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उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका

जीवनका लयह
छै ट

िदनमा सृि को काम सिकएको िथयो। सृि का पाँच

सम्ममा लथािल

भएको पृथ्वी अत्यन्त िस

िदन

र सौन्दयर्मा पिरणत भएको

िथयो। अन्धकारमा ज्योितले ठाउँ पाएको िथयो। पानी नै पानी भएको यस
पृथ्वीमा ती पानीह लाई परमेँवरको आदे श अनुसार रहनुपन ःथानह मा

जम्मा गिरएको िथयो। उहाँले भ ुभयो, "यितसम्म ितमीह आऊ, यहाँभन्दा
ँ म्म रोक्नै पछर्!" (अय्यूब
अिघ नबढ। ितमीह का गौरवमय छालह यहीस

पान्तिरत)। पानी र जिमन अलग गिरँदा जिमन सुख्खा भएको

२८:११

िथयो। त्यस सुख्खा जिमनमा िविभ

र

र वाःनाह

टु साएका िथए जसले

गदार् यो पृथ्वी अत्यन्त सुन्दर तिःबर जःतै बिनएको िथयो। िविभ
चराच ु

जीवह

ीह

आकाशमा उड्न थालेका िथए। समुिमा थरी थरीका माछा र

पौड्न थालेका िथए। आफ्ना पानीघरदे िख ितनीह

िथए। अनेक जातका जनावरह
त

जातका

खुशी भएका

जिमनमा दगुन र् थाले, उृन थाले र कितपय

खह मा झुिन्डन थालेका िथए। ती सबै जीवह को आकार परमेँवरकै

चाहना अनुसार सृि

आकारमा ढालेर सृि
मािनसको सृि

भएको िथयो। आिखरमा परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै
गनुभ
र् यो। परमेँवरले सृि

पृथक िकिसमले

गनुभ
र् एर अ

गनुभ
र् एको सबै सृि ह मध्ये
सबै जीवह बाट फरक

पानुभ
र् एको िथयो।

ु न्दा
अिन यस पृथ्वीमा सबभन्दा पिहलो साबथको िनिम्त तयार हुनभ

अिघ छ िदनको सृि लाई हे नभ
र्ु एर परमेँवरले यो उच्चारण गनुभ
र् यो "आहा,
कित धेरै असल" (उत्पि

१:३१)।

िस , सुन्दर पृथ्वी, िस

मािनसह

सदाको िनिम्त िजइरहे को कथा

भइिदएको भए कित उ म हुन्थ्यो होला! आदम र हव्वाका धेरै छोराछोरीह
िथए, ितनीह का नाितनाितनाह , खनाित र जनाित आिदह

िथए। जसरी

पिहलो दम्पतीले आफ्ना सन्तानह

छाएका िथए,

त्यही लहरह

पाउँदा खुशीका लहरह

ँ ीह
सदाको िनिम्त छाइरहे को भए िवँवका सारा िपढ

खुशी

ु न
हुन्थ्ये र ितनीह सँग परमेँवर पिन खुशी हुनह
ु े िथयो। हामी पितत, आत ले

भिरएको सं सारमा रहे का वतर्मान मािनसह ले त्यो सु को सृि को िचऽण
कःतो िथयो होला भनेर कल्पना गनर् हामीह को मगजले

भ्याउँदैनथ्यो।

सु को सृि को कल्पना सु को जःतो रमाइलो मानेर कल्पना गनर्
िकन सक्दै न

भने अिहलेको सं सार परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एको समयभन्दा

उम पमै पिरवतर्न भएको छ। पाप आउनुभन्दा अिघको सं सार र पापपिछको
सं सार बीच अत्यन्त फरक छ। जब पृथ्वी पापको भूमरीमा पर्यो तब त्यसको
बारे मा व्यक्त गद एलेन जी

ाइट भिन्छन् "जब आदम र हव्वाले फूलह

ओइलाएर झुक्न थालेको र पातह

जसरी कोही िूयजनह

मदार् मािनसह

खबाट झनर् थालेको दे खे तब ितनीह

शोकमग्न हुन्छन् त्यसरी नै ितनीह

गिहरो शोकमा परे का िथए। सुन्दर र कोमल फूल ओइलेर मदार् ितनीह लाई
दु:ख त लागेको िथयो नै, तर जब असल

खह बाट पातह

झनर् थाले तब

ूत्येक ूाणीले मृत्युको भार बोक्नुपन तीतो सत्यले ितनीह को िदमागलाई
चड्कन िदइरहे को िथयो"-एलेन जी.
६२बाट

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ.

पान्तिरत। सु मा पात र फूल झदार् आदम र हव्वाले कःतो

अनुभव गरे का िथए सो अिहले हामीलाई थाहा नभएतापिन हामी पापकै सं सारमा

पिररहे को हुँदा मृत्यु, दु:खक

र पीडालाई हाॆो जीवन चबको टानर् निसिकने

भाग भइरहे को नकानर् सक्दै न ।

अिन त्यही िवषयमा आधािरत हाॆो पुःतक लेिखएको छ: यस पितत

सं सारमा हामीह को जीवन चब। यो चबको िववरण त्यस थलोबाट गिरनेछ
ँ ाट उिॆन्छन् त्यो हो पिरवार।
जो सं सारका ूायजसो सबै मािनसह त्यहीब
पिरवारलाई नै मध्येनजर राखेर अदनको बगचामा मािनसह लाई सृि
गिरएको िथयो: पिहला त ौीमान र ौीमती, अिन बालबािलकाह
अ

जो हुकर

सन्तान जन्माउँछन्। यो सं सारको इितहास हाॆो हो र त्यसले अझै पिन

िनरन्तरता पाएको छ। बाइबलका धेरै कथाह

कुनै ज लमा तपःया गरे र,

कुटी बनाएर, सबैबाट अलग हुने ऋषी वा साधु जीवनमा नघटी पिरवारकै

सेरोफेरोमा घटे को पाइन्छ। आदम र हव्वा, अॄाहम र मोशा जःता पूखार्ह ,

दाउद र उनका बं श आिद पिरवारकै पिरवेशमा उघारे र लेिखएको छ।
ूायजसो सबै घट्नाह को सं रचनालाई कुनै न कुनै तिरकाले पिरवारकै

ूभावमा घटे को बाइबलभिर दे खाइएको छ। यो अचम्मको कुरो होइन िकनभने
बतर्मान

पिरूेआयमा

पिन हामीह को

पिरवारकै पृ भूिममा ढािलरहे को हुन्छ।
परमेँवरले

जीवनको

मूल्य

एक पु ष एक मिहला सृि

वैवािहक सम्बन्धमा गाँःनुभएर ितनीह

मान्यता

लआयलाई

गनुभ
र् एर ितनीह लाई

दुई एक हुन ् भनेर उहाँले आिशष

िदनुभएको िथयो। ितनीह को बीचमा अ
गिरएको िथयो। तै पिन िविभ
आिदले गदार् पु ष र

वा

कुनै

ी र पु ख आउन मनाही

तत्वह

जःतै सं ःकार, चलन, वाध्यता

ीको बीचमा अ

व्यिक्त घुिॐएर वा घुसािरएर

बहुपत्नीूथा वा बहुपितूथाले गदार् हुनपु न सही, शािन्तमय र तालमेलको

पिरवारमा भाँडभैलो बाइबलको समयमा िथयो र अिहले पिन जारी छ। य िप
सबै दे श, जात र सं ःकारमा पिरवारको अवधारणा जारी भइरहे को पाइन्छ। यो

अवधारणा भइरहनैपछर्। िकनभने हामी पिरवारबाटै
हामीह को जीवनलाई असल र दु

सु

भएका हुन्छ ।

बनाउन पिरवारले ठू लो भूिमका खेल्दछ।

जब यस सं सारको चबमा हामी पदर्छ त्यसमा सामना गिरने तत्वह लाई बल
िदन वा कमजोर बनाउन ूायजसो पिरवारकै पृ भूिममा भरपरे को पाइन्छ।
यो पिन निबस , सं सारमा जन्मेका ूत्येक मािनसह

फरक फरक

हुन्छ। कुनै व्यिक्तको एक मगजको ढाँचा अ को मगजसँग िमल्दै न। त्यसरी
नै पिरवार पिन फरक छ। एक पिरवारको ढाँचा अक पिरवारसँग िमल्छ वा

िमल्नै पछर् भ े छै न। यस पुःतकका लेखक र यसको उत्पादकह को आशा
र ूाथर्ना यही छ िक यस पुःतकका पाठकह को पिरवार बाइबलले

ँ
औल्याएका
नीित अनुसार चल्न सकोस् तािक यस पापी सं सारमा पिरवार एक
बिलयो िकल्लाको

पमा खडा भइरहोस्।

यस अध्ययन पुःतकका लेखकह , क्लोिडयो र पामेला कन्य्सुमा नथर्

अमेिरका िडिभजनमा फािमली िमिन ी िवभागका िनदशकह

गिररहे का छन्। ितनीह ले चचर्मा ३० वषर्सम्म िविभ
िथए।
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