
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ौे गीत, उत्पि  २:७, १ कोरन्थी ७:३-५, यूह ा 

१७:३, १ यूह ा १:९, रोमी १:२४-२७ र गलाती ५:२४। 
यस अध्यायको मूल  सार पद: "६ मलाई तपाईंको दयमा एउटा लालमोहरको 
छापजः तै लगाउनहुोस ्, तपाईंको पाखरुामा एउटा छापजः तै, िकनभने ूमेचािहँ 
मतृ् यजुः तै धेरै बिलयो हनु् छ, ईंयार् िचहानजः तै िन ू र हनु्छ। यसको ज्वाला 
आगोका मःुलाह  जःता हनु्छन।् त् यो कुनै पिन ज् वालाभन् दा पिन कड़ा दन् केको 
आगोझ दिन् कन् छ।" (ौे गीत ८:६ पान्तिरत)। 
    मािनसको जीवन चबमा िववाह पिन त्यही चबिभऽ पन एक 
मह वपूणर् कदम हो। तर, सबै जनाको िववाह हनु्छ भ े छैन। तर जसले 
िववाह गछर् तब त्यसले अनेक  िवशेष चनुौितह को सामना गनुर्पन हनु्छ। 
दाम्पत्य जीवनमा िवशेष आिशषह  पिन पाइन्छ। ती आिशषह मा ौीमान ्र 
ौीमतीको बीचमा हनेु यौनसम्पकर्  पिन एक हो। यिद िठक समयमा िठक 
ठाउँमा ूमेको त्यस बरदानलाई उपयोग गनर् सिकयो भने त्यो ूमेलाई 
झल्काउने अत्यन्त ूभावकारी बरदान हनुसक्छ। 
    कितपय इसाईह  िववाह गनुर् पाप हो र पु ष वा ी कामबासनामा 
लाग्न ु हु  भनेर बाइबलले िसकाउँछ भ े धारणा फैलाउँछन।् यो धारणा 
लोकिूय नभएको पिन होइन। परमेँ वरले मानव ूाणीलाई िदनभुएको 
यौनसम्पकर् को बरदानलाई दु पयोग गनको िखलाफमा बाइबलले ःप  िनदशन 
िदइएको छ। ूत्येक मािनस यस िनदशनूित संवेदनशील हनु ुआवँयक छ। 
    भावनात्मक किवताले भिरएको राजा सोलोमनले लेखेका ौे गीत 
सानो पःुतक हो। शायद बाइबलको कुनै पिन पःुतकह  भन्दा यो पःुतक 
थोरैलेमाऽ पढ्दछन।् यस पःुतकमा शलुामाइट नाउँ गरेकी एक यवुती दलुही 
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र उनको ूमेीसँगको सम्बन्धलाई वणर्न गिरएको छ। त्यो ूमेी राजा सोलोमन 
आफै हनुहुनु्छ भनेर िवँ वास गिरएको छ। यस पःुतकको िवशेषताले दाम्पत्य 
जीवनको रहःयलाई उघादर्छ र त्यो जीवनमा कामबासनामा आनन्द िलनपुछर् 
भनेर खलुासा गिरएको छ। ूायजसो यस पःुतकलाई काल्पिनक ूमेकथाको 
पमा िलइन्छ। यसमा परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा वा येशू भी  र 

उहाँको चचर्को बीचमा हनेु घिन  सम्बन्धलाई िचन्ह वा ूतीकको पमा 
िचऽण गिरएको छ। तर जेभएतापिन यसमा ी र पु षको बीचमा कःतो 
ूमेको सम्बन्ध हनुपुछर् भनेर देखाउने वाःतिवक मानवीय भावनाह  
िनधर्क् कसँग पोखाइएको पाउँछ । 
   यस अध्यायमा परुानो करारमा िववाहको बारेमा कसरी िचऽण 
गिरएको छ सो हामीले हेनछ । 
 

१. दईु टुबा पानर् नसिकने जीवन 
     देहायका पदह मा मानव शरीरको बारेमा बाइबलको धारणा कसरी 
िचऽण गिरएको छ, त्यसको बारेमा तपाईँले के भ हुनु्छ? हेन ुर्होस:् उत्पि  २:७ 
"तब परमूभ ु परमेँ वरले भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र ितनको 
नाकमा जीवनको सास फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।", उत्पि  
२:१८ "१८ फेिर परमूभ ुपरमेँ वरले भन् नभुयो, "मािनस एकलो रहन असल 
छैन। म त् यसको िनिम् त त् यसलाई सहुाउन े एउटा सहयोगी बनाउनेछु।...२१ 
यसैकारण परमूभ ु परमेँ वरले मािनसलाई मः त िनिामा पानुर्भयो, र ितनी 
िनदाएको बेलामा ितनका करङह मध् येको एउटा िनकालेर त् यसको ठाउँमा मास ु
भिरिदनभुयो। २२ जनु करङ परमूभ ु परमेँ वरले मािनसबाट िनकाल् नभुएको 
िथयो, त् यसबाट एउटी ः ऽी बनाएर मािनसकहाँ ल् याउनभुयो। २३ मािनसले भने, 
'यो त मेरै हाड़को हाड़ र मासकुो मास ुहो। ितनलाई ः ऽी भिनने छ। िकनभने 
ितनी पु षबाट िनकािलएकी िथइन ्।", भजन ६३:१ "हे परमेँ वर, तपाईं मेरा 
परमेँ वर हनुहुनु् छ, म तपाईंलाई िदलोज् यानले खोज् छु। पानी नभएको ओबानो र 
बाँझो जिमनमा मेरो ूाण तपाईंको िनिम् त ितखार्उँछ। मेरो शरीर तपाईंकै िनिम् त 
मिरमे  दछ।", भजन ८४:२ "२ परमूभकुा मिन् दरको िनिम् त मेरो ूाण इच् छुक 
छ, र मूच् छ पिन पछर्। मेरो दय र मेरो शरीर दवैुले जीिवत परमेँ वरको 
पकुार गदर्छ।" (भजन १३९:१३-१८ "१३ िकनिक तपाईंले नै मेरा िभऽका 
अ -ूत् य  बनाउनभुयो, तपाईंले मलाई मेरी आमाको गभर्मा रच् नभुयो।  १४ म 
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तपाईंको ूशंसा गछुर्, िकनिक म भयानक र अ  भतु रीितले बनाइएको छु। 
तपाईंका कायर्ह  अ  भतु छन ्, र त् यो कुरा म पूणर् पले जान् दछु। १५ जब 
अ ँ यमा म बिनदैँिथए,ँ मेरो रचना तपाईंबाट लकेुको िथएन। अिन जब म 
पथृ् वीको गिहराइमा रिचदैँिथए,ँ १६ तपाईंका आखँाले मेरो नबिनएको शरीरलाई 
देखे। मेरो िनिम् त िनयकु्त गिरएको आय ुतपाईंको पःु तकमा लेिखएको िथयो। 
त् यसको एउटै कुरा पिन पूणर् हनु अिघ सब लेिखएका िथए। १७ हे परमेँ वर, 
मेरो िनिम् त तपाईंका िवचारह  कित बहमूुल् य छन ्! ितनको सङ् ख् या कित महान ् 
छ! १८ ितनलाई मैले गन् नपुरेमा, ती बालवुाका कणह भन् दा बढ़ी हनेुिथए। 
जब म िबउँझन् छु, तब म तपाईंसगैँ हनु् छु"), १ कोरन्थी ६:१९-२० "१९ 
ितमीह को शरीर पिवऽ आत् माको मिन् दर हो, जनु पिवऽ आत् मा ितमीह ले 
परमेँ वरबाट पाएका छौ, र उहाँ ितमीह िभऽ वास गनुर्हनु् छ भन् ने के 
ितमीह लाई थाहा छैन?  ितमीह  ः वयम ् आफ् नै होइनौ। २० ितमीह  मोल 
ितरेर िकिनएका हौ। यसकारण ितमीह का शरीरमा परमेँ वरको मिहमा गर।" 
र १ थेःसोिलिनकी ५:२३ "शािन् तका परमेँ वर आफैले सम् पूणर् पले 
ितमीह लाई चोखा तलु् याऊन ्, र ितमीह का समः त आत् मा, ूाण र शरीर 
हाॆा ूभ ुयेशू भीं टको आगमनमा िनं कल  रहून ्।"  
   कितपय धमर् दशर्नह ले ै तबादमा िवँ वास गछर्न।् यो यःतो 
िस ान्त हो जसले मानव शरीर आित्मक जीवनको िनिम्त समःया वा भारी 
छ। त्यसको अथर् मानव शरीर खराब छ तर िभऽी आत्मा असल छ। तर 
बाइबलमा मानव शरीर जसमा यौन चाहना पिन पदर्छ सम्पूणर् जीवन प ितको 
भाग हो। "शािररीक वा भौितक" तत्व र "आत्मा" अथार्त ्परमेँ वरको सास 
िमिसन्दा जीिवत मानव शरीर बन्दछ (उत्पि  २:७)। भजनका लेखकले 
केवल आत्मामाऽ होइन आफ्नो सम्पूणर् जीवन- शारीिरक, मानिसक र आित्मक 
तत्वह लाई परमेँ वरको आराधनामा समु्पन्छन ् (भजन ६३:१,८४:२)। 
सम्पूणर् व्यिक्तत्व वा मानव शरीर, िदमाग र आत्मालाई परमेँ वरले 
चाहनभुएको पिवऽ कामको िनिम्त छु ाउन ुपदर्छ। 
    िूय र िूयसी अथार्त ् िववाह गरेको दम्प ीको बीचमा हनेु 
यौनसम्पकर् मा मािनसको सम्पूणर् शािररीक, मानिसक, आित्मक वा भावनाित्मक 
तत्वह  िमिसएको हनु्छ भनेर ौे गीतमा यसरी ूकट गिरएको छ, हेन ुर्होस:् 
ौे गीत १:२,१३ "२ उहाँले मलाई आफ् नो मखुको चमु् बनले चमु् बन ग न ्, 
िकनभने तपाईंको ूमे दाखम भन् दा पिन उ म छ।...१३ मेरा ूमेी मेरो 
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छातीमा झिुण् डने मूरर्ले (अ र) भिरएको थैलीजः तै मलाई लाग् छ।", २:६ 
"उहाँको देॄे हात मेरो िशरमिुन छ, र उहाँको दािहने हातले मलाई अगँालो 
हालेको छ।", ५:१०-१६ "१० दश हजारमध् ये पिन मेरा ूमेी ौें ठ, उज् ज् वल 
र रातो-िपरो हनुहुनु् छ। ११ उहाँको िशर िनखरु सनुको छ, उहाँको केश 
घिुॆएको र कागजः तो कालो छ। १२ उहाँका आखँाह  पानीका खोलाको 
छेउमा बः ने ढुकुरह जः ता, दूधले पखािलएको, बहमूुल् य पत् थर जिड़एका जः ता 
छन ्। १३ उहाँका गालाह  बाः ना िफँजाउने सगुिन् धत मसलाका ाङजः तै 
छन ्। उहाँका ओठ मूरर्को रस चहुाउने िलली फूलह जः ता छन ्। १४ उहाँका 
हात पीतमिण जिड़एका सनुका लहरुोजः तै छन ्। उहाँका पेट नीरह  जड़ेर 
सजाइएको, टल् काइएको हः ती-हाड़जः तो छ। १५ उहाँका गोड़ा शु  सनुका 
जगमा बसािलएका िस मरमरका खामाह जः तै छन ्। उहाँको आकार 
लेबनानजःतै, त् यसका देवदा जः तै उ म छ। १६ उहाँको मखु िमठासले नै 
भिरएको छ, उहाँ पूणर् पले सनु् दर हनुहुनु् छ। उहाँ नै मेरा ूमेी, मेरा िमऽ 
हनुहुनु् छ, हे य शलेमका छोरीह  हो।" र ७:१-९ "१ हे राजकुमारकी छोरी, 
जु ा लाएका ितॆा खु ा कित राॆा छन ्। एउटा िनपणु कारीगरले रचेका जः तै 
ितॆा िहसी परेका खु ा रत् नझ छन ्। २ ितॆो नािभ गोलो बटुकोजः तै छ, 
जसमा िमसाएका दाखम को अभाव किहल् यै हुँदैन। ितॆो पेट िलली फूलह ले 
घेिरएको गहँूको रािशजः तै छ। ३ ितॆा ः तनह  दईु पाठाह जः तै छन ्, 
हिरणका दईु जमु् ल् याहा पाठाह झ। ४ ितॆो घाँटी हः ती-हाड़को धरहराजः तै छ, 
ितॆा आखँा बाथ-रब् बीमका ढोकाको छेउमा रहेका हेँ बोनका पोखरीह जः ता 
छन ्। ितॆो नाक दमः कसितर फकको लेबनानको धरहराजः तै छ। ५ ितॆो 
िशरले कमल डाँड़ाजः तै ितमीलाई मकुुट लगाइिदएको छ। ितॆो िशरको केश 
राजकीय पदार्झ छ। केश रािशले राजा मोिहत छन ्। ६ ितमी कित सनु् दरी र 
मनोहर ौ, हे िूय, ितॆो आनन् दमा! ७ ितॆो शरीरको कद खजूरको 
खजः तै, र ितॆा ः तनह  फलका झपु् पाझ छन ्।  ८ मैले भन, 'म खजूरको 
खमा च  नेछु, र यसका फल समात् नेछु।' ितॆा ः तनह  दाखका 

झपु् पाह जः तै, ितॆो सासको बाः ना ः याउको सगुन् धझ, ९ र ितॆो मखु उ म 
दाखम जः तै होऊन ्। ूिेमका ओठ र दाँतबाट भएर िबः तारै बग् दै दाखम  सीधै 
मेरा ूमेीकहा ँपगुोस ्।"   
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     यस पिवऽ पःुतकभिर मानव शरीरलाई मकु्तकण्ठले तािरफ गिरएको 
छ। िववािहत दम्पतीको बीचमा हनैु शारीिरक सम्बन्ध लाजको कुरो होइन। 
ूमेी र ूिेमकाको बीचमा शारीिरक सम्बन्धमा आउने पूणर् िमठासलाई 
ौे गीतले भावानात्मक पमा व्यक्त गरेको छ। 
   धेरै धमर् तथा संःकारह मा यौनसम्बन्धको बारेमा अनेक  अःवःथ 
धारणाह  फैलाइएको छ। त्यसले गदार् िववािहत दम्पतीको बीचमा 
ःवःथतिरकाले खलुाभएर कुराकानी गनुर् किठन बनाएको हनु्छ। त्यसै गरेर 
कितपय इसाई घरह मा पिन छोराछोरीह लाई यौनसम्पकर् को बारेमा उिचत 
ान िदएको हुँदैन। वैवािहक जीवनमा यौनसम्पकर्  परमेँ वरकै मूल्यमान्यता 
अनसुार चल्न ु ःवःथ हो भनेर छोराछोरीह लाई ान िदइएको हुँदैन। 
यौनसम्पकर् को बारेमा बाइबलले खलुा पमा व्यक्त गरेको कारण यस िवषयमा 
छलफल गनुर् सबैले सहज मा ुपछर्। यो िवषयलाई सिृ कतार् परमेँ वरको 
बरदान हो भनेर िसकाउनपुदर्छ। उिचत यौनसम्बन्धलाई आदर र गिरमायकु्त 
बनाएर िसकाउनपुदर्छ िकनिक मािनसको जीवनमा यौनसम्बन्ध अत्यन्त 
मह वपूणर् पक्ष हो। 
    कितपय धािमर्क, संःकार, परम्परा, जाित, नैितकता आिदको नाउँमा 
यौनिबया केही पिन होइन भनेर ठान्दछन ्वा यस िवषयलाई तल्लोःतरमा झरेर 
पश ु जःतै ठानेर सोच्दछन।् अझ दम्पतीको बीचमा यौनिबडाको बारेमा 
छलफल गनुर्पिन लाजमद  कुरो हो भनेर पन्छाउँछन।् यःता यौन सम्बन्धको 
बारेमा यःता गलत धारणाबाट हामी कसरी जोिगने? यौनसम्बन्धको बारेमा कुरै 
नगन धारणा वा हल्का पमा िलएर उिचत यौनसम्बन्धको अवमूल्यन गन 
मिनिःथितको बारेमा बाइबलले कसरी संतिुलत पमा देखाइएको छ? 
 

२. ूमेगीतमा ूमेका बोलीह  

       ौे गीतमा ूमेका िविभ  पक्षह  ूःततु गिरएका छन।् ती के के 
हनु?् हेन ुर्होस ् देहायका केही पदह मा: ौे गीत १:२,१३ "२ उहाँले मलाई 
आफ् नो मखुको चमु् बनले चमु् बन ग न ्, िकनभने तपाईंको ूमे दाखम भन् दा पिन 
उ म छ।...१३ मेरा ूमेी मेरो छातीमा झिुण् डने मूरर्ले (बहमूुल्य अ र) 
भिरएको थैलीजः तै मलाई लाग् छ।", २:१०-१३ "१० मेरा ूमेी बोल् नभुयो र 
मलाई भन् नभुयो, 'उठ, हे मेरी प् यारी, मेरी सनु् दरी, र मिसत आऊ। ११ हेर, 
अब िहउँद िबत् यो, वषार् पिन िसि यो। १२ पथृ् वीमा फूलह  देखा पनर् थाले, 
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गीत गाउने समय आयो, र ढुकुर कुलको सोर हाॆो देशमा सिुनन् छ। १३ 
अञ् जीरका बोटमा अञ् जीरका हिरया दाना लागेका छन ्, र दाखबारीमा दाखको 
फूलले मीठो बाः ना िफँजाउँछ। उठ, मेरी प् यारी, मेरी सनु् दरी, र मिसत 
आऊ... १६ मेरा ूमेी मेरै हनुहुनु् छ, र म उहाँकी हुँ, िलली फूलह का बीचमा 
उहाँ घमेुर िहँ  नहुनु् छ।'", ३:११ "िसयोनका छोरीह  हो, बािहर िनः केर 
आओ, राजा सोलोमनले मकुुट लगाउनभुएको हेर, त् यो मकुुट जनु उहाँकी 
आमाले िववाहको िदन, उहाँको दय रमाएको िदनमा पिहराइिदएकी िथइन ्।", 
४ "१ मेरी प् यारी, ितमी सा॑ै सनु् दरी ौ! असाध् यै सनु् दरी! घमु् टोिभऽ लकेुका 
ितॆा आखँा ढुकुरजः ता छन ्, ितॆा केश िगलाद डाँड़ाको िभरालोबाट झिररहेका 
बाभाको बगालजः तै छ। २ ितॆा दाँत भरखरै कऽेका, नहुाएर आएका 
भेड़ाह का बथानजः तै छन ्। ूत् येकको जमु् ल् याहा छ, कुनै पिन एकलो छैन। 
३ ितॆा ओठ राता िरबनजः ता छन ्, ितॆो मखु अित सनु् दर छ। घमु् टोिभऽ 
ितॆा गालाह  दईु फ् याक परेको दािरमजः तै छन ्। ४ ितॆो घाँटी दाऊदको 
भव् य धरहराजः तै छ। त् यहाँ एक हजार ढाल झणु् डाइएका छन ्, ती सबै 
यो ाह का ढाल हनु ्। ५ ितॆा दईु ः तन दईु पाठाजः तै छन ्, िलली फूलका 
बीचमा चन हिरणका जमु् ल् याहा पाठाजः तै छन ्। ६ िझसिमसे िबहान नआएसम् म 
र छाया हराउँदै नगएसम् म, म मूरर्को पवर्तमा र धूपको डाँड़ामा जानेछु।   
  ७ मेरी प् यारी, ितमी सा॑ै सनु् दरी ौ, ितमीमा कुनै दाग छैन। ८ हे 
मेरी दलुही, लेबनानबाट मकहाँ आऊ, लेबनानबाट मकहाँ आऊ। अमानाको 
चचुरुोबाट ओ॑ालो झरेर आऊ, सेनीरको टुप् पा, हेम नको टाकुराबाट आऊ, 
िसंहह का ओड़ार र िचतवुाह का पहाड़ी अखड़ाबाट। ९ ितमीले मेरो दय 
चोरेकी ौ, मेरी बिहनी, मेरी दलुही ितॆो एउटै नजरले, ितॆो हारको एउटा 
रत् नले ितमीले मेरो दय चोरेकी ौ।१० ितॆो ूमे कित आनन् ददायी छ, मेरी 
बिहनी, मेरी दलुही। कुनै दाखम भन् दा पिन ितॆो ूमे सा॑ै असल, र ितॆो 
अ रको बाः ना कुनै पिन मसलाको भन् दा अित सगुिन् धत छ! ११ ितॆा ओठले 
महका चाकाबाट जः तै िमठास चहुाउँछ, हे मेरी दलुही। दूध र मह ितॆो 
िजॄोमिुन छन ्। ितॆा लगुाको बाः ना लेबनानको जः तै छ।   
  १२ मेरी बिहनी, मेरी दलुही, ितमी बन् द रािखएको बगचाजः तो, 
छोिपएको महुानजः तो, एउटा छाप लगाएकी फुहाराजःतै ौ। १३ ितॆा 
बोटह  अनारको बगचाजः तै छन ्, उ म फलह ले भिरएको बगचा। मेहदी र 
जटामसी, १४ जटामसी र केशर, बोझो र दालिचनी, थरी-थरीका सगुिन् धत 
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धूपका खह , मूरर् र एलवा, र सबै िकिसमका असल सगुिन् धत मसलाह । 
१५ ितमी त बगचाको फुहारा, लेबनानबाट बग् दैआएकी पानीको मूल हौ। १६ 
हे उ रको बतास, जाग ्। हे दिक्षणको बतास, आइज! मेरो बगचाबाट हुँदै 
बही, यसको बाः ना टाढ़ासम् म पगुोस ्। मेरा ूमेी आफ् नो बगचामा आऊन ्, र 
यसका उ म फलह  चाखून ्।", ५:१६ "उहाँको मखु िमठासले नै भिरएको 
छ, उहाँ पूणर् पले सनु् दर हनुहुनु् छ। उहाँ नै मेरा ूमेी, मेरा िमऽ हनुहुनु् छ, हे 
य शलेमका छोरीह  हो।", ६:६ "ितॆा दाँत भरखरै नहुाएर आएका 
भेड़ाह को बगालजः तै छन ्। ूत् येकको जमु् ल् याहा छ, कुनै पिन एकलो छैन।", 
७:१-९ "१ हे राजकुमारकी छोरी,  जु ा लाएका ितॆा खु ा कित राॆा छन ्। 
एउटा िनपणु कारीगरले रचेका जः तै ितॆा िहसी परेका खु ा रत् नझ छन ्। २ 
ितॆो नािभ गोलो बटुकोजः तै छ, जसमा िमसाएका दाखम को अभाव किहल् यै 
हुँदैन।  

ितॆो पेट िलली फूलह ले घेिरएको गहँूको रािशजः तै छ। ३ ितॆा 
ः तनह  दईु पाठाह जः तै छन ्, हिरणका दईु जमु् ल् याहा पाठाह झ। ४ ितॆो 
घाँटी हः ती-हाड़को धरहराजः तै छ, ितॆा आखँा बाथ-रब् बीमका ढोकाको छेउमा 
रहेका हेँ बोनका पोखरीह जः ता छन ्। ितॆो नाक दमस ्कसितर फकको 
लेबनानको धरहराजः तै छ। ५ ितॆो िशरले कमल डाँड़ाजः तै ितमीलाई मकुुट 
लगाइिदएको छ। ितॆो िशरको केश राजकीय पदार्झ छ। केश रािशले राजा 
मोिहत छन ्। ६ ितमी कित सनु् दरी र मनोहर ौ, हे िूय, ितॆो आनन् दमा! 
७ ितॆो शरीरको कद खजूरको खजः तै, र ितॆा ः तनह  फलका झपु् पाझ 
छन ्। ८ मैले भन, ' म खजूरको खमा च  नेछु, र यसका फल समात् नेछु।' 
ितॆा ः तनह  दाखका झपु् पाह जः तै, ितॆो सासको बाः ना ः याउको सगुन् धझ, 
९ र ितॆो मखु उ म दाखम जः तै होऊन ्। ूिेमका ओठ र दाँतबाट भएर 
िबः तारै बग् दै दाखम  सीधै मेरा ूमेीकहाँ पगुोस ्।  १० म मेरा ूमेीकी हुँ र 
उहाँको तृं  णा मेरै िनिम् त छ। ११ आउनहुोस ्, मेरा ूमेी, खेतबारी हुँदो डलु् न 
जाऔ,ं र राती गाउँितर वास बस । १२ हामी िबहानै दाखबारीमा जाऔ,ं 
दाखमा कोिपला लागेर फबेका छन ् िक, र दािरमह का फूल लागेछन ् िक 
हेर , त् यहाँ म तपाईंलाई मेरो ूमे िदनेछु। १३ दूधे-फूलह ले आफ् नो बाः ना 
फैलाइरहेका छन ्, सबै िकिसमका ः वािदला फलह  हाॆ ैढोकामा छन ्, नयाँ र 
परुाना फलह , जो मैले तपाईंको िनिम् त साँिचराखेकी छु, हे मेरा ूमेी।" र 
८:६,७ "६ मलाई तपाईंको दयमा एउटा छापजः तै लगाउनहुोस ्, तपाईंको 
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पाखरुामा एउटा छापजः तै, िकनभने ूमेचािहँ मतृ् यजुः तै ूबल हनु् छ, यसको 
तृं  णा िचहानजः तै हठी। त् यो कुनै पिन ज् वालाभन् दा पिन कड़ा दन् केको आगोझ 
दिन् कन् छ।  ७ थुू  ै पानीका भलले पिन ूमेलाई मे  न सक् दैन, खोलाह ले 
यसलाई कदािप बगाउन सक् दैनन ्। कुनै मािनसले ूमेको स ामा आफ् नो घरको 
सारा सम् पि  नै िदए तापिन त् यो त िबल् कुलै ितरः कार गिरनेिथयो।" 
     साथीह  एकआपसमा समय िबताउँछन,् केही कुरा नलकुाइकन 
कुराकानी गछर्न ् र एक आपसको आवँयकतामा संवेदशील हनु्छन ् भनेर 
ौे गीत अथार्त ् सोलोमनको गीतले देखाउँदछ। यवुा यवुती असल साथी 
भइसकेपिछ ितनीह  वैवािहक जीवनमा सहपाठी हनु्छन।् ौीमतीले घोषणा 
गिछर्न ्"यो मेरो िमऽ हो" (ौे गीत ५:१६ पान्तिरत)। िमऽ वा साथी भ े 
शब्द ूयोग गिरँदा एक आपसमा भएको िमऽता र साथिदने सहकमीर् भ े 
बिुझन्छ। त्यसमा कामबाःनाले लपु् त भएर एक आपमा यौन शोषण गिरएको 
हुँदैन। कसैको पित वा पत् नी छ भने यिद ितनीह  एक आपसलाई िनयन्ऽण 
गन नभएर अत्यन्तै िमल्ने साथी भएर िहँड्छन ्भने त्यो दम्पतीलाई भाग्यमानी 
ठा ुपछर्। 
    एक आपसमा निजक रहेर एक आपसको सराहना गन र ूमेको 
भावनालाई सिजलैसँग व्यक्त गनर् सक्ने वातावरण सजृना भएको हनुलेु एक 
आपसूित कडा पमा आकिषर्त भएको देखाउँछ। ती जोडाजोडीको बीचमा 
शारीिरक र भावनात्मक सम्बन्ध अत्यन्तै रमाइलो भएको ौे गीतभिर 
किवताको शैलीमा व्यक्त गिरएको पाइन्छ। दम्पती भएर ःवभािवक पमा 
उब्जने सही आदशर् वा रोमािन्टक ूमे सिृ कतार्को बरदान हो। यसले गदार् 
दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै निजक भएर बिुनएको हनु्छ। जब परमेँ वरको ूमेले 
दम्पतीको दयमा काम गनर् िदइन्छ तब ितनीह मा भएको मानव ूमे "सफा 
र शु  हनु्छ, त्यो ूमे उच्च आदशर्को हनु्छ र त्यसको ूित ा उल्लेखनीय 
हनु्छ"-एलेन जी ाइट, द एडभेिन्टःट होम, प.ृ ९९बाट पान्तिरत। 
    मािथका पदह ले ूमेको बारेमा उच्च कोटीका िवचारह  व्यक्त 
गदर्छन।् यथाथर्मा भ े हो भने सत्य, िनःवाथीर् ूमे पापको कारणले मानव 
ूाणीको दयमा आफै उब्जंदैन वा ःवत हुँदैन। यो पिवऽ आत्माको बरदान 
हो (रोमी ५:५)। पिवऽ आत्माको बरदान ूमे ौीमान र ौीमतीको एकता 
नम ञ् जेल हनु्छ। यो ूमेले एक आपसलाई समिपर्त गराउँछ जनु बाबआुमा र 
छोराछोरीह को बीचमा बिलयो सम्बन्ध सजृना गदर्छ। यःतो खालको ूमे 
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सम्बन्ध आजको यगुको माग हो। साना बालबािलका र हिुकर् एका 
छोराछोरीह ले आफ्ना बाबआुमामा िनःवाथीर् र आदशर्को ूमे देिखयो भने 
एकआपसमा िवँ वासको वातावरण बन्दछ। आफ्नो भाऊ नखोज्ने तर अ को 
उच्च िहत चाहने ूमेले येशूको शरीर पी चचर्लाई एकिऽत राख् दछ। ौीमान 
र ौीमतीको बीचको सम्बन्धमा पिवऽ आत्माले अिभूिेरत भएको ूमे सिबय 
होस ्भ े ौे गीतको आ ान हो। 
   ौीमान र ौीमतीको बीचमा हनेु ःवच्छ, िनःवाथीर् र घिन  ूमेले 
परमेँ वरमा हामीह को ूमेको सम्बन्धलाई कसरी ूितिबम्ब गदर्छ? ौीमान र 
ौीमतीको बीचमा भएको ूमे, घिन ता, एक आपससँग समय िबताउन ेचलन, 
खलुा कुराकानी, समझदारी आदीले गदार् एक आपसमा निजक ल्याउँछ। त्यही 
खालको समान संःकार परमेँ वर र हाॆो बीचमा बसाल्न सक्य  भने हामीह को 
आित्मक जीवन कःतो उज्ज्वलमय होला? 
 

३. पित र पत् नी बीचको सम्बन्ध बिलयो बनाउने ानूितको ितॄ मोह  
   ौे गीत वा सोलोमनको गीतको पःुतकलाई केलाएर पिढयो भने 
त्यसमा "अदनमा फक " भ े िवषयबःतलेु धेरै मािनसह को दय सिजएको 
पाउँछ । जनुजोडीको बारेमा त्यस गीती कथामा वणर्न गिरएको छ त्यो आदम 
र हव्वाको गीत हो भ े छैन तैपिन त्यस गीत वा किवतामा अदनको बगैँचाको 
बारेमा हामीलाई याद िदलाउँछ। पित र पत् नी दईु शरीर होइनन ्एकै शरीर 
हनु ्(उत्पि  २:२४,२५) भ े परमेँ वरको योजनालाई यस पःुतकभिर िविभ  
ूतीक र अल ारका शब्दह  सनु्दर र संवेदनशील तिरकाले ूयोग गरेर 
िचऽण गिरएको छ। 
    पित र पत् नीबीच कःतो गिहरो पारःपािरक र व्यिक्तगत सम्बन्ध 
हनुपुछर् भनेर ौे गीत ४:७-५:१ले गीत वा किवताको भाषामा देखाइएको छ। 
हेन ुर्होस:् "  ७ मेरी प् यारी, ितमी सा॑ै सनु् दरी ौ, ितमीमा कुनै दाग छैन।  
८ हे मेरी दलुही, लेबनानबाट मकहाँ आऊ, लेबनानबाट मकहाँ आऊ। 
अमानाको चचुरुोबाट ओ॑ालो झरेर आऊ, सेनीरको टुप् पा, हेम नको टाकुराबाट 
आऊ, िसंहह का ओड़ार र िचतवुाह का पहाड़ी अखड़ाबाट। ९ ितमीले मेरो 
दय चोरेकी ौ, मेरी बिहनी, मेरी दलुही ितॆो एउटै नजरले, ितॆो हारको 
एउटा रत् नले ितमीले मेरो दय चोरेकी ौ। १० ितॆो ूमे कित आनन् ददायी 
छ, मेरी बिहनी, मेरी दलुही। कुनै दाखम भन् दा पिन ितॆो ूमे सा॑ै असल, र 
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ितॆो अ रको बाः ना कुनै पिन मसलाको भन् दा अित सगुिन् धत छ! ११ ितॆा 
ओठले महका चाकाबाट जः तै िमठास चहुाउँछ, हे मेरी दलुही। दूध र मह 
ितॆो िजॄोमिुन छन ्। ितॆा लगुाको बाः ना लेबनानको जः तै छ।   
  १२ मेरी बिहनी, मेरी दलुही, ितमी बन् द रािखएको बगचाजः तो, 
छोिपएको महुानजः तो, एउटा छाप लगाएकी फुहाराजः तै ौ। १३ ितॆा 
200 बोटह  अनारको बगचाजः तै छन ्, उ म फलह ले भिरएको बगचा, 
मेहदी र जटामसी, १४ जटामसी र केशर, बोझो र दालिचनी, थरी-थरीका 
सगुिन् धत धूपका खह , मूरर् र एलवा, र सबै िकिसमका असल सगुिन् धत 
मसलाह । १५ ितमी त बगचाको फोहरा, लेबनानबाट बग् दैआएकी पानीको 
मूल हौ।  १६ हे उ रको बतास, जाग ्। हे दिक्षणको बतास, आइज! मेरो 
बगचाबाट हुँदै बही, यसको बाः ना टाढ़ासम् म पगुोस ्।  

मेरा ूमेी आफ् नो बगचामा आऊन ्, र यसका उ म फलह  चाखून ्।" 
र ५:१ "हे मेरी बिहनी, मेरी दलुही, म मेरो बगचामा आए,ँ मैले मेरो 
सगुिन् धत मसलासमेत मेरो मूरर् बटुल। मैले मेरो महको चाका र मेरो मह 
खाए।ँ मैले मेरो दाखम  (अ रुको रस) र मेरो दूध िपए।ँ िमऽह  खाओ, हे 
िमऽह  हो, िपओ, अघाउञ् जेल िपओ, ूमेीह  हो।" पावलले पिन मानवीय 
भावनालाई बझेुर पित र पत् नीको बीचमा एकिजउ हनुपुदर्छ भनेर सहमित 
जनाउँदै यसरी अतीर् िदँदछन ्"३ पितले आफ् नी पत् नीलाई ितनको वैवािहक हक 
देओस ्, र यसरी नै पत् नीले पिन आफ् ना पितलाई। ४ पत् नीले आफ् नो शरीरमािथ 
अिधकार रािख् दन, तर उसको पितले राख् छ। यसरी नै पितले पिन 
आफ् नोशरीरमािथ अिधकार राख् दैन, तर उसकी पत् नीले राख् छे। (बझु्नहुोस:् पित 
पत् नीको ःवामी भएर उनलाई िथचोिमचो गन अिधकार पावलले िदँदैन ब  एक 
आपस नै एक आपसको ःवामी हो भनेर ःप  पादर्छ-अनवुादकको िटप्पणी) ५ 
पित पत् नीले आफ् नो पारः पिरक संसगर्देिख एक-अकार्लाई इन् कार नगर। इन् कार 
गर् यौ भने पिन आपसमा सल् लाह गरेर केही समयको िनिम् त माऽ, तािक 
ितमीह  ूाथर्नामा लािगरहन सक। तब फेिर एकसाथ बस, तािक 
आत् मसंयमको अभावको कारणले शैतानले ितमीह लाई परीक्षामा नपारोस ्। ६ 
यो म ितमीह लाई आ ाको पमा होइन, तर अनमुितको पमा भन् दछु। ७ 
सबै मािनस मजः तै रहेको म इच् छा गदर्छु। तर हरेकलाई परमेँ वरबाट िवशेष 
वरदान िमलेको छ, एउटालाई एक िकिसमको, अकार्लाई अक  िकिसमको। ८ 
तर अिववािहत र िवधवाह लाई म भन् दछु, ितनीह  मजः तै अिववािहत रहे 
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ितनीह का िनिम् त असल हनेुछ। ९ तर ितनीह ले आफूलाई वशमा राख् न 
सक् दैनन ् भने ितनीह ले िववाह ग न ्। िकनभने कामवासनामा जल् नभुन् दा िववाह 
गनुर् असल हो। १० अब िववािहतह लाई म कड़ा आ ा िदन् छु (मेरो आ ा 
होइन, तर ूभकुो आ ा हो): पत् नी पितबाट नछुटोस ्। ११ तर छुि एर 
बिसहाले तापिन त् यसले िववाह नगरोस ्, ब  आफ् नो पितसँग िमलाप गरोस ्। 
पितले आफ् नी पत् नीलाई नत् यागोस ्।" १ कोिरन्थी ७:३-११। 
    सोलोमनले आफ्नी िूयसीलाई िघसारेर होइन तर कोमल तिरकाले 
आमह गद आफूितर बोलाउँछन ्"मसँग आऊ" (ौे गीत ४:८)। उनले त्यो 
आमह ःवीकार गिछर्न।् पिछ उनले पिन आफ्नो िूयलाई अनरुोध गिछर्न,् 
"मेरो िूय उनको बगैँचामा आओस"् (ौे गीत ४:१६)। उनले पिन त्यो 
अनरुोध ःवीकार गछर्न ् (ौे गीत ५:१)। पित र पत् नीको बीचमा कुनै 
जबरजःती वा एक आपसको शरीरलाई आफ्नै हो भनेर जथाभावी िनयन्ऽण 
गनर् बाइबलले िसकाउँदैन। व्यिक्तगत सम्बन्धमा पित र पत् नीको बीचमा 
ःवतन्ऽ र मायाल ुपाराले वा व्यवहारले चल्नपुछर्। "मेरो बगैँचा उनको पिन 
बगैँचा हो।" 
    "सोलोमन" र "शलुािमथी" भ े नाउँ िहॄू शब्दको शालोमबाट 
shalom आएको हो। यसको अथर् "शािन्त" र "सम्पूणर् ःवाःथलाभ"को कामना 
हो। पारःपिरक पमा एक आपसले एक आपसलाई तािरफ गछर्न,् सम्मान 
गछर्न ्र ौ ा देखाउँछन ्(ौे गीत ४:१-५,५:१०-१६)। "मेरो िूय मेरो हो 
र म उहाँको हुँ" (ौे गीत २:१६) भ े  एक आपसमा व्यक्त गिरएको 
करारको वचनले अदनको बगैँचामा रिचएको भाषाको ूितध्विन गदर्छ। "अव 
यो मेरा हाडह को हाड हो र छाला वा मासहु को मास ु वा छाला हो" 
(उत्पि  २:२३)। 

    बाइबलमा पित र पत् नीबीचको शारीिरक सम्बन्धलाई व्याख्या गनर् 
"िचिनयो" भनेर उल्लेख गिरएको छ। परमेँ वरसँगको सम्बन्धमा पिन त्यही 
शब्द ूयोग गदार् हामीले के बझु्न सक्दछ ? हेन ुर्होस,् उत्पि  ४:१,२५ "१ 
आफ् नी पत् नीिसत आदमको सहवास भयो, र ितनी गभर्वती भएर कियनलाई 
जन् माइन ्, र भिनन ्, “परमूभकुो सहायताले एक पु ष जन् माए।ँ...२५ फेिर 
आफ् नी पत् नीिसत आदमको सहवास भयो, र ितनले एउटा छोरा जन् माइन ् र 
ितनको नाउँ यसो भनेर शेत रािखन ्, “कियनले मारेको हािबलको स ामा 
परमेँ वरले एउटा अक  बालक मलाई िदनभुयो।”  (सहवास भ  ेशब्द अङ्मजेी 
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"know" िचने भनेर ूयोग गिरएको छ-अनवुादकको िटप्पणी)। १ शमूएल 
१:१९,२० "१९ भोिलपल् ट ितनीह  िबहानै उठे, र परमूभलुाई दण् डवत ् गरेर 
आफ् नो घर रामामा फक। आफ् नी पत् नी हन् नाहिसत एल् कानाको सहवास भयो, र 
परमूभलेु हन् नाहलाई सम् झनभुयो। २० हन् नाह गभर्वती भइन ्, र बेला पगेुपिछ 
ितनले एउटा छोरो जन् माइन ्। ितनले त् यसको नाउँ शमूएल रािखन ्, िकनभने 
“मैले त् यसलाई परमूभसँुग मागेकी हुँ” भनी ितनी भिन् थन ्।", म ी १:२५ 
"मिरयमले पऽु नजन् माउञ् जेल योसेफले ितनीसँग सहवास गरेनन ्। योसेफले 
उहाँको नाउँ येशू राखे।", यूह ा १७:३ "अब अनन् त जीवन यही हो, िक 
ितनीह ले तपाईं, एकमाऽ सत् य परमेँ वरलाई िचनून ्, र तपाईंले पठाउनभुएको 
येशू भीं टलाई िचनून ्।" र १ कोरन्थी ८:३ "तर कसैले परमेँ वरलाई ूमे 
गदर्छ भने त् यसलाई परमेँ वरले िचन् नहुनु् छ।" 
  "िचने वा िचनून" भ  ेशब्दले (िवशेष गरेर अङ्मजेीमा "know" वा 
"नो") बाइबलमा पित र पत् नीको बीचमा भएको घिन  वा अत्यन्त िनकट 
सम्बन्धलाई जनाउँछ। िववेकशील येशूभक्त िववाहको बारेमा संवेदनशील र 
असमझदार भएमा सिजलैसँग सम्बन्ध टुिबने ानको िवषशेता थाहा पाउन 
उत्सकु हनु्छ। वैवािहक जीवन भनेको पित र पत् नी संगसंगै सहयोगी भएर 
जाने जोडी हो, एक आपसूित समिपर्त जीवन िबताइ अिसिमत खिुशयालीको 
बाटोमा िहँड्ने हो भ े ान ूत्येक जोडीले थाहा पाउन ुज री छ। वैवािहक 
जीवनमा पित र पत् नीको सम्बन्ध वाःतिवक पमा अत्यन्तै महान ्र रहःयमय 
हनु्छ। यःतै खालको एकता वा एकिजऊको अवधारणा पिन भी  र उहाँको 
चचर्िसत हनेु सम्बन्धलाई बाइबलले ूःततु गदर्छ (शायद येशू र 
िवँ वासीह को बीचमा हनेु रहःयमय सम्बन्धले गदार् नै िवँ वको इितहासमा 
चार करोड भन्दा धेरै मािनसह  येशूूित िवँ वासको कारण अइसाईह बाट र 
अितवादी इसाईह बाट नै िकन नहनु ् ितनीह को यातनाले उहाँसँग सित जान 
राजी भएका िथए र राजी भइरहेका छन-्अनवुादकको िटप्पणी)। 
    
४. उिचत समयमा ूमे गनुर्  
     ौे गीत ४:८-५:१ पढ्नहुोस ्"८ हे मेरी दलुही, लेबनानबाट मकहाँ 
आऊ, लेबनानबाट मकहाँ आऊ। अमानाको चचुरुोबाट ओ॑ालो झरेर आऊ, 
सेनीरको टुप् पा, हेम नको टाकुराबाट आऊ, िसंहह का ओड़ार र िचतवुाह का 
पहाड़ी अखड़ाबाट। ९ ितमीले मेरो दय चोरेकी ौ, मेरी बिहनी, मेरी 
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दलुही ितॆो एउटै नजरले, ितॆो हारको एउटा रत् नले ितमीले मेरो दय चोरेकी 
ौ। १० ितॆो ूमे कित आनन् ददायी छ, मेरी बिहनी, मेरी दलुही। कुनै 

दाखम भन् दा पिन ितॆो ूमे सा॑ै असल, र ितॆो अ रको बाः ना कुनै पिन 
मसलाको भन् दा अित सगुिन् धत छ!  ११ ितॆा ओठले महका चाकाबाट जः तै 
िमठास चहुाउँछ, हे मेरी दलुही। दूध र मह ितॆो िजॄोमिुन छन ्। ितॆा 
लगुाको बाः ना लेबनानको जः तै छ।  १२ मेरी बिहनी, मेरी दलुही, ितमी 
बन् द रािखएको बगचाजः तो, छोिपएको महुानजः तो, एउटा छाप लगाएकी 
फुहाराजः तै ौ।  १३ ितॆा बोटह  अनारको बगचाजः तै छन ्, उ म 
फलह ले भिरएको बगचा, मेहदी र जटामसी, १४ जटामसी र केशर, बोझो र 
दालिचनी, थरी-थरीका सगुिन् धत धूपका खह , मूरर् र एलवा, र सबै 
िकिसमका असल सगुिन् धत मसलाह । १५ ितमी त बगचाको फुहारा, 
लेबनानबाट बग् दैआएकी पानीको मूल हौ। १६ हे उ रको बतास, जाग ्। हे 
दिक्षणको बतास, आइज! मेरो बगचाबाट हुँदै बही, यसको बाः ना टाढ़ासम् म 
पगुोस ्। मेरा ूमेी आफ् नो बगचामा आऊन ्, र यसका उ म फलह  चाखून ्।" 
र ५:१ "१ हे मेरी बिहनी, मेरी दलुही, म मेरो बगचामा आए,ँ मैले मेरो 
सगुिन् धत मसलासमेत मेरो मूरर् बटुल। मैले मेरो महको चाका र मेरो मह 
खाए।ँ मैले मेरो दाखम  र मेरो दूध िपए।ँ िमऽह  खाओ, हे िमऽह  हो, र 
िपओ, अघाउञ् जेल िपओ, ूमेीह  हो।"  
     ौे गीत ४:१६देिख ५:१ ौे गीत पःुतकको केन्ि हो। यो सोलोमन 
र शलुामाइटको िववाहलाई चरमिबन्दमुा परु् याएर रिचएको अंश हो। 
   देहायका पदह मा सोलोमनले कसलाई सम्बोधन गरेको देखाउँछ? 
ौे गीत ४:१२,१६ "१२ मेरी बिहनी, मेरी दलुही, ितमी बन् द रािखएको 
बगचाजः तो, छोिपएको महुानजः तो, एउटा छाप लगाएकी फोहराजः तै ।...१६ 
हे उ रको बतास, जाग ्। हे दिक्षणको बतास, आइज! मेरो बगचाबाट हुँदै 
बही, यसको बाः ना टाढ़ासम् म पगुोस ्। मेरा ूमेी आफ् नो बगचामा आऊन ्, र 
यसका उ म फलह  चाखून ्।, ५:१ "१ हे मेरी बिहनी, मेरी दलुही, म मेरो 
बगचामा आए,ँ मैले मेरो सगुिन् धत मसलासमेत मेरो मूरर् बटुल। मैले मेरो 
महको चाका र मेरो मह खाए।ँ मैले मेरो दाखम  र मेरो दूध िपए।ँ िमऽह  
खाओ, हे िमऽह  हो, र िपओ, अघाउञ् जेल िपओ, ूमेीह  हो।" र ८:८-१० 
"८ हाॆी एउटी सानी बिहनी िछन ्, ितनका ः तन सानै छन ्। ितनलाई िववाह 
गनर् कोही माग् न आए त् यस िदन हामी के गर ? ९ यिद ितनी पखार्ल भए त, 
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हामीले ितनीमािथ चाँदीका धरहरा खड़ा गनिथय । यिद ितनी ढोका भए त, 
हामी देवदा का फल् याकले बारेर बन् द गन िथय । १० म एक पखार्ल हुँ, र 
मेरा ः तन धरहराजः तै छन ्। त् यसैले म उहाँको नजरमा सन् तिुं ट िदने भएकी 
छु।" 
    वैवािहक जीवन सु  नग ञ् जेल पु ष र ीले आफ्नो यौनसम्पकर्  वा 
अिःमता वा कुमारीत्वलाई शु  नै राखोस ्भ े परमेँ वरको चाहना हो भनेर 
बाइबलले जोड गदर्छ। ौे गीतमा त्यसको ूमाण कडा पमा ूःततु गिरएको 
छ। जब शलेुमाइट हकुर्ँ दै िथइन ्उनी "पखार्ल" हिुन्छन ् िक "ढोका" हिुन्छन ्
(ौे गीत ८:८,९) भ े उनका दाजभुाइह ले िचन्ता गरेका िथए। अक  
अथर्मा भ े हो भने के उनले िववाह नग ञ् जेल पखार्ल भएर आफ्नो अिःमता 
जोगाइरािख्छन ् वा छाडा (ढोका) भएर जथाभावी यौनसम्पकर् मा लािग्छन।् 
पाको ी भएकी हैिसयतले आफ्नो ौीमानकहाँ नआउञ् जेल आफ्नो अिःमता 
वा कुमारीत्व जोगाइ राख् ने उनले ढता व्यक्त गिछर्न।् "म पखार्ल भएकी छु" 
(ौे गीत ८:१०) भनेर आफ्नो ूितव ता सनुाउँिछन।् उनको ौीमानले पिन 
उनको िववाह नहञु् जेल वा सहुागरात नआउञ् जेल उनले कुमारी नै भएर 
आफ्नो अिःमता जोगाइराखेकी िथइन ् भनेर उनको ौीमानले सहमित 
जनाउँछन।् उसले भन्छ "उनी पखार्लिभऽकी बगचा..र छोिपएको फोहरा हनु"् 
(ौे गीत ४:१२ पान्तिरत)। वैवािहक जीवन र ूमेको जीवनको कदममा 
अिघ बढ्दा अिघ होिसयारी हनु आफ्नै अनभुवको आधारमा उनले सल्लाह 
गिछर्न।् उिचत समय नआउञ् जेल अपिरपक् व वा छाउरे ूमेमा पिॐएर आफ्नो 
कामबासनालाई नउठाउन शलेुमाइटले एक मिहलाको समूहलाई उनले 
सम्बोधन गिछर्न।् त्यस समूहलाई "य शलेमकी छोरीह " भनेर सम्बोधन 
गिरएको छ (ौे गीत २:७,३:५,८:४)। जबसम्म पिवऽ िववाहमा बाँिधएर 
ौीमान र ौीमती एक हुँदैनन ्तब सम्म आफूह लाई उनी जःतै चोखो बःन 
अनरुोध गिछर्न।् 
    आफूसँग आउन आफ्नो िूय दलुहीलाई ूमेीले दईु पल्ट अनरुोध 
गदर्छ (ौे गीत २:१०, ४:८)। िववाह हनुभुन्दा अिघ त्यो आमह उनले 
ःवीकार गनर् असमथर् जनाएकी िथइन,् अव िववाह भएपिछ आफ्नो बगचामा 
(ौे गीत ४:१६) बोलाउँिछन ् र उसको अनरुोधलाई ःवीकािछर्न ् (ौे गीत 
५:१)। ऊ उनको सनु्दरताूितमाऽ आकिषर्त भएको िथएन तर उनले आफ्नो 
दय चोरेकी िछन ् (ौे गीत ४:९) / आफू उनको ूमेमा ल  भएको 

10९ 



ःवीकादर्िछन ् (ौे गीत ४:१०)। उनी सदाको िनिम्त आफ्नै माऽ हनु सिृ  
भएकी हनु ्अ  कसैको होइन भनेर उसले भारिवभोर भएर यसरी व्यक्त गछर्: 
"मेरी दलुही, मेरी आफ्नै, ितमी मेरो बगचा हौ। ितमी पानीको फोहरा हो जो 
िनमर्ल छ र अ बाट सरुिक्षत छौ" (ौे गीत ४:१२ पान्तिरत)। यस िस , 
ःवच्छ ीसँग आफू टाँिसन पगु्दा आफू ःवगर्मा भएको जःतै अनभुव उसले 
अनभुव गछर्: "ितमी मह हौ, ितॆो िजॄोबाट दूध र मह बग्दछ" (ौे गीत 
४:११ पान्तिरत)। 
    आफू कामबासनामा फसेर गलत बाटोमा लागेर पँ चाताप गनह लाई 
देहायका पदह मा के शभुसमाचार िदन्छ? १ यूह ा १:८-१० "८ यिद हामीमा 
पाप छैन भनी हामी भन् छ  भनेता हामीले आफैलाई धोका िदन् छ , र हामीमा 
सत् य हुँदैन। ९ यिद हामीले आफ् ना पापह  ः वीकार गर् य  भने उहाँले हाॆा 
पाप क्षमा गनुर्हनु् छ, र सबै अधमर्बाट हामीलाई शु  पानुर्हनु् छ, िकनिक उहाँ 
िवँ वासयोग् य र धमीर् हनुहुनु् छ। १० यिद हामीले पाप गरेका छैन  भनी हामी 
भन् छ  भने हामी उहाँलाई झूटा तलु् याउँछ , र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन।", 
भजन १०३:८-१४ "८ परमूभ ु िटठाल ु र अनमुही, बोध गनर्मा िढला, र 
अित क णामय हनुहुनु् छ। ९ उहाँले सध दोष लगाइरहनहुनु् न, उहाँले सधभिर 
बोध पिन िलइराख् नहुनु् न। १० उहाँले हामीसगँ हाॆा पापअनसुारको व् यवहार 
गनुर्हनु् न, अिन हाॆा अधमर्अनसुार हामीलाई दण् ड िदनहुनु् न। ११ िकनिक 
पथृ् वीबाट ः वगर् जि  अग् लो छ, उहाँका भय मान् नेह मािथ उहाँको क णा 
त् यि कै महान ् छ। १२ पिँ चमबाट पूवर् जि  टाढ़ा छ, उहाँले हाॆा 
अपराधह  हामीबाट त् यि कै टाढ़ा हटाइिदनभुएको छ। १३ जसरी बाबलेु 
आफ् ना छोराछोरीह लाई िट ाउँछन ्, त् यसरी नै उहाँका भय मान् नेह लाई 
परमूभलेु िट ाउनहुनु् छ। १४ िकनभने उहाँ जान् नहुनु् छ, हाॆो सिृं ट कसरी 
भएको हो, हामी धूलो माऽ ह  भनी उहाँ सम् झनहुनु् छ।", यशैया ५५:६,७ "६ 
जबसम् म परमूभलुाई पाउन सक् छौ उहाँलाई खोज। उहाँ निजक हनुहुुँदा नै 
उहाँलाई भेट। ७ दुं  टले आफ् नो बाटो र अधमीर्ले आफ् नो िवचार त् यागोस ्, र 
परमूभिुतर फक स ्, र उहाँले त् यसमािथ कृपा गनुर्हनेुछ। हाॆा परमेँ वरतफर्  
त् यो फक स ्, र उहाँले त् यसलाई िस मा क्षमा गनुर्हनेुछ।" र यूह ा ८:१-११ 
"१ तर येशू जैतून डाँड़ामा जानभुयो। २ उहाँ एकािबहानै फेिर मिन् दरमा 
जानभुयो, र सबै मािनसह  उहाँकहाँ आए, र उहाँ बः नभुयो, र ितनीह लाई 
िशक्षा िदनभुयो। ३ शाः ऽी र फिरसीह ले व् यिभचारमा पबाउ परेकी एउटी 
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ः ऽीलाई ल् याए, र त् यसलाई माझमा उभ् याए। ४ ितनीह ले उहाँलाई भने, 
'गु ज् यू, यो ः ऽी व् यिभचारको कमर्मा पबाउ परी। ५ व् यवः थामा मोशाले 
यः ताह लाई ढु ाले हान् ने हामीलाई आ ा िदएका छन ्। तपाईं यसको बारेमा 
के भन् नहुनु् छ? ' ६ तर ितनीह ले उहाँको जाँच गनर्लाई, र उहाँमािथ अिभयोग 
लाउन सिकन् छ िक भनी यसो भनेका िथए। येशूले िनहरेुर भइँूमा औलँाले 
लेख् नभुयो। ७ तर जब ितनीह ले उहाँलाई सोधी नै रहे, तब उहाँले खड़ा भएर 
ितनीह लाई भन् नभुयो, 'ितमीह मा जो पापरिहत छ, त् यसैले त् यस ः ऽीलाई 
पिहले ढु ा हानोस ्।' ८ अिन फेिर िनहरेुर उहाँले भइँूमा औलँाले लेख् नभुयो। ९ 
तर जब ितनीह ले यो सनेु, तब ठूलादेिख सु  गरी सानासम् म एक-एक गरेर 
गए, र येशू त् यस ः ऽीसँग एकलै छोिडनभुयो, अिन त् यो ः ऽीचािहँ उहाँको अिग 
उिभरही। १० येशूले त् यस ः ऽीलाई हेरेर भन् नभुयो, 'ए नारी, ितनीह  कहाँ 
गए? के कसैले ितमीलाई दण् ड िदएन? '११ त् यसले भनी, 'ूभ,ु कसैले िदएन।' 
येशूले भन् नभुयो, 'म पिन ितमीलाई दण् ड िदन् न।ँ जाऊ, अिन फेिर पाप 
नगर।'" 
 

५. सिृ कतार् परमेँ वरले िदनभुएको उपहारलाई सरुिक्षत राख् न ु 
     मानव जाितलाई पु ष र ी गरेर (उत्पि  १:२६-२७) सिृ गनुर्हुँदा 
परमेँ वरको िवशेष लआय िथयो। पु षमाऽ होइन ी पिन परमेँ वरकै 
ःव पमा सिृ  गिरएकी िथइन।् दईु िवपरीत िल ह लाई िववाहको 
ूिबया ारा "एउटै हाड र छाला" भनेर जोड्नभुएको िथयो। जब िववाह ारा 
पु ष र ी एक हनुजान्छन ्तब ितनीह ले ऽीएक परमेँ वरलाई िवशेष गरेर 
ूितिबिम्बत गरेका हनु्छन।् पु ष र ीको िमलन जोिडले नयाँ जीवनको 
उत्पादन हनु्छ। पु ष र ीले परमेँ वरको ःव पलाई मानवतिरकाले व्यक्त 
गदर्छन।् 
    पौरािणक इॐाएलमा परमेँ वरको योजनािबपरीत यौन सम्पकर्  गनह  र 
परमेँ वरको िविध वा आ ा अनसुार नचल्नेह ूित कडा नीित अपनाइएको िथयो 
र ितनीह ूित कठोर सजाय ँ तोिकएको िथयो। परमेँ वर चाहनहुनु्थ्यो िक 
उहाँका जन भनेर दावी गनह ले उहाँको पिवऽ चिरऽलाई ूितिबिम्बत ग न।्  
हेन ुर्होस:् लेबीह लाई २०:७-२१  " ७ आफैलाई अपर्ण गरेर पिवऽ होओ। 
िकनभने म परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर हुँ। ८ ितमीह ले मेरा िविधह  
पालन गर। ितमीह लाई पिवऽ तलु् याउन ेपरमूभ ुम नै हु।ँ ९ जसले आफ् ना 
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आमा-बाबलुाई सराप् छ त् यो मािरनैपछर्। आफ् ना आमा-बाबलुाई सरापेको कारण 
त् यसको अपराध त् यसकै िशरमािथ परोस ्। १० यिद कसैले अकार्की पत् नीिसत 
व् यिभचार गर् यो भने व् यिभचारी र व् यिभचािरणी दवैु मािरनैपछर्। ११ आफ् ना 
बाबकुी पत् नीिसत सहवास गनले आफ् ना बाबकुो अनादर गरेको हो। ती दवैु 
मािरनैपछर्। ितनीह को अपराध ितनीह कै िशरमािथ परोस ्। १२ कुनै मान् छेले 
आफ् नी बहुारीिसत सहवास गर् यो भने ती दवैु मािरनैपछर्। त् यो दरुाचरण हो। 
ितनीह को अपराध ितनीह कै िशरमािथ परोस ्। १३ कुनै मान् छेले ः ऽीसँग 
सम् भोग गरेझ पु षिसत गर् यो भने त् यो घिृणत काम हो। ितनीह  मािरनैपछर्। 
ितनीह को अपराध ितनीह कै िशरमािथ परोस ्। १४ कुनै मान् छेले आमा र 
छोरी दवैुलाई राख् यो भने त् यो दुं  कमर् हो। त् यो ती दवैुसँग जलाइनपुछर्, र 
ितमीह का बीचमा यः तो दुं  कमर् नहोस ्। १५ कसैले पशिुसत सम् भोग गर् यो 
भने त् यो मािनस मािरनैपछर्, र त् यस पशलुाई पिन मािरिदनू। १६ यिद कुनै ः ऽी 
पश-ुसम् भोगमा फेला परी भने त् यो ः ऽी र पश ु दवैु मािरनैपछर्। ितनीह को 
अपराध ितनीह कै िशरमािथ परोस ्। १७ कसैले आफ् नी बिहनी, अथार्त ् आफ् ना 
बाब ुवा आमापि की छोरी िववाह गरेर ितनीह ले यौन सम् बन् ध राखे भने त् यो 
लाजमद  कुरा हो। ती दवैु आफ् ना मािनसह का बीचबाट बिहं कार गिरऊन ्। 
त् यसले आफ् नै बिहनीको अनादर गरेको छ। त् यो आफ् नो अपराधको िनिम् त 
उ रदायी हनेुछ। १८ रजः वलाको समयमा कुनै मािनसले ः ऽीिसत सहवास 
गर् यो भने ती दवैु आफ् ना मािनसह बाट बिहं कार गिरऊन ्, िकनभने त् यस 
पु षले ः ऽीका रगतको मूल देखायो र ः ऽीले चािहँ आफ् नो रगतको मूल 
देखाई। १९ ितमीले आफ् ना बाब ुवा आमाकी िददी-बिहनीिसत सहवास नगर ्। 
कारण यसबाट निजकका साइनकुो अनादर हनु् छ। ितनीह  आफ् नो अपराधको 
िनिम् त उ रदायी हनेुछन ्। २० कसैले आफ् ना काका वा ठूलो-बाबकुी पत् नीिसत 
सहवास गर् यो भने त् यसले आफ् ना काका वा ठूलो-बाबकुो अनादर गरेको हो। 
ितनीह  आफ् नो पापको िनिम् त उ रदायी हनेुछन ्। ितनीह  िनः सन ्तानै 
मनछन ्। २१ कसैले पिन आफ् नी भाइ-बहुारी वा भाउज् यूलाई िववाह गनुर् 
अशु ता हो। त् यसले आफ् ना दाजभुाइको अनादर गरेको हो। ितनीह  
िनः सन् तानै हनेुछन ्।" (कितले भन्लान ्ती नीितह  त परुानो करारको समयको 
हो, अब हामी नयाँ करारमा छ , त्यो नीित पालन गनर् आवँयक छैन भनेर 
छाडा हनु चाहने इसाईह लाई ूिेरत पावलले यसरी घोर िवरोध व्यक्त गदर्छन:्) 
रोमी १:१८-३२ "१८ परमेँ वरको बोध ती मािनसह का सारा भिक्तहीनता र 
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दुं  टताको िव  ः वगर्बाट ूकट भएको छ, जसले सत् यलाई ितनीह का 
अधमर्ले दबाइराखेका छन ्। १९ परमेँ वरको िवषयमा जा  सिकने कुरा 
ितनीह मा ूं टै छ, िकनिक परमेँ वरले ितनीह लाई त् यो कुरा देखाइिदनभुएको 
छ। २० उहाँको अ ँ य गणु, अथार्त ् उहाँको अनन् त शिक्त र ईँ वरीय ः वभाव 
संसारको सिृं टदेिख नै बनाइएका थोकह मा छलर्  ै देिखएको छ। यसैले 
ियनीह लाई कुनै िकिसमको बहाना छैन। २१ िकनिक परमेँ वरलाई िचनेर 
पिन ितनीह ले परमेँ वरलाई िदनपुन मिहमा िदएनन ्, न त धन् यवाद नै चढ़ाए, 
तर ितनीह  आफ् ना िवचारमा बेकम् मा भए, र ितनीह को मूखर् मन अझ 
अधँ् यारो भयो। २२ बिु मान ् छु भन् ने दाबी गरे तापिन ितनीह  मूख भए, २३ 
र ितनीह ले िवनाशी मािनस, चराच ु ी, चारखु े जनावर र घॐने जीवह का 
मूितर्का पसँग अिवनाशी परमेँ वरको मिहमा साटफेर गरे। २४ यसकारण 
परमेँ वरले ितनीह लाई ितनीह का दयका कामवासनाको अशु तामा 
छोिडिदनभुयो, िक ितनीह ले आपसमा आफ् ना शरीरको अनादर ग न ्। २५ 
िकनिक ितनीह ले परमेँ वरको सत् यतालाई झूटसँग साटेर सदासवर्दाका 
परमधन् य सिृं टकतार्लाई त् यागेर ब  सिृं ट गिरएका थोकह को पूजा र सेवा 
गरे। २६ यसैकारण परमेँ वरले ितनीह लाई लाजमद  कामकुताको िनिम् त 
छोिडिदनभुयो। ितनीह का ः ऽीह ले आफ् ना ः वाभािवक व् यवहारलाई 
अः वाभािवक व् यवहारमा पिरवतर्न गरे, २७ र त् यसरी नै ः ऽीतफर् को ः वाभािवक 
व् यवहार त् यागेर एक-दोॐातफर्  कामकुताको जलनमा पु षह ले पु षह िसतै 
िनलर्ज् ज काम गरे, र आफ् नै शरीरमा आफ् ना कसूरको उिचत दण् ड भोगे।   
  २८ यसरी ितनीह ले परमेँ वरलाई मान् यता िदन नचाहेका हनुाले 
परमेँ वरले ितनीह लाई ॅं ट मनका अवः थामा अनिुचत आचरणको िनिम् त 
त् यािगिदनभुयो। २९ ितनीह  सबै िकिसमका बदमाशी, दुं  टता, लोभ, इबीले 
भिरएका छन ्। ितनीह  डाह, हत् या, झझगड़ा, छल, बदख् वाइँले भिरएका 
हनु् छन ्, र ितनीह  कुरौटे, ३० र बदनाम गन, परमेँ वरलाई घणृा गन, ढीट, 
अह ारी, अिभमानी, दुं  ट कुरा रिचिहँ  ने, आमा-बबुाको आ ापालन नगन, 
३१ मूखर्, िवँ वासघाती, िनदर्यी र बूर हनु् छन ्। ३२ यः ता काम गनह  
मतृ् यकुो योग् य हनु् छन ् भन् ने परमेँ वरको धािमर्क-िवधान जान् दाजान् दै पिन ितनीह  
यी काम गन माऽ होइनन ्, तर यः ता गनह सँग पूणर् सहमत पिन हनु् छन ्।" र 
१ कोरन्थी ६:९-२० " ९ अधमीर्ह  परमेँ वरका राज् यको हकदार हुँदैनन ् 
भन् ने के ितमीह लाई थाहा छैन? धोका नखाओ। अनैितकह , मूितर्पूजकह , 
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व् यिभचारीह , समिल ीह , पु षगामीह , १० चोरह , लोभीह , 

मतवालाह , िनन् दा गनह , लटुाहाह  परमेँ वरका राज् यको हकदार 
हनेुछैनन ्। ११ ितमीह  कोही यः तै िथयौ, तर ितमीह  धोइयौ, पिवऽ पािरयौ, 
ूभ ुयेशू भीं टको नाउँमा हाॆा परमेँ वरका आत् मा ारा िनद ष ठहराइयौ। १२ 
सबै कुरा मेरो िनिम् त न् यायस त छन ्, तर सबै कुरा फाइदाका छैनन ्। सबै 
कुरा मेरो िनिम् त न् यायस त छन ्, तर म कुनै कुराको कमारो हनेुछैन।ँ १३ 
भोजन पेटको िनिम् त, र पेट भोजनको िनिम् त हो। तर परमेँ वरले दवैुलाई नाश 
गनुर्हनेुछ। शरीर व् यिभचारको िनिम् त होइन, तर ूभकुो िनिम् त हो, र ूभ ु
शरीरको िनिम् त हनुहुनु् छ। १४ परमेँ वरले आफ् नो शिक्तले ूभलुाई जीिवत 
पानुर्भयो, र हामीलाई पिन उहाँको शिक्त ारा जीिवत पानुर्हनेुछ। १५ 
ितमीह का शरीर भीं टका अ ह  हनु ् भन् ने के ितमीह लाई थाहा छैन? त 
के म भीं टका अ ह  िलएर ितनलाई वेँ याका अशु  अ  तलु् याऊँ?  यो 
कदािप नहोस ्! १६ वेँ यासँग जोिडने मािनस शरीरमा त् यससँग एक हनु् छ भन् ने 
कुरा के ितमीह लाई थाहा छैन? िकनिक यः तो लेिखएको छ, 'ती दवैु एउटै 
शरीर हनेुछन ्।' १७ तर जो ूभसँुग एक हनु् छ, त् यो उहाँसँग आत् मामा एउटै 
हनेुछ। १८ व् यिभचारदेिख अलग बस। अ  जनुसकैु पाप जो मािनसले गदर्छ, 
त् यो शरीरबाट बािहर हनु् छ, तर व् यिभचार गन मािनसले आफ् नै शरीरको 
िव मा पाप गदर्छ। १९ ितमीह को शरीर पिवऽ आत् माको मिन् दर हो, जनु 
पिवऽ आत् मा ितमीह ले परमेँ वरबाट पाएका छौ, र उहाँ ितमीह िभऽ वास 
गनुर्हनु् छ भन् ने के ितमीह लाई थाहा छैन? ितमीह  ः वयम ् आफ् नै होइनौ। 
२० ितमीह  मोल ितरेर िकिनएका हौ। यसकारण ितमीह का शरीरमा 
परमेँ वरको मिहमा गर।"  
     चाहे पु ष होस ्चाहे ी होस ् ितनीह  परमेँ वरको ःव प भएको 
कारणले नर र नारीमा भएको उहाँको ःव पलाई ॅ  पान, दु पयोग गन, 
हेरफेर वा फेरफार गन कुनै पिन नीितलाई धमर्शा ले मान्दैन। जब 
यौनिबयालाई पित र पत् नीको बीचमामाऽ िसिमत रािखँदा परमेँ वरले त्यसको 
उिचत सदपुयोग गनर् अगवुाई गनुर्हनु्छ। जब परमेँ वरको नीितसँग मािनसको 
अनभुवको सामना गिरन्छ तब ऊ आफू पापी भएको ःवीकानर् पगु्दछ अथार्त ्
परमेँ वरको नीितलाई पालन गनर् चाहने मािनसले उहाँको नीित अनसुार चल्न 
चाहन्छ। 
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    पितत संसारमा पु ष र ीसँगको सम्बन्ध आदशर्मय हनुपुछर् र ती 
जोिडको बीचमा अ  कुनै आउनहुुँदैन र यसको साथै अ  चिरऽवान र िनतीवान 
हनु िनदशनह  येशूभक्तह ले  पालन गनर्को िनिम्त िदएको देहायका पदह  
हेन ुर्होस:् रोमी ८:१-१४ "१ यसकारण अब भीं ट येशूमा भएकाह लाई दण् डको 
आ ा छैन। २ पाप र मतृ् यकुो व् यवः थाबाट मलाई जीवनका आत् माको 
व् यवः थाले भीं ट येशूमा मकु्त पारेको छ। ३ पापमय ः वभावले दबुर्ल पािरएको 
हनुाले व् यवः थाले जे गनर् सकेन परमेँ वरले गनुर्भयो, अथार्त ् उहाँले आफ् ना 
पऽुलाई पापमय शरीरको ः व पमा पापबिलझ पठाउनभुयो। यसरी उहाँले 
पापलाई शरीरमा नै दण् ड िदनभुयो, ४ यस हेतलेु िक व् यवः थाको उिचत 
आवँ यकता हामीमा पूणर् होस ्, हामी जो पापमय ः वभावअनसुार होइन, तर 
पिवऽ आत् माअनसुार चल् दछ । ५ िकनभने पापमय ः वभावअनसुार चल् नेह ले 
शरीरका कुरामा मन लगाउँछन ्, तर आत् माअनसुार चल् नेह ले आत् माका कुरामा 
मन लगाउँछन ्। ६ िकनभने, पापमय ः वभावमा मन लगाउनचुािहँ मतृ् य ुहो, तर 
पिवऽ आत् मामा मन लगाउन ुजीवन र शािन् त हो। ७ िकनभने पापमय शरीरितर 
लागेको मनचािहँ परमेँ वरूित शऽतुा हो। परमेँ वरका व् यवः थाको अधीनमा 
त् यो हुँदैन, न त त् यो किहल् यै हनु सक् छ। ८ पापमय ः वभावको वशमा 
हनेुह ले परमेँ वरलाई ूसन् न पानर् सक् दैनन ्। ९ यिद साँच् चै परमेँ वरका आत् मा 
ितमीह मा वास गनुर्हनु् छ भने, ितमीह  पापमय ः वभावमा होइन, तर पिवऽ 
आत् मामा हनु् छौ। तर कुनै मािनसमा भीं टका आत् मा हनुहुनु् न भनेता त् यो उहाँको 
हुँदैहोइन। १० यिद भीं ट ितमीह मा हनुहुनु् छ भने, पापको कारणले 
ितमीह का शरीर मरेका भए तापिन ितमीह का आत् मा धािमर्कताको कारणले 
िजउँदा हनु् छन ्। ११ तर यिद येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुका आत् मा 
ितमीह मा वास गनुर्हनु् छ भने, भीं ट येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुले नै 
ितमीह मा वास गनुर्हनेु उहाँका आत् मा ारा ितमीह का मरणशील शरीरलाई पिन 
जीवन िदनहुनेुछ।  १२ यसैले त भाइ हो, पापमय ः वभावअनसुार िजउनलाई 
हामी पापमय ः वभावूित बाध् य छैन । १३ िकनिक पापमय ः वभावअनसुार 
िजउँछौ भने, ितमीह  मछ , तर यिद पिवऽ आत् मा ारा शरीरका कायर्ह  
ितमीह ले िनमूर्ल पार् यौ भने, ितमीह  िजउनेछौ। १४ िकनभने सबै, जो 
परमेँ वरका आत् माले डोर् याइएका हनु् छन ्, ितनीह  नै परमेँ वरका सन् तान 
हनु ्।", १ कोरन्थी ६:१५-२० "१५ ितमीह का शरीर भीं टका अ ह  हनु ् 
भन् ने के ितमीह लाई थाहा छैन? त के म भीं टका अ ह  िलएर ितनलाई 
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वेँ याका अशु  अ  तलु् याऊँ? यो कदािप नहोस ्! १६ वेँ यासँग जोिडने मािनस 
शरीरमा त् यससँग एक हनु् छ भन् ने कुरा के ितमीह लाई थाहा छैन? िकनिक 
यः तो लेिखएको छ, 'ती दवैु एउटै शरीर हनेुछन ्।' १७ तर जो ूभसँुग एक 
हनु् छ, त् यो उहाँसँग आत् मामा एउटै हनेुछ। १८ व् यिभचारदेिख अलग बस। 
अ  जनुसकैु पाप जो मािनसले गदर्छ, त् यो शरीरबाट बािहर हनु् छ, तर 
व् यिभचार गन मािनसले आफ् नै शरीरको िव मा पाप गदर्छ। १९ ितमीह को 
शरीर पिवऽ आत् माको मिन् दर हो, जनु पिवऽ आत् मा ितमीह ले परमेँ वरबाट 
पाएका छौ, र उहाँ ितमीह िभऽ वास गनुर्हनु् छ भन् ने के ितमीह लाई थाहा 
छैन? ितमीह  ः वयम ् आफ् नै होइनौ। २० ितमीह  मोल ितरेर िकिनएका हौ। 
यसकारण ितमीह का शरीरमा परमेँ वरको मिहमा गर।", २ कोरन्थी १०:५ 
"परमेँ वरका ानको िव मा खड़ा हनेु बहसह  र हरेक अह ारपूणर् बाधालाई 
हामी नाश गछ , र हरेक िवचारलाई भीं टको आ ापालन गनर्लाई वशमा 
पाछ ।", गलाती ५:१९-२६ "१९ पापमय ः वभावका कामह  ूत् यक्ष छन ्, 
जो यी नै हनु ्, व् यिभचार, अपिवऽता, लम् पटपना, २० मूितर्पूजा, मन् ऽतन् ऽ, 
दुँ  मनी, झझगड़ा, ईं यार्, बोध, ः वाथीर्पन, फूट, गटुबन् दी, २१ डाह, 
िपयक् कड़पन, अँ लील मोजमज् जा र यः तै अ , जसका िवषयमा म 
ितमीह लाई चेताउनी िदन् छु, र अिघ पिन िदएकै हु।ँ जस-जसले यः ता 
कामह  गदर्छन ्, परमेँ वरका राज् यका हकदार बन् नेछैनन ्।   
  २२ तर पिवऽ आत् माको फलचािहँ ूमे, आनन् द, शािन् त, धैयर्, दया, 
भलाइ, िवँ वः तता, २३ नॆता, संयम हनु ्। यः ता कुराह का िव मा कुनै 
व् यवः था छैन। २४ तर ितनीह , जो भीं ट येशूका हनु ्, ितनीह ले पापमय 
ः वभावलाई त् यसको वासना र लालसासिहत बूसमा टाँिगिदएका छन ्।  २५ 
हामी पिवऽ आत् मा ारा िजउँछ  भने आत् माकै अनसुार िहँड़ । २६ हामी अह ारी 
नहोऔ,ं एउटाले अक लाई रीस नउठाऔ,ं र एउटाले अक लाई ईं यार् नगर ।", 
कलःसी ३:१-१७ "१ यसकारण यिद ितमीह  भीं टसँग िजइउठाइएका छौ 
भने मािथका कुराह को खोजी गर, जहाँ भीं ट हनुहुनु् छ, र परमेँ वरको दािहने 
बाहलुीपि  बः नभुएको छ। २ मािथका कुरामा मन लगाओ। पथृ् वीमा भएका 
कुरामा होइन। ३ िकनभने ितमीह  मरेका छौ, र ितमीह को जीवन 
परमेँ वरमा भीं टसँग लकुाइएको छ। ४ भीं ट, जो हाॆो जीवन हनुहुनु् छ, 
उहाँ ूकट हनुहुुँदा ितमीह  पिन उहाँसँगै मिहमामा ूकट हनेुछौ।   
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  ५ यसकारण ितमीह मा जो सांसािरक ः वभावका कुराह  छन ् 
ितनलाई मार: व् यिभचार, अशु ता, कामकुता, खराब इच् छा र लोभ, जो 
मूितर्पूजा हो। ६ ियनै कुराह का खाितर परमेँ वरको बोध आ ा 
नमान् नेह मािथ आउँदछ। ७ ितमीह  पिन यी कुरामा रहँदा अिघ एक समय 
यः तै कुरामा चल् दथ् यौ। ८ तर अब ितमीह ले पिन यी सबै कुरा त् याग: रीस, 
बोध, डाह, िनन् दा, आफ् नो मखुबाट िनः कने फोहोर बोली। ९ एउटाले 
अकार्लाई नढाँट, िकनिक परुानो ः वभाव त् यसका चलनसमेत ितमीह ले त् यागेका 
छौ, १० र नयाँ ः वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ् नो सिृं टकतार्को पअनसुार 
ानमा नयाँ भइरहेको छ। ११ यहाँ मीक र यहूदी, खतनाका र बेखतनाका, 
अिशिक्षत, असभ् य, कमारा र फुक् काको भेद रहनेछैन, तर भीं ट नै सबै कुरा 
र सबै कुरामा हनुहुनु् छ। १२ यसकारण परमेँ वरका चिुनएकाह , पिवऽ र 
िूय भएर ितमीह ले क णा, दया, दीनता, नॆता र धैयर् धारण गर। १३ 
एउटाले अकार्लाई सहने गर, कुनै मािनसको िव मा केही दोषको कारण छ 
भने, एक-अकार्लाई क्षमा गन गर। जसरी ूभलेु ितमीह लाई क्षमा गनुर्भएको 
छ, त् यसरी ितमीह ले पिन क्षमा गनुर्पछर्। १४ यी सबैभन् दा बढ़ी ब  ूमे 
धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम् पूणर् एकतामा एकसाथ बाँध् छ। १५ 
भीं टको शािन् तले ितमीह का दयमा राज् य गरोस ्। साँच् चै, ितमीह  त् यसको 
िनिम् त एउटै शरीरमा बोलाइएका िथयौ। ितमीह  धन् यवादी होओ। १६ 
भीं टको वचन ितमीह मा ूशः ततासगँ वास गरोस ्। पूरा बिु मानीसाथ एउटाले 
अकार्लाई िसकाओ र अतीर् देओ, र परमेँ वरूित आफ् नो दयमा रहेको 
कृत तासाथ भजन, ः तिुत र आित् मक गान गाओ। १७ कुरा वा काममा जे-जे 
गछ , सबै कुरा उहाँ ारा नै परमेँ वर िपतालाई धन् यवाद चढ़ाउँदै ूभ ु येशूको 
नाउँमा गर।" र १ थेःसोिलिनकी ५:१६-२६ "१६ सध आनिन् दत रहो। १७ 
िनरन् तर ूाथर्ना गिररहो। १८ सबै पिरिः थितमा धन् यवाद देओ, िकनिक भीं ट 
येशूमा ितमीह का लािग परमेँ वरको इच् छा यही हो। १९ पिवऽ आत् मालाई 
निनभाओ। २० अगमवाणीलाई तचु् छ नठान। २१ सबै कुराको जाँच गर। जनु 
कुरा असल छ त् यसैमा ढ़ रहो। २२ सबै िकिसमका खराबीबाट अलग बस। 
२३ शािन् तका परमेँ वर आफैले सम् पूणर् पले ितमीह लाई चोखा तलु् याऊन ्, र 
ितमीह का समः त आत् मा, ूाण र शरीर हाॆा ूभ ु येशू भीं टको आगमनमा 
िनं कल  रहून ्। २४ ितमीह लाई बोलाउनहुनेु िवँ वासयोग् य हनुहुनु् छ, उहाँले 
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यो गनुर् नै हनेुछ। २५ भाइ हो, हाॆा िनिम् त ूाथर्ना गर। २६ सबै 
भाइह लाई पिवऽ चमु् बनले अिभवादन गर।"     
     पापको ॅ  चलखेलबाट पूणर् पमा ःवतन्ऽ हनु येशूका िवँ वासीह  
उहाँको आगमनको िनिम्त पिखर्रहेका हनु्छन।् ितनीह  उहाँमािथ िवँ वास 
राखेर पखर्न्छन।् िवँ वासबाट िजइरहनेभएका ितनीह  पाप ःवभावको िनिम्त 
आफूह  मरेको ठान्दछन ्तर बुसमा येशूको मतृ्यलेु र उहाँको पनु त्थानले 
ितनीह  िजउँदै छन ्भनेर ठािनरहेको हनु्छ। िनरन्तर ूाथर्ना गद, सतकर्  भएर 
बःदै र पिवऽ आत्माको शिक्तले ितनीह को पापी र शारीिरक ःवभावलाई 
बुसमा टाँिगएको भ े अनभुव ितनीह ले गदर्छन।् ितनीह को सोच िबचार र 
कामिबया ारा येशूले पिहल्याउनभुएको आदशर्मा ितनीह  चल्न खोज्दछन।् 
आफूह को शरीर आफ्नो होइन तर परमेँ वरको हो भनेर ःवीकार गदर्छन।् 
चाहे यौन सम्पकर्  होस ्वा अ  कुनै िबयाकलाप होस ् ितनीह  परमेँ वरको 
योजनामा चल्न राजी हनु्छन।् 
    हो, मािनस पापी जाित हो र नचाहन्दा नचाहाँदैपिन कितपय समयमा 
पापमा फःदछ। तर आफ्नो पाप ःवीकार गरेर पँ चाताप गछर् भने परमेँ वरले 
उसलाई क्षमा िदनहुनु्छ (१ यूह ा १:९)। सु मा अ ानताले गदार् यौनिबडा 
र अ  दरुाचारमा फःनेह लाई ससुमाचारले ितनीह लाई समेट्दछ, यिद 
ितनीह  ती पाप तथा अधमर्ह बाट फिकर् ए भने। पापको भयाबह पिरणामले 
ल्याएको मािनसह को बीचमा संःकार, संःकृित, लोकाचार र लोकले मानेका 
यौनसम्बन्धमा ल्याएको हेरफेरको नितजाको बारेमा अिहले नै सबै कुरा थाहा 
हनु्छ भ े छैन। कितपय मािनसह  अिववािहत वा ॄ चारी भएर बःन 
चाउँछन ् र ितनीह  परमेँ वरको वचनको नीितले मनाही गरेको छाडा 
यौनिबयामा लाग्नभुन्दा नलाग्ननैु बेस भनेर िववाह नगिर बःन चाहेका 
हनु्छन।् 
   समिल ीह ूित चचर्को धारणा के छ? ती समिल ीह को 
यौनसम्बन्धको बारेमा आफ्नै  धारणाले गदार् हामीह को सोचमा कसरी ूभाव 
पानर् सक्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "िववाहले येशूको आिशष पाएको हनु्छ र यसलाई पिवऽ 
संःथाको पमा िलइनपुदर्छ। सही वा सत्य धमर्ले परमेँ वरको योजनाको 
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िबपरीत काम गदन। पिवऽ वैवािहक जीवनमा पु ष र ी बाँिधएर बसनु ्
भनेर परमेँ वरले नै खटाउनभुएको हो। अित आदरणीय र सम्मानका साथ 
पिरवारह  हकुुर् न ्र बढुन ्तािक ितनीह  ःवगर्को पिरवारको ूतीक हनुसकुन ्
भ े परमेँ वरको चाहना हो। येशूले आफ्नो सेवाकायर्को सु मा नै जनु ्
संःथालाई अदनको बगचामा पिवऽ पािरएको िथयो त्यही संःथालाई पिवऽ पान 
िनणर्य गनुर्भएको िथयो। जब िववाहको समारोहमा येशूलाई िनमन्ऽणा गिरएको 
िथयो त्यसलाई अःवीकार नगनर् आफूले िनणर्य गनुर्भएको िथयो। जब िववाहमा 
शु ता, पिवऽता, सत्य र धािमर्कता िमल्दछ तब त्यो मानव पिरवारको िनिम्त 
सबभन्दा ठूलो आिशषह मा एक हनु्छ भनेर येशूको सहभािगता ारा जनाइएको 
िथयो।"-एलेन जी ाइट, सन्स एण्ड डटरस ्अभ गड, प.ृ १८०, १८१बाट 
पान्तिरत। 

   वैवािहक जीवनमा यौनसम्बन्ध आदरणीय, ूशंसनीय र अचम्मको 
हनु्छ भनेर ौे गीतले देखाइिदएको छ। तर बािहरी पको भरमा र केवल 
शारीिरक कामबाःनाको चमु्बकीय ूभावले त्यो सम्बन्ध िदगो रहँदैन। 
हामीह को उमेर ढिल्कन्छ र खिःकँदै जान्छ, र जितसकैु असल खाना, 
कसरत वा प्लािःटक सजर्री गरेर अनहुारालाई िचिटक् क पािरराखेतापिन हामी 
सध यवुा भएर बःदैन । सोलोमन र शलुामाइटको िववाह जीवनभरीको िनिम्त 
िथयो र एक आपसिसतको सम्बन्ध एकआपसमा समिपर्त िथयो। ितनीह ले 
एक आपसको लािग ह  भनेर ितनीह ले ितनपल्ट एकआपसूित ूितव ता 
देखाएका िथए (ौे गीत २:१६, ६:३, ७:१०)। पारःपिरकसम्बन्धमा 
ितनीह ले एक ह  भनेर पिहलो पल्ट जनाएका िथए ( यस मािमलामा पावलले 
पिन यसरी समथर्न जनाउँछन:् एिफसी ५:२१, ३१-,३३ " २१ भीं टको 
ौ ामा एक-अकार्को अधीनमा बस।... ३१ 'यसकारण मािनसले आफ् ना 
आमा-बबुालाई छोड़ेर आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, र ती दवैु एउटै शरीर 
हनेुछन ्।' ३२ यो एउटा गम् भीर रहः य हो, अिन यो कुरा म भीं ट र 
मण् डलीको सम् बन् धमा बोल् दछु। ३३ जे भए पिन ितमीह  हरेकले आफ् नी 
पत् नीलाई आफैलाई झ ूमे गर, र पत् नीले पिन आफ् ना पितको आदर 
गरोस ्)। दोॐो पल्ट शलेुमाइटले आफ्नो बफादािरता र पितभिक्तताूित 
ूितव ता जनाउँिछन।् पावलले येशू र चचर्सँगको सम्बन्धलाई यसरी 
जोड्दछन:् एिफसी ५२२-२४ "२२ पत् नी हो, ूभकुो अधीनमा रहेजः तै आ-
आफ् ना पितको अधीनमा बस। २३ िकनिक पित पत् नीको िशर हो, जसरी 
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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 ्")। तेॐो पल्ट 
ौीमानले आफ्नी ौीमतीको चाहना गरेको व्यक्त गदर्छ (एिफसी ५:२४-३२)। 
यःतो खालको ूमे कुनै िकिसमले हिल्लँदैन वा कसैले पिन डगमगाउन सक्दैन 
(ौे गीत ८:७)। यःतो खालको ूमे लालमोहर लगाइको छाप हो जसलाई 
कसैले पिन तोड्न सक्दैन। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)   सोलोमनले आफ्नी ौीमती िस  र सवर्गणुले सम्प  भएकी 

ी भनेर व्यक्त गरेको भावनासँग (ौे गीत ४:१-५, ६:८ र 
७:१-९) जब आदमले हव्वालाई ूथम ् पल्ट देखे त्यससगँ 
तलुना गनुर्होस,् उत्पि  २:२३ "मािनसले भने, 'यो त मेरै 
हाड़को हाड़ र मासकुो मास ुहो। ितनलाई ः ऽी भिनने छ।' 
िकनभने ितनी पु षबाट िनकािलएकी िथइन ्)। यस सन्दभर्मा 
ौीमानको व्यवहार आफ्नी ौीमतीूित कःतो हनुपुछर्? 
हेन ुर्होस:् एिफसी ५:२८,२९ "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 ।" (यसको अथर् ःप  छ: धमर्, 
संःकार, अिधकार, जात आिदको नाउँमा ौीमान वा पु षले 
ीलाई असमान व्यवहार वा दमन गनर् बाइबलले अनमुित 

िदएको छैन। कितपय पु ष ूधान इसाई समाजमा पिन ी 
पितको अधीनमा बःनपुछर् भनेर बाइबलले िसकाउँछ भ  े
िनहुँमा पत् नी वा ीलाई दमन गछर्न।् तर पावलले ःप सँग 
भन्दछन ् िक यिद पत् नीलाई जसरी येशूले चचर्लाई आफ्नो 
ज्यान िदनभुएर माया गनुर्हनु्छ त्यसरी माया गिरएन भने कुनै 
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पिन पितले आफ्नो ौीमतीलाई अन्यायपूवर्क बशमा राख् ने 
अिधकार छैन-अनवुादकको ूितिबया)। 

आ)  कितपय मािनसह ले ौे गीतलाई येशू र उहाँको चचर्सँगको 
सम्बन्धको ूतीकको पमा लेिखएको किवता हो भनेर 
देख्दछन।् त्यस ूतीकलाई धेरै बढाइचढाइ गरेर नसोच्न 
सावधानी अपनाइनपुरेतापिन ती दईुको सम्बन्ध हामीह को 
परमेँ वरसँग हनुपुन सम्बन्धलाई कसरी ूितिबिम्बत गदर्छ? 
हेन ुर्होस:् यशैया ५४:४,५ "४ नडराऊ, ितमी शमर्मा 
पनछैनौ। अनादरको भय नमान ्, ितमीलाई होच् याइनेछैन। 
ितमीले आफ् नो जवानीपनको लाजलाई भलु् नेछौ र ितॆो 
िवधवापनको िनन् दा ितमीले फेिर किहल् यै सम् झनेछैनस ्। ५ 
िकनिक ितॆो सिृं टकतार् ितॆो पित हनुहुनु् छ। उहाँको नाउँ 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु हो। इॐाएलका परमपिवऽ ितॆो 
उ ारक हनुहुनु् छ। उहाँ सारा पथृ् वीका परमेँ वर 
कहलाइनहुनु् छ।", यिमर्या ३:१४ "१४ फकर् , अिवँ वासी 
ूजा हो, परमूभ ुभन् नहुनु् छ, िकनभने म ितॆो पित हुँ। म 
सहरबाट एक जनालाई र वंशबाट दईु जनालाई छान् नेछु र 
ितमीह लाई िसयोनमा ल् याउनेछु।" र २ कोरन्थी ११:२ " 
ईँ वरीय डाहले म ितमीह ूित डाही भएको छु। एउटै 
पितकी पिवऽ दलुहीको पमा ितमीह लाई ूः ततु गनर् मैले 
भीं टसँग ितमीह को मगनी गिरिदए।ँ" 

इ)  हामीह को बोलीवचनमा हामीह का जहान पिरवार वा 
जोसँग पिन िमल्ने वा भड्काउने तत्व हनु्छ भनेर देहायका 
पदह मा कसरी िदइएका छन?् यिद हामी येशूका भक्त ह  
भनेर देखाउन चान्छ  भने हामीह को बोलीवचनलाई 
सम्हाल्नपुछर्। हेन ुर्होस:् िहतोपदेश ३१:२६ "ितनी बिु सँग 
बोिल् छन ्, र ितनको िजॄोमा िवँ वास योग्य उपदेश हनु् छ।" 
ौे गीत ५:१६ "उहाँको मखु िमठासले नै भिरएको छ, उहाँ 
पूणर् पले सनु् दर हनुहुनु् छ। उहाँ नै मेरा ूमेी, मेरा िमऽ 
हनुहुनु् छ, हे य शलेमका छोरीह  हो।" याकूब १:२६ 
"यिद कोही मािनसले आफूलाई धमीर् सम् झन् छ, र आफ् नो 
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िजॄोमा लगाम लाउँदैन, तर आफ् नो दयलाई धोका िदन् छ 
भनेता त् यस मािनसको धमर् व् यथर् हनु् छ।" र याकूब ३:५-११ 
"१ भाइ हो, ितमीह मध् ये धेरै जना िशक्षक नहोओ। 
िकनिक ितमीह  जान् दछौ, हामी िशक्षा िदनेह को न् याय 
अझ कठोर पले हनेुछ। २ िकनिक हामी सबै धेरै भलू 
गदर्छ । जनु मािनसले आफूले बोल् ने कुरामा भलू गदन, 
त् यसले आफ् ना सारा शरीरमा पिन लगाम लगाउन सक् छ, र 
त् यो िस  मािनस हनु् छ। ३ यिद घोडाह लाई वशमा 
राख् नलाई ितनीह का मखुमा लगाम लगाय  भने ितनीह का 
सारा शरीरलाई जता मन पर् यो त् यतै लान सक् छ। ४ हेर त, 
जहाजह  जो तेज हावाले चल् दछन ्, ती ठूला-ठूला भए 
तापिन एउटा सानो पतवार ारा कणर्धारले आफ् नो 
इच् छाअनसुार जता मन पर् यो त् यतै लान् छ। ५ त् यः तै िजॄो 
पिन एउटा सानो अ  भएर ठूला-ठूला कुराको अिभमान 
गदर्छ। हेर, एउटा सानो आगोको िझल् काले ठूलो वन पिन 
ः वाहा पादर्छ। ६ िजॄो पिन एउटा आगो नै हो। यो 
शरीरका अ ह मध् ये अधमर्को एउटा दिुनयाँ नै हो। यसले 
सारा शरीरलाई दूिषत पादर्छ र जीवनको सारा बममा नै 
आगो सल् काइिदन् छ र नरकको आगोमा त् यो जल् छ!  ७ 
हरेक िकिसमका पशपुक्षी, घॐने जन् त ु र समिुका 
जीवजन् तलुाई तह लगाउन सिकन् छ, र मािनस जाितबाट नै 
तह लगाइएको छ। ८ तर िजॄोलाई कुनै मािनसले तह 
लाउन सक् दैन। घातक िवषले भिरएको यो चञ् चल दुं  ट हो। 
९ यस ारा हामी ूभ ुर िपताको ूशंसा गदर्छ , र यसै ारा 
परमेँ वरको ः व पमा बनेका मािनसह लाई हामी सराप् तछ । 
१० एउटै मखुबाट आशीवार्द र सराप िनः कन् छन ्। मेरा भाइ 
हो, यसो नहनुपुन हो। ११ के पानीको मूलको एउटै 
धाराबाट मीठो र तीतो पानी िनः कन् छ र? १२ मेरा भाइ 
हो, के अञ् जीरको बोटमा जैतून अथवा दाखको बोटमा 
अञ् जीर फल् न सक् छ र? तीतो पानीको मूलबाट पिन मीठो 
पानी िनः कन सक् दैन।"   
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कथा ६ 

येशूको िनिम्त आगो हनु ु
िमग्वेल आमारोःपरान्जा, ६९ उ ग्वे 

 

वषर् ६९को िमग्वेल एकदम जोशले भिरएको िथयो। केही वषर् अिघ 
िमग्वेललाई उसको साथी रालिडनो "िडनो" फनार्न्डेले आफ्नो घरमा बाइबल 
अध्ययन गराइ िदन िनम्तो िदएको िथयो। िडनोको घर उ ग्वेको राजधानी 
मोन्टेिभिडयोकोको ला टेया िजल्लाको एउटा गाउँमा पदर्थ्यो। त्यो ठाउँ अ  
ठाउँजःतो सम्प  िथएन।् 

   जब िमग्वेलले बाइबल िसकाउन िनम्तो पायो तब ऊ खशुीभएर 
िडनोको घरमा बाइबल अध्ययन गन टोलीमा अगवुा भएर सिरक भयो। उसले 
बाइबलमाऽ िसकाएन िडनोसँग कितजनाको घरमा गएर बाइबल िसकाउन 
थाल्यो। त्यस िजल्लामा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् भवन िथएन। एक वषर्पिछ 
बाइबल अध्ययन गन टोलीका सहभागीह लाई दािनएल र ूकाशको बारेमा 
ससुमाचारीय ौृ  लाको आयोजनामा भाग िलन िनम्तो िदयो। त्यसबेला १६ 
जनाले बिप् तःमा िलए। 

   "त्यस ससुमाचारीय कायर्बम पिछ चचर् ःथापना गन हामीले िनणर्य 
गर् य " िमग्वेलले भन्यो। िमग्वेल, चचर्का अ  सदःयह  र  १६ जना नया ँ
सदःयह  िमलेर एउटा घर भाडामा िलए जहा ँ ूत्येक साबथमा आराधना 
कायर्बमको आयोजना गरे। जब एडभेिन्टःटह ले िछमेकीह लाई खाना र 
लगुा बाँड्न थाले तब चचर्मा सहभागी हनेुह को संख्या बढ् न थाल्यो। 
बहालमा िलइएको घर सानो भयो। चचर्को िनिम्त ठूलो भवन खोज्न थािलयो र 
समदुायमा कसरी अझ धेरै ूभाव पान भनेर ितनीह ले उपायह  खोज्न थाले।  

     चचर् भवनको िनिम्त समःया त्यसबेला समाधान भयो जब िवँ वका 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले सन ्२०१६मा उठेको ऽैमािसक भेटीको केही भाग 
पठाएर ला तेजा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले आफ्नै भवन िक  सहयोग 
गर् यो। त्यस भेटीले चचर् भवन र जीवनशैली केन्ि खोल्न सहयोग गरेको 
िथयो। 

आफ्नै चचर् भवनमा मािनसह को सेवा गनर् अब नया ँ अवसर 
पाएकोमा िमग्वेलको हषर्को िसमा िथएन। 
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  "हामीह को िछमेकीको वरपर रहेका मािनसह  र घरवार िबिहन 
मािनसह लाई सेवा गन हाॆो योजना छ। आिथर्क गितिविधमा कमजोर भएका 
धेरै मािनसह  हामीहरको विरपिर छन"् अन्तवार्तार् िलने बममा चचर्को भान्सा 
कोठामा िमग्वेलले भन्यो। त्यहाँ ःवःथ पिरकार बनाउने कक्षा संचालन 
गदर्छ। 
 

कथा दईु 

येशूकहाँ मािनसह लाई ल्याउने काम िमग्वेलको यो पिहलो पटक 
िथएन। केही समय अिघ िमग्वेल र इल ूाडा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का 
केही सदःयह  मन्टेिभिडयोको खतरा भाग भएको झोपडप ी बःतीमा त्यहाँका 
मािनसह लाई सहयोग गनर् िनयिमत पमा याऽा गदर्थे। त्यहाकँा मािनसह  
थोऽो कागजका बाकसह को घर बनाएर सतु्दथे। 

   "हामी मध्ये पाँच जनाले ूत्येक साबथमा २५ जनालाई बाइबल 
िसकाय । हामीले ितनीह लाई खाना पिन ल्याइिदय । हामी आवँयक भएका 
मािनसह कहाँ गएर ितनीह को आवँयकतामा सहयोग गरेका िथय " 
िमग्वेलले भन्यो। 

   चचर्का सदःयह ले ४७ वयःक र ९० जना बालबािलकाह लाई 
िनयिमत पमा सहयोग गरे। ितनीह ले ती गिरबह को िनिम्त घरह  
बनाइिदए जहा ँवषार्को बाढीबाट ितनीह  सरुिक्षत भएका िथए। 

  त्यस बःतीबाट मािनसह  चचर्मा आउन थाले। कोही घोडाबाट आउँथे भने 
कोही टाँगाबाट। "त्यस कामको कारणले २१ जनाले बिप् तःमा िलए" 
खशुीभएर िमग्वेलले व्यक्त गर् यो। 
 

कथा तीन 

   उ ग्वेको एडभेिन्टःट डेभलोप्मेन्ट िरिलफ एजेन्सीसँग िमग्वेलले २७ 
वषर् काम गरेको िथयो। उसको काममा उसले धेरै रमाइला अनभुवह  
बटुलेको िथयो। ितनीह मा वाल्टर नाउँ गरेको मािनसको बारेमा सम्झन 
िमग्वेललाई असाध्यै मन पछर्। वाल्टर घरबार िवहीन िथयो र उसका खु ाह  
पिन िथएनन ् र साथै ऊ मधमेुह रोगले सताइएको िथयो। एक िदन ऊ 
मन्टेिभिडयोको आसा केन्िमा आयो। 
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   वाल्टरले खान पाएको िथएन र उसको सतु् ने ठाउँ पिन िथएन। जब 
एकिदन सामदुाियक भवनमा िमग्वेलले खाना बनाएर बाडँ्दै िथयो त्यसबेला 
वाल्टर पिन आएको िथयो। िमग्वेल र वाल्टरको बीचमा राॆो िचनापचीर् भयो। 
बाल्टर एक फेरा ूख्यात ्हँसाउने र छेड हा े गीतह  लेख् ने लेखकको पमा 
लोकिूय व्यिक्त भएको िथयो। उसले लेखेका गीतह  उ ग्वेमा जनवरी र 
फेॄअुरी मिहनामा हनेु ठूलो वािषर्क जाऽामा गाइन्थ्यो। 

    आफ्नो जीवनमा येशूले कःतो काम गनुर्भयो भनेर िमग्वेलले 
वाल्टरलाई सनुायो। त्यसले गदार् येशूको बारेमा वाल्टरको चासो ब ो। 

   एक िदन खाना खाएपिछ बाल्टरले सोध्यो "मलाई बाइबलको बारेमा 
िसकाइिदनहुोस ्न।" 

   वाल्टरको अनरुोधमा दईु जना एडभेिन्टःटह  वाल्टर रहेको खको 
पातै पात भएको चौरमा उ ग्वेको न्यानो घाममा उसलाई बाइबल पढाउन 
थाले। "ऊ एकदम तेिजलो िथयो र उसले बाइबलको बारेमा तरुन्तै िसक्यो। 
आफू पिरवतर्न हनु उसले चाहना गर् यो। येशूको बारेमा जानेर आफ्नो नराॆो 
जीवन पिरवतर्न गनर् उसले इच्छा व्यक्त गर् यो। 

   उसले चरुोट, रक्सी खान छो ो साथै अ  सबै खराब बानीह मा 
पिरववतर्न ल्यायो। आसा केन्िमा उसले ःवःथ शाकाहारी खान पाएको िथयो। 
उसले भटमासको मास ुवा टोफुलाई मन पराउन थालेको िथयो। 

  एक िदन िमग्वेलले साबथको बारेमा ूवचन तयार गद िथयो, 
वाल्टरले सोध्यो, "तपाईँले के को बारेमा ूवचन िदँदै हनुहुनु्छ?" 

   रेिृजरेटरको ढोकामा भएको िचऽबाट ूरेणा पाएर त्यसकै आधारमा 
ूवचन िदन लागेको भनेर िमग्वेलले जवाफ िदयो। त्यस िचऽमा एउटा 
बालकले फोहरको थुू ोबाट खाना बटुल्दै िथयो र त्यसमा एउटा ूँ न िथयो, 
केको बारेमा गनुासो गदछौ?"  

   बाइबल खोलेर िमग्वेले लूका ९:१३ प ो।  त्यसमा एउटा कथा 
िथयो। चेलाह ले येशूको ूवचन सु े िभडलाई भोक लाग्यो होला घर पठाइ 
िदनहुोस ् भनेर अनरुोध गरेका िथए। त्यसमा उहालेँ ितनीह लाई 
अर् हाउनभुएको िथयो "ितमीह ले नै ख्वाऊ।" अिन येशूले पाँचवटा रोटी र 
दईुवटा माछाबाट हजार लाई अचम्म तिरकाले ख्वाउनभएको िथयो। 

   िमग्वेल खाना पकाउन व्यःत भयो। त्यसबेला वाल्टरले कागजको 
टुबामा केही लेखे। कागजमा केही लेखेपिछ वाल्टरले िमग्वेललाई त्यो 
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कागज िदँदै भन्यो, "यिद यो उपयोगी छ भने तपाईँले तपाईँको ूवचनमा 
ूयोग गनर्होस।्" 

   िमग्वेलले आफ्नो ूवचनमा वाल्टरका हरफह  प ो। ती 
हरफह ले चचर्का मािनसह को दय छोएको िथयो र धेरै मािनसह  रोए। 

   येशूको ि कोणको आधारमा वाल्टरले लेखेको िथयो। उसले लेखेको 
लेखमा येशूले नै कुरा गिररहनभुएको देखाइएको िथयो। त्यसमा यो सन्देश 
िथयो, "ितमीह ले गनुासो गदछौ? िकन? हेर त ितॆो विरपिर कित मािनसह  
घरबार िबहीन छन,् कितको खाना नै छैन। कितको लगुा नै छैन। तर ितॆो 
त बःने ठाउँछ, खानालाई खाना छ र लाउने लगुा छ।" अिन वाल्टरले 
आफ्नै बारेमा लेखेको िथयो। 

  "अिहले मलाई हेन ुर्होस।् जाँडरक्सी खाने ज ाहँा साथीह  मेरा 
िथए। ितनीह  मसँग नाचे। म ूख्यात भएकोले ितनीह  मकहाँ आए। अब 
ितनीह  मकहाँ आउँछन ् र ितनीह को समःया िलएर मकहाँ गनुासो गनर् 
आउँछन ् र म भन्छु, "ितमीह  के गनुासो गछ ? लौ मलाई हेर मेरो खु ा 
छैन र म मधमेुह रोगले सताइएको छु।" 

   धेरै मिहनापिछ वाल्टरले आफ्नो दय येशूलाई िदयो। जब 
बिप् तःमाको पानी बाट ऊ िनःक्यो उसले िचच्च्याएर भन्यो, "हे ूभ ु येशू 
तपाईँलाई धन्यवाद छ!" 

     अिहले पिन वाल्टरको िवजयको आवाज िमग्वेलले सिुनरहेको छ। 
बिप् तःमा िलएको ४५ िदनपिछ वाल्टरको देहान्त भएको िथयो। 

   "जब हाॆो ःवगर्मा रहनभुएको िपताले हामीलाई ःवगर्को घरमा 
लानहुनेुछ तब वाल्टरलाई भेट्ने मेरो आशा छ। वाल्टरलाईमाऽ होइन ती सबै 
मािनसह  जसलाई परमेँ वरले ससुमाचार सनुाउने अवसर मलाई िदनभुयो। 
ितनीह  सबैलाई म ःवगर्मा भेट्न चाहन्छु" िमग्वेलले आफ्नो आशा पोखायो। 

 

लेखक: आन्द्र्य ुमेकचेःने 
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