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पिरवारह को िनिम्त बुि मानी
अतीर्ह

यस अध्यायका मूल पदह : िहतोपदे श ५:३-१४, म ी १९:५, १ कोरन्थी

७:३,४, िहतोपदे श १२:२२, १४:२६, १७:२२, २३:१३ र ३१:१०-३१।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितॆो सारा

दयले परमेँवरमािथ भरोसा राख, र

आफ्नै समझशिक्त वा बुझाइमा भर नपर। ितमी िहँड्ने सबै चालमा परमेँवरको

उपिःथित भएको बुझ, र अिन ितमी कुन बाटोमा िहँड्ने हो उहाँले िनदिशत

गनुह
र् न
े " (िहतोपदे श ३:५,६
ु छ

पान्तिरत)।

हामीले यो कदािप भ ुल्नुहँद
ु ै न िक अिहले हामी जीवनको जुन पक्षमा

रहे तापिन हाॆा बाबु र आमाबाट हामीले जीवन सु

गरे का ह । हाॆो

जन्मपिछ हाॆा बाबु र आमासँग हाॆो सम्बन्धमा तलमािथ भयो होला। फेिर
हुिकर्रहँदा ितनीह का दाजुभाइिददीबिहनी वा

त्यसै बखत कितपय मािनसह ले
अ

नातेदारह

बाहे क बाबुआमाको नाकमुख पिन हे न र् वा दे ख्न पाउँदैनन्।

हाॆो अवःथा जेभएतापिन वा जीवनको जुनसुकै पक्षमा हामी अिहले

भएतापिन परमेँवरले हामीह लाई एक्लै वा िबना अतीर्ब ु ी छोड्नुभएको छै न।

िहतोपदे शको

पुःतक

त्यःतो

पुःतक

हो

जसमा

हाॆो

िनिम्त

पाठह ,

िनदशनह , िशक्षादीक्षा, किवता, ूँन र अतीर्ह ले भिरएको छ। पािरवािरक
सम्बन्धको बारे मा िसधै सम्बोधन गिरएको छ। यहाँ उल्लेिखत अतीर्ह

हाॆो

घरगृहःथीमा ूयोग गनर् सक्छ । यथाथर्मा भ े हो भने िहतोपदे श पािरवािरक

दःतावेज वा िनदिशका हो जसले असल, ईँवरभक्त र धमीर् जीवन कसरी

िबताउने भनेर िसकाउँदछ। यो बाबुआमाबाट छोराछोरीह लाई िदइएको

अतीर्पःु तक हो। जसरी घरबाट टाढा कलेजमा उच्च िशक्षा हािसल गनर्, वा

अलग भएर आफ्नै घरजम गनर् सु

गदार् वा काममा खिटएर आफ्ना छोरा वा

छोरी जाँदा बाबुआमाले सरसल्लाह िदएर पऽ लेख्छन् त्यसरी नै िहतोपदे शको
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पुःतक पिन बाबुले आफ्नो छोरोलाई पऽ लेख्छन्: "मेरो छोरो, ितॆो बुबाले

िसकाउन चाहे को कुरा सुन, र ितॆो आमाको व्यवःथा वा नीितलाई नत्याग"

(िहतोपदे श १:८

पान्तिरत)। भावी पुःतालाई परमेँवरमािथको आःथालाई

िसकाऊ भनेर बाबुआमालाई व्यवःथाको पुःतकले िनदशन गछर्। यिह नीित
िहतोपदे शको पुःतकले िलएको पाइन्छ। ःवगर्का परमेँवर िपताले बाबुको
माध्यमबाट हामीह ले के िसक्नुपछर् भनेर आ ान गनुभ
र् एको सुन्दछ ?
१. िठक र असल चिरऽकी

ीलाई ूेम गर

आजको िवँवमा िववाहपूव र् यौन सम्पकर् र िववािहत भएतापिन परपु ष

ँ (वा आफ्नो एकमाऽ पित वा पत्नी बाहेक) यौनसम्पकर् गनुर्
वा पर ीसग

कितपय समाज, सं ःकार वा परम्पराको नाउँमा पिन मान्यता िदइरहेको पाइन्छ।

अझ यःता व्यिक्तह लाई त बहादुर भनेर पिन सम्बोधन गिरएको सायद
नपाइएला भ

ँ यौन
सिकँ । तर यसरी िववाहपूव र् र परपु ष र पर ीसग

सम्पकर् गदार् कःता खालका समःयाह

आउँछन् र त्यसका दुंपिरणामह

के

ँ ा िचम्लेको पाइन्दै न। पढ्नुहोस् यस
के हुन सक्छन् भनेर बाइबलले आख

मािमलामा छलर्

गिरएको िहतोपदे श ५ अध्याय जसमा एक बुि मानी बाबुले

ँ लसपस नगनर् अतीर् िदन्छन् (परपु षसग
ँ लसपस
आफ्नो छोरोलाई पर ीसग

नगनर् पिन यो नीित लागु हुन्छ) "१ हे मेरो छोरो, मेरो बुि मा ध्यान दे ऊ, र

मेरा अन्त िर् ंटका वचनह

ध्यानिसत सुन्नु। २ यिद ितनीह लाई पालन गरे मा

ितॆो िववेकलाई िःथर राख्नेछौ र ितॆो ओठले

ानको रक्षा गनछ। ३ िकनभने

व्यिभचारी ःऽीको ओठबाट मह च ुहन्ु छ, र त्यसको बोलीचािहँ तेलभन्दा िचप्लो

हुन्छ। ४ तापिन अन्तमा त त्यो ःऽी िप झ तीतो र दुईधारे तरवारझ लाग्ने

हुन्छे । ५ त्यसको खु ा मृत्युको बाटोितर ओ॑ालो लाग्छ, त्यसको पाइला सोझै
पातालितर लागेको हुन्छ। ६ त्यसले जीवनको मागर्ितर ध्यानै िदँिदन, त्यसको
चाल कुिटल छ, तापिन यो कुरा त्यसले थाहा गिदर्न (िकनभने त्यो उनको

ःवभावै हुन गएको छ)।

७ अब हे मेरा छोरा हो, मेरा कुरा सुन, र मैले

भनेका कुराह बाट तकर एकाितर नलाग। ८ त्यःती ःऽीदे िख टाढ़ा बस,

त्यसको घरको ढोका निजक नजाओ। ९ नऽता ितमीह ले आफ्नो उ म बल
पराईलाई

िदनेछौ,

र

ितमीह को

उमेर

िनदर्यीको

िवदे शीह ले ितमीह को सम्पि मा चैन गनछन्,

हातमा

पनछ,

१०

र ितमीह का पसीनाको

कमाइचािहँ अकको घरमा भिरभराउ हुनछ
े । ११ जीवनको आिखरी समयमा

ितमीह ले

िवलाप

गनछौ,

जब

ितमीह का
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मासु र

छाला

गिलसकेका

हुनछ
े न्।१२ तब ितमीह ले भन्नेछौ, 'हाय मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गर

वा वेवाःथा गर र सुधार र हप्कीलाई मेरो

ँ १३ मैले मेरा
दयबाटै लत्याए।

ँ १४
गु ह को आ ापालन गिरनँ र मेरा ूिशक्षकह को कुरामा ध्यानै िदइन।
म पूरै सवर्नाशको खाड़लमा आइपुगक
े ो छु , र सारा समुदायको सामु िनिन्दत

भएको छु ।' १५ आफ्नै कुण्डको पानी र आफ्नै कूवाबाट बगेको पानी पीऊ

(आफ्नै िववािहत पत्नी)। १६ के ितॆो कूवाको पानी सड़कितर र ितॆो

खोलाको पानी बजारह ितर बग्न िदने? (अथार्त ् आफ्नी पत्नीलाई िबचल्ली पारे र

अ को हातमा पान र?) १७ त्यो ितॆै िनिम्त माऽ होस्। पराई त्यसको
िहःसेदार पटक्कै हुन नपाओस् १८ ितॆो फोहरा आशीवार्दी होस्, र ितॆो

युवावाःथाकी पत्नीिसत ितमी आनन्द मनाऊ।

१९ मायालु मृगी र राॆी

हिरणीझ, त्यसकै ःतनमा ितमी सन्तुंट भएर बःनु, ितमी सध त्यसकै ूेममा

मोिहत भइरहोस्। २० हे मेरो छोरो, ितमी िकन वेँयाको मोहमा फःछौ? ितमी

िकन अकार्की पत्नीलाई अ ालो माछ ? २१ िकनभने मािनसको चाल त सध
परमूभ ुको

िंटमा रिहरहन्छ, र उहाँले त्यसका सबै मागर्ह

जाँच्नुहन्ु छ। २२

दुंट मािनसको खराब कामले त्यसलाई नै पासोमा पाछर्, र आफ्नै पापको
बन्धनमा त्यो जेिलन्छ। २३ ताड़ना वा अनुशासनको अभावले त्यो मनछ,
आफ्नै असीम मूखत
र् ाले त्यसलाई खाल्डोमा पानछ।"

जो मािनस परमेँवरमा पूरा भरोसा रािख उहाँकै िन ामा िहँड्छ

त्यसले िववाह गरे को छै न भने आफ्नो कुमारपना वा अिःमतालाई जोगाइ

राख्छ भने िववाह गरे कोले आफ्नो गिहरो ूेम र यौन सम्पकर्लाई आफ्नै

पत्नीको िनिम्त सुरिक्षत राख्छ। िहतोपदे शमा िवशेष गरे र यस मािमलामा

पु षह लाई

सम्बोधन

गिरएको

छ

भने

ौे गीतमा

ीह लाई

आफ्ना

गुणह लाई आफूिभऽै सुरिक्षत राख्न आअवान गरे को पाइन्छ (पढ्नुहोस्
ौे गीत ४ "१ मेरी प्यारी,

ितमी सा॑ै सुन्दरी

ँ ा ढु कुरजःता छन्,
घुम्टोिभऽ लुकेका ितॆा आख

ौ! असाध्यै सुन्दरी!

ितॆा केश िगलाद डाँड़ाको

िभरालोबाट झिररहे का बाभाको बगालजःतै छ। २ ितॆा दाँत भरखरै कऽेका,

नुहाएर आएका भेड़ाह का बथानजःतै छन्। ूत्येकको जुम्ल्याहा छ, कुनै पिन

एकलो छै न। ३ ितॆा ओठ राता िरबनजःता छन्, ितॆो मुख अित सुन्दर
छ। घुम्टोिभऽ ितॆा गालाह

दुई फ्याक परे को दािरमजःतै छन्। ४ ितॆो

घाँटी दाऊदको भव्य धरहराजःतै छ। त्यहाँ एक हजार ढाल झुण्डाइएका

् ५ ितॆा दुई ःतन दुई पाठाजःतै छन्,
छन्, ती सबै यो ाह का ढाल हुन।
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िलली फूलका बीचमा चन हिरणका जुम्ल्याहा पाठाजःतै छन्। ६ िझसिमसे
िबहान नआएसम्म र छाया हराउँदै नगएसम्म,

म मूरर्को पवर्तमा र धू पको डाँड़ामा जानेछु। ७ मेरी प्यारी, ितमी सा॑ै सुन्दरी

ौ, ितमीमा कुनै दाग छै न। ८ हे मेरी दुलही, लेबनानबाट मकहाँ आऊ,

लेबनानबाट मकहाँ आऊ। अमानाको च ुच ुरोबाट ओ॑ालो झरे र आऊ, सेनीरको

टु प्पा, हे म नको टाकुराबाट आऊ, िसं हह का ओड़ार र िचतुवाह का पहाड़ी

अखड़ाबाट। ९ ितमीले मेरो

दय चोरे की

ौ, मेरी बिहनी, मेरी दुलही ितॆो

एउटै नजरले, ितॆो हारको एउटा रत्नले ितमीले मेरो
१० ितॆो ूेम कित आनन्ददायी छ, मेरी बिहनी,

दय चोरे की

ौ।

मेरी दुलही। कुनै

दाखम भन्दा पिन ितॆो ूेम सा॑ै असल,र ितॆो अ रको बाःना कुनै पिन
मसलाको भन्दा अित सुगिन्धत छ! ११ ितॆा ओठले महका चाकाबाट जःतै

िमठास च ुहाउँ छ, हे मेरी दुलही। दूध र मह ितॆो िजॄोमुिन छन्। ितॆा

लुगाको बाःना लेबनानको जःतै छ।१२ मेरी बिहनी, मेरी दुलही, ितमी बन्द
रािखएको

फोहराजःतै

बगचाजःतो,

छोिपएको

मुहानजःतो,

ौ। १३ ितॆा बोटह

एउटा

छाप

लगाएकी

अनारको बगचाजःतै छन्,

उ म

फलह ले भिरएको बगचा, मेहदी र जटामसी, १४ जटामसी र केशर, बोझो

र दालिचनी, थरी-थरीका सुगिन्धत धू पका

खह , मूरर् र एलवा, र सबै

िकिसमका असल सुगिन्धत मसलाह । १५ ितमी त बगचाको फोहरा,

लेबनानबाट बग्दै आएकी पानीको मूल हौ। १६ हे उ रको बतास, जाग्। हे
दिक्षणको बतास, आइज! मेरो बगचाबाट हुँदै बही, यसको बाःना टाढ़ासम्म

पुगोस्। मेरा ूेमी आफ्नो बगचामा आऊन्,

्
चाखू न।"

र यसका उ म फलह

पापको कारणले एक आकार्ूित आकिषर्त भएर परपु ष वा पर ीसँग

अवैध ूेम वा यौनसम्पकर् राख्दा त्यसको भयानक नितजा के हुन्छ भ े कुरा

सोच्नैपछर्। किहलेकािहँ आकलझुकल यौनसम्पकर् गदार् त्यसमा एकआपसूित

बफादारी वा समपर्णता हुँदैन र सत्य ूेमले ठाउँ पाउँदैन। त्यसमा गिहरो

आित्मयता र घिन ता पिन हुँदैन। यसरी अवैध यौनसम्पकर् गदार् पु ष होस् वा

ी होस् त्यसको जीवन छताछु ल्ल हुन्छ र िबचल्ली हुन्छ। भौितक, शारीिरक

र भावानात्मक ॐोतह
िदनु ज री

छ,

भताभ ु

जीवनमा

परमेँवरको अगािड िदनुपछर्।

ी

हुन्छ। अझ अित मह वपूणर् कुरामा त ध्यान
वा

पु षले

८३

गरे को

िनणर्यको

लेखाजोखा

दाम्पत्य जीवनमा यौनसम्पकर् ारा एक आपसमा घिन

हुने अवसर

मािनस जाितलाई परमेँवरले िदनुभएको धेरै बरदान वा उपहारह मध्ये अित
महान् बरदान वा उपाहर हो। यो केवल वैवािहक जीवनको अवसर हो।

वैवािहक जीवनभन्दा बािहर यौन सम्पकर् गनर् बाइबलले अनुमोदन गदन:

हे नह
र्ु ोस्, म ी १९:३-९ "३ फिरसीह

उहाँकहाँ आएर उहाँलाई जाँच गनर्

भनी उहाँलाई सोधे, 'के कसै ले कुनै कारण पत्नीसँग िववाहिवच्छे द गनर् उिचत

छ?

४ तर उहाँले भन्नुभयो, 'के ितमीह ले पढ़े का छै नौ, िक सृिंटकतार्ले

ितनीह लाई सु मा नै नर र नारी बनाउनुभयो, ५ र भन्नुभयो, 'यसै कारण

मािनसले आफ्ना बुबा र आमालाई छोड़े र आफ्नी पत्नीसँग िमिलरहन्छ, र ती

दुई जना एउटै शरीर हुनेछन्।' ६ ती अब दुई होइनन्, तर एउटै शरीर

हुन्छन्। यसकारण परमेँवरले जसलाई एकसाथ जोनुभ
र् एको छ,
कुनै मािनसले नछु ट्

त्यसलाई

ाओस्।' ७ ितनीह ले उहाँलाई भने, 'मोशाले िकन

िववाहिवच्छे दको त्यागपऽ िदएर पत्नीलाई त्याग्ने आ ा िदए त? ' ८ उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो,

'ितमीह का

दयको कठोरताले गदार् नै मोशाले

् तर सु दे िख यःतो
पत्नीलाई त्याग गन अनुमित ितमीह लाई िदएका हुन।
िथएन। ९ म ितमीह लाई भन्दछु , जसले व्यिभचारको कारणबाहे क आफ्नी
पत्नीलाई त्यागेर अकीर्सँग िववाह गछर्, त्यसले व्यिभचार गदर्छ, अिन जसले

त्यािगएकीलाई िववाह गछर्,

त्यसले पिन व्यिभचार गदर्छ।", १ कोरन्थी

७:१-५ "१ अब ितमीह ले लेखेका कुराह का िवषयमा हे र : पु षले िववाह

नगनुर् असल हो। २ तर व्यिभचारसम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरे क
मािनसको आफ्नै पत्नी होस्, र हरे क ःऽीको पिन आफ्नै पित होस्। ३ पितले

आफ्नी पत्नीलाई ितनको वैवािहक हक दे ओस्,

र यसरी नै पत्नीले पिन

आफ्ना पितलाई। ४ पत्नीले आफ्नो शरीरमािथ अिधकार रािख्दन, तर उसको

पितले राख्छ। यसरी नै पितले पिन आफ्नो शरीरमािथ अिधकार राख्दै न, तर

उसकी पत्नीले राख्छे । ५ पित पत्नीले आफ्नो पारःपिरक सं सगर्देिख एक-

अकार्लाई इन्कार नगर। इन्कार गर्यौ भने पिन आपसमा सल्लाह गरे र केही
समयको िनिम्त माऽ, तािक ितमीह

ूाथर्नामा लािगरहन सक। तब फेिर

एकसाथ बस, तािक आत्मसं यमको अभावको कारणले शैतानले ितमीह लाई

परीक्षामा नपारोस्।" र िहॄू १३:४ "सबैका बीचमा िववाहचािहँ आदरणीय

होस्, वैवािहक सम्बन्ध निबटु िलओस्, िकनिक दुराचारी र व्यिभचारीह को

इन्साफ परमेँवरले गनुह
र् न्ु छ।"

८४

जब िववािहत दम्पती ूेममा रहे र आआफ्नै ूेम र यौनसम्पकर्मा सं त ु

र आनन्द मनाएर बःछन् तव त्यसलाई ःवच् , िनमर्ल, पोिसलो र ूसःत

पानीको फोहोरा भनेर िहतोपदे शमा िचऽण गिरएको छ। िवँवासघाती र

दुराचारीले ल्याउने बेकारको िजन्दगीसँग त्यःतो िचऽणले मेल खाँदैन। "ितॆो
जवानीकी पत्नी" (िहतोपदे श ५:१८

पान्तिरत) भनेर सम्बोधन गदार् दुई जना

बुढाबुढी भएतापिन जवानीमा िववाह गरे को बेलामा एकआपसमा एकै भएर
बःने

भनेर

गरे को

बाचालाई

िनरन्तरता

िदइराख्नु हो।

उमेरले

ौीमानलाई आफ्नी ौीमतीको हाऊभाऊ, ूेम, मुग्दताले ल
(िहतोपदे श ५:१९

पान्तिरत)।

होइन,

पानर् सक्छ

पितत मािनसको अवःथामा, यौनसम्पकर् गन ःवभािवक चाहनाले

उसको िनिम्त यौिनक जीवन परमेँवरको योजना िबपरीत भिड्कन सक्छ। यिद

केवल कामबासनामामाऽ लािगरहने ःवभावलाई दवाइ राख्न सिकएन भने
त्यसले मािनसलाई िनल्न सक्दछ। तर परमेँवरकै चाहना अनुसार वैवािहक

जीवनमामाऽै यौनसम्पकर् राख्ने ूितव ताले परपु ष र पर ीसँग अवैध यौन
सम्पकर् राख्ने िनयतलाई रोक्न सक्छ। त्यसकारण परमेँवरकै योजना अनुसार
आफ्नै वैवािहक जीवनमामाऽै यौनसम्बन्ध राख्ने ूितव ता बुि मानीमाऽ होइन

त्यसले ूसःत आिशष पिन ल्याउँदछ।

यिद तपाईँको सम्पकर्मा यःतो मािनस आएको छ जसको वैवािहक

जीवन ध्वःत हुने खतरामा छ, त्यसलाई तपाईँले के सल्लाह िदनुहन्ु छ?
२. िपताह को िनिम्त िनदिशका

िववाह गिरन्छ, सन्तान जिन्मन्छ तर बाबु भएपिछ उसको काँधमा

ठू लो िजम्मेवारी भएको महसुस गनपछर्। कितपय बाबुह ले छोराछोरीह को

सम्पूणर् चािरिऽक िजम्मा आमाह लाई सुम्पेको हुन्छ। तर िहतोपदे शको
पुःतकमा बाबुह मा कःतो गुणह

हुनपु छर् र त्यसले आफ्नो सन्तानमािथ लामो

समयसम्म कःतो ूभाव पानर् सक्छ भनेर उल्लेख गिरएको छ। हेनह
र्ु ोस् केही

अंशह : िहतोपदे श १३:२२ "असल मािनसले आफ्ना नाित-नाितनाह का िनिम्त

ृ -सम्पि
पैतक

छोिडराख्छ, तर पापीह को धन धमीर्ह का लािग थुपािरन्छ।",

ँ थाहा पाउनु,
िहतोपदे श २३,२४ "२३ ितॆा भेड़ाह को अवःथा राॆोसग
आफ्नो बगालूित सावधानीपूवक
र्
ध्यान दे ऊ,

२४ िकनभने धन-सम्पि

त

सधभिर रहँदैन, र मुकुट पिन सबै पुःताका लािग सुरिक्षत रहँदैन।, िहतोपदे श

१४:६ "जसले परमूभ ुको भय मान्छ,

त्यसको सुरिक्षत िकल्ला हुन्छ,

८५

र

त्यसका

छोराछोरीका

िनिम्त

यो

एक

शरणःथान

हुनछ
े ।",

िहतोपदे श

१५:१,१७-१८ "नॆ जवाफले बोधलाई शान्त पाछर्, तर कठोर वचनले रीस
उठाउँछ।...१७ झगडा वा कचकचले भिरएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्दा

ँ भोजन गनुर् उ म हो। १८ गरम िमजासको
ूेम भएको ठाउँमा सागपातसग

मािनसले कलह मच्चाउँछ, तर धैयव
र् ान् मािनसले झझगड़ा शान्त गराउँछ।",
ु न्दा उ म हो,
िहतोपदे श १६:३२ "मािनस धैयव
र् ान् हुन ु लड़ाका यो ा हुनभ

आफ्नो बोध वशमा राख्नु सहरै कब्जा गनुभ
र् न्दा बेस हो।",

िहतोपदे श

१५:२७ "लोभी मािनसले आफ्नो पिरवारमा स ंट ल्याउँछ,तर जसले घूसलाई

घृणा गछर् त्यो िजउनेछ।" िहतोपदे श २९:१७ "आफ्नो छोरालाई अनुशासनमा

राख, र त्यसले ितमीलाई शािन्त िदन्छ। त्यसले ितॆो ूाणमा अित आनन्द
ल्याउनेछ।" ( पान्तिरत)।

बाबुह को चिरऽ तथा ःवभावले छोराछोरीह मा िसधा ूभाव पादर्छ

र ती चिरऽ वा गुणह

भािवसन्तानको िनिम्त सम्पि सरह हुनजान्छ।

छोराछोरी जन्माएरमाऽ पुग्दै न, ितनीह ले आफ्ना बाबुह बाट हरे कतवरले

सहयोगको अपेक्षा गदर्छन्, ःनेह, गिहरो ूेम, अगुवाइको आशा गदर्छन्। अझ
यस

पापी

सं सारमा

अनुकरणीय

छोराछोरीह को िनिम्त बाबुह
छोराछोरीह लाई धनसम्पि

उदाहरण

हुने

उदाहरणीय धरोहरको

व्यिक्तको

कमीले

गदार्

पमा हे दर्छन्। आफ्ना

उपलब्ध गराउने वा साँच्ने र पिरवारमा भएका

ॐोतह लाई बुि मानी र व्यविःथतढं गले चलाउने खुबी भएका बाबुह लाई

िहतोपदे शको पुःतकले अित सराहना गदर्छ। धन कमाउने होडबाजीमामाऽ

लाग्ने लोभी बाबुह ले पिरवारलाई सवर्नाश गदर्छ (िहतोपदे श १५:२७
पान्तिरत)।

कामभन्दा

पिरवारलाई

ूाथिमकता

िदन

बाबुह

सजग

हुनपु दर्छ। परमेँवरमा भरोसा राख्ने र उहाँसँग िहँड्ने बाबुह मा धै यत
र् ा हुन्छ

र आफ्ना भावनाह लाई िनयन्ऽणमा राख्दछन्। छोराछोरीह ले ितनीह मािथ
भरपदार् ितनीह ले सराहना गदर्छन्। ितनीह ले आफ्ना छोराछोरीह लाई

अनुशासनमा राख्दछन् तर बाबु भयो भन्दै मा ितनीह मािथ दुव्यर्वहार नगनर्

ितनीह

होिसयार हुन्छन्। अझ मह वपूणर् कुरो त यो छ िक चिरऽवान,

नैितकवान र परमेँवरको भक्त भएका बाबुह ले परमेँवरलाई प

ाउन

चाहन्छन्, उहाँको ूेमले ितनीह लाई बशमा राख्छन् र परमेँवरका वचनह
आफ्ना छोराछोरीह लाई िसकाउँदछन्। आफ्ना छोराछोरीह

िहँडाउन असल बाबुले अगुवाइ गदर्छन्।

८६

िठक बाटोमा

छोराछोरीह ले आफ्ना आमालाई बाबुले माया गरे को हे न र् चाहन्छन्।

आमालाई माया गदार् छोराछोरीह ले पिन आफूह लाई बाबुले माया गरे को

अनुभव गदर्छन्। यो अत्यन्त मह वपूणर् कुरो हो। यिद बाबुले आमाूित

आफ्नो िवँवास दे खाइरअयो भने र ःनेह दे खाइर ो भने वा बाबुले आमासँग
झगडामाऽै गन, माया नदे खाउने र िहं सात्मक भयो भने उनको व्यवहारले
छोराछोरीमा ठू लो हुञ्जेलसम्म पिन असर पादर्छ।

परमेँवरूित बफादािरता, समपर्णता, वैवािहक जीवन र पिरवारूित

दे खाउने िजम्मेवारी र वचनव ता, व्यिक्तगत पमा इमान्दािरता वा ःवच्छता र
सामािजक जीवनलाई नैितकता अनुसार चलाउनुपन िवषयवःतु नै िहतोपदे शका
् मािनसको व्यिक्तगत
हुन।

मूल िवषयह

दयको अवःथामा नै सबै सफलता

भरपछर्। अवैध कामवासना, अिल्छपना, धनसम्पि लाई िनयन्ऽण गनुक
र् ो स ा

धनसम्पि ले िनयन्ऽण गनर् िदनु र अिधकार पायो भन्दै मा िन ु रतार्पूवक
र् दवाउने
जःता

पापका

दुंपिरणाम

गलत

हुन्छ,

तर

बुि मानी

पित

िनरन्त पमा िठक बाटोमा िहँड्न परमेँवरसँग सहायता मािगरहन्छ।

वा

बाबुले

चाहे बाबु होस् वा नहोस् मािथ व्यक्त गिरएका नैितक िस ान्तह

समसामियक र मह वपूणर् छ िक छै न? तपाईँको असल वा खराब िबयाकलापले

अ

वा िवशेष गरे र छोराछोरीह लाई कसरी असर पारे को छ? के के कुरोमा

तपाईँ सावधान हुनपु छर्?

३. मायालुतिरकाले छोराछोरीह लाई कजाउनु वा अनुशासनमा राख्नु

छोराछोरीह लाई कजाएर अनुशासनमा राख्नु कित मह वपूणर् छ भनेर

िहतोपदे शको दे हायका पदह ले यसरी िसकाउँदछन्: िहतोपदे श १०:१७ "जसले

अनुशासन पालन गछर्, त्यसले जीवनको बाटो दे खाउँछ, तर सुधारको बेवाःता

गनले अ लाई पिन बहकाउँछ।", २३:१२-१९ "१२ ितॆो

लगाऊ, र ितॆा कान

दय अतीर्ितर

ानका वचनितर लगाऊ। १३ बालकलाई अनुशासनमा

राख्न नरोक्। ितमीले त्यसलाई कजायो भनेपिन त्यो मिरजानेछैन ( पान्तिरत)।
१४ त्यसलाई कजाऊ, र त्यसको ूाण मृत्युदेिख बचाऊ ( पान्तिरत)। १५ हे
मेरो छोरो, यिद ितॆो

दय बुि मान् छ भने, मेरो

दय खुशी हुनछ
े । १६

मेरो अन्तःकरण त्यस बेला रमाउनेछ, जब ितॆो ओठले उिचत कुरा बोल्दछ।
१७ ितॆो

दयलाई पापीह को डाह गनर् नदे ऊ, तर परमूभ ुका भयको िनिम्त

उत्सुक भइरहो।

१८ िनँचय नै भिवंयमा ितॆो िनिम्त आशा छ, र ितॆो

आशा व्यथर् जानेछैन। १९ हे मेरो छोरो, सुन ् र बुि मान् हुन ु र ितॆो
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दय

ठीक मागर्मा राख्नु।" ( पान्तिरत), २९:१ "घरीघरी हप्की पाएर वा कजाएर
पिन कोही हठी नै भइरहन्छ भने,

त्यो एक्कािस थाहा नपाउने गिर नाश

हुनछ
े ।" र २९:१५ "सुधारको छड़ीले बुि
छोराले आफ्नी आमाको बेइज्जत गछर्।"
कितपय

बाबुआमाले

ूदान गछर्, तर छाडा छोड़े को

बालबािलकाको

बानी

सुधानर्,

भनेको

कुरा

नमान्दा र आफूह लाई लाजमा पारे कोले कुटीकुटी, कान िनमोठे र, टाउकोमा

हानेर, लातले हानेर, ल ी र िसःनोले िपटे र पशुलाई जःतो व्यवहार गरे र
कजाउन खोज्छन्। तर ती साना बालबािलकाह लाई अनुशासनमा राख्नु वा
कजाउनुको उ ेँय के हो भनेर परमेँवरले िहतोपदे शको पुःतकमा ःप

पानुभ
र् एको छ। बाबुआमा कडा छन् भनेर दे खाउन नभएर बालबािलकाको
भिवंयको

िनिम्त

हो

जसमा

िजउने

चाहना

वा

आशा

हुन्छ(िहतोपदे श

१०:१८)। परमेँवरलाई िवँवास गन बाबुआमालाई यो थाहा छ िक आफ्ना
छोराछोरीह मा पापको ःवभाव छ। एलेन जी.

ाइटले एजुकेशन पृ.२९मा

व्यक्त गनुभ
र् ए अनुसार येशू भी को शिक्तलेमाऽै ितनीह लाई कजाउन सिकन्छ

(अथार्त ्

बाबुआमाको

बाहुबल

र

िन ु र

ूिबयाबाट

होइन)।

येशूभक्त

बाबुआमाह ले छोराछोरीह को अिभभावक हुन,ु कजाउनु र अनुशासनमा

राख्नुको अथर् ितनीह लाई परमेँवरितर डोर्याउनु हो भ े िनणर्य गनुप
र् छर्।

कोमल लहरा वा िब वालाई जःतै आमाबाबुले छोराछोरीह लाई

ःयाहानुपर् दर्छ। येशूको अनुशासनमा बःनु भनेको दण्ड पाउनु वा तसार्उनु र

आमाबाबु

दे ख्नेिवि क्कै

आततायी

बाबुआमा ह , हामीले भनेका कुराह

बनाउनु

होइन।

"हामी

ितमीह का

ितमीह ले मा ैपछर्" भनेर है कम चलाएर

छोराछोरीह लाई कजाउन नभएर खराबतत्वबाट उ ार गन खालका हुनपु छर्।
पापको बल थाहा पाएर मायालु बाबुआमाले छोराछोरीह लाई प्यार गरे र

येशूको कदममा िहँडाउनुपदर्छ। आफू नै अनुशासनमा बसेर हे रचाह गन
बाबुआमाले हुकर्ँदै गरे का बालबािलकाह लाई आत्मसं यम अपनाउँदै नीितमा
दिरलो भएर डोर्याउनुपदर्छ (बाबुआमा आफै अनुशसानमा छै नन् जःतै रक्सी

च ुरोठ खानेजःता कुलतमा आफू लाग्नुहँद
ु ै न भनेर आफूले थाहा पाउँदा पाउँदै

पिन त्यसलाई आफूह ले िनयन्ऽण गनर् सक्दै नन् भने के ितनीह ले आफ्ना

छोराछोरीह लाई िनयन्ऽण गन नैितक बल ितनीह मा हुन्छ र?-अनुवादकको
ूितिबया)।

जसरी

रोपेको

नयाँ

िब वालाई

िकसानले

ःयाहार

गछर्

र

हुकार्उँछ। त्यसलाई िछमलेर हुन्छ िक, मलजल गरे र हुन्छ िक, छोपेर हुन्छ
िक बािहर नाश गन तत्व जःतै पशुह बाट बचाएर हुन्छ िक मायालु तिरकाले
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िकसानले िब वा उमादर्छ र हुकार्उँछ। त्यसरी नै जब सम्म बालबािलका
युवाअवःथामा पुगेर आफूलाई बशमा राख्न सक्दै नन् र परमेँवरमा भरोसा
राख्न िसक्दै नन् र परमेँवरको मुिक्तको योजनाको

ानमा नहुकर्ँ ु ञ्जेल र

पिरपक्व नहुञ्जेल येशूको मायालाई िशरोपर गरे र आफ्ना छोराछोरीह लाई

हुकार्उनुपदर्छ।

दे हायका केही पदह मा बाबुआमाह को िनिम्त के सन्दे श िदइएको

छ? हेनह
र्ु ोस्: िहतोपदे श १३:२४ "छड़ी नचलाउने बाबुले आफ्नो छोरालाई घृणा

गछर्, तर त्यसलाई ूेम गन बाबुले होिशयारीसाथ त्यसलाई ताड़ना िदन्छ।"

(जथाभावी कुट भनेको छै न तर कजाउँदा होिशयारी अपनाउनुपछर् भिनएको छ)
र २३:१३,१४ "१३ बालकलाई ताड़ना िदन नरोक्। ितमीले त्यसलाई बेत

लगाएर सजाय िदयौ भने त्यो मिरजानेछैन। १४ बेत लगाएर त्यसलाई सजाय

दे ऊ,

र त्यसको ूाण मृत्युदेिख बचाऊ।" (िकन कजाउने? उसको ूाण

बचाउने र पापबाट अलग राख्ने िनयतले

कजाउनुपछर्

ूित ालाई जोगाउन होइन-अनुवादकको िटप्पणी)।
भिनन्छ

तर आमाबाबुको

याद गनुह
र् ोस् "बेत वा छडी" जसलाई िहॄू भाषामा िशबट shebet
बालबािलकह लाई

अनुशासनमा

राख्नु

हो

अथार्त ्

ितनीह लाई

आत्मिनयन्ऽण गनर् िसकाउनु हो। बेत लगाउनु वा छडी लगाउनु भनेको
कुिटिपटी सजाय िदनु नभएर जसरी गोठालाले आफ्ना भडाह लाई छडीले

डोर्याउँछ त्यसरी नै बालबािलकाह लाई डोर्याउनु हो जसरी हामीह का

ःवगर्का गोठालाले आफ्ना बगालको हे रचाह गनुह
र् न्ु छ (भजन २३:४)।
व्यवःथा ११:१८-२१मा उल्लेख गिरएको छ "१८ ितमीह ले मेरा यी
वचनह

आफ्ना मन र

दयमा राख। ती आफ्ना हातमा र िनधारमा िचन्हह

ःव प बाँध। १९ आफ्नो घरमा बःदा, बाटोमा िहँ दा, ढल्कँदा र उ दा
ितमीह ले ितनीह का िवषयमा चचार् गरे र आफ्ना छोराछोरीह लाई िसकाओ।

२० आफ्ना घरका

ारको चौकोस र मूल ढोकाह मा ती लेख, २१ तािक

ु े ितमीह का पूवज
परमूभल
र् ह लाई िदने ूित ा गनुभ
र् एको दे शमा ितमीह
ितमीह का सन्तानह

र

पृथ्वीमािथ आकाश रहुञ्जेल िचरायु होऊन्।" अथार्त ्

छोराछोरीह लाई कजाउने बममा बाबुआमाले धै यत
र् ा अपनाएर िसकाउनुपछर्,

आफै पिन अनुकरणीय उदाहरण ब ुपछर्, रहरलाग्दो कुराकानी गनुप
र् छर् र

ितनीह सँग मायालु सम्बन्ध राख्नुपछर्। यिद बाबुआमाले

ूयोग गरे का

अनुशासनको ूिबया ूभावकारी हुन्छ र त्यो बालबािलकालाई उ ार गन
खालका वा परमेँवरको उपिःथितको अनुभव गनर् िदने खालका छन् भने
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गरे को

ु
महुसस

जब अनुशासनमा राख्न खोज्दा कितपय समयमा बाबुआमाह

कठोर

बालबािलकाह ले

ितनीह लाई

आफ्ना

बाबुआमाले

ूेम

िदलाउनैपछर्। ("माया गन बाबुले होिशयारसाथ छडी चलाउँछ" िहतोपदे श

१३:२४

पान्तिरत)।

हुन्छन् र बालबािलकाह लाई िकन सजायँ िदइरहेका छन् भनेर बुझ्न पिन
सक्दै नन्। त्यसकारण ितनीह लाई सम्झाएर कसरी कजाउने?

के घर होस् वा पिरवार अथार्त ् िववाह गर्यो भन्दै मा जीवन असल वा

४.

रमाइलो हुन्छ भ े छ र?

वैवािहक जीवन सध शािन्तपूणर् हुन्छ, ौीमान ौीमती सध समझदारीमा

िहँड्छन् र ौीमानकी ौीमती राॆी हँिसली पुतली जःतै सध हाँिसरहिन्छन् भ े
छै न। पिरवािरक जीवनमा किहलेकाही ँ िदक्कपना, झगडा, कचकच, एक

आपसमा

िरस

उठ्ने

जःता

िःथित

खडा

हुन्छ।

घरपिरवारमा हुने तलमािथको सम्बन्धमा अिलकित ठ

िहतोपदे शको

ौिल ूकारले व्यक्त

गदर्छन्। यहाँ उल्लेख गिरएका केही पदह मा घरमा उत्प
िलएर ठ

लेखकले

हुने कचकचलाई

ौिलपारामा व्यक्त गिरएको कितको सान्दिभर्क छ? हेनह
र्ु ोस्: िहतोपदे श

ँ (वा पित) एउटै घरमा बःनुभन्दा त कौसीको
२१:९,१९ "९ कचकचे पत्नीसग

ँ (वा पित) बःनुभन्दा
एक कुनामा बःनु बेस।...१९ झगड़ालु र िरसाहा पत्नीसग
ब

म भूिममा बःनु बेस।" र २७:१५,१६ "१५

झगिड़या पत्नी (वा पित)

वषार्को िदनमा एकोहोरो तपतप च ुहन
ु े झरीजःतै हो। १६ त्यसलाई वशमा राख्नु
बतासलाई वशमा राख्नु बराबर हो, अथवा हातले तेल अँ
हामीह

ाउनुजःतै हो।"

एक आपसमा कसरी निजक हुनपु छर् र एक आपसमा गिरने

व्यवहार कःतो हुनपु छर्

भनेर िहतोपदे शको पुःतकमा जताततै

लेिखएको

पाइन्छ। कितपय समयमा अिलकित हल्का पाराले र हँिसलो पाराले पिन
अतीर्ह

उल्लेख गिरएका छन्। उदाहरणमा, शोकमा परे को मािनसलाई

सम्झाउनुको स ा उसको अगािड गीत गाउँदा कःतो होला भनेर िहतोपदे श

२५:२०ले यसरी व्यक्त गदर्छ "जाडो िदनमा ओ ने खोसेर लगेझ वा सोडामा
िसकार् खन्याएझ, दु:िखत

दय भएकोलाई गीत गाउने मािनस हो।" र िबहानै

उठे र आफ्नो िछमेकीलाई कःतो छ भनेर िचच्याउनु भनेको के हो भनेर

िहतोपदे श २७:१४ले यसरी बताउँछ "कसै ले आफ्नो िछमेकीलाई एकािबहानै
चक

ःवरले आिशष् िदन्छ भने,

ौीमतीह

त्यो ता ौाप पो बन्छ।" कचकच गन

भनेर िहतोपदे शमा उल्लेख गिरएका ौीमतीह ले आफ्ना ौीमानको
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बारे मा पिन त्यही अतीर् िदन सक्छन्। कचकच गन ौीमती भनेर सम्बोधन

ँ
गिरँदा कितपय मािनसह ले आफ्ना ौीमतीह लाई माऽ औल्याएको
दे िखन्छ
भने त्यःतै खालका ौीमानह बाट पिन ौीमतीह ले दु:ख भोग्नु पदार् त्यःतो

िःथितमा कसै को पिन सहमित हुँदैन होला। (इॐाएलका मूल पुजािर केफास र

आ ससँग रहे का ौीमतीह ले कःता ज ी ौीमानह

होला!)।

हँिसलो र िमलनसार

रहे छन् भनेर सहनुपरे को

दय हुन ु असल हो। पिरवारमा ःवःथ ठ

ौली

रमाइलो नै हुन्छ िकनभने यसले हाॆो जीवनलाई हल्का बनाउँछ साथै चाप र
तनावलाई कम गदर्छ-िहतोपदे श १७:२२ "ूसन्न

पेिलएको आत्माले ह ीह

दय असल औषधी हो, तर

सुकाउँछ।" कसै को आिनबानीले हामीलाई िरस

उठाउँछ होला वा िदक्क पाछर् होला त्यसको लािग हामीलाई िहतोपदे शको

पुःतकमा हँिसलो तिरकाले औषधी छिकर् िदएको पाउँछ । जब कसै ले हामीलाई

िरस उठाएको बेलामा वा िदक्क पारे को बेलामा त्यसको आिनबानी दे खेर हामी

हाँःछ तब हामीह को िजउ हलुका हुन जान्छ र कुरा गनर् सिजलो हुन्छ।
तर अ को भावनामा चोट पान गिर कसै लाई मजाक गदार् त्यसले गम्भीर
पिरणाम ल्याउँछ भ े कुराको पिन ख्याल गनुप
र् छर्।
तर झ

हे दार् अिलकित पिन झिकर्ने बानीले घर पिरवारलाई नराॆोसँग

असर पानर् सक्छ। जब कचकच हुन्छ, िरस पोिखन्छ, गुनासो पोखाइरिहन्छ वा

आलोचना गिररिहन्छ भने पिरवारका सदःयह को बीचमा केही न केही िरस

वा बोध छ भ े कुरालाई दे खाउँछ। हुनसक्छ पिरवारह को बीचमा
पारःपिरक

सम्बन्धमा

खटपट

भएको

होला

वा

कुराकानी

गन

बेलामा

सम्बन्धमा िचसोपना आउन सक्छ। धेरै कचकच वा आलोचना वा गुनासो

पोखाइरहने ौीमान वा ौीमतीले एक आपसलाई दमन गनर् खोजेको हुन सक्छ

र आफ्नो भनाइमा निहँड्दा बोिलचालीमा पिन बन्द हुनसक्छ। यिद त्यस
खालको रोग आपसी समझदारीमा िनको भयो भने सबै थोक िठकठाक हुन्छ।

यिद पिरवारका सदःयह को जग परमेँवरूितको ूेममा आधािरत भयो भने र
एकआपसूित समिपर्त हुने ूितव ता जनाइरािखयो भने एक आपसमा भएका

भावनाह लाई व्यक्त गनर् सिकन्छ र कचकच तथा िरसको जरा केहो सो थाहा

पाउन सिकन्छ अिन एक आपसमा भएका असमझदारीह

हटे र जान्छ।

घर पिरवारमा हँःयौिल तथा रमाइलो गनुर् िकन मह वपूणर् छ? यसलाई

भलाइको िनिम्त कसरी ूयोग गनर् सिकन्छ साथै अ को भावनामा चोट पन
गरे र मजाक गदार् त्यसले कसरी हानी पुर्याउन सक्छ? सोच्नुहोस्।
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५. सत्य लक्षणह ले िवभूिषत आदशर् पत्नी

आदशर् तथा अनुकरणीय उदाहरणीय पत्नीको चिरऽ र ःवभाव र उनमा

भएका लक्षण तथा गुणह को ूशंसा िहतोपदे शको पुःतकले अत्यन्तै मुक्त

कण्ठले गदर्छ। त्यसको साथै कःतो

ीदे िख होिशयार हुनपु छर् भनेर पिन

सावधानी गिरएको छ। हेनह
र्ु ोस्: िहतोपदे श ३१ "१ राजा लमूएलका नीितवचन, जो ितनकी आमाले िसकाएकी एक ईँवरवाणी: २ हे मेरो छोरो, हे मेरो

गभर्को छोरो, हे मेरो भाकलको छोरो, ३ ितॆो बल ःऽीलाई िदएर निस ऊ,

ितॆो ताकत त्यःतालाई नदे ऊ जसले राजाह को पतन गराउँछन्।... १० उच्च
चिरऽ भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? ितनी मािनकभन्दा पिन अित नै बढ़ी

मूल्यकी हुिन्छन्। ११ ितनका पितले ितनीमािथ पूरा भरोसा गछर्न,् र उनलाई

कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। १२ ितनले आफ्नो जीवनकालभिर नै उनको
भलो गिछर्न,्

कुभलो होइन। १३ ितनले ऊन र सनपाट च ुनेर आफ्ना

् १४ व्यापारी जहाजह ले जःतै ितनले
हातह ले उत्सुकतासाथ काम गिछर्न।

टाढ़ाबाट भोजन ल्याउँिछन्। १५ ितनी राती नै उ िछन्, आफ्नो पिरवारको

लािग भोजनको व्यवःथा गिछर्न ् र आफ्नी दासी िठटीह लाई आ-आफ्नो भाग

िदिन्छन्।

१६ खू बै सोच-िवचार गरे र ितनले एउटा खेत िकिन्छन्, र आफ्नो

ँ गिछर्न,्
कमाइले ितनी दाखबारी लाउँिछन्। १७ ितनले आफ्नो काम फूितर्सग

आफ्नो कामको लािग ितनका पाखुराह

बिलया छन्।

१८ ितनले आफ्नो

कारोबार लाभदायक भएको दे िख्छन्, र ितनको ब ी राती िनभ्दै न। १९ ितनले

ँ
आफ्नो हातमा चखार्को डन्डा िलिन्छन्, र आफ्नै औलाले
िपउरी पबिन्छन्।
२० ितनले गरीबह लाई आफ्नो मु ी खोिल्छन्, र आफ्नो हात दीन-हीनह का

लािग बढ़ाउँिछन्।

िकनभने ितनीह

२१ िहउँ पदार् आफ्नो पिरवारको िनिम्त ितनी डराउँिदनन्,

सबैले िसन्दूरे र को वःऽ पिहरे का हुन्छन्। २२ ितनले

आफ्नो खाटको लािग ओ ने-ओ

ाउने बनाउँिछन्, ितनी मलमल र बैजनी

कपड़ाले पिहरे की हुिन्छन्। २३ ितनका पित सहरको मूल ढोकामा सम्मािनत

ँ बसेका हुन्छन्। २४ ितनले सूती
ु का पाकाह सग
हुन्छन्, जहाँ उनी मुलक

कपड़ाका वःऽह

बनाउँिछन् र ती िबबी गिछर्न,् र व्यापारीह लाई पटुकाह

् २५ ितनी सामथ्यर् र ूितंठाले सुशोिभत हुिन्छन्, र आउने
उपलब्ध गिछर्न।

ँ बोिल्छन्, र ितनको
िदनह का बारे मा ितनी हाँःन सिक्छन्। २६ ितनी बुि सग
िजॄोमा िवँवास योग्य उपदे श हुन्छ। २७ ितनी आफ्नो पिरवारका कारोबारको
दे खरे ख गिछर्न,् र आलःयको रोटी खाँिदनन्। २८ ितनका छोरा-छोरीह
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खड़ा

भएर ितनलाई धन्य भन्छन्,

ितनका पितले पिन यसो भनेर ितनको ूशंसा

गछर्न:् २९ 'धेरै ःऽीह ले उ म कुराह
िजतेकी

गछर्न,् तर ितनीह

सबैलाई ितमीले

ौ।' ३० सौन्दयर् ॅमात्मक हुन्छ, र सुन्दरता उिड़जाने हुन्छ, तर

परमेँवरको भय मान्ने ःऽीको नै ूशंसा गिरनुपछर्। ३१ ितनले कमाएको इनाम
ितनैलाई िदनू,
ल्याऊन्।"

र ितनका कामले सहरको मूल ढोकामा नै ितनलाई ूशंसा

जुन किवतामय तिरकाले िहतोपदे श ३१ अध्यायमा

ीको वणर्न

गिरएको छ त्यो िवशेष छ। िहतोपदे श ३१:१०दे िख ूत्येक पद िहॄू भाषाको
२२ वटा अक्षरह मा एक अक्षरबाट सु

गिरएको छ। त्यसको अथर् आदशर्

नारी, पत्नी वा माताको गुण जित गाएपिन सिकन्दै न र राि य भाषाको सबै

अक्षरह ले पिन उनको गुण उिचत र ूसःत पमा गाउन सिकन्दै न।

यहू दी धमर्का गु ह को कहावत अनुसार कःतो खालको जीवनको

साथीलाई च ु ुपछर् भनेर िहतोपदे शको पुःतकले जोड गदर्छ: "मािनसको घर

भ ुनै उसको ौीमती हो।" (अथार्त ् ौीमती िबना घर त हुन्छ तर त्यो केवल
भवनमाऽै हुन्छ)। "आदशर् चिरऽ भएकी

दुंचिरऽकी

ी ौीमानको िनिम्त मुकुट हो भने

ीले उसका हाडह लाई नै पग्लाइ िदन्छ" (िहतोपदे श १२:४

पान्तिरत)। िहतोपदे श पुःतकको अन्तमा िविभ

दक्षताह सिहत िवभूिषत

भएकी असल नारी वा उिचत पत्नीमा हुनपु न आदशर्का गुणह लाई यसरी

िचऽण गिरएको छ: लुगाफाटा उत्पादन गन र िसलाउन सक्ने दक्षता भएकी,

घरखेत िक

सक्ने खुबी भएकी, खेतबारी थाम्न सक्ने भएकी, घर र आिथर्क

लेनदे नमा व्यविःथत गनर् सक्ने भएकी। उनले आफ्नो पिरवारलाई राॆोसं ग

् उनको पिरवारले उनलाई ूेम र ूशंसा गदर्छन्।
हे रचाह गिछर्न।
िहतोपदे श ३१मा उल्लेख गिरएका िविभ

दक्षता वा गुणह

ूत्येक

नारीमा हुनैपछर् भनेर अपेक्षा गनर् सिकन्दै न न त कुनै पिन पितले आफ्नी
पत्नीमा ती सबै गुणह

छन् िक छै नन् भनेर जोख्ने मापदण्ड नै हुन्छ। तर

ती सबै गुण वा असल चिरऽह लाई यहाँ कोदार् िवँवव्यापी पमा

ी वा

पु षमा हुनपु न आदषर् गुणह , उदाहरणीय गुणह , दक्षता र क्षमताह

जगतव्यापी पमा कःतो मह वपूणर् मािनन्छ भनेर दे खाइएको छ: िवँवािसलो र

भरपद , क णामय र दयालु, पिरवार र पित वा पत्नीूित एकामता, दयालु,
लगनशीलता र पिरौमी ःवभावह । तर ती सबै आदशर्का गुणह , लक्षणह

वा ःवभावह

ु ह
ःव:त हुन नसक्ने हुँदा त्यस खालका सवर्गण

९३

परमेँवरको

भय मान्दा वा उहाँूित ौ ा राख्दा पाइन्छ भनेर िहतोपदे श ३१:३१ले
खुलासा गदर्छ।

िहतोपदे श ३१:१०मा आदशर् वा उच्च चिरऽिक

ी भनेर उल्लेख

गनुक
र् ो अथर् उनको शिक्त, बल वा ःवभावैले धनी भनेर बुझाउँछ। भजन
६२:१०मा जःतै उनलाई धनसम्पि

भनेर पिन अनुवाद गिरएको छ। यहोशू

१:१४मा वयान गिरएको यहोशू का यो ाह

वा बहादुरह सँग (यहोशू १:१४)

आदशर् नारीको तुलना गिरएको छ। बाइबलमा बोअजले
असल चिरऽकी

थलाई "गुिणलो वा

ी" भनेर ूशं सा गरे को िथयो ( थ ३:११)। िहतोपदे श

३१:१०मा "बढी मूल्य वा धन" भ े शब्दलाई ूयोग गरे र भौितक धनमाऽ

नभएर सत्य अ ँय गुणह लाई पिन दे खाउँदछ, जःतै चिरऽवान, इमान्दारी र
परमेँवरको भय मा े। ती गुणह

मोलभन्दा उच्च भएको दे खाउँछ।

हुन ु भनेको कुनै पिन बहुमूल्य पत्थरह को

तपाईँको जीवनमा के यःतो नारीह ले ूभाव पारे का छन् जो असल

गुणले सम्प

भय मा े

भएकी र बहादुर िथइन्? परमेँवरलाई िवँवास गन वा उहाँको

ीह मा हुनपु न िविभ

तपाईँले थप्न सक्नुहन्ु छ?

उपसं हार:

ःवभावह , गुणह

थप जानकारी: पु ष वा नारीले आफ्नो

र खुबीह लाई के

दय ःवगर्मा थन्क्याइ राख्नुपछर्।

"येशूभक्तह ले उहाँूित कतर्व्यिन भइ रिहरहन आफ्ना

दयह

होिसयार र

सम्हािल राख्नु ज रत छ। परमेँवरको अन्तध्यार्नमा तल्लीन हुने ूेम

बसाल्नुपदर्छ, साथै उहाँको उपासना गन बानीलाई

दयमा सजाइराख्नुपदर्छ।

परमेँवरको ध्यानमा, बाइबलमा खोजीनीित गरे र पढ्न र ूाथर्नामा समय
िबताउनुपदार्

धेरै

मािनसह ले

बोझ

भएको

महसुस

गदर्छन्।

कितपयले

भन्ठान्छन् चचर्मा जानु, उपासना गनुर् वा आित्मक समय िबताउनु समय खेर

फाल्नु हो। यी सबै कुराह लाई तपाईँह

परमेँवरको

ि कोणले हे न र्

सक्नुहोस् भ े म कःतो चाहना गछु र्। यिद ध्यान गनु,र् बाइबल पढ्नु र ूाथर्ना

गनुल
र् ाई परमेँवरले कसरी हे नह
र्ु न्ु छ सो तपाईँह ले थाहा पाउनु भएको भए
तपाईँले आफ्नो पिहलो ूाथिमकता परमेँवरको राज्यको िनिम्त िदनुहन्ु थ्यो
होला। यिद तपाईँले तपाईको

दयलाई ःवगर्ितर लगाइ राख्नुभयो भने तपाईँले

गन सबै कामलाई फूितर्लो र जोिशलो बनाइ राख्नुहन
ु ेछ साथै तपाईँले िनवार्ह

गन सबै कतर्व्यमा जाँगर दे खाउनुहन
ु ेछ। यिद हामीह को िदमागलाई ःवगर्ितर

९४

फकार्एर अनुशासनमा राख्न सक्य भने हामीह को सबै ूयासमा िभऽदे िख नै

उत्सािहत हुनेछ ...िकनभने ूायजसो हामी आफूलाई उच्च आित्मक ःतरमा

ाइट कमेन्टस्, द एसिडए

बाउ े नै छ ...(एिफसी ४:१३)" एलेन जी

बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ३, पृ. ११५७बाट
िचन्तनमनन:

अ)

"आफ्नो

पान्तिरत।

दयलाई कसरी सुरिक्षत राख्ने" भनेर सहयोग गन

कितपय सञ्जालह

हुन्छन् जसले मािनसह लाई नराॆो

बाटोमा नलाग्न सल्लाह िदन्छन्। ूाथर्ना, बाइबल अध्ययन

र पिवऽ आत्मामािथ भरपनुक
र् ो अलावा ती सहयोग गन
समूहह

थप सहयोगी

कुलतमा

लागेका

हुनसक्छन्। कितपय

होलान्,

पापको

भयङ्कर

मािनसह

पकडदे िख

छु ट्कारा पाउन मुिँकल भइरहेको होला। ितनीह लाई

सहयोग गनर् पेशागत पमा लाग्नेह को सहयोग माग्न के

आ)

इ)

असल कुरा होइन र?

हँसी ठ ा रमाइलो हुनसक्छ तर त्यसलाई मािनसह ले कसरी
दु पयोग गनर् सक्छन् जसले गदार् फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी

हुनसक्छ?

आजको सभ्यता, सं ःकार, चालचलन, ूितःपधार्को युगमा
िहतोपदे श

३१को

आदशर्

नारीको

चिरऽलाई

पन्छाएर

मािनसह ले कःता खालका नारी चिरऽलाई ूाथिमकता
िदएको

पाइन्छ?

सं ःकृित,

धमर्,

आिथर्क

असमानता,

सं ःकारको नाउँमा नारीह लाई तल्लो ःतरमा झान ूवृि बाट
ई)

हाॆा नारीह लाई कसरी सुरिक्षत राख्ने?

तपाईँको सं ःकार, परम्परा, धमर्, जात आिदमा पिरवारको

बारे मा कःतो धारणा छ जुन बाइबलले दे खाएको पािरवािरक
ँ मेल खाँदेन? फेिर त्यसैबखत तपाईँको
जीवनको नीितसग

समाजमा

पिरवारको

बारे मा

दे खाएको

मनिःथितह

ँ कुन िमल्दोजुल्दो छ? यिद छ भने ती मनिःथित
बाइबलसग
वा धारणाह लाई कसरी समथर्न र टे वा िदन सिकन्छ जसले

गदार् हामीह को पिरवारलाई बल िमल्छ?
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कथा ५
परमेँवरको ितखार्
मिरया िसिसला ृेियर, ६० उ ग्वे
जब उनको ौीमानले उनलाई छोडे र गए तब िसिसिलया अत्यन्तै
िबचिलत भइन्।
वषर् ३०की िसिसिलयाको गभार्सयमा क्यानसर भएको िथयो। उनी
अत्यन्तै पीडामा िथइन्। आफ्नो पीडा बढे र गएकोले ौीमान्ले छोडेको होलान्
भनेर उनले सोिचन्। उनको ौीमान्लाई उनले मिहन सम्म छु न पिन पाएकी
िथइनन्। तर उनको आमाले अक सोचेकी िथइन्। आफ्नी छोरीले सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा समावेश हुने िनणर्य गरे कीले आफ्नो ज्वाईँले छोरीलाई

छोडेको आरोप उनले लगाएकी िथइन्। धेरै वषर् अिघ िसिसिलयाको घर रहे को

उ ग्वेको मिसर्िदज गाउँमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले सुसमाचार ूचार

गरे को िथयो। त्यसै बेला उनले त्यस चचर्मा बिप्तःमा िलएकी िथइन्। बिप्तःमा
िलएपिछ िसिसिलया आफ्नो ौीमानसँग रमझम गनर् पाटीर्ह मा गइनन् र उनले

जाँड रक्सी पिन खान छोिडन्।
"ितमीले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा जान थालेकोले ितमीले ितॆो

ौीमानलाई गुमायौ" आमाले िसिसिलयालाई भिनन्।

भाग्यवस िसिसिलयालाई शल्यिबया ारा उपचार गिरयो र उनमा भएको

क्यान्सरको भागलाई हटाइयो। तर उनी चचर्मा जान छोिडन्। उनी अ कै
् ितनवटा छोराछोरीह लाई हुकार्उनुपरे कोले उनले काम
घरमा काम गिथर्न।
नगिर हुँदैनथ्यो। काममा शिनवार पिन जानुपन भएकोले उनले साबथ पालन

गनर् सिकनन्।

धेरै वषर्पिछ उनका छोराछोरीह

हुकर िववाह पिन गरे । तर

िसिसिलयालाई आफ्नो ौीमानले छोडेर गएकोले उनको िच

फािटरहे को

िथयो। जब उनकी आमाको मृत्यु भयो तब उनले जोनलाई झनै िततो मा
थािलन्।

घर सिछर्न ्

अिन उनी उ ग्वेको राजधानी मन्टे िभिडयोमा आफ्नी जेठी छोरी, ज्वाईँ र

ितन जना नाितनाितनाह सँग बःन गइन्।

त्यसै बेला उनी परमेँवरको बारे मा
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सोच्न थािलन् र घरको निजक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् भएको भए हुन्थ्यो

भनेर सोच्न थािलन्।

जसरी तसरी ःथानीय एडभेिन्टःट चचर्ले सं चालन गरे को आशाको

बाणी रे िडयो कायर्बम सु

थािलन्। "मैले यो कायर्बम कसरी सु

गए ँ

मलाई थाहा छै न। यो परमेँवरकै हात िथयो िक मैले यो रे िडयो कायर्बम
सु

पुग" खुशी भएर िसिसिलयाले भिनन्।

एक िदन रे िडयो सुिनरहे कै बेलामा उनको घरको निजकैको टोलमा

एडभेिन्टःट चचर् रहे को थाहा पाइन्। उनी गोज सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा

जनवरी १, सन् २०१७मा िहँडेर गइन्। त्यो चचर् औपचािरक पमा भखर्र

खोिलएको िथयो। उनले परमेँवरसँग नयाँ वषर्मा नयाँ जीवनबाट सु

गनर्

चाहे की िथइन्। उनले तुरन्तै बिप्तःमा िलन चाहे की िथइन् तर पाःटरले
बाइबल को

ानमा फेिर ताजा हुन सल्लाह िदए। त्यसको पाँच मिहनापिछ

अथार्त ् मे १८मा उनले बिप्तःमा िलइन्।

"त्यस िदनदे िख म धेरै खुशी छु । परमेँवरले मेरो जीवनलाई

पिरवतर्न गनुभ
र् यो। मेरो जीवनबाट िततोपना र पीडा उहाँले हटाउनुभयो"

िसिसिलयाले आफ्नो खुशी व्यक्त गद भिनन्।

परमेँवरले उनको जीवनमा िततोपना हटाइरहनुभएको छ भनेर उनलाई

थाहा भयो र उनी मुःकुराउन थािलन् चचर्का सदःयह ले पिन उनी खुशी
भएको दे ख्न थालेका िथए "ितमी आजभोिल हँिसलो दे िखन्

ौ नी!" "हो, म

धेरै खुशी छु " उनले जवाफ िदइन्।
पिरवारको िनिम्त ूाथर्ना
चचर्मा फकपिछ िसिसिलयाले आफ्नी छोरी र ज्वाईँको िनिम्त ूाथर्ना

गनर् थािलन्। ितनीह ले पिन येशूलाई िवँवास ग न् भ े उनले चाहे की

िथइन्। जब उनी ूाथर्ना गनर् थािलन् तब चचर्को एक जना िमिसनेरी

िवँवासीले अङ्मेजी राॆोसँग बोलेको थाहा पाइन्। उनी ॄािजलका िथए।
िसिसिलयाको ज्वाईँ घर तथा भवनह को नक्सा बनाउँथ्यो। उसले अङ्मेजी

िसक्न चाहे को िथयो तािक उसले बािहर दे शमा गएर काम गनर् सकोस् तर
उसलाई अङ्मेजी थाहा िथएन। त्यस ॄािजिलयन िमिसनेरीको अनुमितले

िसिसिलयाले आफ्नो ज्वाईँलाई आफूले चचर् जाँदा अङ्मेजी िसकाउने िशक्षक
भे ाएको भनेर भिनन्।
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ँ
"यो तिरकाले मैले ज्वाईँलाई चचर्मा सम्पकर् गनर् लगाए।
उनले

चचर्को पाःटरसँग र अ सँग िमऽता कायम गरे र चचर्को िबयाकलापमा
उनले पिन भाग िलन थाले" िसिसिलयाले भिनन्।

तर उनको छोरोलाई चचर्मा लै जानचािहँ धेरै गार्हो भयो। जब

िसिसिलयाले आफ्नी छोरीलाई परमेँवरको बारे मा कुरा गिरन् तब उनकी छोरी

िरसाइन् र भिनन् " के तपाईँले मलाई चचर्मा जान फेिर कर गनर् लाग्नुभयो?"

अन्तमा िसिसिलयाले भिनन् "मैले त्यो भनेको होइन। म मरे पिछ जब

ँ ा खोल्छु तब म ितमीलाई फेिर भेट्न चाहन्छु ।" उनको यो वचनले
म आख

छोरीको मन छोयो। अिहले उनी र उनको ौीमान्ले बिप्तःमा िलन बाइबल

अध्ययन गिररहे का छन्।

"मेरो जीवनमा परमेँवरले अचम्मको काम गनुभ
र् एको छ" हिषर्त हुँदै

िसिसिलयाले भिनन्। िसिसिलया अिहले वषर् ६० िक िछन्। उनी गोज सेभेन्थ-

डे एडभेिन्टःट चचर्मा जािन्छन्।

लेखक: आन्ड्र्यु मेकचेसनी
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