
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायको मूल पदह : दािनएल २:१-१६, ूिेरत १७:२८, दािनएल 
२:१७-४९, भजन १३८, यूह ा १५:५, व्यवःथा ३२:४ र १ पऽसु २:४। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "दािनएलले जवाफ िदएर भने: सदासवर्दै 
परमेँ वरको नाउँमा ः तिुत होस ्। बिु  र पराबम उहाँसँगै छन।्" (दािनएल 
२:२० पान्तिरत)।  

      आकर् िटक र एटलािन्टक समिुको बीचमा एउटा मीनल्याण्ड नाउँ 
गरेको देश छ। यो संसारको सबभन्दा ठूलो टाप ु देश हो। यो देश बरफै 
बरफले ढािकएको देश हो। यसको विरपिरका पानीह मा बरफका थुू  ै
पहाडह  छन।् ती पहाडह  धेरै साइज वा आकारका छन।् ती बरफका 
पहाडह  तैिररहन्छन।् किहले साना साना बरफका थमु्काह  एकितर 
तैिरन्छन ्भने किहले ठूला ठूला बरफका थमु्काह  अक ितर तैिरन्छन।् साना 
साना बरफका थमु्काह लाई हावाले तैराउँछ भने ठूला ठूला बरफका 
पहाडह लाई त्यसमिुन भएका सामिुिक ूवाहले घचेिटरहेको हनु्छ। जब यस 
संसारको इितहासमा घिटरहेको रा ह को उदय र पतनको बारेमा हामी 
सोच्दछ  तब ती घटनाह  त्यही बरफ तैिरएको जःतै हामी पाउँछौ। साना 
साना बरफका थमु्काह  वा साना साना देशह  ती मािथका हावाले ितनलाई 
तैर् याइरहन्छ भने ठूला ठूला बरफका पहाडह  वा रा ह  ती मिुनका 
सामिुिक ूवाहले तैर् याइरहेको हनु्छ। हावाको अथर् कुनै पिन पिरवतर्नशील र 
के हनु्छ भ  नसिकने वातावरण हो। यो मािनसको इच्छा जःतै हो। मानव 
हरुी र बतासको साथै अक  शिक्तले यस संसारको इितहासलाई बगाइरहेको 
छ। यो सामिुिक ूवाहले ठूला ठूला बरफका पहाडह लाई घचेिटरहेजःतै र 
त्यो भन्दा अझ शिक्तशाली छ। परमेँ वरको बिु  र सावर्भौमस ाको लआयमा 

३  अलौिकक रह यदेिख प्रकाश अलौिकक रह यदेिख प्रकाश 
वा रह योघा नस मवा रह योघा नस म  
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यो संसारको इितहास तैिररहेको छ। यस मािमलामा एलेन जी ाइट भ ुहनु्छ, 
"जसरी ताराह  आफ्नै िनधार्िरत बहृत चक् करमा घिुमरहन्छन ् त्यसरी नै 
परमेश ् वरको उ ेँय न त िढलो हनु्छ न त चाँडो हनु्छ।"-द िडजाएर अभ 
एजेज, प.ृ ३२बाट पान्तिरत। मािनसह को पु षाथर् वा कमजोरी, िविभ  
दशर्न, वाद राजनैितक बािन्त वा पाटीर्ह को चलखेलले िवँ वका रा ह को 
उदय र पतन वा उथलपथुल भएको देिखएतापिन दािनएल २ले के देखाउँछ 
भने ःवगर्मा िबराजमान हनुहुनेु परमेँ वरले नै खास गरेर मानव इितहास यसरी 
बगाइरहनभुएको छ िक त्यसलाई महान ् िनंकषर्मा टुङ्ग्याउने तरखरमा उहा ँ
हनुहुनु्छ। 

 
१. अन्तयार्मी परमेँ वर  

      बेिबलोनका राजा नबूकदनेसरलाई परमेँ वरले अचम्मको सपना 
देखाउनभुयो। त्यसको अथर् त्यस देशका कुनै पिन ानी, तन्ऽमन्ऽ गन मािनस 
र वौि क वगर्का मािनसह ले समेत खोल्न सकेनन।् राजा िरसाएर सबै 
बिु मान ् र वौि क वगर् भनेर कहलाइएकाह लाई मानर् हकुुम गरे। त्यस 
स टमा उच्च िशक्षा हािसल गरेर अ भन्दा दश गणुा बढी ान, बिु  भएका 
भनेर सम्बोधन गिरएका दािनएल र उनका साथीह  पिन परेका िथए। हेन ुर्होस ्
दािनएल २:१-१६ "१ आफ् नो शासनकालको दोॐो वषर्मा नबूकदनेसरले 
सपनाह  देखे। उनको मनमा छटपटी भयो र उनी सतु् न सकेनन ्। २ 
यसकारण राजाले जादूगरह , मन् ऽतन् ऽ गनह , िबजवुाह  र ज् योितषीह लाई 
उनले देखेको सपना बताइिदऊन ् भनी बोलाउने हकुुम गरे। जब ितनीह  आए 
र राजाको साम ुखड़ा भए, ३ उनले ितनीह लाई भने, “मैले एउटा सपना देखेको 
छु। त् यसले मलाई िवचिलत बनाएको छ, र यसको अथर् बझु् न चाहन् छु।” ४ तब 
ती ज् योितषीह ले आरमेइक भाषामा राजालाई उ र िदए, “महाराजा, अमर रहून ्! 
हजूरका दासह लाई सपना बताइिदनहुोस ्, र हामी त् यसको अथर् बताउनेछ ।”  ५ 
राजाले ती ज् योितषीह लाई जवाफ िदए, “मैले यही िनणर्य गरेको छु: यिद 
ितमीह ले मैले देखेको सपना र त् यसको अथर् बताएनौ भने, ितमीह  टुबा-टुबा 
पािरनेछौ र ितमीह का घरह  उजाड़ पािरनेछन ्। ६ तर यिद ितमीह ले 
मलाई सपना र त् यसको अथर् बतायौ भने, मबाट ितमीह ले उपहारह  र 
इनामह  तथा ठूलो सम् मान पाउनछेौ। यसकारण मलाई मेरो सपना र त् यसको 
अथर् बताओ।”  ७ फेिर एक चोिट ितनीह ले जवाफ िदए, ‘महाराजाले आफ् ना 
दासह लाई आफ् नो सपना बताइिदनहुोस ् र हामी त् यसको अथर् खोिलिदनेछ ।” ८ 

३९



तब राजाले जवाफ िदए, “म िनिँ चत छु िक ितमीह ले मबाट समय िलएर टान 
कोिशश गदछौ, िकनभने मैले के िनणर्य गिरसकेको छु भनेर ितमीह लाई थाहा 
भएको छ। ९ यिद ितमीह ले मलाई सपना बताएनौ भने ितमीह का लािग 
एउटै माऽ सजाय छ। यो पिरिः थित ब  िलएला भन् ने आशाले मलाई ॅम र 
दुं  ट कुरा गन ितमीह ले मतो गरेका छौ। यसकारण मलाई सपना बताओ, 

अिन मलाई थाहा हनेुछ िक ितमीह ले यसको अथर् मलाई बताउन सक् नेछौ।  
१० ज् योितषीह ले राजालाई उ र िदए, “महाराजाले भन् नभुएको कुरा गनर् सक् ने 
पथृ् वीमा कोही छैन। जित महान ् र शिक्तशाली भए पिन कुनै राजाले कुनै 
जादूगर वा मन् ऽतन् ऽ गन वा ज् योितषीह सँग यः तो कुरा किहल् यै माग गरेका 
छैनन ्। ११ महाराजाले गनुर्भएको यो ूँ न अित नै गा॑ो छ। महाराजालाई यो 
कुरा देवताह बाहेक अ  कसैले पिन ूकट गनर् सक् दैन। ती देवताह  
मािनसह का बीचमा बः दैनन ्।”  १२ यसले गदार् राजा रीसले यित चरू भए िक 
उनले बेिबलोनका सबै ानी पु षह लाई मतृ् यदुण् ड िदने हकुुम गरे। १३ यसरी 
ानी पु षह लाई मतृ् यदुण् ड िदने घोषणा िनः क् यो र दािनएल र ितनका 
साथीह लाई पिन मानर् भनी ितनीह लाई िझकाउन मािनसह  पठाइए। १४ 
जब राजाका अ रक्षकका कप् तान अय क बेिबलोनका ानी पु षह लाई मानर् 
िनः के, दािनएलले बिु मानी र बड़ो िनपणुतासाथ उनलाई ूँ न गरे, १५ “राजाले 
िकन यः तो कठोर आदेश िनकाल् नभुयो?” तब अय कले दािनएललाई सबै कुरा 
बताइिदए। १६ यो सनेुर दािनएल राजाकहाँ गए र सपनाको अथर् खोल् नलाई 
समय पाऊँ भनी िबन् ती गरे।" 

    पौरािणक कालमा सपनामा देिखएको कुरालाई अत्यन्तै गम्भीरतापूवर्क 
िलइन्थ्यो। जब कुनै नराॆो समना देिखन्थ्यो तब त्यसको अथर् कुनै नराॆो 
िबप ी आउँदैछ भनेर पिन त्यसलाई भिनन्थ्यो। त्यसकारण आफूले देखेको 
भयानक सपनाको केही न केही अथर् हनुपुछर् भनेर राजा नबूदनेसारले महससु 
गरे। तर ठूलो समःयाचाही ँ उनले देखेको सपना नै उनले िबसका िथए। 
उनको िदमागमा सपना कालो बादल जःतै घिुमरहेको िथयो तर सपना िबसर्न 
पगु्दा उनलाई भने त्यो सपनाले िपरोिलरहेको िथयो। त्यसकारण उनले 
तत्कालीन िवँ व सभ्यताका उच्च नाउँ कमाएका बेिबलोनका ानी मािनसह , 
गन्यमान्य, जादगुर, ज्योितषी, तन्ऽमन्ऽ गन, िशक्षामा दक्षता कमाएकाह  र 
ूख्यात वौि कवगर्का मािनसह लाई दरवारमा बोलाएर राजाले देखेका तर 
िबसका सपनाको वारेमा भ  र त्यसको अथर् खोल्न माग गरे। केवल 
देवीदेवताह लेमाऽ सपना र त्यसको अथर् भ  सकन्छन ् भनेर बेिबलोनका 
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वौि क वगर्ह ले ठोकुवाकासाथ राजालाई सनुाए। यिद राजाले आफूले देखेको 
सपनामाऽ भिनिदएको भए उनलाई िरझाउने खालको अथर् खोिलिदने ितनीह को 
मनशाय िथयो। तर राजाले ितनीह को कुरा नसनुी आफ्नै िज ीमाऽ 
ितनीह को साम ु रािखरहदा ितनीह  यो ःवीकार गनर् वाध्य हनु पगेु 
"भगवानह ले बाहेक महाराजाको सपना कसैले भ  सक्दैनन।् तर ती 
भगवानह  मानव शरीरमा छैनन"् (दािनएल २:११ पान्तिरत)। 

   अत्यन्तै िबचिलत र बोिधत भएर राजाले बेिबलोनका बिु मानी र 
िविभ  ानमा दक्ष भएका भनेर कहलाइएका सबै मािनसह लाई मानर् भनी 
उदीर् जारी गरे। पौरािणक संसारमा राजाले गन यःतो आत कारी माग कुनै 
नौलो िथएन। आफूलाई नाश गनर् ष न्ऽ गन सबै वौि क वगर्का 
मािनसह लाई राजा दािरयस वा दाराले मारेका िथए भ े ूमाण इितहासले 
देखाएको छ। पलु बनाउने तर त्यो पलु भत्केकाले राजा आतर्साःत िरसले चरु 
भएर त्यो पलु बनाउने सबै इिन्जिनयर वा ूािविधकह लाई मारेका िथए। जब 
राजा नबूकदनेसरले त्यो कठोर उदीर् जारी गरेका िथए तब दािनएल र उनका 
साथीह  ितनीह को अध्ययन भखर्रै पूरा गरेर राजाका िवशेष ह को समूहमा 
गािभएका िथए। त्यस कारण मतृ्यकुो घन्टा ितनीह मािथ पिन विजरहेको 
िथयो। अझ राजाले बोलेको भाषा अनसुार त्यो मान काम तरुन्तै थाल्नपुन र 
त्यहा दािनएल र उनका साथीह को पिन पालो आउने वाला िथयो। तर बिु  
र सरसल्लाहमा िनपूणर् (दािनएल २:१४) भएका दािनएल वडो बिु का साथ 
आिरयोकहाँ जान्छन।् बिु जीिव वगर्ह को आमहत्या गन िजम्मा उनलाई 
लगाइएको िथयो। अिन दािनएल राजाकहाँ नै गएर सपनाको अथर् खोल्न उनले 
समय मागे। अगािड बेिबलोनका बिु जीिवह ले समय माग्दा समय िदइएन 
तर दािनएलले माग्दा तरुन्तै उनलाई समय िदइयो। राजाको मागलाई पूरा गनर् 
सक्ने यस संसारमा कुनै पिन मािनस छैन जसले राजाको मागलाई पूरा गनर् 
सकोस ्भनेर बेिबलोनका जादगुर, ज्योितष र बिु जीिव वगर्ह ले भनेको कुरामा 
दािनएल सहमत त हनु्छन।् तर अगमवक्ताले परमेँ वरलाई िचनेका िथए जसले 
सपना पिन ूकट गनर् सक्नहुनु्छ र त्यसको अथर् पिन बताउन सक्नहुनु्छ। 

   परमेँ वर अन्तयार्मी हनुहुनु्छ, उहाँ मािनसले मनिभऽ सोिचरहेको कुरा 
पिन थाहा पाउने, अपार ान भएको र सिृ भन्दा अत्यन्तै फरक र अलग 
हनुहुनु्छ भनेर िविभ  धमर्दशर्नका जा सेु  े मािनसह ले भन्दछन।् तर 
बाइबलका परमेँ वर मािनसह ले जे भनेपिन उहाँ सिृ को निजक हनुहुनु्छ। जनु 
सपना राजा नबूकदनेसारलाई परमेँ वरले िदनभुयो उहाँ अन्तयार्मी र यस 
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सिृ बाट अपार भएतापिन हाॆो निजक हनुहुनु्छ भनेर हामीले कसरी बझु्ने? 
हेन ुर्होस ूिेरत १७:२८ "िकनभने “हामी उहाँमा िजउँछ , र उहाँमा चहलपहल 
गछ  र उहाँमा हाॆो अिः तत् व छ।” तपाईंका आफ् नै किवह ले पिन भनेका छन ्, 
‘हामी िनँ चय उहाँकै सन् तान ह ।’ " (यस सन्दभर्मा भजन १३९लाई अथर्पूणर् 
तिरकाले पिढयो भने परमेँ वर कितको निजक हनुहुनु्छ भ  े ान पाउन 
सिकन्छ-अनवुादकको थप)। 

२ ूाथर्ना 
      दािनएल घर गएर तरुन्तै आफ्ना साथीह लाई बोलाउँछन।् यिद 
राजाले देखेका सपना र त्यसको अथर् परमेँ वरले ूकट गनुर्भएन भने आफू र 
साथीह  सबैको हत्या हनेुछ भनेर पिन ितनीह लाई सनुाउँछन।् त्यसको 
समाधानको कुनै उपाय नभएपिछ ितनीह ले ूाथर्ना बाहेक अ  कुनै िबकल्प 
नै देखेनन।् त्यसकारण दािनएल र उनका साथीह  िमलेर ूाथर्ना गन िनणर्य 
गदर्छन।् हाॆो जीवनमा जनुसकैु सानो वा ठूलो समःयाह  आइपरे पिन र 
हामीले समाधान गन नसक्ने समःयाह  आइपरेपिन परमेँ वर त्यःता 
समःयाह  समाधान गनर् अत्यन्तै सक्षम ्हनुहुनु्छ भ े कुरा हामीलाई थाहा हनु ु
ज री छ। 

    दािनएल र उनका साथीह को ूाथर्ना दईु ूकारका िथए। ती के के 
हनु?् हेन ुर्होस,् दािनएल २:१७-२३ "१७ तब दािनएल आफ् नो घर फक र 
आफ् ना साथीह  हनन् याह, मीशाएल र अजयार्हलाई सो कुरा बताइिदए। १८ 
बेिबलोनका अ  ानी पु षह का साथमा ितनी र ितनका साथीह  नमािरऊन ् 
भन् ने खाितर यो रहः य खोल् न ः वगर्का परमेँ वरको कृपा िमलोस ् भनी ितनले 
आफ् ना साथीह लाई उहाँसँग ूाथर्ना गनर् अनरुोध गरे। १९ राती दशर्नमा 
दािनएललाई यसको रहः य ूकट गिरयो। तब दािनएलले ः वगर्का परमेँ वरलाई 
ूशंसा गरे, २० र भने, सदासवर्दै परमेँ वरको नाउँमा ः तिुत होस ्। बिु  र 
पराबम उहाँकै हनु ्। २१ उहाँले नै समय र ऋतहु  पिरवतर्न गनुर्हनु् छ। 
उहाँले राजाह लाई िसंहासनमा राख् नहुनु् छ र उनीह लाई अपदः थ गनुर्हनु् छ। 
उहाँले समझदारह लाई बिु  िदनहुनु् छ अिन िववेकीह लाई ान िदनहुनु् छ। 
२२ उहाँले गिहरा र लिुकएका कुराह  ूकट गनुर्हनु् छ, उहाँले अन् धकारमा के 
छ भनी जान् नहुनु् छ, र ज् योितले उहाँमा वास गछर्। २३ हे मेरा िपता-पखुार्का 
परमेँ वर, तपाईंलाई म धन् यवाद िदँदछु र तपाईंको ूशंसा गदर्छु, तपाईंले मलाई 
बिु  र शिक्त िदनभुएको छ, हामीले मागेको कुरा तपाईंले मलाई ूकट गनुर्भयो,  
तपाईंले हामीलाई राजाको सपना ूकट गनुर्भयो।”   

४२



   यस अध्यायमा दईु िकिसमका ूाथर्नाह  उल्लेख गिरएको छ। 
पिहलो त राजाले देखेका सपना र त्यसको अथर् खोिलिदन दािनएलले 
परमेँ वरसँग िबिन्त गदर्छन ् (दािनएल २:१७-१९)। तर उक्त ूाथर्नामा 
दािनएलले के के भनेका िथए सो उल्लेख गिरएको छैन तर हामीलाई यो 
भिनएको छ िक दािनएल र उनका साथीह ले "ःवगर्मा रहनहुनेु परमेँ वरसँग 
दयाको िभख मागेका िथए तािक ितनीह ले बेिबलोनका बिु जीिवह सँग नाश 
हनु नपरोस"् (दािनएल २:१८ पान्तिरत)। जब ितनीह  ूाथर्ना गछर्न ्तब 
परमेँ वरले ितनीह को िबन्ती सु ुहनु्छ र राजाले देखेका सपना र त्यसको 
अथर् ितनीह लाई ूकट गनुर्हनु्छ। जब हामी पिन "ःवगर्मा हनहुनेु 
परमेँ वरसँग "दया र क णाको" िनिम्त िबन्ती गछ  तब हाॆो ूाथर्ना पिन 
उहाँले सु हनु्छ भ े कुरामा हामी ढुक् क हनुपुदर्छ। हाॆो ूाथर्नाको जवाफ 
दािनएल र उनका  साथीह ले पाए जःतै नाटकीय पमा नहोला तर 
दािनएलको परमेँ वर हाॆो पिन परमेँ वर हनुहुनु्छ। 

    जब ितनीह को ूाथर्नाको जवाफ ितनीह ले पाए तब ितनीह  
हषर्उल्लासका साथ परमेँ वरको ःतिुत गछर्न ्र धन्यवाद चढाउँछन।् परमेँ वर 
सारा बिु  र ानको ॐोत र सारा सिृ  र राजनैितक इितहास उहाँको 
मातहतमा भएको कारणले ितनीह ले उहाँको ूशंसा गछर्न।् यहाँ अत्यन्तै 
मह वपूणर् पाठ हामीले िसक्नपुदर्छ। जब हामी परमेँ वरसँग ूाथर्ना गछ  र 
धेरै थोकह को िनिम्त िबन्ती गछ  तब उहाँले हाॆो ूाथर्ना सु ुभएकोमा 
कितपटक हामी उहाँलाई धन्यवाद र ःतिुत चढाउँदैन ? मािनसह  
परमेँ वरूित कित आभारी वा कृत  हदुारहेछन ्भ े ूमाण येशूले १० जना 
कु  रोगले सताएकाह लाई िनको पानुर्भएको कथाले िदँदछ। उहालेँ दशै 
जनालाई िनको पानर्भएको िथयो तर केवल एक जनाले माऽ परमेँ वरको 
मिहमा गनर् फकर आयो (लूका १७:१८)। दािनएलले गरेको ूाथर्नाबाट 
परमेँ वरको ःतिुत र ूशंसा गनुर्पछर् माऽ होइन हामी कुन परमेँ वरको 
आराधना गदछ  त्यो परमेँ वरको चिरऽलाई पिन हामीले ूकट गनुर्पदर्छ। जब 
हामी उहाँसँग ूाथर्ना गछ  तब हाॆो सब च्च िहतको िनिम्त उहाँले काम 
गनुर्हनु्छ भनेर उहाँमािथ हामी भरोसा राख्छ , त्यसैकारण हामीले सध उहाँको 
ःतिुत र ूशंसा गनुर् ज री छ। 

    तपाईँ जनुसकैु पिरिःथित वा वातावरणमा हनुभुएतापिन परमेँ वरूित 
आभारी भएर धन्यवादको ःतिुत र ूशंसा कसरी गन भनेर भजन १३८ले 
तपाईँलाई िसकाउँछ? हेन ुर्होस ्"१ हे परमूभ,ु म आफ् नो सारा दयले तपाईंको 
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ूशंसा गनछु, “देवताह ” का सामनु् ने म त तपाईंको ूशंसा गनछु। २ म 
तपाईंको पिवऽ मिन् दरितर फकर दण् डवत ् गनछु, र तपाईंको क णा र 
िवँ वसनीयताको िनिम् त तपाईंका नाउँको ूशंसा गनछु, िकनभने तपाईंले आफ् नो 
नाउँ र आफ् नो वचन सबै कुरामािथ उच् च पानुर्भएको छ।  ३ जब मैले 
तपाईंलाई पकुार, तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो। तपाईंले मलाई साहसी र 
आिँटलो पानुर्भयो। ४ तपाईंको मखुका वचन सनु् दा,  हे परमूभ,ु पथृ् वीका समः त 
राजाह ले तपाईंको ूशंसा ग न ्। ५ ितनीह ले परमूभकुा मागर्ह को 
जयजयकार ग न ्, िकनिक परमूभकुो मिहमा महान ् छ। ६ परमूभ ु अित 
उच् चमा िवराजमान हनुभुए तापिन उहाँले नॆह मािथ िं ट गनुर्हनु् छ,  तर 
अह ारीह लाई उहाँले टाढ़ैबाट िचन् नहुनु् छ।  ७ म स टमय मागर्मा िहँड़े 
तापिन तपाईंले मेरो ूाणको सरुक्षा गिरिदनहुनु् छ। मेरा शऽहु का बोधको 
िव मा तपाईंले हात बढ़ाउनहुनु् छ, आफ् नो दािहने बाहलुीले मलाई 
बचाउनहुनु् छ। ८ परमूभलेु मेरो लािग उहाँको अिभूाय पूरा गनुर्हनेुछ, तपाईंको 
क णा, हे परमूभ,ु सदाको िनिम् त रिहरहन् छ– तपाईंका हातको रचनालाई 
नत् याग् नहुोस ्।"   
 

३. मूितर्: भाग १ 

      दािनएलले दािनएल २:२४-३०मा के कुरा व्यक्त गदर्छन ्जनु हामीले 
सध सिम्झरहनपुदर्छ? हेन ुर्होस,् "२४ तब दािनएल बेिबलोनका ानी 
पु षह लाई मानर् भनी राजाले खटाएका अय ककहाँ गएर उनलाई भने, 

“बेिबलोनका ानी पु षह लाई नमानुर्होस ्। मलाई राजाकहाँ लैजानहुोस ् र म 
उहाँलाई उहाँको सपनाको अथर् बताइिदनेछु।” २५ अिन अय कले दािनएललाई 
तु न् तै राजाकहाँ लगे र भने, “यहूदाबाट आएका ूवासीह मध् ये एक जना 
मािनसलाई मैले भे ाएको छु, जसले राजालाई सपनाको अथर् बताउन सक् छ।”  

२६ राजाले दािनएललाई (जसको नाउँ बेलतसजर पिन हो) सोधे, “के ितमी मेरो 
सपना र त् यसको अथर् बताउन सक् छौ?”  २७ दािनएलले जवाफ िदए, “महाराजाले 
सोध् नभुएको रहः यको कुरा कुनै पिन ानी पु ष, मन् ऽतन् ऽ गन, जादूगर वा 
जोखना हेनले बताउन सक् दैन, २८ तर ः वगर्मा एक परमेँ वर हनुहुनु् छ, जसले 
रहः यका कुराह  ूकट गनुर्हनु् छ। उहाँले महाराजा नबूकदनेसरलाई भिवं यमा 
हनेु कुराह  देखाउनभुएको छ। हजूर ओ ानमा ढिल् करहनहुुँदा हजूरको मनमा 
भएका सपना र दशर्नह  यी नै हनु ्: २९ “हे महाराजा, हजूर ओ ानमा 
ढिल् करहनभुएको बेला हजूरको मन भिवं यमा के हनेु होला भन् ने तफर्  गयो, र 
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रहः य ूकट गनुर्हनेुले भिवं यमा हनेु कुरा देखाउनभुएको छ। ३० तर जसै 
मलाई यो रहः य खोिलएको छ, अ  जीिवत ूाणीह भन् दा ममा ब  ता बिु  
भएको कारणले होइन तर यसैकारण िक हजूर महाराजालाई सपनाको अथर् 
खोिलओस ् र हजूरको आफ् नो मनमा भएका कुरा बझु् न सक् नभुएको होस ् भनेर 
हो।"  यही पिरवेशमा यूह ा १५:५-८ पिन पढ्नहुोस ्"५ “दाखको बोट म हुँ, 
ितमीह चािहँ हाँगाह  हौ। यिद कोही ममा र ो भने, र म त् यसमा रह भने, 

त् यसले धेरै फल फलाउँछ, िकनिक मबाट अलग रहेर ितमीह  केही गनर् 
सक् दैनौ। ६ कोही मािनस ममा रहेन भने, त् यो हाँगाझ बािहर िमल् काइन् छ, र त् यो 
सिुकहाल् छ। यः ता हाँगाह  मािनसह ले बटुल् छन ्, र आगोमा फािलिदन् छन ्, र 
ती जिलहाल् छन ्। ७ ितमीह  ममा र ौ भने, र मेरा कुरा ितमीह मा रहे भने, 

ितमीह लाई जे इच् छा लाग् छ माग, र त् यो ितमीह का िनिम् त गिरनेछ। ८ 
ितमीह ले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन् ने ूमािणत गर् यौ भने यसैमा मेरा 
िपताको मिहमा हनेुछ।" 

      दािनएल र उनका साथीह को ूाथर्नाको जवाफमा परमेँ वरले राजाले 
देखेका सपना र त्यसको अथर् ूकट गनुर्हनु्छ। राजाले देखेका सपना र 
त्यसको रहःयको समाधान ःवगर्का परमेँ वरसँग छ भनेर भ  दािनएल 
िहचिकचाउँदैनन।् राजाले देखेका सपनाको बेहोरा र त्यसको अथर् 
खोिलिदनभुन्दा पिहले राजा खाटमा सतु् नेबेलामा छटपिटरहेको बेलामा अ  
कसैसँग व्यक्त नगरेको सोच र िचन्तामा मग्न िथए भ े कुरा पिन दािनएलले 
खलुासा गरे। जनु भेद खोलेर सपनाको अथर् भ  खोिजएको िथयो त्यसमा 
दािनएलले भ  खोजेको सन्देशमा पूणर् िवँ वसिनयता भएको बताउँछन।् 
राजाको मनमा खेिलरहेको कुरा केवल अलौिकक शिक्त ारामाऽ दािनएलले 
थाहा पाएको हनुपुछर् भ े महससु गरेर आफ्ना कानह  ठाडो पाद उनी 
दािनएलको कुरा सनु्दछन।् तर राजाले देखेका सपना भ  दािनएलको िनिम्त 
अित नै चनुौितपूणर् पिन िथयो िकनभने राजाको िनिम्त त्यो सपनामा भएको 
दशर्नको अथर् शभुसमाचार िथएन। (सपनाको बारेमा िवःतार गनुर्भन्दा पिहले 
दािनएलले बेिबलोनमा मानर्को िनिम्त थिुनएका बिु जीिव वगर्ह लाई नमानर् 
गिरएको अनरुोध पिन उल्लेखनीय नै मा ुपदर्छ िकनिक ितनीह  दािनएलले 
उपासना गरेका परमेँ वरलाई नमा े मािनसह  भएतापिन ितनीह को पिन 
बाच्ने अिधकार छ भ े दािनएलको िवचारले सच्चा मानव अिधकारको 
अनकुरणीय उदाहरण देखाएको िथयो भ  सिकन्छ-अनवुादकको ध्यानाकषर्ण)।  

४५



दािनएल २:३१-४९ पढेर नबूकदनेसारले देखेका सपनामा उनको राज्यको 
भिवंय कःतो हनेुरहेछ भनेर उनले महससु गनर् वाध्य हनुपुरेको कसरी 
देखाउछ? हेन ुर्होस,् "३१ “हे महाराजा, हजूरले हेिररहनहुुँदा एउटा ठूलो सािलक 
उिभएको देख् नभुयो। यो सािलक िवशाल र अत् यन् तै चहिकलो देिखन् थ् यो र 
त् यसको प भयानक िथयो। ३२ त् यस सािलकको टाउको िनक् खर सनुको, 
त् यसका छाती र हातह  चाँदीका, त् यसका पेट र ितयाह  काँसाका, ३३ 
त् यसका गोड़ाह  फलामका, र त् यसका खु ाह  केही फलाम र केही माटोका 
िथए। ३४ हजूरले हेिररहनहुुँदा च ानबाट एउटा ढु ा कािटयो, तर मािनसको 
हात ारा होइन। यसले त् यस सािलकका फलाम र माटोले बनेका खु ालाई 
हान् यो र ती चकनाचरू पािरिदयो। ३५ त् यसपिछ त् यो फलाम, काँसो, चाँदी र सनु 
सबै एकै चोिट धूलोपीठो भए, र मीं म ऋतमुा अन् न च ु  ने खलाबाट भसुलाई 
उड़ाएझ बतासले त् यसलाई नाउँिनशानै नहनेु गरी उड़ाएर लग् यो। तर त् यस 
सािलकलाई हान् ने त् यो ढु ा ब  दैगएर ठूलो पहाड़ बन् यो र पूरै पथृ् वीलाई 
ढािकिदयो।  ३६ “सपना यही िथयो, र अब महाराजालाई यसको अथर् 
बताउनेछ । ३७ हजूर नै राजाह का महाराजा हनुहुनु् छ। ः वगर्का परमेँ वरले 
हजूरलाई राज् य, पराबम, शिक्त र मिहमा िदनभुएको छ। ३८ हजूरको हातमा 
उहाँले सारा पथृ् वीका मािनसह  र पशहु  र आकाशका पन्क्षीह  िदनभुएको 
छ। जहाँ-जहाँ उनीह  बः छन ्, उहाँले हजूरलाई उनीह मािथ अिधकार गनर् 
िदनभुएको छ। हजूर नै त् यो सनुको टाउको हनुहुनु् छ।  ३९ “हजूरपिछ, 

हजूरको भन् दा अिल कमजोर राज् य खड़ा हनेुछ। त् यसपिछ काँसोको तेॐो 
राज् यले सारा पथृ् वीमािथ अिधकार जमाउनेछ। ४० अन् त् यमा, फलामजः तै बिलयो 
चौथो राज् य आउनेछ, िकनभने फलामले सबै थोक चकनाचरू पािरिदएझ त् यसले 
अ  सबैलाई तोड़फोड़ गरी िततरिबतर पानछ। ४१ हजूरले यसका खु ा र 
औलँाह  केही माटोले, केही फलामले बनेका देख् नभुएझ यो िवभािजत राज् य 
हनेुछ, तैपिन यसमा केही माऽामा फलामको बल हनेुछ, जसरी हजूरले फलाम 
माटोिसत िमिसएको देख् नभुयो। ४२ जसरी ती औलँाह  केही फलाम र केही 
माटोका िथए, त् यसरी नै यो राज् य केही बिलयो, केही सिजलैिसत टुिबने हनेुछ। 
४३ र हजूरले फलाम माटोमा िमिसएको देख् नभुएझ मािनसह  पिन िमिौत 
जाित हनेुछन ् र एकतामा रहनेछैनन ्, जसरी फलाम माटोिसत िमल् न सक् दैन। 
४४ “यी राजाह को समयमा ः वगर्का परमेँ वरले एउटा राज् य खड़ा गनुर्हनेुछ, 

जनुचािहँ किहल् यै नं ट हनेुछैन, न त यसको सावर्भौिमकता अ  कुनै जाितको 
हातमा िदइनेछ। यसले यी सबै राज् यह लाई चकनाचरू पानछ र अन् त् य गनछ, 
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तर यो राज् यचािहँ सदासवर्दा रिहरहनेछ। ४५ हजूरले देख् नभुएको ढु ाको अथर् 
यही हो, जनुचािहँ मािनसको हात ारा नकािटईकनै पहरोबाट आएको िथयो– त् यो 
ढु ा जसले फलाम, काँसो, माटो, चाँदी र सनुलाई धूलोपीठो पािरिदयो। “महान ् 
परमेँ वरले महाराजालाई भिवं यमा हनेु कुराह  देखाउनभुएको छ। त् यो सपना 
सत् य हो, र यसको अथर् िवँ वासयोग् य छ।” ४६ तब राजा नबूकदनेसरले 
दािनएलको अगािड़ घोप् टो परी दण् डवत ् गरे र ितनलाई आदर गरे, र साथै 
ितनलाई भेटी र धूप चढ़ाउन भनी हकुुम गरे। ४७ राजाले दािनएललाई भने, 

“साँच् ची नै ितमीह का परमेँ वर देवताह का पिन परमेँ वर र राजाह का ूभ ु
र रहः य खोिलिदनहुनेु हनुहुनु् छ, िकनभने ितमीले यो रहः य खोल् न सक् यौ।” ४८ 
तब राजाले दािनएललाई उच् च पदमा राखे र धेरै बहमूुल् य उपहारह  िदए। 
उनले ितनलाई बेिबलोनका समः त ूदेशमािथ शासक बनाए र त् यहाँका सबै 
ानी पु षह का ूधान तलु् याए। ४९ त् यसबाहेक दािनएलको अनरुोधमा राजाले 
शिक, मेशक र अबे  नगोलाई बेिबलोनको ूदेशमािथ ूशासक िनयकु्त गरे। 
दािनएल आफैचािहँ राजदरबारमै रहे।" 

    राजाले सपनामा अत्यन्तै ूभावकारी,  भव्य र तेजःवी मूितर् देखेका 
िथए। उनले देखेको सपनाको मूितर् टाउको तेजाबी सनुको िथयो, त्यसको 
छाती र बाहलुाह  चाँदीका िथए, त्यसको पेट र कम्मर काँच वा ढलौटको 
िथयो, त्यसका खु ाह  फलामका िथए अिन त्यसका पाइतालाह  माटो र 
फलाम िमिसएका िथए" (दािनएल २:३२,३३ पान्तिरत)। अिन आकाशबाट 
एउटा ठूलो च ान वा िपण्ड आएर त्यस मूितर्को पाइतालामा ठोिक्कयो र त्यो 
भयानक मूितर् अचानक चकनाचरु भएर त्यसका अवशेषह  हावामा भसू उडे 
जःतै उडेका िथए। िविभ  धातहु ले बनेको मूितर्को अथर् एक पिछ अक  गरी 
आउने फरक साॆाज्यह  हनु ् भनेर दािनएलले व्याख्या गरे। संसारको 
इितहासको बममा एक साॆाज्यले अक  साॆाज्यको ठाउँ िलनेछ भ े भेद पिन 
खलुाउँछन।् सपनाको सन्देश ःप  िथयो। नबूकदनेसरको बेिबलोन िवँ वको 
सनुौलो सभ्यतामा गिनन्छ। तर त्यस राज्यको मिहमा, पराबम र यशःवीमय 
गौरबलाई अक देशको राजाले कब्जा गनछ। एकपिछ अक  कमसल 
राज्यसंरचनाले यो संसारमाथी शासन गरेपिछ अन्तमा सबैभन्दा फरक 
ःवभावको राज्यले िवँ वमा राज गनछ: त्यो हो परमेँ वरको अनन्तको राज्य 
जो सदासवर्दा रिहरन्छ। 

   मािनसह  जितसकैु पराबमी, महान,् अहंकारी भएर अ लाई 
िथचोिमचो गन भएतापिन मानव जीवन कित अःथायी वा क्षिणक र िछटै नाशहनु 
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सक्ने कमजोर छ भनेर सोच्नहुोस।् मािनस र उसले बनाएका संरचना वा 
उपलिब्धह  हेरेर उदास हनुपुन पिरवेशमा येशूमाऽ हामीमा हनुभुएको आशाले 
हामीलाई के िसकाउँछ? हेन ुर्होस,् यूह ा ६:४७-५९ "४७ साँच् चै म 
ितमीह लाई भन् दछु, जसले िवँ वास गछर् त् यसिसत अनन् त जीवन छ। ४८ म 
जीवनको रोटी हुँ। ४९ ितमीह का िपता-पखुार्ह ले उजाड-ः थानमा मन् न खाए 
तापिन ितनीह  मरेर गए। ५० ः वगर्बाट ओिलर्आउने रोटी यही हो, जसले यो 
खान् छ त् यो मनछैन। ५१ ः वगर्बाट ओिलर्आएको िजउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले 
यो रोटी खायो भने त् यो सधभिर िजउनेछ। र जनु रोटी म संसारका जीवनको 
लािग िदनेछु, त् योचािहँ मेरो देह हो।”  ५२ तब यहूदीह  आपसमा बहस गनर् 
लागे, “यस मािनसले कसरी हामीलाई आफ् नो देह खान िदन सक् छ?”  ५३ येशूले 
ितनीह लाई भन् नभुयो, “साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, ितमीह ले मािनसको 
पऽुको देह खाएनौ, र उसको रगत िपएनौ भने, ितमीह मा जीवन हुँदैन। ५४ 
मेरो देह खाने र मेरो रगत िपउनेिसत अनन् त जीवन छ, र अन् त् यको िदनमा म 
त् यसलाई जीिवत पानछु। ५५ िकनभने मेरो देह साँच् चै खानेकुरो हो, र मेरो 
रगत साँच् चै िपउने कुरो हो। ५६ मेरो देह खाने, र मेरो रगत िपउनेचािहँ ममा 
रहन् छ, र म त् यसमा रहन् छु। ५७ जसरी जीिवत िपताले मलाई पठाउनभुयो, र म 
िपताको कारणले िजउँछु, त् यसै गरी मलाई खाने पिन मेरो कारणले िजउनेछ। 
५८ ः वगर्बाट आएको यो रोटी त् यःतो होइन, जो िपता-पखुार्ह ले खाए तापिन 
मरेर गए। यो रोटी खानेचािहँ सधभिर िजउनेछ।” ५९ उहाँले यी कुरा 
कफनर्हमुको सभाघरमा िशक्षा िदँदा भन् नभुएको हो।" र २ कोरन्थी ४:१६-१८ 
"१६ यसकारण हामी हरेस खाँदैन । हाॆो बा  मनुं  यत् व नाश हुँदैगए तापिन 
हाॆो आित् मक मनुं  यत् वचािहँ िदनिदनै नयाँ हुँदैजान् छ। १७ िकनिक हाॆो हलकुो 
र क्षणभरको कं टले हाॆा िनिम् त अतलुनीय तथा अनन् तको महान ् मिहमा तयार 
गिररहेछ। १८ हामी ँ य कुरालाई होइन, तर अ ँ य कुरालाई हेछ , िकनभने 
ँ य कुरा क्षिणक हनु् छन ्, तर अ ँ य कुराचािहँ अनन् तसम् म रहन् छन ्।" 

 
४.  मूितर्: भाग २  

       फेिर राजाले देखेको सपना र त्यसको अथर् पढ्नहुोस ्(दािनएल २:३१-
४९ जनु भाग ३ मा उल्लेख गिरएको छ)। परमेँ वरले िनधार्रण गनुर्भएको 
अथार्त ् लोकसम्मत िवचार अनसुार भाग्यमा लेिखएका ऐितहािसक घट्नाका 
लेखाह सँग बाइबल सहमत नभएको तर िवँ वको इितहासले कसरी फड्को 
माछर् भ  ेपूवर् ान उहाँमा भएको सत्यबाट हामी के िसक्न सक्छ ? 
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   राजाले देखेको सपना िवँ व इितहासको परेखा िथयो। आफ्नो 
उपलिब्धसँग गौरब मानेका तर उनी पिछ उनले ःथापना गरेका साॆाज्यको 
गित के हनेुहोला भनेर िचन्तामा परेका राजालाई अन्तयार्मी परमेँ वरले "लौ, 
यो हनेुछ" भनेर खलुःत गरेर देखाउनभुएको िथयो। तत्कालीन राजा 
नबूकदनेसरलाई दािनएलले दािनएल २मा  हनेुवाला िवँ व इितहासको परेखा 
र त्यसको चलखेल वारे बताएतापिन त्यसको अझ िबःततृ िववरणचाही ँदािनएल 
७,८ र ११मा उपलब्ध गराइएको छ। फेिर दािनएल २को भिवंयवाणी कुनै 
शतर्मा पूरा हनेु वा नहनेु होइन। यथाथर्मा िवँ वको इितहासको िचऽण वा 
त्यसको ूगित मािनसह ले जितसकैु आशा देखाएतापिन भिवंयको मानव 
इितहास अन्धकार र िबनाशकारी हनेु िनिँ चत छ भनेर परमेँ वरले देख् नभुएको 
िथयो। राजा नबूकदनेसरदेिख यस पथृ्वीको अन्तसम्ममा रहेका सबै 
मािनसह लाई यस भौितक संसारको हनेुवाला यथाथर् गितिविधको बारेमा 
परमेँ वरले अवगत गराउन चाहनभुएको िथयो। 

   १ सनुको टाउको: यो बेिबलोन वा आधिुनक इराकको ःवणर्यगु हो। 
यो ई.पू. ६२९-५३९सम्मको त्यस क्षेऽको गौरबमय इितहास हो। सनु शिक्त 
र धनको ूतीक हो। बेिबलोनको सभ्यता, साॆाज्यको शिक्त र गौरबलाई 
जनाउने अमूल्य धातमुा सनु जःतो अ  छैन। बेिबलोन सहर वा त्यस देशको 
राजधानीलाई सनुौलो सहर भनेर बाइबलले नै सम्बोधन गदर्छ (यशैया 
१४:४)। त्यितमाऽ नभएर यो सहरलाई परमेँ वरका हातह मा भएको सनुको 
कचौरा भनेर भनेर पिन उल्लेख गिरएको छ (यिमर्या ५१:७, ूकाश 
१८:६सँग तलुना गनुर्होस।् त्यसबेलाको िवँ विवख्यात इितहासकार हेरोडोटसले 
बेिबलोनको सहरको गौरब बताउँदै उनले भनेका छन ् यो सहर सनैु सनुले 
सिजएको छ। 

   २. चाँदीका छाती र बाहलुाह  : बेिबलोनको पतनपिछ दोॐो 
साॆाज्य तर बेिबलोन भन्दा पिन कमसल राज्य मादी र फारसी अथार्त ् िमड-
पिसर्या राज्य हो जसको अविध ई.पू. ५३९-३३१ सम्म रहेको िथयो। जसरी 
चाँदीको मोल सनुको भन्दा पिन कम वा िथरै भए जःतै िमड र पिसर्या 
साॆाज्य किहल्यै पिन बेिबलोनको गौरब र शोभाको ःतरमा पगु्न सकेका 
िथएनन।् अझ यस साॆाज्यलाई चाँदीको पमा तलुना गिरनलेु अचम्मको कुरो 
ाक् कै िमल्दछ िकनभने ितनीह को कर ूणालीमा चाँदी ूयोग गिरन्थ्यो। 

 ३. चरेस वा काँसको पेट र कम्मर: यो मीक साॆाज्य वा सभ्यताको 
ूतीक हो। यसको अविध ई.पू. ३३१देिख १६८सम्म िथयो। मीक वा मीस 
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साॆाज्यले त्यसबेलाको चलनचल्तीमा ल्याएका काँसा वा चरेसको भाँडाकँुडा हनु ्
भनेर इजिकएल २७:१३मा िचऽण गिरएको छ। सैिनकको टाउकोमा लगाइने 
टोप, ढाल र यु मा चलाइने अ  बञ् चरोह  चरेस वा काँसका िथए। 
िमौदेश अथार्त ्इिजप्ट देशको धमर्शा ीय भिवंयवाणी अनसुार त्यस देशको 
राजा समिटकस ूथमले चरेस जःतै बिलया मीक डाँकुह  समिुबाट आबमण 
गनर् आएको देखेका िथए भनेर पौरािणक इितहासकार हेरोडटसले हामीलाई 
भन्दछन।् 

 ४. फलामका खु ाह :  यसले ःवत रोमको साॆाज्यलाई देखाउँदछ 
जसको अविध ई.पू. १६८देिख सन ्४७६सम्म िथयो। रोमी साॆाज्य फलामले 
जःतै सबैलाई चक्नाचरु पान शिक्तशाली राज्य हनेुछ भनेर दािनएलले राजा 
समक्ष व्याख्या गरेका िथए। यो साॆाज्य अगािडको अन्य साॆाज्यभन्दा धेरै 
वषर् टेिकएको िथयो। त्यस देशको अ स मा फलाम बिढ ूयोग गिरने 
भएकोले रोमी साॆाज्य फलाम जितकै अत्यन्तै उपयकु्त देिखन्छ। 

 ५. माटो िमिसएको पाइताला वा खु ाह : यसले िबभािजत यरुोपलाई 
इि त गदर्छ जनु सन ् ४७६मा रोमको पतनदेिख येशूको दोॐो आगमन 
नहञु् जेल चिलरहन्छ। जब रोमी सभ्यता र िवँ व साॆाज्य टुबा टुबा भयो 
तब एकताका रोमको शिक्तमा रहेका रा ह को गित के भयो र के हनेुछ 
भनेर फलाम र माटो िमिसएको पाइताला ारा जनाइन ु उपयकु्त देिखन्छ। 
यरुोपलाई एकीकरण गनर् धेरै ूयासह  गिरएका िथए। यरुोपका िविभ  
रा ह का राजाह को बीचमा िववाहवारी चलाएर पिन एकीकरण गनर् 
खोिजएका िथए भने यरुोिपयन यिुनयन खडा गरेर पिन यरुोपलाई एकै देश 
बनाउन खोिजएको िथयो भने त्यो ूयास अझै पिन भइ नै रहेका छन।् जसरी 
माटो र फलाम िमिसन सक्दैन त्यसरी नै यरुोपको िवभाजन र बेमेलताले 
भिवंयवाणी पूरा भइरहेको देखाउँदछ। यो ूिबया त्यसबेलासम्म नै जारी 
रहनेछ जब परमेँ वरले आफ्नो अनन्तको राज्य भौितक पमै यस संसारमा 
ःथापना गनुर्हनेुछ। 
 

५. च ान 

        आिखरमा हामी रहेको  यो पथृ्वीको भिवंय के होला भनेर दािनएलले 
देहायका पदह मा कसरी बताउँछन?् हेन ुर्होस,् दािनएल २:३४-४५ "३४ 
हजूरले हेिररहनहुुँदा च ानबाट एउटा ढु ा कािटयो, तर मािनसको हात ारा 
होइन। यसले त् यस सािलकका फलाम र माटोले बनेका खु ालाई हान् यो र ती 
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चकनाचरू पािरिदयो। ३५ त् यसपिछ त् यो फलाम, काँसो, चाँदी र सनु सबै एकै 
चोिट धूलोपीठो भए, र मीं म ऋतमुा अन् न च ु  ने खलाबाट भसुलाई उड़ाएझ 
बतासले त् यसलाई नाउँिनशानै नहनेु गरी उड़ाएर लग् यो। तर त् यस सािलकलाई 
हान् ने त् यो ढु ा ब  दैगएर ठूलो पहाड़ बन् यो र पूरै पथृ् वीलाई ढािकिदयो। ३६ 
“सपना यही िथयो, र अब महाराजालाई यसको अथर् बताउनेछ । ३७ हजूर नै 
राजाह का महाराजा हनुहुनु् छ। ः वगर्का परमेँ वरले हजूरलाई राज् य, पराबम, 

शिक्त र मिहमा िदनभुएको छ। ३८ हजूरको हातमा उहाँले सारा पथृ् वीका 
मािनसह  र पशहु  र आकाशका पन्क्षीह  िदनभुएको छ। जहाँ-जहाँ उनीह  
बः छन ्, उहाँले हजूरलाई उनीह मािथ अिधकार गनर् िदनभुएको छ। हजूर नै त् यो 
सनुको टाउको हनुहुनु् छ।  ३९ “हजूरपिछ, हजूरको भन् दा अिल कमजोर राज् य 
खड़ा हनेुछ। त् यसपिछ काँसोको तेॐो राज् यले सारा पथृ् वीमािथ अिधकार 
जमाउनेछ। ४० अन् त् यमा, फलामजः तै बिलयो चौथो राज् य आउनेछ, िकनभने 
फलामले सबै थोक चकनाचरू पािरिदएझ त् यसले अ  सबैलाई तोड़फोड़ गरी 
िततरिबतर पानछ। ४१ हजूरले यसका खु ा र औलँाह  केही माटोले, केही 
फलामले बनेका देख् नभुएझ यो िवभािजत राज् य हनेुछ, तैपिन यसमा केही माऽामा 
फलामको बल हनेुछ, जसरी हजूरले फलाम माटोिसत िमिसएको देख् नभुयो। ४२ 
जसरी ती औलँाह  केही फलाम र केही माटोका िथए, त् यसरी नै यो राज् य केही 
बिलयो, केही सिजलैिसत टुिबने हनेुछ। ४३ र हजूरले फलाम माटोमा 
िमिसएको देख् नभुएझ मािनसह  पिन िमिौत जाित हनेुछन ् र एकतामा 
रहनेछैनन ्, जसरी फलाम माटोिसत िमल् न सक् दैन।  ४४ “यी राजाह को 
समयमा ः वगर्का परमेँ वरले एउटा राज् य खड़ा गनुर्हनेुछ, जनुचािहँ किहल् यै नं ट 
हनेुछैन, न त यसको सावर्भौिमकता अ  कुनै जाितको हातमा िदइनेछ। यसले 
यी सबै राज् यह लाई चकनाचरू पानछ र अन् त् य गनछ, तर यो राज् यचािहँ 
सदासवर्दा रिहरहनेछ। ४५ हजूरले देख् नभुएको ढु ाको अथर् यही हो, जनुचािहँ 
मािनसको हात ारा नकािटईकनै पहरोबाट आएको िथयो– त् यो ढु ा जसले 
फलाम, काँसो, माटो, चाँदी र सनुलाई धूलोपीठो पािरिदयो। “महान ् परमेँ वरले 
महाराजालाई भिवं यमा हनेु कुराह  देखाउनभुएको छ। त् यो सपना सत् य हो, र 
यसको अथर् िवँ वासयोग् य छ।”  

    सपनाको केन्ििवन्द ु नै अिन्तम िदनह मा यो संसार के हनेुछ भ े 
िचऽण हो (दािनएल २:२८)। िविभ  धातहु  र अन्तमा आएर फलाम र 
माटो जितसकैु शिक्तशाली र बहमूुल्य भएतापिन च ान पी राज्यको ःथापना 
हनेुछ भनेर ितनीह ले संकेत गराएका िथए। धातहु , फलाम र माटो 
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िमिसएको राज्य भनेको मािनसह को ूयास वा उपलिब्धह  हनुसक्छन ् तर 
आकाशबाट आएको च ानचाही ँमािनसले छुन नसक्ने गरेर नै आएको हनु्छ। 
अक  शब्दमा भ े हो भने अगािडको ूत्येक साॆाज्यह को अन्त्य हनु्छ तर 
च ानले इि त गरेको राज्यचाही ँ सदासवर्दा रिहरहन्छ। च ान भनेर इि त 
गनुर्को अथर् चाही ँपरमेँ वरको ूतीक हो (उदाहरणमा व्यवःथा ३२:४ "उहा ँ
नै च ान हनुहुनु् छ। उहाँका काम िस  छन ्, र उहाँका सबै चाल न् यायोिचत 
छन ्। एउटा िवँ वासयोग् य परमेँ वर जसले भलू गनुर्हनु् न,  न् यायी र सत् य उहा ँ
हनुहुनु् छ।", १ शमूएल २:२ “परमूभबुाहेक पिवऽ अ  कोही छैन, तपाईंजः तै 
अ  कोही छैन, हाॆा परमेँ वरजः तै अ  कुनै च ान छैन।" र भजन १८:१, 
३१ "१ हे परमूभ,ु मेरो शिक्त, म तपाईंलाई ूमे गदर्छु। २ परमूभ ु मेरो 
च ान, मेरो िकल् ला र मेरा उ ारक हनुहुनु् छ। मेरा परमेँ वर मेरो च ान 
हनुहुनु् छ, जसमा म शरण िलन् छु। उहाँ मेरो ढाल, र मेरा शिक्तशाली उ ारक 
हनुहुनु् छ, मेरो गढ़।...३१ िकनिक परमूभबुाहेक अ  को परमेँ वर छ र? 

हाॆा परमेँ वरबाहेक अ  च ान को छ र? "  च ान भ ाले मसीहको ूितक 
पिन हनुसक्छ (भजन ११८:२२ "जनु ढु ालाई भवन िनमार्ण गनह ले र  
गरे त् यहीचािहँ कुनाको िशर-ढु ो बन् यो।" र १ पऽसु २:४-७ "४ उहाँकहाँ 
जाओ, जो जीिवत पत् थर हनुहुनु् छ। मािनसह बाट इन् कार हनुभुएको, तर 
परमेँ वरको िं टमा उहाँ चिुननभुएको र बहमूुल् य हनुहुनु् छ। ५ ितमीह  पिन 
येशू भीं ट ारा परमेँ वरको िं टमा महणयोग् य आित् मक बिलदान चढ़ाउने 
पिवऽ पूजाहारीिगरीको िनिम् त जीिवत पत् थरह झ आित् मक घर बन् दैजाओ। ६ 
िकनभने धमर्शाः ऽमा भिनएको छ, “हेर, िसयोनमा एउटा छािनएको र बहमूुल् य 
कुने-ढु ो म बसाल् छु, र जसले उहाँमािथ िवँ वास गछर् त् यो शमर्मा पनछैन।”  

७ यसकारण ितमीह  जसले िवँ वास गछ  ितमीह का िनिम् त त उहाँ बहमूुल् य 
हनुहुनु् छ, तर िवँ वास नगनह का िनिम् त चािहँ, “ जनु ढु ालाई भवन िनमार्ण 
गनह ले र  गरे त् यहीचािहँ कुनाको िशर-ढु ा बन् यो।”  त्यसले गदार् 
नबूकदनेसरले देखेको सपनाको मूितर् वा िवँ व साॆाज्यलाई चक्नाचरु पान 
पत्थर अ  केिह नभएर परमेँ वरको राज्यको ःथापनालाई देखाउने ूतीक वा 
िचन्ह नै हो । 

    ए, त्यसो भए जब येशूले यस पथृ्वीमा सेवाकायर् गनुर्भयो त्यहीबँाट 
परमेँ वरको राज्य खडा भएको त्यस च ानले देखाउँछ भनेर िज ी गछर्न ्साथै 
सारा संसारमा ससुमाचार फैिलएको अथर्ले परमेँ वरको राज्यको ःथापना भएको 
भ े कुरालाई इि त गछर् भनेर दावी गछर्न।् तर मूितर्को अवःथालाई केलाएर 
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हेिरयो भने पत्थर पी राज्यको ःथापना त्यसबेला हनु्छ जब चार मखु्य 
साॆाज्यह को पतन हनु्छ र पाइताला र त्यसका औलँाह ले इि त गरेका 
िवभािजत राज्यको अन्त हनु्छ। त्यसकारण येशूको समयमा नै परमेँ वरको 
राज्य सु  भयो भ ु गलत हो िकनभने येशूको सेवाकायर् त्यसबेला सु  भयो 
जब चौथो राज्य वा रोमीह ले िवँ वमािथ शासन गरेका िथए। 

  तर मूितर्लाई चक्नाचरु पान पत्थर त  भयानक पहाड भएर बढ्छ भिनएको 
छ साथै त्यो पहाडले त यो पथृ्वी नै भिरयो भिनएको छ (दािनएल २:३५)। 
पहाडले िसयोन पहाडलाई याद िदलाउँछ जहा ँ परमेँ वरको मिन्दर ःथािपत 
िथयो। परुानो करारमा त्यो मिन्दरले नै यस संसारमा परमेँ वरको राज्यको 
ूितिनिधत्व गथ्य । मूितर्को सन्दभर्मा पहाडबाट चोइिटएको पत्थर आफै पहाड 
भएको देखाइन ुचासोको  िवषय हो। भएकै पहाडबाट पत्थर िनिःकएको भन्दा 
ःवगर्को  िसयोन पहाड जो ःवगर्को पिवऽ मिन्दर हनुसक्छ जहाँबाट येशूले 
उहाँको अनन्तको राज्य ःथापना गनुर्हनेुछ। यो य शलेम ःवगर्बाट ओिलर्न्छ 
(ूकाश २१:१-२२:५) जब अन्तमा त्यस राज्यको उ ेँय पूरा हनु्छ। 

    अिहलेसम्म दािनएल २ ले गरेको भिवंयवाणी राज्यह को बारेमा 
गिरएको सही भिवंयवाणीको पमा ूमािणत भएको छ। त्यस पिरूआेयमा 
परमेँ वरको अनन्तको राज्यलाई औलँ्याउने अिन्तम राज्य पिन तकर् यकु्त छ, 
त्यसकारण दािनएल २ले गरेको अिन्तम राज्यको भिवंयवाणीमा भरोसा राख् न ु
िकन बिु मानी देिखन्छ? त्यस भिवंयवाणीलाई िवँ वास नगनुर् िकन नाजायज 
हनु्छ? 

 
उपसंहार: 
थप जानाकारी:  दािनएल २मा उल्लेख गिरएको मूितर् िविभ  धातहु ारा 
बिनन ुआफैमा अथर्पूणर् छ। सनु र चाँदी आिथर्क शिक्त वा सम्प तासँग 
सम्बिधत हनु्छन।् काँस र फलामलाई अ  र भाँडाकँुडाह  बनाउन ूयोग 
गिरन्छ। पौरािणक यगुमा भाँडाकँुडाह  घरको िनिम्त ूयोग गिरन्थ्यो भ े 
कुरा कुनै मनगढन्ते कुरा होइन िकनभने आजको सभ्यतामा पिन ितनीह लाई 
ूयोग गिरएकै छ। त्यसकारण त्यस मूितर्ले मािनस र उसका उपलिब्धह लाई 
ःप पमा िचऽण गदर्छ। िशरदेिख पाउसम्म िविभ  धातलेु बनेको मूितर्ले यस 
संसारको इितहासको बमलाई देखाउँछ। एक ूतापी वा शिक्तशाली 
साॆाज्यपिछ अक  साॆाज्य आउँछन ् र अन्तमा िवँ वका रा ह  फलाम र 
माटो निमिसए जःतै अलग अलग िक ामा उिभनेछन।् (फलामको अथर् एक 
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रा ले अक  रा लाई आिथर्क, धािमर्क, राजनैितक बलले कमजोर माटो पी 
रा ह लाई दवाउन ु हो। यो केवल रा को सन्दभर्मामाऽ लाग ु नहनेु भएर 
ूत्येक व्यिक्तको जीवनमा पिन लाग ु भइरहेको हनु्छ। घरेल ु िहंसा, अनेक  
अपराध, शोषण, अ लाई िथचोिमचो गन, हेप्ने ूविृत कुनै न कुनै पमा सबै 
समाजमा िव मान छन-्अनवुादकको िवचार)। 

   अनेकौ िकिसमका गठबन्धनह ारा रा ह लाई एक पान भरमग्दरु 
ूयास गिरएका िथए र अिहले पिन गिररहेकै छन।् उदाहरणको लािग रा संघ 
जःता िनकायह  खडा भएका छन ्जसको सपना वा ूयास हो िवँ वका सबै 
रा ह  एकै होऊन।्तर माटो र फलामको िमौण जःतै  ितनीह  एक छन ्
िक छैनन ्भ े ूमाण आजका समाचार पऽह ले िदइरहेका छन।् िवँ वका 
रा ह  निमल्ने तर यु  गन जःता िबयाकलापह  त्यसबेलासम्म जािररहनेछ 
जब सम्म मािनसको हातले बनाएका वा मानव दशर्न वा वादले उब्जेका च ान 
वा उल्का आकाशबाट आएर त्यस मूितर्लाई चक्नाचरु पादन (दािनएल 
२:४५)। यो अःथायी वा क्षिणक संसार र मािनसका राजनैितक, शैिक्षक, 
वै ािनक, ूािविधक आिद उपलिब्धह  अलौिकक ूकारले धलुो िपठो हनेुछन।् 

    हनुत "मािनसको आखँाले हेदार् वा िदव्य ानिबनाको ि कोणले हेदार् 
यो संसारमा अनेक  शिक्तह ले एक आपसमा टक् कर गरेर अन्यौलता, उपिो र 
ग ागोलको नाटक मन्चन गिररहेको कुरा हामी देख् न सक्छ । तर ती सबैको 
पदार्पछािड परमेँ वर उिभरहनभुएको छ र हेिररहनभुएको छ। उहाँको हेराइमा 
जनु उच्चता छ त्यसको िनिम्त उहाँले पिन आफ्नै चाल चािलरहनभुएको छ 
भनेर दािनएल हामीलाई िवँ वःत गराउन चाहन्छन।्"- िविलयम एच. िशय, 
दािनएल: अ िरडसर् गाइड (पािसिफक, २००५), प.ृ ९८बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:् 
अ. यो  संसारमा भइरहेको द:ुख, क , साःती, आत , गञ् जागोललाई 

हामीले टुलटुुल ु हेिररनपुिररहेको पिरिःथितमा अन्तमा सबैथोक 
परमेँ वरको िनयन्ऽणमा छ र सबै थोकको अन्त्य गौरबमय तिरकाले 
हनेुछ भ  ेआत्मा ान तथा िव ास हामीमा कितको मजबदु तथा असल 
पमा रहेको छ, िक छैन ? य िप, त्यो समय नआउँञ् जेल हामीले 
यस पथृ्वीका नागिरक भएर पितत संसारमा द:ुख,क  आिद पाइरहेका 
मािनसह को उत्थानको िनिम्त हाॆो ूयास िकन जारी राख् नपुछर्? 
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आ.  आफ्नो देशका जनताह लाई आति त पान र नाश गन बेिबलोनको 
मूितर्पजुक राजाको सेवामा दािनएल र उनका साथीह  बफादार भएर 
काम गिररहेका िथए। आफ्नो शऽकुो िहतको िनिम्त सेवा गन 
परमेँ वरका ती सरुिबरह को बारेमा हामी कसरी व्याख्या गनर् सक्छौ 
के मानवीय िहसावले त्यो सम्भव छ त? 

इ.  मािनसको हातले होइन तर आकाशबाट च ान आएर यो संसारमा 
भिरनकुो अथर् िवँ वमा ससुमाचार ूचार भएको देखाइन ु र त्यो 
भिवंयवाणी पूरा भइसकेको छ भनेर कितपयह  िसकाउँछन ् भनेर 
हामीले अगािड हेर् य । दािनएल २:३५ले समेत िविभ  कारणह ले 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  उक्त तकर् सँग सहमत हुँदैनन।् त्यसमा 
भिनएको छ िवगतका रा ह लाई त्यस च ानले चक्नाचरु पानछ र 
हावाले भसू उडाए झ ितनीह को कुनै नाम िनशानै हुँदैन। येशूको 
मतृ्यपुिछ त्यो भएको िथएन। अझ कितपयले च ानको राज्य भनेको 
चचर् हो भनेर दावी गछर्न ् तर त्यो च ानले सबै खालका मानव 
संरचना, उपलब्धी, राजनैितक र भौितक िनयन्ऽणह को अन्त गनछ 
भ  े िवषयमा उक्त तकर् ले ध्यान िदँदैन। च ानले ल्याउने राज्य कुनै 
ःथान, िनकायमा िसिमत नभएर सारा संसारलाई नै ओगट्ने राज्य 
हनेुछ। त्यसकारण सपनामा देखाइएको भिवंयवाणीको िनणार्यक अन्त 
केवल येशूको दोॐो आगमनले माऽ पूरा गनछ भनेर गिरएको िचऽण 
अन्य तकर् ह सँग मेल खाँदैन। त्यसकारण अन्तको समयमा च ानले 
ल्याउने नितजाको िवषयमा गिरने तकर् ले केवल येशूको दोॐो 
आगमनको घट्नालाई आत्मसात ्गरे माऽ जायज व्याख्या हनेुछ भनेर 
हामीले ठा पुछर्? 
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कथा ३ 

आगोले पिन नछोएको िकताब 

आन्द्र्य ुमेकिचःनी 
 

        नाइजेिरयाको एक  िव ाथीर्  ओलािजडे ओलवुाटोबी इगिबन्यानी एउटा 
कोठा भाडामा िलएर कलेज पढ्दै िथयो। एक िदन उसको कोठामा ठूलो 
आगलागी भयो र फलामको पाइप समेत जलेको िथयो। उसँग भएको सबै 
थोक आगोले भंम पारेको िथयो। तर एउटा पःुतकलाई आगोले नछोएको 
देख्दा ऊ सा॑ै चिकत पर् यो। त्यो पःुतक एलेन जी ाइटको द मटे होप 

िथयो। ओलािजडेले त्यो पःुतक तु न्तै प ो र निजकैको सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा गयो। त्यस चचर्का सदःयह ले साबथको िदनमा ससुमाचार 
सािहत्य बाँड्ने कायर्बममा त्यो पःुतक उसलाई िदएका िथए। 

   "यो पःुतक महान ् छ र अचम्मको छ" इिग्बिनयामीले अचम्म 
मािनरहेका चचर्का सदःयह लाई भने। आगोले नछोएको द मटे होप (महान ्
आशा) िकताबलाई सबैले देख् ने गिर उसले गवाही िदयो। यो मटे कन्ऽोभसीर्को 
छोटकरीमा लेिखएको ११ अध्याय भएको पःुतक िथयो। 

   "यःतो खालको पःुतक मैले किहल्यै पिन देखेको िथइन" उसले 
भन्यो। "त्यो आँ चयर्ले गदार् यो िकताब पढेरै िसध्याउने िनधो मैले गर। 

     अिृका महादेशको नाइजेिरयाको राजधानी लागोसदेिख १३५ 
िकलोिमटर उ रपूवर्मा रहेको इडी सहरमा चचर्का एक जना सदःयले त्यो 
पःुतक ३०वषर्का इगिबन्यामीलाई िदएका िथए। उक्त चचर्का सदःय िवँ व 
एडभेिन्टःट चचर्ले लआय राखेको एक अबर् आित्मक सािहत्य िवँ वभिरका 
सहरह मा बाँड्ने कायर्बममा जटेुका िथए। त्यसै कायर्बममा नाइजेिरयाको 
ूदेश ओसनुमा पिन हजार ूित मटे होप िबतरण गन योजना िथयो। ूत्येक 
ऽैमािसकको एक िवशेष साबथलाई मटे होप डे भनेर छु ाइएको िथयो। त्यस 
िदन त्यो पःुतक िवतरण गनर् छु ाइएको िथयो भनेर जोसेफ आडबोमीले भने 
जो ओसनु एडभेिन्टःट चचर् कन्फरेन्सको अध्यक्ष हनुहुनु्छ। 

   त्यो पःुतक हातमा परेपिन त्यसलाई नपिढकन इगिबन्यानीले कोठामै 
छोडेर सेप्टेम्बर २०१८मा ॅमण गनर् गएका िथए। ऊ नाइजेिरयाको इड 
सहरमा भएको उच्च िव ालय फेडरल पोिलटेिक्नकका िव ाथीर् िथए। जब 
उनी फकर आए तब उनी बसेको घरमा आगलागी भएको िथयो। उनको 
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ःकूलका िकतावह , फिनर्चर, लगुाफाटा र ओ ानह  सबै आगोले भंम 
पारेको िथयो। "फलाम पिन पग्लेको िथयो" छक् क पद उनले सनुाए। 

   के कारणले आगलागी भयो सो उनलाई थाहा िथएन। तर उनले 
खरानीिभऽ खोतलेर हेदार् द मटे होप आगोले नछोएको अवःथामा पाएका िथए। 
त्यस िदन उनले बडो उत्सकुतासाथ त्यो पःुतक पढे। आजको अन्यौल र 
अव्यविःथत संसारको इितहासलाई व्याख्या गनर् त्यस पःुतकमा बाइबलको 
भिवंयवाणीलाई ूयोग गिरएको छ। अिन उनी तरुन्तै एडभेिन्टःट चचर्मा 
आफ्नो गवाही भ  दगरेुर गएका िथए। 

    "तपाईँ कुन पःुतकको बारेमा भिनरहनभुएको छ त्यो तपाईँलाई थाहा 
छैन। यसमा परमेँ वरको शिक्त छ" अडेबोमीले भने।सबैको साम ुइिग्बन्यामीले 
घुडँा टेकेर परमेँ वरको ूशंसा गरे। 

    यो कथाले मािनसह को दय छोइरहेको छ र नाइजेिरयाको ओसनु 
ूान्तमा यस कथाले गदार् मािनसह को िवँ वास बिढ रहेको छ। 

   "आगोले बाइबल नजलेको मैले सनेुको िथए ँतर अ  िकताब पिन 
नजलेको मैले किहल्यै पिन सनेुको िथइन"ँ अबकास ूाप् त र वेःट सेन्शल 
अिृका िडिभजनको भतूपूवर् मखु्य सिचब ओनाओलापो अिजबादेले भने। त्यस 
िडिभजनको क्षेऽमा नाइजेिरया पिन पदर्छ। उनी ओसनु ूदेशको इिनसामा 
वःछन।् उनले भने "यो अचम्मको कथाले एलेन जी ाइटका पःुतकह ूित 
मेरो मोह झन बढेको छ।" 

 
 

५5-2 
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