२

पतन

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

३:२, २ कोरन्थी ११:३, ूकाश १२:७-

९, यूह ा ८:४४, रोमी १६:२०, िहॄू २:१४ र १ ितमोथी २:१४,१५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तेरो र ःऽीको बीचमा, र तेरो सन्तान र ःऽीको

सन्तानको बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु। त्यसले तेरो िशर कुच्च्याउनेछ,

तले त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस्” (उत्पि
िथयो।

३:१५)।

परमँवरले हाॆा पिहला िपतामातालाई धेरै उपहारह

तर, ितनीह लाई

र

िदनुभएको

उहाँले केवल एउटामाऽ चेतावनी वा सतकर्

गराउनुभएको िथयो: "अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनुभयो, “बगचाका सबै
खका फल ितमीले स ोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको

िदने

ान

खको फलचािहँ नखानू, िकनभने जुन िदन ितमीले त्यो खान्छौ ितमी

िनँचय नै मनछौ" (उत्पि

२:१६-१७)। असल र खराबको

खबाट नखानु भ े परमेँवरको चेतावनीसिहत उदीर्ले (उत्पि

ान िदने

२:१६,१७)

हामीलाई यो दे खाइएको छ िक ितनीह ले असल कुरा त थाहा पाउनु नै पदर्छ

तर खराब कुरा थाहा पाउनु परे को िथएन न त आवँयकता नै िथयो।

के यस मािमला हामीले बुझ्न सक्दै न र?

परमेँवरको आ ालाई सरासर

नमाने आदमले मृत्युको दण्ड भोग्नुपनछ भ े (उत्पि
ूितव ता पिन जारी िथयो: ितनीह

मनछन् (उत्पि

२:१७) परमेँवरको

३:१९)। परमेँवरको

आ ाको स ा सपर् वा सै तानको कुरा सुन्दा ितनीह लाई जीवनको

खबाट

खानमाऽ बन्दे ज लगाएन, ितनीह लाई अदनको बगचाबाट नै िनंकासन
गिरएको िथयो (उत्पि

३:२४)। त्यसको फलःव प ितनीह

१६

पापी भएको

है िशयतले ितनीह ले पाउने अनन्त जीवन पिन खोिसएको िथयो (उत्पि
३:२२)। जीवनको

खमा पुग्न नसक्नु नै ितनीह

अजम्मरी जीवन नपाउनु

िथयव।
य िप, त्यस दु:खद पिरिःथितमा आशाको िकरण छाएको िथयो, जुन
उत्पि

३:१५मा पाइन्छ यसलाई ूोटोइभान्जिलयुम protoevangelium वा

"सुसमाचारको ूथम ूित ा" भनेर कहलाइन्छ। बाइबलमा पाइने सबै

ूित ाह मा यो पद पिहलो ूित ा हो। मािनसको पतन भएपिन पिहलो पल्ट
परमेँवरले हामी मानव जगतलाई यो ूितव ता जनाउनुभएको िथयो िक त्यस
पतनबाट उिम्कन हामीलाई उपाय उपलब्ध गराइएको छ।
१. सपर्

हव्वालाई फसाउने वाःतिवक सपर् हो त? त्यस सपर्ले कुन तिरका

अपनाएर हव्वालाई पाप गनर् धोखा िदयो? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

३:१ "परमूभ ु

परमेँवरले बनाउनुभएका वन्य पशुह मध्ये सपर् सबभन्दा धू तर् िथयो। त्यसले
ःऽीलाई भन्यो, “के परमेँवरले ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन

खको फल

नखानू भनी भन्नुभएको छ?”, २ कोरन्थी ११:३ "जसरी सपर्ले आफ्नो

चलाकीले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै भींटूितका ितमीह को िनंकपट र चोखो
भिक्तबाट ितमीह का िवचारह

ॅममा पछर्न ् िक भनेर मलाई डर लागेको

छ।" र ूकाश १२:७-९ "अिन ःवगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र ितनका

ँ यु
दूतह ले त्यस अिज रसग
गरे , तर ियनीह

गरे । अिज र र त्यसका दूतह ले पिन यु

हारे , र ियनीह का िनिम्त ःवगर्मा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठू लो

अिज र तल फािलयो– त्यो ूाचीन सपर्, जो सारा सं सारलाई बहकाउने िदयाबलस
वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँिकयो र त्यसका दूतह

त्यसका साथसाथै

फ्याँिकए।"
भनेर सु

उत्पि

३:१मा बताउन खोजेको भाषाको शैलीका यो वाक्य "सपर्"

गछर्। वाक्यको सु को शब्द "सपर्" भनेर िकटानी गदार् यस

शब्दलाई जोर िदएको दे खाउँदछ। यथाथर्मा यो वाक्य यसरी सु
िविभ

गिरएको

अनुवादह मा यसरी उल्लेख गिरएको छ, "सपर्, परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एको पशुह मा एकदम धुतर् वा चलाक िथयो....।" "सपर्" नै भनेर

सम्बोधन गदार् यो कुनै मनगढन्ते, हावा वा आित्मक जीव नभएर वाःतिवक र
पाठकले थाहा पाएको ूख्यात जीव भनेर िचऽण गिरन्छ। यस अध्यायको

१७

पिहलो वाक्यको पिहलो पदमै "सपर्" शब्द ूयोग गिरएकोले त्यसको वाःतिवक
अिःतत्व र उसको चिरऽलाई बाइबलले ःवीकारे को पाइन्छ।
परमेँवरको वचनमा सपर् वा अिज गरलाई परमेँवरको शऽु भनेर
िचनाइएको छ (यशैया २७:१) र अझ ू

पमा त्यसलाई िदयावलस अझ

नेपाली भाषामा भ ुपदार् दानव र सै तान भनेर िचनाइएको छ (ूकाश १२:९)।

पौरािणक मध्यपूवक
र् ो धािमर्क सभ्यतामा सपर्लाई दु को शिक्तको ूितक
मािनएको छ।
"आफ्नो दु
आफ्नो माध्यमको

कामलाई चाल नै नदे खाइकन पूरा गनर् सै तानले सपर्लाई
पमा ूयोग गर्यो। धोखा िदने लआयले सै तानको

धारण गर्यो। परमेँवरले यस सं सारमा सृि

प

गनुभ
र् एको सबै पशुह मा सपर्

सबभन्दा सुन्दर र वुि मानी िथयो। यसको पखेटाह

िथयो, र आकाशमा

उड्न सक्थ्यो (त्यसै कारण चीनमा यसलाई सागन भनेर सम्बोधन गिरन्छअनुवादक)। जब सपर् आकाशमा उड्थ्यो तब उसको चमकले अ

जीवह को

ँ ामा ितरिमर पादर्थ्यो। त्यो उड्दा अनेक र ीच ी र चहिकलो सुनको
आख
जलप जःतो चमक फैलाएर उड्थ्यो।"-एलेन जी

ूोफेटस्, पृ. ५३बाट

पान्तिरत।

ाइट, पाशयाकर् एण्ड

जब जुनसुकै आकारमा सै तानको बारे मा चचार् गदर्छ, तब बाइबलले

कुनै ूितक, स ेत वा मनलाई वहलाउन अल ािरत वा तसार्उने शब्द ूयोग
गिरएको छै न। बाइबलमा सै तान वाःतिवक जीव हो, यो िदमागमा कल्पना
गरे र रिचएको होइन। मािनसको दु ता वा खराब वा अन्धकार पक्षलाई
बुझाउन अनेक

ूितकह

ूयोग गरे र सै तानलाई काल्पिनक, मनगढन्ते र

अ ँय अिःतत्वमा बाइबलले झादन।

जब हव्वाको अगािड सपर् आउँछ, तब आफू परमेँवरको शऽु भनेर

उनलाई िचनाउँदैन। ब

त्यसको िवपिरत सपर्ले परमेँवरकै वचनलाई

सम्बोधन गदर्छ। उसको भनाइमा परमेँवरको वचनलाई समथर्न जनाएको

जःतो दे खाइएको छ। सु दे िख नै सै तानले परमेँवरले भ ुभएकै कुरालाई

उद्धृत गनर्

चाएको दे खाउँछ। पिछ हामीले दे ख्छ िक येशूलाई फसाउन

उसले परमेँवरकै वचनलाई उतारे र आफू बाइबलमा खिपस वा पोख्त भएको

दे खाएको िथयो (म ी ४:६)। (बाइबल जाँदैमा वा बाइबलमा िसपालु वा दक्ष
भयो भन्दै मा कोही ःवगर् जान्छ वा मुिक्त पाउँछ भनेर सै तानले पिहले मुिक्त

पाउनुपथ्य । परमेँवरको राज्यमा पःन उहाँको वचनको

१८

ानमा खिपस

हुनेमाऽ होइन, त्यसलाई जीवनमा ूयोग गरे र उतानुर् आवँयक भएको

बाइबलले घन्काउँदछ-अनुवादक)।

ीसँग पिहले कुनै िववाद गदन। तर

यो पिन ख्याल गनुह
र् ोस्: सपर्ले

उसले आफ्नो ूँन यःतरी

ीको सामु राख्दछ िक परमेँवरले ितनीह लाई

जे िनदशन िदनुभयो त्यो आफूले पिन िवँवास गरे को छ भनेर दे खाउन

खोज्छ। "के परमेँवरले बगचाको कुनै पिन

छ?" (उत्पि

खको फल नखानु भ ुभएको

३:१)। त्यसको अथर् उसलाई थाहा िथयो कुन

खको फल

नखानु भनेर परमेँवरले आ ा गनुभ
र् एको िथयो। यसरी सु दे िखनै सपर् कःतो

धुत,र् चलाक र धोखेवाज िथयो भनेर दे खाउँछ। साँिच्चकै, उसको छल र
चलाखीले कसरी काम गरे छ भनेर हामीले अगािड हे नछ ।

पापरिहत हव्वालाई सुन्दर बगचामा सैतानले फसाउन सफल भयो भने,

हामीलाई फसाउन त झन कःतो खिपस वा िशपालु छ भ े कुरामा हामी सजग

हुन ु हुँदैन र? सैतानको छल, चलाखीपन र हामीलाई फसाउने अनेक
उपायह बाट जोिगन हामी के गनुप
र् दर्छ?
२. िनषेध गिरएको फल
यूह ा ८:४४समेत गरे र दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। आदमलाई

िदएको परमेँवरको आदे शको बोिल र हव्वालाई बोलेको सपर्को बोिलमा के
फरक छ, र ती फरक बोिलह को अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

"अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनुभयो, “बगचाका सबै

स ोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको

ान िदने

२:१६,१७

खका फल ितमीले

खको फलचािहँ

नखानू, िकनभने जुन िदन ितमीले त्यो खान्छौ ितमी िनँचय नै मनछौ।" र
यूह ा ८:४४ "ितमीह

आफ्नो िपता िदयाबलसका हौ, र ितमीह का िपताको

इच्छा पूरा गन ितमीह को स ल्प छ। त्यो त सु दे िख नै हत्यारा िथयो, र

ँ त्यसलाई केही वाःता छै न। िकनभने त्यसमा केही सत्य छै न। जब
सत्यसग

त्यसले झूट बोल्दछ, त्यो आफ्नै ःवभावअनुसार बोल्दछ, िकनभने त्यो झूटो हो र
झूटको िपता हो।"

परमेँवरले आदमसँग बोल्नुभएको बोिल (उत्पि

सपर्ले

हव्वासँग

बोलेको

बोिललाई

दाँजेर

हे नह
र्ु ोस्।

२:१६,१७) र
त्यसबखत

सपर्ले

परमेँवरको ठाउँ िलएको आभास् िदन्छ र आफू परमेँवरभन्दा धेरै जा े
भएको भनेर हव्वालाई दे खाउन चाहे को िथयो। पिहले त सपर्ले केवल

१९

ूँनमाऽ सोधेको िथयो। त्यो ूँनमा हव्वालाई यो भ

खोिजएको िथयो िक

सायद हव्वाले परमेँवरको वचनलाई गलत सम्झेकी होिलन्। अिन, सै तानले

खुलेआम तिरकाले परमेँवरको िनयतूित श ा उठाउँछ साथै उहाँको बोिलसँग

आफू असहमत भएको वा बािझएको भनेर दे खाउँछ, अथार्त ् परमेँवरको कुरा
उसले काट्दछ।

परमेँवरको

वचनूित

सै तानले

गरे को

िवषयबःतुह ूित ध्यान िदनु ज री छ। ती िवषयबःतुह
र खराबको

आबमणमा

दुई

हुन:् मृत्यु र असल

ान। िनषेिधत फल खायो भने आदम मनछ भनेर परमेँवरले

ठोकुवा गनुभ
र् एतापिन (उत्पि

३:४), सै तानले उहाँको कुरा काटे र ितनीह

मन छै न भनेर परमेँवरको िबपिरत बचन बोल्दछ। त्यसको अथर्, सै तानले
मानव ूाणी अमर छ वा किहल्यै मदन भनेर आदम र हव्वालाई िवँवःत गनर्
खोजेको िथयो (उत्पि

३:४)। परमेँवरले आदमलाई फल नखानु भनेर

िनदशन िदनुभएको िथयो (उत्पि

२:१७), तर सै तानले ितनीह लाई फल

खाऊ भनेर उक्साएको िथयो। यिद ितनीह ले त्यो फल खायो भने ितनीह
परमेँवर जःतै हुनेछन् रे (उत्पि

३:५)। (यो कुतूहल छ िक ूायजसो सबै

अनुवादह मा "परमेँवर" भनेर अनुवाद गिरएको छ भने केवल िक

जेम्सको

अनुवादमा "भगवानह " भनेर उल्लेख गिरएको छ। त्यसबेला दुवै आदम र
हव्वाको उपिःथित

खिनर भएकोले सै तानले दुवै जनालाई दे वी दे वता हुनेछन्

भनेर लोभ्याएको आभास् िदन्छ-अनुवादक)।

किहल्यै नमन वा अमर हुने र परमेँवर जःतै हुने सै तानको तकर्ले

हव्वालाई त्यो फल खाउँ खाउँ गनर् लगाएको िथयो। यो दु:ख लाग्दो वा
उदे क लाग्दो छ िक जब

ीले परमेँवरको कुरा नमा े िनणर्य गिरन् र

िनषेिधत फल खाइन् तब त्यस बेला ितनीह को माझमा परमेँवरको उपिःथित
नभएको जःतो आचरण दे खाएकी िथइन्। अझ भन भने उनी परमेँवरको

ठाउँमा आफै परमेँवर वा दे वता वा दे वी ब े िःथितमा पुर्याएकी िथइन्।
परमेँवरको व्यिक्तत्वको ठाउँमा मािनस भगवान हुने व्यिक्तत्वलाई बाइबलले

आभास् िदएको छ। हव्वाले परमेँवरकै बोिल ूयोग गरे की िथइन्: जब

हव्वाले िनषेिधत फल दे िखन् र त्यसको मूल्या न गिरन्, "तब त्यो असल

िथयो" (उत्पि

३:६), जुन वचन परमेँवरले आफ्नो सृि पिछ सृि लाई

मूल्या न गद भ ुभएको िथयो, "यो... असल िथयो" (उत्पि
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१:४ आिद)।

मािनस अमर छ र मािनस भगवान हो भ े सै तानले मानव ूाणीमा
रािखिदएको गलत धारणा पौरािणक इिजप्ट र मीक धमर्को जग नै हो (साथै

िहन्दु धमर्को केन्ििवन्दु नै हो-अनुवादक)। अमरत्व जुन ् परमेँवरको ःवभाव

वा गुण हो त्यो आफूले चाहे कोले यो दे खाएको िथयो िक ितनीह

परमेँवर

सरह हुन चाहना गरे को। त्यसको अथर् परमेँवर जःतै आफू किहल्यै नमन वा

अमर हुने बरदानको लालचा आदम र हव्वाले गरे का िथए। यो धारणा

लुिकिछपी यहू दी-इसाईह मा िभऽीएको छ। यसले गदार् इसाई चचर्ह मा
िविभ

तिरकाले आत्मा अमर छ, मािनसको शरीर मरे पिन उसको आत्मा मदन

भ े िवँवास ूायजसो धेरै चचर्ह ले िसकाउँदछन्।
हामी

सबैमा

अमरत्व

छ

भ े

िसकाइएको

िवँवासको

बारे मा

सोच्नुहोस्। हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िशयतले हामीमा भएको मानव
ःवभाव र मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े िव ाले िविभ

धमर्, दशर्न र चचर्ह ले

नै िसकाइरहेको मािनस अमर छ भ े सैतानको खतरापूणर् जालोबाट हामीलाई
कसरी सुरिक्षत राख्दछ?
३. परमेँवरबाट लुक्नु
िनषेिधत फल खाएपिछ आदम र हव्वा परमेँवरको सामु लुक्नुपछर् भ े
अनुभव िकन गरे का िथए? परमेँवर आफैले आदमलाई "ितमी कहाँ छ ?" भनेर

िकन सोध्नुभयो? आफूले गरे को गल्तीबाट बच्न आदम र हव्वाले कःतो जवाफ
परमेँवरलाई िदए? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

ँ ा खुले, र
३:७-१३ "अिन दुवैका आख

“ना ै पो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए। अिन अञ्जीरका पातह

गाँसेर

आफ्ना िनिम्त ितनीह ले वःऽ बनाए। अिन साँझपख परमूभ ु परमेँवर
ँ ु ा ितनीह ले उहाँको सोर सुन,े र मािनस र उनकी पत्नी
बगचामा डुल्दै हन
ु हु द

खह का बीचमा परमूभ ु परमेँवरको नजरबाट लुके। ९ तर

बगचाका

परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई बोलाउनुभयो, “ितमी कहाँ छौ?”

१० उनले भने, “मैले तपाईंको सोर बगचामा सुन र म डराए,ँ िकनभने

म ना ै िथए,ँ र म लुक।” ११ उहाँले सोध्नुभयो, “ितमी ना ै छौ भनेर कसले
भन्यो? जुन

खको फल नखानू भनी मैले ितमीलाई आ ा िदएको िथए ँ के

ँ ै रहन
ितमीले त्यो खायौ?” १२ मािनसले भने, “जुन ःऽी तपाईंले मलाई मसग

भनी िदनुभएको िथयो, त्यसैले मलाई त्यो
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ँ ” १३
खको फल िदई र मैले खाए।

अिन परमूभ ु परमेँवरले ःऽीलाई भन्नुभयो, “ितमीले यो के गर्यौ।” ःऽीले
ँ ”
भिनन्, “सपर्ले मलाई छल गर्यो, र मैले त्यो खाए।

पाप गरे पिछ, दुवै आदम र हव्वाले आफूह

ना ो भएको अनुभव

गरे । परमेँवरको उपिःथत भएको ूितिविम्बत मिहमाको व

ितनीह ले

गुमाएको िथयो (हेनह
र्ु ोस् भजन ८:५ "तपाईंले त्यसलाई ःवगीर्य ूाणीह भन्दा
केही

माऽ

सानो

बनाउनुभयो, र

त्यसलाई

मिहमा

र

मुकुट

आदरको

ु ो ूशंसा
पिहराउनुभएको छ।" र भजन १०४:१,२ "ए मेरो ूाण, परमूभक
् हे परमूभ ु मेरा परमेँवर, तपाईं अित महान् हुनह
ु न्ु छ। तपाईं वैभव र
गर।

ु न्ु छ। उहाँले ूकाशलाई पोशाकझ पिहरनुभएको छ,
ऐँवयर्मा िवभूिषत हुनह

उहाँले आकाशलाई पालजःतै टाँग्नुभएको छ")।
पापले

गदार् आदम र हव्वामा भएको परमेँवरको ःव प वा

ूित पलाई असर परे को िथयो। ितनीह ले आफूह को ना ोपनालाई ढाक्न
अिञ्जरका पातह
शब्द

केवल

गाँसेर व

सृि कतार्

बनाए (उत्पि

परमेँवरलाईमाऽ

३:७)। यो "बनाउनु" भ े

ूयोग

गिरएको

िथयो

१:७,१६,२५ आिद)। ितनीह ले आफ्नो पाप ढाक्न पातको व

(उत्पि
बनाएर

छोपे भन्दा ितनीह लाई अब परमेँवरको आवँयकता भएन आफूह

भगवान हो र पापको मोचनको िनिम्त ितनीह

नै

आफैले ूयास गदर् सिकन्छ।

यस खालको िबयाकलापलाई पावलले धमर्कमर् वा काम ारा मुिक्त पाउने
ूयास हो भनेर त्यसको िवरीध जनाएका िथए (गलाती २:१६)।
जब परमेँवर ितनीह कहाँ "ितमी कहाँ छ ?" (उत्पि

३:९) भनेर

सोध्नुभयो, त्यही ूँन कैयनलाई हािबलको बारे मा पिन सोध्नुभएको िथयो
(उत्पि

ु न्ु छ, त्यसकारण ती ूँनह को
४:९)। परमेँवर सवर् ानी हुनह

जवाफ त उनलाई थाहा िथयो नै। त्यो ूँन दोषी मािनसकै फाइदाको िनिम्त
ु गराउन नै त्यो
गिरएको िथयो। ितनीह ले के गरे सो गल्ती गरे भनेर महुसस

ूँन परमेँवरले ितनीह लाई गनुभ
र् एको िथयो। आफूले गरे को भूललाई

ःवीकारोस्, पश्चाताप गरोस् र मुिक्त पाऔस् भ े परमेँवरको चाहना िथयो।
त्यसै बेलादे िख मानव जगतले पाप गरे र ितनीह को उ ार र मुिक्तको िनिम्त
र् एको िथयो र सो ूयास जारी छ।
परमेँवरले आफ्नो ूयास गनुभ

अझ त्यसबेला जे दे िखयो, त्यसले छानिबनको न्यायको धारणालाई
ूितिविम्बत गरे को िथयो (जुन सेभेन्थ-डे एडभेन्टःटले िसकाउने उल्लेखनीय

ु एको िथयो र
िव ाह मा एक ूमुख हो-अनुवादक)। परमेँवर न्यायकतार् हुनभ

२२

दोषीलाई ूँन गनुभ
र् एको िथयो (उत्पि
िनिम्त ितनीह

तयार होउन् (उत्पि

३:९) तािक आफ्नो दोषको दण्डको
३:१४-१९)। तर त्यसमा पँचाताप

गन अवसर पिन िदइएको िथयो, जसले गदार् ितनीह
(उत्पि

मुिक्तितर लिम्कन सकुन्

३:१५)। मानव ूाणीलाई मुिक्तिदने परमेँवरको मूख्य आशय

बाइबलभरी नै हामी पाउँछ ।

परमेँवरले दोष लगाउनुभएको ूँनको जवाफ सबै पापीह ले त्यःतै

खालको जवाफ िदन्छ, अथार्त ् दोष अ लाई थुपान ूवृि । जब परमेँवरले
ीलाई दोष िदए जो उहाँले नै उनलाई

आदमलाई सोध्नुभयो त उनले
िदनुभएको िथयो (उत्पि
हो

जसलाई

३:१२)। वाःतिवक पमा भ े हो भने हव्वाको दोष

परमेँवरले

िदनुभयो,

वा

हव्वालाई

्
परमेशवरको
पिन दोष हो भनेर आफ्नो होइन भनेर भ

आफूलाई

िदनुभएकोमा

चाहे का िथए। सपर्ले

आफूलाई धोखा िदयो भनेर हव्वाले पिन जवाफ िदिन्छन्। यो धोखा िदयो वा
छल गर्यो भ े शब्द िहॄू भाषामा नाशा nasha हो (उत्पि

३:१३)।

त्यसको अथर् मािनसह ले जे गर्यो त्यो िठकै िथयो भनेर िवँवःत गराउँदै झुटो
आशाह

हो (यस मािमलामा दे हायका पदह ले दे खाउँदछ २ राजा

िदने ूवृि

१९:१०, यशैया ३७:१०, यिमर्या ४९:१६)।
आफूलाई

ीले फल िदइन् भनेर आदमले हव्वालाई दोष लगाए (केही

हदमा सत्य नै भएतापिन), र हव्वाले सपर्लाई दोष लगाउँदै उसले नै धोखा

िदयो वा छल गर्यो

(केही हदमा त्यो पिन सत्य नै हो) भनेर आफ्नो दोष

पन्छाउन खोजेकी िथइन्। तर, जेभएतापिन आिखरमा परमेँवरको आ ा
नमान्दा ितनीह

दुवै दोषी िथए।

आफूले गल्ती काम गरे वा गलत बाटोमा िहँडे अ ह लाई दोष िदने

ँ
हाॆो बानीको बारे मा सोच्नुहोस्। यस खालको धरापमा हामी कसरी सिजलैसग
पनर् सक्छ ?
४. सपर्ले भोग्नुपरे को िनणार्यक िःथित

"तेरो र ःऽीको बीचमा, र तेरो सन्तान र ःऽीको सन्तानको बीचमा म

दुँमनी हािलिदनेछु। त्यसले तेरो िशर कुच्च्याउनेछ, र तले त्यसको कुकर्ु च्चो
डःनेछस्” (उत्पि

३:१५)। सपर् पी सैतानलाई ूभ ुले यहाँ के भ भ
ु एको िथयो

जसले गदार् हामी सबैको िनिम्त आशाको िकरण चम्काइ िदएको छ?

२३

सपर्लाई नै सम्बोधन गरे र उसलाई फैसला सुनाउनुभएर परमेँवरले

आफ्नो आबोस पोख्दै आफ्नो भनाइ राख्नुहन्ु छ िकनिक पापको सारा नाटक
उसबाट नै सु

भएको िथयो। सृि पिछ पतनको

ँयमा सपर्माऽ पिहलो जीव

िथयो जसले ौाप खप्नुपरे को िथयो।
यहाँ

फकार्इएको

हामीले

दे ख्छ ।

केही

सृि को

हदमा
लक्ष

सृि को

सबैलाई

लक्षलाई

जीवन

िवपिरत

िदने

िथयो,

िदशामा

असल

थोकह को सराहना गन िथयो र आिशषह ले भिरपूणर् हुने िथयो, तर पापले
गदार् न्याय गनुप
र् न वातावरण बिनयो जहाँ मृत्यु, खराब वा दु ता र ौापह
थुपनुप
र् र्यो। य िप, पापले नाश भएको सृि

एकिदन फेिर पिहलेकै अवःथामा

पुग्नेछ अथार्त ् मुिक्तको ूित ा र आशाको िकरण परमेँवरले

सपर्लाई

िदनुभएको ौापमा छाएको हामी पाउँछ । ौापमा परे र सपर्ले धुलो खानुपन
िख

िचऽण (उत्पि

३:१४) कोिरएपिन मानव जगतलाई मुिक्तको आशा

त्यहाँ चिम्कएको िथयो जुन भिवंयवाणीको

पमा खडा भएको िथयो। आदम

र हव्वालाई ौाप िदनुभन्दा पिहले नै ितनीह लाई मुिक्तको आशा िदइएको
िथयो (उत्पि

३:१५)। हो, ितनीह ले पाप गरे , परमेँवरको िनदशनलाई

वेवाःता गरे ; ितनीह को पापले गदार् ितनीह ले दु:ख पाउनुपन भयो; र,
ितनीह

मनुप
र् न पिन भयो। तर, ती सबै थोकको बावजुद पिन, आिखरमा

ितनीह लाई आशा िदइएको िथयो, मुिक्तको आशा।
दे हायका पदह मा मुिक्तको योजना साथै परमेँवर र सैतानको बीचमा
भएको महान्
उत्पि

न्

वा सं घषर्लाई कसरी उजागर गरे को छ? ती पदह लाई

ँ तुलना गनुह
३:१५सग
र् ोस्। रोमी १६:२० "शािन्तका परमेँवरले चाँड़ै

नै शैतानलाई ितमीह का खु ामुिन कुल्चनुहन
े । हाॆा ूभ ु येशू भींटको
ु छ

ँ रहोस्।", िहॄू २:१४-१८ "िकनिक छोरा-छोरीह
अनुमह ितमीह सग

मासु र

रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पिन त्यही ःवभाव िलनुभयो, तािक
मृत्यु ारा नै मृत्युको शिक्त भएकोलाई, अथार्त ् िदयाबलसलाई उहाँले नंट ग न्,

र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परे काह लाई उहाँले मुक्त गिरदे ऊन्।
िकनिक साँच्चै नै उहाँले ःवगर्दूतह को होइन, तर अॄाहामका सन्तानको वाःता

गनुह
र् न्ु छ। यसैकारण हरे क कुरामा उहाँ आफ्नै भाइह जःतै बनाइनुपर्यो, र
मािनसह का पापको ूायिँचत गनर्लाई परमेँवरको सेवामा उहाँ कृपालु र

िवँवःत ूधान पूजाहारी बन्नुभयो। िकनिक उहाँ आफैले कंट भोग्नुभयो र

ु यो, यसैले परीक्षामा पनह लाई उहाँले सहायता गनर् सक्नुहन्ु छ।"
परीिक्षत हुनभ

२४

ँ िरसायो,अिन परमेँवरका
ीसग

र ूकाश १२:१७ "अिन त्यो अिज र त्यस
आ ाह

पालन गन र येशू भी को गवाही कायम राख्ने उसका बाँकी

ँ लडाईँ गनर् िहँ
सन्तानसग

ो"

(िक

जेम्स, अ

अङ्मेजी र िहॄूमा उपयुक्त
र्

कथन जारी रािखएतापिन नेपाली बाइबल सोसाइटीले अनुवाद गिरएको नेपाली
बाइबलमा ूकाश १२:१७ योमाऽ लेिखएको छ, "अिन त्यो अिज र समुिको

िकनारमा खड़ा भयो।"-अनुवादक)।
उत्पि

३:१५ र ूकाश १२:१७मा दे िखएको समानान्तर वाक्य

हे नह
र्ु ोस्: अिज र (सपर्)को सन्तानको बीचमा; अदनको बगचामा भएको
र ूकाश १२:१७को
रािखएको। जुन यु

ीसँग

ीसँग सपर् वा अिज र बोिधत भएको वा शऽुता

वा महान् वैचािरक

वचनको ूितवाद गरे को अदनको बगचामा सु

न्

वा सै तानले परमेँवरको

भएको िथयो जसको फलःव प

आदम र हव्वाको पतन भएको िथयो, त्यो पिरवेश युगको अन्त्यसम्म जारी
रहनेछ। तर, सै तानको हान ूित ा अदनको बगचामा नै िदइएको िथयो।
आिखरमा, सै तानको िशर कसरी कुिल्चने छ भने ूकाश २०:१०मा यसरी

ःप

पमा जनाइएको छ, "ितनीह लाई बहकाउने त्यो िदयाबलस आगो र

गन्धकको कुण्डमा फािलयो, जहाँ त्यो पशु र झू टो अगमवक्ता पिन िथए।"
त्यसको अथर्, पाप सु भएदे िख नै, मािनसह मा भएको खराबीको
ल्याएको

ितनीह लाई

र

पृथ्वीलाई

भयानकतिरकाले

ानले गदार्

तहसनहस

गन

वातावरणको अन्त्य हुनेछ। यो आशा हामी सबैमा पलाई रहे को छ र त्यो
आशा हामी सबैसँग बाँड्न सक्नु आवँयकता छ।

पाप, दु ता वा खराब, यस पृथ्वीमा सु

भएको अदनको बगचाको

ःथानबाट नै परमेँवरले मुिक्तको योजना ूकट गनुभ
र् एको िथयो भ े आत्म ानले

हामीलाई िकन सान्त्वना िदँदछ?
५. मािनसको भिवंय

परमेँवरको वचन सु क
ु ो स ा आदम र हव्वाले सपर् वा सैतानको कुरो

सु े ितनीह ले आत्मिनणर्य गदार् ितनीह

पापमा फसे। सपर् त ौापी भयो, तर,

आदम र हव्वालाई पिन के भयो? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

३:१५-२४ "तब

परमेँवरले सपर्लाई भन्नुभयो, “तले यसो गरे को हुनाले, “तँ सबै पािलने पशुह

र

सबै वन-पशुह भन्दा ज्यादा ौािपत हुनछ
े स्। पेट ारा तँ िहँ नेछस् र तेरो
जीवनभिर तले माटो खानेछस्। तेरो र ःऽीको बीचमा, र तेरो सन्तान र ःऽीको

२५

सन्तानको बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु। त्यसले तेरो िशर कुच्च्याउनेछ,

र

तले त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस्।” ःऽीलाई उहाँले भन्नुभयो, “ितॆो सुत्केरीँ ितमीले बालक जन्माउनेछौ। ितॆो
वेदना म ज्यादै गरी बढ़ाइिदनेछु। दु:खसग

इच्छा पिततफर् नै हुनछ
े , र त्यसले ितमीलाई अधीनमा राख्नेछ।” त्यसपिछ
आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, “ितमीले ितॆी पत्नीको कुरा सुनरे मैले नखानू भनेको

खको फल खाएको हुनाले, “भूिम ितॆो कारण ौािपत भएको छ। ितॆो

ँ त्यसको उब्जनी ितमीले खानेछौ। त्यसले ितॆो िनिम्त काँढ़ा
जीवनभिर दु:खसग

र िसउँड़ीह

उमानछ,

र ितमीले

खेतको

सागपात खानेछौ। माटोमा

नफकर्ु ञ्जेल ितॆो िनधारको पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानेछौ। िकनिक

माटै बाट ितमी िनकािलएको िथयौ। ितमी माटै हो र माटै मा फिकर्जानेछौ।”

आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हव्वा राखे, िकनभने सबै जीिवतह की आमा ितनी

् परमूभ ु परमेँवरले आदम र ितनकी पत्नीका िनिम्त छालाका लुगा
नै हुन।

बनाई ितनीह लाई लगाइिदनुभयो। तब परमूभ ु परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनस
हामीजःतै असल र खराबको

ान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको

खको फल पिन िटपेर खान नपाओस्, नऽभने त्यो सधभिर जीिवत रहला।”

यसैकारण जुन भूिमबाट उनी बनाइएका िथए, त्यसैको खेतीिकसानी गनर् परमूभ ु
परमेँवरले उनलाई अदनको बगचाबाट िनकािलिदनुभयो। उहाँले मािनसलाई
धपाइिदनुभएपिछ जीवनको

बगचाको पूवप
र् ि
(उत्पि

क बह

खतफर्को बाटो पहरा गनर्लाई उहाँले अदनका

र चारै ितर घुिमरहने ज्वालामय तरवार रािखिदनुभयो"

३:१४-२४)।
परमेँवरले सपर्मािथ उच्चारण गनुभ
र् एको फैसलालाई ौाप भनेर नै

तोिकएको िथयो (उत्पि

३:१४), तर आदम र हव्वाको मािमलामाचािहँ ौाप

भनेर फैसला गिरएको िथएन। "ौाप" भ े सपर्को मािमलामा ूयोग गिरएपिछ
त्यही शब्द "भूिम"को लािग पिन ूयोग गिरएको िथयो (उत्पि

३:१७)।

सपर्मािथ न्याय खनाएको िबपिरत नर र नारीको िनिम्त परमेँवरको अक

योजना िथयो। ितनीह लाई जुन आशा उपलब्ध गराइएको िथयो त्यो सपर् वा
सै तानलाई िथएन।
सपर्कै िमलोम ोमा

ीले पाप गरे की हुनाले उनीमािथ उच्चारण

गरे को फैसला सपर्सँगै सम्बिन्धत िथयो। उत्पि

३:१५को लग ै उत्पि

िमलाइएको

भिवंयवाणीह

३:१६आउँछ जहाँ उत्पि
छ।

ती

३:१५मा उच्चारण गरे को मसीहको भिवंयवाणीसँग

दुवै

पदह मा

२६

दुईवटा

उल्लेख

गिरएकाछन्।
सकारात्मक

बालक
पक्षलाई

जिन्मन्दा

ीले

बुझ्नुपदर्छ

(यस

सहनुपन
मािमलामा

महाक लाई
पावलले

१

मुिक्तको
ितमोथी

२:१४,१५मा व्यक्त गरे को भनाइलाई ध्यान िदनु ज री छ: "आदम छिलएका

् तरै पिन, यिद ितनी
होइनन्, तर ःऽीचािहँ छिलएर अपराधमा फसेकी हुन।
सुशीलतासाथ िवँवास, ूेम र पिवऽतामा रिहन् भने, बालक जन्ममा ितनी

बचाइनेिछन्)।

ीको कुरा सुनेको

परमेँवरको वचनूित ध्यान िदनुको स ा आदमले

हुनाले मािनसलाई सुिम्पएको जिमन ौािपत भएको िथयो (उत्पि
१९)। त्यसको अथर् मािनसले पिरौम गनुर् ज री िथयो (उत्पि
र पिछ जुन जिमनबाट मािनसको सृि
फिकर्नेछ (उत्पि

३:१७-

३:१७-१९),

भएको िथयो त्यही जिमनमा ऊ

३:१९)। मािनस भूिमको माटोबाट सृि भएपिछ फेिर भूिममै

फकर्ु न् भ े परमेँवरको चाहना किहल्यै पिन िथएन। यो परमेँवरको सृि को
सु को योजना िथएन (उहाँले त "ितनीह लाई आिशष् िदनुभएको िथयो, र
ितनीह लाई भन्नुभएको िथयो, “फल्दै -फुल्दै , वृि

हुँदै, पृथ्वीमा भिरँदै र

त्यसलाई आफ्नो वशमा पादजाओ। समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह

तथा पृथ्वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार गर", तर किहल्ये पिन
मनुप
र् छर् भ ुभएको िथएन (उत्पि
आदमको
सन्तानबाट

िदइने

मृत्यु

१:२८) अनुवादकको थप)।

हुनपु न

जीवनको

िनराशाको

ूित ामा

आशा

पिरवेशमा
छाएको

ीले

जन्मिदने

(उत्पि

३:२०)

मह वपूणर् मा ुपदर्छ। त्यसको अथर्, आफू मनुप
र् नछ भ े फैसलाको बीचमा

पिन आदमले जीवनको आशा दे ख्न सकेका िथए। तर जैभएतापिन, कुनै पिन

मायालु र कोमल बाबुआमाको इच्छा जःतै आदम र हव्वाको असलमाऽ

परमेँवरले चाहनुभएको िथयो। ितनीह का कुनै खराबीको चाहना गनुभ
र् एको
िथएन

न ितनीह ले खराबको

ान हािसल गरोस् भ े उहाँको चाहना िथयो।

पाप र खराबबाट मािनसह लाई मुक्त गनर् परमेँवरले सबै ूयास गन उहाँको

योजना िथयो। त्यसकारण, ितनीह ले परमेँवरसँग खुलेआम िविोह गरे र

उहाँको आ ा उल न गदार्

ितनीह मािथ उच्चारण गिरएको कठोर दे िखने

फैसलाको बीचमा पिन सबै आशा हराएको िथएन; ितनीह

अदनको बगचामा

ःवगर्को आनन्दको उपभोग गिररहे का िथए। ितनीह ले परमेँवरको बारे मा
र् न केही कारण िथएन, उहाँको वचनमा असहमत वा सन्दे ह गनुप
र् न
श ा गनुप
केही कारण िथएन, न त ितनीह मािथ उहाँको ूेमूित श ा।

२७

कितपय समयमा " ान िव ान, दशर्न" आिद थाहा पाउनु असल हो

भनेर हामी ठान्दछ , तर त्यो सध असल हुनपु छर् भ े िकन छै न? कितपय

कुराह

थाहा नै नपाउनु िकन असल छ?

उपसं हार:

"जीवनको

ख" र "असल र खराबको

ान िदने

छ, सो सोच्नुहोस्। "बगचाको बीचमा" (उत्पि
कारणले ती दुई

ख"को बीचमा के सम्बन्ध

२:९) ती

खह

खह को बीचको सम्बन्ध कःतो िथयो वा ती दुई

त्यहाँ रािखएको कारण के िथयो। तर, दुई

भएकै

खह

खह को बीचमा भौगोिलक दुरी

भन्दा अक अथर्पूणर् कारण छ। असल र खराबको

ान िदने

खबाटै

ितनीह ले फल खाएर परमेँवरको आ ा वा िनदशनलाई अव ा गरे को
कारणले ितनीह
कमसेकम

त्यस

जीवनको
अवःथामा।

खबाट टाढा भए र ितनीह
यस

सम्बन्धमा

अत्यन्तै

अमर रहने,

उल्लेखनीय

नीित

गाँिसएको छ। मािनसको नैितक र आित्मक िनणर्यले बनःपित (पयार्वरण) र
जीविव ानको जीवन शैलीमा ठू लो ूभाव पादर्छ। आफ्नो छोरोलाई राजा

सोलोमनले यो अतीर् िदन्छन्, "हे मेरो छोरो, मेरो िशक्षालाई नभ ुल्, तर मेरा
आ ाह

आफ्नो

दयमा लुकाइराख्। िकनभने ितनले ितमीलाई दीघार्य ु

बनाउनेछन् र ितॆो लािग सम्पन्नता ल्याउनेछन् वा ितॆो फिलफाप हुनेछ"
(िहतोपदे श ३:१-२)। जीवनको

खको बारे मा भिवंयको ःवगीर्य य शलेममा

फेिर दे खापरे को हामी पाउँछ । यो "सडकको बीचमा" हुनेछ भनेर ूकाश

२२:२मा उल्लेख गिरएको छ।

"जब परमेँवरले हव्वालाई सृि

गनुभ
र् यो, तब उनी पु षभन्दा तल्लो

दजार् वा ःथानमा न त मािथल्लो दजार् वा ःथानमा होस् भनेर सृिजएको िथएन,
तर सबै थोकह मा उनी बराबरी हुने िकिसमले सृिजएको िथयो। आआफ्नै

ःवतन्ऽ चासो हुने गरे र पिवऽ दम्पि

सृि

भएको िथएन; तै पिन दुवैको

कामिबयाकलाप र सोचमा आआफ्नै व्यिक्तत्व िथयो। हव्वाले पाप गरे पिछ,

िकनभने सबभन्दा पिहला पाप उनले गरे की िथइन्, उनीमािथ आदमको ूभ ु व

हुनेछ भनेर ूभ ुले भ ुभएको िथयो। उनी आफ्नो ौीमानको अिधनमा बःनु

परे को िथयो, र यो ौापको एक भाग िथयो। यस ौापले गदार् मिहलाह को
जीवन धेरै पीडादायी, भार र दयनीय भएको धेरै दु:खलाग्दो घट्नाह

भइरहे को छ। मिहलाूित ूभ ुत्व जमाउने अिधकार जुन परमेँवरले िदनुभयो,
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त्यसलाई पु ष जाितले धेरै िकिसमले दु पयोग गिररहे का छन्। मिहलामािथ
िनर ुस वा मनपरी

अिधकार जमाउने इजाजत पु षले पाएको जःतो

दे िखन्छ। परमेँवरको अनन्त र अिसिमत बुि

ानले मुिक्तको योजना तजुम
र् ा

गरे को छ। त्यस मुिक्तको योजनामा रिहरहनेह लाई

ी र पु षको बीचमा

बराबरी सम्बन्ध राख्ने नीित अपनाउन परमेँवरले अिहले नै दोॐो अवसर
िदनुभएको छ।"-एलेन जी

४८४बाट

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ३,

िचन्तनमनन:
अ. बगचामा आदमलाई ूँनह

सोधेर उनलाई आफ्नो दोष दे खाउनमाऽ

होइन तर उनले आफ्नो दोषलाई ःवीकार ग न् र पँचाताप ग न्
ु े ती ूँनह
भ े हेतल

परमेँवरले सोध्नुभएको िथयो। यही िकिसमको

आशय कैयनको (उत्पि

४:९,१०), जलूलयमा (उत्पि

बाबेलको धरहरामा (उत्पि
१८:२१)

दे खापरे को

११:५), र सोडोम र गमोरामा (उत्पि

िथयो।

एडभेिन्टःटह ले प ा लगाएको
छ?

आ.

असल र खराबको
हव्वाले

िकन

६:५-८),

छािनिबनको

न्याय

भ े

सेभेन्थ-डे

ानमा त्यो तकर् कसरी ूकट भएको

खको फल खान्दा आफू बुि मती हुनिे छन् भनेर

सोिचन्

होला?

परमेँवरले

हामीलाई

उपलब्ध

गराउनुभएको थोकभन्दा अझ असल पाउने चाहना हामीमा भएको
ूवृि बाट जोग्न र हव्वाले गरे को जःतै भूल नगनर् हामी कसरी

जोग्ने? अथार्त,् परमेँवरको वचनलाई खुलेआम अँवीकार गरे र अन्त
अन्तै लाग्नुबाट हामी कसरी सतकर् हुन?
े
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कथा २

म मरे को मािनस हुँ, भाग १
अल्फरे ड सी. माचोना, िजम्बाबे
िबःटमासको दुई िदन अिघ सडक दुघट
र् नामा म

ँ म त मनुप
परे को िथए।
र् न िथयो। िडसेम्बर २३, म

र

मेरी

हरारे बाट

ौीमती
हाॆा

फच्युन
र् ट
े

िजम्बाबेको

छोराछोरीह को

राजधानी

हजुरबुबा

र

हजुरआमाको अक सहरको घरमा जाँदै िथय । जब

हामी सडकमा कार हाँक्दै
मािनसह

िथय

त्यसबेला धेरै

ँ
बाटोको छे ऊमा उिभरहेका र हामीसग

ँ ले गदार् बसह मा याऽुह
जान हात उठाउँदै िथए। िबःटमासको िभड

िथए। अिन छु ी मनाउन आआफ्नो घर जान मािनसह

त

उत्सुक िथए। बाटोमा

एक जना िचनेको मिहलालाई हामीले दे ख्य र उनलाई लान कार रोक्य ।

ँ
त्यसपिछ एक जना पु ष र मिहला पिन हामीसग
जान अनुरोध गरे ।

ितनीह लाई हामीले िचनेका िथएन । ितनीह को िचिन्तत अनुहारले गदार्

ितनीह लाई पिन हामीले कारमा चढाय । कारको पछािड तीन जना बसेका

िथए। हामी पाँचै जना सडकमा डगुर्य ।

अिन केही समयपिछ सबै थोक अन्धकार भयो। मेरो िसटबेल्ट धेरै

किःसएको मैले अनुभव गर। रातको समय िथयो। मैले केही परबाट मधुर
आवाजह

सुन। केही भयानक कुरो भयो भनेर मैले महसुस गर। मेरो कार

ँ अिन मैले आम्बुलेन्स वा पुिलसको कारकोः साइरन
हिल्लरहेको थाहा पाए।

ठू लो ःवरले बजेको सुन। एक िछनपिछ मलाई कारबाट िनकालेर आम्बुलेन्समा

ँ मैले कसलाई बोलाउनुपछर् भनेर नसर्ले मलाई सोिधन्। अिन
हालेको थाहा पाए।

मलाई के भयो भनेर उनलाई सोध। "तपाईँ दुघट्
र् नामा पनुभ
र् यो," भनेर उनले

ँ
जवाफ िदइन्। चचर् पाःटर र चचर् एल्डर दुई जनाको नाउँ उनलाई िदए।
अःपतालमा पाःटर आएपिछ तुरन्तै बोले, "तपाईँलाई हरारे को अःपतालमा

तुरन्तै लैजान्दै छ ।" उनले मेरी ौीमती फच्युन
र् ट
े लाई कहाँ छ भनेर नसर्लाई

सोधे। हाॆो कारको पछािड आइरहेको अक कारले उनलाई र अक दुई

याऽुह लाई

अक

अःपतालमा

छन्

गिम्भर पमा आन्तिरक रगत बगेर क

भनेर

नसर्ले

भिनन्।

मेरी

ौीमती

पाइरहेकी िछन् भनेर त्यस नसर्ले

सुनाइन्। म जाने अःपतालमा उनलाई पिन ल्याउन पाःटरले नसर्लाई अनुरोध
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गरे । दुई वटा आम्बुलेन्स ल्याइयो। मलाई र मेरी ौीमतीलाई हरारे को

अःपतालमा कुदाए। मलाई अःपतालबाट बािहर िनकालेकोमाऽ थाहा पाए,ँ

त्यसपिछ मलाई के भयो सो थाहा पाइँन। िडसेम्बर २४ र २५मा फोच्युन
र् ेट र
मैले तीन शल्यिबया गनुर् पर्यो। िसटबेल्टले पेटमा घुःदा मेरी ौीमती मरसा

घाइटे भएकी िथइन्। डाक्टरह ले १६ इन्च सानो आन्सा िनकाले। उनको
बायाँ हात र बायाँ खु ा पिन धेरै नराॆोसँग चोट लागेको िथयो। डाक्टरह ले

धातु िकलाह

ितनीह मा घुसाइिदए। मेरो बायाँको पाखुरामा डाक्टरह ले

धातुको पाटा घुसाइिदए र मेरो दायाँ खु ामा धातुको पातलो िकला घुसाइिदए।

सबभन्दा गिम्भर चोट त मेरो मे दण्डको िथयो। डाक्टरह ले मेरो गदर्नको

पछािडबाट मे दण्डलाई एकै ठाउँमा राख्न केही कुरा घुसाइिदयो। मेरो
मे दण्डको एक्सरे

दे खाएर त्यस डाक्टरले मलाई सुनाए, "तपाईँले यो

एक्सरे लाई िलएर सं सारको कुनै पिन डाक्टरलाई दे खाउन सक्नुहन्ु छ र मैले जे

ु न्ु छ।
भिनरहे को छु ितनीह ले पिन त्यही भ े छन्: तपाईँ मरे को मािनस हुनह

एक्सरे ले भन्छ िकन तपाईँ मरे को छ वा तपाईँको कुमदे िख तलसम्म पक्षाघात
भएको छ।"

दुई हप्तापिछ फोच्युन
र् ेट र मलाई अःपतालबाट घर पठाए। अिन

हामीलाई दुई हप्तासम्म िनरन्तर पमा कडा िफिजकल थेरापी गर्य । छ

हप्तासम्म हामी िहँड्न िसक्य । पिहलो पल्ट हामीले सुन्य िक त्यस दुघट
र् नामा

पाँच जना मािनसको मृत्यु भयो। एक जना युवा रक्सीको सुरमा ितगितमा
ु
कार हाँक्दै िथयो र त्यसले हाॆो र अ

कारहरमा ठोकेको िथयो। पिछ

हामीले दुघट
र् ना मःत भएको कार दे ख्य । ती कारह

एउटै खालका िथए।

दुवै रातो होन्डा िफट। मेरो ःपीड िमटर ९० िकलोिमटरको रफ्तारमा रोकेको

िथयो भने उसको १७० िकलोिमटरको रफ्तारमा रोकेको िथयो। हाॆो कारमा
रहे को मिहला याऽु त्यितनै खेरा मरे की िथइन् र अक

दुई जना याऽुह

भोलीपल्ट मृत्यु भएको िथयो। रक्सीको सुरमा कार हाँक्ने साइभर र उसको

साथमा रहकी मिहला त्यितनै बेला मरे का िथए। ितनीह को पछािड बसेको
मािनसलाई अःपतालमा लिगएको िथयो, तर ऊ मर्यो िक बाँच्यो हामीलाई
अिहलेसम्म थाहा छै न। यो समाचारले फच्युन
र् ेट र मलाई ठू लो धक्का भयो।

अचम्म तिरकाले परमेँवरले हामीलाई बचाउनुभएको िथयो। तर अचम्मको
ँ ाट िसि एन। चार मिहनापिछ सोलुसी िवँविव ालयमा पाःटरीय
काम त्यहीब

ँ
कक्षामा सिरक भए।
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