
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
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 सन् तान र ः ऽीको 
सन् तानको बीचमा म दुँ  मनी हािलिदनेछु। त् यसले तेरो िशर कुच् च् याउनेछ,  र 
तले त् यसको कुकुर् च् चो डः नेछस ्”  (उत्पि  ३:१५)।  

परमँ वरले हाॆा पिहला िपतामातालाई धेरै उपहारह  िदनभुएको 
िथयो। तर, ितनीह लाई उहालेँ केवल एउटामाऽ चेतावनी वा सतकर्  
गराउनभुएको िथयो: "अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनभुयो, “बगचाका सबै 
खका फल ितमीले स ोच नमानी खाए हनु् छ, तर असल र खराबको ान 

िदने खको फलचािहँ नखानू,  िकनभने जनु िदन ितमीले त् यो खान् छौ ितमी 
िनँ चय नै मनछौ" (उत्पि  २:१६-१७)। असल र खराबको ान िदने 
खबाट नखान ुभ े परमेँ वरको चेतावनीसिहत उदीर्ले (उत्पि  २:१६,१७) 

हामीलाई यो देखाइएको छ िक ितनीह ले असल कुरा त थाहा पाउन ुनै पदर्छ 
तर खराब कुरा थाहा पाउन ुपरेको िथएन न त आवँयकता नै िथयो। 

 

के यस मािमला हामीले बझु्न सक्दैन  र?      परमेँ वरको आ ालाई सरासर 
नमाने आदमले मतृ्यकुो दण्ड भोग्नपुनछ भ े (उत्पि  २:१७) परमेँ वरको 
ूितव ता पिन जारी िथयो: ितनीह  मनछन ् (उत्पि  ३:१९)। परमेँ वरको 
आ ाको स ा सपर् वा सैतानको कुरा सनु्दा ितनीह लाई जीवनको खबाट 
खानमाऽ बन्देज लगाएन, ितनीह लाई अदनको बगचाबाट नै िनंकासन 
गिरएको िथयो (उत्पि  ३:२४)। त्यसको फलःव प ितनीह  पापी भएको 
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हैिशयतले ितनीह ले पाउने अनन्त जीवन पिन खोिसएको िथयो (उत्पि  
३:२२)। जीवनको खमा पगु्न नसक्न ुनै ितनीह  अजम्मरी जीवन नपाउन ु
िथयव। 
    य िप, त्यस द:ुखद पिरिःथितमा आशाको िकरण छाएको िथयो, जनु 
उत्पि  ३:१५मा पाइन्छ यसलाई ूोटोइभान्जिलयमु protoevangelium वा 
"ससुमाचारको ूथम ूित ा" भनेर कहलाइन्छ। बाइबलमा पाइने सबै 
ूित ाह मा यो पद पिहलो ूित ा हो। मािनसको पतन भएपिन पिहलो पल्ट 
परमेँ वरले हामी मानव जगतलाई यो ूितव ता जनाउनभुएको ि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? हेन ुर्होस,् उत्पि  ३:१ "परमूभ ु
परमेँ वरले बनाउनभुएका वन् य पशहु मध् ये सपर् सबभन् दा धूतर् िथयो। त् यसले 
ः ऽीलाई भन् यो,  “के परमेँ वरले ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन खको फल 
नखानू भनी भन् नभुएको छ?”, २ कोरन्थी ११:३ "जसरी सपर्ले आफ् नो 
चलाकीले हव् वालाई छल् यो, त् यसरी नै भीं टूितका ितमीह को िनं कपट 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 
दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। अिज र र त् यसका दूतह ले पिन यु  
गरे, तर ियनीह  हारे, र ियनीह का िनिम् त ः वगर्मा कुनै ठाउँ रहेन। त् यो ठूलो 
अिज र तल फािलयो– त् यो ूाचीन सपर्, जो सारा संसारलाई बहकाउन ेिदयाबलस 
वा शैतान हो। त् यो पथृ् वीमा फ् याँिकयो र त् यसका दूतह  त् यसका साथसाथै 
फ् याँिकए।" 
    उत्पि  ३:१मा बताउन खोजेको भाषाको शैलीका यो वाक्य "सपर्" 
भनेर सु  गछर्। वाक्यको सु को शब्द "सपर्" भनेर िकटानी गदार् यस 
शब्दलाई जोर िदएको देखाउँदछ। यथाथर्मा यो वाक्य यसरी सु  गिरएको 
िविभ  अनवुादह मा यसरी उल्लेख गिरएको छ, "सपर्, परमेँ वरले सिृ  
गनुर्भएको पशहु मा एकदम धतुर् 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 
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पिहलो वाक्यको पिहलो पदमै "सपर्" शब्द ूयोग गिरएकोले त्यसको वाःतिवक 
अिःतत्व र उसको चिरऽलाई बाइबलले ःवीकारेको पाइन्छ। 
   परमेँ वरको वचनमा सपर् वा अिज गरलाई परमेँ वरको शऽ ु भनेर 
िचनाइएको छ (यशैया २७:१) र अझ ू पमा त्यसलाई िदयावलस अझ 
नेपाली भाषामा भ ुपदार् दानव र सैतान भनेर िचनाइएको छ (ूकाश १२:९)। 
पौरािणक मध्यपूवर्को धािमर्क सभ्यतामा सपर्लाई दु को शिक्तको ूितक 
मािनएको छ। 
   "आफ्नो दु  कामलाई चाल नै नदेखाइकन पूरा गनर् सैतानले सपर्लाई 
आफ्नो माध्यमको पमा ूयोग गर् यो। धोखा िदने लआयले सैतानको प 
धारण गर् यो। परमेँ वरले यस संसारमा सिृ  गनुर्भएको सबै पशहु मा सपर् 
सबभन्दा सनु्दर र विु मानी िथयो। यसको पखेटाह  िथयो, र आकाशमा 
उड्न सक्थ्यो (त्यसैकारण चीनमा यसलाई सागन भनेर सम्बोधन गिरन्छ-
अनवुादक)। जब सपर् आकाशमा उड्थ्यो तब उसको चमकले अ  जीवह को 
आखँामा ितरिमर पादर्थ्यो। त्यो उड्दा अनेक  र ीच ी र चहिकलो सनुको 
जलप जःतो चमक फैलाएर उड्थ्यो।"-एलेन जी ाइट, पाशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस,् प.ृ ५३बाट पान्तिरत। 
    जब जनुसकैु आकारमा सैतानको बारेमा चचार् गदर्छ, तब बाइबलले 
कुनै ूितक, स ेत वा मनलाई वहलाउन अल ािरत वा तसार्उने शब्द ूयोग 
गिरएको छैन। बाइबलमा सैतान वाःतिवक जीव हो, यो िदमागमा कल्पना 
गरेर रिचएको होइन। मािनसको दु ता वा खराब वा अन्धकार पक्षलाई 
बझुाउन अनेक  ूितकह  ूयोग गरेर सैतानलाई काल्पिनक, मनगढन्ते र 
अ ँय अिःतत्वमा बाइबलले झादन। 
   जब हव्वाको अगािड सपर् आउँछ, तब आफू परमेँ वरको शऽ ुभनेर 
उनलाई िचनाउँदैन। ब  त्यसको िवपिरत सपर्ले परमेँ वरकै वचनलाई 
सम्बोधन गदर्छ। उसको भनाइमा परमेँ वरको वचनलाई समथर्न जनाएको 
जःतो देखाइएको छ। सु देिख नै सैतानले परमेँ वरले भ ुभएकै कुरालाई 
उद् धृत गनर् चाएको देखाउँछ। पिछ हामीले देख् छ  िक येशूलाई फसाउन 
उसले परमेँ वरकै वचनलाई उतारेर आफू बाइबलमा खिपस वा पोख् त भएको 
देखाएको िथयो (म ी ४:६)। (बाइबल जाँदैमा वा बाइबलमा िसपाल ुवा दक्ष 
भयो भन्दैमा कोही ःवगर् जान्छ वा मिुक्त पाउँछ भनेर सैतानले पिहले मिुक्त 
पाउनपुथ्य । परमेँ वरको राज्यमा पःन उहाँको वचनको ानमा खिपस 
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हनेुमाऽ होइन, त्यसलाई जीवनमा ूयोग गरेर उतानुर् आवँयक भएको 
बाइबलले घन्काउँदछ-अनवुादक)। 
    यो पिन ख्याल गनुर्होस:् सपर्ले ीसँग पिहले कुनै िववाद गदन। तर 
उसले आफ्नो ूँ न यःतरी ीको साम ुराख् दछ िक परमेँ वरले ितनीह लाई 
जे िनदशन िदनभुयो त्यो आफूले पिन िवँ वास गरेको छ भनेर देखाउन 
खोज्छ। "के परमेँ वरले बगचाको कुनै पिन खको फल नखान ुभ ुभएको 
छ?" (उत्पि  ३:१)। त्यसको अथर् उसलाई थाहा िथयो कुन खको फल 
नखान ुभनेर परमेँ वरले आ ा गनुर्भएको िथयो। यसरी सु देिखनै सपर् कःतो 
धतुर्, चलाक र धोखेवाज िथयो भनेर देखाउँछ। साँिच् चकै, उसको छल र 
चलाखीले कसरी काम गरेछ भनेर हामीले अगािड हेनछ । 
    पापरिहत हव्वालाई सनु्दर बगचामा सैतानले फसाउन सफल भयो भने, 
हामीलाई फसाउन त झन कःतो खिपस वा िशपाल ुछ भ  ेकुरामा हामी सजग 
हनु ु हुँदैन र? सैतानको छल, चलाखीपन र हामीलाई फसाउने अनेक  
उपायह बाट जोिगन हामी के गनुर्पदर्छ?  
 

२. िनषधे गिरएको फल  
     यूह ा ८:४४समेत गरेर देहायका पदह  पढ्नहुोस।् आदमलाई 
िदएको परमेँ वरको आदेशको बोिल र हव्वालाई बोलेको सपर्को बोिलमा के 
फरक छ, र ती फरक बोिलह को अथर् के हो? हेन ुर्होस,् उत्पि  २:१६,१७ 
"अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनभुयो, “बगचाका सबै खका फल ितमीले 
स ोच नमानी खाए हनु् छ, तर असल र खराबको ान िदने खको फलचािहँ 
नखानू,  िकनभने जनु िदन ितमीले त् यो खान् छौ ितमी िनँ चय नै मनछौ।" र 
यूह ा ८:४४ "ितमीह  आफ् नो िपता िदयाबलसका हौ, र ितमीह का िपताको 
इच् छा पूरा गन ितमीह को स ल् प छ। त् यो त सु देिख नै हत् यारा िथयो,  र 
सत् यसँग त् यसलाई केही वाः ता छैन। िकनभने त् यसमा केही सत् य छैन। जब 
त् यसले झूट बोल् दछ, त् यो आफ् नै ः वभावअनसुार बोल् दछ, िकनभने त् यो झूटो हो र 
झूटको िपता हो।"  
    परमेँ वरले आदमसँग बोल्नभुएको बोिल (उत्पि  २:१६,१७) र 
सपर्ले हव्वासँग बोलेको बोिललाई दाँजेर हेन ुर्होस।् त्यसबखत सपर्ले 
परमेँ वरको ठाउँ िलएको आभास ् िदन्छ र आफू परमेँ वरभन्दा धेरै जा े 
भएको भनेर हव्वालाई देखाउन चाहेको िथयो। पिहले त सपर्ले केवल 
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ूँ नमाऽ सोधेको िथयो। त्यो ूँ नमा हव्वालाई यो भ  खोिजएको िथयो िक 
सायद हव्वाले परमेँ वरको वचनलाई गलत सम्झेकी होिलन।् अिन, सैतानले 
खलेुआम तिरकाले परमेँ वरको िनयतूित श ा उठाउँछ साथै उहाँको बोिलसँग 
आफू असहमत भएको वा बािझएको भनेर देखाउँछ, अथार्त ्परमेँ वरको कुरा 
उसले काट्दछ। 
   परमेँ वरको वचनूित सैतानले गरेको आबमणमा दईु 
िवषयबःतहु ूित ध्यान िदन ुज री छ। ती िवषयबःतहु  हनु:् मतृ्य ुर असल 
र खराबको ान। िनषिेधत फल खायो भने आदम मनछ भनेर परमेँ वरले 
ठोकुवा गनुर्भएतापिन (उत्पि  ३:४), सैतानले उहाँको कुरा काटेर ितनीह  
मन छैन भनेर परमेँ वरको िबपिरत बचन बोल्दछ। त्यसको अथर्, सैतानले 
मानव ूाणी अमर छ वा किहल्यै मदन भनेर आदम र हव्वालाई िवँ वःत गनर् 
खोजेको िथयो (उत्पि  ३:४)। परमेँ वरले आदमलाई फल नखान ु भनेर 
िनदशन िदनभुएको िथयो (उत्पि  २:१७), तर सैतानले ितनीह लाई फल 
खाऊ भनेर उक्साएको िथयो। यिद ितनीह ले त्यो फल खायो भने ितनीह  
परमेँ वर जःतै हनेुछन ्रे (उत्पि  ३:५)। (यो कुतूहल छ िक ूायजसो सबै 
अनवुादह मा "परमेँ वर" भनेर अनवुाद गिरएको छ भने केवल िक  जेम्सको 
अनवुादमा "भगवानह " भनेर उल्लेख गिरएको छ। त्यसबेला दवैु आदम र 
हव्वाको उपिःथित खिनर भएकोले सैतानले दवैु जनालाई देवी देवता हनेुछन ्
भनेर लोभ्याएको आभास ्िदन्छ-अनवुादक)। 
  किहल्यै नमन वा अमर हनेु र परमेँ वर जःतै हनेु सैतानको तकर् ले 
हव्वालाई त्यो फल खाउँ खाउँ गनर् लगाएको िथयो। यो द:ुख लाग्दो वा 
उदेक लाग्दो छ िक जब ीले परमेँ वरको कुरा नमा े िनणर्य गिरन ् र 
िनषिेधत फल खाइन ्तब त्यस बेला ितनीह को माझमा परमेँ वरको उपिःथित 
नभएको जःतो आचरण देखाएकी िथइन।् अझ भन  भने उनी परमेँ वरको 
ठाउँमा आफै परमेँ वर वा देवता वा देवी ब े िःथितमा परु् याएकी िथइन।् 
परमेँ वरको व्यिक्तत्वको ठाउँमा मािनस भगवान हनेु व्यिक्तत्वलाई बाइबलले 
आभास ् िदएको छ। हव्वाले परमेँ वरकै बोिल ूयोग गरेकी िथइन:् जब 
हव्वाले िनषिेधत फल देिखन ् र त्यसको मूल्या न गिरन,् "तब त्यो असल 
िथयो" (उत्पि  ३:६), जनु वचन परमेँ वरले आफ्नो सिृ पिछ सिृ लाई 
मूल्या न गद भ ुभएको िथयो, "यो... असल िथयो" (उत्पि  १:४ आिद)। 
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   मािनस अमर छ र मािनस भगवान हो भ े सैतानले मानव ूाणीमा 
रािखिदएको गलत धारणा पौरािणक इिजप् ट र मीक धमर्को जग नै हो (साथै 
िहन्द ुधमर्को केन्ििवन्द ु नै हो-अनवुादक)। अमरत्व जनु ्परमेँ वरको ःवभाव 
वा गणु हो त्यो आफूले चाहेकोले यो देखाएको िथयो िक ितनीह  परमेँ वर 
सरह हनु चाहना गरेको। त्यसको अथर् परमेँ वर जःतै आफू किहल्यै नमन वा 
अमर हनेु बरदानको लालचा आदम र हव्वाले गरेका िथए। यो धारणा 
लिुकिछपी यहूदी-इसाईह मा िभऽीएको छ। यसले गदार् इसाई चचर्ह मा 
िविभ  तिरकाले आत्मा अमर छ, मािनसको शरीर मरेपिन उसको आत्मा मदन 
भ े िवँ वास ूायजसो धेरै चचर्ह ले िसकाउँदछन।् 
   हामी सबैमा अमरत्व छ भ  े िसकाइएको िवँ वासको बारेमा 
सोच्नहुोस।् हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिशयतले हामीमा भएको मानव 
ःवभाव र मािनस मरेपिछ के हनु्छ भ  ेिव ाले िविभ  धमर्, दशर्न र चचर्ह ले 
नै िसकाइरहेको मािनस अमर छ भ  े सैतानको खतरापूणर् जालोबाट हामीलाई 
कसरी सरुिक्षत राख् दछ? 
 

३. परमेँ वरबाट लकु्न ु
      िनषिेधत फल खाएपिछ आदम र हव्वा परमेँ वरको साम ुलकु्नपुछर् भ  े
अनभुव िकन गरेका िथए? परमेँ वर आफैले आदमलाई "ितमी कहाँ छ ?" भनेर 
िकन सोध्नभुयो? आफूले गरेको गल्तीबाट बच्न आदम र हव्वाले कःतो जवाफ 
परमेँ वरलाई िदए? हेन ुर्होस,् उत्पि  ३:७-१३ "अिन दवैुका आखँा खलेु,  र 
“ना  ै पो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए। अिन अञ् जीरका पातह  गाँसेर 
आफ् ना िनिम् त ितनीह ले वः ऽ बनाए। अिन साँझपख परमूभ ु परमेँ वर 
बगचामा डलु् दैहनुहुुदँा ितनीह ले उहाँको सोर सनेु,  र मािनस र उनकी पत् नी 
बगचाका खह का बीचमा परमूभ ु परमेँ वरको नजरबाट लकेु। ९ तर 
परमूभ ुपरमेँ वरले मािनसलाई बोलाउनभुयो, “ितमी कहाँ छौ?”   
  १० उनले भने, “मैले तपाईंको सोर बगचामा सनु र म डराए,ँ िकनभने 
म ना  ैिथए,ँ र म लकु।”  ११ उहाँले सोध् नभुयो, “ितमी ना  ैछौ भनेर कसले 
भन् यो?  जनु खको फल नखानू भनी मैले ितमीलाई आ ा िदएको िथए ँ के 
ितमीले त् यो खायौ?”   १२ मािनसले भने, “जनु ः ऽी तपाईंले मलाई मसँगै रहन 
भनी िदनभुएको िथयो, त् यसैले मलाई त् यो खको फल िदई र मैले खाए।ँ”  १३ 
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अिन परमूभ ु परमेँ वरले ः ऽीलाई भन् नभुयो,  “ितमीले यो के गर् यौ।”  ः ऽीले 
भिनन ्, “सपर्ले मलाई छल गर् यो, र मैले त् यो खाए।ँ”   
      पाप गरेपिछ, दवैु आदम र हव्वाले आफूह  ना ो भएको अनभुव 
गरे। परमेँ वरको उपिःथत भएको ूितिविम्बत मिहमाको व  ितनीह ले 
गमुाएको िथयो (हेन ुर्होस ्भजन ८:५ "तपाईंले त् यसलाई ः वगीर्य ूाणीह भन् दा 
केही माऽ सानो बनाउनभुयो,  र त् यसलाई मिहमा र आदरको मकुुट 
पिहराउनभुएको छ।" र भजन १०४:१,२ "ए मेरो ूाण,  परमूभकुो ूशंसा 
गर ्। हे परमूभ ु मेरा परमेँ वर, तपाईं अित महान ् हनुहुनु् छ। तपाईं वैभव र 
ऐँ वयर्मा िवभिूषत हनुहुनु् छ। उहालेँ ूकाशलाई पोशाकझ पिहरनभुएको छ, 
उहाँले आकाशलाई पालजः तै टाँग् नभुएको छ")। 
    पापले गदार् आदम र हव्वामा भएको परमेँ वरको ःव प वा 
ूित पलाई असर परेको िथयो। ितनीह ले आफूह को ना ोपनालाई ढाक्न 
अिञ् जरका पातह  गाँसेर व  बनाए (उत्पि  ३:७)। यो "बनाउन"ु भ े 
शब्द केवल सिृ कतार् परमेँ वरलाईमाऽ ूयोग गिरएको िथयो (उत्पि  
१:७,१६,२५ आिद)। ितनीह ले आफ्नो पाप ढाक्न पातको व  बनाएर 
छोपे भन्दा ितनीह लाई अब परमेँ वरको आवँयकता भएन आफूह  नै 
भगवान हो र पापको मोचनको िनिम्त ितनीह  आफैले ूयास गदर् सिकन्छ। 
यस खालको िबयाकलापलाई पावलले धमर्कमर् वा काम ारा मिुक्त पाउने 
ूयास हो भनेर त्यसको िवरीध जनाएका िथए (गलाती २:१६)। 
   जब परमेँ वर ितनीह कहाँ "ितमी कहाँ छ ?" (उत्पि  ३:९) भनेर 
सोध्नभुयो, त्यही ूँ न कैयनलाई हािबलको बारेमा पिन सोध्नभुएको िथयो 
(उत्पि  ४:९)। परमेँ वर सवर् ानी हनुहुनु्छ, त्यसकारण ती ूँ नह को 
जवाफ त उनलाई थाहा िथयो नै। त्यो ूँ न दोषी मािनसकै फाइदाको िनिम्त 
गिरएको िथयो। ितनीह ले के गरे सो गल्ती गरे भनेर महसुसु गराउन नै त्यो 
ूँ न परमेँ वरले ितनीह लाई गनुर्भएको िथयो। आफूले गरेको भलूलाई 
ःवीकारोस,् पश ् चाताप गरोस ्र मिुक्त पाऔस ्भ े परमेँ वरको चाहना िथयो। 
त्यसैबेलादेिख मानव जगतले पाप गरे र ितनीह को उ ार र मिुक्तको िनिम्त 
परमेँ वरले आफ्नो ूयास गनुर्भएको िथयो र सो ूयास जारी छ। 
   अझ त्यसबेला जे देिखयो, त्यसले छानिबनको न्यायको धारणालाई 
ूितिविम्बत गरेको िथयो (जनु सेभेन्थ-डे एडभेन्टःटले िसकाउने उल्लेखनीय 
िव ाह मा एक ूमखु हो-अनवुादक)। परमेँ वर न्यायकतार् हनुभुएको िथयो र 
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दोषीलाई ूँ न गनुर्भएको िथयो (उत्पि  ३:९) तािक आफ्नो दोषको दण्डको 
िनिम्त ितनीह  तयार होउन ् (उत्पि  ३:१४-१९)। तर त्यसमा पँ चाताप 
गन अवसर पिन िदइएको िथयो, जसले गदार् ितनीह  मिुक्तितर लिम्कन सकुन ्
(उत्पि  ३:१५)। मानव ूाणीलाई मिुक्तिदने परमेँ वरको मूख्य आशय 
बाइबलभरी नै हामी पाउँछ । 
   परमेँ वरले दोष लगाउनभुएको ूँ नको जवाफ सबै पापीह ले त्यःतै 
खालको जवाफ िदन्छ, अथार्त ्दोष अ लाई थपुान ूविृ । जब परमेँ वरले 
आदमलाई सोध्नभुयो त उनले ीलाई दोष िदए जो उहाँले नै उनलाई 
िदनभुएको िथयो (उत्पि  ३:१२)। वाःतिवक पमा भ े हो भने हव्वाको दोष 
हो जसलाई परमेँ वरले िदनभुयो, वा हव्वालाई आफूलाई िदनभुएकोमा 
परमेश ् वरको पिन दोष हो भनेर आफ्नो होइन भनेर भ  चाहेका िथए। सपर्ले 
आफूलाई धोखा िदयो भनेर हव्वाले पिन जवाफ िदिन्छन।् यो धोखा िदयो वा 
छल गर् यो भ े शब्द िहॄू भाषामा नाशा nasha हो (उत्पि  ३:१३)। 
त्यसको अथर् मािनसह ले जे गर् यो त्यो िठकै िथयो भनेर िवँ वःत गराउँदै झटुो 
आशाह  िदने ूविृ  हो (यस मािमलामा देहायका पदह ले देखाउँदछ २ राजा 
१९:१०, यशैया ३७:१०, यिमर्या ४९:१६)। 
  आफूलाई ीले फल िदइन ् भनेर आदमले हव्वालाई दोष लगाए (केही 
हदमा सत्य नै भएतापिन), र हव्वाले सपर्लाई दोष लगाउँदै उसले नै धोखा 
िदयो वा छल गर् यो  (केही हदमा त्यो पिन सत्य नै हो) भनेर आफ्नो दोष 
पन्छाउन खोजेकी िथइन।् तर, जेभएतापिन आिखरमा परमेँ वरको आ ा 
नमान्दा ितनीह  दवैु दोषी िथए। 
    आफूले गल्ती काम गरे वा गलत बाटोमा िहँडे अ ह लाई दोष िदने 
हाॆो बानीको बारेमा सोच्नहुोस।् यस खालको धरापमा हामी कसरी सिजलैसँग 
पनर् सक्छ ? 
 

४. सपर्ले भोग्नपुरेको िनणार्यक िःथित  
     "तेरो र ः ऽीको बीचमा, र तेरो सन् तान र ः ऽीको सन् तानको बीचमा म 
दुँ  मनी हािलिदनेछु। त् यसले तेरो िशर कुच् च् याउनेछ,  र तले त् यसको कुकुर् च् चो 
डः नेछस ्” (उत्पि  ३:१५)। सपर् पी सैतानलाई ूभलेु यहाँ के भ भुएको िथयो 
जसले गदार् हामी सबैको िनिम्त आशाको िकरण चम्काइ िदएको छ? 
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    सपर्लाई नै सम्बोधन गरेर उसलाई फैसला सनुाउनभुएर परमेँ वरले 
आफ्नो आबोस पोख् दै आफ्नो भनाइ राख् नहुनु्छ िकनिक पापको सारा नाटक 
उसबाट नै सु  भएको िथयो। सिृ पिछ पतनको ँयमा सपर्माऽ पिहलो जीव 
िथयो जसले ौाप खप् नपुरेको िथयो। 
    यहाँ हामीले केही हदमा सिृ को लक्षलाई िवपिरत िदशामा 
फकार्इएको देख्छ । सिृ को लक्ष सबैलाई जीवन िदने िथयो, असल 
थोकह को सराहना गन िथयो र आिशषह ले भिरपूणर् हनेु िथयो, तर पापले 
गदार् न्याय गनुर्पन वातावरण बिनयो जहा ँमतृ्य,ु खराब वा दु ता र ौापह  
थपुनुर्पर् यो। य िप, पापले नाश भएको सिृ  एकिदन फेिर पिहलेकै अवःथामा 
पगु्नेछ अथार्त ् मिुक्तको ूित ा र आशाको िकरण परमेँ वरले सपर्लाई 
िदनभुएको ौापमा छाएको हामी पाउँछ । ौापमा परेर सपर्ले धलुो खानपुन 
िख  िचऽण (उत्पि  ३:१४) कोिरएपिन मानव जगतलाई मिुक्तको आशा 
त्यहाँ चिम्कएको िथयो जनु भिवंयवाणीको पमा खडा भएको िथयो। आदम 
र हव्वालाई ौाप िदनभुन्दा पिहले नै ितनीह लाई मिुक्तको आशा िदइएको 
िथयो (उत्पि  ३:१५)। हो, ितनीह ले पाप गरे, परमेँ वरको िनदशनलाई 
वेवाःता गरे; ितनीह को पापले गदार् ितनीह ले द:ुख पाउनपुन भयो; र, 
ितनीह  मनुर्पन पिन भयो। तर, ती सबै थोकको बावजदु पिन, आिखरमा 
ितनीह लाई आशा िदइएको िथयो, मिुक्तको आशा। 
   देहायका पदह मा मिुक्तको योजना साथै परमेँ वर र सैतानको बीचमा 
भएको महान ् न्  वा संघषर्लाई कसरी उजागर गरेको छ? ती पदह लाई 
उत्पि  ३:१५सँग तलुना गनुर्होस।् रोमी १६:२० "शािन् तका परमेँ वरले चाँड़ै 
नै शैतानलाई ितमीह का खु ामिुन कुल् चनहुनेुछ। हाॆा ूभ ु येशू भीं टको 
अनमुह ितमीह सगँ रहोस ्।", िहॄू २:१४-१८ "िकनिक छोरा-छोरीह  मास ुर 
रगतका सहभागी भएका हनुाले उहाँले पिन त् यही ः वभाव िलनभुयो,  तािक 
मतृ् यु ारा नै मतृ् यकुो शिक्त भएकोलाई, अथार्त ् िदयाबलसलाई उहाँले नं ट ग न ्, 
र मतृ् यकुो डरले आजीवन बन् धनमा परेकाह लाई उहाँले मकु्त गिरदेऊन ्। 
िकनिक साँच् चै नै उहाँले ः वगर्दूतह को होइन, तर अॄाहामका सन् तानको वाः ता 
गनुर्हनु् छ। यसैकारण हरेक कुरामा उहाँ आफ् नै भाइह जः तै बनाइनपुर् यो,  र 
मािनसह का पापको ूायिँ चत गनर्लाई परमेँ वरको सेवामा उहाँ कृपाल ु र 
िवँ वः त ूधान पूजाहारी बन् नभुयो। िकनिक उहाँ आफैले कं ट भोग् नभुयो र 
परीिक्षत हनुभुयो, यसैले परीक्षामा पनह लाई उहाँले सहायता गनर् सक् नहुनु् छ।" 
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र ूकाश १२:१७ "अिन त्यो अिज र त्यस ीसँग िरसायो,अिन परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गन र येशू भी को गवाही कायम राख् ने उसका बाँकी 
सन्तानसगँ लडाईँ गनर् िहँ ो"  (िक  जेम्स, अ  अङ्मजेी र िहॄूमा उपयुर्क्त 
कथन जारी रािखएतापिन नेपाली बाइबल सोसाइटीले अनवुाद गिरएको नेपाली 
बाइबलमा ूकाश १२:१७ योमाऽ लेिखएको छ, "अिन त् यो अिज र समिुको 
िकनारमा खड़ा भयो।"-अनवुादक)। 
      उत्पि  ३:१५ र ूकाश १२:१७मा देिखएको समानान्तर वाक्य 
हेन ुर्होस:् अिज र (सपर्)को सन्तानको बीचमा; अदनको बगचामा भएको ीसँग 
र ूकाश १२:१७को ीसँग सपर् वा अिज र बोिधत भएको वा शऽतुा 
रािखएको। जनु यु  वा महान ् वैचािरक न्  वा सैतानले परमेँ वरको 
वचनको ूितवाद गरेको अदनको बगचामा सु  भएको िथयो जसको फलःव प 
आदम र हव्वाको पतन भएको िथयो, त्यो पिरवेश यगुको अन्त्यसम्म जारी 
रहनेछ। तर, सैतानको हान ूित ा अदनको बगचामा नै िदइएको िथयो। 
आिखरमा, सैतानको िशर कसरी कुिल्चने छ भने ूकाश २०:१०मा यसरी 
ःप पमा जनाइएको छ, "ितनीह लाई बहकाउने त् यो िदयाबलस आगो र 
गन् धकको कुण् डमा फािलयो, जहाँ त् यो पश ु र झूटो अगमवक्ता पिन िथए।" 
त्यसको अथर्, पाप सु भएदेिख नै, मािनसह मा भएको खराबीको ानले गदार् 
ल्याएको ितनीह लाई र पथृ्वीलाई भयानकतिरकाले तहसनहस गन 
वातावरणको अन्त्य हनेुछ। यो आशा हामी सबैमा पलाई रहेको छ र त्यो 
आशा हामी सबैसँग बाँड्न सक्न ुआवँयकता छ।  
   पाप, दु ता वा खराब, यस पथृ्वीमा सु  भएको अदनको बगचाको 
ःथानबाट नै परमेँ वरले मिुक्तको योजना ूकट गनुर्भएको िथयो भ  ेआत्म ानले 
हामीलाई िकन सान्त्वना िदँदछ? 
    
५. मािनसको भिवंय  
    परमेँ वरको वचन सु कुो 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? हेन ुर्होस,् उत्पि  ३:१५-२४ "तब 
परमेँ वरले सपर्लाई भन् नभुयो, “तले यसो गरेको हनुाले, “तँ सबै पािलने पशहु  र 
सबै वन-पशहु भन् दा ज् यादा ौािपत हनेुछस ्। पेट ारा तँ िहँ  नेछस ् र तेरो 
जीवनभिर तले माटो खानेछस ्। तेरो र ः ऽीको बीचमा, र तेरो सन् तान र ः ऽीको 
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सन् तानको बीचमा म दुँ  मनी हािलिदनेछु। त् यसले तेरो िशर कुच् च् याउनेछ,  र 
तले त् यसको कुकुर् च् चो डः नेछस ्।”    ः ऽीलाई उहाँले भन् नभुयो,  “ितॆो सतु् केरी-
वेदना म ज् यादै गरी बढ़ाइिदनेछु। द:ुखसँग ितमीले बालक जन् माउनेछौ। ितॆो 
इच् छा पिततफर्  नै हनेुछ,  र त् यसले ितमीलाई अधीनमा राख् नेछ।”    त् यसपिछ 
आदमलाई उहाँले भन् नभुयो, “ितमीले ितॆी पत् नीको कुरा सनेुर मैले नखानू भनेको 
खको फल खाएको हनुाले,  “भिूम ितॆो कारण ौािपत भएको छ। ितॆो 

जीवनभिर द:ुखसँग त् यसको उब् जनी ितमीले खानेछौ। त् यसले ितॆो िनिम् त काँढ़ा 
र िसउँड़ीह  उमानछ,   र ितमीले खेतको सागपात खानेछौ। माटोमा 
नफकुर् ञ् जेल ितॆो िनधारको पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानेछौ। िकनिक 
माटैबाट ितमी िनकािलएको िथयौ। ितमी माटै हो र माटैमा फिकर् जानेछौ।”  
आदमले आफ् नी पत् नीको नाउँ हव् वा राखे, िकनभने सबै जीिवतह की आमा ितनी 
नै हनु ्। परमूभ ुपरमेँ वरले आदम र ितनकी पत् नीका िनिम् त छालाका लगुा 
बनाई ितनीह लाई लगाइिदनभुयो। तब परमूभ ुपरमेँ वरले भन् नभुयो,  “मािनस 
हामीजः तै असल र खराबको ान जान् ने भएको छ। अब त् यसले जीवनको 
खको फल पिन िटपेर खान नपाओस ्, नऽभने त् यो सधभिर जीिवत रहला।”  

यसैकारण जनु भिूमबाट उनी बनाइएका िथए, त् यसैको खेतीिकसानी गनर् परमूभ ु
परमेँ वरले उनलाई अदनको बगचाबाट िनकािलिदनभुयो। उहाँले मािनसलाई 
धपाइिदनभुएपिछ जीवनको खतफर् को बाटो पहरा गनर्लाई उहाँले अदनका 
बगचाको पूवर्पि  क बह  र चारैितर घिुमरहने ज् वालामय तरवार रािखिदनभुयो" 
(उत्पि  ३:१४-२४)।  
    परमेँ वरले सपर्मािथ उच्चारण गनुर्भएको 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 "भिूम"को लािग पिन ूयोग गिरएको िथयो (उत्पि  ३:१७)। 
सपर्मािथ न्याय खनाएको िबपिरत नर र नारीको िनिम्त परमेँ वरको अक 
योजना िथयो। ितनीह लाई जनु आशा उपलब्ध गराइएको िथयो त्यो सपर् वा 
सैतानलाई िथएन। 
    सपर्कै िमलोम ोमा ीले पाप गरेकी हनुाले उनीमािथ उच्चारण 
गरेको फैसला सपर्सँगै सम्बिन्धत िथयो। उत्पि  ३:१५को लग ै उत्पि  
३:१६आउँछ जहाँ उत्पि  ३:१५मा उच्चारण गरेको मसीहको भिवंयवाणीसँग 
िमलाइएको छ। ती दवैु पदह मा दईुवटा भिवंयवाणीह  उल्लेख 
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गिरएकाछन।् बालक जिन्मन्दा ीले सहनपुन महाक लाई मिुक्तको 
सकारात्मक पक्षलाई बझु्नपुदर्छ (यस मािमलामा पावलले १ ितमोथी 
२:१४,१५मा व्यक्त गरेको भनाइलाई ध्यान िदन ुज री छ: "आदम छिलएका 
होइनन ्,  तर ः ऽीचािहँ छिलएर अपराधमा फसेकी हनु ्। तरै पिन,  यिद ितनी 
सशुीलतासाथ िवँ वास,  ूमे र पिवऽतामा रिहन ् भने,  बालक जन् ममा ितनी 
बचाइनेिछन ्)। 
    परमेँ वरको वचनूित ध्यान िदनकुो स ा आदमले ीको कुरा सनेुको 
हनुाले मािनसलाई सिुम्पएको जिमन ौािपत भएको िथयो (उत्पि  ३:१७-
१९)। त्यसको अथर् मािनसले पिरौम गनुर् ज री िथयो (उत्पि  ३:१७-१९), 
र पिछ जनु जिमनबाट मािनसको सिृ  भएको िथयो त्यही जिमनमा ऊ 
फिकर् नेछ (उत्पि  ३:१९)। मािनस भिूमको माटोबाट सिृ भएपिछ फेिर भिूममै 
फकुर् न ्भ े परमेँ वरको चाहना किहल्यै पिन िथएन। यो परमेँ वरको सिृ को 
सु को योजना िथएन (उहाँले त "ितनीह लाई आिशष ् िदनभुएको िथयो,  र 
ितनीह लाई भन् नभुएको िथयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै,  पथृ् वीमा भिरँदै र 
त् यसलाई आफ् नो वशमा पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  
तथा पथृ् वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार गर", तर किहल्ये पिन 
मनुर्पछर् भ ुभएको िथएन (उत्पि  १:२८) अनवुादकको थप)। 
   आदमको मतृ्य ु हनुपुन िनराशाको पिरवेशमा ीले जन्मिदने 
सन्तानबाट िदइने जीवनको ूित ामा आशा छाएको (उत्पि  ३:२०) 
मह वपूणर् मा ुपदर्छ। त्यसको अथर्, आफू मनुर्पनछ भ े फैसलाको बीचमा 
पिन आदमले जीवनको आशा देख् न सकेका िथए। तर जैभएतापिन, कुनै पिन 
मायाल ु र कोमल बाबआुमाको इच्छा जःतै आदम र हव्वाको असलमाऽ 
परमेँ वरले चाहनभुएको िथयो। ितनीह का कुनै खराबीको चाहना गनुर्भएको 
िथएन  न ितनीह ले खराबको ान हािसल गरोस ्भ े उहाँको चाहना िथयो। 
पाप र खराबबाट मािनसह लाई मकु्त गनर् परमेँ वरले सबै ूयास गन उहाँको 
योजना िथयो। त्यसकारण, ितनीह ले परमेँ वरसँग खलेुआम िविोह गरेर 
उहाँको आ ा उल न गदार्  ितनीह मािथ उच्चारण गिरएको कठोर देिखने 
फैसलाको बीचमा पिन सबै आशा हराएको िथएन; ितनीह  अदनको बगचामा 
ःवगर्को आनन्दको उपभोग गिररहेका िथए। ितनीह ले परमेँ वरको बारेमा 
श ा गनुर्पन केही कारण िथएन, उहाँको वचनमा असहमत वा सन्देह गनुर्पन 
केही कारण िथएन, न त ितनीह मािथ उहाँको ूमेूित श ा। 
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    कितपय समयमा " ान िव ान, दशर्न" आिद थाहा पाउन ुअसल हो 
भनेर हामी ठान्दछ , तर त्यो सध असल हनुपुछर् भ  े िकन छैन? कितपय 
कुराह  थाहा नै नपाउन ुिकन असल छ? 
 

उपसंहार:   
"जीवनको ख" र "असल र खराबको ान िदने ख"को बीचमा के सम्बन्ध 
छ, सो सोच्नहुोस।् "बगचाको बीचमा" (उत्पि  २:९) ती खह  भएकै 
कारणले ती दईु खह को बीचको सम्बन्ध कःतो िथयो वा ती दईु खह  
त्यहाँ रािखएको कारण के िथयो। तर, दईु खह को बीचमा भौगोिलक दरुी 
भन्दा अक अथर्पूणर् कारण छ। असल र खराबको ान िदने खबाटै 
ितनीह ले फल खाएर परमेँ वरको आ ा वा िनदशनलाई अव ा गरेको 
कारणले ितनीह  जीवनको खबाट टाढा भए र ितनीह  अमर रहने, 
कमसेकम त्यस अवःथामा। यस सम्बन्धमा अत्यन्तै उल्लेखनीय नीित 
गाँिसएको छ। मािनसको नैितक र आित्मक िनणर्यले बनःपित (पयार्वरण) र 
जीविव ानको जीवन शैलीमा ठूलो ूभाव पादर्छ। आफ्नो छोरोलाई राजा 
सोलोमनले यो अतीर् िदन्छन,् "हे मेरो छोरो,  मेरो िशक्षालाई नभलु ्,  तर मेरा 
आ ाह  आफ् नो दयमा लकुाइराख् । िकनभने ितनले ितमीलाई दीघार्य ु
बनाउनेछन ् र ितॆो लािग सम् पन् नता ल् याउनेछन ् वा ितॆो फिलफाप हनेुछ" 
(िहतोपदेश ३:१-२)। जीवनको खको बारेमा भिवंयको ःवगीर्य य शलेममा 
फेिर देखापरेको हामी पाउँछ । यो "सडकको बीचमा" हनेुछ भनेर ूकाश 
२२:२मा उल्लेख गिरएको छ। 
   "जब परमेँ वरले हव्वालाई सिृ  गनुर्भयो, तब उनी पु षभन्दा तल्लो 
दजार् वा ःथानमा न त मािथल्लो दजार् वा ःथानमा होस ्भनेर सिृजएको िथएन, 
तर सबै थोकह मा उनी बराबरी हनेु िकिसमले सिृजएको िथयो। आआफ्नै 
ःवतन्ऽ चासो हनेु गरेर पिवऽ दम्पि  सिृ  भएको िथएन; तैपिन दवैुको 
कामिबयाकलाप र सोचमा आआफ्नै व्यिक्तत्व िथयो। हव्वाले पाप गरेपिछ, 
िकनभने सबभन्दा पिहला पाप उनले गरेकी िथइन,् उनीमािथ आदमको ूभ ु व 
हनेुछ भनेर ूभलेु भ ुभएको िथयो। उनी आफ्नो ौीमानको अिधनमा बःन ु
परेको िथयो, र यो ौापको एक भाग िथयो। यस ौापले गदार् मिहलाह को 
जीवन धेरै पीडादायी, भार र दयनीय भएको धेरै द:ुखलाग्दो घट्नाह  
भइरहेको छ। मिहलाूित ूभतु्व जमाउने अिधकार जनु परमेँ वरले िदनभुयो, 
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त्यसलाई पु ष जाितले धेरै िकिसमले दु पयोग गिररहेका छन।् मिहलामािथ 
िनर ुस वा मनपरी  अिधकार जमाउने इजाजत पु षले पाएको जःतो 
देिखन्छ। परमेँ वरको अनन्त र अिसिमत बिु ानले मिुक्तको योजना तजुर्मा 
गरेको छ। त्यस मिुक्तको योजनामा रिहरहनेह लाई ी र पु षको बीचमा 
बराबरी सम्बन्ध राख् ने नीित अपनाउन परमेँ वरले अिहले नै दोॐो अवसर 
िदनभुएको छ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ३, 
४८४बाट पान्तिरत। 
    
िचन्तनमनन: 

अ. बगचामा आदमलाई ूँ नह  सोधेर उनलाई आफ्नो दोष देखाउनमाऽ 
होइन तर उनले आफ्नो दोषलाई ःवीकार ग न ् र पँ चाताप ग न ्
भ  ेहेतलेु ती ूँ नह  परमेँ वरले सोध्नभुएको िथयो। यही िकिसमको 
आशय कैयनको (उत्पि  ४:९,१०), जलूलयमा (उत्पि  ६:५-८), 
बाबेलको धरहरामा (उत्पि  ११:५), र सोडोम र गमोरामा (उत्पि  
१८:२१) देखापरेको िथयो। छािनिबनको न्याय भ  े सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह ले प ा लगाएको ानमा त्यो तकर्  कसरी ूकट भएको 
छ? 

आ.  असल र खराबको खको फल खान्दा आफू बिु मती हनेुिछन ्भनेर 
हव्वाले िकन सोिचन ् होला? परमेँ वरले हामीलाई उपलब्ध 
गराउनभुएको थोकभन्दा अझ असल पाउने चाहना हामीमा भएको 
ूविृ बाट जोग्न र हव्वाले गरेको जःतै भलू नगनर् हामी कसरी 
जोग्ने? अथार्त,् परमेँ वरको वचनलाई खलेुआम अँ वीकार गरेर अन्त 
अन्तै लाग्नबुाट हामी कसरी सतकर्  हनेु? 
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कथा २ 

म मरेको मािनस हुँ, भाग १ 

अल्फरेड सी. माचोना, िजम्बाबे 
 

िबःटमासको दईु िदन अिघ सडक दघुर्टनामा म 
परेको िथए।ँ म त मनुर्पन िथयो। िडसेम्बर २३, म 
र मेरी ौीमती फच्युर्नेट िजम्बाबेको राजधानी 
हरारेबाट हाॆा छोराछोरीह को हजरुबबुा र 
हजरुआमाको अक सहरको घरमा जाँदै िथय । जब 
हामी सडकमा कार हाँक्दै िथय  त्यसबेला धेरै 
मािनसह  बाटोको छेऊमा उिभरहेका र हामीसगँ 

जान हात उठाउँदै िथए। िबःटमासको िभडँले गदार् बसह मा याऽहु  त  
िथए। अिन छु ी मनाउन आआफ्नो घर जान मािनसह  उत्सकु िथए। बाटोमा 
एक जना िचनेको मिहलालाई हामीले देख्य  र उनलाई लान कार रोक्य । 
त्यसपिछ एक जना पु ष र मिहला पिन हामीसगँ जान अनरुोध गरे। 
ितनीह लाई हामीले िचनेका िथएन । ितनीह को िचिन्तत अनहुारले गदार् 
ितनीह लाई पिन हामीले कारमा चढाय । कारको पछािड तीन जना बसेका 
िथए। हामी पाँचै जना सडकमा डगरु् य । 

  अिन केही समयपिछ सबै थोक अन्धकार भयो। मेरो िसटबेल्ट धेरै 
किःसएको मैले अनभुव गर। रातको समय िथयो। मैले केही परबाट मधरु 
आवाजह  सनु। केही भयानक कुरो भयो भनेर मैले महससु गर। मेरो कार 
हिल्लरहेको थाहा पाए।ँ अिन मैले आम्बलेुन्स वा पिुलसको कारकोः साइरन 
ठूलो ःवरले बजेको सनु। एक िछनपिछ मलाई कारबाट िनकालेर आम्बलेुन्समा 
हालेको थाहा पाए।ँमैले कसलाई बोलाउनपुछर् भनेर नसर्ले मलाई सोिधन।् अिन 
मलाई के भयो भनेर उनलाई सोध। "तपाईँ दघुर्ट्नामा पनुर्भयो," भनेर उनले 
जवाफ िदइन।् चचर् पाःटर र चचर् एल्डर दईु जनाको नाउँ उनलाई िदए।ँ  
अःपतालमा पाःटर आएपिछ तरुन्तै बोले, "तपाईँलाई हरारेको अःपतालमा 
तरुन्तै लैजान्दैछ ।" उनले मेरी ौीमती फच्युर्नेटलाई कहाँ छ भनेर नसर्लाई 
सोधे। हाॆो कारको पछािड आइरहेको अक  कारले उनलाई र अक  दईु 
याऽहु लाई अक  अःपतालमा छन ् भनेर नसर्ले भिनन।् मेरी ौीमती 
गिम्भर पमा आन्तिरक रगत बगेर क  पाइरहेकी िछन ् भनेर त्यस नसर्ले 
सनुाइन।् म जाने अःपतालमा उनलाई पिन ल्याउन पाःटरले नसर्लाई अनरुोध 
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गरे। दईु वटा आम्बलेुन्स ल्याइयो। मलाई र मेरी ौीमतीलाई हरारेको 
अःपतालमा कुदाए। मलाई अःपतालबाट बािहर िनकालेकोमाऽ थाहा पाए,ँ 
त्यसपिछ मलाई के भयो सो थाहा पाइँन। िडसेम्बर २४ र २५मा फोच्युर्नेट र 
मैले तीन शल्यिबया गनुर् पर् यो। िसटबेल्टले पेटमा घःुदा मेरी ौीमती मरसा  
घाइटे भएकी िथइन।् डाक्टरह ले १६ इन्च सानो आन्सा िनकाले। उनको 
बायाँ हात र बायाँ खु ा पिन धेरै नराॆोसँग चोट लागेको िथयो। डाक्टरह ले 
धात ु िकलाह  ितनीह मा घसुाइिदए। मेरो बायाँको पाखरुामा डाक्टरह ले 
धातकुो पाटा घसुाइिदए र मेरो दायाँ खु ामा धातकुो पातलो िकला घसुाइिदए। 
सबभन्दा गिम्भर चोट त मेरो मे दण्डको िथयो। डाक्टरह ले मेरो गदर्नको 
पछािडबाट मे दण्डलाई एकै ठाउँमा राख् न केही कुरा घसुाइिदयो। मेरो 
मे दण्डको एक्सरे देखाएर त्यस डाक्टरले मलाई सनुाए, "तपाईँले यो 
एक्सरेलाई िलएर संसारको कुनै पिन डाक्टरलाई देखाउन सक्नहुनु्छ र मैले जे 
भिनरहेको छु ितनीह ले पिन त्यही भ े छन:् तपाईँ मरेको मािनस हनुहुनु्छ। 
एक्सरेले भन्छ िकन तपाईँ मरेको छ वा तपाईँको कुमदेिख तलसम्म पक्षाघात 
भएको छ।" 

  दईु हप् तापिछ फोच्युर्नेट र मलाई अःपतालबाट घर पठाए। अिन 
हामीलाई दईु हप् तासम्म िनरन्तर पमा कडा िफिजकल थेरापी गर् य । छ 
हप् तासम्म हामी िहँड्न िसक्य । पिहलो पल्ट हामीले सनु्य  िक त्यस दघुर्टनामा 
पाँच जना मािनसको मतृ्य ु भयो। एक जना यवुा रक्सीको सरुमा ितुगितमा 
कार हाँक्दै िथयो र त्यसले हाॆो र अ  कारहरमा ठोकेको िथयो। पिछ 
हामीले दघुर्टना मःत भएको कार देख्य । ती कारह  एउटै खालका िथए। 
दवैु रातो होन्डा िफट। मेरो ःपीड िमटर ९० िकलोिमटरको रफ्तारमा रोकेको 
िथयो भने उसको १७० िकलोिमटरको रफ्तारमा रोकेको िथयो। हाॆो कारमा 
रहेको मिहला याऽ ु त्यितनै खेरा मरेकी िथइन ् र अक  दईु जना याऽहु  
भोलीपल्ट मतृ्य ुभएको िथयो। रक्सीको सरुमा कार हाँक्ने साइभर र उसको 
साथमा रहकी मिहला त्यितनै बेला मरेका िथए। ितनीह को पछािड बसेको 
मािनसलाई अःपतालमा लिगएको िथयो, तर ऊ मर् यो िक बाँच्यो हामीलाई 
अिहलेसम्म थाहा छैन। यो समाचारले फच्युर्नेट र मलाई ठूलो धक् का भयो। 
अचम्म तिरकाले परमेँ वरले हामीलाई बचाउनभुएको िथयो। तर अचम्मको 
काम त्यहीबँाट िसि एन। चार मिहनापिछ सोलसुी िव ँ विव ालयमा पाःटरीय 
कक्षामा सिरक भए।ँ 

 

२९-२



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


