
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ५, ूकाश १७:४-६, भजन ९६:५, 
कलःसी १:१५-१७, रोमी १:१६-३२, उपदेशक ८:११ र ूकाश १४:८। 

यस अध्यायको मूल सार पद: “उहाँले नै समय र ऋतहु  पिरवतर्न गनुर्हनु् छ; 

उहाँले नै राजा वा शासकह लाई िसंहासनमा राख् नहुनु्छ र हटाउनहुनु् छ;  उहाँले 
नै बिु मानीलाई बिु  िदनहुनु्छ र समझदारह लाई ान वा समझ िदनहुनु् छ।" 
(दािनएल २:२१ पान्तिरत)। 

    मािनसले आफूलाई कित न ठूलो हुँ भनेर आफ्ना उपलिब्धह  (वा 
आिवंकारह ) अित महान ्छन ्भनेर घमण्ड गरेपिन वा हुँकार देखाएतापिन 
त्यसको अन्त्य कित नाटकीय पमा हनु सक्दो रहेछ भ  ेूभावकारी उदाहरण 
परमेँ वरको वचनले दािनएल ५ मा औलं्याएको पाइन्छ। राजा नबूकदनेसरलाई 
यो पाठ िसक्न धेरै वषर् लागेतापिन उनका नाित बेलशजरले भने िसकेका 
िथएनन।् य शलेमबाट लटेुर ल्याएको परमेँ वरको सम्पित पिवऽ 
भाँडाकँुडाह लाई आफ्नो दरवारीय शोखको िनिम्त अपिवऽ र परमेँ वरको 
बेइज्जत हनेु गिर राऽी भोजमा चलाएका िथए। परमेँ वरको नाउँमा समिपर्त 
भाँडाकँुडाह को दु पयोग वा अपिवऽ कामको िनिम्त चलाएर राजाले 
परमेँ वरलाई चनुौितमाऽ होइन उहाँलाई आबमण नै गरेको ठहिरएको िथयो। 
दािनएल ८ अध्यायमा लेिखएको सानो िसंङको पापको ज्यादती कःतो िथयो 
त्यःतै राजा बेलशजरले पिन आफ्नो पापको कचौरा भराएर पोखाएका िथए। 
यसले परमेँ वरको पिवऽ मिन्दरको जगमािथ नै हमला गरेको िथयो। 
परमेँ वरले बेलशजरलाई उनको राज्य िसंहासनबाट हटाउनभुएको घट्नालाई 
भिवंयको सूचकको पमा िलनपुछर्। जसरी राजालाई उनको रजाईँबाट 
परमेँ वरले हतु्याउनभुयो त्यसरी नै अिन्तम यगुमा उहाँका शऽहु  वा उहाँका 

६  अिभमान तथा अिभमान तथा अहङ्कारबाट अहङ्कारबाट 
उ प  नउ प  न िवनाश िवनाश  
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िवरोधीह  पिन हतु्याइनेछन।् राजा बेलशजरलाई स ाच्यूत गरेको िमित ई.पू 
५३८को रातमा िथयो जनु दािनएल ५मा वणर्न गिरएको छ। त्यस रात 
मािड-फािरसी वा िमडपिसर्याको सैिनकले बेिबलोन साॆाज्यको पतन गराएको 
िथयो। दािनएल २ मा भिवंयवाणी गरे अनसुार त्यस बेला सनुौलो बेिबलोनको 
साॆाज्य चाँदी पी अक  साॆाज्यको हातमा सािरएको िथयो। यस संसारको 
मािमला परमेँ वरको हातमा छ भ  ेूमाण त्यस घट्नाले पिन ःप  पादर्छ। 
 

१. बेलशजरको भोज 

      बेलशजरले कःतो नराॆो काम गिररहेका िथए? उनको वाःतिवक 
चिरऽलाई कसरी िचऽण गिरएको छ? त्यसको बारेमा लेिखएको दािनएल 
५:१-४सँग दािनएल १:१ पढ्नहुोस।् उनको कामसँग ूकाश १७:४-६ पिन 
तलुना गनुर्होस।् त्यहाँ के समान घट्नाह  घटेको पाइन्छ? हेन ुर्होस:् दािनएल 
५:१-४ “1 एक रात बेलसजर राजाले एक हजार उच् च कुलका शासकह लाई 
एउटा ठूलो भोजमा िनम् त् याए र ितनीह ले एकसाथ बसी म पान गरे। 2 
त् यसरी िपइरहेका बेला बेलसजरले आफ् ना बबुा नबूकदनेसरले य शलेमको 
मिन् दरबाट ल् याएका सनु र चाँदीका कचौराह  र बटुकाह  ल् याउने आ ा गरे। 
आफू र शासकह  अिन आफ् ना पत् नीह  र रखौटीह ले म  िपउनको िनिम् त 
उनले ती कचौराह  र बटुकाह  ल् याउने आ ा गरेका िथए। 3-4 सनुका 
कचौराह  र बटुकाह  ल् याइए र तीबाट सबैले दाखम  िपउँदै सनु, चाँदी, 
काँसा, फलाम, काठ र ढु ाले बनेका देवताह को ूशंसा गरे।", दािनएल 
१:१,२ “यहोयाकीम यहूदाका राजा भएको तेॐो वषर्मा बेिबलोिनयाका राजा 
नबूकदनेसरले य शलेममािथ हमला गरे र सहरमा घेरा हाले। 2 उनलाई 
परमूभलेु यहोयाकीम राजालाई पबन र मिन् दरका केही भाँडाकँुडा जफत गनर् 
िदनभुयो। उनले केही कैदीह  अिन मिन् दरबाट लटेुका सामानह  बेिबलोनमा 
लगेर आफ् ना देवताह को मिन् दरका भण् डारह मा राखे।" र ूकाश १७:४-६ 
“4 त्यस ः ऽीले बैजनी र रातो चहिकलो पोशाक लाएकी िथई र सनु, बहमूुल् य 
मिण र मोतीह का गहनाह ले िजउभिर िसँगािरएकी िथई। त् यसले हातमा 
सनुको एउटा बटुका समाइरहेकी िथई। त् यो बटुकाचािहँ त् यसको व् यिभचारका 
अनेक फोहोर र िघनलाग् दा कुराले भिरएको िथयो। 5 एउटा गपु् त अथर् भएको 
नाउँ त् यसको िनधारमा लेिखएको िथयो, "महा-बेिबलोन, संसारका सबै वेँ या र 
िघनलाग् दा काम गनह की आमा! " 6 परमेँ वरका भक्त र येशूका िवँ वासी 
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साक्षीह का रगत िपएर त् यो ः ऽी मातेकी िथई। त् यसलाई देखेर म छक् क 
पर।" 
  य शलेममा परमेँ वरको मिन्दरमा अपर्ण गिरएका लिुटएका 
भाँडाकँुडाह  भोजमा ल्याउन राजाले उदीर् जारी गरे। ितनीह ले रक्सी 
खानका लािग ती भाँडाह  ूयोग गनर् चाहेका िथए। उनको हजरुबबुा 
नबूकदनेसरले ती पिवऽ भाँडाह  ल्याएर आफ्नो देशको मिन्दरमा राखेका 
िथए। उनले कमसेकम ती भाँडाह  पिवऽ हनु ्भ े मान्यता िदएका िथए। तर 
बेलशजरले त पिवऽ भाँडाह लाई नै िबटुलो हनेु गिर जथाभावी ूयोग गरेका 
िथए। परमेँ वरको पिवऽतालाई उनले चनुौित नै िदएका िथए। 
   ती पिवऽ भाँडा वा कचौराह बाट रक्सी िपउँदै बेलशजरले सनु चाँदी, 
काँच, फलाम, काठ र ढु ाका देवी देवताह को ूशंसा गरेका िथए (दािनएल 
५:४)। जनु बममा ती छ पदाथर्ह को उल्लेख गिरयो ती अथर्पूणर् छन।् 
बेिबलोनीह  सा ी नम्बर ूयोग गिर गन्ती सु  गथ।त्यसको िबपरीत अिहले 
डेिसमल ूणाली छ जनु १० नम्बरलई आधार मानेर गन्ती सु  हनु्छ। जनु छ 
पदाथर्ह बाट बिनएका देवी र देवाताह को उल्लेख गिरएको िथयो त्यसले 
बेिबलोन देशका देवीदेवताह को पूणर्तालाई देखाउँथ्यो (नेपालमा ३३ कोटी 
देवताह  भने जःतै)। बेिबलोन धमर् ूणालीको पूणर्ताले ती छ वगर्मा उल्लेख 
गिरएका देवीदेवताह लाई देखाउँदछ। यो परुा पिन चाखलाग्दो छ िक जनु 
पमा ती पदाथर्ह को बम उल्लेख गिरएको िथयो त्यही बममा राजा 
नबूकदनेसरले देखेको सपनाको मूतीर्का धातहु  िथए। अिन्तम पदाथर् चािहँ 
माटो नभएर काठ िथयो। सपनामा च ान अिन्तम पदाथर् जसले मूितर्लाई ढालेको 
िथयो तर बेलशजरको िववरणमा देवता भनेर उल्लेख गिरएको पाइन्छ।  
बाइबलमा च ानको अथर्ले िवँ व रा ह मा गिरने परमेँ वरको न्यायलाई 
जनाउँछ (दािनएल २:४४,४५)। परमेँ वरले बेिबलोनमा गनुर्भएको न्यायको 
ूतीक त्यो मूितर्लाई पत्थर ारा ढािलएको िथयो। 
     जनु भोज बेलशजर राजाले बेिबलोनमा मनाए त्यो घट्नाले ूकाशको 
पःुतकमा उल्लेख गिरएको यगुको अन्तको बेिबलोनलाई सही पमा देखाउँछ। 
बेलशजरले जःतै अिन्तम यगुकी बेिबलोनी पी ीले सनुको कचौरा िलएर 
त्यसमा भएको ूदिुषत पेय पदाथर् िवँ वको रा ह लाई िपलाउँछे। अक  अथर्मा 
सनातन सिृ कतार् परम ूभ ु परमेँ वरको उपासना नगिर त्यस ीले 
मािनसह लाई आफ्नै झठुा दशर्न र िव ाले मगु्ध पारेर िवकृत उपासना गनर् 
लगाउँछे र त्यसको फलःव प संसारलाई अनेक  दु  तथा खराब संःकारमा 
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डवुाउँछे (ूकाश १७:४-६)। अिन परमेँ वरको आबोसमा उहाँको न्याय त्यस 
ी पी धािमर्क, सामािजक ,मानिसक र राजनैितक संरचनाले बेि॑एको यो 

पथृ्वीमा खिननेछ। एक िदन यो पथृ्वीको न्याय हनेु सिुनिँ चत छ। 
   बतर्मान यगुमा हाॆो सभ्यता, संःकार, सःकृित र रहनसहनले 
परमेँ वरको वचनलाई कसरी हेिपरहेको छ वा िवकृत बनाइरहेको छ? 
बाइबलसम्मत नीितलाई त्यागेर संःकार वा सःकृित वा देशको रहनसहन यःतै 
हो भनेर सम्झौता नगनर् हामी कसरी सजग हनेु?  
 

२.  िनमन्ऽणा नगिरएको पाहनुा  
    दािनएल ५:५-८ पढ्नहुोस।् त्यहाँ के भएको िथयो र राजा िकन 
अ ािलए? त्यहाँ जे भयो सो कुरा दािनएल २सँग कसरी िमल्छ? दवैु कथाह मा 
भएका समानताह  िकन मह वपूणर् छन?् यसै सन्दभर्मा भजन ९६:५ र 
कलःसी १:१५-१७ पिन पढ्नहुोस।् पिहले हेन ुर्होस ् दािनएल ५:५-८ " ५ 
अचानक राजदरबारमा भएको पानसको निजक एक मानव हातका औलँाह  
देखा परे र िलिपएको िभ ामा लेख् न लागे। त् यो लेख् दैगरेको हात राजाले हेरे। 
६ उनको अनहुार पहलो भयो, र उनी यित डराए िक उनका घुड़ँाह  कामेर 
ठोिकन थाले र गोड़ाह  लल् याकललुकु भए। ७ राजाले मन् ऽतन् ऽ गनह , 

ज् योितषीह  र जोखना हेनह लाई बोलाउन लगाए र बेिबलोनका यी ानी 
पु षह लाई भने, 'जसले यो लेख प  छ र यसको अथर् मलाई बताइिदन् छ, 
त् यसलाई बैजनी पोशाक पिहराइनेछ र त् यसको गलामा सनुको िसबी लगाइनेछ 
र त् यसलाई राज् यको तेॐो उच् च शासक बनाइनेछ।' ८ तब राजाका सबै ानी 
पु षह  आए, तर उनीह ले यो लेख प  न वा त् यसको अथर् राजालाई बताउन 
सकेनन ्।" (भजन ९६:५ " िकनिक जाित-जाितह का सबै देवह  केवल मूितर् 
माऽ हनु ्, तर परमूभलेु त ः वगर् सिृं ट गनुर्भयो।" र कलःसी १:१५-१७ " 
१५ उहाँ अ ँ य परमेँ वरको ूित प, सारा सिृं टका ज् यें ठ हनुहुनु् छ, १६ 
िकनिक उहाँमा नै सबै थोक सिृं ट भएका िथए। ः वगर्मा र पथृ् वीमािथ भएका 
ँ य र अ ँ य थोकह , चाहे िसंहासनह , चाहे ूभतु् वह , चाहे ूधानताह , 

चाहे अिधकारह , सबै थोक उहाँ ारै र उहाँकै िनिम् त सिृजएका हनु ्। १७ उहाँ 
नै सबै कुराभन् दा अगािड हनुहुनु् छ, र उहाँमा नै सबै कुरा बाँिधएर रहेका 
छन ्")।  
    उनको बाजे नबूकदनेसरले स टमा पदार् जे गरे (दािनएल २:२,४:७) 
त्यही काम बेलसेजारले पिन गरे। िभ ामा अलौिकक हातले लेखेको रहःयमय 
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लेख पढ्नलाई उनले ज्योितषीह , कल्दी वा बेिबलोनका िव ानह , तन्ऽमन्ऽ 
गन र भिवंयवाणी गनह लाई दरवारमा बोलाए। यिद ितनीह ले त्यो लेख 
ःप सँग पढ्न सकेको खण्डमा  ितनीह लाई यसरी ठूलो सम्मान र इनाम 
िदइनेछ भनेर ूित ा गरे:    (१) बैजनी पोशाक लगाइिदइनेछ। यो पोशाक 
पौरािणक कालमा राजामहाराजाह ले लगाउँथ्यो (एःथर ८:१५) (२) सनुको 
िसबीको माला लगाइिदइनेछ। त्यसको अथर् उसलाई समाजको उच्च सम्मान 
िदइनेछ (उत्पि  ४१:४२) र (३) आफ्नो राज्यको तेॐो शासक बनाइनेछ। 
यःतो खालको इनाम बेिबलोनमा चलेको िथयो भनेर त्यस देशको इितहासले 
बताउँछ। बेलशजरको बबुाले राजा नाबोिनदससँग दोॐो शासक भएर 
बेिबलोनमा राज्य गरेका िथए। रहःयमय लेख पढ्न सक्नेलाई बेिबलोनको 
तेॐो शासक बनाइिदने भ ुको अथर् आफूभन्दा दोॐो शिक्तशाली ःथानमा 
िनयकु्त गिरने वचन राजा बेलशेजारले िदएका िथए। तर अनेक  लोभलाग्दा 
इनामह को घोषणा गिरएको भएतापिन बेिबलोनका ती ानी मािनसह  
रहःयमय लेख पढ्न असफल भए। 
    राजाले गरेका सबै पापह मध्ये सबभन्दा ठूलो पाप यो िथयो िक 
उनले गलत ॐोतबाट त्यो ानबिु को अपेक्षा गरेका िथए। बेिबलोनका 
िवशेष ह ले िभ ामा लेिखएको लेख पढ्न र त्यसको अथर् बताउन सकेनन।् 
अचम्मको कुरो त यो िथयो िक त्यहाँ लेिखएको भाषा ितनीह को आफ्नै 
आरािमक भाषा िथयो। त्यहाँ लेिखएका लवजह  ितनीह को िनिम्त अथर्हीन 
िथए। यशैयामाफर् त परमेँ वरले बोल्नभुएको कुराले हामीलाई याद िदलाउँछ: 
"बिु मान ्मािनसह का ानबिु  नाश हनेुछन,् र जितसकैु िचन्तक वा िव ान ्
भनेर दावी गरेतापिन ितनीह को समझशिक्तलाई लकुाइनेछ" (यशैया २९:१४ 
पान्तिरत)। यो पदलाई उद् धृत गद पावल भन्दछन ् "बिु मानी मािनस 

खोइ? धमर्शा का पिण्डत वा शा ीह  खोइ? यस यगुको बारेमा बादिबवाद 
गनह  खोइ? यस संसारका ानबिु लाई परमेँ वरले मूखर् बनाउनभुएन त? 
यस संसारका ानबिु ले परमेँ वरलाई िच  नसकेकोले िवँ वास ारा मिुक्त 
पाउनेह को िनिम्त मािनसह ले मूखर् ठानेका सन्देश परमेँ वरको आफ्नै 
बिु ारा ूचार गिरयो" (१ कोरन्थी १:२०,२१ पान्तिरत)। 
   कितपय सत्यह  अत्यन्तै मह वपूणर् भएकोले ती सत्यका भेदह  
खोल्ने अिधकार सवर्साधारण मािनसह लाई िदइएको छैन (वा सत्य थाहा 
पाउन ितनीह  योग्य िथएनन?्-अनवुादकको िटप्पणी)। परमेँ वरले हामी 
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एडभेिन्टःटह लाई धेरै सत्य ानह  िदनभुएको छ। त्यसलाई हामी के गन सो 
हाॆो हातमा सिुम्पएको छ। 
    बेिबलोनका बिु मानी मािनसह लाई िदइने इनामको बारेमा 
सोच्नहुोस।् त्यो इनाम पाइसकेपिछ ती इनामह  कःता बेकारका हनेुरहेछन ्
भ  े कुरा सोच्नहुोस।् यस संसारमा पाइने सम्मान इज्जत आिद कित क्षिणक 
हनु्छन ्भनेर त्यस कथाले हामीलाई कसरी देखाउन खोजेको छ? हामीले यस 
संसारमा जे गरेपिन अनन्त जीवनलाई लिक्षत गरेर गनुर्पछर् भ  े कुरा हाॆो 
िदमागमा रािख रहन िकन ज री छ? 
 

३. महारानीको ूवेश 
       बेिबलोनी साॆाज्यका कुनै पिन विु जीिव भनाउँदाह ले ितनीह कै 
भाषामा िभ ामा लेिखएको वाक्य पढ्न नसक्दा राजा अ ािलरहेका िथए त्यसैबेला 
रानीको ूवेश हनु्छ। उनले राजालाई र दािनएललाई के भिनन ्जसको बारेमा 
उनले थाहा पाउनैपन िथयो? दािनएलको अिःतत्वूित राजा अनिभ  वा अन्जान 
भए झ आभास त्यो ंयले कसरी िदन्छ? हेन ुर्होस ्दािनएल ५:८-१२ "८ तब 
राजाका सबै ानी पु षह  आए, तर उनीह ले यो लेख प  न वा त् यसको अथर् 
राजालाई बताउन सकेनन ्। ९ यसकारण राजा बेलसजर अझ भयभीत भए र 
उनको अनहुार अझ पहलो हुँदैगयो। उनका भारदारह  अलमल् ल परे।  १० 
राजा र उनका भारदारह का ः वर सनेुर रानी भोजको कोठामा आइन ् र ितनले 
भिनन ्, "महाराजा अमर रहून ्! नआि नहुोस ्। यः तो पहलो अनहुार 
नबनाउनहुोस ्। ११ तपाईंको राज् यमा एक जना मािनस छन ्, जोसँग पिवऽ 
देवताह का आत् मा छ। तपाईंका िपताको पालोमा उनमा देवताको जः तै 
अन् त र्िं ट, ान र बिु  पाइएको िथयो। तपाईंका िपता राजा नबूकदनेसरले 
उनलाई जादूगरह , मन् ऽतन् ऽ गनह , ज् योितषीह  र जोखना हेनका ूमखु 
िनयकु्त गनुर्भएको िथयो। १२ यी दािनएल नाउँ गरेका मािनस, जसलाई राजाले 
बेलतसजर भन् नहुनु् थ् यो, तीो मन र ान र समझ भएका भे ाइए र साथै उनले 
सपनाका अथर् बताउन, अ  कोह  फुकाउन र किठन समः याह  हल गनर् पिन 
सक् थे। दािनएललाई बोलाउनहुोस ्, र उनले तपाईंलाई यस लेखको अथर् 
बताउनेछन ्।" 
    कसैले पढ्न र बझु्न नसक्ने रहःयमय सन्देश िभ ामा हुँदा भोजभतेर 
र पेय पदाथर् िपएर नशामा रमाइलो गिररहेका राजा र उनका भारदार तथा 
दरवािरयाह  आि इरहेकै बेलामा कोठामा रानी ूवेश हनु्छ। अन्यौलमा 
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पिररहेका राजालाई समःयाको समाधानको िनिम्त रानीले सल्लाह िदिन्छन।् 
रानीले उनलाई दािनएलको बारेमा याद िदलाउँिछन।् नबूकदनेसरको समयमा 
सपनाको अथर् बताइिदने क्षमता भएका र रहःयह  समाधान गनर् सक्ने बरदान 
भएका दािनएललाई िवशेष व्यिक्तको पमा रानीले िचनाउँिछन।् यिद बेलशजर 
उनका अमजह  जःतै चलाख भएको भए रहःयमय लेख पढ्न कसको 
सहायता माग्नपुछर् भ े कुरा उनलाई थाहा हनु्थ्यो। त्यसबेला रानीको हःतक्षेप 
आवँयक िथयो िकनभने अब के गन भ े िवषयमा राजालाई केिह थाहा 
िथएन। यिद बेिबलोन सभ्यताका बिु जीिवह ले िभ ामा लेिखएका अक्षरह  
पढ्न सकेनन ्भने अ  कसले पढ्न सक्लान ्र भन्दै राजा र सबै भारदारह  
शोकमा परेका िथए। राज्यमा केवल एक जनालेमाऽ रहःयमय वाक्य पढ्न 
सक्ने र अथर् बझुाउन सक्ने क्षमता भएका दािनएललाई नबोलाउँदा रानीले 
राजालाई हप् काए जःतो देिखन्थ्यो। राजाकोसाम ु रानीले यसरी दािनएलको 
ूशंसा गिछर्न:् ती अगमवक्तामा पिवऽ परमेँ वरको आत्मा छ, उनमा 
िदव्यज्योित छ र ईँ वरीय बिु  छ, उनमा समझशिक्त छ, उनमा अत्यन्तै 
उ म आत्मा छ। उनमा ान छ। उनमा सपनाह को अथर् खोल्न, 
अड्चनह  फुकाउन र रहःयह को वाख्या गन र सबै कुराह  बझु्ने क्षमता 
छ। नबूकदनेसारको समयमा उनी जादगुर, ज्योितषी, तन्ऽमन्ऽ गन र कल्दी 
अथार्त ् बेिबलोनका बिु जीिवह का मिुखया िथए भनेर रानीले राजा र 
दरवािरयाह को साम ुदािनएलको मकु्तकण्ठले ूशंसा गिरन।्  
     तर राजकीय भोजमा राजाले दािनएललाई िकन पन्छाए भ े कुरामा 
हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। बाइबलमा त्यसको िसधै जवाफ िदइएको 
छैन। तर राजाको तेॐो वषर्सम्म राज्यको काममा सेवाकायर्मा लागेपिछ 
(दािनएल ८:१,२७) उनी सिबय नभएका हनुसक्छन।् अक  कुरो दािनएलको 
उमेरको कारणले पिन हनुसक्छ। हनुसक्छ उनी ८० वषर्का िथए। परुानो 
पःुतालाई हटाएर नयाँ पःुतालाई नेततृ्व ूदान गन राजाको चाहना भएको पिन 
हनुसक्छ। दािनएलले परमेँ वरलाई िवँ वास गनर् नचाहेकोले पिन दािनएललाई 
वेवाःता गिरएको हनुसक्छ। तर जे भएतापिन वा जनुसकैु कारणह  भएतापिन 
दािनएल जःतो ूिति त, उल्लेखनीय सम्माननीय, आदरणीय तथा ूख्यात 
व्यिक्तत्व भएका व्यिक्तलाई पिन मािनसह ले िछ ै िबसर्न सक्दा रहेछन ्भनेर 
यो कथाले हामीलाई बताउँदछ। 
    राजा बेलशजर र उनका दरवािरयाह लेमाऽ होइन आजको संसारमा 
पिन आफ्नै मोजमज्जा र मपाइँ हनु खोज्ने ूविृ ले गदार् परमेँ वर र उहाँका 
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जनह लाई वेवाःता गन चलन िथयो र छ भ  ेकुरा रोमी १:१६-३२ले कसरी 
बताउँछ? हेन ुर्होस ्  "१६ िकनिक ससुमाचारसगँ म शमार्उँिदन।ँ िकनभने 
िवँ वास गन ूत् येकका मिुक्तको िनिम् त यो परमेँ वरको शिक्त हो, पिहले 
यहूदीह का िनिम् त र अन् यजाितह का िनिम् त पिन। १७ िकनिक ससुमाचारमा 
परमेँ वरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको छ, त् यो धािमर्कता जोचािहँ सम् पूणर् 
पले िवँ वास ारा नै आउँछ। यः तो लेिखएको छ, 'धमीर्चािहँ िवँ वास ारा नै 

िजउनेछ।'  १८ परमेँ वरको बोध ती मािनसह का सारा भिक्तहीनता र 
दुं  टताको िव  ः वगर्बाट ूकट भएको छ, जसले सत् यलाई ितनीह का 
अधमर्ले दबाइराखेका छन ्। १९ परमेँ वरको िवषयमा जान् न सिकने कुरा 
ितनीह मा ूं टै छ, िकनिक परमेँ वरले ितनीह लाई त् यो कुरा देखाइिदनभुएको 
छ। २० उहाँको अ ँ य गणु, अथार्त ् उहाँको अनन् त शिक्त र ईँ वरीय ः वभाव 
संसारको सिृं टदेिख नै बनाइएका थोकह मा छलर्  ै देिखएको छ। यसैले 
ियनीह लाई कुनै िकिसमको बहाना छैन। २१ िकनिक परमेँ वरलाई िचनेर 
पिन ितनीह ले परमेँ वरलाई िदनपुन मिहमा िदएनन ्, न त धन् यवाद नै चढ़ाए, 
तर ितनीह  आफ् ना िवचारमा बेकम् मा भए, र ितनीह को मूखर् मन अझ 
अधँ् यारो भयो। २२ बिु मान ् छु भन् ने दाबी गरे तापिन ितनीह  मूख भए, २३ 
र ितनीह ले िवनाशी मािनस, चराच ु ी, चारखु े जनावर र घॐने जीवह का 
मूितर्का पसँग अिवनाशी परमेँ वरको मिहमा साटफेर गरे।  २४ यसकारण 
परमेँ वरले ितनीह लाई ितनीह का दयका कामवासनाको अशु तामा 
छोिडिदनभुयो, िक ितनीह ले आपसमा आफ् ना शरीरको अनादर ग न ्। २५ 
िकनिक ितनीह ले परमेँ वरको सत् यतालाई झूटसँग साटेर सदासवर्दाका 
परमधन् य सिृं टकतार्लाई त् यागेर ब  सिृं ट गिरएका थोकह को पूजा र सेवा 
गरे। २६ यसैकारण परमेँ वरले ितनीह लाई लाजमद  कामकुताको िनिम् त 
छोिडिदनभुयो। ितनीह का ः ऽीह ले आफ् ना ः वाभािवक व् यवहारलाई 
अः वाभािवक व् यवहारमा पिरवतर्न गरे, २७ र त् यसरी नै ः ऽीतफर् को ः वाभािवक 
व् यवहार त् यागेर एक-दोॐातफर्  कामकुताको जलनमा पु षह ले पु षह िसतै 
िनलर्ज् ज काम गरे, र आफ् नै शरीरमा आफ् ना कसूरको उिचत दण् ड भोगे।  २८ 
यसरी ितनीह ले परमेँ वरलाई मान् यता िदन नचाहेका हनुाले परमेँ वरले 
ितनीह लाई ॅं ट मनका अवः थामा अनिुचत आचरणको िनिम् त त् यािगिदनभुयो। 
२९ ितनीह  सबै िकिसमका बदमाशी, दुं  टता, लोभ, इबीले भिरएका छन ्। 
ितनीह  डाह, हत् या, झझगड़ा, छल, बदख् वाइँले भिरएका हनु् छन ्, र ितनीह  
कुरौटे, ३० र बदनाम गन, परमेँ वरलाई घणृा गन, ढीट, अह ारी, 
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अिभमानी, दुं  ट कुरा रिचिहँ  ने, आमा-बबुाको आ ापालन नगन, ३१ मूखर्, 
िवँ वासघाती, िनदर्यी र बूर हनु् छन ्। ३२ यः ता काम गनह  मतृ् यकुो योग् य 
हनु् छन ् भन् ने परमेँ वरको धािमर्क-िवधान जान् दाजान् दै पिन ितनीह  यी काम गन 
माऽ होइनन ्, तर यः ता गनह सँग पूणर् सहमत पिन हनु् छन ्।" 
 

४. जोख्दा हलकुा भे ाइन ुवा परमेँ वरको अपेक्षा अनसुार नभे ाइन ु  
    राजाको पतन िछ ै हनेु कुराको भिवंयवाणी दािनएलले गरेका िथए। 
त्यसको कारण के िथयो त? हेन ुर्होस:् दािनएल ५:१३-२८ "१३ यसकारण 
दािनएललाई राजाको सामनु् ने उपिः थत गराइयो अिन राजाले ितनलाई भने, 'के 
ितमी दािनएल, देशिनकाला गिरएकामध् ये एक हौ, जसलाई राजा, मेरा िपताले 
यहूदाबाट ल् याउनभुएको िथयो? १४ मैले सनेु, ितमीमा देवताह को आत् मा छ, 
र ितमी अन् त र्िं ट, ान र िबछ  बिु  भएका मािनस छौ अरे। १५ ानी 
पु षह  र मन् ऽतन् ऽ गनह  यो लेख प  न र मलाई यसको अथर् बताउन मेरो 
साम ुल् याइए। तर उनीह ले यो बताउन सकेनन ्। १६ अब मैले सनेुको छु 
िक ितमी अथर् खोल् न र किठन समः याह  समाधान गनर् सक् छौ। यिद ितमीले 
यो लेख प  न र यसको अथर् बताउन सक् छौ भने, ितमीलाई बैजनी पोशाक 
पिहराइनेछ र गलामा सनुको िसबी लगाइनेछ र राज् यमा ितॆो ः थान तेॐो 
हनेुछ।' १७ तब दािनएलले राजालाई उ र िदए, 'हजूरका उपहारह  हजूर 
आफै राख् नहुोस ् र हजूरका इनामह  अ  कसैलाई िदनहुोस ्। तापिन 
महाराजाको लािग यो लेखोट पिढ़िदनेछु र यसको अथर् बताइिदनेछु। १८ हे 
महाराजा, सव च् च परमेँ वरले हजूरका िपता नबूकदनेसरलाई ः वाधीन राज् य र 
महानता र मिहमा र गौरव िदनभुयो। १९ उहाँले उनलाई उच् च ः थान 
िदनभुएकोले र ूत् येक भाषा बोल् ने सबै मािनसह  र जाितह ले उनको डर र 
भय मान् थे। राजाले जसको ूाण िलन चाहन् थे, िलन् थे, जसलाई बाँकी राख् न 
चाहन् थे, राख् थे, जसलाई पदोन् नित गनर् चाहन् थे, पदोन् नित गथ, र जसलाई 
होच् याउन चाहन् थे, होच् याउँथे। २० तर जब उनको दय घमण् डले हठी र 
कठोर भयो, उनलाई राजग ीबाट हटाइयो र उनको मिहमा उनीबाट खोिसयो। 
२१ उनलाई मािनसह बाट हटाइएर एउटा पशकुो मन िदइयो। उनी वनका 
गधाह सगँ बः थे र गाईबः तलेु जः तै घाँस खान् थे, र उनको शरीर आकाशको 
शीतले िभज् थ् यो, जबसम् म उनले मािनिलएनन ् िक मािनसका राज् यह मािथ 
सव च् च परमेँ वरकै अिधकार छ र उहाँले इच् छा गनुर्भएकालाई त् यो िदनहुनु् छ। 
२२ तर उनका छोरा, हजूर बेलसजरले यी सबै कुरा जान् दाजान् दै पिन 
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आफूलाई नॆ बनाउनभुएन। २३ ब  ः वगर्का परमूभकुो िव मा आफैलाई 
खड़ा गनुर्भएको छ। हजूरले उहाँको मिन् दरबाट भाँड़ाह  हजूरकहाँ ल् याउन 
लगाउनभुयो, र हजूर र हजूरका भारदारह , हजूरका ौीमतीह  र 
रखौटीह ले तीबाट दाखम  िपउनभुयो। हजूरले चाँदी र सनुका, काँसाका, 
फलामका, काठ र ढु ाका देवताह को ूशंसा गनुर्भयो, जो न देख् छन ् न 
सनु् छन ् न बझु् छन ्। तर हजूरले यी परमेँ वरको आदर गनुर्भएन, जसको हातमा 
हजूरको जीवन र हजूरका मागर्ह  छन ्। २४ यसैकारण उहाँले यो लेखोट 
लेख् ने हात पठाउनभुयो। २५ लेिखएको लेखोट यः तो छ: मेने, मेने, टेकेल, 
पिसर्न २६ यी शब् दह को अथर् यही हो: मेने: परमेँ वरले हजूरका राज् यका िदन 
गन् ती गनुर्भएको छ, र त् यसको अन् त गनुर्भएको छ। २७ टेकेल: हजूर तराजूमा 
जोिखनभुएको छ, र हल् का भे ाइनभुएको छ। २८ पेरेस: हजूरको राज् य 
िवभाजन भई मादी र फारसीह लाई िदइएको छ।" 
      पिरवन्धमा परेका राजा दािनएलसँग सल्लाह िलन बाध्य हनु्छन।् तर 
उनी खलुा िदलले नभएर बाध्यतामा परेर दािनएलसँग सल्लाह माग्छन।् 
दािनएलको परमेँ वरूित र दािनएलूित उनको धारणा कःतो िथयो भ े कुरा 
यसले पिन देखाउँछ। 
   यिद िभ ामा लेिखएका शब्दह  पढेर त्यसको अथर् खलुाउन सकेभने 
दािनएललाई धेरै इनाम िदइनेछ भनेर राजाले ूित ा गरे। तर त्यो इनाम 
आफूलाई होइन अ लाई नै िदइयोस ् र ती शब्दह  पढेर त्यसको अथर् 
खलुाउने आफ्नो कतर्व्य कुनै इनामको लोभमा परेर पूरा गनर् लागेको होइन 
भ े दािनएलको वचनले उनको ूाथिमकता र चिरऽको बारेमा धेरै कुरा 
खलुाउँछ। ती शब्दह को अथर् बझेुर नै राजाको इनाम मूल्यहीन भएको 
दािनएलले महससु गरेको हनुपुछर्।अिन दािनएलले राजाको तीनवटा कमजोर 
पक्षह लाई खलुाउँछन।् 
   ूथमत, बेलशजरले नबूकदनेसरको अनभुवलाई पूणर् पमा वेवाःता 
गरेका िथए। नऽ भने उनको पूवर्ज अनसुार उनी नॆ भएर आफ्नो पापको 
ूायिँ चत गन िथए। 
  दोॐो, राजाले परमेँ वरमा समिपर्त गिरएका भाँडाह लाई दु पयोग 
गिर त्यसबाट जाँडरक्सी खाएर उहाँको िखःसी उडाए र हातले बनाएका 
देवीदेवताह को ूशंसा गरे। यहाँ छ थिरका बःतहु बाट देवीदेवताह  
बनाइएको कुराको उनले िकटानी गरे: सनु, चाँदी, काँस, फलाम, काठ र 
पत्थर। यसको बिमकताको बारेमा अिघ नै व्याख्या गिरसिकएको छ।  
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   तेॐोमा, राजाले परमेँ वरको मिहमा गनर् वेवाःता गरे। दािनएल 
ःप पमा भन्दछन ्"हजरुको सास उहाँको हातमा छ र तपाईँका सबै मागर्ह  
उहाँलाई थाहा छ" (दािनएल ५:२३ पान्तिरत)। 
   राजाको कमजोर र असफल पक्षलाई सम्बोधन गरेपिछ दािनएलले 
िभ ामा लेिखएका शब्दह को बारेमा खलुासा गरे। त्यहाँ तीन शब्दह  िथए 
जनु आरािमक भाषाका िथए। त्यसमा लेिखएको पिहलो िबयापद फेिर 
दोहोर् याइएको छ। आरािमक भाषा जा े राजाका धमर्गु  र बिु जीिवह ले ती 
शब्दह  पढेर त्यसको मूल अथर्ह  बझु्न सक्थे। मेने: जसको अथर् िहसाब 
िलएको, टेकेल: जसको अथर् जोिखएको वा न्याय गिरएको, र पेरेज: जसको 
अथर् िवभािजत भएको। 
    बेिबलोनको पखार्ल विरपिर घेिरएका िमड-पिसर्याका सैिनकह को 
बारेमा राजाका भारदारह लाई थाहा भएकै कारणे िभ ामा लेिखएको कुरो कुनै 
अथर्पूणर् भएको ितनीह ले अनमुान गरेका हनुसक्थे तर रमझममा पिररहेका 
राजालाई कबाबमा ह ी नहोस ्भनेरै राजालाई ती नराॆा कुरा भ  ितनीह ले 
साहस गनर् सिकरहेका िथएनन।् तर दािनएलमाऽ आिँटला भएर िभ ामा 
लेिखएको सन्देश पढ्न र त्यसको खास अथर् राजालाई बझुाउन सक्षम ्भएको 
कुरालाई ूमािणत गरेका िथए। "मेने: परमेँ वरले हजरुको राज्यको िदनिगन्ती 
सु  गनुर्भएको छ। हजरुको राज्यको अविध िसि यो, टेकेल: हजरु 
परमेँ वरको तराजमुा जोिखनभुएको छ र हजरु हलकुा हनुभुएको छ अथार्त ्
हजरु उहाँको अपेक्षा अनसुार नचल्नभुएकोले तपाईँको िब मा फैसला भएको 
छ, पेरेस: हजरुको राज्य िबभािजत भएको छ र िमड (मादी) र पिसर्यालाई 
िदइएको छ" (दािनएल ५:२६-२८ पान्तिरत)। 
   दािनएलले खलुाएको अथर् खास गरेर राजालाई सान्त्वना वा खशुी पान 
खालको िथएन। 
    राजाको िनिम्त गिरएको फैसला तु न्तै कायार्न्वयन हनु्छ। पापी वा 
दु ह को न्याय, फैसला र कायार्न्वयन तत्कालै नभएको अवःथाह मा हामीले 
परमेँ वरमै भरोसा राख् नपुन ज री िकन छ? हेन ुर्होस,् उपदेशक ३:१७ "मैले 
आफ् नो मनमा िवचार गर,  'परमेँ वरले धमीर् र दुं  ट दवैुलाई न् यायमा 
ल् याउनहुनेुछ, िकनिक हरेक कायर्को समय हनेुछ, र हरेक कामको समय 
हनेुछ।", उपदेशक ८:११ "कुनै अपराधको दण् ड तु न् तै भएन भने 
मािनसह का दयले दुं  ट काम गनर्लाई योजनाह  बनाउँछन ्।", म ी 
१२:३६ "म ितमीह लाई भन् दछु, हरेक व् यथर्को कुरा जो मािनसह  बोल् दछन ्, 
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न् यायको िदनमा ितनीह ले त् यसको लेखा िदनपुनछ।" र रोमी १४:१०-१२ 
"१० ितमी िकन आफ् नो भाइको इन् साफ गछ ? अथवा ितमी आफ् नो भाइलाई 
िकन तचु् छ ठान् छौ? िकनभने हामी सबै परमेँ वरका न् याय-आसनको सामने 
खड़ा हनेुछ । ११ िकनिक लेिखएको छ, 'ूभ ुभन् नहुनु् छ, 'जः तो म जीिवत छु, 
ूत् येक घुड़ँा मेरो सामने टेिकनेछ, र हरेक िजॄोले परमेँ वरको ूशंसा गनछ।' 
१२ यसैले हामी हरेकले परमेँ वरलाई आफ् नो लेखा िदनेछ ।" 
 

५. िवँ व सभ्यताको िशखरमा पगेुको बेिबलोन साॆाज्यको पतन 
    दािनएल ५:२९-३१समेत गरेर देहायका पदह  पढ्नहुोस।् भौगोिलक 
राज्य बेिबलोनका राजा बेलशजरको पतनसगैँ यगुको अन्तमा हनेु आित्मक 
ूदिुषत बेिबलोनको पतनको बारेमा हामी के िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस,् दािनएल 
५:२९-३१ "२९ त् यसपिछ बेलसजरको हकुुममा दािनएललाई बैजनी वः ऽ 
पिहराइयो। ितनको गलामा सनुको िसबी लगाइयो, र ितनलाई राज् यको तेॐो 
सव च् च शासक भनी घोषणा गिरयो। ३० त् यही रात बेिबलोनीह का राजा 
बेलसजर मािरए, ३१ अिन मादी राजा दाराले बयस ी वषर्को उमेरमा त् यो राज् य 
िलए।", ूकाश १४:८ "८ अिन एउटा अक  ः वगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो 
भन् दै पिछपिछ लागे, 'पतन भयो! जाित-जाितलाई आफ् नो व् यिभचारका बोधको 
म  िपउन लाउने महान ् बेिबलोनको पतन भयो।", ूकाश १६:१९ "त् यो 
महानगरी तीन भागमा टुबा-टुबा भयो, र देश-देशका सहरह  ध् वंस-िवध् वंस 
भए। परमेँ वरलाई महान ् बेिबलोनको याद आयो, र उहाँले आफ् नो बोधको 
भयानक म ले भिरएको कचौरो त् यसलाई िपउन िदनभुयो।" र ूकाश १८:२ 
"२ ितनले यसो भनेर शिक्तशाली सोरले कराए: 'महानगरी बेिबलोनको पतन 
भयो, यो महानगरी भतूह को वासः थान, हरेक अशु  आत् मा, र हरेक अशु  
तथा घिृणत पक्षीको अखड़ा भएको छ।"  
    राजा बेलशजरका कमजोरीह  जे भएपिन उनी आफ्नो वचनमा 
वचनब  िथए। अत्यन्तै खराब खबर सनेुरपिन दािनएलले िदएको अथरू् ित 
सन्तु  भएर राजाले ूित ा गरेका उपहारह  अगमवक्तालाई ूदान गदर्छन।् 
दािनएलको सन्देशलाई ःवीकार गरेसँगै राजाले दािनएलका परमेँ वरको 
वाःतिवकतालाई पिन ःवीकार गरेको देिखन आउँछ। यो कुरा पिन रोचक छ 
िक पिहले दािनएलले अःवीकार गरेका उपहारह  पिछ ःवीकार गदर्छन ्
िकनिक उनी परमेँ वरको वचन खलुाउन कुनै उपहारले ूभाव पानुर्हु  भ े 
मनशाय राख्दथे। फेिर, उनलाई थाहा िथयो िक ती उपहारह को अथर् केही 
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पिन रहदैन िकनिक बेलशजरको राज्य पतन हनेुछ भ े कुरा उनलाई थाहा 
िथयो। त्यसकारण िश  भएर नै दािनएलले उपहारह  महण गरे। उनलाई 
थाहा िथयो िक अब केहीघन्टामाऽ उनी देशको तेॐो शासक रहनेछन।् 
    अगमवक्ताले घोषणा गरे जःतै बेिबलोनको पतन हनु्छ। त्यो पिन 
अत्यन्तै िछटो हनु्छ। राजा र दरवािरयाह  रक्सीको नशामा भएकैबेला कुनै 
लडाईँ नै नगिर बेिबलोनको पतन हनु्छ। पौरािणक इितहासकार हेरोडोटसले 
बेिबलोनको पतन कसरी भयो भ े िवषय यसरी लेख् दछन।् बेिबलोन सहरमा 
जाने युृ े िटस नदीलाई पिसर्याका सैिनकह ले अकितर फकार्उँछन।् अिन पानी 
नभएको नदीकै बाटोभएर ती सैिनकह  सहरमा पःदछन।् त्यही रात बेलशजर 
मािरन्छन।् सहर विरपिरका सहरह लाई अक शासकह को हातमा उनको 
िपता राजा नबूकदनेसरले सिुम्पएका िथए। यसरी मानव सभ्यताको ःवणर् यगुमा 
ूवेश गरेको अित शिक्तशाली कहलाइएको बेिबलोन राज्य ितनीह ले नसोचैकै 
तिरकाले अन्त्य हनु पगु्यो। सनु पी राज्य बेिबलोन अब रहेन। 
     "परमेँ वरको इच्छा जा  र त्यसको पालना गनर् राजा बेलशजरलाई 
धेरै अवसरह  िदइएको िथयो। आफ्नो हजरुवबुा नबूकदनेसर मानव 
सभ्यताबाटै अलग भएको उनले देखेका िथए। परमेँ वरले राजा 
नबूकदनेसरलाई िदनभुएको बिु  र ान उनको अहंकिरताकै कारण उहाँले नै 
खोःनभुएको उनले देखेका िथए। सहरबाट लखेिटएर जन्त ु अथार्त 
जनावरह सँग साथी हनुपगेुका राजालाई उनले देखेका िथए। तर रमझम, 
मोजमज्जा, आफ्नो धाक र रवाफ देखाउन चाहने, आफ्नै माऽ यश खोज्ने र 
पाटीर्मा रमाउन चाहने राजाले किहल्यै पिन िबसर्ननुहनेु पाठ किहल्यै पिन 
िसकेनन।् जनु पापह ले गदार् नबूकदनेसरको फैसला भयो ती नै पापह मा 
बेलशजर पिन  ःवइच्छाले नै फसे। परमेँ वरको सदाशयतामा उपलब्ध भएका 
अवसरह  उनले खेर फाले। उनको पहुँचमा भएको सत्यसँग िचनापचीर् गन 
अवसरह लाई उनले वाःता गरेनन।्"-एलेन जी ाइट, बाइबल इको, अिूल 
२५, १८९८बाट पान्तिरत। 
     सत्य आत्म ानसँग जानपिहचान गन अवसरह  अिहले हामीमाझ कित 
छन?् हामी कुनै यःतो अवःथामा आइपगु्न सक्छ  िक हामीलाई चािहने सबै 
सत्यह  हामीलाई थाहा भएको होस।् 
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उपसंहार : 
थप जानकारी: पौरािणक कालमा राजाह का दरवारमा ठूला ठूला भोजभतेर 
खवुाउँने चलन सामान्य िथयो। आफ्नो महानता, यश, शिक्त, इज्जत, 
मोजमज्जा र अत्यािधक सम्पि  भएको देखाउन त्यसबेलाका राजा 
महाराजाह ले ठूला भोजभतेर वा पाटीर्ह  आयोजना गदर्थे। राजा बेलशजरले 
गरेको भोजभतेरको बारेमा हामीसँग िबःततृ जानकारी नभएतापिन हामीलाई यो 
थाहा छ िक त्यो भोज त्यसबेला आयोजना गिरएको िथयो जब िमड (मादी) र 
पिसर्याका सैिनकह  बेिबलोनमा हमला गन तरखरमा िथए। बेिबलोन र 
त्यहाँका जनताह लाई शऽलेु आबमण गलार्न ् िक भ े कुरामा िचन्ता गनुर्पन 
खास कारण नै िथएन। बेिबलोन सहर ठूला ठूला र अग्ला पखार्लह ले 
घेिरएको िथयो। त्यहाँ धेरै वषर्सम्मलाई पगु्ने खाने कुराह को सञ् चय गिरएको 
िथयो। सहरको मटुुबाट नै युृ े िटस नदी बगेको हनुाले त्यहा ँखाने पानीको 
समःया िथएन। त्यसैकारणले बेिबलोन सहरलाई बािहर शऽहु ले घेरा 
हािलसक्दापिन ितनीह ले आफ्नो सहर सरुिक्षत नै भएको महससु गरेर ठूलो 
राजकीय भोजको आयोजना गिररहेका िथए। तर रक्सीले मातेर उत्पात भएका 
राजा र त्यसका सहभािगह मा त्यो भोज खाने उत्सब अित नै िगरेर 
िबलािसतामा पिरणत भइरहेको िथयो। परमेँ वरको शिक्तको साम ु मानवीय 
शेखी कित बेकारको रहेछ भनेर बताइएको त्यो गवाहीलाई अत्यन्तै ूभावकारी 
मा ुपछर्। दािनएलले अिन्तम समयमा भएपिन राजालाई यो सत्य बताउँछन ्
"तपाईँको सास परमेँ वरको हातमा छ र उहाँलाई तपाईँ चल्ने सबै बाटोह  
थाहा छ। हजरुले उहाँको मिहमा गनुर्भएन" (दािनएल ५:२३ पान्तिरत)। 
    "रा ह को इितहासले हामीसँग अिहले बोिलरहेका छन।् ूत्येक रा  
र ूत्येक व्यिक्तलाई परमेँ वरको बहृत योजनािभऽ काम गनर् िनयकु्त गनुर्भएको 
छ। आज मािनसह  र रा ह को घन्टी परमेँ वरको हातमा छ जसले 
किहल्यै पिन भलू गनुर्हु । सबै मािनसह ले आफ्नो भिवंय आफ्नै 
आत्मिनणर्यकासाथ चिुनरहेका हनु्छन ् र परमेँ वरको योजना अनसुार जे जे 
उपलिब्ध हािसल हनुपुन हो सो उहाँले नै िनधार्रण गिररहन ुभएको छ।"-एलेन 
जी ाइट, ूोफेटस ्एण्ड िक स, प.ृ ५३६बाट पान्तिरत 
 

िचन्तनमनन:् 
अ.  समाज, संःकार, संःकृित आिदको नाउँमा मािनसले परमेँ वरको 

सत्यलाई कसरी बेइज्जत, अनादर वा होच्याएर िबटुलो गिररहेका छन ्
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सो सोच्नहुोस।् परमेँ वरको नाउँलाई अपमान गन खालका 
ूविृ ह को सामना व्यिक्तगत पमा वा चचर् ारा कसरी सामना गन? 

आ.   बेलशजरको कथाले मिुक्त भनेको हामीलाई के थाहा छ भ  े कुरा 
भन्दा पिन हामीले थाहा पाएको सत्यूित हामी कसरी जवाफदेही 
भएका छ  भनेर खलुासा गनुर्लाई तपाईँ के भ हुनु्छ? हेन ुर्होस ् "तर 
उनका छोरा, हजूर बेलसजरले यी सबै कुरा जान् दाजान् दै पिन 
आफूलाई नॆ बनाउनभुएन।" (दािनएल ५:२२)। 

इ.   दािनएल ५:२३मा कुन अत्यन्तै मह वपूणर् आित्मक नीितह  हाॆो 
अिघ तेःयार्इएको छ? परमेँ वरसँग मकुािबला नगनुर्, उहाँसँग ूितःपधार् 
नगनुर् र उहाँले पिवऽ पानुर्भएका वःत ुवा जनह को िव मा नजान ु
भनेर सो पदले यसरी बताउँछ "ब  ः वगर्का परमूभकुो िव मा 
आफैलाई खड़ा गनुर्भएको छ। हजूरले उहाँको मिन् दरबाट भाँड़ाह  
हजूरकहाँ ल् याउन लगाउनभुयो, र हजूर र हजूरका भारदारह , 

हजूरका ौीमतीह  र रखौटीह ले तीबाट दाखम  िपउनभुयो। हजूरले 
चाँदी र सनुका, काँसाका, फलामका, काठ र ढु ाका देवताह को 
ूशंसा गनुर्भयो, जो न देख् छन ् न सनु् छन ् न बझु् छन ्। तर हजूरले यी 
परमेँ वरको आदर गनुर्भएन, जसको हातमा हजूरको जीवन र हजूरका 
मागर्ह  छन ्।" यस पदले परमेँ वर सिृ कतार्माऽ होइन हाॆो 
संभारकतार् पिन हनुहुनु्छ भनेर हामीलाई कसरी िसकाउँछ? 

ई.   िभ ामा जे लेिखएको छ त्यसको बारे थाहा नपाएपिन बेिबलोनको 
सॆा  डरले थरुथरु काँपेका िथए (दािनएल ५:६)। आफ्नो ःविववेकले 
पिहल्याएको सत्यलाई िमचेर जीवन िबताउँदा के हदुोरहेछ भनेर उक्त 
पदले हामीलाई के िसकाइरहेको छ? 
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कथा ६ 

दाँतको डाक् टरभन्दा उ म 

म्याडिलन डाइच 
 

      ती मिहला अत्यन्तै हँिसली भएर मसँग बोल्दै िथइन।् केही घन्टा 
अिघ उनले आफू कित धेरै िनराश िथए ँ भनेर मलाई सनुाइरहेकी िथइन।् 
अमेिरकाको टेक्सास राज्यमा ःवाःथ्य िशिबर चिलरहेको कायर्बम पाथवे टु 
हेल्थ मेगा िक्लिनकमा िस ैमा दाँत जचाउन नपाउदा आफू िनराश भएको 
दखेुसो पिन पोखाउँदै िथइन।् 

     अमेिरकाको टेक्सास राज्यको फोटर् वथर्मा िवल रोजरस ् मेमोिरयल 
सेन्टरमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले ठूलो ःवाःथ्य िसिबरको आयोजना गरेको 
िथयो। उक्त िसिवर तीन िदनसम्म चलेको िथयो। पिहलो िदनमै धेरै मािनसह  
ःवाःथ्य उपचार तथा अन्य सेवाह को िनिम्त लाइनमा उिभएका िथए। त्यसमा 
ती मिहला पिन िथइन।् जब उनी लाइनबाट अगािड आइपिुगन ् तब उनले 
थाहा पाइन ् िक त्यो िदनमा दाँत जाँच्ने कायर्बम नै सिकएको रहेछ। तब 
उनी अत्यन्तै िनराश भएर फकर् दै िथइन ्एक जना ःवयंसेवकले उनलाई आखँा 
जाच्न जान अनरुोध गिरन।् त्यो पिन िसतैमा। त्यसपिछ उनीपिन हनु्छ भनेर 
त्यतैितर लािगन।् ब्लड ूसेर र अ  आवँयक जाँचह  गिरसकेपिछ उनी 
आखँाको डाक्टरको अगािड बिसन।् 

   ित जाँच्ने मािनसले उनको कागजमा हेरेर केही मह वपूणर् ूँ नह  
गरे। उनमा केही कुराको कमजोरी भएको उक्त डाक्टरले थाहा पाएका िथए। 
त्यसकारण निजकै रहेको अक  डाक्टरसँग ती आखँाको डाक्टरले सल्लाह 
मागे। डाक्टरले जाँचेर उनलाई सोनोमाम गनर् लगाए र उनमा 
हाइपोथाइरािडजम अथार्त थाइराइडको समःया भएको कुरा वताए। डाक्टरले 
उनीसँग रोगको केही लक्षणह  वारे सोधे। जःतै अनावँयक पमा थाक्ने, 

िनराश हनेु, िरस उठ्ने, घा लाग्दा िछटो िनको नहनेु र मोटो हुँदै जान।ु 

    "हो, डाक्टर साहेब, यःतो त मलाई छ वषर्देिख भइरहेको छ!" ती 
मिहलाले जवाफ िदइन।् 

   उनले धेरै डाक्टरह  चहारेकी िथइन ् तर कसैले पिन उनको रोग 
प ा लगाउन सकेका िथएनन।् उनको ःवाःथ्य बीमाले गदार् सोनोमाम र अ  
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महंगो ःवाःथ्य परीक्षण गनर् सकेको िथएन। उनीसँग पैसा पिन िथएन र 
उनको ःवाःथ बीमाले केवल डाक्टरको फीमाऽ ितनर् पगु्थ्यो। 

  जब मैले ती मिहलालाई भेट उनी पाथवे टु हेल्थ ःवाःथ्य िसिबरबाट 
फकर् दै िथइन।् त्यस कायर्बममा सहयोग गन केही ःवयंसेवकह ले उनलाई 
त्यस कायर्बमको सेवाकायरू् ित संत ु  िथइन ् िक िथइनन ्भनेर उनलाई सोध्दा 
उनले आफ्नो अनभुव ितनीह लाई बताइरहेकी िथइन।् उनीूित मेरो 
सहानभुिूत छ िकनिक म पिन उनी जःतै थाइराइडको िबमारले मिसत छु। 

   "मैले त म मछुर् भनेर केही मिहना अिघ माऽ सोिचरहेको िथए ँ
िकनभने मलाई के भएको िथयो सो मलाई थाहा िथएन। जब मैले औषधी 
खान थाल तब मलाई धेरै हलकुा भयो। तपाईँले िनयिमत पमा औषधी 
खानभुयो भने तपाईँलाई धेरै सञ् चो हनेुछ" मैले उनलाई सनुाए।ँ  

   "म त दाँत सफा गनर् आएको िथए।ँ यिद दाँतको डाक् टरले जाँच्न 
पाएको भए मेरो खास समःया कसैलाई पिन थाहा नै हनेु िथएन। जनु पमा 
परमेँ वरले काम गनुर्भयो त्यो अचम्मको िथयो" हाँःदै उनले भिनन।् 
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