
झूटा िश�ा #८ -- शाकाहारवाद 
(Vegeterianism) 

डे�वड �लाउड 

एलेन �ाइटले मांसहार� भोजनको �व��मा चेताउनी �दए र शाकाहार� िस�ा तको समथ"न गरे। 

"ूभुको आगमनलाई पख�नेह�को बीचमा मासु खाने काम एक �दन ब�द हनेछु ; उनीह�को िनयिमत आहार 
मासुर�हत हनेछ। यस कुरालाई हामीले सदा #यानमा रा$ुपछ� र %यसतफ�  बिमक �पमा ूगित गद( जाने ु
ूयास गनु�पछ�। मासु खाने अ+यास गदा� हामी परमे,रको ूकाशिसत सहमत भइरहेका ह�छ/ भनी म मा�न ु
स01दनँ, जुन ूकाश हामीलाई �दन उहाँलाई असल लागेको छ। 3वशेष गर6 ःवाः8य स9ब�धी हाॆा सबै 
संःथाह�ले फलफूल, अ�न र सागस@जीमा बाँAन आफैलाई िसकाउँदै जानुपछ�" (Ellen White, Counsels on Diet 

and Foods, pp. 380-81)। 

"हाॆा सेवकह�ले मासु खाने काम गरेर खराब नमुना नदेखाऊन। ितनीह� लगायत ितनका पCरवारह�ले ्
ःवाः8य सुधारको ूकाशको मानदEडमुता3बक जीवन 3बताऊन। हाॆा सेवकह�ले आGनै ूकृित र आGना ्
नानीह�का ूकृितलाई पशुको जःतो नबनाऊन"् (Ellen White, Spalding and Magan, p. 211)। 

योचा�हँ एलेन �ाइटको ःवाः(य योजनाअ तग"तको िश*ा िथयो जुनचा�हँ उनलाई १८६३ मा ई1र�य ूकाश3ारा 
�दइएको िथयो भनेर ितनले दाबी ग5रन।् 

आज सेभे थ-डे ए9भे: टःटको जनरल क फरे सको  युश�शन काउ सील (General Conference of Seventh-day 

Adventist's Nutrition Council) ले मास,ु माछा, कफ> र िचया सेवन नगन"लाई स?लाह �द छ। 

यहाँ हामी केवल शाकाहार�वादको �वषयलाई माऽ छुनेछB। आदमदे:ख नूहसEम, उFप�H १:२९-३० को ई1र�य 
आLाबमो:जम मािनस शाकाहार� िथयो, तर जलूलयपिछ मािनसलाई सागपातको साथसाथै मासु पिन खानलाई 
िनदNशन �दइयो (उFप�H ९:३)। मोशाको Pयवःथाअ तग"त इॐाएल जाितले मासु खाने कामलाई िनर तरता �दइरRो, 
र कुनैकुनै ूाणीलाई शु� भनेर तो�कयो भने अTलाई अशु�। ूभु येशू भीV एक यहद�को Tपमा Pयवःथाको ू
अधीनमा �हँ9नुभयो। उहाँ शाकाहार� हनुह न(यो। उहाँले माछा खानुभएको कुरा हामीलाई थाहा छ ु ु (लूका २४:४२-४३) 

र उहाँले भेडाको मासु खानुभयो जुनचा�हँ िनःतार चाडमा आवँयक वःतु िथयो (ूःथान १२:६-८)। 

नयाँ िनयममा भोजन सEब धी केवल तीनओटा माऽ िश*ा छन।् 

प�हलो, पुरानो िनयमका भोजन सEब धी ूितब धहT नयाँ िनयम �व1ासीका लािग अबउूा त लागु हँदैनन भ ने ु ्
िश*ा पऽुसलाई िसकाइयो (ूे5रत १०:९-१६)। यस कुराको सFयतालाई जोड �दनका लािग उसलाई "उठ पऽुस, मार र 
खाऊ" भ ने आLा तीतीन पटक दोहोराइयो। यस ख]ड ए^लैले पिन िनEन दाबीहTलाई झूटो सा�बत गछ": 
Pयवःथाअ तग"तका खानेकुरा सEब धी ूितब धहT नयाँ िनयम म]डलीहTमा लागु ह छ भ ने दाबीु , 

Pयवःथाअ तग"तका खानेकुरा सEब धी ूितब धहT ःवाः(यको आधारमा �दइएका िथए भ ने दाबी (Fयसो भएको 
भए त परमे1रले ितनलाई आजसEमै जार� रा`ुहने(योु ), मासु खानु ःवाः(यकर होइन भ ने दाबी, शाकाहार�वाद 
उFकृV अbयास हो भ ने दाबी, र पशुहTलाई मानु" िनद"यी काम हो भ ने दाबी। 

दोॐो, नयाँ िनयमको ूब धमा भोजनको �वषय पूण"Tपले Pय�cगत ःवत ऽता अ तग"त पद"छ भ ने कुरा िसकाइएको 
छ (रोमी १४:१-६) र यःता �वषयमा हामीले अTलाई  याय गन" हँदैन भनेर िसकाइएको छ ु (रोमी १४:१३)। 

तेॐो, मांसहार� भोजनको �व��मा िसकाउनेका बारेमा हामीलाई चेताउनी �दइएको छ (१ ितमोथी ४:१-६) र शाकाहार� 
भोजन खानुपछ" भ ने िश*ाचा�हँ दVाFमाहTको िश*ा हो भिनएको छ। एलेन �ाइट शैतानको िनय ऽणमुिन रहेक> ु



झूटा िश:*का िथइन भनेर िच न स^नलाई ितनको यो एउटै माऽ झूटो िश*ा पिन पया"d छ।्  

यस �वषयमा बाइबलको सुःपV िश*ालाई नाघेर जानु र बाइबलीय आधार भएजःतै गर� वा गैरबाइबलीय 
अगमवाणी वा अ य ॐोतबाट ई1र�य समथ"न जुटाउन खोजेर खानेकुरा सEब धी िनयम बनाउनु झूटा िश*ा हो। 

नयाँ िनयमले ूःटै बताउँदछ, 

"परमे,रले स3ृI गनु�भएको हरेक वःतु असल छ, र ध�यवादसाथ िलइयो भने कुनै कुरा पिन अःवीकार गCरने 
लायकको छैन; �कन�क यो परमे,रको वचन र ूाथ�नाJारा प3वऽ गCर�छ" (१ ितमोथी ४:४-५)। 

यसथ", प�वऽ शाfअनुसार वत"मान ूब धअ तग"त भोजनको �वषय िनजी र वैय�cक कुरा हो। हरेक Pय�c फरक 
ह छु , हरेकको बेgलै उपपाचन ू�बया, ःवाद, संःकृित, जीवन शैली, ःवाः(य र पेशा ह छु ; र भोजन ियनै कुरामा 
आधा5रत हनुपछ"ु , बाइबलबाट िलइएको भ ने कुनै किथत िनयममा होइन। 

सबै ूकारका खानेकुरा उ�Hकै ःवाः(यकर ह छन भ ने होइनु ् ; तर कुरा य�H हो, बाइबलले कुनै एउटा खालको 
िन:iत भोजन हनुपछ" भनेर िसकाउँदैनु , र प�वऽशाfले शाकाहार�वादलाई ज�र समथ"न गरेको छैन। 

�हॄूको पुःतकका लेखकले चेताउनी �दए: 

"नाना ूकारका र अनौठा िशRाह�Jारा यता र उता नलिगओ; �कन�क अनुमहJारा Uदय 0ःथर हनु असल कुरा ु
हो; खानेकुराह�Jारा होइन, जसJारा ितनमा भागी हनेह�लाई कुनै फाइदा भएनु " (�हॄू १३:९)। 

मु�c र आ:Fमक जीवन तपाkको भोजनले िनधा"5रत हने होइनन तर तपाkले भीVको अनुमहको सुसमाचारको ु ्
अधीनमा आफूलाई सुEपनुभएको छ या छैन भ ने कुराले िनधा"5रत हने हन। मासुहT र �वशेष आहारको िश*ा ु ु ्
भनेको अनौठो र अबाइबलीय िश*ा हो! 

१८६३ मा उनले देखेका दश"नका आधारमा मांसहार� भोजनको �व��मा उनको आnनै िश*ाको बाबजुद पिन एलेन 
�ाइटले आnनो ूायः बाँक> जीवनभ5र नै मासु खाइर�हन। यसलाई �वःततृ Tपमा अिभलेख ग5रएको छ ्
(अpमेजीमा) िनEन वेबपqृमा: "Oysters and Herrings" by M. Chugg and D. Anderson, 
http://www.ellenwhiteexposed.com/contra6.htm. 
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