
बिमार आपसी सहयोगको मौका हो

 जनमजात ठूलो बिमार िोकेर आएक ी 
छोर ीको िारेमा एउटी आमाले आफ्ो म्को 
कुरा यसरी वयक्त ग्ुनुभयो ।
 छोर ीको ठूलो बिमार छ भन्े थाहा पाएर 
आँस ु िगाउँद ॅ आएक ी बद्देबि आजसममको 
पबत-पत्ी र पर रवार आपसको आड-भरोसा भइ 
सँगै बहँडेको दैव ी मागनुको सतयतालाई सबमझँद ै
रमाएर 'छोर ी हाम्ो घरको सूय्नु हो' भन्ुभयो । 
भबवषयका िारेमा प ीर भएतापब् बिमारको 
साम्ा गर ी धे रै ज्ाद्ारा उद्ार रत हुँद ै गाह्ो 
अवसथा पार गरेर आएको वहाँको म्को 
बवशालतालाई मैले आतमसात ्गरें ।
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तेबरिकयोमा 'देख् ुपब् कमनुसमिनधका कारण, सुन् ु
पब् कमनुसमिनधका कारण' भ्ेर बसकाइएको छ ।
 तयो भ्ेको वर रपर र देबि्े घट्ालाई 
अरूको मतलिको कुरा हो भ्ेर बल्े होइ् बक 
आफूसँग पब् केही समिनध छ भ्ेर बल्े तर रका 
हो । कसैको शरीरमा केह ी भएमा तयो कुरा उसको 
मात्र मतलिको कुरा हो भ्ेर ्छोडी वर रपर रका 
माब्सहरूसँग पब् केही ् केह ी समिनध छ भ्ेर 
बल् सबकनछ ।
 हाम्ो शरीरमा अकसमात ्बिमार आउ्े कुरा 
केवल कष्ट हु्े अवसथा मात्र होइ् । तयो घट्ालाई 
मौकाको रूपमा बलएर आपसी सहयोग गदानुिेर र 
आ्नदी जीव्बतर ्बजक हु् सक्े उपाय िन् 
जानछ ।
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