भजनसंग्रह र िहतोपदे शमा
क णा र याय

४

यस अध्यायका मूल पदह : भजन ९:७-९, १३-२०, भजन ८२, भजन १०१,
भजन १४६, िहतोपदे श १०:४, िहतोपदे श १३:२३,२५ र िहतोपदे श ३०:७-९

यस अध्यायको मूल सार पद: "३ दुबल
र् र अनाथह को रक्षा गर, आवँयक

परे काह

र िथचोिमचोमा परे काह को न्याय गर। ४ दुबल
र् र िदनिहनलाई

छु टाओ, दुंटह का हातबाट ितनीह लाई छु टकारा दे ओ।"भजनसं मह ८२:३-४

स ितको बेलामा वा धािमर्क िबयाकलापह मामाऽ समावेश नभएर

साधारणततया दै िनक जीवनमा पिन परमेँवरसँगको जीिवत सम्बन्धको अनुभव

भइरहनु अिनवायर् छ भनेर भजन र िहतोपदे शका पुःतकह ले िजिकर गदर्छन्।

हामीह को

सम्बन्ध

हामी

आफैसँग,

पिरवारसँग,

बन्धव्यापारसँग,

इ िमऽह सँग र सरकारसँगै कःतो हुनपु छर् भनेर िहतोपदे शले िचऽण गदर्छ।
भजनसं मह िविभ

भावानात्मक र आित्मक अनुभवह को सँगालो हो। त्यसमा

शोकदे िख िलएर अत्यन्तै उल्लासपूणर् ूशं सा र ती बीचमा हुने िविभ

भावह

भजनसं महमा व्यक्त गिरएका छन्। हामीह को जीवनको ूत्येक पक्ष र
अनुभवमा िवँवासको पिहचान दशार्उनु ज री छ िकनभने हामीह को जीवनको

ूत्येक पललाई परमेँवरले चासो राख्नुहन्ु छ। फेिर त्यसै वखत हामीह को

पितत सं सारले मानव जीवनलाई तहसनहस गन गिर ूितिबिम्बत गन दु:ख,

क , अन्याय, अत्याचार, शोषण आिदह

ँ ा िचम्लेर
सभ्य वा स े मािनसले आख

बःन वा वेवाःता गरे र बःन पिन सुहाउँदैन। अन्याय र अत्याचारूित परमेँवर

ु एको बाइबलले बारम्बार उल्लेख गदर्छ र त्यसलाई राहत
सं वेदनशील हुनभ

िदन उहाँले खोिजरहनुहन्ु छ भनेर पिन बाइबलले बताउँछ। आशारिहतह का
ु न्ु छ। यस िवषयमा िविभ
आशा परमेँवर नै हुनह
छोएकोमाऽ पाउँछ । तपाईँको विरपिर रहा

हे िपएका,

िपछिडएका,

शोिषत

भएका,

िनधर्न, िवप

समाजबाट

५९

पुःतकह ले छ्वाःस

वगर्, दिवएका,

ितरःकार

गिरएका

र

िविसर्एका मािनसह लाई यस अध्यायमा उल्लेिखत साममीह

अध्ययन गदार्

ु न
केही हदसम्म ितनीह को सेवा गनर् तपाईँ तत्पर हुनह
ु ेछ भ े लेखकले आशा

व्यक्त गदर्छ। हामीह का विरपिर रहे का िविभ

कारणह ले दिवएकाह लाई

केही न केही गर भ े हौशला यस अध्यायको छ।

१. भजनसं मह: शोिषत तथा पीिडत वगर्को िनिम्त आशाका भजनह

दु:खक , पीडा, सङ्कट, िवप ी र समःया झेिलरहे का मािनसह को

बन्दन वा शोक परमेँवरले दे ख्नुहन्ु छ र सु ुहन्ु छ भनेर हामीले अिघ नै
हे र्य । परमेँवरमािथ भरोसा राखेर चलेतापिन अनेक िकिसमका दु:खक

अन्याय भोिगरहे का मािनसह को बन्दन हामी भजनसं महमा पढ्छ ।

र

हामीूित परमेँवरको भलाइको ूितव ता, न्यायको आवाज र उहाँको

सवर्शिक्तमानताको सदा उपिःथितको बाबजुद पिन अन्याय, अत्याचार, शोषण,

पीडा, दमनका बुलन्द आवाजह ले भजनसं महको पुःतक ढािकएको पाइन्छ।
धेरैजसो भजनसं महमा लेिखएका साममीह

पाउँछ ।

य िप, त्यहाँ लेिखएका गीतह

मानव पीडाको उपज भएको हामी

क मा परे का परमेँवरका जनह ले

अझै पिन गाइरहे को पाइन्छ। ितनीह को जीवनको पिरिःथित र आःथाको

अवःथा

जितसुकै

भरोसालाई

नाजुक

भएतापिन

त्यसले

ितनीह को

्
परमेशवरूितको

दवाउन नसकेको ती गीतह ले बताउँछन्। ती गीतह मा

आशाका िकरणह

यऽतऽ छिरएको पाइन्छ। दु

अिघ, पीिडतह को िब

शिक्तले िवजय पाउनुभन्दा

मा दु ताको भारले नाश गनुभ
र् न्दा अिघ परमेँवरको

हःतक्षेपले अबेर नगरे को ती र गीतह ले हारगुहारका आवाजह

उठाइरहे को

पाइन्छ। यस पिरूेआयमा भजनका लेखकह ले (राजा दाउदमाऽ होइन,

अ ह को भजन पिन त्यस भजनसं महमा समावेश भएका छन्) ितनीह को

आःथा, दु:खक , परीक्षा, जीवनका अनेक िवयोगह लाई गीतमाफर्त आफ्ना

भावनाह

व्यक्त गरे का िथए।

ँ ाको
आफूूितको आःथामा तल्लीन हुने दाउदलाई परमेँवरको आख

नानी भनेर सम्बोधन गिरएतापिन कुन पिरिःथितमा दे हायको भजन रिचएका िथए

सो सोच्नुहोस्। परमेँवरले दे खाउनुभएको भलाइूित आःथा र उनले खेिपरहेको

क कर

अनुभवको

बीचमा

भइरहेको

तनावलाई

के

तपाईँ

अनुभव

गनर्

सक्नुहन्ु छ? तपाईँकै जीवनमा आएका अनेक जोिखम परीक्षाह मा परमेँवरूित
ँ बेमेल भइरहेको के तपाईँले पाउनुभएको छ? हेनह
तपाईँको आःथासग
र्ु ोस् भजन

६०

९ "१ हे परमूभ ु, मेरो पूरा

दयले म तपाईंको ूशंसा गनछु । तपाईंका सबै

२ म तपाईंमा रमाउनेछु र उल्लिसत

आँचयर्कमर्ह को वणर्न म गनछु ।

हुनछ
े ु । हे सव च्च परमेँवर, तपाईंको नाउँमा म ःतुित गाउनेछु। ३ मेरा

शऽुह

िपिठउँ फकार्एर भाग्छन्, ितनीह

तपाईंको सामुन्ने ठक्कर खाएर नंट

हुन्छन्। ४ िकनभने तपाईंले मेरो अिधकार र मािमलाको रक्षा गिरिदनुभएको

र् एको छ। ५ जाितछ। िसं हासनमा िवराजमान भई तपाईंले िनंपक्ष न्याय गनुभ

जाितह लाई तपाईंले हप्काउनुभएको छ र दुंटह लाई नंट पानुभ
र् एको छ।
तपाईंले

शऽुह मािथ

उखेल्नुभएको

ितनीह को नाउँ सधको िनिम्त मेिटिदनुभएको छ। ६

अनन्त
छ।

िवनाश

छाएको

छ,

ितनीह का

नाउँिनशानै

ितनीह को

मेिटएको

सहरह

छ।

७

तपाईंले

परमूभ ुले

सदाकालको िनिम्त राज्य गनुह
र् न्ु छ। उहाँले न्यायको िनिम्त आफ्नो िसं हासन

तयार पानुभ
र् एको छ। ८ र उहाँले धािमर्कतािसत सं सारको न्याय गनुह
र् न्ु छ,
उहाँले

िनंपक्षतािसत

परे काह का

िनिम्त

मािनसह मािथ

परमूभ ु िकल्ला

शासन

हुनहु न्ु छ,

शरणःथान। १० तपाईंको नाउँ जान्नेह
राख्छन्,

िकनिक हे परमूभ ु,

गनुह
र् न्ु छ।

कंटको

९

िथचोिमचोमा

समयमा

एउटा

जितले आफ्नो भरोसा तपाईंमा

तपाईंको खोजी गनह लाई (चाहना गनह )

तपाईंले त्याग्नुभएको छै न। ११ िसयोनमा िवराजमान हुनहु न
ु े परमूभ ुको ःतुित

गाओ। मािनसह का बीचमा उहाँका कामह को घोषणा गर। १२ िकनिक
रगतको बदला िलनुहन
र् न्ु छ। स ंटमा परे काह को पुकारलाई
े े सम्झना गनुह
ु ल

उहाँले बेवाःता गनुह
र् न्ु न।

१३ हे परमूभ ु, ममािथ अनुमह गनुह
र् ोस्। हेनह
र्ु ोस्,

मलाई घृणा गनह बाट मैले कःतो कंट भोग्नुपरे को छ। तपाईंले नै मलाई

मृत्युको मुखबाट छु टाउनुहोस्,

१४ र िसयोनकी छोरीका ढोकाह मा म

तपाईंका सबै ूशंसाको घोषणा गनर् सकूँ, र त्यहाँ तपाईंले गनुभ
र् एको उ ारमा

म रमाउन सकूँ। १५ जाित-जाितह

आफूले खनेको खाड़लमा आफै जािकएका

छन्। ितनीह ले लुकाएर फैलाएको जालमा ितनीह

आफै परे का छन्। १६

परमूभ ु त उहाँकै न्याय ारा िचिननुहन्ु छ। दुंटह चािहँ आफ्नै हातका कामको
जालमा फसेका छन्। १७ दुंटह चािहँ पातालमै फकर जानेछन्,
परमेँवरलाई

िबसर्न्छन्।

१८

तर

दिरिह लाई

सबै

जाितह ,

जसले

सध

उ नुहोस्,

मािनस िवजयी हुन नपाओस्। जाित-जाितह को न्याय तपाईंको

िबिसर्इनेछैन, पीिडतह को आशा किहल्यै चकनाचूर हुनछ
े ै न। १९ हे परमूभ ु,

सामुन्ने होस्। २० हे परमूभ ु, ितनीह लाई भयभीत तुल्याउनुहोस्। ितनीह

त मािनस माऽ हुन ् भनी जाितह ले थाहा पाऊन्।"

६१

सं सारमा भइरहे का अन्याय, अत्याचार, सं क , पीडा आिदले ल्याउने

तनावको बीचमा पिन आशा, परमेँवरको भलाइ र उिचत न्यायका जवाफह
बारम्बार

फुिकरहे को

भजनसं महमा

पाइन्छ।

अन्याय,

अत्याचार,

आत ,

दु ह को रजाइँले अिहले ताण्डब नृत्य वा िजितरहे को दे िखएतापिन दु ह

र

अन्यायलाई परमेँवरले सम्हाल्नुहन
र् न
ु ेछ र न्याय गनुह
ु ेछ भनेर भजनसँमहले
हामीलाई

आँवःत

पादर्छ।

दु:खक ,

पीडा,

अन्याय,

अत्याचारले

सताइएकाह लाई पुनिजर्वन िदएर पुनःथार्िपत गनुर् हुनेछ भने दु ह लाई
सदाको िनिम्त दण्ड िदइनेछ।

एकफेरा नािःतक भएर परमेँवरको अिःतत्वलाई िवँवास नगन तर

पिछ उहाँलाई िवँवास गनर् पुगेका बेलायतका ूख्यात सािहत्यकार सी.एस.

िलिवसको

एउटा

िकताब

"िरफ्लेक्सनस

अन

द

सामस्"

(भजनसँमहमा

ूितिबम्बह )मा भजनसं महको पुःतकमा बारम्बार व्यक्त गिरएको परमेँवरको

न्यायूित अचम्म मान्दै उ ेिजत हुँदै त्यसको िसय चाहनालाई लेखकले व्यक्त

गरे का िथए। बाइबल पढ्ने कितपय मािनसह ले न्यायको बारे मा पढ्दा

भयिभत भएको उक्त लेखेकले महसुस गरे को सन्दभर्मा न्यायको बारे मा सु का

यहू दीह ले व्यक्त गरे का

ि कोणलाई िटप्पणी गद उनी लेख्दछन्: "आफूसँग

भएका सबै ौीसम्पि ह लाई जफत गन र न्याय ितनीह को पक्षमा भएतापिन

ु ाइ नहुने हजार मािनसह को आवाज अब ितनीह को पक्षमा सुिननेछ।
सुनव

अन्याय र अत्याचारका चपेटामा परे का मािनसह

डराउनेछैनन्।

यिद

ितनीह को

मािमलालाई

न्यायको कुरा सुन्दा

कसै ले

सुिनिदयो

भनेमाऽ

ितनीह ले खेिपरहे को मारूित उिचत न्याय गिरनेछ भनेर ितनीह लाई थाहा

छ। जब परमेँवर न्याय गनर् आउनुहन
ु ेछ तब ती पीिडतह को बन्दन

सु ुहन
ु ेछ भनेर ितनीह
परे का,

िवँवःत छन्।" पृ. ११बाट

पीिडत, दिवएका, िपछिडएका, हे िपएका, चपेतामा परे का, अन्यायमा
आफ्नो

भाऊ

खोज्नेह ले

गदार्

परे काह लाई भजनसं महमा आशा िदलाइएको

र क

पान्तिरत।

आफूह

दमनको

िशकारमा

छ। वतर्मान अवःथामा िनराशा

भोिगरहनुपरे तापिन (जसरी व्यथा लागेकी आमाले बच्चा पाएपिछ राहत

पाउनेछु भनेर आशा गदर्िछन्) भजनसं महका लेखकह ले सबैको

दयमा

आशाको िकरण चिम्क रहोस् भ े कामना व्यक्त गरे को पाठकवृन्दह ले

महसुस गनुर् ज री छ।

६२

परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्यायूित भयिभत नहुँदै

हामीले त्यसलाई कसरी

सकारात्मक तिरकाले हेन र्ु ज री ठा प
ु छर्? त्यो मनिःथितको कारणह

के के

हुनसक्छन्?

२. "हे ूभ ु, केही न केही त गनुह
र् ोस्!"

भजन ८२ येशूलाई िवँवास गन ूत्येक भक्तह ले आत्मसात् गनुर्

ज री दे िखन्छ। त्यसमा हाॆो िनिम्त के सान्दिभर्क र भावुक सन्दे श छ?
हेनह
र्ु ोस्: "१ परमेँवर ठू लो समुदायमा िवराजमान हुनहु न्ु छ, दे वह का बीचमा
उहाँले

न्याय

गनुह
र् न्ु छ।

२

"ितमीह

किहलेसम्म

अन्यायीह को

पक्ष

िलइबःछौ, र दुंटह को ओड़ थाप्छौ? ३ दुबल
र् र अनाथह को रक्षा गर,

गरीब र िथचोिमचोमा परे काह को न्याय गर। ४ दुबल
र्
र दिरिह लाई

छु टाओ, दुंटह का हातबाट ितनीह लाई छु टकारा दे ओ। ५ ितनीह को न
ान छ, न समझ, ितनीह

अन्धकारमा यताउता डुल्छन्। पृथ्वीका सारा जग

नै हिल्लएका छन्। ६ मैले भन,

सव च्चका छोराह

"ितमीह

हौ।" ७ तापिन ितमीह

शासकझ ितमीह को पतन हुनछ
े ।"
न्याय गनुह
र् ोस्, िकनिक सारा जाितह
परमेँवरले इॐाएली रा

समाज िनमार्ण गनर् िविभ

दे व

हौ,

र ितमीह

सबै

मािनसह झ मनछौ, र अ

८ हे परमेँवर,

उ नुहोस्,

पृथ्वीको

्
तपाईंको उ रािधकार हुन।

वा जाितलाई समृि , सम्प ता र व्यविःथत

समयमा िविभ

िथयो। तर इॐाएल रा ले ती नीितह

नीितिनयम र िनदशनह

िदनुभएको

पालन गरे र िजओस् भ े परमेँवरको

योजनालाई िबथोली िदए अथार्त ् उहाँको अपेक्षा अनुसार चल्न इॐाएलीह
असफल भए। परमेँवरितर नजर लाएर चल्नुको स ा ब

ितनीह को

विरपिररहे का दे श, सभ्यता र समाजितर लागेर ितनीह को नक्कल गनर् चाहे ।
ती

नक्कलह मा

आफूभन्दा

िविभ

कारणबस

कमजोर

भएकाह लाई

िथचोिमचो गन, अन्याय गन, सताउने, हे प्ने, दवाउने र शोषण गन ूवृि ह

िथए। बडा हािकमह , न्यायिधसह , नेता र अगुवाह

अ को खु ा तानेर

आफ्नो भाऊमाऽ खोज्ने खालका िथए। ॅ ाचारको जरो गाडेर मािनसह लाई

पैसाको लोभमा आफ्नो पक्षमा िलएका िथए। िविधको शासनिबना नै ती अगुवा

तथा नेताह को बोली नै फैसला हुने भएकोले र अदालतको अिःतत्व

नभएकोले

सवर्साधारण

जनता,

गिरब

र

िवशेष

गरे र

अन्यायको

मारमा

परे काह लाई सुरक्षा निदइकन ती नेता र अगुवाह ले नागिरकलाई शोषणको

मारमा पारे का िथए। त्यस भयाभबह अन्याय, शोषण र िविधिबनाको शासनको
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पिरिःथितलाई भजन ८२ले खुलेआम सम्बोधन गरे को पाइन्छ। परमेँवर

ु न्ु छ भनेर उहाँको ःथानको वयान गद
सब च्न न्यायिधस वा न्यायकतार् हुनह
उहाँले िदनुभएको नीितिनयममा अथार्त ् िविधको शासन अनुसार न्यायिधस,

अगुवा र नेताह

चल्नुपन कुरा िचऽण गदर्छ। ियनीह को न्याय परमेँवरले

गनुह
र् न्ु छ भनेर पिन उक्त भजनले ठोकुवा गदर्छ। समाजमा अमजणी भूिमका

खेलेर अगुवा, नेता र न्यायकतार् हुनगएकाह
गनर् िनयुिक्त गिरएका िथए" -एलेन जी
१९८बाट

अगुवाह

"परमेँवरकै मातहतमा न्याय

ाइट, ूोफेटस् एण्ड िक स् पृ.

पान्तिरत। जुन पद र ःथानमा ती अगुवाह लाई (धािमर्क

नै िकन नहुन)् ःथापना गिरएका िथए ितनीह ले परमेँवरको

मातहतमा रहे र उहाँको ूितिनिधको

पमा काम गनुप
र् न िथयो। सं सारका

न्यायकतार् वा नेतत्ृ ववगर्ले परमेँवरको न्यायलाई अनुकरणीय उदाहरणको

पमा िलएर यस सं सारको शासन ूणाली चलाउनुपथ्य भ े यस भजनको

लेखकको

ि कोण िथयो। जुनसुकै

पमा न्याय गन, अन्याय गन, अ लाई

कमजोर ठानेर िथचोिमचो गन आिद सबैको न्याय परमेँवरले गनुह
र् न
ु ेछ भनेर
भजन ८२ले खुलासा गदर्छ।

परमेँवरले नै िछटो हःतक्षेप ग न् भनेर सं सारको िवषम् समाजको

पिरिःथितलाई सम्बोधन गद यो भजन अन्त्य गिरएको छ। रा मा भइरहे का
अन्याय, अत्याचार, आतङ्क, शोषण आिदलाई अन्त्य गनर् भजनको लेखकले

परमेँवरसँग माग गदर्छन्। अ

भजनह मा जःतै यो भजन पिन दवाएर

रािखएका आवाजह को िनिम्त आवाज भएर ूःतुत गिरएको छ। िविभ

अन्याय ूणालीह को मुिन रहे र बःन र काम गनर् वाध्य भएका िवप , शोिषत,

िपछिडएका, दिवएका, जातभातको नाउँमा ितरःकार गिरएका आिदह का

आवाजह

दवाएर राखेतापिन परमेँवरको सामु ती आवाजह

छै न भनेर भजन ८२ले व्यक्त गदर्छ।

िवलय भएको

सव च्च न्यायकतार्, सारा जगतका साबर्भौमशासक र सं सारका सबै

रा ह को

शासक

परमेँवरसँग

आफ्नो

ःथानबाट

अन्यायको

चपेटामा

परे काह लाई न्याय गनर् भजन ८२को लेखकले िबिन्तभाऊ गदर्छन्। त्यो
िबिन्त चढाउन उहाँभन्दा अक उच्च अदालत र आिधकािरक व्यिक्त छै न।

यस भजनको उल्लेखनीय पक्षलाई मनमा राख्नु ज री छ। सं सारका

शासकवगर्ह ले ितनीह को अदालतमा गिरब, दु:खी, िथचोिमचोमा परे का,
िदनहीन, शोिषत, कमजोर आिदका आवाजह

नसुनेतापिन (ूायजसो यस

सं सारको ूणाली यःतै छ) ितनीह को मािमला पेश गनर् र सहायता माग्न

६४

कसै ले छे क्न नसक्ने अझै पिन सव च्च अदालत (वा पुनरावेदन) वा न्यायिधस
ु न्ु छ भनेर भजनले आँवःत पादर्छ।
हुनह
हाॆो िविभ

जीवनकालमा हामी आफै पिन िविभ

अन्यायह को

िशकार भएका छ । फेिर त्यसैसमयमा जािननजानी कितपय समयमा हामी

आफै पिन आफ्नो भाऊ खोज्न, फाइदा खोज्न, ःवाथर्पूितर् गनर् र ूित ालाई

कायम गनर् अ मािथ अन्याय गिररहे का पिन हुनसक्छ । भजन ८२ जःता

भजनह लाई केलाएर प
वाःनाह

भने ितनीह िभऽ यःता ितआण

ान, बौि क

पाउँछ जसले हामी दिवएका ह िक हामीले अ लाई दवाएका ह

भ े जानकारी िदँदछ। अन्यायी अत्याचारी कठोर न्यायिधस वा अगुवाह ूित
परमेँवरको गिहरो चासो छ िकनभने ितनीह

पिन उहाँकै छोराछोरी हुन ् साथै

ितनीह ले न्यायोिचत जीवन िबताएर सुमागर् रोजुन ् भ े उहाँको चाहना छ
(भजन ८२:६)। त्यसकारण अन्यायी, अत्याचारी र अ लाई दवाउने मनोवृि

भएकाह को िनिम्त पिन भजनले आशा ूदान गदर्छ। तर कुन नीितमा चल्ने

भ े आत्मिनणर्यको अिधकारालाई लत्याएर परमेँवरले जबरजःती गनुह
र् ु ।

यिद कोही पिरवतर्न भएर आदशर्को जीवन िबताउन चाहन्छ भने उसलाई
परमेँवरले अवसर िदनुहन्ु छ।

३. राजाका ूित ाह

भजन १०१ अगुवा, न्यायिधस, नेता र समाजका अमजह को िनिम्त

लेिखएको भएतापिन हामी हाॆो जीवनको जुनसुकै ःथानमा रहेतापिन त्यस

भजनमा लेिखएको मह वपूणर् सरसल्लाहलाई हामीले आत्मसात् गनुर् िकन ज री

छ? हेनह
र्ु ोस्: "१ म तपाईंको ूेम र न्यायको गीत गाउनेछु, हे परमूभ ु, म
तपाईंको ूशंसा गाउनेछु। २ म िनद ष जीवन िबताउनलाई होिशयार रहनेछु।
तपाईं मकहाँ किहले आउनुहन
म आफ्नो घरिभऽ शु
े
ु ?

आचरणको जीवन

ँ ाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्नेछैन।
ँ पथॅंट
िबताउनेछु। ३ मेरो आख

भएकाह का कामलाई म घृणा गछु र्, ितनीह

मिसत टाँिसनेछैनन्। ४ कुिटल

मित भएका मािनसह बाट म टाढ़ा रहनेछु। कुनै खराबी कामिसत म केही

ँ ५ जसले आफ्नो िछमेकीको िनन्दा गुप्तमा गदर्छ, त्यसलाई
सम्बन्ध राख्नेछैन।
म नाश गनछु ,

अिभमानी

िंट भएको र घमण्डी

दय भएकालाई म

ँ ६ मेरो कृपा िंट दे शका िवँवासयोग्य जनह मािथ रहनेछ, तािक
सहनेछैन।
ितनीह

मिसत वास ग न्। त्यो जो िनद ष मागर्मा िहँ दछ, त्यसले मेरो सेवा

गनछ। ७ छलकपट गन मािनस मेरो घरमा बःन पाउनेछैन, झूट बोल्ने
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मािनस मेरो नजरको सामुन्ने रहन पाउनेछैन। ८ दे शका सबै दुंट जनह लाई
हरे क िबहान म नंट पानछु , परमूभ ुको सहरबाट दुंट काम गनह

सबैलाई

म नंट पानछु ।"

लेिखएको

भजन १०१ िवशेष गरे र रा का अगुवा वा शासकवगर्ह को िनिम्त
हो।

जब

दाउद

राजाको

राज्यकालको

सु भयो

त्यसबेला

परमेँवरसँग आफ्नो ूितव ता दे खाउँदै दे शमा अमनचैन राख्न उनले यो भजन

रचेका िथए भ े बाइबलका िव ानह को राय छ। जब उनलाई राजा घोिषत
गिरएको िथयो त्यसबेला उनले शपथ खाएको वचनह बाट यी शब्दह

पान्तिरत गिरएर कोिरएका हुनसक्छन्। आफू यो ा साथै आफूलाई सेनापित

िनयुक्त गिरएका आफ्नै ससुरा राजाबाट भूिमगत जीवन िबताउनुपदार् अन्यायी

राजाले रा

र उनको पिरवारलाई कसरी क्षतिबक्षत पानर् सक्छन् भ े राजा

दाउदको अनुभव िथयो। आफ्नो ससुरा वा अ

फरक हुने िनणर्य दाउदले गरे का िथए।

कुनै शासकह भन्दा आफू

यस अध्ययन पुःतक अध्येताह मा कोही राजनैितक, राि य नेता वा

धािमर्क अगुवा हुनसक्छ। तर हामी जो भएतापिन कुनै न कुनै समयमा वा
कोही र कसै लाई हाॆो जीवनले ूभाव पानर् सक्छ वा उत्साह िदन सक्छ।
हामीह को

काम

गन

जीवनशैली ारा,

कायार्लयमा,

सामािजक

सेवामा

सं लग्नतामा, पिरवारमा वा चचर्मा हाॆो उपिःथितले अ लाई कुनै न कुनै
पमा छोइरहे का हुन्छ

वा ूभाव पािररहे का हुन्छ । घर, चचर् समाजमा

अगुवा वा नाइके ब े अवःथामा सिम्झनुपन सल्लाहलाई एलेन जी

ाइटले

िटप्पणी गद लेिख्छन् "घरपिरवारबाट पािरने ूभावलाई सुरक्षा गन िजम्मेवारी

व्यिक्तले

दाउदले

भजन

१०१मा

उल्लेख

गरे का

आफ्ना

शपथह

घरपिरवारबाट पािरने ूभावलाई सुरक्षा गन िजम्मेवारीलाई व्यिक्तले आफ्नो

पिन शपथ हो भनेर मा ुपदर्छ।"- काउिन्सल टु पारे न्ट्स, िटचरस, एण्ड
ःटु डेन्टस, पृ. ११९बाट
भजन

सम्झनुपछर्।

१०१मा

पान्तिरत।
उल्लेख

गिरएका

नीितह लाई

हामीले

सदै व

हामी चाहे अगुवाको भूिमका खेिलरहे का ह वा हामीले ूभाव पान जुनसुकै

क्षेऽमा रहे तापिन त्यहाँ कायार्न्वयन गनर् आवँयक ठा ुपछर्।

आफ्नो नेतत्ृ वको ूित ालाई कायम गनर् परमेँवरको दया, क णा र

न्यायको जगमािथ आफ्नो नीितको िनमार्ण गन र परमेँवरलाई िदनुपन

सम्मानलाई िशरोपर गिररहने ूितव ता दाउदले भजन १०१ व्यक्त गरे का

६६

छन्। आफ्नो जीवनमा र कायर्कालमा त्यस भजनमा उल्लेख गिरएका नीित र

ःवभाव वा दःतावेजह

पालन गनर् र िसक्न उनले ूयास गरे का िथए। यी

नीितह लाई आफ्नो जीवनमा सुचा
गलत काम गन ूवृि

राख्न उनले केही कदमह

र ूलोभनबाट, ॅ

चाल्नुपथ्य ।

चिरऽबाट र बेइमान हुने

ःवभावबाट अलग बःन वा ितनीह को ूितरोध गनर् दाउदले आफ्नैतफर्बाट

कठोर कदम चाल्नुपथ्य । कोही पिन मािनस अगुवा हुँदा, नेतत्ृ व गन लगाम

चलाउँदा वा शिक्तसम्प
्
नै हुन।

हुँदा उसलाई धरापमा पान तत्वह

िवशेष गरे र ती

जे न्यायोिचत र िठक छ्न् ितनीह को बारे मा उिचत र असल

सरसल्लाह िलनु दाउदले आवँयक ठानेकाले इमान्दार, भरपद र असल चिरऽ

भएका सल्लाहकारह

िनयुक्त गन ूितव ता व्यक्त गदर्छन्। आफ्ना जनता,

आफूसँग काम गन र आफ्नो िनिम्त काम गनह लाई न्याय र क णा िदने वा

दया दे खाउने छाप उनको नेतत्ृ वमा हुनेछ भनेर दाउदले शपथ खाएका िथए।
हामी अगुवा वगर्मा नह ला, हामीमा सल्लाहकार र कमर्चारीह

राख्ने

है िसयत नहोला, तैपिन हामीले हाॆो जीवनलाई कुन ढाँचामा ढाल्ने जसले गदार्

आवँयक परे काह लाई हाॆो न्याय र क णा दे खाउन सक्ने अवसर िमलोस्?
ँ टाँिसएर िहँड्नु
४. परमेँवरसग

जब हामी भजनसं महको अन्त्यितर आउँछ तब परमेँवरूित गिरने

ूशं साको बुलन्द आवाज झन झन चक

भएर गएको पाउँछ । अिन्तम

पाँचवटा भजनह मा िसधै सरल तिरकाले "परमेँवरको ूशं सा गर!" भनेर सु

गिरएको छ। तर ती पाँचवटा भजनह मा ूथम भजन १४६मा शोिषत, गिरब

र दिवएकाह ूित परमेँवरले िवशेष गिहरो चासो दे खाउनुभएकोले उहाँको
सराहना गद ूशं सा व्यक्त गिरएको छ।

भजन १४६मा हाॆो िनिम्त पिन सन्दे श के छ? िवशेष गरे र भजन

१४६:५-६मा परमेँवरले के सम्बोधन गिररहनुभएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "१
हल्लेलूयाह! ए मेरो ूाण, परमूभ ुको ूशंसा गर!्

२ म जीवनभिर परमूभ ुको

ूशंसा गनछु , म जीिवत रहुञ्जेल मेरा परमेँवरको ःतुित गाई नै बःनेछु। ३

आफ्नो भरोसा सं सारका शासकह मािथ नराख, मरणशील मािनसमािथ, जसले
बचाउन सक्दै नन्। ४ जब ितनीह को आत्मा िनःकन्छ,
िमिलहाल्छन्।

६७

ितनीह

माटोमा

त्यही िदन ितनीह का योजनाह

पिन नंट हुन्छन्। ५ त्यो मािनस

धन्यको हो, जसको सहायता याकूबका परमेँवरमा छ, जसको आशा परमूभ ु
त्यसका परमेँवरमा हुन्छ। ६ उहाँ ःवगर् र पृथ्वी, समुि र त्यसमा भएका

यावत् थोकका सृिंटकतार् हुनहु न्ु छ। परमूभ ु सदाकालको िनिम्त िवँवासयोग्य

रहनुहन्ु छ।

७ उहाँले अत्याचारमा परे काह का पक्षमा न्याय िदनुहन्ु छ, र

भोकाह लाई भोजन िदनुहन्ु छ। परमूभ ुले कैदीह लाई मुक्त गिरिदनुहन्ु छ।
८

परमूभ ुले

ँ ा
आख

अन्धाह का

खोिलिदनुहन्ु छ।

परमूभ ुले

दिबएकाह लाई उठाउनुहन्ु छ। परमूभ ुले धमीर्जनलाई ूेम गनुह
र् न्ु छ। ९
िवदे शीह लाई

ँ ाल्नुहन्ु छ,
सभ

परमूभ ुले

रक्षा

गनुह
र् न्ु छ!

तर दुंटह का युिक्तह

परमूभ ुले सदासवर्दा राज्य गनुह
र् न
े ,
ु छ

अनाथ

र

िवधवालाई

उहाँले िवफल पानुह
र् न्ु छ।

पुःत सम्म राज्य गनुह
र् न
े । हल्लेलूयाह!"
ु छ

ए िसयोन,

उहाँले
१०

ितॆा परमेँवरले पुःत -

ु न्ु छ भ े कुरामा कुनै िववाद छै न (भजन
परमेँवर सृि कतार् हुनह

१४६:६)। तर आफूले सृि

गनुभ
र् एको सं सारूित उहाँको िविभ

भूिमकाह

कायमै भएको कुरा उक्त भजनले व्यक्त गदर्छ। उहाँ न्यायकतार्, ूबन्धक तथा

सं भारक, दु:िख र दिवएकाह लाई ःवतन्ऽ गनुह
र् न
र् न
ु े, च ाइ गनुह
ु े, सहयोगी र
ु एको छ। िवशेष गरे र समाजमा िविभ
सं रक्षक भएर सिबय हुनभ

वेवाःता गिरएका, क

कारणह ले

भोिगरहे का र आवँयक सहयोगको िनिम्त िबिन्त

ु न्ु छ भनेर भजनसं महले खुलासा
गिररहे का मािनसह ूित उहाँ सं वेदनशील हुनह

गदर्छ। हाॆो जीवनमा, हाॆो समाजमा र हाॆो सं सारमा परमेँवर के गनर्

चाहनुहन्ु छ भ े अवधारणा हामी सबैको िनिम्त ूेरणादायी िवषय हो।
किहलेकाही ँ परमेँवरले भ ुभएकै कारणले पीिडतह लाई हे नप
र्ु छर्
भनेर हामीसोच्दछ । तर परमेँवरले गिररहनुभएको यो काम त भजन १४६ले

िजिकर गदर्छ र उहाँको काममा सहभागी हुन उहाँले हामीलाई आमह

गिररहनुभएको पिन आभास् हामी पाउँछ । जब हामी िबप

वगर्को िनिम्त,

शोिषत, दिवएका र पीिडतह को िनिम्त र रोगले मःत भएकाह को सेवा गछ

तब हामी समममा परमेँवरसँग काम गिररहे को हुन्छ र उहाँको लआयमा हामी

सिरक भइरहे का हुन्छ । ूेरणादायी भजन १४६मा उल्लेिखत लआयह

गनर् परमेँवरसँगै हातमा हात िमलाएर काम गनुज
र् ःतो महान् अवसर अ
होला?

तर अ को सेवा गदार् हामीलाई पिन फाइदाह

पूरा

के

हुन्छन्। ूायजसो

इसाईह ले परमेँवरको खोिजमा लािगरहे को चचार् गदर्छन् र उहाँको निजक

६८

हुने चाहना व्यक्त गदर्छन्। य िप, भजन १४६:७-९ र बाइबलका अ

भागह मा व्यक्त गिरए अनुसार जब परमेँवरले के गनुह
र् न्ु छ त्यसमा सहभागी

भय भने हामी उहाँलाई भे ाइरहे का हुन्छ । भजन १४६ अनुसार यिद उहाँ

गिरब, िनम्नवगर्, िवप वगर्, िबमारी, दिवएका, िपछिडएका, ितरःकृतह को
हे रचाहा गनुह
र् न्ु छ भने जब हामी पिन त्यही गछ तब हामी उहाँसँग िमलेर

काम गिररहे का हुन्छ । "दु:खक

पाइरहे का र िवप वगर्ह को सेवा गनर् र

ितनीह सँग िहँड्न येशू यस सं सारमा आउनुभएको िथयो। उहाँको ध्यान

ितनीह ूित अत्यन्तै ठू लो िथयो। र आज उहाँका भक्तह माफर्त पिन
िवप वगर्, खाँचो परे काह , पीडा भोिगरहे काह लाई राहत िदन र क कर
जीवन

दु:खक

िबताइरहे काह लाई

उचाल्न

उहाँ

भेट्न

जानुहन्ु छ।...यिद

हामीले

पाइरहे काह को र आवँयक परे काह को सेवा गनर् च ुकेन

भने

कुनैबाट पिन

ःवगर्मा रहनुहन
ु े परमेँवर िपताको क णा, ूेम र दया अ

िसक्न सक्दै न । जब हाॆो विरपिर रहे का कुनै अत्यन्तै खाँचोमा परे का, अनाथ,

दिरि र असहायह लाई िनःवाथर् भावनाले सेवा गर्य भने त्यसले दे खाउने
सुसमाचारको महान् ूेिमलो

पक्ष अ

कुनैबाट ूदिशर्त हुँदैन।"-एलेन जी

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ७, पृ. २२६बाट

पान्तिरत।अ को

ँ छ?
ु एको अनुभव के तपाईँसग
सेवा गरे र तपाईँ परमेँवरको निजक हुनभ
५. िहतोपदे श: आवँयक परे काह लाई दया दे खाउनु
िहतोपदे शको पुःतक ू ा, वुि

जीवनपयोगी िविभ

र उपदे शह को सं गालो हो। यसमा

िवषयह लाई सम्बोधन गिरएको छ। दिरि, धनी, सं तोषी,

न्याय ,अन्याय आिदलाई किहलेकािहँ िविभ

ि कोणह बाट िटप्पणी यस

पुःतकमा गिरएको छ। जीवन सध सरल र िसधा छै न। िविभ

पिरिःथित र

िनणर्यह ले मािनसको जीवनमा असर पादर्छ भनेर िहतोपदे शको पुःतकले

हामीलाई सतकर् गराउँछ। परमेँवरका भक्तजनह लाई पिन ितनीह को िनणर्य
र वातावरणले असर पादर्छ भ े कुरालाई िहतोपदे शको पुःतकले अःवीकार

गरे को छै न।

अिघ

िहतोपदे शले

भिनसकेकै

िविभ

अतीर्ह

लेिखएका

छन्?

छ

िक

िदएको

मािनसलाई
छ।

उिचत

धन,

जीवन

दिरिपना

र

यापन

गनर्

आवँयक

परे काह को सहायता गन पिरवेशमा दे हायका केही पदह मा के मह वपूणर्
वचनह

हेनह
र्ु ोस्:

िहतोपदे श

१०:४

"अल्छे

मािनसलाई क ाल तुल्याउँछन्, तर लगनशील हातह ले

६९

सम्पि

हातह ले

आजर्न

्
गछर्न।",
१३:२३,२५ "२३ गरीब मािनसको खेतबारीले ूशःतै अन्न

ँ
उब्जाउला, तर अन्यायले त्यो खोसेर लैजान्छ।, २५ धमीर्ले पेटभिर मःतीसग
खान्छ, तर दुंटको पेट भोकभोकै हुन्छ।", १४,३१ "गरीबलाई िथचोिमचो

गनले ितनीह का सृिंटकतार्ूित अवहेलना दे खाउँछ,

तर दिरिलाई दया

दे खाउनेले परमेँवरको आदर गरे को हुन्छ।", १५:१५,१६ "१५ िथचोिमचोमा
परे काह का अवहेिलत जीवन िदनहुँ दु:खको हुन्छ, तर आनिन्दत

दय सध

ु न्दा थोरै धनिसत परमूभ ुको
सुखी हुन्छ। १६ होहल्लाको साथ ूशःतै धन हुनभ
भय राख्नु उ म हो।", १९:१५-१७ "१५ अल्छीपनले घोर िनिा ल्याउँछ,

अल्छी मािनस भोकै रहन्छ। १६ अतीर्-उपदे श पालन गनले आफ्नो जीवन रक्षा

गछर्, तर आफ्नो चालको बेवाःता गन मनछ।

१७ गरीबूित दयालु हुन ु

परमूभ ुलाई सापट िदनु हो, र त्यसले जे गरे को छ, त्यसको इनाम उहाँले
ँ दुई वटा कुरा माग्दछु , हे
त्यसलाई िदनुहन
े ।" र ३०:७-९ "७ म तपाईंसग
ु छ

परमूभ ु। म मनर् अिघ ती मबाट इन्कार नगनुह
र् ोस्। ८ असत्यता र झूटा कुरा
मबाट टाढ़ै राख्नुहोस्, न त मलाई दिरिता न धन-सम्पि
केवल िदन-िदनको रोटी िदनुहोस्।

िदनुहोस्, तर मलाई

ँ धेरै भएकोले म तपाईंलाई इन्कार ग ल
९ अन्यथा मसग
ँ ा,

"परमूभ ु को हो र?

ँ ा,
भनुल

अथवा म गरीब भएकोले चोरी ग ल
ँ ा,

परमूभ ु मेरा परमेँवरको नाउँ अपमािनत पा ल
ँ ा।"
दिरि, िवप

र

र

वगर्, कमजोर र जोिखममा परे काह ूित परमेँवरले

िवशेष ध्यान र चासो दे खाउनुभएको कुरा िहतोपदे शले दे खाउँछ। कितपय

समयमा पिरिःथितले गदार् मािनसह

गिरब होला भने कितपय समयमा अनुिचत

िनणर्य र शोषणका मारमा पदार् गिरब बन्लान्। जुनसुकै पिरिःथितले गदार्
मािनसह

दिरिको दशामा परे तापिन ितनीह को सृि कतार् अझै पिन परमेँवर

ु न्ु छ (िहतोपदे श २२:२ "धनी र गरीब यस कुरामा समान छन्, िक
नै हुनह
ु न्ु छ) र ितनीह को रक्षक तथा ितनीह को
सबैलाई बनाउने परमूभ ु नै हुनह

ु न्ु छ (िहतोपदे श २२:२२,२३ "२२
िनिम्त आवाज उठाउने उहाँ नै हुनह
ितनीह

असहाय छन् भन्दै मा गरीबमािथ शोषण नगर,्

र दीन-हीनलाई

अदालतमा पेल्ने काम नगर,् २३ िकनभने परमूभ ुले ितनीह को मु ा आफ्नो

हातमा िलनुहन
ु ेछ, र ितनीह लाई लु नेह लाई उहाँले लु नुहन
ु ेछ")। जुनसुकै

गलत िनणर्यले गदार् मािनसह

कमजोर हुन पुगे पिन ितनीह बाट फाइदा

उठाउन र िथचोिमचो गनर् पाइन्दै न। यो पिन सोचनीय छ: परमेँवरको
ानबुि मा चल्न र उहाँको वचनह

पालन गन िनणर्य गदार् असल जीवन

७०

पाइन्छ

भनेर

िहतोपदे शको

पुःतकले

भनेतापिन

मािनसह

परमेँवरकै

आिशषबाट धनी हुन्छन् भ े छै न भनेर त्यही पुःतकले बताउँछ। भौितक

ु न्दा पिन परमेँवरूित बफादार हुन ु नै आिखरमा ठू लो
हुनभ

सम्पि ले सम्प

थुपानुभ
र् न्दा धमीर्सँग भएको थोरै

इनाम पाउनु हो "अन्याय गरे र धनसम्पि

उ म हुन्छ" भनेर िहतोपदे श १६:८ले बताउँछ।
बन्दव्यापारमा,

शासकवगर्मा,

ूशासन

र

न्याय

गन

मािमलामा

इमान्दारी जीवन र न्यायोिचत कारोबारूित िहतोपदे शको पुःतकले ध्यानाकषर्ण

गदर्छ। (हे नह
र्ु ोस्: िहतोपदे श १४:५,२६,२७ "५ साँचो साक्षीले छल गदन,

ु ो भय
तर झू टो साक्षीले झू टा कुराह को ओइरो लाउँछ।२६ जसले परमूभक

मान्छ, त्यसको सुरिक्षत िकल्ला हुन्छ, र त्यसका छोराछोरीका िनिम्त यो एक

ु ो भय जीवनको मूल हो, जस ारा मािनस
शरणःथान हुनेछ। २७ परमूभक
मृत्युको पासोह बाट उम्कन्छ।",१६:११-१३ "११ ठीक नाप र तराजूह
ु ाटकै हुन,्
परमूभब

थैलीमा भएका सबै ढकह

उहाँकै काम हो।

१२

राजाह ले कुकमर् िघनाउँछन्,

िकनभने धािमर्कता ारा नै िसं हासन ःथािपत

सत्य बोल्ने मािनसलाई ितनीह

्
कदर गछर्न।",
१७:१५ "दोषीलाई िनद ष

हुन्छ। १३ राजाह

(वा शासकवगर्ह ) ईमानदार ओठसँग ूसन्न हुन्छन्,

ठहराउने र िनद षलाई दोषी ठहराउने, ती दुवैलाई परमूभ ु घृणा गनुह
र् न्ु छ।",

२०:२३ "परमूभ ु घट्ब

नाप-तौल घृणा गनुह
र् न्ु छ, र छली तराजूले उहाँलाई

ूसन्न तुल्याउँदैन।", २१:२८ "झूटो साक्षी नंट हुनछ
े , त्यसको कुरा सुन्ने

जोसुकै सधको िनिम्त नंट हुनेछ।" र २८:१४-१६ "१४ परमूभ ुसँग सध

डराउने मािनस धन्यको हो, तर आफ्नो
पछर्।

दय कठोर पान मािनस स ंटमा

१५ गजर्ने िसं ह वा झम्टने भालूजःतै असहाय मािनसह मािथ शासन

गन दुंट मािनस हो। १६ िनदर्यी शासकमा बुि को अभाव हुन्छ,

तर

ॅंटाचारको धन घृणा गनले दीघार्य ु पाउनेछ")। िहतोपदे शको पुःतकमा केवल

व्यिक्तह को जीवनूितमाऽ चासो रािखएको छै न तर सबैको िहतको िनिम्त

समाज कसरी चलाउने भनेर पिन अतीर् िदइएको छ। िवशेष गरे र समाजमा

िपछिडएका, ितरःकृत, कमजोर, सुरक्षा चािहनेह लाई कसरी व्यविःथत गन

भनेर िहतोपदे शको पुःतकले औल्ँ याउँछ। शासकवगर् र नेतत्ृ ववगर् आफ्नो
िववेकले

भ्यायसम्म

उ म

तिरकाले

चल्छन्

भने

ितनीह

परमेँवरकै

सहायताले चलेका हुन्छन् भनेर हामीलाई याद िदलाउँछ (िहतोपदे श ८:१५,१६

"१५ म ारा नै राजाह

१६

म ारा

नै

राज्य गछर्न ् र शासकह

राजकुमारह

राज्यव्यवःथा

७१

उिचत कानून बनाउँछन्,

चलाउँछन्

र

सबै

उच्च

अिख्तयारवालह

पृथ्वीभिर शासन गदर्छन्")। आवँयक परे काह को सेवा

गदार् मािनसह ले परमेँवरको अनुमह र क णाको दू त भएर काम गनुर् ज री
छ।

नराॆो पिरिःथितमा गुिळरहेकाह ूित दु:खी हुन ु सिजलो छ। तर

हामीलाई ितनीह ूित दु:ख लाग्छ भने त्यसलाई राहत िदन हामी कसरी सिबय

हुन?
े

उपसं हार:

थप जानकारी:
साममीह

यस अध्यायको िवषयमा थप जानकारी चािहएमा दे हायका

उपयोगी छन्:

एलेन

जी

ाइट ारा

िलिखत

पािशयाकर् एण्ड

ूोफेटसको पृ. ७४६-७५५को लेख "द लाःट ययरस अभ दे िभद" सी.यस.
िलिवस ारा िलिखत िरफ्लेक्सनस अन द सामसको पृ. १५-२२को लेख

"जमेन्ट इन द सामस्"।
"दाउदका

भजनह ले

जीवनको

अनुभवको

यावत

पलह लाई

खोतलेका छन्। आफ्नै पापले गदार् िववेकमा गिहरो घाऊ पारे को कारण
आफूले आफैलाई दोष िदने िःथितदे िख िलएर परमेँवरूित परम आःथा राख्दै

उहाँसँगको उच्च कोटीको सं वादलाई पिन भजनसं महका पानाह मा दाउदको
कलमले कोरे को पाइन्छ। पापले लज्जा, सोक र सराप ल्याउँछ भनेर उनको

जीवनले पदार्फास गदर्छ भने मािनस जुनसुकै गिहरो खाल्डोमा पिररहे तापिन

परमेँवरको ूेम, क णा र दयाले उसलाई उचाल्न सक्छ। तर उसमा आफ्नो
पापको कुकृत्य ःवभावलाई पँचाताप ारा पिरवतर्न गन गिहरो र सक्कली
चाहना हुनपु छर्। यस िःथितले उसलाई परमेँवरका छोराछोरीह को सं गालोमा
समेट्दछ। परमेँवरको वचनमा हामीलाई उहाँितर उचािल राख्न अनेक
वाचाह

कोिरएका छन् तर पापको दलदलमा पिन मािनसलाई परमेँवरको

न्याय, िवँवसनीयता र क णा उपलब्ध हुन सक्छ भ े उहाँको अ

वा वचनह मा यो अत्यन्तै िवशाल र ूभावकारी छ।"- एलेन जी

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ७५४बाट

पान्तिरत।

िहतोपदे शको पुःतकमा िदइएका बुि

बारे मा सम्बोधन गद एलेन जी

गवाही
ाइट,

ान, उपदे श र अतीर्ह को

ाइटले यसरी िटप्पणी गदर्िछन्: " समाजको

सव पिर िहतको िनिम्त यस पुःतकमा नीित, उपदे श र िस ान्तह

छन्।

धािमर्क सं ःथा होस् वा धमर्िनरपेक्ष सं ःथाह को िनिम्तहोस्, यसमा लेिखएका

वचनह

सान्दिभर्क

र

उपयोगी

छन्।

यसमा

७२

लेिखएका

नीितह ले

नै

मािनसह को

मािनसह को

साथै

त्यसको

भौितक

सम्पदा

र

जीवनलाई

सुरक्षा

गदर्छ।

कितपय

दयमा परमेँवरको व्यवःथा वा नीित ओझेलमा पिररहे को हुन्छ
अिःतत्व

मेिटन

लागेको

हुन्छ।

य िप,

यिद

मािनसले

परमेँवरमािथ भरोसा राखेर उहाँसँग सहभागी भएर चल्ने अठोट गर्यो भने यो
सं सार परमेँवरको व्यवःथाूित ऋणी भएको उसले महसुस गदर् पुग्दछ।"एजुकेशन, पृ. १३७बाट

िचन्तनमनन
अ)

पान्तिरत।

के तपाईँ आफूलाई अगुवा ठािनरहनुभएको छ वा कुनै ूितिःठत

ओहोदामा बिसरहनुभएको छ जसले गदार् तपाईँको िबयाकलापले

अ लाई ूभाव पादर्छ? तपाईँको जीवनको त्यस पक्षमा रहेर तपाईँ
न्यायको दूत भएर कसरी काम गनर् सक्नुहन्ु छ?

आ)

तपाईँ रहेको सामािजक, सांःकृितक, धािमर्क र राजनैितक ूणालीमा

इ)

बिलयो र समृ

ई)

रहेर आवँयक परे काह लाई तपाईँ न्यायमूितर् कसरी हुनसक्नुहन्ु छ?

समाजको िनमार्णको िनिम्त न्यायोिचत, उिचत र

िनःपक्ष नीितह को आवँयकता िकन पछर्?

हाॆो जीवनको सव च्च िहतको िनिम्त चािहने नीित, उपदे श, अतीर् र

बुि

ानह

िहतोपदे शमा

उल्लेख

गिरएका

छन्।

परमेँवरको ःवभावको बारे मा हामीलाई के दे खाउँछ?

त्यसले

सारांश: जीवनको साधारण चाल र दु:खक ह मा सच्चा, इमान्दारी र
िवँवसनीय भएर बःन सक्नु अत्यन्तै च ुनौितपूणर् छ। त्यस च ुनौितलाई सामना

गनर् चािहने अतीर् र हौशलाह

भजनसं मह र िहतोपदे का दुई पुःतकह ले ूदान

गदर्छ। ती दुवै पुःतकह ले आदशर् समाजको िनिम्त चािहने परमेँवरको िभिऽ

भावनाह लाई व्यक्त गरे का छन् साथै समाजमा िपछिडएका, शोिषत भएका,

अन्याय र अत्याचारमा परे का, पीिडत र दिरिह ूित उहाँको िवशेष ध्यान

भएको ती पुःतकह ले बताउँदछन्। बतर्मान समाजमा भइरहे को असमािजक

तत्वह को कारण शोिषत र वेवाःता गिरएका मािनसह को बन्दनलाई

परमेँवरले वेवाःता गनुभ
र् एको छै न र ितनीह को रक्षा गनर् कुनै न कुनै

तिरकाले उहाँले हःतक्षेप गनुह
र् न्ु छ भनेर भजनसं मह र िहतोपदे शमा रहे का

बुि

ानह ले बताउँछन्। यिद परमेँवरको समुच्च ःवभाव त्यःतो छ भने

हामीले पिन हाॆो जीवनबाट अ लाई उहाँको ःवभावलाई अवलम्बन गरे र
दे खाउनुपछर्।

७३

कथा ४
९० पाउण्ड वा ४५ िकलोमाम घटाउने
हेिरक डन िसओप, ४६, सोलोमन टापुह
हे िरक डन िसओप सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट घरमा हुकका िथए।

सोलोमन टापुह को दे शमा उनी कराते, कु फु जःता कुःती खेल्ने खेलमा

िनपूणर् हुँदैिथए। साउथ पािसिफक खेलमा उनले सोलोमन टापुह को दे शको
ूितिनिधत्व गद टिहटीमा खेल खेलेका िथए। त्यसपिछ साउथ पािसिफक

खेलमा उनले आफ्नो दे शको ूितिनिधत्व गद िफजीमा खेलेका िथए। ती
खेलह मा उनले धेरै तक्माह

पाएका िथए।

त्यसपिछ उनी भवनह को नक्सा बनाउने काममा व्यःत भए। उनले

िववाह गरे र उनी चार जना छोराछोरीह को बुबा भए। उनले येशूलाई
ँ ाऽ पढ्थे र चचर् पिन किहलेकाहीम
ँ ाऽ
िवँवास गरे तापिन बाइबल किहलेकाहीम
जान्थे। जब उनी ब्यायाम गथ तब उनी हःटपु

जङ्कफुड अथार्न ् हल्का खानाह

िथए। तर पिछ उनले

खान थाले। तारे का माछा, आलुिचप्स,

सेकुवाको साथै कोकाकोला पिन िपउन मन पराउन थाले। खेल खेल्न छोडे को

एघार वषर् भइसकेको िथयो। आफ्नो शरीरूित ध्यान निदएकोले उनको िजऊ
बढ्दै मोटो हुन थाल्यो। उनको वजन २३० पाउण्ड अथार्त ् १०५ िकलो
भयो। खास उनको तौल १४५ पाउण्ड वा ६५ िकलोमाऽ हुनपु थ्य ।

एक िदन हे िरकको बायाँ पाइताला दुख्न थाल्यो। एक हप्तापिछ त्यो
दुखाई पाइतालाबाट मािथ खु ामा सनर् थाल्यो। अःपतालमा गएर औषधी गरे

तै पिन उनलाई िनको भएन। आिखरमा उनी िहँड्नै नसक्ने भए।

हे िरक अत्यन्तै िचिन्तत भए। आफ्नो खु ामा रगत नबगेको उनले
चाल पाए। जब उनले आफ्नो खु ा गुमाउनुपनछ भनेर चाल पाए। अिनमाऽ

उनले परमेँवरलाई सम्झे। अिन उनले धेरै वषर्पिछ परमेँवरसँग ूाथर्ना गरे ,

"हे ूभ ु मलाई यो रोग िनको पािरिदनुहोस्। म डाक्टरह कहाँ जान्छु कसै ले

पिन िनको पानर् सकेको छै न।"

उनले ूाथर्ना गरे को केही समयपिछ उनको एक जना वृ

आफन्त

उनको घरमा ढकढकाउन आइपुगे। हे िरक होिनयार भ े सहरमा बःदथे। त्यो

शहर सोलोमन टापुह को राजधानी हो। िभऽी मनमा हे िरकलाई भेट्न
मनलाग्यो भनेर ती आफन्तले भने। हे िरकको अवःथा दे खेपिछ उनी िकन
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िहँड्न सकेनन् भनेर सोधे। हे िरकले आफ्नो खु ा दुखेको र कसै ले पिन िनको
पानर् नसकेको बताए। "म ितमीलाई सहयोग गन कोिशश गछु र्" ती आफन्तले

भने। उनले ितन हप्तासम्म िदनिदनै हे िरकलाई घरे ल ु ःवाःथ उपचार िदन

थाले। त्यसपिछ उनी उठ्न थाले तर िहँड्नचािहँ सकेका िथएनन्।

"ितॆो खु ाको माशपेशी धेरै कमजोर भयो। ितमीले खु ाको ब्यायाम

वा बिलयो पानर् हल्लाउने गनुप
र् छर्" उनले भने। त्यसपिछ िबःतारै ऊ िनको
र् एकोले उनले ूाथर्ना गरे , "हे
हुन थाल्यो। हे िरकलाई परमेँवरले िनको पानुभ

ूभ ु, मेरो जीवन तपाईँमा समपर्ण गछु र्। यसलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। म
अ को

िनिम्त

आिशष

हुन

चाहन्छु ।

मेरो

जीवनमा

तपाईँको

योजना

दे खाइिदनुहोस्।"
ूाथर्ना पिछ आफ्नो मोटोपना हटाउनुपछर् भ े महसुस गरे । राती

उनी राॆोसँग सुत्न सकेका िथएनन्। त्यसले गदार् उनका िप

ुँ दुखेको िथयो।

जब उनी िहँडथ तब उनलाई सास फेनर् गार्हो हुन थालेको िथयो। आफ्नो
मोटोपनाले गदार् खु ा दुख्न थालेको उनले महसुस गरे ।

तर आफ्नो मोटोपना कसरी घटाउने त? उनले एलेन जी

ाइटको

"काउिन्सल अन डायट एण्ड फुडस्" वा “खानेकुराको बारे मा सल्लाह" भ े

िकताब पढ्न थाले। खानाको लोभले नै गदार् सं सारमा पाप आएको कुरा पढ्दा

उनलाई अचम्म लाग्यो। उनले यो पढे , "खानाको लोभले हाॆा पिहला पुखार्
आदम र हव्वाले अदनको बगचा गुमाए। यिद हामी यस सं सारमा अदनको

बगचाको अनुभव गनर् चाहन्छ भने हामीले पिन खाने कुरा र त्यसको ितॄ
चाहनालाई बिलयोसँग िनयन्ऽण गनपछर्" (पृ. ५९बाट

पान्तिरत)।

हे िरकले आफ्नो खानेकुरामा ठू लो पिरवतर्न गरे । उसले ज

फुडह

खान छोडे। अिन धेरै सं घषर्पिछ कोकाकोला, िचया जःता क्यािफन भएको पेय

पदाथर् िपउन छोडे। उनले िचनी र दुधबाट बनेका पदाथर्ह

खान छोडे।

ु ा ४ बजेपिछ खाना नखाने पिन ूयास पनी गरे । अिन पेटभिर ट
बेलक

नखाने कुराको पिन िनधो गरे । त्यसको साथै उनले ब्यायाम पिन गनर् थाले।
उनी िदनिदनै िहँड्न थाले र घरमै हातखु ा हलाउने ब्यायामह
थाले।
घ

गन गनर्

उनको त्यस ूयासले १२ मिहनािभऽै ९० पाउण्ड अथार्त ् ४० िकलो

ो। त्यो ओजन उनको िनिम्त िठक िथयो। आफू ःवःथ भएको उनले
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महसुस गरे र कुःती खेल्ने बेलामा चलाउन नसकेको शरीरका अ

अ ह

पिन हल्लाउन थाले।

दुई वषर्पिछ अिहले हे िरक ४६ वषर्को भए र उनी अिहले एउटा
एडभेिन्टःट सभाघरमा टापुमा रहे का मािनसह को िनिम्त शरीरलाई ःवःथ
बनाउने कक्षाह
िबिभ

िस मा सं चालन गदछन्। उक्त ठाउँमा हप्ताको चार िदन

सम्ूदायका २०० जना मािनसह

ःवःथ रहन िसक्न आउँछन्।

आफ्नो दे शको ःवाःथ्य मन्ऽालय अन्तगर्त असल ःवाःथको बारे मा सेिमनार वा
सभाह

् उनी एलेन जी
गछर्न।

ाइटको सल्लाह अनुसार आफू चलेको दावी

् उनको सहयोगले धेरै मािनसह को मोटोपना घटे को छ र फूितर्लो
गछर्न।

भएको उनले दे खेका छन्।

"परमेँवरले यही कामको िनिम्त ूयोग गनुभ
र् एको मैले महसुस गरे को

छु । यसले मेरो आित्मक जीवन पिन मजबुत भएको छ। मलाई आिशष
िदनुभएकोमा म परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु । सानै भएपिन म अ को िनिम्त
आिशष हुन पाएको छु " अत्यन्तै हँिसलो भएर यी लेखकलाई आफ्नो भावना
हे िरकले व्यक्त गरे ।

यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग सोलोमन टापुह मा चलाइएको

ँ
"१०,०००खु ाका औलाह

बचाऔ"ँ भ े अिभयानको िनिम्त सहयोग गिरनेछ

जुन िडसेम्बर २०१७मा सु

भएको िथयो साथै हे िरकको सामुदाियक ब्यायाम

ूोमामको िनिम्त पिन सहयोग हुनेछ। मधुमेह अथार्त ् िचनीको रोग लागेका

ँ
मािनसह को खु ाको औला
काट्नु पन कायर् त्यस क्षेऽमा साधारण भएको
छ।

-आन् मेकचेसनी
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