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यस अध्यायको मूल सार पद: "मेरो छोरो, ितॆो बाबकुो अतीर् र िशक्षालाई सनु ्
र ितॆो आमाले िदएकी व्यवःथा वा नीितलाई पालन गनर् नभलू।" ( 
िहतोपदेश १:८ पान्तिरत)। 
  मानव जाित भएको हैिशयतले हामी सध केही न केही जिहले पिन 
िसिकरहेका हनु्छ । आिखरमा भ ै पदार् हाॆो जीवन आफै पिन ःकूल हो। 
   "इॐाएलमा परमेँ वरूित बफादार हनेु जनह को सु देिख नै यवुा 
यवुतीह लाई िशक्षादीक्षा िदने काममा ितनीह ले धेरै जोड िदएका िथए। 
बच्चादेिख बालककालसम्मदेिख नै मािनसूित परमेँ वरको िहत, माया, उहाकँो 
महानता, िवशेष गरेर उहाँको व्यवःथामा ूकट गिरएको उहाँको मिहमा र 
इॐाएलको इितहास िसकाउनपुछर् भनेर परमेँ वरले िनदशन िदनभुएको िथयो। 
भजन, ूाथर्ना र धमर्शा  बाइबलबाट पाठह  ताजा िदमागले िलन सक्ने गरेर 
िसकाउनपुदर्छ। परमेँ वरको व्यवःथाले उहाकँो चिरऽलाई देखाउँछ भनेर 
बाबआुमाले आफ्ना छोराछोरीह लाई िसकाउनपुछर्। जब ितनीह को दयमा 
परमेँ वरको व्यवःथाका नीितह  सजाएर राख्दछन ्तब ितनीह को िदमाग र 
मनमा परमेँ वरको ःव पको छाप बिसरहन्छन।् धेरैजसो िसक्षादीक्षा ौतुी 
अथार्त ् िलिखत नभएर मखुले बोलेर िसकाइन्थ्यो। तर यवुाह ले िहॄू भाषाका 
लेखह  पिन पढ्न िसक्दथे र ितनीह ले अध्ययन गनर् परुानो करारका मु ाह  
पिन ितनीह को अध्ययनको िनिम्त उपलब्ध हनु्थ्यो।"-एलेन जी ाइट, द 
िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ६९बाट पान्तिरत। 
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    ूायजसो मानव इितहासमा िशक्षादीक्षाह  घरमा नै िसकाइन्थ्यो। 
िवशेष गरेर बच्चा व बालककालमा मूल िसक्ने कुराह  घरकै आमाबाबहु ले 
िसकाइन्थ्यो। हाॆो पिरवारको िःथित जःतोसकैु भएतापिन पिरवारमा हनेु 
िशक्षाको बारेमा बाइबलले के िसकाउँछ र वतर्मान यगुमा बाइबलमा िदएका 
िशक्षा नीितह  हामी कसरी लाग ु गनर्सक्छ  भनेर यस अध्यायमा हामी 
िनयाल्नेछ । 
 
१. हाॆो ूथम ्पिरवार 
      यथाथर्मा भ े हो भने मानव इितहासको सु मा कःतो खालको 
पािरवािरक िशक्षा चलेको िथयो भनेर बाइबलको सु मा उल्लेख गिरएको 
छैन। तर जे भएतापिन पािरवािरक बनावटिभऽै िशक्षादीक्षा चलेको िथयो भनेर 
हामी ठोकुवा गरेर भ  सक्छ । 
   "अदनको बगचामा चलेको शैिक्षक प ितको केन्ििवन्द ुपिरवार िथयो 
र पठनपाठन ूणालीको ःथापना पिरवारको िहतको िनिम्त भएको िथयो। लूका 
३:३८मा आदमलाई परमेँ वरको पऽु भनेर कहलाइएको छ। ितनीह को 
परमेँ वर िपताबाट उच्च परमेँ वरका सन्तानह ले िशक्षादीक्षा पाएका िथए। 
सािँच्चक् कै भन  भने ितनीह को ःकूल भ ु नै पिरवार िथयो।"-एलेन जी 
ाइट, एजकेुशन, प.ृ ३३बाट पान्तिरत। 

 सु मा िसकाइएको िवषयबःत ुके िथयो भनेर हामीले ाक् कै भ  सक्दैन । 
तर सु मा परमेँ वरको सिृ का अचम्म सजृनाह  िसकाइएको हनुपुछर् भने पाप 
आएपिछ मिुक्तको योजना थिपएको हनुपुछर्। 
   आफ्ना छोराछोरीह लाई देहायका िवषयबःतहु  िकन समावेश 
भएको हनुपुछर् भनेर तलका बाइबलका अंशह ले हामीलाई िसकाउँछ? हेन ुर्होस ्
उत्पि  १, २ "1 आिदमा परमेँ वरले आकाश र पथृ् वी सिृं ट गनुर्भयो। 2 
पथृ् वी आकारिवनाको र शून् य िथयो। अथाह समिुमािथ अन् धकार िथयो, र 
परमेँ वरका आत् मा पानीमािथ पिरॅमण गदरहनहुनु् थ् यो। 3 अिन परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “उज् यालो होस ्।” तब उज् यालो भयो। 4 अिन परमेँ वरले 
उज् यालोलाई हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। उहालेँ उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-
अलग गनुर्भयो। 5 परमेँ वरले उज् यालोलाई “िदन” र अधँ् यारोलाई “रात” 
भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– पिहलो िदन। 6 अिन परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “पानीका बीचमा एक क्षेऽ होस ्, र त् यसले पानीलाई दईु भाग 
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गरोस ्।” 7 परमेँ वरले सो बनाएर क्षेऽमिुनको र मािथको पानीलाई अलग-
अलग गनुर्भयो। तब त् यः तै भइहाल् यो। 8 परमेँ वरले यस अन् तिरक्षलाई 
आकाश भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– दोॐो िदन। 9 अिन 
परमेँ वरले भन् नभुयो, “आकाशमिुन भएको पानी एक ठाउँमा जम् मा होस ् र 
ओबानो भिूम देखा परोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। 10 परमेँ वरले ओबानो 
भिूमलाई “पथृ् वी” भन् नभुयो, र जम् मा भएको पानीलाई “समिु” भन् नभुयो। अिन 
परमेश ् वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। 11 तब परमेँ वरले भन् नभुयो, “भिूमले 
वनः पित, बीउ हनेु बोट-िब वाह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल 
फल् ने वकृ्षह  पथृ् वीमा उमारोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। 12 भिूमले वनः पित, 
बीउ हनेु बोटह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  
उमार् यो। अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। 13 साँझ पर् यो र 
िबहान भयो– तेॐो िदन।  14 अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “अन् तिरक्षमा िदन र 
रात छुट् ाउनलाई ज् योितह  होऊन ्। ितनीह  ऋतहु , िदनह  र वषर्ह  
छुट् ाउन िचन् हको पमा काम ग न ्। 15 र पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई 
अन् तिरक्षमा ती ज् योितह  होऊन ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। 16 अिन 
परमेँ वरले दईु िवशाल ज् योितह  बनाउनभुयो– ठूलो ज् योित िदनमािथ ूभतु् व 
गनर्, र सानो ज् योित रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहाँले ताराह  पिन बनाउनभुयो। 
17 अिन परमेँ वरले पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई, 18 िदन र रातमािथ ूभतु् व 
गनर् अिन उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा 
राख् नभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। 19 साँझ पर् यो र िबहान 
भयो– चौथो िदन। 20 अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पानी जीिवत जन् तहु ले 
ूशः त गरी भिरऊन ्। र पन्क्षीह चािहँ पथृ् वीमािथ अन् तिरक्षमा उडून ्।” 21 
यसैले समिुका िवशाल जलजन् तहु , पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-
िकिसमका सबै जीिवत ूाणीह  र जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह  
परमेँ वरले सिृं ट गनुर्भयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। 22 
अिन परमेँ वरले ितनीह लाई यसो भनेर आिशष ् िदनभुयो, “फल् दै-फुल् दै, विृ  
हुँदै र समिुमा भिरँदैजाओ। र पन्क्षीह को पिन पथृ् वीमा विृ  हुँदैजाओस ्।” 
23 अिन साझँ पर् यो र िबहान भयो– पाँच  िदन। 24 अिन परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “पथृ् वीले जात-जातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने 
पशहु , घॐने जन् तहु  र जात-जातका वन-पशहु  उत् पन् न गरोस ्। तब त् यः तै 
भयो। 25 परमेँ वरले पथृ् वीका जात-जातका वन-पशहु , जात-जातका पािलने 

१९



पशहु  र जिमनमा घॐने जात-जातका जन् तहु  बनाउनभुयो। र परमेँ वरले 
हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो।  26 फेिर परमेँ वरले भन् नभुयो, “मािनसलाई आफ् नै 
ः व पमा, हाॆ ै ूित पमा बनाऔ।ं ितनीह ले समिुका माछाह , आकाशका 
पन्क्षीह , पािलने पशहु  र जिमनमा चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार 
ग न ्।” 27 यसैकारण परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट 
गनुर्भयो। परमेँ वरकै ूित पमा उहाँले ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी 
नै गरी उहाँले ितनीह लाई सिृं ट गनुर्भयो। 28 परमेँ वरले ितनीह लाई 
आिशष ् िदनभुयो, र ितनीह लाई भन् नभुयो, “फल् दै-फुल् दै, विृ  हुँदै, पथृ् वीमा भिरँदै 
र त् यसलाई आफ् नो वशमा पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  
तथा पथृ् वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार गर।” 29 तब परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “हेर, म ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै 
बीउ हनेु सबै फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त 
हनेुछन ्। 30 र पथृ् वीको हरेक पश,ु आकाशको हरेक पन्क्षी र जिमनमा 
चलहल गन हरेक जन् त–ु हरेक ूाणी जसमा जीवन छ– ितनीह का आहाराको 
िनिम् त म हिरया वनः पित िदन् छु।” तब त् यः तै भयो।  31 आफूले 
बनाउनभुएको हरेक कुरा परमेँ वरले हेन ुर्भयो। र त् यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ 
पर् यो र िबहान भयो– छैट  िदन।", उत्पि  २ "1 यसरी आकाश र पथृ् वी र 
ितनमा भएका सबै कुरा बनाइिसि ए। 2 आफूले गनुर्भएका काम छैट  िदनमा 
परमेँ वरले िसद्ध्याउनभुयो। र सात  िदनमा आफूले गनुर्भएका सबै कामबाट 
उहाँले िवौाम िलनभुयो। 3 अिन परमेँ वरले सात  िदनलाई आिशष ् िदनभुयो 
र त् यसलाई पिवऽ तलु् याउनभुयो, िकनभने आफूले सिृं टमा गनुर्भएका सारा 
कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम िलनभुयो। 4 आकाश र पथृ् वीका सिृं टको 
वृ ान् त यही हो। परमूभ ुपरमेँ वरले आकाश र पथृ् वी सिृं ट गनुर्भएको िदन 
5 भिूममा एउटै पिन वनः पित िथएन, र भिूममा कुनै घाँसपात पिन उॆकेो 
िथएन, िकनभने परमूभ ुपरमेँ वरले पथृ् वीमा पानी बसार्उनभुएको िथएन र भिूम 
खनजोत गनर् कुनै मािनस पिन िथएन। 6 तर पथृ् वीबाट खोलाह  िनः की 
उठेर समः त भिूमलाई िभजाउने गथ। 7 तब परमूभ ु परमेँ वरले भिूमको 
माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनभुयो, र 
मािनस जीिवत ूाणी भए। 8 परमेँ 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 ु
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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 यहाबँाट छुि एर त् यो 
चार शाखा भएको िथयो। 11 पिहलो नदीको नाउँ पीशोन हो। यो त् यही नदी 
हो, जनु हवीलाको समः त मलुकुमा बहन् छ, जहाँ सनु पाइन् छ। 12 त् यस 
देशको सनु असल हनु् छ। त् यहाँ 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। 15 परमूभ ु 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 ्।  25 मािनस 
र ितनकी पत् नी दवैु ना ा िथए, र लजाउँदैनथे।", उत्पि  ३ "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 
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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 भनी देिखन ्, तब ितनले त् यस 
खको फल िटपेर खाइन ्, र आफ् ना पितलाई पिन िदइन ्, र उनले पिन खाए। 

7 अिन दवैुका आखँा खलेु, र “ना ै पो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए। 
अिन अञ् जीरका पातह  गाँसेर आफ् ना िनिम् त ितनीह ले वः ऽ बनाए। 8 अिन 
साँझपख परमूभ ुपरमेँ वर बगचामा डलु् दैहनुहुुँदा ितनीह ले उहाँको सोर सनेु, 
र मािनस र उनकी पत् नी बगचाका खह का बीचमा परमूभ ुपरमेँ वरको 
नजरबाट लकेु। 9 तर परमूभ ु परमेँ वरले मािनसलाई बोलाउनभुयो, “ितमी 
कहाँ छौ?”  10 उनले भने, “मैले तपाईंको सोर बगचामा सनु र म डराए,ँ 
िकनभने म ना ै िथए,ँ र म लकु।”  11 उहाँले सोध् नभुयो, “ितमी ना ै छौ 
भनेर कसले भन् यो? जनु खको फल नखानू भनी मैले ितमीलाई आ ा िदएको 
िथए ँ के ितमीले त् यो खायौ?”  12 मािनसले भने, “जनु ः ऽी तपाईंले मलाई 
मसँगै रहन भनी िदनभुएको िथयो, त् यसैले मलाई त् यो खको फल िदई र मैले 
खाए।ँ”  13 अिन परमूभ ु परमेँ वरले ः ऽीलाई भन् नभुयो, “ितमीले यो के 
गर् यौ।” ः ऽीले भिनन ्, “सपर्ले मलाई छल गर् यो, र मैले त् यो खाए।ँ”  14 तब 
परमेँ वरले सपर्लाई भन् नभुयो, “तले यसो गरेको हनुाले, “तँ सबै पािलने पशहु  
र सबै वन-पशहु भन् दा ज् यादा ौािपत हनेुछस ्। पेट ारा तँ िहँ  नेछस ् र तेरो 
जीवनभिर तले माटो खानेछस ्। 15 तेरो र ः ऽीको बीचमा, र तेरो सन् तान र 
ः ऽीको सन् तानको बीचमा म दुँ  मनी हािलिदनेछु। त् यसले तेरो िशर 
कुच् च् याउनेछ, र तले त् यसको कुकुर् च् चो डः नेछस ्।”  16 ः ऽीलाई उहाँले 
भन् नभुयो, “ितॆो सतु् केरी-वेदना म ज् यादै गरी बढ़ाइिदनेछु। द:ुखसँग ितमीले 
बालक जन् माउनेछौ। ितॆो इच् छा पिततफर्  नै हनेुछ, र त् यसले ितमीलाई 
अधीनमा राख् नेछ।” 17 त् यसपिछ आदमलाई उहाँले भन् नभुयो, “ितमीले ितॆी 
पत् नीको कुरा सनेुर मैले नखानू भनेको खको फल खाएको हनुाले, “भिूम 
ितॆो कारण ौािपत भएको छ। ितॆो जीवनभिर द:ुखसँग त् यसको उब् जनी 
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ितमीले खानेछौ।  18 त् यसले ितॆो िनिम् त काँढ़ा र िसउँड़ीह  उमानछ, र 
ितमीले खेतको सागपात खानेछस ्।  19 माटोमा नफकुर् ञ् जेल ितॆो िनधारको 
पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानेछौ। िकनिक माटैबाट ितमी 
िनकािलएको िथयौ। ितमी माटै होस ् र माटैमा फिकर् जानेछौ।”  20 आदमले 
आफ् नी पत् नीको नाउँ हव् वा राखे, िकनभने सबै जीिवतह की आमा ितनी नै 
हनु ्। 21 परमूभ ुपरमेँ वरले आदम र ितनकी पत् नीका िनिम् त छालाका लगुा 
बनाई ितनीह लाई लगाइिदनभुयो। 22 तब परमूभ ु परमेँ वरले भन् नभुयो, 
“मािनस हामीजः तै असल र खराबको ान जान् ने भएको छ। अब त् यसले 
जीवनको खको फल पिन िटपेर खान नपाओस ्, नऽभने त् यो सधभिर जीिवत 
रहला।” 23 यसैकारण जनु भिूमबाट उनी बनाइएका िथए, त् यसैको 
खेतीिकसानी गनर् परमूभ ु परमेँ वरले उनलाई अदनको बगचाबाट 
िनकािलिदनभुयो। 24 उहाँले मािनसलाई धपाइिदनभुएपिछ जीवनको 
खतफर् को बाटो पहरा गनर्लाई उहाँले अदनका बगचाको पूवर्पि  क बह  र 

चारैितर घिुमरहने ज् वालामय तरवार रािखिदनभुयो।", २ कोरन्थी ४:६ "जनु 
परमेँ वरले “अधँ् यारोबाट ज् योित चम् कोस ्” भन् नभुयो, उहाँ हाॆा दयमा 
चम् कनभुएको छ, तािक परमेँ वरका मिहमाको ानको ज् योित भीं टको महुारमा 
चम् कोस ्।", लूका १०:२७ "ितनले भने, “ितमीले परमूभ,ु आफ् ना 
परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले, आफ् नो सारा ूाणले, आफ् नो सारा समझले र 
आफ् नो सारा मनले ूमे गर ्, र आफ् नो िछमेकीलाई आफैलाई झ ूमे गर ्।”, 
गलाती ३:११ "परमेँ वरको िं टमा व् यवः थाबाट कोही मािनस धमीर् ठहिरँदैन 
भन् ने कुरा ूत् यक्ष छ। िकनभने “धमीर्चािहँ िवँ वास ारा नै िजउनेछ।” र 
ूकाश २२:१२ "“हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। हरेक मािनसलाई उसले गरेअनसुार 
िदने ूितफल मसँग छ।" 
    "जनु िशक्षा ूणाली संसारको सु मा ःथापना भएको िथयो त्यही 
ूणाली संसारको जीवनभिर नमनुाको पमा लाग ुहनुपुदर्छ। अदनमा ःथापना 
भएको नमनुा ःकूलका नीितह  वा िवषयवःतहु  के हनुपुछर् भनेर हाॆो ूथम ्
पूखार्को घरपिरवारले िचऽण गदर्छ।" एलेन जी ाइट, एजकेुशन, प.ृ २०बाट 
पान्तिरत। 

  सही वा सत्य इसाई िशक्षा भनेको पिरवारलाई िशक्षादीक्षा िदने 
समपर्णता र ूितव ता हनुपुछर्। पिरवारका सदःयह लाई परमेँ वरको 
वचनबाट िदनपुन िस ान्त वा आित्मक ानह , नीितिनदशनह  िसकाउने, 
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स ित गन, ससुमाचार ूचार गन र सेवा गन जःता िवषयवःतहु  हनुपुदर्छ। 
परमेँ वरका ूमे र ूित ाह  िसकाउने ूथम संःथा नै तपाईँको घर पिरवार 
हनुपुदर्छ। येशू भी  ितनीह को ूभ,ु मिुक्तदाता र साथी भनेर 
छोराछोरीह लाई िसकाउने वा िचनाउने ूथम ्ःकूल नै घर हो। परमेँ वरको 
वचन वा धमर्शा  बाइबललाई अत्यन्तै उच्चःतरमा राख् ने ठाउँ नै घरपिरवार 
हो। ःवगर्मा रहनहुनेु हाॆो परमेँ वर िपता कःतो हनुहुनु्छ भने ःवःथ 
सम्बन्ध ारा ूितिबम्ब गन ठाउँ वा आदशर् ःथान नै घरपिरवार हो। 
    दवैु कैयन र हािवलले परमेँ वरको साम ु भेटीह  ल्याएको उत्पि  
४:१-४मा हामी पढ्छ । त्यसले गदार् ितनीह ले मिुक्तको योजनाको बारेमा 
पािरवािरक िशक्षामा ितनीह ले िसकेकै हनुपुदर्छ भनेर हामी अनमुान गनर् 
सक्छ । तर कैयनको चितर्कलाले के देखाउँछ भने असल वा सही िशक्षा 
कसैले िसिकयो भने त्यसलाई िसक्नेले आत्मसात ्वा त्यस अनसुार चल्नेपछर् 
भ े छैन भ े तथ्यमा पिन हामी सजग हनुपुछर्। 
    तपाईँको घरेल ु पिरिःथित जःतोसकैु भएतापिन तपाईँ रहेको घरमा 
सत्यलाई िसकाउने र त्यस अनसुार िजउने वातावरण तपाईँले कसरी सजृना 
गनर् सक्नहुनु्छ? 
 
२. येशूका बालककाल  
      येशूको बालककालको बारेमा बाइबलले अत्यन्त थोरैमाऽ बताउँछ। 
उहाँले आफ्नो सेवाकायर् सु  गनुर्भन्दा अिघको यवुा अवःथा पिन ूायजसो 
रहःयमय नै छ। तर केही हदसम्म येशूका सासंािरक बबुा र आमाको बारेमा 
केही न केही हामीलाई जानकारी िदइएको छ। मिरयम र यशूुफको बारेमा 
हामीले केही िसक्न सक्य  भने येशूको बालककाल र उहाँको सु को 
िशक्षादीक्षाको बारेमा जा  म त िमल्दछ। 
  देहायका पदह ले मिरयम र यशूुफको बारेमा हामीलाई के िसकाउँछ 
जसले गदार् येशूले ूारिम्भक िशक्षादीक्षा उहाँकै आमाबाबबुाट पाएका िथए भनेर 
केही हदसम्म देखाउँछ? 
   लूका १:२६-३८  "26 छैट  मिहनामा परमेँ वरले गिॄएल 
ः वगर्दूतलाई गालीलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनभुयो। 27 ितनी एउटी 
कन् ये-केटीकहाँ गए जसको मगनी दाऊदका घरानाको योसेफ भन् ने एक जना 
मािनससँग भएको िथयो। त् यस कन् याको नाउँ मिरयम िथयो। 28 ः वगर्दूतले 
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ितनीकहाँ गएर भने, “हे कृपा-पाऽ, ितमीलाई अिभवादन! परमूभ ु ितमीसँग 
हनुहुनु् छ।”  29 तर ितनी त् यस कुराले सा॑ै िवचिलत भइन ्, र यो कः तो 
िकिसमको अिभवादन हो भनी मनमा सोच् न लािगन ्। 30 ः वगर्दूतले ितनलाई 
भने, “नडराऊ, मिरयम, िकनभने ितमीले परमेँ वरबाट कृपा पाएकी ौ। 31 
अब हेर, ितमीले गभर्धारण गन ौ, र एउटा छोरो जन् माउने ौ, र ितमीले 
उहाँको नाउँ येशू राख् ने ौ। 32 उहाँ महान ् हनुहुनेुछ, र परमूधानका पऽु 
कहलाइनहुनेुछ, र परमूभ ु परमेँ वरले उहालँाई उहाँका पखुार् दाऊदको 
िसंहासन िदनहुनेुछ। 33 उहाँले याकूबको वंशमािथ सदासवर्दै राज् य गनुर्हनेुछ, 
र उहाँको राज् यको अन् त् य हनेुछैन।”  34 मिरयमले ः वगर्दूतलाई भिनन ्, “यो 
कसरी हनु सक् छ, िकनिक म एक कन् या हुँ।”  35 ः वगर्दूतले ितनलाई जवाफ 
िदएर भने, “पिवऽ आत् मा ितमीमा आउनहुनेुछ, र सव च् चका शिक्तको छाया 
ितमीमािथ पनछ। यसैकारण जो जन् मनहुनेुछ, उहाँ पिवऽ, अथार्त ् परमेँ वरका 
पऽु कहलाइनहुनेुछ। 36 हेर, ितॆी नातेदार एलीिशबाले पिन ितनको 
वृ ावः थामा छोरो गभर्धारण गरेकी िछन ्, र जो बाँझी कहलाइएकी िथइन ्, ितनी 
अिहले छैट  मिहनामा िछन ्। 37 िकनिक परमेँ वरको िनिम् त कुनै कुरा 
असम् भव छैन।”  38 अिन मिरयमले भिनन ्, “हेन ुर्होस ्, म परमूभकुी दासी, 
मलाई तपाईंको वचनअनसुार होस ्।” तब ः वगर्दूत ितनीबाट िबदा भए।", लूका 
१:३९-५६ "39 ती िदनमा मिरयम आतरुीसँग पहाड़तफर्  यहूिदयाको एउटा 
गाउँमा गइन ्, 40 र जकिरयाको घरमा पसेर एलीिशबालाई अिभवादन गिरन ्। 
41 जब एलीिशबाले मिरयमको अिभवादन सिुनन ् तब ितनको गभर्मा बालक 
उफ् र्यो, र एलीिशबा पिवऽ आत् माले भिरपूणर् भइन ्, 42 र एलीिशबाले चक  
सोरले भिनन ्, “ः ऽीह मा ितमी धन् यकी हौ, र ितॆो गभर्को फल धन् यको हो। 
43 ममािथ कसरी यः तो कृपा भयो िक मेरा ूभकुी आमा मकहाँ आइन ्। 
44 िकनभने हेर, ितॆो अिभवादन मेरो कानमा पन िबि कै बालक मेरो गभर्मा 
आनन् दले उफ् र्यो। 45 ितनी धन् यकी हनु ्, जसले परमूभलेु ितनलाई 
भन् नभुएको कुरा पूरा हनेुछ भनी िवँ वास गिरन ्।”  46 अिन मिरयमले भिनन ्, 
“मेरो ूाणले परमूभकुो गणुगान गदर्छ,  47 र मेरो आत् मा मेरा मिुक्तदाता 
परमेँ वरमा रमाहट गदर्छ। 48 िकनिक उहाँले आफ् नी दासीको दीनतामा 
कृपा- िं ट गनुर्भएको छ, हेर, अब उूान् त सबै पःु ताले मलाई धन् यकी 
भन् नेछन ्। 49 िकनभने उहाँ, जो शिक्तशाली हनुहुनु् छ, उहाँले मेरो िनिम् त महान ् 
काम गनुर्भएको छ। उहाँको नाउँ पिवऽ छ।  50 उहाँको भय मान् नेह मािथ 
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उहाँको कृपा पःु तादेिख पःु तासम् म रहनेछ।  51 उहाँले आफ् नो बाहलुीको 
सामथ् यर् ूकट गनुर्भएको छ। उहाँले मनिभऽको कल् पनामा घमण् ड गनह लाई 
छरपं ट पानुर्भएको छ। 52 उहाँले शिक्तशालीह लाई ितनीह का 
िसंहासनबाट हटाउनभुएको छ, र दीनह लाई उचाल् नभुएको छ।  53 
भोकाएकाह लाई उहाँले असल चीजह ले तपृ् त पानुर्भएको छ,  र धनीह लाई 
उहाँले िर ै हात पठाउनभुएको छ।  54 उहाँले आफ् नो कृपा ः मरण गरेर 
आफ् नो सेवक इॐाएललाई सहायता िदनभुएको छ,  55 र हाॆा पखुार्ह लाई 
भन् नभुएझ,  अॄाहाम र उनको भावी सन् तानलाई सदाकालको िनिम् त दया 
देखाउनभुएको छ।”  56 मिरयम ितनीसँग ूाय: तीन मिहना बसेर आफ् नो घर 
फिकर् न ्।" र म ी १:१८-२५ "18 येशू भीं टको जन् म यस ूकारले भयो: 
उहाँकी आमा मिरयमको मगनी योसेफसँग भएको िथयो, तर उनीह को िववाह 
हनु अिघ मिरयम पिवऽ आत् मा ारा गभर्वती भएकी थाहा भयो। 19 तर 
ितनका पित योसेफ धािमर्क मािनस भएका हनुाले, ितनलाई शमर्मा पान इच् छा 
नगरी ितनलाई गपु् तमै त् याग् ने इच् छा गरे।  20 तर जब उनले यी कुरा 
िवचार गदिथए, सपनामा परमूभकुा दूत देखा परे, र उनलाई यसो भने, “योसेफ, 
दाऊदका छोरा, ितॆी पत् नी मिरयमलाई ः वीकार गनर् नडराऊ, िकनभने जो 
ितनको गभर्मा हनुहुनु् छ, उहाँ पिवऽ आत् माबाट हनुहुनु् छ। 21 ितनले एउटा 
पऽु जन् माउनेिछन ्, र ितमीले उहाकँो नाउँ येशू राख् नेछौ, िकनभने उहालेँ आफ् ना 
मािनसह लाई ितनीह का पापबाट बचाउनहुनेुछ।”  22 अगमवक्ता ारा 
परमूभलेु बोल् नभुएको वचन पूरा हनुलाई नै यी सबै भएका हनु ्: 23 “हेर, 
एउटा कन् याले गभर्धारण गनिछन ्, र त् यसले एउटा पऽु जन् माउनेिछन ्, र उहाँको 
नाउँ इम् मानएुल रािखनेछ,” जसको अथर् हो, “परमेँ वर हामीह सँग।”  24 
योसेफ िनिाबाट ब् यूझेँ, र परमूभकुा दूतले उनलाई भनेबमोिजम उनले 
मिरयमलाई आफ् नी पत् नीको पमा ः वीकार गरे। 25 मिरयमले पऽु 
नजन् माउञ् जेल  योसेफले ितनीसँग सहवास गरेनन ्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू 
राखे।"   
   माथीका पदह ले यो बताउँछ िक दवैु मिरयम र यशूुफ यहूदी 
धमर्का पक् का िवँ वासीह  िथए। परमेँ वरको व्यवःथा र आ ाह को नीित 
अनसुार चल्न ितनीह  खोज्दथे। अिन जब ःवगर्दूत ितनीह कहाँ आए र 
ितनीह मा के हनेुछ भनेर बताए तब ितनीह ले उहाँले भनेकै बमोिजम काम 
गरेका िथए।  
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    "कुनै पिन सासंािरक र धािमर्क िसिनगग ःकूलमा  बालक येशूले 
िशक्षादीक्षा पाउनभुएको िथएन। उहाँकी आमा नै उहाँको ूथम मानवीय 
िशिक्षका िथइन।् उनकै मखुारबाट र भिवंयवक्ताले लेखेका मु ाह बाट 
ःवगर्का बःतहु को बारेमा उहाँले िसक्नभुएको िथयो। जनु बचनह  
इॐाएलको मोशालाई उहाँले बोल्नभुएको िथयो अब उहाँले आफ्नी आमाको 
पाऊमनुी बसेर िसक्नभुएको िथयो। जब उनी बालककलाबाट यवुा अवःथामा 
बढ्नभुयो तब उहाँले तत्कािलन धमर्गु  रब्बीह का ःकूलह मा गएर िसक्न 
खोज्नभुएन। अ  कुनै मानवीय ॐोतह बाट उहाँले िशक्षादीक्षा िलन ुआवँयक 
िथएन, िकनभने परमेँ वर आफैले उहाँलाई िसकाउनहुनु्थ्यो।"-एलेन जी ाइट, 
द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ७०बाट पान्तिरत। 
    तत्कािलन इॐाएलमा उल्लेखनीय, असल र धािमर्क गु ह  नभएको 
होइन। तर लूका २:४१-५० पढ्नहुोस:् "41 उहाँका आमा-बबुा 
िनः तारचाड़मा ूितवषर् य शलेम जाने गथ। 42 जब येशू बा॑ वषर्का हनुभुयो, 
तब उहाँह  चाड़को रीितअनसुार य शलेममा जानभुयो। 43 चाड़का िदन 
िसि एपिछ ितनीह  फकर् दा बालक येशू य शलेममै रहनभुयो। योचािहँ 
उहाँका आमा-बबुाले थाहा पाएनन ्। 44 उहाँ याऽीह को दलमा हनुहुनु् छ 
भनी ठानेर ितनीह  एक िदनको बाटो गए। उहालँाई ितनीह ले नातेदार र 
िचनाजानाह का बीचमा खोजे, 45 तर नभे ाउँदा ितनीह  उहाँलाई खोज् दै 
फेिर य शलेममा फक। 46 तीन िदनपिछ ितनीह ले उहाँलाई मिन् दरमा 
िशक्षकह का बीचमा बसेर ितनीह का कुरा सनु् दै ितनीह लाई ूँ न 
गिररहनभुएको भे ाए। 47 सनु् नेह  सबै उहाँको समझ-शिक्त र उहाँका 
उ रह मा छक् क पदर्थे। 48 उहाँलाई देखेर उहाँका आमा-बबुा चिकत भए, 
र उहाँकी आमाले भिनन ्, “छोरो, ितमीले हामीलाई यो के गरेको? हेर, ितॆा बबुा 
र म हैरान भएर ितमीलाई खोिजरहेका िथय ।”  49 उहाँले ितनीह लाई 
भन् नभुयो, “तपाईंह ले मलाई िकन खोज् नभुएको? के म आफ् ना िपताको घरमा 
हनुपुछर् भन् ने तपाईंह लाई थाहा िथएन?” 50 तर उहाँले ितनीह लाई 
भन् नभुएको कुरा ितनीह ले बझेुनन ्।" यस बतृान्तले येशूका आमाबाबहु लाई 
उहाँह का छोरोको बारेमा कितपय कुराह  बझेुका िथएनन ् भनेर देखाउँछ 
िकनकी  उहामँा भएका ान र बिु  परमेँ वर आफैबाट पाउनभुएको िथयो। 
    मािथ एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको येशूका िशक्षकह को बारेमा 
फेिर पढ्नहुोस।् येशू भी  आफैले बोल्नभुएको वचनले आफ्नी आमाबाट 
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उहाँले के िसक्नभुएको िथयो भ े कुरालाई हाॆो िदमागमा कसरी घसुान? हामी 
पितत, पाप र अन्धकारको संसारमा रहनेह ले त्यसको ूत्य र कसरी िदने? 
 
३. सञ् चार वा संवाद  
(Communication भ े शब्दको अथर्ह  शब्दकोश अनसुार धेरै छन।् 
ितनीह मा:जानकारी िदन,ु सूचना वा िबचारको आदानूदान, संवाद, खबर िदन,ु 
हाल, सञ् चार, ान वा आफूले पाएको िशक्षादीक्षा अ लाई िसकाउन ुवा भ ु-
अनवुादकको थप)। 
    यथाथर्मा, िशक्षा भनेकै एकमा भएको कुनै पिन जानकारी कुनै पिन 
तहको व्यिक्तलाई िदन ु हो। िशक्षकमा ान, आत्म ान, बिु , सूचना तथा 
खबरह , तथ्य कुरा आिद हनु्छन।् ती सबै कुराह  आफ्ना िव ाथीर्साम ु
परु् याउँछन।् यिद कसैको िदमाग धेरै ान वा आत्म ानह ले भिरएका छन ्
भने ती ानह  अ  मािनसह  साम ु परु् याउनपुछर् वा ितनीह लाई 
िसकाउनपुछर्। नऽ भने आफूसँग भएको ानह को अथर् के छ र यिद 
अ लाई िसकाएनन ् भने? आफ्नो िदमागमामाऽ पोको पािरराख् ने ान यिद 
जनसमक्ष परु् याएन भने त्यो असल छ भ  िमल्दैन। 

   अक  तहमा भ ु पदार्, िसकाउने कलामा िनपणु भयो वा अनेक  
िडमीह  हािसल गरेर िशक्षण पेशामा राॆो खबुी भयो भन्दैमा उसमा भएको 
असल ान अ लाई िदन उनी समथर् भयो भ े छैन। िशक्षण पेशाको िनणार्यक 
वा मह वपूणर् पक्ष भनेकै एक अकार्सँगको सम्बन्धको िनमार्ण गन ूिबयामा 
लाग्न ुहो। "इमान्दारी र सत्यवादी िशक्षकले आफूसँग भएका िविभ  अमूल्य 
बरदानह मा ितनीह लाई िदने आफ्नो िमऽता पिन एक हनु सक्छ ( अथार्त ्
िशक्षक र िव ाथीर्को सम्बन्धलाई जोड्न िशक्षक पिन साथी हो भ े ूत्याभिूत 
िदन सक्ने खबुी)। चाहे पु ष होस ्वा ीलाई होस ्र िवशेष गरेर यवुा यवुती 
र साना बालबािलकाह  होस ् यिद ितनीह लाई सहानभुिूतको ःपशर् ारा वा 
ितनीह सँग िहलिमल भएर खलुा िदलले सम्बन्ध राख् न सिकयो भने 
ितनीह लाई हामी बझु्न सक्दछ । यिद हामी ितनीह लाई ूभावकारी पमा 
फाइदा िदन चाहन्छ  भने ितनीह को बारेमा बझु्न ुवा ितनीह को ःवभावूित 
पिरिचत हनु ुआवँयक भएको हामीले ठा ुपदर्छ।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, 
प.ृ २१२बाट पान्तिरत। 
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    अक  भाषामा भ े हो भने असल िशक्षण पेशामा तलव पाउन काम 
गन ूविृ  भन्दा मािथ उचिलएर िव ाथीर्ह को बीचमा भावात्मक र व्यिक्तगत 
राख् न सिकयो भने िशक्षकले िदएको ान ूभावकारी हनु सक्छ। पिरवार आफै 
ःकूल भएको हनुाले त्यो अवधारणा धेरै मह वपूणर् मा ु पदर्छ। िव ाथीर् र 
िशक्षकको बीचमा असल सम्बन्धको िनमार्ण हनु ुज री छ। 

  तर कसरी असल सम्बन्ध िनमार्ण हनेु हो त? कुनै पिन कसैसँग 
सम्बन्ध िनमार्ण वा ःथापना गनर् चाहन्छ र एक आपसमा समुधरु सम्बन्ध 
िबकाश गनर् चाहन्छ भने एक आपसमा खलुा संवाद, सञ् चार र वैचािरक 
आदानूदान हनैु पछर्। जब येशूभक्त हुँ भनेर दावी गनले बाइबल अध्ययन 
गरेर र ूाथर्ना गरेर परमेँ वरसँग सम्पकर्  रािखरहेन भने ितनीह को सम्बन्ध 
परमेँ वरसँग सःुत वा िचसो हनु जान्छ। यिद येशू भी को अनमुह र ानमा 
बढ्ने हो भने पिरवारह लाई पिन परमेँ वरको अगवुाइको आवँयक भएको 
महससु गन पछर्। 

   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् चाहे पिरवारमा होस ्वा कुनै व्यिक्तसँगको 
सम्बन्धमा होस,् हामीह को सम्बन्धलाई मजबतु पािरराख् न ती पदह ले 
हामीलाई के िसकाउँछ? हेन ुर्होस,् भजन ३७:७-९ "७ परमूभकुो सामनु् ने मौन 
बस र धैयर्पूवर्क उहाँको ूतीक्षा गर। मािनस आफ् ना कुमागर्मा फिलफाप हुँदा र 
त् यसले खराब यिुक्तह  कायार्न् वयन गदार् ितमी झक  नमान। ८ िरसाउन छोड 
र बोधलाई त् याग। झक  नमान, यसले खराबी गनर्ितर माऽ ढल् काउँछ। ९ 
िकनिक कुकमीर्ह  बिहं कृत हनेुछन ्, तर परमूभकुो ूतीक्षा गनह ले देश 
अिधकार गनछन ्।", िहतोपदेश १०:३१,३२ "३१ धमीर्को मखुबाट बिु को 
कुरा िनिः कन् छ, तर भ  काउने िजॄो कािटनेछ।  ३२ धमार्त् माका ओठले 
महणयोग् य कुरा जान् दछन ्, तर दुं  टको मखुले बा ोिट ो कुरा माऽै गदर्छ।", 
िहतोपदेश २७:१७ "१७ फलामले फलामलाई उध् याएजः तै एउटाले अक  
मािनसलाई उध् याउँछ (वा ितखो पाछर्)", एिफसी ४:१२-१६ "१२ भीं टको 
शरीर िनमार्ण होस ् र सेवाको काम गनर् सन् तह  ससुिज् जत होऊन ्, १३ जबसम् म 
हामी सबैले िवश ् वासको र परमेँ वरका पऽुको ानको एकता ूाप् त गदन , र 
पिरपक् व मािनस बनी भीं टका पूणर्ताको नापसम् म पगु् दैन । १४ यसरी हामी 
छालले अिग-पिछ हु याइएका, धािमर्क-िस ान् तको ूत् येक बतासले र 
मािनसह का जालझेल, धूतर्ता र फ ाइँले यताउता उड़ाइएका बालकह जः ता 
नहोऔ।ं १५ ब  ूमेिसत सत् य बोल् दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम् मै, अथार्त ् 
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भीं टसम् मै ब  दैजाऔ,ं जो िशर हनुहुनु् छ। १६ उहाँबाट नै सारा शरीर ूत् येक 
जोनीर् ारा जोिडएको र बाँिधएको भई ूत् येक भागले ठीक-ठीक काम गरी 
सगुिठत हनेुछ र ूमेमा विृ  हुँदैजानेछ।", १ यूह ा ३:१६-१८ "१६ यसैबाट 
ूमे के हो हामी थाहा पाउँछ , िक उहाँले हाॆा िनिम् त आफ् नो ूाण िदनभुयो। 
हामीले पिन आफ् ना दाजभुाइह का िनिम् त आफ् नो ूाण िदनपुछर्। १७ कसैिसत 
संसारको धन-सम् पि  छ, र पिन आफ् ना दाजभुाइलाई खाँचोमा परेको देख् दा 
उनीह ूित आफ् नो मन कठोर पाछर् भने, परमेँ वरको ूमेले कसरी त् यसमा वास 
गछर्? १८ साना बालकह , वचन र बोलीले माऽ हामी ूमे नगर , तर काम र 
सत् यताले ूमे गर ।", िततस ३:१-२ "१ शासकह  र अिधकारीह का वशमा 
रहनू र उनीह का आ ाकारी हनूु, र कुनै पिन ईमानदार काममा तत् पर रहनू 
भनी ितनीह लाई याद िदलाइदेऊ। २ ितनीह ले कसैको बदनामी नग न ्, 
झझगड़ाबाट अलग बसून ्, नॆ होऊन ् र सबै मािनससँग भिताको व् यवहार 
ग न ्।" र याकूब ४:११-१२ "११ भाइ हो, एउटाले अकार्को िव मा खराब 
कुरा नगर। जसले आफ् नो भाइको िव मा खराब बोल् छ, अथवा आफ् नो 
भाइलाई दोष लाउँछ, त् यो व् यवः थाको िव मा बोल् छ, र त् यसले व् यवः थाको 
दोष देखाउँछ। तर यिद ितमीले व् यवः थाको दोष देखाउँछौ भने त ितमी 
व् यवः थाबमोिजम चल् ने भएनौ, तर व् यवः थाको न् यायकतार् पो भयौ। १२ व् यवः था 
िदने र न् यायकतार् त एउटै हनुहुनु् छ, जसले बचाउन र नाश गनर् पिन सक् नहुनु् छ। 
तर आफ् नो िछमेकीलाई दोष लाउने ितमीह  को हौ?" 

    सही संवाद, सम्पकर् , कुराकानी र बोिलचािलको िबऊ छिरन्दा 
पिरवारका सदःयह  येशूसँग व्यिक्तगत सम्बन्ध राख् नमाऽ तयार पादन त्यसले 
पिरवारको बीचमा पिन पारःपिरक सम्बन्ध राख् न म त गदर्छ। जब तपाईँका 
छोराछोरीह  हकुर ठूलो हनु्छन ् र घरबाट िविभ  कारणह ले बािहिरन्छन ्
तब पिरवारमा सँगै रहेको बेलामा पारःपिरक बोिलचाली वा समुधरु सम्बन्ध 
राख् न सक्नभुएकोमा तपाईँ खशुी हनुहुनेुछ। िकनभने बाबआुमा र 
छोराछोरीह को बीचमा सानैदेिख मेलिमलाप र एक आपसमा बोिलचाली गन  
नीितले ितनीह  ठूलो भएपिन पिरवारसँग सम्पकर्  रािख छोड्ने ढोका 
खोिलरहेको हनु्छ। तपाईँको सन्ताननै नहोला तर पारःपिरक सम्बन्धको िनिम्त 
जनु नीतीह  मािथका पदह मा िदइएका छन ् ती नीितह  सबै खालका 
सम्बन्धह मा कायार्न्वन गनर् सिकन्छ। 
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    यो सोच्नहुोस,् जनुसकैु बोली पिन तपाईँले के भ हुनु्छमाऽ होइन 
कसरी भ हुनु्छ भ  े कुरा पिन िकन मह वपूणर् मा पुछर्। तपाईँले िठकै वा 
सत्य बोले पिन तपाईँले के भ भुयो वा कसरी भ भुयो त्यसले नराॆो ूभाव 
पारेको पिरिःथितलाई सोच्नहुोस।् त्यसबाट तपाईँले के िसक्नभुयो? 
 
४. बबुाआमाका भिूमका    

       "बबुा हो, आफ् ना छोराछोरीलाई रीस नउठाओ, तर ितनीह लाई ूभकुो 
अनशुासन र िशक्षामा हकुार्ओ।", "बबुा हो, आफ् ना छोराछोरीह लाई रीस 
नउठाओ, नऽता ितनीह  िनराश हनेुछन ्।" कलःसी ३:२१ र "उच् च चिरऽ 
भएकी पत् नी कसले पाउन सक् छ? ितनी मािनकभन् दा पिन अित नै बढ़ी मूल् यकी 
हिुन् छन ्।" िहतोपदेश ३१:१०।   

    (कितपय समाजमा बाब ु आमा हनु ु हलकुा पमा िलन्छन।् 
छोराछोरीह  पाउँछन ्त समाज र संःकार यःतै हो भनेर न त बाबलेु न त 
आमाले ितनीह  जन्माउन ुभनेको गिम्भर िवषय ठान्दछन)्। तर बाबआुमामा 
ठूलो र गिम्भर िजम्मेवारी हनु्छन।् िन:सन्देह, पिरवारको मूल बाब ुहो। चचर्, 
ःकूल, समाज र देशको िनिम्त पूवर् ूाथिमक वा िशशशुाला घरपिरवार हो। 
यिद बाब ुकमजोर छ, आफ्नो िजम्मेवारी बहन गनर् चाहन्दैन, असक्षम छ, बाब ु
हनु सहुाउँदैन वा पिरवारलाई िथचोिमचो गन ूविृ ले मःत छ भने पिरवार, 
चचर्, ःकूल र समाजले त्यसको नितजा नराॆोसंग भोग्नपुछर्। पिवऽ आत्मको 
फल वा गणुह  बाबमुा हनुपुदर्छ र देखाउन ुपदर्छ-"ूमे वा माया, आनन्द, 
शािन्त, सहनशील, भिपन वा कोमलता, असलपना, िवँ वास, नॆता, संयम" 
(गलाती ५:२२,२३)। 

   बाबभुन्दा अझ आमा त समाजको सबै तहमा मह वपूणर् भिूमका 
रहेको छ भनेर ःवीकानुर्पदर्छ। ितनीह को बालबािलकाको ःवभावको 
उिचत पमा िनमार्ण गनर् र घरमा नै संयम ःवभाव र व्यिक्तत्व िवकाशको 
िनमार्ण गनर् आमाको भिूमका उच्च हनु्छ। कुनै पिन छोरा छोरीह मा आमाको 
ूभाव गिहरो हनु्छ। आफ्ना छोरा छोरीह लाई िशक्षादीक्षा िदन दवैु बाब ुर 
आमा िमल्नपुछर् नऽ भने केवल आमाको भरमामाऽ ितनीह लाई हकुार्उँदा 
बाबलेु आमाूित ठूलो अन्याय गिररहेको हनु्छ। 

   देहायका पदह बाट बाब ु र आमा वा पित र पत् नी हनेु िजम्मेवारी 
बोकेकाह ले के नीितह  िसक्न सिकन्छ? हेन ुर्होस,् एिफसी ५:२२-३० "२२ 
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पत् नी हो, ूभकुो अधीनमा रहेजः तै आ-आफ् ना पितको अधीनमा बस। २३ 
िकनिक पित पत् नीको िशर हो, जसरी भीं ट मण् डलीको िशर हनुहुनु् छ, जनु 
मण् डली उहाँको शरीर हो, र उहाँ ः वयम ् त् यसको मिुक्तदाता हनुहुनु् छ। २४ 
जसरी मण् डली भीं टको अधीनमा छ, त् यसरी नै पत् नीह  पिन हरेक कुरामा 
पितह का अधीनमा रहून ्। २५ पित हो, आफ् ना पत् नीह लाई ूमे गर, जसरी 
भीं टले पिन मण् डलीलाई ूमे गनुर्भयो, र त् यसको िनिम् त आफूलाई अपर्ण 
गनुर्भयो, २६ यस हेतलेु िक उहाँले त् यसलाई पानीले धोएर वचन ारा पिवऽ पानर् 
सकून ्, २७ र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको, अथवा यः ता कुनै कुरा नभएको 
तेजः वी मण् डली आफैकहाँ ूः ततु गनर् सकून ्, र त् योचािहँ पिवऽ र िनं खोट 
होस ्। २८ त् यसरी नै पितह ले पिन आ-आफ् ना पत् नीलाई आफ् नै शरीरलाई झ 
ूमे गनुर्पछर्। आफ् नी पत् नीलाई ूमे गनले आफैलाई ूमे गछर्। २९ िकनिक 
कुनै मािनसले किहल् यै आफ् नो शरीरलाई घणृा गदन, तर त् यसको कदर गरेर 
पालनपोषण गदर्छ, जसरी भीं टले पिन आफ् नो मण् डलीको िनिम् त गनुर्हनु् छ, ३० 
िकनभने हामी उहाँका शरीरको अ  ह ।", १ कोरन्थी ११:३ "ितमीह ले यो 
बझु भन् ने म चाहन् छु, िक हरेक मािनसको िशर भीं ट हनुहुनु् छ, ः ऽीको िशर 
ितनको पित हो, अिन भीं टको िशर परमेँ वर हनुहुनु् छ।", २ कोरन्थी ६:१४-
१८ "१४ अिवँ वासीह सगँ एउटै जवुामा ननािरओ। िकनिक धमर् र अधमर्को 
के साझेदारी हनु् छ? अथवा अधँ् यारोसगँ उज् यालोको के सहभािगता? १५ भीं टको 
बेिलआलसँग के सरोकार? वा िवँ वास गनको िवँ वास नगनिसत के समानता? 

१६ मूितर्ह सँग परमेँ वरको मिन् दरको के सम् झौता? िकनभने हामी जीिवत 
परमेँ वरका मिन् दर ह , जसरी परमेँ वरले भन् नभुएको छ, “म ितनीह मा वास 
गनछु, र ितनीह का बीचमा िहँ  डलु गनछु, र म ितनीह का परमेँ वर हनेुछु, 

अिन ितनीह  मेरा ूजा हनेुछन ्” १७ “यसकारण ितनीह का बीचबाट िनः केर 
आओ, र ितनीह बाट ितमीह  अलग होओ, परमूभ ुभन् नहुनु् छ। अशु  कुरा 
केही नछोओ, र म ितमीह लाई महण गनछु। १८ म ितमीह का िपता हनेुछु, 

र ितमीह  मेरा छोरा-छोरीह  हनेुछौ,  सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु भन् नहुनु् छ।”, 
रोमी १३:११-१४ "११ यो वतर्मान समय कः तो छ, सो ितमीह लाई थाहा 
छ। अब िनिाबाट ब् यूझँने ठीक बेला आइपगेुको छ, िकनिक हामीले पिहले 
िवँ वास गरेको भन् दा अिहले हाॆो मिुक्त अझ निजक छ। १२ रात िबितसक् यो, 
र िदन निजकै आइपगेुको छ। यसकारण अन् धकारका काम छोड़ेर हामी 
ज् योितका हातहितयार धारण गर । १३ िदउँसोजः तै गरी हामी ठीकसँग चल । 
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मोजमज् जामा, िपयक् कडपनमा, व् यिभचारमा, ॅं टाचारमा, झगड़ामा र डाहमा होइन। 
१४ तर ूभ ुयेशू भीं टलाई धारण गर, र पापमय ः वभावको अिभलाषा पूरा गन 
कुरामा ध् यान नदेओ।" , २ पऽसु १:३-१० "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।" र िफिलप्पी ४:८ "अन् त् यमा भाइ हो, जे कुरो 
सत् य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न् यायस त छ, जे कुरो शु  छ, जे कुरो 
ूमे-योग् य छ, जे कुरो कृपामय छ, यिद केही ौें ठता, ूशंसाको योग् य केही छ 
भने यी नै कुराका िवचार गर।" 

   बाइबलमा देखाएको अनसुार येशूको नमनुा भएर र ितनीह को चचर्मा 
सदव्यवहार गरेर चल्न इसाई बाबआुमाको नैितक िजम्मेवारी हो। पिरवार र 
समाजमा येशूको आदशर् के हो भ े ान आफ्नै उदाहरण ारा ूःततु 
गनुर्पदर्छ। पिवऽ िववाहलाई हल्का पमा िलन ुअत्यन्तै गैर िजम्मेवारी हो। 
पिवऽ िववाह वा ौीमान र ौीमतीको बीचको सम्बन्धले आफ्नो चचरू् ित 
येशूको सम्बन्ध कःतो छ भनेर देखाउँदछ वा पिवऽ पिरवार येशू र चचर्को 
ूितक हो। जब बाब ुर आमाले उिचत पमा वा आदशर् पमा उदाहरण बनेर 
घरलाई पिरवारलाई अगवुाइ गनर् अःवीकार गछर्न ् वा दवाउने र िनर ुस 
ूविृ ले घर चलाउँछन ्भने ितनीह ले आफ्ना छोराछोरीह को िनिम्त येशूको 
गलत िचऽण िदइरहेका हनु्छन।् अन्यायी, अत्याचारी, दमन गन बाबआुमाले 
समाजमा नै परमेँ वरको चिरऽको गलत सूचना िदइरहेको हनु्छ। व्यवःथा 
६:२-९मा भिनएको छ "२ सम् पूणर् जीवनभिर परमूभ ुितमीह का परमेँ वरको 
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भय मानेर ितमीह  र ितमीह का छोराछोरी र नाितनाितनाले उहाकँा सबै 
िविध र आ ाह  पालन गनूर्, िक ितमीह को आय ुलामो होस ्। ३ हे इॐाएली 
हो, यी सबै पालन गर, तािक ितमीह को भलो होस ्, र परमूभ ु ितमीह का 
िपता-पखुार्का परमेँ वरले ितमीह लाई ूित ा गनुर्भएझ दूध र मह बहने देशमा 
ितमीह को खूब विृ  पिन होस ्। ४ हे इॐाएल, सनु, परमूभ ुहाॆा परमेँ वर 
एउटै परमूभ ुहनुहुनु् छ। ५ ितमीह ले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो 
सारा दयले आफ् नो सारा ूाणले र आफ् नो सारा शिक्तले ूमे गर। ६ मैले 
आज ितमीह लाई सनुाएका आ ाह  आफ् नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले 
आफ् ना छोराछोरीह लाई होिशयारीसाथ िसकाओ। घरमा बः दा, बाटोमा िहँ  दा, 
ढल् केर सतु् दा र उ  दा ितनको चचार् गर। ८ ती आफ् ना हातमा िचन् हको लािग 
किसराख। ती ितमीह को िनधारमा बाँिधराख। ९ ती आफ् ना घरका ारको 
चौकोस र मूल ढोकाह मा लेख।" अथार्त ्आफ्ना छोराछोरीह ले इमान्दारी र 
लगनशील भएर िसकाउन परमेँ वरले "म इसाई हुँ" भनेर दावी गनह लाई 
आदेश िदनभुएको छ। दयदेिख नै परमेँ वरलाई ूमे गनर् िसकाउने काम 
बाबआुमाको िजम्मेवारी हो। परमेँ वरूित कसरी पूरा समिपर्त हनु, उहाँलाई 
कसरी ौ ा राख् न र कसरी ूमेपूवर्क भिक्तभाव राख् ने भनेर बाबआुमाले 
िसकाउनपुदर्छ। 

   परमेँ वरले उहाँका जनह लाई कःतो महान ्कामह  गनुर्भयो भ े 
पाठ िसकाउन िवशेष िनदशन व्यवःथा ६:७मा िदइएको छ। यिद त्यसबेलाका 
यहूदीह ले आफ्ना छोराछोरीह लाई परमेँ वरले गनुर्भएको महान ् कामह  
िसकाउने िवषयह  होला तर हामी येशूको बुसको पिछ रहेकाह ले त झन 
कःतो महान ्कथाह  वा पाठह  हाॆा सन्तानलाई िसकाउन सक्छ  होला? 

  ःवःथ वातावरणमा हाॆा छोराछोरीह ले परमेँ वरको सत्यतालाई 
िनरन्तर पमा घरपिरवारमा िसिकरहनपुदर्छ। त्यसले गदार् येशूसँगको 
ितनीह को सम्बन्धलाई सिबय र सजृनात्मक बनाइ राख् न तयार पादर्छ। 

  अन्तमा आएर, हामीले जे िसकाएतापिन वा जसरी िसकाएतापिन हामी 
ूत्येकलाई परमेँ वरले आत्मिनणर्यको पिवऽ बरदान िदनभुएको छ। जब हाॆा 
छोराछोरीह  हकुर् न्छन ्वा ठूलो हनु्छन ्र आफूह ले िनणर्य गनर् सक्ने िजम्मा 
िलन्छन ्तब ितनीह ले जे गरेतापिन ितनीह  परमेँ वरूित जवाफदेही हनु्छन।् 
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५. ितमीह  िवसला 
      ूित ा गिरएको देशमा िभिऽनभुन्दा अिघ मोशाले इॐाएलीह लाई 
परमेँ वरले ितनीह लाई कसरी अचम्म तिरकाले अगवुाइ गनुर्भयो भनेर याद 
िदलाएका िथए। परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त के गनुर्भयो सो निबसर्न 
ितनीह लाई बारम्बार सम्झाएका िथए। परमेँ वरले ितनीह लाई के गनुर्भयो 
सो निबसर्न उनले बारम्बार अितर् िदएका िथए। यथाथर्मा भ े हो भने 
व्यवःथाको पःुतक मोशाको अिन्तम इच्छापऽ वा करार भनेपिन हनु्छ। हजार  
वषर् अिघ बतर्मान हाॆो जीवन, संःकार समाज र पिरिःथितभन्दा अत्यन्तै फरक 
भएतापिन त्यस पःुतकमा लेिखएका नीितह  हाॆो जीवनमा पिन कायार्न्वन गनुर् 
हाॆो िनिम्त भलो हनु्छ भ े कुरा बझु्न ुज री छ। 

  व्यवःथा ६ अध्याय पढ्नहुोस।् त्यसमा हामीलाई धेरै कुराह  
िसकाइएको छ, जःतै: इसाई िशक्षाका नीितह  कःतो हनुपुदर्छ? हाॆा 
सन्तानलाईमाऽ होइन परमेँ वर र उहाँको महान ्मिुक्तको कामको बारेमा थाहा 
नपाउनेलाई िसकाउँदा हामीले िसकाउने िवषयवःतकुो केन्ििवन्द ु के हनुपुदर्छ? 
परमेँ वरको नीितिनदशन अनसुार नचल्दा कःतो हानी हामीलाई हनुसक्छ भनेर 
कःता चेतावनीह  त्यहाँ उल्लेख गिरएका छन?् हेन ुर्होस,् "१ ितमीह ले यदर्न 
पार गई अिधकार गनर् लागेको देशमा पालन गनर् भनी परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरले ितमीह लाई िसकाउन मलाई हकुुम गनुर्भएका आ ा, िविध र िवधान 
यी नै हनु ्। २ सम् पूणर् जीवनभिर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको भय मानेर 
ितमीह  र ितमीह का छोराछोरी र नाितनाितनाले उहाँका सबै िविध र आ ाह  
पालन गनूर्, िक ितमीह को आय ुलामो होस ्। ३ हे इॐाएली हो, यी सबै पालन 
गर, तािक ितमीह को भलो होस ्, र परमूभ ु ितमीह का िपता-पखुार्का 
परमेँ वरले ितमीह लाई ूित ा गनुर्भएझ दूध र मह बहने देशमा ितमीह को 
खूब विृ  पिन होस ्। ४ हे इॐाएल, सनु, परमूभ ुहाॆा परमेँ वर एउटै परमूभ ु
हनुहुनु् छ। ५ ितमीह ले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले 
आफ् नो सारा ूाणले र आफ् नो सारा शिक्तले ूमे गर। ६ मैले आज 
ितमीह लाई सनुाएका आ ाह  आफ् नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले आफ् ना 
छोराछोरीह लाई होिशयारीसाथ िसकाओ। घरमा बः दा, बाटोमा िहँ  दा, ढल् केर 
सतु् दा र उ  दा ितनको चचार् गर। ८ ती आफ् ना हातमा िचन् हको लािग 
किसराख। ती ितमीह को िनधारमा बाँिधराख। ९ ती आफ् ना घरका ारको 
चौकोस र मूल ढोकाह मा लेख। १० जब परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरले 
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ितमीह का िपता-पखुार् अॄाहाम, इसहाक र याकूबसँग ितमीह लाई िदनेछु भनी 
ूित ा गनुर्भएको देशमा परु् याउनहुनेुछ– ितमीह ले नबनाएका ठूला-ठूला र 
राॆाराॆा सहरह  भएको देशमा, ११ जहाँ ितमीह ले नजटुाएका उ म 
थोकह ले भिरभराउ भएका घरह  हनेुछन ्, र ितमीह ले नखनेका इनारह  र 
नरोपेका दाख र भिाक्षबारीह  हनेुछन ्– जब ितमीह ले खाएर अघाउनेछौ, १२ 
तब होिशयार गर, र ितमीह लाई दासत् वको देश िमौबाट िनकाली ल् याउने 
परमेँ वरलाई नभलु् नू। १३ ितमीह ले परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरकै डर 
मान् नू, उहाँकै सेवा गनूर् र उहाँकै नाउँमा शपथ खानू। १४ ितमीह का 
विरपिरका जाितह का अ  देवताह का पिछ नलाग् नू, १५ िकनिक ितमीह का 
बीचमा रहनहुनेु परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर डाही परमेँ वर हनुहुनु् छ। नऽता 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको बोध ितमीह मािथ दन् कनेछ, र उहाँले 
ितमीह लाई पथृ् वीबाट नाश गनुर्हनेुछ। १६ मः सामा झ ितमीह ले परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको परीक्षा नगर। १७ परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरका 
आ ाह  र उहाँले ितमीह लाई िदनभुएका िनयम र िविधह  होिशयारीसाथ 
मान। १८ परमूभकुो िं टमा जनु-जनु कुरा ठीक र असल छन ् त् यही गर, 
तािक ितमीह को कल् याण होस ्, र ितमीह का िपतापखुार्सँग परमूभलेु शपथ 
खाएर ूित ा गनुर्भएको त् यो असल देश ितमीह ले कब् जा गर, १९ र परमूभलेु 
भन् नभुएझ ितमीह ले आफ् ना सबै शऽहु लाई ितमीह का सामनु् नेबाट धपाओ। 
२० भिवं यमा जब ितॆो छोराले “परमूभ ु हाॆा परमेँ वरले िदनभुएका यी 
िनयम र िविधिवधानह को अथर् के हो?” भनी सोध् ला, २१ तब ितमीह ले 
त् यसलाई भन् नू: “हामीह  िमौमा फारोका कमारा िथय , र परमूभलेु हामीलाई 
िमौबाट आफ् नो बाहबुलले िनकाली ल् याउनभुयो। २२ परमूभलेु हाॆा आखँाकै 
सामनु् ने िमौीह , फारो र उनका सबै घरानामािथ अत् यन् तै भयानक अचम् मका 
िचन् ह र आँ चयर् कामह  देखाउनभुयो। २३ हाॆा िपता-पखुार्ह सँग शपथ 
खाएर िदनेछु भनी ूित ा गनुर्भएको देशमा ल् याउन उहाँले हामीलाई त् यहाँबाट 
िनकाल् नभुयो। २४ परमूभलेु नै हामीलाई यी सबै िविध पालन गन र परमूभ ु
हाॆा परमेँ वरको भय मान् ने आदेश िदनभुएको हो, तािक हाॆो िनरन् तर िहत 
होस ्, र आज पयर्न् तझ हाॆो जीवनको पिन रक्षा होस ्। २५ उहाँका 
आदेशबमोिजम उहाँको िं टअिग परमूभ ुहाॆा परमेँ वरका यस सारा व् यवः था 
पालन गनर् हामी होिशयार भय  भने, त् यही नै हाॆो धािमर्कता हनेुछ।” 
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   परमेँ वरले उहाँका जनह को िनिम्त कःतो अचम्मको कामह  
गिररहनभुएको छ सो ितनीह का छोराछोरीह लाई मूल िवषयबःतकुो पमा 
ितनीह ले िसकाउन मोशाले अर् हाएका िथए। साथै, ितनीह को िनिम्त 
परमेँ वरले जनु सबै कामह  गनुर्भयो सो निबसर्न पिन चेतावनी उनले िदएका 
िथए। हनुत, यिद छोराछोरीह को जीवनमा बाइबलका िशक्षादीक्षाह  समावेश 
गनुर् छ भने ितनीह ले ती िशक्षादीक्षाह को बारेमा पयार्प् त ान हनुपुछर्, 
ितनीह लाई आफ्नै जीवनमा लाग ु गराउन सक्नपुछर् र ितनीह ले आफ्ना 
छोराछोरीह लाई िसकाउन ितनीह सँग समय िबताउन तयार हनुपुछर्। यो 
मािमलामा आफूह  िजम्मेवार भएको बाबआुमाह ले सम्झनपुदर्छ र त्यसको 
िनिम्त आफूह लाई कसरी व्यवःथापन गन सो िजम्मेवार िलनपुदर्छ। 

    "बालकको ूथम ् िशक्षक आमा हो। बालक िछटोिछटो बढ्छन ् र 
त्यसबेला जे देख्छन,् सनु्छन ् त्यो ितनीह को िदमागमा िजन्दगीभर कोिरएको 
हनु्छ। आफ्नो बालकको िदमागमा के राख् न चाहन्छ त्यो राख् ने कामको ठूलो 
अिभभारा आमाकै हातमा हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, प.ृ २७५बाट 
पान्तिरत। 

   बाबआुमाले परमेँ वरका ूित ाह  र ूमे िसकाउने समय अत्यन्तै 
संवेदनशील र मह वपूणर् समय हो। परमेँ वरको ान र ूित ाह  
व्यिक्तगत पमा आफ्ना छोराछोरीह लाई िसकाउने िनयिमत बानी बसाल्न 
सिकयो भने त्यसले तत्काल तपाईँको पिरवारलाईमाऽ होइन आउने 
िपढँीह लाई पिन ूभाव पानर् सक्दछ। 

    यो पद फेिर पढ्नहुोस:् "ती ितमीह ले आफ् ना छोराछोरीह लाई 
होिशयारीसाथ िसकाओ। घरमा बः दा, बाटोमा िहँ  दा, ढल् केर सतु् दा र उ  दा 
ितनको चचार् गर।" व्यवःथा ६:७। यहाँ के भ  खोिजरहेको छ? हाॆा 
छोराछोरीह को िनिम्तमाऽ होइन हामीह कै जीवनमा त्यहाँ लेिखएको अितर्ले 
परमेँ वरको अिःतत्वको वाःतिवकतालाई कसरी िनणार्त्मक चरणमा हामीलाई 
राख् दछ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत एजकेुशन पःुतको देहायका 
अध्यायह  पढनहुोस:् प.ृ २७५-२८५को "िूपरेशन", प.ृ २८३-२८६को 
"कोअपरेशन" र प.ृ २८७-२९७को "िडिसिप्लन।" 
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    "आफ्ना बालबािलकालाई सु देिख र पिछसम्म तािलम िदने कामको 
िजम्मेवारी बाबकुो पिन हो र आमाको पिन हो भ े ठा ु ज री छ। आफ्ना 
बालबािलकाह लाई िसकाउने कुरामा दवैु बाबआुमा होिशयारी हनुपुछर् र के 
िसकाउने भ े कुरामा दवैुले पूरा तयार गनुर्पछर्। यस मािमलालाई दवैु बाब ुर 
आमाले अत्यावँयक ठा ुपदर्छ। बाब ु र आमा हनेु िजम्मेवारी सम्हाल्नभुन्दा 
पिहले पु ष र मिहलाले शारीिरक िवकाशको बारेमा जानकारी 
हनुपुछर्...मानिसक िवकाश र नैितक तािलमको नीितह  पिन ितनीह ले बझु्न ु
पदर्छ।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, प.ृ २७६बाट पान्तिरत। 

   "एक आपसमा सहयोग गरेर चल्ने काम बाब ु र आमाले घरेल ु
जीवनमै देखाएर सु  गनुर्पदर्छ। आफ्ना छोराछोरीह लाई हकुार्उने िजम्मेवारी 
दवैु बाबआुमा एक भएर जतु् नपुदर्छ। छोराछोरीह  पाएपिछ हकुार्उने 
िजम्मेवारी दवैुको हो। ितनीह  िनरन्तर पमा एक भएर आफ्ना 
बालबािलकालाई हकुार्उने ूयास गनुर्पदर्छ। बाबआुमाले आफूह लाई 
परमेँ वरमा समपर्ण गरोस ् र एक आपसलाई सम्हाल्न उहाँसँग सहयोग 
मागोस।्...जब बाबआुमाले आफ्ना छोराछोरीह लाई िसकाउँछन ् र तािलम 
िदन्छन ् त्यःता बाबआुमाले ःकूलका िशक्षकह को आलोचना कमै गछर्न।् 
आफ्ना छोराछोरीह लाई हकुार्उन र िसकाउन िजम्मेवारी बोकेका ःकूल वा 
शैिक्षक संःथालाई सम्मान गनर् र त्यसका नीितह लाई सकेसम्म उचाल्ने 
िजम्मेवारी बाबआुमाको पिन हो भ े बझु्न ुज री छ िकनभने दवैु बाबआुमा र 
ःकूल वा शैिक्षक संःथाले छोराछोरीह को िहतको िनिम्त काम गिररहेको 
हनु्छन।् ःकूल वा शैिक्षक संःथाले आफ्नो नीितह  िव ाथीर्ह को िहतको 
िनिम्त कायार्न्वन गन भएकोले बाबआुमाबाट ती नीितह लाई आफ्ना 
छोराछोरीह को साम ुसमथर्न गनर् ःकूल वा शैिक्षक संःथाको न्यायपूणर् माग 
हो।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, प.ृ २८३बाट पान्तिरत। 
  
िचन्तनमनन: 
अ.   हामीसगँ छोराछोरीह  होस ्वा नहोस ्हामी जो भएतापिन वा जहाँ 

भएतापिन कुनै न कुनै पमा घरेल ुवातावरणमा रहन्छ । हामी सबैले 
एक आपसमा कुनै न कुनै िकिसमले अन्तिबर् या गदर्छ  वा पारःपिरक 
सम्बन्ध राख् दछ । यस अध्यायमा तपाईँले के िसक्नभुयो जसले गदार् 
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तपाईँ जहाँ भएतापिन कसैसँग पारःपिरक सम्बन्ध राख्दा वा गवाही 
िदँदा कःतो व्यवहार गनुर्पछर्? 

आ.   िशक्षा पाउन ुअसल हो भनेर हामी सबैले ठान्छ । (िशक्षा आजर्न 
गनर्बाट कसले िवरोध गदर्छ र?)। तर िशक्षा सध असल हनु्छ र? 
िशक्षा पाउनकेो नाउँमा वा ान आजर्न गन नाउँमा त्यःतो कःतो 
िशक्षा होला जसले मािनसलाई ॅ  बनाउँछ र खराब काम गनर् 
उक्साउँछ? कुनै पिन िशक्षा, िव ान वा आिवँकारह  जसले 
मािनसलाई िबगानर् वा ध्वःत बनाउँछ त्यो आम मािनसको िहत 
िबपिरत हनु्छ। त्यो िशक्षाको नकारात्मक पक्ष हो। तर ती 
नकारात्मक उदाहरणह बाट हामीले के िसक्न सक्छ  जसले हाॆो 
िशक्षालाई असल बनाउन पिरणत गनर् सक्छ ? 

इ.   चौथो बुदँामा हामीले अध्ययन गर् य  िक परमेँ वरले हामीलाई 
आत्मिनणर्यको पिवऽ ःवतन्ऽता हामीलाई सिुम्पनभुएको छ। िढलो वा 
चाँडो, हाॆा छोराछोरीह  जब हकुर् न्छन ् र ठूलो हनु्छन ् तब 
ितनीह ले परमेँ वरको बारेमा सानैदेिख िसकेका ानह लाई मानेर 
उहाँको बाटोमा िहँड्ने िकन निहँड्ने िनणर्य ितनीह  आफैले गनुर्पन 
हनु्छ। त्यसकारण सबै बाबआुमा वा जोसकैु िकन नहोस ् जब 
ससुमाचार सनुाइन्छ परमेँ वरले िदनभुएको आत्मिनणर्यको 
ःवतन्ऽताको िनणार्यक सत्यतालाई हामीले िकन िदमागमा 
रािखराख् नपुछर्? 
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कथा २ 

'अब ितमी बाँच्दैनौ" 

कुबेरा, ३१ (भारत) 
 
 मेरा बबुा र आमा िभऽी भारतमा रहन्थे। ितनीह  दवैु जना इसाई 
पिरवारबाट आएका िथएनन।् िबबाह गरेपिछ ितनीह  ठूलो सहर ब लु  वा 
ब लोरमा सरे। त्यहाँ मेरो बबुाले पिुलस अिफसरको काम गनुर्हनु्थ्यो। जब 
मेरी आमा गभर्वित भइन ् तब उनलाई गार् हो भएको िथयो। अपरेशन गरेर 
बच्चा जन्मेपिछ उनी मनिछन ्भनेर डाक्टरले भनेका िथए। त्यो सनेुर सबै 
जना िदक् क माने। ितनीह ले त्यो बच्चालाई माया गथ। त्यो बच्चा ःवःथ र 
राॆो िथयो। "तपाईँको बच्चा कःतो िचितक् क परेको छ। के मलाई िदन 
सक्नहुनु्छ?" एक जना िबरामीले माग्यो। "म त्यस बच्चालाई पाल्छु। ितमी 
मिरहाल्नेछौ" डाक्टरले भन्यो। तर सरला नाउँ गरेकी इसाई नसर्ले मेरी 
आमालाई आशा नत्याग्न ु भनेर सल्लाह िदइन।् "त्यहाँ परमेँ वर हनुहुनु्छ 
जसको नाउँ येशू हो। यिद तपाईँले उहाँलाई िवँ वास गनुर्भयो भने सबै थोक 
ठीक हनेुछ" त्यस नसर्ले भिनन।् "मैले त्यो परमेँ वरलाई िचनेको छैन। मेरो 
लािग ूाथर्ना गिरिदनहुोस ् न। मलाई सहयोग गनुर्होस"् आमाले कमोजोर 
ःवरमा अनरुोध गिरन।् 

  सरलाले ूाथर्ना गदार् गद आमा गिहरो िनन्िामा पिरन।् जब उनी 
सिुतरहेकी िथइन ्सरलाले उनको िशरमा हात राखेर येशूसँग ूाथर्ना गिरन।् 
सबैलाई अचम्म पारेर आमा िनको भइन ्र तीन िदनको छोरो बोकेर आफ्नो 
घर फिकर् न।् अःपतालको खाटमा रिहरहेका धेरै िबरामीह बाट आमाको 
िनिम्त त्यस नसर्ले ूाथर्ना गरेको सनेु। येशूले उनको जीवनलाई बचाउनभुएको 
िथयो भनेर आमाले महससु गिरन।् अिन आफ्नो दय येशूलाई िदने िनणर्य 
गिरन,् तर कुन चचर्मा उनी जाने सो उनलाई थाहा भएन। बबुाले आमालाई 
िसधै सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा लग्नभुयो। बबुाले येशूलाई िवँ वास 
गनुर्हु थे तर त्यस सहरमा धेरै चचर्ह  छन ् र त्यहाँ कसरी मािनसह ले 
आराधना गछर्न ् भनेर उहाँलाई थाहा िथयो। बबुाको एक जना साथीले 
उहाँलाई भनेको िथयो िक एडभेिन्टःट चचर्लेमाऽ बाइबलको येशूलाई पूरै 
मान्छन।् "यो ठीक चचर् हो। ितमी यस चचर्मा गएर येशूको उपासना गनुर्" 
भनेर बबुा कडा भएर आमालाई भ ुभयो। १४ वषर्िभऽ आमाले सात वटा अ  

३९-१ 



छोराछोरीह  पाउनभुयो। आज, उनको जेठो छोरो भारतको एउटा 
कन्फरेन्सको अध्यक्ष छ। माइलो छोरो यरुोपको आयरल्याण्ड भ े देशमा 
पाःटरी काम गछर्न।् उनको सािहँलो छोरो ब लु को चचर् पाःट भएको छ। 
उनका तीन जना छोरीह  चचर्को ःकूलमा पढाउने काम गछर्न।् अक  दईु 
छोराह  िमसनमा काम नगरेतापिन चचर्को सिबय सदःयह  छन।् मचाही ँ
सबभन्दा कान्छो। पिहलो छोरो जन्मेपिछ आमा मन िथइन।् तर िवँ वासको 
ूाथर्नाले उनी जीिवत भइन ् र उनले आठ जना िवँ वािसलो सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट छोराछोरीह  जन्माइन।् आज मेरो जःतै आमाको केवल एउटै 
नाउँ छ, त्यो हो कमलामामा। उनी ःवःथ िछन ्र आठ नातीनातीनाका ७२ 
विषर्य हजरुममुा हनुहुनु्छ। जब म हकुर् न्दै िथए ँ तब आमाले मलाई 
परमेश ् वरको यो वचन बराबर सनुाउनहुनु्थ्यो "१५ “के कुनै आमाले आफ् नो 
दूधेबालकलाई िबसर्न सक् छे र? आफूले जन् माएको बालकलाई के त् यसले 
िट ाउँिदन ँर? त् यसले िबसर्न पिन सक् छे, तर म त ितमीलाई िबसर्न सिक् दन।ँ 
१६ हेर ्, मैले ितमीलाई मेरो हत् केलामा खोपेको छु। ितॆा पखार्लह  िनरन् तर 
मेरै सामनु् ने छन ्।" 

   उहाँको िवँ वासले गदार् आज हामी ठूलो पिरवार येशूसँग 
िहँिडरहेकाछ । 

-आन्िमेुकचेःनीलाई कुबेराले सनुाएको कथा 
 

३९-२ 
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