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यस अध्यायको मूल सार पद: "हेर, छोराछोरीह

उ रािधकार वा जायजेथा हुन,् ितनीह
१२७:३

परमूभ ुले िदनुभएको

्
ितॆो कोखका इनाम हुन।"
(भजन

पान्तिरत)।
जन्म ःवभािवक ूिबया हो भनेर हामी त्यसको रहःयमय ूिबयालाई

त्यित मह व िदँदैन । हव्वाले बालक कैयनलाई हातमा खेलाउन पाउँदा

उनलाई के भयो होला? कल्पना गनुह
र् ोस्। बालक जिन्मनुभन्दा अिघ आफ्नो
कोखमा मिहन सम्म हुिकर्रहँदा हव्वालाई कःतो अनुभव भयो होला? बालक
जिन्मने बेलामा उनलाई भएको महाक , अिन जन्मेपिछ केही गनर् नसक्ने

असहाय सानो बालकलाई दे ख्दा उनलाई के भयो होला? गभार्धानको अवःथा

नािघसकेकी सारा ९०वषर्को उमेरमा आफ्नो कोखबाट इसाहाक आउँदा

अॄाहमकी ौीमती सारालाई कःतो भयो होला? जिहले जिहले इसाहकको नाउँ

िलइन्थ्यो तब तब शायद उनलाई हाँस पिन उठ्दथ्यो होला। छोराको िनिम्त
ूाथर्नामा िनरन्तर लामोसमयसम्म लािगरहे पिछ शमूएललाई पाउँदा ह ाले

आफ्नो भाव यसरी व्यक्त गरे की िथइन्, "यस बालकको िनिम्त मैले ूाथर्ना

गर। बालकको िनिम्त गरे को िबन्तीलाई सु ुभयो र यो बालक िदनुभयो" (१
शमूएल १:२७

पान्तिरत)। किललै उमेरमा परमेँवरको पुऽ येशूलाई हातमा

खेलाउनुपाउँदा मेरीलाई अचम्ममाऽ होइन कःतो ौ ा भयो होला?
तर िववाह गर्यो भन्दै मा सबै पित र पत्नीह

बाबुआमा हुन्छन् भ े

ु नेको अवसर र िजम्मेवारी िलनु हो। बाबुआमा हुँदा
छै न। बाबु आमा हुनभ
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सामना गनुप
र् न च ुनौित, डर, सं तिु
हदसम्म केलाउनेछ ।

र आनन्दको बारे मा यस अध्यायमा केही

१. आफ्नै छोराछोरीिबना पिन बाबुआमाको भूिमका खेल्नु
दे हायको पदह मा उल्लेख गिरएका मािनसह को साझा चाहना के

िथयो? ितनीह को चाहनालाई परमेँवरले कसरी जवाफ िदनुभयो? हेनह
र्ु ोस्:
उत्पि

१८:१०-१४ "१० तब परमूभ ुले भन्नुभयो,

'आउँदो साल यही

समयमा म िनँचय नै ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र हेर,् ितॆी पत्नी साराले

एउटा छोरो जन्माएकी हुन्छे ।' साराले चािहँ यो कुरो पालको ढोकाबाट उहाँको
पिछिल्तर सुिनरहेकी िथइन्। ११ अॄाहाम र सारा वृ

िथए र ितनीह को

उमेर धेरै ढिल्कसकेको िथयो। साराको रजःवला पिन बन्द भइसकेको िथयो।
१२ यसकारण सारा मनमनै यसो भन्दै

हाँिसन 'म वृ

भइसकेकी छु , र मेरा

भइसक्नुभएको छ, र के मलाई यो सुख हुन्छ र?'

पित पिन वृ

१३ तब

परमूभ ुले अॄाहामलाई भन्नुभयो, 'बूढ़ी भएर पिन मैले छोराछोरी पाउने' भनेर
सारा िकन हाँसीन्? १४ परमूभ ुको िनिम्त कुनै कुरो किठन छ र? आउँदो

साल तोिकएकै समयमा म ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र साराको एउटा छोरा

हुनछ
े ।', उत्पि

३०:१,२ "१ याकूबबाट आफ्नो केही सन्तान नभएको दे खेर

राहेलले आफ्नी िददीिसत डाह गनर् लािगन्। ितनले याकूबलाई भिनन्, 'मलाई

पिन सन्तान िदनुहोस्, नऽ म मनछु ।'

२ याकूबले राहेलिसत िरसाएर भने,

'ितॆो कोख थुिनिदने म परमेँवरको ःथानमा छु र?', १ शमूएल १:१-८ "१
रामतैमबाट आएका एक जना मािनस िथए। ितनी एक सूपी तथा एृाइमको

पहाड़ी दे शका िथए। ितनको नाउँ एल्काना िथयो। ितनी एृाइमी िथए, अिन
ितनी यरोहामका छोरा, एलीहू का नाित, तोहू का पनाित र सूपका जनाित िथए।
२

हन्नाह

छोराछोरीह

र

पिनन्नाह

नाउँका

ितनका

दुई

िथए, तर हन्नाह िनःसन्तान िथइन्।

पत्नी

िथए।

पिनन्नाहका

३ एल्काना वषनी शीलोमा

सवर्शिक्तमान् परमूभ ुको आराधना गनर् र बिलदान चढ़ाउन आफ्नो सहरबाट

उक्लेर जाने गथ। त्यहाँ एलीका दुई छोरा,
पूजाहारीह

होप्नी र पीनहास परमूभ ुका

िथए। ४ बिलदान चढ़ाएको िदन एल्कानाले आफ्नी पत्नी पिनन्नाह

र ियनका सबै छोराछोरीह लाई भेटीको भाग िदन्थे, ५ तर हन्नाहलाई दोबर

भाग िदन्थे, िकनभने एल्कानाले ितनलाई ूेम गरे , र परमूभ ुले ितनको गभर्
रोक्नुभएको िथयो। ६ ितनका छोराछोरी नभएका हुनाले हन्नाहकी सौताले
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् ७ साल-सालै यःतो हुन्थ्यो। जब
ितनलाई दु:ख िदने र हेपरे कुरा गन गिथर्न।

हन्नाह परमूभ ुको भवनमा जािन्थन्, ितनकी सौताले ितनलाई

वाएर नखाने

बनाउन्जेल इख्याउँिथन्। ८ ितनका लोग्ने एल्कानाले ितनलाई भन्थे, 'हन्नाह,
ितमी िकन रोइरहेकी

ौ र केही पिन खाँिदनौ? ितमी िकन यित दु:िखत

ौ?

के म ितॆो िनिम्त दश जना छोराह भन्दा पिन ब ता छै नँ र?" र लूका १:५-

७ "५ यहू िदयाका राजा, हेरोदको पालोमा, अिबयाका दलका जकिरया नाउँ
भएका एक जना पूजाहारी िथए। ितनकी पत्नी हा न-वंशकी िथइन्। ितनको

नाउँ एलीिशबा िथयो। ६ ती दुवै परमेँवरको सामुन्ने धमीर् िथए, र परमूभ ुका

सबै आ ा र धािमर्क-िवधानह मा िनद ष भई िहँ थे। ७ तर ितनीह को कोही
सन्तान

िथएन,

िकनभने

ढिल्कसकेको िथयो।"
छोराछोरीह

एलीिशबा

बाँझी

िथइन्,

र

ती

दुवैको

उमेर

हुन ु भनेको आिशष र गौरवको कुरो हो। तर के

कारणले हो बाबुआमा हुने धोको परमेँवरले सबैलाई पुर्याउनुभएको दे िखँदैन।

्
कितले पिरवारको िनिम्त आशा गछर्न ् र ूाथर्ना गछर्न।
कितपयसमयमा

परमेँवरले ितनीह को ूाथर्ना सु ह
ु न्ु छ र जवाफ िदनुहन्ु छ। कितपयसमयमा

त निचताएकै समयमा अचम्म तिरकाले बालक जिन्मन्छ जःतै अॄाहमकी

ौीमती साराको मािमलामा। कितपय समयमा सन्तानको िनिम्त जितसुकै
ूाथर्ना गरे तापिन त्यो ूाथर्ना परमेँवरको िसं हासनमा नपुगेको अनुभव गदर्छन्।

जब जब साथीह ले गभर्धारण गदार् र ितनीह का बालकह

जिन्मन्दा

ितनीह ले परमेँवरको ूशं सा गदर्छन् तब तब आफ्नो कोख सुकेकोले आफूमा
भएको गिहरो घाऊ झन कोिटएको अनुभव िववािहत

ीह ले गदर्छन्।

"तपाईँह का छोराछोरी कित जना छन्?" भनेर सोध्दापिन आफ्ना छोराछोरी

नहुँदा

ितनीह को

समूहमा

आफू

समािहत

हुन

नपाउँदा

बाबुआमा

हुन

चाहनेह ले गिहरो पीडा भएको महसुस गदर्छन्।
यस िकिसमका अनुभवह

गिररहनेह ले यो थाहा पाउन ज री छ

िक ितनीह को पीडा परमेँवरलाई थाहा छ। भजनका लेखकले परमेँवरको

बारे मा यसरी घोषणा गछर्न ् "मेरा सबै दु:ख, पीडाह को लेखा तपाईँले

ँ ूह
राख्नुहन्ु छ। तपाईँको िससीमा मेरा सबै आश

जम्मा गनुभ
र् एको छ। मेरा

ूत्येक पीडालाई तपाईँले तपाईँको पुःतकमा लेख्नुभएको छ" (भजन ५६:८

पान्तिरत)। परमेँवर च ुपचाप रहनुभएको जःतो लागेतापिन "उहाँूित ौ ा
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ु न्ु छ।
राख्नेह को िनिम्त परमेँवर आफ्ना छोराछोरीको िनिम्त बुबा जःतो हुनह

ु न्ु छ" (भजन १०३:१३
उहाँ कोमल र क णामय हुनह
कितपयले त िविभ

पान्तिरत)।

कारणह ले गदार् छोराछोरी नजन्माउने कुरालाई

चाउँछन्। हाॆो जःतो पापैपापले भिरएको समाज, दु:ख पीडा, अधमीर् र
आइपनर्सक्ने क को सं सारमा छोराछोरीह

पिन

छोराछोरीह

नजन्माउने

िनमन्ऽणामा "छोराछोरीह

जन्माएर िकन दु:ख िदने भनेर

सोिचराखेका

होलान्

(मान

िववाहको

जन्माउन ितनीह को िनिम्त हानीकारक छ" भनेर

लेख्दा पिन अचम्म मा ुपन नभएको दे िखन्छ-अनुवादकको मन्तव्य)। कितपय
समयमा

कितले

छोराछोरीह

जन्माउनुको

िबकल्पमा

अ का

ु वा धमर्पऽ
ु ी पाल्न राजी हुन्छन्। हे िपएका र ितरःकार
धमर्पऽ

छोराछोरीह
गिरएका

आफ्ना

वा

बोझले

लािदएकोले

के

गन

भनेर

िचिन्ततहुनेह का

छोराछोरीह लाई आफ्नो घरमा ल्याएर ितनीह को भिवंयलाई उज्ज्वल
्
बनाउन कितपय ौीमानौीमतीले मञ्जुरी गछर्न।

हाॆो सं सार जितलताको जालोमा परे को छ। छोराछोरीह
िक

नजन्माउने

मािनसह लाई

भ े

हामी

मनिःथित

भेट्दछ ।

बोकेका

िविभ

छोराछोरीह को

िवचारधाराह

बारे मा

हामी

जन्माउने
भएका

जुनसुकै

पिरिःथितमा भएतापिन परमेँवरको ूेम हामीमा छ र अन्तमा हामीह को

भलाइ उहाँले चाहनुहन्ु छ भनेर हामी ढु क्क हुनसक्छ । फेिर त्यसै बखत

छोराछोरीह

पाउन नसक्ने मािनसह ूित हामी सं वेदशील हुन पिन निबस ।

येशूका आफ्नै ूाकृितक छोराछोरीह

िशक्षा िसक्न सक्दछ ?

िथएनन्। यसबाट हामीले के

२. एक्लो आमा वा बाबु
सं सारको सेरोफेरोमा बालबािलका त हुन्छन् िन, तर ितनीह लाई

हुकार्उन सध बाबुआमा दुवै िमलेर हुकार्उँछन् भ े छै न। कितपय समयमा िक

त बाबुले माऽ िक त आमाले माऽ आफ्ना छोराछोरीलाई हुकार्उन वाध्य

भइरहे को पाइन्छ। एक जनाको िजम्मेवारीमाऽ छोराछोरीह लाई हुकार्उनेपन
बाबु वा आमालाई एक्लो बाबु वा आमा भनेर सम्बोधन गिरन्छ।
िववाह नगिरकनै बच्चा पाएकी, बच्चाको बाबु खोइ? भनेर एक्ली

आमाूित नाक खुम्च्याएर बःने समाजमा छोराछोरीलाई हुकार्उन वाध्यहुँदा
अिववािहतमाऽ एकल आमामाऽ हुन्छन् भ े छै न। बाइबलकै पिरूेआयमा हे न
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हो भने कितपय कारणह ले

ीह

नचाहाँदा नचाहै दै पिन एक्लो आमाह

हुन पुगेको पाउँछ । अॄाहमको घरबार हे न हगारको आमा हुने पिहलो चाहना

पक्कै पिन िथएन होला तर उनी उनकी मािलक्नी साराको दवावले अॄाहमबाट

बालक जन्माउन वाध्य भएकी िथइन्। पिछ साराकै दवावमा बालकलाई िलएर
घरबाट िनःकनु परे को िथयो (उत्पि

१६:३,४,२१:१७)। त्यसको अथर्

पिरिःथितले गदार् आफ्नो छोरो इँमाएललाई एक्लै ले हुकार्उन परे को िथयो।

शिक्तशाली राजा दाउदको यौनकामनाले गदार् िववािहत िबथिशबा दाउदबाट पेट

गभार्धान गनर् वाध्य हुनपु रे को िथयो (२ शमूएल ११:४,५)। जारपाथ भ े

गाउँमा एक्लो छोरो भएको िबधवी आमालाई सहयोग गनर् परमेँवरले

एिलयालाई अर्हाउनुभएको िथयो (१ राजा १७:९)। जब येशूले आफ्नो

गनर् थाल्नुभएको बेलामा उहाँको धमर्िपता युशूफको मृत्यु

सेवाकायर् सु

भइसकेको

िथयो।

त्यसले

गदार्

िवधुवा

मिरयम

एक्लै ले

येशू

छोराछोरीह लाई सम्हाल्नु परे को िथयो। यस सन्दभर्मा एलेन जी

र

अ

ाइटले द

िडजाएर अभ एजेज ् १४५मा यसरी व्यक्त गदर्िछन् "येशूको जन्मको रहःयको
ानलाई युशूफलाई मिरयमले बाँड्न पाएकी िथइन्। तर आित्मयतामा एक

भएका आफ्नो ौीमान युशूफको मृत्युले आफूले पाएको
भएको िथएन। आफूसँग भएका आशाह

ान बुझ्ने अ

र लुकेका डरह

कोही

बाँड्न मिरयमको

िनिम्त अब कोही भएन। आफ्नो ौीमान युशूफ मरे को दुई मिहना मिरयमको

िनिम्त पीडादायी बनेको िथयो।"-एलेन जी
पृ.१४५बाट

पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,्

एक्लो बाबु वा आमा भएर छोराछोरीह

हुकार्उने काम अत्यन्तै

च ुनौितपूणर् हुन्छ। धेरै धेरै समःयाह को सामना गनुप
र् दर्छ। पैसाको समःया,

अ

आमाबाबुसँग कारोबारमा,

रमाइलो गन वा परमेँवरसँग समय िबताउने

समय पिन अभाव र ठू लो भएपिछ आफूले दु:ख गरे र हुकार्एको छोराछोरीह ले

भिवंयमा साथ नदे लाकी वा माया नगलार्की भ े ूँनले एकल बाबु आमालाई

िपरोलेको हुन्छ।

दे हायका पदह मा एकल बाबु वा आमाको िनिम्त के ूित ाह

िदइएका छन् जसले गदार् परमेँवरबाट हौशला पाउन सक्छ ? यिमर्या ३१:२५
"२३ सवर्शिक्तमान् परमूभ ु,

इॐाएलका परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: 'जब म

ितनीह लाई कैदबाट फकार्एर ल्याउनेछु, तब मािनसह ले यहू दाको दे श र

त्यसका नगरह मा यी वचन फेिर ूयोग गनछन्, 'हे धमीर् वासःथान, हे पिवऽ
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पवर्त,

ँ ाई परमूभ ुले आिशष् '। २४ यहू दा र त्यसका सबै नगरह मा
तल

मािनसह

एकैसाथ

गोठालाह ।

२५

बःनेछन्'

िकसानह ,

थाकेकाह लाई

म

र

फेिर

आफ्ना

ताजा

ँ
बगालसग

बनाउनेछु

र

घुम्ने
मूच्छार्

खानेह लाई सन्तुंट तुल्याउनेछु।" (कितपय समयमा हामीह को पिरिःथित नै
हामीह को कैद भइरहेको हुन्छ)।, म ी ११:२८ "२८ 'हे सबै थाकेका र
बोझले दिबएका हो, मकहाँ आओ, म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु। २९ मेरो
ँ िसक, िकनभने म िवनॆ र कोमल
जुवा आफूमािथ लेओ, र मसग

दयको छु ,

अिन ितमीह ले आफ्ना आत्मामा िवौाम पाउनेछौ। ३० िकनिक मेरो जुवा
सिजलो छ, र मेरो भारी हलुको छ।", यिमर्या २९:११ "जुन योजनाह
ितमीह का िनिम्त बनाएको छु ,

ितमीह का उन्नितको िनिम्त हुन,्

ती म जान्दछु ,'

मैले

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। 'ती

नोक्सानीको िनिम्त होइनन्,

ितमीह लाई

आशा र भिवंय िदनलाई।" यिमर्या ३२:२६-२७ "२६ तब परमूभ ुको यो

वचन यिमर्याकहाँ आयो: २७ सबै मानव-जाितका परमेँवर म हुँ। के कुनै कुरो
ँ
मेरो िनिम्त किठन छ र?" (याद गनुह
र् ोस् बाइबलले औल्याएको
परमेँवर कुनै

एक जाित वा रा को माऽ होइन। एक जाितले माऽ उहाँलाई आफ्नो पेवा

बनाउँदा उहाँको ममर्मा चोट पदर्छ-अनुवादकको अिभव्यिक्त), िहतोपदे श ३:१-६

"१ हे मेरो छोरो, मेरो िशक्षालाई नभ ुल्, तर मेरा आ ाह

आफ्नो

दयमा

लुकाइराख्। २ िकनभने ितनले ितमीलाई दीघार्य ु बनाउनेछन् र ितॆो लािग
सम्पन्नता ल्याउनेछन्। ३ भिक्त र िवँवासयोग्यताले ितमीलाई किहल्यै नछोडू न,्
ती ितमीले आफ्नो गलामा बाँिधराख्, आफ्नो

दयको पाटीमा ती लेिखराख्। ४

तब परमेँवर र मािनसको

िंटमा ितमीले िनगाह पाउनेछौ र असल नाउँ

कमाउनेछौ। ५ आफ्नो सारा

दयले परमेँवरमा भरोसा राख्नु र ितॆो आफ्नै

समझशिक्तमा भर नपनुर्
ितॆा मागर्ह

याकूब,

६ आफ्ना सारा मागर्मा उहाँलाई सम्झनु र उहाँले

सोझा तुल्याइिदनुहन
े ।" र यशैया ४३:१,२ "१ तर अब हे
ु छ

ितमीलाई रच्नुहन
ु ,े

भन्नुहन्ु छ: 'नडरा,

हे इॐाएल,

ितमीलाई सृिंट गनुह
र् न
ु े परमूभ ु

िकनिक मैले ितमीलाई मोल ितरे र छु टाएको छु । मैले

ितमीलाई ितॆो नाउँ काढ़े र बोलाएको छु , ितमी मेरै हो। २ ितमी पानीबाट
भएर जाँदा म ितॆो साथमा हुनछ
े ु । ितमी नदीह बाट भएर जाँदा ितनले

ितमीलाई डुबाउनेछैनन्। ितमी आगोबाट िहँड़ेर जाँदा ड नेछैनौ। त्यसको

ज्वालाले ितमीलाई भःम पानछै न।"
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हामीह को चचर्मा कोही एकल बाबु वा आमा छ भने ितनीह लाई

सहयोग गनुर् हामीह को उ रदाियत्व हो। याकूबले लेख्दछन् "परमेँवर र
िपताको सामु शु , पिवऽ र िनमर्ल धमर् नै यो हो: समःयामा पिररहे का टु हरु ा
र िवधवाह कहाँ भेट्न जानु" (याकूब १:२७

पान्तिरत)। त्यस नीितमा

"एकल बाबु वा आमा जब समःयामा पछर्न"् भनेर थपे पिन हुन्छ। पैसा नै

सबै थोक होइन। पैसा िदएरमाऽ सहयोग हुन्छ भ े छै न। ितनीह का

छोराछोरीह लाई घरमा ल्याएर केही समय भ ुलाउनु तािक एकल बाबु वा

आमाले केही आराम गन, आफ्नो काम गन, ूाथर्ना गन र परमेँवरको वचन
पढ्ने समय पाउन सकून्। ितनीह का छोराछोरीह लाई सम्झाउनु वा घरमा

केही काम गरे र सहयोग गनुर् पिन ितनीह को िनिम्त असल हुनेछ। िविभ
कामह

ारा सहयोग गरे र एकल बाबु वा आमाको िनिम्त हामी परमेँवरको

हात हुनसक्छ ।

कुनै आलोचना नगिर वा आगोमा घ्यु नथिप एकल बाबु वा आमा

कसरी एक्लो हुनगए भनेर खोजनीित नगिर ितनीह लाई तपाईँले के गनर्
सक्नुहन्ु छ जसले ितनीह लाई हौशला र सहयोग िमल्दछ?
३. बाबुआमा हुँदाको आनन्द र उ रदाियत्व
नीितह

भजन १२७ एउटा छोटो भजन हो। यसमा के मह वपूणर् आधारभूत
छन् जुन हामीह को िनिम्त िहतकर छन् र हामीह को जीवनलाई

ितनीह ले कसरी ूभाव पानर् सक्छन्? हेनह
र्ु ोस्: "१ परमूभ ुले नै घर
नबनाउनुभए त, बनाउनेह ले गरे को पिरौम व्यथर् हुन्छ। परमूभ ुले सहरको

रक्षा नगनुभ
र् ए त, पालेह ले गरे को रखवाली व्यथर् हुन्छ। २ भोजनको िनिम्त
पिरौम गनर्लाई िबहान सबेरै उ नु, र राती अबेर सुत्न जानु व्यथर् छ, िकनिक

उहाँले आफ्ना िूयह लाई िनिा िदनुहन्ु छ।
उ रािधकार हुन,्

छोरा-छोरीह

भएका बाणह झ,

३ छोराह

्
उहाँका इनाम हुन।

युवावःथामा जन्मेका छोराह

परमूभ ुले िदनुभएको
४ यो ाको हातमा

हुन्छन्,

५ त्यो मािनस

धन्यको हो, जसको ठोबो बाणह ले भिरएको हुन्छ। मूल ढोकामा आफ्ना
शऽुह को सामना गनुप
र् दार्, ितनीह

शमर्मा पनछै नन्।"

यिद हामीह ले कुनै िमठो पिरकार पकाउन चाहन्छ भने त्यसलाई

चािहने मर मसलाह

जोड्छ

अिन तिरका पुर्याएर पकाउँछ । ूायजसो

त्यसरी पकाएको पिरकार िमठो नै हुन्छ। तर बाबुआमा हुन ु भनेको पिरकार
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ाक्कै अक जःतो हुँदैन। तपाईँले

पकाउनु जःतो होइन। एउटा बालक

जितसुकै वाःता गरे र ितनीह लाई हुकार्एतापिन जब ितनीह

ितनीह

कुनै न कुनै

पमा फरक ःवभावका हुन जान्छन्। बालक र

ु ापिन
बािलका हुनम

फरक हुनसक्छन्, ितनीह

त्यसमा पिन ितनीह

फरक हुनसक्छन्, िविभ

हुन्छ वा अ

हुकर्न्छन् तब

धेरै कुराह मा ितनीह

गभर्मा बसेर कसरी जन्मे
बालबािलकाको िविभ

िमजास

फरक हुनसक्छन्। बाबु आमाह ले

छोराछोरीह लाई एक आपसमा माया गनर् िसकाओस् र परमेँवरका वचनह
पालन गनर् िसकाओस् र त्यसै अनुसार अगुवाइ गरोस् भ े परमेँवरको चाहना

हो (व्यवःथा ६:४-९ "४ हे इॐाएल, सुन, परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै

ु न्ु छ। ५ ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा
परमूभ ु हुनह

दयले आफ्नो सारा ूाणले र आफ्नो सारा शिक्तले ूेम गर। ६ मैले आज

ितमीह लाई सुनाएका आ ाह

आफ्नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले आफ्ना

छोराछोरीह लाई होिशयारीसाथ िसकाओ। घरमा बःदा,

बाटोमा िहँ दा,

ढल्केर सुत्दा र उ दा ितनको चचार् गर। ८ ती आफ्ना हातमा िचन्हको लािग
किसराख। ती ितमीह को िनधारमा बाँिधराख। ९ ती आफ्ना घरका

ारको

चौकोस र मूल ढोकाह मा लेख। र भजन ७८:५-७ "५ उहाँले याकूबको

िनिम्त कानूनह

कायम राख्नुभयो,

र इॐाएलमा एउटा व्यवःथा ःथापना

गनुभ
र् यो। आफ्ना सन्तानह लाई यी कुरा िसकाऊन् भनेर, उहाँले हाॆा िपता-

पुखार्ह लाई हुकुम िदनुभयो, ६ िक आउँदो पुःताले यी कुरा जानून,् र अझ

नजन्मेका िशशुह ले पिन यी कुरा जानून,् र ितनीह ले आफ्ना सन्तानलाई

् ७ यसरी ितनीह ले परमेँवरमा भरोसा राख्नेिथए, र
पिन यी कुरा भनून।
उहाँका कायर्ह

िबसर्नेिथएनन्, तर उहाँका आ ाह

बाटोमा छोराछोरीह

पालन गनिथए।" जुन

िहँड्नुपन हो ती बाटोितर जान तािलम दे ऊ भ े

परमेँवरको िनदशन हो (भजन २२:६

पान्तिरत)। त्यसको अथर् यो होइन

िक ितनीह ले गलत िनणर्य गदार् ितनीह लाई सजायँ िदइरहनु।
हाॆा छोराछोरीह

अिलअिल ठू लो हुँदै हुकको, सफल युवायुवती

भएको हामी हे न र् चाहन्छ । ितनीह ूित हाॆो िजम्मेवारी भनेकै ितनीह ले

माया गनर् िसकून् र येशू भी को सेवा गनर् सकोस् eg]/ िसकाउने हो।
बाबुआमा भएको है िशयतले हामीह ले व्यवःथा ६ अध्यायमा कोिरएका
बालबािलकाको िनिम्त आित्मक िवकासको योजना अनुसार चल्न सक्छ । त्यहाँ
उल्लेख गिरएका परमेँवरका िनदशनमा चारवटा मह वपूणर् नीितह
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समावेश

ु न्ु छ" (व्यवःथा ६:४) भ े कुरामा
भएका छन्: "परमेँवर नै हाॆो ूभ ु हुनह

हामी अिडग हुनपु छर्। "हामीह ले उहाँलाई

दयदे िख नै ूेम गनर्" (व्यवःथा

६:५) ूितव ता दे खाउनुपछर्, "उहाँका वचनह

हामीह को

दयमा सजाएर

राख्नुपछर् (व्यवःथा ६:६) र उहाँको बारे मा हामीलाई जे थाहा छ सो
हामीह का छोराछोरीह लाई िसकाउनुपदर्छ (व्यवःथा ६:२०-२३)।
व्यवःथा ६मा अक

दुई मह वपूणर् नीितह

हामीलाई उपलब्ध

गराइएको छ। पिहलो नीितमा "िसकाउनु र कुरा गनुर् वा चचार् गनु"र् (व्यवःथा

६:७)। िसकाउनु भनेको औपचािरक िशक्षा हो। कुरा गनुर् वा चचार् गनुर् भनेको
अनौपचािरकतवरले िसकाउनु हो। दुवै मािमलामा बाइबलका सत्यह लाई

बालबािलकाह लाई िसकाउनु हो। यिद बालबािलकाह लाई परमेँवरका
वचनह

पालन

गनर्

बाबुआमाह ले

िसकाउन

चाहन्छन्

भने

बालबािलकाह ूित ितनीह को व्यवहारमा र ितनीह ूित कःतो खालको
सम्बन्ध छ त्यसमा पिन भर पदर्छ। बालबािलकाह ले बाबुआमाले िसकाएका
कुराह

बाबुआमा

हे िररहन्छन्।

आफैले

पिन

पालन

गरे का

छन्

िक

छै नन्

भनेर

जब पिरवारमा आराधना हुन्छ त्यसबेला बाइबल अध्ययन गदार्

वा िसकाउँदा त्यो औपचािरक हुनसक्छ। िदनिदनैको जीवनमा परमेँवरको

बारे मा कुरा कानी गरे र र बाबुआमाले आफूह ले िसकेका कुराह लाई
व्यवहारमा

उतारे र

दे खाउनु

र

अनुकरणीय

उदाहरण

बनेर

दे खाउँदा

अनौपचािरक पमा बालबािलकाह ले िसिकरहे का हुन्छन्। बाइबलको सत्यलाई
िसकाउने ूभावकारी औजार नै दै िनक जीवनको िबयाकलाप हो। दोॐो
नीितचािहँ

"लेखेर

बाँध्नु"

(व्यवःथा

६:८,९)

हो।

सत्य

आत्म ानह

हामीह को िबयाकलाप (हात) र मनिःथित (टाउको)बाट िसकाउनै पछर्। तर
हामीह को व्यिक्तगत जीवनमा (चौकोसह मा) र सावर्जिनक (ढोकाह )
जीवनमा दे खाएर र व्यवहारमा उतारे र िसकाउनुपदर्छ। हामीह को
घरमा

र

हामीह को

फैलाउनुपदर्छ।

घरबाट

सं सारमा

परमेँवरका

दयबाट

आत्म ानह

४. येशूका भक्त बनाउने उ रदाियत्व बाबुआमाको
दे हायका पदह मा दुई बाबुह को कथा छ्न्। ती दुई बाबुह ले जुन
छोराछोरीह

हुकार्ए तब के ितनीह ले परमेँवरको चाहना अनुसार हुकार्एका

र् एको िथयो भने
िथए? एक बाबुको सन्तानको बारे मा परमेँवरले ूशंसा गनुभ
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अक

ु यो? हेनह
बाबुको सन्तानूित परमेँवर िकन नाराज हुनभ
र्ु ोस्: उत्पि

१८:१८,१९ "१८ अॄाहामबाट एउटा ठू लो र शिक्तशाली जाित बन्नेछ, र
त्यस ारा नै पृथ्वीका सबै जाितह ले आिशष् पाउनेछन् १९ िकनभने त्यसले
आफ्ना छोराछोरीह

र घरानालाई धमर् र न्याय गरे र परमूभ ुको मागर् पालन

गनर्लाई आ ा िदओस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु । यसैले नै परमूभ ुले

अॄाहामिसत गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गिरिदनुहन
े ।" र १ शमूएल ३:१०-१४
ु छ
"१० परमूभ ु त्यहाँ आएर उिभनुभयो,

र अिघजःतै बोलाउनुभयो,

'शमूएल,

शमूएल।' शमूएलले जवाफ िदए, 'भन्नुहोस्, तपाईंको दास सुन्दै छ।' ११

अिन परमूभ ुले शमूएललाई भन्नुभयो, 'हेर, म इॐाएलमा चाँड़ै केही गनछु , र
त्यसले गदार् सुन्नेह

सबैका कान झिन्कनेछन्। १२ जब त्यो िदन आउनेछ

मा भनेको हरे क कुरो सु दे िख

तब मैले एली र त्यसका पिरवारको िव

आिखरसम्मै म पूरा गनछु । १३ मैले त्यसलाई भनेको िथए,ँ िक म त्यसका

पिरवारको

सध

इन्साफ

गनछु ,

िकनभने

परमेँवरको

िव

मा

त्यसका

रोकेन।"

अॄाहम र एलीले आफ्ना सन्तानलाई हुकार्उन कुन फरक तिरकाह

छोराह ले आफूलाई घृणाःपद बनाएका जानेर पिन त्यसले ितनीह लाई
अपनाए?

बाबुआमाह को काम केवल छोराछोरीह

जन्माएर आफ्नो जायजेथा

थाम्न सक्ने बनाउनुमाऽ होइन भनेर बाइबलले िसकाउँदछ। छोराछोरीह लाई

परमेँवरको बारे मा िसकाउने र उहाँको बाटोमा िहँडाउने पिन ितनीह को
उ रदाियत्व हो। त्यसले गदार् ितनीह

आफै पिन येशूका भक्तह

हुन

पुग्छन्। कितले भन्छन् छोराछोरीह लाई कुटे र, साःती िदएर वा शारीिरक

यातना िदएर हुकार्उनुपछर्। बाइबलकै पदह लाई िलएर ती पदह लाई
दु पयोग गरे र (िहतोपदे श २२:१५,२३:१३, २९:१५) बच्चाह लाई जित

दण्ड

िदइयो

असल

हुन्छन्

भनेर

कितपय

बाबुआमाह ले

छोराछोरीह लाई आति त बनाउँछन्। जब बाबु आमाह ले

आफ्ना
जबरजःती

आफ्ना सन्तानह लाई पशु जःतो व्यवहार गरे र कजाउँछन् र आफ्नो बशमा
राख्न खोज्छन् तब ितनीह
िव

हुकपिछ आफ्नै बाबुआमाको र परमेँवरकै

मा पिन िविोही भएर िनःकन्छन्।

तर त्यसको िबपरीत छोराछोरीह लाई न्यायोिचत र िदगोसमयसम्म
पिरवार र परमेँवरूित बफादारी हुने तिरकाले हुकार्उन दे हायका पदह ले

यसरी िसकाउँछन्: (अ) छोराछोरीह लाई माया गरे र काबुमा राख्नपदर्छ।
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एिफसी ६:४ "बुबा हो, आफ्ना छोराछोरीलाई िरस नउठाओ, तर ितनीह लाई
ूभ ुको अनुशासन र िशक्षामा हुकार्ओ।" र कलःसी ३:२१ "बुबा हो, आफ्ना
छोराछोरीह लाई िरस नउठाओ,

नऽता ितनीह

िनराश हुनेछन्।", (आ)

परमेँवरको धािमर्कता, न्यायको बारे मा िसकाएर ितनीह

पिन परमेँवरको

ःवभावमा ढाल्न खोज्नुपछर्: भजन ७८:१-८ "१ हे मेरा ूजा, मेरा िशक्षाितर

कान लगाओ, मेरो मुखका वचनमािथ ध्यान दे ओ।
२ म मेरो मुख

सुनाउनेछु, ३ ती जुन कुराह

ंटान्तमा खोल्नेछु, ूाचीनका भेदका कुराह

हामीले सुनेका र जानेका छ , र जुन कुरा

हाॆा िपता-पुखार्ह ले हामीलाई भनेका छन्। ४ हामी यी कुराह

छोराछोरीह बाट

लुकाएर

राख्नेछैन ,

तर

आउने

ितनीह का

पुःतालाई

ु ा
परमूभक

र उहाँको सामथ्यर् अिन उहाँले गनुभ
र् एका आँचयर्पूणर्

मिहमामय कायर्ह

कामह को वणर्न गनछ । ५ उहाँले याकूबको िनिम्त कानूनह

कायम

राख्नुभयो, र इॐाएलमा एउटा व्यवःथा ःथापना गनुभ
र् यो।

आफ्ना सन्तानह लाई यी कुरा िसकाऊन् भनेर, उहाँले हाॆा िपता-

पुखार्ह लाई हुकुम िदनुभयो, ६ िक आउँदो पुःताले यी कुरा जानून,् र अझ

नजन्मेका िशशुह ले पिन यी कुरा जानून,् र ितनीह ले आफ्ना सन्तानलाई

् ७ यसरी ितनीह ले परमेँवरमा भरोसा राख्नेिथए, र
पिन यी कुरा भनून।
उहाँका कायर्ह

ितनीह

िबसर्नेिथएनन्, तर उहाँका आ ाह

पालन गनिथए। ८

आफ्ना िपता-पुखार्झ हठी र िविोही पुःता नहोऊन्, जसका

परमेँवरतफर् बफादार िथएनन्,

दयह

र जसका आत्मा परमेँवरतफर् िवँवस्त

िथएनन्।", िहतोपदे श २२:६ "बालकलाई ऊ िहँ नुपन बाटोमा तालीम दे ऊ,

र वृ ावःथासम्म ऊ त्यसबाट तिकर्एर जाँदैन।", यशैया ३८:१९ "जीिवत,
जीिवतले माऽ तपाईंको ूशं सा गछर्, जसरी आज म गिररहे छु। बाबुह ले

्
आफ्ना छोराछोरीह लाई तपाईंको िवँवःतताको िवषयमा वणर्न गछर्न।"
र
योयल १:३ "ितमीह का छोराछोरीह लाई यो कुरा बताओ, र ितमीह का
छोराछोरीह ले

उनीह का

छोराछोरीह ले

आगामी

है िशयतले

हामीह ले

छोराछोरीह लाई

पुःतालाई

बताऊन्,

बताऊन्।",

छोराछोरीह को

आवँयकता

(इ)
पूरा

र

उनीह का

बाबुआमा

भएको

गिरिदनुपछर्:

२

कोरन्थी १२:१४ " आमा-बुबाको िनिम्त छोराछोरीले होइन, तर छोराछोरीका

िनिम्त पो आमा-बुबाले सञ्चय गनुप
र् छर्।" (अथार्त ् छोराछोरीह को िनिम्त
सम्पि

जोड्न नसक्ने वा ितनीह को खाँचो पूरा गनर् नसक्ने आमाबाबुले
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छोराछोरी जन्माउनु ितनीह मािथ अन्याय गनुर् हो)। (ई) बाबुआमाह
छोराछोरीह को िनिम्त अनुकरणीय उदाहरण हुन बाइबलले आमह गदर्छ:
उत्पि

१८:१९ "िकनभने त्यसले आफ्ना छोराछोरीह

र घरानालाई धमर् र

ु ो मागर् पालन गनर्लाई आ ा िदओस् भनेर मैले त्यसलाई
न्याय गरे र परमूभक

छानेको

छु ।

यसै ले

नै

ु े
परमूभल

अॄाहामिसत

गनुभ
र् एको

ूित ा

पूरा

गिरिदनुहन
ु ेछ।", ूःथान १३:६-८ "६ सात िदनसम्म ितमीह ले अखिमरी

ु ो िनिम्त एउटा चाड़ मनाउनू। ७
रोटी खानू, र सात िदनमा चािहँ परमूभक
ती सात िदनसम्म अखिमरी रोटी खानू। ितमीह का साँधिसमानािभऽ खिमर

भएका चीज र खिमर दे िखनुहँद
ु ै न। ८ त्यस िदन ितमीह ले आफ्नो छोरालाई
यसो भन्नू, 'जब म िमौबाट िनःकेर आए,ँ तब परमूभ ुले मेरो िनिम्त जे

गनुभ
र् यो, यो त्यसै को िनिम्त गिरएको हो'।", िततस २:१,२ "१ ितमीले चािहँ
जे पक्का धािमर्क-िस ान्त सुहाँउदो छ त्यही िसकाऊ। २ वृ
सं यमी,

गम्भीर,

समझदार,

िवँवासमा पक्का,

मािनसलाई

ूेम र धै यम
र् ा

ढ़ हुन

िसकाऊ।", (उ) छोराछोरीह लाई अनुशासनमा बःन िसकाऊ पिन भनएको
छ, िहतोपदे श २९:१५-१७ "१५ सुधारको छड़ीले बुि

ूदान गछर्,

तर

छाडा छोड़े को छोराले आफ्नी आमाको बेइज्जत गछर्। १६ जब दुंट
फःटाउन थाल्छ,

दे ख्नेछ।

पाप पिन फिःटँदैजान्छ। तर धमीर्ले ितनीह को पतन

१७ आफ्नो छोरालाई कजाऊ, र त्यसले ितमीलाई शािन्त िदन्छ।

त्यसले ितॆो ूाणमा अित आनन्द ल्याउनेछ।", िरस झोिक्कएर होइन तर
परमेँवरको

ूेमलाई

ूितिबम्ब

गरे र:

यशैया

बालकलाई सान्त्वना िदएझ (माया गरे झ)

६६:१३

"आमाले

आफ्ना

म ितमीह लाई सान्त्वना िदनेछु

(माया गनछु )। र ितमीह ले य शलेमको कारण सान्त्वना पाउनेछौ।", भजन

१०३:१३ "जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीह लाई कजाउँछन्, त्यसरी नै

उहाँका भय मान्नेह लाई परमूभ ुले कजाउनुहन्ु छ।" र लूका ११:११
"ितमीह मध्ये कुनचािहँ बुबा होला, जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढु ा

दे ला,

िक माछा माग्दा माछाको स ा सपर् दे ला?" फेिर त्यस समय

हामीह लाई घर पिरवारलाई पिन व्यविःथत ढं गले चलाउनुपछर् जसको
कारणले चचर्पिन व्यविःथत ढं गले चल्न सक्छ भनेर अर्हाइएको छ: १
ितमोथी ३:१-१३ "१ यो भनाइ िवँवासयोग्य छ,

यिद कुनै मािनसले

िबशपको काम गन चाहना गछर् भने त्यसले असलै कामको इच्छा गछर्। २

यसकारण िबशपचािहँ कसै ले दोष लगाउन नसक्ने,
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एउटै पत्नीका पित,

सं यमी, समझदार, सम्मािनत, अितिथसत्कार गन, सुयोग्य िशक्षक होऊन्, ३
मतवाला र िरसाहा होइन तर ितनी िवनॆ, झगड़ा नगन, धनको लोभ नगन,
४ आफ्नो घर राॆरी चलाउन सक्ने र आफ्ना छोराछोरीह लाई आदरपूवक
र्

आ ापालन गन बनाऊन्। ५ यिद कुनै मािनसले आफ्ना घरकाह लाई तह
लगाउन जान्दै न भने, ितनले परमेँवरका मण्डलीको दे खरे ख कसरी गनर् सक्छ

र? ६ ितनी नयाँ िवँवासी नहोऊन्, नऽता घमण्डले फुलेर ितनी िदयाबलसले

िंटमा पिन ितनी असल

पाउने दण्डमा पनछन्। ७ फेिर, बािहरकाह का

ठहिरनुपछर्, नऽता ितनी िनन्दा र िदयाबलसको पासोमा पनछन्। ८ त्यसै गरी
पिन गम्भीर हुनपु छर्, दुई-िजॄे होइन, बढ़ी म

िडकनह

लोभी होइन, ९ तर ितनीह

िपउने र धनको

िववेकमा कायम राख्ने

िवँवासको रहःय शु

हुनपु छर्। १० पिहले ितनीह को जाँच पिन होस्। त्यसपिछ ितनीह ले

आफैलाई दोषरिहत ूमािणत गनर् सके भने ितनीह ले िडकनको सेवा ग न्।
११ ःऽीह

पिन यहीबमोिजम गम्भीर,

अकार्को बदख्वाइँ नगन वा कुरा

काटे र िहँड्ने, तर सबै कुरामा सं यमी र िवँवासयोग्य हुनपु छर्। १२ िडकन

एउटै पत्नीका पित होऊन्। आफ्ना छोरा-छोरीह

र आफ्नो घरको ूबन्ध

राॆरी िमलाउन सक्ने होऊन्। १३ िकनिक िडकनले गनुप
र् न सेवा जसले

राॆरी गछर्न ् ितनीह ले आ-आफ्ना िनिम्त ूितंठा र भींट येशूमा भएको

िवँवासमा पिन ठू लो भरोसा पाउनेछन्।"
बाइबलका कितपय बाबुआमा (पाऽह )ले आफ्ना छोराछोरीह लाई
गलत ढं गले हुकार्एका िथए भ े यथाथर्लाई बाइबलमा लुकाएको छै न।

एसाव र याकूवूित

इसहाक र उनकी ौीमती रे बेकाले आफ्ना छोराह

पक्षपात गरे का िथए (उत्पि

२५:२८), पिछ गएर याकूबले त्यही पक्षपाती

ःवभाव युशूफलाई दे खाएका िथए (उत्पि

एली धमार्त्मा र धमर्ग ु

३७:३)। पुजाहारी र न्यायकतार्

भएतापिन आफ्ना छोराह लाई कजाउन सकेका

िथएनन् (१ शमूएल ३:१०-१४)। एलीले नै हुकार्एका शमूएल पिन बाबुको

भूिमका परमेँवरसम्मत िनभाउन सकेका िथएनन् (१ शमूएल ८:१-६)। राजा

दाउदले व्यिभचार र हत्या गरे र आफ्ना छोराछोरीह को िनिम्त अनुकरणीय
उदाहरण ब

सकेका िथएनन्। ितनीह ले पिछ गएर आफ्नै बाबुकै अनुसरण

गरे का िथए। राजा मनःसेले आफ्ना बालबािलकाह लाई शैतानको पूजा गन
ःथलमा

बिल

चढाएका

छोराछोरीह लाई दु

िथए।

पिछ

उनको

छोरा

दे वताह लाई बिल चढाएका िथए।
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आहाजले

पिन

भाग्यवस्, असल बाबुआमाह ले असलै छोराछोरीह

हुकार्उन सफल

भएका िथए भनेर पिन बाइबलले खुलासा गरे को छ। हडःसा (एःथर
महारानी)को काका मोडकाइ अचम्मको धमर्िपता भनेर दे खाइएको छ (एःथर
२:७)। आफ्ना छोराछोरीह को िनिम्त अय्यूवले िनरन्तर पमा ूाथर्ना गदर्थे
(अय्यूब

१:४,५)। बाइबलमा

उल्लेख

गिरएका

िबिभ

बाबुआमाह को

उदाहरणले आफ्ना छोराछोरीह लाई कसरी हुकार्उने र नहुकार्उने भनेर हाॆो
सामु ूःतुत गिरएको छ।

बाइबलमा खुलासा गिरए अनुसार बाबुआमाभएर छोराछोरीह लाई
कसरी हुकार्उनु पछर् र हुकार्उनु हु

भनेर िदइएका उदाहरणह ले हामी के

िसक्न सक्छ ? आफ्ना छोराछोरीह लाई होस् वा हाॆो सं रक्षणमा आएका

बालबािलकाह लाई होस् बाइबलमा िदइएका नीितह लाई कित हदसम्म पालन
गरे र हुकार्उन सक्छ ?
५. बाटो िबराएर गएका छोराछोरीको िनिम्त ूयास
िहतोपदे श २२:६ पढ्नुहोस्। यसमा तपाईँले के बुझ्नुहन्ु छ? यो वचन

जमानीको वचन हो, वा ूित ा वा सं भाव्यताको? हेनह
र्ु ोस्: "बालकलाई ऊ

िहँ नुपन बाटोमा तािलम दे ऊ, र वृ ावःथासम्म ऊ त्यसबाट तिकर्एर जाँदैन।"
किहलेकाही ँ बाबुआमा भएको है िशयतले छोराछोरीह
हुकार्उन

मािनसले कुनै कसुरपिन बाँिक राख्दै न। ितनीह लाई हुकार्उन सबै ूयासह

गदर्छन्: ितनीह सँग समय िबताउँछन्, जे िठक छ त्यो िसकाउँदछन्,

परमेँवरको वचन थाहा पाए अनुसार आफ्नै जीवनबाट िसकाउँछन्, िठक र

असल ःकूलमा पढ्न पठाउँछन्, िनयिमत पमा चचर् जान्छन्, ितनीह सँग

िमलेर परमेँवरको काममा सं लग्न हुन्छन् वा आफ्ना छोराछोरी दे शको,
पिरवारको चचर्को असल नागिरक होऊ भनेर आफ्ना सबै ॐोतह
उपयोग

गदर्छन्।

तर

कितपय

समयमा

छोराछोरीह

साधनह
बाबुआमाको

ूयासिबपरीत चच छोडेर आफ्नो बाटो लागेको पाइन्छ। यो बाबुआमाको

िनिम्त पीडादायी समय हुन्छ र छोराछोरीह ले पिन परमेँवरको राज्यमा हक
पाऊ भनेर ितनीह

ँ ा सध बाबुआमाको
बेचैन भएर बःदछन्। छोराछोरी िबमद

कारणलेमाऽ िविमन्छन् भ े छै न। छोराछोरीह को आफ्नै िदमाग र चेतना
हुन्छ र आिखरमा ितनीह को कामको लेखाजोखा परमेँवरलाई ितनीह
आफैले िदनुपनछ।
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"जब छोरालाई जुन बाटोमा िहँड्नुपन हो सो बाटोमा तािलम िदइयो
भने ऊ बृ

अवःथा पुगेपिछ पिन बाटो िबराउँदैन" भ े शब्दह

उिचत पमा छोराछोरीह

कितले

हुकार्ए भने ितनीह को मुिक्त सुिनिँचत छ भनेर

पमा िलन्छन्। िहतोपदे शको पुःतकले नीितह माऽ

ूित ा वा जमानीको

ूःतुत गरे का छन् तर सध ःवत: पूरा हुने ूित ाह
बालककालमा िसकेका अतीर् तथा िशक्षाह

िदइएका छै नन्। तर

जीवनभिर रहन्छ भनेर त्यस

वाक्यले हामीलाई ढु क्क गराएको छ। कुनै पिन बालक जब हुकर्न्छ र त्यस

उमेरमा पुग्छ जसले ःविववेकका ःवतन्ऽतालाई ूयोग गरे र बाबुआमाको
अतीर्मा िहँड्ने िक आफ्नै तालमा िहँड्ने भनेर रोज्न सक्छ। जो बाबुआमाले
आफ्ना

बालबािलकाह को

ईँवरीय

तिरकाले

िदमागमा

लालनपालन

िनिःकएतापिन ितनीह का

परमेँवरका
तब

गदर्छन्

वचनह

ितनीह

दयह मा रोपेका वचनह

रोप्दछन्
हुिकर्एर

वा

घरबाट

फःटाउनेछन् भनेर

िवँवःत हुनसक्छन्। बाबुआमाूित चासो दे खाएर समय-समयमा घरमा सम्पकर्
राख्ने

छोराछोरीह ले

बालककालमा

िसकेका

ईँवरीय

िशक्षादीक्षा

साँिचरािखरहे का हुन्छन् भनेर ूमािणत गदर्छन्। असल बाबुआमा हुने
कतर्ब्य हो र कःतो खालको छोराछोरीह

हाॆो

हुने भ े कतर्ब्य ितनीह को हो।

जब छोरा वा छोरी बरािलए भने बाबुआमाले के गन? तपाईँका

छोराछोरीह लाई परमेँवरमा सुम्पनुहोस् र िदल खोलेर ितनीह को िहतको
िनिम्त

गनुह
र् ोस्।

ूाथर्ना

हामीह को

सच्चा

हामीह को सबै पीडा, नैराँयता र ममर्ह
भएतापिन उहाँका खरब

छोराछोरीह

िपता परमेँवर

ु न्ु छ
हुनह

उहाँले बुझ्नुहन्ु छ। उहाँ िस

र

िपता

उहाँबाट बरािलएर गएका अनुभवले

हामीह को पीडालाई उहाँले बुझ्नुहन्ु छ भनेर ढु क्क हुनसक्छ । जब तपाईँका
छोराछोरीह

परमेँवरलाई िवँवास गन िक नगन भनेर सं घषर् गिररहे का

हुन्छन् तब ितनीह को साथमा तपाईँ उिभन ितनीह लाई तपाईँको ूेम र
ूाथर्नाले सहयोग गनर् सक्छ।

जब तपाईँका छोरोछोरीह

िधक्कार

नभ ुहोस्।

बरािलन्छन् तब तपाईँ आफूले आफैलाई

िवँवासीह सँग

ूाथर्ना

गनर्

वा

सहयोग

माग्न

निहिच्कचाउनुहोस्। बरािलएर गएका छोराछोरीह को माऽ िचन्ता गरे र बाँकी
भएका

आफ्ना

पिरवारलाई

नभल्ु नुहोस्।

छोराछोरीह

बरािलएर

गएभने

कितपय समयमा घर टु िबन सक्छ। तर बाबु र आमा िमलेर एक भएर अिघ
बढे छोराछोरीह लाई ितनीह को िसमाना वा के गनर्हन्ु छ के गनुह
र् ु
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भ े

कुरालाई ःप सँग दे खाउन सिकन्छ। यो पिन तपाईँले किहल्यै नभ ुल्नुहोस्:
तपाईँले

भन्दा

पिन

परमेँवरले

तपाईँका

छोराछोरीह लाई

बढी

माया

गनुह
र् न्ु छ। उज्ज्वल भिवंयितर अिघ बढ्नुहोस् र तपाईँका छोराछोरीह

ु ोस्।
परमेँवरको अनुमहको ूयोगशाला होऊन् भनेर ढु क्क हुनह
कितपय समयमा छोराछोरीह

नराॆो बाटो वा कुलतमा फसे भने

आमाबाबुह ले आफ्नो हात पुपरर् ु ोमा राखेर भाग्यलाई दोष िदनु ःवभािवकै हो।
तपाईँले कितपय समयमा गल्ती गरे र पिन तपाईँको र तपाईँका छोराछोरीह को

भिवंय परमेँवरका ूित ाह मा सुम्पनु तपाईँको िनिम्त असल हुन्छ भनेर
ठा ह
ु ोस्। हेनह
र्ु ोस्: िफिलप्पी ३:१३,१४ "१३ भाइ हो,

मैले यी सब

पिबसकेको छु भनी म ठािन्दन,ँ तर म एउटा काम गदर्छु, िक पछािडका
कुराह

ँ लम्कँदै १४ भींट येशूमा
िबसर र अगािडका कुराह ितर जोड़सग

ँ
परमेँवरको ःवगीर्य बोलावटमा पाइने पुरःकारको िनिम्त िनशानाितर म जोड़सग

अिग ब दछु ।"
उपसं हार

थप जानकारी: "आफ्ना साना बालबािलकाह सँग कुरा गन र ूाथर्ना गन समय

तपाईँले छु

ाउनै पछर्। परमेँवरसँग र तपाईँका बालबािलकह सँग समय

िबताउने बेलामा कसै लाई पिन हःतक्षेप गनर् िदनुह ु । यिद तपाईँले आफ्ना

बालबािलकाह सँग समय िबताउने बेला कोही पाहुना आयो भने तपाईँले यो
भ

सक्नुहन्ु छ: 'परमेँवरले मलाई काम गन समय िदनुभएको छ। गफगाफ

गन समय अिहले छै न।' अिहले र अनन्त समयको िनिम्त तपाईँ काममा लािग
र् छर्। तपाईँको जीवनमा तपाईँको
रहनुपछर् भ े िजम्मेवारीको महसुस गनुप
पिहलो ूाथिमकता भनेको तपाईँका छोराछोरीह

एडभेिन्टःट होम, पृ. २६६,२६७बाट

् "-एलेन जी
हुन।

पान्तिरत।

ाइट, द

"आमाबाबु हो, जब तपाईँका दुधे बालक तपाईँको हातमा िलनुहन्ु छ

त्यस बेलादे िख अनुशासनको पिहलो पाठ तपाईँले िसकाउन सु

गनुप
र् छर्।

ितनीह को चाहना तपाईँको चाहानामा छोड्न िसकाउनुहोस्। ितनीह लाई

ु न्ु छ भनेर दे खाउनुहोस्। ूथमत
तपाईँको हातमा िलएर तपाईँ दरो हुनह
आमाबाबुले आफ्ना भावना अथार्त ् आत्माह लाई पूणर् पमा बशमा राख्नुपछर्।

अिन नरम तर दिरलो भएर बच्चाको चाहनालाई मोड्नुपछर् तािक बच्चाले
आमाबाबुको चाहनामा आफूलाई छोडन् िसकोस्।

16४

किहल्यै पिन बच्चालाई

ु ु । जब पिहले दे खाएको िरस वा
ठू लो भएपिछ कजाउँला भनेर पिखर्नह
झ कलाई दवाउन सिकएन भने बालबािलकाह
थाल्छन्। अिन जब ितनीह

हठी ःवभावकाभएर हुकर्न

बिलयो हुँदै बढ्दै जान्छन् तब ितनीह को िरसाहा

र झ िक हुने ःवभाव पिन बिलयो भएर बढ्दै जान्छन्।"-टे िःटमोिनज फर द

चचर्, ठे ली १, पृ. २१८बाट
िचन्तनमनन:

अ)

पान्तिरत।

परमेँवरको "बालक" हुन ु भनेको के हो?

हामी जितसुकै

हुकतापिन वा जितसुकै जा े भएतापिन हामी परमेँवरको

बालक ह भ े िचऽणलाई हामीले कसरी बुझ्ने र त्यसबाट

आ)

हामी के सान्त्वना िखच्ँ न सक्छ ?
आफ्ना छोराछोरीह
"मेरा छोराछोरीह
धािमर्क सत्यह

जन्मेपिछ एक जना बाबुले यो भन्यो:

जन्मेको दुई वषर्िभऽ मैले दुई महान्

िसक। पिहले त ःविववेक वा ःवतन्ऽ

चाहनाको वाःतिवकता, र दोॐो पापी मानव ःवभावको
यथातर्ता।" बालबािलकाह ले ती सत्यह

उनलाई कसरी

िसकाए होलान्?
इ)

बालबािलकाह को सोच िदमागलाई सही मागर्मा ढाल्ने िठक
समय किहले हो? त्यो कसरी गन? हामी नै परमेँवरको

चाहनामा आफूलाई समपर्ण गनर् सकेन

भने हामीले हाॆा

छोराछोरीह लाई परमेँवरको योजनामुतािवक कसरी ढाल्न
सक्छ र?

ई)

िविवध कारणह ले एकल बाबु वा एकल आमा भएर
कितपयले आफ्ना छोराछोरीह लाई हुकार्उनुपदर्छ। आफ्ना
छोराछोरीह लाई हुकार्उन सं घषर् गिररहेका एकल बाबु वा
आमालाई तपाईँको चचर्ले सामुिहक पमा कसरी सहयोग गनर्

उ)

सक्नुहन्ु छ?

परमेँवरूितको आःथा तथा िवँवासबाट बरािलएर जाने

छोराछोरीह का

बाबुआमाह लाई

सान्त्वना तथा उत्साह िदनसक्नुहन्ु छ?
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तपाईँले

के

के ारा

कथा ८
दुई बालकह लाई पाल्नु
वान र वािनता, अजिन्टना
अिृकामा रहे को सेभेन्थ-डे अःपतालको पिरसरमा रहे को वान र

वािनताको घरको ढोकामा बालबािलकाह ले ढकढकाई रहे । वान र वािनता
अजिन्टनाबाट एक वषर्को िनिम्त अःपतालमा िचिकत्साको काममा ःवयं मसेवक

भएर काम गिररहे का िथए। ितनीह को तलब थोरै िथयो। तर ितनीह सँग
भएको भात र सरल खाना आफ्ना भान्साकोठाबाट ती बालबािलकाह लाई

बाँड्न ितनीह

मनपराउँथे।

तर पिछ वान र वािनतालाई थाहा पायो िक ितनीह कहाँ आएका
केही

बालबािलकाह

भोकाएका िथएनन्। ितनीह लाई केही कुराको भोक

भएको वान र वािनताले महसुस गरे ।

"खानेकुरामाऽ िदएर के हामीले ितनीह लाई सहायता गिररहे का छ

त भनेर हामीले एक आपसमा कुरा गनर् थाल्य " वानले भन्यो।
बालबािलकाह को अवःथा जा

वान र वािनता एक जना िकसोरको

गाउँमा गए। त्यो िकसोरले ितनीह को िनिम्त यताउित काम गिरिदन्थ्यो।
त्यस िकसोरको घर दे खेर ितनीह
िथए। ितनीह

छक्क परे । उसको दुई साना भाइह

३ र ५ वषर्का िथए। ितनीह

एक्लै िथए। वान र वािनता

जाडोको मौसममा ितनीह को घरमा गएका िथए। त्यसबेला ती साना
बालकह

िबरामी िथए।
िकशोर

िदनभरी

जःतो

घरमा

िथएन।

ती

बालकह लाई

िनयिमत पमा औषधी ख्वाउनु भनेर अर्हाउँदा त्यस िकशोरले ख्वाउन नसक्ने
अवःथा ितनीह ले दे खे। आफ्नो घरमा एउटा कोठा खािलभएकोले ती

बालकह लाई ितनीह को अःपतालको पिरसरमा रहे को आफ्नो घरमा ल्याए।
ती दाजुभाइह

१० िदनसम्म आफ्नो घरमा रहन ल्याइएका िथए। १०

िदनमा औषधीको माऽा पूरा हुन्थ्यो। त्यसपिछ ती दाजुभाइलाई ितनीह कै

घरमा फकार्उने वान र वािनताको िनणर्य िथयो।

जब ती बालकह को ःवाःथ्यमा सुधार आयो तब वान र वािनताले

थाहा पाए िक ितनीह का बाबु िथएनन्। आमा कतै टाढा गाउँमा काम गद
िथइन् र आफ्ना बालकह लाई हे रिबचार गन क्षमता उनमा िथएन। तब वान

16५-१

र वािनताले ती बालकह को ःयाहार गन िजम्मा आफूह ले नै िलने िनणर्य
गरे । ती जोडीले ती बालबािलकाको िनिम्त आधारभूत आवँयकतामा सहयोग

गरे । ितनीह लाई एडेभेिन्टःट ःकूलमा भनार् गराए र साबथःकूलमा पिन
लगे।

सुन।
े

पािरवािरक स ितमा ती बालकह ले बाइबलबाट कथाह

परमेँवरले उहाँका जनह लाई दासत्वबाट कसरी छु टाउनुभयो भ े जःता
आँचयर्का कथाह

ती बालबािलकाह लाई मन परे को िथयो। ितनीह

सानै

भएतापिन ितनीह ले घर धन्दामा सहयोग गनर् थालेका िथए। एक िदन िबहान
सबेरै वािनता उठ्दा त ५ वषर्को बालक आफ्नो पाइतालाको औलाह मा
उिभएर भान्सा कोठाका भाँडाह

माझ्दै गरे को दे िखन्।

"त्यो बालक मेरी ौीमतीितर फकर मुःकुरायो। उसलाई थाहा िथयो

िक हामीह

थाकेका छ र हामी अिल अबेर सम्म आराम िलउन् भनेर उसले

चाहे को िथयो" वानले भन्यो।

समय िबत्दै जाँदा वान र वािनताले ती बालकह को आमालाई भेट्ने इच्छा

गरे । यःता राॆा छोराह की आमा मायालु र आदरणीय हुनपु छर् भनेर वान र
वािनताले सोचेका िथए।

जब वान र वािनताको एक वषर्को ःवयं मसेवकको काम सिकयो तब
ितनीह

आफ्नो दे शमा फकर्नु अिघ ितनीह ले ःथानीय साथीह लाई ती

बालकह को ःयाहार गन िजम्मामा लगाइिदए।
फकर

केही समयपिछ वान र वािनता फेिर काम गनर् त्यही ँ अःपतालमा

आए।

ती

बालकह को

ठू लो

दाजु

मिरसकेको

र

ती

साना

बालकह लाई आमाले लगेको ितनीह ले थाहा पाए।

धेरै समयको खोजीनीितपिछ वानले ती बालकह को आमा कहाँ िछन्

भनेर थाहा पाए। तब उनी ती बालकह लाई र ितनीह की आमालाई वानले

भेट्न गए। "आमालाई भेट्नु ती बालबािलकाह का लािग अत्यन्तै आिशषमय

कुरा िथयो। उनी अत्यन्त मायालु िथइन्। हामीले ती आमासँग केही समय

िबताय । ती बालकह ले लाज मानेका िथए िकनभने हामीले ितनीह लाई धेरै
समयसम्म दे खेका िथएन " वानले भन्यो।

जब वान र वािनताको काम गन दोॐो अविध पिन सिकयो तब

आफ्नो

दे श

फकर्नुभन्दा

अिघ

ितनीह ले

अिन्तम

पटक

ती

आमा

र

बालबािलकाह लाई भेट्न जाने िनणर्य ितनीह ले गरे । वानले ितनीह सँग
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एक हप्ता िबताए। आमासँगको िमऽता झन राॆोसँग गाँिसयो। उसले कानुनी
कागजह

र केही व्यवहािरक िवषयमा सहयोग गर्यो। हप्ताभिर वािनताले

काम गनुप
र् थ्य तर शिनबार आइतबार उनी ती बालकह को घरमा जािन्थन्।

वान र वािनताले ती बालकह को पिरवारलाई सुन्दर तिरकाले िचऽ
भएको सिचऽबाइबल भएको बाकस, पिरवारको ूत्येक सदःयलाई ितनीह को
आफ्नै भाषाको बाइबल र एलेन जी
उपहार िदए। एउटा

ाइट ारा िलिखत "द मेट कन्शोभसीर्"

खको मुिन त्यस गाउँका मािनसह को िनिम्त वान र

वािनताले िवशेष साबथ ःकूल र चचर् कायर्बम सं चालन गरे अिन ितनीह
िबदावारी भए।

"त्यो अत्यन्तै रमाइलो क्षण िथयो िकनभने हामीले यो सोच्य िक
त्यस क्षेऽमा अब हाॆो आउने जाने काम सिकयो। हामी ूाथर्ना गछ िक
हामीले रोपेका िबऊह लाई परमेँवरले पानी हालेर हुकार्ऊन्" वानले भन्यो।
अिृकामा वान र वािनताको जुन अनुभव भयो त्यसले ितनीह का
पिरवतर्न भयो। एलेन जी

दयह

ाइट केवल धुरन्धर लेिखका र भिवंयवक्तामाऽ

होइनन् तर उनी जीिवत आःथा भएकी व्यिक्त िथइन् भनेर ितनीह ले िसके।
आफ्नो घरमा अभावमा परे का बालबािलकाह लाई ल्याएर ितनीह को ःयाहार
गथ। एलेन जी

ाइट केवल मुखलेमाऽ ूचार गन होइन तर व्यवहारमै

्
आफूले ूचार गरे को कुरालाई लागु गिथर्न।
"मेरो

िनिम्त

यो

बािन्तकारी

सोच

िथयो।

कितपय

समयमा

िमिसनेरीह ले मािनसह को बीचमा काम गदर्छन् तर कितजनाले आफ्ना
घरह मा िमसनको काम ल्याउँछन् त?" िज ासा राख्दै वानले भन्यो।

दु:खमा परे काह को सेवा गछर्न ् ितनीह ले अ ँय

"जो िमसनेरीह

ःवगर्दूतह को सेवा गिररहे का हुन्छन्" भ े भनाईको उल्लेख गद वािनताले
उनको मनपन एलेन जी

ाइट ारा िलिखत "िडजाएर अभ एजेज"को पृ.

६३९लाई उद्धृत गछर् "जब तपाईँह ले दु:ख परे को र आवँयक परे का
मािनसह को

िनिम्त

ःवगर्दूतह लाई ःवागत

तपाईँको

ढोका

खोल्नुहन्ु छ

तब

तपाईँले

नदे िखने

गिररहनुभएको हुन्छ। तपाईँले ःवगर्का जीवह लाई

साथी बनाइरहनुभएको हुन्छ। ितनीह ले आनन्द र शािन्तको पिवऽ वातावरण

ल्याउँदछन्। ितनीह ले तपाईँले गनुभ
र् एको कामको बारे मा ूशंसा गद ितनीह

ःवगर्मा आउँदछन् र त्यहाँ खुशीका आवाजह

घिन्कन्छन्। हामीले दे खाएका

क णाको ूत्येक कामले ःवगर्मा स ीत बजेको हुन्छ। आफ्ना अत्यन्तै

16५-३

बहुमूल्य धुकुटीमा रहे का िनःवाथीर् सेवकह को काम आफ्नो िसं हासनबाट
परमेँवर िपताले ग ुहन्ु छ।"

जब वान र वािनताले ती बालकह लाई सहयाता गरे त्यसबेला वान

३० वषर्को िथयो। अिहले वान ३४ वषर्को भएको छ। वानले समःत
एडभेिन्टःटह

जसले सुसमाचारको िनिम्त सेवाकायर् गछर्न ् तब ितनीह ले

िमसनको काम पिन घरमा ल्याउन अनुरोध गदर्छ। अिन परमेँवरको अनुमहले
उहाँको ूेम मािनसह का

दयह मा पःन सक्छ भनेर वान िवँवःत हुन्छ।

"जुन अनुभव मैले गर यसले मेरो जीवनमा पिरवतर्न ल्याएको िथयो।

िमसन क्षेऽमै म िमिसनेरी भएको मैले महसुस गर। म िमिसनेरीको छोरा

नभइकन आफू नै िमिसनेरी भएको अनुभव मैले गर" िमिसनेरीका छोरा भएर

हुकको वानले यस लेखकलाई व्यक्त गदर्छ।
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