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अ� य धम
शा �को वचनले �ी� टको शरीरको अिघ मािनसह� िन� रनेछन् भिन स$केत गछ
। 
(काश ३:९ ले भ� छ, “शैतानको सभाघरका झुटा बो- नेह�लाई म आएर ित1ा चरणमा ढो4 न 

लाउनेछु।” यशैया ४५:१४ ले भ� छ, “ितनीह� तेरो सामु झु5 नेछन् र ितनीह�ले तेरो सामु� ने िब� ती 

गन6छन्।” यशैया ४९:२३ र ६०:१४ दबुै समान छन्। 

अनेकौ ँ धम
का मािनसह� शारी रक �पले आ: ना शरीरलाई लमत� न पसारेर ितनीह�का 

पिव�  थानमा ढ<गीज तो �ने छैन, ब= यो त मािनस �पमा (कट �नु भएको परमे> वरको अिघ 

(? य@ भेटेर आ? मामा झु5 ने मािनसज तै �नु हो। जब शेबाकA रानीले राजा सुलेमानलाई भे टन् र 
ितनको बुिBको कुरा सुनेर राजाको धन सC पितलाई दEे दा ितनी वेहोश भएकA िथइन् भनी हामी 
पढछौ।ँ ितनी आ> चय
, GBा, (शंसा र (ेमIारा पूण
 �पले परािजत भएकA िथइन्। 

उपसंहारउपसंहारउपसंहारउपसंहार    
परमे> वरले हा1ो लािग उदेकका उLे> यह� राखेर बोलाउनु भएको कुरा िवचार गदा
 हामी 

उहाँको योजनाबाट चुNकसकेको कुरा  वीकान
 स5 छौ।ँ हामी  वभावैले उहाँको नाउँ ब� न पृP वीमा 
मा� नभई  वग
मा पिन उहाँको (ितिनिध �न पूण
 �पमा अस@म र अयो4 य भएका छौ।ँ 

हामीह�ले भ� दा परमे> वरले अझ सफासँग दEे नु र जा� नु �� छ, र हा1ो लािग योजनाह�को 
(ब� ध ग रNदनु�� छ। बद- नु र प रव
तन गन6 काम हा1ो होइन तर उहाँको हो। उहाँले हा1ो 
जीवनमा पिहले भएको अनुभवभ� दा गिहरो र अझ ठूलो प रवत
न �ने काम गनु
 �दँा हामीले 
अचC म मा� न ु�दँनै र यो कामले हामीलाई मािनसबाट अलग गछ
। हामी उहाँका साँचो (ितिनिध 
�नभ� दा अिघ उहाँले हा1ो सC पूण
 शारी रक  वभावमा काम गनु
 पछ
। 

हामी हा1ो मुिSदाताको म?ृ यु र पुन=? थानमा (वेश गछT।ँ हामी उहाँको सतावट, द:ुख र 

अपमानमा सहभािग �नेछौ ँर उहाँसँगै द:ुख भोगी सकेपिछ हामी उहाँसँगै शासन गन
 तयार �नेछौ।ँ 
तब पावल, �ी� ट येशूमा परमे> वरको उV च बोलावट तफ
  लिC कए ज तै हामी पिन अिघ बडX। 
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नाउँकोनाउँकोनाउँकोनाउँको    पिव�करपिव�करपिव�करपिव�करणणणण    
येशूले आ: ना चेलाह�लाई (ाथ
ना गदा
 िसकाउनु भयो, “ह ेहा1ा िपता, तपाYको नाउँ पिव� 

ग रयोस्, तपाईको राZ य आओस्।” करोड़ौ ँमािनसह�ले यस (ाथ
नालाई Nदन� ँदोहो\ याउछन् तर 

सबैले यसलाई बु] दनैन्। अब हामी यसको अथ
लाई अझ  प� टसँग हेरौ-ँ पिव� पा रनु पन6 वा 
चोE याइनु पन6 नाउँचा^ह येशू आफै र उहाँले बोलाउनु भएका _ यिSह� िथए। यूह� ना १७ 
अ` यायमा गेतसमनीमा येशू पaाउ पन
अिघ उहाँले गनु
 भएको (ाथ
नालाई यूह� नाले लेखेका छन्। 

आ: ना चेलाह�का िनिC त (ाथ
ना गदb उहाँले यसो भ� नभुयो, “स? यले ितनीह�लाई पिव� गनु
होस्, 

तपाYको वचन स? य हो” (१७ पद) र “ितनीह� पिन स? यतामा पिव� होउन् भनेर म आफैलाई 

ितनीह�का खाितर पिव� गद
छु” (१९ पद)। यसरी दबुै (ाथ
नाह� आफै र आ: ना जनह�को 
पिव�ताको िनिC त अनुरोध गरेज तै ठीक एउटै अथ
 लागेको छ।  

करोड़ौ ँमािनसह�ले दोहो\ याउने (ाथ
नालाई यसरी येशूले “तपाYको नाउँ पिव� ग रओस्” 

भनी (ाथ
ना गनु
 �दँा यसको पिहलो याचनाचा^ह पिव�तामा उहाँको जनह�लाई अलग गनु
 िथयो 
र यसैको आधारमा मा� दोeो याचना “तपाYको राZ य आओस्” भ� ने कुराले पूण
 �नस5 P यो र 

यसरी जब उहाँका जनह� पिव� भएका �� छन्, तब उहाँको राZ य आउँछ। 

नाउँह�, ठाउँह�, भवनह� र Nदनह� साँचो अथ
मा किह- यै पिव� �न स5 दनै। ती कुराह� 
ितनीह�कै  वभावमा पिव� �न स5 तैनन्। ितनीह�ले आ: नो उLे> य र समयअनुसार काम गद
छन् 
तथािप ितनीह� वा तिवकताका छाया मा� �न्, मािनसह� मा� पिव� �नस5 छन्। पिव� आ? मा 
मािनसह�मा आउनु�� छ र ितनीह�लाई परमे> वरको िनिC त अलग गनु
�� छ। 

नाउँको शंसानाउँको शंसानाउँको शंसानाउँको शंसा    
Nफिलf पी २ अ` यायले बताएअनुसार येशूले क� ट भोगी, दहेा� त भएर पुन=? थानपिछ 

सवgV चसC मै पु4 नुभएको छ। “परमे> वरले उहाँलाई अित उV च पानु
भयो र उहाँलाई ? यो नाउँ (दान 

गनु
भयो, जो हरेक नाउँभ� दा उV च छ। हरेक (ािणले येशूको नाउँमा घुँडा टे5 नु पन6छ।” यस (संगमा 

के उहाँको नाउँ साँV चै उहाँका जनह� �न स5 लान त? 

(काश १ अ` यायमा यूह� नाले �ी� टको सवा
$ग शरीर मिहिमत भएको दखेेका िथए। उहाँको 
आवाज ए5 लो आवाज िथएन तर धेरै पानीह�को ज तो आवाज िथयो। यो येशूको िशर मा� होइन 
तर यो त �ी� टको पूण
 शरीर िथयो। यूह� ना यसको पाउमा मरेको मा� छेज तै लमत� न परेर 
पसा रएका िथए। येशूको िशरले आ: नो पूण
 शरीर (ाf त गन6 बेला आउँदछै। यो शरीर नै नाउँ हो 
जसका अिघ हर एक (ाणीले घुँडा टे5 नुपछ
। 

१ 

 

 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    
परमे> वरको नाउँ र येशूको नाउँ बाइबलमा अ? य� त गहन िवषयह� �न्। यी दबुै िवषयह� 

रह यपूण
 छन्, यसलाई बु] नको लािग हामी न1 भएर (ाथ
नासिहत लागी रहनु पद
छ। मैले लेखेका 
कितपय कुराह� सिजलै बु] न नसNकएला तसथ
 पिव� आ? माको (काशको आव> यकता िन> चय न ै
पन6छ।   

नाउँको मुE य उLे> य कुनै कुराको िचनारी Nदनु हो। हामी फरक-फरक नाउँह� एउटा 
_ यिSबाट अकg _ यिSलाई छुiाउनको िनिC त (योग गछौ,ँ न�ता हामी कसको िवषयमा कुरा 

ग ररहेका �� छौ ँसो बु] दनैौ।ँ धेरै नाउँह� ज तै: (ेम, कुमार, शाि� त, तारा आNद नेपाली भाषाको 
साधारण नामह� �न् र हामी सबैले यसको अथ
 बु] छौ।ँ अ$ jेजी भाषामा (योग �ने कितपय 
नाउँह� ज त:ै जोन, माईकल, मेरी, डेिबड, अ$ jेजी भाषाको साधारण शk दह� होइनन्। ती 
नामह� िहlूबाट आएका �नाले धेरै मािनसह�ले ? यसको अथ
 जा� दैनन्। 

बाइबलमा भएका नाउँह� ? यसका िवशेष अथ
 भएको कारण छािनएका िथए। ती नाउँह� 
साधारणतया िहlू शk द वा वा5 यांश �न् जसलाई कसैले पिन सिजलै बु] न स5 छन। कितपटक यी 
नाउँह�ले आमा-बाबुका अनुभवह�लाई दशा
उP यो। मोशाले आ: नो छोराको नाउँ गेशgम अथा
त् 
“यहाँ (वासी” राखे। ? यस समय ितनी िन� कािसत उजाड़  थानको या�ामा िथए। यूसूफको अथ
 हो 
“उहाँले थिपNदनु �नेछ”। परमे> वरले ितनलाई अझ धेरै छोराह� Nदऊन् भ� ने ितनकA आमा राहेलको 
(ाथ
ना िथयो। बे� यामीनको अथ
 हो “दािहने हातको पु�”। अ� नाउँचा^ह अगमवािणयुS िथए। 
होशेले छोराको नाउँ लोअC मी राखे जसको अथ
 हो “मेरो (जा होइनौ”। येशू नाउँको अथ
 मुिSदाता 
हो। उहाँले मािनसह�लाई ितनीह�को पापबाट बचाउनु परेको कारण यो नाउँ पाउनुभयो। 

आि? मक @े�मा नाउँह�ले (? य@ �पमा ितनीह�को च र� दशा
उँछ। नयाँ िनयममा हामी 
“फौज” भnे द�ु टह�को बारेमा पoछौ ँ कारण ितनीह� धेरै िथए। (काशको पु तकमा “मृ? य”ु र 

“अपोि- लयोन” (जसलाई jीक भाषामा “िवनाशक” भिन� छ) नाउँ एउटा दतूको लािग लेिखएको छ। 

“शैतान” नाउँको अथ
 हो “श�ु” वा “िवरोधी”। झारफुक र त� �म� �बाट छुटकाराको अनुभव पाएका 

धेरै मािनसह�ले ितनीह�लाई चुनौित pददा द�ु टले ितनीह�लाई आ: नो नाउँ बताएको पाइ� छ। 
ितनीह�ले आ: नो नाउँ लोभी वा अिभलाषी Nद� छन्  जुनचा^ह ितनीह�को च र�को िववरण हो।  

बाइबलमा नाउँका दईु उद>े यह� छन-् _ याE या गनु
 र छुiाउनु । यो साँ कृितक िभ� नतामा 
थप हा1ा आधुिनक नाउँह�को (योग र बाइबलले (योग गरेको नाउँह�भ� दा पिन अकg सम या 
छ। जसरी यशैयाले भने “परमे> वरका िवचारह� हा1ा िवचारह� होइनन्, न ता उहाँका चालह� 
हा1ा चालह� �न्। तर उहाँका िवचार र चालह� हा1ोभ� दा उV च छन्।” यNद हा1ो मनको 
प रवत
न नभएको भए यो भनाइ स? य �� P यो। हामी जित धेरै �ी� टको मन (ाf त गछq, ? यित नै 

यशैयाको ज तो िनराशावादी  वभाव हामीमा कम �� छ। हामीह�ले परमे> वरको गिहरा 
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कुराह�लाई मानवीय rानले बु] नभ� दा ई> वरीय िवचारले बु] न िस5 नुपछ
। शारी रक मन 
परमे> वरसँगको श�ुता हो।  वभािवक मािनसले परमे> वरको आ? माका कुराह� jहण गदbन, यो 

उसको िनिC त मूख
ता हो र बु] न पिन स5 दनै NकनNक यो आि? मक रीितले जाँिचएको �� छ (१ 
कोर� थी २:१४)। हामीले परमे> वरको मनलाई बु] ने हो भने हामीमा पिव� आ? माको (काश अव> य 
�नुपद
छ। 

परम�े वपरम�े वपरम�े वपरम�े वरको नाउँरको नाउँरको नाउँरको नाउँ    
अब हामी परमे> वरको नाउँको िवषयमा िवचार गन6छौ।ँ परमे> वरको नाउँको अ` यनबाट 

येशूको नाउँको गिहरो rानलाई बु] न सहयोग गछ
। 
यसको लािग ( थान ३ अ` यायको बिलरहेको पोsाको अिध उिभएको मोशाबाट सु= गनु
 

उपयुS �� छ। हा1ा वत
मान उL>े यको लािग भने, हामी ६ पदमा हने6छौ ँ जहाँ परमे> वरले यी 

शk दह� Iारा आफैलाई प रिचत गराउनु भयो, “म तेरा िपताका परमे> वर, अlाहामका परमे> वर, 

इसहकका परमे> वर र याकूबका परमे> वर �ँ”। हा1ा मानवीय िवचारअनुसार त परमे> वरले ‘म 

ltाu डको सृि� टकता
, सव
शिSमान, सव
rानी, सव
(ेमी र सव
_ यापी � ँ र मेरो नाउँ येहोवा हो’ 
भनी भ� नुपद
P यो। यो त rान नभएका मािनसह�लाई आ: नो परमे> वरको अवधारणाको िवषयमा 

प रचय Nदन खोZ ने सरल त रका हो। हामीले बुझेसC म, परमे> वरले न आ: नो कुनै िववरण, न ता 

कुनै नाउँ Nदनुभयो। उहाँले Nदनुभएको पिहचान, उहाँकै अनुयायीह�- अlाहाम, इसहाक र याकूब 

उहाँको च र� वा िवशेषता झ- काउने जाितह� �न,् यसले हामीलाई परमे> वरको मन र 

 वभावलाई दखेाउँछ। शk दह�, नाउँह� र िववरणह� उहाँको लािग पूण
 �पमा अनुपयुS छन्। 

उहाँ आ: ना जनह�Iारा वण
न ग रएको र िचनाइएको छ, अझ  प� टसँग भ� नुपदा
 उहाँ आ: नो 

पु�Iारा (कट �नु भएको छ। पूण
 �पमा िचिनन ु वा बुिझनु हो भन,े उहाँ मानवीय  व�पमा 
दखेापनु
 आव> यक छ र उहाँ शरीरमा (कट �नुपछ
।  

पुरानो करारमा परमे> वरका धेरै नाउँ र शीष
कह�ले भ रएको छ, ज तै: सेनाह�का 

परम(भु,  वग
का परमे> वर, सवgV चका परमे> वर, एल-शLाई, सव
 शिSमान परमे> वर र अ� य 

नाउँह� समावेश छन्। मािनसह�ले ितनीह�को अथ
लाई Z याद ै रा1ो र आव> यक िववरणसिहत 

लेखेका छन् तर येशूले ? यसो गनु
भएन ब= उहाँले यसो भ� नुभयो, “मलाई दEे नेले िपतालाई दखेेको 

छ।” तपाYले कुनै देE न नस5 ने कुराको लािग मा� वण
न गन
 आव> यकता पछ
। म तपाYलाई 
काठमाडौ ँसहरको िवषयमा वण
न गन
 स5 छु तर काठमाडौ ँक तो छ भनी अनुभव गन
 चाहानु�� छ 
भने तपाY  वयम् आएर हनेु
पछ
। 
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उहाँ हामीसँग भएज तै ? यस समयमा येशू यस संसारमा िहvनु �दँा, जसले उहाँलाई भेटे, 

परमे> वरको नाउँ र िववरण Nदने येशूकै नाउँ िथयो। हामीह� पिन येशूको िववरण र प रचय Nदएर 
संसारको िनिC त असल नाउँ भएको _ यिS ब� नुपछ
। येशूले उहाँका मािनसह�मा परमे> वरलाई 

(कट गनु
 �� छ, र उहाँका मािनसले येशूलाई संसारमा (कट गनु
पछ
। जसरी येशू उहाँका जनह�मा 

परमे> वरको नाउँको (द
शन वा परमे> वरको नाउँ �नुभयो, हामीह� पिन यस संसारमा येशू नाउँको 

(द
शन गनु
 र उहाँको नाउँ �नुपछ
। 
यो अवधारणा सC भवत: नयाँ र बु] न Z याद ैक ठन छ। हामीह� �ी� टका शरीर अथवा पिव� 

आ? माको मि� दरज ता िवचारसँग Z याद ै प रिचत छौ।ँ यी कुरा बाइबलमा  प� टसँग उ- लेख 
ग रएका छन्। हामीलाई धम
शा�को केही rान भएकोले गदा
 परमे> वरको गिहरा स? यतालाई Z यादै 
हलुकासँग िल� छौ।  

हामीह� येशूको नाउँ बिननु पछ
 भ� ने िवचारलाई नयाँ िनयममा  प� टसँग उ- लेख ग रएको 
छैन तर धम
शा �का अ� धेरै खu डह�ले (काश पाछ
। अब हामी यी केही खu डह�मा िवचार 
गन6छौ।ँ 

उहाँकोउहाँकोउहाँकोउहाँको    नाउँमा बि� तनाउँमा बि� तनाउँमा बि� तनाउँमा बि� त� मा� मा� मा� मा भएको भएको भएको भएको    
“उहाँको नाउँमा बिf त मा लेओ” भ� ने वा5 यांस नयाँ िनयममा धेरै पटक आएको पाइ� छ। 

“उहाँको शरीरमा बिf त मा भयौ”ँ भनेर पिन हामी पढछौ।ँ हामी यी दईु खu डह�को एउटै अथ
 
भएको दEे दछौ।ँ उहाँको शरीर पिव� पा रएका जनह� �न् अथा
त् उहाँको नाउँ उहाँका पिव� 
पा रएका जन �न्। ? यसैले उहाँको नाउँ र उहाँको शरीर एउटै हो। दवुै खu डको वचनले िपता र 
पु�को घिन� ट सC ब� धको अथ
 Nद� छ। परमे> वरको दिृ� टमा असली बिf त माचा^ह धम
 िविध र 
मािनसले दEे न स5 ने अलौNकक अनुभव नभई, परमे> वरसँगको िनर� तर अनुभव र ^हडाइ हो। यस 
(कार हामी उहाँसँग एउटा य तो एकतामा भएकोले उहाँको शरीर र उहाँको नाउँ भिनन स5 छौ।ँ 

बिf त माको िवषयमा मwी र (े रतको पु तक आपसमा िवरोधाभास भएको दिेख� छ। मwी 
२८: १९ मा येशूले आ: ना चेलाह�लाई आrा Nदनुभयो, “िपता, पु� र पिव� आ? माको नाउँमा 

बिf त मा दओे।” (े रतको पु तकमा चेलाह�ले येशूको नाउँमा बिf त मा Nदए। परमे> वरको िनिC त 

नाउँ भ� ने कुरा ठीक (कारले उV चारण गनbपन6 शk द होइन, यो त पिव� पा रएको र उहाँका िनिC त 

अलग ग रएका मािनसह� �न्। ती मािनसह�Iारा िपता, पु� र पिव� आ? मालाई संसारमा 

िचनाइ� छ। यसरी अब यी वचनह� पर पर िवरोधाभास नभई, दबुै खu डको एउटै अथ
 भएको 
दEे छौ।ँ  
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ते�ो आ�ाते�ो आ�ाते�ो आ�ाते�ो आ�ा    
अब हामी तेeो आrाितर लागौ-ँ “ित1ो परमे> वर यहवहको नाउँ _ यथbमा निलनू”। (ाय: 

सबैले यस आrालाई “ई> वर िन� दा” नगनु
 भ� ने अथ
 लगाएर अनुवाद गछ
न्। यो अनुवादको पछािड 

धेरै शताk दीसC म य तै परC परा छ, तर म यो नै मुE य अथ
 होइन भ� ने सुझाव Nदन चाह� छु। दश 

आrाको खu ड “म यहवह तेरो परमे> वर �ँ, जसले तँलाई िमG दशे अथा
त् दास? वको घरबाट बािहर 

िनकालेर - याएँ” भ� ने शk दबाट सु= �� छ। नाउँ िलनुको अथ
चा^ह के हो त ? जसरी छोराले आ: नो 

बाबुको नाउँ िल� छ ? यसरी नै इeाएलीले ितनीह�का परमे> वरको नाउँ िलनु पद
P यो, जुन 

परमे> वरले िमG दशेबाट - याएर ितनीह�लाई धम
पु� बनाउनु भयो। ितनीह�ले उहाँको 
(ितिनिध? व �नु र उहाँको नाउँ िलनु पद
P यो र यो ितनीह�ले _ थथ
मा गनु
 �दँनैP यो। 

आि? मक िमGबाट हामीलाई िनका- नका लािग येशूले द:ुख भो4 नुभयो र मा रनुभयो। अिहले 
हामी उहाँको नाउँ िल� छौ।ँ हामी इसाई हौ,ँ यसकारण हामीह�ले उहाँको नाउँ _ यथbमा िलनु �दँनै। 

येशूको नाउँ 

महान् सृि� टकता
, सC पूण
 lxtाu डका परम(भु, सC पूण
 मानवीय िववरणको लेखा राE नु�नेले 
मानवीय भाषामा एउटा नाउँले परिचत �नु भ� ने कुराले उहाँ कित न1 �नु�� छ भ� ने कुरालाई 

बुझाउँP यो होला त ? जसIारा उहाँ िचनाइनु पदा
 अझ महान् न1ताले साकार �प पायो। पुरानो 

करारमा उहाँले नाउँ िलनुभयो, नयाँ करारमा चा^ह मानवीय दहे िलनुभयो।  वग
दतू गािlएलले 

यूसुफ र म रयमलाई रा1ो आदशे Nदनुभयो, “उहाँको नाउँ येशू राE नु”। नयाँ करारमा एकै पटक मा� 
पिन यहवह नाउँ उ- लेख भएको छैन तर येशूको नाउँलाई ठूलो महy व Nदइएको छ। 

हामी िव> वास गन6ह�लाई येशू को �नु�� छ भ� ने िवषयको साधारण rान छ। उहाँ 
परमे> वरको पु� र संसारको मुिSदाता �नु�� छ, उहाँ हा1ा (भु, मुिSदाता, रोग िनको पान6 र 
असल िम� �नु�� छ। 

अ�ह�लाई यो कुरा  प� ट थाहा छैन। नेपाल लगाएत अ� धेरै दशेह�मा येशू एक िवदशेी 
दवेताभ� दा बढी महy वको छैन। धेरै मािनसह�, यहाँसC म Nक पि> चमी दशेह�मा पिन ि थित रा1ो 
छैन। ितनीह�ले  कुलमा �दँा बाइबलका केही कथाह� िस5 छन तर येशू को �नु�� छ भ� ने िवषयमा 
खास rान �दँनै। उहाँको नाउँको उV चारण पिन हरेक जाितको िभ� दा-िभ� द ै Nकिसमको �� छ। 

अ$jेजीमा उहाँ जीसस, िहlूमा येशुआ,  पािनसमा हसेुस छ। चाखला4 दो कुरा त नयाँ करारमा अ� 
चार मािनसह�को नाउँ पिन येशू नै िथयो। ? यसैले येशू नाउँ साधारण िथयो र (� ट गरी 
छुiाउनलाई मािनसह�ले उहाँलाई नासरतका येशू भनी भ� थे।  

हामीले यसबाट के िस5 न स5 छौ ँ त ? परमे> वरको पु�को वा तिवक नाउँ के हो त ? म 

िव> वास गछु
, हा1ो पिहलो (> नको उwरमा नै यसको जवाफ छ- “परमे> वरको नाउँ के हो ?” आज 

३ 

 

 

 

येशूले मािनसह�लाई परमे> वरको वण
न गन
 आव> यक िथएन। उहाँ आफै नै  वयम् िववरण 

�नु�� P यो, उहाँ आफै परमे> वरको नाँउ, �नु�� P यो र �नु�� छ। कुनै _ यिSको उपि थित �ँदा�दँै 
तपाY ? यस _ यिSको फोटो एकटक लगाएर हनेु
�� न कारण तपाYसँग फोटोभ� दा अझ उwम त ? यही 
_ यिS नै छ। 

हामी पोsाको िवषयतफ
  फकq। आफैलाई अlाहामका परमे> वर, इसहाकका परमे> वर र 

याकूबका परमे> वर भनी प रिचत गराईसकेपिछ, परमे> वरले मोशालाई Nफरउनकहाँ गई इeाएली 
जाितलाई िमGबाट बािहर - याउने आrा Nदनुभयो। प रचयको िवषयमा अब मोशासँग दईु 
सम याह� िथए, पिहलो : “म को � ँ र Nफराउनको अिघ जाने?” दोeो :  “तपाY को �नु�� छ?” 

ितनले परमे> वरलाई भने, “हनेgस् म इeाएलीह�कहाँ गएर ितनीह�लाई भ� छु, ितमीह�का िपता 

- पुखा
ह�का परमे> वरले मलाई पठाउनुभएको हो, तब ‘उहाँको नाउँ के हो’ भनेर ितनीह�ले सोधे 

भने मैले ितनीह�लाई क  भ� न े?” 

मोशालाई Nदएको परमे> वरको जवाफलाई हामीह�ले बु] ने हो भने पिहले मोशाको (> नको 
ता? पय
 के हो ? यो िवचार गनुपछ
। मोशा व�-धाzमक सC (दायमा �क6 का _ यिS िथए। नेपालमा 
ज तै िमG दशेमा पिन मािनसह� िविभ� न दवेी–दवेताह� मा� थे र ती सबै दवेी–दवेताह�लाई 
िचनाउनको िनिC त आ-आ: नै नाउँ �नुपद
थो। तपाY सूय
 वा च� {माको िवषयमा कुरा गन
 स5 नु�� छ 
कारण ितनीह� एक Nकिसमको र ? यसको अि त? व एउटै मा� छ। ताराह� अस$E य भएको कारण 

िच� न र छुiाउनको िनिC त हरेकको आ-आ: नै नाउँ �नुपछ
। सूय
, च� {को अ� कुन ैनाउँ छैन कारण 

ितनीह�लाई ? यसको आव> यकता नै छैन। 

के परमे> वरको कुनै नाउँ छ त ? मोशाको िवचारमाचा^ह िथयो। िहजो-आज धेरै मािनसह�ले 

छ भनी भ� छन्। आउनुहोस्, यस िवषयमा बाइबलको (काशलाई बुझौ।ँ  

( थान ३:१४ मा परमे> वरले Nदनुभएको जवाफ, “मै �ँ, जो म �”ँ भ� न ेछ। हामी यसलाई “म 

 वयम् �”ँ भ� ने वा5 यमा राE न स5 छौ।ँ अकg शk दमा, परमे> वर मोशालाई भ� द ै�नु�� छ, “तेरो (> न 

गलत छ। मेरो कुनै नाउँ छैन, म एक मा� परमे> वर � ँर मलाई नाउँको आव> यकता पदbन। म मा� 

परमे> वर �ँ, म बाहके अकg कुनै परमे> वर नभएको कारण अ� दवेी-दवेताह�को भ� दा िभ� नै 

नाउँको आव> यकता मलाई छैन, यथाथ
मा भ� ने हो भने, �न पिन स5 दनै। न ता मलाई पया
f त 

�पमा _ याE या गन
 स5 ने कुनै नाउँ नै पाउन सNक� छ।” 

येशूले आ: नो िवशेष (ाथ
नामा यसो भ� नभुयो, “तपाYको नाउँ मैले (कट ग रNदएँ” (यूह� ना 

१७: ६) र “मैले ितनीह�लाई तपाYको नाउँ प रिचत गराएँ” (यूह� ना १७: २६)। यो मा� मोशाको 
(> नको वा तिवक उwर िथयो। येशू  वयम् परमे> वरको नाउँ �नु�� थो र �नु�� छ। 
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परमे> वर लगातार यसरी भ� नु�� छ, “इeाएलीह�लाई त}ले यसो भ� नू “म �ँ’ भ� नु�नेले 

ितमीह�कहाँ मलाई पठाउनु भएको हो।” यस खu डको अथ
लाई अ$jेजी भाषाले रा1ोसँग 

(� iाउँदनै र यो िहlूमा पिन उितको रा1ो छैन, नेपालीमा त कुनै अथ
 नै ला4 दनै। यसरी भाषाको 

सम याले गदा
 परमे> वरले मोशाको (> नको सोझो उwर Nदनु भएन। ? यसपिछका पदह�मा 
परमे> वर यसो भ� नु�� छ, “ितमीह�का िपता-पुखा
ह�का परम(भु, परमे> वर अथा
त् अlाहामका 

परमे> वर, इसहाकका परमे> वर र याकूबका परमे> वरले मलाई ितमीह�कहाँ पठाउनु भएको हो, 

मेरो नाउँ सदा यही रहनेछ र सबै पु तासC म मेरो सC झना यही �नेछ।” (१५) परमे> वर भ� नु�� छ 

“मेरो कुनै नाउँ छैन। मानवीय भाषाले मेरो _ याE या गन
 स5 दनै। म पिहले रगत र शरीरमा दिेखनु 

पछ
 तब आ? मामा िचिननु पछ
। म बाहेक कुनै अकg परमे> वर नभएको कारण अ� य दवेी-
दवेताह�भ� दा िभ� नै दखेाउने नाउँको आव> यकता छैन तथािप त? कालको लािग ितमीह�को 
सीिमत समझलाई िवचार गरेर @िणक समयको लािग कुनै एउटा नाउँज तो Nदएँ। ितमीह� पिन 
आ: ना व र-प र भएका मािनसह�ज तै �नेछौ जसका आ: ना-आ: नै दवेताह� छन्। मलाई 
िच� नको लािग ‘यहवे’ नाउँ (योग गन
 स5 छौ।” परमे> वरको  वभाव भएको एक मा� परमे> वरका 

पु� हामीलाई उहाँसC मै पु\ याउनलाई तल ओल~ आउने एक िवशेष _ यिS �नु�� छ। 
मोशाले याकूबको अनुभवबाट केही िसकेको �नुपछ
। उ? पिw ३२ अ` यायको अ� तितर 

 वग
दतूसँग याकूबले रातभ र कु> ती लडेको कथा छ। अ� ? यमा  वग
दतूले ितनको नाउँ सो` नुभयो, 

ितनले “याकूब” भनी उwर Nदए “अब उ(ा� त ित1ो नाउँ याकूब होइन इeाएल �नेछ, Nकनभने 

ितमीले परमे> वर र मािनसह�सँग लड� त ल�ौ, र िवजयी भयौ” भनी  वग
दतूले ितनलाई 
भ� नुभयो (( थान ३:२८)। तब याकूबले आ: नो एउटा नयाँ प रचय र िववरण पाए। हामीह�ले 
पिन याकूबले ज तै नयाँ नाउँ पाउनुपछ
। तब याकूबले भने, “कृपया मलाई तपाईको नाउँ भ� नहुोस” 

(२९) र  वग
दतूले ? यस (> नको जवाफ Nदनुभएन। “मेरो नाउँ ितमी Nकन सो` छौ?” मोशाले ज त ै

याकूबले पिन गलत (> न सोधे, ितनले परमे> वरलाई ई> वरीय  तरबाट मानवीयमा  तरमा 

होV याउन चाह� थे। 
िशमशोनका बुबा मानोहलाई  वग
दतूको दश
न भयो जसले ितनलाई ित1ी प? नीले छोरा 

ज� माउने िछन्, जो एउटा नािजरी �नेछ। बालक �का
उने कुराको िनद6शन सुिनसकेपिछ मनोहले 

 वग
दतूको नाउँ सोधे। ितनले पिन याकूबले पाएको ज तै जवाफ पाए। “यो आ> चय
पूण
 छ भनी 

दखेेर पिन ितमी Nकन मेरो नाउँ सो` ने आँट गछT ?” (� यायकता
 १३:१८) 

    

५ 

 

 

 

नाउँको इितहासनाउँको इितहासनाउँको इितहासनाउँको इितहास    
बिलरहकेो पोsामा परमे> वरसँग भेट गरेको केही समयपिछ नै मोशाले उहाँसँग सीनै पव
तमा 

भेटे र दश आrा पाए। तेeो आrाचा^ह “ित1ो परमे> वरको (यहवह) नाउँ _ यथbमा निलन”ू भ� न े

िथयो यसको अथ
लाई पिछ हने6छौ ँतर पिहले यस आrाले य�दीह�मा पारेको (भावलाई िवचार 
गरौ।ँ सोझो दिृ� टले हदेा
 यहवहको कुनै पिन नाउँ _ यथ
मा उV चारण गदb नगनू
 भ� न े कुरामा एउटा 
सुरि@त उपाय छ। ? यो नाउँचा^ह किह- यै पिन उV चारण नगनू
 र आजको NदनसC म पिन य�दीह�ले 
यसै कुराको अ� यास ग ररहेका छन्। ितनीह� बाइबल पoदा जब-जब यहवह लेिखएको भे�ाउछन् 
ितनीह�ले ? यसलाई “अदोनाई” भनी उV चारण गछ
न् जसको अथ
 - “(भु” हो, अथवा ितनीह� “हा-

शेम” भ� छन् जसको अथ
 हो- “नाउँ”। मौिलक िहlू भाषामा यसरी  वरवण
 िवना नै लेिखनुलाई 

आ> चय
जनक �पमा “समकािलन घटना” मा� नुपछ
। 
परमे> वरको योजनाअनुसार मौिलक िहlू भाषा  वरवण
 िवना नै उS शk द लेिखएको िथयो। 

? यो शk द नेपालको स�ामा ‘नपल’ मा�ै लेE नुज तो िथयो। यहोवा भnे नाउँलाई यहवह लेिखएको 
िथयो। ? यस कारणले गदा
 यहवह नाउँ न उV चारण ग र� P यो न ता लेिख� P यो नै। सC भवत: यसको 
मौिलक उV चारण कसैलाई पिन थाहा छैन। धेरै समयपिछ अदोनाईबाट  वरवण
 िलएर यहोवा नाउँ 
बनाइएको हो र यसको मूल Gोत बाइबलमा पट5 कै छैन। यो कुरा बु] यौ ँभने, ‘यहोवाको सा@ीको’ 
िसBा� त गलत छ भनेर  प� ट थाहा पाइ� छ।  

पिहले पुरानो करार िहlू भाषामा मा� उपलk ध िथयो। येशूको ज� मको २०० वष
 पूव
 िमGमा 
ब ने सwरी जना शा �ीह�ले ? यसलाई युनानी भाषामा अनुवाद गरे। जब ‘यहवह’ नाउँ लेE न ेबेला 

आयो ितनीह�ले ? यस शk दको स�ामा युनानी शk द “कू रओस्” राखे जसको अथ
 हो- “(भु”। पुरानो 

करारका धेरै पदह� नयाँ करारमा उ�धृत गरेको पाउँछौ।ँ ? यसैले जब पुरानो करारको ‘यहवह’ नाउँ 

आउँछ ? यसलाई नयाँ करारले ‘(भु’ भ� ने शk द राखेको पाइ� छ। ? यहाँ पिन ? यसको अथ
 यहवहभ� दा 
कू रओस नै भएको पाउँछौ।ँ धेरै अ$jेजी बाइबलको अनुवादज त ैआधुिनक नेपाली बाइबलले पिन 
यहवहलाई (भु वा परम(भु भ� ने शk दलाई प�ाएको छ। 

सारांशमा भ� नुपदा
 परमे> वरले मोशालाई यहवह नाउँ अ थायी योजनाज तो Nदनुभएको 
िथयो भनी बु] न स5 छौ।ँ जब ? यसको उLे> य पूरा भयो, उहाँले यसको  मरण तीन तहमा िनका- न ु

भयो। 
(१) उहाँले य�दीह�लाई यसको डर मा� न Nदनुभयो र ितनीह�ले उV चारण गन6 आटँ गरेनन्। 
(२) उहाँले िहlू भाषा  वरवण
 िबना नै लेE ने गराउनु भयो र ? यसको उV चारणको िववरण 

पूण
  �पमा रहन सकेन। 
(३) ? यसको उV चारण अझसC म पिन थाहा नभएकोले उहाँले युनानी वा अ� कुनै भाषामा     

अनुवाद �न Nदनुभएन। 


