाउने अधिकार उहाँससि छ भनेर जान्थ्ो। जब प्रभु 

येशूले यस आत्ालाई त्स माननसबाि बावहर आउन आज्ा नदनुभयो, 

त्ो डरले धचच्ायो र भाग्ो। सभाघरका माननसहरू छक्क पर,े वकनवक 

यो आश्चयनुजनक कायनु गररे येशूले आफ्ो लशक्ा साँचो र शक्तिशाली 

छ भनेर स्पष्ट देिाउनुभयो। 

३.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: परमेश्वरले संसारलाई वकन बनाउनु भयो? उ: उहाँको आफ्ै 

मवहमाको लातग।

२. प्र: हामीले वकन परमेश्वरको मवहमा गनुनुपछनु? उ: वकनभने उहाँले 

हामीलाई बनाउनुभयो र हाम्ो हरेचाह गनुनुहुन्छ।
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3.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  གདོན་འདྲེ་དེས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་གང་ཤེས་སམ།
2. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་གདོན་འདྲེ་དེ་ཅི་ལྟར་བསྐྲད་དམ།

३.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: दुष्ट आत्ाले येशूकोबार ेके थाहा पायो?

२. प्र: येशूले दुष्ट आत्ालाई कसरी बावहर ननकाल्ुभयो?
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ནད་མི་འདྲ་བ་སེལ་གནང་བ།
མར་ཀུམར་ཀུ 1:32-34

4.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་འདུ་ཁང་དེ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་
ཡུལ་དེར་མི་མང་པོའི་ནད་སེལ་བར་མཛད།  ཁོང་གི་སྙན་གྲོགས་ག་ལིལ་གྱིི་
ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་པས་ཁོང་གང་དུ་ཕེབས་ནའང་མི་ཚོགས་མང་པོ་
ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

येशूले सबै िोगहरू ननको पानुनुहुन्छ
मकूनु स १:३२-३४

४.१ पररचय येशू र उहाँका चेलाहरू सभाघरबाि ननसे्कर त्स लजल्ाका 

अरू थुप्रै माननसहरूलाई ननको पानुनुभयो। येशूको ख्याति गालीलको 

जिाििै फैललयो र उहाँ जहाँ-जहाँ जानुभयो त्हाँ ठूलो भीडले उहाँलाई 

पछ्ायो। 

4.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  32 དེ་ནས་ཉི་མ་བཞུད་དེ་ས་མ་རུབ་
ཙམ་ལ།  མི་ཚོས་ནད་པ་དང་གདོན་འདྲེས་
ཟིན་པའི་མི་རྣམས་ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ཡོང༌།  
33 གྲོོང་ཁྱེར་གྱིི་མི་ཐམས་ཅད་སྒོའི་འགྲོམ་དུ་
འཛོམས་པ་དང༌།  34 ཡེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་གི་
དབང་གི་སྒོ་ནས་ནད་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་
སེལ་གནང་བ་མ་ཟད།  གདོན་འདྲེ་མང་པོ་བསྐྲད་
དེ།  གདོན་དེ་ཚོ་སྐད་ཆ་ལབ་ཏུ་མ་བཅུག  གང་
ཡིན་ཟེར་ན།  གདོན་འདྲེས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་རེད།

४.२ िमनुशास्त्र ३२ त्यो साँझ घाम डुबेपधछ 

माननसहरूले उहाँकहाँ तबरामीहरू र भूि 

लागेकाहरू जम्मैलाई ल्याए। ३३ सारा 

सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको 

धथयो। ३४ अनेक वकससमका रोगले ग्स्ि 

भएका िेर ैतबरामीहरूलाई उहाँले ननको 

पानुनुभयो, र िेर ैभूिहरूलाई ननकाल्नुभयो, 

िर भूिहरूले उहाँलाई धचनेका हुनाले उहाँले 

तिनीहरूलाई बोल्न नदनुभएन।

18



4.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཆོས་ཁྲིམས་ལྟར་བདུན་ཕྲག་རེའི་ཉིན་མ་བདུན་པ་ནི་ངལ་
གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན།  ཉིན་མོ་དེར་ཡི་སི་ར་ཨེལ་གྱིི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་
ཀ་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཆོག  ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ཙམ་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་
མོ་རྫོགས་པས།  ས་མ་རུབ་ཙམ་ལ་མི་མང་པོས་ནད་པ་དང་གདོན་འདྲེས་ཟིན་
པའི་མི་རྣམས་ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་ཁྲིད།  ཁོང་གིས་ནད་རིགས་མི་འདྲ་བ་སེལ་བ་
མ་ཟད།  གདོན་འདྲེ་མང་པོའང་བསྐྲད།  གདོན་འདྲེ་དེ་ཚོས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་
དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱང༌།  ཁོང་གིས་དེའི་སྐོར་ཁོ་རྣམས་སྐད་
ཆ་ལབ་ཏུ་མ་བཅུག  མི་གཞན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་པ་དང་ནད་ལས་ཐར་བའི་
ཕྱིར་ཁོང་ས་ཆ་དེ་ནས་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཉེ་འཁོར་གྱིི་གྲོོང་སྡེ་ལ་ཕེབས།

४.३ व्याख्या िातममि क व्यिर्ाअनुसार प्रत्ेक हप्ताको सािौं नदन 

विश्ामको नदन धथयो। त्स नदन इस्ाएलका माननसहरूले कुनै पनन 

काम गननु तमलै्न धथयो। विश्ामको नदन साँझको लगभग ६ बजे समाप्त 

हुन्थो, त्सैले सूयानुस्तको समयमा िेर ैमाननसहरूले तबरामी र दुष्टात्ाले 

ग्स्त माननसहरूलाई येशूकहाँ ल्ाए। उहाँले तबरामीहरूलाई ननको 

पानुनुभयो र िेर ैदुष्ट आत्ाहरूलाई भगाउनुभयो। दुष्ट आत्ाहरूलाई 

येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्े थाहा धथयो, िर उहाँले तिनीहरूलाई 

यस विषयमा बोल् नदनुभएन।  त्सपधछ येशूले िरपरका शहरहरुमा 

ननको पाननु र प्रचार गननु त्स ठाउँ छोड्नुभयो।
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4.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གཅིག་ལས་གཞན་ཡོད་དམ།  ལན།  དཀོན་
མཆོག་གཅིག་ལས་གཞན་ཅིའང་མེད།
2. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  ལན།  

དཀོན་མཆོག་ནི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང༌།  སྲས་དཀོན་མཆོག  དམ་པའི་
ཐུགས་ཉིད་དཀོན་མཆོག་བཅས་ཡིན།  གསུམ་པོ་དེ་མི་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་
ངོ་བོ་གཅིག་རང་ཡིན་ནོ།
4.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  ནད་པ་རྣམས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་གིས་གང་
མཛད་དམ།
2. དྲི་བ།  གདོན་འདྲེ་ཡིས་ཟིན་པའི་མི་རྣམས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་ཡོང་
ནས་ཁོང་གིས་གང་མཛད་དམ།

४.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: के त्हाँ एकभन्ा बढी देििाहरू छन्? उ: परमेश्वर एक मात्र 

हुनुहुन्छ।

२. प्र: यो एक परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? उ: परमेश्वर तपिा परमेश्वर 

हुनुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, र परमेश्वर पवित्र आत्ा हुनुहुन्छ। यद्यतप 

यी िीनै समान छैनन्, उनीहरू प्रत्ेकको अतिररति सम्ान प्रकृति छ।

४.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: जब तबरामीहरू येशूकहाँ आउँदा उहाँले के गनुनुभयो?

२. प्र: दुष्टात्ाले ग्स्त माननसहरू येशूकहाँ आउँदा उहाँले के गनुनुभयो?
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ཞ་བོའི་ནད་དང་སྡིག་ཉེས་སེལ་གནང་བ།
མར་ཀུམར་ཀུ 2:1-12

5.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ག་ལིལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་དུས།  མཛེ་ནད་
ཅན་ཅིག་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཐུགས་མཉེས་པ་ཡིན་
ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་གི་མཛེ་ནད་དག་པར་མཛད་ཐུབ་”ཅེས་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཕུལ།  

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་མི་དེར་རེག་མ་ཐག་མཛེ་ནད་དག་པར་གྱུར།  ཁོང་གིས་མི་
དེ་ལ་མི་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་ལབ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་ན་ཡང༌།  ཁོས་ལམ་
སེང་ཕྱི་ལ་སོང་ནས་གཏམ་མང་པོ་བཤད་ཅིང་གནས་ཚུལ་འདི་ཁྱབ་བསྒྲགས་
བྱས་པས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྙན་གྲོགས་སྔོན་ལས་ལྷག་པར་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་
ཅིང༌།  ཁོང་གྲོོང་ཁྱེར་གང་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ།

पक्ाघाती ननको पारिएको ि पाप क्मा गरिएको
मकूनु स २:१-१२

५.१ पररचय येशू गालील भएर जाँदै गनुनुहँुदा, एक जना कुष्ठरोगी माननस 

आए र उहाँलाई तबन्ती गर,े “यनद िपाईं चाहनुहुन्छ भने िपाईंले मलाई 

कुष्ठरोगबाि शुद्ध पाननु सक्ुहुन्छ।” येशूले त्स माननसलाई छुनुभयो 

र त्ो िुरुन्तै ननको भयो। उहाँले त्स माननसलाई आफू ननको भऐको 

अरूलाई नबिाउन भन्ुभयो, िर तिनी बावहर गए र सबैसँग िुलेर 

कुरा गर।े फलस्रूप, येशूको प्रससद्धिा पवहलेभन्ा बनढ हरके क्ेत्रमा 

फैललयो र उहाँ सहरमा िुल्ा भएर पस् सक्ुभएन। 

5.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  1 དེ་ནས་ཉི་མ་འགའ་ཤས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་ཡེ་ཤུ་ཡང་བསྐྱར་
གྲོོང་ཁྱེར་ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོང་ཁང་པའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་
གཏམ་གྲོགས་པ་ཙམ་གྱིིས།  2-3 མི་མང་པོ་སྒོའི་འགྲོམ་དུ་འཛོམས་ཏེ་ས་ཆ་
སྟོང་པའང་མེད།  ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བསྒྲགས་གནང་སྐབས་མི་
འགའ་ཤས་ཡོང་ཞིང༌།  དེའི་ནང་ནས་མི་བཞི་ཡིས་གོམ་པ་སྤོ་མི་ཐུབ་པའི་
ནད་པ་གཅིག་ཁུར་ནས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་འོངས།  4 འོན་ཀྱང་མི་ཚོགས་མང་

५.२ िमनुशास्त्र १ केही नदनपधछ उहाँ कफननुहुम फकनु नुभयो, नन माननसहरूले 

उहाँ घरमा हुनुहुन्छ भन्ने सुने। २ अनन यति िेर ैमाननसहरू जम्मा भए वक 

तिनीहरू त्यहाँ अिाएनन्, यहाँसम्म वक ढोकाको बावहर पनन ठाउँ भएन, 

र उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्िरको िचन प्रचार गददैहुनुहुन्थयो। ३ अनन 

चार जनाले बोकेको एक जना पक्ाघािीलाई ललएर माननसहरू उहाँकहाँ 

आए। ४ भीड़को कारणले येशूको नलजक त्यस माननसलाई पुर्ाउन 
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བས་ཁོ་ཚོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་མ་ཐར་སྟབས།  ཁང་པའི་
ཐོག་ཁ་བཤུས་ཏེ་ཡེ་ཤུ་བཞུགས་སའི་སྒང་ལ་
ཨི་ཁུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕུག་ནས་ནད་པ་དང་ཉལ་
ཁྲི་མཉམ་དུ་མར་ཕབ་པ་རེད།  5 ཡེ་ཤུས་ཁོ་
ཚོའི་དད་སེམས་མཁྱེན་ནས་ནད་པ་དེ་ལ་“བུ།  

ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་
གསུངས།  6 དེར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་
པའི་མི་འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པ་ལ།  7 མི་འདིས་འདི་
ལྟར་བཤད་པ་གང་ཡིན་ནམ།  དེས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་
འདེབས་པ་རང་རེད།  དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་
སྡིག་ཉེས་སེལ་ཐུབ་བསམས།  8 དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡེ་ཤུའི་ཐུགས་ལ་ཁོ་ཚོའི་
བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་འདི་ལྟར་གསུངས་“ཁྱོད་ཚོས་བསམ་བློ་འདི་ལྟར་གཏོང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།  9 ནད་པ་དེར་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་
ཟེར་བ་ལས་སླ་པོ་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན་ལོངས་ལ་ཉལ་ཁྲི་ཁྱེར་ནས་སོང་ཞིག་
ཟེར་བ་ལས་སླ་པོ་ཡིན།  10 འོན་ཀྱང་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་
སྟེང་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཚོས་ཤེས་པའི་ཕྱིར༌༌༌༌”  ཡེ་ཤུས་
ནད་པ་དེ་ལ་  11 “ངས་ཁྱོད་ལ་ཟེར་རྒྱུར།  ལོངས་ལ་ཉལ་ཁྲི་ཁྱེར་ནས་ནང་
ལ་ལོག་ཅིག་”ཅེས་གསུངས།  12 མི་དེས་ལམ་སེང་ཡར་ལངས་ནས་ཉལ་ཁྲི་

नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको 

माधथको छाना िोले, र उघाररएको ठाउँबाि 

पक्ाघािीलाई त्यो सुिेको िािसमेि िल 

ओह्राललनदए। ५ येशूले तिनीहरूको विश्िास 

देिेर त्यस पक्ाघािीलाई भन्नुभयो, “ए 

छोरा, तिम्ा पापहरू क्मा भए।” ६ िर त्यहाँ 

केही शास्त्रीहरू बससरहकेा धथए, र आफ्ना 

मनमा यसो भनेर विचार गरररहकेा धथए, ७ “यस 

माननसले वकन यसरी बोल्दछ? यो ि ईश्िर-ननन्दा हो। 

केिल एक, अथानुि्  परमेश्िरले बाहके अरू कसले पाप क्मा गननु 

सक्छ?” ८ अनन तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गददैछन्  भन्ने येशूले 

िुरुन्िै आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “वकन 

तिमीहरू आफ्ना मनमा यस्िो विचार गददैछौ? ९ पक्ाघािीलाई ‘तिम्ा 

पापहरू क्मा भए’ भन्नु, वक ‘उठ, तिम्ो िाि उठाएर वहँड़’ भन्नु, कुनचावहँ 

सलजलो छ? १० िर माननसको पुत्रलाई पृथिीमा पाप क्मा गनने अधिकार 

छ भनी तिमीहरूले जान।” िब उहाँले त्यस पक्ाघािीलाई भन्नुभयो, 
११ “म तिमीलाई भन्दछु, उठ, तिम्ो िाि उठाऊ, र घर जाऊ।” १२ त्यो 

उठ्ो, र िुरुन्िै िाि उठाएर सबैका सामुन्नेबाि गइहाल्यो। यहाँसम्म 
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ཁྱེར་ཏེ་མི་ཚང་མའི་མདུན་ནས་ལོག་ཕྱིན་པས།  ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་
པོ་སྐྱེས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཏེ་“འདི་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་ང་ཚོས་
གཏན་ནས་མཐོང་མ་མྱོང་”ཞེས་བཤད།

वक, सबै जना आश्चयनु-चवकि भए, र “हामीले यस्िो ि कवहल्यै देिेका 

छैनौं” भन्दै तिनीहरूले परमेश्िरको मवहमा गर।े

5.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་གྲོོང་ཁྱེར་ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་སྐབས་
སུ་མི་བཞི་ཡིས་གོམ་པ་སྤོ་མི་ཐུབ་པའི་ནད་པ་གཅིག་ཁུར་ནས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་
འོངས།  ཁོ་ཚོའི་དད་སེམས་གཟིགས་ནས་ནད་པ་དེ་ལ་“བུ།  ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་
ཉེས་བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས།  མི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་
ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ཡོད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ནད་པ་དེའི་
སྡིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་གསུང་དེ་ཐོས་ནས་མི་དེ་ཚོར་ཕོག་ཐུག་
བྱུང༌།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  དཀོན་མཆོག་མ་གཏོགས་མི་སུས་ཀྱང་སྡིག་ཉེས་
སེལ་མི་སྲིད།  མཁས་པ་དེ་ཚོས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་
པའམ།  ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ནས་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ཡིད་
ཆེས་མ་བྱས།  དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་
ཉེས་སྐྱོན་བཙུགས།  ཡི་སི་ར་ཨེལ་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལྟར་དཀོན་མཆོག་ལ་
སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ཆད་པ་ནི་སྲོག་ཁྲིམས་གཏོང་བ་དེ་ཡིན།  དཀོན་མཆོག་
ནས་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་དངོས་གནས་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོ་

५.३ व्याख्या जब येशू कफननुहुममा ससकाउँदै हुनुहुन्थो, चारजना 

माननसहरूले वहँड्न नसक्े माननसलाई उहाँकहाँ ल्ाएँ। तिनीहरूको 

विश्वास देिेर येशूले पक्घाि भएको माननसलाई भन्ुभयो, “छोरा, 

तिम्ो पाप क्मा भएको छ।” भीडहरूमध्े यहूदी िातममि क विधिका केही 

विशेषज्हरू धथए। जब तिनीहरूले येशूले पाप क्मा गनुनु भएको कुरा 

सुने, िब तिनीहरू ररसाए, वकनभने परमेश्वर बाहके कसैलेपनन पाप 

क्मा गननु सकै्न भनेर। यी विशेषज्हरूले येशू नै परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ, 

िा परमेश्वरबाि पाप क्मा गनने शक्ति उहाँमा छ भनेर विश्वास गरनेन्। 

यसैले तिनीहरूले येशूलाई परमेश्वरको ननन्ा गरकेो आरोप लगाए। 

यहुदी िातममि क विधिअनुसार परमेश्वरलाई ननन्ा गनुनुको दण्ड नै मृत्ु 

भएको धथयो। तिनीहरूलाई देिाउन वक परमेश्वरले साँच्चि नै पापहरू 

क्मा गनने अधिकार उहाँलाई नदनुभएको छ, प्रभु येशूले त्ो माननसलाई 

ननको पानुनुभयो र त्सलाई घर फकनु न आज्ा नदनुभयो। त्ो माननस उठेर 
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ཡེ་ཤུས་མི་དེའི་ནད་སེལ་བར་མཛད་ཅིང༌།  མི་དེར་རང་གི་ནང་ལ་ལོག་པའི་
བཀའ་གནང༌།  ནད་པ་དེ་མི་ཚང་མའི་མདུན་དུ་ཡར་ལངས་ནས་ནང་ལ་ལོག་
ཕྱིན་པ་རེད།  ངོ་མཚར་གྱིི་མཛད་པ་དེའི་སྒོ་ནས་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ནི་བདེན་པ་དང་

དབང་ལྡན་ཡིན་པ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་པོར་བསྟན་པར་མཛད།
5.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ནམ།  ལན།  ལགས་
ཡིན།  དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མཁྱེན་པ་ཅིའང་མེད་དོ།
2. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་མཛད་ཐུབ་བམ།  

ལན།  ལགས་སོ།  དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་དམ་པའི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་མཛད།
5.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ནད་པ་དེ་ལ་“བུ།  ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་
པ་ཡིན་”ཞེས་ཅིའི་ཕྱིར་གསུངས་སམ།
2. དྲི་བ།  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མིའི་བསམ་པ་ནི་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཅི་
ལྟར་མཁྱེན་ནམ།

सबैको अगावड बावहर वहँडेर ननस्स्कयो। यस आस्चयनुकामद्ारा येशूले 

फेरर स्पष्ट देिाउनुभयो वक उहाँको लशक्ा दुिै साँचो र शक्तिशाली 

धथयो। 

५.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: के परमेश्वरले सबै कुरा जान्ुहुन्छ? उ: हो, परमेश्वरबाि केही 

पनन लुक् सकै्न।

२. प्र: के परमेश्वरले सबै कुरा गननु सक्ुहुन्छ? उ: हो, परमेश्वरले सदा 

आफ्ो पवित्र इच्ा पूरा गनुनुहुन्छ।

५.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: येशूले वकन यसो भन्ुभयो, “पुत्र, तिम्ो पापहरू क्मा भएका 

छन्”?

२. प्र: येशूलाई कसरी थाहा भयो वक कानुनका लशक्कहरूले के 

सोधचरहकेा छन् भनेर?
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་རླུང་འཚུབ་ཞི་བར་མཛད་པ།
མར་ཀུམར་ཀུ 4:35-41

6.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། གོམ་པ་སྤོ་མི་ཐུབ་པའི་ནད་པ་གསོས་པར་མཛད་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་
ཤུས་གྲོོང་ཁྱེར་ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱིི་མཚོའི་འགྲོམ་
ལ་མི་ཚོགས་ལ་ཆོས་བསྟན་པར་མཛད།  མི་མང་པོ་གནས་དེར་འཛོམས་པས་
ཁོང་གྲུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དང༌།  མི་ཚོགས་ཚང་མ་མཚོ་འགྲོམ་ལ་
བསྡད་དགོས་པ་བྱུང༌།

येशूले आँधीलाई शान्त पानुनुहुन्छ
मकूनु स ४:३५-४१

६.१ पररचय पक्ाघािीलाई ननको पानुनुभएपधछ, येशूले कफनु नहुम 

छोड्नुभयो र गालील समुद्रको छेउमा माननसहरूलाई लशक्ा नदन 

थाल्ुभयो। त्हाँ जम्ा भएको भीड यति ठूलो धथयो वक उहाॅलाई 

एउिा िलाउमा भएको डुङ्गामा चढेर बावहर ननस्स्कनु पययो, जबवक 

सबै माननसहरू पानीको वकनारतिर धथए।

6.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  35 དེ་ནས་ཉིན་དེའི་དགོང་མོར་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་ཚོར་“ང་ཚོ་མཚོའི་
ཕ་རོལ་ལ་འགྲོོའོ་”ཞེས་གསུངས།  36 ཉེ་གནས་ཚོ་མི་ཚོགས་དང་ཁ་བྲལ་
ཏེ་ཡེ་ཤུ་བཞུགས་སའི་གྲུའི་ནང་འཛུལ་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།  

ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གྲུ་གཞན་ཡང་ཡོད།  37 དེའི་སྐབས་རླུང་འཚུབ་ཆེན་
པོ་ལངས་ཏེ་རྦ་རླབས་གྲུའི་ནང་འཛུལ་ནས་གྲུ་ཆུས་ཁེངས་གྲོབས་བྱས།  
38 དེ་དུས་ཡེ་ཤུ་གྲུའི་མཇུག་ཏུ་སྔས་འབོལ་གྱིི་སྟེང་ལ་གཟིམས་ཡོད་པས་ཉེ་
གནས་ཚོས་ཁོང་མནལ་སད་དེ་“སྟོན་པ་ལགས།  ང་ཚོ་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པར་
ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་མི་མཛད་དམ་”ཞེས་ཞུས།  39 ཁོང་མནལ་སད་དེ་ཡར་

६.२ िमनुशास्त्र ३५ त्यो नदन साँझ परपेधछ उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, 

“आओ, हामी पाररपवटि जाऔ।ं ३६ अनन भीड़सँग तबदा ललएपधछ, उहाँ 

जुन डुङ्गामा बस्नुभएको धथयो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्नासाथ 

लगे। र अरू-अरू डुङ्गाहरू पनन उहाँको साथमा धथए। ३७ अनन त्यहाँ 

ठूलो हुरी-बिास चल्यो, र छालहरू डुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्म वक 

डुङ्गा पानीले भररन लाग्यो। ३८ उहाँ आफैचावहँ डुङ्गाको पधछल्लो 

भागमा एउिा ससरानी लाएर ननदाइरहनुभएको धथयो। तिनीहरूले उहाँलाई 

यसो भन्दै तबउँझाए, “गुरुज्यू, हामी डुब्न लाग्यौं भन्ने के िपाईंलाई 

िास्िा छैन?” ३९ िब उहाँ तबउँझनुभयो, र बिासलाई हप्काउनुभयो, र 
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བཞེངས་ནས།  རླུང་ལ་བཀའ་བཀྱོན་མཛད་ཅིང་རྦ་རླབས་ལ་“ཞི་བར་གྱུར་ལ་
ཁ་རོག་སྡོད་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང་བས།  རླུང་འཇགས་ནས་
མཚོ་ཡོངས་སུ་ཞི་བར་གྱུར།  40 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་
ཚོར་“ཁྱོད་ཚོ་ཞེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན།  ཁྱོད་རང་ཚོ་ད་
དུང་ཡིད་ཆེས་མེད་དམ་”ཞེས་གསུངས།  41 ཁོ་ཚོ་ཤིན་
ཏུ་འཇིགས་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“འདི་སུ་ཡིན་
ནམ།  རླུང་དང་རྦ་རླབས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་
ཉན་པར་བྱེད་”ཅེས་ཟེར་རོ། །

समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो, “शान्ि हो! रोवकजा!” अनन बिास 

थातमयो र ठूलो सन्नािा छायो। ४० उहाँले तिनीहरूलाई 

भन्नुभयो, “तिमीहरू वकन यसरी भयभीि हुन्छौ? 

तिमीहरूमा विश्िास छैन?” ४१ तिनीहरू साह्र ै

भयभीि भए र आपसमा भन्न लागे, “ययनी 

को हुन् ? बिास र समुद्रले पनन ययनको 

हुकुम मान्छन् ।” 

6.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་གྲུ་
ཆུང་ལ་བཞུགས་ཏེ་མཚོ་དེ་རྒལ་བའི་དུས་སུ་རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོ་
ཞིག་ལངས།  རྦ་རླབས་གྲུའི་ནང་འཛུལ་ནས་གྲུ་ཆུས་ཁེངས་གྲོབས་བྱས་
པས་ཉེ་གནས་ཀྱི་བསམ་པར་ཁོང་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཤི་གྲོབས་འདུག  ཁོ་ཚོས་
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མནལ་སད་ནས་ཁོང་གིས་རླུང་དང་རྦ་རླབས་ལ་བཀའ་གནང་
བས་ཡོངས་སུ་ཞི་བར་གྱུར།  ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱི་དད་པ་མ་འདང་བས་ཞེད་
པར་གྱུར་བ་མཁྱེན་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་བཀའ་བཀྱོན་མཛད།  གང་
ཡིན་ཞེ་ན།  འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འགོད་པ་གནང་
མཁན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཉིད་ཡིན་པ་ཁོ་ཚོས་ཤེས་པར་འདོད།  དབང་ཀུན་

६.३ व्याख्या येशू र उहाँका चेलाहरू सानो 

डुङ्गामा िाल पार गददै हुनुहुन्थो, एउिा ठूलो 

आँिी चल्ो। िी लहरहरू डुङ्गामा आयो र त्सलाई भननु 

लाग्ो; िब चेलाहरू मननु लातगयो भनेर डराए। तिनीहरूले येशूलाई 

ब्ूँझाए, र उहाँको आज्ा अनुसार त्ो पूणनु शान्त भयो। येशूलाई थाहा 

धथयो वक िी चेलाहरू पयानुप्त विश्वासको कमीका कारण डराएका 

धथए। उहाँले यसको लातग तिनीहरुलाई हप्ाउनु भयो, वकनभने 

उहाँले तिनीहरूलाई बुझाउन चाहनुहुन्थो वक उहाँ िास्तिमा परमेश्वर 

हुनुहुन्छ जसले संसारलाई बनाउनु भयो। सिनुशक्तिमान परमेश्वरसँग 
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དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་རླུང་དང༌།  རྦ་རླབས།  ཁོང་གིས་གང་བཀོད་
པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་ནུས་མཐུ་ཡོད།  དེའི་ཕྱིར་ཁོང་གི་མདུན་དུ་
ཡོད་པའི་དུས་སུ་ཉེ་གནས་ཞེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིའང་མེད།  ཁོ་རྣམས་སྲུང་
བའི་ཆེད་དུ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད།  ཁོང་གིས་བཀའ་
གནང་བ་ཙམ་གྱིིས་རླུང་ཚུབ་ཞི།  ནད་སེལ།  སྡིག་ཉེས་ལས་ཐར་བར་མཛད་
ཐུབ་བོ། །
6.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལྟར་ང་ཚོས་གང་བྱེད་
དགོས་སམ།  ལན།  ང་ཚོས་ཁོང་གི་དམ་པའི་བཀའ་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་ཉན་
དགོས།
2. དྲི་བ།  མི་སུ་ཤིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སྐྱོན་མེད་པར་སྲུང་སྲིད་
དམ།  ལན།  མི་སུས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་སྐྱོན་མེད་
པར་སྲུང་མི་སྲིད།
6.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོ་དེ་ཅི་ལྟར་ཞི་བར་མཛད་དམ།
2. དྲི་བ།  དེ་མཐོང་ནས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་གང་བཤད་དམ།

हािाहरू, िरङ्गहरू, र सबै उहाँले सृष्ष्ट गनुनुभएको थोकलाई शासन 

गनने शक्ति छ। जब येशू चेलाहरूससि हुनुहुन्थो, तिनीहरू डराउनु 

पनने कुनै कारण धथएन। परमेश्वर स्यम उनीहरूको रक्ा गननु त्हाँ 

हुनुहुन्ो। उहाँको िचनद्ारानै, उहाँले आँिी शान्त पाननु, रोगहरू ननको 

पाननु र माननसहरुलाई पापबाि बचाउन सक्म हुनुहुन्छ।

६.४ प्रश्न र उत्तरहरुहरू

१. प्र: परमेश्वरको पवित्र ननयम अनुसार हामीले के गननु आिश्यक छ? 

उ: हामीले सबै कुरामा परमेश्वरको आज्ा पालन गछछौं।

२. प्र: के कसैले परमेश्वरको व्यिर्ालाई पूणनुिा नदन सक्छ? उ: कुनै 

पनन मनुष्यले परमेश्वरको व्यिर्ालाई पूणनुरूपमा राख् सकै्न।

६.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: येशूले कसरी आँिीलाई शान्त गनुनुभयो?

२. प्र: येशूको बारमेा चेलाहरूले के भने जब तिनीहरूले यो देिें?
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་བུ་མོ་ཞིག་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པར་
མཛད་པ།

མར་ཀུམར་ཀུ 5:21-24a དང་དང་ 5:35-42

7.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ཉེ་གནས་དང་བཅས་པར་ཡང་བསྐྱར་གྲུ་ལ་བཞུགས་
ཏེ་མཚོ་དེ་རྒལ་བའི་རྗེས་སུ།  དུར་ཁང་གི་ཁྲོད་ནས་སྡོད་མཁན་གདོན་འདྲེ་མང་
པོ་ཞིག་གིས་བཟུང་བའི་མི་ཞིག་ཁོང་རྣམས་དང་མཇལ།  ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་དྲག་པོ་
ཡིན་པས་མི་སུས་ཀྱང་ཁོ་བཟུང་ནས་ལྕགས་ཐག་གིས་ཀྱང་འཆིང་བར་མ་ཐུབ།  

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་གདོན་འདྲེ་དེ་ཚོ་བསྐྲད་པར་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་ཡུལ་མི་རྣམས་
འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་པས་ཁོང་ལ་ས་ཆ་གཞན་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་ཕུལ།

मिकेी ठिटीलाई जीवित पानुनुहुन्छ
मकूनु स ५:२१-२४क र ५:३५-४२

७.१ पररचय फेरर िाल पार गदानु, येशू र चेलाहरूको भेि धचहानहरूका 

बीचमा बस्े र िेर ैभूिहरूले सिाएको माननससंग भयो। त्ो माननस 

यति वहंस्क धथयो वक सडंलोले पनन कसैले उसलाई बाँध्न सकै्न 

धथयो। येशूले ति आत्ाहरूलाई बावहर ननकाल्ु भएपधछ, देशका 

माननसहरू िेर ैभयभीि भए र तिनीहरूले येशूलाई आफ्ो क्ेत्र छोड्न 

अनुरोि गर।े

7.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  21 དེ་ནས་ཡེ་ཤུ་གྲུའི་ནང་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་མཚོའི་ཕར་
ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པ་དང་མི་ཚོགས་མང་པོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་འདུས།  ཁོང་མཚོའི་
འགྲོམ་དུ་བཞུགས་པ་རེད།  22 སྐབས་དེར་ས་ཆ་དེ་ལ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་ཁང་
ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་དཔོན་པོའི་མིང་ལ་ཡ་ཨིར་ཟེར་བ་ཞིག་འོངས་ནས།  ཡེ་ཤུ་
མཇལ་བ་དང་ཁོང་གི་ཞབས་ལ་གཏུག་སྟེ།  ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཕུལ་ནས་  23 “ངའི་
བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཤི་གྲོབས་འདུག  ཁྱེད་རང་ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོ་མོ་ནད་
ལས་ཐར་ཏེ་གསོན་པའི་ཕྱིར།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་ལུས་སྟེང་ལ་ཕྱག་འཇོག་པར་

७.२ िमनुशास्त्र २१ जब येशू फेरर डुङ्गामा समुद्रको पाररपवटि जानुभयो, 

िब एउिा ठूलो भीड उहाँको िररपरर भेला भयो। उहाँचावहँ समुद्रको 

वकनारमा हुनुहुन्थयो। २२ सभाघरका शासकहरूमध्ये याइरस नाउँका 

एक जना उहाँकहाँ आए, र उहाँलाई देिेर उहाँका पाउमा घोप्िो पर,े 
२३ र यसो भनेर तबन्िी गर,े “मेरी सानी छोरी मननु लागेकी छे, आएर 

त्यसमाधथ िपाईंका हाि राखिनदनुहोस्, र त्यो ननको होस्  र बाँचोस् ।” 
२४ िब येशू तिनीसँग जानुभयो।
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མཛོད་དང་”ཞེས་ཞུས་པས།  24a  ཡེ་ཤུ་ཁོང་དང་མཉམ་
དུ་ཕེབས་པ་རེད།
35 ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་ཁང་གི་དཔོན་པོའི་ཁྱིམ་ནས་མི་
འགའ་ཤས་ཡོང་སྟེ།  དེར་“ཁྱེད་རང་གི་བུ་མོ་ཤི་ཚར་
སོང་བས་སྟོན་པ་ལ་འོ་བརྒྱལ་ཞུས་བྱས་ག་རེ་བྱེད་”ཅེས་
ཟེར།  36 ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆར་ཁ་ཡ་མ་གནང་བར་
དཔོན་པོ་ལ་“ཞེད་སྣང་མ་བྱེད།  དད་པ་རང་གྱིིས་ཤིག་”ཅེས་
གསུངས།  37 དེ་ནས་ཁོང་གིས་པེ་ཏྲོ་དང་ཡ་ཀོབ།  ཡ་ཀོབ་ཀྱི་སྤུན་ཡོ་ཧ་
ནན་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་མ་བཅུག  38 ཁོང་ཚོ་
དཔོན་པོའི་ནང་ལ་ཕེབས་སྐབས།  མི་མང་པོ་ཅ་ཅོ་དང་ངུ་ཞིང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་
པ་གཟིགས་ནས།  39 ཡེ་ཤུ་ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ་ཁོ་ཚོར་གསུངས་པར་“ཁྱོད་
ཚོ་ཅ་ཅོ་དང་ངུ་བའི་དོན་གང་ཡིན།  བུ་མོ་འདི་ཤི་མེད་པར་གཉིད་ཁུག་འདུག་ ” 

ཅེས་གསུངས་པས།  40 མི་དེ་ཚོས་ཁོང་ལ་ཁྲེལ་དགོད་བྱས།  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོ་
ཕྱིར་བཏོན་ནས་བུ་མོའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་ཉེ་གནས་རྣམས་མཉམ་དུ་བུ་མོའི་
སར་ཕེབས་ནས།  41 བུ་མོའི་ལག་པ་ནས་འཇུས་ཏེ་“ཏ་ལི་ཐཱ་ཀུ་མི་”ཞེས་
པའི་དོན་ནི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས།  42 བུ་མོ་དེ་
ལམ་སེང་ཡར་ལངས་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབ།  (བུ་མོ་དེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་)  

འདིས་མི་ཚང་མ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་རེད།

३५ उहाँ बोल्दैहुनुहँुदा, शासकको घरबाि माननसहरू 

आएर भने, “िपाईंकी छोरी ि मरी। गुरुज्यूलाई 

अब अरू कष्ि वकन नदनुहुन्छ?” ३६ िर तिनीहरूले 

गरकेा कुराहरूलाई ध्यान ननदई येशूले सभाघरका 

शासकलाई भन्नुभयो, “नडराऊ, विश्िास मात्र 

गर।” ३७ अनन उहाँले पत्रुस, याकूब र याकूबका 

भाइ यूहन्नालाई बाहके अरू कसैलाई पनन आफ्नो साथ 

आउन अनुमति नदनुभएन। ३८ उहाँहरू सभाघरका शासकको घरमा 

आउनुभयो, अनन उहाँले िैलाबैला गननेहरू, रुनेहरू र ठूलो सोरले 

तबलौना गननेहरूलाई देख्नुभयो। ३९ तभत्र पसेर उहाँले तिनीहरूलाई 

भन्नुभयो, “तिमीहरू वकन िैलाबैला गछछौ र रुन्छौ? टठिी मरकेी छैन, 

िर सुतिरहकेी छे।” ४० िर तिनीहरू उहाँको कुरामाधथ हाँसे। िब उहाँले 

तिनीहरू सबैलाई बावहर ननकाल्नुभयो, र टठिीका बुबा र आमा र उहाँसँग 

हुनेहरूलाई साथमा ललएर टठिी भएको ठाउँतभत्र जानुभयो। ४१ अनन 

टठिीको हाि समािेर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, “िाललिा कूमी,” 

जसको अथनु हो, “ए बाललका, म तिमीलाई भन्दछु, उठ।” ४२ अनन टठिी 

िुरुन्िै उठी, र वहँड् डुल गननु लागी। त्यो बाह्र िषनुकी धथई। अनन त्यति 

नै बेला तिनीहरू आश्चयनुचवकि भए।
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7.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་ཁང་ཞིག་གི་དཔོན་པོའི་མིང་ལ་ཡ་ཨིར་ཟེར་
མཁན་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཇལ་བའི་ཆེད་དུ་འོངས།  ཁོའི་བུ་མོ་ནད་ལྗིད་པོ་ཡིས་
བཏབ་པས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་མོ་ནད་གསོ་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཞུ་བ་ཕུལ།  

ཡ་ཨིར་གྱིི་ནང་ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་བུད་མེད་གཅིག་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་
དུ་ལུས་ནས་ཁྲག་འཛིར་བའི་ནད་ཕོག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་
རེག་ནས་ནད་དེ་ལས་ཐར་རོ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་མོ་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་
དུས་ཡ་ཨིར་གྱིི་ཁྱིམ་ནས་མི་ཁ་ཤས་ཡོང་སྟེ་བུ་མོ་དེ་ཤི་ཟིན་པའི་གཏམ་བཤད།  

འོན་ཀྱང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆར་ཁ་ཡ་མ་གནང་བར་ཡ་ཨིར་ལ་དཀོན་
མཆོག་ལ་དད་པ་བྱེད་དགོས་པ་བསྐུལ་བར་མཛད།  ཉེ་གནས་གསུམ་ཁྲིད་དེ་
ཡ་ཨིར་གྱིི་ཁང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ།  བུ་མོའི་ལག་པ་ནས་འཇུས་ཏེ་ཁོང་གིས་
ཁོ་མོ་ལ་“ཏ་ལི་ཐཱ་ཀུ་མི་”ཞེས་གསུངས།  གཏམ་དེ་ནི་སྔགས་མ་ཡིན་ཏེ་ཁོ་
མོའི་ཕ་ཡུལ་གྱིི་སྐད་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་ཚིག་ཡིན།  བུ་མོ་དེ་ལམ་སེང་སླར་གསོན་
པོར་གྱུར།  དེ་ལྟར་མཛད་པའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུར་འཆི་བ་འཇོམས་པའི་
དབང་ཡོད་པ་གསལ་པོར་བསྟན།  ཕྱིན་ཆད་མི་གཞན་ཤི་ནས་སླར་གསོན་
དུ་བཅུག་པར་མཛད་ཅིང༌།  རང་ཉིད་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པའི་སྒོ་ནས་སྟོན་
པ་ཡེ་ཤུས་དབང་ཆ་དེ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟན་པར་མཛད།

७.३ व्याख्या र्ानीय सभाघरका अगुिा याइरस नाउँ भएका एक 

जना माननस येशूलाई भेि्न आए। उनकी छोरी ननकै तबरामी धथइन् र 

उनले येशूलाई तिनलाई ननको पाननु अनुरोि गययो। याइरसको घर जाँदै 

गदानु बाह्र िषनुदेखि तबरामी भएकी एक मवहलाले येशूको लुगा छोईन् 

र ननको भइन्। जसै येशूले तिनलाई आलशष् नदइरहनु भएको धथयो, 

याइरसको घरबाि समचारिाहकहरू आए र उहाँको छोरी मरीसकी भनी 

सुनाए। िर येशूले यस कुरामा ध्ान नदनुभएन र परमेश्वरमा विश्वास 

गननु याइरसलाई प्रोत्ाहन नदनुभयो। आफूसँगै िीन जना चेलाहरूलाई 

ललएर, उहाँ याइरासको घरमा प्रिेश गनुनुभयो, र टठिीको हाि समािेर 

उनलाई यसो भन्ुभयो ‘िाललिा कूमी’ यी शब्दहरू मन्त्र होइन, िर उनको 

मािृभाषामा सािारण शब्दहरू हुन्। टठिी िुरुन्तै फेरर लजविि भइन्। 

यसो गदानु, येशूले मृत्ुमाधथ विजय प्राप्त गननु शक्ति छ भनेर स्पष्टसँग 

देिाउनुभयो। येशूले पधछ मृत्ुबाि अरूलाई तबउिाएर सबैलाई यो 

शक्ति देिाउनुभयो र आफैपनन मृत्ुबाि पुनरुत्ान हुनुभयो।
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7.4 དེ་ནི་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ནུས་མཐུའི་དཔེ་ལྔ་པའོ།

འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། །
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀས། །
གདོན་འདྲེ་མང་པོ་བསྐྲད་པར་མཛད། །
ནད་དང་སྡིག་ཉེས་སེལ་བ་སྟེ། །
རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོ་འཇགས་པར་མཛད། །
འཆི་བ་བཅོམ་ནས་ཡོངས་སུ་རྒྱལ། །
ཁོང་ལ་ནུས་མཐུ་ཀུན་ཡོད་པས། །
མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཡིན། །

७.४ यो येशूको ‘अलौवकक शक्ति’ को पाँचौं उदाहरण हो।

यो संसारमा हँुदा

येशू मसीहाले

िेर ैदुष्ट आत्ाहरू बावहर ननकाल्ुभयो

तबमार र पाप हिाउनु भयो

ठूलो आँिी शान्त गनुनुभयो

र मृत्ू माधथ विजय प्राप्त गनुनुभयो

उहाँसंग सबै शक्ति छ

उहाँ सबै माननसको लातग मुक्तिदािा हुनुहुन्छ।
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7.5 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  སྡིག་ཉེས་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།  ལན།  སྡིག་ཉེས་ནི་
དཀོན་མཆོག་གིས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དེ་སྒྲུབ་པའམ།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་
མི་ཉན་པ་དེ་ཡིན།
2. དྲི་བ།  སྡིག་ཉེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་ནམ།  ལན།  སྡིག་ཉེས་རེ་
རེས་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་བས་ཁོང་གི་ཆད་པ་དེར་ཕོག་
འོས་པ་ཡིན།
7.6 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  ལོ་རྒྱུས་འདི་ལྟར་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྲེལ་
དགོད་བྱས་སམ།
2. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་བུ་མོ་དེ་ཅི་ལྟར་སླར་གསོན་པོར་མཛད་དམ།

७.५ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: पाप भनेको के हो? उ: परमेश्वरले नगनुनु भन्ु भएको कुरा गनुनु, 

िा परमेश्वरले आज्ा गनुनु भएको कुरा नगनुनु पाप हो। 

२. प्र: पापको के लायक छ? उ: प्रत्ेक पापले हाम्ो पवित्र परमेश्वरलाई 

अपमान गछनु र उहाँको सजाय पाउन योग् छ।

७.६ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: येशूलाई माननसहरूले वकन हाँसे?

२. प्र: येशूले टठिीलाई कसरी जीिनमा फकानुउनु भयो?
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ས་བཅད་གསུམ་པ།  
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་བཀའ་ཆོས།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་མིའི་ངན་སེམས་ཀྱི་སྐོར་གསུངས་པ།
མར་ཀུམར་ཀུ 7:14-23

8.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། རང་གི་ཕ་ཡུལ་ན་ཙ་རེལ་ལ་ཆོས་གསུངས་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་
རང་གི་ཉེ་གནས་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་སྒྲོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་
ཡུལ་གྱིི་གྲོོང་རྣམས་ལ་མངགས།  ཁོ་རྣམས་ལོག་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་གང་བྱས་
པ་དང་ཆོས་གང་བསྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་ཞུས།  ངལ་གསོ་བའི་
ཕྱིར་ཁོང་ཚོ་དབེན་གནས་ཤིག་ཏུ་ཕེབས་དགོངས་ན་ཡང༌།  མི་མང་པོས་
ཁོང་རྣམས་ཕེབས་བཞིན་པ་མཐོང་སྟེ།  རྒྱུགས་ཡོང་སྟེ་ཁོང་ཚོའི་སྔོན་ལ་ས་ཆ་
དེར་སླེབས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཐུགས་བརྩེ་བའི་ངང་ནས་ཁོ་ཚོར་ཆོས་མང་པོ་
གསུངས།  འོན་ཀྱང་ས་ཆ་དེར་ཟས་མེད་པས་བག་ལེབ་ལྔ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་
ཀྱིས་ཁོང་གིས་མི་ལྔ་སྟོང་ལྷག་གི་མི་ཚོགས་ལ་གནང༌།  མི་ཚང་མས་བཟས་
ནས་ཚིམས་པར་གྱུར།  མི་ཚེ་ནི་བག་ལེབ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་ལ་རྟེན་པ་
ལྟར།  དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་ནི་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་པར་རྟེན་པ་དེ་ཁོ་རྣམས་
ལ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་མཛད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་གསུངས་པ་ལྟར་“ང་ནི་ཚེའི་
བག་ལེབ་དེ་ཡིན་ནོ།  ངའི་རྩར་ཡོང་མཁན་དེ་མི་ལྟོགས།  ང་ལ་དད་པ་བྱེད་

खण्ड तीन: प्रभु येशूको शशक्ाहरू

येशूले माननसहरूको हृदयमा भएको 

दुष्टताबाि ेभन्ुहुन्छ
मकूनु स ७:१४-२३

८.१ पररचय आफ्ो गृहनगर नासरिमा बोल्ुभएपधछ, येशूले आफ्ा 

चेलाहरूलाई इस्ाएलका अन्य सहरहरूमा सुसमाचार प्रचार गननु 

पठाउनुभयो। जब तिनीहरू यस यात्राबाि फवकमि ए, िब चेलाहरूले 

येशूलाई तिनीहरूले ससकाएका र गरकेा कुराहरू बिाए। उनीहरू केही 

विश्ाम ललन शान्त ठाउँमा जान चाहन्े, िर येशूलाई हनेनु ठूलो भीड 

तिनीहरूभन्ा अगावड दौवडरहकेो धथयो। येशूलाई तिनीहरूमाधथ दया 

लाग्ो र तिनीहरूलाई िेर ैकुराहरू ससकाउनु भयो। िर त्स ठाउँमा 

कुनै िानेकुरा धथएन, त्सैले पाँचििा रोिी र दुई माछा ललएर उहाॅले 

पाँच हजारभन्ा बढीको भीडलाई िुिाउनु भयो। उहाँले यो संकेि 

तिनीहरूलाई यो देिाउन गनुनुभयो वक केिल शारीररक जीिन रोिीमा 

ननभनुर हुन्छ, िर अनन्त जीिन उहाँमा विश्वास गनुनुमा ननभनुर हुन्छ। 

जस्तो वक उहाॅले भन्ुभयो, ‘ म जीिनको रोिी हँु।’ म कहाँ आउने 

जो कोही भोकाउने छैन, अनन मलाई विश्वास गनने तििानुउने छैन ‘। 
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མཁན་དེ་ནམ་ཡང་མི་སྐོམ་”ཞེས་གསུངས།  དེ་ནས་མཚོ་རྒལ་བའི་ཕྱིར་ཉེ་
གནས་རྣམས་གྲུ་ལ་བསྡད་ཅིང༌།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་མི་ཚོགས་ཕར་བཏང་གནང༌།  

དགོང་མོ་ཟིན་དུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཚོའི་སྟེང་ལ་ཁོ་ཚོའི་
རྩར་ཞབས་འཆག་པར་མཐོང༌།  གདོན་འདྲེ་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ་ཁོ་ཚོ་སྐད་
ངན་ཤོར།  འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་“ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་བདེ་བར་བྱོས།  ང་རང་ཡིན་
པས་འཇིགས་མི་དགོས་”ཞེས་གསུངས།  ཁོང་གྲུའི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་དང༌།  

ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱི་སེམས་སུ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་སྐྱེས།

त्सपधछ चेलाहरू डुङ्गामा चढी अकयो वकनारमा फवकमि न लागे िब 

येशूले भीडलाई तबदा नदनुभयो। जब साँझको समय भयो, चेलाहरूले 

येशूलाई तिनीहरूिफनु  िालको पानीमा वहड्दै आउनु भएको देख्यो। 

तिनीहरूले भूिप्रेि रहछे भनी विचार गर ेर भयभीि भएर धचच्ाए, िर 

उहाले भन्ुभयो, ‘शान्त हो; म हॅु।’ येशू डुङ्गामा पस्ुभयो, र चेलाहरू 

पूणनुरूपमा आश्चयनुचवकि भए।

8.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  14 དེ་ནས་ཡང་ཡེ་ཤུས་མི་ཚོགས་རང་གི་དྲུང་དུ་བོས་ནས་
“ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་ང་ལ་ཉན་ནས་ཧ་གོ་བར་གྱིིས་ཤིག  15 ཕྱི་ནས་
ཁོག་པའི་ནང་ཞུགས་པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་བྱེད་མི་ཐུབ།  

ཡིན་ན་ཡང་མིའི་ཡིད་ནང་ནས་ཕྱིར་གང་འཐོན་པ་དེས་
མི་མི་གཙང་བར་བྱེད་”ཅེས་གསུངས།  17 དེ་ནས་ཁོང་
མི་ཚོགས་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཁང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ།  

དེ་དུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་དེའི་དོན་བཀའ་
འདྲི་ཞུས་པས།  18 ཁོང་གིས་“ཁྱོད་ཚོས་དེའི་སྐོར་ཡང་
ཤེས་ཀྱི་མེད་དམ།  ཕྱི་རོལ་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་བའི་ཟས་
དེས་མི་མི་གཙང་བར་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དེ་ཁྱོད་ཚོས་ཧ་མི་གོའམ།  

८.२ िमनुशास्त्र १४ उहाँले माननसहरूलाई फेरर आफूकहाँ बोलाएर 

तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू सबैले मेरा कुरा 

सुन र बुझ। १५-१६ यस्िो केही कुरा छैन जो 

बावहरबाि माननसतभत्र पसेर त्यसलाई 

अशुद्ध पाननु सक्छ, िर माननसबाि बावहर 

ननस्कने कुराहरूले नै माननसलाई अशुद्ध 

पाछनु।” १७ माननसहरूलाई छोडे़र घरतभत्र 

पसेपधछ उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई 

यस दृष्िान्िको विषयमा सोिे। १८ उहाँले 

तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “के तिमीहरू पनन अझै 
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19 གང་ཡིན་ཟེར་ན།  དེ་ནི་མིའི་སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་མི་འགྲོོ་བར་གྲོོད་པའི་ནང་དུ་
འགྲོོ  དེ་ནས་ཕྱིར་འཐོན་”ཞེས་གསུངས།  (ཡེ་ཤུས་གསུངས་པའི་དོན་དེ་ནི་
ཟས་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ )  20 ཁོང་གིས་ད་དུང་གསུངས་པར་
“མིའི་ཡིད་ནང་ནས་ག་རེ་འཐོན་པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་བྱེད།  21 རྒྱུ་མཚན་
ནི།  མིའི་ཡིད་ནང་ནས་བསམ་པ་ངན་པ་དང༌།  འདོད་ལོག་སྤྱོད་པ།  རྐུ་བ།  

མི་སྲོག་གཅོད་པ།  22 ལོག་གཡེམ།  སེར་སྣ།  གནོད་སེམས།  མགོ་སྐོར།  

འདོད་ཆགས།  ཕྲག་དོག  དམའ་འབེབས་གཏོང་བ།  ང་རྒྱལ།  དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་དོར་བ་སོགས།  23 ངན་པ་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་མིའི་ནང་ནས་
ཕྱིར་འཐོན་ཏེ་མི་མི་གཙང་བར་བྱེད་”ཅེས་གསུངས།

अबुझ छौ? जे बावहरबाि माननसतभत्र पस्छ त्यसले उसलाई अशुद्ध 

पाननु सक्दैन भनेर तिमीहरू जान्दैनौ? १९ वकनवक त्यो उसको हृदयमा 

होइन, िर पेितभत्र पस्िछ, र बावहर ननस्स्कहाल्छ।” (यसरी उहाँले सबै 

भोजन शुद्ध हो भनी बिाइनदनुभयो।) २० उहाँले भन्नुभयो, “माननसबाि जे 

बावहर ननस्कन्छ त्यसैले माननसलाई अशुद्ध पाछनु। २१ वकनवक तभत्रबाि, 

अथानुि्  माननसको हृदयबाि िराब विचार, व्यतभचार, चोरी, हत्या, 

परस्त्रीगमन, २२ लोभ, दुष्ििा, छल, छाडापन, ईर्ष्या, ननन्दा, घमण्ड, 

मूिनुिा ननस्कन्छन् । २३ यी सबै दुष्ि कुराहरू तभत्रबाि ननस्कन्छन्, र 

माननसलाई अशुद्ध पाछनुन् ।”

8.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཉིན་ཞིག་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཇལ་བར་ཡོང༌།  ཁོ་ཚོས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཀྱི་ནང་ནས་འགའ་
ཞིག་གིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པར་ལག་པ་མ་
བཀྲུས་པར་ཟས་ཟ་བཞིན་པ་མཐོང༌།  ཁོ་ཚོའི་བསམ་པར་ལག་པ་མ་བཀྲུས་
ན་མི་ཞིག་ལ་གྲིབ་ཕོག་པའམ་མི་གཙང་བར་འགྱུར་སྲིད།  འོན་ཀྱང་སྟོན་
པ་ཡེ་ཤུས་མི་ཚོགས་རང་གི་དྲུང་དུ་བོས་ནས་“ཕྱི་ནས་ཁོག་པའི་ནང་ཞུགས་
པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་བྱེད་མི་ཐུབ།  ཡིན་ན་ཡང་མིའི་ཡིད་ནང་ནས་ཕྱིར་
གང་འཐོན་པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་བྱེད་”ཅེས་གསུངས།  མ་ཟད་ཁོང་གིས་

८.३ व्याख्या एक नदन, इजरायलका केही िातममि क नेिाहरू येशूलाई भेि्न 

आए। तिनीहरूले उहाँका केही चेलाहरूले पवहले आफ्ो हाि निोइ 

भोजन िादैगरकेो देिेको धथएँ, जुन यहूदी िातममि क परम्पराको विपरीि 

धथयो। तिनीहरूले सोच्थे वक यनद कसैले िाना िानुभन्ा पवहले आफ्ो 

हाि िुएन भने, तिनीहरू अपवित्र िा अशुद्ध हुन्छन्। िर येशूले भीडलाई 

बोलाएर भन्ुभयो, “बावहरबाि शरीरतभत्र जे जान्छ, त्सले माननसलाई 

अशुद्ध बनाउन सकै्न। िर माननसको ह्रदयबाि जे कुरा ननस्कन्छन्, 

त्सले उसलाई अशुद्ध बनाउँछ।” उहाँले यो कुरा पनन ससकाउनु भयो 
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བསམ་པ་ངན་པ་དང༌།  འདོད་ལོག་སྤྱོད་པ།  རྐུ་བ།  མི་སྲོག་གཅོད་པ།  

ལོག་གཡེམ།  སེར་སྣ།  གནོད་སེམས།  མགོ་སྐོར།  འདོད་ཆགས།  ཕྲག་
དོག  དམའ་འབེབས་གཏོང་བ།  ང་རྒྱལ།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དོར་
བ་ལ་སོགས་པའི་སྡིག་ཉེས་ཀྱིས་མི་མི་གཙང་བ་བྱེད་པར་བསྟན།  ངོ་གནོང་
དང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་དང་མི་
རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་མེད་པར་སྒྱུར།  མི་སུས་ཀྱང་སྤྱོད་པ་ངན་པ་དེ་
རྣམས་སྤངས་ཏེ་སེམས་བསྒྱུར་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྡིག་ཉེས་སེལ་བར་ཞུས་
ནས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱེད་སྐབས།  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོ་གཙང་
བར་མཛད།  དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོས་བྱབས་ཁྲུས་དང་བསངས་གཏོང་བ་ལ་སོགས་
པའི་ཆོ ་ག་བྱེད་མི་དགོས།

वक दुष्ट विचार, यौन अनैतिकिा, चोरी, हत्ा, व्यतभचार, लोभ, दे्ष, 

छल, िासना, ईष्या, ननन्ा, घमण्ड, र परमेश्वरको िचन अस्ीकार गनने 

कुराले माननसलाई अशुद्ध बनाउँछ। यी लजिास्पद कायनुहरूले पूणनुिया 

पवित्र परमेश्वरसँग माननसहरूको सम्बन्ध विचे्द गछनुन्। जब माननसहरू 

यस्ता दुष्ट कुराहरूको पश्चात्ताप गछनुन् र परमेश्वरसंग क्मा मागी प्रभु 

येशूमा विश्वास गछनुन्, िब परमेश्वरले तिनीहरूलाई शुद्ध पानुनुहुन्छ, 

त्सैले तिनीहरूले शुद्ध कमनुकाण्ड िा िूप जलाउनु आिश्यक छैन।
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8.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  རྒྱུ་རྐྱེན་གང་གིས་ང་ཚོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་མི་གཙང་བ་
ཡིན་པར་བརྩིས་སམ།  ལན།  ང་ཚོའི་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིིས་དཀོན་མཆོག་
གི་སྤྱན་སྔར་ང་ཚོ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པར་རྩིའོ།
2. དྲི་བ།  འོ་ན་ང་ཚོ་ཅི་ལྟར་གཙང་བར་འགྱུར་སྲིད་དམ།  ལན།  སྤྱོད་པ་
ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཁོ་ནར་དད་པ་བྱེད་
པའི་སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་ང་ཚོ་གཙང་བར་འགྱུར་སྲིད་དོ།
8.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  རྒྱུན་གཏན་གྱིི་འཚོ་བ་ལ་མི་རྣམས་མི་གཙང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་
རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ།
2. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་གསུངས་པ་ལྟར་མི་རྣམས་མི་གཙང་བར་འགྱུར་
བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

८.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: परमेश्वरको नजरमा हामीलाई केले अशुद्ध बनाउँछ? उ: हाम्ो 

पापले हामीलाई परमेश्वरको नजरमा अशुद्ध बनाउँछ।

२. प्र: हामी कसरी सफा बन् सक्छौं? उ: हाम्ो पापको पश्चात्ताप गररे 

र प्रभु येशूमा मात्र विश्वास गररे।

८.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: दैननक जीिनमा के कुराले माने्छलाई अशुद्ध बनाउँछ?

२. प्र: येशूका अनुसार, माननसहरूलाई केले अशुद्ध बनाउँछ?
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན།
མར་ཀུམར་ཀུ 9:2-8

9.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། མིའི་ངན་སེམས་ཀྱི་སྐོར་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་མུ་
མཐུད་ནས་ནད་སེལ་བར་མཛད།  གང་དུ་ཕེབས་ན་ཡང་མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཁོང་
གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།  དབེན་གནས་ཤིག་ལ་ཁོང་གིས་བག་ལེབ་བདུན་དང་
ཉ་ཤ་ཆུང་ངུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མི་སྟོང་ཕྲག་བཞི་ཙམ་གྱིི་བཀྲེས་ལྟོགས་སེལ།  དེའི་
རྗེས་སུ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་རང་ཉིད་དངོས་གནས་ཡིན་པ་ལྟར་རང་ཀྱི་ཉེ་གནས་
རྣམས་ལ་སྟོན་པ་ཐག་གཅོད་མཛད།

येशू पिमेश्विको पुत्र हुनुहुन्छ
मकूनु स ९:२-८

९.१ पररचय माननसहरूको हृदयमा भएको दुष्टिाको बारमेा 

ससकाइसकेपधछ, येशूले माननसहरूलाई ननको पाददै रहनुभयो। उहाँ 

जहाँ जानुभएपनन ठूलो तभडले उहाँलाई पच्याइ रहयो। एक दुगनुम 

क्ेत्रमा उहाँले कररब चार हजार माननसहरुको भीडलाई साि ििा रोिी 

र केही माछाले िुिाउनु भयो। त्सपधछ, येशूले आफ्ा चेलाहरूलाई 

देिाउनु चहानुभयो वक उहाँ साँचिै कस्तो हुनुहुन्छ। 

9.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  2 ཉི་མ་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་ཡེ་ཤུས་པེ་ཏྲོ་དང་
ཡ་ཀོབ།  ཡོ་ཧ་ནན་གསུམ་ཁྲིད་ནས་དབེན་པའི་ཡུལ་
གྱིི་རི་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་ཕེབས།  དེ་ནས་ཁོང་ཚོའི་མདུན་
དུ་ཁོང་གི་སྐུའི་རྣམ་པ་གྱུར་ཅིང༌།  3 ཁོང་གི་ན་བཟའ་
འོད་འཕྲོ་བའི་ཚོན་མདོག་ཧ་ཅང་དཀར་བ།  འཇིག་རྟེན་
འདིའི་སྟེང་སུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཟོ་མི་ཐུབ་པའི་དཀར་པོ་ཞིག་ཏུ་
གྱུར།  4 དེའི་སྐབས་ལ་ཁོང་ཚོའི་མདུན་དུ་ལུང་སྟོན་པ་ཨེ་ལི་ཡཱ་དང་མོ་ཤེ་
གཉིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ནས་ཡེ་ཤུ་དང་བཀའ་མོལ་གནང༌།  5 པེ་ཏྲོས་ཡེ་

९.२ िमनुशास्त्र २ त्यसको छ नदनपधछ येशूले पत्रुस, 

याकूब र यूहन्नालाई उहाँको साथ ललई एउिा उच्च 

पहाड़मा लैजानुभयो। त्यहाँ उहाँहरू मात्र हुनुहुन्थयो, 

अनन तिनीहरूका सामुन्ने उहाँको रूप बद् ललयो। 
३ अनन उहाँका िस्त्र उज्ज्िल र अति सेिा भए, यस्िो 

वक पृथिीमा कसैले पनन िोएर त्यतिको सेिो पाननु सक्दैन। 
४ त्यहाँ तिनीहरूकहाँ एललया र मोशा देिा पर,े र उनीहरू येशूसँग 

बािचीि गरररहकेा धथए। ५ पत्रुसले येशूलाई भने, “गुरुज्यू, हामी यहाँ 
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ཤུ་ལ་“རབ་བི།  ང་ཚོ་འདིར་བསྡད་ན་ལེགས།  ང་ཚོས་བཞུགས་ས་གསུམ་
བཟོ་བར་བྱ།  ཁྱེད་ལ་གཅིག་དང་མོ་ཤེ་ལ་གཅིག  ཨེ་ལི་ཡཱ་ལ་གཅིག་བཅས་
ཡིན་ ”ཞེས་ཞུས།  6 པེ་ཏྲོས་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་མིན་མ་ཤེས།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  

ཁོ་ཚོ་ཧ་ཅང་སྐྲག་པས་སོ།  7 དེ་ནས་སྤྲིན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོང་ཚོ་བསྒྲིབས་
པ་དང༌།  སྤྲིན་པ་ནས་གསུང་ཞིག་བྱུང་སྟེ་“འདི་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་སྲས་ཡིན།  

ཁོང་ལ་ཉོན་ཅིག་”ཅེས་གསུངས།  8 ཁོ་ཚོས་དུས་དེ་ཉིད་དུ་ཕར་ཚུར་བལྟས་
པས་ཡེ་ཤུ་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཡང་མ་མཐོང༌།

भएको असल भयो। हामी यहाँ िीन ििा िासस्थान बनाऔ,ं एउिा 

िपाईंको ननस्म्ि, एउिा मोशाको ननस्म्ि र एउिा एललयाको ननस्म्ि।” 
६ तिनीहरू ज्यादै डराएको कारणले के भन्ने हो सो तिनले जानेनन् । 
७ अनन एउिा बादल आएर तिनीहरूलाई ढाक्यो, र बादलबाि एउिा 

आिाज ननस्क्यो, “ययनी मेरा तप्रय पुत्र हुन्, तिमीहरूले उनको िचन 

सुन।” ८ अनन झटैि िररपरर हदेानु अचानक तिनीहरूले येशूबाहके अरू 

कसैलाई पनन देिेका धथएनन्।

9.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཉེ་གནས་གསུམ་ཁྲིད་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་
ཤུས་རི་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་ཡར་ཕེབས།  དེར་ཁོང་གི་སྐུའི་རྣམ་པ་གྱུར་ཞིང༌།  ཁོང་
གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གཟི་བརྗིད་
མཐོང༌།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་སྤྲུལ་སྐུའམ།  ལྷའམ།  སངས་རྒྱས་མིན་ཏེ།  བླ་
ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་ཉེ་གནས་ཀྱིས་ཁོང་ལྷད་མེད་པ།  ནུས་
མཐུ་དང་ལྡན་པ།  གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་འོད་འཕྲོ་བ་དངོས་སུ་མཐོང༌།  ལུང་སྟོན་
པ་མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཡཱ་ནི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་འཇིག་རྟེན་འདིར་མ་ཕེབས་པའི་དུས་
རབས་མང་པོའི་སྔོན་དུ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་ལ་ལུང་བསྟན།  ཁོང་ཚོ་གཉིས་
རི་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ནས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་དང་བཀའ་མོལ་གནང༌།  དེ་
ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་“འདི་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་སྲས་ཡིན།  ཁོང་ལ་ཉོན་

९.३ व्याख्या िेर ै नदन पधछ, येशू र चेलाहरू मध्े िीन जना अग्ो 

डाँडामा जानुभयो। त्हाँ प्रभु येशूको यस्तो प्रकारले रूप पररििनुन 

भयो वक चेलाहरूले उहाँको अकल्पनीय मवहमा देिे। येशू िुलु् 

(एउिा ‘देिाििी शरीर’) िा ल्ा (देििा) िा बुद्ध होइन, िर परमेश्वर 

हुनुहुन्छ; चेलाहरूले उहाँलाई साँचिै नै देिेका धथए: शुद्ध, शक्तिशाली, र 

मवहमासँग चस्म्करहकेो। मोशा र एललया परमेश्वरका दुई अगमितिाहरू 

धथए। िी दुइ अगमितिाहरू जसले येशूको समयभन्ा िेर ैशिाब्ब्दहरू 

अधघ इस्ाएलीहरूलाई लशक्ा नदएका धथए। तिनीहरू पहाडमा प्रकि 

भए अनन उहाँसंग कुरा गर।े चेलाहरूले परमेश्वरले यसो भन्ुभएको सुने, 

“ययनी मेरो प्ारो पुत्र हुन्, उनको कुरा सुन।” यस कुराको अथनु यस 
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ཅིག་ ”ཅེས་གསུངས་པའི་གསུང་ཞིག་ཐོས།  གསུང་དེའི་དོན་འདི་ལྟར་ཡིན།  

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མ་འཁྲུང་བའི་སྔོན་དུ་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན།  ཁོང་
གིས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང༌།  ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་
སྒྲུབ་པར་འཇིག་རྟེན་འདིར་མངགས།  ཡབ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཡེ་ཤུས་ཅི་ཡང་
མ་མཛད་དེ།  ཡབ་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གསུང་གནང་བ་ཁོ་ན་གསུངས།  ཁོང་ནི་རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཞིང༌།  དཀོན་མཆོག་
ཡིན།  དེའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་མཛད་ཐུབ།

प्रकार छ: येशू जन्मनुभन्ा पवहले पनन परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थो। उहाँले 

प्रायः परमेश्वर र उहाँको तपिाको विषयमा कुरा गनुनुहुन्थो। उहाँलाई 

यो संसारमा तपिाले आफ्ो इच्ा पुरा गननु पठाउनुभएको धथयो। उहाँले 

परमेश्वरमाधथ भरोसा नगरी केही गनुनुभएन, र परमेश्वर तपिाले उहाँलाई 

भन्ु भएको कुरा मात्र भन्ुभयो। परमेश्वरले गनुनु भन्ुभएको सबै कुरा 

उहाँले गनुनुभयो। परमेश्वरको पुत्रको रूपमा, उहाँ सबै कुरामा उहाँको 

तपिा परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्थो र उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थो। यसकारण, 

उहाँलाई विश्वास गनने सबैलाई बचाउन उहाँ सक्म हुनुहुन्छ।
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9.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་བ་དེ་གང་ཡིན་
ནམ།  ལན།  སྡིག་ཉེས་ལ་སྡང་ནས་སྤོང་བ་དེ་ཡིན།  གང་ལགས་ཟེར་ན།  

སྡིག་ཉེས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཐུགས་མཉེས་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།
2. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་དེ་གང་ཡིན་ནམ།  ལན།  གལ་
ཏེ་ང་ཚོས་སྡིག་ཉེས་སྤངས་ནས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཁོ་ནར་དད་པ་བྱས་ན།  དཀོན་
མཆོག་དང་དུས་རྟག་ཏུ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་བའི་ངང་ནས་འཚོ་བར་འགྱུར་ངེས་
པ་དེ་ཡིན།
9.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  རི་མཐོ་པོ་དེ་ལ་ཉེ་གནས་དེ་གསུམ་ལ་སུས་གསུངས་པ་རེད།
2. དྲི་བ།  གསུང་དེས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ཅི་ཞིག་གསུངས་སམ།

९.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: पश्चािाप भनेको के हो? उ: पश्चात्ताप गनुनु भनेको पापलाई 

घृणा र त्ाग गनुनु हो, वकनवक यसले परमेश्वरलाई असन्तुष्ष्ट पाछनु।

२. प्र: परमेश्वरको सु-समाचार भनेको के हो? उ: यनद हामी पश्चात्ताप 

गछछौं र प्रभु येशूमा विश्वास गछछौं भने हामी शाष्न्त र आनन्मा 

परमेश्वरसँग सिैंभरर बाँच्े छौं।

९.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: कसको आिाज पहाडमा चेलाहरूसॅग बोलेको धथयो?

२. प्र: यो आिाजले चेलाहरूलाई के भन्यो?
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བཀའ་ཁྲིམས་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྐོར།
མར་ཀུམར་ཀུ 12:28b-31

10.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རི་བོ་ནས་མར་འབབ་པའི་
རྗེས་སུ།  ག་ལིལ་ཡུལ་ལ་དུས་རེ་ཞིག་གི་བར་དུ་བཞུགས།  དེ་ནས་ཁོང་
རྣམས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་གྱིི་རྒྱལ་ས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཕེབས་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་
ཤུས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་གྱིི་ཆོས་དཔོན་རྣམས་དང་རྩོད་གླེང་མཛད།

सबैभन्ा महत्त्वपूणनु आज्ाहरू
मकूनु स १२:२८ि-३१

१०.१ पररचय येशू र चेलाहरू पहाडबाि ओललमि एपधछ, तिनीहरू 

गालीलमा केही समय बसे। पधछ तिनीहरू इजरायलको राजिानी 

शहर, यरुसलेहमेमा गए, जहाँ येशूको शास्त्रीहरू र इजरायलका 

िमनुगुरुहरूसँग बहस भयो।

10.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  28 ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་འོངས་ནས་
ཡེ་ཤུ་ལ་“བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་ ” 

ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས།  29 དེའི་ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་“གལ་ཆེ་ 
ཤོས་དང་པོ་ནི།  ཀྱེ།  ངའི་མི་རིགས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཉོན་
ཅིག  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ང་ཚོའི་གཙོ་བོ་གཅིག་རང་
ཡིན།  30 རང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཅིག་སེམས་
གཅིག་དང་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་བརྩེ་བར་ཟུངས་ཤིག  31 གཉིས་པ་
ནི།  ཁྱེད་རང་གིས་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་རང་དང་འདྲ་བར་བརྩེ་བར་ཟུངས་ཤིག  

འདི་གཉིས་ལས་གལ་ཆེ་བའི་བཀའ་ཁྲིམས་གཞན་མེད་”ཅེས་གསུངས།

१०.२ िमनुशास्त्र २८ शास्त्रीहरूमध्ये एक जना उहाँलाई सोिे, 

“सबै आज्ाहरूमा मुख्यचावहँ कुन हो?” २९ येशूले जिाफ 

नदनुभयो, “सबैभन्दा मुख्यचावहँ यो हो: ‘ह ेइस्ाएल 

सुन्, परमप्रभु हाम्ा परमेश्िर एउिै परमप्रभु हुनुहुन्छ। 
३० िैंले परमप्रभु आफ्ना परमेश्िरलाई िेरो सारा 

हृदयले, िेरो सारा प्राणले, िेरो सारा समझले, र िेरो 

सारा शक्तिले प्रेम गर् ।’ ३१ दोस्ोचावहँ यो हो, ‘िैंले आफ्नो 

धछमेकीलाई आफूलाई जस्िै प्रेम गर् । योभन्दा ठूलो आज्ा अकयो छैन।” 
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10.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཁ་གཏད་ནང་ནས་མི་ཞིག་འོངས་ནས་ཁོང་
ལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུས།  ཆོས་ཁྲིམས་དེའི་ནང་དུ་བཀའ་
རྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ལས་མང་བ་ཡོད་ཅིང༌།  དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཞིག་
ཡིན་པ་མི་དེས་ཤེས་པར་འདོད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་བཀའ་རྒྱ་གཉིས་བདམས་
ཏེ།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་དང་ཁྱིམ་མཚེས་གཉིས་ལ་བརྩེ་བར་བཟུང་
དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་དེ་ཡིན་ནོ།  བཀའ་རྒྱ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་དང་ལུང་སྟོན་པའི་གསུང་ཆ་ཚང་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།  འདི་ལས་ངེད་
རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་གྱིི་དོན་བཞི་སློབ་ཐུབ་སྟེ།  གཅིག་ནས་གཙོ་བོ་
ཡེ་ཤུས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་འབྲང་བར་འགྱུར་འདོད་མཁན་གྱིི་ཞུ་བ་
ལ་གསུང་ལན་གནང་བར་མཛད་པ་དང༌།  གཉིས་ནས་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་
པའི་དཀོན་མཆོག་གཉིས་ཡོད་མི་སྲིད་པས།  དཀོན་མཆོག་ནི་གཅིག་རང་ཡིན་
པ།  གསུམ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་ལས་བྱམས་པའམ་
བརྩེ་བ་ནི་ཆེ་ཤོས་ཡིན།  གལ་ཏེ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཅིག་
སེམས་གཅིག་དང་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་བརྩེ་བར་བཟུང་ན།  ཁོང་གི་བཀའ་ལ་
ཉན་ནོ།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  དཀོན་མཆོག་ལ་བརྩེ་བ་དེས་ངེད་རྣམས་སྤྱོད་
པ་ངན་པ་རྣམས་ལས་ཕར་ཁྲིད་ཅིང༌།  བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཁྲིད་པ།  

བཞི་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་ངེད་རྣམས་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་དང་འདྲ་བ་
ཡིན་པས་ཁོ་ཚོར་བྱམས་པ་བྱེད་དགོས།  དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་འཁོད་པ་

१०.३ व्याख्या येशूका विरोिीहरू मध्े एक जना आए र उहाँलाई 

िातममि क व्यिर्ाको बारमेा प्रश्न सोिे। यस व्यिर्ामा ६ सय 

आदेशहरू धथए, र यो माननसले थाहा पाउन चाहन्थो वक िी मध्े 

सबैभन्ा महत्वपूणनु कुन हो। येशूले िी दुई विषयमा बोल्ुभयो 

अथानुि् हामीले परमेश्वर र अरू माननसहरू दुिैलाई प्रेम गनुनुपछनु। 

यी दुई आज्ाहरूले सम्पूणनु िातममि क विधि र भविष्यिाणीको सबै 

अध्ात्लाई समेिेको छ। यसबाि हामी ननम्न चार कुराहरु ससक् 

सक्छौं: १) येशूलाई अनुशरण गननु चाहने सबैको प्रश्नको उत्तर उहाँले 

नदनुभयो। २) परमेश्वर सिनुशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ, 

त्सैले दुई सिनुशक्तिमान देििाहरु हुन सकै्नन्। ३) परमेश्वरको 

प्रेम सबै परमेश्वरको िरदान भन्ा महान छ। यनद हामी परमेश्वरलाई 

हाम्ो सारा हृदयले प्रेम गछछौं भने, हामी उहाँको आज्ा पालन गछछौं, 

परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई पापबाि िाढा लैजान्छ र आज्ापालन 

िफनु  डोयानुउँछ। ४) वकनवक परमेश्वरको नजरमा हाम्ो धछमेकी हामी 

जस्तै हो, हामीले हाम्ो धछमेकीलाई पनन प्रेम गनुनुपछनु। िमनुशास्त्रले 

भन्छ, ‘यनद कसैले यसो भन्छ,’ म परमेश्वरलाई प्रेम गछुनु ‘ िर 

आफ्ै दाज्यू-भाइहरूलाई घृणा गछनु भने, ऊ झूिो हो।’ यनद हामीले 
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ལྟར་“མི་ཞིག་གིས་ངས་དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་ཞེས་ཟེར་བཞིན་
དུ་རང་གི་སྤུན་ཟླར་སྡང་ན་ཁོ་རྫུན་ཤོད་མཁན་ཡིན་ ”ཞེས་གསུངས།  གལ་ཏེ་
དཀོན་མཆོག་དང་ཁྱིམ་མཚེས་གཉིས་ལ་བརྩེ་ན།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སྒྲུབ་སྲིད།
10.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  ང་ཚོས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་བཀའ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཉན་དགོས་སམ།  

ལན།  ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གཅེས་པའི་སྲས་ཡིན་པས་སོ།
2. དྲི་བ།  ཁོང་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐར་
བར་མཛད་ཐུབ་བམ།  ལན།  ང་ཚོའི་དོན་ལ་ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་
དགོངས་པ་སྐྱོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པས་སོ།
10.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་
ནམ།
2. དྲི་བ།  བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ནས་གཉིས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

परमेश्वरलाई र हाम्ो धछमेकीलाई प्रेम गछछौं भने, हामीले हरके 

विनु्मा परमेश्वरको आज्ा पूरा गछछौं। 

१०.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: हामीले वकन प्रभु येशूको आज्ा पालन गनुनुपछनु? उ: वकनभने उहाँ 

परमेश्वरका तप्रय पुत्र हुनुहुन्छ।

२. प्र: येशूमा विश्वास गनने सबैलाई बचाउन उहाँ वकन सक्म हुनुहुन्छ? उ: 

वकनभने उहाँले परमेश्वरको इच्ा हाम्ो पक्मा पूणनुरूपले गनुनुभएको छ।

१०.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: सबैभन्ा महत्वपूणनु आज्ा के हो?

२. प्र: दोस्ो सबैभन्ा महत्त्वपूणनु आज्ा के हो?
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ས་བཅད་བཞི་པ།  
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་གྲོོངས་པ་དང་སླར་གསོན་པོར་གྱུར་བའི་སྐོར།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱས་པའི་སྐོར།
མར་ཀུམར་ཀུ 14:10-11 དང་དང་ 44-46

11.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་གྱིི་དཔོན་རིགས་དང་རྩོད་གླེང་མཛད་ནས་
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་རང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ཡང་བསྐྱར་སློབ་སྟོན་མཛད་དེ།  

ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་མེད་པ་བཟོ་བ་དང༌།  

དུས་ཀྱི་མཐའ་མར་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དོན་གྱིི་སྐོར་གསུངས།  དེ་ལྟར་མཛད་
པའི་རིང་ལ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་གྱིི་དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་
བྱེད་པའི་ཇུས་ངན་བཏིང༌།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ཁོ་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་ཁོང་འཛིན་
བཟུང་བྱས་ན་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཟིང་ཆ་སློང་ཉེན་ཡོད་པས་འཇིགས་སོ། །

खण्ड चाि:

प्रभु येशूको मृत्ु ि पुनरुत्ान 

येशूलाई धोका ठदइयो
मकूनु स १४:१०-११ र ४४-४६

११.१ पररचय इस्ाएलका िातममि क अधिकारीहरूसँग बहस गररसकेपधछ 

येशूले आफ्ा चेलाहरूलाई फेरर ससकाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई 

नष्ट हुन गईरहकेो यरूशलेम परमेश्वरको मक्न्र, र समयको अन्तमा 

हुने कुराको बारमेा बिाउनु भयो। येशूले लशक्ा नदँदै गनुनुहँुदा, इस्ाएलको 

अगुिाहरूले येशूलाई तगरफ्ार गननु गुप्त षड्यन्त्र गरकेा धथए, िर 

तिनीहरू माननसहरूले दंगा गछनुन् भनेर डराए।

11.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  10 ཡེ་ཤུའི་ཉེ་གནས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡུ་དཱ་དབྱི་སི་ཀར་
རེ་ཞེས་པ་དེས།  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྩར་སོང་ནས་ཡེ་ཤུ་ཁོ་ཚོའི་
ལག་ཏུ་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།  11 ཁོ་ཚོས་ཡུ་དཱ་དབྱི་སི་ཀར་རེའི་སྐད་ཆ་འདི་
ཐོས་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་སྟེ་ཁོ་ལ་དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས།  དེ་
ནས་བཟུང་ཡུ་དཱས་ཡེ་ཤུ་ཁོ་ཚོའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཙལ།

११.२ िमनुशास्त्र १० िब बाह्र चेलाहरूमध्ये एक जना यहूदा 

इस्कररयोिचावहँ येशूलाई तिनीहरूका हािमा पक्ाइनदनका ननस्म्ि मुख्य 

पूजाहारीहरूकहाँ गयो। ११ तिनीहरू यो सुनेर िुसी भए, र त्यसलाई 

पैसा नदने कबूल गर।े अनन उहाँलाई कसरी पक्ाऊँ भनी त्यसले अनुकूल 

मौका िोज्न लाग्यो। 
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44 ཡེ་ཤུ་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་མཁན་དེས་སྔོན་ནས་ཁོ་ཚོར་
གསང་བརྡ་གྲོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་“ངས་སུ་ལ་འོ་བྱས་པ་དེ་
ཁོང་རང་རེད།  ཁྱོད་ཚོས་ཁོང་དམ་པོར་ཟིན་ནས་ཁྲིད་
ཅིག་”ཅེས་བཤད་ཡོད།  45 ཡུ་དཱ་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ་
ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་“རབ་བི་”ཞེས་འགྲོམ་པར་འོ་
བྱས།  46 དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཡེ་ཤུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་
རེད།

४४ उहाँलाई विश्िासघाि गननेले तिनीहरूलाई यस्िो 

एउिा सङ्केि नदएको धथयो, “जसलाई म म्िाइँ 

िाउँला त्यो व्यक्ति तिनै हुन्, तिनलाई पक् र 

पहरा नदएर लैजाओ।” ४५ अनन सोझै येशूकहाँ 

गएर यहूदाले भन्यो, “ह े रब्बी,” र उहाँलाई 

म्िाइँ िायो। ४६ िब तिनीहरूले येशूलाई समािे 

र तगरफ्िार गर।े

11.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཡུ་དཱ་དབྱི་སི་ཀར་རེ་ནི་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཉེ་གནས་ནང་ནས་ཞིག་
ཡིན་ཡང༌།  ཧམ་སེམས་ཅན་དང་རྐུན་མ་ཞིག་ཡིན།  ཁོས་ཉེ་གནས་ཀྱི་ཐུན་
མོང་དངུལ་ཁུག་ཁྱེར་ཏེ་དེའི་ནང་བཅུག་ཡོད་པའི་དངུལ་ལྐོག་ལེན་བྱེད་པའི་
གོམས་གཤིས་ཡོད།  དེའི་རྐྱེན་གྱིིས་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་དངུལ་སྤྲོད་
རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་སྐབས་དགའ་པོ་བྱུང༌།  བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཡེ་
ཤུ་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར་འདོད་པས་ཁོ་ཚོའང་དགའ་བར་གྱུར།  ཡུ་དཱ་
ཡིས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱས་ནས།  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་སྐྱུར་རྩི་མེད་པའི་
བག་ལེབ་དུས་ཆེན་སླེབས།  དེའི་དུས་སུ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་
དུ་དམིགས་བསལ་གྱིི་ཞལ་ཟས་བཞེས།  ཁོང་ཚོས་བཞེས་ཟིན་པའི་རྗེས་
སུ་གེད་སེམ་མཱ་ནེ་ཞེས་པའི་སྐྱེལ་ཚལ་ནང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱིར་

११.३ व्याख्या यहूदा इस्कररयोि येशूका चेलाहरूमध्े एक भएिापनन, 

ऊ लोभी र चोर माननस धथयो। उसले चेलाहरूको ‘साझा थैली, बोक्थो 

र त्समा राखिएको रकम आफ्ै लातग चलाउथ्ो। जब पूजाहारीहरूले 

उनलाई पैसा नदने प्रतिज्ा गथने, उ िुशी हुन्थो। अगुिाहरू पनन हतषमि ि 

हुन्े जब यहूदा तिनीहरूकहाँ जान्यो, वकनभने तिनीहरू येशूलाई 

गुप्तमा तगरफ्ार गननु चाहन्े। यहूदाले येशूलाई विश्वासघाि गरपेधछ, 

‘ननस्तार चाड’ नामक यहूदी उत्ि धथयो, जहाँ प्रभु येशूले आफ्ा 

चेलाहरूसंग विशेष भोजन िानुभयो। जब तिनीहरू सबैले िाइसके, 

िब तिनीहरू बावहर गेिसमनी नामक बगैंचामा प्राथनुना गननु गए। 

तबश्वासघाति यहूदालाई यो ठाउँ थाहा धथयो, र उसले िरिार र लाठीहरू 
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ཕེབས།  དགྲོའི་དབང་དུ་གཏོང་མཁན་ཡུ་དཱ་ལ་གནས་དེ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཡིན་
ཞིང༌།  མཚོན་ཆ་ལག་ཏུ་ཁྱེར་བའི་དཔུང་ཚོགས་དང་སྲུང་དམག་མཉམ་དུ་
ཁྲིད་ནས་དེར་སླེབས།  ཡུ་དཱ་ཡིས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་འོ་བྱས་པ་དེ་ནི་ཉེ་གནས་
ཀྱིས་“རབ་བི་”ཞེས་ཟེར་མཁན་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་སློབ་དཔོན་ལ་ནམ་རྒྱུན་བྱེད་པའི་
འཚམས་འདྲི་ཞིག་ཡིན།
11.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ནང་ནས་མི་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་
མཁན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་སྔོན་ནས་མཁྱེན་ནམ།  ལན།  ལགས་
སོ།  ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་སྔོན་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་རེད།
2. དྲི་བ།  འོ་ན་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བྲོས་སམ།  ལན།  ང་ཚོའི་
སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ཆད་པ་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཇིག་རྟེན་འདིར་
མངགས།  ཁོང་གི་གྲོོངས་པ་མེད་པར་ང་ཚོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་ངེས་སོ།
11.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  ཡུ་དཱ་དབྱི་སི་ཀར་རེ་ཞེས་པ་དེས་གང་བྱས་སམ།
2. དྲི་བ།  བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་ལན་ལ་ཡུ་དཱ་ལ་ཁས་ལེན་གང་བྱས་སམ།

बोक्े तभडलाई त्हाँ डोयानुएर पुयानुइयो। उसले येशूलाई नदएको चुम्बन 

(‘रब्बी’ भननने) एक यहूदी लशक्क र चेलाबीचको सामान्य अतभिादन 

धथयो। 

११.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: के येशूलाई थाहा धथयो वक उहाँको एक जना चेलाले उहाँलाई 

विश्वासघाि गछनु भनेर ? उ: हो, उहाँले आफ्ा चेलाहरूलाई त्सो 

भन्ुभएको धथयो। 

२. प्र: यनद येशूलाई विश्वासघाि हुनेछ भन्े थाहा धथयो भने, वकन भाग्नु 

भएन? उ: परमेश्वरले येशूलाई हाम्ो पापको दण्ड भोग्न पठाउनुभएको 

धथयो। उहाँको मृत्ु नभए, हामी हराउँने धथयौं।

११.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: यहूदा इस्कररयोिले के गर?े

२. प्र: प्रिान पूजाहारीहरूले बदलामा यहूदाको लातग के गनने प्रतिज्ा गर?े  
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་སྤྱི་ཁྱབ་པི་ལ་ཏུའི་མདུན་དུ་ཁྲིད་པ།
མར་ཀུམར་ཀུ 15:6-15

12.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་སྲུང་དམག་རྣམས་
ཀྱིས་ཁོང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཁྲིད།  རྒྱལ་ཚོགས་དེར་སྲོག་ཁྲིམས་
གཏོང་བའི་དབང་ཆ་མེད་པས་ཁོང་ཡ་ཧུ་དཱ་ཡུལ་གྱིི་སྤྱི་ཁྱབ་ཕོན་ཏི་ཡུ་པི་ལ་
ཏུ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ལ་བཙན་ཁྲིད་བྱས།

येशूलाई शासक पपलातसकहाँ लवगयो
मकूनु स १५:६-१५

१२.१ पररचय येशूलाई तगरफ्ार गररसकेपधछ, पहरदेारहरूले उहाँलाई 

िातममि क नेिाहरूको सभामा लगे। यो पररषद्लाई कसैलाई पनन मृत्ुदण्ड 

नदने कानुनी अधिकार धथएन, त्सैले तिनीहरूले येशूलाई यहूनदयाका 

हावकम, पष्न्तयस तपलािस नामक एक व्यक्ति कहाँ पठाए। 

12.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  6 དུས་ཆེན་དེར་སྤྱི་ཁྱབ་པི་ལ་ཏུས་མི་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་
བཙོན་པ་རེ་གློད་གྲོོལ་གཏོང་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད།  7 མིང་ལ་པར་ཨབ་པཱ་
ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཟིང་འཁྲུག་སྐབས་མི་བསད་མྱོང་བའི་བཙོན་པ་
གཞན་དང་མཉམ་དུ་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད།  8 མི་ཚོགས་ཀྱིས་པི་ལ་ཏུའི་རྩར་
འཛོམས་ནས་སྔོན་མའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས།  9 པི་ལ་
ཏུས་“ཁྱོད་ཚོ་ལ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་གློད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་”ཞེས་སྐད་ཆ་དྲིས།  
10 དེ་ནི་པི་ལ་ཏུས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་ལ་ཕྲག་དོག་བྱས་
ནས་ཁོང་ལ་རྩིས་སྤྲད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་རེད།  11 འོན་ཀྱང་བླ་ཆེན་རྣམས་
ཀྱིས་པར་ཨབ་པཱ་གློད་པའི་ཆེད་དུ་མི་ཚོགས་ལ་ངན་བསྐུལ་བྱས།  12 པི་ལ་
ཏུས་ཡང་བསྐྱར་ཁོ་ཚོར་“བྱས་ན་ཁྱོད་ཚོས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་བ་དེར་ངས་
གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་སམ་”ཞེས་དྲིས་པས།  13 ཁོ་ཚོས་སྐད་ཆེན་པོས་“རྒྱང་

१२.२ िमनुशास्त्र ६ ननस्िार-चाड़को बेला माननसहरूले मागेको एक 

जना कैदीलाई तिनीहरूका ननस्म्ि तपलािसले छोड् ने गथने। ७ विद्रोहको 

समयमा हत्या गनने विद्रोहीहरू झ्यालिानमा धथए। िीमध्ये बारब्बा 

नाउँको एक जना त्यहाँ धथयो। ८ भीड आयो र तपलािसलाई उनको 

चलनअनुसार तिनीहरूका ननस्म्ि गररदेऊन्  भनी तबन्िी गननु लाग्यो। 
९ तपलािसले यसो भनेर तिनीहरूलाई प्रश्न गर,े “के म तिमीहरूका ननस्म्ि 

यहूदीहरूका राजालाई छोवडनदऊँ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ?” १० वकनवक 

ईर्ष्याले गदानु नै मुख्य पूजाहारीहरूले येशूलाई उनीकहाँ सुम्पेका हुन्  भनी 

उनलाई थाहा धथयो। ११ िर बरु बारब्बालाई तिनीहरूका ननस्म्ि उनले 

छोवडदेऊन्  भनेर मुख्य पूजाहारीहरूले भीड़लाई सुर्ाए। १२ तपलािसले 

फेरर तिनीहरूलाई सोिे, “त्यसो भए जसलाई तिमीहरू यहूदीहरूका 
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ཤིང་སྒང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་བཤད།  14 པི་ལ་ཏུས་“རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡིན།  ཁོང་གིས་ལས་ངན་ག་རེ་བྱས་
ཡོད་”ཅེས་དྲིས།  འོན་ཀྱང་མི་ཚོགས་ཀྱིས་
སྐད་ཤུགས་དེ་བས་ཆེན་པོས་“རྒྱང་ཤིང་
སྒང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་བཤད།  15 པི་ལ་
ཏུས་མི་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་པ་བསྐོང་ཕྱིར་པར་
ཨབ་པཱ་གློད་པ་དང༌།  ཡེ་ཤུ་རྟ་ལྕག་གིས་
བརྡུང་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་གསོད་
པའི་ཕྱིར་དམག་མི་ཚོར་རྩིས་སྤྲད།

राजा भन्छौ, उसलाई चावहँ म के गरँू ि?” १३ तिनीहरू फेरर 

धचच्च्याए, “त्यसलाई कू्समा िाँग्नुहोस् ।” १४ तपलािसले 

तिनीहरूलाई भने, “वकन? उसले के अपराि गरकेो छ 

र?” िर झन्  साह्रो गरी धचच्च्याएर तिनीहरूले भने, 

“त्यसलाई कू्समा िाँग्नुहोस् ।” १५ िब तपलािसले 

भीड़लाई सन्िुष्ि पानने इच्छाले तिनीहरूका ननस्म्ि 

बारब्बालाई छोवडनदए, र येशूलाई कोरानु लाएर 

कू्समा िाँग्न सुस्म्पनदए।

12.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་སྐྱུར་རྩི་མེད་པའི་བག་ལེབ་དུས་ཆེན་རེར་སྤྱི་
ཁྱབ་པི་ལ་ཏུ་བཙོན་པ་རེ་གློད་གྲོོལ་གཏོང་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད།  བླ་ཆེན་
རྣམས་ཀྱིས་ངན་བསྐུལ་བྱས་པས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཚབ་ལ་མི་
སྲོག་གཅོད་མཁན་པར་ཨབ་པཱ་གློད་པའི་ཆེད་དུ་ཞུ་བ་ཞུས།  པི་ལ་ཏུ་ཡིས་
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱང༌།  བླ་ཆེན་རྣམས་དགྱེས་
པའི་ཕྱིར་ཁོང་སྲོག་ཁྲིམས་གཏོང་བ་མ་ཟད།  རྒྱང་ཤིང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་
དགོས་པར་ཐག་གཅོད་བྱས།  དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་
གསོད་པའི་ཆེད་དུ་གྲོོང་ཁྱེར་གྱིི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁྲིད།

१२.३ व्याख्या हावकम तपलािसले प्रत्ेक यहूदी ननस्तार चाडमा एक 

जना कैदीलाई ररहा गननेगथने। िातममि क नेिाहरूले उक्ाएर, भीडले येशूको 

सटिामा हत्ारा बारब्बालाई छोड्न माग गर।े तपलािसलाई थाहा धथयो 

वक येशू एउिा ननदयोष माननस हुनुहुन्छ, िर िातममि क नेिाहरूलाई िुशी 

पाननु उसले येशूलाई कू्समा मृत्ुदण्ड नदनु पछनु भनेर ननणनुय गर।े 

ससपाहीहरूले यो काम गननु उहाँलाई शहर बावहर लगेँ।
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12.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།

1.  དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ལས་གཅིག་ཀྱང་བྱས་མྱོང་ངམ།  

ལན།  ལགས་མིན།  ཁོང་ནི་ཡོངས་སུ་དམ་པ་དང༌།  སྡིག་ཉེས་དང་བྲལ་
བ་ཡིན།
2. དྲི་བ།  འོ་ན།  དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ན་ཁོང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་
དེ་ཅི་ལ་སྲིད་དམ།   
 ལན།  ངེད་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་ལ་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ཆད་པ་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་སྟོན་
པ་ཡེ་ཤུ་མི་རུ་གྱུར།
12.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  སྤྱི་ཁྱབ་པི་ལ་ཏུས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ཅིའི་ཕྱིར་གློད་གྲོོལ་གཏོང་བར་
འདོད་དམ།
2. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་གསོད་པའི་ཕྱིར་པི་ལ་ཏུས་དམག་
མི་ཚོར་ཅིའི་ཕྱིར་རྩིས་སྤྲད་དམ།

१२.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: के प्रभु येशूले कवहलै सबैभन्ा सानो पाप गनुनुभयो? उ: गनुनुभएन, 

उहाँ पूणनुिया पवित्र र पापरवहि हुनुहुन्थो।

२. प्र: त्सोभए परमेश्वरका पुत्रले कसरी पीवडि हुनपययो? उ: येशू 

माननस हुनुभयो िावक उहाँले हाम्ो पापको ननप्ति परमेश्वरको दण्ड 

भोग्नु भयो।

१२.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: तपलािसले येशूलाई मुक्ति नदन वकन चाहकेा धथए?

२. प्र: तपलािसले येशूलाई वकन कू्समा झुन्ड्याउन भने?
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་བཀྲོངས་པ།
མར་ཀུམར་ཀུ 15:25-26 དང་དང་ 33-39

13.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། རོ་མཱ་པའི་རྒྱང་ཤིང་ནི་མི་ཞིག་ལ་མནར་གཅོད་བྱས་ནས་བསད་
པའི་གྱེན་འགྲེང་ལང་བའི་གདུང་མ་ཞིག་ཡིན།  རོ་མཱ་པའི་དམག་མིས་སྟོན་
པ་ཡེ་ཤུ་ལ་འཕྱ་དམོད་བྱས་ཏེ་རྟ་ལྕག་གིས་བརྡུངས་ནས་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་
བརྒྱངས་པའི་ཆེད་དུ་ཕར་ཁྲིད།

येशूलाई कू्समा झुन्ाईयो
मकूनु स १५: २५-२६ र ३३-३९

१३.१ पररचय रोमन कू्स एउिा ठाडो काठको बीम धथयो जसमा 

एक व्यक्तिलाई यािना नदएपधछ माररने गररन्थो। रोमी ससपाहीहरूले 

येशूलाई लजस्काए, उहाँलाई कोरानु लगाए र त्सपधछ उहाँलाई कू्समा 

िाँतगनदए।

13.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  25 ཁོ་ཚོས་ཡེ་ཤུ་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་
གཟེར་བརྒྱབ་ནས་བཀལ་བའི་དུས་ཚོད་ནི་ཞོགས་
པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པར་ཡིན།  26 ཁོང་གི་ཉེས་ཚིག་
ལ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྲིས་ཡོད།
33  ཉིན་གུང་ལ་སླེབས་དུས་མུན་པས་ལུང་པ་དེ་
ཡོངས་སུ་འཐིབས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་བར་དུ་ལུས།  
34 ཆུ་ཚོད་གསུམ་པར་ཡེ་ཤུས་གསུང་ཆེན་པོས་“ཨེ་ལོ་ཨི།  

ཨེ་ལོ་ཨི།  ལ་མ་ཤ་བག་ཐ་ནི་”ཞེས་པའི་དོན་དག་ནི་“ངའི་དཀོན་
མཆོག  ངའི་དཀོན་མཆོག  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་དོར་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་པའོ།  
35 ཉེ་འགྲོམ་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་ཐོས་ནས་“ཉོན་ཅིག  ཁོང་གིས་

१३.२ िमनुशास्त्र २५ तिनीहरूले उहाँलाई कू्समा 

िाँग्दा तबहानको नौ बजेको धथयो। २६ उहाँको 

दोष-पत्रमा “यहूदीहरूका राजा” भन्ने 

लेखिएको धथयो।

३३ बाह्र बजेदेखि िीन बजेसम्म सारा देशलाई 

अन्िकारले छोप्यो। ३४ िीन बजेतिर यसो भनेर 

येशू ठूलो सोरले कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, 

लामा सबिथनी?” — जसको अथनु हो, “ह ेमेरा परमेश्िर, 

ह ेमेरा परमेश्िर, िपाईंले मलाई वकन त्याग्नुभएको छ?” ३५ िरपर 

उतभनेहरूमध्ये कोही-कोहीले यो सुनेर भने, “सुन, त्यसले एललयालाई 
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ལུང་སྟོན་པ་ཨེ་ལི་ཡཱ་འབོད་ཀྱི་འདུག་”ཅེས་བཤད།  36 མི་ཞིག་གིས་ཕར་ཕྱིན་
ཏེ་རྒུན་ཆང་སྐྱུར་མོའི་ནང་སྲིང་བལ་སྦངས་ནས་དབྱུག་པའི་རྩེར་བཀོན་ཏེ་ཡེ་
ཤུ་ལ་འཐུང་དུ་བཅུག་ནས་“སྒུག་ཅིག  ཨེ་ལི་ཡཱས་ཁོང་མར་ཕབ་ཆེད་ཕེབས་མ་
ཕེབས་བལྟའོ་”ཞེས་བཤད།  37 ཡེ་ཤུས་གསུངས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་ནས་སྐུ་
ཚེ་ལས་འདས་སོ།  38 དེའི་སྐབས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཡོལ་བ་དེ་སྟེང་
ནས་འོག་བར་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་རལ།  39 རྒྱང་ཤིང་མདུན་དུ་ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཐུག་
ལངས་བསྡད་ཡོད་པའི་བརྒྱ་དཔོན་ཞིག་གིས་ཡེ་ཤུ་དེ་ལྟར་གྲོོངས་པ་མཐོང་ནས་
“ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་པ་དེ་བདེན་པ་རང་རེད་”ཅེས་བཤད།

बोलाउँदैछ।” ३६ अनन एक जनाले दौडे़र गई एउिा स्पन्ज ससकानुमा पूर ै

चोपेर एउिा लामो ननगालोमा यसो भनेर उहाँलाई तपउन नदयो, “हरेौं, 

किै एललया त्यसलाई झाननु आउँछन्  वक।”  ३७ िब येशूले ठूलो सोर 

ननकालेर प्राण त्याग्नुभयो। ३८ अनन मस्न्दरको पदानु िुप्पादेखि फेदसम्मै 

दुई भाग भई च्यातियो। ३९ येशूले यसरी प्राण त्याग्नुभएको देिेर उहाँको 

सामने उतभएका कप्िानले भने, “साँच्चै नै यी माननस परमेश्िरका पुत्र 

रहछेन् ।”

13.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་
འབྲངས་པའི་མི་ཚོགས་ལ་འཇིགས།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  མི་དམངས་ཀྱིས་
ཁོང་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པར་བསམས།  དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོས་སྟོན་
པ་ཡེ་ཤུ་ལ་ཟིང་འཁྲུག་བསླངས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཤིང༌།  ཁོང་གི་ཉེས་
ཚིག་ལ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྲིས།  སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དུས་སྟོན་པ་ཡེ་
ཤུས་གསུང་ཆེན་པོས་ཨ་རམ་སྐད་སྤྱད་ནས་གསུངས།  གསུང་དེ་ནི་དམ་པའི་
གསུང་རབ་ལས་བཀོད་པའི་ཁོང་ཅི་ལྟར་གྲོོངས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ལུང་བསྟན་ཞིག་
ཡིན།  ཁོང་ནི་སྔར་མཛད་པའི་སྤྱོད་པ་ངན་པའི་རྐྱེན་གྱིིས་སྡུག་བསྔལ་རྩ་བ་
ནས་མ་མྱོང༌།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ཁོང་ནི་སྐྱོན་མེད་པ་དང་ཡོངས་སུ་དམ་པའི་

१३.३ व्याख्या िमनुगुरुहरू येशूलाई पछ्ाउने भीडदेखि डराए। उनीहरूले 

उहाँलाइ जबजनुस्ती गररे राजा बनाउने प्रयास गछनुन् भन्े विचार गर।े 

यसकारण, उनीहरूले येशूलाई सरकारविरुद्ध विद्रोह उठाउने आरोप 

लगाएका धथए। उनीहरूले ‘यहुदीहरूको राजा’ भनेर येशूकोविरुद्ध 

आरोप लेिेका धथए। येशूले दुःि भोग्नुभयो, उहाँले अरामीक भाषामा 

धचच्ाउनुभयो, उहाँको मृत्ुको बाइबलीय भविष्यिाणी उद्धृि गददै। 

येशूले विगिमा कुनै गलि काम गनुनुभएको कारण दुःि भोग्नु भएन, 

वकनवक उहाँ ससद्ध र पवित्र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थो, र उहाँले कवहल्ै 

पाप गनुनुभएन। उहाँको मृत्ु भएपधछ, परमेश्वरको मक्न्रमा पदानु दुई 
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དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ཞིང༌།  ཁོང་གིས་ནམ་ཡང་སྐྱོན་དང་ཡང་ན་སྡིག་
ཉེས་བྱས་མི་སྲིད།  ཁོང་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་
ནང་གི་ཡོལ་བ་དེ་སྟེང་ནས་འོག་བར་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་རལ།  ཡོལ་བ་དེ་
ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དང་དཀོན་མཆོག་གི་གནས་མཆོག་གི་བར་ལ་
གནས་ཡོད།  གནའ་བོའི་དུས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་
གནས་མཆོག་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་ས་ཡིན་པར་བསམས།  ཡོལ་བ་
དེའི་རལ་བ་ནི་དཀོན་མཆོག་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་པར་གྱུར་བར་
མཚོན།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་རེ་རེས་དད་པའི་
སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་ཐད་ཀར་འགྲོོ་སྲིད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་རྒྱང་
ཤིང་གི་མཐའ་འཁོར་ལ་མིག་གིས་མཐོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད།  ཁོ་ཚོའི་ནང་
ནས་རོ་མཱ་པའི་དམག་དཔོན་ཞིག་ཡིན།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གྲོོངས་པ་མཐོང་ནས་
ཁོང་ནི་དངོས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་གྱུར།  མག་དལ་
གྲོོང་གསེབ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་དང༌།  ཡ་ཀོབ་ཆུང་བ་དང་ཡོ་སེ་གཉིས་
ཀྱི་ཨ་མ་མིར་ཡམ།  བུད་མེད་ས་ལོ་མེ་ཡང་ས་ཆ་དེར་ཡོད།

भाग भएर च्ातियो। यो पदानुले मक्न्रमा दुई कोठाहरू विभालजि गथ्यो, 

पवित्र र्ान र महापवित्रर्ान भननने ठाउँ, जहाँ यहूदीहरूले विश्वास 

गथने वक परमेश्वर पृथ्ीमा बस्ुहुन्छ। पदानु च्ातिनुले यो संकेि गछनु वक 

परमेश्वर र मानि बीचको त्ो अिरोि हिाइएको छ। त्सबेलादेखि 

नै, येशूमा विस्ास गनने विश्वासीहरूले परमेश्वर समक् प्रत्क् बोल् 

सक्छन्। येशूको कु्स िररपरर उतभएका िेर ैमाननसहरू उहाँको मृत्ुका 

साक्ीहरू धथए। ति मध्े एक जना रोमन सेनाका एक अधिकारी धथए। 

येशूको मृत्ु देिेर, उसलाई अनुभि भयो वक उहाँ परमेश्वरको पुत्र 

हुनुहुन्थो भनेर। त्हाँ अरू माननसहरू पनन धथए: मररयम मग्दललनी, 

याकूबको आमा मररयम र सलोतम नाउँका स्त्रीहरू धथए।
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13.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་གྲོོངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།  ལན།  

མིའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་པའི་ཆད་པ་ལས་ཐར་བ་དང༌།  དཀོན་མཆོག་
དང་མི་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ངེད་རྣམས་
ཀྱི་ཚབ་ལ་གྲོོངས།
2. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་གྲོོངས་པའི་སྒོ་ནས་ང་ཚོའི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་
བར་འགྱུར་སྲིད་དམ།  ལན།  ལགས་ཡིན།  ཁོང་གྲོོངས་པའི་སྒོ་ནས་ང་ཚོའི་
སྡིག་པའི་ཆད་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་ཐར་བར་འགྱུར།
13.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དངོས་གནས་གྲོོངས་པ་དེ་ང་ཚོས་ཅི་ལྟར་ཤེས་སམ།
2. དྲི་བ།  རོ་མཱ་པའི་བརྒྱ་དཔོན་གྱིིས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་གང་ཞིག་བཤད་
དམ།

१३.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: प्रभु येशूलाई मनुनु वकन आिश्यक धथयो? उ: येशू हाम्ो र्ानमा 

हामीलाई पापबाि बचाउन मनुनुभयो र परमेश्वरसँग हाम्ो सम्बन्ध 

पुनर्ानुतपि गनुनुभयो।

२. प्र: के येशूको मृत्ुले हाम्ो सबै पापहरू क्मा गननु सवकन्छ भन्े हो? 

उ: हो, उहाँको मृत्ुले हाम्ो पापको दण्ड तिययो। 

१३.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: येशू साँचिै मनुनुभयो भन्े हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ?

२. प्र: रोमी शिाव्दीकाहरूले येशूको बारमेा के भन्छ?
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་དུར་ཁང་ནང་དུ་བཅུག་པ།
མར་ཀུམར་ཀུ 15:42-46

14.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། ཆོས་ཁྲིམས་ལྟར་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་རྒྱང་ཤིང་ནས་མར་ཕབ་
ནས་དུར་ཁང་དུ་འཇུག་དགོས།  དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་
རྗེས་འབྲང་བ་རྣམས་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར་འདོད་པས་དེ་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ་
བ་ཡིན།

येशूको शिीि चचहानमा िाखखयो
मकूनु स १५:४२-४६

१४.१ पररचय यहूदी िातममि क ननयम अनुसार, येशूको शरीर कू्सबाि िल 

झानुनुपथ्यो र धचहानमा गावडनुपथ्यो। यसो गनुनु िेर ैििरनाक धथयो, 

वकनभने िातममि क अधिकारीहरूले येशूको अनुयायीहरूलाई तगरफ्ार 

गननु चाहन्े। 

14.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  42-43 ས་མ་རུབ་ཙམ་ལ་གྲོོང་ཁྱེར་ཨ་རི་མ་ཐཱའི་མི་མིང་ལ་ཡོ་
སེབ་ཟེར་བ་ཞིག་སླེབས།  ཁོང་ནི་མིས་གུས་བཀུར་བྱེད་པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་མི་ཞིག་རེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་སྒུག་
མཁན་ཞིག་ཀྱང་རེད།  ཉིན་དེ་ནི་གྲོ་སྒྲིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་
ཞིང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ཉིན་སྔོན་མ་དེ་སོང་བས།  

ཡོ་སེབ་ཀྱིས་བློ་ཁོག་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་པི་ལ་
ཏུའི་སར་ཕྱིན་ཏེ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་གནང་རོགས་
ཞུས།  44 པི་ལ་ཏུས་ཡེ་ཤུ་གྲོོངས་ཚར་བ་
ཐོས་རྗེས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ནས་བརྒྱ་དཔོན་
སྐད་བཏང་སྟེ་ཁོང་གྲོོངས་ནས་དུས་ཚོད་རིང་

१४.२ िमनुशास्त्र ४२ ियारीको नदन, अथानुि्  शबाथ-नदनको अधघल्लो नदन, 

साँझ पददैधथयो। ४३ महासभाका प्रतिस्ष्ठि सदस्य अररमाधथयाका योसेफ, 

जसले परमेश्िरका राज्यको बािो हदेदैधथए, तिनले साहसपूिनुक 

तपलािसकहाँ गएर येशूको लाश मागे। ४४ येशू अधघ 

नै मररसक्नुभएको सुन्दा तपलािस छक्क पर।े 

अनन कप्िानलाई आफूकहाँ बोलाएर उहाँको 

मृत्यु भएको हो वक होइन भनी सोिपूछ 

गर।े ४५ उहाँको मृत्यु भइसकेको कुरा 

कप्िानबाि थाहा पाएपधछ तपलािसले 

येशूको मृि शरीर योसेफलाई लैजाने 
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པོ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་དྲིས།  45 བརྒྱ་དཔོན་ནས་ཡེ་ཤུ་གྲོོངས་པའི་གནས་
ཚུལ་ངོ་མ་ཤེས་རྗེས་པི་ལ་ཏུས་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་ཡོ་སེབ་ལ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་
གནང༌།  46 ཡོ་སེབ་ཀྱིས་རས་སྤུས་ལེགས་ཤིག་ཉོས་ཏེ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་མར་
ཕབ་པ་དང་དེར་རས་ཀྱིས་བསྒྲིལ་ནས་བྲག་ལ་བརྐོས་པའི་དུར་ཁང་ཞིག་གི་
ནང་ལ་བཞག  དེ་ནས་རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲིལ་ཏེ་དུར་ཁང་གི་ཁ་བཀག

अनुमति नदए। ४६ अनन योसेफले मलमलका कपड़ा वकने, र लाश िल 

झाररे कपड़ाले बेह्र,े अनन चटिानमा िोपेर बनाइएको एउिा धचहानमा 

रािे। त्यसपधछ धचहानको मुिमा तिनले एउिा ढुङ्गा राखिनदए।

14.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། ཨ་རི་མ་ཐཱ་ཟེར་བའི་གྲོོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་ཡོ་སེབ་ནི་སྟོན་པ་
ཡེ་ཤུའི་ཉེ་གནས་གསང་བ་ཞིག་ཡིན།  བུད་མེད་ཀྱིས་བལྟས་ཏེ་ཡོ་སེབ་ཀྱིས་
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་ཕར་ཁྱེར་ནས་དུར་ཁང་གསར་པ་ཞིག་ལ་བཞག་ནས་
རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲིལ་ཏེ་དུར་ཁང་གི་ཁ་བཀག  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ངལ་གསོ་བའི་
ཉིན་མོ་འགོ་ཚུགས་པས་སུས་ཀྱང་ལས་ཀ་དེ་ལས་བྱས་མ་ཆོག་གོ །

१४.३ व्याख्या अररमाधथयाका योसेफ येशूको एक गोप् लशष्य धथए। 

जब स्त्रीहरूले हरेीरहकेा धथए, योसेफले येशूको शरीर ललएर गए, 

त्सलाई नयाँ धचहानमा रािें, अनन प्रिेशद्ारमा ठूलो ढुङ्गा गुडाएर 

त्सलाई बन् गररनदए। जस्तो वक यहूदी नदिसको नदन सुरु भयो, 

कसैले पनन अरू केही गननु तमलै्न धथयो। 
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१४.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: के येशू साँचिै मनुनुभयो? उ: हो, उहाँलाई कू्समा िातगयो, माररयो, 

र गावडयो।

२. प्र: येशूले यस विषयमा के भन्ुभएको धथयो? उ: उहाले भन्ुभयो, 

“सबैभन्ा ठूलो प्रेम भनेको आफ्ा साथीहरूका लातग आफ्ो जीिन 

अपनुण गनुनु हो।” (यूहन्ा १५:१३)

१४.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: तपलािसले कसरी येशू िास्तिमै मनुनुभयो भनेर जाँच गययो?

२. प्र: योसेफले येशूको शरीरसँग के गर?े

14.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དངོས་གནས་གྲོོངས་སམ།  ལན།  ལགས་སོ།  

ཁོང་ནི་རྒྱང་ཤིང་སྟེང་དུ་བཀྲོངས་ཏེ་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་ནས་སྐུ་ཕུང་དུར་ཁང་དུ་
བཞག་གོ
2. དྲི་བ།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་དེའི་སྐོར་གང་གསུངས་པ་རེད།  ལན།  ཁོང་
གིས་“མི་ཞིག་གིས་རང་གི་གྲོོགས་པོའི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བཏང་ན་དེ་ནི་བྱམས་
པ་རབ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས་སོ།  (ཡོ་ཧ་ནན། 15:13)

14.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དངོས་གནས་གྲོོངས་ཟིན་པ་པི་ལ་ཏུས་ཅི་ལྟར་ཤེས་
སམ།
2. དྲི་བ།  ཡོ་སེབ་ཀྱིས་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་ས་ཆ་གང་དུ་བཞག་གམ།
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སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པ།
མར་ཀུམར་ཀུ 16:1-7

15.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པར་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་
ཆོས་བསྟན་མེད་པར་བྱས་ཟིན།  གང་ལགས་ཟེར་ན།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་འཆི་
བ་ནས་སླར་གསོན་པར་འགྱུར་བའི་ལུང་བསྟན་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས།

येशू जीवित हुनुहुन्छ
मकूनु स १६:१-७

१५.१ पररचय िातममि क अधिकारीहरूले येशू र उहाँको लशक्ालाई नष्ट 

गररसकेका छन् भनी सोचे, वकनभने तिनीहरूले येशू मृत्ुबाि फेरर 

जीविि हुनुहुनेछ भन्े भविष्यिाणीमा विश्वास गरनेन्

15.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  1 ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་རྫོགས་རྗེས་གྲོོང་ཁྱེར་མག་དལ་ནས་ཡིན་
པའི་མིར་ཡམ་དང་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་ཨ་མ་མིར་ཡམ།  ས་ལོ་མེ་བཅས་ཀྱིས་ཡེ་ཤུའི་
སྐུ་ཕུང་ལ་འབྱུག་ཆེད་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་འབྱུག་རྫས་ཉོས་ནས།  2 བདུན་ཕྲག་གཅིག་
གི་ཉིན་དང་པོའི་ཞོགས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ་ཁོང་ཚོ་དུར་ཁང་ལ་ཕྱིན།  3 ཁོང་
ཚོས་ཕན་ཚུན་“སུས་ང་ཚོར་དུར་ཁང་གི་ཁའི་རྡོ་དེ་བསྒྲིལ་ནས་ཕར་ཕྱེ་ཡོང་”ཞེས་
སྐད་ཆ་བཤད།  4 ཁོང་ཚོས་ཡར་ལྟ་དུས་རྡོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དེ་བསྒྲིལ་ཚར་ཡོད་
པ་མཐོང༌།  5 དུར་ཁང་གི་ནང་ལ་འཛུལ་སྐབས་གཞོན་ནུ་གོས་དཀར་པོ་
གྱོན་པ་ཞིག་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ཁོང་ཚོ་འཇིགས་པ་
རེད།  6 གཞོན་ནུ་དེས་ཁོང་ཚོར་“ཞེད་མི་དགོས།  ཁྱེད་ཚོས་འཚོལ་བའི་ན་ཙ་
རེལ་པ་ཡེ་ཤུ་རྒྱང་ཤིང་སྟེང་བཀལ་བ་ཁོང་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་སུ་འགྱུར་
ཏེ་འདིར་མེད།  ལྟོས་དང༌།  སྐུ་ཕུང་བཞག་ས་འདི་རེད།  7 ཁྱེད་ཚོ་ཕྱིན་ནས་

१५.२ िमनुशास्त्र १ शबाथ-नदन तबिेपधछ मररयम मग्दललनी र याकूबकी 

आमा मररयम र सलोमीले सुगस्न्िि द्रव्य येशूको शरीरमा घस्नलाई 

वकने। २ सािाको पवहलो नदनमा तबहानै घाम झुल्कँदा तिनीहरू धचहानमा 

गए। ३ अनन तिनीहरूले आपसमा भने, “हाम्ा ननस्म्ि धचहानको ढोकाको 

ढुङ्गा कसले हिाइदेला? ४ अनन मास्स्िर हदेानु तिनीहरूले धचहानको 

त्यो ढुङ्गा हिाइरािेको देिे। त्यो ढुङ्गा िूब ठूलो धथयो। ५ अनन 

धचहानतभत्र पसेर तिनीहरूले सेिो िस्त्र लाएको एक जना जिान 

माननसलाई दावहनेपवटि बससरहकेो देिे र तिनीहरू आश्चयनुचवकि भए। 
६ िर उनले तिनीहरूलाई भने, “आश्चयनु नमान, तिमीहरू नासरिका 

येशूलाई िोज्दछौ, जो कू्समा िाँतगनुभएको धथयो। उहाँ जीविि भई 

उठ् नुभएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई रािेको ठाउँ हरे। ७ जाओ, 
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ཁོང་གི་ཉེ་གནས་པེ་ཏྲོ་དང་བཅས་པ་ལ་འདི་ལྟར་ཤོད།  ཡེ་ཤུས་ཁྱེད་ཚོའི་
སྔོན་ལ་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་སྔར་གསུངས་པ་བཞིན་དེར་ཁོང་མཇལ་
ཡོང་”ཞེས་བཤད།

र उहाँका चेलाहरू र पत्रुसलाई भननदेओ वक उहाँ तिमीहरूका अतगअतग 

गालीलमा जाँदैहुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभएबमोलजम तिमीहरू 

उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ।”

15.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། བུད་མེད་འདར་ཞིང་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་དུར་
ཁང་ནས་ཕྱིར་བྲོས།  མག་དལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཉེ་
གནས་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁོ་མོས་གང་མཐོང་བ་གསལ་བཤད་བྱས་
ཀྱང༌།  ཁོ་ཚོས་ཁོ་མོའི་གཏམ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།  དུས་ཐུང་ངུའི་རྗེས་སུ་གཙོ་
བོ་ཡེ་ཤུ་ཉེ་གནས་གཞན་གཉིས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན།  ཁོ་ཚོས་རྗེས་
སུ་འབྲང་མཁན་གཞན་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་བཤད་ནའང་སུས་ཀྱང་དེ་ལ་
ཡིད་མ་ཆེས།  མཐར་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ཉིད་ཀྱིས་ཉེ་གནས་བཅུ་གཅིག་པོ་ལ་རང་
གི་སྐུ་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཞིང༌།  ཁོ་རྣམས་ལ་ཁོང་འཆི་བ་ནས་
སླར་གསོན་པོར་གྱུར་བའི་ར་སྤྲོད་གནང་ངོ༌། །

१५.३ व्याख्या ठूलो डरले, मवहलाहरू धचहानबाि भागे। मररयम मग्दललनी 

येशूका चेलाहरूकहाँ गए र उननहरूले जे देिेका धथए तिनीहरूलाई 

बिाएँ, िर तिनीहरूले उनको कुरामा  विश्वास गरनेन्। केही समयपधछ, 

येशू अरू चेलाहरूमध्े दुई जना कहाँ  देखिनुभयो। तिनीहरूले येशूलाई 

र अरू अनुयायीहरूलाई िबर सुनाए, िर यो प्रतििेदन कसैले विश्वास 

गरकेो धथएन। अन्त्यमा, येशू आफै आफ्ा एघार जना चेलाहरूकहाँ 

प्रकि हुनुभयो र उहाँले मृत्ुबाि फेरर जीविि हुनुभएको प्रमाण नदनुभयो।
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15.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དུར་ཁང་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བཞུགས་སམ།  ལན།  

ལགས་མིན།  སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་ཉིན་མོ་གསུམ་པར་སླར་གསོན་
པོར་གྱུར།
2. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ད་ལྟ་གང་དུ་བཞུགས་སམ།  ལན།  ཁོང་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྡིག་ཉེས་ཅན་གྱིི་དོན་ལ་ཞུ་ངོ་མཛད་བཞིན་ཡོད།
15.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་མ་རྙེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡིན་ནམ།
2. དྲི་བ།  གཞོན་ནུ་གོས་དཀར་པོ་གྱོན་པ་དེས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་
ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ཅི་ཞིག་གསུངས་སམ།

१५.४ प्रश्न र उत्तरहरु

१. प्र: के येशू धचहानमा रहनु भयो? उ: होईन, उहाँ आफ्ो मृत्ुपधछ 

िेस्ो नदन धचहानबाि उठ्नुभयो। 

२. प्र: अवहले येशू कहाँ हुनुहुन्छ? उ: स्गनुमा, पापीहरूका लातग 

परमेश्वरसँग मध्र्िा गददैहुनुहुन्छ।

१५.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: वकन मवहलाहरूले येशूको शरीर फेला पाननु सकेनन्?

२. प्र: सेिो िस्त्र लगाएका युिकले येशूकोबार ेस्त्रीहरूलाई के भने?
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འཕྲིན་བཟང་བསྒྲགས་པའི་ཆེད་ཉེ་གནས་རྣམས་ཕྱིར་
མངགས་པ།

མར་ཀུམར་ཀུ 16:15-16 དང་དང་ 19-20

16.1 ངོ་སྤྲོད།ངོ་སྤྲོད། གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་ཚེ་དང་འཆི་བ་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་ནུས་མཐུ་ཡོད་
པ་ཉེ་གནས་རྣམས་ད་ལྟ་ཤེས་པར་གྱུར།  ཁོང་ནི་ཤི་ནས་ཡང་བསྐྱར་གསོན་
ཀྱང་མཐའ་མར་ཤི་ངེས་པའི་འདས་ལོག་དང་འདྲ་བ་རྩ་བ་ནས་མ་ཡིན།  གཙོ་
བོ་ཡེ་ཤུ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ནུས་མཐུ་ཡི་སྒོ་ནས་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་དུ་
མཛད།  ཁོང་གྲོོངས་ནས་ད་ལྟ་དུས་གཏན་དུ་གནས་སོ།  སྤྱོད་པ་ངན་
པ་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་ཁོང་ཁོ་ནར་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་
དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་གནང༌།  དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ཡིན།

येशूले चेलाहरूलाई सुसमाचाि घोषणा गननु 

पिाउनुहुन्छ
मकूनु स १६:१५-१६ र १९-२०

१६.१ पररचय चेलाहरूले अब बुझे वक येशूसॅग जीिन र मृत्ुमाधथ 

अधिकार गनने शक्ति रहछे। उहाँ डेलग जस्तो हुनुहुन्थ्ो, जो मररे 

फेरर लजिनमा आउंछ, िर जो फेरर मननेछ। येशू परमेश्वरको शक्तिद्ारा 

मृत्ुबाि उठाइनु भएको धथयो। उहाॅको मृत्ु भयो र अब सिैंभरर 

बाच्ुहुनेछ। परमेश्वरले तिनीहरूका पापको पश्चात्ताप गनने सबैलाई 

र उहाँमा विश्वास गननेलाई अनन्त जीिन नदनुहुन्छ। यो परमेश्वरको 

सु-समाचार हो।

16.2 རྩ་བ།རྩ་བ།  15 ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་“ཁྱེད་ཚོས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཕྱིན་
ནས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འཕྲིན་བཟང་ཁྱབ་བསྒྲགས་གྱིིས་ཤིག  16 སུ་ཡང་དད་
པ་བྱས་ནས་ཁྲུས་གསོལ་ཐོབ་པ་དེ་ཐར་བར་འགྱུར།  སུ་ཡང་དད་པ་མི་བྱེད་
པ་དེ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འགྱུར་”ཞེས་གསུངས་སོ། །
19 དེ་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཁོང་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་རྗེས།  དཀོན་
མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞེངས་པར་གྱུར་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱག་གཡས་

१६.२ िमनुशास्त्र १५ अनन उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “सारा संसारमा 

गएर सारा सृस्ष्िलाई सुसमाचार प्रचार गर। १६ विश्िास गनने र बस्प्िस्मा 

ललनेले उद्धार पाउनेछ, िर विश्िास नगनने दोषी ठहररनेछ।”

१९ िब यसरी तिनीहरूसँग बोललसक्नुभएपधछ प्रभु येशू स्िगानुरोहण 

हुनुभयो, र परमेश्िरको दावहने बाहुलीिफनु  विराजमान हुनुभयो। २० अनन 
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ངོས་སུ་བཞུགས།  20 ཉེ་གནས་རྣམས་གང་སར་ཕྱིན་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།  གཙོ་བོས་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཕྲིན་ལས་མཛད་
ཅིང་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་འཕྲིན་བཟང་དེ་བདེན་པ་
ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་གནང་ངོ༌། །

िी चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गर।े प्रभुले तिनीहरूका साथमा 

काम गददैरहनुभयो, र धचन्हहरूद्ारा िचनलाई सुदृढ़ पानुनुभयो। आमेन। 

16.3 འགྲེལ་པ།འགྲེལ་པ། འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པའི་རྗེས་སུ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་རང་
གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཕྲིན་བཟང་ཁྱབ་བསྒྲགས་
བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌།  ཉེ་གནས་ཁ་ཤས་ནུབ་ཕྱོགས་ཡོ་རོབ་གླིང་
དུ་ཕེབས།  གཞན་རྣམས་ཤར་ཕྱོགས་ཨེ་ཞེ་ཡཱ་གླིང་ལ་ཕེབས།  དུས་རབས་
ཁ་ཤས་རིང་ཁོང་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོའི་ཤུལ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་
འཕྲིན་བཟང་རྒྱ་གར་དང༌།  ཀྲུང་གོ  བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཙམ་ལ་བསྒྲགས།  

དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་ཀྲུང་གོར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་དུ་གྱུར་
བའི་མི་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད།  བོད་པ་མང་པོས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་གྱིི་གཏམ་
ཐོས་བཞིན་ཡོད།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཅི་ལྟར་ཁྱེད་ལ་རོགས་པར་
མཛད་ཐུབ་པ་མཁྱེན་འདོད་ན།  ལེའུ་རྗེས་མར་ཀློག་གམ་ཡང་ན་ཉན་རོགས།

१६.३ व्याख्या मृत्ुबाि जीविि उठेपधछ, येशूले आफ्ा चेलाहरूलाई 

बावहर गएर सबै राष्ट्रका माननसहरूलाई सुसमाचार घोषणा गननु आज्ा 

नदनुभयो। यीमध्े केही चेलाहरू युरोपमा पक्श्चमतिर गए, अरूहरू 

पूिनुतिर एससयामा गए। िेर ैशिाब्दीदेखि, तिनीहरूले परमेश्वरको 

सु-समाचार भारि, चीन, र तिब्बिको सीमाहरूमा ल्ाए। अवहले, 

भारि र चीनमा लािौं माननस प्रभु येशूको अनुयायी बनेका छन्। िेर ै

तिब्बिीहरुले यो सु-समाचार सुनै् छन्। यनद िपाईंलाई प्रभु येशुले 

कसरी मदि गननु सक्ुहुन्छ भनेर जान् चाहनुहुन्छ भने, कृपया अकयो 

अध्ायहरु पढ्नु िा सुन्ु होला।
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16.4 དྲིས་ལན།དྲིས་ལན།
1. དྲི་བ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པོར་གྱུར་བ་དེས་ངེད་
རྣམས་ལ་ཅི་ཕན།  
 ལན།  ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་སྐྱེ་བ་
གསར་པ་དང༌།  འོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དུས་ལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་འཐོབ་ངེས་
ཡིན།
2. དྲི་བ།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡང་བསྐྱར་ཕེབས་ངེས་སམ།  

ལན།  ལགས་སོ།  དུས་ཀྱི་མཐའ་མའི་ཉིན་མོར་མི་རྣམས་ཤི་གསོན་གཉིས་
ལ་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ཕེབས་ངེས་ཡིན།
16.5 གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།གྲོོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ།
1. དྲི་བ།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་བཀའ་གང་ཞིག་གནང་ངམ།
2. དྲི་བ།  ཁྱེད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་
བཞིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

१६.४ प्रश्न र उत्तरहरुहरु

१. प्र: येशूको पुनरुत्ानको अथनु हाम्ो लातग के हो? उ: उहाँमाधथ भरोसा 

गनने सबैले यस संसारमा नयाँ जीिन पाउनेछन् र आगामी नदनमा अनन्त 

जीिन प्राप्त गननेछन्।

२. प्र: के प्रभु येशू फेरर आउनुहुन्छ? उ: हो, उहाँ अन्तको नदनमा विश्वलाई 

न्याय गननु फेरर आउनुहुनेछ। 

१६.५ छलफलका प्रश्नहरू

१. प्र: येशूले आफ्ा चेलाहरूलाई के गननु भन्ुभयो?

२. प्र: िपाई आज वकन परमेश्वरको सु-समाचार सुनै् हुनुहुन्छ?
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ས་བཅད་ལྔ་པ།  
གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་དང་ཁྱེད་རྣམ་པ།

17.1 ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་འདི་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གདོན་འདྲེ་དང༌།  ནད་རིགས་
མི་འདྲ་བ།  སྡིག་ཉེས།  རླུང་འཚུབ།  འཆི་བ་བཅས་ནས་མི་རྣམས་ཅི་ལྟར་
ཐར་བར་མཛད་པའི་སྐོར་ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོས་ཡོད།  ཁོང་ལ་ནུས་མཐུ་ཆེན་
པོ་ཡོད།  ཉིན་ཞིག་ཁོང་སྐྱེས་དུས་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་དང་ཐུག  

གནའ་བོའི་དུས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་རང་
གིས་བྱས་པའི་ལས་ངན་ཡིན་པར་བསམས།  དེའི་ཕྱིར་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཉེ་
གནས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་“མི་དེ་ལོང་བར་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན།  ཁོ་རང་
ངམ་ཁོའི་ཕ་མ་སུས་སྡིག་ཉེས་བསགས་སམ་”ཞེས་ཞུས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་
“མི་འདིས་སྡིག་ཉེས་བསགས་པས་མ་ཡིན་ལ།  ཕ་མས་བསགས་པས་ཀྱང་
མ་ཡིན།  དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་པ་ཁོའི་ཚེ་ལ་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཁོ་
ནི་ལོང་བར་སྐྱེས་”ཞེས་གསུངས།  དེ་ནས་ཁོང་གིས་ལོང་བ་དེ་ལ་རྫིང་བུ་ཞིག་
ལ་སོང་ནས་ངོ་ཁྲུས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌།  ལོང་བ་དེ་སོང་ནས་བཀྲུས་
པས་མིག་གིས་མཐོང་བར་གྱུར།  དེང་སང་མི་མང་པོས་རང་གྱིིས་བྱས་པའི་
ལས་ངན་གྱིིས་རྐྱེན་པས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པར་སེམས་པས་སྐྱིད་པོ་

खण्ड पाँच:

प्रभु येशू ि तपाईं

१७.१ यी छोिो वििरणहरूमा, िपाईंले अब सुन्ु भएको छ वक कसरी 

प्रभु येशूले माननसहरूलाई दुष्ट आत्ाहरू, रोगहरू, पापहरू, आँिीबेहरी 

र मृत्ुबाि पनन बचाउनुभयो। उहाँसँग ठूलो शक्ति छ। एकनदन उहाले 

जन्मदेखि अन्धा भएको एक पुरुषलाई भेि्नुभयो। प्राचीन समयमा, 

िेर ैयहूदीहरूले विचार गथने वक आफूले गरकेा िराब कामका कारण 

माननसहरूले दुःि भोग्नुपरकेो हो। त्सैले येशूका चेलाहरूले उहाँलाई 

सोिे, “गुरुज्यू, कसले पाप गर,े यो माननस अथिा उसको आमा-बाबुले 

र यो अन्धा जब्न्मयो।” “यो माननस न ि उसको आमा-बाबुले पाप 

गर,े” येशूले भन्ुभयो, “िर परमेश्वरको काम उसको जीिनमा प्रदलशमि ि 

हुनको लागी यस्तो भएको हो।” यसो भननरहँदा, उहाँले त्स माने्छलाई 

एउिा ननक्श्चि कुिामा गएर िुनु भन्ुभयो। त्सैले अन्धा माननस गयो 

र िोयो, त्सपधछ उसले दृष्ष्ट प्राप्त गययो। आज िेर ैमाननसहरू दुःिी 

छन् वकनभने उनीहरूले गरकेा िराब कुराका कारण उनीहरू पीवडि छन् 

भन्े सोच्न्। प्रभु येशूले यो बािो महसुस गनने माननसहरुलाई क्मा, 
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མེད།  དེ་ལྟར་སེམས་པའི་མི་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་སྡིག་ཉེས་སེལ་བ་དང༌།  

ཞི་བདེ།  ཐར་པ་གནང་བར་དགོངས།  ཁོང་ལ་གཏོགས་པའི་མི་རྣམས་ཁོང་
གི་བྱམས་པ་དང་སྡིག་ཉེས་སེལ་བ་མྱོང༌།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་
དབང་ནི་ལས་ངན་གྱིི་དབང་ལས་ཆེའོ། །
17.2 དུས་གཞན་ཞིག་ལ་ཆོས་ཀྱི་དཔོན་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལོག་གཡེམ་བྱེད་
བཞིན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་བཟུང་སྟེ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ཡོང་ནས།  མི་
ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ལ་ཁོ་མོ་ལང་དུ་བཅུག་ནས་ཁོང་ལ་“སྟོན་པ་ལགས།  བུད་
མེད་འདིས་ལོག་གཡེམ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་བཟུང་བ་ཡིན།  ད་ཆོས་ཁྲིམས་
ལྟར་མོ་ཤེ་ཡིས་བུད་མེད་འདི་འདྲ་བ་རྣམས་རྡོ་རུབ་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་གསོད་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་གསུང་”ཞེས་ཞུས།  འོན་
ཀྱང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་“ཁྱོད་ཚོའི་ནང་ནས་སྡིག་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་
ཁོ་མོ་ལ་རྡོ་དང་པོ་གཞུ་བར་ཆོག་”ཅེས་གསུངས།  ཁོང་གིས་གང་གསུངས་པ་
ཐོས་ནས་ཁོ་ཚོ་རྒན་ཤོས་ནས་གཞོན་པའི་བར་དུ་རིམ་བཞིན་ཕྱི་རུ་སོང་ཞིང༌།  

ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་བུད་མེད་དེ་གཅིག་པོ་ལངས་ཏེ་ལུས།  ཡེ་ཤུས་ཡར་བཞེངས་
ནས་ཁོ་མོར་“བུ་མོ།  ཁོ་ཚོ་གང་དུ་ཡོད།  སུས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཁྲིམས་མ་བཅད་
དམ་”ཞེས་གསུངས།  ཁོ་མོས་“སྐུ་ཞབས་ལགས།  སུས་ཀྱང་ང་ལ་ཁྲིམས་མ་
བཅད་”ཅེས་བཤད་པ་དང་ཡེ་ཤུས་“འོ་ན་ངའང་ཁྱོད་ལ་ཁྲིམས་མི་གཅོད།  སོང་

शाष्न्त र मुक्ति प्रदान गनुनुहुन्छ। जो उहाँका हुन् र उहाँको प्रेम र क्मा 

अनुभि गरकेा छन्, उहाँको शक्ति िराब कमनुको शक्तिभन्ा ठूलो छ।

१७.२ अकयो अिसरमा, केही िमनुगुरुहरूले व्यतभचार गददै गदानु समातिएकी 

एउिी स्त्रीलाई येशूकहाँ ल्ाए। उनीहरूले तिनलाई भीडको अगावड उतभन 

लगाए र भने, “गुरूज्यू, यो मवहला व्यतभचार गनने कायनुमा समातिएका 

हो। िातममि क विधि अनुसार, यस्ता स्त्रीलाई ढुङ्गा हानेर मानने गररन्थो। 

िपाईँ के भन्ुहुन्छ?” िर येशूले तिनीहरूलाई भन्ुभयो, “तिमीहरूमध्े 

जो पाप रवहि छ उसले पवहले ढुङ्गा हानोस्।” येशूले भन्ुभएको कुरा 

सुनेर, सबै माननसहरू तबस्तार ैएक एक गररे गयो अनन त्ो स्त्री मात्र 

येशूको अगावड उतभएको छावडन्। येशू उतभनुभयो र तिनलाई भन्ुभयो 

“नारी, तिनीहरू कहाँ छन्? तिमीलाई कसैले ढुङ्गा हानेन?” उसले भनी 

“गुरूज्यू, कसैले मलाई ढुङ्गा हानेन।” येशूले भन्ुभयो, “ठीक छ, म 

पनन तिमीहरूलाई ढुङ्गा हाक्न्न। जाओ, र अब देखि पाप नगनुनु।” 

यो स्त्री अत्न्तै लजिास्पद अिर्ामा फेलापर ेिापनन, येशूले तिनको 

लाज छोपेर उसको पापलाई क्मा गररनदनुभयो, वकनवक प्रभु येशूको 

शक्ति यी दुिैको भन्ा ठूलो छ।
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ལ་ད་ཕྱིན་ཆད་སྡིག་ཉེས་མ་བྱོས་ཤིག་”ཅེས་གསུངས།  བུད་མེད་དེ་ཧ་ཅང་ངོ་
གནོང་བའི་གནས་སྐབས་སུ་བཟུང་ཡོད་ཀྱང༌།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་སྡིག་ཉེས་ལ་
ཁྲིམས་མ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་ཁོ་མོའི་ངོ་གནོང་དང་སྡིག་ཉེས་བསལ་བར་མཛད།  

གང་ཡིན་ཞེ་ན།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་དབང་ནི་དེ་རྣམས་ལས་ཆེའོ། །
17.3 སོག་པོའི་ཡུལ་ལ་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ར་བཟི་བར་གྱུར་
ནས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་རྡུང་བའི་གོམས་གཤིས་ཡོད།  ཉིན་ཞིག་བཟའ་ཟླ་དེ་
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་འཕྲིན་བཟང་ཐོས་ནས་དད་པ་བྱེད་མཁན་དུ་འགྱུར་བར་ཐག་
གཅོད་བྱས།  དཔོན་པོ་དེས་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལ་བྱམས་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་
པར་གྱུར་བ་མཐོང༌།  ཁོ་མོ་ནི་སྔོན་ལས་བཟའ་ཟླ་ཡག་པོར་གྱུར།  དེའི་ཕྱིར་
དཔོན་དེས་ཀྱང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱེད་པར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ།  རང་གི་
སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་
བྱས།  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་སྡིག་ཉེས་བསལ་བར་མཛད།  དུས་དེ་ནས་
བཟུང་ཁོས་ར་མ་བཟི།  བཟའ་ཟླ་མ་བརྡུངས།  ཁོའི་ནང་མི་ཚང་མ་དཀོན་
མཆོག་དང་འགྲོོགས་ཏེ་སྐྱིད་པོ་ཡོད།  གང་ལགས་ཟེར་ན།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་
དབང་ནི་ནང་མིའི་རྙོག་དྲ་ལས་ཆེའོ། །
17.4 མི་མང་པོས་གྲིབ་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིིས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད།  འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་
ཡེ་ཤུས་ཕྱི་ནས་ང་ཚོའི་ནང་དུ་འགྲོོ་བ་དེས་ང་ཚོ་མི་གཙང་བར་བྱེད་མི་སྲིད།  

१७.३ मंगोललयामा एकजना माननस धथए जो सरकारको महत्त्वपूणनु 

नेिा धथए। उसले तपएर र आफ्ी पत्ीलाई तपि्ने गथ्यो। एक नदन 

उसकी पत्ीले येशूको बारमेा राम्ो िबर सुनन र विश्वास गनने ननणनुय 

गरर। उनको श्ीमानले उनलाई दयाले भररएको देख्यो। तिनी अधघ 

भन्ा राम्ो पत्ी भइन्, त्सैले नेिा पनन प्रभु येशूमा विश्वास गनने 

ननणनुय गययो। उसले आफूले गरकेो दुष्ट कुराहरूको पश्चात्ताप गययो 

र प्रभु येशूमा विश्वास गययो। परमेश्वरले उसको पाप क्मा गररनदनु 

भयो, र ऊ नतपउने र आफ्ो पत्ीलाई नतपि्ने भयो। अवहले उनको 

सम्पूणनु पररिार परमेश्वरसँगको संगतिमा िुसी छन्, प्रभु येशूको शक्ति 

पाररिाररक समस्ाभन्ा ठूलो छ।

१७.४ िेर ैमाननसहरू अशुद्धिाको बारमेा धचष्न्ति छन्। िर प्रभु येशूले 

भन्ुभयो, “जेकुरा बावहरबाि हामीतभत्र पस्छ त्स्े हामीलाई अशुद्ध 

66



ངེད་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ནས་ཕྱིར་གང་འཐོན་པ་དེས་ང་ཚོ་མི་གཙང་བར་བྱེད་
པར་གསུངས།  དཔེར་ན་བསམ་པ་ངན་པ་དང༌།  མི་སྲོག་གཅོད་པ།  ལོག་
གཡེམ།  འདོད་ལོག  རྐུ་བ།  རྫུན་དཔང༌།  དམའ་འབེབས་གཏོང་བ་ལ་
སོགས་པའི་ངོ་གནོང་དང་ལྡན་པའི་སྤྱོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ངེད་རྣམས་མི་གཙང་
བར་བྱེད།  དེའི་ཕྱིར་བྱབས་ཁྲུས་དང་བསངས་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ ་
ག་ཡིས་མི་རྣམས་གཙང་བར་བྱེད་མི་སྲིད།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་སྡིག་ཉེས་སེལ་
བའི་དབང་ཁོ་ནས་ངེད་རྣམས་གཙང་བར་འགྱུར་སྲིད།  ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ལས་
གཅིག་གིས་བྲིས་པ་ལྟར།  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རང་གི་སྡིག་ཉེས་ཁས་བླངས་ན།  

དཀོན་མཆོག་ནི་བློ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་སྡིག་ཉེས་སེལ་
ཞིང་དྲང་པོ་མེད་པའི་དྲི་མ་ལས་ཡོངས་སུ་འདག་པར་མཛད།  གང་ལགས་
ཤེ་ན།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་དབང་ནི་གྲིབ་གང་ལས་ཀྱང་ཆེའོ། །
17.5 སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་དབང་གིས་ངེད་རྣམས་དམྱལ་ཁམས་སུ་འགྲོོ་བ་ལས་
སྐྱོབ་པར་མཛད་ཐུབ།  དུས་ཀྱི་མཐའ་མའི་ཉིན་མོར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་འཇིག་རྟེན་
འདིར་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་ངེས་ཡིན།  སྐབས་དེར་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁོང་
གི་མདུན་དུ་བསྡུད་ནས།  ལུག་རྫི་ཡིས་ར་རྣམས་ལས་ལུག་སོ་སོར་འབྱེད་
པ་ལྟར།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་དེ་ཚོའང་འབྱེད་པར་གྱུར་ནས།  སྤྱོད་པ་ངན་
པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱས་པ་རྣམས་ཁོང་གི་

बनाउन सतिैन। िर हाम्ो हृदयबाि जे कुरा ननस्कन्छ त्सले हामीलाई 

अशुद्ध बनाउँछ। उदाहरणको लातग, यो लजिास्पद कायनु हो जस्तो दुष्ट 

विचार, हत्ा, यौन अनैतिकिा, िासना, चोरी, छलकपि, घमण्ड, र 

ननन्ा जसले गदानु हामीलाई अशुद्ध बनाउँछ। यही कारण हो वक शुद्ध 

संस्कार र जलेको िूपले हामीलाई स्च् बनाउन सकै्न। यो केिल 

येशूको शक्तिबाि मात्र सम्भब छ जसले हाम्ो पापलाई क्मा नदनुहुन्छ 

र हामी स्च् बन् सक्औ। उहाँका चेलाहरूमध्े एक जनाले लेिेका 

छन्, “यनद हामीले हाम्ा पापहरू स्ीकार गयछौं भने, उहाँ विश्वासयोग् 

हुनुहुन्छ र हाम्ा पापहरू क्मा गननु र हामीलाई सबै अिममीबाि शुद्ध 

पाननु” प्रभु येशूको शक्ति कुनै पनन विकृति भन्ा ठूलो छ। 

१७.५ येशूको शक्तिले हामीलाई नरकमा जानबाि बचाउन सक्छ। 

अन्तको समयमा, प्रभु येशू यस संसारमा फकनु नु हुनेछ। त्स समयमा 

सबै राष्ट्रहरू उहाँको अधघ भेला हुनेछन् र येशूले माननसहरूलाई एक 

अकानुबाि छुिाउनु हुनेछ जसरी गोठालोले भेडाहरूलाई बाख्ाहरूबाि 

अलग गछनु। उहाँको दावहनेपवटि येशूमा विश्वास गननेहरू र पापको 

पश्चात्ताप गननेहरू हुनेछन्। ययनीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गननेछन्, 

67



གཡས་ཕྱོགས་སུ་འཇུག  ཁོང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ཞུགས་ནས་
དེར་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་གསུང་ལ་ཁ་ཡ་མ་བྱེད་པའམ།  

འཕྲིན་བཟང་དང་ལེན་མ་བྱས་པ།  སྡིག་ཉེས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་བཅས་ཁོང་
གི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འཇུག  ཁོ་ཚོ་ནི་དམྱལ་ཁམས་སུ་ཕྱིན་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་
དེར་གནས་པར་དགོས།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱེད་པ་ནི་དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་
ཆད་པ་ལས་ཐར་པའི་ལམ་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ཁོང་གི་
དབང་ནི་དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ལས་ཆེའོ།  ཁྱེད་ནི་ཐར་བར་འགྱུར་འདོད་ན་
ལེའུ་རྗེས་མར་གཟིགས།

जहाँ तिनीहरू सिैंभरर रहन्छन्। उहाँको देब्ेपवटि येशूको लशक्ालाई 

बेिास्ता गननेहरू हुनेछन्, जसले सुसमाचार अस्ीकार गर,े जसले पाप 

गननु मन पराउँथे। ययनीहरू नरकमा प्रिेश गननेछन्, जहाँ तिनीहरू सिैंभरर 

रहन्छन्। प्रभु येशूमा विश्वास गनुनु नरकको दण्डबाि बाच्े एकमात्र 

उपाय हो, वकनभने उहाँको शक्ति नरकको शक्तिभन्ा ठूलो छ। यनद 

िपाईँ बाच् चाहनुहुन्छ भने, कृपया अकयो पाठ हनेुनुहोस्।
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ཐར་བར་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར།

18.1 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་ངེད་རྣམས་གདོན་འདྲེ་དང༌།  ནད་རིགས་མི་འདྲ་བ།  

སྡིག་པ།  ངོ་གནོང༌།  ནང་མིའི་རྙོག་དྲ།  ར་བཟི།  གྲིབ།  དམྱལ་ཁམས་
བཅད་ལས་ཐར་བར་མཛད་པའི་དབང་ཡོད།  དཀའ་རྙོག་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ནི་
ངེད་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པའི་རང་གཤིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་གལ་ཏེ་ངེད་
རྣམས་ཀྱིས་རེ་རེའི་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་ཁོང་ཁོ་
ནར་དད་པ་བྱས་ན།  ཁོང་གིས་ཐར་པ་གནང་བར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།  གཙོ་བོ་ཡེ་
ཤུས་མི་ཚང་མར་དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་སྤྱན་འདྲེན།  ཁོང་གིས་“ངའི་བཀའ་
ལ་ཉན་ཅིང་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ལ་
དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་ཡོད་པ་དང༌།  མི་དེ་རྣམས་ཁྲིམས་གཅོད་མི་མྱོང་བར་
འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་གྱུར་ཡོད་དོ་”ཞེས་དང༌།  “ཁྱེད་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་དང་
ཁུར་ཆེན་གྱིིས་གནོན་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་རྩར་ཤོག  ངས་ཁྱེད་ལ་ངལ་གསོ་
སྟེར་བར་བྱ།  ངའི་གཉའ་ཤིང་འཁུར་ཞིང༌།  ང་ལས་ཤེས་པར་གྱིིས།  ང་
ནི་སེམས་དུལ་ཞིང་སྙེམས་ཆུང་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་འཐོབ་
པར་འགྱུར།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་གཉའ་ཤིང་འཇམ་ཞིང་ངའི་ཁུར་ཡང་ཡང་མོ་
ཡིན་པས་སོ་”ཞེས་གསུངས་སོ།  དེ་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱེད་

कसिी मुक्ति पाउने

१८.१ प्रभु येशूसॅग हामीलाई दुष्ट आत्ा, रोग, पाप, लाज, पाररिाररक 

समस्ा, तपयक्कडपन, अपवित्रिा, मृत्ु र नरकबाि पनन बचाउन सक्े 

शक्ति छ। यी सबै समस्ा हाम्ा पापी स्भािका पररणाम हुन्। िर यनद 

हामी प्रत्ेकले हाम्ो पापको पश्चात्ताप गयछौं र उहाँमा मात्र विश्वास गयछौ 

भने उहाँले हामीलाई मुक्ति नदनुहुनेछ। प्रभु येशूले सबै माननसहरूलाई 

यसो गननु आह्ान गनुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले भन्ुभयो, “जसले मेरो िचन 

सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमा विश्वास गछनु उसले अनन्त जीिन पाउनेछ 

र ननन्ा हुनेछैन। उसले मृत्ुबाि जीिन पार गरकेो छ”, अनन “मकहाँ 

आऊ, तिमी जो थवकि र बोझले दतबएका छौ, म तिमीलाई विश्ाम 

नदनेछु।” मेरो जुिा तिमीमाधथ उठाऊ र मबाि ससक, म ह्रदयमा कोमल 

र नम् छु, अनन तिमीहरूको आत्ाले विश्ाम पाउनेछ। मेरो जुिा सलजलो 

र मेरो बोझ हल्ा छ।” यसप्रकार, प्रभु येशू ख्ीष्टले तिमीहरूलाई 

आनन्, शाष्न्त, र मुक्तिको उपहारहरू ग्हण गननु ननमन्त्रण गनुनुहुन्छ।
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ལ་དགའ་སྤྲོ་དང༌།  ཞི་བདེ།  ཐར་པ་བཅས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་ཐོབ་པར་སྤྱན་
འདྲེན།
18.2 དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་ལྡན་དུ་
འགྱུར་བའི་ལམ་འདི་ལྟར་ཡིན།  ཁ་ཡིས་ཡེ་ཤུ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་
ཅིང༌།  སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པར་
མཛད་པ་དེ་ལ་དད་པ་བྱེད།  དེ་ལྟར་བྱས་ན།  ཁྱེད་ངེས་པར་ཐར་བར་འགྱུར།  

ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་དེ་ལྟར་བྱེད་སྲིད།  ཐར་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་འདོད་ན་སྨོན་ལམ་
འདི་ལྟར་ཞུས་ “གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལགས།  བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
ལ་མ་ཉན་པའི་སྒོ་ནས་ངས་ཁྱེད་དང་མི་གཞན་ལ་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ལས་བྱས་པ་
དེ་ཁས་ལེན་བྱེད།  ད་ངས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་
ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ལ་དད་པ་བྱེད།  སེམས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེ་
སྟེ་ཁྱེད་རང་འདིའི་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ།  ད་ནས་བཟུང་ཁྱེད་ནི་ངའི་སྐྱབས་
མགོན་ཡིན་ཞིང༌།  ངས་ཁྱེད་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ།  ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཐར་
པ་ང་ལ་གནང་བའི་དོན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའོ་ ”ཞེས་བརྗོད་དང༌།
18.3 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་ཅི་བྱེད་དགོས་
ཞེས་དྲིས་ན།  བྱིས་པ་འཚར་ལོངས་བྱེད་པ་ལྟར།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་ཐོག་མར་
དད་པ་རྣམས་ཐར་པའི་ཐོག་ནས་སྨིན་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་དགོས།  

१८.२ परमेश्वरको पवित्र बाइबल अनुसार, येशूको अनुयायी बन्े 

िररका भनेको “येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनी आफ्ो मुिले स्ीकार गनुनु र 

परमेश्वरले उहाँलाई मृत्ुबाि बौररउठाउनुभयो भनी आफ्ो हृदयमा 

विश्वास गनुनु।” यनद त्सो गनुनुभयो भने िपाई बचाइनुहुन्छ। िपाई यो 

अवहले गननु सक्ुहुन्छ। यनद िपाईं मुक्ति प्राप्त गननु चाहनुहुन्छ, भने 

यसरी प्राथनुना गनुनुहोस्: “प्रभु येशू, म स्ीकार गछुनु वक मैले परमेश्वरको 

िचन नमानेर िपाईहरूको विरुद्ध पाप गरकेो छु। अब म पश्चािाप 

गछुनु र िपाईंमाधथ विश्वास गछुनु, म िपाईंको अनुग्हमा मात्र विश्वास 

गछुनु। मेरो हृदयको ढोका िोलै् म तिमीलाई तभत्र बोलाउँछु। अबदेखि 

िपाई मेरो मुक्तिदािा हुनुहुन्छ र म िपाईको सेिा गछुनु। िपाईंको अदु्ि 

उद्धार मलाई नदनुभएकोमा िन्यिाद।” 

१८.३ मैले येशूमा विश्वास गररे मुक्ति पाए र बचाईए अब म के गरँू? 

जसरी लशशुहरू बढ्दै जान्छ, त्सरी नै येशूमा नयाँ विश्वासीहरू पररपक्व 

बन् र आफ्ो विश्वासमा पूणनु हुन आिश्यक छ। विश्वासीहरूले आफ्ो 
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དད་མཁན་རྣམས་ནི་རང་འདོད་པ་ལྟར་མི་ཚེ་མི་སྐྱེལ་ཏེ།  དཀོན་མཆོག་གི་
དགོངས་པ་ལྟར་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོས།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་“རང་གིས་གཙོ་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་བརྩེ་བར་
ཟུངས་ཤིག  འདི་ནི་བཀའ་རྒྱ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་དང་པོ་དེ་ཡིན།  གཉིས་པ་
དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།  དེ་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་རང་དང་འདྲ་བར་བརྩེ་བར་ཟུངས་ ” 

ཞེས་གསུངས།  དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལྔ་སྟེ།  དཀོན་མཆོག་གི་དམ་
པའི་གསུང་རབ་ཉིན་ལྟར་ཀློག་པའམ་ཉན་པ་དང་གཅིག  ཉིན་ལྟར་དཀོན་
མཆོག་ཁོ་ནར་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང་གཉིས།  དད་ལྡན་གཞན་རྣམས་
དང་མཉམ་དུ་འཛོམ་པ་དང་གསུམ།  དཀོན་མཆོག་དང་མི་གཞན་ལ་བརྩེ་
བར་འཛིན་པ་དང་བཞི།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་མི་གཞན་རྣམས་ལ་དཔང་པོ་
བྱེད་པ་དང་ལྔའོ།  ཁྱེད་རྣམ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ www.gsungrab.org དྲ་
ཚིགས་ལ་གསུང་རབ་ཚུད་པའི་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད།  དེ་རྣམས་ལ་
ཉན་པ་དང༌།  ཡང་ན་ཀློག་པའི་དུས་སུའམ།  རོགས་པ་རྣམས་དང་གཏམ་
གླེང་བྱེད་པའི་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག །

इच्ाअनुसार जीिन तबिाउनु हँुदैन िर परमेश्वरको इच्ाबमोलजम जीिन 

तबिाउनुपछनु। प्रभु येशूले भन्ुभयो, “तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका 

परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा समझले प्रेम गनुनु 

पछनु। यो सबैभन्ा ठूलो र पवहलो आज्ा हो। दोस्ो कुरा यस्तो छ: 

‘तिमीले आफ्ो धछमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गनुनुपछनु।” यसो गनने 

पाँच िररका: १) बाइबल दैननक पढ्नुहोस् िा सुन्ुहोस; २) परमेश्वरको 

आरािना गररे उहाँलाई प्राथनुना गनुनुहोस्; ३) अरू विश्वासीहरूससि 

भेि गनुनुहोस्; ४) प्रेम र अरूको सेिा गनुनुहोस्; र ५) अरूलाई प्रभु 

येशूबार े बिाउनुहोस्। िपाईँलाई मद्दि गननु www.gsungrab.org  

िेब साइिमा िेर ैस्ोिहरू उपलब्ध छन्। िपाईंले परमेश्वरको पवित्र 

िचन िा पुस्तकहरूको ससत्तैमा प्रतिललतप डाउनलोड गननु सक्ुहुन्छ, 

जसले ख्ीष्ष्टयन तबश्वास, भाषा अध्यन पुस्तकहरू, र अन्य स्ोि 

सामग्ीहरूको व्याख्या गछनु। जसै िपाई परमेश्वरको िचन पढनु िा सुन्ु 

हुन्छ, िा आफ्ा साथीहरुसंग छलफल गनुनुहुन्छ परमेश्वरले िपाँईलाई 

आलशष नदनुभएको होस्।
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ईसाई धर््मको बाररे्ा प्रश्न र उत्तरहरू
यो एप प्रयोग गर््न सजिलो छ र यसले तपाईंलाई ईसाई विश्ासमा पररचय 

गराउर्ेछ। प्रत्ेक खण्डमा प्रश्न र संक्षिप्त उत्तरहरू छर््। यस खण्डहरूले 

परमेश्र, येशू, विश्ास र बाइबलको बारमेा प्रश्नहरू समािेश गरकेा छर््।

यो एप ततब्बती, अंग्ेिी, र्ेपाली र चचनर्याँ गरी चार भाषामा रहकेो छ। 

तपाईंले सजिलै भाषाहरू बदल्न सक्नुहुन्छ।

དྲི་བ་དྲིས་ལན།
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བཞུགས་སོ། དེ་མ་ཟད་ས་བཅད་རེ་རེར་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར་དང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་གྱིི་
དྲིས་ལན་ཡང་འཁོད་ཡོད།  བཀོལ་སྤྱོད་མཉེས་ཆས་འདི་བོད་དབྱིན་བལ་རྒྱ་སྐད་ཡིག་བཞི་
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ཐུབ།  བོད་ཡིག་གི་སྒྲ་འཇུག་གི་ཉན་ཆས་ཀྱང་འཁོད་ཡོད།




