
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  २:७-२३, उत्पि  ३:१-६, २ पऽसु 

१:३-११, २ पऽसु २:१-१७ र िहॄू १३:७,१७,२४। 
यस अध्यायको मूल सार पद: “परमेँ वर ता हामीभन् दा अित उच् च मिहमामा 
रहनहुनु् छ  वा उहाँको शिक्तले उहाँ  उचािलनभुएको छ उहाँले जःतो अ ले के 
िसकाउन सक्छ र?"   (अय्यूब 36:22 पान्तिरत)। 
     ूायजसो बाइबलका सबै पाठकह लाई उत्पि  १-३मा लेिखएको 
कथा थाहा हनु्छन।् ती कथाका पाऽह सँग पिन ितनीह  पिरिचत छन।् ती 
पाऽह मा परमेँ वर, आदम, हव्वा, ःवगर्दूतह  र सपर्। अदनको बगैचा जःतो 
ःवगर्को आनन्दमय ःथानमा त्यस कथाको सेिट  वा रिचएको हो। कथा जनु 
बमव पमा घटे त्यो तकर् पूणर् र अथर्पूणर् ौृ लाव पमा घटेको िथयो। 
परमेँ वरले सिृ  गनुर्हनु्छ। परमेँ वरले आदम र हव्वालाई िशक्षा र आदेश 
िदनहुनु्छ। आदम र हव्वाले पाप गछर्न।् आदम र हव्वा अदन बगचाबाट 
िनँकासन हनु्छ। य िप, उत्पि का ूथम केही अध्यायह लाई निजकै 
िनयालेर अध्ययन गदार् वा िवशेष गरेर िशक्षाको दायराले हेदार् त्यहाँका पाऽह , 
घट्ना घिटने ःथान र वातावरण र कथाबाट धेरै िदव्य वा आत्म ानह  
उघािरएको हामी भे ाउन सक्छ । 
    "जनु िशक्षा ूणाली वा प ित यस संसारको सु मा ःथापना गिरएको 
िथयो त्यो ूणाली पाप पिछ पिन मानव जीवनकालभिर नमनुाको पमा 
िलनपुदर्छ। हाॆा ूथम ् पूखार् वा बाबआुमाको अदनको घरमा ःथापना भएको 
नमनुा ःकूलमा पाठशाला वा ःकूलको िनिम्त िविभ  नीितह  ूःततु गिरएका 
छन।् अदनको बगचा आदम र हव्वाको िनिम्त क्लास म वा पढ्ने कोठा 

१ अदनको बगचामा अदनको बगचामा 
िशक्षादीक्षा िशक्षादीक्षा 
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िथयो, ूकृित ितनीह को पा पःुतक िथयो भने ितनीह को गु  परमेँ वर 
आफै हनुहुनु्थ्यो र मानव पिरवारका ूथम ्पूखार्ह  त्यस ःकूलका िव ाथीर्ह  
िथए।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, प.ृ २०बाट पान्तिरत। 
   त्यस ूथम ् ःकूलका संःथापक, िूिन्सपल वा हेडमाःटर र िशक्षक 
परमूभ ु परमेँ वर आफै हनुहुनु्थ्यो। तर अन्तमा, आदम र हव्वालाई 
आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता िदइएको हनुाले ितनीह ले अकलाई गु  माने र 
त्यसबाट गलत िशक्षादीक्षा िसके। अिन त्यसपिछ के भयो त, सु को 
िशक्षादीक्षाको बारेमा लेिखएको िशक्षा वा पठनपाठनको िववरणको पाठमा के 
छ जसबाट हामी िसक्न सक्छ ? ितनीह को जवाफ यस अध्यायमा िदन ूयास 
गिरनेछ। 
 
१. ूथम ्ःकूल वा पाठशाला 
     हनु त बतर्मान पिरूके्षमा बगचालाई कक्षा कोठा भ े सहुाउँदैन होला 
तर अदनको जःतो बगचा तत्कािलन पाठशाला हनु ु अत्यन्तै उपयकु्त िथयो 
िकनभने त्यहाँ परमेँ वरको सिृ का निबिमएका र ूदिुषत नभएका 
पठनपाठनको िनिम्त असाध्यै उच्चःतरका साममीह  िथए। वतर्मान मानव 
िनिमर्त ःकूल, कलेज र िवँ विव ालयको ि कोणले पापमा नपरेका मानव 
ूाणीह लाई िसकाउन र पापको भमूरीमा नपरेको हाॆो संसारको ूथम ्िशक्षक 
वा गु  िसधै सिृ कतार् हनुहुनु्थ्यो र बगचा जःतो रमणीय ःथान "क्लास म वा 
कक्षा कोठा" भएको हाॆो कल्पनाभन्दा पिन बािहरको कुरो हो। 
    यस संसार परमेँ वरले िकन रच् नभुयो, आदमलाई के काम गनर् भनार् 
गिरयो र सो काम गनर् उनलाई कहाँ रािखयो? ितनीह को जवाफ केलाएर 
पाउन उत्पि  २:७-२४ पढ्नहुोस:् " ७ तब परमूभ ु परमेँ वरले भिूमको 
माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनभुयो, र 
मािनस जीिवत ूाणी भए। 8 परमेश ् वरले पूवर्ितर अदनमा एउटा बगचा 
लगाउनभुयो, र उहाँले बनाउनभुएको मािनसलाई त् यही ँ राख् नभुयो। 9 अिन 
हेनर्मा राॆो र खानमा असल फल भएको हरेक िकिसमको ख परमूभ ु
परमेँ वरले भिूमबाट उमानुर्भयो। उहाँले बगचाको बीचमा जीवनको ख र 
असल र खराबको ान िदने ख पिन लगाउनभुयो। 10 बगचा िभजाउनलाई 
अदनबाट एउटा नदी िनः केको िथयो, र त् यहाँबाट छुि एर त् यो चार शाखा 
भएको िथयो। 11 पिहलो नदीको नाउँ पीशोन हो। यो त् यही नदी हो, जनु 
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हवीलाको समः त मलुकुमा बहन् छ, जहाँ सनु पाइन् छ। 12 त् यस देशको सनु 
असल हनु् छ। त् यहा ँ खोटो र आिनक् सह  छन ्। 13 दोॐो नदीको नाउँ 
गीहोन हो। कूशको समः त देशमा बहने नदी यही हो। 14 तेॐो नदीको 
नाउँ टाइिमस हो। यो त् यही नदी हो, जो अँ शूरको पूवर्ितर बहन् छ। र चौथो 
नदी यूृेिटस हो। 15परमूभ ुपरमेँ वरले मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा 
त् यसको गोड़गाड़ र हेरचाह गनर् राख् नभुयो। 16 अिन उहाँले मािनसलाई यो 
आ ा िदनभुयो, “बगचाका सबै खका फल तले स ोच नमानी खाए हनु् छ, 17 
तर असल र खराबको ान िदने खको फलचािहँ नखानू, िकनभने जनु िदन 
ितमीले त् यो खान् छौ ितमी िनँ चय नै मनछौ। 18 फेिर परमूभ ुपरमेँ वरले 
भन् नभुयो, “मािनस एकलो रहन असल छैन। म त् यसको िनिम् त त् यसलाई 
सहुाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु।”  19 परमूभलेु सबै वन-पश ु र 
आकाशका सबै पन्क्षी लाई भिूमबाट बनाएर मािनसले ितनीह को के-के नाउँ 
राख् दो रहेछ भनी हेनर् ितनीह लाई मािनसकहाँ ल् याउनभुयो। र मािनसले हरेक 
ूाणीलाई जे-जे नाउँ िदए त् यही-त् यही नै त् यसको नाउँ भयो। 20 अिन 
मािनसले नै सबै पािलने पश,ु आकाशका पन्क्षी र सबै वन-पशहु का नाउँ 
राखे। तर आदमको िनिम् त ितनलाई सहुाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। 21 
यसैकारण परमूभ ु परमेँ वरले मािनसलाई मः त िनिामा पानुर्भयो, र ितनी 
िनदाएको बेलामा ितनका करङह मध् येको एउटा िनकालेर त् यसको ठाउँमा 
मास ु भिरिदनभुयो। 22 जनु करङ परमूभ ु परमेँ वरले मािनसबाट 
िनकाल् नभुएको िथयो, त् यसबाट एउटी ः ऽी बनाएर मािनसकहाँ ल् याउनभुयो। 
23 मािनसले भने, “यो त मेरै हाड़को हाड़ र मासकुो मास ुहो। ितनलाई ः ऽी 
भिनने छ।  

िकनभने ितनी पु षबाट िनकािलएकी िथइन ्।” 24 यसैकारण 
मािनसले आफ् ना आमा-बाबलुाई छो  छ र आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, र 
ितनीह  एउटै शरीर हनु् छन ्।" 
    परमेँ वरले पु ष र ीलाई आफ्नै ःव पमा बनाउनभुयो र 
ितनीह लाई घर िदनभुयो र अथर्मूलक काम िदनभुयो। िशक्षक र िव ाथीर्को 
बीचमा कःतो गितशील र ूगितशील सम्बन्ध हनुपुछर् भने परमेँ वर र 
आदमको सम्बन्धलाई आदशर् वा नमूनाको पमा िलनपुछर्। परमेँ वरले 
आदमलाई सिृ  गनुर्भएकोले उनको क्षमताह लाई उहाँलाई थाहा िथयो। 
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आदममा रहेका पूणर् क्षमताह लाई नै मध्यनजरमा राखेर उहाँले उनलाई 
िसकाउन सक्नहुनु्थ्यो। 
     परमेँ वरले आदमलाई िजम्मेवारी िदनभुएको िथयो तर त्यो िजम्मेवारी 
करले होइन खशुीले बहन ग न ्भ े उहाँको चाहना िथयो। र शायद उनलाई 
खशुी बनाउनलाई नै उहालेँ उनलाई िविभ  िजम्मेवारीह  सिुम्पनभुएको 
िथयो।आिखरमा िजम्मेवारीह  पाएपिछ त्यसलाई लगनशीलता र िवँ वःत 
तिरकाले पूरा गनर् पाएपिछ कसले संत ु ता र सखुीपनाको अनभुव गदन र? 
आदमको मनमा के िथयो र उनले महससु गरेका आवँयकतालाई 
ूगितशीलको बाटोमा अमसर गराउन उहाँले उनलाई बगचाको हेरचाह गन 
काम िदनभुयो। उत्पि  २:१५ले ःप पमा यो उल्लेख गिरएको छ: अिन 
परमूभ ुपरमेँ वरले मािनसलाई अदनको बगचामा लानभुयो र त्यसलाई हेरचाह 
र ःयाहार गनर् उनलाई त्यहाँ राख् नभुयो। हामीले थाहा पाएको अिहलेको पाप, 
ूदषुण, क्षतिबक्षत र मतृ्यलेु राज गरेको यस पथृ्वीमा आदमलाई के कामको 
िजम्मेवारी िदनभुयो सो कल्पना गनर् हामीलाई गार् हो भएतापिन उनले 
परमेँ वरबाट धेरै पाठह  िसकेका िथए र अदन बगचाको घरलाई सम्हालेका 
िथए। 
   आदमले हेरचाह गनर् र साथी बनाउन परमेँ वरले पशपंुक्षी आिद सिृ  
गनुर्भएको िथयो र उनलाई ौीमतीको आवँयकतालाई मध्यनजर राखेर उहाँले 
हव्वा सिृ  गनुर्भएको िथयो भनेर उत्पि  २:१९-२३मा खलुाइएको छ। 
आदमलाई सहयोगी चाहेको िथयो र त्यो सहयोगी उनको सरह हनुपुछर् भनेर 
परमेँ वरलाई थाहा िथयो त्यसकारण उहाँले ीलाई सिृ  गनुर्भयो। 
    परमेँ वरसँग घिन  र निजक सम्बन्ध मािनसले रािखरहनपुछर् भनेर 
उहाँलाई थाहा िथयो। त्यसकारण उहाँले अत्यन्त रमणीय अदनको बगचामा 
िवशेप छु ाइएको ःथान सिृ  गनुर्भएको िथयो जहाँ उहा ँर मािनसको बीचमा 
आदानूदान होस।् ती सबै कुराले सिृ मा परमेँ वरको लआय र मानव 
ूाणीूित उहाँको ूमेको पिु  गदर्छ। फेिर अदनको बगचा र हाॆो बीचमा 
ठूलो दरुी भएको कारणले आदमको जीवन कःतो िथयो होला भनेर कल्पना 
गनर् गार् हो भएतापिन कल्पना गनर् रमाइलो हुँदैन र? 
   हो, हामी अदनबाट धेरै टाढा भएतापिन ूाकृितक सम्पदाबाट अझै 
धेरै पाठह  िसक्न सक्छ । हामीले के के पाठह  िसक्न सक्छ  र धमर्शा  
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बाइबलको ि कोणले ती पाठह  व्याख्या गनर् सिकयो भने हामीले त्यसबाट 
के फाइदा िलन सक्छ ? 
 
२. हःतके्षप वा घसुपैठ  
     जब ःकूल सु  हनु्छ तब धेरै िशक्षक वा िशिक्षकाह  अत्यन्तै 
उत्सकु र रमाइलो मानेर पठनपाठनको िनिम्त तयार गछर्न।्  बलेुिटन बोडर् 
टाँगेर, कक्षाको िनिम्त पाएका साममी िमलाउन वा थन्क्याएर र कितपय कक्षा 
कोठामा भएका मेचह  आफूलाई मनपन गिर िमलाउने कामह  गरेर 
िव ाथीर्ह लाई िभऽाउन िशक्षकह  तयार पादर्छन।् जब अदनको बगचामा 
परमेँ वरले कक्षा कोठा सजाउनभुयो तब आदम र हव्वालाई उपयकु्त िसक्ने 
वातावरण आफ्नो पिरकल्पना अनसुार उहाँले तयार पानुर्भएको िथयो। त्यस 
कक्षा कोठाको विरपिरको वातावरण सनु्दर भएको उहाँले चाहनभुएको िथयो। 
ूत्येक फूल, चरा, जनावर र ख आदम र हव्वाको िनिम्त अध्ययन गन 
िवषयबःतहु  िथए। ितनीह को संसार र ितनीह को सिृ कतार्को बारेमा 
िसक्ने अवसर ितनीह लाई उपलब्ध गराइएको िथयो। 
    तर अचानक उत्पि  २बाट उत्पि  ३मा आउँदा त्यस वातावरण 
िबमन पगेुको हामी पाउँछ । उत्पि  १ र २मा परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएका 
थोकह  उहाँको िनयत अनसुार सबै असल िथए भनेर सम्बोधन गरेको हामी 
पाउँछौ। तर मािनसलाई ःवचािलत यन्ऽमानव वा रोबोट परमेँ वरले सिृ  
नगिर उनलाई आत्मिनणर्य वा ःविववेकको ःवतन्ऽताले सजाएर उहाँले सिृ  
गनुर्भएको िथयो। उत्पि  ३:१मा त्यो आत्मिनणर्य, चेतना वा ःविववेकको 
ःवतन्ऽताको बारेमा हामीलाई सजग गराइएको पाउँछ ।   उत्पि  ३:१ 
सपर्को बारेमा उल्लेख गद "जिमनका सबै जनावरह मा सपर् अत्यन्तै धतुर्" 
भनेर सपर्को ःवभावलाई िचऽण गदर्छ। यो पिहला ूयोग गरेको लवज भन्दा 
फरक छ। आफ्नो सिृ को बारेमा वयान गदार् परमेँ वरले यी शब्दह  पिहला 
ूयोग गनुर्भएको िथयो: "राॆो", "धेरै राॆो वा असल", "लाज नभएको" र 
"रमाइलो वा रमणीय।" तर अब सपर्को मािमलामा उसको बारेमा वणर्न गदार् 
फरक ढ ले वणर्न गिरएको छ। "धतुर्" भ े शब्द कुनै कुनै अनवुादमा 
"चलाख" भनेर ूयोग गिरएको छ। पिरपक् व र िस  संसारमा अब 
नकारात्मक तत्व वा शब्दलाई पिहलो पल्ट बाइबलमा घसुानुर् परेको 
देखाइएको छ। 
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   तर सपर्को धतुर् ःवभावको िबपिरत परमेँ वरको ःवभाव बाइबलमा 
ूःततु गिरएको छ। पिहलो जोडीबाट परमेँ वरले के अपेक्षा गनुर्भएको िथयो 
त्यो उहाँले ःप पमा जोड िदएर आदेश िदनभुएको िथयो। उत्पि  
२:१६,१७मा नै परमेँ वरले एउटा मूल नीित त्यस जोडीलाई िदइएको िथयो। 
त्यो नीित वा िनयम ितनीह ले पालन गनपन आदेश िदइएको िथयो। त्यो 
िथयो ितनीह लाई मनाही गरेको खको फल नखान।ु 
   उपरोक्त आदेशबाट हामीले जे िसकेतापिन एउटाचाही ँ
उल्लेखनीय पमा धरोहर जःतै उिभएको हामी पाउँछौ। त्यो िथयो आदम र 
हव्वा ःवतन्ऽ नैितक ूाणी भएर सिृ  गिरएको िथयो, अथार्त ् ितनीह लाई 
ःविववेक, चेतना वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता िदइएको हनुाले परमेँ वरको 
आ ा मा े वा नमा े अिधकार िदइएको िथयो। यसले गदार् पाप आउनभुन्दा 
अिघ वा यस संसार पितत हनुभुन्दा अिघ आत्मिनणर्य वा ःविववेकको 
ःवतन्ऽतालाई परमेँ वरले कदर गनुर्भएको वाःतिवक तथ्य हामी देख् न सक्छ  
(अथार्त ् कुनै करकापमा, आफ्नो इच्छािबपिरत परमेँ वरलाई िवँ वास गनर् वा 
इसाई बनाउने नीित परमेँ वरको नभएको हामी पाउँछ -अनवुादकको थप)। 
    उत्पि  ३:१-६ गिहिरएर केलाउँदै पढ्नहुोस।् सपर्को बारेमा कसरी 
त्यहाँ वणर्न गिरएको छ? सपर्ले िदमागै खलबलाउने खालको के षडयन्ऽपूणर् 
ूँ न गरेको िथयो?  सपर्ले हव्वालाई के भन्यो जनु हव्वाले दोहोर् याइकी 
िथइन?् सपर्ले हव्वालाई कःतो गलत सूचना वा धारणा िदएको िथयो? हव्वा 
आफैले असल र खराबको खको बारेमा थाहा भएको कुरो सपर्लाई भनेकी 
िथइन?् हेन ुर्होस, "1 परमूभ ुपरमेँ वरले बनाउनभुएका वन् य पशहु मध् ये सपर् 
सबभन् दा धूतर् िथयो। त् यसले ः ऽीलाई भन् यो, “के परमेँ वरले ितमीह लाई 
बगचाको कुनै पिन खको फल नखानू भनी भन् नभुएको छ?”  2 ः ऽीले 
सपर्लाई भिनन ्, “बगचाका खह का फल हामी खान सक् छ , 3 तर बगचाको 
बीचमा भएको खका फलको िवषयमा परमेँ वरले भन् नभुएको छ, ‘त् योचािहँ 
नखानू र नछुनू, नऽता ितमीह  मछ ’।” 4 सपर्ले ः ऽीलाई भन् यो, “ितमीह  
मदनौ। 5 िकनिक परमेँ वर जान् नहुनु् छ िक जनु िदन ितमीह  त् यो खान् छौ 
त् यही िदन ितमीह का आखँा खलु् नेछन ्, र असल र खराबको ान पाएर 
ितमीह  परमेँ वरजः तै हनेुछौ।”  6 जब ः ऽीले त् यस खको फल खानलाई 
असल र हेनर्मा रहरलाग् दो, र बिु  पाउनलाई त् यस खको चाह गनुर्पन रहेछ 
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भनी देिखन ्, तब ितनले त् यस खको फल िटपेर खाइन ्, र आफ् ना पितलाई पिन 
िदइन ्, र उनले पिन खाए।" 
    यिद मनाही वा िनषदे गिरएको खबाट फल खायो भने "िनँ चयनै 
ितमी मनछौ" भनेर जोड िदएर परमेँ वरले आदमलाई भ ुभएको िथयो भनेर 
उत्पि  २:१७मा बताइएको छ। जब उत्पि  ३:३मा त्यही आदेशलाई 
हव्वाले दोहोर् याउँदा त्यसमा जोड िदएर भनेकी िथइनन।् उनले "िनँ चय" भ े 
शब्दलाई ूयोग गरेकी िथइनन।् उत्पि  ३:४मा त्यो परमेँ वरले ूयोग 
गनुर्भएको शब्द "िनँ चय" सपर्ले जोड्दछ तर परमेँ वरले भ ुभएको िबपिरत 
उसले ूयोग गरेको िथयो (नेपाली बाइबल अनवुादमा "िनँ चय" भ े शब्द 
हटाइएको छ-अनवुादकको थप)। त्यसको अथर् हव्वालाई परमेँ वरले बगचामा 
जे जे िसकाउनभुएतापिन उहाँको िशक्षादीक्षालाई गिम्भरतापूवर्क निलएको 
देिखन्छ। उनले ूयोग गरेको लवजले नै यस कुरालाई पिु  गदर्छ। 
 
३. चिुकएको वा वेवाःता गिरएको सन्देश  
       अिघल्लो बुदँामा हामी हेर् य  िक परमेँ वरको ःप  आदेशको बाबजदु 
पिन आफूले जे िसकेकी िथइन ्त्यो हव्वाले वेवाःता गरेकी िथइन।् परमेँ वरले 
िदनभुएको आदेशलाई उनले होइन भनेको त होइन तर उनले त्यस आदेशलाई 
गिम्भर पमा उनले िलएकी िथइनन।् परमेँ वरको आदेशलाई गिम्भर पमा 
निलएको कारणले त्यसको नितजा सबै सिृ मा कःतो परेको िथयो भ े कुरा 
सबैलाई थाहा छ। 
   यसरी जब हव्वाले सपर्सँग सामना गिरन ् तब उनले परमेँ वरले 
भ भएको जःतै ाक् कै नभनेतापिन िनषधे गिरएको खको बारेमा सपर्लाई 
सनुाएकी िथइन ् (उत्पि  ३:२,३)। हामीलाई थाहा छ यो सन्देश सपर्को 
िनिम्त कुनै नयाँ िथएन। परमेँ वरको आदेश सपर्लाई थाहा िथयो र त्यसकारण 
हव्वाको अ ानताको फाइदा उठाएर त्यसलाई बगँ्याउन ऊ तयार िथयो। 
   उत्पि  ३:४-६ फेिर राॆोसँग  केलाएर हेन ुर्होस।् परमेँ वरले 
ाक् कै भ ुभएको सन्देशलाई अःवीकार गद सपर्ले हव्वालाई के भन्यो जसले 

गदार् उसले सफलता हािसल गर् यो? सपर्ले के नीितह मािथ फाइदा उठायो? 
यसमा आदम र हव्वाको सबभन्दा कमजोर पक्ष के िथयो? 
   जब सपर्ले गलत सन्देश हव्वालाई सनुायो तब उनले परमेँ वरसँग 
सल्लाह माग्नपुथ्य । अदनको बगचामा िसकेको िशक्षाको सौन्दयर्ता यही िथयो 
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िक िव ाथीर्ह ले आफूलाई नजानेको र नबझेुको कुरा शिक्तशाली र सवर् ानी 
महा गु  परमेँ वरसँग िसधै सोध्न सिकन्थ्यो। तर सपर्को कुरा नसनुी 
फकर् नकुो स ा, परमेँ वरसँग सहायता माग्नकुो स ा हव्वाले सपर्को कुरा 
सिुन्छन।् हव्वाले सपर्को कुरा सु को अथर् उनले परमेँ वरको बारेमा श ा 
गरेको देखाउँछ। उहाँले के आदेश िदनभुयो त्यो उनले हल्का पमा िलएर 
सपर्कै कुरा सु े िनधोमा उनी गएकी िथइन।् 
   फेिर यस िवषयमा आदम पिन अनजान िथएन। आफू किठन 
पिरिःथितमा परेको आदमले महससु गनर् पगेुका िथए। "आदमलाई थाहा िथयो 
िक उनको सहयोगी वा ौीमतीले परमेँ वरको आ ालाई तोडेकी िथइन।् 
परमेँ वरूित ःवइच्छा वा ःविववेकले ौ ा राख् ने, ूमे वा िवँ वास गन िक 
नगन, उहाँूित बफादारी भएर बःने िक नबःने  भ े एउटामाऽ ूावधान वा 
जाँचमा हव्वा असफल भएको आदमलाई थाहा िथयो। उनको िदमागमा िभषण 
न्  चलेको िथयो। आफूबाट अलग भएर हव्वालाई घमु्न पठाएकोले आदमले 
शोक त गरे। तर अव जे भयो भयो। उनी हव्वाबाट अलग हनैु पदर्छ। 
हव्वाको साथमा हुँदा उनी अत्यन्तै खशुी, रमाइलो र आनन्द िथए। उनी िबना 
आदम अब खशुी, रमाइलो र आनन्द कसरी हनेु त?" –एलेन जी ाइट, 
पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ५६बाट पान्तिरत। दभुार्ग्यवस के ठीक िथयो र 
के बेिठक िथयो उनलाई थाहा भएतापिन उनले पिन गलत िनणर्य गरेर 
हव्वासँगै पापमा होिमए। 
    शैतान वा सपर्ले चलाखी वा धतुर् बनेर आदम र हव्वालाई फसाएको 
सोच्नहुोस।् "यिद ितमीह ले यसको फल खायौ भने ितमीह  देवताह  जःतै 
हनेुछ वा परमेँ वर जःतै हनेुछौ" (त्यसको अथर् हव्वालाई सपर्ले बोल्दा आदम 
पिन निजकै िथयो भ े आभास ्िदन्छ-अनवुादकको िज ासा) भनेर ितनीह लाई 
सपर्ले झठुो बोलेर धोखा िदएको िथयो। ितनीह  परमेँ वरको ःव पमा सिृ  
गिरएका िथए भनेर के उत्पि  १:२७मा भिनएको िथएन र? यस घट्नाले 
हामीलाई के िसकाउँछ? हामीमा परमेँ वरूितको अगाढ आःथा, उहाँसँग 
िनरन्तर सम्पकर्  र उहाँको आ ा पालनमाऽ हाॆो आित्मक, मानिसक र 
शारीिरक सरुिक्षत िकल्ला हो नऽ भने आदम र हव्वाले जःतो उत्कृ  र उच्च 
िशक्षा हािसल गरेतापिन शैतान र उसका मितयारह ले ल्याउने अनेक  ूलोभन 
र पिरक्षाको सिजलै िशकार हनुसक्छ । 
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४. गमुाएको कुरा फेिर हातमा पानुर्  
        परमेँ वरको आदेश भन्दा सपर् वा शैतानको वचन सु  िनणर्य गरेकाले 
आदम र हव्वा अदनको बगचा जःतो सनु्दर पाठशाला गमुाउन ु पर् यो। 
परमेँ वरको आ ालाई ठाडो उल न गदार् ितनीह  उहाँको ःकूलबाट 
िनँकािसत हनुपुरेको साथै ितनीह ले धेरै नराॆो नितजाह  भोग्न ु परेको 
िथयो। आदम र हव्वाले पाप गरेको कारणले के के थोक ितनीह ले 
गमुाउनपुर् यो सो सोच्न ु ज री छ। जब ितनीह को पतनको बारेमा हामी 
बझु्छ  तब वतर्मान यगुमा िशक्षाको उ ेँय के हो सो राॆोसँग बझु्न सक्छ । 
ितनीह  सनु्दरमय र रमाइलो पाठशालाबाट िनँकािसत भएर अपूणर् वा अिस  
संसारमा होिमनपुरेतापिन ितनीह ले िसक्नपुन िशक्षाको नयाँ उ ेँयमा ितनीह  
पसेका िथए। 
     यिद पापको ूवेश हुँदा अिघ आदम र हव्वाले परमेँ वरसँग 
िचरपिरिचत हनु,ु उहाँको चिरऽ तथा ःवभावको बारेमा िसक्न,ु उहाँ कःतो 
असल हनुहुनु्छ र उहाँको ूमेको बारेमा िसक्न ु नै ितनीह को िशक्षादीक्षाका 
मूल िवषयवःतहु  िथए भने ितनीह  बगचाबाट िनँकासन भएपिछ पिन मानव 
जगतले झन त्यही िवषयबःतहु  अझ जोड गरेर िसक्न ुआवँयक िथयो। ती 
िवषयबःतहु सँग मानव जगत पिरिचत हनु ु र हामीमा भएको परमेँ वरको 
ःव पको पनु: संरचना गनुर् नै सही र असल िशक्षाको उ ेंय हो। 
भौितक पमा परमेँ वरका सन्तानह  उहाँको साक्षात उपिःथतबाट अलग 
भएतापिन ितनीह ले अझ पिन उहाँलाई िच  सक्दछन,् उहाँको भलाई, मानव 
जगतको िनिम्त उहाँले  सोच्नभुएको  कल्याण र उहाँको ूमेको बारेमा िसक्न 
सक्दछन।् ूाथर्ना ारा, उहाँको र एक आपसमा गिरने सेवाकायर् ारा र उहाँको 
वचन अध्ययन गरेर अदनको बगचामा आदम र हव्वा उहाँको निजक आएको 
जःतै हामी पिन उहाँको निजक आउन सक्छ । 
   हामीले पाएको शभु सन्देश वा रमाइलो समाचार त यो होकी येशू र 
मिुक्तको िनिम्त तयार पािरएको योजनाले हामीले सबै थोक गमुाएका छैन । 
मिुक्त, हाॆो अिःतत्व र यस पथृ्वीको पनुसंरचना वा पनुःथार्पनामा हामी आशा 
गदर्छ  र िवँ वास गदर्छ । त्यही अवधारणालाई मध्य नजर राख् दै सिह वा 
असल इसाई िशक्षाको रणिनित वा लआय पिन येशूले के गनुर्भयो भनेर िसकाउन ु
र उहाँले उपलब्ध गराउनभुएको पनुःथार्पनाितर िव ाथीर्ह लाई औलँ्याउन ु
पदर्छ। 
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     २ पऽसु १:१-११ पढ्नहुोस।् अदनको बगचाबाट िकँकासन 
भएपिछ मानव जगतले जे गमुाउन ु परेतापिन पऽसुले हामीलाई के भन्दछ 
जसले हामीलाई हौशला र उत्साह िदन्छ? हामीले के फेिर हातमा पानर् 
सक्छ ? हामीह को जीवनमा परमेँ वरको ःव पलाई पनुःथार्पना गनर्  खोज्न 
हामीले के गनुर्पछर् भनेर पऽसुले लेख्दछन?् हेन ुर्होस,् "१ येशू भीं टको दास र 
ूिेरत िसमोन पऽसुबाट, र हाॆा परमेँ वर र मिुक्तदाता येशू भीं टको 
धािमर्कतामा हाॆो जः तै अनमोल िवँ वास ूाप् त गनह लाई: २ परमेँ वरको र 
येशू हाॆा ूभकुो ानमा अनमुह र शािन् त ितमीह मा ूशः त हुँदैजाओस ्। ३ 
आफ् नो मिहमा र ौें ठता ारा हामीलाई बोलाउनहुनेुलाई हामीले िचनेका हनुाले 
परमेँ वरको िदव् य शिक्त ारा जीवन र भिक्तको िनिम् त हामीलाई चािहने ूत् येक 
थोक उहाँले िदनभुएको छ। ४ यसै ारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र 
महान ् ूित ाह  िदनभुएको छ, िक यस संसारका कुइच् छाबाट आउने 
ॅं टताबाट उम् केर ितमीह  ईँ वरीय ः वभावका सहभागी होओ। ५ यसैकारण 
सबै िकिसमका ूयत् न ारा ितमीह को िवँ वासमा स  गणु र स  गणुमा ान 
थप, ६ ानमा आत् मसंयम, आत् मसंयममा धैयर्, धैयर्मा भिक्त, ७ भिक्तमा भात-ृ
ः नेह, भात-ृः नेहमा ूमे थप। ८ िकनिक यी कुराह  ितमीह मा ूशः त छन ् 
भने हाॆा ूभ ु येशू भीं टको ानमा यी कुराह ले ितमीह लाई बेकम् मा र 
िनं फल हनुदेिख बचाउनेछन ्। ९ िकनिक यी कुराह मा अभाव भएको 
मािनसचािहँ परुाना पापह बाट शु  भएको कुरा िबसर अन् धा र टाढ़ाका कुरा 
नदेख् नेजः तो हनु् छ। १० यसैकारण भाइ हो, ितमीह को बोलावट र चनुाउ 
िनँ चय गनर्लाई अझ जोिशला होओ, िकनिक यी कुरा गनार्ले ितमीह  किहल् यै 
लो  नेछैनौ। ११ िकनभने यसरी हाॆा ूभ ुर मिुक्तदाता येशू भीं टको अनन् त 
राज् यिभऽ ितमीह लाई भव् य ः वागतसाथ ूवेश िमल् नेछ।" 
    "जीवन र ईँ वरीय भिक्तको िनिम्त हामीलाई सबै थोक येशू ारा 
िदइएको छ" ( पान्तिरत)। यो कःतो अचम्मको ूित ा!  त्यस ूित ामा के 
के समाबेश भएका रहेछन?् पऽसुले त्यसको सूची ूःततु गदर्छ: िवँ वास 
अथार्त ्आःथा, सदगणु, ान, आत्मसंयम, आत्मसंयमतामा धैयर्ता र आिद। यो 
कुरा ख्याल राख् नहुोस ् िक येशूमा पाएको ूित ामा ान पिन समावेश भएको 
छ। यसले हामीलाई िशक्षाको अवधारणाितर अमसर गराउँछ। सत्य वा सही 
िशक्षाले हामीलाई सत्य वा सही ानितर अमसर गराउँछ। त्यो ान हो 
येशूको बारेमा पाउने ान। जब हामी उहाँको बारेमा ान वा आत्म ान 
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पाउँछ  तब हामी उहाँ जःतो झन झन हुँदै जान्छ  र अ लाई उहाँको बारेमा 
ान बाड्न तत्पर हनु्छ । 

     िनषधे गिरएको वा नखाऊ भ े फलको ख "असल र खराबको ान 
िदने ख" भ ुको वाःतिवक अथर् के होला? एक िछन सोच्नहुोस।् सबै ान 
असल हनैुपछर् छैन भनेर त्यसले हामीलाई के सन्देश िदन्छ? वतर्मान यगुमा नै 
असल र खराब ानलाई हामीले कसरी छु ाउने?  
 
५. िहत खोज्ने अगवुा वा अिधकािरक व्यिक्तको आदेशलाई पालना नगन वा 
हेला गन 
      कितपय कक्षा कोठा वा पाठशालामा भनार् भएका िव ाथीर्ह  
ःवाभािवकै पमा िव ाथीर् वा िसक्ने खबुी भएका हनु्छन।् अत्यन्तै उच्च नम्बर 
पाउन वा क्लासमा अिघल्लो ःथान पाउन ितनीह  जाँचको बेलामामाऽ रातभिर 
ब ी बालेर पढ्ने खालका हनु्छन ् िकनिक कक्षामा नै िसिकरहेको बेलामा 
ितनीह  ध्यान पूवर्क सनु्दछन ्र जे सनेु वा िसके िभऽी यददेिख पचाइ रहेका 
हनु्छन।् ितनीह ले जे िसिकरहेका हनु्छन ् त्यसमा ितनीह  अिडग भइरहेका 
हनु्छन ्र िदमागमा गािढरहेका हनु्छन।् तर २ पऽसु १ र २ अध्यायह ले 
भन्दछन ्िक यिद हामी येशूमा िशक्षा हािसल गिररहेका हनु्छ  भने िशक्षा पाउने 
समान अवसरमा सहभागी भइरहेकामाऽै हुँदैन  तर उहाँमा समिपर्त जीवन पिन 
िबताइरहेका हनु्छ । 
    जसरी २ पऽसु १मा हामीलाई उत्साह िदने र हौशला िदने खालका 
वचनह  िदएका छन ् भने २ पऽसु २मा हामीलाई गिम्भर चेतावनी पिन 
िदएको छ। २ पऽसु २ चाही ँ२ पऽसु १को िबपिरत छ। 
   २ पऽसु २ िवशेष गरेर १-१७ पढ्नहुोस।् यहाँ पऽसुले अत्यन्तै 
ूभावकारी वा शिक्तशाली र दोष िदने खालका शब्दह  ती देखावटी इसाई हुँ 
भनेर दावी गनह लाई लिक्षत गरेको पाउँछ । फेिर यःतै ितखो वा धािरलो 
िनन्दा र भन्डाफोर गन चेतावनीह को बीचमा पिन महान ्आशाको ूित ाको 
िकरण चिम्करहेको हामी पाउँछ । हेन ुर्होस,् "1 जसरी इॐाएलीह का माझमा 
झूटा अगमवक्ताह  पिन िथए, त् यसरी ितमीह का माझमा झूटा िशक्षकह  
खड़ा हनेुछन ्। ियनीह ले गपु् त पले िवनाशकारी झूटा िशक्षाह  ल् याउनेछन ्, 
यहाँसम् म िक ितनीह लाई उ ार गनुर्हनेु ः वामीलाई पिन ितनीह ले इन् कार 
गनछन ्, र आफैमािथ चाँड़ै िवनाश ल् याउनेछन ्। 2 र धेरै जनाले ितनीह का 
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िवलासी आचरणको अनसुरण गनछन ्, र ितनीह को कारण सत् यका मागर्को 
बदनामी हनेुछ। 3 लोभको वशमा परेर ितनीह ले झूटा कुरा बनाएर 
ितमीह बाट फाइदा उठाउनेछन ्। ितनीह का दण् डको कुरा अिघबाटै िनणर्य 
भइसकेको छ, र ितनीह का िवनाशको कुरा जागै छ। 4 ः वगर्दूतह ले पाप 
गदार् परमेँ वरले ितनीह लाई बाँकी राख् नभुएन, तर ितनीह लाई नरकमा 
फािलिदनभुयो, र न् यायका िदनसम् मको िनिम् त पातालको अन् धकारमा 
जकिड़राख् नभुयो। 5 उहाँले ूाचीन संसारलाई बाँकी राख् नभुएन, तर 
भिक्तहीनताको संसारमा जलूलय गराउनहुुँदा धािमर्कताका ूचारक नोआ र 
अ  सात जनालाई सरुिक्षत राख् नभुयो। 6 उहाँले सदोम र गमोरा 
सहरह लाई भः म पारेर ितनको अिः तत् व नै मेटाइिदनभुयो, र भिक्तहीनह का 
साम ु ितनीह लाई एक उदाहरण बनाउनभुयो। 7 उहाँले दुं  टह का 
कामकुताबाट अित द:ुिखत भएका धािमर्क लोतलाई बचाउनभुयो। 8 (ती 
मािनसह का माझमा बः दा, र िदन ूितिदन ितनीह का कुकमर् देख् दा र सनु् दा, 
ितनी आफ् नो धािमर्क आत् मामा व् याकुल हनु् थे।) 9 यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट 
बचाउन र भिक्तहीनह लाई न् यायको िदनसम् म दण् डमा जकिड़राख् न ूभ ु
जान् नहुनु् छ, 10 िवशेष गरी ितनीह लाई, जो अशु  पान कामवासनामा 
डिुबरहन् छन ्, र अिधकारको अवहेलना गछर्न ्। ियनीह  हठी र अह ारी हनु् छन ्, 
र ः वगीर्य ूाणीह को िनन् दा गनर् डर मान् दैनन ्।  11 तर ः वगर्दूतह  शिक्त 
र सामथ् यर्मा अझ उच् च भए तापिन ूभकुो सामने ती ूाणीह लाई िनन् दापूणर् 
दोष िदँदैनन ्। 12 तर यी मािनसह  आफैले नबझेुका कुराह को िनन् दा 
गछर्न ्। ियनीह  िववेकहीन जनावरह जः ता छन ्, र ः वाभािवक इच् छाह का 
वशमा रहन् छन ्। ियनीह  पबेर मािरनलाई जन् मेकाह जः तै छन ्, र ियनीह  
पशहु जः तै नं ट हनेुछन ्।  13 आफूले गरेका खराबीह का िनिम् त ितनीह  
आफैले पिन खराबी भोग् नेछन ्। िदउँसै भोग-िवलासमा मग् न रहन ु ियनीह  
खशुीको कुरा ठान् छन ्। ितनीह  धब् बा र खोटह  हनु ्, र ितमीह सँग भोजमा 
बः दा ितनीह  बेसरी खाँदै िपउँदै िवलािसतामा मग् न रहन् छन ्। 14 
ितनीह का आखँा व् यिभचारले भिरएका हनु् छन ्, र जि  पाप गदार् पिन नअघाउने 
हनु् छन ्। ितनीह ले चञ् चल मन भएकाह लाई फुः लाउँछन ्। ितनीह का 
दयले लोभमा तालीम पाएका हनु् छन ्। ितनीह  ौािपत सन् तान हनु ्। 15 
सोझो मागर् छोड़ेर ितनीह  कुमागर्मा लागेका छन ्। खराब कामको लाभ 
असल मान् ने बओरको छोरो बालामको पिछ ितनीह  लागेका छन ्। 16 
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त् यसले आफ् नै अपराधको िनिम् त हप् की पाएको िथयो– गूगँो गधाले मािनसको 
बोलीमा त् यस अगमवक्ताको पागलपनालाई रोिकिदएको िथयो। 17 ितनीह  
पानी नभएका महुानह  हनु ्, आधँीले उड़ाएका तवुालँा हनु ्। ितनीह का िनिम् त 
पातालको अन् धकार साँिचएको छ।  18 ितनीह  मूखर्तापूणर् ठूला-ठूला 
अह ारका कुरा हाँक् छन ्, र कुमागर्बाट भखर्रै उम् केर आएकाह लाई शरीरका 
िवलासमय कामवासनाका कुराले फसाउँछन ्। 19 ितनीह लाई ः वतन् ऽता 
िदलाइिदने ूित ा गछर्न ्, तर ितनीह  आफै ॅं टताका दास छन ्, िकनिक जनु 
कुराले कुनै मािनसलाई िजत् छ त् यही कुराले त् यसलाई दास बनाउँछ। 20 तर 
यिद ितनीह ले हाॆा ूभ ु र मिुक्तदाता येशू भीं टलाई िचनेर पिन संसारका 
दूिषत गराउने कुराबाट उिम् कसकेपिछ फेिर पापमा फसेर त् यसको वशमा परे 
भने, ितनीह को पिछल् लो अवः था अगािडको भन् दा अझ खराब हनु् छ। 21 
िकनभने ितनीह लाई िदइएको पिवऽ आ ा जािनकन पिन पिछ ह  नभुन् दा त 
ब  ितनीह लाई धािमर्कताको मागर् किहल् यै थाहै नभएको भए असल 
हनेुिथयो। 22 यी सत् य उखानअनसुार नै ितनीह लाई यसो भएको छ, “कुकुर 
आफ् नै बान् तामा फिकर् आउँछ,” “र नहुाइिदएको सुँगरु िहलैमा लड़ीबड़ी खेल् छ।”   
    हािकमको वा अिधकारवाला अवहेलना वा कुरा नमा ेह लाई पद 
१०मा पऽसुले औलँ्याएको हेन ुर्होस।् यो केवल त्यस समयका 
मािनसह लाईमाऽ लिक्षत गरेको होइन अिहलेका मािनसह को वाःतिवकताको 
पिन भन्डाफोर गिरएको छ। हामी चचर् भएको हैिशयतले हामी भन्दा मािथको 
सरोकारवालाह  वा अिधकार भएकाह सँग िमिलजलुी काम गनुर् आवँयक 
ठा ुपछर्। ( यस िवषयमा पावलले पिन िहॄूको पःुतकको १३ अध्यायको पद 
७, १७ र २४मा यसरी व्यक्त गदर्छन:् "7 आफ् ना अगवुाह को सम् झना 
राख, जसले परमेँ वरको वचन ितमीह लाई सनुाए। ितनीह का जीवनको 
पिरणामलाई ध् यान देओ, र ितनीह का िवँ वासको अनकुरण गर।... 17 
ितमीह का अगवुाह को आ ापालन गर, र ितनीह का अधीनमा बस। 
िकनिक लेखा िदनपुछर् भन् ने कुरा जानेर नै ितनीह ले ितमीह का ूाणको 
हेरचाह गछर्न ्। यो काम ितनीह ले आनन् दसाथ ग न ्। द:ुख मानेर होइन, 
नऽता त् यसबाट ितमीह लाई कुनै लाभ हुँदैन।... 24 ितमीह का सबै 
अगवुाह  र सबै सन् तह लाई अिभवादन देओ।" 
   हाॆा अगवुा वा हामीलाई हेरचाह गनह को कुरा सनेुर ितनीह का 
वचनह  पालन गनुर्पदर्छ भनेर पऽसु र पावलले िजिकर गदर्छन।् तर ती 
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अगवुाह  अ मािथ ूभतु्व जमाउन पायो वा रजाईँ गनर् पायो भनेर अह ार वा 
फूितर्ले फुल्ने खालका हनेु खालका नभएर आफूह  पिन कमसेकम ितनीह को 
अगवुा वा ःवामी ूभ ु येशू भी ूित बफादारी हनुपुदर्छ वा उहाँमािथको 
िवँ वासमा अिडग हनु ुपदर्छ। 
   पऽसुले कठोर िनन्दा गिररहेकै बेलामा त्यसको िबपिरत सकारात्मक 
वचनह  पिन हाॆो माझमा राख्दछन।्  धमर् वा कुनै नाउँमा मािनसह लाई 
धोखा िदने र खराब ूविृत हनु िनणर्य गन मािनसह लाई ितनीह कै पापमा 
ितनीह लाई परमेँ वरले डवुाउनहुनेुछ भ े वचनूित पऽसु िजिकर गदर्छन ्भने 
परमेँ वरको भिक्तमा लाग्ने, असल र ईःवरीय ःवभाव भएका मािनसह लाई 
कसरी उ ार गन भ े कुरा उहाँलाई थाहा छ भनेर उनी बताउँछन ्(२ पऽसु 
२:९)। यस वचनलाई मध्यनजर राख्दा इसाई िशक्षाको एक ूमखु भाग के 
हो भनेर हामीले जा पन ज री देिखन्छ। हामीले इसाई िशक्षािदक्षा पाएपिछ 
शैतानले ल्याउने अनेक  ूलोभनबाट जोिगएर बःनेमाऽ नभएर ती ूलोभन, 
पिरक्षा, पासोबाट परमेँ वरले हामीलाई िविभ  तिरकाह ारा उ ार गनुर्हनु्छ 
भ े कुरा िसक्दछ  । त्यो माऽ होइन, गोप्य वा रहःयमय तिरकाले धमर्का 
खोल ओडेर मािनसह लाई शोषण गन, फसाउने र ध्वःत गनबाट (२ पऽसु 
२:१) पिन सरुिक्षत भएर बःन त्यस सत्य इसाई िशक्षादीक्षाले सहयोग। हाॆा 
अगवुा, हािकम वा हामीमािथ रेखदेख गनर् अिधकार पाएकाह को अवहेलना 
गनुर् वा िविोह गनुर् भनेको पऽसुबाट िनन्दा पाउनमुाऽ होइन सत्य इसाई 
िशक्षामा हामीमािथ शासन गन मािनसह को (िहॄू १३:७) बारेमा उिचत तथा 
ठीकसँग बझु्न र ितनीह मािथ समिपर्त भएर आ ाकारी कसरी ब ु भ े िवषय 
पिन समावेश हनुपुदर्छ। 
    आदम र हव्वाले सरासर परमेँ वरलाई हेला गरे वा उहाँको 
अिधकारलाई ठुबाउने ूविृ मा ितनीह  चलेका िथए भनेर हामीले हाकाहाकी 
भ ु नसकेतापिन अन्तमा गएर ितनीह ले परमेँ वरको आदेश वा िनयमलाई 
उल्ल न गनर् ितनीह ले रोजेका िथए भनेर हामी भ  सक्छ । ितनीह ले 
परमेँ वरको आ ा नमा े कदम िकन धेरै नराॆो िथयो भन्दा ितनीह  
परमेँ वरको ूभतु्व, अिधकार र ःवािमत्वको िव मा सरासर खडा भएका 
िथए। परमेँ वर जसले ितनीह को िहत खोज्नभुएको िथयो र ितनीह को 
िनिम्त कित असल काम गनुर्भएको िथयो र ितनीह कै िहतको िनिम्त 
िदनभुएको आदेशलाई ठाडो उल्ल न गरेका िथए।  
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    अगवुा, शासकवगर् वा हामीलाई रेखदेख गनर् िजम्मा लगाइएको 
व्यिक्तको बारेमा सोच्नहुोस। चचर्को मािमलामामाऽ होइन, हाॆो पिरवार 
समाज र देशको पिरूआेयमा पिन सोच्नहुोस।् अगवुाले उिचत वा ठीकसँग 
आफ्नो अिधकार ूयोग गनुर् र त्यसमा उिचत पमा ूितव ता जनाउँदै उसको 
आ ा पालन गनुर् िकन मह वपूणर् छ? 
 
 उपसंहार: 
थप जानकारी: "पिवऽ दम्पि  परमेँ वर िपताको हेरचाहमा रहेका सन्तानमाऽ 
भएका िथएनन ्तर ितनीह ले सवर् ानी सिृ कतार्को िशक्षादीक्षा महण गन वा 
िसक्ने िव ाथीर्ह  पिन िथए। ःवगर्दूतह  ितनीह कहाँ आउँथे र ितनीह को 
सिृ कतार् र ितनीह को बीचमा छलफल गनर् वा भेट्न कुनै वाधाअचर्न िथएन। 
जीवनको खको फल ितनीह ले खान पाएकोले ितनीह  जोिशलो र फूितर्लो 
िथए। ितनीह को वौि क क्षमता ःवगर्दूतह को भन्दा अिलकितमाऽ कम 
िथयो। ूत्यक्ष जगतका रहःयह  वा "सबै ानमा िस  हनुभुएका परमेँ वरका 
अचम्म र आँ चयर्पूणर् कामह " (अय्यूब ३७:१६) ितनीह को िनिम्त किहल्यै 
पिन अन्त्य नहनेु अध्ययन गन िवषयबःत ुिथयो र ितनीह ले अत्यन्तै रमाइलो 
मानेर अध्ययन गदर्थे। ूकृितलाई संचालन गन व्यवःथा वा नीितह  अध्ययन 
गनर् ितनीह को िनिम्त खलुा िथए। ती िसकाउने व्यिक्त परमेँ वर आफै 
हनुहुनु्थ्यो जसले सबै थोकलाई उहाँको चाहना अनसुार आकार िदनभुयो र 
त्यसलाई सम्हाल्नभुयो। यी िवषयवःतहु  हामी ६ हजार वषर्सम्म अध्ययन 
गिररहेका छ । ूत्येक पात, फूल र खसँग ितनीह सँग सोधपूछ वा 
अनसुनु्धानात्मक अध्ययन गरेर जीवनको रहःयको बारेमा ितनीह ले जम्मा 
गदर्थे। ूत्येक जीव जगतसँग जःतै पानीमा तैिरने िलिभथान वा भयानक ठूलो 
ेल माछादेिख िलएर साना साना िकरा जनु ् सूयर्को िकरणले तल्काउँथ्यो 
आदमसँग पिरिचत िथयो। उनले नै ितनीह लाई नाउँ िदएका िथए र ितनीह  
रहने ठाउँ र ितनीह को ःवभावको बारेमा आदमलाई थाहा िथयो। हाॆा ूथम ्
पूखार्ह ले उदाहरणको पमा देहायका केही िवषयबःतहु  अध्ययन गन अवसर 
िमलेका िथए, जःतै यस सारा जगतमा परमेँ वरको मिहमा, अपार नक्षऽ वा 
जगतमा रहेका अनिगिन्त पथृ्वीह का चालह , अचम्म तिरकाले बादलह  
झिुन्डएका, आवाज र ूकाशका रहःयह  र िदन र रात। परमेँ वरको नाउँ 
ज लको ूत्येक पातमा, पहाडका पत्थरह मा, चिम्कने ूत्येक ताराह मा, यस 
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पथृ्वी, आकाश र हावामा लेिखएको हनु्थ्यो। जनु व्यविःथत र तालमेल गरेर 
सिृ  सम्हािलएको िथयो त्यसले परमेँ वरको अनन्त ानबिु  र शिक्तको बारेमा 
बोल्दथ्यो। िनरन्तर पमा ितनीह ले कुनै न कुनै आकिषर्त िवषयबःतलुाई प ा 
लगाउँदै िथए जसले गदार् ितनीह को दयमा परमेँ वरूितको गिहरो ूमेले 
भिरन्थ्यो र उहाँूित आभािरत भएर ताजा भावनाह  व्यक्त गदर्थे।"-एलेन जी 
ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ५०,५१बाट पान्तिरत।   

 
िचन्तनमनन: 

अ.  यिद सिृ को सु मा अध्यापन र काम भनेको परमेँ वर र 
उहाँको सिृ सँग आदानूदान गन िवषय उहाँको लआय िथयो 
भने केही अिहले पिन उहाँको लआय वा चाहना अनसुार त्यही 
खालको िशक्षा पाइरहेका छ  िक काम गिररहेका छ ? हाॆा 
काम जनुसकैु भएतापिन हामीह को काम ारा परमेँ वरसँग 
कसरी पिरिचत हनेु? ती कामह मा िशक्षण पेशा होस ्वा 
अ  कुनै होस,् तलब पाएर होस ्वा ःवयंसेवक भएर होस ्
वा परमेँ वरको सेवाकायर्मा लाग्ने होस ् वा चचर्को कुनै 
क्षेऽमा सिम्मिलत भएर काम गन आिद होस।् 

आ.   जनु चलाखी अपनाएर अदनको बगचामा शैतानले आदम र 
हव्वालाई फसाए त्यसले गदार् हामी मािनसमा भएको 
कमजोरले हामीलाई सिजलैसँग िनराश बनाउन सक्दछ। 
परमेँ वर आफूह को निजक हनुहुनु्थ्यो भनेर आदम र 
हव्वालाई थाहा िथयो, तैपिन ितनीह ले सपर् वा शैतानको 
आिद सत्यलाई महण गरे। अिहले हामी आदम र हव्वाजःतै 
परमेँ वरसँग भौितक पमा निजक छैन  तैपिन शैतान वा कुनै 
तत्वले ल्याउने ूलोभनबाट बच्न परमेँ वरबाट हामीले शिक्त 
कसरी पाउने? 

इ.   आफूभन्दा मािथको वा अिधकारवालाह को कुरा मा  िकन 
ज री छ? जब अगवुा र उनका मनुी रहेको बीचमा हनुपुन 
सम्पकर् मा बादल लाग्यो भने के हनु्छ? शासक वगर्ले 
आफूह ले पाएका अिख्तयार वा अिधकारलाई कसरी 
दु पयोग गनर् सक्छ र त्यसको हामी कसरी सामना गन? 
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कथा १ 
सत्य परमेँ वरको खोिजमा 

जयिशला भेन्कटेश (३४), भारत 
 
बीस वषर्की जयिशला मध्य-भारतको गाउँमा बःदथी। उनी अत्यन्तै गिरब 
िथइन।् उनको डकमीर् ौीमान भेन्केटेशले काम पाउन धेरै मेहनत 
गनुर्पदर्थ्यो। ितनीह का ४ वषर्को छोरा र २ वषर्की छोरी िथए। जयिशला 
ितनीह लाई ःयाहानर् घरमै बःदथी आफ्नो घरमा तीनवटा देवताह का 
फोटोह  िथए। उनले िदन िदनै ती फोटोह लाई ढोग्दथी। आफ्नो आखँा 
बन्द गद भजन गाउँदै ती देवताह लाई पकुाथीर् "आजको िनिम्त हामीलाई 
खाना िदनहुोस।् हामीसँग पैसा छैन। कमसेकम आजको िनिम्त भएपिन खान 
िदनहुोस।्" हरेका शबुबार िबहानदेिख बेलकुासम्म उनी र उनको ौीमान ती 
देवताह लाई खशुी पानर् उपवास बःथे र पजुा गदर्थे। तर ती देवताह ूित 
जित भिक्त देखाएतापिन र ितनीह लाई पूजा गरेतापिन ितनीह को िबिन्त ती 
देवताह ले सनेुका िथएनन।् किहलेकाही ँ दयाल ु िछमेकीले केही हिरयो 
सागपात िदन ल्याउँथ्यो। तर कितपय समयमा त्यो पिरवार भोकै हनु्थ्यो। ती 
देवताह ले ितनीह लाई िकन वाःता गरेन होला भनेर जयिशलाले ठािनन।् 
ितनीह को िबिन्त सु  अ  कुनै देवताह  होलान ् िक भिन उिन खोज्न 
थािलन।् 

   एक िदन ितनीह को िछमेकीमा रहेको एउटा इसाई चचर्मा ितनीह  
गए। त्यस चचर्मा ूत्येक आइतबार आराधना हनु्थ्यो। आफ्नो पिरवारसिहत 
जयिशला त्यस चचर्मा गइन।् सत्य परमेँ वरलाई उनले पाउन चाहेकी िथइन।्  
केही समयपिछ उनले अक  छोरी जन्माइन।् बच्चीलाई सास फेनर् गार् हो 
भएको िथयो। "हामीले उलाई बचाउन सक्दैन " भनेर डाक्टरले भने। अिन 
जयिशलाले चचर्को पाःटरलाई आफ्नी छोरीको िनिम्त ूाथर्ना गनर् अनरुोध 
गिरन।् उनले येशूलाई ूाथर्ना गरे र अचम्म तिरकाले त्यो बच्ची राॆो हनु 
थाल्यो। आफूले सत्य परमेँ वर पाएको हो िक भनेर जयिशलाले सोच्न 
थािलन।् त्यसपिछ जब जब उनका छोरा छोरीह  िबरामी हनु्थे तब उनले 
पाःटरलाई ूाथर्नाको िनिम्त बोलाउँथी। ितनीह  िनको हनु्थे र ितनीह  
अःपतालमा किहल्यै पिन जानपुरेन। तर एक िदन त्यस पाःटरको मतृ्य ुभयो। 
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जयिशला िचन्ताले व्याकुल भइन।् उनको सबै आवँयकताह को िनिम्त उनी 
त्यस पाःटरको ूाथर्नामा भर पथीर्। 

एक िदन उनका तीनै जना छोराछोरीह  िबरामी भए र अब के गन 
भनेर उनलाई थाहा भएन। अब कसकहाँ जाने भनेर उनी िचिन्तत भइन।् 
उनी गएकी चचर्मा नयाँ पाःटर िनयिुक्त भएको िथएन। त्यहाँ भएका दईु जना 
अगवुाले पाःटरी कामको लािग तँछाडमछाड गद िथए। उनी आफैले येशूलाई 
ूाथर्ना गनर् जानेकी िथइनन। उनी डराउन थािलन।् ँदै ँदै उनले बाइबल 
हातमा िलएर पढ्न ूयास गिरन।् उनी केवल चार कक्षमामाऽ पढेिक िथइन।् 
तैपिन उनले जसोतसो गरेर बाइबल पढ्न थािलन ्र त्यहाँ लेिखएका वचनह  
बझु्न ूयास गनर् थािलन।् उनले बाइबलमा येशूको बारेमा लेखेको पढ्न धेरै 
ूयास गिरन।् उनी पढ्दा पढ्दा येशू त शिनबार पो चचर्मा जानहुनु्थ्यो 
आइतबार होइन भनेर उनले पढ्दा उनी छक् क पिरन।् केही समयपिछ उनी 
आफ्नो चचर्मा गइन।् त्यसबेला नयाँ पाःटर िनयिुक्त भइसकेको िथयो। एक 
िदन पाःटरलाई उनले सोिधन ्"बाइबल अनसुार शिनबार पिवऽ िदन हो हामीले 
येशूको िकन आइतबारै आराधना गछ ?' त्यःतो पढ्न लेख् न नजा ै ीबाट 
त्यो ूँ न आउँदा पाःटरले मन पराएनन।् "ितमी त शैतानको फन्दामा छौ। 
येशूले सबै आ ाह  खारेज गनुर्भयो। त्यसकारण त्यसको िचन्ता नगनुर्" 
पाःटरले ठाडै जवाफ िदए। जयिशलाले होला भनेर पाःटरको कुरा सिुनन।् 
तर एक िदन १२ वषर्की एक जना केटीले चचर्को ूाथर्ना स ितमा दश आ ा 
कण्ठ गरेिक उनले सिुनन।् त्यस केटीले चौथ  आ ा दोहोर् याएको सिुनन,् 
"साबथ िदन याद गनुर् र यसलाई पिवऽ राख् न"ु (ूःथान २०:८)। सबै दश 
आ ाह  त्यस केटीले कण्ठ गरेकोले पाःटरले उनलाई ँयावास िदए। तर 
यिद येशूले सबै आ ाह  खारेज गनुर्भयो भने ती आ ाह लाई कण्ठ गनुर् 
केको अथर् भनेर  जयिशलाले सोच्न थािलन।् केही िदनपिछ जयिशला 
पाःटरको घरमा गइन।् त्यहाँ उनले पाःटरको कोठाको िभ ामा दश आ ा 
लेखेको पोःटर झणु् ाइ राखेकी देिखन।् अब त उनी झन अलमलमा पिरन।् 
यिद आ ाको औिचत्य नै छैन भने पाःटरले नै त्यो दश आ ाको पोःटर 
आफ्नो कोठाको पखार्लमा िकन झणु् ायो होला भनेर  सोच्न थािलन।् अिन 
जीवनको पिहलो पल्ट उनले येशूसँग ूाथर्ना गिरन,् "ूभ ु येशू मलाई सत्य 
देखाउनहुोस।्" 
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   त्यस रात उनले एउटा सपना देिखन।् सपनामा आफू दौडमा भाग 
िलइरहेकी िथइन ् र अचानक कसैले उनलाई रोकेको िथयो। अिन उनी 
िबउँिझइन।् त्यो दौडमा दौड िसध्याउन नै नपाइ उनलाई कसले रोक्यो भ े 
कुरामा उनलाई िरस उठेको िथयो। सतु् न नसक्दा उनले ूाथर्ना गिरन,् "ूभ ु
येशू, म दौड ूितयोिगतामा भाग िलइरहेको िथए।ँ अब मलाई थाहा भएन कहाँ 
जाने। मलाई बाटो देखाइिदनहुोस।्" त्यो सपना देखेको केही िदनपिछ 
उनकहाँ एक जना आफन्त भेट्न आयो। उसलाई उनले सात वषर् सम्म 
भेटेको िथएन। आफूले त्यस चचर्को सदःय हो जसले साबथ समेत गरेर सबै 
दश आ ाह  पालन गछर्न।् 

  आज, जयिशला र उनको ौीमान िवँ वािसलो सेभेन्थ-डे एडभेन्टःट 
भएका छन।् ितनीह ले आफ्नै गाउँको नयाँ घरमा हरेक साबथ आराधनाको 
कायर्बम चलाउँछन।् ती पिरवार पिहलाको जःतै गिरब छैनन।् केही समय 
अिघ उनको घरेल चचर्मा गाउँका १५ जनाले येशूलाई आफ्ना दयह  
िदएका छन।् 

   परमेँ वरले आफूलाई कुन बाटो जाने भनेर देखाउनभुएको िथयो भनेर 
जयिशलाले िवँ वास गिछर्न।् 

   (यस ऽैमािसकको भेटीको उिॄएको केही भाग जयिशलाको गाउँको 
निजकमा रहेको ब लोरमा दईु वटा चचर्ह  ःथापना सहयोग िमल्नेछ)। 

  -लेखकः आन्द्र्य ुमेकचेःनी 
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