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जरिष्ट्ो बचाउने  
रजक्तपतिा  
लगाउने

 म दजषिण अफरि्ा्ो जिपन् रिर, जिाइ्डमेा हु न्े कँ, ििाकँ मेरा 
आमा र बुबा मेरो िरेचाि गन््श ो लाजग ्जललै भए्ो हुनाले मलाई मेरी 
ििुरआमाले हु्ा्शउनभुए्ो जियो । मलाई याद आएदजेख, रगबी मेरो 
िीिन्ो ठूलो जिससा बने् ो ि । मेरा बुबा र ्ा्ािरूले यो खले खलेनभुयो र 
मलै ेसके् भएदजेख म 8 ि्््श ो उमेर हुकँदा, मलै ेपजन खलेन सरुु गरेकँ । 
 ्पु्रा बसतीमा बसदा िामीले िीिन जबताउन सिं््श गनु्शप्थयको । िामीले 
मेरो स्ूल र यससकँग िोज्डएर आउन ेसबै रलु्िरू जतन्श असमि्श भयौं, तर म 
िरे् फदन स्ूल िानिें फ्न्ी तयिाकँ मलै ेफदन्ो लाजग ए् िा् खाना पाउिें । 
साक्ँ मा, म िाम्ो दईु-्ोठा भए्ो िरमा ि ््श निें ििाकँ िामी सात िना बस्थयौं, 
राजत-राजत सोिा्ा   ् ु सनिरू जलएर भइुकँमा सतु्थयौं । 
 मलाई िजिले पजन रगबी खले रुचाउिें; म प्रतये्  फदन यस्ो प्रजरषिण जलनिें । 
रगबीले मलाई मेरा िररपरर भइरिे् ा धरैे खराब ्ुरािरूबाट टाढा राखे् ो िसतो 
दजेखनि । मलै ेधरैे सािीिरू गुमाएकँ फ्नभन ेम आफनो खलेमा स्ेस्म सि्शश्षे्ठ हुन े
्ुरामा धयान ्ेजनरित गददै जिएकँ, उनीिरू भन ेिीिन्ा सिं््श र प्रलोभनिरू्ो जर्ार 
भइरिे् ा जिए । म आिूलाई आउन सके् ्ुन ैपजन अिसर्ो लाजग तयारी गन्शमा दढृ 
जिएकँ, यद्जप तयो ्े हुन सकि भन् ेमलाई िािा जिएन ।

दजषिण अफरि्ी रगबी खेला्डी ससया 
कोलिसीि े2011 मा आफनो िररष्ठ-तिमा 
्डबेयु गरे र 2018 मा दजषिण अफरि्ी राज्रिय 
टोली्ा ्पान चुजनए र जसप्रङबकस्ो रगबी 
युजनयन टोली्ो 126 ि्गीय इजतिासमा 
पजिलो अश्ेत ्पान बने । 2019 मा उनले 
रगबी जिश््प चयाज्पयनजरपमा दजषिण 
अफरि्ा्ो नेतृति गरे ।
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 म 12 ि्््श ो हुकँदा, मेरो स्ूल्ो टोली्ो ति्श बाट तयो जसिन्ो िाम्ो पजिलो खले खलेन म 
मैदानमा गएकँ । नजि्ै्ो स्ूल, ििाकँ ए् िना जसपालु प्रजरषि् जिए, उनीिरू्ो सामना गनु्शपदा्श िामीले 
50 अङ्ले पराजित भयौं । खलेपजि, जिपषिी टोली्ा प्रजरषि् म नजि् आए र उनलाई ममा प्रजतभा 
भए्ो लागे्ो बताए । उनले मलाई आफनो स्ूल्ो लाजग खलेन आमजनत्त गरे । तयिाकँबाट, ती प्रजरषि्ले 
मलाई आिू अनतग्शत जलए, िो मलै े्जिलय ैनपाए्ो जपतामय व्यजक्तति बन् पगु े। यस अिसरले मेरो 
लाजग ्जत अि्श राखि भन् े्ुरा उनलाई िािा जियो र मलै ेयस्ो पणू्श उपयोग गन्श ््डा पररश्म गरेकँ । 
उनले मलाई मेरो पजिलो प्रानतीय परीषिणमा लगे, ििाकँ मलै ेबकसर लगाएर खलेेकँ फ्न्ी मेरो रगबी 
सट्शिरू खररद गनने षिमता जिएन । जिटै् न,ै म प्रानतीय टोलीमा िाजनएकँ, िसबाट आिूलाई सबैभनदा मन 
पनने खले खलेन प्रजतयोजगतािरूमा िान सकिें । 
 म 19 ि्््श ो हुकँदा, म ए् पेरिेर खलेा्डी बनेकँ । 2012 मा, मेरो 21औकँ  िनमफदन्ो सपािनतमा, मलै े
दजषिण अफरि्ी राज्रिय टोलीबाट पजिलो खले खलेेकँ ।   
 2015 ्ो रगबी जिश््पमा खलेन ेअिसर पाउन ुठूलो ्ुरा जियो, तर मलै ेतयसमा 30 जमनटे मात् 
खलेेकँ । चार ि््शपजि, जसप्रङबकस्ो ्पान्ो रूपमा, म जिश््पमा आफनो दरे्ो प्रजतजनजधति गन्श 
पाउकँदा अतयाजध् स्माजनत र उतसाजित मिससु गरेकँ । मलाई िािा ि, मलाई म िसतो व्यजक्त िु तयस्ो 
लाजग यस खलेमा ्सलेै पजन िाजसल गन्श सके् उचितम सिान यस टोली्ो ्पान्ो रूपमा िाजनए्ो हुकँ । 
तयस्ारण, म िसतो िु, तयिी व्यििार गनने र आफनो फदमागमा जिजभन् अनािशय् सोचाइ पस्न नफदने 
प्रयास गद्शिु । खले खलेदा म अरू्ो लाजग असल उदािरण बने् प्रयास गद्शिु । 
 परमेश्र यसत ैसमय्ो लाजग मलाई तयार गरररिनभुए्ो जियो । म ििुरआमासकँग चच्श िाकँद ै
हु ््श कँद ैर जिगत ्ेिी ि््शिरूमा ्जिले िान े्जिले निान ेगददै गरेकँ, मलै ेआफनो िीिन साकँजचि्ै जरिष्टमा 
समप्शण गरे्ो चाहिकँ िालसालै मात् िो । व्यजक्तगत तिरले धरैे ्ुरािरूमा सिं््श गनु्शपदा्श — प्रलोभन, 
पाप र िीिनरलैी स्बनधी जि्लपिरू — मलै े्े मिससु गरेकँ भन ेमलै ेआिूलाई िुन रूपमा प्रसततु गिनेकँ , 
सो अनसुार आफनो िीिन जबताइरिे् ो जिइनकँः जरिष्ट्ो अनयुायी । म िेनतने गरररिे् ो जिएकँ, तर मलै े
आिूलाई यरे ुजरिष्टमा पणू्श रूपमा समप्शण गनने र उिाक्ँ ो तौरतरर्ा अनसुार बाकँचन ेजनण्शय गररस्े्ो 
जिइनकँ । 
 मेरो व्यजक्तगत िीिनमा मलै ेसिं््श गरररिनपुरे्ो ्ुन ै्ुरा साि्शिजन् नहुकँदास्म तयो रिम 
चजलरियो । तयस बेलास्म, म लज्डरिे् ा सबै ्ुरा लु्े्ो जियो तर िब मेरो पाप उिागर भयो, मलै े
या त आफनो िीिन पररित्शन गनु्शपनने जियो िा सबै ्ुरा गुमाउनपुनने जियो भन् ेमलाई िािा जियो । मलै े
आफनो िीिन गुमाउन ेर जरिष्टमा प्राप गनने जनण्शय गरेकँ ।
 आधयाजतम् सललाि्ारसकँग हिकँडन ेरिममा, म सतय र पूरै नयाकँ तरर्ाले जरिष्ट्ो बचाउन ेरजक्त 
पतिा लगाउन सषिम भए्ो िु । यो नयाकँ िीिनले मेरो हृदयमा राजनत प्रदान गरे्ो ि िुन मलै ेपजिले 
्जिलय ैअनभुि गरे्ो जिइनकँ । अब मलै ेसब िो् परमेश्रलाई अप्शण गररस्ेपजि, अरू ्ुन ै्ुराले 
मलाई असर गददैन । उिाक्ँ ो योिना िजिले पजन ्ाया्शनियन हुन ेि भन् ेिानरे म अब सितनत्ता सजित 
िीिन जिउकँ िु र खले खलेिु र र अनततः मेरो लाजग तयसले मात् अि्श राखि ।
 मलै ेिीिनमा सबै ्ुरा बुझन ुिरुरी िैन र मलै ेनबु्े् ा धरैे ्ुरािरू िन,् तर मलाई ्े िािा 
ि भन ेयी सबै्ो जनयनत्ण परमेश्रले न ैगनु्शहुनि । मेरो ्ाम भने् ो मलै ेगन्श सके् सबैभनदा 
राम्ो गनु्श र बाक्ँ ी उिाक्ँ ो िातमा िोडन ुहुनि । मलै ेसाकँजचि्ै आफनो पापसकँग सिं््श गरररिे् ो 
बेलामा, मलै ेबाइबल्ो यरयैा्ो पुसत्मा एउटा पद पढेकँ िसले मलाई िासतिमै िोयो । 
यरयैा: 43: 2-3 मा भजनए्ो ि, “िब जतमीलाई सं् ट पि्श, म जतम्ो सािमा हुन ेिु । 
जतमी नदी तदा्श जतमीलाई तयसले बगाउन ेिैन । िब जतमी आगोमाजि हिकँडदिौ, 
जतमी िलन ेिैनौ; आगो्ो जिालाले जतमीलाई िलाउन ेिैन । फ्नभन ेम प्रभ,ु 
जतम्ो परमेश्र हुकँ, म इिरायल्ो परमपजित्, जतम्ो मुजक्तदाता हुकँ ।” मलै ेधरैे 
फदनस्म यो पफढरिेकँ । 
 यफद इजतिास्ा जिजभन् ्ालखण्डमा ससंारलाई जपठुकँ 
ि्ा्शए्ा अनजगनती व्यजक्त्ा लाजग परमेश्र आउन सकु्हुनि भन,े 
उिाकँ मेरो जनज्त पजन आउन सकु्हुनि ।

“जब वतरीिाई संकर् पछ्म, र वतम्ो सािरा हुने छु । वतरी न्ी त्ा्म वतरीिाई तयसिे बगाउने 
छैन । जब वतरी आगोराथि हहँड्छौ, वतरी जलने छैनौ; आगोको जिािािे  

वतरीिाई जिाउने छैन । हकनभने र प्रभ,ु वतम्ो पररेश्वर हँु, र इजरायिको  
पररपवित्र, वतम्ो रथुक्त्ाता हँु ।”—  यशैया 43:2-3
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सबैभनदा 
मनपनने पद:




