Nepali

को#भड-१९ को समयमा .ाथ0ना, शोक भेला र अ8य सामािजक भेलाह<
कोरोनाभाइरस चाँडै सछ/ । अ2हले 6व8वभ9र महा;या=ध फै@लएको छ। सबै धम/का ला=ग यो क2ठन समय हो। आ-आGनो धम/ अनस
ु ार 6वदा मनाउन,
अLMयेिOट सQपLन गन/ र शोक मनाउन अTUयारो भएको छ। भेला भएर सँगै खाना खाने, Wाथ/ना गनY र सामािजक भेलाह[ प\न Wभा6वत छन ्।

आGनो समद
ु ायबारे तपा_लाई धेरै जानकारa छ। bथानीय [पमा कसरa प9रवत/न dयाउने तपा_लाई नै ब2ढ थाहा हुLछ। यो क2ठन समयमा Wाथ/ना,
शोक भेला र अLय सामािजक भेला सरु fgत र मया/2दत बनाउनका ला=ग के2ह सझ
ु ावह[ यहाँ 2दइएका छन ्:
•

•

समद
ु ायका सबै सदbय सहभागी हुनसjने एउटा दै \नक सामद
ु ा\यक अkयास गन/ सlकLछ। उदाहरणका ला=ग, 2दनमा एउटा \नि8चत समय
तोकेर सबै जना आ-आGनो ठाउँ मा बसेर एकताको सLदे श 2दने गीत गाउन सlकLछ। बाजा प\न बजाउन सlकLछ। भौ\तक/शारa9रक [पमा
निजक नभए प\न समद
ु ायमा भएको अनभ
ु व हुनेछ।
आफू bवbथ भए र घरमा कोहa rबरामी नभए, परोपकारa कामलाई \नरLतरता 2दन सlकLछ। घरमा आफूसँगै नबbने जोकोहa ;यिjतबाट
किQतमा दई
ु ोस ्।
ु @मटर टाढा बbनह

•

थW
ु ै धम/मा \नय@मत सामािजक भेला हुने र सँगै खाना खाने चलन हुLछ। रमादान र शsबतको समयमा tत तोडेर सँगै खाने ग9रLछ।
कोरोनाभाइरसको वत/मान महा;या=धमा यbता ग\त6वधी घरमै रहे का सदbयसँग माuै गन/ सlकLछ। ठूलो सामािजक भेलाले तपा_को समद
ु ायमा
भाइरस फैलाउन सjछ। के2ह दे शमा यbतो भइसकेको छ।

•
•

अLMयेOटa सबै समद
ु ायका ला=ग महvवपण
ू / हुLछ। यो समयमा समद
ु ायका bवbथ ;यिjतलाई सरु fgत राw यbता संbकारमा के2ह संशोधन
गन/ सlकLछ।
अLMयेOटa र Wाथ/नाजbता संbकारका Wlyयामा संशोधन गन/ समद
ु ायका धा@म/क नेतासँग छलफल गनु/ महvवपण
ू / छ। धा@म/क नेतासँग छलफल
गनY सQभा6वत 6वषयह[:
o
o

को@भड-१९ बारे आफूले पाएको जानकारa।

एक-अका/सँग दई
ु ावह[ तयार
ु @मटर टाढा बसेर दै \नक र साTता2हक Wाथ/नाको सQमान कसरa गनY? सँगै @मलेर छलफलबाट सझ
गनह
ु/ ोस ्। उनीह[ले गरे का Wयासलाई कसरa सहयोग गन/ सlकLछ, सो~नह
ु ोस ्।

o

समद
ु ायलाई भौ\तक/शारa9रक [पमा निजक नdयाई प9रवार र साथीभाइको अLMयेOटa सQमा\नत त9रकाले कसरa सQपLन गन/
सlकLछ? सबैलाई सरु fgत राw के-कbता वैकिdपक संbकार लागु गन/ सlकLछ? यसबारे छलफल गनह
ु/ ोस ्।

•

समद
ु ायमा थW
ु ै धम/को अkयास हुLछ भने सबै धा@म/क नेतासँग (औपचा9रक र अनौपचा9रक) एउटा बैठक राwुहोस ्। यी महvवपण
ू / \नण/य
गन/का ला=ग सबै धम/को सहकाय/बारे छलफल गनह
ु/ ोस ्। Mयसरa बैठक बbदा एकअका/सँग दई
ु ोस ्। नाक र मख
ु माbकले
ु @मटर टाढा बbनह
छोTनह
ु ोस ्।

!व#वभ%रका धा+म-क नेताबाट मह4वपण
ू - स9दे श:

“मि$जदह(मा सामद
ु ा-यक 0ाथ2ना र सबै 7यि8तगत धा<म2क ग-त=वधीको $थगन शBरयाको समC लEय अनस
ु ार आवHयक प-न छ। यसो गनु2 पाप होइन। ब(

य$तो -नयमको उNलOघन गन,ु2 आफू र अ(लाई जोUखम -नWXयाउनु पाप हो। जीवनको सरु Yा शBरयाको एउटा म\
ु य लEय हो। अ]हले वा$त=वक 0ाथ2ना (जन
ु

7यि8तगत िजWमेवार`/दा-यXव हो) नभएर सामद
ु ा-यक 0ाथ2नालाई (बहुमत =वdवानका अनस
ु ार यो 7यि8तगत दा-यXव/िजWमेवार` होइन र के]ह क]ठनाइ भए वा
अfय थ0
ु ै कारणले हटाउन प-न सhकfछ) -नषेध गBरएको हो। $वा$jय =वशेषkह(ले 0-तबfध फुकुवा गनl सङकेत नगरे सWम यो $थगन लागु हुनेछ। यसको
मN
ु याOकन धा<म2क -नकायले नभएर $वा$jय =वशेषkह(ले गनl हो।” - ]द hफक काउिfसल अफ नथ2 अमेBरका

“वNड2 काउिfसल अफ चचlजका (डrNय<ु स<स) महासsचव रे भरे fड डा. ओलाभ hफ8सा ]टभेट र डrNय<ु स<स केfv`य स<म-तका सहजकता2 डा. एwनेस आबम
ु ले

जीवनरYालाई 0ाथ<मकता ]दएर स8दो सहयोग गन2 सबै जन र चच2लाई आCह गरे का छन ्। भाइरस सनl 0बल सWभावना भएकाले साव2ज-नक सेवा आयोजना
नगन2 प-न अनरु ोध गरे का छन ्। =वHव $वा$jय संगठनको माग2-नदl शनमा आधाBरत सWबिfधत -नकायको -नयम र -नदl शन कडाइका साथ पालन गन2 प-न
अनरु ोध गBरएको छ।” - वNड2 काउिfसल अफ चचlज (डrNय<ु स<स)

“सबैलाई दख
ु2 छ2 । अलwगै बसे प-न हामी एक ह}, सँगै छ} भfने
ु परे को हामीले zबस2नु हुँदैन। घर, |ोतसाधन वा पBरवार नभएकालाई सरु Yा ]दन हामी अ-घ सनप

यो सOकटले दे खाएको छ। Xयसैले क(णाको अ~यास र सहयोग गनु2 हामी सबैको िजWमेवार` हो। सबैजना सरु •Yत र शाfत रहनह
ु ु नेछ भfने मैले आशा गरे को
छु। यो अ-निHचत समयमा, य-त धेरैको <सज2नाXमक 0यासमा हामीले आशा र =वHवास गनप
ु2 छ2 ।” - दलाई लामा

“एउटा अh€क• उखान अनस
ु ार एउटा औंलाले =पठो ]टƒदै न। Xयसैले यो भयावह महामार` र Xयसको दभ
ू 2 पBरणामलाई हा„ो दे श र सारा संसारबाट भगाउन हामी सबै एक
ु ा2wयपण

ह}। यसले $वा$jय, सामािजक-आsथ2क, साँ$कृ-तक र आ†यािXमक तहमा हा-नकारक पBरणाम Nयाउँ छ।” - का‡ड2नल hफ<लप नाकेNलेनतब
ु ा ओयˆागो, अ†यY, <सWपोिजयम अफ
द ए=प$कोपल कfफेरे fस अफ अh€का एfड Wयाडागा$कर
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