य शलेमदे िख
बेिबलोनस म

२

यस अध्यायका मूल पदह : २ राजा २१:१०-१६, दािनएल १, गलाती
२:१९,२०, म ी १५:२४-२६, २ कोरन्थी ४:१७ र याकूब १:५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यी चार युवकह लाई परमेँवरले सब
िकिसमका सािहत्य र िशक्षाको

ान र समझ वा दक्षता िदनुभयो। अिन दािनएल

सबै िकिसमका दशर्न र सपनाको अथर् खोल्न सक्ने भए" (दािनएल १:१७
पान्तिरक)।
पितत
उत्पि

मािनसह का

कमीकमजोरीह लाई

बाइबलले

लुकाउँदैन।

३दे िख युगको अन्तसम्म दे खाइएको मािनसको पापमय ःवभावको

पिरणाम उल्लेखनीय पमा बाइबलमा ूःतुत गिरएको छ। फेिर बाइबलमा ती

चिरऽह लाई दे खाइएको छ जो परमेँवरूित जुनसुकै मोल च ुकाउनु परे तापिन
बफादार रहे का िथए।

परमेँवरूितको आःथालाई नै जोिखममा पानगिर

अत्यन्तै शिक्तशाली र ूभावकारी ूलोभनह को सामना ितनीह ले गनुप
र् रे को
िथयो। परमेँवरूित बफादार भएका मािनसह का केही ज्वलन्त, शिक्तशाली

र अनुकरणीय उदाहरणह

दािनएलको पुःतकमा पाइन्छ।

जेभएतापिन जब हामी दािनएलको पुःतक पढ्छ तब हामीले एउटा

कुरा मनमा सध राख्नुपदर्छ: यस पुःतकको मूल र सत्य पाऽ वा नायक

ु न्ु छ। कितपय समयमा दािनएलको पुःतकलाई सम्झदा दािनएल
परमेँवर हुनह
र उनका िमऽह को बफादािरतालाई िभऽी

दयदे िख ूशं सा गदर्छ

तर

परमेँवरको बफादािरता वा िवँवसिनयतालाई उचाल्न िबसर्न्छ जसले ती चार
युवकह लाई बेिबलोन साॆाज्यको शिक्त र ूलोभनको सामना गनर् शिक्त
सम्प

गराउनुभएको िथयो। आफ्नै दे शमा परमेँवरलाई िवँवास गरे र
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इमान्दारीपूवक
र् बःनु च ुनौितपूणर् त छ नै तर यु बन्दी भएर िबदे शमा ूवासी

जीवन िबताएर त्यहाँको सं ःकार, रहनसहन, धमर् र सं ःकृितको चापमा पिन

परमेँवरको आःथामा कमलको फूल जःतै फुिलरहनु मानव क्षमताभन्दा

बािहरको कुरो हो भ ुमा कसै को दुईमत नहोला। तर येशूका सुरिबर
नायकह

कुनै पिन च ुनौितको सामना गनर् तयार हुन्छन् िकनिक पावलको

जःतै ितनीह मा पिन यो
ितनीह लाई

थाहा

छ

ान छ िक ितनीह ले कसलाई िवँवास गछर्न ् सो

(२

ितमोथी

१:१२)

परमूभ ु सबर्शिक्तमान्

र

परमेँवरमािथ ितनीह को भरोसा अटल छ।
्
१. परमेशवरको
साबर्भौमस ा वा ूभ ुत्व
दािनएलको

पुःतक

रमाइलो

तिरकाले

सु

भएको

दे िख ।

बेिबलोनका राजा नबूकदनेसरले यहू दामा आबमण गरे र त्यहाँका कितपय
जनताह लाई यु बन्दी बनाएर आफ्नो दे शमा लगेका िथए। त्यसको साथै

य शलेम मिन्दर िभऽ गएर त्यहाँका पिवऽ भाँडाकँ ु डाह

ूान्त िशनारमा लगेका िथए। िशनार भ े शब्द उत्पि

लुटेर आफ्नो दे शको
११:२मा उल्लेख

गिरएको छ। त्यस ठाउँमा बाबेलको धरहरा िनमार्ण भएको िथयो। िशनार भ े
शब्द नै त्यो ूतीकको

पमा दे िखएको छ जसले परमेँवरको सावर्भौमस ा र

अिःतत्वमाथी हवाला वा च ुनौित िदँदै ःवगर्म्म पुग्ने धरहरा बनाउने योजनामा

सबै मािनसह

खिटएका िथए। बाबेलका िनमार्णकतार्ह को मािथ ःवगर्सम्म

पुग्ने धरहरा बनाउने ूयास असफल भएतापिन पिछ गएर नबूकदनेसरले
परमेँवरको मिन्दरबाट लुटेर ल्याएको पिवऽ सामानह

िशनारूान्तमा रहे को

मिन्दरमा राख्दा उनी र उनका दे वताह मा करार बाँिधनुभएका इॐाएलका

परमेँवरमािथ आफ्नो ूभ ुत्व भएको कुरा बा

पमा दे िखएको िथयो।

य िप, दािनएलको पुःतकको सु मा दािनएलले एउटा िवषयबःतु
ःप

गनर् चाहे का िथए: य शलेमको हारको कारण बेिबलोन साॆाज्यको

ु न्ु थ्यो। "परमेँवरले यहू दाका
शिक्तशाली राजा नभएर परमेँवर आफै हुनह

राजा यहोिकमलाई नबूकदनेसरको हातमा सुम्पनुभएको िथयो" (दािनएल १:२

पान्तिरत)। यिद मािनसह ले परमेँवरलाई िवसर उहाँसँग बाँिधएको करार

तोडे भने उहाँले ितनीह लाई िबदे शमा यु बन्दी बनाएर पठाउनुहन
ु ेछ भनेर धेरै

वषर् अिघ उहाँले घोषणा गनुभ
र् एको िथयो। त्यसकारण इितहासको कदम अिघ
चल्न त्यसबेलाको बेिबलोनको सै न्यशिक्तको बाहुबल र त्यसको पु षाथर्मा
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होइन ब

ःवगर्को परमेँवरकै अगुवाईमा नै चिलरहे को हुन्छ भ े

दािनएलको िथयो। परमेँवरको सावर्भौमस ा वा ूभ ुत्वूित ःप

ान

ि कोण ती

युवाह मा भएकै कारणले बेिबलोन साॆाज्यको चाप र अनेक परीक्षा तथा

ूलोभनको सामना गन शिक्त ितनीह लाई िमलेको िथयो।

परमेँवरका जन भनेर कहलाइएकाह , सारा सं सारको सामु छु ै जाित

भनेर िचनारी भएका सनातन सृि कतार्को उपासक भनेर िचिनएका यहू दा र
य शलेमका बािसन्दाह लाई बेिबलोनीह को हातमा परमेँवरले िकन सुम्पनुभयो

र्ु ोस्, दे हायका केही पदह : २
र ितनीह मा दुगिर् त िकन आउन िदइयो? हेनह

राजा २१:८-२० " ८ यहोरामको समयमा एदोम यहू दाको िव

आफ्नै राजा खड़ा गरे । ९ यसैले यहोराम आफ्ना अिधकृतह

मा बागी भएर

र सबै रथह का

साथमा एदोमितर बढ़े । एदोमीह ले ितनी र ितनका रथका सेनापितह लाई घेरे,
तर ितनी उठे र राती नै भागे। १० एदोम आजको िदनसम्मै यहू दाको िव

मा

बागी भएको छ। त्यसै बेला िलब्नाले पिन िविोह गरे , िकनभने यहोरामले

परमूभु आफ्ना पुखार्ह का परमेँवरलाई त्यागेका िथए। ११ ितनले यहू दाका
पहाड़ी

दे शमा

अल्गा-अल्गा

थानह

बनाए,

र

ितनले

य शलेमका

ू ा (वेँयावृि ) गनर् लगाई वेँयासमानमा पारे
बािसन्दाह लाई मूितर्पज
यहू दालाई कुपथितर ढल्काए।

र

१२ यहोरामले एिलया अगमवक्ताबाट एउटा

पऽ पाए। त्यसमा त्यो कुरो लेिखएको िथयो: “तपाईंका पुखार् दाऊदका परमूभ ु
यसो भन्नुहन्ु छ: ‘ितॆा िपता यहोशापात र यहू दाका राजा आसाका चालमा ितमी

िहँड़ेन । १३ तर आहाबको घरानाले गरे झ इॐाएलका राजाह का चालमा

िहँड़ेर ितमीले यहू दा र य शलेमका बािसन्दाह लाई मूितर्पूजा (वेँयावृि ) गनर्

लगाई वेँयासमानमा पार्यौ। अिन ितॆा िपताका पिरवारका छोराह , अथार्त ्
आफ्नै भाइह लाई ितमीले मार्यौ। ितनीह

ितमीभन्दा असल मािनसह

िथए।

१४ ती सबै गरे कोले गदार् परमूभ ुले ितॆा ूजा, ितॆा छोराह , ितॆा पत्नीह

र ितॆा सबै धन-सम्पि मािथ ूहार गनर् लाग्नुभएको छ। १५ ितमी आफैचािहँ
ँ ु ीको रोगले मःत हुनछ
िनको नहुने आन्िा-भड़
े ौ, र त्यस रोगले गदार् ितॆा आन्िा-

ँ ु ी बािहर िनःकेर आउनेछन्’।”
भड़

१६ परमूभ ुले यहोरामको िव

मा

कूशीह नेर बःने पिलँती र अरबीह लाई उक्साउनुभयो। उनीह ले यहू दालाई

आबमण गरे र त्यसको िभऽसम्मै िछिरगए। १७ सबै धन-सम्पि
राजाको महलमा फेला पारे , ितनका छोराह

जो उनीह ले

र पत्नीह लाई समेत लगे।

कान्छा छोरा अहज्याहबाहेक ितनका कुनै छोरा पिन बाँकी रहेन। १८ यी सबै
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ँ ु ीको रोगले मःत
भएपिछ परमूभ ुले यहोरामलाई िनको नहुने आन्िा-भड़

पानुभ
र् यो। १९ त्यस रोगले ितनलाई केही समयसम्म सताइर ो। अिन दोॐो

ँ ु ी िनःकेर आए, र सा॑ै दु:ख सहेर
वषर्को अन्तमा त्यही रोगले ितनका आन्िा-भड़
ितनी मरे । ितनका ूजाले ितनका पुखार्ह का िनिम्त गरे झ ितनको सम्मानमा
आगो जलाएनन्। २० ितनी राजग ी आरोहण गदार् ब ीस वषर्का िथए। ितनले

य शलेममा आठ वषर् राज्य गरे । ितनको मृत्युमा कसैले शोक ूकट गरे न। र

ितनी दाऊदको सहरमा गािड़ए, तर राजाह का िचहानमा होइन।", २ राजा
२४:१५-२५ " १५ यहोयादा वृ

र दीघार्य ु भएर एक सय तीस वषर्का

उमेरमा मरे । १६ ितनी दाऊदको सहरमा राजाह कै िचहानमा गािड़ए, िकनभने

ितनले इॐाएलमा परमेँवर र उहाँका मिन्दरको िनिम्त असल काम गरे का
िथए।

१७ यहोयादाको मृत्युपिछ यहू दाका अिधकारीह

राजालाई दण्डवत् गनर्

आए, अिन राजाले ितनीह का कुरा सुन।
े १८ ितनीह ले परमूभ ु आफ्ना

पुखार्ह का परमेँवरको मिन्दर त्यागेर अशेरा दे वीका खम्बाह

र अ

मूितर्ह लाई पुज।
े यस दोषले गदार् यहू दा र य शलेममािथ परमेँवरको बोध

आइपर्यो। १९ तर ितनीह लाई आफैकहाँ फकार्एर ल्याउन परमूभ ुले

पठाउनुभयो। ती अगमवक्ताह ले ितनीह को दोष दे खाइिदए, तर

अगमवक्ताह

ितनीह ले अगमवक्ताह का कुरा सुनन
े न्।

२० तब परमेँवरका आत्मा

पूजाहारी यहोयादाका छोरा जकिरयामािथ उऽनुभयो। ितनी मािनसह का अिग
खड़ा भएर भने, “परमूभ ु यो भन्नुहन्ु छ: ‘ितमीह

िकन परमूभ ुका आ ा

उल्ल न गछ ? ितमीह को उन्नित हुनछ
े ै न। ितमीह ले परमूभ ुलाई त्यागेका

हुनाले उहाँले पिन ितमीह लाई त्याग्नुभएको छ’।”
जकिरयाको िव

२१ तर ितनीह ले

मा ष यन्ऽ रचे, र राजाको हुकुम पाएर ितनीह ले परमूभ ुका

मिन्दरको चोकमा ढु ा हानेर ितनलाई मारे । २२ राजा योआशले जकिरयाका
िपता यहोयादाको राजभिक्तलाई सम्झेनन्, तर ितनका छोरालाई मारे । मन

बेलामा जकिरयाले यसो भने, “परमूभ ुले यो दे खून,् र त्यहीअनुसारको दण्ड
िदऊन्।” २३ त्यही वषर्को अन्त्यमा अरामी सेना योआशको िव

ितनीह ले

यहू दा

र

य शलेममािथ

आबमण

गरे र

मा आयो।

मािनसह का

सबै

नायकह लाई मारे । ितनीह ले आफ्ना सबै लूटका माल दमःकसका राजाकहाँ
पठाइिदए। २४ अरामीह को एक सानो फौजले माऽ आबमण गरे , तापिन

परमूभ ुले इॐाएलको एक ठू लो सेनालाई उनीह का हातमा सुिम्पिदनुभयो।
यहू दाका मािनसह ले परमूभ ु आफ्ना पुखार्ह का परमेँवरलाई त्यागेका हुनाले,

२०

योआशमािथ उिचत दण्ड आइपर्यो। २५ राजालाई सा॑ै
अरामीह

गएपिछ पूजाहारी यहोयादाका छोराको मृत्युको साटो िलन राजाका

अिधकारीह ले ितनको िव
ओ

घाइते बनाएर

मा ष यन्ऽ रचे, अिन ितनीह ले राजालाई ितनको

ानमा नै मारे । यसरी ितनी मरे , र दाऊदको सहरमा गािड़ए, तर

राजाह का िचहानमा चािहँ होइन।" र यिमर्या ३:६-२५ " ६ योिशयाह राजाका

राजकालमा परमूभ ुले मलाई भन्नुभयो, “अिवँवासी इॐाएलले के गर्यो, के
ितमीले दे खेको छौ? त्यो गएर हरे क डाँड़ामा र हरे क झ्याम्म परे को

खमुिन

त्यसले व्यिभचार गरे की छ। ७ त्यसले यी सबै काम गरे पिछ मकहाँ फकर्न्छे

होला भनी मैले िवचार गरे को िथए,ँ र तर त्यो फिकर्न, र त्यसकी िवँवासघाती

बिहनीले त्यो दे खी। ८ त्यस अिवँवासी इॐाएलका सबै व्यिभचारको कारण

मैले

त्यसलाई

त्यागपऽ

िदएर

ँ
िनकािलिदए।

तापिन

मैले

हेर, त्यसकी

िवँवासघाती बिहनी यहू दा डराइन, तर गएर त्यसले पिन वेँयावृि
वेँयावृि

इॐाएलको िनिम्त यित सिजलो कुरा भयो, िक त्यसले ढु ा र

गरी। ९
खिसत

व्यिभचार गरे र दे शलाई िबटुलो पारी। १० यी सबै भए तापिन त्यसकी
िवँवासघाती बिहनी यहू दा, पूणर्

दयले त होइन, तर बािहरी

पले माऽ मितर

फकीर्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ११ परमूभ ुले मलाई भन्नुभयो, “अिवँवासी

इॐाएल िवँवासघाती यहू दाभन्दा अझ धमीर् ठहरी। १२ जा, उ रमा गएर यो
सन्दे श ूचार गर:् “ ‘हे अिवँवासी इॐाएल, ितमी फकर्,’ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ,

ँ ा तरे र म अब ितमीलाई हेनछै न,ँ िकनभने म कृपालु छु ,’ परमूभ ु
‘आख
ँ
भन्नुहन्ु छ, ‘म सध िरस गिररहनेछैन।
१३ केवल, ितमी, परमूभ ु आफ्ना

परमेँवरको िव

मा बागी भयौ, र हरे क झ्याम्म परे को

खमुिन पराई

दे वताह लाई ितॆो िनगाह दे खायौ, र ितमीले मेरो आ ापालन गरे न भनी आफ्नो
् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।
दोष ःवीकार गर’,”

१४ “फकर्, अिवँवासी ूजा हो,”

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “िकनभने म ितॆो पित हुँ। म सहरबाट एक जनालाई र

वंशबाट दुई जनालाई छान्नेछु र ितमीह लाई िसयोनमा ल्याउनेछु। १५ अिन
मेरो

दयले

चाएका गोठालाह

म ितमीह लाई िदनेछु, जसले ितमीह लाई

ान र बुि िसत डोर्याउनेछन्। १६ ती िदनमा जब ितमीह

दे शमा खू ब बढ़े र

फैिलनेछौ, तब मािनसह ले फेिर किहल्यै ‘परमूभ ुका करारको सन्दूक’ भनी

भन्नेछैनन्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “त्यसको िवचार ितनीह का मनमा आउनेछैन,

त्यसको सम्झना नै हुनछ
े ै न, त्यसको अनुपिःथितको केही ख्याल रहनेछैन।
त्योजःतै

अक

फेिर

किहल्यै

बनाइनेछैन।

२१

१७

त्यस

बेला

य शलेम

‘परमूभ ुको िसं हासन’ भिननेछ, र सबै जाितह

परमूभ ुको नाउँलाई मिहमा िदन

य शलेममा भेला हुनछ
े न्। हठी भएर आफ्ना मनका दुंट कुराह मा ितनीह

फेिर किहल्यै लाग्नेछैनन्। १८ ती िदनमा यहू दाका घराना इॐाएलका

घरानािसत िमल्नेछ, र मैले ितमीह का िपता-पुखार्ह लाई उ रािधकार ःव प
िदएको दे शमा ितनीह

उ रको दे शदे िख एकैसाथ आउनेछन्। १९ “म आफैले

ँ व्यवहार गनिथए ँ र एउटा
भन, ‘कित खुशीिसत आफ्ना छोराह जःतै ितमीह सग
ृ -सम्पि
सुन्दर दे श, जाितह मा सबैभन्दा मनपद पैतक

ँ
ितमीह लाई िदनेिथए।

अिन मैले िवचार गरे को िथए,ँ िक ितमीह ले मलाई ‘िपता’ भनी पुकानछौ र
मलाई प

ाउनदे िख फकर जानेछैनौ। २० तर जसरी एक िवँवासघाती

पत्नीले आफ्नो लोग्नेलाई त्याग्छे , त्यसरी नै ितमीह

पिन मूित िवँवासघाती

भएका छौ, हे इॐाएलका घराना हो,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।

्
डाँड़ाह मा एउटा िचच्चयाई
सुिनन्छ– इॐाएलका मािनसह का
पुकाराको सोर, िकनभने ितनीह

२१ ना ा
वाइ र

कुमागर्मा चलेका छन्, र ितनीह ले परमूभ ु

आफ्ना परमेँवरलाई िबसका छन्।

२२ “हे अिवँवासी मािनस हो, फकर्,

ितमीह को िवँवासघातबाट म ितमीह लाई िनको पानछु ।”

“हवस्, हामी

तपाईंकहाँ फकर आउनेछ , िकनिक तपाईं परमूभ ु हाॆा परमेँवर हुनहु न्ु छ।
२३ िनँचय नै दे वता-दे वी पुज्नेह , डाँड़ा र पहाड़ह मा होहल्ला मच्चाउनेह

छली छन्। िनँचय नै परमूभ ु हाॆा परमेँवरमा इॐाएलको उ ार छ। २४

हाॆा युवावःथादे िख नै ती लाजलाग्दा दे वताह ले हाॆा िपता-पुखार्देिख पिरौम

गरे र ल्याएका फलह लाई– अथार्त ् ितनीह का बगाल, बथान, ितनीह का
छोराछोरीह लाई ःवाहा गरे का छन्। २५ अब हामी आफ्ना लाजमा डुब र

हाॆो अपमानले हामीलाई ढाकोस्। हामी र हाॆा िपता-पुखार्ह ले परमूभ ु हाॆा
परमेँवरको िव

मा पाप गदआएका छ । हामीले आफ्नो युवावःथादे िख

आजको िदनसम्म परमूभ ु हाॆा परमेँवरको आ ापालन गरे का छै न ।”

हामी एक्काइस शताब्दीमा छौ। हामीले धेरै च ुनौितह को सामना

गिररहनुपरे को छ। (हाॆो सामु परमेँवरको अिःतत्व नै नभए जःतै िविभ
घट्नाह

घिटरहे का छन् र सभ्यता तीॄगितमा परमेँवरको धारभन्दा िबपरीत

िदसातफर् गइरहे को हामीले

पाइरहे का छ )। यस पिरवेशमा दािनएलको

पुःतकमा परमेँवरको बारे मा गिरएको िचऽण र

ूितिबिम्बत गिरएको कुरालाई हाॆो

ि कोण ूभावकारी पमा

दयमा सजाइ राख्नु ज री छ। यस

दािनएलको पुःतक अनुसार हामीले सेवा गन परमेँवर केवल उहाँको ूभ ुत्वले

२२

इितहासका पानाह लाईमाऽ पिरचालन गनुह
र् ु

तर उहाँ दया र सदाशयताले

भिरएर उहाँका जनह का जीवनह मा हःतक्षेप पिन गनुह
र् न्ु छ र आवँयक

समयमा उहाँले िनणार्यक सहयोग पिन गनुह
र् न्ु छ। जसरी यु बन्दी बनाएर

लिगएका िहॄूह लाई जे गनुभ
र् यो युगको अन्तमा उहाँका जनह लाई पिन

त्यही

गनुह
र् न
ु ेछ।

आबमणह

ितनीह को

आःथाूित

िविभ

क्षेऽह बाट

जितसुकै

गिरएतापिन वा खप्नुपरे तापिन ितनीह को जीवनमा परमेँवरको

उपिःथित हुनेभएकोले ितनीह

सामना गनछन्।

सबैले डटे र ती ूितकूल वातावरणह को

तपाईँ परमेँवरूित आःथावान र िन ावान भएकै कारण िविभ

क्षेऽह बाट तपाईँले च ुनौितह को सामना गिररहनुभएको होला। बा

वातावरण

वा ॐोतह बाट होस् वा चचर्िभऽैबाट होस्, तपाईँको आफ्नै पिरवारबाटै होस् वा
तपाईँको आफ्नै कमजोरी वा चिरऽबाट होस्, तपाईँ अिहले िस

ु एको
पु ष हुनभ

छै न। तर तपाईँले सामना गन जुनसुकै ूितकूल च ुनौितह को सामना गनर्
तपाईँमा परमेँवरको शिक्त उपलब्ध छ भ े आत्म ानलाई हामीले कसरी

आत्मसात् गिरराख्ने?
२. जःतोसुकै दवावमा पिन आःथालाई जगाइ राख्नु

तत्कालीन िवँव साॆाज्य बेिबलोनका राजा नबूकदनेसरले इॐाएल

दे शमा हमला गरे र त्यहाँका सय मािनसह लाई यु बन्दी बनाएर आफ्नो दे शमा

ल्याएका िथए। ितनीह मध्ये दािनएल र उनका तीन िमऽह

राजकीय

खानदानका िथए। जब ितनीह ले िबदे शमा िबदे शी शासकको हुकुममा चल्नुपय

तब ितनीह

अत्यन्तै दवावमा

परे का िथए। दािनएल १ पढ्नुहोस्। त्यहाँ

दािनएलको ःवतन्ऽ आत्मिनणर्य र परमेँवरको हःतक्षेपले काम गिररहेको हामी
दे ख्छ ।

ँ सम्झौता नगन नीित ितनीह मा कुन
दवावमा पिन आफ्नो आःथासग

हदसम्म िथयो? हेनह
र्ु ोस्: "१ यहू दाका राजा यहोयाकीमका शासनकालको तेॐो

वषर्मा बेिबलोनका राजा नबूकदनेसर य शलेममा आएर त्यसलाई घेरे। २ अिन

परमूभ ुले

परमेँवरको

यहोयाकीमलाई

ितनको

भवनका
हातमा

केही

भाँड़ाकँ ु ड़ाह सिहत

सुिम्पिदनुभयो।

ती

यहू दाका

भाँड़ाकँ ु ड़ाह

राजा

ितनले

बेिबलोिनयामा भएको आफ्ना दे वताको मिन्दरमा लगे र दे वताकै भण्डारमा

राखे। ३ तब राजाले ूवासमा लिगएका इॐाएलीह मध्येबाट राजकीय खानदान
र सभ्य खानदानका केही जवान मािनसह

छान्नू भनी ितनका ूमुख अिधकृत

२३

अशपेनजलाई हुकुम गरे । ४ ती जवान मािनसह

कुनै शारीिरक खोट नभएका,

सुन्दर, हरिकिसमका िशक्षा िसक्ने क्षमता भएका,

ानले पिरपूणर् भएका, िछटो

िसक्न सक्ने र राजदरबारमा सेवा गनर्लाई योग्य हुनपु थ्य । अशपेनजले

उनीह लाई बेिबलोनीह का भाषा र सािहत्य िसकाउनुपथ्य । ५ राजाले
उनीह लाई राजदरबारमा खाने गरे का दै िनक खाना र दाखम

िदनू भनी

अशपेनजलाई हुकुम गरे । उनीह लाई तीन वषर्सम्म तालीम िदनुपथ्य , र
र् थ्य ।
राजाको सेवामा ूवेश गनुप

त्यसपिछ उनीह

६ यीमध्ये कोही यहू दाका

कुलका िथए: दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र अजयार्ह। ७ ूमुख अिधकृतले

ितनीह लाई नयाँ नाउँ िदए– दािनएललाई बेलतसजर, हनन्याहलाई शिक,
मीशाएललाई मेशक र अजयार्हलाई अबे नगो। ८ तर दािनएलले राजकीय
भोजन र दाखम

खाएर आफैलाई अशु

ँ
नपानर्लाई ूमुख अिधकृतसग
अनुमित मागे। ९ अिन

आफैलाई अशु
परमेँवरले

नपान िनणर्य गरे , र ितनले यसरी

अिधकृतलाई

ती

दािनएलूित

कृपा

र

सहानुभिू त

दे खाउने

तुल्याउनुभयो, १० तर अिधकृतले दािनएललाई भने, “ितमीह ले खाने र िपउने

कुराह का सम्बन्धमा मलाई खटाउनुहन
ु े मेरा ःवामी महाराजादे िख म डराउँछु।

ितमीह का उमेरका अ
अवःथाका

दे िखनु

जवानह भन्दा ितमीह

र? ितमीह को

कारणले

उहाँको सामु िकन कमसल

गदार्

महाराजाले

मेरो

िशर

उड़ाइिदनुहन
े ।” ११ त्यसपिछ दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र अजयार्हमािथ
ु छ
खटाइएका सुरक्षाकमीर्लाई दािनएलले भने, १२ “कृपया, तपाईंका दासह लाई

दश िदनसम्म जाँच्नुहोस्। हामीलाई खानका लािग सागपात र िपउनका लािग
ँ हाॆा
पानी माऽ िदनुहोस्। १३ त्यसपिछ राजकीय खाना खाने जवानह सग
चेहरा

दाँज्नुहोस् र

तपाईंले

दे ख्नुभएअनुसार

आफ्ना

ँ
दासह सग

व्यवहार

गनुह
र् ोस्।” १४ यसकारण उनले यो कुरा मन्जूर गरे र दश िदनसम्म

ितनीह को जाँच गरे । १५ दश िदनपिछ राजकीय खाना खाएका ती अन्य
जवानह भन्दा ितनीह

ःवःथ र पुंट दे िखए। १६ यसकारण ती सुरक्षाकमीर्ले

ितनीह का लािग तोिकएका मीठा-मीठा खाना र दाखम
सागपात िदए।

हटाएर ितनीह लाई

१७ यी चार जवान मािनसह लाई परमेँवरले सब िकिसमका

सािहत्य र िशक्षाको

ान र समझ िदनुभयो। अिन दािनएल सबै िकिसमका दशर्न

र सपनाको अथर् खोल्न सक्ने भए। १८ राजाले ितनीह लाई हािजर गराउनू
भनी

तोकेको

समय

भएपिछ

ती

ूमुख

अिधकृतले

ितनीह लाई

राजा

ँ कुरा गरे र उनले दािनएल,
नबूकदनेसरकहाँ ल्याए। १९ राजाले ितनीह सग
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हनन्याह, मीशाएल र अजयार्ह बराबर कोही पिन भे ाएनन्। यसकारण ितनीह
राजाको सेवामा िनयुक्त भए। २० राजाले बुि

र समझको बारे मा ितनीह लाई

जे-जित ूँन सोध्थे, अिधराज्यभरका जादूगरी र मन्ऽतन्ऽ गनह भन्दा
ितनीह लाई दश गुणा असल भे ाए। २१ अिन कोरे स राजाका शासनकालको
पिहलो वषर्सम्म दािनएल त्यहाँ रहे।"

बेिबलोनमा आएका दािनएल र उनका तीन युवा िमऽह ले आफ्नो

आःथा, िवँवास र िचनारीलाई कोहीसँग सम्झौता नगिर जीिवत राख्न ठू लो

च ुनौितको सामना गनुप
र् रे को िथयो। राजाकै आदे श अनुसार ितनीह लाई िबशेष

तािलम िदन च ुिनएको िथयो। पौरािणक कालमा जब राजाह ले कुनै दे शमा
हमला

गरे र

त्यहाँका

मािनसह लाई

यु बन्दी

ितनीह मध्येबाट केही धेरै असल यु बन्दीह

बनाएर

ल्याउथे

तब

छािनन्थे। ती यु बन्दीह लाई

िवशेष तािलम िदएर ितनीह को मन र बफादािरता िवजयी दे शका राजा र
ितनीह का दे वीदे वताह को आराधना गनुप
र् न चलन िथयो। अनेक तािलम ारा
यु बन्दीह लाई पिरवतर्न गराएर ितनीह ले राजाको मन िजत्न सकेको

खण्डमा ितनीह

राजदरवारको काममा खिटन्थे। त्यही पिरवेशमा ती िहॄू

िसकाएर िविभ

ूिबया ारा ितनीह को आःथा र सं ःकार अिन ितनीह को

यु बन्दीह लाई पिन बेिबलोन सभ्यताका दे वीदे वता, सं ःकार, धमर् र सं ःकृित

सोचमा पिरवतर्न ल्याउने राजा नबूकदनेसरको चाहना िथयो। लोकिूय भाषामा
भ े हो भने ितनीह को धमर्पिरवतर्न गरे र बेिबलोनको धमर्मा ितनीह लाई
आवध्द गराउने राजाको ूयास िथयो। त्यिह ूिबयाको एउटा अंश दािनएल र

उनका िमऽह को नाउँ बेिबलोनको सं ःकार अनुसार पिरवतर्न गिरएको िथयो।
नयाँ नाउँको अथर् ितनीह

कसका हुन ् र ितनीह को गन्तव्य कहाँ हो भ े

कुरा ितनीह ले बुझ्नुपदर्थ्यो। यसरी नयाँ नाउँ िदइएतापिन ती युवाह लाई

यु बन्दीकै अवःथामा अथार्त ् नजरबन्दमै राखेर अब ितनीह मािथको ूभ ुत्व

ितनीह को नभइ अब नयाँ दे शका राजाको हातमा छ भनेर दे खाइएको िथयो

साथै

ितनीह लाई बेिबलोनको सभ्यता र धमर् िसकाएर जबरजःती बेिबलोनका

अन्य नागिरकह

जःतै बनाउने ूयास गिरएको िथयो। ितनीह को जन्ममा

ँ
ँ थ्यो। अब
िदइएको ितनीह को नाउँले इॐाएलका परमेँवरलाई औल्याउ

ितनीह को नाउँलाई पिरवतर्न गिर िबदे शी रा

बेिबलोनका दे वताह को

सम्मान गन खालको नाउँ िदइएको िथयो। त्यसको साथै ती िहॄू युवाह लाई

ु बाट
तािलमको बममा राजा आफैले खाने खानेकुरो र िपउने कुरा आफ्नै टे बल
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ितनीह लाई िदने िनणर्य राजाले गरे का िथए। राजाले जे खान्छन् त्यही खाना
खान पाउनु भनेको पौरािणक युगमा त्यसले गिहरो अथर् राख्दथ्यो। त्यसको
अथर् राजाूित एकाम बफादार र उनमािथ नै पूरा भरोसागन िनणर्य गरे को भ े
हुन्थ्यो। राजाले त्यस दे शका दे वी दे वताह लाई चढाइएको खानेकुरा खाने

भएकोले धािमर्क आःथामा त्यसको गिहरो अथर् रहन्थ्यो। िनचोडमा भ ुपदार्

राजाले मानेका धमर्संःकार र आराधना गन ूणाली ती िहॄूह लाई मा

कर

गिरएको िथयो।

यसरी दािनएल र उनका िमऽह लाई ठू लो धमर्संकटमा पािरएको

िथयो। िबदे शमा िबदे शी रहनसहन अनुसार चल्नु पन बाध्यतामा ितनीह
िथए। त्यितधेरै अप

ारोमा पदार् ितनीह

अब के गन होला भ े ठू लो सोचमा

परे का िथए। परमेँवरूितको आःथामा पिन अिडग हुनपु न र िव सॆाटको

शिक्तको मागलाई पिन मा ुपन-यःतो पिरिःथितमा परमेँवरको हःतक्षेप वा

कुनै अलौिकक कामिबना ितनीह को जीवन सिजलो नहुने ूाय िनिँचत
भइसकेको िथयो। अझ बेिबलोन सहरका भव्य र गौरबशाली सं रचनाह ले

मानव सभ्यताको ठू लो उपलब्धी दे खाएर सृि कतार् परमेँवरलाई िवँवास
नगरे पिन ठू ला ठू ला कामह

गनर् सिकन्छ भनेर ती िहॄू युवाह लाई च ुनौित

िदइरहे का िथए। बेिबलोनी मिन्दरका वाःतुकलाह

मनमोहक र सुन्दर िथए।

झुिन्डरहे का भव्य र सौन्दयर् बगचा र सहरिभऽ बिगरहे का युृेिटस नदीले त्यो
सहरको

शोभा

र

मिहमालाई

तत्कालीन

सं सारको

कुनै

सहरसँग

दाँज्न

सुहाउदै नथ्यो। त्यसकारण दािनएल र उनका िमऽह लाई पिन उच्च पदह मा
आिशन भएर त्यस सहरको वैभवको उपभोग गनर् र त्यसबाट फाइदा उठाउने
अवसर िमलेको िथयो। बेिबलोनको असल नागिरक भएर त्यसको उ ितमा
सहभागी भएर बेिबलोन सभ्यतामा ितनीह

हराउन सक्थ्ये। बेिबलोनको

सभ्यता, धमर् र सं ःकारसँग ितनीह ले सम्झौता गरे र त्यसिभऽ िभऽन सके

ितनीह

यु बन्दी नभएर त्यही दे शको उच्च शाही हािकमह

हुन सक्थे। तर

सं सारको क्षिणक पद, मान मयार्दा, इज्जत, शिक्त र मिहमाको िनिम्त के

ितनीह ले आफ्नो आःथा र नीितह सँग सम्झौता गरे होलान्?

त्यःतो आकिषर्त वातावरणमा घुलिमल हुन ती युवाह ले कःतो
िकिसमको बहाना बनाउन सक्थे? आफ्नो िववेक र आःथालाई त्यस दे शको
ँ सम्झौता गरे र बेिबलोनको सभ्यतामा सिजलैसग
ँ ितनीह
सःकृित र धमर्सग
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कसरी घुलिमल हुन सक्थे? के तपाईँले त्यस िकिसमको च ुनौितको सामना
गिररहनुभएको छ?

३.

ढ सङ्कल्प
दािनएल १:५-२० फेिर पढ्नुहोस्। यहाँ दुई मूल तत्वह ले काम

गिररहेको दे िखन्छ: ती हुन ् दािनएलको ःवतन्ऽ आत्मिनणर्य र परमेँवरको

हःतक्षेप। यसमा कुन अत्यन्तै मह वपूणर् नीित हाॆो सामु धरोहरको

पमा

उभ्याइएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "५ राजाले उनीह लाई राजदरबारमा खाने गरे का

दै िनक खाना र दाखम

िदनू भनी अशपेनजलाई हुकुम गरे । उनीह लाई तीन

राजाको सेवामा ूवेश गनुप
र् थ्य ।

वषर्सम्म तालीम िदनुपथ्य , र त्यसपिछ उनीह

६ यीमध्ये कोही यहू दाका कुलका िथए: दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र

अजयार्ह। ७ ूमुख अिधकृतले ितनीह लाई नयाँ नाउँ िदए– दािनएललाई
बेलतसजर, हनन्याहलाई शिक, मीशाएललाई मेशक र अजयार्हलाई अबे नगो।
८ तर दािनएलले राजकीय भोजन र दाखम
िनणर्य गरे , र ितनले यसरी आफैलाई अशु

खाएर आफैलाई अशु

नपान

ँ
नपानर्लाई ूमुख अिधकृतसग

अनुमित मागे। ९ अिन परमेँवरले ती अिधकृतलाई दािनएलूित कृपा र

सहानुभिू त

दे खाउने

तर

तुल्याउनुभयो, १०

अिधकृतले

दािनएललाई

भने,

“ितमीह ले खाने र िपउने कुराह का सम्बन्धमा मलाई खटाउनुहन
ु े मेरा ःवामी

महाराजादे िख म डराउँछु। ितमीह का उमेरका अ

जवानह भन्दा ितमीह

उहाँको सामु िकन कमसल अवःथाका दे िखनु र? ितमीह को कारणले गदार्
महाराजाले मेरो िशर उड़ाइिदनुहन
े ।”
ु छ

११ त्यसपिछ दािनएल, हनन्याह,

मीशाएल र अजयार्हमािथ खटाइएका सुरक्षाकमीर्लाई दािनएलले भने, १२
“कृपया, तपाईंका दासह लाई दश िदनसम्म जाँच्नुहोस्। हामीलाई खानका लािग
सागपात र िपउनका लािग पानी माऽ िदनुहोस्। १३ त्यसपिछ राजकीय खाना

ँ हाॆा चेहरा दाँज्नुहोस् र तपाईंले दे ख्नुभएअनुसार आफ्ना
खाने जवानह सग

ँ व्यवहार गनुह
दासह सग
र् ोस्।” १४ यसकारण उनले यो कुरा मन्जूर गरे र दश
िदनसम्म ितनीह को जाँच गरे ।

१५ दश िदनपिछ राजकीय खाना खाएका ती

अन्य जवानह भन्दा ितनीह

ःवःथ र पुंट दे िखए। १६ यसकारण ती

ितनीह लाई सागपात िदए।

१७ यी चार जवान मािनसह लाई परमेँवरले

सुरक्षाकमीर्ले ितनीह का लािग तोिकएका मीठा-मीठा खाना र दाखम

सब िकिसमका सािहत्य र िशक्षाको

हटाएर

ान र समझ िदनुभयो। अिन दािनएल सबै
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िकिसमका दशर्न र सपनाको अथर् खोल्न सक्ने भए। १८ राजाले ितनीह लाई

हािजर गराउनू भनी तोकेको समय भएपिछ ती ूमुख अिधकृतले ितनीह लाई
ँ कुरा गरे र उनले
राजा नबूकदनेसरकहाँ ल्याए। १९ राजाले ितनीह सग

दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र अजयार्ह बराबर कोही पिन भे ाएनन्। यसकारण
ितनीह

राजाको सेवामा िनयुक्त भए। २० राजाले बुि

र समझको बारे मा

ितनीह लाई जे-जित ूँन सोध्थे, अिधराज्यभरका जादूगरी र मन्ऽतन्ऽ
गनह भन्दा ितनीह लाई दश गुणा असल भे ाए।"

आफूह लाई बेिबलोनी सं ःकार अनुसार िदइएका नामह ूित ती चार

जना िहॄू यु बन्दीह ले िबरोध जनाएको दे िखदै न। आफ्ना नाउँह

पिरवतर्न

केही गनर् सक्दै नथे तर आफूआफूमा िहॄू नाउँबाट नै

गिरएकोमा ितनीह

सम्बोधन गनुक
र् ो िबकल्प ितनीह मा िथएन। तर राजाकै भान्साघरबाट खाना र

रक्सी खानै पदार् ितनीह लाई खाने िक नखाने भ े ि िवधाले िपरोलेको िथयो।

तै पिन ती खानेकुराह

खाने िक नखाने भ े िनणर्य त ितनीह कै ःविववेकमा

िथयो। त्यसकारण ती चार युवाह ले गनुप
र् न आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई
अत्यन्तै मह वपूणर् मा ुपदर्छ।

यिद ितनीह कालािग खटाइएको हािकमले ितनीह को नाउँ बदल्न सक्छन्

भने ितनीह को खानेकुराको पिरकारपिन बदल्न सक्छन् भ े ती युवाह को

ु बाट ल्याइएको खानेकुरा नखाने िनणर्य दुई
मनमा लागेको िथयो। राजाकै टे बल

कारणह ले हुनसक्छ।

ु बाट ल्याइएको खाने मासुह मा अशु
ूथमत: राजाको टे बल

मासु

हुन सक्छ जुन लेबी ११मा खान मनाही गिरएको छ। दोॐोमा, राजाका
खानाह

पिहले नै दे वतालाई चढाएर त्यो ूसादकै

पमा राजाले खाने गरे का

िथए। त्यसकारण दािनएलले कुनै छलकपट वा जालझेलका शब्दह

नगिर खुला

ूयोग

ु बाट खाना निदन
पमा धािमर्क आःथाको कारण राजाको टे बल

हािकमलाई अनुरोध गरे का िथए। (दािनएल १:८ "तर दािनएलले राजकीय

भोजन र दाखम
आफैलाई अशु

आफ्नो आःथा र

खाएर आफैलाई अशु

नपान िनणर्य गरे , र ितनले यसरी

नपानर्लाई ूमुख अिधकृतसँग अनुमित मागे")। दािनएलले

ान ःप साथ दे खाएका िथए। यस मािमलामा दािनएल

अत्यन्तै साहसी भएका िथए।

जब हामी दािनएल र उनका बेिबलोनी हािकमसँग भएका कुराकानी पढ्छ

तब त्यहा केही मह वपूणर् कुराह

ँ
औल्याइएको
हामी पाउँछ । ूथमत: जब
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दािनएलले आफूह लाई परीक्षा गनर् ूःताव राखे तब हािकम कःतो जोिखममा

िथए भ े दािनएलले बुझेका िथए। केवल दस िदनमाऽ खानेकुरा पिरवतर्न

गरे र ितनीह को परीक्षा गरे

पुग्छ िकनभने त्यस अविधमा खानेकुराले

ितनीह लाई कितको फाइदा गद रहे छ भनेर हे न र् सिकन्थ्यो। जसले गदार्
हािकमको डर पिन अिलक कम भएको िथयो। दोॐोमा परमेँवरमािथ नै पूरा
भरोसा राखेर त्यो ूःताब राख्दा थोरै समयकालािग भएपिन त्यो ूःताबको

नितजा सकारात्मक नै आउछ भ े दािनएललाई थाहा िथयो। तेॐोमा, जुन
परमेँवरले नै सृि को समयमा मानव जीवनलाई ःवःथ राख्न सागशब्जी र
पानी खान िनदशन िदनुभएको िथयो भ े कुरा दािनएललाई थाहा भएको हुनाले

उनको िनणर्यमा त्यसले ूभाव पारे को हुनसक्छ (उत्पि
अनेक िकिसमका खानाका पिरकारह

१:२९)। सं सारमा

छन् तर अिहले पिन परमेँवरले सु मा

िदनुभएको खाना नै उ म भइरहे को कुरा हामी मध्ये कसलाई थाहा छै न र?

दािनएलको आत्मिनणर्य र परमेँवरमािथ अिडग हुने स ल्पले गदार्

परमेँवरले पिन उनको िनिम्त सहजै काम गनुर् भएको िथयो (दािनएल १:९
"अिन परमेँवरले ती अिधकृतलाई दािनएलूित कृपा र सहानुभिू त दे खाउने
तुल्याउनुभयो,)। हामीह ले गन आत्मिनणर्य कितको मह वपूणर् हुदो रहेछ भ े

कुरा त्यसले हामीलाई कसरी बताउँछ? हामी जे िनणर्य गछ त्यसमा हाॆो
परमेँवरमािथको भरोसाले कुःतो ूभाव पादर्रहेछ भ े वाःतिवकतालाई हामीले

कसरी बुझ्ने?
४. कुनै खोट नभएका पिरपक्व र बुि मानी मािनस
दािनएल र उनका सहकमीर्ह

राजाको दरवारमा सेवाकायर् गनर्

च ुिनएका िथए। ितनीह को चिरऽ राजा नबूकदनेसरले नै िनधार्रण गरे अनुसार
िमलेको िथयो। दरावारमा खिटने हािकमह

कुनै खोट नभएका र असल वा

पिरपक्व हुनपु छर् भ े राजाको उदीर् िथयो (दािनएल १:४)। जो परमेँवरको
मिन्दरमा सेवाकायर् गछर्न ् र बिलह
२२:१७-२५,२१:१६-३५)।

परमेँवरसँग

दाँजेको

हुनपु छर्

पिन कुनै खोट नभएको हुनपु छर् (लेबी

बेिबलोनको

राजाले

आफूलाई

इॐाएलको

िकनभने

उनको

दरवारमा

सेवा

गन

कमर्चारीह को चिरऽमा पिन कुनै खोट नभएको उनले अपेक्षा गरे का िथए।

वाःतिवक पमा भ े हो भने दािनएल र उनका सहकमीर्ह

सय वषर्पिछ ूेिरत

पावलले भने झ परमेँवरको सामु िजउँदो शिहद भएर जीवन िनवार्ह गिररहे का

२९

िथए। बेिबलोन साॆाज्य र सभ्यतासँग सम्झौता नगिर जुनसुकै ूितकूल

पिरिःथितको पिन सामना गनर् तयार भएर आफ्नो आःथा र चिरऽमा ःप ता र
पिरपक्वता ितनीह ले दे खाएका िथए।

हाॆो जीवनमा जुनसुकै च ुनौित वा परीक्षा तथा ूलोभनको सामना गनर्

हामी पिन परमेँवरमािथको िवँवास र आःथामा अटल भएर बःनुपछर् भनेर

दे हायका केही पदह ले कसरी बताउँछन्? हेनह
र्ु ोस् गलाती २:१९-२१ "१९
िकनिक परमेँवरको िनिम्त म िजउन सकूँ भनेर व्यवःथा ारा व्यवःथाको लेिख
ँ ै बूसमा टाँिगएको छु , अब उूान्त िजउने म
म मरे को छु । २० म भींटसग

होइन,ँ तर भींट ममा िजउनुहन्ु छ। जुन जीवन शरीरमा म अिहले िजउँछु, त्यो

र् यो, र मेरो
परमेँवरका पुऽमा िवँवास गरे र िजउँछु, जसले मलाई ूेम गनुभ

िनिम्त आफूलाई अपर्ण गनुभ
र् यो। २१ परमेँवरको अनुमह म पन्साउँिदन,ँ

िकनिक व्यवःथा ारा धमीर् ठहिरने हो भनेता भींट व्यथमा मनुभ
र् यो।", म ी

१६:२४-२७ "२४ तब येशूले आफ्ना चेलाह लाई भन्नुभयो, “कोही मेरो पिछ
आउने इच्छा गदर्छ भने, उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो बूस उठाएर
मेरो पिछ लागोस्। २५ िकनिक जसले आफ्नो ूाण बचाउन चाहन्छ, उसले त्यो

गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो ूाण मेरो िनिम्त गुमाउँछ, त्यसले त्यो पाउनेछ।
२६ सारा जगत् ूाप्त गरे र पिन आफ्नो ूाण गुमायो भने, मािनसलाई के लाभ
हुन्छ? अथवा मािनसले आफ्नो ूाणको स ामा के िदन सक्छ? २७ िकनिक

ँ आउनेछ, र त्यस
मािनसको पुऽ आफ्ना िपताको मिहमामा आफ्ना ःवगर्दूतह सग
बेला उसले हरे क मािनसलाई त्यसको कामअनुसार ूितफल िदनेछ।" र २
कोरन्थी ४:१६-१८ "१६ यसकारण हामी हरे स खाँदैन । हाॆो बा

मनुंयत्व

नाश हुँदैगए तापिन हाॆो आित्मक मनुंयत्वचािहँ िदनिदनै नयाँ हुँदैजान्छ। १७
िकनिक हाॆो हलुको र क्षणभरको कंटले हाॆा िनिम्त अतुलनीय तथा अनन्तको
महान् मिहमा तयार गिररहेछ। १८ हामी

ँय अथार्त ् दे ख्ने कुरालाई होइन, तर

अ ँय अथार्त ् नदे ख्ने कुरालाई हेछ , िकनभने
अ ँय कुराचािहँ अनन्तसम्म रहन्छन्।"

िहॄू

् , तर
ँय कुरा क्षिणक हुनछन्

परमेँवरूितको आःथामा बफादार भएकोले नै उहाँले ती चार जना

यु बन्दीह को

सम्मान

गनुभ
र् यो।

दश

िदनको

परीक्षापिछ

जब

ु बाट खाना खाने
ितनीह को हािकमले ितनीह लाई हे रे तब राजाको टे बल

िव ाथीर्ह भन्दा ितनीह

पु

र ःवःथ भएको उनले दे खे। त्यितमाऽ

नभएर परमेँवरले आफ्ना चार जना सेवकह लाई यसरी सम्मान गनुभ
र् यो "सब

३०

िकिसमका सािहत्य (बेिबलोन सभ्यताका सािहत्य तथा धमर्दशर्नह समेत) र
िशक्षाको

ान र समझ िदनुभयो।" तर केवल

दािनएललाई माऽ "सबै

िकिसमका दशर्न र सपनाको अथर् खोल्न सक्ने बनाइिदनुभयो।" दािनएल
१:१७। सो बरदानले पिछ गएर दािनएलको जीवनमा उल्लेखनीय भूिमका
खेलेको िथयो।

जसरी बेिबलोनको राज भवनमा उहाँका सेवकह लाई परमेँवरले

सम्मान गनुभ
र् यो त्यसरी नै हामी सं सारमा अनेक च ुनौितह को सामना गछ
अिहले पिन हामीलाई उहाँले बुि

र

ान िदनुहन्ु छ (िकनभने उहाँ केवल

ु ु )। हाॆो समाजको ॅ
पौरािणक कालका परमेँवरमाऽ हुनह

वातारणबाट

चोखो भएर बःन सम्भव छ भनेर दािनएल र उनका िमऽह को अनुभववाट
हामी िसक्न सक्दछ । यिद परमेँवरको मिहमा गनर् चाहन्छ र उहाँको इज्जत
भने परमेँवरको वचनिवपरीत चल्ने समाज र सं ःकारबाट

राख्न चाहन्छ

हामीले अलग रहनुपछर्
िमऽह

भनेर ितनीह बाट िसक्नुपदर्छ। दािनएल र उनका

रहे को बेिबलोन दे शको सं ःकार, सभ्यता, धमर् अःथायी र गलत जगमा

बसािलएको िथयो। सत्यमा

भन्दा पिन पौरािणकतामा त्यो सभ्यता बसािलएको

िथयो। बेिबलोनका सबै नागिरकह लाई त्यसै को िशक्षादीक्षामा हुकार्इएको
िथयो। दािनएल र उनका साथीह
भएतापिन परमेँवरको सहयोगले ितनीह

पिन त्यही िशक्षादीक्षामा हुकर्न वाध्य
उहाँूित िन ावान् भएर बःन सक्षम्

भएका िथए। (माछा पानीमा तै िरयतापिन माछा पानी िबना सं भव हुँदैन भने

जःतै हामीले जुनसुकै समाजमा िभज्नुपरे तापिन त्यही समाजमा हामी हराउनु

हुँदैन भ े कुरा दािनएल र उनको साथीह को बृतान्तले दे खाउँछ-अनुवादकको

थप िटप्पणी)।

हामी जहाँ रहेपिन हाॆो आःथा िवपरीत रहेका सं ःकार र समाजको
सामना गनुर्

पिररहेकै हुन्छ। तैपिन ितनीह बाट ूभािवत नहुन परमेँवरूित

िन ावान र बफादार भएर रहने सङ्कल्प गनुर् ज री छ। तपाईँ रहनु भएको

समाजमा कःता सं ःकारह

छन् जसको सारमा तपाईँ चिलरहनुभएको छै न?

५. अिन्तम परीक्षा

चार जना िहॄू युवाह

राजा ःवयंले गरे को परीक्षामा उल्लेखनीय पमा

उतीणर् भएका िथए। ितनीह को सफलताको ौे य वा ॐोत के िथयो? हेनह
र्ु ोस्
दािनएल १:१७-२१को साथै अ

पदह , "१७ यी चार जवान मािनसह लाई

३१

परमेँवरले सब िकिसमका सािहत्य र िशक्षाको

ान र समझ िदनुभयो। अिन

दािनएल सबै िकिसमका दशर्न र सपनाको अथर् खोल्न सक्ने भए। १८ राजाले
ितनीह लाई हािजर गराउनू भनी तोकेको समय भएपिछ ती ूमुख अिधकृतले

ँ कुरा गरे र
ितनीह लाई राजा नबूकदनेसरकहाँ ल्याए। १९ राजाले ितनीह सग

उनले दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र अजयार्ह बराबर कोही पिन भे ाएनन्।

यसकारण ितनीह

राजाको सेवामा िनयुक्त भए। २० राजाले बुि

र समझको

बारे मा ितनीह लाई जे-जित ूँन सोध्थे, अिधराज्यभरका जादूगरी र मन्ऽतन्ऽ
गनह भन्दा ितनीह लाई दश गुणा असल भे ाए। २१ अिन कोरे स राजाका
शासनकालको पिहलो वषर्सम्म दािनएल त्यहाँ रहे।", अय्यूब ३८:३६ "कसले
दयलाई बुि

िदयो? अथवा मनलाई समझदारी िदयो?", िहतोपदे श २:५-६ "५

ितमीले परमूभ ुको भय बुझ्नेछौ र परमेँवरको
परमूभ ुले बुि

िदनुहन्ु छ, र उहाँको मुखबाट

ान ूाप्त गनछौ। ६ िकनभने

ान र समझशिक्तका कुराह

िनःकन्छन्।" र याकूब १:५ "तर यिद ितमीह मध्ये कसैलाई बुि को अभाव
ँ नझकीर् िदनुहन
छ भने उदार-िच सग
ु े परमेँवरलाई त्यसले मागोस्, र त्यसलाई
त्यो िदइनेछ।"

"बेिबलोनको िवँविव ालय"मा िहॄू युवाह ले बेिबलोन िशक्षा, धमर्,

सभ्यता आिद िचनाउने िविभ

िवषयह

बडो लगनशीलता र मेहनतसाथ तीन

र् रे को िथयो। बेिबलोन िवँविव ालयमा अध्ययन गन
वषर् सम्म अध्ययन गनुप
सबै िव ाथीर्ह को अिन्तम परीक्षा राजा ःवयं ले िलने भएकोले ितनीह

राजदरवारमा उपिःथत गराइयो। ितनीह मा ती चार िहॄू युवाह
राजाले ती िहॄू युवाह

अन्य िव ाथीर्ह भन्दा

पाएनन् तर ितनीह को बुि

र

ःतपु

सबैलाई

पिन िथए।

र ःवःथ भएको माऽ

ान अ भन्दा दश गुणा वढी भएको पाए।

बेिबलोनको उच्च िशक्षामा सबै िव ाथीर्ह लाई उिछनेर ठू लो योग्यता ूाप्त
गरे काले

ितनीह लाई

तुरन्तै

राजाको

सेवामा

तत्कालीन बेिबलोनको सभ्यता, धमर्, सािहत्य,
िथए।

बेिबलोनका

धमर्,

सािहत्य

र

िनयुक्त

गिरयो।

ितनीह

ान र बुि मा िनपूणर् भएका

िशक्षादीक्षाह

सनातन

सृि कतार्

परमेँवरसम्मत नभएतापिन वा ितनीह मा िवँवास नभएतापिन ितनीह ले सो
सभ्यता इमान्दािरताकासाथ िदलोज्यानले िसकेका िथए।
युवाह

आफ्नो खाना र िवँविव ालयमा िलएको तािलमले गदार् ती िहॄू
अन्य

िव ाथीर्ह भन्दा

उच्च

ःथानमा

परे का

िथए

भनेर

राजा

नबूकदनेसरले सोचेका हुन सक्छन्। तर दािनएल र उनका साथीह ले
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दे खाएका उत्कृ

वा अ को तुलनामा ूा

गरे को उ म नितजा बेिबलोनी

तािलम ूणालीले होइन भ े कुरा ितनीह लाई थाहा िथयो। सबै
त्यसलाई

आजर्न

गन

क्षमता

परमेँवरबाट

नै

आउँदछ।

ानबुि

र

परमेँवरमािथ

भरपनह मािथ उहाँले के गनर् सक्नुहन्ु छ भ े ूभावकारी उदाहरण त्यो भन्दा
अ

के हुन सक्ला? हामी परमेँवरका छोराछोरीह

ह

भनेर पिहचान

कुनै पिन सं ञ्चार, सरकार, व्यिक्त वा सं ःथाह को शिक्तदे िख

िदनलाई

डराउनु आवँयक छै न। जब हामी हाॆो भरोसा परमेँवरमा राख्दछ तब कुनै
पिन किठन पिरिःथितको सामना गिररहन उहाँले बल िदइरहनुहन्ु छ र सबै

ूितकूल वातावरणबाट हामीलाई सुरिक्षत राख्नुहन्ु छ भनेर ढु क्क हुन ु ज री

छ। जब िविभ

च ुनौितह को सामना गनुप
र् न िनणर्यमा हामी पुग्छौ

िनणर्य ठीक हो भनेर दे खाउने महान् अ

तब कुन

नै परमेँवरूित हामीमा भएको

आःथा र िन ा हुनेछ। िठकबेिठकको आत्मिनणर्यको अिधकार हामीलाई नै

सुिम्पइएको छ।
पाठह

दािनएल १लाई हे दार् परमेँवरको बारे मा धेरै मह वपूणर् आत्म ानका

हामी िसक्दछ : (१) िवँवको इितहास परमेँवरको िनयन्ऽणमा छ।

(२) हामी कितपय समयमा यःता सं ःकार र समाजमा पदर्छ जुन हाॆो आःथा

िवपरीत हुन्छ वा हाॆो आःथासँग िमल्दै न। त्यो वातावरणसँग सम्झौता गरे र
आफ्नो अिःतत्व जोगाउने िक नजोगाउने भ े ि िवधामा पिन त्यसलाई सम्हाल्न
हामीलाई परमेँवरले बुि

र

ान िदनुहन्ु छ। (३) जो िभऽी

दयदे िख वा

अन्तरिववेकदे िख नै सच्चाइका साथ परमेँवरमा भरोसा राख्दछ र त्यस
अनुसार जीवनशैली चलाउन ूितव

हुन्छ त्यसलाई परमेँवरले सम्मान

गनुह
र् न्ु छ।

"कोरे स वा साइरस राजाको ूथम वषर्सम्म दािनएल रहे " (दािनएल

१:२१) भनेर दािनएल १ अध्याय टु ि न्छ। यहाँ कोरे श वा साइरस राजा

भनेर उल्लेख गिरनुलाई अथर्पूणर् मा ुपछर्: ूवासी जीवन िबताइरहे काको िनिम्त

केही आशाको िकरण त्यसले दे खाउँछ। आफ्ना जनह लाई ूवासी जीवनबाट

छु ट्कारा िदएर य शलेममा फकार्उन

परमेँवरले कोरे श वा साइरस राजालाई

नै च ु ुभएको िथयो। परमेँवरका जनह

एक िवदे शी राजाको आबमणबाट

हार खाँदै यु वन्दी भएर ूवासी जीवन िबताउनुपरे को ूसं गसँगै दािनएल एक

अध्याय सु

भएपिन घर वा आफ्नै दे शमा फिकर्ने आशाको झलक दे खाएर

ु न्ु छ: हाॆो जीवनको
उक्त अध्याय अन्त हुन्छ। हाॆो यःतो परमेँवर हुनह
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अत्यन्तै किठन, दु:खक

र परीक्षामा पिन उहाँले सधै आशाको झ्याल

खोिलिदनुहन्ु छ तािक हामी उहाँको मिहमा दे ख्न सक र एक िदन सबै दु:ख,

पीडा र नैराँय जीवनको अन्त उहाँले गनुह
र् न
े अनन्त
ु ेछ। त्यो समय नआउ ल
आनन्द

जीवनको

र

मिहमाको

झलक

दे खाइरहनुहन्ु छ।

उहाँले

उपसं हार:

हामीलाई

िनरन्तर पमा

थप जानकारी: "दुवै दािनएल र उनका िमऽह

र युशूफले, युवा अवःथामा

दािनएल र उनका िमऽह को भाग्य वा धनसम्पि

कमाउने अवसर िमौदे शमा

िवदे शमा बन्दक जीवन िबताउनु परे को िथयो। तर बेिबलोनमा लिगएका
लिगएको युशूफको भन्दा असल िथयो। तर ती युवाह ले आफ्नो सही चिरऽ

दे खाउन

कठोर

परीक्षाको

सामना

आएतापिन दािनएल र उनका साथीह

गनुप
र् रे को

िथयो।

शाही

खानदानबाट

य शलेमको सरल र िसधा-साधा घरमा

िथए। िवदे शी राजाको आबमणबाट यु वन्दी भएर तत्कालीन बेिबलोन
साॆाज्यको अत्यन्तै भव्य सहरह मा लिगएका िथए। िवँवको महान् सॆाटको
िवशेष सेवाको िनिम्त तािलम िदन ितनीह लाई अलग्याइएको िथयो। ितनीह
ॅ , शानदार र िवलासी दरवारको वातावरणमा फःन ठू लो ूलोभनमा समेत
परे का िथए। यहोवाका उपासकह
हुनपु रे को

िथयो,

परमेँवरको

भएतापिन ितनीह

बेिबलोनको यु बन्दी

भाँडाकँ ु डाह

मिन्दरका

बेिबलोनका

ु ु ल ु हे िररहनुपरे को िथयो,
दे वीदे वताह को मिन्दरमा रािखदा पिन ितनीह ले टु लट

इॐाएलका आफ्नै राजा पिन बेिबलोनीह को हातमा यु बन्दी हुन ु पुगेका

िथए, िबजय उल्लासमा नािचरहे का बेिबलोनीह

आफ्नो धमर्, सं ःकार र

सभ्यता िहॄूह को धमर् र सं ःकारभन्दा उच्च छ भन्दै अहं कारले फुलेका
बेिबलोनीह को

रौनक

ती

िहॄू

यु बन्दीह ले

पिन

परमेँवरले

परमेँवरका आ ाह लाई नमान्दा इॐाएलीह
िथए।

त्यःतो

पिरिःथितमा

हे िररहनुपरे को

िथयो।

िबदे शी शिक्तबाट हे िपन पुगेका
बेिबलोनीह लाई

सावर्भौमस ा वा ूभ ुत्वको ूमाण िदनुभएको िथयो। उहाँका आदे शह

उहाँको
पिवऽ

छन् र त्यसको पालना गदार् के पिरणाम हुनेछ भ े ूमाण बेिबलोनीह लाई

दे खाइएको िथयो। जुनसुकै पिरिःथितमा पिन परमेँवरूित िन ावान भएर
अिडग भएर बःनेलाई उहाँले के गनुह
र् न्ु छ भ े ती िहॄूह को गवाही सबैको
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िनिम्त अिहले पिन यथे
५४बाट

हुनपु छर् वा पुग्छ।"-एलेन जी

पान्तिरत।

िचन्तनमनन्:
अ.

ाइट, एजुकेशन, पृ.

येशूलाई िवँवास गरे काह ले जुनसुकै समाज र सं ःकारह मा

रहनुपरे तािन अनेक च ुनौितह को सामना गनुप
र् िररहेको हुन्छ।
त्यस पिरिःथितमा तपाईँको चचर् कसरी उिभरहेको छ? समाज

ँ
र सं ःकारसग
सम्झौता नगिर आफ्नो आःथालाई कसरी
आ.

बचाइँराख्ने?

यु बन्दी बनेर िबदे शी शिक्तको काबुमा बःनु पदार् दािनएल र
उनका

साथीह लाई

आफ्नो

आःथालाई

त्यागेर

ँ िमल्न सिजलो िथयो होला र बहाना बनाउदा
बेिबलोनीह सग
पिन उिचतै हुन्थ्यो होला। सारा िवँवमा एकमाऽ यहू दी रा
जसले सनातन सृि कतार्को उपासक भनेर दावी गदार् िबदे शी
शिक्तको अिघ झुक्नु परे को िथयो। बेिबलोनका दे वीदे वताह
इॐाएलका परमेँवरभन्दा पिन बलबान छन् भ े ूमाण त्यो
भन्दा अ

के हुन सक्थ्यो होला? त्यःतो पिरिःथितमा

होिमएका

दािनएल

र

उनका

साथीह लाई

परमेँवरभन्दा बेिबलोनका दे वताह

आफ्नो

शिक्तशाली रहेछन् भ े

मनिःथितमा पुग्न कित सिजलो हुन सक्थ्यो होला? य िप,

त्यःतो िभषण पिरिःथितमा पिन ितनीह मा बाइबलका कुन
मह वपूणर् सत्यह
गदार् ितनीह

ितनीह ले आत्मसात् गरे होलान् जसले

परमेँवरूित िन ावान भएर बसे? हेनह
र्ु ोस्
सोध्छन्, ‘परमूभ ु हाॆा

यिमर्या ५:१९ “जब मािनसह

परमेँवरले हामीमािथ िकन यःतो गनुभ
र् यो?’ तब ितमीले
ितनीह लाई भन्नेछौ, ‘जसरी ितमीह ले मलाई त्यागेर आफ्नै
दे शमा

अन्य

दे वताह को

सेवा

गर्यौ, त्यसरी

नै

अब

ितमीह ले िबरानो दे शमा िवदे शीह को सेवा गनछौ’।" र

यिमर्या

७:२१-३४

इॐाएलका

"२१

परमेँवर

“

‘सवर्शिक्तमान्

भन्नुहन्ु छ:

‘ितमीह का

परमूभ ु,
अ

बिलदानह मा ितमीह का होमबिल पिन िमसाओ र मासुचािहँ
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ितमीह

आफै खाओ। २२ िकनिक ितमीह का िपता-

पुखार्ह लाई िमौदे शबाट िनकालेर ल्याएको िदन जब मैले

ँ बोल, तब मैले ितनीह लाई केवल होमबिल र
ितनीह सग
बिलदानका

बारे मा

आ ा

िदइन,ँ २३

माऽ

तर

मैले

ितनीह लाई यो आ ा िदएको िथए:ँ मेरो आ ापालन गर, र
म ितमीह का परमेँवर हुनछ
े ु , र ितमीह चािहँ मेरा ूजा

हुनछ
े ौ। जुन मागर्का िवषयमा म ितमीह लाई आ ा गदर्छु
ती सबैमा िहँड, तािक ितमीह को भलो होस्। २४ तर

ितनीह ले आ ापालन गरे नन् न त ितनीह ले ध्यान नै
िदए।

त्यसको

स ा

ितनीह

अटे रीपनामा िहँ दै रहे। ितनीह

आफ्नै

दुंट

दयको

पिछ हटे , अिग बढ़े नन्। २५

ितमीह का िपता-पुखार् िमौदे शबाट िनःकेको समयदे िख यसो

अिहलेसम्म

मैले

बारम्बार

िदनैिपच्छे

मेरा

सेवक,

ँ २६ तर ितनीह ले
अगमवक्ताह लाई ितमीह कहाँ पठाए।

मेरो वचन सुनन
े न्, मेरो कुरामा कान थापेनन्, तर अटे री भए,

र ितनीह का िपता-पुखार्ह ले भन्दा पिन अझ खराबी गरे ’।

२७ “जब ितमीले ितनीह लाई यी सबै कुरा भन्छौ, तब
ितनीह ले

ितॆा

कुरामा

ध्यान

िदनेछैनन्।

ितमीले

ितनीह लाई बोलाए तापिन ितनीह ले जवाफ िदनेछैनन्।
२८ यसैकारण ितमीले ितनीह लाई भन्, ‘यो त्यही जाित हो,

जसले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको आ ापालन गरे न, र
उहाँको अनुशासन महण गरे न। सत्यचािहँ नंट भयो, त्यो

ितनीह को मुखबाट लोप भयो। २९ आफ्नो केश खौरे र
फािलदे , ना ा डाँड़ाह मा िवलाप गर,् िकनिक उहाँको बोधमा

परे को यस पुःतालाई परमूभ ुले इन्कार गनुर् र त्याग्नुभएको

छ। ३० “ ‘यहू दाका मािनसह ले मेरो

िंटमा दुंट काम

गरे का छन्, परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ितनीह ले मेरो नाउँले

कहलाइएको भवन िबटुलो पारी िघनलाग्दा दे वताह

त्यसमा

खड़ा गरे का छन्। ३१ आफ्ना छोराछोरीह लाई आगोमा

बिल गनर् बेन-िहन्नोमको बसीमा तोपेतका अल्गा ठाउँह

ितनीह ले बनाएका छन्। यःतो आ ा मैले िदएको िथइन,ँ न

३६

त त्यो कुरा मेरो मनमा उब्जेको िथयो। ३२ यसकारण
होिशयार होओ, यःता िदनह

आउँदैछन्, परमूभ ु भन्नुहन्ु छ,

जब मािनसह ले त्यसलाई तोपेत वा बेन-िहन्नोमको बसी
किहल्यै भन्नेछैनन्, तर त्यो हत्याको बसी कहलाइनेछ।
मरे काह लाई

तोपेतमा

ठाउँ

िकनिक ितनीह ले

आफ्ना

आकाशका पन्क्षीह

र पृथ्वीका पशुह लाई आहार हुनछ
े न्।

नअटाउञ्जेलसम्म गा नेछन्। ३३ तब यस ूजाका लाशह

अिन ितनीह लाई तसार्एर धपाउने कोही हुनछ
े ै न। ३४ म

यहू दाका सहरह

र य शलेमका गल्लीह बाट हषर् र

आनन्दको आवाज, दुलहा र दुलहीको सोर खतम गिरिदनेछु,

िकनिक दे श उजाड़ हुनछ
े ’।” बाइबलका

ानह

थाहा

पाउनु र वतर्मान सत्य वा समयसापेिक्षत सत्यलाई बुझ्नु

अत्यन्तै ज री िकन छ भनेर मािथका पदह ले हामीलाई
कसरी बुझाउन खोजेको छ?

इ.

परमेँवरूित िन ावान हुन ु िकन मह वपूणर् छ? धमर्को

ँ न त अ सग
ँ खेलबाड गनुर् िकन
नाउँमा न त आफूसग
मनािसव छै न? हामी कुन परमेँवरको उपासक ह
हाॆो िवँवासको चिरऽले अ लाई कसरी दे खाउँछ ?

३७

भनेर

कथा २

येशूको बारे मा सुसमाचार सुनाउने नौलो तिरका
आन्द्र्यु मेकिचःनी
सामुएल नौमान जमर्न िवँविव ालयमा अध्ययनरत िव ाथीर् िथए।
जमर्नमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट सािहत्य साममीह लाई बाँड्ने उनले एक िवशेष

र नौलो तिरका अपनाए। उक्त तिरकाले धेरै मािनसह को मन िज
िथए।

सकेका

नौमान आफ्नो बुबा र हजुरबुबासँग िमलेर सहरको मुख्य ःथानह मा

वािषर्क चाँडपवर्ह मा िकताब बेच्ने घुमन्ते पसल राख्थे। अिन पिरवारको कुनै

एक जना सदःयले पर उिभएर बाटोमा िहँड्ने मािनसह लाई उपहारका

काडर्ह

िवतरण गदर्थे।जसले त्यो काडर् िलन्थ्ये उसलाई परको घुमन्ते िकताब

पसलमा गएर आफूलाई मनपन िकताब छा

उसले अनुरोध गदर्थ्यो। जसले

गदार् मािनसह सँग व्यिक्तगत सम्बन्ध राख्न सिजलो हुने र िकताब लाने

मान्छे ले त्यो िकताब पढ्ने सम्भावना पिन बढी नै हुन्थ्यो।

"चाडपवर्मा आउने मािनसह को ूितिबया पिन हामीले पाएका छ ।

कोही कोही आएर हामीलाई भन्छन् 'गत साल मैले एउटा िकताब िलएको िथए

त्यो सा॑ै राॆो िथयो। मलाई अक पिन चािहएको छ'" यी लेखकलाई २५
वषर्का

िव ाथीर्

नोमानले

भने।

उनी

ःलोभािनएन िवषय अध्ययन गद िथए।

जमर्नको

िलिपज

यो उपहार िदने काडर्को धारणा जमर्नको अ

िवँविव ालयमा
ठाउँह मा पिन

फैिलयो। यो दे शमा ३५,००० एडभेिन्टःटह

छन्। ितनीह ले जमर्नमा

िमिलयन वा ८ करोड ितस लाख मािनसह

छन्। त्यहाँका ूायजसो

सुससाचार कसरी सुनाउने भ े िवषयमा सोिचरहे का िथए। यो दे शमा ८३
मािनसह

धमर् वा आित्मक जीवनूित चासो राख्दै नन्। नौमानको दाजुले त्यही

खालको िकताब िवतरण गन कायर्बम पोलाण्डमा दे खेको िथयो।जुन गमीर्
मौसमको

छु ीमा

एडभेिन्टःट

िशिबरमा

त्यो

कायर्बम

भएको

िथयो।

पोलाण्डका एडभेिन्टःटह ले उक्त धारणा युबेनबाट िलएका िथए। जे भएपिन
नौमानको पिरवारले त्यसरी िकताब िवतरण गन धारणा मन पराएको िथयो।
ितनीह ले गाडा िकनेर घुमन्ते पुःतक पसल राख्न सु
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गरे ।

जब एलेन जी
ितनीह को

चासोको

ाइटका दजर्न पुःतकह

िवषयमा

ितनीह लाई

आगन्तुकह

सोिधन्थ्यो।

हे दर्थे तब

त्यहाँ एलेन जी

ाइटको द िडजाएर अभ एजेज ् र द मेट कन्ऽोभसीर्, माकर् िफनली र िपटर

लान्डलेसले लेखेका हे ल्थ एण्ड वेलनेस: िसबेटस दयाट िवल चेन्ज योर लाइफ

जःता दजर्न िकताबह
जब

िथए।

आगन्तुकह

नौमानका

पिरवारसँग

ितनीह लाई

मनपरे को

िकताबको बारे मा कुराकानी गछर्न ् तब ितनीह त्यो िकताब िस ैमा हो िक
भनेर सोध्छन्। त्यही ँ बेला नौमान जवाफ िदन्थे "यो िकताब लानुहोस्। यसको
लािग पैसा ितिरसिकएको छ।"
"िकन कसले?" भनेर आगन्तुकह ले ूायजसो सोध्थे। "यो बुस जःतै

हो जहाँ येशूले हाॆो िनिम्त पापको मोल ितरी िदनुभयो। तपाईँले महणमाऽ
गनुप
र् छर्। तपाईँलाई लाग्ने खचर् पिन केवल तपाईँले पढ्नुमाऽ पछर्।यसको

ूितिबया ूायजसो सकारात्मक नै भइरहे को छ लेखक भन्दछन्।

नौमानको बुबा िःटफनले एक जना हाइःकूलको िशक्षकको बारे मा कुरा गरे ।

ती िशक्षकले द मेट कन्ऽोभसीर् पुःतक धेरै मन पराए र अ
मागे। उनले ती िकताबह

नौवटा ूित

आफ्नो इितहासको कक्षामा आफ्ना िव ाथीर्ह लाई

बाँड्नका लािग िलएका िथए। अक िदन युरोिपयन युिनयनको राजिनित ले द

मेट कन्ऽोभसीर् पुःतक िलए र रातभरमै त्यो िकताब पिढ िसध्याए। अक िदन
उनी त्यही फकर आए र पुःतकको अक ूित पिन मागे। त्यो उनले आफ्नो
पऽकार छोरोलाई िदनको लािग मागेका िथए।

उनको त्यो कामले कसै ले बिप्तःमा िलए भ े कुरा त नौमानलाई

थाहा छै न तापिन उनलाई िचन्ता छै न। "यो मेरो सेवाकायर् िबऊ रोप्ने काम

् त्यसको सुतार् मलाई छै न।" नौमानले
हो। त्यसको कटनी अ ले नै गलार्न।
ढु क्क हुदै यी लेखकलाई भने।
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